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ســازمان بورس و اوراق بهادار امکان برطرف کردن ممنوعیت معامله 
را برای اشــخاص حقیقی و حقوقی که کد بورسی آن ها به دلیل عدم 
استفاده طوالنی مدت غیرفعال شده اســت را به صورت الکترونیکی 

فراهم کرد. 
از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به دلیل عدم استفاده طوالنی 
مدت از کد بورســی خود ممنوع المعامله شده اند، درخواست شده به 
جای مراجعه حضوری بــا انجام مراحل زیر درخواســت رفع ممنوع 
المعامله شــدن خود را بــه صــورت الکترونیکی ارســال کنند:اگر 
https:// تاکنون ســجامی نشــده اند، به ســایت ســجام به آدرس

profilesejam.csdiran.com مراجعــه و فرآینــد ثبت نام را 
تکمیل کنند.؛ ســپس به درگاه یکپارچه ذی نفعان شــرکت سپرده 
https://ddn.csdiran. گذاری مرکزی و تسویه وجوه به آدرس

com مراجعه کــرده و با انتخــاب گزینه میز خدمــت الکترونیک، 
درخواست رفع ممنوع المعامله بودن را ثبت کنند.

چگونه ممنوع المعامله شدن کد بورسی را رفع کنیم؟
بورس



وضعیت حمایت های مالیاتی از کسب و کارها

سران قوا تصمیم بگیرند
سمیه رسولی    کاهش تقاضا در بازارهای مختلف، 
کسب و کارهای زیادی را با مشکل مواجه کرده است 
که ســازمان امور مالیاتی با ارســال بســته ای با سه 
محور حمایتی به شــورای هماهنگی سران قوا در پی 

حمایت از آنها برآمده است.
 پس از شــیوع ویروس کرونا در کشــور و به تبع آن 
کاهش حضور مردم در اماکن عمومی، اقتصاد و بازار 
کشــور با چالش هایی همچون کمبود تقاضا مواجه 
شده اســت. همین امر موجب شده بیشــتر مؤدیان 
مالیاتی همچون اصناف در پرداخت مالیات با مشکل 

مواجه باشند.
محمد مســیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان 
امور مالیاتــی در گفت و گو با خبرنــگار مهر در مورد 
حمایت های این سازمان از کســب و کارهایی که در 
فضای کنونی دچار مشــکل شــده اند، اظهار داشت: 
برای حمایــت از حوزه هــای مختلف که بــه دلیل 
شــیوع ویروس کرونا دچار مشــکل شــده اند، یک 
بســته حمایتی در این زمینه شامل مواردی همچون 
»امکان دریافت گواهی برای صاحبان مشــمول برای 
اخذ مفاصا حساب مالیاتی به مدت سه ماه«، »امکان 
تقســیط مجدد برای مؤدیانی که مهلت قانونی آنها 
طی شــده« و »لغو انجام عملیات اجرایی« پیشنهاد 

داده ایم.
وی افزود: البته با توجه به اینکه اجرای این سیاست ها 
نیاز به مجوز دارد، بســته پیشــنهادی هفته پیش به 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شد، تا در 

صورت تصویب در دستور کار قرار گیرد.

مسیحی همچنین تصریح کرد: البته ما پیش از تهیه 
بسته، نســبت به لغو جلسات هیأت های حل اختالف 
مالیاتی اقدام و از ســویی دیگر نیز مهلت برخورداری 
از بخشودگی جرایم را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ 

تمدید کردیم.

 معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نیاز 
به مجوز دارد

به گزارش مهر، مســاله دیگری کــه در حوزه مالیات 
برای کســب و کارها اهمیت دارد، موضوع مالیات بر 
ارزش افزوده اســت که با توجه به شرایط پیش آمده 
برای اقتصاد کشور، نیاز به اعمال معافیت هایی موقت 

برای مؤدیان دارد.
در همین راســتا، علی رســتم پور مدیــر کل دفتر 
حسابرسی مالیاتی، هفته گذشته در گفت و گویی به 
خبرنگار مهر گفته بود: موارد مربوط به اخذ مالیات بر 
ارزش افزوده در قانون ذکر می شــود و اگر قرار باشد، 
تغییری در این فرایند ایجاد شــود دولت و ســازمان 
امور مالیاتی اختیــاری در آن ندارند و صرفاً می توانند 
پیشنهاد ارائه کنند و یا اینکه سازمان امور مالیاتی، با 
توجه به شرایط خاص، مالیات را به صورت تقسیطی 

دریافت کند که این مساله با معافیت متفاوت است.
به گفته وی، اگــر حوزه ای تاکنــون مالیات بر ارزش 
افــزوده پرداخت می کــرده، تنها در صــورت مجوز 
قانونی از پرداخت بــه صورت دائم یــا موقت مثاًل ۶ 
ماه معاف می شــود. وضع مالیات و یا معاف از مالیات 
در اختیار دولت نیســت بلکه مجلس به عنوان رکن 

قانون گذار، اجازه دست بردن در قانون را دارد.

قطعی شدن تسهیالت به بنگاه های کوچک
همچنین امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی 
چندی پیش در گفــت و گویی که بــا برنامه گفت و 
گوی ویژه خبری داشــت، درباره کمک سازمان امور 
مالیاتی به اصنافی که از وضعیت فعلی کشــور در اثر 
شیوع کرونا آسیب دیده اند، گفت: در راستای اعمال 
تغییرات نظــام پرداخت مالیات از ســوی اصناف، تا 
آنجا که در اختیار ســازمان امور مالیاتــی بود اعمال 
نظر و دســتور دادیم و بخش دیگر که از اختیارات ما 
خارج بود به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع 
دادیم و امیدواریم که در جلسه سران قوا مجوز اعمال 

تغییرات داده شود.
وی افزود: بحــث هیأت های حل اختالف در ســال 
۱۳۹۸ برای اشــخاص حقیقی تعطیل اعالم شــده و 
اشــخاص حقوقی را هم به مدیــران کل امور مالیاتی 
اســتان ها واگذار کردیم تا متناسب با شرایط تصمیم 
مقتضی بگیرند. این بدان معناســت که رسیدگی به 

پرونده های مالیاتی به سال ۹۹ موکول می شود.
پارســا همچنیــن از قطعی شــدن تســهیالت به 
بنگاه های کوچــک خبر داد و افزود: برای اشــخاص 
حقیقی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان 
افزایش خواهــد یافت و دیگر نیازی هم به اســتعالم 
مالیاتی نخواهد بود. برای اشخاص حقوقی هم میزان 
تســهیالت از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومــان افزایش 

خواهد یافت.

دستمزد

با توجــه به شــیوع ویــروس کرونا و 
تاثیرات منفی آن بر کســب و کارها که 
آن ها را با مشــکالت درآمدی و مالی 
تحت فشــار قرار داده، یک اقتصاددان 
در این زمینه با بیان اینکه برای حمایت 
از افراد آســیب دیده از ایــن ویروس، 
به آن هــا وام هایی بدون بهــره یا بهره  
کم پرداخت شــود، اظهار کرد: در این 
شــرایط به جز یارانه همیشــگی، یک 
یارانــه کرونایی هم بــرای حمایت از 
افراد آسیب دیده از شیوع کرونا درنظر 

گرفته شود.

 شــیوع ویــروس کرونا نه 
تنها ســالمت و روان مردم 
را در کشــور مــا و ســایر 
مناطق درگیر این ویروس 
تهدیــد می کنــد بلکــه با 
کاهش مراجعات حضوری 
در اماکن عمومــی در ماه 

پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی 
برای کســب وکارهای خرد و کارگران 
فصلی اســت، بــه فعــاالن تجاری، 
اصناف مختلف و کارگــران آن ها هم 

آسیب های جدی وارد کرده است.

در ایــن زمینــه جعفــر 
خیرخواهــان بــه ایســنا 
بــرای مقابله با خســارات 
اقتصادی کرونــا و حمایت 
از افراد آســیب دیده از این 
ویروس، توضیح داد: بخشی 
از خسارت های اقتصادی با 
شــروع فعالیت دوباره خیلی از کسب و 

کارها جبران می شود.
در ادامه وی با اشاره به تمهیداتی که هر 
یک از دســتگاه های اجرایی کشور در 
بخش اقتصاد درنظر گرفته اند، گفت: 

الزم اســت تا وام های بدون بهره ای یا 
با بهره کمتر به تولیدکنندگان آسیب 
دیده از شیوع این ویروس داده شود تا 
نقدینگی مورد نیاز این اشخاص برای 
ادامه فعالیت تامین شود. عالوه براین، 
در این چنــد ماه مبلــغ یارانه ها را هم 
افزایش دهند.این کارشناس اقتصادی 
در پایان ســخنانش خاطرنشان کرد: 
بهتر است در این شــرایط به جز یارانه 
همیشــگی، یک یارانــه کرونایی هم 
برای حمایت از افراد آســیب دیده از 

شیوع کرونا درنظر گرفته شود.

یارانه

ونایی بدهید یارانه کر
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نگرانی جامعه کارگری از لغو 

جلسه دستمزد
نماینده کارگران در شــورای عالی کار می گوید: 
وقتی کارگران حتی در شــرایط شــیوع کرونا 
با غیرت و همت ســر کار خود حاضر می شوند و 
برای حفظ تولید کار را تعطیل نمی کنند وظیفه 
ما نمایندگان کارگری این اســت که در جلسات 
شــورای عالی کار حضور یابیم و در مورد مطالبه 

اصلی آن ها یعنی دستمزد مذاکره کنیم.
ناصر چمنی اظهــار کرد: اگر اعــالم کردیم که 
حتی در شــرایط قرنطینه حاضر بــه گفت وگو 
و مذاکره در مورد دســتمزد کارگران هســتیم 
وظیفه و احساس مســئولیت خود می دانیم که 
به عنوان نمایندگان کارگری در جلسات تعیین 
دســتمزد شــرکت کنیم و این انتظــار زیادی 
نیست که شــورای عالی کار هم تشکیل جلسه 

بدهد تا به مذاکرات مزد ۹۹ ورود کنیم.
وی ادامه داد: اگر به وزارت کار پیشــنهاد کردیم 
در یک کمــپ جداگانــه شــرایط گفت وگو و 
چانه زنی را مهیا کند می خواســتیم بگوییم که 
جامعه کارگری حتی در سخت ترین شرایط هم 
برای کارگران ارزش قائل اســت و آمادگی دارد 
درباره دســتمزد کارگران گفت وگــو کند. اگر 
این عالقه مندی و احســاس مسئولیت از سوی 
کارفرمایان هم وجود داشت جلسه شورای عالی 

