
 عضو اتاق بازرگانی ایران:

چرا بازار ماسک و مواد 
ضدعفونی آرام نمی شود؟

کارشناسان مطرح کردند
الیحه بودجه ۹۹، فرار مالیاتی 

وکال را کاهش می دهد

بیمــاری فراگیر معلــول ویروس کروناســت ولی 
پتانسیل تبدیل شــدن به علت بحران اجتماعی و 

اقتصادی را دارد!
از نیمه دوم بهمن ماه که ویــروس Covid 19 به 
کشور وارد شــد به تدریج مردم و مسئولین شرایط 
به وجــود آمده را بــاور کرده تا جایی کــه اکثریت 
مردم و مســئولین کمابیش اقدامات پیشگیرانه از 
رفتارهای مراقبتی با دامنه بی اثر تــا موثر را به کار 

بستند. 
متعاقب گســترش بیماری، الگــوی فعالیت های 
اجتماعــی نیز دچــار تغییرات اساســی شــد از 
جمله حضــور در اماکن عمومی، مســافرت، خرید 
محصوالت و خدمات از رســتوران ها، آرایشگاه ها، 
اماکن ورزشی و خریدهای شــب عید و بسیاری از 
این دســت به شــدت تحت تأثیر این تغییرات قرار 
گرفت. این تغییر الگــو و موقتــی از دو جنبه قابل 

نگرش و بررسی است،
نخست به لحاظ جامعه شناســی و روانشناختی؛ با 
جامعه ای مواجه هستیم که برخالف روش معمول 
اختیاری یا جبری از رفتارهای نهادینه خود دست 
کشید و این تأثیرات منفی قابل توجهی بر سالمت 
روان و کیفیــت رفتاری افراد در خانــواده و جامعه 
خواهد داشــت. این در حالی اســت که فشارهای 
رســانه ای و اخبار زرد و اثرات ســوء ناشی از عدم 
اعتماد عمومی و فردی و معضالت مدیریتی کشور، 
تحریم ها، گرانی، تورم، بیکاری و... هنوز پابرجاست 
که بحــث و تحلیل این مــورد نیز در جــای دیگر 

ضروری است.

 دوم بــه لحاظ اقتصــادی؛ بخش عمــده اصناف و 
فعالیت های اقتصادی تعطیــل و یا نیمه تعطیل اند 
در حالی که معموال این موقع از سال در کشور جنب 
و جوش ویژه ای حاکم بود که ناشــی از تالشــهای 
مختلف برای کســب درآمد بیشــتر و نیــز آماده 
شدن برای تعطیالت و مراســم نوروز می باشد. اما با 
تعطیلی فعالیت های اقتصادی و کســب و کارهای 
مختلف و به تبــع آن کاهش درآمدهــا، بنگاه های 
اقتصادی و اصناف نیز نسبت به ایفای تعهدات شان 

در می مانند.
 ابتدا به علت کاهش و یا به صفر رســیدن جریانات 
نقــدی Cash Flow و پس از آن مســدود بودن 
اعتبارات صاحبان بنگاه ها نزد ســایر افراد حقیقی 
و حقوقی، فرصــت جبران هرگونه تعهــد معوق از 

ایشان گرفته خواهد شد. 
در واقع در شــرایطی که به دلیــل موقعیت زمانی 
پایان ســال هزینه هایی نیز به کسب و کارها سربار 
می شود این کســب و کارها و بنگاه های اقتصادی 
عاجز از ایفای تعهدات درون سازمانی مانند حقوق 
و مزایای پرســنل و تعهدات تجاری بین سازمانی یا 

فرابخشی از جمله تسویه دیون خواهند ماند.
بحران اصلی و بزرگ تر از بیمــاری کرونا اینجا آغاز 

می شود.
 درآمدها صفر یا نزدیک صفر، دیون و هزینه ها باقی 

است.
 دامنه بزرگــی از افــراد جامعه شــاغل در بخش 
خصوصــی و به ویژه کســب و کارهــای کوچک و 
متوسط و یا افراد خود اشــتغال اند، اینان به عالوه 
صاحبان این کسب و کارها آستانه تحمل متناسب 
با ذخیره پس اندازی محــدود خود دارند که قاعدتاً 

نمی تواند بیش از میانگین یک ماهه باشد.
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رضا اباذری  
کارشناس اقتصادی

