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ویروس کرونا با ســرعتی مانند خبرش در جهان در 
حال گسترش است؛ شهر به شــهر و استان به استان 
و کشور به کشــور و قاره به قاره جهانگردی می کند و 
سر راه میلیون ها نفر را آلوده می سازد و جان انسان ها 
را می گیرد.به عنوان یــک روزنامه نــگار که تجربه 
مدیریت بحران دارم چند نکته ی رسانه ای به ذهنم 

می رسد که در زیر آن ها را نوشته ام.
۱.  درمیان بحران هایی که مــا ایرانی ها روزانه با آنها 
درگیر هســتیم؛ چه آن ها که طبیعی هستند مثل 
سیل و زلزله و چه آن ها که ساخته ی دست خودمان 
هستند مانند تصادفات جاده ای و آلودگی هوا، کرونا 

فعال ترین و ســریع ترین بحرانی است که تا به حال 
در ایران داشــته ایم. درحالی که بــرای بحران های 
طبیعی که در کشور سابقه دار است کماکان غافلگیر 
می شویم، رویایی با کرونایی که با این سرعت در حال 
شیوع است و برای مقابله با آن در کشور تجربه ی قابل 

اتکایی وجود ندارد که جای خود را دارد.
۲.  جامعه ی ایران این روزها، شــرایط سختی دارد. 
شدیدترین تحریم های آمریکا موجب رکود در تولید 
و افزایش فقر در جامعه شده است. امید در جامعه، به 
عنوان عامل پیشبرنده و متحد کننده به شدت پایین 
آمده که زمینه ها و نشــانه هایش را همه می دانیم. از 
سوی دیگر جامعه به ویژه بخشــی وسیعی از طبقه 
متوسط، راست گویی و پاســخ گویی مسئولین را به 
چالش کشــیده اند؛ اتفاقات تلخ آبان، سقوط تاسف 
بار و باور نکردنی هواپیمای اکراینی و مواجهه با کرونا 
این روند را تشدید کرده است. به نظر می رسد مردم، 

بیشتر از همیشه نیازمند دانستن واقعیت ها هستند 
تا شــنیدن صحبت های کلــی، اظهانظرهای مبهم 
)که موجب خنده در جامعه می شــود( و توجیهات 
بعضا غیرقابل پذیرش. مردم نیــاز دارند واقعیت ها 
را آن طور که هست بشــنوند، بیان واقعیت ها در این 
شرایط بیشــتر به آرامش در جامعه کمک می کند تا 
نگفتن و پنهان کردن آن با هــدف ایجاد آرامش در 

میان شهروندان.
۳.  یکــی از کارهــای خوبــی که صــورت گرفت، 
ممنوعیت و محدودیت اظهار نظر توســط مقامات 
دولتــی و حاکمیتی دربــاره ویروس کرونــا بود. در 
وضعیت عادی، مســئوالن به دلیل نگاه های بخشی 
شان، صحبت هایی می کنند که در تناقض با دیگران 
اســت، در دوره بحران بــه دلیل افزایــش هیجان و 
حساســیت این اظهارات بعضا با اشتباه همراه است 
و به اختالفات و کدورت ها دامن می زد. سازماندهی 

اطالع رسانی مسئوالن اقدام ارزشمندی بود.
۴.  وزارت بهداشــت که نهاد مســئول است، باید 
با راه اندازی یک مرجع اطالع رســانی رسمی، تمام 
فرایند اطالع رسانی، آگاهی بخشی و آموزش را در آن 
متمرکز کند تا تمامی رسانه ها چه صداوسیما و چه 

سایرین از این مرجع استفاده کنند. 
۵.  دولت باید یک ردیف بودجــه ی اختصاصی برای 
تولید محتوای آموزشــی و اطالع رسانی ویژه بحران 
کرونا مصوب کند و آن را در اختیار وزارت بهداشــت 
قرار دهد. وزارت بهداشت نیز باید با تدوین محتوای 
خام، از تولیدکنندگان محتوا به ویژه چندرســانه ای ها، 
دعوت کند محتواهای آموزشــی و اطالع رســانی را 
تولید کنند تا در همان ســایت مرجع برای انتشــار 
همه جانبه در رســانه ها و شــبکه هــای اجتماعی 

بارگذاری شود.
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سخنگوی دولت:

سررسید وام ها دو ماه عقب می افتد
خریدار    ســخنگوی دولت گفت: دولت جمهوری 
اســالمی ایران بدون هرگونه مالحظه و حاشــیه به 
صورت شــفاف در مورد بیماری کرونا اطالع رسانی 

کرده و می کند.
 علی ربیعی در نشســت خبری این هفته سخنگوی 
دولت که به دلیل پیشگیری از شیوع احتمالی ویروس 
کرونا به شکل ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: 
کرونا بدون شک مســئله اول کشــور و دولت است. 
این موضوع تمــام دنیا را درگیر کــرده و این ویروس 
در اقصــی نقاط دنیــا قربانیانی گرفته اســت. کرونا 
مثل ســارس و ایدز یک تهدید جهانی اســت. بیش 
از 60 کشــور در دنیا درگیر آن هســتند. ایران یکی 
شــفاف ترین ها بوده و از همه ظرفیت هایش استفاده 
کرده اســت، برخالف برخی کشــورها که مصلحت 

اندیشی کردند.

کرونا بدون شک مسئله اول کشور و دولت است
وی خاطرنشــان کرد: دولــت جمهوری اســالمی 
ایــران بدون هرگونــه مالحظه و حاشــیه به صورت 
شفاف اطالع رســانی کرده و می کند؛ صداقت یکی 
از بدیهی ها اســت. تالش ما این اســت کــه با کمک 
پزشکان و سازمان های ســالمت، همکاری و همدلی 
مردم شریف ایران نه تنها این بال را پشت سر بگذاریم 

بلکه سطح سالمت ایران را ارتقا دهیم.

 بعد از شوک اولیه به سرعت بر اوضاع 
مسلط شدیم

سخنگوی دولت گفت: ما با خیز و افتی در این وضعیت 
رو به رو می شویم. وزیر بهداشت توضیحاتی دادند. ما 
بعد از شوک اولیه به ســرعت بر اوضاع مسلط شدیم. 
قطعا با کمک هم اجازه نخواهیم داد تروریسم، تهدید 

و تحریم و ویروس بر کشور ما مسلط شوند.

مردم با اهتمام بیشتری به توصیه های وزارت 
بهداشت و مسئولین توجه کنند

وی ادامه داد: دولت به رســالت اصلی خود عمل کرده 
و عمل خواهد کرده است. زندگی در کشور ما بر صدر 
سیاســت نشســته اســت. دولت از همه آحاد مردم 
استدعا دارد با اهتمام بیشتری به توصیه های وزارت 
بهداشت و مسئولین توجه کنند؛ چرا که راه موفقیت 
ما همراهی و همیاری و مشــارکت گسترده همگانی 
است.ربیعی با اشــاره به بررسی آسیب های اقتصادی 
ناشی از گسترش و شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار 
مردم و کاهش سطح درآمدها در جلسه هیئت دولت، 

اظهار کرد: وزرای ذی ربط گزارش هایی دادند و دولت 
ســتادی را در این زمینه تشــکیل داده تا موضوع را 

بررسی و راهکارهایی ارائه دهند.

 سررسید وام های مرتبط با کسب و کارها 
و برخی دیگر از وام ها، دو ماه به عقب می افتد

وی افزود: بــرای کاهش فشــار بر مردم مقرر شــد 
سررســید وام های مرتبط با کســب و کارها و برخی 
دیگر از وام ها، دو ماه به عقب بیفتد. این مســئله فردا 
در شــورای عالی پول و اعتبار مطرح و تصمیم گیری 
می شــود و آقای همتی رئیس بانــک مرکزی اطالع  

رسانی های الزم را انجام می دهد.
ســخنگوی دولت بــا اعــالم اینکه مقرر شــد برای 
استمهال بدهی های مالیاتی تســهیالتی ارائه شود، 
ادامــه داد: اگر الزم بود در جلســه ســران قوا مطرح 
می شــود. هرچند فکــر می کنیم اختیــارات الزم 
در دســت دولت هســت و تا آخر هفتــه در این باره 

تصمیم گیری می شود.

بیمه سالمت متوقف نمی شود
ربیعی با بیان اینکه دولت مقرر شده تا درباره تشکیل 
مجامع شرکت های بورســی و حل مشکالت بیمه ای 
تا آخر هفته تصمیمات حمایتی از سوی دولت اتخاذ 
شود، گفت: از جمله مســائل دیگر مطرح شده هزینه 
درمــان بیماری برای مــردم بود که مقرر شــد بیمه 
سالمت متوقف نشــود و در این خصوص هم به مردم 
خصوصاً طبقات آسیب پذیر فشاری وارد نخواهد شد.

سخنگوی دولت با اشــاره به رفع ممنوعیت واردات و 
لغو سود بازرگانی برای کاالهای مرتبط با کرونا، تاکید 
کرد: اعمال محدودیت صادرات در این رابطه به وزارت 
صمت واگذار شــد. وزارتخانه های صمت و بهداشت 
گزارش دادنــد که برای رفع کمبود اقالم بهداشــتی 
۱0۷ کارگاه جدید راه انــدازی و تغییر کاربری برای 

تولید مواد ضدعفونی ساده داده شده است.
وی ادامــه داد: همچنین طبق گزارشــی که معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری ارائــه داد تولید 
ماسک های نانو n۹۵ مخصوص پرسنل بیمارستانی 
نیز تا پایان هفته بــه روزی ۳00 هــزار عدد خواهد 
رســید و کلیه دســتگاه های تولید این ماسک ها در 

داخل کشور است.
ربیعی بــا بیان اینکه تمــام موارد یادشــده به غیر از 
ظرفیت تولیدات وزارت دفاع اســت، اظهــار کرد: از 
جمله مهمتریــن تولیدات وزارت دفــاع تولید کیت 
تشخیص بیماری بوده اســت که توسط متخصصان 

آن مجموعه انجام شده است و در همین زمینه دولت 
برای توســعه و تولید کیت های تشخیص با ۵ شرکت 

دانش بنیان در حال انعقاد قرارداد است.