کار را تشکیل می شد.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار تصریح 
کرد: جلســه دیروز دستمزد لغو شــد تا تنها به 
یک جلسه در هفته آینده بســنده کنیم جامعه 
کارگری قضاوت خواهد کرد که علیرغم اصرار و 
درخواست های مکرر نمایندگان همه گروه های 
کارگری چنین اتفاقی افتاده و ما تحت فشــار، 
دســتمزد میلیون ها کارگــر را تعیین نخواهیم 

کرد.
چمنی با بیان اینکــه نمایندگان همه گروه های 
کارگری درخواســت کرده اند که جلسه شورای 
عالی کار این هفته برگزار شود، افزود: متأسفانه 
حتی یک جلسه برای ورود به مذاکرات مزد ۹۹ 
نداشتیم و با برگزاری یک جلســه در هفته بعد 
هم به نتیجه نمی رســیم چون نیازمند نزدیک 
شدن دیدگاه های گروه کارفرمایی و کارگری به 

همدیگر هستیم.
وی خاطر نشــان کرد: برای آنکه زمان را بیش از 
این از دست ندهیم پیشــنهاد کردیم که وزارت 
کار شــرایطی فراهم کند و در یکــی از ادارات 
وزارتخانه کمپی ایجاد شود که آنجا به مذاکرات 
مزد ۹۹ به طور جدی ورود کنیم. در زمان وزارت 
آقای ربیعی این اتفــاق افتاد. اواخر ســال بود 
و ایشان دســتور داد که تا زمان مشخص شدن 
رقم دستمزد، جلســات همه روزه برگزار شود و 
ما چهار روز به طور فشرده این جلسات را برگزار 
کردیم تا در نهایت پس از ســاعت ها گفت وگو و 

چانه زنی به نتیجه رسیدیم.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار در پایان 
موکول کردن تعیین دستمزد کارگران به سال 
بعد را غیرقابــل توجیه دانســت و گفت: وقتی 
کارگــران در شــرایط حاضر و با وجود شــیوع 
ویروس کرونا بــا تمام همت و غیرت خود ســر 
کار حاضر می شــوند تا بگویند تعطیلی برایشان 
معنی ندارد ما هم باید احساس مسئولیت کنیم 
و جامعه کارگری و مطالبات آن ها در این شرایط 

سخت را فراموش نکنیم.
به گزارش ایســنا، در حالی که قــرار بود هفته 
گذشته اولین جلســه رسمی دســتمزد سال 
۱۳۹۹ کارگران برگزار شود به دلیل مالحظات 

ناشی از شیوع ویروس کرونا این جلسه لغو شد.
تعطیلی جلسات شورای عالی کار در حالی است 
که تاکنون شــورای عالی کار حتی یک جلســه 
و مذاکره جدی در خصوص دســتمزد سال ۹۹ 
تشکیل نداده اســت و این امر در روزهای اخیر 

نگرانی جامعه کارگری را به دنبال داشته است.



وزیر کار خبر داد
اختصاص ۳هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و کسب  وکارهای تعطیل

خریدار    وزیــر کار گفت: حدود ۳ هــزار میلیارد 
تومان منابع به منظور پرداخــت بیمه های بیکاری و 

ارائه تسهیالت تخصیص می یابد.
 به نقل از وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، محمد 
شــریعتمداری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 
دو ســیما، به ارائــه توضیحاتی با بیــان اینکه دامنه 
فعالیت های دولــت درباره اقدامــات و تمهیدات در 
قبال آســیب دیدگان ویروس کرون بســیار وسیع 
است، اظهار داشــت: تشکیل ســتاد مقابله با بحران 
کرونا از مهم تریــن اقدامات دولت در ایــن باره بوده 
اســت که تقریبا هــر روز، معاونیــن و وزرای مربوط 

تشکیل جلسه می دهند.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با تاکیــد بر اینکه 
نهادسازی های الزم برای تحقق هدف مبارزه با کرونا 
انجام شده است، گفت: در همه جلسات رسمی هیئت 
وزیران، مقدمه ای با محوریت این موضوع مطرح می 
شود و شاهد هماهنگی وزرا و طرح همه مسائل و بیان 
گزارش فعالیت دستگاه های اجرایی گوناگون درباره 

کرونا هستیم.

وی خاطر نشــان کرد: این اطمینــان را به مردم می 
دهیم که دولت پای کار اســت و مــا و تمام وزارتخانه 
ها، صدا و سیما و مجلس شــورای اسالمی در این در 
کنار وزارت بهداشت که پیشانی این کار است، تالش 

می کنیم.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت های درمانی تامین 
اجتماعی، افزود: ما در ۳۳۰ مرکز درمانی که شــامل 
۸۰ بیمارستان و مراکز درمانی دیگر است برای امداد 
رســانی به مخاطبان خاص که بیمه شــدگان تامین 
اجتماعی هســتند و هم مخاطبان عام که سایر مردم 
هستند آماده خدمت هســتیم و همه فعالیت های ما 

در قالب ستاد مقابله با کرونا است.
وی به سرنوشت کارگران اشاره کرد و گفت: بر اساس 
نص صریح قانــون کارگرانی که مخالــف میل و اراده 
خود بیکار شــده و البته همه کسانی که بر اثر بیماری 
کرونا از کار بیکار شــوند، با تشــخیص سازمان های 
مربوطه شان، ظرفیت استفاده از قانون بیمه بیکاری 
را دارند و مشمول بهره مندی از ظرفیت های حمایتی 

سازمان و وزارتخانه مربوطه هستند. 

تخصیص 3 هزار میلیارد تومان برای پرداخت 
بیمه های بیکاری

شــریعتمداری درباره افــرادی کــه دارای قرارداد 
رسمی کار نیستند مثل دستفروشــان نیز، افزود: ما 
برای این موضوع جلســات متعددی را با مســئولین 
امر و پژوهشــگران داشــتیم و در نهایت مقرر شــد 
دولت حدود ۳ هزار میلیارد تومــان منابع به منظور 
پرداخت بیمه های بیکاری و ارائه تســهیالت به این 
افراد تخصیص یابد.وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه این منابع هم برای کسانی است که شغل 
رسمی خود را از دســت داده اند و هم کسانی که قرار 
داد رسمی کار ندارند، اظهار داشــت: ما در این راستا 
۹۴۰ بنگاه در رســته های گوناگون؛ آموزشگاه های 
فنی و حرفه ای، علمی، آزاد، آموزشــگاه های هنری-

سینمایی، سالن های برگزاری همایش ها، آرایشگاه 
ها، مکان ورزشی، آژانس های مسافرتی، مهد کودک 
ها، هتل ها، مراکز پذیرایی اقامتی و... تمامی آنها را به 
تفکیک با تعــداد واحد های زیربط آنهــا، با همکاری 

سازمان های مربوطه شناسایی کردیم. 

شعبه

از آبان ماه تا کنــون حدود ۷۵میلیون 
خانــوار ایرانــی در ۴مرحله بســته 
معیشــتی دریافــت کردند کــه این 
تعــداد از ۱۸ میلیون خانــواده آغاز و 
به ۱۹.۲میلیون خانوار در اســفندماه 

رسید.
 آذرماه ســال جاری بود که دولت پس 
از افزایش قیمت بنزین تصمیم گرفت 
درآمد حاصل از ایــن افزایش قیمت را 
در قالب کمک های نقدی تحت عنوان 

یارانه معیشتی به مردم پرداخت کند.
این تصمیم بســیار ناگهانــی و بدون 
اطالع قبلــی گرفتــه شــد و رییس 
ســازمان برنامه و بودجه در یک نیمه 
شــب خبر از افزایش قیمــت بنزین و 

پرداخت یارانه معیشتی داد.
تصمیمــی کــه موافــق و مخالفان 
زیادی داشــت. عمــده مخالفت ها از 
این دست بود که بســته معیشتی هم 
به سرنوشت یارانه نقدی دچار خواهد 

شــد و مبلغ ۵۵هزار تومان 
یارانه معیشــتی که به هر 
فرد پرداخت می شــود نه 
تنها ارزشــی ندارد بلکه با 
افزایش تــورم بی ارزش تر 
هم می شود و عالوه بر آن با 
افزایش نقدینگی در دست 

مردم به تورم فعلی دامن هم می زند.
البتــه برخی کارشناســان هم معتقد 
بودنــد شــیوه پرداخت ایــن درآمد 
حاصل از افزایش قیمت بنزین بهترین 
گزینه موجــود برای رســاندن یارانه 

پنهان بنزین به مردم است.
درمرحلــه اول دولت اعــالم کرد ۶۰ 
میلیون ایرانی که شــامل ۱۸ میلیون 
خانوار می شــوند یارانه معیشــتی را 
دریافت می کنند و به هر خانوادده تک 
نفره ۵۵هزار تومان، دو نفره ۱۰۳هزار 
تومان، خانوار ۳نفره ۱۳۸هزار تومان، 
خانــوار ۴نفــره ۱۷۲هــزار تومان و 

خانــواده ۵ نفره و بیشــتر 
ماهانــه ۲۰۵هــزار تومان 

پرداخت خواهد شد.
البته از همــان مرحله اول 
اعالم شــد که کســانی که 
فکر می کنند باید مشمول 
دریافــت یارانه معیشــتی 
بشوند می توانند اعتراض خود را ثبت 
کنند که این بررسی و تشخیص دوباره 

هم با مشکالت فراوانی همراه بود.
در مرحلــه دوم که دهــم دی ماه ۹۸ 
پرداخت شــد، تعداد ایــن خانواده ها 
بــه ۱۸.۱ میلیون افزایــش یافت و در 
مرحله سوم هم ۷۵۷هزار ۳۲۴ خانوار 
دیگر یعنــی ۲میلیــون و ۲۴۷هزار و 
۹۴۷ نفر کــه اعتراض آن هــا مجددا 
بررسی شــده بود کمک معیشتی اول 
و دوم و ســوم را به صــورت همزمان 
دریافت کردنــد و درمرحله چهارم که 
دهم اسفندماه به حســاب مشموالن 

واریز شد و آخرین یارانه معیشتی سال 
۹۸ هم بــود ۲۸۶هــزار و ۱۴۹ خانوار 
جدید به معیشتی بگیران اضافه شدند 
تا به این ترتیب حــدود یک میلیون و 
۷۵۰ خانوار به تعداد معیشتی بگیران 

از اول سال اضافه شود.
در مجموع تا کنون حدود ۷۵میلیون 
خانــوار ایرانــی در ۴مرحلــه یارانه 
معیشتی دریافت کرده اند و آنطور که 
سخنگوی ستاد معیشــتی خبر داده 
اســت در خرداد و آذرماه ســال آینده 
بقیه اعتراض ها هم بررسی خواهد شد.

همچنین مدتی قبل گمانه هایی راجع 
به ادغام یارانه های نقدی و معیشــتی 
زده می شــد که مجلس آن را منتفی 
اعالم کرد و آنطور که به نظر می رســد 
یارانه معیشــتی بعدی کــه پنجمین 
مرحله و اولین بسته معیشتی سال ۹۹ 
خواهد بود باید دهــم فروردین ماه به 

حساب مشموالن واریز شود.

