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فرصتی بیشتر به فعاالن اقتصادی بهدلیل شیوع کرونا

مصوبــات حمایتی دولــت و مراجع تصمیمگیر
از فعــاالن اقتصــادی کــه از شــیوع کرونا آســیب
دیدهانــد ،یکــی پــس از دیگــری اعــام و ابــاغ
میشــود .طی هفتههای اخیــر چندین تصمیم
مهم برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده
بخصوص کســب و کارهای خرد از ســوی دولت
ابالغ شــد .یکی از این مصوبات تعویق سه ماهه
بازپرداخت اقساط بانکی برای فعاالن اقتصادی
بــود .عالوه برایــن پرداخت مالیات مشــاغل نیز
بــه ســال آینده موکــول شــد .وزیــر تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعی نیز از تخصیص  3هــزار میلیارد
تومــان بــرای حمایت از کســب و کارهایی مانند
دستفروشان خبرداده است.
درهمیــن راســتا روزگذشــته دبیرمجمــع
تشــخیص مصلحت نظام نیــز از تمدید مهلت
قانون «تســهیل تســویه بدهی بدهکاران شــبکه
بانکــی کشــور» که پیــش از ایــن ابالغ شــده بود،

تسهیالت

گروه اقتصادی

توگو با
خبرداده اســت .محســن رضایــی در گف 
خبرگــزاری صدا و ســیما اعــام کــرد :مجمع ،با
اصــاح مهلــت و مواعیــد مصوبه آذرمــاه خود،
تســویه بدهی بدهکاران بانکــی را تا پایان خرداد
 ۹۹به تعویق انداخت .وی با اشاره به تأخیر بانک
مرکــزی در ابالغ دســتورالعمل اجرایی ،مصوبه
مجمــع و تأثیر محدودیتهای احتیاطی اعمال
شــده در موضوع شــیوع بیماری کرونا بر اقتصاد
و کســب و کارها ،بر لزوم همراهی نظام بانکی با
بدهکاران و تعویق سررسید وامها تأکید کرد .وی
در خصوص تقاضای استفساریه مجلس شورای
اســامی از مجمــع پیرامــون طــرح دو فوریتــی
تســهیل تســویه بدهی بدهــکاران شــبکه بانکی
کشور ،گفت :مجمع با تفسیر مصوبه خود مهلت
پایان تسویه را پایان خرداد ماه اعالم کرد .گفتنی
اســت براســاس قانــون و دســتورالعمل اجرایی
«تســهیل تســویه بدهی بدهکاران شــبکه بانکی
کشــور» که درششــم اســفند ماه جاری ابالغ شد،
مهلت تسویه و مکاتبه کتبی برای تسویه بدهی با

شــبکه بانکی تا پایان سالجاری بود که براساس
اعــام دبیرمجمــع تشــخیص مصلحــت نظام
بهدلیل شیوع کرونا این مهلت تا پایان خرداد ماه
سال آینده تمدید شده است.
رضایــی افــزود :طبــق نظر تفســیری مجمع
تشــخیص مصلحت نظام به مجلس «با توجه
به مفــاد مذاکرات صحن مجمــع و تبصره ماده
واحــده این قانــون ،مهلــت الزم بــرای مراجعه
مشموالن مصوبه یاد شده به بانکها و مؤسسات
اعتبــاری ،از زمــان صــدور دســتورالعمل بانــک
مرکزی قریب ســه ماه تشــخیص داده شده بود؛
لــذا مهلــت مذکور تــا پایــان خــرداد  ۱۳۹۹ادامه
خواهــد داشــت ».مجمــع تشــخیص مصلحت
نظــام بیســتم آذرمــاه  ۱۳۹۸قانــون تســهیل
تســویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشــور را با
دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصالحاتی به
تصویب رســاند .براساس قانون «تسهیل تسویه
بدهی بدهکاران» معــروف به قانون حذف ربح
مرکب ،تســهیالتگیرندگان مشمول این قانون