تمهیدات دولت درباره بسته شدن مرزهای 
ایران با کشورهای همسایه در پی شیوع کرونا

ربیعی در پاسخ به پرسش ایســنا، درباره بسته شدن 
مرزهای ایران با کشــورهای همســایه در پی شیوع 
ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد کشــور و تمهیدات 
دولت در این زمینه تاکید کرد: بخشی از صادرات ما در 
شــرایط تحریم های ظالمانه با همسایگان بوده است. 
در عین حال وجــود فرهنگ مشــترک و فاصله کم، 
زمینه ای شده که ما بخشــی از مراودات خود را برای 

تامین ارز مورد نیازمان با همسایگان انجام دهیم.
وی افزود: بسته شــدن مرزهای ما با همسایگان مان 
برای اقتصاد کشــور زیانبــار بوده، اما یکــی از اولین 
تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا، فعال شدن همزمان 
وزارت امــور خارجه و وزارت بهداشــت بــرای این 
موضوع بود که در همین راســتا هیئت هایی از ایران 
با عراق، ترکیه، امارات و افغانســتان مذاکراتی انجام 

دادند.
ســخنگوی دولت با اعالم اینکه هم اکنون گمرکات 
عراق باز شده است و بر اســاس یک پروتکل به تفاهم 
رســیده ایم، اظهار کرد: در این زمینه ایزوالســیون 
کاالها و رعایت تمام مسائل بهداشــتی برای آسوده 
خاطر بــودن مصــرف کننــدگان انجام می شــود. 
همچنین ۲۵0 ماشین به سمت افغانستان در حرکت 
هستند که برای اطمینان بخشی، کنترل های وزارت 
بهداشت در پایانه ها هم مرز با همسایگان شروع شده 

و پروتکل های بهداشتی رعایت می شود.
ربیعی افزود: از ترکیه هم تعدادی کامیون وارد کشور 
شده است. عالوه بر این مرزهای آذربایجان فعال شده 
و ورودی و خروجی ها کنترل می شود. با پاکستان هم 
مذاکراتی صورت گرفته تا این کشــور نیز در مراودات 

تجاری به ما بپیوندد.

مدارس تا آخر این هفته تعطیل خواهد بود
ربیعی در پاسخ به پرسشــی درباره تعطیلی مدارس 
گفت: مطابــق تماس هایی که داشــتم مــدارس تا 
آخر این هفتــه تعطیل خواهد بــود. در صورت لزوم 
پنجشــنبه یا جمعه صبح درجلســه تصمیم گیری 
خواهیم کرد. مــن از طرف دولت از ســازمان صدا و 
سیما سپاسگزاری می کنم که برای آموزش از راه دور 

تدابیری آغاز کردند.
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6.  رقابت در اطالع رســانی انفرادی در توییتر و 
شــبکه های اجتماعی آســیب های بزرگی به 
جریان مدیریت بحران وارد می کند. هم اکنون 
همکار پرتالش آقای علیرضا وهاب زاده خبرنگار 
با سابقه حوزه بهداشت و مشــاور اطالع رسانی 
وزیر و آقای کیانوش جهان پــور مدیرکل مرکز 
ارتباطات وزارت بهداشت از اکانت های شخصی 
شــان، اخبار را منتشــر می کنند. این روند باید 
متوقف شــود. اخبار و محتوای مرتبط با کرونا، 
باید از طریق یک حســاب رسمی در شبکه های 
اجتماعی توییتر و اینستاگرام منتشر و راهبری 
شــود. تجربه نشــان داده با هم افزایی و کمک 
فعاالن شــبکه های اجتماعی می تــوان تیک 
آبی برای این اکانت ها گرفت تا مــردم آن ها را 

بشناسند.
۷. پیشــنهاد می کنم تجربه موفق هالل احمر 
در مدیریت و اطالع رسانی ســیل نوروز ۹۸ در 

توییتر مرور شود. 
۸.  بهتر اســت وزارت بهداشــت، بــا دعوت از 
روزنامه نگاران و فعاالن شــبکه های اجتماعی 
فرایند آگاهی بخشــی و آموزش را دنبال کند تا 
خطا در پوشــش اخبار و گزارش هــا به حداقل 

ممکن برسد.
۹.  بحــران کرونا کــه در ایام اوج آن هســتیم، 
لحظات شــیرین کم ندارد؛ قدر تــک تک این 
لحظات را باید دانســت. پیروزی بر کرونا غیر از 

شعار، روحیه هم می خواهد. 
۱0.  کمیتــه ملی المپیک آمریــکا که پرافتخار 
ترین کشــور  در دوره های متعدد المپیک است 
 Team Behind the :شــعار جالبــی دارد
Team. یادمان نرود پشــت تیم پزشکی کرونا، 
تیم های مختلفی باید باشند تا شکستش دهیم 

که تیم رسانه ای از مهمترین هاست.

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ؛
خط فقر ۵.۵میلیون تومانی 

کارگران را قبول دارم، ولی اصل بر 
بقای بنگاه است

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان درباره افزایش 
دستمزد سال آینده کارگران گفت: برای افزایش 
دستمزد اصل بقای بنگاه است. دستمزد باید به 
اندازه ای افزایش یابد که باعث بیکاری کارگران 

نشود.
 حمیدرضــا ســیفی، دبیــرکل کانــون عالی 
کارفرمایان درباره دســتمزد کارگران گفت:در 
جلســاتی که تا کنون برگزار شــده است درباره 
سبدمعیشــت تصمیم گیری کردیــم. دو گروه 
کارگــری و کارفرمایی تالش مــی کنند در این 

شرایط به یک نقطه معقول برسند.
 وی با بیان اینکه در جنگ تمــام عیار اقتصادی 
هستیم گفت: در چنین شــرایطی باید ببینیم 

ورودی ها برای بررسی دستمزد چقدر است.
ســیفی با بیان اینکه جامعــه کارفرمایی قبول 
دارد که خط فقر برای یک خانــوار ۳نفره کمتر 
از ۵.۵ میلیون نیســت ادامه داد: هزینه ســبد 
معیشــت هم حدود ۵میلیون تومان  اســت. اما 
مســئله اینجاســت که باید دید آیا بنگاه های 
اقتصادی کشــش پرداخت این میزان حقوق را 
دارند یا خیر؟دبیرکل کانــون عالی کارفرمایان 
بیان کرد: صنایع در کشــور به سه صنعت مادر 
و تبدیلی، متوســط و کوچک تقسیم می شوند 
که صنایع مادر و تبدیلی دولتی هستند، بنابراین 
دولت مــی توانــد از درآمد عمومــی حقوق و 
دستمزد را پرداخت کند. در حال حاضر مسئله 

بنگاه های کوچک و متوسط است.

کالن



طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی

مدرک بدهید، پول جابه جا کنید
خریــدار   طبــق دســتورالعمل جدیــد بانک 
مرکزی انتقــال وجه باالی یک میلیــارد تومان برای 
حســاب های تجاری و بیــش از ۲00 میلیون تومان 
برای مشــتریان حقیقی بانک ها تنها با ارائه مدارک 
مثبته که نشــان می دهد دلیل انتقال وجه چیست، 

ممکن است.
 در ســال های نه چندان دور، مبــادالت بانکی و نقل 
و انتقال وجــه محدودیت خاصی نداشــت و هرفرد 
می توانســت با کشــیدن کارت وجه دلخواه خود را 
جابه جــا کند. برهمین اســاس با توســعه ابزارهای 
الکترونیک و دســتگاه های کارتخوان ســیار، ضمن 
اینکه مزایای زیادی بــرای فعاالن اقتصادی به همراه 
داشت، اما معایبی هم درپی داشت چرا که تعدادی از 
این دستگاه ها به دســت دالالن افتاده بود و پوزها را با 
خود از کشور خارج کرده بودند و درآن سوی مرز پول 

جابه جا می کردند.
اما درســال های اخیر رفتــه رفتــه چارچوب های 
مشــخص تری برای عملیات بانکی تعیین شد که از 
تعیین ســقف انتقال پول در دستگاه های کارتخوان، 
چک های رمزدار و حاال جابه جایــی وجه را در برمی 

گیرد.