کمک معیشت

ونده بسته معیشتی در سال۹۸ بررسی پر
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از "ناجیان زندگی"
ویروس کرونا و بیماری ناشــی از آن این روزها 
به تیتر اخبار جهان تبدیل شــده است. با درگیر 
شدن مردم کشــورهای مختلف به این بیماری، 
افرادی از قشــرهای مختلف در تالش هستند تا 
با آگاهی دادن به مردم، از میزان سرایت بیماری 
بکاهند و حمایتگر و قــدردان تالش جامعه ای 
باشــند که در این روزهای ســخت تالش دارند 

امید و سالمتی را به جامعه تزریق کنند.
 از این رو بیمــه ملت، با هدف تــالش و تقدیر از 
جامعه پزشــکی و کادر درمان طی اطالعیه ای 
طرح ناجیان زندگی را  به تمامی شــعب و شبکه 

فروش خود ابالغ کرده است.
در این اطالعیه آمده است:

بیمه ملت در راســتای تکمیل طرح فرشتگان 
نجات به پــاس قدردانــی از تــالش و زحمات 
پزشــکان، پرســتاران و کلیــه کادر درمانی، از 
تاریخ ۱۹ اســفند ۹۸ تا پایان فروردین ۹۹ طرح 
تخفیف برخی از رشــته ها را برای اعضای نظام 
پزشکی، پرستاری و کلیه کادر درمان را اجرا می 

نماید.
این طرح شامل موارد زیر است:

۱.طرح تخفیف ۱۵درصدی بــر روی بیمه نامه 
بدنه خودرو

۲.طرح تخفیــف ۲۰ درصدی بیمــه نامه آتش 
سوزی

۳.طرح تخفیف ۲۰درصدی انواع بیمه نامه های 
مسئولیت

پزشکان، پرستاران و کلیه کادر درمان میتوانند 
با مراجعه به نمایندگی های بیمه ملت سراســر 

کشور از این تخفیف استفاده نمایند.
الزم بذکر اســت که بیمه ملت پیــش از این نیز 
طرح فرشــتگان نجــات  را به پــاس قدردانی و 
حمایت از زحمت تمامی پرســتاران کشــور به 
شــبکه فروش و نمایندگان خود ابالغ کرده بود. 

که این طرح جایگزین آن می شود.
امید که با قدردانــی و حمایت تنهــا می تواند 
جبران، گوشه ای از تالشــهای شبانه روزی این 

قشر باشد.

دسترسی آسان به خدمات 
بانکی غیرحضوری بانک صادرات

اســتقبال روزافزون از اپلیکیشن های موبایلی و 
درگاه های اینترنتی بانک صادرات ایران توسط 
بیش از ۴۵ میلیون مشــتری این بانک، با توجه 
به توسعه زیرســاخت ها، فرهنگ سازی و ترویج 
بانکداری الکترونیک، نیاز به مراجعه به شعب را 

تا حدود زیادی کاهش داده است.
با افزایــش تعــداد عالقه مندان به اســتفاده از 
ابزارها و درگاه های بانکــداری الکترونیک بانک 
صادرات ایران، تعداد و مبلغ تراکنش های انجام 
شده این بانک با افزایش قابل توجه همراه شد به 
نحوی که تعداد استفاده کنندگان از اپلیکیشن 
»صاپ« بانک صادرات ایران با افزایش استقبال 
بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفری هفته گذشــته، از 

یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فراتر رفت.
نســخه جدید همراه بانک صــادرات ایران نیز با 
دارا بودن قابلیت ها و امکانات فــراوان از جمله 
ابزارهای بانکداری الکترونیک این بانک اســت 
که با افزایــش ۶ درصدی تعــداد تراکنش های 
بهمن ماه سال جاری همراه بود. بیش از دو هزار 
و۲۰۰ درگاه پرداخــت اینترنتی بانک صادرات 
ایران نیــز در همین مــاه با افزایــش بیش از ۶ 

درصدی در تعداد تراکنش ها همراه بود.
همچنین گســتردگی بیش از پنج هزار و ۱۰۰ 
خودپرداز بانک صادرات ایران در سراسر کشور 
به عنوان دومین بانک برتر از این نظر، شــرایط 
افزایش تراکنش هــای مبلغی بانــک را در ماه 
بهمن نسبت به ماه قبل، از ۲۲ درصد فراتر برده 

است.



رئیس کل دادگستری البرز:

مراجعه به واحد های قضایی با اخذ نوبت ممکن خواهد بود
خریدار   رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید 
کرد: هرگونه مراجعه به واحد هــای قضایی به جز در 

موارد ضروری با اخذ نوبت ممکن خواهد بود.
به گزارش گروه حقوقــی و قضایی خبرگزاری میزان، 
حســین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگســتری 
اســتان البرز در خصــوص اقدامات انجام شــده در 
دادگستری برای مقابله با شیوع کرونا گفت: اقدامات 
متعددی در اســتان البرز شروع شده است که بخشی 
ناظر بر مراجعان و کارکنان دادگســتری و بخشی۱ 
دیگر مربوط بــه زندانیان و عموم مردم اســتان البرز 

است.
رئیس کل دادگســتری اســتان البرز افــزود: در 
خصوص زندانیان قرنطینه ســه الیه تشکیل شده 
است و کلیه ورودی ها و خروجی زندانیان بر اساس 
تدابیر اتخاذ شــده مورد بررسی دقیق قرار می گیرد 

و با توجه به راه اندازی ســامانه دادرســی از طریق 
ویدئو کنفرانس در واحد های قضایی اســتان البرز، 
تاکید شــده که از احضار و اعزام زندانیان خودداری 
و هرگونه تحقیق الزم از زندانیان از طریق ســامانه 

مذکور انجام شود.
وی بیان کرد: در خصوص مراجعان به دادگســتری 
نیز تالش شــده جز در موارد ضروری از احضار متهم 
یا اصحاب دعاوی به دادسرا و محاکم خودداری شود؛ 
همچنین برای نخستین بار در کشور چندین سامانه 
الکترونیکی و برخــط برای پاســخگویی به اصحاب 
پرونده راه اندازی شــده تا بخش زیــادی از نیاز های 
مراجعان بــرای مراجعه حضوری بــه مراجع قضایی 
برطرف و مــوارد لزوم حضور فیزیکــی در واحد های 

قضایی به حداقل برسد.
فاضلی هریکندی متذکر شــد: با توجه به راه اندازی 

قبلی سامانه الکترونیکی جهت ارائه خدمات قضایی 
و اطالع رســانی صــورت گرفته جهت اســتفاده از 
خدمات غیرحضوری، از امروز )۱۹ اســفند( هرگونه 
مراجعه به واحد های قضایــی به جز در موارد ضروری 
با اخذ نوبت ممکن خواهد بــود و مراجعان در صورت 
عدم امکان انجام امــور آن ها از طریق ســامانه های 
غیرحضوری، باید پس از اخذ نوبت از طریق ســایت 
www.qazaalborz.ir بــر اســاس وقت تعیین 

شده به واحد های قضایی مراجعه کنند.
رئیس کل دادگســتری اســتان البرز از الکترونیکی 
شــدن هر نوع طرح دعوا و شــکایت و ارائه الیحه در 
دادســر ها و محاکم اســتان البرز خبــر داد و گفت: 
اصحاب دعــوا، وکال یــا نمایندگان قانونــی صرفا از 
طریق مراجعه به دفاتر خدمــات الکترونیک قضایی 
می توانند اقدام به طرح دعوا یا ارائه الیحه و ادله کنند.

البرز

معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره 
کل آموزش و پــرورش البــرز گفت: 
درآســتانه ســال نو، ۲۵ هزار دانش 
آموز نیازمند این اســتان چشم انتظار 

حمایت خیرین نیک اندیش هستند.
فرشــته فهمیده اظهارداشــت: برای 
حمایت هرچه بیشــتر ازایــن دانش 
آموزان نیازمند همراهــی نیکوکاران 
و مــردم خیر هســتیم تــا بتوانیم به 
هردانش آموز نیازمند اقالم مورد نیاز 

را اهدا کنیم.
وی با اشــاره به اینکــه ازمجموع این 
تعداد چهار هــزار و ۵۰۰ نفر آنان زیر 
پوشــش کمیته امداد امــام خمینی 

)ره( اســتان البرز هستند، 
خاطرنشــان کــرد: برای 
تامین بخشی ازهزینه های 
مــورد نیاز دانــش آموزان 
نیازمند درآســتانه ســال 
نو نیاز به مشــارکت اولیا و 

فرهنگیان داریم.
فهمیــده درادامــه به نوع دوســتی و 
دســت گیری ملت ایــران در حمایت 
از نیازمندان پرداخت وافــزود: ایثار و 
کمک به همنوع ریشه در فرهنگ غنی 

اسالمی - ایرانی این مرز و بوم دارد.
وی یادآورشــد: برای حمایت از دانش 
آمــوزان و فرهنگیــان دارای بیماری 

صعــب العــالج نیازمنــد 
به کمــک درالبــرز نیاز به 
اســتفاده از ظرفیــت های 
عظیم جامعــه فرهنگیان، 
اولیــای دانش آمــوزان و 

خیرین داریم.
و  پرورشــی  معــاون 
و  آمــوزش  کل  اداره  فرهنگــی 
پــرورش البرزادامــه داد: خیرین نیک 
اندیــش کمک هــای نقدی خــود را 
به شــماره حســاب مرکز نیکوکاری 
آموزش و پرورش با شــماره حســاب 
شناســه  بــا   ۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱
پرداخــت ۶۸۲۸۲۵۴۶۴ و شــماره 

کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۲۹۷۰۰۴۵۹ واریز 
کنند.وی تصریح کرد: مرکز نیکوکاری 
فرهنگیان استان البرز با هدف حمایت 
از دانــش آمــوزان و فرهنگیانــی که 
مشــکل مالی یا بیماری صعب العالج 
دارند،فعال شده اســت.فهمیده اضافه 
کرد:امســال جشــن نیکــوکاری در 
روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اســفند جاری با 
شــعار عید را به خانه هایشان ببریم در 
فضای مجازی برگزار شد که با توجه به 
تعطیلی مدارس و ضرورت پیشگیری 
از شــیوع کرونا نیاز به مشارکت بیشتر 
خیرین داریم.اســتان البرز ۵۰۰ هزار 

دانش آموز و ۲۶ هزار فرهنگی دارد.

مدیرکل روابط عمومی جمعیت هالل 
احمر اعالم کرد: مدیــران عامل هالل 
احمر اســتان های البرز و مازندران به 
دلیل عالئم مشکوک به کرونا در محل 

قرنطینه قرار گرفتند.

