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FATF تاثیری درنظام 
ارزی ندارد

به شکست ماده در اثر اعمال نیروهای متناوب کمتر 
از استحکام نهایی، خستگی گفته می شود. فلز تحت 
تنش تکراری متناوب، در تنشــی به مراتب کمتر از 
تنش الزم برای شکســت در اثر یک مرتبه اعمال بار، 

خواهد شکست.
این تعریف استاندارد برای خســتگی مواد یا فلزات 
است. اما کافیست به جای ماده یا فلز در پاراگراف باال 
عبارت جامعه یا نظام حکمرانــی را جایگزین کنید. 
حال به شرایط کشور نگاه کنید. بحران کرونا هرچند 
بحرانی جهان گیر و جهان گستر است اما در ایران در 
کنار »ابرچالش های تحریم، رشد اقتصادی منفی و 

تورم باالی 50 درصد« بحرانی به مراتب کمرشکن تر 
و آسیب زاتر اســت. جامعه ای که در 2 سال گذشته با 
شدیدترین تحریم های تاریخ بشر دست و پنجه نرم 
کرده، رشــد اقتصادی منفی 15 درصد که به معنی 
کوچک شــدن یک دهم از ثروت جامعه است را فقط 
در دو ســال تجربه کرده و تــورم 50 درصدی را در 
سال 98 تاب آورده، خســتگی کم سابقه ای را تجربه 
می کند. خستگی که  بار اصلی تنش های کمرشکن 
آن بــر دوش دهک های پایین درآمدی بوده اســت. 
حال با کرونا ضربه کاری به این دهک ها وارد شــده 

است.
اینکه کرونــا در بدترین شــرایط )کــه 70 درصد 
جمعیت کشــور به این ویروس آلوده شــود( باعث 
مرگ حــدود 350 هــزار نفــر از جمعیت کشــور 
که بخش غالب آن باالی 60 ســال هســتند بشود 
وحشــتناک و غیرقابل باور اســت. اما ایــن ضربه 

اصلی کرونا بــه جامعه ایران نیســت. ضربه اصلی از 
ناحیه اقتصاد وارد خواهد شــد و به دهک های پایین 

درآمدی.
به این چنــد عدد دقــت کنیــد: در آخریــن آمار 
منتشر شده از اشتغال کشــور در بهار 1398 حدود 
2.436.000 نفر اشــتغال ناقص دارنــد یعنی کار 
بصــورت تمام وقــت پیــدا نمی کننــد. همچنین 
12.100.000 نفــر در بخش خدمات مشــغول به 
کارند که 50 درصد کل اشــتغال کشــور را تشکیل 
می دهند. بیشترین میزان ضربه کرونا به اشتغال در 
کشــور در حوزه خدمات و در کاهش میزان اشتغال 
ناقص خواهد بود. مطابق محاســبات مســتخرجه 
از مدل توسعه داده شده توســط نگارنده بیشترین 
میزان ضربه به اشــتغال در حوزه خدمات به رســته 
فعالیت های خرده فروشی-عمده فروشــی، حمل و 
نقل و انبارداری، فعالیت هــای مربوط به تامین غذا و 

مکان، فعالیت های مرتبط با امالک )غیر از ســاخت 
و ساز اســت(، فعالیت های حوزه آموزش و در نهایت 
گروه های فعالیتی مربوط به هنر، سرگرمی و تفریح 
وارد خواهد شــد. در نهایت، محاســبات من نشان 
می دهد که حدود 1.991.670 شــغل در خط قرمز 

و در معرض خطر جدی هستند.
بخش بزرگی از کارگاه های کوچک و متوســط کشور 
حول فعالیت های ذکر شــده در باال شکل گرفته اند و 
بیشترین میزان آسیب را از گسترش ویروس به دلیل 
سقوط شدید در تقاضا دیده اند. فروش این کارگاه ها 
در یک ماه گذشــته بین 30 تا 70 درصد افت کرده و 
غالب آنها را با زیان  عملیاتی مواجه ساخته بطوری که 
به زبان علم اقتصاد، هزینه نهایی این بنگاه ها از درآمد 
کل کمتر شــده و منطق اقتصادی حکم می کند که 

این بنگاه ها )فعال بصورت موقت( تعطیل کنند. 
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

FATF تاثیری درنظام ارزی ندارد
خریدار    عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: 
قبل از اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد، 
هیچ مراوده اقتصادی بین ایران و دیگر کشورها انجام 
نمی شــد، لذا FATF هیچ تأثیری در نظام ارزی ما 
ندارد. محمدرضا پورابراهیمی درباره وضعیت بازار ارز 
گفت: وضعیت بازار ارز نشان دهنده این است که بانک 
مرکزی تا حدی توانسته بر اوضاع تسلط داشته باشد 

و بازار را در بحث عرضه و تقاضا مدیریت کند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس ادامــه داد: ما با 
ســخت ترین تحریم های دشــمن روبرو هســتیم و 
آمریکایی هــا اجــازه نمی دهند یــک دالر مراودات 
اقتصادی ایران با کشــورهای مختلف انجام شود. بعد 
از خروج آمریکایی ها از برجام و شــرایط جدیدی که 
در اقتصاد کشور پیش آمد، شرایط سختی بر اقتصاد 

ایران تحمیل شد.
وی گفت: در طول یک سال گذشته حدود 80 میلیارد 
دالر مــراودات اقتصــادی ایران در بخــش صادرات 
و واردات انجام شــده اســت، لذا تالش آمریکایی ها 
بــرای توقف اقتصــاد ایران شکســت خــورد. البته 

محدودیت هایی در این خصوص وجود دارد.
پورابراهیمی در خصوص علت تشدید التهابات ارزی 
تصریح کــرد: تصمیم اخیر FATF موجب تشــدید 
 FATF التهاب بازار ارز شد. البته تأثیر واقعی تصمیم

در قرار دادن ایران در لیست ســیاه در اقتصاد کشور 
تأثیر محسوسی نیســت.وی اظهار داشــت: قبل از 
اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد، عماًل 
هیچ مراوده علنی اقتصادی بین ایران و کشــورهای 
مختلف انجام نمی شــد، لذا قرار گرفتن ایران در بلک 
لیست هیچ تأثیری در نظام ارزی ما نداشت اما اعالم 

این خبر تأثیر روانی بر بازار ارز گذاشت.
پورابرهیمی اظهار داشــت: زمانی کــه آمریکایی ها 
برجــام را امضا کردند، FATF هیــچ گونه همکاری 
ارزی با جمهوری اســالمی نداشــت و اجازه ندادند 
حتی جمهوری اســالمی به صورت رسمی اعتبارات 
اندک ارزی را در مبادالت جابه جــا کند.وی تصریح 
کرد: تصمیم اخیر FATF نشــان دهنده تأیید رفتار 
اروپا و آمریکا علیه ایران است. قبل از این تصمیم نیز، 
جمهوری اسالمی با دور زدن تحریم ها اقتصاد کشور 

را پیش می برد و االن هم همان مسیر را ادامه می دهد. 
فضای روانی کوتــاه مدتی در بازار ارز حاکم اســت و 
موجب التهابات این بازار شده است اما دولت باید تمام 
تالش خود را به کار بندد که صادرات غیرنفتی خود را 

افزایش دهد.
نماینده مردم کرمان ادامه داد: از یک ســو کاالهایی 
که قباًل به کشور وارد می شــدند از طریق ساماندهی 
تولید در داخــل تولید می شــوند و از ســوی دیگر 
صادرات غیرنفتــی روند خوبی دارد، لــذا علی رغم 
همه تحریم ها و مشــکالت اقتصادی، تراز بازرگانی 
ما مثبت اســت.وی افزود: البته باید سیاســت های 
ارزی متناسب با شرایط ســال آینده اصالح شود، ما 
از اقدامات بانک مرکزی حمایت می کنیم. با توجه به 
اینکه امسال به دلیل شــرایط بیماری کرونا تقاضاها 
برای ارز جهت خروج از کشــور کاهش یافته اســت، 
بانک مرکزی می تواند با تعادل بخشی به بازار، التهاب 
بازار ارز را مدیریت کند.پورابراهیمی در پایان به مردم 
توصیه کرد: به بازار ارز به عنوان بازار ســرمایه گذاری 
نگاه نکنند. کســانی که در تابســتان 97 ارز را به نرخ 
17 هزار تومان خریدند، مجبور شــدند همان ارز را با 
نرخ 11 هزار تومان به فروش برسانند. در حال حاضر 
امن ترین بازار برای ســرمایه گذاری بــازار بورس و 

سرمایه است که بازده بسیار باالیی دارد.

سرمقاله

یک عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره 
به فشار مضاعف کرونا بر اقتصاد ایران 
در شــرایط تحریمــی دربــاره آینده 
قیمت دالر اظهار کــرد: در حال حاضر 
بزرگتریــن معضل اقتصادی کشــور 

کاهش قیمت نفت است.
ســیدرضی حاجی آقامیــری درباره 
تاثیر کرونا بر اقتصــاد جهانی توضیح 
داد: رکــن اول اقتصاد، ارتباط اســت 
که در شــرایط فعلی با توجه به شیوع 
ویروس کرونا نه تنهــا رفت وآمدها در 
کشــورهایی که در دایــره کرونا قرار 
دارند با محدودیت مواجه شــده، بلکه 
حمل ونقل کاال نیز با محدودیت جدی 

همراه شده است.
او با اشاره به شرایط تحریمی کشور، 

شــیوع کرونــا را فشــار 
مضاعف بــر اقتصاد ایران 
دانســت و گفت: در حال 
حاضر افــت قیمت نفت 
در کنــار کاهش شــدید 
ارتباطــات تجــاری مهم 
تریــن چالــش اقتصادی 

ایران است؛ از طرفی دولت به خاطر 
شــرایط تحریمی، ســعی داشت در 
بودجه سال 99 با افزایش مالیات ها 
کســری بودجــه از محــل کاهش 
درآمد نفتــی را جبران کنــد که با 
بروز بیماری کرونا، این راه نیز دچار 

مشکل شد.
میری افزود: در حــال حاضر با کاهش 
درآمد شرکت ها و کارخانه ها، بسیاری 

از واحدهــای تجــاری و 
تولیــدی انتظــار دارند تا 
دولت از طریق عدم دریافت 
مالیات فشار آن ها را کاهش 
دهد؛ بنابرایــن اگرچه قرار 
بود مالیات کمــک درآمد 
دولت شــود اما حاال در این 
شــرایط بحرانی دولت باید با کاهش 
مالیات ، کمک حال صنایع و واحدهای 

تولیدی شود.
این عضو اتــاق بازرگانــی تهران در 
بخش دیگری از صحبت های خود به 
تاثیر این ویروس بر بازارهای کشــور 
اشــاره کرد و گفت: کاهــش بازدهی 
بازار ســهام در پی بسته شدن تمامی 
چشــمه های اقتصــادی و تجــاری، 

محدودیت واردات و صــادرات و نیز 
افزایش نرخ ارز از جمله آثار مشــهود 
کرونا بر اقتصاد کشــور است؛ ضمن 
اینکه با توجه بــه کاهش قیمت نفت 
بایــد معجــزه ای رخ دهد تــا جلوی 

جهش قیمت دالر را بگیرد.
میری تاکید کــرد: در حــال حاضر 
اقتصــاد ایران در شــرایط کیش قرار 
گرفته کــه امیدواریم دولــت با اخذ 
تدابیــر صحیــح جلوی مات شــدن 
آن را بگیرد، همچنین ممکن اســت 
دولــت در چنین وضعیتــی اقدام به 
چاپ اســکناس کنــد درحالیکه این 
کار نتیجه ای جز افزایــش نرخ تورم 
به صــورت افسارگســیخته نخواهد 

داشت.