حداکثر تا پایان اســـفندماه  ۱۳۹۸مهلـــت دارند
درخواســت خــود را ارائه کنند .بانــک مرکزی در
این بخشــنامه اعالم کرد« :قانون تسهیل تسویه
بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشـــور» در جلسـه
علنـی یازدهم شهریورماه  ۱۳۹۸مجلس شورای
اسالمی تصویب و در  ۲۰آذرماه از ســـوی مجمـع
تشخیص مصلحت نظام با اصالحاتی موافق با
مصلحت نظام تشخیص داده شد .بر اساس این
قانون ،به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل
تســویه بدهــی ریالــی غیرجــاری تولیدکننــدگان
بــه بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری ،چنانچــه
تســهیالتگیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی
سر رسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷پرداخت
نکردهانــد ،بخواهنــد بدهــی غیرجــاری خــود را
به طور نقد تســویه کننــد ،در صورتی کــه قرارداد
تســهیالتگیرنده بــا بانک یــا مؤسســه اعتباری
تجدیــد یا امهال نشــده باشــد ،همــان قــرارداد،
مالک محاسبه مانده بدهی تسهیالتگیرنده بر
اساس این قانون خواهد بود.

افزایش  600هزار مترمکعبی تولید آب با شیوع کرونا

ت ماه مهلت دارند
مشترکان برای پرداخت قبوض برق تا پایان اردیبهش 

آب و برق

گــروه اقتصــادی /تولیــد آب بــرای مصــارف
بهداشتی و شرب بیش از 600هزار متر مکعب
در هــر روز نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش
داشــته اســت و مســئوالن میگویند که بخش
قابــل توجهــی از این افزایــش تولید و مصرف
بهخاطــر شــیوع ویــروس کرونا در کشــور بوده
اســت .بهگزارش «ایران» ،بر اساس دادههای
شــرکت آب و فاضــاب کشــور رونــد  10روزه
تولید آب کشور در اسفند ماه نشان میدهد که
امسال  3.9درصد مصرف آب کشور نسبت به
سال گذشته بیشتر بوده و این رقم از نرخ رشد
طبیعی باالتر اســت .نرخ رشد طبیعی رقمی
در حدود  2تا  2.5درصد اســت .لذا رشد بیش
از اندازه مصرف در اســفند امســال بیش از هر
عاملی به خاطر شیوع کرونا و افزایش مصرف
آب برای امور بهداشتی تخمین زده میشود.
ëëتولید16میلیونو737هزارمترمکعبیآب
آمارهای قابل استناد نشان میدهد در 10

روز نخست اسفند ،روزانه  16میلیون و 737
هــزار و  321متــر مکعب آب بــرای مصارف
شــرب و بهداشتی کشور تولید شده است .در
حالی که سال گذشته این بخش از  16میلیون
و  101هزار و  849متر مکعب تجاوز نمیکرد.
در برخی از شهرها و استانها میزان مصرف
ســالجاری  45تــا  50درصد بیشــتر از ســال
گذشتهاست.
امــا کارشناســان توصیــه میکننــد کــه
مشــترکان مصــارف غیرضــرور ماننــد خانه
تکانی را به پس از اتمام شیوع ویروس کرونا
در کشــور منتقل کنند .در ایــن رابطه معاون
وزیر نیرو نیز میگوید :برای شکست کرونا آب
نقــش حیاتی دارد ،ویروس مســری اســت و
فقط رعایت بهداشت عمومی و فردی آن را
شکست خواهد داد ،اما کمی تغییر در سبک
مصرف کمک جدی خواهد کرد.
قاســم تقــیزاده خامســی در صفحــه

اینستاگرام نوشته اســت« :تهران در افزایش
مصــرف حــدود یــک میلیــارد متــر مکعب
روزانه ســهم دارد و شــهر تبریز بــا  ۴۰درصد
افزایــش رکورد زده اســت .اگر هر فــرد روزانه
 ۱۲بــار دســتهایش را بــا روش صحیــح
شستن دســتها در  ۲۰ثانیه بشوید ۲۴ ،لیتر
آب مصــرف میکنــد .با بســتن شــیر آب در
ابتــدا و دوباره بــاز کردن آن بعــد از  ۲۰ثانیه،
هر فرد روزانه این مقدار از آب آشــامیدنی را
صرفهجویی خواهد کرد».
ëëمهلتبرایقبوضبرق
شرکت توانیر نیز با اشاره به شیوع ویروس
کرونــا و پیامدهــای اقتصــادی آن اعالم کرد:
مشــترکان خانگــی و مصــارف صنعتــی و
تولیدی که درخواســت استمهال هزینههای
برق مصرفی دارند ،میتوانند قبوض خود را
تا پایان اردیبهشت  ۹۹پرداخت کنند.
بهگزارش شرکت توانیر ،براساس ابالغیه

