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مطرح کرد

تعیین تکلیف الیحه بودجه  ۹۹ 
با حکم حکومتی رهبر انقالب

اعالم سخت ترین مرحله طرح اقدام ملی مسکن

تقاضای مدیران مسکن 
ملی، از مردم چیست؟

بازار پولی ایران بعــد از یک هفته 
تحمل شوک FATF و کرونا، اولین روز را با آرامش 
نســبی آغاز کرد. ترمز دالر تا حدی کشیده شد و به 
کانال 14 هزار تومان برگشــت خــورد تا پیش بینی 
برخی کارشناســان از جمله رئیــس بانک مرکزی 
مبنی بر »مقطعی بودن جهش قیمت ارز« به واقعیت 
نزدیک شود. هر چند رفتار سفته بازان و نوسانگیران 
نشان از این دارد که آنها به راحتی پا پس نمی کشند 
و بازگشــت نرخ دالر به کانال 14 هزار تومان با اما و 
اگرهایی روبرو است اما بازار بورس با ریزش سنگین 
19 هزار واحدی شــاخص کل این تــرس را در دل 
ســهامداران انداخت که با صف های فروش و خطر از 

دست رفتن سودهای حاصله روبرو شود.
پیش از این در یادداشتهای مختلف در باب ضرورت و 

فواید »اصالح«درونی بازار بورس سخن گفته بودیم. 
بازار سرمایه در ساختار درونی خویش بعد از هر رشد 
شاخص کل، نیازمند یک اصالح برای تعادل بخشی 
به دو کفه عرضــه و تقاضا و نیز واقعــی کردن ارزش 
ســهم ها اســت ، انتظار می رود علیرغم ظاهر ترس 
آلود آن به عنوان یک عامل تنفس و نوعی تجدید قوا 
برای بازار سرمایه ایفای نقش کند ، البته در وضعیت 
التهاب آلــود بازار »فراینــد اصالح« کــه با ریزش 
19 هزار واحدی شــاخص کلید خورد، ممکن است 
کوتاه مدت باشد و حتی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و 
حجم باالی نقدینگی دوباره شاخص به روند صعودی 
بازگردد.در هر حال، ریزش قیمت هــا در بازارهای 
مختلف پیام های معنادار بــرای گروههای مختلف 
معامله گــران و فعاالن اقتصادی در برداشــت.برای 
گروه نوسانگیران و سفته بازان این پیام را داشت که 
رویای دالر 20 یا 25 هــزار تومانی را از ذهن خویش 

دور کنند.
پیام آن بــرای معامله گران ســهام نیز ایــن بود که 

چندان اسیر جّو و التهاب نشــده و در خرید و فروش 
خود حسابگرانه به ارزش واقعی سهم ها توجه کنند.

با همه این احوال، هنوز نمی توان از بازگشــت کامل 
ثبات و تعادل به بازارهای مالی ایران ســخن گفت و 
پدیده »نوسان و ناپایداری« همچنان در افق اقتصاد 

ایران به چشم می خورد.
به باور کارشناسان بخشــی از این ناپایداری ریشه در 
تحوالت اقتصاد جهانی دارد تحوالتی که با سونامی 
کرونا آغاز شد و اکنون شــوک های منفی پرقدرتی 
را بر بازارهای جهانی حکمفرما کرده اســت.در حال 
حاضر تحت تاثیر این ســونامی، شاخص های کالن 
بورس های آمریکا، اروپا و آســیا دچار ریزش شدید 

شده و کفه ی عرضه و تقاضا مختل گردیده است.
اقتصاد بالنده قدرتهای شــرق آســیا از چین تا کره 
جنوبی و سنگاپور در صف اول آسیب دیدگان کرونا 
هســتند هفته گذشته ســخن از ضرر 185میلیارد 
دالری کرونا به اقتصاد چین بــود اما اکنون صندوق 
بین المللی پول در دومین بــرآورد خود می گوید که 

اقتصاد جهان با روند تعطیلی کارخانجات و شرکتها 
و قرنطینه شدن شــهرهای مهم تجاری و توریستی 
ضرر 19 هزار میلیاردی را در اولین فصل سال 2020 

متحمل خواهد شد 
عامل جهانی دیگر کــه آثــار آن را در ارزش برخی 
ســهمها دیدیم کاهش قیمت جهانی نفــت به زیر 
مرز 50 دالر بــود که بالفاصله باعــث کاهش ارزش 
بازارهای کاالیی از جمله قیمت فلزات اساسی نظیر 
مس، روی، نیکل و آلومینیوم شــدرهبران سیاسی 
جهان با حضور پــی در پی مقابل دوربین رســانه ها 
همچنان ســعی دارند اوضاع اقتصادی کشــور خود 
را باثبات نشــان دهند و تــرس و نگرانــی را از  نگاه 
شــهروندان و ســرمایه گذاران بزدایندکما این که 
دونالد ترامپ انگشــت اتهام به ســمت شبکه های 
بزرگ خبری نشانه رفت و مدعی شد که امثال شبکه 
ســی ان ان در پی تزریق ترس و وحشــت در کالبد 
اقتصاد امریکا هستند اما واقعیت های دنیای اقتصاد 
چیزی غیر از ادعای ترامپ را برای ما روایت می کند. 
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سیدحمیدرضا علوی
کارشناس بازار سرمایه 

ونایی و پدیده »نوسان و ناپایداری« در اقتصاد ایران و جهان وزهای کر ر



عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  مطرح کرد

تعیین تکلیف الیحه بودجه ۹۹ با حکم حکومتی رهبر انقالب
خریدار  عضو هیئت رئیســه کمیســیون تلفیق 
الیحه بودجه سال 1۳99 با اشــاره به اعمال ماده 85 
قانون اساسی برای تعیین تکلیف الیحه بودجه گفت: 

مجوز الزم و حکم حکومتی از رهبر انقالب اخذ شد.
علی ادیانی با اشــاره به اینکه، الیحه بودجه در نیمه 
آذر ماه بعد از تأیید در هیئت دولت، به مجلس شورای 
اسالمی ارسال شــد، گفت: بعد از تشکیل کمیسیون 
تلفیق کلیات الیحه در این کمیســیون تصویب شد. 
در نهایت بررســی بندها و تبصره ها الیحه با توجه به 
پیشنهادات کمیســیونهای تخصصی در دستور کار 

کمیسیون قرار گرفت.
به گفته این عضو کمیســیون تلفیــق الیحه بودجه، 
بعد از تکمیل بررســیها در کمیســیون، الیحه برای 
بررسی کلیات به صحن رفت اما نمایندگان با کلیات 
الیحه مخالفت کردند. در نهایت برای تعیین تکلیف 
الیحه با ورود هیئت رئیســه مجلس الیحه مجدداً به 

کمیسیون تلفیق بازگشت.
وی افزود، درنهایت بعد از دور جدید بررســی الیحه 
بایستی خروجی کمیســیون تلفیق در صحن علنی 
بررسی می شد اما با شیوع بیماری کرونا و درگیر شدن 
برخی نماینــدگان مجلس چالش جدیــدی در این 

حوزه ایجاد شد.
این نماینــده مجلس گفت: )وزیر بهداشــت( رییس 

ستاد کرونا طی نامه رســمی به رئیس مجلس اعالم 
کرد امکان برگزاری جلسات رسمی در مجلس وجود 
ندارد. با توجه به منع تشــکیل جلســات علنی یک 
چالش جدی در خصوص الیحه بودجه ایجاد شــده 
بود، چراکه بعد از عدم رأی آوردن کلیات و برگشــت 
الیحه به کمیسیون بایســتی مجدداً در صحن علنی 

برای تصویب کلیات رأی گیری می شد.
ادیانی گفت: راهکارهای مختلفــی در این فضا ایجاد 
شــده بود که یکی از آنها بررســی الیحــه بودجه در 
مجلس در ســال 99 بود اما در این صــورت دریافتها 
و پرداختهای دولت در ســال بعد با مشــکل روبه رو 
می شد. راهکار بعد نیز تصویب ســه دوازدهم الیحه 
بود که ایــن موضوع نیز با نامــه محدودکننده رئیس 
ســتاد کرونا مبنی بر عدم برگزاری جلســه رسمی 

تناقض داشت.
عضو هیئت رئیســه مجلس گفت: ظرفیــت قانونی 
دیگری که وجود داشت طلب اذن از رهبری بود تا این 
مسئله یک موضوع حکومتی قلمداد شود تا از طریق 

این حکم این چالش برطرف شود.
وی افزود: بررســیها در هیئت رئیســه نشان می داد 
این موضوع تنها راهکار پیِش رو بود، در نتیجه رئیس 
مجلس مکاتبه ای را در این خصــوص با رهبر انقالب 
انجام داد، از ســوی دیگر با توجه به اینکه رأی اعتماد 

به وزیر پیشــنهادی جهاد کشــاورزی را هم پیِش رو 
داشــتیم، به این ترتیــب در دو موضــوع اذن حکم 

حکومتی از رهبری درخواست شد.
ادیانی گفت: بر ایــن اســاس، در اذن اول از رهبری 
خواسته شد تا آقای کشــاورز تا جلسه علنی مجلس 
به عنوان سرپرســت به فعالیت ادامــه دهد. اذن دوم 
هم به این اشــاره داشــت تا مصوبه کمیسیون تلفیق 
بنا به شــرایط خاص کشــور برابر اصــل 85 قانون 
اساســی به عنوان مصوبه قانونی تلقی شود. در نهایت 
رهبر انقالب هم با اســتمرار حضور سرپرست جهاد 
کشاورزی موافقت نمودند و هم با تلقی شدن مصوبه 

تلفیق به عنوان مصوبه مجلس.
ادیانی اضافه کرد: بر این اساس نیاز به برگزاری جلسه 
علنی و حتی جلسه کمیســیون تلفیق وجود ندارد و 
مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد بودجه 99 به عنوان 
مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد تا 

در صورت تأیید به دولت ابالغ شود.
وی با ابراز اینکــه همین امروز رئیــس مجلس طی 
مکاتبه ای الیحه بودجه را به شــورای نگهبان ارسال 
کرده اســت، تأکید کرد: اگر شــورای نگهبان به این 
مصوبه ایــرادی بگیرد باز هم ایرادات در کمیســیون 
تلفیق بررسی و ایرادات رفع خواهد شد تا روال عادی 

و اجرایی کشور دچار خلل نشود.