انتقال وجه باالی 200 میلیون تومان با مدرک
درهمین راستا روزگذشته دستورالعمل شفاف سازی 
تراکنش های بانکی اشــخاص توســط مدیریت کل 
مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشــویی اداره 
مبارزه بــا پولشــویی و تأمین مالی تروریســم بانک 
مرکزی ابالغ شــد که براســاس آن ارائه اسناد برای 
انتقــال وجه بــاالی ۲ میلیارد ریال از حســاب های 

شخصی الزامی شد.
براســاس این دســتورالعمل، تکمیل قسمت )فیلد( 
بابــت در فرم های مربــوط و ارائه اســناد مثبته دال 
بر انجام معامله، قــرارداد یا علت انتقــال وجه برای 
انتقال وجه باالی ۲00 میلیون تومان از حساب های 
شــخصی و انتقال وجه باالی یک میلیــارد تومان از 

حساب های تجاری الزامی شد.
گفتنی اســت، در اجرای تکلیف مقــرر در جزء )۳( 
بند »ح« تبصره )۱6( قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ کل 
کشور که اشعار می دارد: »به منظور افزایش شفافیت 
تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشــویی و جلوگیری 
از فــرار مالیاتی؛ بانــک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران موظف است تا با تصویب شــورای پول و اعتبار، 
برای شــفافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان 
یا متناسب با سطح فعالیت اشــخاص حقیقی از نظر 

عملکرد مالی حد آســتانه ای )سقفی( را تعیین کند و 
انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آستانه )سقف( را برای 
اشــخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی 
)درون بانکی و بین بانکی( و سایر ابزارهای پرداخت، 
مشروط به درج »بابت« و در صورت نیاز به ارائه اسناد 
مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود 
استفاده تجاری می کنند می توانند با دریافت شناسه 
اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن، از شمول 

مفاد این جزء مستثنی شوند.«
همچنین به اســتناد آییــن نامه اجرایــی ماده ۱۴ 
الحاقی قانون مبارزه با پولشــویی مصــوب ۲۱ مهر 
ســال جاری هیأت وزیران »بانک مرکزی به منظور 
کاهش ســطح خطر )ریســک( پولشــویی و تأمین 
مالی تروریســم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابیر 
مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر ســقف مبلغ برای 
ارائه خدمت و تعداد مجــاز روزانه برای تراکنش های 
هر مشتری، متناسب با ســطح خطر )ریسک( تعامل 
کاری اتخاذ کند.« حال با اســتناد به این مواد قانونی، 
شــورای پول و اعتبار در یکهزار و دویســت و هشتاد 
و نهمین جلســه مــورخ ۲۹ بهمن ســالجاری خود 
»دســتورالعمل شفاف ســازی تراکنش های بانکی 
اشــخاص« را تصویب کرد و اکنون برای اجرا به تمام 

بانک ها و مؤسسات اعتباری ابالغ شده است.

تفکیک حساب های تجاری و شخصی
همانگونه که پیش از این رئیــس کل بانک مرکزی از 
برنامه ایــن بانک برای تفکیک حســاب های تجاری 
و شــخصی خبرداده بود، یکــی از مــواردی که در 
این دســتورالعمل مــورد تأکید قــرار گرفته همین 
موضوع اســت. به موجب ضوابط مذکور، مقرر شــده 
حساب های ســپرده تجاری از ســپرده شخصی در 

شبکه بانکی کشور تفکیک شود. 
بنابراین از ایــن پس الزم اســت به منظــور اعمال 
آســتانه های منــدرج در دســتورالعمل یاد شــده، 
قبل از افتتاح هر گونه ســپرده جدیــد و نیز در مورد 
سپرده های موجود، این مهم مشــخص شود. عالوه 
بر این، درگاه های پرداخت یــا ابزارهای پذیرش باید 
به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی 
دارای حساب تجاری و شناســه اقتصادی مؤید تأیید 

سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد.

سقف برداشت محدود می شود
همانگونه که اشــاره شــد برپایه این دستورالعمل، 
در کلیه نقل و انتقاالت وجــوه باالتر از »۱0 میلیارد 

ریال« درون بانکی و بین بانکی مشــتری حقوقی و 
مشتری حقیقی دارای حســاب سپرده تجاری و نیز 
نقل و انتقال وجوه باالتر از »دو میلیارد ریال« درون 
بانکی و بین بانکی مشــتری حقیقی دارای حساب 
ســپرده شــخصی، انتقال وجه منوط بــه تکمیل 
قسمت )فیلد( بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد 
مثبته دال بــر انجام معامله، قرارداد یــا علت انتقال 

وجه است.
ضمن آنکه ضرورت دارد آســتانه مجاز مجموع مبالغ 
برداشــت از طریق درگاه های پرداخــت حضوری و 
غیرحضوری، از کلیه حساب های ســپرده متعلق به 
مشــتری حقوقی، مشــتری حقیقی دارای سپرده 
تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز 
اشخاص پایین تر از ۱۸ ســال در آن مؤسسه اعتباری 
به آستانه های تعیین شــده در دستورالعمل محدود 
شــود. عالوه براین، انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی 
بر حســاب، اعم از حضوری و غیرحضوری در مؤسسه 
اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از 

طریق سامانه »نهاب« است.

از چک تضمینی تا انتقال وجه
از اواسط سال گذشــته نقل و انتقاالت وجه در شبکه 
بانکی به صورت جــدی زیر ذره بیــن بانک مرکزی 
قرار گرفت. درهمین راســتا، با هدف شفاف ســازی 
فعالیت هــای اقتصــادی در کشــور و جلوگیــری 
طریــق  از  ســفته بازی،تراکنش  و  پولشــویی  از 
پوز های بانکی محدود شــد و پس از آن، محدودیت 
پشت نویسی چک های تضمینی و تأمین سقف برای 
تراکنش های غیرحضوری بین بانکی )ساتنا( و درون 

بانکی، در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است، طبق اعالم بانک مرکزی، از بیستم آذر 
ماه سال گذشته، تراکنش های کلیه سامانه های بین 
بانکی به ازای هر شــخص در ۲۴ ساعت از درگاه های 
غیر حضوری به ۱00 میلیــون تومان محدود و اعالم 
شــد که مشــتریان بانک ها می توانند بــرای انجام 
تراکنش های باالتــر از این مبلغ کماکان به شــعب 

بانک ها مراجعه کنند. 
درگام جدید بانــک مرکزی نیز تراکنش در شــعب 
بانک ها نیز با محدودیت و نظارت بیشــتری صورت 

خواهد گرفت.
آنگونه که بانک مرکزی اعالم کرده اســت، اقدامات 
نظارتی دراین حــوزه  به منظور مبارزه با پولشــویی 
همچنان ادامه خواهد داشت و با ابالغ دستورالعمل ها 

و بخشنامه های جدید اجرایی خواهد شد.
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غیرحضوری بانک شهر
مدیر مرکزارتباطات و روابط عمومی بانک شهر 
با اشاره به بهره مندی مشــتریان این بانک از به 
روزترین خدمات بانکــداری الکترونیک، گفت: 
خوشــبختانه طی روزهای اخیر و بــا توجه به 
تاکیدات بســیار مبنی بر عدم حضور مشتریان 
در شعب بواسطه گسترش ویروس کرونا، شاهد 
افزایش اســتفاده از خدمات غیرحضوری بانک 

شهر هستیم.
 حمیدرضــا عظیمــی با بیــان اینکــه یکی از 
مهم ترین راه های جلوگیری از انتشــار ویروس 
کرونا کاهــش رفت و آمدهــای غیرضروری در 
ســطح شــهر اســت،افزود: خدمات بانکداری 
الکترونیــک بانک شــهر با ارائه اکثــر خدمات 
بانکی، مراجعه به شعب و ترددهای غیرضروری 

را به حداقل رسانده است.
عظیمی با بیــان اینکه بانکــداری الکترونیک 
بانک شــهر طی ســال های اخیر و به خصوص 
در ایام تعطیل توانســته پاسخگوی درخواست 
های شــهروندان باشــد،افزود: هم اکنون نیز 
قابلیتهای فراوان و منحصر به فردهمراه شــهر 
و اینترنت بانک شــهر توانســته خطر ابتال به 
ویروس کرونا را برای مشــتریان و خانواده آنان 

کاهش دهد.
وی با اشاره به خدمات رســانی پیشخوان های 
شــهرنت بانک شهر در ســاعات مختلف شبانه 
روز،تصریــح کرد: شــهروندان در بســیاری از 
شهرهای کشور می توانند با استفاده از خدمات 
این پیشــخوان ها، نیازهای بانکی خود را مرتفع 

سازند.
عظیمی با تاکید براینکه بانک شــهر به منظور 
جلوگیری از شــیوع ویــروس کرونــا و حفظ 
ســالمتی مشــتریان و کارکنــان اقدامــات 
پیشــگیرانه ای را به صورت مســتمر در دستور 
کار قرار داده است، ادامه داد: ضدعفونی محیط 
شــعب و ادارات مرکزی ، لغو جلسات، همایش 
ها و گردهمایی ها، دردســترس قــرار دادن ژل 
ضدعفونی کننده دســت ، اســتفاده از تمامی 
ظرفیت ها برای اطالع رســانی نکات بهداشتی 
ویژه مشــتریان و ... از مهم ترین اقدامات صورت 

گرفته است.

 اقدامات پیشگیرانه بیمه ملت
ونا وس کر  در مقابله با ویر

همزمــان با اعالم خبر شــیوع ویــروس کرونا، 
شــرکت بیمه ملت فرآیند مقابله بــا کرونا را در 
دســتور کار خود قرار داده و اقدامات پیشگیرانه 
از حیث ضدعفونی کردن محیــط را انجام داده 

است.
منابع انســانی بیمه ملــت با انتشــار اطالعیه 
اقدامات پیشــگیرانه جهت مقابلــه با ویروس 

کرونا را آموزش داده است.
حذف ســاعت ورود و خــروج کارکنان، حذف 
ورود غذا از بیرون به داخــل مجموعه، کنترل 
ورود بســته های پســتی خــارج از مجموعه، 
ضدعفونی کردن وســایل عمومــی، در اختیار 
قرار دادن ژل و محلول ضدعفونی و اســتفاده 
از تب ســنج از اقداماتی اســت که توسط بیمه 
ملت برای جلوگیری و پیشگیری از کرونا انجام 

شده است.