اتاق

 کاهش قیمت نفت در شرایط تحریمی بزرگترین معضل اقتصادی کشور است
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و شکست فلز حکمرانی
  ادامه از صفحه یک

در تعطیلی موقت، بنــگاه فقط هزینه های ثابت 
را می پردازد و هزینه های متغیر را قطع می کند. 
مهمترین بخش هزینه هــای متغیر، هزینه های 
مرتبط با نیروی کار اســت. پس بزودی شــاهد 
تعدیل گسترده نیروی کار در بنگاه های کوچک 

و متوسط در بخش خدمات خواهیم بود.
افــرادی کــه تعدیــل خواهند شــد بیشــتر 
مهارت های پایین داشــته، کارهای ساده انجام 
می دهند و متعلق به دهک های پایین درآمدی 
هستند. دهک هایی که وابســتگی شدیدی به 
درآمد روزانه خود دارند، دارایی پایینی داشــته 
و امکان ارتزاق از دارایی بــرای گذران زندگی را 
ندارند. یک بعد این قضیه فشــار سنگینی است 

که به این خانواده ها وارد خواهد شد. 
یک بعد دیگر بحــث مرتبط بــا حکمرانی این 
قضایاســت: اگر عدد مســتخرجه که حدود 2 
میلیون نفر را شــامل می شــود قرین به صحت 
باشــد اتفاقی بزرگ در کشــور خواهد افتاد که 
تبعات سیاســی-اجتماعی و امنیتی آن شــاید 
غیرقابل پیش بینی باشــد. اتفاقی که پتانسیل 
شکست فلز خسته حکمرانی و جامعه را در خود 

خواهد داشت.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران اعالم کرد

ونیکی برای  تامین خدمات الکتر
اخذ مالیات نقل و انتقال

رئیس امور مالیاتی شهر و اســتان تهران گفت: 
ارائه خدمات الکترونیکی منجر به کاهش حضور 
مؤدیان مالیاتی در ادارات کل تابعه می شود که 
این امر ســالمت مردم و همکاران مــا را در پی 

خواهد داشت.
 محمدرضا نــوری درباره تســهیل فرآیند امور 
اداری و جلوگیری از شــیوع بیمــاری کرونا در 
ادارات مالیاتی استان تهران و بخش های تابعه، 
اظهار کرد: با توجه به تاکید معاونت درآمدهای 
مالیاتی در خصوص برون ســپاری فرآیند اخذ 
مالیات نقل و انتقال قطعی، قطعی رهنی امالک 
مســکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی 
واقع در مناطق 22 گانه شــهر تهــران به دفاتر 
اسناد رسمی، اطالع رســانی در این زمینه و به 
منظور تکریــم ارباب رجوع و خدمات رســانی 
بهینه به صــورت الکترونیکی در دفاتر اســناد 

رسمی صورت می گیرد.
وی افــزود: به همیــن منظور طــی نامه ای به 
رئیس کانون ســردفتران و دفتریــاران تهران 
درخواســت شــده در این خصوص با توجه به 
شرایط کنونی و حفظ سالمت جامعه مشارکت 
بیشتری داشته باشند. در این زمینه این بخش 
نیز از زیرمجموعه خود خواســت جهت انجام 
امور اداری این دســت از مؤدیان به دفاتر اسناد 
رســمی راهنمایی شــوند تا با ترغیب مؤدیان 
به اســتفاده از خدمات الکترونیکی مراجعات 
حضوری به حداقل برســد و بهداشــت فردی 
رعایت شود و ســالمت مؤدیان و کارکنان امور 

مالیاتی به خطر نیفتد.
رئیس امور مالیاتی شــهر و اســتان تهران با 
اشــاره به فرهنگ ســازی مالیاتــی و مؤدی 
مداری، تاکید کرد: در حال حاضر در خصوص 
مواردی که امکان پاســخگویی در دفاتر اسناد 
رســمی به مؤدیــان فراهم نشــود، همکاران 
مســتقر در حوزه های مالیاتی با ســعه صدر 
به ارائه خدمات و پاســخگویی بــه مراجعات 
حضوری مؤدیــان مالیاتی و با رعایت شــیوه 
نوبت دهی و عدم ارجاع ایشان به دفاتر مذکور 

تالش می کنند.

کالن



ورود موقت کاالها و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

ونده ورود موقت۲ساله شد پر
خریدار    پرونــده ورود موقت کاالهــا و رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگان از ایــن روش، در حالی برای دو 
سال است بالتکلیف مانده که در مقابل 600 میلیون 
دالر واردات، یک میلیارد دالر ارز به کشــور برگشته 

است.
 حدود دو سال اســت که چانه زنی فعاالن اقتصادی، 
تولیدکننــدگان، واردکننــدگان و صادرکنندگان 
با بانــک مرکزی بــرای تعیین تکلیــف ورود موقت 
در جریان اســت و هنوز هم نتیجــه خاصی حاصل 
نشده است. مدتها اســت که جلسات مشترکی میان 
فعاالن اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران، بانک 
مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار می شود تا بلکه 
میردامادنشــین ها بپذیرند کــه ورود موقت، یکی از 
ابزارهای کنونی ارزآوری برای کشور است و می تواند 
ارزش افزوده ای حداقــل دو برابر را برای کشــور به 

ارمغان آورد.
واقعیت آن است که از سال 97 که دولت، آئین نامه ها 
و مقررات جدیدی را پیــش روی صادرکنندگان قرار 
داد تا مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به کشور 
برمی گردد، موضــوع ورود موقت نیــز در تنگنا قرار 
گرفته است؛ روشی که می تواند با رایزنی ها و تدابیری 
که واردکنندگان که عمدتاً تولیدکننده هم هستند، 
منابع ارزی خارج از کشور را به سمت ایران روانه کرده 
و در مقابل واردات مواد اولیه، کاالهای با ارزش افزوده 
باالتری را صادر نماید و از این محل، ارزآوری مناسبی 
هم برای کشــور داشــته و در کنار آن، عالوه بر فعال 
کردن ظرفیت های خالی تولید، اشتغال مؤثری را هم 

به دنبال داشته باشد.
در واقع، بانک مرکــزی بر این باور اســت که با توجه 
به محرز نبودن منشــأ ارز وارداتی ایــن قبیل کاالها 
که عمدتاً مــواد اولیه هم هســتند، نمی تواند پرونده 
واردکننــدگان صادرکننده را تعیین تکلیف شــده 
بداند و در مقابل، نام آنها را در فهرست های ارسالی به 
سازمان امور مالیاتی برای رفع تعهد ارزی قرار داده و 
بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات را نیز بدون 

مانع اعالم کند.

داستان مخالفت بانک مرکزی در پرونده ورود 
موقت از کجا آغاز شد؟

محمد الهوتی با بیان اینکه مشکل ورود موقت برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنوز پابرجا اســت، 
گفت: موضوع ورود موقت یکی از موضوعاتی است که 
از پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد ارزی 
و شــرایط و الزاماتی که برای صادرکنندگان تعیین 

شــد، کماکان بالتکلیف باقی مانده است؛ به این معنا 
که حتی افــرادی که پیش از 22 فروردین ســال 97 
که آغاز تصمیم گیری دولت برای شرایط جدید ارزی 
کشــور بود نیز، هم اکنون در تعیین تکلیف صادرات 

حاصل از ورود موقت خود، دچار مشکل هستند.
رئیس کمیسیون تســهیل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق بازرگانی تهران افزود: مطابــق قانون، بین 3 تا 5 
ســال پس از واردات کاال و مواد اولیه، امکان صادرات 
آن وجود دارد؛ در حالی که هــم اکنون حتی افرادی 
که کاالهای خــود را صادر کرده اند، بــا بانک مرکزی 
دچار مشکل هستند؛ چراکه متأسفانه بانک مرکزی 
به دلیل عدم تشخیص منشــأ ارز کاالهای واردشده، 
آنها را به عنــوان ورود موقت تلقی نکــرده و در ادامه، 
ســازمان امور مالیاتی نیز به دلیل عدم موافقت بانک 
مرکزی با رفــع تعهــد ارزی این واردکننــدگان در 
صادرات کاالهایشان، آنها را مشمول معافیت مالیات 

بر ارزش افزوده نمی داند.
وی تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس هــم اکنون، 
واردکنندگانی که از پیش از فروردین سال 97 با شرط 
ورود موقت، کاال وارد کرده اند، هــم در بحث مالیات 
بر ارزش افــزوده صادرات و هم در رفــع تعهد ارزی با 
مشکالت جدی مواجه هستند؛ این در حالی است که 
بانک مرکزی معتقد است که باید منشأ ارزی کاالهای 
وارد شــده به این شــیوه برای این دســتگاه محرز 
باشــد؛ در حالی که به دلیل شــرایط تحریمی، عماًل 
واردکنندگان امکان آن را ندارند کــه به هر طریقی، 
ارز منشــأ واردات خــود را احراز نماینــد؛ کما اینکه 
هنوز بانک مرکزی دســتورالعمل مشخصی را برای 
این موضوع تدوین نکرده تــا واردکنندگان این حوزه 
که عمدتــاً تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشــور 

هستند، تکلیف خود را بدانند.