این شرکت به مدیران عامل شرکتهای برق
منطقهای و توزیع نیروی برق سراســر کشور،
مــواردی را بــرای همــکاری بــا مشــترکان در
خصــوص دریافت هزینه برق مصرفی آنان
اعالم کرد .دراین ابالغیه خاطرنشــان شــده
است :با توجه به شرایط به وجود آمده و لزوم
ایجاد تسهیالت برای آن دسته از متقاضیان و
مشترکانبرقکهدرگیرمسائلجانبیمربوط
به کرونا هستند ،ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن
آمادگی و پایداری شبکه برق ،اقدامات زیر به
عمل آورند.
شرکتها مکلفند نسبت به ارائه خدمات
غیرحضــوری و فــروش و خدمــات پــس از
فروش اقدام و ضمن اطالعرسانی عمومی،
تســهیالت الزم در ایــن زمینــه را در اختیــار
متقاضیان قــرار دهند .همچنین قرار اســت
هزینه انشعاب درخواســتی متقاضیان برق
در اقساط سه ماهه دریافت شود.

گــروه اقتصــادی /دیگــر نگــران اســکناس نو
بــرای نــوروز نباشــید و حتــی اســکناس در
جیــب تــان هــم نگذاریــد ،چــرا کــه دریافت
و پرداخــت هرنــوع اســکناس ،ســکه و چک
در بانکهــا ممنــوع شــد .بــا افزایــش تعداد
مبتالیــان بــه ویروس قرن و شــیب صعودی
آن ،حــال دســتگاههای اجرایــی توصیههــا و
بخشنامههایسختگیرانهتریابالغمیکنند.
کرونــا تاکنون جان شــش کارمند شــبکه
بانکــی را گرفتــه اســت و این درحالی اســت
کــه تعــداد مراجعــان بــه بانکهــا افزایش
یافته اســت .البته تازهتریــن آمارهای بانک
مرکــزی از رشــد  37درصــدی تراکنشهای
غیرحضــوری بانکــی حکایت میکنــد ،ولی
همچنان برخــی ترجیح میدهند با حضور
در بانکهــا کار خــود را انجــام دهنــد .بدین
ترتیــب بــا توجه به خطــر ابتــای کارمندان
بانک و همچنین مراجعان ،عملیات بانکی
با شکل جدیدی در کشور ارائه میشود.
درهمیــن راســتا بانــک مرکــزی در
بخشــنامهای از ممنوعیت توزیع اســکناس
نــو در شــعب بانکــی خبــرداد و اعــام کرد:
بانکهــا باید از دریافــت و پرداخت هرگونه
وجــه نقــد اعــم از اســکناس ،ایــران چــک و
مســکوک اجتناب کــرده و چنانچه ضرورتی
به دریافت وجوه از مشــتریان وجود داشــت
با رعایت کامل اصول بهداشتی انجام شود.
بانک مرکزی همچنین در این بخشنامه
مهم ابــاغ کرد کــه در روزهای پایانی ســال
اســکناس نو ،توزیع نمیشــود .ضمن آنکه
دریافــت و پرداخــت وجــه نقــد در بانکها
محدود شده است.
بانــک مرکزی بــه بانکهــا دســتور داده
اســت که همچنین تعدادی از دستگاههای
خودپــرداز فقط برای خدمــات الکترونیکی
اختصــاص یابد ضمن آنکه این دســتگاهها
نیز ضدعفونی شوند.
براین اســاس ،واحدهــای روابط عمومی
بانکهــا موظــف هســتند مخاطرات ناشــی
از مبادلــه وجــوه نقــد را در احتمــال ابتــا به
بیمــاری «کوویــد ،»19بــه مشــتریان خــود از
طرق مختلف مانند اطالعات داخل شعب،
فایلهای صوتی و تصویری و نیز بهرهبرداری
از امکانات رســانه ملــی ،مطبوعات و فضای
مجازی اطالعرسانی کنند.