مدیران هــالل احمــر در قرنطینهبه 
گــزارش گــروه جامعــه خبرگزاری 
میزان، اســماعیل رمضانی مدیرکل 
روابط عمومی جمعیــت هالل احمر 
روز دوشــنبه در توییت خود نوشــت: 

مدیران عامل جمعیت هالل احمر های 
اســتان های البرز و مازندران به دلیل 
حجم برخورد با مراجعــه کنندگان و 
بروز عالئم مشــکوک به کرونا بستری 
و در قرنطینــه هســتند.وی افزود: در 

حــال حاضر جانشــین این افــراد در 
اســتان های یادشــده ماموریت ها و 
ظایف محوله را انجــام داده و پیگیری 
می کنند.تاکنون ۷ هزار و ۱۶۱ نفر در 

کشور به ویروس کرونا مبتال شده اند.

ورش آموزش و پر

هالل احمر

۲۵   هزار دانش آموز البرز چشم انتظار خیران هستند

مدیران هالل احمر در قرنطینه
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 پیگیری استاندار البرز برای 
 دریافت کمک های خارجی

 به ثمر نشست
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار البرز 
گفت: با پیگیری هــای اســتاندار تامین اقالم 
بهداشــتی مورد نیاز این استان برای پیشگیری 
از بیماری ویروســی کرونــا از طریــق یکی از 

کشورهای همسایه به نتیجه رسید.
علی درویش پور در گفت و گو با ایرنا در پاســخ 
به پرســش چگونگی تامین کمبودهــا و اقالم 
بهداشتی مورد نیاز اســتان البرز افزود: عالوه بر 
اســتفاده از ظرفیت های تولیدی و صنعتی این 
استان، با پیگیری اســتاندار البرز تالش شد تا تا 
از مجاری بین المللی برخــی از کمبودها تامین 

شود.
وی ادامه داد: براین اســاس با پیگیری استاندار 
البــرز و هماهنگــی وزارت امورخارجه تامین 
اقالم بهداشتی مورد نیاز اســتان در دستور کار 
قرار گرفت که در مرحله نخست یک هزار دست 
لباس ایمنی و ویــژه پزشــکی و ۲۰ هزار عدد 
ماسک تا ســاعاتی دیگر وارد اســتان البرز می 

شود.
درویش پــور گفت: همچنین مرحلــه دوم این 
کمک ها روز پنجشنبه هفته جاری وارد استان 
البرز می شود و در ادامه این نوع کمک ها در این 

استان استمرار خواهد داشت.
طبق آخرین آمار اکنون ۴۵۰ بیمار با تشخیص 
اولیه و قطعــی کرونا در بیمارســتان های البرز 

بستری هستند.
همچنیــن تاکنــون ۹۳۹ بیمار مشــکوک و 
کرونایی در استان البرز بهبود یافته اند و ۱۹ نفر 

جان خود را از دست دادند.
ویروس کرونــا که به طور رســمی کووید – ۱۹ 
نام دارد، نخســتین بــار در شــهر ووهان چین 
شناســایی شــد تا کنون به بیش از ۸۰ کشــور 
سرایت کرده و سازمان بهداشت جهانی را برآن 

داشته است تا وضعیت فوق العاده اعالم کند.

مدیرعامل فرودگاه بین المللی پیام خبر داد
ودگاه پیام  اعالم آمادگی فر

برای خدمت رسانی به اورژانس 
هوایی کشور

 مدیرعامل فــرودگاه بین المللی پیــام از اعالم 
آمادگی این فــرودگاه برای خدمت رســانی به 

اورژانس هوایی کشور خبر داد.
نادر ثناگو مطلق از آمادگی ایــن فرودگاه برای 
خدمات رســانی به اورژانس هوایی کشور خبر 
داد و گفت: در شرایط کنونی که جامعه نیازمند 
همدلی و مشارکت همه دستگاه ها و نهادها برای 
مقابله با بحران است مجموعه پیام نیز تمام توان 
و ظرفیت و امکان خود را بــرای رفاه حال عموم 

مردم و عبور از این شرایط را به کار بسته است.
وی افزود: از این رو تمام ظرفیت فرودگاهی این 
مجموعه برای خدمت رسانی به اورژانس هوایی 

کشور آماده خدمت رسانی شده است.
مدیرعامل فرودگاه بین المللــی پیام با تاکید بر 
اهمیت مشــارکت و همراهی مردم در مدیریت 
بحران ها و با اشاره به جلساتی که در این فرودگاه 
با موضوع مقابله با کرونا برگزار شده است، گفت: 
از تمام شرکت های بهداشتی مستقر نیز خواسته 
شده با باال بردن ظرفیت تولیدات بهداشتی خود 
نسبت به خدمت رسانی به استان و کشور اقدام 

کنند.
ثناگو مطلق بــا تاکید بــرای اینکه فــرودگاه 
بین المللی پیام در شــرایط حاضر کشور با تمام 
توان و ظرفیــت در خدمت مردم اســت، گفت: 
شــک ندارم با وحدت، همبســتگی و مشارکت 
آحاد مردم و توکل بر خدا از بحران به وجود آمده 

عبور خواهیم کرد.



شهردار فردیس خبر داد

ونا در فردیس نصب ۱۵۰ بنر آموزشی پیشگیری از ابتال به کر
خریدار     شــهردار فردیــس از نصــب ۱۵۰ بنر 
آموزشی پیشــگیری از ابتال به کرونا در این شهر خبر 
داد.محمد خســرو زاده با اشــاره به اینکــه مدیریت 
شهری فردیس از ابتدای قضیه ابتالء به ویروس کرونا 
در استان البرز، با تمام توان در راستای اطالع رسانی، 
فرهنگ سازی و مقابله با این ویروس اقدام کرده است، 
اظهار کرد: تا کنون بیش از ۱۵۰ بنر در راستای اطالع 
رسانی و آموزش پیشــگیری از ابتالء به ویروس کرونا 

در فردیس نصب شده است.
وی در ادامه بــا بیان اینکــه همکارانم در ســازمان 
فرهنگی، ورزشــی و اجتماعی شــهرداری فردیس 
نســبت به توزیع بیش از ۱۰ هزار بروشــور آموزش 
پیشــگیری از ابتالء به ویروس کرونا در شــهر اقدام 
کرده اند، اضافه کرد: همچنین بیش از ۳ هزار پوســتر 

در شهر نصب و ۱۲ هزار و ۵۰۰ پیامک آموزشی نیز در 
همین راستا به شهروندان ارسال شده است.

شــهردار فردیس در بخــش دیگری با بیــان اینکه 
همکارانــم در حوزه خدمات شــهری شــهرداری 
فردیس نسبت به ضد عفونی نقاط مختلف شهر اقدام 
می کنند، اضافه کرد: برای پیشگیری از شیوع کرونا 
الزم است ســطوحی که شــهروندان با آن در تماس 
هســتند همچون جداره دیوارها، پل های عابر پیاده، 
سرویس های بهداشــتی پارک و بوستان های شهر، 
مســاجد، ادارات خدمات رســان و غیره ضد عفونی 
شــوند که مدیریت شــهری فردیس در این راســتا 

نسبت این مهم به طور مداوم اقدام می کند.
خسرو زاده با اشــاره به اینکه در صدد هستیم نسبت 
به توزیع پکیج های آموزشــی و پیشگیری از ابتالء به 

ویروس کرونا در شــهر اقدام کنیم، اضافه کرد: حفظ 
سالمتی شهروندان برای مدیریت شهری فردیس از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت و در این راستا از هیچ 

تالشی فروگذار نخواهیم بود.
وی همچنین همکاری شهروندان در ریشه کن کردن 
ویروس کرونا را مهم اعالم کرد و افزود: از شــهروندان 
می خواهیم که از ســفرهای غیر ضروری بپرهیزند و 
در خانه خــود بمانند تا این وضعیت به پایان برســد؛ 
مدیریت شهری فردیس در راستای افزایش آرامش و 
امنیت تا پایان وضعیت اضطرار، با شیوع ویروس کرونا 
مقابله می کنــد و در کنار مردم خواهد بود.شــهردار 
فردیس عنوان کرد: تا عادی شــدن شــرایط شهر به 
همراه همکارانم در راســتای افزایش خدمات رسانی 

به شهروندان از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم بود.

البرز

دانشگاه علوم پزشــکی البرز با شیوع 
گسترده ویروس کرونا وضعیت استان 

را فوق العاده اعالم کرد.
این روزها خواهران و برادران شــما در 
خط مقدم مقابله بــا کرونا از جان خود 
می گذارند و  روزهای سختی را سپری 
می کنند،  اما روزهای بســیار سخت 
تری برای اینان و برای شــما در پیش 
است اگر هشــدار ها را جدی نگیریم. 
خطر ابتال به کرونا همه را به طور جدی  
تهدید  می کند . اســتفاده از دستکش 
و ماسک به تنهایی باعث معصونیت از 
این بیماری نمیشــود بلکه تنها راه در 
امان ماندن در خانه ماندن اســت. باید 
بپذیریم دیگر مثل روزهــای پیش از 

کرونا نمیشود در شهر تردد کرد و باید 
تا جایی که میشود رفت و آمد ها بسیار 
کم شــود. هر کار غیر ضــرور را به بعد 

موکول کنید
همیــن اکنــون بــا ورود به ســامانه 
دانشگاه علوم پزشــکی البرز و تکمیل 
پرسشــنامه مربوطه و ورود شــماره 
تلفن همراه و دریافت پیامکی در مورد 
وضعیت ســالمتی خود تیم بهداشتی 
دانشــگاه را در جهت پیگیری سالمت 
خــود و عزیزانتــان همراهــی کنید. 
برای پیشــگیری از این بیماری  حتی 
زیارت خانه خــدا و فرایض نمازجمعه 
و جماعــت تعطیــل شــده و فعالیت 
ادارات  نیز به حداقل رســیده اســت 

پس خواهش می کنیم از همین امروز 
کســب وکارهای خود را از نظر تردد و 
تجمع مدیریت کنیــد،  به خرید و قدم 
زدن در خیابان ها، پاســاژها و پارکها و 

تردد های غیر ضرور جدا پایان دهید.
در ایــن پیام هشــداری نکاتــی برای 
پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا آمده 

است که توجه به آنها ضروری است.
مهمانی، شب نشــینی و  دید و بازدید 
را کناربگذارید و  امســال عیــد را در 
خانــه بمانید چرا کــه بهترین تدارک 
عید پیشــگیری از شــیوع گســترده 
این بیماری و به خطــر انداختن جان 
عزیزانمان می باشد.  شستشوی مکرر 
دست ها ، عدم دست دادن و روبوسی و 

... را ادامه داده  و از حضور در هر تجمعی 
به شدت پرهیز شود. در صورت داشتن 
عالئم این بیماری به نزدیک ترین خانه 
بهداشــت و یا پایگاه بهداشتی تماس 
حاصل و یا مراجعه نمایید. تیم پزشکی 
در مراکز بهداشــتی تا ساعت ۱۲ شب 
پذیرای حضور شما هستند و آنان روند 
درمانی بیمــاران را در منزل پیگیری 
و در صورت نیــاز به درمــان تکمیلی 
به بیمارســتان ارجاع خواهنــد داد. تا 
ریشه کن شــدن این بیماری با رعایت 
دســتورات بهداشــتی مراقــب افراد 
سالمند  دارای بیماری های زمینه ای 
باشــید و مراوده خود را با آنان ، کمتر 

کنید.