بانک مرکزی، منشأ ارزی ورود موقت را 
نامعلوم می داند

الهوتی با بیــان اینکه طبق اذعان بانــک مرکزی در 
جلسات متعدد برگزار شــده، تاکنون افرادی که کاال 
با قید ورود موقت وارد کشور کرده اند، اسناد مثبته ای 
دال بر منشأ ارزی ارائه نداده اند، اظهار داشت: همین 
امر باعث شــده تا پس از برگزاری جلسات متعدد در 
کمیسیون تســهیل تجارت و توســعه صادرات اتاق 
تهــران، علیرغم طرح پیشــنهادات متعــدد، بانک 
مرکزی هنوز پاســخ قطعی به روش های طرح شده 

نداده است.
وی اظهار داشــت: در این جلســات از ســوی بانک 

مرکزی پیشــنهاد شده تا ثبت ســفارش با تأمین ارز 
نیمایی یــا ارز صادراتی صورت گیــرد، در حالی که 
دفتر مقررات واردات و صــادرات وزارت صمت، اتاق 
بازرگانی و ســازمان توســعه تجــارت، متفق القول 
مخالف ثبت ســفارش در مــورد ورود موقت بوده اند 
که اگر عماًل قرار بوده موضوع ثبت ســفارش به ورود 
موقت هم تعمیم یابد، عمــاًل ورد موقت مثل واردات 
قطعی تلقی شــده و در سیستم مقرراتی کشور، حتی 
در حوزه کاالی اولویت 4 نیز قرار گرفته و عماًل اجازه 
واردات نخواهند داشت؛ چراکه سیستم بر روی ثبت 

سفارش این کاالها قفل است.
الهوتی به ارائه پیشــنهادی از سوی فعاالن اقتصادی 
در حوزه رفع مشــکل ورود موقت اشاره و خاطرنشان 
کرد: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، پیشنهاد 
دادیم برای ورود موقت منبع ارز در نظر گرفته نشود؛ 
چراکه تولیدکننده یــا واردکننده، از ســرمایه گذار 
خارجی در این حوزه استفاده کرده یا اعتبار خود را به 
عنوان یک مشتری نزد یک فروشنده خارجی هزینه 
کرده و مواد اولیه را دریافت می کند تا پس از پردازش 
و ایجــاد ارزش افزوده، آن را مجدد صــادر کند؛ پس 

عماًل ممکن است نقل و انتقال پولی صورت نگیرد.
وی افزود: برای این پیشــنهاد، بانک مرکزی معتقد 
است که باید اسناد مثبته دال بر اینکه این کاال امانی 
در اختیار واردکننده قرار گرفته، ارائه شــود تا بانک 
مرکزی مطمئن باشد که وجهی رد و بدل نمی شود و 
اگر واردکننده ای از منابعی خارج از منابع داخل نظیر 
درآمد واردکننده در خارج از کشــور استفاده می کند 
آن را به بانک مرکزی اثبات کند که ارز از داخل تأمین 

نشده است.

واردات ۶00 میلیون دالری در مقابل صادرات 
یک میلیارد دالری

این گفته های رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در 
حالی مطرح می شود که بر اســاس آمارهای رسمی 
گمرک جمهوری اســالمی ایــران، کل واردات مواد 
اولیه در ســال 97 معادل 600 میلیون دالر بوده که 
تحت عنوان ورود موقت، کاالهــای مرتبط با آن وارد 
شده اســت؛ در حالی که بالغ بر 1 میلیارد دالر از این 

محل، صادرات صورت گرفته است.
این آمار نشــان می دهد که 100 درصد ارزش افزوده 
ورود موقت، در داخل ایجاد می شــود و عالوه بر آن، 
ایجاد اشــتغال و پر کردن ظرفیت هــای خالی نیز از 
جمله فواید آن ورود موقت اســت که در بســیاری از 

کشورهای دنیا نیز به آن توجه می شود.
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انسداد همه حساب های بانکی 
فاقد شناسه معتبر تا خرداد ۹۹

مطابق الیحه بودجه سال 99، همه حساب های 
بانکی فاقد شناســه هویــت الکترونیکی بانکی 
)شــهاب( معتبر با هدف مقابله با پولشــویی و 
فرار مالیاتی تا پایان خرداد ســال آتی مســدود 

می شوند.
 بر اســاس بند الحاقی 9 الیحه بودجه سال 99 
که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و 
برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده 
است، به منظور افزایش شــفافیت تراکنشهای 
بانکی، مبــارزه با پولشــویی و جلوگیری از فرار 
مالیاتــی، بانک ها و موسســه هــای اعتباری 
غیربانکــی موظف هســتند حداکثر تــا پایان 
خرداد 1399 همه حســاب هــای بانکی فاقد 
شناســه هویــت الکترونیکی بانکی )شــهاب( 
معتبر متعلق به اشــخاص حقیقــی و حقوقی 

ایرانی و خارجی را مسدود کنند.
بر این اساس بانک ها باید از ارایه هرگونه خدمت 

یا پرداخت سود به آنها خودداری کنند.
بانک مرکزی موظف اســت ضمــن نظارت بر 
عملکرد بانک ها و موسســه هــای اعتباری غیر 
بانکی تا تاریخ مورد اشاره، ارایه هرگونه خدمات 
در سامانه های تســویه و پرداخت اعم از ساتنا، 
پایا، شتاب، شاپرک، چکاوک و صیاد به حسابهای 

فاقد شناسه شهاب معتبر را متوقف کند.
همچنین بانک مرکزی موظف اســت بسترهای 
الزم بــرای تکمیل اطالعات هویتی مشــتریان 
بانکی و اخذ تاییدیه صحــت اطالعات از مراجع 
ذیربط و اختصاص شناســه هویت الکترونیکی 

بانکی )شهاب( یکتا را فراهم کند.
به گزارش ایرنا، الیحه بودجه ســال 99 پس از 
تصویب در کمیســیون تلفیق به صحن مجلس 
فرســتاده شــد اما نمایندگان مجلس به کلیت 
آن رای منفــی داده و الیحــه را به کمیســیون 
بازگرداندند.در این حال رییس مجلس شورای 
اسالمی با اســتفاده از اصل 85 قانون اساسی و 
حکم حکومتی رهبــر معظم انقــالب، بودجه 
تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید 
به شورای نگهبان ارســال کرد.این در شرایطی 
است که جلســات علنی مجلس به دلیل شیوع 

ویروس کرونا تا اطالع ثانوی تعطیل است.

بیمه آسیا مهلت ارسال اسناد 
پزشکی بیمه شدگان بیمه های 

تکمیل درمان را افزایش داد
بیمه آســیا با توجه به دغدغه بیمه گذاران خود 
در ارتباط با شــیوع ویروس کرونــا و به منظور 
کاهش ترددها، رعایت مالحظات پیشــگیرانه، 
مهلت ارائه اســناد هزینه های پزشکی از سوی 
بیمه شــدگان خود را به مدت یکمــاه در کلیه 
قراردادهای درمان گروهی شــرکت بیمه آسیا 

افزایش داد.
 بنا بر دستور مدیرعامل بیمه آسیا و با تمهیدات  
مدیریت بیمــه های درمان این شــرکت، بیمه 
شدگان بیمه های درمان بیمه آسیا، می توانند 
با  یک ماه تاخیر)عالوه بر مهلت تعیین شــده در 
قراردادها( و بدون نگرانــی از بابت مهلت زمانی 
ارائه اسناد، هزینه های درمانی خود را با در نظر 
گرفتن مهلت افزایش یافتــه، پس از تعطیالت 
نوروز بــه واحدهای پرداخت خســارت تحویل 

نمایند.
در این اطالعیه توصیه شده است، بیمه شدگان 
محترم، اسناد هزینه های درمان خود را با رعایت 
جوانب بهداشــتی در پوشش پالســتیکی و در 
محلی مخصوص به دور از تماس با اشــیا و لوازم 
منزل، نگهداری کنند و پس از تعطیالت نوروز ، 
به شــعب، ادارات و واحدهای پرداخت خسارت 

تحویل نمایند.



با به راه افتادن جنگ قیمت

نفت ۲۰ دالری در راه است!
خریدار   با آماده شــدن تولیدکننــدگان اوپک و 
غیراوپک برای جنــگ قیمت که با شــیوع ویروس 
کرونا و افت تقاضا هم زمان شــده، کارشناســان بازار 

پیش بینی قیمت نفت را به شدت کاهش دادند.
علی خدری - مشــاور ســابق امور خاورمیانه شرکت 
اکســون و مدیرعامل شــرکت دراگومان ونچر - در 
توییتر نوشــت: نفت 20 دالری در سال 2020 در راه 

است.
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده که قیمت های 
نفــت از ابتدای امســال تاکنون 30 درصد ســقوط 
کرده اند و عربستان ســعودی در قیمت فروش نفت 
برای آوریل تخفیف بسیار زیادی به مشتریانش داده 
اســت.همچنین به گفته منابع آگاه، تولید عربستان 
سعودی در وهله نخســت ممکن است از 9.7 میلیون 
بشــکه در روز به باالی 10 میلیون بشــکه در روز در 
آوریل افزایــش پیدا کند.پیمــان محدودیت عرضه 
اوپک پــالس در پایان مــارس منقضی می شــود و 
عربســتان ســعودی می تواند هر میزان که بخواهد 

حتی 12 میلیون بشکه در روز نفت تولید کند.  
الکســاندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز جمعه پس از 
خروج از مذاکرات ناموفــق اوپک پالس گفت: اکنون 
اعضای این گــروه از اول آوریل مــی توانند هر میزان 
که می خواهند نفــت تولید کنند اما ایــن به معنای 
آن نیســت که کشــورهای تولیدکننده حواسشان 

به وضعیت نباشــد و تحوالت بازار را تجزیه و تحلیل 
نکنند.ادوارد بــل، تحلیلگر بانک امــارات ان بی دی 
در یادداشتی نوشــت: به نظر می رسد اعضای اوپک 
پالس با اعالم برنامه های افزایــش تولید نفت، آماده 
جنگ قیمت می شــوند. نتیجه مذاکرات روز جمعه 
وین متحیرکننــده و برخالف انتظار بــرای کاهش 
بیشــتر تولید این گروه در واکنش به افت تقاضا پس 

از شیوع ویروس کرونا بوده است.
شــاخص های قیمت نفت روز جمعه پس از شکست 
پیمان همکاری ســه ســاله میان اوپک و روســیه، 
بزرگترین کاهــش روزانه خود در بیش از 11 ســال 

گذشته را رقم زدند.
بهای معامالت آتی نفت برنت چهار دالر و 72 ســنت 
معادل 9.4 درصد ریزش کرد و در 45 دالر و 27 سنت 
در هر بشکه بســته شــد. بهای معامالت آتی وست 
تگزاس اینترمدیــت آمریکا چهار دالر و 62 ســنت 
معادل 10.1 درصد کاهش پیدا کــرد و در 41 دالر و 

28 سنت در هر بشکه بسته شد.
استراتژی های عربســتان ســعودی و روسیه تغییر 
اولویت از ثبات بازار و قیمت نفت به سهم بازار را نشان 
می دهد. ســطح فعلی تولید در خاورمیانه و شــمال 
آفریقا حدود دو میلیون بشــکه در روز کمتر از نقطه 
اوجش از ســال 2018 است که نشــان می دهد اگر 
تولیدکنندگان تصمیم بگیرند شــیرهای نفت را باز 