یک مقام مسوول خبر داد

۱۸.۵ میلیاردمترمکعب آب وارد سدهای کشور شد
عرفانه تاجیکــی    رئیس گروه بهره بــرداری از 
تاسیسات آبی شــرکت منابع آب ایران گفت: مقادیر 
ورودی آب به سدهای کل کشــور از ابتدای سال آبی 
تا تاریخ ۹ اسفند ۹۸ معادل ۱۸.۵ میلیارد متر مکعب 

بوده است.
وحید عســگری نژاد، رئیــس گروه بهره بــرداری از 
تأسیسات آبی شــرکت منابع آب ایران، با بیان اینکه 
تعداد ســدهای مهم در حال بهره برداری کشور ۱۹۳ 
اســت که ظرفیتی معادل ۵0.۵ میلیارد متر مکعب 
دارد، گفت: مقادیر ورودی آب به ســدهای کل کشور 
از ابتدای سال آبی تا تاریخ ۹ اسفند ۹۸ معادل ۱۸.۵ 
میلیارد متر مکعب بوده است که در مقایسه در مدت 

مشابه سال گذشته ۳۴ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: میزان خروجی آب از ســدهای کشــور از 
ابتدای سال آبی تا تاریخ ۹۸.۱۲.۹ معادل ۱۷ میلیارد 
متر مکعب بوده اســت این در حالی است که مقادیر 
خروجی نسبت به سال گذشــته در بازه زمانی مشابه 

یک درصد افزایش را تجربه کرده است.
به گفتــه این مقــام مســئول در تاریــخ ۹۸.۱۲.۹ 
موجودی آب مخازن ســدهای کشــور معادل ۲۹.۸ 
میلیارد متر مکعب اســت که این موجودی نسبت به 
مدت مشابه ســال گذشته ســه درصد کاهش یافته 
است. از سوی دیگر میزان پرشدگی مخازن سدهای 
کشور در تاریخ ۹ اسفند سال جاری حدود ۵۹ درصد 
اســت.رئیس گروه بهره بــرداری از تأسیســات آبی 
شــرکت منابع آب ایران با اشــاره به اینکه موجودی 
مخازن کشور نسبت به هفته گذشــته ۲ هزار و ۱۵0 
میلیون متــر مکعب افزایش داشــته اســت، اظهار 
داشت: ۳۷ ســد کشــور بیش از ۹0 درصد پرشدگی 

دارد و ۴۵ سد هم کمتر از ۴0 درصد پرشدگی دارد.

نقش پررنگ سدها در مدیریت سیالب
این مقام مســئول ادامه داد: در چند مرحله سیالب 
مهم که در سال آبی جاری اتفاق افتاد سدهای کشور 

نقش پررنگی در مهــار، ذخیره ســازی و تنظیم آب 
ناشی از جریانات سیالبی ایفا کردند.

عســگری افزود: برنامه ریزی منابع و مصارف سدها 
بــا دو رویکــرد کلی تأمیــن حداکثری در شــرایط 
خشکســالی و ذخیره ســازی حداکثری در شرایط 
ترســالی انجام می شــود. به این معنا که در شرایطی 
که آورده های پیش بینی شــده به مخــزن به دلیل 
وقوع خشکسالی محقق نشــد برنامه ریزی به شکلی 
بازنگری می شود که بتوان به حدی که تهدیدی برای 
مسائل فنی، کمی و کیفی آب شــرب وجود نداشته 

باشد از ذخایر آب مخازن بهره مند شد.
به گفته این مقام مسئول در شــرایط ترسالی و وقوع 
سیالب ها نیز مهار آب و حداکثر ذخیره سازی توسط 
مخازن ســدها انجام می شــود که بتوان از منابع آب 
ذخیره شده برای تأمین مصارف در ایام آتی بهره برد 
و همچنین جریانات لحظه ای و تداوم ســیالب های 

مخرب را توسط مخزن مهار و مدیریت کرد.

نفت
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W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R انرژی
ونا، تقاضای نفت را  کر

 تخریب کرد
مدیرگروه مطالعات انرژی ویــن با مهم ارزیابی 
کردن نشســت پیش روی اوپــک تاکید کرد: 
شــیوع ویروس کرونا تقاضا برای نفت را تخریب 

کرد.
 فریدون برکشــلی، مدیر گروه مطالعات انرژی 
وین در آســتانه برگزاری نشست ۱۷۸ اوپک در 

یادداشتی برای شانا نوشته است:
یکصدو هفتادو هشــتمین نشســت فوق العاده 
وزیران نفت و انــرژی اوپــک و تولیدکنندگان 
غیراوپک پنجم و ششــم مارس )پنجشــنبه و 
جمعه، ۱۵ و ۱6 اســفندماه( در دبیرخانه اوپک 
در وین برگزار خواهد شــد. این نشست اهمیت 
بسیاری دارد و شاید باید از آن به عنوان نشستی 

تاریخی یاد کرد.
از یک ســو بروز ویروس کرونا، ضربه مهلکی به 
طرف تقاضا وارد کرد. در واقع نمی توان گفت که 
تقاضا به شدت کاهش یافت، بلکه در واقع تقاضا 
تخریب شــد. آنچه به تخریب تقاضا منجر شد، 
در بستر شرایطی به وقوع پیوست که پیشاپیش 

بازار جهانی نفت را آسیب پذیر ساخته بود.
جنگ تجاری آمریکا و چیــن، از ۲0۱۸ بازار را 
با ســردرگمی و ابهــام در تصمیم گیری روبه رو 
کرده بود. نبرد تجاری دو کشوری که در مجموع 
نزدیک به نیمی از تولیــد ناخالص داخلی جهان 
را در اختیار دارند، ســاختارهای بازار را متزلزل 
ساخته بود. از یک ســو، اقتصاد صادرات محور 
چین و از ســوی دیگــر اقتصــاد واردات محور 
آمریــکا، پیام هــای نگران کننــده ای را به بازار 

ارسال می کرد.
در این میــان وقتی ویــروس کرونا از شــرایط 
اپیدمیک بــه مرحله اندمیک رســید و جهانی 
شد، بازار جهانی آسیب پذیر و صدمه دیده نفت، 
واکنش مأیوسانه داشــت. عربستان درخواست 
برگزاری اجالس اضطراری کرد. این درخواست 
با واکنش نامساعدی از ســوی روسیه و اعضای 
اوپک پالس روبه رو شــد. پادشاه عربستان چند 
بار کوشــید تا پرزیدنت پوتین را برای نشســت 
اضطــراری ترغیب کنــد و ناکام مانــد. همین 
واکنش روســیه هم این پیام را به بــازار داد که 
روســیه احتمــاالً آمادگی همکاری بیشــتر و 
مشــارکت در کاهش فراتر از آنچه را در نشست 
ششم دســامبر ۲0۱۹ توافق شــده بود ندارد و 
احتمال می رود قصد داشته باشد همه یا بیشتر 

وزن کاهش را متوجه عربستان و اوپک کند.
در طرف عرضه هم شــرایط با ابهام روبه روست. 
آمریکا به تنهایی از ســال ۲0۱۷ تاکنون حدود 
۱0 میلیون بشــکه در روز ظرفیت جدید ایجاد 
کرده اســت. آمریکا با تحریــم تولیدکنندگان 
بزرگی چون ونزوئال و ایران، فضای مناسب و بازار 
آماده ای برای نفت خام شیل خود به وجود آورده 
اســت. در همین حال لیبی هم که با مشکالت 
داخلــی روبه روســت، روزانه نزدیــک به یک 

میلیون بشکه نفت آماده عرضه به بازار دارد.
در این میــان اتفاقات ناگوار دیگــری هم بازار و 
اوپک را با مشــکالت روبه رو کرده است. معاهده 
موســوم به IMO-۲0۲0 صنعت حمل ونقل 
دریایی جهان را با شــرایطی دشوار روبه رو کرده 
است. نفتکش ها و همه کشتی ها مؤظف شده اند 
از نفت کــوره دارای ۱.۵ درصــد گوگرد و کمتر 
اســتفاده کنند، در نتیجه حجــم باالیی از نفت 
کوره تولیدی کشــورهای عضــو اوپک فروخته 

نشده است.
طرفداران محیط زیست هم از سوی دیگر، هیچ 
فرصتی را بــرای ضربه زدن به نفــت و حتی گاز 
از دســت نمی دهند.در این شرایط نشست های 
پنجم و ششــم مارس برای تولیدکنندگان عضو 
و غیرعضو اوپک و بازارهــای جهانی نفت خام، 
سرنوشت ساز است. شــاید بتوان گفت که آینده 
همکاری های اوپــک و غیراوپک در همین چند 

روز آینده رقم خواهد خورد.



رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج:

ج گند زدایی شد پارک های کر
خریدار   رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شــهرداری کرج اعالم کرد: در این ایــام که ویروس 
کرونا در کشور و اســتان البرز محدودیت و مشکالتی 
به وجودآورده، پارکبانان فــداکار کرجی طرح های 

مختلف گندزدایی در سطح شهر اجرا کردند.
پیمان بضاعتی پور روز دوشــنبه اظهار داشت: بر این 
اساس عملیات میکروب کشــی و ویروس زدایی در 
تمام پارک های کالنشهر کرج اجرایی شده و با سرعت 

در حال انجام است.
وی اظهار داشت: برهمین اســاس  میکروب زدایی و 
ضدعفونی مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و وسایل 
بازی پارک های سطح شــهر ، سرویس بهداشتی ها  و 
پل های عابر پیاده با دقت و ســرعت انجام می شــود 
تا مردم در این مــکان های عمومی با هیچ مشــکلی 

مواجه نشوند.
 رییس سازمان  ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری  
کرج در خصــوص اقدامات این ســازمان در مقابله با 
شــیوع ویروس کرونا و حفظ ســالمتی شهروندان، 
گفت:  حفظ ســالمت کودکان وخانواده ها ازاهمیت 
ویــژه ای برخورداراســت ودراین راســتا مجموعه 
مدیریت شــهری کرج با پشــتکارو تمام امکانات به 
منظور پیشگیری از انتشــار ویروس کرونا با  اولویت 

اماکن و فضاهای عمومی به میدان آمده و ضدعفونی 
کردن شهر را در دستور کار خود قرار داده است.