رهبری

اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی ایران با ارســال نامه ای به 
رئیس جمهور 8 پیشنهاد خود را برای 
مقابله با آسیب های اقتصادی ناشی از 

شیوع کرونا اعالم کرد.
ـ تسریع  در این نامه گفته شده "1ـ 
در فعال ســازی دیپلماســی توأمان 
ـ بهداشــتی با کشورهای  اقتصادیـ 
پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور 
تدوین و اجرایی شــدن پروتکل های 
مشترک بهداشــتی / امنیت زیستی 
به منظور استمرار صادرات و واردات 
می توانــد در این شــرایط راه گشــا 

باشد.
ـ تســهیل فرآیند ثبت ســفارش،  2ـ 

اعطــای موقــت فرصــت 
واردات بــدون انتقال ارز و 
تســهیالت  فوری  اعطای 
مالــی ارزی و ریالــی برای 
تأمین مواد اولیه بنگاه های 
تولیدی و تأمیــن نیازهای 
بــرای  وارداتــی کشــور 

پیشــگیری، محافظــت و مقابلــه با 
ویروس کرونا

ـــ ارتقــای اولویــت بازپرداخت  ۳ـ 
بدهــکاری و دیــون دولــت به بخش 
خصوصــی در الیحه بودجــه و نظام 

مدیریت مالی دولت
ـــ تمدیــد 6 ماهــه کلیــه مزایا و  4ـ 
معافیت هایی کــه موعد آنها به موجب 

خاص  موضوعه  مقــررات 
تا پایان ســال جاری بوده 
اســت؛ نظیــر آیین نامــه 
افزایــش ســرمایه از محل 

تجدید ارزیابی دارایی ها
5 ــ بخشــودگی مالیات، 
حق بیمه تأمین  اجتماعی 
و ســایر عــوارض )نظیــر عــوارض 
شــهرداری ها و دهیاری هــا( بــرای 
کســب وکارهای تولیــدی و خدماتی 

خرد تا انتهای اردیبهشت ماه
ـ امهــال و تنفس 6 ماهــه وصول  6ـ 
کلیه مطالبات بانک ها، دوایر دولتی و 
عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین 
اجتماعی و سایر عوارض )نظیر عوارض 

شــهرداری ها و دهیاری هــا( بــرای 
کســب وکارهای تولیــدی و خدماتی 

خرد
جامــع  »برنامــه  تدویــن  ــــ   7
ـ  ـــ مالیـ  نقش آفرینــی نظام پولیـ 
اعتبــاری کشــور در کنتــرل بحران 
اقتصادی کرونا« با مشــارکت بخش 

خصوصی
ـ تدوین »برنامه جامع بهبود فضای  8ـ 
کسب وکار و ارتقای ســرمایه پذیری 
کســب وکارهای خدماتــی کوچک و 
متوسط« با مشارکت بخش خصوصی 
و با هدف ارتقــای تاب آوری این بخش 
از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی 

از بحران کرونا

دیدگاه

ونا 8  پیشنهاد بخش خصوصی به رئیس جمهور برای جبران آسیب های اقتصادی کر
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رهبر انقالب در مراسم روز درختکاری:
همگان توصیه های مسئوالن برای 

 پیشگیری از بیماری شایع 
را رعایت کنند

به مناســبت روز درختــکاری و هفتــه منابع 
طبیعی، رهبر معظم انقالب اســالمی دو اصله 

نهال میوه غرس کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس در سخنانی، 
کاشــت درخت را حرکتــی با برکــت خواندند 
و در خصوص بیماری شــایع شــده در کشور، 
گفتند: همچنانکه قباًل از پزشــکان، پرستاران 
و مجموعه های درمانی صمیمانه تشــکر کردم، 
الزم می دانم بــار دیگر از این عزیــزان که با کار 
بســیار با ارزش خود در حال جهــاد در راه خدا 

هستند، تشکر کنم.
رهبر انقــالب اســالمی مشــاهده نمونه های 
درس آمــوز از تــالش و فــداکاری کادرهــای 
درمانی در رســیدگی به بیماران را نشان دهنده 
مسئولیت پذیری و تعهد انســانی آنان دانستند 
و افزودند: همچنین الزم می دانم از خانواده های 
پزشکان، پرســتاران و همه عوامل درمانی که با 
صبر و تحمل خود در کنار تالش شــبانه روزی 

عزیزانشان هستند، سپاسگزاری کنم.
ایشــان با دعا برای عافیت بیماران و همچنین 
طلب رحمت و مغفرت الهی برای درگذشتگان 
از این بیماری و صبــر و آرامش برای بازماندگان 

آنها، چند توصیه خطاب به مردم بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکیــد بر رعایت 
توصیه هــا و دســتورالعمل های مســئوالن در 
خصوص پیشــگیری و جلوگیــری از آلودگی، 
افزودنــد: از این دســتورها نباید تخطی شــود، 
چرا که خداوند ما را موظف کرده اســت در قبال 
سالمت خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم، 
بنابراین هر چه به ســالمت جامعه و جلوگیری از 
شیوع این بیماری کمک کند، حسنه و هر چه به 

شیوع آن کمک کند، سیئه است.
رهبر انقالب اسالمی در توصیه ای دیگر همگان 
را به توســل و توجه بــه پــروردگار فراخواندند 
و گفتند: البته ایــن بال آنچنان بزرگ نیســت 
و بزرگ تر از آن نیز وجود داشــته است اما بنده 
به دعای برخاســته از دل پاک و صاف جوانان و 
افراد پرهیزگار برای دفع بالهای بزرگ بســیار 
امیــدوارم، چرا که توســل بــه درگاه خداوند و 
طلب شــفاعت از نبی مکرم اسالم و ائمه بزرگوار 

می تواند بسیاری از مشکالت را برطرف کند.
ایشــان افزودند: دعای هفتم صحیفه سجادیه 
دعای بســیار خوب و خوش مضمونی است که 
می توان با این الفاظ زیبا و با توجه به معانی آن با 
پروردگار سخن گفت.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
همچنین همه دستگاههای کشور را به همکاری 
و در اختیار قــرار دادن امکانات مورد نیاز وزارت 
بهداشت که در صف مقدم مقابله با بیماری قرار 
دارد، توصیه کردند و گفتند: نیروهای مســلح و 
دستگاههای مرتبط با دفتر رهبری نیز به انجام 

این کار موظف شده اند.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به درگیر شدن 
کشورهای زیادی در دنیا با این بیماری، افزودند: 
مسئوالن ما از روز اول با صفا، صداقت و شفافیت 
خبررســانی کردند و مــردم را در جریــان قرار 
دادند.ایشــان حادثــه پدیدآمده را مســئله ای 
گذرا و نه فوق العاده دانســتند و گفتند: البته من 
نمی خواهم مسئله را خیلی کوچک فرض کنم اما 
آن را خیلی بزرگ هم نکنیم، این مسئله مدتی نه 
چندان طوالنی برای کشور وجود خواهد داشت 
و ســپس رخت برمی بندد اما تجربیات حاصل از 
آن و فعالیت مردم و دســتگاهها که به مثابه یک 
رزمایش عمومی اســت، می تواند به عنوان یک 

دستاورد باقی بماند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به اقدامات 
نوع دوستانه برخی هموطنان  افزودند: این کارها 
بسیار خوب است و با حفظ این دستاوردها، بال به 

نعمت و تهدید به فرصت تبدیل می شود.



سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایت معیشتی

ح یارانه معیشتی در خرداد ۹۹ تغییر فهرست مشموالن طر
خریدار    ســخنگوی شناسایی مشــموالن طرح 
حمایت معیشــتی با اشاره به بررســی دو مرحله ای 
وضعیت مشموالن طرح حمایت معیشتی در خرداد و 
آذر هر سال، تاکید کرد که لیست مشموالن این طرح 

در خرداد 99 دستخوش تغییر خواهد شد.
 حســین میرزایی در مصاحبــه با رادیو با اشــاره به 
پیشــنهاد مجلس مبنی بــر تلفیق یارانــه نقدی و 
معیشــتی و پرداخت ادغامی آن به مشموالن اظهار 
کرد: »این بحث در مجلس مطرح و ادله مختلفی نیز 
مورد توجه قرار گرفت اما بعد از منتفی شدن آن، قرار 
شد سال آینده 78 میلیون ایرانی یارانه 45500 هزار 
تومانی را دریافت و 60 میلیــون ایرانی طرح حمایت 

معیشتی را بگیرند.«
وی در خصوص ادله دولت در راســتای رد طرح ادغام 
این دو یارانه گفت: »مــا در وزارت تعاون 60 میلیون 
نفری که اولویت باالتر برای دریافــت یارانه حمایت 
معیشتی را داشتند، شناسایی کرده بودیم و اگر سهم 
این افراد کم می شــد و مبلغ 100 هزار و 500 تومان 
برای خانوار یک نفره به 72 هزار تومان تقلیل پیدا می 

کرد، افراد ضرر می کردند.«
میرزایی ادامــه داد: »بســیاری افراد مشــمول در 

استانهای محروم و مناطق روستایی و حاشیه شهرها 
بودند و ما آن ها را در زندگی روزمره رصد نکردیم. این 
افراد 11 میلیون و 900 هزار خانــواده از مجموع 19 
میلیون خانوار می باشند که حتی خودرو هم ندارند و 
قطعا بنزین سوبسیدی را هم دریافت نمی کنند که از 
هر جهت ادغام برای این عزیــزان ضررهایی به همراه 

داشت.«
وی یادآور شــد: »مــا ادله خــود را مطرح و شــیوه 
شناسایی را از محل پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان برای 
نماینده های مجلس ارائه دادیــم و در نتیجه مجلس 
متقاعد و بنا شــد با همین رویه پیش رویم و ان شااهلل 
در خرداد ماه 99 اولین مرحله پایش را پشــت ســر 

بگذاریم.«
میرزایی خاطرنشان کرد: »بنا شــد بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران خرداد و آذر هر ســال یکبار کل جامعه 
هدف که متقاضی طرح حمایت معیشــتی هستند، 
بررســی شــوند که تا امروز حدود 19 میلیون خانوار 
حمایت این طرح را دریافت می کنند و ان شااهلل افراد 
دیگری که متقاضی هستند و در لیست یارانه بگیران 

نبودند، یکبار دیگر در خرداد بررسی شوند.«
وی ادامه داد: »در مرحله بررســی خرداد ماه ســال 

آینده، امکان دارد برخی افراد مشــمول نباشند ولی 
با بررســی شــرایط معیشت شــان، بعنوان مشمول 
وارد طرح و به لیست اضافه شــوند؛ همچنین امکان 
دارد تمکن مالی برخی افــراد افزایش و اولویت آن ها 
کاهش یابد و علی القاعده از لیســت مشموالن خارج 
شوند.«میرزایی خاطرنشــان کرد: »عده ای از مردم 
اطالعات موجود در حســاب شــان را پذیرفته اند اما 
اعالم می دارنــد این مبالغ متعلق بــه صاحب کاران 
یا افراد خانواده آن هاســت. روی ســخن ما، با نظام 
اقتصاد توام با مســئولیت اســت؛ یعنی اگر مبلغی به 
حساب کسی واریز می شــود، فرد باید مسئولیت آن 
را بپذیرد.«وی افزود: »فردی ممکن اســت ادعا کند 
یک موسســه خیریه راه اندازی کرده، در حالی که در 
هیچ جای دنیا اجازه ایجاد موسســه خیریه را به افراد 

معمولی نمی دهند.«
میرزایی گفت: »یکی از محمــل های جدی در بحث 
پولشویی در کل دنیا، همین موسسات خیریه هستند 
پس بنابراین عزیزانی که به هر نحوی موسسه خیریه 
دارند یا اقــدام مالی بــه نیابت از دیگــران انجام می 
دهند، باید ساختار حقوقی الزم را ایجاد کنند و پولها 

به یک حساب حقوقی واریز شود.«

شعبه

کاهش ســاعت کاری بانک ها در پی 
شیوع ویروس کرونا، مشکالتی را برای 
مشتریان و کارمندان بانک ها به همراه 
داشته است.در پی شیوع ویروس کرونا 
در کشور و با تصمیم شورای هماهنگی 
بانک ها، ساعت کاری بانک ها کاهش 
یافت کــه همین امر موجــب ازدحام 
جمعیت در برخی شــعب بانکی شده 
است.شــلوغی بانک ها درحالی است 
که بانک مرکزی سعی کرده با افزایش 
مبلغ کارت به کارت از طریق دســتگاه 
خودپــرداز و تلفــن همــراه، تمدید 
خــودکار کارت های بانکــی، افزایش 
سقف برداشــت نقدی از دستگاه های 
خودپرداز و افزایش اعتبار خطای رمز 
دوم )پویا( تا پنج بار از حجم مراجعات 