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک 
شهرداری کرج: بیش از ۴ هزار تابلوی 
جدید انتظامی، اخبــاری و اخطاری 
در ســطح معابر درون شــهری کرج 

جانمایی و نصب می شــود.محمدرضا 
احمدی نژاد با اشــاره بــه خرید بیش 
از ۴ هزار تابلــو انتظامــی، اخباری و 
اخطاری اظهار داشــت: اعتبار صرف 

شــده برای خرید این تعــداد تابلو در 
حدود یــک میلیــارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان برآورد شــده اســت.از ظرفیت 
حداکثــری مناطــق برای پیشــبرد 

اهداف بهــره خواهیــم گرفت. ضمن 
اینکه تابلوهای انتظامــی، اخطاری و 
اخباری خریداری شــده توسط اداره 

ترافیک مناطق در حال نصب است.

ونا کر

ج کر

ج  وضعیت قرمز در کر

ج نصب ۴ هزار تابلوی انتظامی در معابر کر
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تقلبی از کارگاه چوب لباسی!
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز از کشــف یک کارگاه غیر مجاز تولید مواد 
شوینده و محلول ضد عفونی کننده در فردیس 

کرج خبر داد.
»رامین ربیعی« ضمن اعــالم این خبر گفت: بر 
اســاس گزارش های واصله از سوی حراست این 
سازمان و طی گشت مشترکی با حضور بازرسین 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز و 
تعزیرات حکومتی از یــک کارگاه تولید کننده 
چوب لباســی، مقادیری ماده شوینده و محلول 

ضدعفونی کننده کشف شد.
به گزارش ایســنا، ربیعی تصریح کــرد: در این 
کارگاه غیــر مجــاز ۲۰۰ کیلو گرم پــودر مواد 
اولیــه و ۲۸۰۰ لیتر محلــول ضدعفونی کننده 

غیربهداشتی و غیرمجاز کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: با حکم قضایــی کارگاه غیر مجاز 
پلمب و پرونــده ای در این زمینه تشــکیل و به 

مراجع قضایی ارسال شد.
رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت استان 
البــرز در خاتمــه اظهار داشــت: شــهروندان 
اســتان البرز می توانند هرگونه احتکار ،تقلب، 
گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم عرضه 
مواد شــوینده و ضدعفونی کننــده را از طریق 

سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش نمایند.

توزیع 3 هزار بسته اقالم 
وم البرز بهداشتی در مناطق محر

مدیرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان البرز از 
توزیع اقالم بهداشــتی برای پیشگیری از شیوع 

ویروس کرونا در مناطق محروم البرز خبر داد.
حجت الســالم علی دشــتکی، مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه اســتان البرز ، گفت: بــا عنایت بر 
ســنت حســنه وقف که کارآمدترین مؤسسه 
دینی به شــمار می آید تصمیم بر این شــد تا در 
راستای کمرنگ شدن مشکالت فعلی جامعه و 
جلوگیری از شیوع کرونا ویروس سه هزار بسته 
بهداشتی توسط اوقاف و امور خیریه استان البرز 
میان مــردم کمتر برخودار اســتان البرز توزیع 

شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با بیان 
اینکه آگاهی بخشــی به مردم جامعه و کمک به 
کمرنگ تر شدن مشــکالت از جمله اهداف این 
نهاد اســت، بیان کرد: این بســته های حمایتی 
توســط خادمین بقاء در مناطق حاشیه ای کرج 

توزیع خواهد شد.
دشتکی اضافه کرد: بســته های بهداشتی ذکر 
شده شامل مواد شوینده، لوازم بهداشتی فردی، 
بروشور اطالع رسانی پیشــگیری از شیوع کرونا 
و بروشــور اعمال مســتحب ماه رجــب در این 

بسته ها تعبیه شده است.
وی بیان کــرد: یکی دیگر از اقدامــات اوقاف در 
بقاهای متبرکه اســتان، ضدعفونــی کردن هر 

روزه محیط با کمک سپاه و شهرداری است.

بازرسی برای عدم عرضه قلیان 
ادامه دارد

سرپرســت معاونت گردشگری اســتان البرز با 
اشاره به اینکه بازرســی برای عدم عرضه قلیان 
در واحدهای پذیرایی و سفره خانه ها ادامه دارد، 

گفت: تذکر الزم ارائه می شود.
علی عبادی با اشــاره به بازدیدهایی که طی دو 
هفته گذشــته از واحدهای پذیرایی استان البرز 
انجام شــده، اظهار کرد: ممنوعیت سرو قلیان 
در این واحدها به منظور مقابله با شــیوع کرونا 
ویروس مورد توجــه ویژه بوده و خوشــبختانه 
موردی از ارائــه قلیان در واحدهــای پذیرایی 

زیرمجموعه گردشگری استان مشاهده نشد.

راه های پیشگیری از عفونت های تنفسی



تحوالت بازار مسکن منتظر مجلس جدید است

ونا شاخ مسکن را شکست و سرمایه داران را فراری داد کر
محبوبه قرمزچشــمه    کرونا شــاخ مســکن را 
شکست و ســرمایه داران را فراری داد/ تحوالت بازار 

مسکن منتظر مجلس جدید است
ســرمایه داران در انتخاب خرید مسکن و حفظ جان، 
دومی را انتخاب کردند. شــیب قیمت مسکن کمتر 
شده است و تا اردیبهشــت به خط صاف می رسد اما 

آغاز تحوالت از خرداد ماه ۹۹ است.
 ســرمایه همواره به سمت ســود حرکت می کند، در 
ایران یکــی از قدیمی ترین بازارهای ســودآور، بازار 
مســکن اســت. هرچقدر هم از مزایای بازار سرمایه 
و سرمایه گذاری در آن ســخن گفته شود، کم است 
اما واقعیت عملکرد اغلب  ســرمایه داران ایران  چیز 
دیگری است . زمستان امســال حجم نقدینگی باال و 
حرکت آن به سوی بازار مسکن، قیمت یک آپارتمان 
را به بیش از ارزش واقعی آن رســاند اما کرونا ویروس 
این میان همچون سدی ســرمایه داران را  از حرکت 

ایستاند و در سکوت قرار داد.
مهدی جعفر پیشــه، رئیــس هیات مدیــره انجمن 
صنفی انبوه سازان مسکن و ســاختمان اصفهان در 
ارتباط با وضعیت مســکن در  اصفهان و شــهرهای 
بزرگ به خبرنگار اقتصادآنالین گفت: در سه ماه اخیر 
یعنی زمستان ۹۸ و قبل از شــیوع کرونا بازار مسکن 
و قیمت مســکن تابع ناهنجاری عجیبی بود که خود 

انبوه ســازان در ارتباط با چگونگــی عملکرد، دچار 
تردید شده بودند. این پرســش  که قرار است در بازار 
مســکن چه اتفاقی بیافتد، تنهــا در ذهن متقاضیان 
خرید مســکن نبود، فعاالن و تحلیلگران مسکن نیز 

این پرسش را در ذهن داشتند.

رشد نابهنجار قیمت مسکن با پول های سرگردان
وی افزود: رشــد نابهنجار قیمت مسکن در دو ماه اول 
زمستان ۹۸ ناشــی از حرکت پول های سرگردان به 
سمت بازار مســکن بود. این موج یک مرتبه از حرکت 
ایســتاد و حتی در برخی مناطق رشد قیمت مسکن 
نزولی شد.اکنون در اواخر اسفند ۹۸ شاهد رکود بازار 

مسکن هستیم.

سرمایه داران وارد بازار مسکن نمی شوند
وی در ادامه با اشــاره به شــرایط بحرانی شیوع کرونا 
گفت: موضوع امروز ایران ، حفظ حیات اســت. وقتی 
مردم از جان خود می ترسند وارد معامله نمی شوند، 
مهمتر آنکه اغلب ســرمایه گذاری وارد بازار مسکن 

می شوند و خانه اولی نیستند.
وی در ارتباط با وضعیت بازار مســکن در آینده گفت: 
بازار مســکن تا پایان ســال ۹۸ همچنــان در رکود 
خواهد بود. در دوماهه اول بهار سال ۹۹نیز  شاهد هیچ 

گونه تغییری در بازار مسکن نباشیم.
شیب نمودار قیمت مسکن در آینده نزدیک

وی با بیان اینکــه در حال حاضر فعــال اتفاق  خاصی 
در ارتباط با مســکن نمی افتد گفت: به نظر می رسد، 
شیب قیمت مسکن کمتر می شود و تا اردیبهشت۹۹ 
به شکل خط صاف در بیاید. آغاز تحوالت بازار مسکن 

در خردادماه آغاز خواهد شد.

بخش اعظم شعارهای کاندیداهای مجلسی 
مسکنی بود

وی با اشاره به آغاز به کار دور جدید مجلس در تثبیت 
و یا افزایش قمیت مســکن گفت: زمانی که دولت ها 
و یا مجلس عوض می شوند، یک ســری تغییرات به 
همراه می آورند. در ایــران بحث های اقتصادی متاثر 
از سیاست اســت. بخش اعظم شــعارهای انتخاباتی 
نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی در ارتباط با 
مســکن بود. بیش از ۴۰ درصد از کسانی که برای این 
دوره مجلس رای آورده اند نیز جــوان و مجلس اولی 
هســتند. وی درارتباط با عملکرد نمایندگان مجلس 
افزود: ممکن است منتخبین جدید مجلس، بخواهند 
تســهیالت جدیدی به بخش مســکن بدهند، یک 
ســری  قوانین را وضع کنند و این قوانین می تواند در 

تحوالت بازاز مسکن تاثیر مثبت بگذارد.

پالک

همه جا ســخن از کرونــا و پیامدهای 
آن برای شــهروندان است. همه نگران 
هســتند؛ نگرانــی از ســالمت خود و 
خانواده و هم میهنان تا نگرانی از آینده، 
مخصوصاً آینده شغلی. همه جا سخن 
از مشاغلی است که این روزها به خاطر 
کرونا یا دیگر وجود ندارد یا اینکه سطح 
درآمدزایی این مشاغل بسیار کاهش 
یافته است. اما در این میان قشر بزرگی 
از جامعه ســختی دوچندانــی دارند، 
کســانی که این روزها درآمدی ندارند 
یا درآمــد آنها کاهش یافته اســت اما 
همزمان مســتأجر نیز هستند. فرقی 
نمی کند کسانی که خانه آنها اجاره ای 
است یا محل کســب و کارشان، اجاره 

دادن این روزها سخت است.