فاجعه بزرگتر در راه است

برنامه دولت تا ۱۴۰۰برای مسکن دهک های پایین جامعه چیست؟

  قانون  برای
  مسکن  ضعفا 

کی اجرا می شود؟



طرح دولت برای جبران آسیب کرونا

چه کسانی و چقدر بسته حمایتی می گیرند؟
خریدار  طبق برآوردهای اولیه حدود ۴.۵ میلیون 
خانوار مشمول دریافت بسته حمایتی جبران آسیب 
کرونا شــده اند؛ ســه میلیون از خانوارهایی هستند 
که شغل موقت داشــته و آن را از دست داده اند و 1.۵ 
میلیون خانوار نیز از بین یارانه بگیرانی هســتند که از 

قبل هم هیچ شغلی نداشته اند.
با فراگیر شــدن ویروس کرونا که روال عادی زندگی 
و کســب و کار مردم را تحت تاثیر قــرار داد، الزم بود 
صاحبان کسب و کار و خانوارها به نوعی مورد حمایت 
قرار گیرنــد. به هر صورت در این جریان بخشــی کار 
خود را هر چند بــرای مدتی از دســت دادند و دچار 

آسیب شدند.
 بر این اساس پیشنهاد حمایت مالی دولت از خانوارها 
مطرح بود تا اینکه اخیرا اعالم شد بسته های حمایتی 
برای جبران آسیب ناشی از کرونا پیش بینی شده که 

شامل افراد بدون درآمد ثابت می شود.
در حالــی نــوع پرداخت ها یــا نحوه شناســایی و 
مشــمولیت افراد مورد توجه بود کــه در تازه ترین 
توضیــح رئیس عوض پــور -رئیس امور ســالمت 
و راه اجتماعی ســازمان برنامــه و بودجه - در حال 

حاضر دو گروه مشــمول دریافت این بسته حمایتی 
شده اند.

طبق برنامه تعیین شده، گروه اول کسانی هستند که 
شغل موقت داشته و آن را از دســت داده اند؛ از جمله 
کارگران ســاختمانی، کارگران روزمــزد، کارگران 
رستوران ها، دســتفروش ها یا حتی رانندگان تاکسی 
که قرار شــده برای آن ها طرح خریــد اعتباری و به 
تناســب افراد خانوار در نظر گرفته شود؛ به نحوی که  
برای خانوار یک نفره یــک میلیون و دو نفر به باال تا دو 

میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
اما ظاهرا خرید اعتباری که برای این گروه پیش بینی 
شده در قالب تسهیالت چهار درصد خواهد بود. برای 
پرداخت این تسهیالت باید در ابتدا وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اصناف و اتحادیه ها افراد مشمول را 
شناسایی کند؛ از این رو از یکشنبه ۲۵ اسفند سامانه 
ثبت نام متقاضیان آغاز به کار خواهد کرد. با توجه به 
اینکه باید در ابتدا این افراد ثبت نام و شناسایی شوند، 
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه می گویند تا انتهای 
اســفند یا هفته ابتدایی فروردین بسته های حمایتی 

این گروه پرداخت خواهد شد.

1.5 میلیون خانوار یارانه بگیر مشمول بسته 
حمایتی کرونا شدند

اما گروه دیگــری که برای آن ها بســته حمایتی در نظر 
گرفته شده اســت، حدود 1.۵ میلیون خانوار از جمعیت 
یارانه بگیران را شامل می شــوند که هیچ شغلی ندارند؛ 
یعنی حتی شغل موقت هم نداشــته اند. قرار نیست که 
برای این گروه تســهیالت اعتباری در نظر گرفته شود، 
بلکه به تناسب اعضای خانوار مبلغی پرداخت خواهد شد؛ 
به طوری که برای خانوار تک نفــره ۲۰۰ هزار تومان، دو 
نفره ۳۰۰ هزار تومان، ســه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار 

نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و باالتر ۶۰۰ هزار تومان است.

 بسته حمایتی هفته آینده در کارت یارانه
 شارژ  می شود

با توجه به گروه هایــی که تا کنون ســازمان برنامه و 
بودجه برای مشمولیت بســته حمایتی کرونا معرفی 
کرده است، به نظر می رســد در مرحله اول برنامه ای 
برای پرداخت به کارکنان و به عبارتی افراد با دریافت 
ثابت نیست و اگر قرار بر حمایت از کارکنان نیز باشد 

احتماال بسته ای جداگانه در نظر گرفته خواهد شد.
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فرمان فرمانده معظم کل قوا به رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح

