
با تأکید رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( انجام شد:

تولید روزانه 11 هزار لیتر مواد 
ضدعفونی کننده در شرکت تولیددارو 

علیرضا دبیرسیاقی گفت: در 3 هفته ی گذشته روزانه 
10 هزار بط��ری 1 لیتری محلول ضدعفونی کننده 
و 5 ه��زار ژل ضدعفونی کننده ی 200 گرمی که 4 
برابر ژل های معمول در بازار است، تولید کرده ایم.

به گزارش روابط عمومی گروه توس��عه ی اقتصادی 
تدبیر، با تأکید رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
ام��ام)ره(، با تغییر خط تولی��د و راه اندازی خطوط 
جدی��د، روزان��ه بی��ش از 11 ه��زار لیت��ر محلول 
ضدعفونی کننده در شرکت تولیددارو، تولید و وارد 

چرخه ی بهداشتی کشور می شود. 
علیرضا دبیرس��یاقی، مدیرعامل شرکت تولیددارو 
وابسته به مجموعه ی دارویی برکت گروه توسعه ی 
اقتصادی تدبیر گفت: با ش��یوع ویروس کرونا، نیاز 
م��ردم و مراکز بهداش��تی درمانی کش��ور به ژل و 
محلول های ضدعفونی کننده ی الکلی باال رفت و به 
همین دلیل واحدهای تولیدی تمام توان خود را به 

کار گرفتند تا این مشکل برطرف شود.
وی اف��زود: با توجه به کمبود مواد ضدعفونی کننده 
و نیاز مردم و مراکز درمانی کش��ور، با حضور دکتر 
مخبر رییس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
در همان روزهای اول شیوع ویروس کرونا، خطوط 
جدی��د تولی��د این م��واد راه اندازی ش��د و یکی از 
خط��وط دیگ��ر تولید ش��رکت نیز به خ��ط تولید 

محصوالت ضدعفونی تغییر یافت.
مدیرعامل شرکت تولیددارو اضافه کرد: در 3 هفته ی 
گذش��ته روزان��ه 10 هزار بط��ری 1 لیتری محلول 
ضدعفونی کنن��ده و 5 ه��زار ژل ضدعفونی کننده ی 
200 گرمی که 4 برابر ژل های معمول در بازار است، 
تولی��د کرده ایم. وی با بیان این که برای تأمین الکل 
به عنوان مهم تری��ن پایه ی مواد ضدعفونی کننده با 
مشکل مواجه هس��تیم، ادامه داد: از سازمان غذا و 
دارو برای تأمین الکل این واحد تولیدی درخواست 
داده ایم و امیدواریم س��همیه ای نیز برای ما در نظر 
بگیرند تا بتوانیم نیازهای مردم و مراکز بهداش��تی 

درمانی را بیش از پیش برطرف کنیم.
دبیرسیاقی افزود: به نظر می رسد برای رفع مشکل 
تأمین ال��کل، کمک اس��تانداران اس��تان هایی که 
تولیدکننده ی الکل هستند، بسیار حائز اهمیت است 
و چنان چه امکان انتقال الکل را به س��ایر شهرهایی 
ک��ه در آن م��واد ضدعفونی کننده تولید می ش��ود، 
فراه��م کنند، بخش زی��ادی از مش��کالت تولید و 

تأمین مواد ضدعفونی کننده برطرف می شود.
مدیرعامل شرکت تولیددارو در پایان اظهار داشت: 
بی شک این شرکت و تمام کارکنان آن تا رفع کامل 
مش��کل بیماری کرونا در کنار مردم و کادر درمانی 
کشور ایستاده است و تمام توان خود را برای تولید 

دارو و مواد ضدعفونی کننده به کار خواهد گرفت.

