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دولتیها مجاز به بخشش اجاره شدند
دستگاههای اجرایی و شــهرداریها میتوانند
اجاره دریافتی از بخش خصوصی در دوره تعطیلی
کرونا را امهال کرده و یا به طور کامل ببخشند.
به گزارش ایســنا ،بعد از شــدت گرفتن شیوع
ویروس کرونا از یک ســو افزایش هزینهها وجود
داشت و از سوی دیگر با طرح محدودیتهای که
از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعمال شد برخی
مشــاغل و اصناف و بخشهای مختلف تعطیل
شدند.در این شرایط با وجود عدم فعالیت موضوع
پرداخت اجاره بهای آنها مطرح بود که البته برخی

صاحبان مکانهای واگذار شــده در بین اصناف
نسبت به کاهش و یا بخشش اجاره بها اقدام کردند
تا کمکی به آنها در شرایطی که فعالیتشان تعطیل
بود ،باشد.
اما در همین رابطه اخیرا دولــت طی مصوبهای
امکان بخشــش اجاره بها را برای دســتگاههای
دولتی و شــهرداریها نیز فراهم کرده است؛ به
گونهای که براســاس مصوبه هیات دولت کلیه
دســتگاههای اجرایی و شــهرداریهای سراسر
کشور مجازند نسبت به اهمال یا بخشودگی کامل

 )Poonawallaمدیر موسســه "ســروم" اظهار
کرد ،تیم ما همکاری نزدیکی با دکتر هیل از دانشگاه
آکسفورد داشــت و ما انتظار داریم که تولید واکسن
ساخت این دانشــگاه را طی دو یا سه هفته آتی آغاز
کنیم و در شش ماه اول ،ماهیانه پنج میلیون دوز از این
واکسن را به تولید برسانیم.وی ادامه داد ،در پی آن ما
امیدواریم که مقیاس تولید را افزایش داده و هر ماه ۱۰
میلیون دوز از واکسن را تولید کنیم.گفتنی است این
موسسه پیش از این هم با دانشگاه آکسفورد همکاری
کــرده و در پروژه تولید واکســن ماالریا هــم با این
دانشگاه همکاری داشته است.موسسه "سروم" قصد
دارد همزمان با تولید واکســن ،کارآزمایی بالینی آن
را در هند هم انجام دهد.به نظر میرسد شرکتهای

دبیر تشــکلهای ملی گردشــگری اعالم کرد :ویروس کرونا فقط در دو ماه
اسفند و فروردین ۵۳۰۰ ،میلیارد تومان خسارت به صنعت گردشگری وارد
کرده است.
 ،جمشید حمزهزاده که به نمایندگی از تشــکلهای گردشگری در نشست
نمایندگان و فعاالن بخش خصوصی با رییسجمهور حضور داشت ،در سخنانی
به بحرانهایی که گردشگری از سال  ۹۸تا کنون با آن روبهرو شده است ،اشاره
کرد و افزود :گردشگری تنها صنعتی بود که در جریان تعطیلیهای دوره کرونا
آسیب صددرصدی دید و حدود  ٥٣٠٠میلیارد تومان فقط در ماههای اسفند
و فروردین متضرر شد.

روسای بیمارستانهای خصوصی تهران میگویند
در صورت ادامــه بحــران کرونا و عــدم پرداخت
طلب های این بینارستان ها از سوی دولت و بیمه ها،
به زودی و حتما ورشکسته خواهند شد .طی سالهای
اخیر بحران اقتصادی بیمارستانها در حالی ادامه
داشت که در ماه پایانی سال  ۹۸کشور با بحران یک
بیماری همهگیر مواجه شد و موجب شد تا وضعیت
بیمارستان ها بسیار بحرانی تر شود .به عبارتی بحران
کرونا و کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی برای
امور غیرکرونایی ،بیمارستانهای خصوصی و برخی
بیمارستان های دولتی را با بحران اقتصادی مواجه
کرده ،به طوری که بسیاری از آنان به تعدیل نیرو و
حتی تعطیل بخشهای خود رو...

3

حق کمیسیون قراردادهای اجاره امسال افزایش ندارد

اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی
در طــول دوره تعطیلی مربوط بــه جلوگیری از
انتشار ویروس کرونا یا افزایش دوره بهره برداری
براساس چارچوبهای خود اقدام کند.
وزارت ارشــاد ،ورزش و جوانان ،وزارت کشــور،
اقتصاد ،آمــوزش و پرورش ،علــوم ،تحقیقات و
فناوری  ،سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری
و اســتخدامی در مصوبهای که از سوی اسحاق
جهانگیری-معــاون اول رئیس جمهوری -ابالغ
شده است  ،خطاب قرار گرفتهاند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران از عدم
افزایش حق کمیسون بنگاهها در قراردادهای رهن
و اجاره در ســال جدید خبر داد.تعرفه کمیسیون
مشاوران امالک هر سال از سوی اتحادیه مشاورین
امالک تعیین میشود؛ «مصطفی قلی خسروی» در
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت
تعرفههای بنگاههای امالک در سال  ،٩٩گفت١٨:
ماه پیش پیشنهاد افزایش حق کمیسیون بنگاههای
امالک را به اتاق اصناف تهــران ارائه دادیم اما اتاق
اصناف با پیشنهاد ما برای افزایش حق کمیسیون

واکسن کرونای «دانشگاه آکسفورد» تا ۳هفته دیگر به تولید انبوه میرسد
موسسه "ســروم"(  )Serumهند که به تولید دارو
و واکسن میپردازد ،اعالم کرد که برنامه دارد تولید
واکسن "کووید "۱۹-ســاخته شده توسط دانشگاه
"آکسفورد" را طی دو تا سه هفته آتی آغاز کند.
شرکت هندی "سروم"( )Serumاعالم کرد که قصد
دارد واکسن ساخته شده توسط دانشگاه آکسفورد را
طی دو تا سه هفته آتی به تولید برساند.
این شرکت امیدوار است که در صورت موفقیتآمیز
بودن آزمایش بالینی واکسن ،تا ماه اکتبر(مهر و آبان)
سال جاری آن را به بازار عرضه کند.
شرکت سروم که در شهر " پونه"( )Puneهند قرار
دارد ،در تولید انبوه واکسن کروناویروس ،با دانشگاه
آکســفورد همکاری میکند".آدار پوناواال"(Adar

همچنان کشمکش بر سر مرجع قیمتگذاری خودرو
بین شوراى رقابت و ســتاد تنظیم بازار ادامه دارد اما
به احتمال زیاد امسال نیز مرجع قیمتگذاری ،ستاد
تنظیم بازار خواهد بود؛ همچنین قرار است درصدى
بر قیمت خودرو افزوده شــود که فعال عدد و رقم آن
مشخص نیست .بر این اســاس ،با توجه به اینکه هر
خــودرو ٢٣درصد زیر قیمت واقعى عرضه مىشــود
و خودروســازان به خاطر قیمتگذاری دستوری در
سال ٩٨با زیان هنگفتى مواجه شدند ،به نظر مى رسد
که اگر قرار باشد امســال هم ستاد تنظیم بازار مرجع
تعیین قیمت خودرو باشد ،عرضه خودرو با قیمتهاى
سال گذشته نتیجهاى جز نابودى کامل خودروسازان
نخواهد داشت .لذا شنیدهها ...
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امید هاشمی ،مدیر واحد کسب و کارهای نوین و
کارآفرینی اتاق تهران

رکود تورمی
تشدید میشود

احتمالافزایش۴۰
درصدیقیمتخودرو

سازنده واکســن برای صرفه جویی در زمان همزمان
با پیش بردن آزمایشــات ،تولید انبوه آن را نیز پیش
میبرند تا به محض موفقیــت آمیز بودن آزمایشها،
توزیع واکسنها انجام شود.پیشتر محققان دانشگاه
"آکسفورد" خبر ساخت واکسن "کووید "۱۹-را به
جهانیان مخابره کردند.این واکسن روز جمعه اولین
مرحله از آزمایش بالینی خود را ســپری کرد و به دو
نفر تزریق شد".سارا گیلبرت"(،)Sarah Gilbert
سرپرســت این پژوهش گفت :من شخصا اطمینان
زیادی به این واکسن دارم .ما باید پیش از به کار بردن
واکسن روی شمار زیادی از مردم ،نشان دهیم که این
واکســن میتواند کارآیی الزم را در بیماران مبتال به
کروناویروس داشته باشد.

بنگاهها در قراردادهای رهن و اجاره مخالفت کرد.
به گفته خسروی ،کمیسیون تشخیص اتاق اصناف
تهران بعد از ماههــا کار کارشناســی و با توجه به
وضعیت مستاجران و با وجود افزایش قیمت اجاره
بها در کشور ،تصمیم گرفت حق کمیسیون بنگاهها
در قراردادهای رهن و اجاره مثل ســالهای گذشته
باشد.خسروی گفت :با وجود اینکه پیشنهاد ما برای
قراردادهای اجاره دریافت یک سوم اجاره ماهیانه از
طرفین بود ،اما با مخالفت اتاق اصناف ،نرخ ها مثل
سال گذشــته همان یک چهارم است.خسروی در

لوازم خانگی  ۵تا ۲۵درصد گران شد
مشــاهدات بازار خرید و فروش لوازم خانگی نشان
می دهد برخــی از واحدهای تولیــدی  ۵و برخی
دیگر  ۲۵درصد بر قیمت محصــوالت خود اضافه
کرده اند.
شیوع بیماری کرونا در سطح کشــور باعث شد تا
بسیاری از بازارها در اسفند  98و فروردین ماه سال
جاری فعالیت خود را متوقف کنند.
اما در طول هفته گذشــته با رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی فعالیــت واحدها آغاز شــده اســت
 .در ایــن میــان بــازار خریــد و فــروش لوازم
خانگــی هــم فعالیــت خــود را شــروع کرده
و واحدهــای صنفی اقدام به فــروش محصوالت
خود میکنند.به اعتقاد فروشــندگان لوازم خانگی

تعطیلی بازار اسفند ماه باعث شــده بود تا فروش
واحدها متوقف شود و همین امر مشکالتی را برای
آنها به وجــود آورده بود اما خوشــبختانه در حال
حاضر بازار تا حدودی با مشــتری روبه رو اســت
که این موضوع واحدها را برای گشــایش مغازه ها
دلگرم تر کرده است.
البتــه فروشــندگان لــوازم خانگــی معتقدند
مــردم نگــران افزایش قیمــت ها هم هســتند
و بــه همیــن دلیــل خریدهــای خــود را
انجام می دهند حتــی اگر در ماه هــای آینده به
کاالیی نیاز داشــته باشــند امروز آن را خریداری
می کنند.
اما نکتــه قابل تأمل در بــازار این روزهــای لوازم

 ۵۳۰۰میلیارد تومان خسارت کرونا به گردشگری ایران

او ادامه داد :این ضرر به صنعتی وارد شده اســت که  ٢٤٠هزار نفر به صورت
مستقیم و  ٥٥٠هزار نفر غیرمستقیم در آن مشغول به کارند.
رییس جامعه هتلداران ایران بسته حمایتی دولت برای جبران خسارت بخش
گردشگری را بیتاثیر دانست و در نشست یادشــده که رییس دفتر و معاون
اقتصادی رییسجمهور ،وزرای اقتصاد و صنعت و رییس بانک مرکزی حضور
داشتند ،پیشــنهاد کرد :وام  ۱۲درصدی دولت به دلیل آسیب صددرصدی
صنعت گردشگری به تسهیالتی با سود تکرقمی ،بازپرداخت پنجساله و یک
دوره تنفس یکساله تبدیل شود.
حمزهزاده همچنین درخواست کرد بخشــودگی مالیاتی شامل حال صنعت

خصوص وضعیت شــکایت مردم به اتحادیه امالک
در ســال گذشته گفت ١٠ :درصد شــکایات مردم
سال گذشــته از دریافت حق کمیسیون اضافه بود
که به آن رسیدگی شد.رییس اتحادیه امالک تهران
اضافه کرد :از آنجایی که امسال در بخش قراردادهای
اجاره افزایش حق کمیسیون نداریم ،اگر مستاجری
به اتحادیه شــکایت کند ،بنگاه مشاور امالک طبق
قانون ،چهار برابر مبلــغ دریافتی جریمه تعزیراتی
میشود .ضمن اینکه مبلغ دریافتی اضافی را باید به
مشتری برگرداند.