مردم به بانک ها کم کند.
اما باتوجه به ایام پایانی سال و افزایش 

طبیعــی مراجعات به شــعب بانکی، 
کاهش ساعت کاری بانکی مشکلی را 
برای مردم و کارمنــدان بانک ها ایجاد 
کرده اســت.در حالی کــه حضور در 
تجمعات و مکان های شلوغ به دفعات 
از ســوی کارشناســان بهداشت منع 
شده ولی این روزها مشــتریان بانکی 
و کارمندان بانک هــا مجبور به حضور 
در شــعب شــلوغ و احتماالً آلوده ای 
هســتند که احتمال ابتــال به ویروس 

کرونا در آنجا باالست.
حضور در فضای پر ازدحام شعب بانکی 
درحالی است که امکانات بهداشتی برای 
ضدعفونی بخصوص برای مشــتریان 
بانکی مهیا نیست و احتمال بیماری در 
این فضا زیاد اســت. همین امر محیط 
پراسترسی را برای بانکی ها و مشتریان 
شــان فراهم کرده اســت.گزارش های 

دریافتی از مشــتریان بانکهای دولتی 
و خصوصی حکایت از فضای شــلوغ و 
الوده اکثر شــعب این بانک ها دارد؛ در 
ادامه تصویر شــعبه بانک کارگشایی را 
مشــاهده می کنید که معموالً روزهای 
شــلوغی را دارد ولی این شلوغی در پی 
شــیوع ویروس کرونا نگرانی کارمندان 
و مراجعان این شعبه را به همراه داشته 
است.از مهمترین توصیه ها برای حضور 
در شعب بانکی که از سوی بانک مرکزی 

هم اعالم شده عبارتند از:
1. از آنجایــی کــه اســکناس جــزو 
اصلی تریــن راه های انتقــال ویروس 
کروناست هموطنان عزیز تا حد امکان 
از ابزارهــای پرداخــت الکترونیکی 

استفاده کنید. 
2. هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز 
و یا دســتگاه نوبت دهی در شــعب از 

تماس مســتقیم بــا دکمه هــای آن 
اجتنــاب و ضرورتــا از دســتکش یا 

دستمال استفاده کنید.
۳. هنگام شــمارش پول از پد مرطوب 

و یا خیس کردن انگشت پرهیز کنید.
4. کارت بانکــی و موبایل خــود را در 
اختیار دیگــران قرار ندهیــد و برای 
تکمیل فرم هــای بانکــی از خودکار 

شخصی خود استفاده کنید. 
5. در داخــل شــعب و صــف انتظار 
خودپردازها و ســایر مراکــز پر تردد، 
فاصله خــود را با دیگــران حداقل به 

میزان یک متر رعایت کنید.
6. در صــورت برخــورداری از عالئم 
هشــدار دهنده ویــروس کرونــا، در 
هنــگام مراجعه بــه مراکز پــر تردد 
خصوصا شــعب بانک ها و موسســات 

اعتباری، از ماسک استفاده کنید.

بانک
ونا وزهای جنگ با کر  ازدحام بانک ها در ر
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 اطالعات حسابتان را در اختیار 
کالهبرداران نگذارید!

طی روزهای گذشته افراد کالهبردار طی تماس 
هایی با مشتریان بانکی و اعالم خبر برنده شدن 
در مسابقات و قرعه کشــی ها، سعی در دریافت 
اطالعات محرمانه و هک حســاب آنهــا دارند 
که بانک ملی ایران نســبت به هــر گونه تماس 
مشکوک و افشــای اطالعات محرمانه از سوی 

مشتریان هشدار می دهد.
 با باالتر رفتن ســطح آگاهی عموم در ارتباط با 
لزوم و اهمیت حفظ اطالعات و حریم خصوصی 
افراد و عدم افشــای آن به ویژه توسط مشتریان 
خدمات بانکی و کاربــران خدمات غیرحضوری 
بانــک هــا، کالهبــرداران نیــز شــگردهای 
کالهبرداری خود را به روزتر کرده و ســعی می 
کنند بــا بازطراحی روش های قبلــی، اقدامات 
ســوء خود را پیاده کنند.یکــی از این تکنیک 
ها، مهندسی اجتماعی اســت که در این روش 
کالهبردار ســعی می کند تا به جای استفاده از 
روش های معمول و مستقیم نفوذ و جمع آوری 
اطالعات، فرد را به فــاش کردن اطالعات خود با 
روش های ایجاد اعتمــاد مانند اعالم خبر برنده 
شدن در قرعه کشی و ادعای پخش گفت و گوی 
تلفنی با شــخص به عنوان برنده در رادیو و… 
متقاعد و پــس از ایجاد باورپذیــری، اطالعات 

حساب وی را دریافت کند.
طی روزهای اخیــر تماس هایی از این دســت با 
تعدادی از مشــتریان بانک ملی ایران گرفته شده 
که کالهبردار پس از دادن اطالعاتی از مشــتری 
از جمله نــام و نام خانوادگی، شــماره موبایل و یا 
نام بانک، درخواست شــماره ملی، شماره کارت 
و… برای واریز وجه جایزه می کند.همچنین در 
روشی دیگر، برخی افراد سودجو نیز پیامک هایی 
حاوی شماره کارت بانکی به مشــتریان ارسال و 

درخواست واریز مبلغ بدهی یا وجه می کنند.
در این روش شــیادان با توجه بــه عدم آگاهی و 
کنترل اطالعات توســط گیرنــدگان پیامک، 
نســبت به فریب هموطنــان اقدام نمــوده و از 

مشتریان کالهبرداری می کنند.
بانک ملی ایران تاکید می کند مشتریان گرامی 
برای پیشــگیری از کالهبرداری های احتمالی 
و متضرر شــدن خود، در صــورت دریافت این 
گونه پیامک و تمــاس های مشــکوک از ارایه 

اطالعاتشان جدا خودداری کنند.

 حرکت به سمت تراز مثبت در بانک صادرات ایران؛
ردای سبز بر تن "وبصادر" 

می نشیند
بهبود عملیات بانکداری در بانک صادرات ایران 
و گزارش های ماهانه این شــرکت از حرکت به 

سمت تراز درآمدی مثبت آن حکایت می کنند.
به نقل از بانک صادرات، پس از بازگشــایی نماد 
»وبصادر« در روز هــای اخیر و ثبت رشــد 10 
درصدی در یک روز و همچنین با انتشار گزارش 
دوره 9 ماهــه و اعالم تحقق ســود خالص 876 
میلیارد ریالی، بســیاری از توجه ها را به سمت 
خود جلب کرد و انتشــار گزارش عملکرد بهمن 
ماه، تکمیل کننده فضای مثبت برای این ســهم 

شده است.
در حالی که بســیاری از فعاالن بازار ســرمایه 
قیمت های زیــر 1000 ریالــی و احتمال باالی 
شناسایی درآمد های تسعیر ارز در انتهای سال 
جاری را مهمترین دالیل خرید سهام »وبصادر« 
می دانند، عملکرد این بانک نیز نشــان از بهبود 

صورت های مالی دارد.
تراز عملیاتی »بانک صادرات ایران« رو به بهبود 
حرکت می کند، هر ماه از بار منفی آن کاســته 
می شــود و انتظار می رود به زودی تراز این بانک 

نیز مثبت شود. 



در نشستی خبری مطرح شد

ج نصب چراغ راهنمایی هوشمند در کر
خریدار     معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
کرج از نصب نخســتین چراغ راهنمایی هوشمند در 
کرج خبر داد و گفت: دومین چراخ نیز تا پایان امسال 

نصب می شود.
 محمدرضــا احمدی نژاد با اشــاره بــه اهمیت حل 
معضالت ترافیکی و تبعات ناشی از آن در کالن شهری 
مانند کرج که طی ســالیان گذشــته با توسعه سریع 
همراه بوده اســت، گفت: تالش ما بــرای کم کردن 

معضل ترافیک و جلوگیری از پیشرفت آن است.
وی با تاکید بر اقدامات انجام شــده برای کاهش آمار 
تلفات عابرین پیاده در تصادفات شــهری، گفت: پنج 
معبر در خیابان های کرج از جمله شهید بهشتی، 45 
متری گلشهر و درختی و همچنین در بلوار دانش آموز و 
طالقانی به عنوان پایلوت انتخاب شــده تا محل عبور 

عرضی عابر پیاده، مناسب سازی شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج با اشاره به 
انجام نرده گذاری ها و کانالیزه کردن محل عبور عابر 
پیاده در جاده مالرد و بلوار بسیج، گفت: در بلوار بسیج 
از آشکارســاز عبور عرضی عابر پیاده استفاده شده تا 
نور مناسب ایجاد شــود.احمدی نژاد با اشاره به نصب 
تابلوهای هدایت مســیر، گفت: طرح »شــهر خوانا« 
امسال به پایان رسیده اســت.وی با اشاره به استفاده 
از چراغ راهنمایی های جدید در 4 تقاطع شــهر کرج، 
گفت: بیســت و دوم بهمن ماه امسال نخستین چراغ 
راهنمایی هوشــمند در تقاطع هفت تیر نصب و بهره 
برداری شد، دومین چراغ هوشمند نیز تا انتهای سال 

در تقاطع مصباح نصب می شود.
معاون حمــل و نقل و ترافیــک شــهرداری کرج با 
تاکید بر اینکه تا ســال آینده کریدورهای بلوار هفت 

تیر تا میدان طالقانی طالقانــی و همچنین بلوار 45 
متری گلشهر تا بلوار ســربازان گمنام مجهز به چراغ 
راهنمایی هوشــمند می شــوند، گفت: زمان بندی 
چراغ راهنمایی بر اســاس حجم ترافیک پشت چراغ 

لحاظ می شود.
احمدی نژاد در بخش دیگری به راه اندازی اولین خط 
دوچرخه به طول دو کیلومتــر در بلوار ماهان و موالنا 
اشاره کرد که به منظور تحقق حمل و نقل سبز انجام 
شده اســت و گفت: خط دوچرخه سواری به طول 20 
کیلومتر از بلوار جمهوری تا میدان سپاه و همچنین از 
میدان سپاه تا ایســتگاه متروی چهارراه طالقانی طی 

چهار سال آینده اجرایی می شود.
وی در خصوص توســعه خط »بــی. آر. تی« در کرج، 
گفت: نخستین خط در طول بلوار شهید بهشتی پیش 
بینی شده بود ولی این محدوده مسیر عبوری خط دو 
متروی کرج اســت تالش می کنیم دوم »بی. آر. تی« 

را از بلوار باغستان به سمت مهرشهر راه اندازی کنیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری کرج با بیان 
اینکه برای راه اندازی تراموا نیز امکان ســنجی در دو 
فاز دنبال شده اســت، افزود: خط مصوب از بلوار کاج 
)بسیج( به سمت بلوار خوارزمی است، مطالعات اولیه 

آن انجام شــده و فلکه اول گوهردشــت نیز در مسیر 
این خط پیش بینی شده اســت.احمدی نژاد با تاکید 
بر اینکه امسال توانســتیم چهار دوربین ثبت تخلف 
ســرعت را خریداری کنیــم، عنوان کــرد: کد نصب 
دوربین در بلوار بالل را از پلیس راهور دریافت کرده و 
نصب آن دنبال شده است. سه مورد دیگر نیز در بلوار 

شورا، دهقان ویال و بلوار نبوت نصب خواهد شد.
وی در خصوص تقویت ناوگان حمــل و نقل عمومی 
شهر با بیان اینکه از ســال 89 به بعد هیج اتوبوسی به 
این ناوگان افزوده نشده بود، گفت: از سال گذشته و با 
حمایت شورای شهر کرج 44 دستگاه اتوبوس جدید 
یورو چهار به سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی کرج 
اضافه شد و چهار دســتگاه نیز بازسازی شد، در حال 
حاضر 14 دســتگاه اتوبوس جدید نیز آماده تحویل 
است که امیدواریم تا پایان ســال جاری وارد چرخه 
شــوند.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج با 
تاکید بر اینکه در خصوص احداث پل های عابر پیاده 
در سال جاری ســه مورد در دســتور کار قرار گرفته 
اســت، گفت: یک مورد در جاده محمدشهر روبروی 
شــهرک اصالح بذر به اتمام رسیده اســت، دو مورد 
دیگر نیز در میدان خوارزمی و میدان بســیج ورودی 

متروی گلشهر جانمایی شده است.
احمدی نژاد درباره تصمیم بــرای ادامه اجرای طرح 
زوج و فرد در شــهر کرج، گفت: این طرح در محدوده 
موردنظر از 4 عصر تا 9 شــب اجرا می شود زیرا هسته 
مرکزی شهر تردد باالیی دارد در حال حاضر به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا تردد در هســته مرکزی شهر 
کمتر شده و ادامه اجرای طرح زوج و فرد در شهرمان 

بستگی به وضعیت تردد روزهای آتی دارد .