بازار پول

تعویق تسویه بدهکاران بانکی تا پایان خرداد

کرونا اسکناس را از چرخه خارج کرد

در این بخشــنامه آمده است :همه ساله
به مناســبت ایــام نوروز و ســنت اســتفاده از
اسکناس بهعنوان عیدی در بین خانوارهای
ایرانی ،بانکها اقدام به توزیع اســکناس نو
در بیــن عموم مردم میکننــد که باتوجه به
شــرایط حــال حاضر و با هــدف جلوگیری از
انتقــال بیمــاری ،در تجمعــات ایجاد شــده
برای دریافت اســکناس نو و همچنین خطر
گســترش بیمــاری از طریق رد و بدل شــدن
اســکناس بیــن افــراد خانــواده ،دوســتان و
آشــنایان ،توزیــع اســکناس نــو در روزهــای
پایانــی ســال به هر نحــو در شــعب و خزانه
بانکهــا ممنــوع بــوده و الزم اســت ایــن
موضــوع از طــرق مقتضی به عمــوم مردم
اطال عرسانی شود.
انتقــال وجوه دریافتی بــه خزانه بانکها
بایــد بــا رعایــت تمــام جوانــب احتیاطــی
صورت گیرد و از دوبار شمار کردن آن توسط
کارکنان خزانهها جدا خودداری شود.
کارکنــان تمــام بانکهــا باید نســبت به
راهنمایی و ارائه ابزارهای جایگزین وجه نقد
به مشــتریان خود در شعب اهتمام ویژهای
داشته و واحدهای ذیربط نیز مکلف هستند
تمــام شــرایط و امکانــات الزم را بــرای ایــن
منظور در شعب مهیا کنند.
بانکهاموظفهستند،تعدادمشخصی
از دســتگاههای خودپرداز خــود را بهصورت
غیرنقد و فقط برای ارائه خدمات بانکداری
الکترونیــک اعم از کارت بــه کارت ،دریافت
موجودی ،پرداخت قبوض و ...تنظیم کنند.
تعداد و محل اســتقرار دســتگاههای مذکور

باید به نحو مقتضی اطالعرسانی شود.
بهمنظــور جلوگیــری از انتقــال ویــروس
کرونــا از طریــق تمــاس فــرد بــا صفحــه
کلیــد ،دریچــه دریافــت پــول و ...مقتضــی
اســت تمــام دســتگاههای خودپــرداز بویژه
آنهایــی کــه عملیــات پرداخت وجــه نقد را
انجــام میدهند توســط عوامــل پولگذاری
و نگــهداری در فواصــل زمانــی مشــخص
ضدعفونی شود.
بهمنظــور اطمینــان از ارائــه مطلــوب
خدمات بانکداری الکترونیک مقتضی است
واحدهــای انفورماتیــک بانکهــا بهصــورت
 24ســاعته وضعیــت ســامانههای پرداخت
الکترونیــک خــود را رصــد و در اســرع وقــت
نسبت به رفع مشکالت احتمالی اقدام کنند.
پیشبینــی میشــود بــا افزایــش
اطالعرسانی به مردم و همچنین سختگیری
و محدودیــت بانکهــا برای ارائــه خدمات
حضــوری ،میــزان اســتفاده از خدمــات
غیرحضوری بانکی رشد قابل توجهی یابد.
در ســالهای اخیــر خوشــبختانه ابزارهــای
بانکداری الکترونیک توســعه قابل توجهی
داشــته اســت و هماکنــون «موبایــل بانک»
و «اینترنــت بانــک» جزو خدمات مرســوم
تمام بانکهای کشــور است .تنها خألیی که
دراین زمینه وجود دارد ،برخی از مشــتریان
مسن بخصوص در میان بازنشستگان است
که آشــنایی چندانی با این ابزارها ندارند که
آنهــا نیز میتوانند برای ســامتی خود کار با
این ابزارها را یــاد بگیرند یا از نزدیکان مورد
اعتماد خود کمک بگیرند.