گردشــگری شــود و در ادامه اظهار کرد :مالیات وقتی محاسبه میشود که
درآمدی حاصل شده باشد و چون همه هتلها ،آژانسها و مراکز اقامتی تعطیل
هستند ،درآمدی ندارند که مالیات بر اساس آن محاسبه شود و الزم است برای
جبران بخشــی از ضرر و زیان این صنعت ،حداقل تا پایان امسال از معافیت
صددرصدی مالیاتی برخوردار شوند.
دبیر تشکلهای ملی گردشگری در آن نشست به نادیده گرفتن شدن برخی از
فعاالن گردشگری در بسته حمایتی اشاره کرد و گفت :راهنمایان گردشگری
که شــامل  ۱۳هزار نفر میشوند از جمله مشــاغل اصلی صنعت گردشگری
هستند که در آن بسته حمایتی مغفول ماندهاند.حمزهزاده همچنین خبر داد

خانگی افزایش قیمت کاالها توسط تولیدکنندگان
است .آنها با اســتناد به افزایش قیمت هزینه های
تولید و عــدم تخصیــص ارز بــرای واردات مواد
اولیه اقدام به افزایش قیمت انــواع کاالهای لوازم
خانگی کرده اند.
مشاهدات بازار نشــان می دهد برخی از واحدهای
تولیــدی  5و برخی دیگــر  25درصــد بر قیمت
محصوالت خود اضافه کرده اند.
به عنوان نمونــه یک لباسشــویی  5کیلویی که
پیش از این  3میلیون و  800هزار تومان بود امروز
 4میلیون و  500هزار تومان و یخچال دو قلوی 7
میلیون  500هزار تومانی در بــازار تا  10میلیون
تومان به فروش می رسد.

که طی مذاکره با نهاوندیان ـ معاون اقتصادی رییسجمهور ـ قرار شــده وی
در روزهای آینده نشستی با فعاالن و تمام تشکلهای گردشگری داشته باشد.
وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی پیشتر طی یک برآورد
کلی میزان خســارت ناشی از شــیوع ویروس کرونا را به ســه بخش میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دســتی ۳۸۰۰ ،میلیارد تومان اعالم کرده و از
دولت تخصیص همین میزان تسهیالت را درخواست کرده بود که بنا به گفته
معاون گردشــگری این وزارتخانه ،این رقم تخصیص داده نشده ،اما موافقت
شده به ازای حفظ هر شغل  ۱۶میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود  ۱۲درصد
تخصیص داده شود.

اتصال استارتآپها به پایگاههای داده دولتی
دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی گفت :در حال
رایزنی هستیم تا اســتفاده از پایگاههای داده دولتی برای ارائه  ۷۰خدمت آنالین
استارتآپی در دسترس این کسب وکارها قرار گیرد.
مهدی محمدی در گفتگو با در خصوص برنامه ســتاد توســعه فناوریهای حوزه
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی مبنی بر حمایت از کسب و کارهای نوپای فناوری
اطالعات در جهت ارائه خدمات آنالین اظهار داشت :برنامه مشترکی با شورای اجرایی
فناوری اطالعات پیش می بریم به این معنی که دسترسی کسبوکارهای خصوصی
و استارتآپ ها به زیرساختها و پایگاههای داده دولتی و ملی از طریق  APIفراهم

شود.وی ادامه داد :این اقدام در راستای توســعه اقتصاد دیجیتال صورت میگیرد
و قصدمان بر این اســت که فهرســتی از خدمات دولتی مورد نیاز کسبوکارهای
خصوصی را تهیه و در اختیار آنها قرار دهیم .به این معنی که استارتآپها میتوانند
در صورت نیاز ،به دادههای خدمات دولت الکترونیک دسترسی داشته باشند.
ارائه خدمات جدید آنالین به استارت آپها
دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری گفت :بر مبنای فراخوانی که به تازگی منتشر کردهایم از

استارتآپها خواستیم تا نیازهای خود را برای دسترســی به پایگاه داده خدمات دولت
الکترونیک دستگاهها اعالم کنند تا بتوانیم زمینه ارائه خدمات جدید را به صورت آنالین
برای این کسب وکارها فراهم کنیم.وی با بیان اینکه تاکنون یک سری نیازمندیها از
سوی استارتآپها به ما اعالم شده است ،اضافه کرد :تا هفته گذشته بیش از  ۴۰شرکت و
استارتآپ نیازمندیهای خود به  APIدستگاههای دولتی را اعالم کردند.
درخواست دسترسی به  ۷۰سرویس
محمدی خاطرنشــان کرد :در این راســتا با همکاری شــورای اجرایــی فناوری

اطالعات در حال شناســایی و بررســی درخواســتهای مذکور هســتیم؛ جمع
ســرویسهایی که از سوی این شــرکتها درخواست شــده به حدود  ۷۰سرویس
میرسد.
دبیر ستاد توسعه فناوریهای حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد :در این راستا در حال رایزنی با دستگاههای
دولتی مختلف هستیم تا دسترسی به این دادهها را برای کسب و کارهای استارتآپی
باز بگذارند و ما بتوانیم این دادهها را در اختیار کســب و کارهــا برای ارائه خدمات
آنالین قرار دهیم.
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خبر

قیمت سکه ۸اردیبهشت ۱۳۹۹به ۶میلیون و ۴۵۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ،دوشنبه ۸اردیبهشت ۱۳۹۹در معامالت بازار آزاد تهران به ۶میلیون و ۴۵۰هزار تومان رسید .همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار
آزادی طرح قدیم نیز  ۶میلیون و  ۲۵۰هزار تومان ،نیم سکه  ۳میلیون و  ۲۵۰هزار تومان ،ربع سکه  ۱میلیون و  ۸۲۰هزار تومان و سکه یک گرمی  ۹۷۰هزار تومان است .هر اونس طال در
بازارهای جهانی  ۱۷۱۸دالر و  ۸۵سنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز  ۶۳۴دالر و  ۳۷۵تومان است.

کشمکشها بر سر قیمتگذاری خودرو ادامه دارد

احتمالافزایش ۴۰درصدیقیمتخودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ربیعی:

اشتغالهای از بین رفته را احیا
خواهیمکرد

سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود
به موضوعات مختلف کشور از جمله وضعیت
کرونا پرداخت.
به گزارش ایسنا ،علی ربیعی در ابتدای نشست
خبری هفتگی خود با بیان اینکه این هفتهها
برای دولــت و همه مردم روزهــا و هفتههای
طاقت فرسایی اســت ،اظهار کرد :دولت هفته
گذشته در بخش بین الملل ،اقتصاد و اجتماعی
تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد و مباحث مهمی
را در جلسات خود گذراند .در بخش اقتصاد سرپا
نگه داشتن اقتصاد آسیب خورده از کرونا و تمرکز
بر رستههایآســیب دیده و کاهش تاثیرهای
ثانویه بر سایر رستهها و نیز حفظ تالش و فعالیت
در رستههایی که کمتر از رستههای اولآسیب
دیدند از دستور کارهای دولت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه حفظ وضعیت اقتصادی در
دوران کرونا حفظ شــغل و جلوگیری از اخراج
کارگران در کانون فعالیت دولت بودهاســت،
گفت :عــاوه بر این برنامه ریــزی تالش برای
ن آسیبهای کرونا در روزهای پساکرونایی
جبرا 
از دســتورکارهای عمده ســتاد ملی کرونا و
ستادهای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول
و همچنین هیات وزیران بوده است.
سخنگوی دولت ادامه داد :بی تردید کرونا هر
زمانی که کاهش پیدا کند جامعه به حالت عادی
بر میگردد امکان اینکه در دنیا هم شــرایط یا
نظم جدیدتری هم پیش بینی شود ،وجود دارد.
ربیعی با اشــاره به آخرین اقدامــات دولت در
جلسات ســتاد اقتصادی یادآور شــد :باید به
عنوان یک نقطه عطف در تاریخ از این فرصت
اســتفاده کنیم و آنچنان قطبهای اقتصادی
خودمان را بازســازی کنیم کــه در روزهای
پساکرونا بتوانیم حتی بازارهای جدید صادراتی
به دست بیاوریم .عالوه بر این جهت گیریهای
تولیدی داخلیمان را به سمتی ببریم که عالوه
بر نیازمندیهای داخلی بتواند رشد بیشتری را
برای ما داشته باشد.
ربیعی با اشــاره به جزئیات این تفاهم نامهها
اظهار کرد :سهم بخشهای خدمات ،کشاورزی،
صنعت ،خدمــات مولد و حتی گردشــگری
که آســیب جــدی در دوران کرونــا خورده
برای فروکش کــردن کرونــا و جهش بخش
گردشــگری موضوعات مهمی هستند که در
این موافقتنامهها مورد مداقه و تصمیم گیری
قرار گرفتند.
وی اظهار کرد :حتی شــهرداریها هم در این
زمینه مکلف شدند در بخش مسکن برنامههای
خود را برای اینکه مسکن بتواند به رونق جدیدی
برسد ،ارائه کنند که شهردار محترم تهران برنامه
و الگوی خود را به شورای شــهر ارائه داد که به
دولت خواهد آمد و این برای کالن شهرها یک
الگو خواهد بود.
ســخنگوی دولت گفت :وزارت راه و مسکن و
شهرســازی هم در تداوم بخش مسکن خود
برای جهش در بخش مســکن برنامه خواهد
آورد .همچنین حمایت از بنگاههای کوچک و
متوسط از جمله موضوعاتی بود که برای ایجاد
اشتغالهای جدید مورد تاکید قرار گرفت.
ربیعی با بیان اینکه به سمتی حرکت خواهیم
کرد کــه در ماههــای آتی بتوانیم بخشــی از
شغلهای از بین رفته را احیا کنیم ،اظهار کرد:
تالش میکنیم کسانی که در مشاغلی فعالیت
میکنند که پیش بینی میکنیم این شغلها
به زودی دیگر احیا نشــوند به کارهای جدید
بروند و افراد بیکاریهای مزمــن و طوالنی را
تجربهنکنند.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری
افزود :هفته گذشته شیوه دادن وامها به کسب
و کارهای آســیب دیده از کرونا مشخص شد.
بنابر گزارش همکاران ما در وزارت کار و تعاون
و رفاه اجتماعی ،استقبال بنگاهها از این وامها
استقبال نسبتا قابل توجهی بوده و بعضا پیش
بینی میشود که شاید دچار کمبود منابع هم در
این زمینه شویم و این بر خالف تصوراتی بود که
از این وامها استقبال نخواهد شد.
سخنگوی دولت تاکید کرد :ترتیبی داده شده
است که وام داده شده فقط معطوف دستمزد
نشــود و برای صاحبان کارگاه هــم پولی در
اختیارشان باشد که سرمایه در گردشی داشته
باشند .مواد مورد نیاز خود را تامین کنند و خود
بنگاه را سرپا نگه دارند .بنابراین  ۵۰درصد وام در
بخشی از بنگاهها تعلق قرارمی گیرد و ۳۰درصد
در جاهایی که ناگزیر تعطیل شدند سرمایه در
گردش خواهد بود.