به گفتــه بضاعتی پور بــا هماهنگی و مشــارکت ۲ 
سازمان سیما منظر و فضای ســبز شهری و سازمان 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری کرج و دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی استان البرز 
طرح های فرهنگی پیشــگیری از بیمــاری کرونا در 

سطح شهر اکران شده است.
رییس ســازمان ســیما، منظرو فضای سبز شهری 
شــهرداری کرج با دعوت از مردم برای رعایت اصول 
بهداشــت فردی و عمومی و پرهیــز از ترددهای غیر 
ضرور در سطح شــهر و اماکن عمومی دراین مقطع، 
یادآور شد: برنامه ریزی برای  استمرار ضدعفونی تمام 
پارک های مناطق دهگانه دراولویت کاری ســازمان 
قرار گرفتــه و  تیم ها بــه صورت روزانــه و با محلول 
آب ژاول نسبت به ضدعفونی وســایل بازی کودکان 
و ستهای ورزشــی آنها و رفع آلودگی های احتمالی 

اقدام می کنند.
وی تاکید کرد که مبلمان شهری ، پل های عابر پیاده 
مکانیزه و وسایل بازی پارک ها روزانه ضدعفونی می 

شود.
بضاعتی پــور گفت: با توجــه به تعطیلــی مدارس، 

احتمال حضور کودکان و خانواده ها در پارک ها برای  
پر کردن اوقات فراغت بیشتر از قبل شده اما الزم است 
تا خانواده ها نســبت به موضوع آلودگــی لوازم بازی 
آگاهی داشــته و مانع از حضور کودکان در این محلها 
باشند.کالنشــهر کرج حدود ۲۷0 بوســتان بزرگ 

وکوچک دارد.
یروس کرونا که به طور رســمی کووید – ۱۹ نام دارد، 
نخســتین بار در شــهر ووهان چین شناسایی شد تا 
کنون به بیش از ۵0 کشــور ســرایت کرده و سازمان 
بهداشت جهانی را برآن داشــته است تا وضعیت فوق 

العاده اعالم کند.
 آمــار ابتالی قطعــی به ویــروس کرونــا در ایران تا 
ظهر دیروز یکشنبه ) یازدهم اســفند( به ۹۸۷ نفر و 
فوت ناشــی از آن در مجموع به ۵۴ نفر رسیده است 
همچنین۱۷۵ نفــر از مبتالیــان بهبــود یافته و از 

بیمارستان ترخیص شده اند.
همچنین این بیماری تایکشــنبه شــب ۳۳ البرزی 
را راهی بیمارســتان کرد که از این تعــداد هفت نفر 

بهبودی یافتند و چهار نفر جان باختند.
طی سه هفته اخیر تاکنون ۲60 نفر در البرز مشکوک 
به کرونا شــناخته شــدند که نتایــج آزمایش های 

پزشکی ۲۲۷ نفر آنان منفی شد.

البرز

 سرپرست معاونت گردشگری میراث 
فرهنگی اســتان البرز با اشــاره به لغو 
ســفرهای نوروزی بــدون پرداخت 
جریمــه، گفت: ایــن امر بــه صورت 
بخشنامه از سوی وزارت میراث اعالم 
شده اســت.علی عبادی با اشــاره به 
ارسال بخشــنامه ای از ســوی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی به ادارات کل استانی برای اجرا 
در سطح تأسیسات گردشگری و دفاتر 
خدمات مسافرتی و گردشگری، اظهار 
کرد: بر اساس این بخشــنامه از تاریخ 
اول اســفندماه ســال جاری تا اطالع 
ثانوی، هر گردشــگر یا مســافری که 
درخواست انصراف از سفر کند تمامی 
تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات 
مســافرتی و گردشــگری بدون هیچ 

گونه جریمه ای نســبت به اســترداد 
وجــوه دریافتی از گردشــگران اقدام 
می کنند.وی با بیان اینکه بخشــنامه 
ارســالی از ســوی وزارت خانــه بــه 
تأسیسات گردشگری استان ابالغ شده 
است، گفت: به تأسیسات گردشگری 
توصیه شده اســت که با توجه به عدم 
امکان پیش بینی دامنــه تبعات و آثار 
شــرایط موجــود، فعــاالن و مدیران 
تأسیسات گردشگری از ایجاد هرگونه 
تعهد الزام آور برای ســفرهای نوروزی 

هموطنان عزیز خودداری کنند.
سرپرست معاونت گردشگری میراث 
فرهنگی اســتان البرز گفــت: فعاالن 
و مدیــران تأسیســات گردشــگری 
ضرورت دارد که ضمن اطالع رســانی 
و توجیه دقیق شــرایط حاکم در مبدا 

و مقصد ســفر، تمهیدات الزم را برای 
اعمال هرگونــه کنســلی احتمالی و 
باز پــس گرداندن وجوه گردشــگران 
در قراردادهــای کاری خود بــا ارائه 
دهنــدگان خدمات گردشــگری در 
داخل و خارج از کشــور مــد نظر قرار 
دهند.عبــادی با بیان اینکــه فعالیت 
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری 
همچنان برقرار اســت، ادامــه داد: با 
عنایت به دستورالعمل ها و توصیه های 
بهداشتی برگزاری تورهای مسافرتی 
به شیوه جمعی و یا گروهی امکان پذیر 
نبوده اما اگر مسافری به صورت فردی 
بخواهد ســفری را انجام دهد از سوی 
دفاتر خدمات مســافرتی بعد از توجیه 
کامل شــرایط و انعقاد قرارداد با ذکر 
شرایط ســفر اقدام خواهد شد.وی در 

خصوص اعمــال کنترل های مراقبتی 
در برابر کرونا ویروس و پیشــگیری از 
انتقال آن در سطح واحدهای پذیرایی 
و اقامتی اســتان البرز نیز گفت: در این 
مورد عرضه قلیان تا اطــالع ثانوی در 
تمامی واحدهــای مربوطــه ممنوع 
اســت و در صورت مشــاهده تخلف 
برابر ضوابط و مقررات اقــدام خواهد 
شد.سرپرســت معاونت گردشــگری 
میــراث فرهنگــی اســتان البــرز در 
خصوص شــرایط و ضوابط اعمال شده 
در ســطح هتل ها و دیگر مراکز اقامتی 
اســتان نیز توضیح داد: طبق بخشنامه 
ارســالی از ســوی وزارت خانه شرایط 
ابطال رزرو اتاق و یا محل اقامت بر اساس 
شــیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال 

آن در واحدهای اقامتی عمل می شود.

سفر
وزی بدون پرداخت جریمه لغو سفرهای نور
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اجرای عملیات عمرانی احداث 
وژه ادامه  دیوار حائل پر

 زیرگذر ولیعصر
رئیس ســازمان عمران و بازآفرینــی فضاهای 
شهری شهرداری کرج از اجرای عملیات عمرانی 
احداث دیوار حائل پروژه ادامه زیرگذر ولیعصر و 
بازگشایی محور شمالی بلوار ولیعصر مهرشهر با 

راه آهن تهران - تبریز خبر داد
علیرضا عاقلی با اشــاره به روند اجرای این پروژه 
عنوان کرد: پس از اتمــام عملیات جدولگذاری 
و روکش آسفالت قســمت اولیه زیرگذر ولیعصر 
به طول ۴۸0 و عرض ۸ متر در دو الین شــرقی و 
غربی با تناژ مصرفی دو هزار و ۵۵۹ تن آسفالت 
بیندر و بلک بیــس، عملیــات عمرانی احداث 
دیوار حائل ادامه زیرگذر ولیعصر و بازگشــایی 
محور شــمالی بلوار ولیعصر مهرشــهر توسط 

عوامل اجرایی سازمان آغاز شده است.
 این مســئول با بیان اینکه عملیات خاکبرداری 
پروژه همچنان ادامه دارد گفت: اجرای میلگرد 
و بتن ریزی فونداســیون دیــوار حائل زیرگذر 
ولیعصــر و جدولگــذاری الین شــرق و غرب و 
رفوژجداول میانــی در حال انجام می باشــد و 
پس از مراحل زیرسازی پروژه، روکش آسفالت 

مکانیزه معبر در دستور کار سازمان قرار دارد.
رییس سازمان عمران شــهرداری کرج در پایان 
یادآورشــد: این پروژه با هدف تسریع در تردد و 
دسترسی شهروندان، کاهش ترافیک، دستیابی 
به اســتانداردهای مطلوب شهری و برخورداری 
ساکنین مناطق کم برخوردار شــهر از حداقل 
امکانات شــهری بــه همت نیروهــای معاونت 
اجرایی ســازمان عملیاتی شده و با تمام توان در 

حال پیگیری است.