قرارگاه بهداشتی و درمانی برای 
سازماندهی خدمات تشکیل شود

رهبر معظم انقالب با صدور فرمانی به سرلشکر 
باقری با تقدیــر از خدمات نیروهای مســلّح به 
مردم، بر لزوم سازماندهی این خدمات در قالب 
یک »قرارگاه بهداشــتی و درمانــی و درمانی« 

تاکید کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا 
با صدور فرمانی به سردار سرلشکر باقری رئیس 
ســتاد کل نیروهای مســلح با تقدیر از خدمات 
نیروهای مســلّح به مــردم در زمینــه مقابله با 
ویروس کرونا، بر لزوم ســازماندهی این خدمات 
در قالب یک »قرارگاه بهداشتی و درمانی« برای 
پیشگیری از شیوع بیشــتر این بیماری تأکید و 
خاطرنشــان کردند: این اقدام با توجه به قرائنی 
که احتمــال »حمله ی بیولوژیکــی« بودن این 
رویداد را مطرح کرده می تواند جنبه ی رزمایش 
دفاع بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی 
بیفزاید. متن فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی 

به این شرح است:
بسمه تعالی

 سردار سرلشکر باقری
با تقدیر از خدماتی که نیروهای مســلّح تاکنون 
در زمینه ی کرونا به مــردم عزیز تقدیم کرده اند 
و با تاکید بر ادامه و گســترش هرچه بیشتر آن، 
الزم است سازماندهی این خدمات به شکل یک 
قرارگاه بهداشتی و درمانی بوده و عالوه بر درمان 
و ایجاد مراکز درمانی مانند بیمارستان صحرایی 
و نقاهتگاه و غیره، به پیشــگیری از شیوع بیشتر 
بیماری با شــیوه های الزم نیز بپردازد. تقسیم 
وظائف و مأموریتهای ســازمانها و بخشــهای 
نیروهای مسلّح از وظائف این قرارگاه است. این 
قرارگاه باید در هماهنگی کامل با دولت و وزارت 

بهداشت و درمان عمل کند.
این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال »حمله ی 
بیولوژیکــی« بودن این رویــداد را مطرح کرده 
می تواند جنبه ی رزمایش دفــاع بیولوژیک نیز 

داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید.
امید اســت با هدایت الهی و پشــتیبانی ویژه ی 
حضرت بقیه اهلل ارواحنا فداه ملت ایران همواره 

پیروز و برخوردار از امنیت و سالمت باشند.
سّیدعلی خامنه ای

با دستور رئیس جمهور صورت گرفت
اختصاص سه بسته حمایتی برای 

اقشار کم برخوردار
رئیس جمهور پــس از دریافت گزارش کارگروه 
مدیریت آثار اقتصادی شــیوع ویروس کرونا از 
اقشــار کم درآمد و صاحبان کســب و کارهایی 
که بر اثر شیوع این بیماری دچار آسیب و لطمه 
شده اند، دستور داد سه بسته حمایتی در اختیار 
»اقشار کم برخورداری که کســب و کار آنان در 
آستانه ســال نو، لطمه و خســارت جدی دیده 
اند«، قرار گیرد.براساس دستور حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانی به ســازمان برنامه 
و بودجــه و وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
نخســتین بســته حمایتی تــا پیــش از پایان 
اسفندماه در اختیار افراد مشمول قرار می گیرد 
که با کمک بانک اطالعات ایرانیان شناسایی و یا 
ثبت نام شده اند.دو بســته حمایتی دیگر نیز در 
ابتدای سال آتی، در اختیار مشموالن این طرح 

قرار خواهد گرفت.
ســازمان برنامه و بودجه نیز با دســتور رئیس 
جمهــور ، موظف به تامیــن اعتبار این بســته 
حمایتی شده اســت.همچنین قرار است جلسه 
آتی کارگروه مدیریــت آثار اقتصادی شــیوع 
ویروس کرونا روز یکشنبه به ریاست روحانی و با 
حضور  وزرای اقتصادی ذیربط و روسای اتاقهای 

بازرگانی و اصناف تشکیل شود.