همچنان کشــمکش بر ســر
مرجع قیمتگذاری خودرو بین
شــوراى رقابت و ستاد تنظیم
بازار ادامه دارد اما به احتمال زیاد
امسال نیز مرجع قیمتگذاری،
ستاد تنظیم بازار خواهد بود؛ همچنین قرار است درصدى بر
قیمت خودرو افزوده شــود که فعال عدد و رقم آن مشخص
نیســت .به گزارش خبرگزاری ها بر این اساس ،با توجه به
اینکه هر خودرو ٢٣درصد زیر قیمت واقعى عرضه مىشود و
خودروسازان به خاطر قیمتگذاری دستوری در سال ٩٨با
زیان هنگفتى مواجه شدند ،به نظر مى رسد که اگر قرار باشد
امسال هم ستاد تنظیم بازار مرجع تعیین قیمت خودرو باشد،
عرضه خودرو با قیمتهاى سال گذشته نتیجهاى جز نابودى
کامل خودروسازان نخواهد داشت .لذا شنیدهها حاکى از آن
است که این ســتاد با افزایش ٢٠درصدى قیمت خودرو در
سال ٩٩موافقت کرده اما اینکه خودروسازان به این درصد
افزایش راضى باشند یا خیر هنوز مشخص نیست.
حذف پراید موجب تنش در بازار خودرو شد
عضو هیات علمی گروه مهندســی خودرو دانشگاه علم
و صنعت اظهار داشــت :درحال حاضر وضعیت فعلی به
گونهای است که باید به هرشکلی که میتوان ظرفیت تولید
را افزایش داد تا بتوان جوابگوی بخشی از تقاضای بازار شد
و خودرو از موقعیت ســرمایهگذاری خارج شود .این تنها
راهکاری است که میتوان برای نجات بازار خودرو و صنعت
رو به موت خودرو انجام داد .به گــزارش ایلنا در چند ماه
اخیر شیوع بیماری کرونا بسیاری از حوزههای فعال دنیا
را تحت تاثیر قرار داد ،بنابراین رکود بسیار بحرانی در تمام
دنیا ازجمله در اقتصاد مشــاهده میکنیم ،در نتیجه این
رکود در کشور ما نیز حاکم شد .اما اگر بازار خودرو را دنبال
کنید ســیر صعودی را در قیمتها مشاهده خواهید کرد
که موجب نگرانی در افکار عمومی و بالتکلیفی بازار شده
باشد .امیرحسن کاکایی در گفتوگو با ایلنا ،با بیان اینکه
خودرو دیگر کاالی مصرفی و تابع عرضه و تقاضا نیست،
گفت :در وضعیت فعلی که اتفاقات کالن اقتصادی نه تنها

در ایران بلکه در دنیا درحال رخ داده اســت ،مردم به انواع
سرمایهگذاری روی آوردهاند و نگاه به بازار خودرو به عنوان
نگاه به بازاری برای سرمایهداری تغییر کرده است.
به گفته وی ،رســیدن شــاخص کل به مرز  800هزارتا،
افزایش قیمت طال ،افزایش نرخ ارز و رسیدن به کانال 16
هزار تومانی آن و افزایش  20درصدی مواد اولیه مورد نیاز
صنایع در اسفندماه موجب میشود که هر فردی که در بازار
ســرمایهداری حضور دارد ،افزایش قیمت خودرو را پیش
بینی کند .بنابراین به دلیل کاهــش ارزش ریال و به جز
نوسانات هیجانی برگرفته از برخی اخبار در بازار خودرو در
مجموع شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم.
کاکایی خبرهای منتشر شده چند روز اخیر در حوزه خودرو
را تاثیرگذار در افزایش قیمتها عنوان کرد و گفت :خبر
حذف پراید در صورتی که هیچ جایگزینی برای آن وجود
ندارد موجب ایجاد نگرانی در قشر ضعیف که توان خرید
خودروهایی با مدل باالتر را ندارنــد و ایجاد تنش در بازار
خودرو و سوءاستفاده سرمایهگذاران از این اتفاق شده است.
این کارشــناس خودرو عدم وجود قیمــت مصوبی را از
مشــکالت اصلی بیان کــرد و ادامه داد :بــه دلیل اینکه

هیچ قیمت رســمی و مصوبی در خودرو وجود ندارد این
فروشندگان هســتند که قیمتها را مشخص میکنند،
بنابراین اگر فروشــندگان نیازی به پول حاصل از فروش
خودرو نداشته باشند از فروش آن تا رسیدن به قیمت باالتر
امتناع میکنند ،پس با وجود رکود در بازار شاهد افزایش
قیمت خودرو خواهیم بود .به گفته وی؛ حذف پراید و 405و
از طرف دیگر اسرار دولت به پیاده کردن استانداردهای یورو
 5و غیره  ...موجب قوت گرفتن پیشبینی افزایش قیمت
خودرو شده است .زیرا حذف پراید موجب افزایش قیمت
آن در بازار و به معنای دیگر کاهش ارزش ریال خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد :به دلیل اینکه مدیران صنعتی و
کارآفرینان صنعت در سال گذشته نهایت سعی و تالش خود
را داشتهاند تا با افزایش تحریمها شاهد افزایش تولید و حتی
زدن رکورد آن برخالف پیشبینیهای کاهشی باشیم ،دیگر
توانی برای آنها نمانده اســت و این سیاستمداران خواهند
بود که با تمهیدات و تصمیمات خود اقتصاد ،تورم و بازار را
کنترل کنند .وی با تاکید بر اتخاذ تصمیمات سخت از طرف
سیاستمداران ،گفت :زیرا با وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور،
تحریمها و نرخ ارز چشم اندازی برای افزایش تولید از طرف

مدیران صنعتی که موجب کاهش قیمت خودرو باشد وجود
ندارد و باید پذیرفت که تولید در برابر تقاضا و سرمایهگذاری
کم است ،بنابراین مدیران هستند که میتوانند قیمتها را
کنترل کنند .این کارشــناس خودرو ،رخداد جهشهای
موجود در بازار بورس ،افزایش قیمت طــا و ارز را کاهش
ارزش ریال تعبیر کرد و افزود :با توجه به تورم  35درصدی
پیشبینی شده اقتصاددانان تا پایان سال در کشور ،میتوان
افزایش قیمت نزدیک به  40درصدی را تا پایان سال جاری
برای خودرو نیز پیش بینی کرد .این درحالی است که اگر این
موارد با کاهش ساخت خودرو از طرف خودروساز به دالیل
مشکالت حاصل از تحریم و مواد اولیه همراه باشد ،این میزان
افزایش خواهد یافت .به خصوص اگر وضعیت حاکم با عدم
تصمیم گیری مدیران و مسئولین همراه باشد.
وی ادامه داد :الزم به ذکر است که مدیران و سیاستمداران
همان روش سال گذشتهی اعمال قیمتهای دستوری را
ادامه میدهند که این روشها موجب افزایش قیمت خودرو
و زیان بیــش از پیش خودروســازان و قرارگیری آنها با
چالشهای جدی است .بنابراین در صورت ادامه یافتن این
وضع حاکم در کشور چشم انداز خوبی را برای بازار خودرو
نمیتوان دید و به دلیل اینکه بازار تابع قیمت ارز اســت،
بنابراین تورم  40درصدی خودرو تا پایان سال منطقی به
نظر میرسد .این کارشناس بازار خودرو در مورد راهکارهای
موجود گفت :درحال حاضر تنهــا راهکار کوتاه مدتی که
میتوان ارائه کرد این است که سیاستمداران تصمیمات
جدی مانند؛ آزادسازی قیمت خودرو را اتخاذ کنند فعال
در مورد پیادهسازی استاندارهای یورو  5در خودروها کوتاه
بیایند ،چرا که رفتن به سمت ساخت خودروهای یورو5
موجب کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت خواهد بود.
عضو هیات علمی گروه مهندســی خودرو دانشگاه علم و
صنعت ادامه داد :درحال حاضر وضعیت فعلی به گونهای است
که باید به هرشکلی که میتوان ظرفیت تولید را افزایش داد تا
بتوان جوابگوی بخشی از تقاضای بازار شد و خودرو از موقعیت
سرمایهگذاری خارج شود .این تنها راهکاری است که میتوان
برای نجات بازار خودرو و صنعت رو به موت خودرو انجام داد.
زیرا خودروسازان بیش از  35میلیارد تومان متضرر شدهاند و
باید از ادامه آن جلوگیری کنیم تا بعد بتوان در مورد خودرو و
حتی کاهش قیمت آن تصمیم گرفت.

حیات چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک تحت تاثیر کرونا است

رئیس سازمان خصوصیسازی تشریح کرد

رکود تورمی تشدید میشود

جزئیات عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس

بر اساس گزارش تابآوری  ،2019وضعیت تابآوری
کشور بسیار وخیم گزارششــده است بهنحویکه
اقتصاد کشور در بین  130کشور موردبررسی ،رتبه
 120را در این شاخص کسب کرده و بر اساس گزارش
شکنندگی  ،2019کشور ایران با کسب امتیاز  83در
میان  178کشــور جهان در «وضعیت هشدار باال»
قرارگرفته است.
به گزارش اتــاق بازرگانی تهران اقتصاد کشــور در
شرایطی گرفتار ویروس کرونا شد که قبل از شیوع
این بیماری با انبوهی از مشکالت و بحرانهای داخلی
و خارجی مواجه بوده اســت؛ بهطوریکه بر اساس
آمار ارائهشده توســط مرکز آمار ،رشد اقتصادی 9
ماهه نخست ســال  ،1398منفی  7.6درصد و رشد
اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر درصد ثبتشده
است .نرخ تورم نقطهبهنقطه کل کشور هم برای سال
 ،1398معادل  34.8درصد برای ثبتشده است و بر
اساس گزارش تابآوری  ،2019وضعیت تابآوری
کشور بسیار وخیم گزارششــده است بهنحویکه
اقتصاد کشور در بین  130کشور موردبررسی ،رتبه
 120را در این شاخص کسب کرده و بر اساس گزارش
شکنندگی  ،2019کشــور ایران با کسب امتیاز 83
در میان  178کشــور جهان در «وضعیت هشــدار
باال» قرارگرفته است ،بهطوریکه در برابر تکانههای
احتمالی ناتوان از تطبیق بهموقع با شرایط بحرانی
است .مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر در گزارشی
با عنوان ضرورت حمایت از کسبوکارها در اقتصاد
کرونایی ،ثار و تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر
اقتصاد ایران را بررسی کرده سات.
طبق این گزارش ،شــیوع کرونا در اقتصاد کشور،
ضمن برهم زدن بسیاری از معادالت و پیشبینیها،
از تحمیل شرایط ســختتر بر اقتصاد کشورمان در
شرایط تحریمی حکایت میکند؛ درواقع ،پیشبینی
صندوق بینالمللی پول در آوریل  ،2020از نرخ تورم
 34.2درصدی برای سال  2020و  33.5درصدی در
سال  2021برای کشور حکایت میکند ،درحالیکه
گزارش ماه اکتبر  2019این ســازمان برای کشور،
پیشبینی تورمهای دورقمی و باال برای ســالهای
 2020و ( 2024به ترتیب  31و  25درصد) را گزارش
کرده است .لذا ،شیوع این بیماری میتواند در سطح
گستردهتر و در ابعادی فزایندهتر برای اقتصاد کشور
مخرب و هزینه زا باشد.
این گزارش نوشت :با توجه به آنکه شرط اصلی برای
کنترل شیوع این بیماری در کشور ،کاهش حداکثری
تعامالت اجتماعی غیــر ضرور در ماههــای آینده
عنوانشده است و الزمه این امر تعطیلی بسیاری از
فعالیتهای اقتصادی هست ،بر این اساس میتوان
نتیجه گرفت که شــیوع ویروس کرونا در کشــور،
وضعیت رکود تورمی اقتصاد کشور در ماههای آتی
را تشدید خواهد کرد و کســبوکارها بهواسطه این

وضعیت بیش از گذشــته آســیبدیده و تضعیف
خواهند شد.
درواقع ،شیوع ویروس کرونا در کشور با ایجاد نگرانی
در مردم از ورود به امکان عمومی نظیر فروشگاهها و
مراکز خرید ،کاهش فروش کسبوکارهای خرد ،اعم
از تولیدی و خدماتی را در پی داشته است که ادامه
این روند ،حیات چهار میلیون واحد صنفی و صدها
هزار واحد تولیدی کوچک و خرد وابســته را تهدید
میکند .بهعنوانمثال شواهد حاکی از آن است که
برخی از کســبوکارها نظیر هتلها ،رستورانها،
سینماها ،موزهها ،باشگاههای ورزشی ،اماکن فرهنگی
و زیارتی و ،...در عمل تعطیلشدهاند .همچنین ،هراس
شرکای تجاری در کشــورهای منطقه از انتقال این
ویروس به کشورشان از طریق مراوده با کشور ایران،
منجر به بستن مرزهای زمینی کشــورهای عراق،
افغانســتان و ترکیه و مرزهای هوایی در کشورهای
ترکیه ،گرجستان و امارات شده است که این امر نیز
فعالیتهای تجاری با کشورهای همسایه را مختل
کرده است.
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که شیوع گسترده
این بیماری در کشــور ،اقتصاد کشــور را همزمان با
شوک عرضه و تقاضا مواجه ســاخته است .از یکسو،
به علت آنکه تنها راهحل کنترل شــیوع کرونا ،ماندن
در خانه عنوانشــده ،عرضه نیروی کار کاهشیافته
است و از ســوی دیگر ،عدم تمایل شرکای تجاری به
مراودات با کشور به علت شیوع کرونا موجب شده در
تأمین مواد اولیه تولید نیز مشــکالتی ایجاد گردد .از
زاویهای دیگر ،نا اطمینانی نسبت به آینده ،خانوادهها
را به تصمیم پسانداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید
اقالم غیرضروری ترغیب خواهد کرد که تمامی موارد
مورداشاره ،کاهش تقاضا و کســادی بازار را به همراه
خواهد داشت .بنابراین انتظار میرود حداقل تا زمانی که
این ویروس در کشور شیوع دارد ،رکود اقتصادی که در
قبل به علت شوک ارزی و تشدید تحریمها ایجادشده
بود و در حال حاضر بهواسطه کسادی بازار و تعطیلی
کسبوکارها (شوکهای منفی عرضه و تقاضا) ناشی
از شیوع ویروس کرونا ایجادشده است ،تشدید شود.
از سوی دیگر ،باید در نظر داشت که سقوط بهای نفت
خام به حــدود  20دالر ( 19.70دالر در  14آوریل
 2020مقاربن با  26فروردین ســال جاری) به علت
شکست مذاکره کشورهای عضو اوپک ،فضای آلوده
جهانی به ویروس کرونا و کاهش تقاضای کشورهای
مصرفکنندهنفتازجملهچین،حکایتازمحدودیت
درآمدی و ارزی جدی برای دولت در سال  1399و
افزایش کســری بودجه در این سال دارد .در چنین
شرایطی ،هزینههای تحمیلشده در اثر اپیدمی کرونا
و همچنین کاهش تولید ناشی از آن ،میتواند اقتصاد
را با تورمهای باالتر و رشد اقتصادی پایینتر مواجه
سازد و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق کند.