جنبش پویش ها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار 
پیامــی در صفحه اجتماعــی توئیتر 
خــود از هموطنان خواســته پویش 
احســان کرونایی را گســترش دهند. 
نخستین پیشــنهاد وزیر ارشاد در این 
پویش، » پویــش احســان مالکین« 
است. این روزها این خواسته از مالکان 
رو به افزایش اســت. در ایــن فکر که 
اگر مســتأجران زمان بیشتری برای 
پرداخت اجاره بها داشته باشند، چقدر 
به حال و روز آنهــا کمک می کند، وارد 
آسانســور می شــوم. کاغذی با فونت 
درشت روی آیینه آسانسور چسبانده 
شده اســت: »ســاکنان محترم برای 
انجام تعمیرات ســاالنه ساختمان هر 

واحد ۳۰۰هزار تومــان بپردازد...این 
هزینه شامل شارژ ماهانه نمی شود...« 
اگر چاره ای برای پرداخــت اجاره بها 
نباشد اما حداقل می توان این هزینه ها 
را به تأخیــر انداخت، مثــاًل می توان 
تعمیرات غیرضــروری را در ماه های 
آینده انجام داد و حتی هزینه شارژ نیز 
با تأخیر پرداخت شود. تا فشار مضاعف 
بر مســتأجرانی که کارشان این روزها 

رونقی ندارد، وارد نشود.

 مالکانی که هوای مستأجران
 را دارند

از مصطفــی قلــی خســروی، رئیس 
در  امــالک،  مشــاوران  اتحادیــه 
خصوص انتظــاری که مســتأجران 

این روزها از مالکان دارند، پرســیدیم. 
اینکــه این انتظــار نتیجــه ای دارد؟ 
او در پاســخ گفت: »هیــچ وقت چهره 
صاحبخانه های »خوب« را نتوانستیم 
بــه تصویــر بکشــیم. بســیاری از 
صاحبخانه ها اصــول اخالقی را رعایت 
می کنند.اما در ذهن ما همیشه معضل 
بین صاحبخانه و مستأجر نقش بسته 
است. در حالی که بســیاری از مالکان 
حتی به افزایش اجاره راغب نیســتند. 
در حال حاضر هم در ذهن بســیاری از 
این مالکان دادن مهلت بیشــتر برای 

پرداخت اجاره است.«
 رئیــس اتحادیــه مشــاوران امالک 
می گوید: »مالک خوب همیشه هوای 

مستأجر را دارد. 

اجاره نشین
هوای اجاره نشین ها را داشته باشید
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هزینه وام مسکن بر اساس 
قیمت اوراق بهمن  چقدر شد؟

زوجین تهرانــی برای تهیــه وام ۲۴۰ میلیونی 
مســکن و جعاله باید ۲۸ میلیــون و ۷۰۴ هزار 
تومان پرداخت کنند. این درحالی است که این 
قیمت در حدود یک ماه گذشــته ۲۱ میلیون و 
۷۴۴ هزار تومان بــود. همچنیــن مجردهای 
ســاکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان 
وام بگیرند که هزینه آن ۱۶ میلیون و ۷۴۴ هزار 
تومان می شــود در حالی که پیــش از این ۱۲ 

میلیون و ۶۸۴ هزار تومان قیمت داشت.
 آخریــن قیمت ها حاکی از آن اســت که قیمت 
هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن 
از فروردین تا بهمن  امســال بین ۵۳ تا  بیشــتر 
از ۵۹ هزار تومان قیمت داشــته است؛ به طوری 
که تســه )اوراق( فروردین، اردیبهشت و خرداد 
ســال ۱۳۹۸ به ترتیب۵۷ هــزار و ۸۸۵ تومان، 
۵۷ هزار تومان و ۵۷ هــزار و ۱۰۰ تومان قیمت 
دارد و قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن 
بانک مسکن در تیر، مرداد و شهریور امسال نیز 
به ترتیب بــا قیمت ۵۷ هزار تومــان، ۵۶ هزار و 
۲۰۰ و ۵۷ هزار و ۷۰۰ تومان داد و ستد می شود.

قیمت اوراق مهر و  آبان   امســال ۵۷ هزار و ۳۰۰ 
تومان و  ۵۷ هزار و ۸۴۰ تومان بوده این درحالی 
است که این قیمت در دی  ماه نسبت به آبان  ماه 
کاهش یافته و به ۵۳ هزار و ۸۶۰ تومان رســیده 
است. این درحالی اســت که قیمت این اوراق در 
بهمن ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به دی ماه این سال 
افزایشی چشم گیری داشته و به ۵۹ هزار و ۷۹۸ 

تومان رسیده است.
 بنابراین هزینه وام مســکن در ایــن گزارش بر 
اســاس قیمت اوراق  بهمن  امســال )۵۹ هزار و 

۸۰۰ تومان( محاسبه شده است.
بر این اســاس با توجه بــه اینکــه مجردهای 
ســاکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان 
تســهیالت دریافــت کننــد که شــامل ۱۰۰ 
میلیون تومان تســهیالت خرید مســکن و ۴۰ 
میلیون تومــان جعاله می شــود؛ بنابراین برای 
۱۰۰ میلیون تومان تســهیالت باید ۲۰۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این 
تعداد اوراق با تســه ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومانی ۱۱ 
میلیون و ۹۶۰  هزار تومان می شود که با در نظر 
گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن 
باید ۸۰ ورق  به مبلغ چهــار میلیون و ۷۸۴ هزار 
تومان خریداری کننــد، ۱۶ میلیون و۷۴۴ هزار 

تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا 
ســقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ 
میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین 
زوجین بایــد ۴۰۰ برگه تســهیالت مســکن 
خریداری کنند که هزینه آن ۲۳ میلیون و ۹۲۰  
هزار تومان اســت که همراه با ۴۰ میلیون تومان 
وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تســهیالت 
مســکن خریداری کنند، چهار میلیون و ۷۸۴ 
هزار تومــان و در مجمــوع بایــد ۲۸ میلیون و 

۷۰۴هزار تومان پرداخت کنند.
ســقف این تســهیالت برای مراکز اســتان و 
شــهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هــزار نفر به 
۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ 
برگه خریداری شــود که هزینه آن ۹ میلیون و 
۵۶۸  هــزار تومان اســت. این وام برای ســایر 
مناطق شــهری ۶۰ میلیون تومان درنظر گرفته 
شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری 
شــود که هزینه آن هفت میلیــون و ۱۷۶ هزار 

تومان می شود.
بر اســاس این گزارش، قیمت هر برگ از اوراق 
تسهیالت مســکن بانک مســکن در فروردین، 
اردیبهشت و خرداد ســال ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۵ 
هزار و ۶۹۰، ۵۴ هــزار و ۹۶۰ و ۵۶ هزار و ۱۹۰ 

تومان قیمت دارد. 



درآمد هزاران میلیاردی دولت از طریق واردات خودرو

و ارزان می شود؟  خودر
 فاطمــه اکبرخانی   دبیر انجمــن واردکنندگان 
خودرو با اشــاره به ســودآوری باالی واردات خودرو 
برای دولت تاکید کرد: واردات خودرو به روش دولتی 
نه تنها قیمت هــا را کاهش نمی دهــد بلکه به خاطر 
تعرفه باال، منجر به افزایش قیمــت این خودرو ها نیز 

خواهد شد.
مهدی دادفر با اشاره به آزادسازی واردات در سال۹۹ 
اظهار کرد: واردات خودرو دو سال است که به صورت 
غیر منطقی قطع شــده بنابراین ادامــه روند واردات 
هم حق واردکننده و هم مردم اســت، اما اجرای این 
موضوع با توجه به پافشــاری رییس بانک مرکزی بر 

عدم خروج ارز، بعید به نظر می رسد.
او اضافه کرد: البته واردکننــدگان روش های واردات 

بدون انتقال ارز را پیشنهاد کرده اند ولی دولت و بانک 
مرکزی آن ها را نپذیرفت، بنابراین اگرچه این موضوع 
در بودجه سال۹۹ آورده شده اما اجرای آن در شرایط 

فعلی تا حدودی دور از تصور است.
دادفر با تاکید بر اینکه واردات در شرایط فعلی قیمت 
خودروهــای خارجی را ارزان نخواهد کــرد، گفت: با 
توجه بــه تعرفه باالی خودروهــای وارداتی، افزایش 
نرخ ارز و سود باالی بازرگانی، واردات منجر به کاهش 
قیمت خودروهــای خارجی نخواهد شــد بلکه فقط 

درآمد هزاران میلیاردی عاید دولت خواهد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشــان کرد: 
به طور مثال قیمت یک خــودروی وارداتی ۳۵هزار 
دالری با تعرفه ۹۵درصد و ارز ۱۴هزار تومانی، حدود 

۸۲۰میلیون تومان می شود که اگر ۲۰درصد عوارض 
را هم به آن اضافه کنیم، هزینه تمام شده این خودرو 
بیش از یک میلیارد خواهد شد که البته باید با قیمتی 
باالتر به مشتوی عرضه شود؛ بنابراین با این قیمت ها 
متقاضــی چندانی برای خودروهــای خارجی وجود 

نخواهد داشت.
به گفته دادفر، درصورتی که دولت تعرفه واردات را تا 
حدود ۲۰درصد کاهش دهد، واردکنندگان می توانند 
از طریق واردات بدون انتقال ارز، خودروهای خارجی 
را با قیمتی کمتر به مشــتری عرضه کنند؛ در غیر این 
صورت اگرچــه واردات تا حدودی کســب وکار روبه 
تعطیلی واردکنندگان را حفظ می کند اما نه به ســود 

مردم بوده و نه توسعه خدماتی در پی خواهد داشت.