حدود ســه هفته از تایید اولین موارد 
ابتال به ویروس کرونا گذشته و در این 
مدت تصمیمات جدیــدی در زمینه 
واردات و صادرات ماسک، محصوالت 
ضدعفونــی و دیگر اقالم بهداشــتی 
گرفته شده اســت. برای مثال تاکنون 
تعرفه واردات الکل، ماسک و لباس گان 
صفر شده، حقوق ورودی برخی اقالم 
بهداشتی تغییر کرده و صادرات برخی 

از آن ها نیز ممنوع اعالم شده است.
در همــان روزهــای اول اســفندماه 
کارگروه تنظیم بازار واردات ماسک را 
اولویت اول دریافت ارز نیمایی تعیین 
کرد. همچنیــن این کارگــروه اعالم 
کرد که صادرات مــواد اولیه این کاال تا 
اطالع ثانوی ممنوع و تعرفه واردات آن 

نیز ۵۰ درصد کاهش یافته است.
همچنین کاالهای بهداشتی از جمله 
ماسک، الکل، شوینده ها و ضدعفونی 

کننده هــا در گروه نخســت کاالهای 
اساســی و ضــروری قــرار گرفتند و 
مشــمول کنتــرل قیمت، مبــارزه با 
احتــکار، گران فروشــی، اختفاء عدم 

عرضه و کم فروشی شدند.
چند روز بعد، یعنی 1۲ اســفند ماه هم 
حســین مدرس خیابانــی، قائم مقام 
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت اعالم 
کرد که  صادرات ماســک، دستکش، 
لباس گان و محصوالت بهداشــتی از 
جمله آب ژاول، صابون، کاغذ تیشــو، 
منسوجات نبافته و الکل ممنوع است؛ 
ضمــن اینکه واردات الکل، ماســک و 
لباس گان به منظور رفع نیاز کشــور 
با تعرفه صفر امکان پذیــر خواهد بود. 
همچنین در پی برخــی مقاومت های 
اســتانی برای جابجایی الــکل که به 
خاطر کمبــود آن در برخــی کارخانه 
های تولیدکننده ژل ضدعفونی وجود 

داشــت، اســتانداران مکلف به صدور 
مجــوز جابجایی محموله هــای الکل 
و ژل ضدعفونــی کننده بــه خارج از 
استان ها شدند. یک روز بعد یعنی 1۳ 
اســفند ماه هم صادرات الکل ممنوع 
اعالم شد. 1۴ اسفند نیز گمرک اعالم 
کرد که تا پایان اردیبهشت  سال 1۳99 
حقوق ورودی ماســک و الــکل صفر 
لحاظ می شــود و چهار روز بعد مدرس 
خیابانی با ارسال نامه ای به رئیس کل 
گمرک حقوق ورودی ماســک و الکل 

اتیلیک را ۵ درصد اعالم کرد.
طبق اعالم گمرک، صادرات ماســک 
از ۲1 بهمن ماه ممنوع شــده بود، اما 
صادرات مــواد اولیه ایــن محصول از 
۷ اســفندماه طی نامه ای از سوی دفتر 
صادرات گمرک ایران بــه گمرکهای 

اجرایی ممنوع اعالم شد.
طبق اعالم اخیــر گمــرک، در حال 

حاضــر تمامــی گمرک ها مجــاز به 
انجــام تشــریفات گمرکــی اقــالم 
بهداشــتی هســتند. همچنیــن به 
گفته مهرداد ارونقــی، معاون گمرک 
ایران، درصورت صــدور مجوز وزارت 
بهداشت، کاالهای بهداشتی در کمتر 

از ۲۴ ساعت ترخیص می شود.
در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار نیز 
مقرر شد همه تشریفات واردات اقالم 
بهداشــتی مرتبط با کرونا حذف شود 
و واردات این محصوالت صرفا محدود 
به تاییدیه فنــی وزارت بهداشــت و 
درمان شده اســت. با موافقت سازمان 
غذا و دارو، عالوه بر صفر شــدن تعرفه 
واردات ماســک و الــکل، واردات نیاز 
به IRC وزارت بهداشــت ندارد و این 
کد برای واردات الــکل، حداکثر ظرف 
مدت ۲۴ ساعت صادر و هزینه ای برای 

واردکنندگان در بر نخواهد داشت.

ونا کر
ونا چه کرد؟ دولت برای تامین اقالم بهداشتی مرتبط با کر



کارشناسان مطرح کردند

الیحه بودجه ۹۹، فرار مالیاتی وکال را کاهش می دهد
خریدار   یک کارشناس حقوق با بیان اینکه الیحه 
بودجه 99 درآمد وکال را شــفاف خواهد کرد، گفت: 
طبیعی اســت که برخی وکال از شــفاف شدن درآمد 
هایشــان نگران باشند، شــورای نگهبان نباید به این 