حاجی قاسمی پیشنهاد داد:
اتوبوس های حمل و نقل عمومی 

تا پایان سال رایگان شود

رئیس کمیســیون عمــران و ترافیک شــهری 
شورای اســالمی شــهر کرج گفت: با عنایت به 
وضعیت بررسی کرونا در ســطح شهر پیشنهاد 
می گردد اتوبوســهای حمل و نقــل عمومی تا 

پایان سال رایگان شود.
به گــزارش خبرنگار ما )زبیده شــادان وند ( و به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر 
کرج، مهدی حاجی قاســمی در نطــق پیش از 
دستور صد و هشتاد و ششــمین جلسه رسمی 
با اشاره به اقدامات پیشــگیری با ویروس کرونا 
در ناوگان حمل ونقل عمومی اظهار داشــت: در 
راستای تمهیدات ویژه برای پیشگیری از انتشار 
و گســترش ویروس کرونا در ناوگان حمل  و نقل 
مسافر پیشنهاد می شود تا هزینه ای بابت کرایه 
از مسافران توسط رانندگان اتوبوس تعلق نگیرد.

این مســئول تصریح کرد: بــرای جلوگیری از 
شــیوع و گســترش ویروس کرونــا در ناوگان 
مسافربری، هماهنگی های الزم با سازمان حمل  
و نقل مســافربری و رعایت الزامات بهداشتی در 

طول مسیر توسط مدیریت شهری انجام شود.
رئیس کمیســیون عمــران و ترافیک شــهری 
شورای اســالمی شــهر کرج افزود: استراتژی 
پیشــگیری کرونا باید توام با آرامــش و دوری از 
استرس تا فروکش کردن شــیوع آن در جامعه 
باشد.حاجی قاسمی بیان کرد: مهمترین مسئله 
در مبارزه با ویروس کرونا؛ مشارکت عموم مردم 

و خود مراقبتی برای کنترل شیوع بیماری است.



خریدار    فروش اقســاطی ۲ میلیــون و ۲۴ هزار و 
۲6۸ واحد مســکن مهر، این پروژه فرسایشــی را به 

قیچی شدن روبان پایانی نزدیک کرده است.
 از ســال ۱۳۸6 تاکنون دو میلیون و ۳6۸ هزار و ۸6۸ 
واحد مسکن مهر تعریف شده که تا ابتدای بهمن ماه 
۱۳۹۸ تعــداد دو میلیون و ۲۴ هــزار و ۲6۸ واحد به 
مرحله فروش اقساطی رســیده و در واقع کارت قسط 

برای آنها صادر شده است.
بدین ترتیب حدود ۳۴۴ هــزار واحد باقی مانده که یا 
دارای پیشرفت فیزیکی مناسبی هستند و تا یک سال 
آینده واگذار می شــوند یا به دلیل مشکالت حقوقی 
از پیشــرفت کمتر از ۳0 درصــد برخوردارند و بانک 
مســکن نمی تواند آنها را به مرحله فروش اقســاطی 

برساند.
در فاصله یک سال منتهی به ابتدای بهمن ماه، تعداد 
واحدهای مسکن مهر فروش اقساطی شده معادل 6۱ 
هزار و ۷۴۸ واحد بوده که بررســی ها نشان می دهد 
این پروسه نســبت به ســال های قبل کندتر شده و 
علت اصلی آن به دعواهای حقوقی یا داشتن معارض 

زمین های مسکن مهر مربوط می شود.
تاکنون جشن اختتامیه مســکن مهر در استان های 
زنجان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
انجــام شــده و اســتان های اصفهــان، کهگیلویه و 
بویراحمد، قم، مرکزی، بوشــهر و ایالم نیز در آستانه 
اتمام است. عمده واحدهای باقی مانده نیز در استان 

تهران قرار دارند.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرســازی روز ۱6 بهمن 
ماه در آیین افتتاح ۱0 هزار و ۲۷ واحد مســکن مهر 

پردیس در اســتان تهران اظهار کرد: ما تعهد کردیم 
که در این دو ســال یعنی ۱۳۹۸ و  ۱۳۹۹ تعداد ۵00 
هزار واحد مســکن مهر به اســتثنای واحدهایی که 
خارج از کنترل ماست و دارای پرونده قضایی هستند 

را تکمیل و تحویل متقاضیان دهیم.
مطابق با روند پیشرفت طرح مســکن مهر، پرداخت 
تسهیالت جدید به واحدهای این طرح عماًل به اتمام 
رسیده و آنچه طی ماه های اخیر از طریق بانک مسکن 
به مالکان واحدهای مســکن مهر پرداخت می شود 
مربوط به تسهیالت متمم است. رقم تسهیالت متمم 
پیش بینی شده برای واحدهای طرح مسکن مهر بین 

۵ تا ۱0 میلیون تومان است.

حســین حیدری، رییس اداره کل نظــارت و ارزیابی 
اعتباری بانک مسکن گفته است: روند تسهیالت دهی 
بانک مسکن به پروژه های طرح مسکن مهر همچون 
گذشته پرســرعت در حال پیگیری است و مشکلی از 

این لحاظ وجود ندارد.
 بانک مسکن توانسته است طی ســال های اجرایی 
شــدن طرح مســکن مهر، رقمی بالغ بــر ۵۲ هزار 
میلیارد تومان در قالب تســهیالت بــه متقاضیان 
مســکن مهر پرداخت کند و از مجموع تســهیالت 
پرداخت شده، تاکنون ۲۲ هزار میلیارد تومان بابت 
اصل و سود تسهیالتی که به مرحله فروش اقساطی 

رسیده اند.

تسهیالت دهی به پروژه های مسکن مهر در حال پیگیری است

جدیدترین وضعیت مسکن مهر از نگاه آمار

پالک
6
سه شنبه     13 اسفند 1398     شماره 499 وزنامـه ر

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R مسکن

ح ملی  ثبت نام مرحله دوم طر
مسکن کی آغاز می شود؟

متقاضیان مرحله اول فرصت تکمیل مدارک را 
خواهند داشت.

محمود محمــودزاده اظهار کــرد: مرحله دوم 
ثبت نام طرح ملی مسکن از شــنبه هفته آینده 
۱۷ اســفند آغاز می شــود و به متقاضیانی که 
نتوانســته اند مــدارک خــود را در مرحله اول 

تکمیل کنند، فرصت این کار داده خواهد شد.
وی یادآور شــد: در مرحلــه اول ثبت نام طرح 
ملی مســکن ۵۸ درصــد از متقاضیــان واجد 
شــرایط بودند.شــنبه گذشــته مدیرکل دفتر 
اقتصاد مســکن نیز با اعالم این که ثبت اعتراض 
متقاضیــان طرح ملی مســکن ســقف زمانی 
ندارد،گفت:بــرای تکمیــل مــدارک توســط 

متقاضیان مهلت دوباره در نظر گرفته می شود.
پروانه اصالنی با اشــاره به اختــالل پیش آمده 
برای ثبت اعتراض متقاضیان طرح ملی مسکن، 
اظهار کرد: به دلیل مراجعه زیاد و شلوغی سایت 
abad. ثبت اعتراض طرح ملی مسکن به نشانی

دچــار   bonyadmaskan.ir/#/protest
اختالل شده بود.

وی ادامه داد:  ثبت اعتراض در ســامانه مذکور 
ســقف زمانی ندارد و متقاضیان فعال می توانند 
اعتراضات خود را ثبت کننــد.وی همچنین در 
پاسخ به این پرسش که برخی متقاضیان طرح 
ملی مســکن موفق به بارگذاری مدارک خود 
نشده اند، افزود:  به زودی طی اطالعیه ای به این 
افراد برای بارگذاری مــدارک و تکمیل مراحل 

ثبت نام مهلت داده خواهد شد.



به اعتقاد کارشناسان

و آورد ونا بر سر بازار خودر    بالیی که کر

خریدار  پایــش میدانی بازار خــودروی پایتخت 
و نمایشــگاه های خودرو حاکی از به صفر رســیدن 
معامالت دارد، موضوعی که به اعتقاد کارشناســان 

بیش از هر چیز ناشی از شیوع ویروس کرونا است.
بررســی قیمت های بازاری حاکی است از چهارشنبه 
هفتــه گذشــته )هفتم اســفندماه( تا عصــر دیروز 
قیمت ها دستخوش تغییر نشده و همان کاهش هفت 
تا ۱۲ میلیون تومانی در خودروهای داخلی و افت ۲0 
تا ۴0 میلیون تومانی خودروهای مونتاژی تا آن تاریخ 

نسبت به هفته قبل از آن مشاهده می شود.
دیروز در گروه سایپا، هر دستگاه پراید ۱۱۱ به 6۳.۵ 
میلیــون تومان، پراید ۱۳۱ ســفید بــه ۵۹ میلیون 
تومان، پرایــد ۱۳۱ با تنوع رنــگ 6۱ میلیون تومان، 
پراید ۱۳۲ ســفید 6۳ میلیون تومــان، پراید ۱۳۲ با 
تنوع رنــگ 6۴ میلیون تومــان، پرایــد ۱۵۱ به 6۴ 
میلیون تومان، تیبا رینگ فوالدی 6۸ میلیون تومان، 
تیبا رینــگ آلومینیومی ۷۳ میلیون تومــان، تیبا ۲ 
سفید ۷۵.۵ میلیون تومان، تیبا ۲ با تنوع رنگ ۷6.۵ 
میلیون تومان، ساینا ســاده ۷۵ میلیون تومان، ساینا 
فول ۷۵ میلیون تومان، ســاینا اتوماتیک ۹۳ میلیون 
تومان، کوئیک دنــده ای ۸۷ میلیون تومان و کوئیک 

دنده ای R ۹۱ میلیون تومان قیمت گذاری شدند.
 دیروز در گروه ایران خودرو، هر دســتگاه ســمند ال 