رئیــس ســازمان خصوصیســازی توضیحاتی در
مورد عرضه نخســتین صندوق  ETFتحت عنوان
واسطهگری مالی که شامل سه بانک و دو شرکت بیمه
میشود ،ارائه کرد .به گزارش ایسنا ،علیرضا صالح در
برنامه گفتوگوی ویژه خبری ،با اشاره به عرضه سهام
شــرکتهای دولتی در بورس ،گفت :یک صندوق
چهاردهم اردیبهشت عرضه میشــود و دو صندوق
دیگر هم در آینده عرضه خواهند شد .در عرضه نخست
به هر فرد  ۲۰تا  ۳۰درصد تخفیف داده میشود اما این
تخفیف برای همان فــرد در صندوقهای دیگر قابل
استفاده نیست .وی با تاکید بر اینکه دولت ابزاری برای
افزایش قیمت سهام شرکتهایی که میخواهد عرضه
کند ندارد ،توضیح داد :دولت عرضهکننده است و اگر
صف فروش را زیاد کند قیمتها کاهش خواهد یافت.
به عبارت دیگر خرید برای دولت ممنوع است پس به
چه طریقی میتواند قیمت را باال ببرد؟

جزئیات نخستین صندوقETF
رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اشاره به عرضه
سهام صندوق واسطهگری مالی به عنوان نخستین
صندوق ،گفت :دولت بهترین ســهامها را برای این
صندوق در نظر گرفته است .این صندوق شامل سهام
بانکهای صادرات ،تجارت ،ملت و بیمههای البرز و
امین است که در آنها سیت مدیریتی دیده شده است.
صالح با تاکید بر اینکه هدف دولت فقط تامین مالی
نیســت ،عنوان کرد :در این صندوق حدود  ۱۵هزار
میلیارد تومان تخفیف داده میشود .برای اینکه عدالت
اجتماعی هم رعایت شود ،شب عرضه آگهی ندادیم
بلکه یک هفته پیش از پذیرهنویسی شرایط را اعالم
کردیم و از روز پذیرهنویسی که چهاردهم اردیبهشت
است تا  ۳۱اردیبهشت به مردم زمان میدهیم.
امکان مشارکت با کد بورسی و کد ملی
وی در ادامه در مورد نحوه پذیرهنویســی ETFها
توضیح داد :افرادی که کد بورســی دارند میتوانند
از طریق کارگزاریها و بانکها اقدام کنند و افرادی
که کد بورســی ندارند میتوانند با حداقل اطالعات
شامل نام و نامخانوادگی ،کد ملی ،کد پستی و شماره
موبایل از طریق درگاههای حضوری و غیرحضوری
همه بانکها اقدام کنند .به گفته رئیس کل سازمان
خصوصیســازی ،واریز وجــه میتوانــد از طریق
سرپرست خانوار برای همه اعضای خانواده انجام شود
اما اگر قرار باشد به هر فرد دو میلیون سهم داده شود
هر کد ملی به صورت مجزا میتواند این میزان سهم را
بگیرد .صالح در ادامه با بیان اینکه زمانیکه صندوق
ســرمایهگذاری میخواهد در بورس تاسیس شود،
باید اساســنامه و امیدنامه آن در کدال منتشر شود،
اظهار کرد :در این راستا اساسنامه و امیدنامه صندوق
واسطهگری مالی در کدال منتشر شده است و روزی

که سهام عرضه شود هیچکس نمیتواند اساسنامه را
تغییر دهد.

مدیریت صندوق تا ۱۴۰۰با دولت است
وی با تاکید بر اینکه قدرت مدیریت دولت بر صندوق
حداکثر تا پایان سال  ۱۴۰۰است ،اظهار کرد :از سال
 ۱۴۰۰به بعد دولت حــق مدیریت ندارد و یکدهم
درصد سهامدارانی که سهم یک شرکت را خریدهاند،
جایگزیــن دولت میشــوند .رئیس کل ســازمان
خصوصیســازی ادامه داد :در این راستا هدف این
استکه تا سال ۱۴۰۰مجمع الکترونیکی یا رایگیری
الکترونیکی را راهاندازی کنیم .صالح به مردم توصیه
کرد :اساسنامه و امیدنامه صندوق را بخوانند تا متوجه
شوند مدیریت صندوق اکتیو نیست و مدیر نمیتواند
سهام بانک را خرید و فروش کند .فقط سود سهام را
پرداخت و بازارگردانی میکند.
جزئیات سه صندوقETF
وی در ادامه با بیان اینکه دولت قصد دارد سهام خود
در شرکتهای دولتی را در قالب دو گروه عرضه کند،
توضیح داد :گروه اول شرکتهایی هستند که در حال
حاضر در بورس وجود دارند که شــامل سه صندوق
واسطهگری مالی ،پاالیشی (چهار پاالیشگاه به ارزش
 ۲۲هزار میلیارد تومان) و صنایع فلزی و خودروسازی
میشود .رئیس کل سازمان خصوصیسازی ادامه داد:
برخی شرکتها هم شرکتهای مادرتخصصی مانند
ایمیدرو و ایدرو هستند که مجموع آن را در قالب یک
هلدینگ یا شرکت سرمایهگذاری در بورس پذیرش
میکنیم .باید در نظر داشت که بورس استانداردهایی
دارد که اگر یک شرکت آنها را رعایت نکند ،نمیتواند
وارد این بازار شود و هدف ما این است که اطالعات افشا
نشدهای در صورتهای مالی شرکتهایی که سهام
آنها را عرضه میکنیم ،وجود نداشته باشد .حداقل
تا شش ماه آینده دو یا سه هلدینگ به ارزش  ۸۰هزار
میلیارد تومان وارد بازار خواهیم کرد.
آخرینوضعیتواگذاریسهامسرخابیها
صالح در ادامه در مورد واگذاری ســهام دو باشــگاه
استقالل و پرسپولیس در بورس ،توضیح داد :وزارت
ورزش همه تالش خود را برای ایــن واگذاری به کار
گرفته است و مانع خاصی سر راه آن نیست .در حساب
و کتابهای این دو باشگاه ابهاماتی وجود دارد که باید
برطرف شود .استقالل و پرسپولیس مشمول ماده۱۴۱
هستند .از این رو از وزارت ورزش خواستیم دو ورزشگاه
را به نام این دو تیم کند .وی ادامــه داد :داراییهای
فیزیکی و برند دو باشگاه در حال بررسی است و برند
پرسپولیس ارزشگذاری شده اما هنوز در صورت مالی
منتشر نشده است .ممکن است پرسپولیس زودتر از
استقالل برای واگذاری آماده شود.

بانک ها
بانکمسکندریکدههاخیراجراییکردهاست

بهرهبردای 15مدرسهدرنقاطمحروم

بانک مســکن طــی یک دهــه گذشــته از محل
حساب های قرض الحســنه 15 ،مدرسه در نقاط
محروم کشوری را مورد بهره برداری قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،یکی از
اهداف بانک مسکن در سال های گذشته ،کمک به
توسعه زیرساخت های کشور بوده است .در این راه ،با
توجه به مجوز بانک مرکزی ،مبلغ 5درصد از دو درصد
حجم سپرده های مربوط به قرعه کشی های حساب
قرض الحســنه پس انداز ،جهت تکمیل یا احداث
مدارس در این بانک هزینه شده است .این موارد در
ســال های اخیر ،صرف هزینه امور فرهنگی شده و
بانک مسکن توانسته تأمین مالی برای احداث مدارس
در نقاط دور افتاده کشور را انجام دهد .طی یک دهه
اخیر ،بیش از 15مدرسه در مناطق محروم توسط این
بانک احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

پیام تســلیت مدیرعامــل بانک
توسعهتعاونبهمناسبتدرگذشت
مدیرعاملبانکمسکن

حجت اهلل مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون
ضایعه درگذشت جناب آقای ابوالقاسم رحیمی
انارکی مدیر عامل بانک مسکن بر اثر ابتال به بیماری
کرونا را به شــبکه بانکی و خانواده ایشان تسلیت
گفت .برای اینجانب ،نگاشتن این کالم و گسیل
جمالتی در تعزیت او بس سهمگین و دشوار است.
مرگ او شاهدی دیگر بود بر تالشهای خالصانه و
مساعی صادقانه کارکنان خدوم و بیادعای شبکه
بانکی کشــور در دوران پرالتهــاب فراگیری این
ابتالی اجتماعی .او مردانه و چون رزمآوران عرصه
دفاع مقدس بهعنوان یک فرمانده دلیر ،پیشاپیش
صف رزمآوران و همکارانش در این مبارزه ایستاد و
از حمایت هموطنان خویش دست نکشید تا آنان در
تقابل با بحرانهای اقتصادی از پای نیفتند .قلبش از
تپش بازایستاد تا گردونه زندگانی مردمان در فراز و
نشیب این اتفاق ناگوار از گردش باز نایستد.

پیامتسلیتمدیرعاملبانکسینابهمناسبت
درگذشتمدیرعاملبانکمسکن

مدیرعامل بانک سینا ،در پیامی درگذشت مرحوم
ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک
مسکن را تسلیت گفت .خبر درگذشت ناگهانی
و حزن انگیز همکار گرانقدرمان مرحوم ابوالقاسم
رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک مسکن که از
جمله چهره های پرتالش ،صادق و برجسته نظام
بانکی بودند و سالها خدمات شایسته و اقدامات
تاثیرگذاری را در راستای اعتالی این بانک و تحقق
سیاست های پولی و بانکی کشــور به سرانجام
رساندند ،مایه تالم و تاثر فراوان گردید.

تأمیننقدینگیموردنیازواحدهای
تولیدی با اجرای طرح «گام» در
بانکپاسارگاد

بانکپاســارگاد با اجــرای طرح گواهــی اعتبار
مولد «گام» ،در راســتای تأمین نقدینگی مورد
نیاز واحدهای تولیــدی ،بدون نیاز بــه افزایش
نقدینگی گام برمیدارد .به گزارش روابطعمومی
بانکپاسارگاد ،طرح گواهی اعتبار مولد «گام» ،یک
بسته اعتباری است که با هدف تأمین سرمایه در
گردش زنجیرهی تولید ،توسط بانکمرکزی ایران
طراحی شدهاســت .در این طرح ،تولیدکنندگان
میتوانند بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسطه،
از بانک عامل ،درخواست انتشار و تضمین گواهی
اعتبار مولد در سررسید کنند .دارندگان این اوراق
میتوانند آن را تا سررسید ،نزد خود نگه دارند ،یا به
فروشنده مواد اولیه تحویل دهند و یا در بازار سرمایه
تنزیل کنند .این اوراق بــا قابلیت نقل و انتقال در
بازارهای پول و سرمایه ،در زمرهی اوراق بدهی و
دارای سررسید است و جهت بازپرداخت آن ،بانک
بهعنوان ضامن محسوب میشود.
مدیرعاملبانکصادراتایران:

دو زیرمجموعــه «وبصــادر»
عرضهاولیهمیشود

مدیرعامل بانک صادرات ایران از عرضه اولیه دو
زیرمجموعه بانک در سال جاری ،علت رشد ۹۸
درصدی سهام و انتظار قیمت سهم و اثر کاهش
سود بانکی بر این صنعت خبر داد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران به نقل
از پایگاه خبری بورسپرس ،حجتاله صیدی در
حاشیه مراسم رونمایی از سامانه احراز هویت سجام
در بانک صادرات ایران در خصوص برنامه واگذاری
زیرمجموعههای این بانک طی ســالجاری به
بورسپرس گفت :گروه مالی ســپهر صادرات در
نیمه راه قرار دارد و حدود  50درصد امور پذیرش
آن صورت گرفته و پس از آن عرضه اولیه ســهام
تامین سرمایه سپهر صادرات نیز در دستور کار قرار
گرفته است .وی درباره عرضه اولیه سهام شرکت
کارگزاری بانک صادرات ایران نیز توضیح داد :اگر
قرار بر این باشد که سهام کارگزاریها نیز در بورس
عرضه شــوند ،قطعاً یکی از آنها کارگزاری بانک
صادرات ایران خواهد بود.
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 ۵۸بیمارستان خصوص تهران در بحران مالی و شش بیمارستان در آستانه ورشکستگی هستند

تهدید اشتغال  ۱۰۰هزارپرسنلبیمارستانهایخصوصی
 ۳۰۰بیمارستان در کشور دچار بحران مالی هستند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

روســای بیمارســتانهای
خصوصی تهــران میگویند
در صورت ادامه بحران کرونا
و عدم پرداخت طلب های این
بیمارستان ها از سوی دولت
و بیمه ها ،به زودی و حتما ورشکســته خواهند شــد.
طی ســال های اخیر بحران اقتصادی بیمارستانها در
حالی ادامه داشــت که در ماه پایانی ســال  ۹۸کشور با
بحران یک بیماری همهگیر مواجه شد و موجب شد تا
وضعیت بیمارستان ها بسیار بحرانی تر شود .به عبارتی
بحران کرونا و کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی برای
امور غیرکرونایی ،بیمارســتانهای خصوصی و برخی
بیمارستان های دولتی را با بحران اقتصادی مواجه کرده،
به طوری که بسیاری از آنان به تعدیل نیرو و حتی تعطیل
بخشهای خود رو آوردهاند .دوشنبه  ۱۸فروردین ماه،
دکتر خلیل علیزاده ،رئیس بیمارســتان آتیه تهران ،از
متخصصان علم پزشــکی و ارتوپدی ،خبر از تعدیل ۵۰
درصد کادر پزشکی بیمارستان آتیه تهران که بنیانگذار
آن بوده را داد؛ به عبارتی اخراج  ۶۰۰نفر از  ۱۲۰۰کادر
درمان .به گفته او اگر بنا باشــد که بیمارســتان حدود
 ۵۰درصد درآمد داشته باشــد؛ در نهایت آن چیزی که
بیمارستان قادر به پرداختش است ،حدود  ۲۰روز حقوق
بدون کارانه و اضافهکار را تأمین میکند.
تنها در بیمارستان آتیه تهران ،نیمی از ۱۲۰۰پرسنل

بیمارستان را برکنار کرده اند ،زیرا این بیمارستان هیچ
بودجه ای ندارد .پزشکان و پرستاران و سایر کارمندان
باقیمانده نیــز فقط  ۲۰روز در ماه مــی توانند حقوق
بگیرند زیرا بیمارستان فاقد منابع مالی برای ادامه کار
اســت .در یک بیمارســتان خصوصی دیگر در تهران
بیش از ۳۰پرستار اخراج شــدند .در یک بیمارستان
خصوصی در مشهد نیز  ۳۰پرستار شغل خود را از دست
دادهاند( ۲۶فروردین  .)۱۳۹۹عالوه بر این ،در ماه های
بهمن و اســفند  ۹۸و فروردین  ،۹۹تعــداد زیادی از
پرستاران در بیمارستان های خصوصی ایران شغل خود
را از دست داده اند .البته یکی از اصلی ترین مشکالت

مالی بیمارستان های خصوصی ،عدم پرداخت شرکت
های بیمه و سازمان تأمین امنیت اجتماعی دولت است.
در همین زمینه شمیمی ،رئیس هیات مدیره انجمن
بیمارستانهای خصوصی کشور گفت :اکنون حدود ۷۰
درصد تختهای بیمارستانهای خصوصی خالیست.
این کرونا نبود که بیمارستان های خصوصی را زمین
گیر کرد .کرونا تیر خالص به بیمارستانهای خصوصی
بود .در این شرایط سخت ،بیمارستانهای خصوصی
دنبال تعدیل نیرو نیستند بلکه در تالش هستند بتوانند
حداقل حقوق را به پرسنل خود بدهند تا این بحران رد
شود اما نمی شود و اگر ادامه پیدا کند ،د ِر بیمارستانی

که  ۴۰۰تا هزار پرسنل دارد بسته می شود و پرسنل در
این شرایط ســخت اقتصادی دچار مشکل می شوند.
تالش مسئوالن بیمارستان های خصوصی این است
که در این شــرایط به نوعی مدیریت کنند که به جای
 ۴۰۰نفر ۵۰ ،نفر تعدیل شوند اما همه بیمارستانهای
خصوصی یعنی حدود  ۳۰۰بیمارســتان در کشور که
 ۵۸بیمارســتان آن در تهران است ،دچار بحران مالی
هستند.
حدود  ۱۰۰هــزار نفر در بیمارســتانهای خصوصی
کشور کار می کنند و معیشت خانواده های آنها را تامین
میکند ،همه هم زحمتکش هستند .اگر به این افراد
رسیدگی نشود و بیمارســتان های خصوصی نتوانند
حداقل حقوق را به این افراد بدهند ،این بیمارســتان
ها ورشکســته می شــوند .در همین تهران حدود ۶
بیمارستان در حال سقوط کامل و ورشکسته هستند و
با ادامه این روند بقیه بیمارستان ها هم به این وضعیت
می رسند.
حســین کرمانپور ،مدیر روابط عمومی سازمان نظام
پزشکی نیز در مورد مشکالت بیمارستان ها گفت ،اغلب
بیمارســتان های خصوصی با بحران جدی اقتصادی
مواجه شــده اند .افزایش بار هزینه های بهداشتی در
بحران کرونا این بیمارستان ها را به مرز ورشکستگی
کشانده اســت .آنها مجبورند مواد ضدعفونی کننده
را از بازار آزاد از واســطه ها به قیمت های گران بخرند
و دسترســی راحت به این اقالم ندارند .از طرف دیگر
تأمین ماســک و لباس های گرانقیمت محافظتی نیز
برای پرسنل هزینه سنگینی دارد.

کوهی از مشکالت در برابر بیمارستان ها

اسداهلل عباسی ،نماینده مجلس

بیمارستان ها و مراکز درمانی در حال حاضر در شرایط خوبی به سر نمی برند و به دلیل بحران کرونا این مشکالت تشدید شده است .موضوعی که در حال حاضر بیمارستان ها را آزار می دهد نبود تجهیزات و کمبود کادر درمانی برای رسیدگی به بیماران است .به
دلیل بحران کرونا بسیاری از کادر درمانی از روی اختیار خواهان رفتن به مرخصی بدون حقوق شدند که این امکان برای کسانی که منبع درآمدی دیگری غیر از همین شغل ندارند تصمیم بسیار سختی بوده و با ماندن سرکار هم جان خود را به خطر انداخته اند
و هم از کمبود امکانات و مزایای شغلی محروم هستند .البته در مورد بخش خصوصی هنوز گزارش مکتوبی از تعدیل نیروها به ما نرسیده است و ما هم خبر تعدیل را به همین شکل شنیدیم .ممکن است برخی افراد خودشان نتوانند در این شرایط فعالیت کنند.
این در حالی است که بیمارستانهای کشور بخصوص بیمارستان های گیالن که یکی از شهرهای پیک بیماری کرونا بوده در شرایط عادی هم برای پذیرش بیمار با کوهی از مشکالت روبهرو بودند و حتی بسیاری از مراکز درمانی استان ها امکانات و تجهیزات
الزم را نداشتند .متاسفانه سو مدیریت باعث ورشکستگی بیمارستان ها شده و موظف به پرداخت بدهی های خود خواهند شد ،بنابراین از مسئولین انتظار می رود که به این مهم توجه بیشتری نموده و در رفع این مشکل برآیند.

واکنش باغداران به واردات لیموترش

خطر ورودبیماریهای نباتی جدی است

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور در واکنش به
مباحث مطرح شده مبنی بر واردات لیموترش گفت :این
اقدام به تولید خسارت می زند و عواقب جدی به دنبال
خواهد داشت .مجتبی شادلو در واکنش به مباحث مطرح
شده مبنی بر واردات لیموترش به کشور برای تنظیم بازار،
گفت :با مطرح شدن مباحثی مبنی بر تأثیر لیموترش
در کنترل بیماری کرونا ،مصرف این محصول در کشور
افزایش یافت ضمن اینکه عرضه لیموترش درشــت یا
به اصطالح لیموترش ســنگی به طور مداوم در طول
ســال در بازار ادامه دارد و درحال حاضر نیز این عرضه
انجام میشــود.وی با بیان اینکه این عرضه تا حدودی
جوابگوی نیاز بازار اســت ،افزود :از حدود یکماه آینده
لیموترش آبگیری که به اصطالح لیموی سایز گردویی
نامیده میشود ،وارد بازار خواهد شد که از این لیمو هم در
صنعت و برای آبگیری استفاده میشود ،هم مردم از آن
برای آبگیری استفاده میکنند و ما در این زمینه تولید
انبوه نیز داریم.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد :امســال شاهد
ســرمازدگی در باغات لیمــو نبوده ایــم ضمن اینکه
بارندگیهای خوبی که اتفاق افتاده تأثیر بسزایی در تولید
دارد و امسال هم در حوزه تولید محصوالت باغی و هم

محصوالت زراعی سالی بسیار مساعد خواهد بود.شادلو
با اشاره به اینکه واردات لیموترش احتمال ورود برخی
امراض و بیماریهای نباتی را به کشور افزایش میدهد،
گفت :مشخص نیست این واردات چقدر ماندگار شود و
هر وقت که شاهد عرضه لیموی خارجی در بازار باشیم
احتماالً گفته خواهد شد مربوط به ثبت سفارشهای
قبل اســت یا اینکه در انبارها بوده است همچنین در
گذشته واردات باعث ورود امراضی مثل جاروک جادوگر
به کشور شد که خســارات جبران ناپذیری را به باغات
لیمو و تولیدکننده این محصول وارد کرد .وی اضافه کرد:
چرا در شرایطی که تولید داخل انجام میشود باید اقدام
به واردات شود؟ آن هم درست در زمانی که در شرایط
سخت اقتصادی و تحریم قرار داریم و باید روی تولید و
ارزآوری تمرکز داشته باشیم .آیا در حال حاضر کشور ما
هیچ مشکلی جز عرضه لیموترش ندارد که در این شرایط
عدهای میخواهند وارد تجارت این محصول شوند؟
شادلو با بیان اینکه بســیاری از خانوارها لیموترش را
آبگیری و برای طول سال ذخیره میکنند ،گفت :خانوارها
ال میتوانند از همان ذخایر خود اســتفاده کنند تا
فع ً
لیموی جدید وارد بازار شــود که تا حدود یکماه آینده
این اتفاق میافتد.