فضاسازی ها توجه کند.
محمد آبکار، کارشــناس مســائل حقوقی و قضائی،  
درباره نحــوه پرداخت مالیات توســط وکال در حال 
حاضر، گفت: وقتــی وکال پرونــده ای را می گیرند با 
موکل خود قــراردادی تحت عنــوان وکالتنامه امضا 
می کنند کــه در آن وکیل و موکل معرفی می شــوند 
و مبلغی به عنوان حق الوکاله نوشــته می شــود که ۵ 
درصد مبلغ آن باید به حساب ســازمان امور مالیاتی 
کشور واریز شــود و پس از واریز، یک تمبر به دفترچه 

وکالتی وکیل چسبانده می شود.
وی ادامــه داد: این مبلــغ می تواند طبــق تعرفه یا 
عددی باالتر از آن باشــد. مبلغ تعرفه در ۷ یا ۸ ســال 
گذشته ثابت بوده است و مبلغ بســیار پایینی است. 
فلسفه اصلی تعرفه برای این است که بر اساس قانون، 
وقتی بین دو طرف دعوایی صورت می گیرد، کسی که 
رأی به نفع او صادر شــده بتواند از محکوم علیه مبلغ 
حق الوکاله را طبــق تعرفه اخذ کنــد بنابراین مبلغ 

حق الوکاله لزوماً نباید مبلغ تعرفه باشد.

مبلغ قراردادهای ثانویه وکال، چند برابر 
قرارداد وکالتنامه است

این کارشــناس حقوقی در خصوص نحــوه دور زدن 
قانون توســط وکال، گفت: بــه دلیل اینکــه مبنای 
محاســبه مالیات، حق الوکاله درج شده در وکالتنامه 
اســت، وکال قرارداد خصوصی ثانویه ای را بین خود و 
موکل امضا می کنند که مبلغ درج شــده در آن بسیار 
باالتر و حتی گاهی چندین برابر مبلغ درج شــده در 
وکالتنامه است.وی در پاسخ به این سوال که چرا مبلغ 
تعرفه معقول تــر و اعمال تعرفه اجباری نمی شــود، 
گفت: این نوع مداخالت، مداخالت صحیحی نیست 
چراکه ممکن است یک وکیل با کیفیت تر باشد و یک 
وکیل کیفیت کمتری داشته باشد. این دو وکیل نباید 
حق الوکاله یکســانی را از موکل بگیرد در صورتی که 
بازار انحصاری نبوده و رقابتی باشــد تفاوت در مبلغ 

حق الوکاله، مشکلی را ایجاد نمی کند.

 وکال به چه نحوی از پرداخت مالیات 
فرار می کنند؟

محمد آبکار، با اشاره به مشکالت حال حاضر در نحوه 
پرداخت مالیات توسط وکال، گفت: دو مشکل اساسی 

در نحوه پرداخت مالیات وکال وجود دارد. نکته مهمتر 
این است که مبلغ درج شده در وکالتنامه هیچ ربطی 
به مبلغی که از موکل گرفته می شــود، ندارد و مبلغ 
گرفته شــده از موکل گاهی چند برابر مبلغ درج شده 

روی وکالتنامه است.
وی ادامه داد: نکته دوم این اســت که همین روند نیز 
به صورت کاماًل انســان محور انجام می شــود گاهی 
مشاهده می شــود که وکیل با مأمور ابطال تمبر زد و 
بند می کند و چند تمبــر از او تحویل می گیرد و بدون 
پرداخت مالیات، در پرونده هایی که تحویل می گیرد، 
تمبر را به دفترچه خود می چســباند. انســان محور 

بودن این فرایند، زمینه فساد را باال می برد.

 بر اساس بودجه سال 99، حق الوکاله
 شفاف می شود

آبکار، در پاسخ به این ســوال که در الیحه بودجه 99 
چه موضوعی برای پیشــگیری از این فــرار مالیاتی 
پیش بینی شــده اســت، گفت: در الیحه بودجه 99 
مقرر شد که این دو قرارداد یعنی قرارداد وکالتنامه و 
قرارداد خصوصی که بین وکیل و موکل بسته می شود 
تبدیل به یک قرارداد شده و در سامانه ای درج شود و 
در صورت بــروز اختالف بین مــوکل و وکیل، مبنای 

مبلغ درج شده در این سامانه مبنای دعوا باشد.
وی درباره مزایای این ابتــکار، ادامه داد: این ابتکار دو 
حسن اصلی دارد. حسن اول این است که موکل را به 
عدد درج شده در سامانه حساس تر می کند چرا که در 
صورت بروز اختالف بین موکل و وکیل، موکل وقتی 
که برای شکایت به دادسرای انتظامی مرکز یا کانون 
وکال مراجعه می کند، این دادسراها تنها به مبلغ درج 
شــده در این ســامانه اعتنا خواهند کرد و به قرارداد 
خصوصی بین وکیل و موکل توجهی نخواهند داشت.