کمک های نقدی خود برای پیشگیری از 
کرونا را به حساب هالل احمر نزد بانک 

صادرات ایران واریز کنید
کمک ه��ای نقدی خ��ود را برای کمک پیش��گیری 
از ش��وع بیماری کرونا در مناطق محروم به ش��ماره 
حس��اب ٩٩٩٩٩ جمعی��ت هالل احم��ر ن��زد بانک 
صادرات ایران واریز کنید.روابط عمومی بانک صادرات 
ای��ران اعالم کرد: هموطنان خیرخواه و نوع دوس��ت 
کش��ور می توانند وجوه نقدی خود را برای کمک به 
پیش��گیری از بیماری کرونا برای هموطنان مناطق 
پرخطر و حاشیه نش��ین کش��ور، به ش��ماره حساب 
٩٩٩٩٩ ب��ه نام جمعیت ه��الل احمر نزد این بانک 
واریز کنند.سازمان هالل احمر به منظور بهره مندی 
هرچه بیشتر از خدمات و مشارکت های داوطلبانه و 
نیکوکارانه مردم برای تهیه اقالم بهداشتی– درمانی 
)ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی کننده و ...( اقدام 
به جمع آوری کمک های نقدی مردم از طریق شماره 
حساب اختصاصی ٩٩٩٩٩ به نام جمعیت هالل احمر 
نزد بانک صادرات ایران می کند. همچنین هموطنان 
عزی��ز می توانند ب��ه منظور صرفه جوی��ی در وقت و 
عدم مراجعه به ش��عب، کمک های خ��ود را از طریق 
حس��اب سپهری به ش��ماره 02٩٩٩٩٩٩٩٩004 و 
ی��ا ش��ماره کارت ٦03٧٦٩1٩٩03110٧٨ به نام 
جمعیت ه��الل احمر جمهوری اس��المی نزد بانک 

صادرات ایران واریز کنند.

اخبار گزارش
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه در وامهای افراد حقیقی، 
فقط وام های قرض الحسنه ازدواج مشمول تعویق3ماهه در 
بازپرداخت اس��ت، گفت: وام های مس��کن، خودرو و خرید 

کاال مشمول این مصوبه نیست.
پیمان قربانی به تش��ریح مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار 
در خصوص تعویق 3 ماهه بازپرداخت تس��هیالت دریافتی 
صاحبان کسب و کارهای کوچک و نیز اقساط قرض الحسنه 
تمامی اشخاص در راس��تای کاهش آثار اقتصادی ناشی از 
ش��یوع ویروس کرونا در کشور پرداخت و گفت: با توجه به 
ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و اثرات آن بر روی کسب 
و کاره��ا، نیاز ب��ود تا تمهیداتی در راس��تای کاهش آثار و 
عواقب اقتصادی این پدیده به کار گرفته ش��ود و به همین 
منظور ش��ورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 13 اسفندماه 
٩٨، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، شرایطی برای بازپرداخت 
اقساط تسهیالت دریافتی فعاالن اقتصادی به ویژه صاحبان 
کس��ب و کارهای کوچک و نیز اقس��اط قرض الحسنه کلیه 
اش��خاص که طی ماه های اس��فند 13٩٨، فروردین 13٩٩ 
و اردیبهش��ت 13٩٩ سررسید می شود مطرح و مورد تأیید 

قرار داد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه این مصوب��ه در تاریخ 15 اس��فند به 
بانک های عامل ابالغ ش��د، افزود: بر این اس��اس بانک ها و 
مؤسس��ات اعتب��اری غیربانکی موظف هس��تند در صورت 
درخواست مشتریان مشمول، نسبت به استمهال سه ماهه 
اقس��اط پرداختی اق��دام کنند که در واقع به��ره مندی از 
مزای��ای این مصوبه نیازمند درخواس��ت مش��تری از بانک 
است که س��از و کار آن توس��ط بانک ها اعالم می شود که 
پیش��نهاد بانک مرکزی این اس��ت که در بانک ها این ساز 
و کار حتی االم��کان مبتن��ی ب��ر روش ه��ای الکترونیکی و 

غیرحضوری باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تش��ریح نحوه بازپرداخت 
اقساط مذکور گفت: درواقع چنانچه فردی مشمول استفاده 
از این مزایا و متقاضی تعویق سه ماهه مذکور باشد، اقساط 
این سه ماه را پرداخت نمی کند و به جای آن، این اقساط را 
در انتهای دوره بازپرداخت اقس��اط پرداخت کند؛ به عنوان 
مثال اگر پایان دوره بازپرداخت تس��هیالت یک شخص به 
طور عادی تا پایان ش��هریور ماه س��ال 1400 بوده است با 
اس��تفاده از مزایای این مصوبه، س��ه قسط مربوطه بایستی 