البرز

رئیس شــورای اســالمی شــهر کرج 
گفت: شــهرداری برای حفظ سالمت 
پاکبانان و کارگران فضای ســبز خود 
و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا 
نســبت به توزیع ماســک، دستکش 
و مــواد ضدعفونــی کننــده در میان 
این قشــر زحمتکــش اقــدام کند تا 

سالمتشان به مخاطره نیفتد. 
به گزارش خبرنگار ما )مهشید سلیمان 
گرمابکی (و بــه نقل از پایــگاه اطالع 

رسانی شورای اسالمی شهر کرج، اکبر 
ســلیم نژاد در صد و هشتاد و ششمین 
جلسه رســمی شورای اســالمی شهر 
کرج بــه اقدامــات پیشــگیرانه برای 
جلوگیری از ویروس کرونا اشــاره کرد 
و اظهارداشــت: مدیریت شهری برای 
پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا و 
حفظ سالمت شــهروندان و کارکنان 
مجموعه خود در مناطق، ســازمان ها و 
معاونت ها اقدامات پیشگیرانه ای را در 

دستور کار قراردهد.این مسئول تصریح 
کرد: بر اســاس مصوبه استانداری البرز 
مبنی بر کاهش ساعت اداری، مدیریت 
شــهری نیز تا پایان هفته جاری ساعت 
شــروع به کار خود را غیر از واحدهای 
اجرایــی و خدمات رســان  از ســاعت 
9 لغایــت 12 تغییر دهد. ســلیم نژاد 
تاکید کرد: همچنین مدیریت شهری 
کرج با مرخصی زنــان باردار و مادرانی 
که به کودکان خود شــیر می دهند و 

یا فرزند خردســال دارند از جمله افراد 
آســیب پذیری هســتند که در زمان 
شــیوع بیماری های واگیر، مراقبت از 
آنها از اهمیت خاصی برخوردار است، 
موافقت کند.در راســتای تکریم ارباب 
رجوع و جلوگیری از شــیوع بیماری 
کرونا ارایه خدمــات غیرحضوری در 
دســتور کار مدیریت شهری قرارگیرد 
و حتی االمکان امورمراجعه کنندگان 

پُر شمار به صورت تلفنی انجام شود.

شهرداری

ج کارگران خدمات شهر را مجهز به ماسک و دستکش کند  شهرداری کر
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 هشدار دستگاه قضایی البرز
 به محترکان اقالم بهداشتی

رئیس کل دادگستری اســتان البرز با هشدار به 
سوءاســتفاده کنندگان از شــرایط پیش آمده، 
گفت: اگر گروهی بخواهند از شــیوع بیماری در 
بین مردم و نیاز آنها به اقالم بهداشتی و ضدعفونی 
سوءاستفاده کنند با برخورد جدی و قاطع مواجه 
خواهند شد.حســین فاضلــی هریکندی رئیس 
کل دادگستری اســتان البرز، پیش از ظهر امروز 
در حاشــیه بازدیــد از پنج واحد تولیــدی مواد 
ضدعفونی و اقالم بهداشــتی در شهرک صنعتی 
اشــتهارد، در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به 
ورود ویروس کرونا به اســتان البرز و مشــکالتی 
که در این زمینــه به وجود آمــده، اقتضا دارد به 
دلیــل تقاضای ایجاد شــده، اقالم بهداشــتی و 
مواد ضدعفونی به ســهولت در دســترس مردم 
قرار گیــرد.وی افــزود: در این راســتا و با توجه 
به مشــکالت پیش آمده در تامیــن و توزیع این 
اقالم، مجموعه دادگســتری استان، دادگستری 
شهرستان اشــتهارد، ســازمان صنعت معدن و 
تجارت استان و شــهرک های صنعتی ورود کرده 
و امروز از  پنج واحد تولیــدی لوازم ضدعفونی در 
شهرک صنعتی اشتهارد بازدید کردیم؛ برخی از 
شرکت های مورد بازید خطوط تولید فعال از قبل 
داشتند و برخی دیگر خطوط تولید خود را تغییر 
داده اند و بــه صورت شــبانه روزی در حال تولید 
قالم ضدعفونی هستند.رئیس کل دادگستری  ا
اســتان البرز ادامه داد: هدف از ایــن بازید عرض 
خداقوت و تشــکر از مدیران و کارگران واحدهای 
ولیدی و بررسی مشــکالت احتمالی در فرایند  ت
تولید بود که طبق اظهارات تولید کنندگان عمده 
مشکل موجود، تامین الکل است که در این زمینه 
پیگیری های خوبی توســط مســؤوالن اجرایی و 
دادگستری استان انجام شده تا موانع برطرف شود.

وی برطرف کــردن موانع واحدهــای تولیدی 
این شــهرک صنعتی را در رفع نیازهای استان 
و کشور مهم ارزیابی کرد و گفت: طبق اظهارات 
مســئوالن صنعت و معدن اســتان در صورت 
برطرف شــدن موانع و تهیه مــواد اولیه، امکان 
تامین حدود 70 درصد نیاز کشور در زمینه مواد 

ضد عفونی در استان البرز وجود دارد.
رئیس کل دادگستری اســتان البرز در خصوص 
راهکارهای برطرف کردن مشــکالت توزیع اقالم 
بهداشــتی و ضد عفونی در اســتان، بیان کرد: در 
این زمینه شــورای تامین استان مصوباتی داشته 
و دانشگاه علوم پزشــکی متولی توزیع است ولی 
در کنار آن اداره کل تعزیزات حکومتی اســتان و 
دادســتان های حوزه های قضایی اســتان تحت 
نظارت دادستان مرکز استان بر روند توزیع نظارت 
خواهند داشــت که دیروز حدود 260 هزار پک در 
داروخانه های استان توزیع شده است.وی با هشدار 
به سوءاســتفاده کنندگان از شرایط پیش آمده 
تصریح کرد: اگر اشــخاص حقیقــی یا حقوقی 
بخواهند از  شــیوع بیماری در بیــن مردم و نیاز 
آن ها به اقالم بهداشتی و ضدعفونی سوءاستفاده 
کنند و با احتکار اقالم بهداشــتی یا با عرضه آن 
ا قیمت های غیرمصوب و خارج از شبکه توزیع  ب
به دنبال ســودجویی از وضعیت موجود و رنج و 
یماری مردم باشــند، قطعا برخــورد جدی و  ب
قاطع دستگاه قضایی را شــاهد خواهند بود.وی 
در بخش دیگری به فعالیت های فضای مجازی و 
فعاالن رسانه ای اشاره کرد و متذکر شد: رسانه ها 
به خصوص فعالیــن فضای مجــازی در زمینه 
اطالع رسانی و آگاه ســازی راهکاری پیشگیری 
فعالیت کنند اما  اگر عده معــدودی بخواهند با 
انتشــار محتواهای کذب، آرامش روانی جامعه 
را برهــم زنند و باعــث هراس و تــرس بی مورد 
مردم شــوند و یا با انتشــار مطالب کذب، تالش 
بخش های مختلف اســتان و کشــور را که شاهد 
فعالیت شبانه روی آن ها هستیم را زیر سئوال ببرند 
و از این طریق باعث یاس و ناامیدی مردم شــوند، 

قطعا برخورد قضایی الزم صورت خواهد گرفت.



  رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز:

بیماران با ریسک خطر باال در بیمارستان بستری می شوند
خریدار   رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی البرز با 
تاکید بر آمادگی بیمارستان های خصوصی استان در 
پذیرش بیماران مشکوک به کرونا، گفت: تنها افرادی 
در بیمارستان بستری و تســت کرونا برای شان انجام 
می شود که با ریســک خطر باال و عالئم حاد تنفسی 

شدید به مراکز درمانی مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگارما )مهشــید سلیمان گرمابکی( 
حسین کریم امروز در نشســت هماهنگی دانشگاه 
علوم پزشکی با رئیس نظام پزشکی کرج و روسای 
یمارســتان های خصوصی در ســتاد فرماندهی  ب
مقابله با کرونــا ویروس که در مرکــز فوریت های 
پزشکی استان تشکیل شد، ضمن اشاره به انسجام 
و همدلی بسیار خوبی که در اســتان البرز صورت 

گرفته اســت، خاطر نشــان کــرد: خوشــبختانه 
تاکنون از شــروع شــیوع ویروس کرونا هماهنگی 
و همکاری خوبی بین مســئولین استانی با دانشگاه 
در خصوص مقابله هر چه ســریع تر بــا  کرونا انجام 

شده است . 
وی افزود: در هفته گذشــته تمامی برنامه ریزی ها و 
ســاماندهی های الزم در ســتاد عملیاتی استانی و 
دانشگاه آغاز شده و هشت کمیته تخصصی در حوزه 
بهداشــت، درمان، غذا و دارو، پشــتیبانی، آموزش، 
اطالع رسانی و آرامش بخشی تشــکیل شده است و 
روزانه در ستاد عملیاتی گزارشات این کمیته ها مورد 

بررسی قرار می گیرد. 
رئیس دانشــگاه بر ماندن مردم در منــزل تاکید کرد 

و افزود: اصلــی ترین و بهترین راه پیشــگیری از این 
بیماری ماندن در منزل اســت و از مردم می خواهیم 
تنها با برزو عالئم حاد تنفسی به مراکز درمانی مراجعه 
کنند چرا که بیمارانی که ریســک خطــر باال و عالئم 
شدیدی دارند در بیمارستان بســتری و تست کرونا 

برای شان انجام خواهد شد. 
وی تاکیــد کرد: الزم اســت تمام بیمارســتان های 
خصوصی استان آمادگی پذیرش بیماران مشکوک به 
کرونا را داشته باشــند و حتما بخش مورد نظر آماده 

شود و از ارجاع بیماران خودداری کنند.
رئیس دانشــگاه افزود: کمپین پیشــگیری از کرونا 
نیز در ورودی همه بیمارســتان های خصوصی برای 

اموزش مراجعان برپا شود.