الیحه بودجه، نظارت موکل بر قرار داد وکال را 
بیشتر خواهد کرد

این کارشــناس حقوقی، افزود: ایــن تبصره افزایش 
نظارت عمومی موکل را بر عدد درج شــده در سامانه 
به همراه خواهد داشــت در واقع مــوکل به عدد درج 
شده در ســامانه بیشــتر متمرکز خواهد شد و تالش 
می کند تا با مذاکره با وکیل، عدد درج شده در سامانه 
را دقیق تر کند چرا که در زمانی که وکیل وظیفه خود 
را به نحو احســن انجام نداد و موکل شکایت از وکیل 
خود را داشت، موکل تنها به مبلغ درج شده در سامانه 

می تواند دست پیدا کند.
محمد آبکار، با اشــاره به مزیت دیگــر الیحه بودجه 

99 در زمینه شــفافیت درآمد وکال، گفت: مزیت دوم 
نیز این است معضالت و فسادهای انسان محور بودن 
باطل کردن تمبر و اخذ مالیات از بین می رود و درآمد 

مالیاتی افزایش خواهد یافت.

الیحه بودجه 99، فرار مالیاتی وکال را به صورت 
کامل از بین نخواهد برد

این کارشــناس حقوقی درباره میزان اثر گذاری این 
اقدام، گفت: باید توجه داشته باشیم که این تبصره به 
صورت 1۰۰ درصدی مشکل فرار مالیاتی وکال را حل 
نخواهد کــرد چرا که وکال به تمــام حفره های قوانین 
تسلط دارند و احتماالً راه جدیدی را برای فرار مالیاتی 
خود پیدا خواهند کرد اما فعاًل می بایســت به محدود 
شدن فرار مالیاتی در همین حد بسنده کرد و از کمال 
گرایی دوری جســت.وی با اشــاره به افزایش درآمد 
کانون و مرکز وکال در صورت تصویــب این الیحه نیز 
گفت: این تبصره به نفع کانون و مرکز وکال نیز می باشد 
چرا که طبق قانــون، درصدی از مبلغ درج شــده در 
وکالتنامه بــه مرکز یا کانون وکال تعلــق می گیرد و از 
آنجایی که این مبالغ، تفاوت بسیاری را با مبلغ واقعی 
دارد طبیعتــاً زمانی که درآمد وکال شــفاف تر شــود 

درآمد مرکز و کانون وکال نیز افزایش خواهد یافت.

نگرانی کانون وکال از شفافیت درآمدهای وکال!
محمد آبــکار، درباره نامــه رئیس اســکودا )اتحادیه 
سراســری کانون های وکالی دادگســتری ایران( به 
شــورای نگهبان در زمینه حذف ایــن تبصره از الیحه 
بودجه 99 گفــت: در نامــه ای که رئیس اســکودا به 
شــورای نگهبان ارســال کرد موارد مختلفی مطرح 
شــد اما نکته اصلی این بود که چنین سامانه ای برای 
قوه قضائیه هزینه ایجاد می کند اما مشــکل اســکودا 
مشــکل هزینه نبود بلکه وکال به دلیل اینکه از شرایط 
انحصاری برخوردار هســتند از ایجاد هرگونه شفافیت 
در درآمدهای خــود مقاومت می کننــد.وی در پایان 
خاطر نشــان کرد: برای بار دیگر بایــد تصریح کنم که 
این تبصره یک رویکرد صد درصدی نیست اما رویکرد 
مناسبی است که کمیســیون تلفیق در راستای هرچه 
شــفاف شــدن درآمد وکال ایجاد کرده است. طبیعی 
است که برخی وکال نیز از شفاف شــدن درآمدها و به 
تبع آن افزایش هزینه های مالیاتی خودنگران هستند 
بنابراین شورای نگهبان باید بدون توجه به این فشارها، 
در زمانی که با کســری بودجه باالیی مواجه هســتیم 
تصمیمی که کمیســیون تلفیق در راســتای افزایش 

درآمدهای مالیاتی دولت گرفته است را تأیید کند.
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بانک تجارت معرفی شدند
مرحله ســوم قرعه کشی جشــنواره پایانه های 
فروشــگاهی ایران کیش متصل به حساب بانک 
تجارت برگزار و رضا رجبــی و حمید قنبرزهی 
پیروز برنــدگان دو کمک  هزینه یــک میلیارد 