در مهر، آبان و آذر ماه 1400 پرداخت شود.
وی افزود: مطابق رویه معمول، سود تسهیالت توسط بانک 
دریافت می ش��ود؛ ام��ا بانک ها مجاز ب��ه دریافت هیچگونه 
جریم��ه و کارم��زدی مربوط به س��ه ماه ب��ه تعویق افتاده 

نیستند.
مع��اون اقتصادی بانک مرک��زی ادام��ه داد: فقط وام های 

قرض الحسنه افراد مانند تسهیالت ازدواج و نیز تسهیالت 
دریافتی توس��ط صاحبان کس��ب و کارهای��ی که به دلیل 
شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با آسیب مواجه شده اند 
و مصادیق آن به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است، 
به ش��رطی که بدهی آنها تا تاریخ 01/ 10/ 13٩٨ در طبقه 
جاری قرار داش��ته باش��د، می توانند اقساط سه ماه اسفند 
13٩٨ و فروردین و اردیبهشت 13٩٩ را پس از پایان دوره 
بازپرداخت اقساط پرداخت نمایند؛ لذا طبق مصوبه شورای 
پول و اعتبار، س��ایر وام هایی نظیر وام مسکن، وام خودرو، 
وام خرید کاال مش��مول این مصوبه نب��وده و روال طبیعی 

خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت.
وی ادامه داد: کس��انی که می خواهند از این مزایا استفاده 
کنند بایستی بدهی ش��أن به بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی تا تاریخ اول دی ماه سال 13٩٨ در طبقه جاری 
قرار داشته باشد. لذا کسانی که جزو مشتریان خوش حساب 

بانکی نبوده و در گذشته نیز اقساط خود را پرداخت نکرده 
و تس��هیالت آنها غیرجاری گردیده، نمی توانند از این مزایا 

استفاده کنند.
قربانی افزود: کارگروه بررس��ی و مقابله با پیامدهای ناشی 
از ش��یوع ویروس کرونا )منتخب دول��ت( در مصوبه مورخ 
1٩ اس��فند ماه خود عناوین بخش ها و رس��ته های کسب 
و کارهای��ی ک��ه به طور مس��تقیم از بیم��اری کرونا دچار 
بیش��ترین آسیب شده و شامل امکان بهره مندی از تعویق 
پرداخت تس��هیالت در اسفند ٩٨ و دو ماهه اول سال ٩٩ 
ش��ده اند را به بانک مرکزی اع��الم و بانک مرکزی نیز این 

عناوین را به بانک ها ابالغ کرد.
مع��اون اقتص��ادی بان��ک مرکزی گف��ت: بر این اس��اس 
ده عنوان و رس��ته مش��اغلی ک��ه می توانند از ای��ن مزایا 
اس��تفاده کنند ش��امل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده 
اع��م از رس��توران ها، بوفه ها، طباخی، تاالره��ای پذیرایی، 

قهوه خانه ها، اغذیه فروش��ی ها )و موارد مشابه به تشخیص 
وزارت صنعت، معدن و تجارت(، مراکز مربوط به گردشگری 
ش��امل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع ه��ای جهانگردی 
و گردش��گری، مهمان پذیرها، مهمانس��راها، مسافرخانه ها، 
زائرس��راها، مراکز بوم گ��ردی، مراکز اقامت��ی و پذیرایی و 
تفریحی و خدماتی بین راهی )و موارد مش��ابه به تشخیص 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی(، حمل 
و نقل عمومی مس��افر درون ش��هری و برون شهری اعم از 
هوای��ی، جاده ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مس��افرتی 
و گردش��گری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف 
و کفش، مراکز توزیع آجیل، خش��کبار، قنادی، بس��تنی و 
آبمی��وه، مراکز و مجتمع های ورزش��ی و تفریحی، مراکز و 
مجتمع های فرهنگی و آموزش��ی و مراک��ز تولید، توزیع و 