مردم مایحتاج ماه رمضان را پیشخرید کرده بودند

مراجعات مردم به بازار برای خرید مایحتاج الزم برای ماه
مبارک رمضان ،نسبت به هفتههای گذشته کمرنگتر
شده و آنگونه که فروشندگان میگویند ،مردم مایحتاج
ماه رمضان را قبال پیشخرید کرده بودند.سه روز از آغاز
ماه مبارک رمضان میگذرد و بازار به روال هر ساله برای
خرید برخی کاالها با افزایش تقاضا روبرو اســت .البته
شیوع کرونا این بار شکل و شمایل خریدها را تغییر داده
و بیشتر به سمت خریدهای عمده یا خرید کاال از طریق
سایتهای اینترنتی پیش رفته است.
گشت و گذاری در بازار و صحبت با فروشندگان کاالهای
اساسی در بخشهای مختلف شهر ،از سوپرمارکتها
گرفته تا فروشگاههای بزرگ زنجیرهای اگرچه نشان از
فراوانی کاال و تالش برای رقابت بیشتر در فروش از سوی
تولیدکنندگان دارد ،اما فروشندگان میگویند که مردم
طی هفتههای گذشــته مایحتاج ماه مبارک رمضان را
پیشخرید کرده و اکنون مراجعات آنها به فروشگاهها و
مراکز خرید کاالها و مایحتاج روزانه ،کمتر از هفتههای
گذشته شده است.
واقعیت آن است که بعد از شــیوع کرونا ،سبک و روال
زندگی بسیاری از شــهروندان تغییر کرده و به دالیل
متعدد ،وضعیت فروش کاال در بازار نیز روال متفاوتتری
را نسبت به سالهای گذشته در پیش گرفته است .عدهای
از مردم به دلیل رعایت طــرح فاصلهگذاری اجتماعی،
بیشتر در منازل میمانند و عدهای دیگر هم ،با توجه به

تعطیالت گستردهای که پیش روی بسیاری از فعالیتها
قرار گرفته بود ،تالش میکردنــد تا مایحتاج خود را به
صورت اینترنتی خرید کنند و شیوه کسب و کارها هم با
این روند ،به تناسب تغییر کرده بود.
اکنون علیرغم اینکه سه روز از آغاز ماه مبارک رمضان
میگذرد و مصرف بسیاری از مردم در اقالمی همچون
گوشــت ،مرغ ،برنج ،روغن و خرما و لبنیات با افزایش
مواجه میشود ،اما فروشندگان میگویند که همچون
سالهای گذشته ،با افزایش یکباره تقاضا مواجه نیستند
و عدهای از مردم به دلیل اینکه طی هفتههای گذشته و به
دلیل مراعات بیشتر برای پیشگیری از ابتالء به بیماری،
کمتر وارد بازار شدهاند ،تالش کردهاند تا از هفتهها پیش
بخشــی از خریدهای خود را انجام دهند و اکنون هم
تقاضای مازادی به دلیل این ماه به بازار وارد نشده است.
بر اساس آنچه که ســتاد تنظیم بازار اعالم کرده است،
در حــال حاضر ،قیمت هــر کیلوگرم گوشــت قرمز
وارداتی ٤٢هزار تومان ،قیمت هر کیلوگرم مرغ  ١٢هزار
و هر کیلوگرم خرمای درجهیک  ٢٤هزار تومان است.
همچنین بر اساس این مصوبات ،قیمت هر کیلوگرم برنج
هندی ١١٢١هشت هزار ،هر کیلو زولبیا و بامیه ٢٤هزار
و هر کیلو شکر ،پنج هزار و ٩٠٠تومان در نظر گرفتهشده
اســت .در عین حال ،قیمت هر کیلو آش شلهقلمکار و
حلیم نیز  ۲۵هزار و آش رشــته  ۲۰هزار تومان باید به
فروش برسد.

افزایش  ۲۹درصدی صادرات وزنی ایران به عراق

صادرکنندگان ایرانی در سال ۲۵،۹۸میلیون تن کاال به
عراق صادر کردهاند که این عدد در مقایسه با سال قبل از
آن ،افزایشی  ۲۹درصدی را نشان میدهد.
براساس اطالعات ارائه شــده از سوی سازمان توسعه
تجارت ،عراق بــا واردات  ۲۱درصــد از کل صادرات
غیرنفتی ایران پــس از چین دومین شــریک عمده
تجاری کشور در سال  ۹۸به شــمار میرود.برآوردها
نشان میدهد که صادرات ایران در سال  ۹۸به عراق به
مرز  ۹میلیارد دالر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل از آن افزایشی  ۰.۷درصدی را نشان میدهد
اما در همین زمان وزن صادراتی ایران با  ۲۹درصد رشد
به ۲۵میلیون تن رسیده است .طبق ارزیابیهای صورت

گرفته دارو و تجهیزات پزشکی ،مصنوعات پالستیکی،
کاشی و سرامیک ،محصوالت فوالدی ،لوازم الکتریکی،
مصالح ســاختمانی ،ماشــینآالت صنعتی ،لبنیات،
شیرینی ،تجهیزات کشاورزی و محصوالت دانش بنیان
اصلیترین کاالهای صادراتی ایران به عراق در سال ۹۸را
تشکیل دادهاند .آل اسحاق با اشاره به برنامهریزی صورت
گرفته برای رسیدن تجارت مشترک دو کشور به ۲۰
میلیارد دالر در سال بیان کرد :با توجه به ظرفیتهای
تجاری موجود دستیابی به این آمار به هیچ عنوان دشوار
نخواهد بود و امیدواریم با کاهــش اثرات کرونا و تداوم
همکاریها گامهای جدید برای گسترش تجارت میان
ایران و عراق برداشته شود.

فروش داراییها برای تامین معیشت

واردات بیش از ۸۰درصد لوازم آرایشی و بهداشتی متوقف شد

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان محصوالت
آرایشــی و بهداشــتی کل حجم مصرف محصوالت
آرایشی و بهداشتی در ایران را ساالنه چهار میلیارد دالر
عنوان کرد و گفت که با وجــود کاهش مبلغ واردات،
مشاهدات میدانی از بازار نشان میدهد که حجم کاالی
خارجی در بازار تغییری نداشته است.موسی احمدزاده
اظهار کرد :در ســال  ۱۳۹۶حدود  ۴۰۰میلیون یورو
محصوالت آرایشی و بهداشتی به کشور وارد شد ،اما در
سال  ۱۳۹۷افزایش نرخ ارز باعث کاهش واردات این
محصوالت به ۱۱۲میلیون یورو شد.
وی با اشــاره به ممنوعیت واردات بیش از  ۸۰درصد
کاالهای این بخش در سال گذشته ،گفت که رقم دقیق
واردات محصوالت آرایشی و بهداشتی در سال گذشته
هنوز مشخص نیست ،اما احتماال رقم ناچیزی بوده،
این در حالی است که در سطح عرضه اثری از کاهش
محصوالت خارجی نیســت.احمد زاده با بیان اینکه
آمارهای جهانی حاکی از میزان باالی واردات و مصرف
محصوالت آرایشی و بهداشــتی در خاورمیانه است،
تصریح کرد :کل حجم واردات قانونی ،قاچاق و تولید
محصوالت آرایشی ،یعنی کل مصرف این محصوالت
در ایران ساالنه معادل چهار میلیارد دالر است و ایران
دومین مصرفکننده محصوالت آرایشی در خاورمیانه
و در برخی محصوالت اولین مصرفکننده است.وی در
ادامه از وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) و وزارت

وضعیت قیمت کاالها در بازار ماه رمضان

عواقب سنگین تعطیلی مشاغل و بیکاری کارگران هر روز نمود بیشتری پیدا می کنند

چقدر لوازم آرایشی در ایران مصرف میشود؟

بهداشت درخواست کرد که در بخشنامه محدودیت
واردات محصوالت آرایشی و بهداشتی بازنگری شود،
چرا که این ممنوعیت باعث افزایش کاالی قاچاق در
سطح بازار شده است .از اردیبهشت ماه سال گذشته
واردات بیش از  ۸۰درصد لوازم آرایشی و بهداشتی به
غیر از عطریات ،متوقف شد و در پی آن دستاندرکاران
واردات این محصوالت نسبت به افزایش قاچاق لوازم
آرایشی هشدار دادند؛ چراکه به گفته آنها تولید لوازم
آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و ممنوعیت
واردات این محصوالت باعــث افزایش کاالی تقلبی
و قاچاق در بازار شده اســت .البته در مهر ماه نشست
مشترکی بین اعضای کمیسیون فرآوردههای زیبایی،
بهداشــتی و عطریات مجمع واردات و مدیران اداره
کل امور فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا
و دارو برگزار شــد که طی آن مسئوالن سازمان غذا و
دارو مسئولیت ممنوعیت واردات محصوالت آرایشی
و بهداشتی را به عهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت
دانستندوضمنتاییدافزایشقاچاقبهدلیلممنوعیت
واردات این محصوالت ،اظهار کردند که این سازمان نیز
با ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی مخالف
است.بروکراســیهای اداری را یکی از موانع جهش
تولید عنوان کرد و گفت :این بروکراســیها و قوانین
دست و پا گیر باعث شده تولیدکنندگان ایرانی نتوانند
با کشورهایی که مزیت صادراتی دارند رقابت کنند.
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مردم برای گذران زندگی طال می فروشند
شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بر اثر شیوع ویروس جدید
کرونا و کاهش قیمت نفت
وضعیت اقتصــادی ایران
روزبهروز وخیمتر میشود.
در روزهــای اخیر اقشــار
گوناگون مردم برای فروش طالهای خانگی خود به
طالفروشیها مراجعه میکنند اما آنها پولی ندارند که
طالهای مردم را خریداری کنند .به عبارتی بازگشایی
اصناف پس از چندین هفته تعطیلی و مشکالت بوجود
آمده در معیشت خانواده ها به دلیل لزوم خانه نشینی
در شرایط کرونایی کشورمان سبب شد یکی دو روز
گذشــته مردم برای فروش طال و جواهراتشــان به

طالفروشیها رفته و فلزات و سنگهای گرانبهایشان
را تبدیل به اسکناس کنند اما انگار طالفروشان هم این
روزها از خرید امتناع کردهاند.
عضو اتحادیه طال و جواهر تهران با اشــاره به افزایش
مراجعات برای فروش طالی خانگی به طال فروشیها
گفت :به دلیل نبود فروش از ســوی طالفروشی ها و
کمبود نقدینگی بعضاً مشاجراتی هم صورت می گیرد.
محمد کشتیآرای در پاسخ به این سوال که چه قشری
در روزهای اخیر نسبت به فروش طالهای خود اقدام
کردهاند؟ گفت :افراد زیــادی از دهک پایین تا باالی
جامعه در روزهای اخیر برای فروش طال و جواهر خود
به واحدهای طالفروشی در بازار طال و جواهر مراجعه
کردهاند.
وی با تأکید براینکه در شــرایط فعلی طال و جواهر
قابلیت تبدیل به نقد شوندگی دارد ،تصریح کرد :در

کشتی آرای :برای خرید طالی مردم پول نداریم

این ایام دهک پایین برای تأمین امرار معاش و دهک
باال برای پاس کردن چک و پرداخت بدهی های خود
نســبت به فروش طالهای خود اقدام می کنند .این
فعال بازار طال و جواهر ضمن اشــاره به تعطیلی 50
روزه واحدهای طال فروشی گفت 50 :روز طال و جواهر
فروشی ها فروش نداشته اند و همین امر باعث شده تا
نسبت به خرید طالهای مردم به مشکل بخورند؛ وقتی
این واحدها پولی ندارند چطور باید طال و جواهر را از
مردم بخرند؟
کشتی آرای افزود :با شرایط ویژه ای که در جامعه رخ
داده باید به واحدهای طال و جواهر فروشی نیز مهلت
داده بشود تا بتوانند جنس خود را بخرند .االن پول نقد
در طالفروشی ها وجود ندارد و نقدینگی این واحدها
به شدت کم شده چون فروشی نداشته اند.وی تأکید
کرد:نقدینگیدرواحدهای طالوجواهر فروشیبشدت

کاهش پیدا کرده و به دلیل عدم نقدینگی از خرید طال
امتناع می کنند و همین امر باعث بروز مشاجراتی بین
مشتریان و این واحدها شده است.این فعال بازار طال و
جواهر با اشاره به عدم فروش در واحدهای طال فروشی
بعد از بازگشایی بازار ،گفت :مردم االن به فکر سالمت
خود هستند و کسی دنبال خرید طال و جواهر نیست.
با اینکه بازار طال باز است ولی هیچ ترددی در این بازار
مشاهده نمی شود.
قیمت طال در سال  ۱۳۹۸با نوسانهای زیادی همراه
بوده که در نهایت  ۴۰درصد افزایش داشــت .قیمت
سکه بهار آزادی نیز در این سال کمتر از طال و معادل
 ۳۴درصد گران شــد .اما ب ه گفته کارشناسان بازار با
تغییرات بازار جهانی قیمت این فلز گرانبها ،بهای آن
در سال  ۱۳۹۹در ایران دستخوش تغییرات بسیاری
خواهد شد و با افزایش قیمت زیادی روبرو می شویم.