ریالی خرید خودرو شدند.
مرحله سوم جشــنواره پایانه های فروشگاهی 
شــرکت ایــران کیــش متصــل به حســاب 
بانک تجارت با مشــارکت بیــش از 1۳۷ هزار 
شــرکت کننده از تمامی اســتان ها و براساس 
عملکرد این پایانه هــا در بازه زمانــی دی ماه 
برگزار شد و رجبی از استان قزوین شعبه الوند 
کد ۲1۲۵۰ و قنبرزهی از اســتان سیســتان و 
بلوچستان شــعبه زهک کد ۲۵۴1۰ برندگان 
دو جایزه ویژه یک میلیارد ریالــی این مرحله 

شدند.
عالوه بر دو کمک هزینه خرید خودرو به عنوان 
جایزه ویژه،۵۰ جایــزه ۵۰ میلیون ریالی و ۷۳۳ 
جایزه پنج میلیون ریالی دیگر نیز به پذیرندگانی 
که پایانه های فروشگاهی آن ها به حساب بانک 

تجارت متصل است، اهدا شد.
بانک تجــارت از تمامی پذیرنــدگان دارای 
پایانه فروش شــرکت ایران کیش متصل به 
حساب بانک تجارت به عنوان مشموالن این 
جشــنواره دعوت می کند با افزایش امتیاز بر 
اســاس شــاخص های مبلغ تراکنش، تعداد 
تراکنش و میانگین مانده حســاب، شــانس 
خود را برای برنده شدن تا پایان فروردین 99 

باال ببرند.
نحوه امتیازدهی پذیرندگان به صورت ماهانه به 
ازای هر 1۰ میلیون ریال افزایش مبلغ تراکنش 
یک امتیاز ، هر 1۵ درصد رشــد تعداد تراکنش 
نسبت به ماه قبل یک امتیاز ، هر ۳۰ درصد رشد 
میانگین حساب متصل به دستگاه نسبت به ماه 
قبل ۳ امتیاز و بــه ازای اولیــن تراکنش همراه 

بانک یک امتیاز است.
 نحوه امتیازدهی متصدیان فــروش نیز به ازای 
هر 1۰ میلیون ریــال افزایش مبلــغ تراکنش 

دستگاه یک امتیاز محاسبه می شود.
جشــنواره  در  شــرکت کنندگان  امتیــاز   
پایانه های فــروش ایــران کیــش متصل به 
بانک تجارت نیــز به صورت ماهانــه از طریق 
اپلیکیشن پات، وب سایت باشــگاه مشتریان 
تجــارت، وب ســایت ایــران کیش، ارســال 
نوتیفیکیشــن های جوایز و قرعه کشــی های 
جشــنواره در اپ موبایلــی پــات و در نهایت 
مجموع امتیازات شــرکت کنندگان از طریق 

پیامک اطالع رسانی می شود.
اســامی برنــدگان جشــنواره پایانــه هــای 
فروشــگاهی شــرکت اعتباری ایران کیش در 
ســایت های اینترنتی بانک تجــارت به آدرس 
www.tejaratbank.ir و شــرکت کارت 
www. اعتبــاری ایــران کیــش بــه آدرس

irankish.com درج شده است.

آشنایی با همراه بانک تجارت
با نصب همراه بانک تجارت کارهای بانکی خود 

را به راحتی انجام دهید.
 همراه بانــک تجارت ایــن روزهــا کار همه را 
راحت کرده اســت. همین االن می توانید همراه 
بانک تجارت را از ســایت زیر دریافتش کرده و 
بــه راحتی روزانه تا ســقف 1۰ میلیــون تومن 
انتقال وجه بدهید. عالوه بر این ســیم کارت را 
نیز با همراه بانک می توان شارژ کرد و بسته های 

اینترنتی را دریافت نمود.
دریافت نرم افزار:

Mobilebank.tejaratbank.ir
ثبت نام آنالین:

 My.tejaratbank.ir



 تخلیه زباله های بیمارستانی در سکوهای حمل زباله کرج

سالمتی کارگران پسماند در خطر است
خریدار   در ســکوهای تفکیک زباله شــهر کرج 
پرسنل پسماند از داشتن کمترین امکانات بهداشتی 
و پیشگری از جمله دستکش و ماسک محروم هستند 
و پیمانکار مربوطــه به تعهدات خــود در قبال حفظ 
ســالمتی پرســنل ســکوهای تفکیک زباله پایبند 