فروش صنایع دستی هستند.
تسهیالت مسکن، مشمول امهال سه ماهه نمی شود

در حالی که در هیچ یک از مصوبات ش��ورای پول و اعتبار 
و بخش��نامه های بان��ک مرکزی، نامی از امهال س��ه ماهه 
تسهیالت مس��کن برده نشده، وزیر راه و شهرسازی حذف 

آن از لیست تسهیالت امهال شده را تکذیب کرد.
ش��ورای پول و اعتبار در 14 اس��فند اعالم کرد: ش��ورای 
پ��ول و اعتبار در راس��تای حمایت از تس��هیالت کوچک، 
از کلی��ه بانک های می خواهد تا از آن دس��ته از متقاضیانی 
که تس��هیالت کسب و کار از بانک ها دریافت کرده ولی به 
دلیل ش��یوع ویروس کرونا، امکان بازپرداخت اقس��اط این 
تسهیالت را در ماه های اسفند ٩٨ و فروردین و اردیبهشت 
٩٩ ندارند، اقس��اط دریافت نکرده و به جای آن، به سه ماه 
پایانی قرارداد آنها اضافه می ش��ود؛ ضم��ن اینکه بابت این 
سه ماه نیز جریمه دیرکرد یا تأخیر تأدیه دین از مشتریان 

دریافت نخواهد شد.
در این مصوبه تنها تس��هیالتی که به آن اشاره شده، عالوه 
بر تس��هیالت فعاالن اقتصادی، تس��هیالت قرض الحسنه 
اس��ت. این در حالی است که 22 اس��فند ماه شورای پول 
اعتب��ار مصادیق کس��ب و کارهای مش��مول رک��ود در اثر 
کرون��ا را که هیئت دولت به تصویب رس��انده بود، اعالم و 
به بانک ه��ای دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و مؤسس��ات 

اعتباری ابالغ کرد.
از آنجای��ی که وزیر راه و شهرس��ازی عضو ش��ورای پول و 
اعتبار نیز هس��ت، اما تنها اقدامی که در این راستا توانست 
انجام دهد، قراردادن کسب و کارهای مرتبط با حمل و نقل 
مس��افر اعم از دریایی، زمینی، ریلی و هوایی، مجتمع های 
بین راهی و دفاتر خدمات گردشگری و آژانس ها در لیست 
کس��ب و کارهای مش��مول رکود از کرونا بود؛ اما اسمی از 

تسهیالت مسکن در این خصوص برده نشد. مهر 
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رییس اتحادیه نان سنتی:
نانوایی ها تعطیل نخواهند شد 

رییس اتحادیه نان سنتی اعالم کرد که آرد و 
نان به وفور بوده و مردم نگران تامین نان در 
ایام پیش رو حتی در تعطیالت نوروز نباشند؛ 
نانوایی ها همچون روال س��ابق ب��ه کار خود 

ادامه خواهند داد و تعطیل نخواهند شد.
بیژن نوروز مقدم اظهار کرد: امروز جلسه ای 
در کارگروه آرد و نان اس��تان تهران با حضور 

معاون��ت وزارت صمت برگزار و تاکید بر این  
شد که نانوایی ها به هیچ عنوان نباید تعطیل 

شوند.
وی در پاس��خ به اینکه برخی شایعات مبنی 
بر قرنطینه ش��دن تهران باعث ش��ده برخی 
نگرانی ه��ا از جهت تامین نان وجود داش��ته 
باش��د، گفت: اگر مبنا بر قرنطینه شدن هم 
باش��د، نانوایی ها تعطیل نخواهند ش��د و به 

فعالیت خود ادامه خواهند داد.
رییس اتحایه نان سنتی با بیان اینکه امسال 
ن��ان، آرد و گندم به وفور وجود دارد و مردم 
هیچ نگرانی در تامین نان نداش��ته باش��ند، 
گف��ت: طبق روال هر س��ال، فق��ط روز اول 
عید نوروز که کارکنان کنار خانواده هایشان 
هس��تند نانوایی ها تعطی��ل خواهد بود، ولی 
باق��ی روزها به فعالیت خود ادامه می دهند و 
هیچ تفاوتی بین امسال و سال گذشته وجود 