ایکس ۱0۲.۲ میلیــون تومان، ســمند ای اف ۷ به 
۱۱۴ میلیون تومان،  سمند ای اف ۷ دوگانه سوز ۱۲۷ 
میلیون تومان، ســورن ۱۲۷ میلیون تومان، دنا تیپ 
۱ به ۱۴6 میلیون تومان، دنا تیــپ ۲ به ۱6۱ میلیون 
تومان، دنا پالس تیپ ۱ بــه ۱6۸ میلیون تومان، دنا 
پالس توربــو ۱۸6 میلیون تومان، پــژو ۴0۵ جی ال 
ایکس ۹۵ میلیــون تومان، پــژو ۴0۵ جی ال ایکس 
دوگانه ســوز ۱۱6 میلیون تومان، پــژو ۴0۵ اس ال 
ایکــس ۱۱0 میلیون تومان، پژو پارس دوگانه ســوز 
۱۳۸ میلیــون تومان، پــژو پــارس ال ایکس ۱۳۴ 
میلیون تومــان، پژو پارس اتوماتیــک ۱۵۸ میلیون 
تومان، پژو ۲06 تیپ ۲ ساده ۹۹ میلیون تومان و نوع 

فول آن ۱0۲ میلیون تومان قیمت خوردند.
کارشناســان معتقدند روند نزولــی قیمت ها از زمان 
برداشته شدن مجدد نرخ ها از سایت های خودرویی 
مثل  دیوار، باما و غیره آغاز شــده، اما مراجعه نکردن 
مشتریان به بازار  نمایشگاه ها به دلیل شیوع ویروس 
کرونا عاملی است که کاهش شدید تقاضا و در نتیجه 

افت قیمت ها را رقم زده است.
در ایــن زمینه، »ســعید موتمنی«  رئیــس اتحادیه 
نمایشگاه داران پایتخت می گوید: به جرات می توان 
گفت این روزها کســب و کارهای همکاران این حوزه 
نسبت به پیش از شــایع شــدن ویروس کرونا تا ۸0 

درصد کاهش داشته است.وی به ایرنا گفت: این روزها 
حتی مشــتریان برای پرســیدن قیمت نیز مراجعه 
نمی کنند و نمایشــگاه داران نیز در بهترین حالت به 

مشاوره تلفنی بسنده می کنند.
موتمنی در عین حال با اشــاره به نزدیک شدن به ایام 
پایانی ســال، گفت:  چند سالی اســت که تقاضا برای 
خرید در فروردین و اردیبهشت بیشــتر از اسفندماه 
اســت، بر این اســاس افرادی که فکر می کنند با نگه 
داشــتن خودرو در ایام پایانی ســال می توانند سود 

بیشتری ببرند، در اشتباهند.
وی بیان داشــت: افرادی که به دنبال خــودرو برای 
مســافرت های نوروزی بودند، ماه ها قبل خرید خود 
را انجام داده اند.بررســی قیمت ها حاکی است قیمت 
برخی خودروهــای مونتاژی بدون تغییر نســبت به 
چهارشنبه گذشــته، با افت ۲0 تا ۴0 میلیون تومانی 
مواجه شده که از آن جمله کاهش ۲0 میلیون تومانی 
پژو ۲00۸، افــت ۳0 تا ۴0 میلیون تومانی ســراتو و 
کاهــش ۲0 میلیون تومانی هایما اس ۷ قابل اشــاره 
است.ویروس کرونا که رســما کووید – ۱۹ نام دارد، 
نخســتین بار در شــهر ووهان چین شناسایی شد تا 
کنون به بیش از ۵0 کشــور ســرایت کرده و سازمان 
بهداشــت جهانی را برآن داشته اســت تا وضعیت 

فوق العاده اعالم کند.
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با همکاری FAW چین
به گفته مقامات محلی، شــرکت خودروسازی 
تویوتاموتورز ژاپــن اعالم کرده کــه قصد دارد 
با همکاری شــرکت چینی فاو )FAW( به راه 
اندازی یک کارخانــه تولید خودروهای برقی در 

این کشور بپردازد.
بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف 
مقابله با آلودگی هــوا و کاهش میزان انتشــار 
آالینده ها و گازهای گلخانه ای و حفظ بیشــتر 
محیط زیســت، خودروهای تمــام الکتریکی و 

برقی را به تولید انبوه برسانند.
بر اســاس مســتندات منتشر شــده از سوی 
مقامات منطقه اقتصادی چین – سنگاپور، شهر 
تیانجین، تویوتاموتورز ژاپن با همکاری شریک 
چینی خود شرکت فاو )FAW( در یک جوینت 
ونچر جدید قصــد دارد ۸.۵ میلیارد یوان معادل 
۱.۲۲ میلیارد دالر ســرمایه گــذاری کند تا در 
این پروژه مشــترک با یکدیگر بتوانند به تولید 
خودروهای الکتریکی، پاک و دوســتدار محیط 

زیست در چین بپردازند.
طبق اطالعات مندرج در این مســتندات ارائه 
شده در رویترز، این کارخانه ظرفیت تولید ۲00 
هزار دستگاه خودروی پاک در سال را دارد. این 
وســایل نقلیه دوســتدار محیط زیست شامل 
خودروهای تمــام الکتریکی، پالگین هیبریدی 

و پیل سوختی می شوند.
با اینکه تویوتــا موتــورز از اظهارنظــر درباره 
جزئیات انتشــار این خبر خــودداری کرده اما 
همــواره از چین به عنوان یکــی از کلیدی ترین 

بازارهای تولید و فروش خودرو یاد کرده است.  
افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت 
استفاده بیشــتر از این خودروهای پاک، موجب 
شده است شرکت های خودروسازی در سراسر 
جهــان به رقابتــی تنگاتنــگ پرداختــه و هر 
یک از برنامه هــای خود برای طراحــی و تولید 
خودروهایــی بهتر و بــا توان پیمایش بیشــتر 

رونمایی کنند.
بدین ترتیب شــرکت های خودروسازی بزرگی 
تصمیم گرفته انــد که تغییر رویکــرد داده و به 
سمت و سوی ساخت و طراحی خودروهای برقی 
و الکتریکی و هیبریدی بپردازند تا در سال های 
آینده، مشــتریان خودرو بیشــتر به خرید این 

محصوالت روی بیاورند.
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با وجود وعده مسئوالن 

هنوز بازار تنظیم نیست
خریدار   هر روز مسئوالن وزارت صمت و بهداشت 
وعده می دهند که ماســک، محلول های ضدعفونی 
کننده، دســتکش یکبار مصرف ومایع دستشــویی 
به صورت گســترده در سطح کشــور توزیع می شود، 
اما اگر چرخــی در داروخانه ها بزنیــد می بینید که 

هیچ کدام از وعده ها محقق نشده است.
تنها برخی از داروخانه ها آن هــم به صورت محدود و 
سهمیه بندی؛ ماسک، محلول های ضدعفونی کننده 
و دســتکش یکبار مصرف عرضه می کننــد. در این 
میان، مردم از این داروخانه به داروخانه دیگر می روند 
تا شــاید بتوانند یکی از لوازم بهداشــتی که می تواند 
جلوی ویــروس کرونا را بگیرد، خریــداری کنند. اما 
خیلی از آنها ماسک، محلول های ضدعفونی کننده و 
دســتکش یکبار مصرف پیدا نمی کنند و مجبورند با 
وضعیت فعلی کنار بیاینــد. از طرفی برخی ها از ورود 
محلول هــای ضدعفونی کننده ای به بــازار صحبت 
می کنند که گویا تقلبی است یا اینکه وزارت بهداشت 
نظارتی بر تولید کیفی آنها نــدارد، در حقیقت تولید 
فدای کیفیت شده است. چرا که مثاًل ژل و الکل هایی 
توزیع می شود که نه مارکی دارد نه تاریخ تولیدی و نه 

در آنها پلمب شده است.

تنظیم بازار
تولیدکننــدگان هــم در وعــده دادن ســنگ تمام 
گذاشــتند، قرار بــود واحدهای تولیدکننــده مایع 
دستشویی، ماســک، محلول های ضدعفونی کننده 
و دســتکش یکبار مصرف حجم تولیدات خود را باال 
ببرند، اما گویا صف کشی مشــکالت مانع از افزایش 
تولیدات آنها شــده اســت. از جمله مشــکالتی که 
تولیدکننــدگان به آن اشــاره کردند و در جلســات 
مشترک وزارت صمت، وزارت بهداشت و انجمن های 
تخصصی هم مطرح شده، قدیمی بودن ماشین آالت، 
ناتوانی در تأمین قطعات به خاطر تحریم، نداشــتن 
نقدینگــی، نبود مــواد اولیه و پایین بــودن ظرفیت 
تولید واحدها اســت. یکی از تولیدکنندگان ماسک 
عنوان می کند، ماشــین آالتش می تواند ۸ ساعت در 
روز کار کند امــا این روزها ۱۹ ســاعت کار می کند و 
همین امر سبب شده مرتب قطعات ماشین آالت این 
کارخانه خراب شــود. برخی از تحلیلگران اقتصادی 
براین باورند که در شــرایط حاضر و برای برون رفت 
از مشکالت پیش آمده واردات می تواند کمک کننده 
باشد و از سویی واردات وسیع کمک می کند تا دست 

ســودجویان و دالالن از بازار کاالهای مصرفی مورد 
نیاز مردم کوتاه شــود. چرا که این گونــه بازار تنظیم 