کنند هنوز فضای زیادی برای عرضه وجود دارد.
به گفته بل، اگر اعضای اوپک پالس تصمیم بگیرند از 
سه ماهه دوم به بعد تولیدشــان را افزایش دهند موج 
جدیــدی از عرضه روانه بازار خواهد شــد. انتظار می 
رود عربستان ســعودی، امارات متحده عربی و سایر 
تولیدکنندگان بزرگ اوپک با بازگشــت به استراتژی 
سهم بازار به جای تثبیت قیمت، تولیدشان را در سال 
2020 افزایش دهند.در این بین روسیه حدود 130 
هزار بشــکه در روز کمتر از ســطح اوج تولیدش نفت 
تولید می کند و به نظر می رســد به شــکل آشکاری 

استراتژی سهم بازار را اجرا می کند.
متعاقب این رفتار تولیدکنندگان، سطح ذخایر نفت 
باال خواهد رفت و بازارها حداقل تــا پاییز دچار مازاد 
عرضه می شــوند. ســیل عرضه، ذخایر باال و شوک 
ویروس کرونــا بر تقاضــا، قیمت نفــت را پایین نگه 

خواهد داشت.
بر اساس گزارش ســی ان بی سی، البته همه نفت 20 
دالری را پیش بینــی نمی کننــد. تحلیلگران بانک 
آمریکایی گلدمن ساکس نفت 35 دالری را در صورت 
وقوع جنگ قیمت پیش بینی کرده اند یا انتظار دارند 

نفت پیش از سه ماهه دوم به 40 دالر سقوط کند.
پیش بینی امــارات ان بی دی از قیمــت نفت برنت 
در ســه ماهه دوم 45 دالر و از قیمت وســت تگزاس 

اینترمدیت 40 دالر است.
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زمان شش ماهه برای سهمیه 

بنزین تمدید می شود؟
شــیوع ویروس کرونا برنامه های سفر را به چالش 
کشیده و موجب شده که نگرانی هایی برای سهمیه 
بنزین خودروها بعد از شش ماه به وجود آید که باید 
دید دولت چه تصمیمی برای حفظ سهمیه بنزین 

پس از فروردین ماه اتخاذ خواهد کرد.
 طبق اعالم قرار اســت که ســهمیه 60 لیتری 
ماهانه بنزین افراد در صورت عدم اســتفاده به 
صورت خودکار به ماه بعد منتقل شــود. البته با 
این توضیح که ســقف بنزین موجــود در کارت 
360 لیتر بوده و پس از شــش مــاه و در صورت 
عدم استفاده افراد از ســهمیه 360 لیتر، دیگر 
کارت سوخت آنان شارژ نخواهد شد؛ مگر اینکه 

که فرد از سهمیه بنزین خود استفاده کند.
به عبارت دیگــر اگر فردی در طول این شــش 
ماه مثال 30 لیتر از ســهمیه بنزین خود استفاده 
کند، در ماه هفتم به جای ســهمیه 60 لیتر فقط 

30 لیتر در کارت سوخت وی واریز می شود.
این در حالی اســت که عده ای قصد داشــتند از 
ســهمیه بنزین خود در ایام نوروز و برای ســفر 
استفاده کنند، اما ویروس کرونا برنامه های سفر 
را لغو کرده و نگرانی هایی برای سهمیه استفاده 
نشده به وجود آورده اســت. حتی ممکن است 
این افــراد برای از دســت ندادن ســهمیه خود 
تدارک ســفر ببینند که در این شــرایط به هیچ 

عنوان توجیه پذیر نیست.
شــهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی در ایــن باره  گفت: در 
حال حاضر مشکلی وجود ندارد؛ چراکه سهمیه 
بندی از آبان ماه آغاز شده و تا آخر فروردین نیز 
ذخیره بنزین افــراد حفظ خواهد شــد.وی در 
پاسخ به اینکه آیا بهتر نیســت برای رفع نگرانی 
این افراد، زمان شــش ماهه در نظر گرفته شده 
برای این منظــور افزایش یابد؟ گفــت: اگر قرار 
باشد تصمیمی مبنی بر تغییر شرایط فعلی اتخاذ 
شــود، آن را اجرایی خواهیم کرد و هیچ مشکلی 
از نظر فنی برای تغییر  میــزان ذخیره در کارت 
ســوخت وجود ندارد.مدیر برنامه ریزی شرکت 
ملی پخش فرآورده هــای نفتی با بیــان اینکه 
در حال حاضر از این بابــت نگرانی وجود ندارد؛ 
چراکه قرار نیست آخر این ماه )اسفند( سهمیه 
ای کم شود یا به عبارت عامه سهمیه بنزین افراد 
بســوزد، تصریح کرد: زمان شــش ماهه انتهای 

فروردین به پایان می رسد.

هشدار کاهش کیفیت آب در پی 
افزایش مصرف

معاون آب و آبفای وزارت نیــرو گفت: باتوجه به 
اینکه ظرفیت تصفیه خانه ها محدود است، ادامه 
افزایش مصرف 20 تا 30 درصــدی آب در اکثر 
شهرها نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته 
ممکن اســت در تولید آب بــا کیفیت اختالل 
ایجاد کند. خصوصــا اگر رودخانه ها ســیالبی 
شوند و کدورت آب ورودی باالتر از معمول برود.

 قاسم تقی زاده خامســی در صفحه اینستاگرام 
نوشت: این روزها مصرف آب به طور متوسط در 
سطح کشــور حدود 27 درصد افزایش را نشان 
می دهد و از 9 میلیــارد بــه 11.5 میلیارد متر 
مکعب )دو و نیم میلیارد متــر مکعب افزایش( 
رســیده اســت.وی با بیان اینکه تهران در این 
افزایش حدود یک میلیارد متــر مکعب روزانه 
ســهم دارد و شــهر تبریز با 40 درصد افزایش 
رکورد زده اســت، اظهار کرد: اگر هر فرد روزانه 
12 بار دســت هایش را با روش صحیح شســتن 
دست ها در 20 ثانیه بشوید، 24 لیتر آب مصرف 
می کند. با بســتن شــیر آب در ابتدا و دوباره باز 
کردن آن بعد از 20 ثانیه، هر فرد روزانه این مقدار 

از آب آشامیدنی را صرفه جویی خواهد کرد.

آب

انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء 
سالمت ایران، نکاتی را که در مراجعه به 
پمپ بنزین ها باید رعایت شــود، مطرح 

کرده است که در زیر می آید:
-  تا حد امــکان دفعات بنزیــن، گاز و یا 

گازوئیل گرفتن خود را کاهش دهید.
-  در هر بار مراجعه بــه پمپ بنزین ها و 
یا ایستگاه های سی ان جی، سعی کنید 
حداکثر باک خودرو خــود را پرکنید تا 
دفعــات کمتر مجبور بــه مراجعه برای 

گرفتن سوخت شوید.
-  در صورت نیــاز، اگر با قصــد گرفتن 
سوخت از منزل خارج شــدید حتما با 
خودتــان حداقل یک عدد دســتکش 

یکبار مصرف به همراه ببرید.

-  هنگام رسیدن به محل سوخت گیری 
با هوشــیاری کامل عمل کنید و به هیچ 
چیز دست نزنید. ابتدا در یکی از دستان 
دســتکش یکبار مصرف را بپوشید و با 
دست دیگر کارت ســوخت را در محل 

کارت دستگاه قرار دهید.
-  کارت را با دقت و بدون تماس دست با 
دستگاه وارد محل کارت خوان دستگاه 
کنید و با دســت دســتکش دار اقدام به 
اســتفاده از پانل دکمه های دســتگاه 

جهت ورود رمز کنید.
-  از تماس مســتقیم با دســته نازل در 
جایگاه ســوخت خــودداری کنید. با 
دســت دســتکش دار دســته نازل را 

بردارید و اقدام به سوخت گیری کنید.

ونا نگیریم نکاتی که باید در پمپ بنزین ها رعایت کنیم تا کر
جایگاه



 استاندار البرز : 

تراکم جمعیتی البرز از دغدغه ها است
خریدار  استاندار البرز با اشــاره به شیوع بیماری 
کرونا گفــت : اکنــون تراکم جمعیتی باال ، حاشــیه 
نشینی و وجود چهار زندان بزرگ از دغدغه های این 

استان است.
عزیز اله شهبازی در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان 
استان البرز افزود: استقرار چهار زندان، جمعیت یک 
میلیون نفری حاشیه نشین ها، سکونت اقوام مختلف 
کشــور و تراکم باالی جمعیت، از جمله دغدغه های 
این استان است.اســتاندار البرز گفت: متوسط تراکم 
جمعیت کشــور حدود 14 نفر در هــر کیلومتر مربع 
اســت ولی این میــزان در البرز 522 نفر می باشــد، 
همچنین در کرج و فردیس  بین  9 هــزار تا  10 هزار 

نفر در کیلومتر مربع است.
وی با بیان اینکه در این شــرایط خــاص باید در نظر 
داشته باشــیم که البرز همســایه تهران، قم و گیالن 
اســت، افزود: براین اســاس وضعیت بسیار حساسی 

داریم که می توانست در شــیوع کرونا بسیار بحرانی 
شود ولی با تعامل های صورت گرفته و مجاهدت های 
تولیدکنندگان، تاکنون جزو استان های نرمال کشور 

هستیم.
شــهبازی  با بیان اینکه در چین مــردم برای کنترل 
شیوع کرونا وارد عمل شــدند، گفت: گویا مردم ایران 
این بیماری را جدی نگرفته انــد چراکه همچنان در 

حال سفر و حضور در معابر پرتردد هستند.
وی عنوان کرد: ســعی کردم بهترین اقدام و تصمیم 
را برای کاهش شــیوع کرونا و مرگ و میر ناشی از آن 
داشته باشم، تاکنون هم پاســخ خوبی دریافت کرده 
ایم، بنابرایــن اهمیتی ندارد که حاشــیه پردازان به 

دنبال چه چیزی هستند.
اســتاندار البرز  با اشاره به جلسه اســتانداران با وزیر 
کشور که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، افزود:  
تولید مواد ضدعفونی کننده در البــرز به اندازه کافی 

بود، ولی متاســفانه سیســتم توزیع به درستی عمل 
نمی کرد.

وی با بیان اینکه اکنون در شــرایط جنگ با کرونا قرار 
داریم، ادامه داد : تولیدکنندگان البــرز در این برهه 

روسفید خارج شدند چون از ابتدا پای کار بودند.
شــهبازی گفت: برای تهیه الکل نیز مدیران ارشــد 
استان البرز به قزوین و خوزســتان فرستاده شدند تا 

برای تامین نیازها ، اقدام کنند. 
وی با بیان اینکه روحیه میهن پرســتی در البرز موج 
می زند، اضافه کرد: اکنون در تمامی جبهه ها در حال 
مقابله با کرونا هســتیم. تاکنون بیش از 180 نفر در 
البرز مبتال به بیماری کرونا شده و 15نفر جان باختند.