نخواهد داشت. ایسنا 

درمراکز عرضه؛
قطعه بندی و طعم دار کردن مرغ 

ممنوع شد
رواب��ط عمومی اداره کل دامپزش��کی اس��تان 
تهران اع��الم کرد: قطعه بندی و طعم دار کردن 
گوش��ت مرغ و فروش آن در مراک��ز عرضه از 
قبیل قصابی ها، سوپرمارکت ها، مرغ فروشی ها 
و س��ایر مراکز فاقد مجوز از دامپزشکی ممنوع 
شد.  روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان 

تهران، با توجه به وضعیت شیوع بیماری کرونا 
در کشور، به ویژه در استان تهران و با عنایت به 
ابالغ سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر تشدید 
اقدامات بهداشتی به منظور جلوگیری از انتقال 
و گسترش  این بیماری، به اطالع و آگاهی شما 
مردم عزیز می رس��اند، ه��ر گونه قطعه بندی و 
طعم دار کردن  گوشت مرغ و فروش آن در مراکز 
عرضه از قبیل قصابی ها، س��وپرمارکت ها، مرغ 
فروشی ها و سایر مراکز فاقد مجوز از دامپزشکی 
ممنوع می باشد و این مراکز صرفاً مجاز به عرضه 
مرغ به صورت بسته بندی کامل و یا محصوالت 
بسته بندی شده  واجد شناسنامه تولید از مراکز 
مجاز و معتبر تحت نظارت سازمان دامپزشکی 
کش��ور می باشند.مستدعی است جهت رعایت 
اصول بهداشتی و جلوگیری از شیوع احتمالی 
بیماری  از خرید محصوالت فاقد شناس��نامه و 
قطعه بندی خارج از سیستم بهداشتی خودداری 

نمایند.  فارس  

با دستور مقام قضائی انجام شد؛
 شروع ایفای تعهدات ارزی 

یکی از صادرکنندگان
به دنبال انتش��ار گزارش های��ی مبنی بر عدم 
ایفای تعه��دات ارزی یکی از صادرکنندگان، 
ب��ا ورود نهادهای نظارت��ی امنیتی و قضایی، 
صادرکننده موردنظر مکلف به تعیین تکلیف 
تعه��دات خود در یک زمان بندی مش��خص 

شد.

به دنب��ال انتش��ار گزارش های��ی مبن��ی ب��ر 
اینک��ه ع��دم ایف��ای تعه��دات ارزی یکی از 
صادرکنن��دگان و تع��دادی از صرافی ه��ای 
مجاز، برخی واردکنندگان را دچار مشکل در 
تأمین کاال یا خدمات مورد نظر کرده اس��ت، 
ب��ا ورود نهادهای نظارت��ی امنیتی و قضائی، 
صادرکننده مدنظر مکل��ف به تعیین تکلیف 
تعه��دات خود در یک زمان بندی مش��خص 

شده است.
در ای��ن خصوص ب��ا پیگیری و دس��تورات 
بازپ��رس محترم پرونده، پرداخت ها توس��ط 
صادرکننده ای که در ایفای تعهد خود تأخیر 

داشته است، آغاز شده است.
ایفای تعهد صادرکننده و صرافی ها بر اساس 
ارائه اس��ناد واریز ریال توسط واردکنندگان 
پ��س از بررس��ی اصال��ت آن و تأیید مراجع 
نظارت��ی تح��ت نظر مرج��ع قضائ��ی انجام 

می گیرد. بانک مرکزی 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

مرکز پژوه��ش های مجلس اعالم کرد: در صورت تداوم 
وضعیت موجود نرخ تورم سال ٩٩ بین 20 تا 25 درصد 
پیش بینی می ش��ود که البته پولی شدن کسری بودجه 

٩٩ می تواند منجر به افزایش مجدد نرخ تورم شود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی به 
تحلیل وضعیت کلی اقتصاد ایران در سال جاری و پیش 