پدال

حســینی کیا گفت: اقدام ایران خودرو 
در مبارزه با بحــران کرونا و تحویل ۶۳ 
دستگاه آمبوالنس به وزارت بهداشت، 
اهمیت توجه به تولید داخلی را بیش از 

گذشته نمایان کرد.
ســید جــواد حســینی کیــا عضو 
کمیســیون صنعت مجلس شــورای 
اســالمی در خصوص اقدامــات ایران 
خــودرو در بحران اخیر گفــت: گروه 
صنعتی ایــران خودرو کــه همچون 
ســایر مجوعه های صنعتی و تولیدی 
کشور از نظر اقتصادی سال دشواری را 
پشت سر می گذاشت با ورود به بحران 
ویروس کرونا، حفظ سالمت جامعه را 
در اولویت اقدامات خود قــرار داد و با 
ارائه راهکارهای مناسب به مسئولیت 

اجتماعی خود عمل کرد.
بنابــر گــزارش وی گفت: 
عالوه  ایران خودرو  شرکت 
بر تامین بیش از ۶۳ دستگاه 
از آمبوالنس هــای مــورد 
نیاز حوزه امداد پزشــکی 
کشــور، اقداماتی نظیر غیر 

حضوری کــردن خدمات در سراســر 
کشور را به انجام رسانده و با بهره مندی 
از زیرساخت مناسب در حوزه فناوری، 
هموطنــان را بــه مانــدن در خانه و 
اســتفاده از خدمات آنالیــن ترقیب 
کرده که ایــن اقدام در شــرایط فعلی 
کار شایسته ای بوده است.خوشبختانه 
ســطح ارائه خدمــات این شــرکت 
مطلوب گزارش شده و حتی تعمیرات 

خودرو نیز در بیشتر موارد 
در منزل مشــتریان توسط 
ایــن مجموعه قابــل ارائه 
بــوده و نیــاز بــه مراجعه 
حضوری به نمایندگی ها و 
این شرکت  تعمیرگاه های 
به میزان قابل قبولی کاهش 
یافته است و به نظر می رسد این اقدام 
می تواند الگوی مناســبی برای سایر 
مجموعه هــای تولیــدی، صنعتی و 
خدماتی در ســطح کشــور باشد.وی 
همچنین از روند مراقبت از ســالمت 
کارکنــان ایران خــودرو بــا اجرای 
راهکارهایــی همچون توزیــع لوازم 
بهداشتی اعم از دســتکش، ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده در بین پرسنل، 

تســهیل در اخذ مرخصی بــا حقوق، 
تغییر در ســبک تهیه، توزیــع غذا و 
کاهش ســاعات کاری برخی کارکنان 
به عنوان گام مهمی در حفظ ســالمت 

عمومی جامعه یاد کرد.
این نماینــده مجلس دربــاره چرایی 
عــدم تعطیلــی برخی مراکــز بزرگ 
صنعتی گفت: این مجموعه ها با تعریف 
شیفت های کاری برای پرسنل و کاهش 
ســاعت کار مادران و ســایر اقدامات 
بهداشــتی، ســعی در حفــظ تولید و 
گردش چرخ اقتصاد کشــور و کارکنان 
دارند و تعطیلی این مراکز پس از گذر از 
بحران کرونا نمود بسیار منفی داشته و 
لطمه های جبران ناپذیری به خصوص 

به صنعت کشور وارد خواهد کرد.

شــرایط پیش فــروش تعــدادی از 
محصوالت ایران خودرو اعالم شد.

 پیش فروش محصوالت ایران خودرو 
ویژه مناســـبت والدت امیرالمومنین 

علــی )ع( از ســاعت ۹ صبــح روز 
چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۱  تا زمان 

تکمیـل ظرفیـت  انجام خواهد شد.
در این طرح فــروش ظرفیت ثبت نام 

برای هر کد ملی، از کل بخشــنامه یک 
دســتگاه خودرو  اســت. عالوه بر این 
دریافت کد کاربــری و کلمه عبور قبل 
از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از 

الزامات ثبت نام است لذا بدیهی است 
در صــورت عدم دریافت کــد کاربری 
و کلمــه عبور،امکان ثبت نام میســر 

نخواهد بود.

و ایران خودر

وش پیش فر

و ستودنی است تجهیز ناوگان امداد پزشکی و اورژانس کشور توسط ایران خودر

وز ۲۱ اسفند و از امر وش محصوالت ایران خودر ح جدید پیش فر آغاز طر
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به سالمت جامعه صورت می گیرد
وزانه ۱۰ هزار ماسک توسط  تولید ر

شرکت مهرکام پارس
شــرکت مهرکام پــارس در راســتای عمل به 
مســوولیت های اجتماعی، اقدام به تولید روزانه 
۱۰ هزار ماســک و توزیع در شــبکه بهداشت و 

درمانی کشور می کند.
 با دســتور فرشــاد مقیمی، مدیــر عامل گروه 
صنعتــی ایــران خــودرو در راســتای اجرای 
منویات مقام معظم رهبــری و همچنین عمل 
به مســئولیت های اجتماعی در قبــال جامعه 
و ذینفعــان خود، به شــرکت مهــرکام پارس 
ماموریت داد تــا برنامه تولید روزانــه ۱۰ هزار 
ماسک بهداشتی جهت کمک به شبکه سالمت  
کشــور برای مبارزه با کرونا را در این شــرکت 

اجرایی کند.
این در شرایطی است که ویروس کرونا بسیاری 
از شهرهای ایران و کشــورهای جهان را درگیر 
کرده است و دسترسی به وســایل بهداشتی از 
جمله ماسک و دستکش از نیازهای مبرم مردم 

و بخش های درمانی به شمار می رود.
گفتنی است، مهرکام پارس که در حوزه طراحی 
و مهندسی قطعات پلیمری خودرو فعالیت می 
کند از شــرکت های زیرمجموعه ایران خودرو 

است.

اخذ عوارض پیمایشی در آزادراه 
تهران-ساوه اجرایی شد

به نقل از مدیرکل بهره برداری آزادراه ها نوشــت: 
در راستای رعایت عدالت اجتماعی، سیستم اخذ 
عوارض آزادراهی بر اســاس مســیر طی شده در 
آزادراه تهران-ساوه اجرایی شــد. بهنام داودی، 
مدیرکل بهره برداری آزادراه ها شــرکت ساخت 
وتوســعه زیربناهای حمل و نقل کشــور از آغاز 
سیستم اخذ عوارض پیمایشی در آزادراه تهران-
ساوه خبر داد و گفت: به دنبال راه اندازی سیستم 
اخذ عــوارض الکترونیک آزادراهی در کشــور و 
رعایت عدالــت اجتماعی پرداخــت عوارض بر 
اساس پیمایش در آزادراه تهران- ساوه به عنوان 

اولین آزادراه در کشور اجرایی شد.
وی در خصوص این طرح اعالم کرد: در این طرح 
رانندگان عوارض عبور از آزادراه تهران- ســاوه 
را به صورت کامل پرداخــت نمی کنند و نرخ بر 

اساس مسیر طی شده محاسبه می شود.
داودی افزود: این طرح از محــدوده آزادگان تا 
رباط کریم تعیین شده است و رانندگانی که در 
این محدوده وارد آزادراه شده و از آن خارج شوند 

هزینه عبور از کل آزادراه را پرداخت نمی کنند.
وی ادامه داد: پنج دروازده مشــخص شده است 
و عوارض بر اســاس ورود و خروج و مسافت طی 

شده در این محدوده ها محاسبه می شود.
مدیرکل بهره برداری آزادراه ها از اجرایی شدن 
این طــرح از بامداد هجدهم اســفند ماه در این 
آزادراه خبر داد و گفت: برنامه ریزی شده است تا 
آزادراه کرج- قزوین نیز به زودی به این سیستم 
مجهز شود.وی اجرایی شــدن این طرح را اقدام 
مهمی در رعایت حقوق شــهروندی اعالم کرد و 
افزود: به زودی تمام آزادراه های کشــور به این 

سیستم مجهز خواهد شد.
 داودی اخــذ عــوارض در منطقه یــک آزادراه 
تهران- شــمال را نیز به نوعی در راستای همین 
طرح دانســت و گفت:  نرخ عوارض عبور از این 
آزادراه نیز از شنبه تا چهارشنبه  نسبت به پایان 

هفته تا جمعه شب متفاوت است.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

 بازاریابی شبکه ای یا دسیسه هرمی
 متولی کیست!؟ 

خریدار  تمامی شــرکت هایی که در طول تاریخ با 
طرح هرمی فعالیت می کردند، محکوم به نابودی بوده 
اند و فقط بی اعتمادی عمومی و آســیب اقتصادی را 

برای جامعه، به یادگار گذاشته اند.
 ظهور شــرکت های هرمــی در ایران و بــه عضویت 
درآمدن بیش از ســه میلیــون نفر در آنهــا، ضربات 
جبران ناپذیــری را به اقتصاد و اعتمــاد عمومی وارد 
کرد تا این که پس از  ورود پلیــس، وزارت اطالعات و 
قوه قضاییه سرشاخه های این شــرکت ها دستگیر و 

بال و پر آنها از کشور چیده شد. 
شناخته شدن بازاریابی شــبکه ای به عنوان فعالیت 
قانونی، اعطای مجوز به شــرکت های ایرانی، شــکل 
گیری کمیته نظارت و نظارت مســتمر بر این شرکت 
ها، زمینه پاک شــدن کامل شــرکت های هرمی از 
کشور را فراهم کرد.البته هیچ گاه اثرات تلخ و مخرب 
شــرکت های هرمی و به ویژه گلدکوئیست از اقتصاد، 
فرهنــگ و اعتماد این کشــور و جوانــان آن بیرون 
نخواهد رفت.اما نکته امیدوار کننده، درک این معضل 
توســط مقامات مربوطه و برخورد قاطع با عوامل این 
فســاد بود. برخوردی که شکل گرفت، منجر به نجات 

کشور از بحران دسیسه هرمی شد.
بحرانی که به جرات می توان گفت امروزه در سرتاسر 
جهان جرم شناخته می شــود و دولت ها بدون هیچ 

گذشتی، به شدت با آن برخورد می کنند.
پس از عبور کشــور از این بحــران و درک صحیح از 
پتانســیل موجود، مقامات و دســتگاه های ذیربط 
کشور، مجوز فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای 
را صادر کردند، شرکت هایی که زیر نظر قوانین بسیار 

سفت و سخت، شروع به فعالیت کردند.
قوانینی کــه برای فعالیت شــرکت هــای بازاریابی 
شــبکه ای در نظر گرفته شــد، در واقع مرزهای بین 
یک تجارت بازاریابی ســالم و شــرکت های هرمی را 
مشــخص کرده بودند.یادآور می شود؛ کمیته نظارت 
بر بازاریابی شبکه ای متشکل از وزارت صمت، پلیس 
اماکن، وزارت اطالعات و قوه قضاییه در گذشــته به 

خوبی با معضل شرکت های هرمی برخورد کردند.
همچنین بخش اقتصادی و مبارزه با پولشویی وزارت 
اطالعات نیز، یکــی از متولیان بازاریابی شــبکه ای 
است که همواره اشــراف کاملی بر این موضوع داشته 

است.
اما به نظر می رســد که در شرایط فعلی کشور، تحریم 
ها و مشــکالتی که برای مردم به وجــود آمده، مدتی 
است که مســئوالن مربوطه با شــرکت های هرمی 

جدید منفعالنه برخورد می کنند.
متاســفانه، امروز جامعه بار دیگر درگیر کالهبرداران 
جدیدی شــده که به بهانه فروش صنایع دســتی و 
تولیدات ملی، تمام قد در حال ترویج طرح های هرمی 
و کالهبرداری از جوانانی هســتند که در این اوضاع 

وخیم اقتصادی دیگــر توان خرید رویــای جدید را 
ندارند!