البرز

ه گزارش پایگاه خبــری کرج امروز،  ب
علی کمالی زاده در یکصد و هشــتاد و 
ششــمین جلسه شورای شــهر کرج، 
اظهار داشت: با وجود تغییر ساعت کار 
به منظور پیشــگیری از شیوع ویروس 
ا؛ بخش های خدمت رسان طبق  کرون
ســاعت کاری گذشــته )7:۳0 الــی 
14( در محــل کار حضور پیدا  :۳0

می کنند.
وی افــزود: معاونــت حمــل و نقــل 
ترافیک، سازمان فرهنگی و حوزه های 
ستادی مثل رفاه، امور اداری و معاونت 

برنامه ریزی که مثل ســایر 
ا ارباب رجوع سر  ا ب ه ت سم ق
و کار ندارنــد ســاعات 9 تا 
12 در محــل کار حضــور 
می یابنــد. شــهردار کرج 
در ادامه با اشــاره به اینکه 
این دســتگاه زودتر از سایر 

بخشــهای اجرایی برای مقابله با کرونا 
و جلوگیری از شــیوع آن اقــدام کرد، 
گفت: اولین زنگ خطر کرونا در شــهر 

را شهرداری به صدا درآورد.
کمالــی زاده اضافه کــرد: اولین فوتی 

ویروس کرونا که در مســیر 
قزوین به تهران جان سپرد 
به بهشــت ســکینه )س( 
منتقل شــد کــه در همان 
ساعت زنگ خطر کرونا در 

کرج زده شد.
این مسئول در ادامه با اشاره 
به اقدامات شهرداری برای پیشگیری 
از شــیوع ویروس افزود: ضــد عفونی 
کردن ناوگان حمل و نقل عمومی اعم 
از تاکســی ها و اتوبوس ها از جمله این 

اقدامات به شمار می رود.

وی گفــت: همچنیــن شــهرداری 
کرج اقدام به ضدعفونــی کردن کلیه 
فضاهای شــهر به ویژه اماکن عمومی 
مانند دادگاه ها، مســاجد، امامزاده ها، 
پارک ها و بوســتان ها و ... که مردم در 

آنجا زیاد تردد دارند، کرده است.
شهردار با بیان اینکه ستاد مرکز و چند 
منطقه نیز به دســتگاه تب سنج مجهز 
شده اند، افزود: ارباب رجوع و پرسنلی 
که تب باالیــی دارند اجــازه ورود به 
شــهرداری را ندارند و برای استراحت 

به منزل هدایت می شوند.

فاطمه حسن ابی  معاون بازرگانی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
استان البرز از اعالم سهمیه جدید نفت 
سفید جهت خانوارهای نفت سفید سوز 

ساکن در استان البرز خبر داد.
اکبرنوروزی گفــت: خانوارهای 1 و 2 
نفره به مقدار 210 لیتــر، خانوارهای 
۳ و 4 نفــره بــه مقــدار 420 لیتــر، 

خانوارهای 5 نفــره و باالتر 
به مقــدار 6۳0 لیتــر و هر 
خانــوار فصلــی و خانــوار 
اتبــاع خارجــی 210 لیتر 
تخصیص داده شــده است 
که می توانند نفت ســفید 
مورد نیاز خــود را از طریق 

فروشــندگی های مربوطــه و با نرخ 

مصوب هر لیتــر یک هزار و 
پانصد ریــال )150 تومان( 

دریافت کنند.
ه افــزود:  ـ ـ م ا د ر ا ی د و
ســهمیه جدید اعالم شده، 
ســی و چهارمیــن مرحله 
تخصیــص نفت ســفید به 
خانوارهای استان البرز در قالب سامانه 

الکترونیکی توزیع نفت سفید می باشد 
که بر روی پوز کلیه فروشــندگی ها تا 

1۳99/02/05 دارای اعتبار می باشد.
در این نوبت نیز همانند دوره های قبل 
اســتفاده از کارت الکترونیکــی نفت 
سفید توســط خانوارها الزامی بوده و 
فروشندگان می بایست استفاده از این 

کارت را مد نظر قرار دهند.

شهرداری

نفت

ج: ضدعفونی عمومی شهر به طور مداوم انجام می شود  شهردار کر

سهمیه جدید نفت سفید استان البرز اعالم شد
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 در ضدعفونی اماکن عمومی
 و معابر سطح شهر

 با دستور موســوی شهردار مشــکین دشت و 
پیرو تاکید شــهبازی اســتاندار البرز، معاونت 
خدمات شهری شــهرداری مشکین دشت برای 
پیشــگیری و مقابله با انتشــار کرونا ویروس و 
همچنین حفظ سالمت شهروندان تمام پرسنل 

و تجهیزات آن معاونت را بسیج کرد
شهردار مشکین دشــت گفت : معاونت خدمات 
شهر شهرداری مشکین دشــت به جهت مقابله 
ا کرونا ویروس و جلوگیری از انتشــار آن اقدام  ب
به ضدعفونــی اماکن پرتردد ازجمله مســاجد، 
اتوبوس ها خطوط کرج و متروی شهید سلطانی 
)پل فردیس(، ایستگاه های اتوبوس، تاکسی های 
کلیه خطوط، دســتگاه های ATM در ســطح 

شهر و ... را آغاز نموده است
موســوی از توزیع بروشــورهای اطالع رسانی 
در سطح شــهر بین اهالی و ســاکنین مشکین 
دشــت، شــهرک بعثت و مهندســی زارعی به 
جهت افزایش آگاهی شــهروندان در راســتای 

پیشگیری از انتشار #کرونا   ویروس خبر داد
شهردار مشکین دشت ضمن اعالم ارسال الیحه ای 
دوفوریتی به شورای شهر جهت مقابله با انتشار 
#کرونا ویروس در ســطح شــهر خبر داد که در 
اولین جلسه شــورا مطرح خواهد شد و در ادامه 
گفت؛ ضدعفونی تمامی مراکز عمومی ســطح 
شــهر از قبیل مســاجد، پارکها، ایستگاههای 
اتوبــوس، آرامســتانها، فرهنگســراها، اماکن 
ورزشــی و محل های پرتردد از اولویت های ین 

شهرداری است.
موسوی در پایان خاطرنشــان کرد؛ شهروندان 
لطفا از تجمع در مراکز عمومــی حتی المقدور 
خــودداری کرده و جهــت اســتفاد از خدمات 
عمومــی شــامل اتوبوســها، تاکســی ها و 
دســتگاه هــای ATM نــکات بهداشــتی و 

مراقبتی را رعایت کنند. 

شهردار فردیس خبر داد
تخفیف ۳۰ درصدی عوارض صدور 

وانه ساختمانی در فردیس پر
 شــهردار فردیــس گفــت: فعــاالن صنعت 
ســاختمان در فردیس می توانند تا پایان سال 
جــاری از تخفیف ۳0 درصدی عــوارض صدور 

پروانه ساختمانی بهره مند شوند.
 محمد خســرو زاده در جمع خبرنگاران حاضر 
شد و با اشــاره به اهمیت قانون رفع موانع تولید 
و حمایت از ســرمایه گــذاران و فعاالن صنعت 
ساختمان، اظهار کرد: مدیریت شهری فردیس 
در نظر دارد به منظور تســهیل در فرآیند صدور 
پروانه ســاختمانی، زمینــه را برای اســتفاده 
۳0 درصدی ســرمایه گذاران و فعاالن صنعت 
ســاختمان از تخفیــف عوارض صــدور پروانه 

ساختمانی فراهم کند.
وی با بیان اینکه شهرداری فردیس تا پایان سال 
جاری پس از ارائه نقشــه های معماری توسط 
مالکان و ســازندگان، پیش پروانه ساختمانی 
را صادر می کند، گفت: با این اقدام ســازندگان 
می تواننــد از تســهیالت ۳0 درصــد تخفیف 
عــوارض صدور پروانــه ســاختمانی بهره مند 

شوند.
شهردار فردیس با بیان اینکه ســرمایه گذاران 
باید بــرای اســتفاده از تخفیــف ۳0 درصدی 
عوارض صدور پروانــه، عوارض صــدور پروانه 
ســاختمانی را برابــر نقشــه های معمــاری تا 
پایان ســال جاری پرداخت کننــد، اضافه کرد: 
سازندگان و ســرمایه گذاران بخش خصوصی 
پس از ارائه نقشــه های معمــاری مهلتی دوماه 
برای تکمیل فرآیند پروانه ســاختمانی خواهند 

داشت.



اعالم سخت ترین مرحله طرح اقدام ملی مسکن

تقاضای مدیران مسکن ملی، از مردم چیست؟
 محبوبه قرمزچشــمه  طرح اقدام ملی مسکن 
بعد از بررسی و بر اســاس نیاز مسکن هر شهر توسط 
وزارت راه و شهرســازی به ســتاد طرح اقــدام ملی 

مسکن تهران ابالغ شد.
یاسر لک، قائم مقام مجری طرح مسکن ویژه تهرانسر 
اظهار کرد: در مرحله اول بعد از ابالغ برنامه اولیه طرح 
اقدام ملی مسکن، برنامه ما تامین زمین برای 7۳هزار 
واحد بود. با تالش هایی که داشــتیم توانستیم فقط 
برای 66هزار واحد زمین تامین کنیم و این ظرفیت را 
اعالم کردیم. در واقع به تعداد 66  هزار متقاضی که در 
مرحله اولیه پذیرش شــده بودند زمین در نظر گرفته 
شــده بود. 20 هزار واحد در شــهرهای زیــر و باالی 
100هزار نفر و برای 4 شــهر پرند هشتگرد پردیس و 
ایوانکی نیز نزدیک به 46هــزار واحد که در مجموعه 

66هزار واحد برای 66هزار متقاضی تامین می شود.

تکمیل ظرفیت ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
وی افزود: به دنبال این هســتیم کــه ظرفیت تولید 
مسکن را در طرح اقدام ملی مســکن افزایش دهیم. 
بخشــی از این افزایــش از محل افزایــش ظرفیت 
انجام می شود و بخشــی از محل ریزش متقاضیان و 
انصراف. مرحله دوم ثبت نــام و تکمیل ظرفیت قبل 
از موضوعات ویروس کرونا قــرار بود قبل از عید انجام 
شــود اما از آنجایی که مراجعه حضوری مردم از هفته 
اول اســفند برای تحویل مــدارک و تکمیل پرونده 
مختل شد، پذیرش ها انجام نمی شود به همین دلیل  
مرحله تکمیل ظرفیت ثبت نام در نیمه دوم فروردین 

و آرامش روانی انجام می شود.
لک با بیان ایــن که همه پــروژه های ما در اســتان 
تهران در قالب فروش اقســاطی است، گفت: بخشی 
از قرادادهای ســاخت و ســاز اقدام ملــی در مبحث 

مشارکت جای می گیرد.

هدف از طرح اقدام ملی مسکن، تحریک تولید 
مسکن است

رئیس اداره اقتصاد مســکن و مهندســی بازآفرینی 
شــهری اداره کل راه و شهرســازی گفــت: هدف از 
توضیح ســرفصل های اصلی طرح اقدام ملی  مسکن 
این اســت که مخاطب بدانــد که طرح اقــدام ملی 
مسکن، اقدام ملی تولید مسکن است. یعنی محرک، 
ابزارهای مختلفی از جمله وام، قســطی دادن زمین، 
99 ساله دادن زمین، تعیین تکلیف پروژه های نیمه 
تمام، قراردادهای مشارکتی روی زمین های با ارزش 
کارشناسی و قیمتی باال اســت که به تحریک تولید 

مسکن در کشور کمک می کند.