بینی سال آینده پرداخته که در ادامه آمده است:
رش��د اقتصادی: آخرین ش��واهد از عملکرد اقتصاد در ٦ 
م��اه اول س��ال 13٩٨ و روندهای قاب��ل تحلیل تا پایان 
س��ال، حاکی از رش��د اقتصادی بدون نفت 1.٨ درصد، 
رش��د کش��اورزی 5.5 درصد، رش��د صنعت 1.5 درصد، 
رش��د آب، برق و گاز 10 درصد، رش��د بخش ساختمان 
14.5 درصد و رش��د بخش خدمات 1.5- درصد برآورد 
می ش��ود. درمجموع می ت��وان گفت هرچند نرخ رش��د 
س��ال 13٩٨ کمتر از سال گذش��ته پیش بینی می شود، 
اما وضعیت بخش غیرنفت��ی اقتصاد ایران به مراتب بهتر 
از س��ال گذشته برآورد می ش��ود و علت اصلی نرخ رشد 
منفی در سال 13٩٨، رشد منفی قابل توجه بخش نفت 
اس��ت. ضمن اینکه با تخلیه کامل اث��ر تحریم بر بخش 
نفت در سال 13٩٨ به نظر می رسد رشد اقتصادی کشور 

در سال 13٩٩ از دامنه رشد منفی خارج شود.
اش��تغال و بیکاری: بر اس��اس اعالم مرکز آمار ایران در 
تابس��تان س��ال 13٩٨ ح��دود ٨50 هزار نف��ر بر تعداد 
ش��اغلین کشور افزوده شده است. همچنین نرخ بیکاری 
کش��ور در فصول بهار و تابس��تان س��ال 13٩٨ روندی 
کاهنده داشته و به ترتیب به 10.٨ و 10.5 درصد رسیده 
است. بررسی ها نشان می دهد بخشی از این کاهش نرخ 
ب��ه دلیل افزایش قاب��ل توجه جمعیت غیرفعال اس��ت. 

ضمن اینکه نرخ باالی بیکاری جوانان و فارغ التحصیالن 
در کنار عدم توازن منطقه ای بیکاری س��بب شده است 
وضعیت کش��ور در این ش��اخص تاحدودی نگران کننده 

شود.
محیط کسب وکار: در ارزیابی فعاالن اقتصادی محیط مالی 
نامناس��ب بزرگترین مشکل در محیط کسب وکار اقتصاد 
کشور محسوب می ش��ود و چنانچه در نظام تأمین مالی 
اصالحات فراگیر و عمیقی صورت نگیرد، این وضع ادامه 
خواهد داشت. ضمناً این بررسی ها نشان می دهد مشکل 
اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساختهایی نظیر جاده، برق 
و بندر، بلکه جنبه های نرم افزاری تولید و سرمایه گذاری 
اس��ت؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کالن، شفافیت و 
پیش بینی پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمینهمه جانبه 
حقوق مالکی��ت؛ مؤلفه هایی که از مجموعه آنها به عنوان 

»امنیت سرمایه گذاری« یاد می شود.
ت��ورم: روند فزاینده ن��رخ تورم در س��ال 13٩٧ و نیمه 
اول س��ال 13٩٨ سبب ش��د نرخ تورم در شهریورماه به 
حدود 43 درصد برس��د. با وج��ود افزایش قیمت بنزین 
در انتهای آبان ماه و نوس��انات نرخ ارز در روزهای پایانی 
پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال 13٩٨، 35 
درصد برآورد می شود و در صورت تداوم وضعیت موجود 
نرخ تورم س��ال 13٩٩ نیز بی��ن 20 تا 25 درصد پیش 
بینی می ش��ود. با این حال باید توجه داشت در صورتی 
ک��ه دولت تدبی��ر الزم را برای تأمین کس��ری بودجه از 
طریق کاهش مخارج و افزایش پایه مالیاتی نیندیش��د، 
پولی شدن کسری بودجه سال 13٩٩ می تواند منجر به 

افزایش مجدد نرخ تورم در سال 13٩٩ شود.
 مرکز پژوهش های مجلس

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد؛

۲۰ تا ۲۵درصد؛ تورم سال 99 
رئیس مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت گفت: راهبرد کش��ور در ش��رایطی که 
نمی تواند حضوری خدمت بدهد، باید به س��مت خدمات 