همچنین به نظر می رســد برخی شــرکت ها که در 
زمینه بازاریابی دیجیتــال و ارائه خدمات فعالیت می 
کنند نیز کامال با طرح درآمدزایی هرمی، قانون را زیر 

پا گذاشته اند.
با توجه به عــدم برخــورد کمیته نظــارت و عوامل 
انتظامی، به تخلفات مالی شــرکت های جدید هرمی 
و انتشار شایعاتی در خصوص رویکرد حمایت گرانه از 
طرف برخی مراجع دولتی، متاسفانه این بار شرکتی 
که دارای مجوز و تاییدیه های الزم از اصناف است نیز 
با طراحی پلن درآمدزایی با ســاختار هرمی و باینری 

مانند گلدکوئیست وارد میدان شده است.
این شرکت دارای مجوز، با پوشــش فعالیت خارج از 
کشــور، مبادرت به جذب جوانان جویای کار کرده و 
در حقیقت در شرایط فعلی اقتصادی، اقدام به خروج 
ارز از کشــور می کند و طرح هرمی خود را با نمایش 

فعالیت در گرجستان، جلو می برد. 
این مجموعه با خرید یک هتل در گرجستان و فروش 
بلیت آن به قیمت گــزاف در غالب طرح هرمی، عالوه 
بر ایجاد مشــکالت عدیده، به صورت وسیعی اقدام به 

خارج کردن ارز از کشور می کند.
ماهیت کار این شرکت به این شکل است که افراد اغوا 
شده در داخل کشــور به راحتی با دور زدن تمهیدات 
نمایشــی در وب سایت شــرکت با تغییر نام خود و یا 
استفاده از وی پی ان و... جذب بخش خارجی شرکت 
می شوند تا سود سرشــاری از افراد تازه وارد بدست 

آورند.
متاســفانه با گذشت حدود یک ســال از فعالیت این 
شرکت و شــکایات متعدد، اقدامی مطابق با مقررات 
مصــوب وزارت صنعت، معــدن و تجــارت در قبال 
این تخلفات صورت نپذیرفته اســت کــه در نهایت، 
متضررین این داســتان غم انگیز در وهله اول جوانان 
کشور و ســپس واحدهای تولیدی، شرکت ها و افراد 

قانونمند فعال در این زمینه خواهند بود.
متولیان امر قبل از تبدیل شــدن این پدیده به معضل 
ملی و ایجاد دوباره بحــران مالی در اقتصاد کشــور 
توســط اینگونه شــرکت ها و موسســات، بایستی 
برخورد ســریع و قاطعی را با این نــوع تخلفات مالی 
انجام دهند و مــردم را نیز از فعالیت این شــرکت ها 
آگاه کرده تا بار دیگر جذب این شبکه های غیر قانونی 
نشوند.امروز زمان آن رسیده است که ریاست محترم 
قوه قضایه و دادستان کل کشــور، شخصا به موضوع 
ورود کرده و عــالوه بر برخورد جدی بــا متخلفین و 
سرشــاخه ها، عوامل و افرادی کــه در طی این مدت 
حامی این مجموعه ها بودند را شناســایی و با آنها به 
جد برخورد کنند تا بار دیگر جلوی رشــد قارچ گونه 

این شرکت ها گرفته شود.

سکه به ۵ میلیون و ۹۶۰ هزار 
تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید، ۲۰ اسفند ۹۸ 
به ۵ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیــز ۵ میلیون و ۹۲۰ هــزار تومان 

است.
همچنین هر نیم ســکه ۳ میلیــون و ۳۰ هزار 
تومان، ربع ســکه ۱ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و 

سکه یک گرمی ۹۸۰ هزار تومان است.
هر اونس طال در بازارهــای جهانی ۱۶۶۲ دالر و 
۳۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۰۱ هزار 

و ۵۹۵ تومان است.

ونا کمر بازار موبایل را خم کرد کر
فروش گوشــی های هوشــمند در بــازار چین 
در فوریــه ۲۰۲۰ با یک کاهش چشــمگیر ۴۵ 
درصدی نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 

مواجه شده است.
 به نظر می رســد که دومین ماه از ســال جاری 
میالدی روند کاهشــی فروش بازار محصوالت 
مختلف همچون گوشی های هوشمند همچنان 
ادامه داشته و رکود بی سابقه ای را به نام خود به 

ثبت رسانده است.
بر اســاس آمارهای منتشــر شــده در وبسایت 
gsmarena، بســیاری از تولیــد کننــدگان 
موبایــل همچــون اپل، هــواوی و شــیائومی 
شــاهد کاهش قابل توجهی در میــزان فروش 
گوشــی های هوشــمند خود در فوریه ۲۰۲۰ 
بوده اند بگونه ای کــه به عنوان مثال شــرکت 
آمریکایی اپل تنها ۵۰۰ هزار دســتگاه گوشی 
هوشــمند در بازار چین در این بــازه زمانی به 
فروش رسانده است این در حالیست که فروش 
آن در فوریــه ۲۰۱۹ مبــالدی، ۱.۲۷ میلیون 
دســتگاه بوده اســت. به عبارتی دیگر، میزان 
فروش گوشــی های اپل در این بازار نســبت به 
مدت مشابه ســال گذشــته ۶۰ درصد کاهش 

یافته است.
هم چنین در صورت مقایسه با ماه گذشته یعنی 
ژانویه ۲۰۲۰ نیز این وضعیــت وخیم همچنان 
مشهود اســت چرا که فروش گوشی های آیفون 
در چین بالغ بــر ۲ میلیون دســتگاه گزارش و 

اعالم شده بود.
بر اســاس گزارشــی که آکادمــی ارتباطات و 
فناوری چیــن ارائه کرده اســت، بــا توجه به 
تعطیلی و بســته شدن بســیاری از کارخانه ها 
و دفاتر شــرکت های تکنولوژی در چین تحت 
تاثیر شــیوع گســترده ویروس کرونا، فروش 
تولیدکننــدگان برتر چینــی همچون هواوی، 
شــیائومی و اوپو نیز از ۱۲.۷۲ میلیون دستگاه 
در فوریــه ســال گذشــته بــه ۵.۸۵ میلیون 
دستگاه در فوریه ســال جاری میالدی رسیده 

است.
همچنیــن موسســات تحقیقاتــی هم چون 
IDC و کانالیس برآورد و اعــالم کرده اند که 
انتظار می رود فــروش و عرضه گوشــی های 
هوشــمند در بازارهــای جهانی تحــت تاثیر 
کاهش عرضــه و تقاضا کــه به علت شــیوع 
گســترده ویروس کرونا به وجود آمده است، در 
سه ماهه نخست سال جاری میالدی ۴۰ درصد 

کاهش یابد.

زنجبیل به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان 
رسیده است

بازار میوه طی روزهای اخیر تحت تاثیر شــیوع 
ویروس کرونا قرار گرفته و فعاالن صنعت نگران 
عدم وجــود تقاضای کافی و زیــان باغداران در 

شب عید هستند.
بازار میوه در آستانه شــب عید، روزهای نسبتاً 
آرامی را پشت ســر می گذارد و جز برخی اقالم، 
قیمت ســایر میوه ها و صیفی جات با نوســانات 

جزئی همراه است.
طی روزهای اخیر به دلیل شیوع کرونا در کشور 
و شــایعه شــدن تأثیر ویتامین ث بر جلوگیری 
از ایــن بیماری تقاضــا برای مرکبــات افزایش 
یافته ضمن اینکه شــیوع ویروس کرونا مصرف 
زنجبیل را نیز باال بــرده و قیمت این محصول را 
حتی به بیش از ۱۰۰ هزارتومان در هرکیلوگرم 

رسانده است.
با این حال مسئوالن و فعاالن اتحادیه های میوه 
و تره بار معتقدند بازار میــوه طی روزهای اخیر 
در رکود بســر می برد و با وجود آنکه طبق اعالم 
مســئوالن دولتی حدود ۳۵ هزارتــن پرتقال 
و حدود ۲۵ هزارتن ســیب درختی برای شــب 
عید ذخیره شده، فعاالن صنعت میوه معتقدند 
امســال با توجه به فراوانی تولید و عرضه میوه و 
همچنین شــرایط ایجاد شــده به دلیل شیوع 
کرونا نیــازی به تنظیــم بازار میوه شــب عید 
نیست و نگرانی ها به جای کمبود میوه، به سمت 
نگرانی از فاسد شــدن تولیدات کشــاورزان و 

باغداران معطوف شده است.
در همین زمینه، اکبر یاوری، عضو هیأت رئیسه 
اتحادیه بارفروشــان با بیان اینکه تغییر خاصی 
در قیمت میوه طی روزهــای اخیر اتفاق نیفتاده 
است، گفت: امسال تولید و عرضه سیب درختی 
و پرتقال به وفور صورت گرفته و مشکلی در این 

زمینه نداریم.
وی تصریح کرد: تقاضا بــرای مرکبات به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و مطرح شدن بحث تأثیر 
ویتامین ث در جلوگیری از این بیماری، افزایش 
یافته است و این مســاله باعث نوساناتی در نرخ 
این محصوالت شد که این نوسانات بسیار جزئی 
بوده اســت.یاوری قیمت هرکیلوگــرم پرتقال 
شــمال را در میدان مرکزی میــوه و تره بار بین 
۳ تا ۵.۵ هزارتومان عنوان کــرد و افزود: قیمت 
هرکیلوگــرم پرتقــال جنوب نیز بیــن ۷ تا ۱۰ 

هزارتومان است.
این فعال بخــش خصوصی با اشــاره به ذخیره 
سازی میوه شــب عید از ســوی وزارت صمت 
گفت: باتوجه به شرایط موجود نیازی به ذخیره 
ســازی در این حوزه نبود اما دولــت این کار را 
انجام داده و برای استان تهران حدود ۴ هزارتن 
پرتقال و حدود ۳ هزارتن سیب درختی ذخیره 
شده است.یاوری با اشاره به ایجاد رکود در بازار 
میوه طی روزهای اخیر افــزود: به همین دلیل، 
برخی ماشین های حمل میوه حدود دو الی سه 

روز زمان می برد تا بارشان تخلیه شود.
وی با بیان اینکه طی روزهــای اخیر قیمت پیاز 
به دلیل صــادرات افزایش یافته اســت، گفت: 
قیمت این محصول نیز طی دو روز گذشته از ۱۰ 
هزارتومان به ۶ هزارتومان کاهش یافته اســت و 
دلیل این افزایش قیمت نیز صادرات به عراق بود 
چون مرز بین ترکیه و عراق بسته شده و عراقی ها 

پیاز مورد نیازشان را از کشور ما تأمین می کنند.