تغییر روش پردرآمدها در سرمایه گذاری

مسعود دانشمند ،اقتصاددان

تعطیلی بسیاری از مشاغل و بیکاری بسیاری از کارگران از یک سو و توقف فعالیت بسیاری از کسب وکارهای شخصی در دوران شیوع کرونا ،در حال حاضر عواقب سنگین خود را بر وضعیت اقتصادی مردم نشان میدهد .در چنین شرایطی
معموال قابل پیشبینی است که طبقات مختلف اجتماعی از فروش داراییها برای تامین معیشت و حفظ حداقلها استفاده کنند .فروش کاالهای سرمایه ای یکی از اولین استراتژیها برای حفظ حداقلهای معیشت است .اما این اتفاق بیشتر
مربوط به دهک های پایین جامعه می شود که برای گذران زندگی این کار را انجام دهند .اما مسئله اصلی در فروش طال افزایش قیمت آن است .بسیاری از مردم با افزایش قیمت طال سعی دارند با فروش آن پول نقد خود را در جاهای دیگری
مانند مسکن و بورس سرمایه گذاری کنند .به دلیل سیگنالهای مثبتی که در چند هفته اخیر در بورس شاهد بوده ایم پردرآمدها خواهان تغییر روش سرمایه گذاری شده اند و به فروش طال در مقیاس باال روی آورده اند .این در حالی است
که دهک های پایین جامعه طالی زیادی برای فروش ندارند و در جامعه بخش جزئی را تشکیل می دهند اما آنها نیز برای گذران زندگی خود به این کار روی آورده اند .رسیدن قیمت هر انس طال به  1700دالر به اضافه افزایش قیمت دالر
مزید بر علت شد و طال در ایران گرانتر و گرانتر می شود .الزم به یاددآوری است که متاسفانه دولت برنامه ریزی برای شرایط جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا انجام نداده و فروش طال توسط کم درآمدها یکی از نشانه های آن است .ما باید
خودمان را برای جهان پساکرونا آماده کنیم چراکه در جهان پساکرونا شکل توزیع و تولید کاال متفاوت خواهد بود.
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استارتآپ ها

در پی شیوع کرونا؛
نهمین دوره جشنواره فاوا و جایزه ملی کیفیت لغو شد
نهمین دوره جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات (فاوا) و جایزه کیفیت ملی کیفیت به علت محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا لغو شد.

www.kASBOKARNEWS.ir

استان ها

 ۸۰درصد مشکالت در حوزه فضای دیجیتال به دولت برمیگردد و  ۲۰درصد متوجه استارت آپهاست

محک آنالینها در بحران کرونا

سایت درخشان برای ایمن سازی بازی کودکان در
منطقه 11استانداردسازیشد

مردم نیز باال رود .کرونا نشــان داد خیلی از کارفرمایان در
شرکت های دیجیتالی نیز همان تفکر سنتی خود را دارند و
گرچه در ظاهر دم از ابزارهای دیجیتالی می زنند؛ اما در واقع

اعتقادی به چنین ابزارهایی ندارند« .کسب و کار» در گفتگو
با یک کارشناس ،مشکالت موجود بر سر راه استارتاپ ها و
شرکت های این حوزه را بررسی می کند.

نگاه ویژه به استارتاپ ها در شرایط کرونا

امید هاشمی ،مدیر واحد کسب و کارهای نوین و کارآفرینی اتاق تهران

سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

سه شنبه|  9اردیبهشت ماه  |1399سال هفتم | شماره 1900

برای دیجیتالی شدن کشور و توسعه کسب و کارهای مجازی باید زیرساختها و دسترسیها توسعه یابد .در این زمینه باید یک مساله زیرساخت و فضای حاکم و یک مساله عملیات را در نظر بگیریم 80 .درصد قضیه هم ناظر به زیرساخت و فضای حاکم
است که الزم است دولت کار کند و متاسفانه تاکنون کم کار کرده است .در مورد مسائل زیرساختی اصطالحا دست اول ،پهنای باند مناسب ،پوشش شبکه مناسب ،ضریب نفوذ اینترنت در کشور ،سرعت مناسب و...اصلی ترین مسائل زیرساختی هستند.
در الیه بعدی مسائل زیرساختی دیگر مثل امنیت شبکه ها ،امنیت درگاه های پرداختی ،امنیت اطالعات مخاطبان یا حتی تامین زیرساخت های لجستیک برای بخش استارتاپ ها یا بخشی از خدمات کسب و کارها به صورت مجازی است که نیاز به یک
سری زیرساخت های دیگر مثل لجستیک و ...دارد .تمامی این مسائل در حوزه زیرساخت است که در دو الیه قرار می گیرد .بنابراین یک مورد زیرساخت ،اینترنت است و یکی زیرساخت های وابسته به اینترنت.
در کنار زیرساخت ،دولت باید از نظر قانون و مقررات و فضای کسب و کار مقداری شرایط را فراهم کند که راه برای کسب و کارهایی که می خواهند به این شیوه کار کنند باز باشد .این ناظر به قوانین و مقررات و فضای کسب و کار کشور است که متاسفانه در
این حوزه کم کار شده است .به عنوان مثال بسیاری از شرکت هایی که در این حوزه کار می کنند نیروهایشان به صورت حداکثری بیکارند که اینها نیازمند قوانین جدید حوزه تامین اجتماعی هستند .همچنین مساله مالیات این شرکت هاست که نیازمند
قوانین جدید است .مساله دیگر مکان این شرکت هاست که زمانی که نیروهای این شرکت ها دورکارند دفتر مرکزی آنها که پرمراجعه نیست باید در مکان های مسکونی نیز بتوانند سکونت داشته باشند و موارد بسیار دیگر که ما همیشه در فضای کسب و
کار شاهد هستیم .بنابراین باید قوانین تسهیل شوند مثل اینکه این شرکت ها بتوانند نیروهای جوان را استفاده کنند و همچنین تسهیالتی را به این شرکت ها بدهند.
این دو مساله واقعا  80درصد قضیه را پوشش می دهد که اگر این شرایط مهیا شود ،استارتاپ ها و شرکت هایی که در حوزه فناوری اطالعات کار می کنند ،می توانند بهتر خود را نشان دهند؛ هرچند که خود استارتاپ ها هم نشان داده اند که توان توسعه
یک باره را ندارند .البته نمی شود بر آنها خرده گرفت .این شرکت ها یک نرخ رشد طبیعی را محاسبه کرده بودند و بر مبنای نرخ رشد ،برنامه ریزی مالی و نرم افزاری و سخت افزاری داشتند .مثال فرض کرده بودند که ماهانه این شرکت ها  50تا  60درصد
در تعداد مشتریان رشد می کنند و یک باره این رقم  10برابر شده و در حال حاضر نمی توانند مشتریان جدید را پوشش دهند .اینجا یک نکته این است که مبحث مدیریت عملیات در استارتاپ ها بیشتر مورد توجه قرار بگیرد .نیروهایی که استارتاپ ها و
این گونه شرکت ها دارند استفاده می کنند حتما نیروهای کیفی باشند که قابلیت کار حجیم و سنگین را در کوتاه مدت داشته باشند .چون این فضا ،فضایی است که مشتریان جدید وارد آن می شوند؛ مشتریانی که تا به حال به هر دلیل مخاطب این کسب
و کارها نبودند ولی در حال حاضر به دلیل کرونا به این کسب و کارها روی آورده اند .بنابراین باید بهترین سرویس را به آنها بدهند .پس استارتاپ ها باید در نظر بگیرند که عملیات سریع و بی نقص داشته باشند .نیروهای کاری آنها قابلیت کار زیاد را داشته
باشند تا مشتری جدید که به دلیل کرونا به این کسب و کارها روی آورده به جرگه مشتریان کسب و کارهای اینترنتی بپیوندد .مساله دوم در استارتاپ ها؛ همکاری استارتاپ ها با یکدیگر است که در این شرایط این شرکت ها می توانند در جذب مخاطبان
جدید و حفظ آنها کمک کنند .به این معنی که اگر استارتاپ های کوچک تر به خودی خود قابلیت و توان ارائه خدمات به حجم عظیم از مشتریان را که پیش از این برنامه ریزی کرده بودند ولی در حال حاضر ندارند االن فرصت خوبی است که استارتاپ
های کوچک تر با هم همکاری کنند تا مشتریان جدید را بتوانند حفظ کرده و خدمات خوب به آنها ارائه کنند تا بعد از کرونا این مشتریان به روال سابق برنگردند .بنابراین  80درصد قضیه به دولت و مساله زیرساخت و فضای کسب و کار برمی گردد و تنها
 20درصد به استارتاپ ها مرتبط است.
روحانی:

درآمد دانش بنیان ها در سال  ۹۸حدود ۱۳هزار میلیارد بوده است

فاکس88260447 :

رییــس جمهوری افزایــش تعــداد پارکهای علم
و فناوری را بســیار ارزشــمند عنوان کرد و گفت:
شــرکتهای دانشبنیان در ســال گذشــته ۱۳
هــزار میلیارد تومان فــروش محصول داشــتهاند.
رئیسجمهــور گفت :ویــروس کرونــا البته فضای
خاصی ایجاد کــرده و شــرکتهای دانشبنیان ما
و پارکهــای علــم و فنــاوری از همــان روزهای

نخســت کــه ایــن ویــروس وارد کشــور شــد
به میــدان آمدند.حســن روحانــی رئیسجمهور
دوشــنبه  8اردیبهشت ماه در جلســه هم اندیشی
با مدیــران پارکهای علم و فناوری و شــرکتهای
دانش بنیان ،اظهار داشــت:ویروس کرونا توانسته
زندگی بشریت را تحت تاثیر قرار دهد و این عظمت
و قدرت خداوند و طبیعت اوســت که یک ویروسی

بسیار کوچک پنهان و نادیدنی از یک منطقه فعالیت
خود را آغاز و اکنون تمام کره زمین را به خود درگیر
کرده اســت.وی با بیان اینکه همه کشورها به دلیل
ویروس کرونا با مشکالتی مواجه شدند ،گفت :ویروس
کووید  19ســبب بیداری ما و جهانیان شده است.
رئیسجمهور گفت:همین چند ماه پیش کسی فکر
نمیکرد ویروسی همه ارتباطات ،اقتصاد و سیاست

جامعه را این چنین تحت تاثیر قــرار دهد.روحانی
اظهار داشــت :ویروس کرونا البتــه فضای خاصی
ایجاد کرده و شرکتهای دانشبنیان ما و پارکهای
علم و فناوری از همان روزهای نخست که این ویروس
وارد کشــور شــد به میدان آمد و نیازمندیهای ما
در بخش ضد عفونی ،پیشــگیری ،مراقبت ،درمان و
زمینههای دیگر را مرتفع کرده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:

هســت و یک ســری از فعالیت هایی که کم شده یا
فعالیت ها یا فرصت هایی کــه به وجود می آید ،همه
اینها مشروط می شود به اینکه منابع مالی این فعالیت
ها تامین شود .در کنار این منابع مالی ،منابع سرمایه
ای و منابع انســانی نیز مطرح اســت و این می تواند
به عنوان یک الگــو و تقویت بازار ســرمایه به عنوان
یک ایجاد فرصت یا استراتژی مطرح شود؛ استراتژی
ای که بتواند در این بخش کارســاز باشــد .مردم هم
با طیب خاطر دارایــی های خــود را در آنجا بیاورند
که منجر به ســرمایه گذاری می شــود .پس تقویت

ســاختار بورس هم از جنبه اجرایی و هــم از جنبه
قانونی و عملیاتی و هم جنبه های اقتصادی بســیار
اهمیت دارد .در واقع نگرش ما به بازار ســرمایه باید
چشم انداز وســیع تری شــود که بتواند یک مساله
اقتصادی را در بر بگیــرد؛ یعنی بتواند بــا بازارهای
مالی کشــورهای منطقه به ویژه در ارتباط باشــد و
لینک بدهد که ایــن خود جریان تجــاری را تقویت
می کند و می تواند تجارت منطقه ای که همیشه مورد
هدف ایران بوده را گسترش دهد .در واقع فعالیت های
منطقه ای و فعالیت های تجاری در سطح منطقه مثال

اکو یا در بخشی از خاورمیانه یا اوراسیا مطرح است یکی
از ابزارهای مهم بازار سرمایه است و ساختارهای دیگر
اینجا مطرح می شــود و بازار سرمایه می تواند کمک
کند .یکی از این ســاختارها کاربردی کردن ارزهای
دیجیتالی است که رونق این ارزها در یک بستری باید
شکل بگیرد .بازار سرمایه می تواند متنوع شود و شامل
سهام ،کاال ،فرابورس و بورس های متعدد شود .خود
بورس ارز دیجیتالی می تواند قابل طرح شــود .این
عوامل اســت که با وجود آنها باید چشم انداز جدید
نسبت به آینده را دید.