غیر حضوری سوق پیدا کند.
علی رهبری با اش��اره به کرونا باعث آس��یب به کس��ب 
و کارهای کش��ور ش��ده اس��ت، گفت: راهبرد کشور در 
ش��رایطی که نمی تواند حضوری خدم��ت بدهد، باید به 
س��مت خدمات غیر حضوری س��وق پیدا کند، در حال 
ت��الش هس��تیم خدماتی که از س��وی حاکمی��ت ارائه 

می شود، به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی بیان کرد: جشنواره مجازی بهاره بدین صورت است 
که کس��ب و کارها خدمات خود را به صورت اینترنتی و 
غیر حضوری انجام دهند، این کار البته نیاز به مقدماتی 

دارد که در حال فراهم آوری است.
مدرس گفت: در نگاه کالن باید زیرساخت های برگزاری 
این جش��نواره ها در میان مدت ایجاد شود، تا آینده نیز 

بتوان از آنها استفاده نمود.
این مس��ئول وزارت صنعت با بیان اینکه هدف جشنواره 
اینترنتی بهاره ارائه خدمات آس��ان به مردم است، افزود: 
اینترنت این جش��نواره رایگان است و در طول آن روزانه 
قرعه کش��ی انجام می شود و هر روز به 4 نفر 5 میلیون 

تومان هدیه داده می شود.
وی ادام��ه داد: ت��ا این لحظ��ه ٨0 فروش��گاه اینترنتی 
اعالم آمادگی برای حضور در این جش��نواره داشته اند، 
فروشگاه ها نیز خدمات مختلفی به مردم ارائه می دهند و 

از جمعه این جشنواره آغاز به کار کرده است.
رهبری گفت: برنامه ای با اتاق اصناف در خصوص کسب 
و کارهای��ی که ف��روش اینترنتی ندارند، طراحی ش��ده، 

بدین صورت که فروش��گاه های اینترنتی عضو جشنواره 
به این واحدهای صنف��ی غرفه هایی رایگان را اختصاص 
می دهند ت��ا این واحدهای صنفی بتوانن��د به راحتی از 

فروش اینترنتی استفاده کنند.
رئیس مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت، توضیح داد: ب��ه واحدهای صنفی که 
دانش الزم برای کار با اینترنت نداشته اند نیز آموزش های 
الزم داده ش��ده اس��ت. رهبری ادامه داد: حضور در بازار 
تج��ارت الکترونیک، امکان رقابت و بازاریابی را نیز برای 
فروش��نگان فراه��م می کند، بس��ترهای فروش��گاه های 
اینترنتی، یک س��ری هشتگ برای فروش��ندگان تولید 
ک��رده اند که اگر فروش��ندگان کاالهای خ��ود را با این 
هش��تگ به فروش رسانند، در یک بخش ویژه در سایت 

برای آنها تبلیغ می کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر فرصت ایجاد فروشگاه های 
اینترنت��ی جدید نیس��ت، و ما فعاًل در حال س��اماندهی 
کردن فروشگاه های اینترنتی فعلی و استفاده از ظرفیت 
آنها هس��تیم، برای بعد از سال روی اینکه خدماتی را به 
فروشگاه های جدید االحداث بدهیم، برنامه هایی خواهیم 
داش��ت. این مقام مس��ئول گفت: در چندین سال اخیر 
برای تجارت الکترونیک کش��ور زحمات زیادی کش��یده 
است و در برخی شاخص ها ما از نظر جهانی رتبه خوبی 
داریم، در س��ال گذشته 20٨ هزار میلیارد تومان میزان 
تجارت الکترونیک کشور بوده و یک میلیارد و 300 هزار 

تعداد معامله الکترونیک کشور بوده است.
وی اف��زود: البته وقتی کس��ب و کارهای م��ا به صورت 
حضوری فروش بیشتری دارند، طبیعی است برای ورود 

به بازار اینترنتی کند عمل کنند. صدا و سیما 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک  خبرداد؛

آمادگی ۸۰فروشگاه اینترنتی برای مشارکت در جشنواره فروش بهاره

جزئیات تعویق ۳ماهه 
بازپرداخت وام ها

معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر داد