آزمایشــگاه تســت کرونا هفته گذشــته در البرز راه 
اندازی شد. همچنین به دســتور استاندار البرز چهار 
دستگاه ســی تی اســکن در اختیار بیمارستان های 

دولتی استان قرار گرفت.

البرز

به گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی استان البرز 
،دومین نشست دوساالنه هم اندیشی 
فعاالن ســواد رســانه ای و اطالعاتی 
کشــور که قرار بود 20 اسفند ماه سال 
جاری برگزار شود به دلیل پیشگیری 
از شــیوع بیماری کورنا و بر اســاس 
توصیه های عمومی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در نیمه دوم 
اردیبهشــت ماه یا نیمه اول خرداد ماه 

سال آتی برگزار خواهد شد.
دکتر محمد صادق افراســیابی معاون 
مرکز فناوری اطالعات و رســانه های 
دیجیتــال وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی در خصــوص این نشســت 
گفت: تا کنــون 46 فعــال حقیقی و 
حقوقی در حوزه سواد رسانه ای کشور 
برای شــرکت در این نشست، حضور 
خود را قطعی کرده اند کــه با توجه به 
ضــرورت تاخیر در برگزاری نشســت 
مذکور به دلیل پیشــگیری از شــیوع 
بیماری کورونا، مقرر شد سامانه ثبت 
نام از امروز تا پایان اسفندماه مجددا باز 

شــود و عالقه مندانی که به هر دلیل تا 
کنون فرصــت نکردند بــرای حضور 
در گردهمایی فعاالن ســواد رســانه 
ای کشــور ثبت نام کننــد امکان ثبت 
اطالعات خــود را همچنــان خواهند 

داشت. 
وی افزود: هر یک از اشــخاص حقیقی 
و حقوقی که برای شــرکت در دومین 
نشست فعاالن ســواد رسانه ای کشور 
ثبت نــام کرده انــد 15 دقیقه فرصت 
خواهند داشــت که تجربــه فعالیت 
های خود را در عرصه ســواد رســانه 
ای بیان نمایند و ســه نفر از مشاورین 
متخصص پس از پایــان ارائه هر یک از 
فعاالن سواد رسانه ای، نظرات خود را 
برای بهبود فعالیت های ایشــان بیان 
خواهند نمود. افراســیابی خاطر نشان 
ســاخت: بخش دیگری که در نشست 
هم اندیشــی فعاالن ســواد رسانه ای 
کشــور مد نظر است اجرا شــود، ارائه 
ایده هــای نو و خالقانه بــرای افزایش 
سواد رســانه ای است که توسط برخی 
ایده پردازان مطرح کشــور این ایده ها 

تبیین خواهند شد.
معاون مرکز فناوری اطالعات و رسانه 
های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از اختصاص بخشــی ویژه به 
تجربه فعاالن سواد رسانه ای کشور در 
زمینه تولید و انتشــار محتوای مرتبط 
با موضوع ســواد رســانه ای و اخبار و 
اطالعات مرتبط با کورونــا خبر داد و 
گفت: با توجه به تالش فعاالن ســواد 
رســانه ای برای آگاه ســازی مردم از 
تبعات اخبار جعلی، شــایعات و انتشار 
اطالعاتــی که باعث ایجــاد هراس در 
جامعه میشــود، تصمیــم گرفتیم در 
این نشســت پانلی ویــژه را به تجارب 
موسســات فعال ســواد رســانه ای 
برای ارتقای ســواد رســانه ای مردم 
در روزهــای مقابله با ویــروس کورونا 

اختصاص دهیم. 
افراســیابی در ادامــه بــه طراحی دو 
کارگاه آموزشــی برای فعاالن ســواد 
رسانه ای کشور اشــاره کرد و گفت: در 
دومین نشست دو ساالنه فعاالن سواد 
رسانه ای کشــور دو کارگاه آموزشی با 

موضوع شــیوه های گفتمان ســازی 
در حوزه سواد رســانه ای و شیوه های 
تولید و انتشار محتوای سواد رسانه ای 
طراحی شده است که این دو کارگاه با 
حضور و تدریس برجسته ترین اساتید 

کشور برگزار خواهد شد.
بــه گفتــه افراســیابی ثبت نــام در 
این نشســت رایگان اســت و وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی بــه دلیل 
وظایف ذاتی خــود از برگــزاری این 
نشســت به شکل دو ســاالنه حمایت 
می کند. عالقه مندان بــرای ثبت نام 
در نشســت فعاالن سواد رســانه ای 
کشــور میتوانند تا پایان اســفندماه 
mas. سال جاری به نشــانی اینترنتی
و  نمــوده  مراجعــه   saramad.ir
یا از طریق ارســال ایمیل به نشــانی 
در   Mas@farhangmail.ir
ایــن رویداد ثبــت نام کنند. شــماره 
تمــاس هــای 02632524849 و 
09178722713 در طول این مدت 
پاسخگوی ســواالت احتمالی فعاالن 

سواد رسانه ای کشور خواهند بود.

نشست
تمدید مهلت ثبت نام برای شرکت در نشست فعاالن سواد رسانه ای کشور
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ج ورودی کر
سرپرســت منطقه 10 شــهرداری کرج: در ایام 
نوروز به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با 
همکاری شرکت داروپخش تماد، اقالم بهداشتی 
در مبادی ورودی شهر توزیع خواهد شد.محسن 
کمای دهقان با اشــاره به اینکه ایــن اقدامات به 
منظور کنتــرل ویروس کرونا صــورت می گیرد، 
گفت: از نخستین روزهای شــیوع ویروس کرونا 
برنامه هایــی برای حفــظ ســالمتی گروه های 
آســیب پذیر و جلوگیری از انتشار این بیماری در 
مردم در دســتور کار این منطقه قرار گرفت.وی 
در ادامــه ضدعفونی مداوم مکان هــای پرتردد و 
عموی همچنیــن مکان های مذهبــی، مبلمان 
شهری و واحد های اداری شهرداری را از اقدامات 

این منطقه در مهار ویروس کرونا برشمرد.

 تأمین و تدارک کود مورد نیاز 
باغات میوه های نیمه گرمسیری 

در استان البرز
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی اســتان البرز ، مدیر شرکت 
خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع 
کود مورد نیاز باغات میوه های نیمه گرمسیری 

در استان خبر داد.
علی اکبر ندرلو به نقل از مدیر باغبانی ســازمان 

جهادکشاورزی استان با اعالم این مطلب افزود :
 امسال بیش از 117 هکتار از اراضی باغی استان 
به کشت انواع میوه های نیمه گرمسیری شامل 
انار و خرمالو اختصاص یافتــه که کود مورد نیاز 
این محصوالت توسط شرکت خدمات حمایتی 
اســتان البرز تأمین و توســط کارگزاران توزیع 

نهاده های کشاورزی توزیع گردیده است.

ونا در فضای  رصد کاسبان کر
مجازی

رئیس پلیس فتا اســتان البرز گفت: در مرحله اول 
ضمن تذکر دادن به متخلفین از ایــن افراد تعهد 
گرفته می شــود اما پس از آن و با ادامه روند تخلف 
پس از تشــکیل پرونده، آن را به دســتگاه قضایی 
منتقل خواهیم کرد.محمــد اقبالی، رئیس پلیس 
فتا اســتان البرزبا بیــان اینکه با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا فروش مجازی بیشــتر شده است، 
گفت: خوشبختانه با کاهش 55 درصدی برداشت 
غیر مجاز در فضای مجازی کشور رو به رو هستیم 

که استان البرز نیز از این قاعده مستثنی نیست.
رئیس پلیس فتا استان البرز با بیان اینکه مردم 
سعی بر اســتفاده از رمز دوم پویا داشته باشند تا 
بســتر سوءاســتفاده برای کالهبرداران فراهم 
نشــود، بیان کرد: شــهروندان برای پرداخت از 
ســایت هایی که نماد الکترونیک و پشــتیابنی 
دارند اســتفاده کننــد و قبال محــل فیزیکی 

مجموعه را مورد تأیید قرار داده باشند. 
وی در ادامه به خبرهای مربوط به کرونا اشــاره 
کرد و افزود: شــاهد این هســتیم کــه در این 
شرایط حســاس گروهی اخبار جعلی در اختیار 
شــهروندان قرار می دهند، اما ایجاد هراس غیر 

منطقی قابل قبول نیست.
رئیس پلیس فتا استان البرز با بیان اینکه در گام 
اول به تمامی شــهروندان توصیه می کنیم امید 
به زندگی و افزایش روحیه را در دستور کار خود 
قرار دهند، اضافه کــرد: در گام بعدی پلیس فتا 
وارد عمل شــده و افرادی که بــه منظور جذب 
مخاطب اقدام به انتشــار اخبــار جعلی کرده را 
رصــد و شناســایی می کنند.روزانــه تیم های 
مختلف ســایبری از جمله اطالعات ســایبری 
پلیس فتا فضا را رصد کرده و بسیاری از ادمین ها 
متخلف را برای تشــکیل پرونده و رسیدگی به 

تخلف به پلیس فتا احضار می کنیم. 



بخش ساخت و ساز از رکود خارج می شود

ونق مسکن در سال ۹۹ برنامه دولت برای ر
خریدار   دولت، مشوق ها، تسهیالت و اراضی خود 
را برای رونق دهی به بخش مســکن در ســال 1399 
در نظر گرفتــه که اختصــاص 4500 میلیارد تومان 
منابع حاصل از درآمدهای وزارت راه و شهرسازی به 
بخش های مختلف عمرانی از جمله این برنامه هاست.

 دولت برای خــروج بخش ســاخت و ســاز از رکود 
و همچنیــن اجرای ســه طرح دولتی مســکن مهر، 
بازآفرینی شــهری و طرح اقدام ملی، برنامه هایی را 
در قالب بودجه سال 1399 در دســتور کار قرار داده 

است.
همچنین در ساخت و ســاز بخش خصوصی تا سقف 
300 میلیون تومان تسهیالت به سازندگان پرداخت 
می شود که نرخ ســود آن در حالت صنعتی سازی  17 
درصد و در سنتی ســازی 18 درصد خواهد بود. وام 
خرید مسکن از محل اوراق نیز امسال از 120 میلیون 
تومان به 240 میلیون تومان با نرخ سود 17.5 درصد 
افزایش پیدا کرد.بر اســاس بند یک تبصره هشــت 
بودجه ســال 1399 وزارت راه و شهرســازی مجاز 
است از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید و ســازمان ملی زمین و مسکن 1500 میلیارد 
تومان از محل منابع این شرکت ها درآمدزایی و منابع 
حاصل از آن را صرف اجرای سه طرح مورد اشاره کند.