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

سید کمیل طیبی ،اقتصاددان
در مورد رشــد بورس در چند وقت اخیر دیدگاه های
مختلفی وجود دارد .برخی می گویند رکوردشــکنی
های پی در پی و رشدهای بی سابقه در این بازار عاقبتی
ندارد .برخی می گویند بورس جای رشد دارد .باالخره
در هر صورت بد نیســت که از ایــن منظر بگوییم که
توجه به بازار ســرمایه می تواند هم ابزار و هم فرصت
خوبی را ایجاد کند برای شرایط پسا کرونا .باالخره با
توجه به اینکه در ماه های پیش رو که امیدواریم دوره
پســاکرونا اتفاق بیفتد نیاز به فعالیت های اقتصادی

فرصت بورس برای پسا کرونا

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

سرمقاله

در اختیار شــرکت های کوچک و متوســط قرار
می گرفــت و نکته دیگــر اینکه باید بــرای بازار
این شــرکت ها فکری کرد .شــرایط ناشــی از
همه گیری کرونا تــا مدت ها ادامــه دارد و نمی
توان تاریخ مشــخصی را برای پایــان اعالم کرد.
باتوجه به این مســئله بایــد به بــازار و عملکرد
شرکت ها توجه کنیم.
باید کار این شــرکت ها را تسهیل کرد .بخشی از

این مسئله به شــرکت ها و بخش دیگر به دولت
باز می گردد .برای مثال ،بیشــتر شرکت ها را به
دورکاری تشــویق می کنیم امــا دورکاری صرفا
اســتفاده از رســانه های اجتماعی برای ارتباط
کارکنان سازمان و مدیران نیست.
شرکت ها برای دورکاری به ابزار و مدیران آموزش
دیده نیاز دارند .حتی در شرایط دورکاری گاه باید
ساختار شرکت ها را اصالح کرد .می توان شرکت

ها را به دورکاری تشــویق کرد و به آن ها توصیه
کرد که بازارهای هدف را عوض کنند .برای اصالح
ساختاری شــرکت ها و تغییر بازارها به ابزارهای
ترویجــی از جمله آمــوزش برای عبور شــرکت
ها از این مســیر نیاز داریم .شــرکت های دانش
بنیان نشــان داده اند در شرایط بحرانی با ارائه راه
حل های کارآمد توان کمک بــه جامعه و دولت
را دارند بنابراین ،باید به آن ها توجه کرد.
امــروز در حوزه تجهیــزات پزشــکی و فردا در
بحران ها و شــرایط دیگر ،این شرکت ها توانایی
ارائه راه حــل را دارند و باید بــرای حفظ و بهبود
عملکرد آن هــا تالش کرد .به تعبیری ،کســب
وکارهای آنالین مثل ماسک برای بخش اقتصادی
عمل کردند و مثــل دیواری بین مــردم ،عالوه
بر حفظ کســب وکار خود و حفــظ فرصت های
شــغل برای فرزندان ایــن ســرزمین ،به کمک
طرح فاصله گــذاری اجتماعی و ســامت مردم
آمدند .نادیــده گرفتــن آن ها ،نادیــده گرفتن
منافع جامعه است.

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
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بهتــر این بود کــه کمک های دولتــی بالعوض
در اختیار شــرکت های کوچک و متوســط قرار
می گرفت و نکته دیگر اینکــه باید برای بازار این
شــرکت ها فکری کرد .شــرایط ناشــی از همه
گیری کرونا تا مــدت ها ادامــه دارد و نمی توان
تاریخ مشــخصی را برای پایان اعالم کرد .باتوجه
به این مســئله باید به بازار و عملکرد شــرکت ها
توجه کنیم.
در شرایط همه گیری کرونا عالوه بر حمایت های
مقطعی مادی ،باید فکری برای بازار شرکت های
دانش بنیان کرد.
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در قالــب
پرداخــت تســهیالت تــا ســقف  500میلیون
تومان از شــرکت هــای دانش بنیــان حمایت
می کند .تســهیالتی دیگری هم برای شــرکت
هــا بــر مبنــای تعــداد کارکنــان به شــرط
عدم تعدیــل نیــروی کار در نظر گرفته شــده
است .این ســطح از حمایت الزم اما کافی نیست.
بهتــر این بود کــه کمک های دولتــی بالعوض

نیاز شرکت های دانش بنیان تنها تسهیالت نیست

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

مدیرعامــل آبفــا
اســتان اصفهان از
مدیران و کارکنان
ایــن شــرکت
خواست با رعایت
تمــام پروتــکل
های بهداشتی در
جهت تحقق شعار
انسجام سازمانی،
توانمندســازی و ارتقای خدمات تالش کنند .مهندس هاشــم امینی در
نشست بررسی راهکارهای درآمدی بخش مشترکین تصریح کرد :هرچند
شیوع ویروس کرونا باعث بروز مشــکالت زیادی در جهان شده است ،اما
این مسئله باعث نمی شود تا ما در ارائه خدمات خود به مشترکین کوتاهی
کنیم.
وی با اشــاره به ایــن که باید به ســبک زندگــی همراه بــا کرونا عادت
کنیم افــزود :دنیــا با ایــن موضوع کنــار آمده کــه افــراد باید ضمن
حفظ ســامتی خــود ،بــه کارهــای روزمره و وظایف شــغلی شــان
بپردازند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در عین حال با اشاره
به افزایش مصرف آب به علت شــرایط ویژه بهداشــتی گفــت :با توجه
به این کــه هنوز ســامانه دوم آبرســانی اصفهان بــزرگ وارد مدار بهره
برداری نشــده و فصل تابســتان نیز در پیش اســت ،برنامه ریزی برای
تامین آب شرب ســالم و بهداشتی مشــترکین تحت پوشش در دستور
کار قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از ســخنانش حــوزه خدمات مشــترکین را خط
مقدم جبهه خدمت رســانی بــه مردم دانســت و با اشــاره بــه ادغام
شــرکت های آبفای شــهری و روســتایی گفت :باید از فرصــت ایجاد
شــده برای انســجام بیشــتر و ارتقای خدمات به مردم اســتان پهناور
اصفهان استفاده کرد.
معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد آبفا اســتان اصفهــان نیز در
این نشســت گزارشــی از چالش های این حوزه پس از شــیوع ویروس
کرونــا ارائه کرد و گفــت :فعالیــت دوباره ارزیابــان و مامــوران قرائت
کنتــور آب ،بــا رعایت نــکات بهداشــتی از ابتــدای اردیبهشــت ماه
جاری آغــاز شــد.رضا رضایی در عین حــال بر پیمایش انشــعابات آب
و فاضالب و شناســایی انشــعاب هــای غیر مجــاز و همچنیــن ادامه
سیاســت فروش انشــعاب فاضــاب در مــکان هــای دارای امکانات
فنی با اســتفاده از تســهیالت قرض الحســنه و تقســیطی در ســال
1399تاکید کرد.

دولت هرچند ســال هاســت
که حمایت هــای خود را برای
دیجیتالی شدن کشور و توسعه
کسب و کارهای مجازی در بوق
و کرنا کرده و داعیه دار رشد و
پیشرفت در این حوزه است و هرچند استارتاپ ها سرخوش
از این فضا خود را بازیگــران اصلی تجارت الکترونیک می
دانند؛ اما اگر واقع بین باشیم تا روزهای شکوفایی اقتصاد
دیجیتال و تجارت الکترونیک در ایران ســال ها راه داریم.
سوال اصلی این اســت که «برای دیجیتالی شدن کشور و
توسعه کسب و کارهای مجازی باید چه اقدامهای مهمی
صورت بگیرد؟»
در تمام تاریخ بزرگترین جهشها ،ایدهها و پیشرفتها در
دوران بحران و مشکالت بزرگ برای بشر رقم خورده است.
شاید حاال با وجود سوغات چینی ها ،زمان آن فرا رسیده تا

روزنامه کسب و کار 88261037 :

تاکید مدیرعامل آبفا اســتان اصفهان بر استمرار
خدماترسانیبارعایتپروتکلهایبهداشتی
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اتفاق نو و خالقانهای را در شرکت و سازمان ها شاهد باشیم و
با هوشمندی و نوآوری نه تنها به سالمت از این بحران عبور
میکنیم بلکه دستاوردهای شگرف آن تا سالها برایمان
باقی میماند.
در حوزه دیجیتالی شــدن کشــور کارشناسان معتقدند
مشکل اصلی به زیرســاختها و دسترسیها برمی گردد.
هرچند در این زمینه دولت تالش کــرده اقداماتی مانند
افزایش پهنای باند و دسترسی در نقاط دورافتاده و ...انجام
دهد؛ ولی برای افزایش دسترســیها بــه ابزارهایی مانند
تلفن همراه هوشمند ،تبلت و ...نیاز است تا مردم بتوانند از
کسب و کارهای مجازی استفاده کنند اما متأسفانه افزایش
قیمت این ابزارها موجب شده دسترسیها کاهش یابد .از
یک ســو قیمت باالی این تجهیزات و از سویی مشکالت
دیگر در حوزه زیرساخت باعث شده دولت آن طور که می
گوید موقع حساب و کتاب عملکرد قابل قبولی نداشته باشد.
اضافه کنم که در شرایط کنونی عرضهکنندگان به سمت
فروش آنالین هم رغبت نشان دادهاند اما برای اینکه در سطح
گسترده شاهد چنین اتفاقهایی باشیم باید سواد دیجیتالی

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

بازدید ایمنی از  200سایت بازی کودکان در شهر اصفهان
نخســتین ســایت
اســتاندارد بــازی
کودکان در منطقه
 11شهر اصفهان در
اختیار شــهروندان
قرار گرفت تا از این
پس حوادث ناشــی
از بازی کودکان در
چنین پــارک هایی
به حداقل برسد.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان،
محسن گالبی در مراسم بهره برداری از ســایت بازی کودکان در یکی از
بوســتان های منطقه  11شهر اصفهان با اشــاره به بازدید از  200سایت
بازی کودکان در شــهر اصفهان ،اظهار کرد :بر همین اســاس و با انجام
اقدامات ایمنی و استاندارد ،پارک درخشــان به عنوان اولین سایت بازی
استانداردسازی شد.
وی ادامــه داد :وســایل بازی دیگر بوســتان های شــهر هــم در حال
استانداردسازی است و امیدواریم با رفع عیوب ،ایمنی آنها نیز تامین می
شود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه استاندارد
ایزو  ۱۷۰۲۰مهمترین استاندارد تخصصی اســت که برای سازمانهای
بازرسی کننده کاربرد دارد و اطمینان شــرکتهای بازرسی شونده را در
تحقق اهداف کیفی آنها پس از اجرای بازرســی جلب میکند ،گفت :این
استاندارد ابزاری برای کنترل سیســتماتیک و اطمینان از تحقق کیفیت
بازرسی است.
وی اولویت سازمان آتش نشانی را پیشگیری دانست و افزود :نقش مردم
هم در این زمینه قابل اهمیت است و می توانند در کاهش حوادث در کنار
ما باشند.
گالبی اضافه کرد :در وضعیت شیوع کرونا نیروهای آتش نشانی بدون هیچ
تعطیلی پای کار بودند و با ضدعفونی کردن معابر و اماکن عمومی شهر ،در
کنار سایر نیروهای امدادی و خدماتی بودند.
در ادامه این مراسم ،حمیدرضا اشرفی ،مدیر منطقه  11شهرداری اصفهان با
بیان اینکه بازی در ارتقای شخصیت کودکان نقش مهمی دارد و باید سایت
های بازی برای حضور کودکان ایمن سازی شود ،اظهار کرد :شهربازی ها و
پارک ها محیطی شاد برای کودکان به شمار می رود که می تواند بخشی از
اوقات فراغت آنها را غنی کند.
وی ادامه داد :روند ایمن سازی محیط های بازی کودکان در شهر اصفهان
ادامه دارد تا خطرات احتمالی بازی کودکان در این فضاها کاهش یابد.
مدیر منطقه  11شــهرداری اصفهان افزود :اصــاح فاصله بین نرده های
فلزی راه پله ها ،حذف خطرات برخورد سر کودکان با المان ها ،چسباندن
کفپوش های سایت به زمین ،استفاده از زنجیرهای استاندارد در تاب ها،
تعویض حفاظ های پلی اتلین ،نصب سرسره اســپیرال استاندارد و  .....از
جمله اقدامات ما برای کاهش خطرات و ایمن سازی سایت بازی درخشان
بوده است.
وی افزود :این اقدامات منجر به دریافت گواهی استاندارد سایت بازی برای
نخستین بار در سطح شهرستان اصفهان شد.
اشرفی بیان کرد :ضخامت کفپوش های سایت به  60میلی متر افزایش یافته
است و یک مجموعه مرکب پلی اتیلن ،یک سرسره اسپیرال ،یک سرسره
دوقلو و یک تاب در این سایت قرار دارد.
وی افزود :یکی از موارد ایمنی لحاظ شــده در این سایت انجام تست های
الزم به منظور کاهش صدمات ناشــی از ضربه روی کفپوش هاست که با
اجرای تست  ،HICگواهی استاندارد آن صادر شده است.
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