 پروژه های تهرانسر پیشران طرح اقدام 
ملی مسکن

وی افــزود: معــروف ترین پــروژه های مشــارکتی 
ما پروژه های تهرانســر اســت که با حضور ریاســت 
جمهوری 5 شهریور 98 به عنوان استارت پروژه های 
اقدام ملی کلنگ زنی شــد. این طرح 2هزار واحدی 
در قالب ســاختمان های 8 تا 12 طبقه اســت. از این 
مجموع 4 بلوک به مرحله قرارداد رســیده اســت و 
استارت  یک هزار واحد این پروژه در تهران سر خورده 
است. یک هزار واحد دیگر نیز به زودی آگهی روزنامه 
و فرآخوان آن درج می شــود )که با توجه به شــرایط 
اسفند ماه و شیوع کرونا، درج آگهی آن، فروردین ماه 
درج شود( تا شرکت های سرمایه گذار ساختمانی در 

این بخش ساخت و ساز را انجام دهند.
لک در ادامه با اشــاره به پرســش های متداول طرح 
اقدام ملی مســکن گفت: متداول ترین پرسش های 
در طرح اقدام ملی مسکن مربوط به نحوه واگذاری 
پروژه های تهرانســر اســت. برخی واحدهایی که از 
پروژه های مشــارکتی تهرانســر ســهم دولت 
می شــود )براســاس قراردادها( بعــد از 50 درصد 
پیشرفت ســاختمانی، در بازار عرضه کنیم و قیمت و 

نحوه عرضه نیز در همان زمان مشخص می شود.

 پیشرفت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن
 در چه مرحله ای است؟

قائم مقام مجری طرح مســکن ویژه تهرانسر درادامه 
با بیــان این که طرح اقــدام ملی مســکن یک پروژه 
عظیم است، گفت: زمین های تخصیص داده شده به 
طرح اقدام ملی مســکن در دماوند، شهر صفادشت، 
شــریف آباد به بنیاد مســکن تحویل داده شده و در 
مراحل طراحی و اخذ پروانه هستند.از نظر پیشرفت 
فیزیکی، 11هزار واحد قرار است توسط بنیاد مسکن 
اجرایی شود. صورت جلسه تخصیص زمین بین بنیاد 
فرمان امام و بنیاد مسکن در شهرهایی از جمله پیشوا، 
فیروزکوه، کیالن آبســرد دماوند انجام شــده است. 
2هزار واحد نیز توســط ســتاد اجرایــی فرمان امام 
اجرایی شــود. به همین منظور زمینی در فرون آباد 
پاکدشت به وســعت ۳8 هکتار برای این طرح فراهم 
کرده اســت. طراحی آن انجام شده و مراحل تصویب 
قانونی و کاربری در حال انجام اســت و پیمانکار برای 
آن انتخاب شــده و به محض آن کــه پروانه آن صادر 

شود، شروع به کار خواهد شد.

وی با بیان ایــن که برنامــه ریزی ما بــرای تحویل 
واحدهای طرح اقدام ملی مســکن 2 ســاله اســت، 
گفت:امیدواریم که تمام پــروژه های طرح اقدام ملی 
مسکن تهران در اوایل 99 شــروع شود و قبل از پایان 
سال 1400 با کمک ســازنده ها به متقاضیان تحویل 

داده شود.

سخت ترین بخش طرح اقدام ملی مسکن
عضو ســتاد طرح اقدام ملی مســکن در پاسخ به این 
پرســش که ســخت ترین قســمت طرح اقدام ملی 
مسکن چیست، گفت: مشــکل ترین کار ما در طرح 
اقدام ملی مسکن تامین زمین مناسب بود.اگر زمین 
در جای مناسبی انتخاب شود یعنی در بافت شهری یا 
چسبیده به بافت شهری اســت. این یعنی آب و برق و 
گاز داخل زمین نیست اما تا سر زمین هست.این گونه 
نیســت که نزدیک ترین تاسیسات زیربنایی به پروژه 

ما 5 کیلیومتر آن طرف تر است.
زمین های دماوند در خیابانی اســت که روبروی آن 
بیمارســتان اســت. زمین اسالمشــهر طرح داخل 
شهرک واوان اسالم شــهر در بلوار ولی عصر است. ما 
دنبال این هســتیم که خطاهایمــان را تکرار نکنیم 

مردم هم ان شاءاهلل همکاری الزم را انجام می دهند.

تقاضای ستاد طرح اقدام ملی مسکن از مردم
وی ادامــه داد : از متقاضین طرح اقدام ملی مســکن 
تقاضــا دارم این طرح را جدی بگیرنــد.  بخش عمده 
طرح ملی مســکن بر عهده متقاضیان اســت و بانک 
مرکز به مرور در مراحل ســاخت مسکن بخش وام و 
تسهیالت بانکی را تزریق خواهد کرد. بخشی از هزینه 
ساخت مسکن را متقاضیان تعهد می کنند. متقاضی 
باید در نظر داشته باشد این مبالغ را به موقع پرداخت 
کند. اگر آورده های مالی متقاضیان به موقع به پروژه ها 
تزریق نشــود، باعث طوالنی شــدن پروژه می شود و 

خستگی دست اندرکاران و متقاضیان خواهد شد.
لک افزود: همه پروژه های مسکن مهر که با موفقیت 
و به موقع پایان یافت و مردم در آن ســاکن شدند، 
همان هایی بودند که مردم پــای کار بودند هم از مِن 
دولت پیگیــری کردند و به شــکل موجدانه به دنبال 
اجرایی شــدن آن بودند و هم واریز آورده های آن ها 
به موقع بوده است.وی خاطر نشان کرد: در طرح اقدام 
ملی مســکن هم متقاضیان امیدوارند و هم کســانی 
که ثبت نام نکرده اند چرا کــه امیدوارند که با اجرایی 
شدن طرح اقدام ملی مســکن، این کاهش تقاضا در 

بازار بر قیمت تمام شده مسکن تاثیر بگذارد. 
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افزایش عرضه واحدهای اجاره ای 
راه حل ساماندهی بازار اجاره

مدیرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی افزایش عرضه واحدهای اجاره ای 
را راه حلی برای ســاماندهی بــازار اجاره عنوان 
کرد و توضیح داد: ســامانه امالک و اســکان که 
به تازگــی رونمایی شــد این قابلیــت و توان را 
دارد که واحدهای خالی را برای بازار اســتیجار، 
عرضه کند.   پروانه اصالنی دربــاره برنامه های 
ســاماندهی بــازار اجــاره گفــت: وزارت راه و 
شهرســازی به دنبال آن اســت تا با استفاده از 
ظرفیت هایی کــه در اختیــار دارد و همچنین 
یت های بخش خصوصی، مدل اجاره داری  ظرف
حرفه ای را در کشور ایجاد کند. به همین لحاظ، 
ضرورت دارد تا مشــوق هایی از سوی وزارتخانه 
به بخش خصوصی ارایه شود و بخش خصوصی 
واحدهایی را بسازد و یا واحدهایی را که در حال 
تکمیل دارد در اختیار این بخــش و دولت قرار 

دهد.
اصالنی ضمن تاکید بر اینکه ســاخت واحدهای 
استیجاری توســط بخش خصوصی و با حمایت 
دولت، طرحی میان مدت اســت، خاطرنشــان 
کرد: هم اکنون پروژه های مســکونی نیمه تمام 
و تمام شــده هســتند که قابلیت الحاق به طرح 
اجاره داری حرفــه ای را دارنــد. در این بخش، 
پیشنهاد می شــود تا بخش خصوصی واحدهای 
ساخته شــده و یا در حال تکمیل خود را با دولت 
تهاتر کند و با ارایه واحدهای مسکونی، از دولت 

زمین برای احداث واحدهای جدید بگیرد.
وی تصریح کــرد: واحدهای مســکونی تکمیل 
شــده و در دســت تکمیل در طرح اجاره داری 
حرفه ای به اســتیجار بــرای گروه های مختلف 
درآمدی که توان تامین مســکن خود را ندارند و 
یا بخش عمده درآمد آنها به اجاره بها اختصاص 
یافته اســت، با بهای متناســب با درآمد، اجاره 
داده می شــود.اصالنی تاکید کــرد: همانطور 
که بارها نیز اعالم شــده،برای اینکه این سامانه 
بتواند فعالیت موردانتظــار را ارایه دهد نیازمند 
اطالعاتی اســت که از حوزه ها و ســازمان های 
مختلف بایــد در اختیار ســامانه قــرار بگیرد 
و خروجی ایــن ســامانه متکی بــه اطالعات، 

شناسایی واحدهای خالی است.
وی افــزود: تفاضاهــای مشــخصی را بــرای 
دســتگاه های اجرایی همچــون آب، برق، گاز، 
مرکز آمار، سازمان امور مالیاتی، شرکت خدمات 
انرژی و دیگر ســازمان ها که  ایــن اطالعات را 
دارند، ارســال کرده ایم. نهادها و سازمان های 
دارای اطالعات بایــد اطالعات خــود را  با این 
سامانه به اشــتراک بگذارند و به محض آنکه این 
اطالعات در ســامانه ثبت و به اشتراک گذاشته 
شود این ســامانه قابلیت شناســایی خانه های 
خالی را دارد که ما امیدوار هستیم تا پایان امسال 
این اتفاق بیفتد و ما بتوانیم در ســال آتی از این 

ظرفیت به نفع کشور بهره ببریم.
مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی از موضوعــات در دســت پیگیری 
وزارتخانــه راه و شهرســازی را کم کردن فشــار 
اجاره بها برای گروه هایی که در تامین مسکن خود 
مشکل دارند، اعالم کرد و گفت: هم اکنون عالوه بر 
دهک های یک تا سه که توان تامین مسکن را برای 
خود ندارند، گروه های میان درآمدی که شــامل 
دهک های 4 تا 7 هستند نیز در تامین مسکن خود 
مشکالتی را دارند که به همین منظور جلساتی را 
با نهادهای متولی حمایت گــروه های کم درآمد 
تشــکیل داده و به دنبال رفع مشــکالت در این 
خصوص هستیم.وی یادآور شــد: تامین مسکن 
گروه های کم درآمدی صرفا به دنبال ســاخت 
واحدهای مسکونی نیست بلکه تامین بخشی از 
اجاره بها، ارایه وام های قرض الحسنه نیز شامل 
این طرح اســت. امید اســت تا پایان سال مدل 
حمایتی دولت در تامین مسکن کم درآمدها در 

بخش اجاره داری تدوین شود.