اعتبار مصوب از محل منابع یــا تهاتر اراضی و امالک 
متعلق به دو شــرکت پیش بینی شــده است. وزارت 
راه و شهرســازی باید امالک را به قیمت کارشناسی 
یا فروش از طریق مزایده مشــروط به حفظ کاربری 

واگذار کند.در بند دو، دولت در صورت درخواســت 
مالــکان اعیانی واحدهای مســکن مهــر، مکلف به 
واگذاری قطعی زمین های اجاره ای 99 ســاله است. 
منابع حاصل از این محل نیز صرف تکمیل مســکن 
مهر، بازآفرینی شــهری، احیای بافت های فرسوده و 
طرح اقدام ملی می شود.در بند ســوم این تبصره نیز 
وزارت راه مجاز اســت که از طریق رهــن زمین های 
متعلق به دو شــرکت مادر تخصصی عمران و سازمان 
ملی زمین و مســکن تا ســقف 3000 میلیارد تومان 
منابع تامین کند. درآمد حاصل از این محل به توسعه 

زیرساخت های شهری اختصاص می یابد.
از ســوی دیگر وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی 
مســکن را با با هدف تولید و عرضــه 400 هزار واحد 
مسکونی تا ســال 1400 در دستور کار قرار داده که از 
حدود یک ســال قبل کلید خورده است. برای اجرای 
این طرح تا ســقف 100 میلیون تومان تسهیالت 18 
درصد برای هر واحد مســکونی در نظر گرفته شده و 

مابقی آن از طریق آورده متقاضیان تامین می شود.
به اعتقاد مسئوالن وزارت شهرسازی با توجه به تکیه 
طرح اقدام ملی به منابع غیــر ارزان بانکی و همچنین 
آورده متقاضیان، این پروژه با تغییر دولت نیز قابلیت 

تداوم دارد.
همچنین وزیر راه و شهرســازی قــول داده تا تمامی 
واحدهای باقی مانده از پروژه مسکن مهر مشروط به 
آنکه مشکالت حقوقی نداشته باشــند تا پایان سال 
1399 تکمیل و بــه متقاضیان تحویل داده شــود. 

مطابق آخرین آمار هم اکنون حدود 360 هزار واحد 
مسکن مهر به فروش اقساطی نرسیده و در واقع کمتر 

از 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
یکی دیگــر از برنامه هــای دولت، شــارژ مالی بازار 
مســکن به منظور رونق دهی به بخش ساخت و ساز 
و همچنین رونق اقتصاد کالن اســت. بر این اســاس 
سقف تسهیالت خرید مسکن از طریق اوراق به 240 
میلیون تومان با نرخ ســود 17.5 درصد افزایش پیدا 
کرد. تسهیالت ساخت نیز از محل اوراق 300 میلیون 
تومان شد که در حالت صنعتی سازی نرخ سود آن 17 

درصد و در سنتی سازی 18 درصد خواهد بود.
اما چالشــی که می تواند پیش روی بخش خصوصی 
برای تولید مســکن باشــد جهش قیمت در این بازار 
طی دو ســال اخیر اســت. البته با وجود آنکه قیمت 
مســکن متاثر از بازارهای موازی از جملــه بازار ارز و 
طال بیش از 200 درصد افزایش پیدا کرده در آذر ماه 
ســال جاری به یکباره شــاهد افزایش و معامالت در 
کل کشــور بودیم و اگر همین روند ادامه یابد میتوان 
امیدوار بود مسکن به طور آهســته در دو سال آینده 

گامهای اولیه را برای خروج از رکود بر دارد. 
بهمن ماه 1398 تعداد 61 هزار و 510 مبایعه نامه در 
کل کشور منعقد شده که نســبت به  دی ماه امسال 9 
درصد و نسبت  به بهمن ماه پارسال 11 درصد افزایش 
داشــته اســت. دی ماه 1398 نیز قراردادهای خرید 
وفروش در  کل کشــور 19 درصد نســبت به  آذرماه 

باال رفته بود.

پالک

معاون وزیــر راه و شهرســازی گفت: 
ثبت نام جاماندگان طــرح اقدام ملی 
مسکن در 9 استان باقی مانده از جمله 
تهران و شــهرهای جدید از صبح روز 

چهارشنبه 21 اسفندماه آغاز می شود.
 محمــود محمــودزاده اظهــار کرد: 
مرحله دوم نام نویســی از متقاضیان 
طرح اقدام ملی مســکن در اســتان 
تهران و 8 اســتان دیگر از ساعت 10 
صبح روز چهارشــنبه 21 اســفندماه 
آغــاز می شــود و در ســاعت 24 روز 
پنجشنبه 22 اسفند به پایان می رسد. 
متقاضیان برای نام نویســی به نشانی 

 tem.mrud.ir اینترنتی 
مراجعه کنند.

وی افــزود: ثبت نــام برای 
تمامــی شــهرهای جدید 
از جمله شــهرهای استان 
تهــران و البــرز شــامل 
پردیــس، پرنــد، ایوانکی 

و هشــتگرد در روزهای چهارشنبه و 
پنجشنبه انجام می شــود. همچنین 
با توجه به اینکه نام نویســی از ابتدای 
هفتــه جاری در 21 اســتان شــامل 
شــهرهای جدید نبــوده در روزهای 
چهارشــنبه و پنجشــنبه شهرهای 

جدیــد اســتانهای مذکور 
را نیز شــامل می شود و در 
اســتان هایی که شهرهای 
جدید دارند ثبت نام صورت 

می گیرد.
اضافه  درباره  محمودزاده 
همچون  مواردی  شــدن 
در اولویت قــرار گرفتــن خانوارها 
بر اســاس تعداد افــراد تحت تکفل 
تصریح کرد: هیچگونه شرط جدیدی 
برای ثبت نام اضافه نشده است اما با 
توجه به اینکه به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و در نظر گرفتــن این موضوع 

که همه مردم بتواننــد صرف نظر از 
برخوردار بودن از اینترنت پرسرعت 
یا عدم برخــورداری اقدام به ثبت نام 
کننــد مکانیزم نام نویســی را تغییر 
دادیم و دیگر مثل ســابق که پس از 
پر شدن ظرفیت سایت بسته می شد 

نیست.
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرســازی تاکید کرد: بر این اساس 
همه افراد با در اختیار داشــتن فرصت 
برابر می  توانند طی دو روز اقدام به ثبت 
اطالعات خود در ســامانه و نام نویسی 

کنند. 

مسکن ملی

اعالم زمان ثبت نام جاماندگان مسکن ملی در استان تهران
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خانه های خالی چگونه برای 
مالیات شناسایی می شوند؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن با بیــان این که 
بحــث دریافت مالیــات از خانه هــای خالی به 
ســال 1366برمیگردد که به دلیــل هزینه بر 
بودن اجرایی نشــد بیان کرد: در رویکرد جدید 
از یک تقاطع اطالعاتی اســتفاده می کنیم که 
مکانیزم های تشــخیصی برای راستی آزمایی 

خالی بودن یا دارای سکنه بودن واحد را داریم.
 پروانه اصالنی اظهار کرد: همانطور که می دانید 
روز 29 بهمن ماه 1398 سامانه امالک و اسکان 
را راه اندازی کردیم که یکــی از کارکردهای آن 

دریافت مالیات از خانه های خالی است.
وی خاطر نشــان کرد: طبق قانــون مالیاتهای 
ســال 1366 بحث مالیات بــر خانه های خالی 
مطرح شــد اما به خاطر اینکه پروسه شناسایی 
خانه های خالی از نظر اجتماعی بسیار هزینه بر 
بود ســازمان امور مالیاتی عطای آن را به لقایش 

بخشید و از قانون مالیاتها حذف شد.
مدیــر کل دفتر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی تصریح کرد: مجدداً در سال 1394 
در قالب تبصره 7 ماده 169 مکرر موضوع مالیات 
بر خانه های خالی مطرح شــد. مدلــی که ابتدا 
برایش در نظر گرفتند این بود که تحقق موضوع 
نیاز به تمرکز اطالعاتی دارد که از طرف دستگاه های 
دیگر قابل اجرا نبود. نظر آقای آخوندی این بود 
که این قانون از طرف شــهرداری ها اجرا شــود 
الیحه هم به دولت رفت که دولت آن را مجدداً به 

وزارت راه و شهرسازی فرستاد.
اصالنی افــزود: پــس از آن که آقای اســالمی 
مســئولیت وزارت راه و شهرســازی را بر عهده 
گرفت اعالم کرد مــا خودمان بحــث مالیات و 
شناسایی واحدهای بدون سکنه را انجام دهیم. 
بنابراین رویکرد جدیــدی در وزارتخانه مطرح 
شد که یک فرآیند ترکیبی را دنبال کنیم؛ بدین 
صورت که هم از سرویس داده های سازمان ها و 

هم از خوداظهاری مردم استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه برای طراحی ســامانه مشاوری 
را انتخاب کردیــم که به صورت شــبانه روزی 
این کار را به سرانجام رســاند اظهار کرد: سامانه 
امالک و اسکان در حال حاضر قابلیت شناسایی 
واحدهای خالی از ســکنه را دارد به شرطی که 
دســتگاه های دیگر به آن اتصال پیــدا کنند تا 

عملیاتی شود.
اصالنی ادامه داد: برخی از دستگاه ها به سامانه 
متصل شــده اند و برخی دیگر هنوز نه. سازمان 
امور مالیاتی به عنــوان مهمترین رکن می گوید 
اگر می خواهید به ســرویس های اطالعاتی ما 
دسترسی پیدا کنید باید مصوبه هیئت دولت را 
بگیرید. ما هم تبصره را به دولت فرســتاده ایم تا 
مجوز بگیریم و از اطالعات سازمان امور مالیاتی 

به صورت برخط استفاده کنیم.
اصالنی درباره نحوه شناســایی واحدهای خالی 
با لحاظ این مشــکل کــه ممکن اســت فردی 
چراغ خانه را روشــن بگذارد تا کنتــور کار کند و 
وانمود کند که خانه دارای ســکنه اســت تاکید 
کرد: اگر اینطور باشــد که همان مشــکل سال 
1366 خواهد بود. در حــال حاضر رویکرد عوض 
شــده و از یک تقاطع اطالعاتی بین دستگاه های 
مختلف استفاده می کنیم.مدیرکل دفتر اقتصاد 
مسکن در توضیح این برنامه گفت: ما از دیتاهای 
دســتگاههای مختلــف بهره مــی گیریم و یک 
خروجی بدســت می آوریم. به طور مثال متوجه 
می شــویم که فردی دارای دو پالک ثبتی است 
اما مطمئن نیستیم. به همین دلیل به فرد پیامک 
می دهیم آیا قبول داری این دو پالک به نام شما 
اســت یا خیر؟ در هر دو صورت باید به ســامانه 
مراجعه و اطالعات خود را تصحیح کند.وی افزود: 
اگر فرد قبول دارد که دارای دو واحد مســکونی 
اســت یکی را به عنوان محل استقرار خودش در 
نظر می گیریــم و برای دومی، بــاز هم اطالعات 

می خواهیم لذا پیامک دوم را می فرستیم. 