شده وبه نیاز مصرف کنندگان پاسخ داده می شود.
از ســویی عنوان می شــود در شــرایطی که کشور با 
کمبــود ماســک، محلول هــای ضدعفونی کننده و 
دستکش یکبار مصرف مواجه شــده است؛ برخی از 
تولیدکنندگان خواســته هایی دارند که می خواهند 
دولــت بــه آن پاســخ دهد.ازجمله خواســته های 
آنهــا اســتمهال بدهی، تزریــق نقدینگــی و خرید 
ماشین آالت اســت. پیش از این مسئوالن برای تولید 
و توزیع وسایل پیشگیری از کرونا از برنامه هایی خبر 
داده بودند که تاکنون نمود عینی پیدا نکرده اســت. 
یکی از آنها عرضه مایع دستشــویی در میادین میوه 
و تره بار، میدان های اصلی شــهر و ایستگاه های مترو 
بود. تا زمان تنظیم گزارش، این اقدام عملیاتی نشده 

بود.وعده دیگر عرضه ماسک در تمام داروخانه ها بود.
 تولیدکننــدگان می گوینــد، محصــوالت خود را 
به صورت مســتقیم به وزارت بهداشــت می دهند اما 
اینکه چرا خیلی از داروخانه هــا این کاالی مصرفی را 

ندارند، جای سؤال دارد؟
به نظر می رسد که یا تولیدات برای سطح کشور کافی 
نیســت یا اینکه عرضه بدرســتی صورت نمی گیرد. 
بنگاه های تولیــدی جدید برای تولید ماســک فعال 
می شــوند، این اقــدام دیگــری بود که مســئوالن 
وعــده داده بودند. اما به نظر می رســد که هنوز واحد 
تولیدی جدید به واحدهای قبلی نپیوســته اند یا اگر 
وارد زنجیره تولید شــده اند، تولیدات آنها هنوز وارد 
بازار نشده است. »سه شیفته شــدن تولیدکنندگان 
محلول هــای ضدعفونی کننده در دســتور کار قرار 
گرفت«؛این هم نکته دیگری بود کــه روزنامه ایران 
به آن پرداخته بود. اگر تولیدکنندگان ســه شــیفته 
شــدند و محصوالت آنها روزانه وارد بازار می شود و از 
سویی عنوان شــده در صورت هر گونه کاهش عرضه 
و عدم تولید ماســک، محلول های ضدعفونی کننده 
و دســتکش یکبار مصرف، واردات صورت می گیرد، 
چرا دولــت بــرای واردات این کاالهــا اقدامی انجام 
نداده اســت؟ آیا وزارت صمت به این نتیجه نرسیده 
کاالهای یاد شــده که در زمره کاالهای اساسی قرار 
گرفته در بازار با کمبود مواجه شــده است؟ وضعیت 
موجود نشــان داد که با سه شیفته شــدن تولیدات 
داخلی، بازار با کمبود مواجه اســت از این رو واردات 

کاالهای مصرفی ضرورت دارد.

رئیس اتحادیه مواد شوینده:
توزیع مواد ضدعفونی کننده طی 

هفته جاری بیشتر می شود
رئیس اتحادیه عمده فروشــان مواد شــوینده و 
پاک کننده از بهتر شدن توزیع مواد ضدعفونی 
کننده طی هفته جاری خبــر داد و گفت: توزیع 
به عهده وزارت بهداشت و قرار اســت ابتدا نیاز 
بیمارستانها تأمین و مابقی آن بین داروخانه ها و 

فروشگاه ها توزیع خواهد شد.
 علیرضا رضایی قهــرودی ، در خصوص کمیود 
مواد ضدعفونی کننده با توجــه به قول افزایش 
توزیع بــرای عموم مــردم در بین مغــازه ها و 
داروخانه ها اظهار داشت: توزیع مواد ضدعفونی 
کننده در این شــرایط به عهده وزارت بهداشت 
بوده و قرار است ابتدا این مواد ضد عفونی کننده 

در مراکز درمانی و بیمارستانها توزیع شود.
وی با بیان اینکه دیروز توزیــع مواد ضد عفونی 
کننده از روزهای گذشــته اندکی بهتر شده و در 
داروخانه ها البته مقداری توزیع شــده اســت، 
گفت: قرار اســت پس از اینکه نیاز بیمارستانها 
تأمین شــد، مابقی تولیدات آرام آرام را در بین 

کسبه و داروخانه ها توزیع کنند.
رئیس اتحادیه عمده فروشــان مواد شــوینده و 
پاک کننده، خاطر نشــان کــرد: مردم مطمئن 
باشــند در هفته جاری میزان مــواد ضدعفونی 
کننده با توجه به افزایش تولید، بهتر و بیشــتر 

خواهد شد.
به گفته وی، قرار است مواد ضد عفونی کننده در 
میادین و فروشگاه های زنجیره ای توزیع و همان 
طور که دیروز توزیع بهتر از روزهای گذشته بود، 

قطعا طی هفته جاری بهتر و بیشتر خواهد شد.

سقوط قیمت بلیط برخی 
وازی مسیرهای پر

هم اکنون قیمت بلیت پروازها برخی مسیرها به 
۵0هزار تومان کاهش یافته است.

مقصود اسعدی سامانی در پاسخ به این پرسش 
که با توجه به شــیوع ویروس کرونا )کوئید ۱۹( 
شرکت های هواپیمایی داخلی در چه وضعیتی 
به ســر می برند، اظهار کرد: با توجــه به توصیه 
مقامات وزارت بهداشــت به خودداری از انجام 
سفرهای بین شهری، این مسئله تأثیر زیادی را 

روی پروازها ایرالین های داخلی گذاشته است.
وی بابیان این که بســیاری از مــردم بلیت های 
خریداری شده را اســترداد کرده اند، ادامه داد: 
بلیت بسیاری از پروازها نیز توسط مردم کنسل 
شده است و تعدادی از پروازها به دلیل نداشتن 

مسافر باطل و لغو می شود.
وی بیان کــرد: برخــی از پروازها نیــز باوجود 
تعداد کم مســافر، اما به دلیل تعهد شرکت های 

هواپیمایی انجام می شود.
دبیر انجمــن شــرکت های هواپیمایی یادآور 
شــد: در حال حاضر قیمت بلیــت پروازهای 
داخلی به شــدت کاهش یافته و این مســئله 
لطمه و زیان هنگفتی را بــه ایرالین ها داخلی 

وارد کرده است.
اسعدی ســامانی با اشــاره به این که در برخی 
مســیرها مانند تهران-مشــهد قیمت بلیت به 
۱۵0 هزار تومان کاهش یافته اســت، گفت: در 
پروازهای چارتری نیــز قیمت بلیت به ۵0 تا 60 

هزار تومان کاهش یافته است.

  افت شدید کاسبی رستوران ها 
ونا در پی شیوع کر

اتحادیــه دارنــدگان رســتوران  و  رییــس 
سلف ســرویس از افــت شــدید کســب کار 
رســتوران داران در پی شــیوع بیمــاری کرونا 
خبر داد و گفت: هیــچ ممنوعیتی برای فعالیت 

رستوران ها وجود ندارد.
 علــی اصغــر میرابراهیمــی دربــاره وضعیت 
کسب وکار رستوران ها در شــرایط فعلی اظهار 
کرد: به رغم اینکه رستوران های در حال فعالیت 
موارد بهداشــتی را رعایت می کنند اما طی چند 
روزه گذشته در پی شــیوع این بیماری مراجعه 
مردم به رستوران ها و تقاضا برای غذای بیرون به 

شدت کاهش یافته است.
میرابراهیمــی اضافه کــرد: در صورتی که هیچ 
الزامی برای بستن رســتوران ها وجود ندارد اما 
بسیاری از رستوران ها واحدهای خود را تعطیل 
کرده اند و آن هایی هم که هنوز مشــغول به کار 
هســتند برای رعایت موارد بهداشــتی نظارت 

می شوند.
اتحادیــه دارنــدگان رســتوران  و  رییــس 
سلف سرویس از نامه نگاری این اتحادیه با وزارت 
بهداشت و اقتصاد و تامین اجتماعی در راستای 
کاهش مالیات رســتوران ها خبر داد و گفت: در 
این شــرایط بد کاری رســتوران ها در پرداخت 
اجاره و مالیات با مشــکل جدی مواجه شده اند 
که در این راســتا با نهادهای مربوطه نامه نگاری 
کرده ایــم که حداقــل در این شــرایط مالیات 
پرداختی از واحدهای صنفــی را کاهش دهند 
چرا که به نظر می رسد این وضعیت تا پایان سال 

ادامه داشته باشد.

گمرک ایران ابالغ کرد:
صادرات مواد اولیه تولید ماسک 

ممنوع است
گمرک، صادرات کلیــه محصوالت فوالدی اعم 
از شمش، اســلب، میلگرد، تیرآهن، انواع ورق را 
منوط به تائید و صدور مجوز وزارت صمت اعالم 
و تاکید کرد: صادرات مواد اولیه تولید ماسکهای 

پزشکی ممنوع است.
علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک 
ایران در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی، 
تصمیمــات هفتــاد و نهمین جلســه کارگروه 

تنظیم بازار را ارسال کرد.
در این بخشــنامه آمده اســت: صــادرات کلیه 
محصوالت فــوالدی اعم از شــمش، اســلب، 
میلگرد، تیرآهن، انواع ورق، از این پس منوط به 

تایید و مجوز وزارت صمت است.
همچنین صادرات مواد اولیه تولید ماسک های 
پزشکی )کدهای طبقه ۵60۲، ۵60۳، ۳۹۲6۹ 

و ۸۴۲۱۳۹۹0( تا اطالع ثانونی ممنوع است.