با الزام اجرایی شدن ارتقای خودروهای سواری به استاندارد یورو ۵

وسازان ایران هشدار داد انجمن خودر
خریدار    دبیر انجمن خودروسازان ایران در رابطه 
با الزام اجرایی شــدن ارتقای خودروهای سواری به 
اســتاندارد یورو 5 در شرایط تحمیل شــده ناشی از 

تحریم های ظالمانه هشدار داد.
 احمــد نعمت بخش اظهــار کرد: قانــون هوای پاک 
در زمان به امضا رســیدن برجام و زمانی که مســائل 

خوشبینانه تصور می شد، تنظیم شد. 
یکی از آیین نامه های قانون مذکور بر این اســاس 
بود که از ابتدای سال 1۳98، استاندارد خودروها 
را به یــورو 5 ارتقا دهیــم اما به دلیل مشــکالت 
به وجــود  آمــده از تحریم ها، ســال گذشــته به 
درخواست  انجمن خودروســازان ایران نامه ای به 
وزیر صنعت، معدن و تجــارت و معاون اول رییس 
جمهور ارســال شــد تا اجرای برخــی از بندهای 
آیین نامه قانون مذبــور را تا رفع تحریم ها به حالت 

تعلیق درآورند.
دبیر انجمن خودروســازان ایران ادامــه داد: با توجه 
به اینکه ســوخت یورو 5 با ppm  10 گوگرد، عرضه 
سراسری نشد و اجرای اســتاندارد یورو 5 نیز نیازمند 
تکنولوژی هــای جدید  بــه  ویژه بــرای خودروهای 
اتوماتیک اســت که ما فاقد آن ها هســتیم؛ اما دولت 
مصوب کرد تا به مدت یک سال اجرای استاندارد یورو 
پنج عقب بیفتد و قرار شد از ابتدای فروردین ماه سال 

99 اجرا شود. 
اخیرا نیز مکاتباتی با وزارت صمت داشــته ایم که در 
این یک سال نه  تنها هیچ تسهیالتی فراهم نشده، بلکه 
تحریم ها شدیدتر هم شــده اند.وی افزود: همچنین 
براســاس "بند الف قســمت )2( مصوبه شــماره  
157۳86 / ت56229 ه سال 97"  هیات وزیران، 
مصوب شد تا به ازای سه خودروی دیزلی تولیدی 
که اســتاندارد یورو EEV  5 داشــته باشد، یک 

خودرو فرسوده از رده خارج شود.
نعمت بخش ادامــه داد: طبق طرح نوســازی ناوگان 
حمل ونقل  فرســوده کــه 22 بهمن دو ســال پیش 
توســط رییس جمهور اعالم شــد، قرار  است  که 50 
درصد مبلغ خودروی جایگزیــن در جهت کمک به 
دارندگان خودروهای فرسوده توسط دولت پرداخت 
شــود که خودروها ارزان تر به دست متقاضیان برسد 
تا اثر تورمی ناشــی از هزینه حمل و نقل کاهش یابد؛ 
لذا خروج یک کامیون فرســوده در قبال تولید ســه 
کامیون با اســتاندارد یــورو EVV 5 مغایر با طرح 
نوســازی اســت؛ چراکه با پرداخت نیمی از هزینه ها 
توسط دولت، با از رده خارج کردن یک خودرو به ازای 
تولید ســه خودرو، افزایش قیمت کامیون ها را در پی 

خواهد داشت. بنابراین  ما خواســتار لغو این بند نیز 
شدیم اما در پاسخ به هر دو درخواست ما، تنها اجرای 
هر دو بند مصوبه مذکور یکســال بــه تعویق انداخته 

شد.

اثر تورمی مضاعف ناشی از اسقاط یک کامیون 
با تولید سه خودرو

وی با تاکید بــر اینکه طرح از رده خــارج کردن یک 
خودرو فرســوده به ازای هر ســه خودروی تولیدی 
دیزلی اثــر تورمی مضاعف دارد، گفــت: زمانی که به 
طور نمونه جایگزینی  یک خودرو کامیون فرســوده 
با نو، برای دارنده خودرو گران تمام شــود، اثر تورمی 
خواهد داشت؛ چراکه حمل ونقل  باری کاالها توسط 

کامیون ها صورت می گیرد. 
زمانی کــه قیمــت کامیــون گران تر تمام شــود، 
حمل ونقل تمام  کاالها نیز منجر بــه افزایش قیمت 

آن ها خواهد شد.
دبیر انجمن خودروســازان ایران تاکیــد کرد: ذرات 
معلق  عامل اصلــی 86 درصد روزهایی هســتند که 
سطح آالیندگی ها در هوا زیاد است که عمدتا توسط 
اتوبوس ها، کامیون و موتورســیکلت ها تولید شــده 
و ربط چندانــی به خودروهای  ســواری ندارد. عالوه 
براین  فلزات گران بهایی که در کاتالیست خودروهای 
یورو 5 استفاده می شود، نسبت به خودروهای یورو4 
بسیار گران تر شــده اســت. به طور مثال قیمت یک 
کاتالیســت موتور TU۵  ایران خودرو در ســال 95، 
200 هــزار تومان بوده که اکنــون دو میلیون و 400 
هزار تومان رســیده اســت  و در واقع فلــزات مورد 
اســتفاده در کاتالیســت ها 10 برابر گران شــده که 

موجب افزایش قیمت خودروها خواهد شد.  

 ابتدا سوخت را تامین کنید، سپس دستور 
ارتقا خودرو دهید

وی یادآور شــد: در حال حاضر با فریزشدن قیمت ها 

از بهمن ماه ســال گذشته، شــرکت های خودروساز 
متحمل ضرر و زیان هنگفتی شده اند، حال اگر بتوانیم 
اســتاندارها را به یورو 5 برسانیم باز هم زیان بیشتری 

ایجاد خواهد شد. 
عالوه بر این، ســوخت مناســب این خودروها نیز 
فراهــم نیســت و این نبود ســوخت متناســب به 
تالیست های خودرو و در نتیجه موتور آن آسیب  کا

می زند. 
در همه جای دنیا این موضوع شناخته شده و پذیرفته 
شــده اســت که هر زمان قرار اســت ارتقا آالیندگی 
خودروها صورت گیــرد، ابتدا باید بــه دنبال تولید و 

توزیع سوخت مناسب آن رفت.
دبیر انجمن خودروسازان ایران هشدار داد: هشدار ما 
این است که با گران شــدن مواد اولیه مورد استفاده 
در کاتالیســت ها و باتوجــه بــه اینکــه قیمت های 
خودروســازان دســتوری اســت و آن ها را به زیان 
رسانده، چطور می توان ارتقا اســتاندارد از یورو 4 به 

یورو 5 داشته باشیم. 
در حالی که برای هر خودرو به طور متوســط  دو الی 
چهار  میلیون تومان به قیمت ها افزوده خواهد شــد. 
عالوه براین به دلیل اینکه سوخت استاندارد مناسب 
فراهم نیست، پس از مدت کوتاهی کاتالیست و موتور 
خودرو آسیب دیده و برای دارنده خودرو دردسرساز 

می شود.
وی افــزود: از دولــت محترم می خواهیــم  مصوبه 
شــماره  157۳86 / ت56229 ه، بند الف )1 و 2(  
خود را تاشــش ماه پــس از رفع تحریم هــا تمدید 
کنند؛ در غیر این صورت از ابتدای ســال آینده، 90 
درصد خودروهای سواری  شماره  گذاری نخواهند 
شــد که وضعیت متالطم بــازار فعلی را آشــفته تر 
خواهد کرد؛ ) اختــالف قیمت بیشــتر کارخانه با 

قیمت بازار(. 
متاســفانه یکی از معضالت صنعت خــودرو همین 
اختالف زیاد قیمت کارخانه و قیمت بازار است. بارها 
پیشنهاد شــده که اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار 
به فروش رسد اما کســی جرات تصمیم گیری در این 

مورد را ندارد.
 بنابراین تــا زمانی که دو قیمت بــرای خودرو وجود 
دارد، رانت و فســاد  صف طویل دالالن وجود خواهد 
داشت؛ لذا در صورت عدم اصالح مصوبه مذکور هیات 
دولت و عدم شــماره گذاری خودروها در سال آینده 
قیمت خودرو سواری در بازار )با عدم عرضه( به شدت 
افزایش یافته و مشــکالت فعلی را دو چندان خواهد 

کرد.
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تصویب افزایش ۲۵ درصدی 
کرایه های حمل و نقل عمومی

افزایش 25 درصدی نرخ کرایه های حمل و نقل 
عمومی در ســال 99 در صحن شورای اسالمی 

شهر تهران به تصویب رسید.
در جلســه  دیروز شــورای اســالمی شــهر 
هران ادامــه بررســی الیحه بودجه ســال  ت
99 در دستور کار شــورا قرار گرفت و محمد 
علیخانــی رئیس کمیســیون حمــل و نقل و 
عمران شورای شــهر تهران در خصوص بهای 
خدمات حمل و نقل گفت: پس از بررسی های 
تخصصی افزایش حدود 25 درصدی خدمات 
در حوزه حمل و نقل عمومی را در کمیسیون 
تخصصی به تصویب رســاندیم. بر این اساس 
بلیت مترو داخل شــهری از 1,200 تومان به 
1,500 تومــان در ســال 99 افزایش خواهد 
یافت و بلیت تک ســفره مترو نیــز با افزایش 
200 تومانی به 1700 در ســال 99 تغییر می 

کند.
 بلیت تک ســفره هشــتگرد که 60 کلومتر 
اســت 5 هزار تومان تعیین شده و بلیت مترو 
فرودگاه امام )ره( به دلیل کــم بودن تعداد 
مســافرانش همان 9 هزار تومان باقی خواهد 
مانــد همچنین برای اتوبــوس و مینی بوس 
نیز افزایــش 25 درصدی پیش بینی شــده 

است.
رئیس کمیســیون حمل و نقل شــورای شهر 
تهران نیــز گفت: کرایــه های انواع تاکســی و 
سرویس مدرسه تا سقف 25 درصد افزایش پیدا 

خواهد کرد.
در جریان بررســی بهای خدمــات حمل و نقل 
عمومی بهاره آروین با انتقاد از تعیین نرخ بلیت 
مترو هشــتگرد گفت: پیش از این در خصوص 
ناایمن بودن مترو هشــتگرد به شــهردار تهران 
تذکر دادم که پاســخ داده شــد مسئولیت سفر 
مترو هشتگرد با شهرداری نیســت و به همین 
دلیل نرخ بلیتش را مشخص نکرده ایم، حاال چرا 
شــورای شــهر تهران می خواهد برای یک خط 
ناایمن قیمت بلیت تعیین کنــد و اینگونه ما به 
طور غیرمستقیم مســئولیت این خط را قبول 

کرده ایم.
او همچنین در مخالفــت با افزایش 25 درصدی 
نرخ کرایه ها گفت: بر اســاس قانون می توانیم 
بر اساس تورم اعالمی این نرخ را مشخص کنیم 
و چرا با یــک عدد ثابت که شــاید از میزان تورم 
سال آینده کمتر باشد نرخ ها را مشخص کنیم، 
ممکن اســت قیمت های جدید برای رانندگان 

صرف نکند.
علیخانــی در پاســخ بــه آروین گفت: ســال 
گذشته بر اســاس نرخ تورم کرایه ها مشخص 
شــد که رفت و بر گشــت الیحه زیاد شد و در 
اجرا دچار مشکل شــدیم و نهایتاً دولت سقف 
25 درصد را تعییــن کرد بنابراین ما امســال 
برای پیشگیری از مشکالت این عدد را تعیین 

کردیم.
هاشــمی خطاب به آروین گفت: مشکالت مترو 
هشــتگرد در حال رفع شدن اســت و به زودی 

سیگنالینگ آن درست می شود.
در نهایت اعضای شــورا به گزارش کمیســیون 
حمل و نقل در خصوص افزایــش کرایه ها رای 
مثبت دادند و این تبصره با 16 رای از 19 رای به 

تصویب رسید. 
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

افزایش فروش برخی کاالها از زنجبیل تا عنبرنسا

ونا بازار کدام مشاغل را در ایران داغ کرد؟ کر
خریدار   با شــیوع کرونا در ایران، بازارها تغییراتی 
جدی را تحت تاثیر کاهش شدید مشتریان از یک سو 
و تعطیلــی برخی از واحدهای صنفی از ســوی دیگر 

تجربه کردند.
 در شرایط کنونی اما برخی مشــاغل با رونق ویژه ای 
مواجه شــده اند. هر روز اخبار متعددی در خصوص 
کشــف ژل های ضدعفونی و ماســک و ... در سراسر 
کشــور به گوش می رســد امــا همچنان بــازار این 
محصوالت داغ داغ اســت، هر چند پشت شیشه های 
داروخانه ها دســت نوشــته هایی مبنی بر اینکه ژل 

داریم، ماسک نداریم و ... به چشم می خورد.