و باعث افزایش مصرف ارز و گرانی آن می شود آزاد شدن واردات خودر
خریدار    چهارشــنبه گذشته )14 اسفندماه( متن 
بودجه سال 99 کل کشــور که در کمیسیون تلفیق 
مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان 
»قانون بودجه 1399 کل کشور« به این شورا ارسال 
شده، منتشر شــد. آنچه در قانون بودجه جلب توجه 
می کرد مجاز بودن واردات خــودرو بود که پس از دو 
سال اجازه داده شده بود. مطابق بند الحاقی 7 الیحه 
بودجه سال 99، در ســال آینده واردات خودروهای 
ســبک و ســنگین )با اولویت خودروهــای ترکیبی 
)هیبریدی(( و ماشــین آالت معدنی و راهسازی با ارز 

منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.
واردات خودروهای ســبک و ســنگین کــه پس از 
گذشت بیش از دو ســال در قانون بودجه اجازه داده 
شده، ما را بر آن داشت تا در زمینه بند الحاقی 7 الیحه 
بودجه و تاثیر آن بــر رونق واردات خــودرو و تعدیل 
قیمت ها در این حوزه با برخی کارشناســان به گفت 
وگو بنشینیم.در این زمینه یک استاد دانشگاه گفت: 
دولت در ســال 96 و پیش از شروع دور تازه تحریم ها، 
با جلوگیــری از واردات خــودرو به پیشــواز کنترل 

واردات و مصرف ارز رفت.
»امیرحســن کاکایی«  افزود: امروز در شــرایطی به 
ســر می بریم که صادرات نفت بسیار کاهش یافته و با 
مشــکالتی که ویروس کرونا در سطح جهان به وجود 
آورد، قیمت نفت تا چند ماه آینده روند نزولی خواهد 
داشــت، بنابراین درآمدهای ارزی سال آینده پایین 
آمده و شــرایط از ســال های 97 و 98 سخت تر می 
شــود.وی ادامه داد:  مجاز بودن واردات خودروهای 
سبک و ســنگین در بودجه 99 می تواند مصرف ارز 
را افزایــش دهد، زیرا به دلیل تحریــم نبودن واردات 
خودرو و تشــنه بــودن بــازار، واردات خودروهای 

خارجی افزایش خواهد یافت.
کاکایی بیان داشــت: این عمل هر چند شاید در ابتدا 
کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، 
اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز می شود که 
نتیجه آن افزایش 40 تا 50 درصدی نرخ تورم خواهد 

بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت.
وی گفت: لحاظ کردن چنین تصمیمی که در بودجه 
نیز گنجانده شده، در شــرایط کنونی خیلی عجیب 
است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت، »شاید هم 
دولت پیش بینی بهتر شدن صادرات را داشته است.«

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم 
و صنعت با اشــاره به نیاز ناوگان سنگین حمل و نقل 
کشور به نوســازی بیش از 200 هزار دستگاه خودرو، 
یادآور شــد: طرح نوســازی این ناوگان در سال های 
گذشته به دلیل نبود بودجه الزم انجام نشد و احتمال 

می رود در این حوزه بتوان به واردات پرداخت.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته با فعال شدن نهضت 
داخلی ســازی، حتی بــرای ارتقای ســاخت داخل 
خودروهای ســنگین و تجاری حرکت های خوبی را 
شاهد بودیم.کاکایی تاکید کرد:  هر چند معتقدیم ارز 
باید به جای واردات خودروی کامل به واردات فناوری، 
قطعات حســاس و خطوط تولید تخصیص یابد، اما با 
دید مثبت واردات خودروهای ســنگین و تجاری نیز 

می تواند در این شرایط گزینه خوبی باشد.
 وی یادآوری کرد: اینکه در قانون بودجه 99 به اولویت 
واردات خودروهای هیبرید اشاره شده، ظاهر قشنگی 
دارد، اما باید پرســید مگر مشــکل آلودگی تهران و 

کالنشهرها موضوع خودرو است؟
این استاد دانشگاه افزود: امروز ثابت شده دلیل اصلی 
آلودگی شــهرها وجود نیروگاه هــا و کارخانجات و 
همچنین تردد خودروهای فرســوده به ویژه اتوبوس 

ها و خودروهای تجاری سنگین فرسوده است.
وی در عین حال گفت: واقعیت این است که هر زمان 
دولت ارز در اختیار داشته، هیچ کس نتوانسته جلوی 
واردات را بگیرد.به گفته کاکایــی، حتی با وجود این 
بند قانونی در بودجه، محال است مونتاژکاری خودرو 
در کشور رونق بگیرد، زیرا تحریم های آمریکا صنعت 

خودرو و قطعه سازی را نشانه گرفته است.
وی تاکید کرد: بــازار واردات خودرو بین دو تا ســه 
میلیارد دالر پتانســیل جــذب ارز دارد که با افزایش 
نرخ ارز، می تواند تورم باالی 50 درصدی را رقم بزند 
که برای جامعه بسیار خطرناک است؛ به جای آن باید 

روی کمک به تولید از جنبه های مختلف کار کرد.
این کارشــناس صنعت خــودرو، تولیــد چهار مدل 
خودروی جدید از سوی ایران خودرو و سایپا را یادآور 
شــد و گفت: اینها موفقیت های بزرگی اســت که در 
زمان تحریم ها حاصل شــده و اگر ســرمایه گذاران 
بدانند ثبات در سیاست گذاری ها وجود دارد، تقویت 

تولید بیش از پیش میسر خواهد شد.

پدال
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دیزل آماده تحویل به ناوگان 
امدادی کشور

هم زمان با والدت امام علی )ع(،  آمبوالنس های 
پیشرفته ای که توسط ایران خودرو دیزل تجهیز 
شــده برای اســتفاده در ناوگان امدادی کشور و 
خدمت رسانی به ســتاد مبارزه با کرونا با حضور 
قائم مقام وزیر صمــت و مدیرعامل ایران خودرو 
آماده تحویل به وزارت بهداشت،  درمان و آموزش 
پزشکی شــد. فرشــاد مقیمی مدیرعامل ایران 
خودرو در بازدید از آمبوالنس های آماده تحویل 
به وزارت بهداشت، از زحمات و تالش های جامعه 
پزشکی و پرســتارانی که در خط مقدم مقابله با 

بیماری کرونا هستند، قدردانی کرد.
وی گفت: ایران خودرو آمــاده هر گونه همکاری 
با وزارت بهداشــت، درمان، آموزش پزشــکی و 

تجهیز کاروان های سالمت این وزارتخانه است.
مقیمی تصریح کرد: از 63 دســتگاه آمبوالنسی 
کــه قــرار بــود بــه وزارت بهداشــت تحویل 
داده شــود،  امروز 50 دســتگاه آمــاده تحویل 
شــده  و 13 دســتگاه باقی مانده نیــز به زودی 
ترخیــص و تحویل خواهد شــد.وی تاکید کرد: 
آمبوالنس های تحویل شده از نوع اسپرینتر 315 
بنز دیزلی اســت که با عالی ترین استانداردهای 
زیســت محیطی روز از منظر شاسی و تجهیزات 

پزشکی ساخته و تحویل می شود.
مقیمی ضمــن تاکید بر لزوم همــکاری تمامی 
ارگان ها و دستگاه های دولتی درخصوص مقابله 
با ویروس کرونا در کشور افزود: در شرکت ایران 
خودرو با کنترل های شــبانه روزی و پایش های 
مستمر ســالمت کارکنان و به کارگیری ساز و 
کارهای متنوع در پیشگیری از ابتالی کارکنان 
به کرونا، امکان ورود این ویروس به ایران خودرو 
به حداقل رسیده است.مدیرعامل ایران خودرو با 
اشاره به رعایت نکات پیشگیرانه در این شرکت  
از جمله ضدعفونی کردن ســالن های تولیدی، 
توزیع ماسک،کنترل مستمر دمای بدن پرسنل، 
کاهش ســاعات کاری بانوان و مرخصی اجباری 
آن دســته از  کارکنان که در گروه حساس قرار 
دارند توجه به ســالمت پرسنل را از اولویت های 

مهم ایران خودرو در این روزها بر شمرد.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

معاون فنی گمرک از وجود ماســک و اقالم بهداشت 
در گمــرکات خبــر داد و گفت: این اقــالم به وزارت 
بهداشــت تحویل داده مــی شــوند.مهرداد جمال 
ارونقی با اشــاره به اینکه در حال حاضر اقالم ماسک 
و ضد عفونــی کننده و دســتکش در گمرکات وجود 
دارند، گفــت: ماســک ها و اقالم بهداشــتی موجود 
در گمرکات در اختیار دانشــگاه های علوم پزشکی و 
وزارت بهداشت قرار می گیرد.وی به ارائه توضیحاتی 
درباره روند صادرات ماســک و اقدامات انجام شده از 
ســوی گمرک برای کنترل در این زمینه پرداخت و 

گفت: صادرات انواع ماسک پزشکی و بهداشتی و مواد 
ضد عفونی و آب ژاول ممنوع شده است.

معاون گمرک ایران با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
اقالم ماســک و ضد عفونــی کننده و دســتکش در 
گمرکات وجود دارند، گفت: همه این اقالم صادراتی 
بودند که بایــد برگردند.وی در ادامه بــه ارائه آماری 
از میزان ماســک و مواد ضد عفونی و دســتکش در 
گمرکات کشــور پرداخت و گفت: همه ماســک ها و 
اقالم بهداشتی در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی 

و وزارت بهداشت قرار می گیرد.

گمرک

ماسک، ضدعفونی کننده ها و آب ژاول صادر نمی شود

 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

ونا بر سر صادرات کشور آورد بالیی که کر
خریدار   رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: 
دولت تمهیداتــی را برای جلوگیــری از ضرر و زیان 
صادرکنندگان در نظر گرفته که در حال حاضر بر روی 

کاغذ باقی مانده است.
محمد الهوتی درباره تاثیر کرونا بر صادرات کشــور 
اظهار کرد: طی دو هفته  اخیر نســبت به دو هفته قبل 
تر 35 درصد رشــد صادرات منفی بوده  و  نســبت به 
مدت مشابه ســال 97 نیز صادرات 20 درصد کاهش 

داشته است.
رئیس کنفدراســیون صــادرات افزود: بســیاری از 
کشورها مثل ترکمنســتان مرز خود را بستند و عراق 
نیز اعالم کرد به مدت یک هفته مــرز خود را خواهد 
بســت و به دلیل اینکه حجم صادرات ما به عراق زیاد 

است بر حجم صادرات اثر خواهد گذاشت.
وی گفت: بــرای حمایت از صادرات دولت یکســری 
مصوبات مانند تعویق پرداخت اقســاط تســهیالت 
بانکی، لغو برگــزاری هیات های حل اختالف مالیاتی 
و موکول شدن آن به ســال 99، تمدید معافیت های 
ســازمان مالیاتی تا فروردین ماه و همچنین گمرک 
یکسری شــرایط را برای ورود موقت در نظر گرفته و 
تمدید کرده که البته این موارد روی کاغذ انجام شده 
است.الهوتی با بیان اینکه بسته حمایتی ضرر و زیان 
صادرکنندگان و بســته ای که ضرر صادرکنندگان را 
جبران کند هنوز ابالغ نشده است تصریح کرد: ضمن 
اینکه درباره اســتمهال تســهیالت نیز شعب بانکی 
عنوان می کنند هنوز دستورالعملی ابالغ نشده و الزم 

االجرا نیست.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران ادامه داد: بیشتر 
موضوعاتی که مطرح شده در حد نظر و بیان مصوبات 
بوده و اینکه چه زمانی اجرایی شود مشخص نیست، 
امیدواریم اگــر قرار بر حمایت اســت، زودتر اجرایی 

شــود تا صادرکنندگان با آرامش بیشــتر به فعالیت 
بپردازند.وی با بیان اینکه شــرایط تحمیلی ویروس 
کرونا به اقتصاد کشور شرایط ناخواسته ای است بیان 
کرد: پیشنهاد کردیم شــرایط مرز به صورت آنالین 
به صادرکنندگان اطالع داده شــود تا صادرکنندگان 
بر اســاس شــرایط تصمیم بگیرند و بــی جهت کاال 
صادر نکنند و یا مطمئن باشــند در صورت صادرات 
کاالیشــان از مرز رد می شــود این موضوع به کاهش 

خسارت کمک می کند.
الهوتی خاطرنشــان کرد: همچنین فعال تر شــدن 
ارتباطات با سفارتخانه های کشورها مختلف، افزایش 
فعالیــت معاونت اقتصــادی وزارت خارجه و رایزنان 
بازرگانــی می تواند کمک زیــادی در ایــن برهه به 
صادرات کشور کنند و از طرفی سعی شود به کشورها 
اطمینان دهند که صادرات کاال هیچ مشــکلی برای 

سالمت آنها ایجاد نمی کند.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران بــا بیان اینکه 
صادرکنندگان باید شــرایط را درک کنند و از ازدحام 
انبوه کاال پشــت مرز اجتناب کنند، گفــت: ازدحام 
موجب اختالل و استرس بیشــتر مسوالن می شود و 

تصمیم گیری با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد.
وی تاکید کــرد: بســته حمایتی به عنــوان جبران 
خســارت صادرکنندگان در شــرایط کنونی آرامش 
بخش جامعه و تسکین مشکالتی اســت که به دلیل 

این اتفاق به جامعه صادرکنندگان وارد می شود.
الهوتی افزود: هر چه ســریع تر باید بســته حمایتی 
و پرداخــت خســارت ها تعییــن تکلیف شــود و به 
صادرکننده این اطمینان داده شود که دولت در کنار 
صادرکنندگان قــرار دارد همین طور صادرکنندگان 
نیز باید شــرایط حاکمیت را درک کنند تا با یکدیگر 

این ویروس را از بین ببریم.

واز کرد طال پر
آشفتگی بازارهای جهانی ناشی از سقوط قیمت 
نفت، شــیوع ویروس کرونا و کاهش شــدیدتر 
رشــد اقتصادی در جهان، قیمت طال را به باالی 
1700 دالر رســاند. قیمت طال پس از اینکه به 
باالی 1700 دالر در هر اونس برای نخستین بار 
در بیش از 7 سال گذشته رسید، سرمایه گذاران 
را بر آن داشت به برداشت سود بپردازند و اندکی 

از این افزایشها کم شد.
به دنبال نگرانی ها در مورد کاهش شدیدتر رشد 
اقتصادی ناشی از شــیوع ویروس کرونا، قیمت 

طال در معامالت رکورد زد.
هر اونس طال بــا 7.85 دالر افزایش 1681.68 
دالر فروخته شــد. این فلز گران بها در ســاعات 
اولیه معامالت دیروز به 1702.56 دالر رســید 

که باالترین رقم از دسامبر 2012 به شمار می رود.
آوتار ســندو، مدیر ارشد بخش کاالهای اساسی 
فیلیپ فیوچرز گفــت »این فروش یکجا بیش از 
هرچیزی فنی است. تاجران هدف قیمتی خود 
را 1700 دالر قــرار داده اند از اینــرو به محض 
اینکه به این قیمت رسید، برداشت سود زیادی 

صورت گرفت.«
با این حال، وی گفت این فروش موقتی است.

از آنجاییکه ســرمایه گذاران به سمت دارایی های 
امن رفته انــد، ارزش بازارهای بــورس جهان 
ســقوط کرد و ارزش بازار بورس آمریکا 5 درصد 
کاهــش یافت.ارزش یــن ژاپن بــه عنوان یک 
دارایی امن ســرمایه گذاری به باالترین رقم در 
3 سال گذشته در برابر دالر رسید و ارزش اوراق 
10 ســاله خزانه داری آمریکا رکود جدیدی در 

کاهش قیمت ثبت کرد.
به گفته جفــرس هالری، تحلیلگر ارشــد بازار، 
ارزش طال در ســاعات اولیه معامــالت به علت 
حرکت شدید سرمایه گذاری به سوی دارایی های 
امن، قرنطینه یک چهــارم جمعیت ایتالیا بر اثر 
شیوع ویروس کرونا و ســقوط بازارهای بورس، 

1.7 درصد رشد کرد.
از آنجاییکه شــیوع ویروس کرونا اختالل های 
وســیعی در فعالیت های تجاری چین، چرخه 
عرضه جهانی و فعالیت های اقتصادی در جهان 
ایجاد کرد، صــادرات چین در دو ماه نخســت 
امســال به شــدت کاهش یافت درعین حال، 

واردات نیز کاهش داشت.

خ خرید   جدیدترین نر
وش دالر و فر

در معامالت ارزی دیروز )19 اســفند( شــاهد 
افزایش نرخ های خرید و فروش اســکناس های 

دالر و یورو هستیم.
 بانک ها نــرخ خرید هــر دالر را 14 هزار و 567 
تومان اعالم کردند و هر یورو را به نرخ 16 هزار و 

440 تومان از فروشندگان خریدند.
همچنیــن نرخ فروش هــر اســکناس دالر در 
صرافی های مجاز بانک مرکزی 15 هزار و 200 
تومان اعالم شد و نرخ خرید این نوع ارز 15 هزار 
و 100 تومان اســت.صرافی های مجــاز بانک 
مرکزی نرخ خرید هر اســکناس یورو را 16 هزار 
و 700 تومان اعالم کردند و این اســکناس را 16 

هزار و 800 تومان فروختند.
قیمت ارز مسافرتی نیز با احتساب کارمزد بانک 
مرکزی و کارمــزد بانک عامل بــه ازای هر یورو 

نزدیک به 17 هزار تومان است.

غ تنظیم بازاری   گوشت و مر
با چه قیمتی توزیع می شود؟

مدیرکل پشــتیبانی امور دام اســتان تهران از 
توزیع 20 هزارتن گوشــت قرمز و گوشت مرغ 
منجمد طی روزهای پایانی ســال در کشور خبر 

داد.
 رضا سالمی گفت: ستاد تنظیم بازار مصوب کرد 
10 هزار تن گوشت گوســاله منجمد و 10 هزار 
تن گوشــت مرغ منجمد در روزهای پایانی سال 
از طریق فروشگاه های زنجیره ای، سازمان میوه 
و تره بار، تعاونی های مصرف اتــکا، فرهنگیان، 
امکان، تعاونی هــای مصرف محلــی و ادارات 

سراسر کشور توزیع شود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: 
با توجه به موضوع شــیوع بیماری کرونا و حضور 
کمتر مردم در مکان های عمومی اصناف سطح 
شــهر نیز درگیر این طرح شــدند تا محصوالت 
مزبور را با شــرایط راحت تری به دست مصرف 

کنندگان برسانند.
وی افزود: گوشــت گوســاله منجمــد وارداتی 
) سردست بدون اســتخوان( با قیمت 38 هزار 
تومــان و مــرغ منجمد بــه قیمــت 11 هزار و 
600 تومــان در اختیار اصناف قــرار می گیرد و 
واحدهای صنفی هم موظفند به ترتیب گوشت 
قرمز و مرغ منجمد را با نــرخ های 40 و 12 هزار 

تومان به مصرف کنندگان عرضه کنند.
سالمی تصریح کرد: قیمت مصوب مرغ گرم نیز 
12 هزار و 900 تومان است که در میادین میوه 
و تره بار و ســایر مراکز توزیع و عرضه می شود.
وی ادامه داد: بطورکلــی از مجموع 10 هزار تن 
گوشــت قرمزی که ســتاد تنظیم بازار مصوب 

کرده سه هزار تن مربوط به استان تهران است.
مدیرکل پشــتیبانی امــور دام اســتان تهران 
اظهارداشــت: مصــرف روزانه گوشــت قرمز 
استان تهران در شــرایط عادی 350 تا 400 تن 
اســت.وی گفت: روزانه 150 تا 200 تن گوشت 
گوســاله منجمد در اســتان تهران مصرف 

می شود.

صادرات محدود شیر خشک تا 
وردین ۹۹ آزاد شد پایان فر

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صنعت اعالم کرد بر اســاس تصمیمات معاونت 
اقتصادی رئیس جمهور، صــادرات 10 هزار تن 

شیرخشک تا پایان فروردین 99 بالمانع است.
 طی نامه سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت 
خطاب به مهدی میراشــرفی رئیس کل گمرک 
ایران، بر اســاس تصمیم گیری ســتاد مبارزه با 
آثار کرونا به ریاســت محمــد نهاوندیان معاون 
اقتصادی رئیس جمهور، صــادرات 10 هزار تن 
شیرخشــک صنعتی با معرفی دو انجمن شــیر 
خشــک و صنایع لبنی تا پایــان فروردین 99 

بالمانع است.