 داروخانه ها
 داروخانه ها این روزهــا وضعیت فوق العاده ای دارند. 
در شرایطی که قفسه ماسک و دســتکش و مواد ضد 
عفونــی در فروشــگاه های زنجیره ای خالی اســت 
داروخانه هــا به یکــی از پرمراجعه تریــن واحدهای 
صنفــی در این روزها بــدل شــده اند . متصدی یک 
داروخانه که به محض ورود هر مشتری تاکید می کرد 
فقط الکل یک لیتری داریم، در پاســخ به این سئوال 
که این روزها چقدر با افزایش فروش مواجه شده اید، 
گفت: وقعا آمار نمی توانم بدهم ولی مشــتری وقتی 
می بیند مواد ضدعفونی نیست صابون آنتی باکتریال 
یا صابون های خاص و ژل های شستشــوی دست که 
غیر الکلی هستند را می خرد و از این بابت ما با افزایش 

فروش مواجه هستیم .

عطاری ها
 جالــب اینجاســت که بــازار عطاری ها ایــن روزها 
داغتر از همیشه است . خرید اســپند، پودر زنجبیل، 
عنبرنســا،چهار تخم، میخــک و ... بــا افزایش قابل 
توجهی روبرو شــده اســت. هر آنچــه در عطاری ها 
با عنوان ضدعفونی کننــده و دارای طبع گرم عرضه 
می شــود ، این روزها بازار گرمی را به خود اختصاص 
داده اند . در این میان داغ شــدن بــازار برخی کاالها 
مانند کود االغ و ... کمی تعجب آور می نماید. نه فقط 
در عطاری های سطح شــهر که در فضای مجازی نیز 
ازار خرید و فروش عنبرنسارا داغ است . هرکیلوگرم  ب
کود االغ در ســایت دیوار بین 75 تا 150 هزار تومان 
برای فروش گذاشــته شــده اســت. در یکی از این 
آگهی ها گفته شــده که کودها متعلق به االغ جوان و 
ماده اســت که خاصیت ضدعفونی قوی تری دارد و از 

طالقان برای مشتریان ارسال می شود. 

میوه فروشی ها
 هر چه قنادی ها خلوت تر می شــود، میوه فروشی ها 
بازار داغ تری را می یابند . انتشار اخباری در خصوص 
تقویت سیســتم ایمنــی و خــوردن ویتامین کافی 
خصوصا ویتامین c برای مقابله با کرونا ســبب شده 
است قیمت پرتقال و لیموشیرین و لیموترش و البته 
سیر و زنجبیل را به شدت باال برد . حاال زنجبیل حتی 
به قیمت هایی باالتر از 120 هــزار تومان در هر کیلو 
فروخته می شود و قیمت لیموشــیرین نیز در برخی 
واحدهای صنفی بیــن 18 تا 20 هزار تومان شــده 
است . ســیر به 50 تا 60 هزار تومان رسیده است .یک 
فعال در صنف میوه فروش در منطقه شــرقی تهران 
در خصوص تغییرات رخ داده دروضعیت کاری گفت: 
مشکل افزایش قیمت فقط به ما مربوط نیست، برخی 
در میادین همه زنجبیل و سیر و لیموشیرین را می خرند 
و بعد به مغازه ها با قیمت باال می فروشــند. وی گفت: 
نه فقط فروش این اقالم که حتی فروش سایر میوه ها 
نیز رشــد کرده اســت و دلیلش فقط افزایش مصرف 

نیست .

فروشندگان لوازم بهداشتی
اگر پشــت شیشــه مغازه لوازم آرایشــی نوشته ای 
هر چند کوچک باشــد بــا این مضمون کــه ژل ضد 
عفونی داریم، آن وقتی اســت که می شــود در مورد 
گرمی بازارشــان توضیحاتی داد. یک فروشنده لوازم 
بهداشتی در منطقه ولیعصر گفت: کسی لوازم آرایش 
نمی خرد اما هر چه شوینده صورت و دست و ... داشتم 

تمام شد،حتی شوینده هایی که الکلی نبود. 

سوپرمارکت ها
گذشته از واحدهای صنفی پیش گفته،سوپرمارکت ها 
و مغازه های سطح شهر با افزایش قابل توجه مشتری 
از یک ســو و افزایش حجم خرید کاالهای اساسی و 
شوینده ها از ســوی دیگر مواجه هســتند . این رشد 
در شــرایطی اتفاق افتاده اســت که فروشگاه های 

زنجیره ای و ... نیز با افزایش فروش همراه هستند. 
کرونا هر چند اغلــب واحدهای تولیــدی و صنعتی 
و اصناف را با بحرانی ناخواســته مواج کرده است اما 
سبب شده اســت تولید کنندگان لوازم بهداشتی سه 

شیفته مشغول فعالیت باشند. 

ح جدید به   قیمت سکه طر
۵ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
جدید 1۳ اســفند 98 به 5 میلیون و 870 هزار 

تومان رسید.
قیمت هر ســکه تمام بهــار آزادی طرح قدیم 5 
میلیون و 800 هزار تومان، نیم ســکه 2 میلیون 
و 950 هزار تومان، ربع ســکه 1 میلیون و 750 
هزار تومان و ســکه یک گرمی 980 هزار تومان 

است.
در عین حال هر اونس طــال در بازارهای جهانی 
1595 دالر و 2 ســنت و هر گرم طالی 18 عیار 

نیز 590 هزار و 514 تومان است.

صادرات الکل ممنوع شده است
سرپرســت معاونت امور صنایــع وزارت صمت 
گفت: تعرفه واردات مــواد اولیه مثــل الکل را 
پنج درصد کاهش داده ایم تــا واردات با حجم و 

سرعت بیشتری انجام شود.
از  بازدیــد  در  نیارکــی  هــدی صادقــی  م
کارخانه هــای تولیدکننده محلــول و ژل های 
ضدعفونــی کننــده در البرز اظهار کــرد: این 
بازدیــد زمینه ای برای اطالع از مشــکالتی که 
واحدهــای تولیدی در شــرایط فعلــی برای 
فزایش حجم تولیدات اقالم ضدعفونی کننده  ا
مورد نیاز مردم با آن مواجه هســتند، به وجود 

آورد.
 وی ادامه داد: تولیــد این اقالم در حیطه وظایف 
ســازمان صمت قــرار دارد ولی توزیــع آنها با 
ســازمان غذا و دارو و شرکت های پخش دارویی 

است.
وی افزود: حواله های مواد اولیه برای تولید اقالم 
مواد ضدعفونی کننده که اصلی ترین آنها الکل 
اســت را ســازمان غذا و دارو صادر و در اختیار 

واحدهای تولیدی قرار می دهد.
این مسئول توضیح داد: شــرکت های تولیدی 
از طریق این حواله هــا می توانند مواد اولیه مورد 
نیاز خود را تهیه و در نهایت محصول نهایی خود 

را تولید کنند.
وی ادامه داد: اقالم ضدعفونــی کننده تولیدی 
نیز از طریق شرکت های پخش ســازمان غذا و 

دارو در جامعه هدف توزیع می شود.
صادقــی نیارکــی اضافــه کــرد: بــا توجه به 
محدودیت هایی که برای تامین مواد اولیه مورد 
نیاز برای تولید مواد ضدعفونــی کننده داریم، 

صادرات الکل را ممنوع کرده ایم.
این مســئول افزود: عالوه براین، تعرفه واردات 
مواد اولیــه مثل الکل را نیز پنــج درصد کاهش 
داده ایم تا واردات با حجم و ســرعت بیشــتری 

انجام شود.
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت 
گفت: نیاز هر یــک از واحدهــای تولیدی 
در خصوص مــواد اولیه احصاء شــده و این 
مواد بر اســاس این نیاز در اختیار آنها قرار 

می گیرد.
وی اضافه کرد: بــا مکانیزمی که بــرای تامین 
مواد اولیه مــورد نیاز شــرکت های تولیدی در 
نظر گرفته ایم بــه زودی حجم زیــادی از اقالم 
ضدعفونــی کننــده وارد بــازار می شــود و با 
افزایش عرضه، میــزان تقاضا نیز به حالت عادی 

بازمی گردد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
افزایش تولید مواد ضدعفونی 

کننده و بهداشتی ۲برابرشد
وزیر صنعــت، معدن وتجارت اعــالم کرد: تولید 
مواد ضدعفونی کننــده و بهداشــتی از ابتدای 
اســفند ماه جاری افزایش دو برابری یافته و برای 
واحد هایی که امکان فعالیت داشتند، مجوز صادر 
شد. رضا رحمانی افزود: براســاس اعالم نیاز 80 
میلیونی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برای ماســک، باوجود اینکه تولید این محصول 
دو تا سه برابر شــرایط معمول شده است؛ در این 
زمینه با مساعدت دولت و تخصیص ارز دولتی از 
ســوی بانک مرکزی، واردات در سریعترین زمان 

ممکن در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر صنعــت، معــدن و تجارت خاطرنشــان 
ســاخت: بیشــترین دغدغه ها در مورد تامین 
ماسک تنفسی اســت که ظرفیت تولید کشور 
به نسبت تقاضای چند برابری روزهای اخیر و با 

توجه به تولید پایین، کمبودهایی به وجود آمد.
وی افــزود: فرآیند توزیع اقالم بهداشــتی، ضد 
عفونی کننــده و ماســک ، نیازمنــد اصالح و 
بازبینی جدی اســت و ایــن وزارتخانه آمادگی 
دارد تجربیات خود را در اختیار وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
 همزمان با اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی در زمینه بیمــاری کرونا، 
ســتادی در وزارت صنعت، معــدن و تجارت با 
حضور همه عوامل مرتبط، تشــکل های بخش 
خصوصی، انجمن ها و تولیدکنندگان تشــکیل 
و اقالم کاالیی مورد نیــاز جهت تولید و تامین به 

میزان کافی مورد توجه و رصد قرار گرفته اند.
رحمانی یادآور شــد: پیش از این شــرکت های 
تولید کننده محصوالت بهداشــتی، ضد عفونی 
کننده و ماســک، فعالیت خود را زیر نظر وزارت 
بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو انجام داده 
و وزارت صنعت بر اســاس مسوولیت خود، برای 
حفظ فرایند تولید این واحدها وارد عمل شــدو 

افزایش تولید در این بخش را پیگیری می کند.
وی تصریــح کرد: تعــداد واحدهــای صنعتی 
فعال در حوزه شــوینده بهداشتی، هیچ مشکلی 
درسطح کشور ندارند و به میزان کافی تولیدات 

در سطح بازار عرضه می شود.
وزیر صنعت اعــالم کــرد: روند تامیــن اقالم 
بهداشتی و ضدعفونی کننده ها تداوم دارد و در 
این مدت با هماهنگی ســازمان غذا و دارو، 107 
مجوز نیز برای تغییر محصول از آرایشی به مواد 
شوینده و بهداشــتی و ضد عفونی کننده صادر 
شده و به قید فوریت نیز پروانه فعالیت آنها اعطا 
شده تا نیاز مصرف کنندگان در کشور با مشکلی 
روبرو نشــود. ویروس کرونا از اوایــل دی ماه در 
»ووهان«واقع در اســتان »هوبی« چین پدیدار 
شد و تاکنون عالوه بر کشــورهای جنوب شرق 
آســیا، خاورمیانه، اروپا، قاره های آفریقا، اروپا 
و اقیانوســیه را هم تحت تاثیر قرار داده اســت.
تاکنون حدود ســه هزار نفر بر اثــر ابتال به این 

بیماری ویروسی جانباخته اند.