نیست.
سال هاســت؛ حلقه دره با دفن روزانه بیش از 1۲۰۰ 
تن زباله در آن بــه یکی از بزرگ تریــن دغدغه های 

شهروندی ساکنان کیانمهر کرج تبدیل شده است.
 استشــمام همیشــگی بوی نامطبوع حاصل از زباله 
های دپو شــده در منطقه حلقه دره، یکــی از بزرگ 
ترین دغدغه های ســاکنین کیانمهر به شمار می آید 
که سالمت جســمی و آســایش زندگی آنان را برهم 
زده اســت و هر چند وقت یکبار مشــکالت مربوط به 
مدیریت و دفن پســماندهای شهری در کرج در صدر 

اخبار استان  قرار می گیرد.
در روزهای اخیر با توجه به شــیوع  ویروس کرونا در 
کشور رعایت اصول بهداشــتی و حفظ سالمت مردم 
از اهمیت بیشتری برخوردار اســت اما گزارش های 
رسیده به خبرنگار فارس نشــان می دهد زباله های 
عفونی بدون رعایت نکات بهداشــتی و بســته بندی 
اصولی به سکوهای تفکیک زباله انتقال داده می شود 
و کارگران در معرض انواع بیماری ها قرار می گیرند و 
بســتر برای انتقال ویروس کرونا در این مرکز و با این 

شیوه دفع زباله کامال فراهم است.
در ســکوهای تفکیک زباله شــهر کرج  نه تنها اصول 
بهاشتی رعایت نمی شود بلکه پرسنل پسماند در دو 

سکوی فعال حمل زباله از داشــتن کمترین امکانات 
بهداشتی و پیشــگری از جمله دســتکش و ماسک 
محروم هســتند و پیمانکار مربوطه به تعهدات خود 
در قبال حفظ ســالمتی پرسنل ســکوهای تفکیک 
زباله پایبنــد نیســت.یکی از کارگران پســماند در 
گفت و گو با خبرنگار فارس گفت: ما حدود ۳ ماه است 
که حقوق خود را نگرفته ایم و در شــرایط حاضر هم 
با وجود نداشــتن تجهیزات ایمنی و بهداشتی کافی 
در معرض بیماری هستیم اما معاونت اجرائی به هیچ 
عنوان حاضر به حل مشکالت ما نیست و امکانات الزم 
را برای ما فراهم نمی کند و هر کسی هم که نسبت به 

شرایط اعتراض می کند به اخراج تهدید می شود.
کارگر دیگری در رابطه با مشــکالت پیش آمده برای 
کارگران می گویــد: با وجود اینکه یکــی از کارگران 
این مرکز مبتــال به ویروس کرونا شــد و چند نفر هم 
عالئم مشکوک به بیماری داشــتند به کارگر بیمار به 
زور مرخصی دادند و به کارگران مشــکوک مرخصی 
ندادند و مجبوریــم در این شــرایط و در این محیط 

همچنان کار کنیم تا اجراج نشویم.
این کارگر پسماند گفت: یکی از کارگران در روزهای 
گذشته در اثر ارتباط با زباله های بیمارستانی سوزن 
آمپول در دستش رفت که مجبور شــد چند روز پی 
در پی به مراکز درمانی مراجعه کند و واکسیناسیون 
کزار انجام دهد.احمد خیری، رئیس سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری کرج  در گفت وگو با خبرنگار فارس 
، در رابطه با عدم رعایت نکات بهداشتی در دو ایستگاه 
تفکیک زبالــه، گفت: شــرایط در این دو ایســتگاه 

بهداشــتی و طبق ضوابط قانونی است و اگر مطلبی از 
ســوی کارگران مجموعه منتقل شده است تنها یک 
شیطنت بوده است. رئیس سازمان پسماند شهرداری 
کرج با بیان اینکه یکــی از کارگرهای به اصطالح کت 
شلوار پوش به دلیل اینکه در یک قدمی اخراج توسط 
پیمانکار قرار داشــته است این حواشــی را به وجود 
آورده، افزود: دو ایستگاه تفکیک زباله کرج به صورت 
شبانه روزی و تحت نظارت و کنترل فعالیت می کند. 

وی در پاســخ به این ســوال که آیا زباله های عفونی 
در این دو ســکو وجود دارد یــا خیر، بیــان کرد: در 
بیمارستان ها دو نوع زباله تولید می شود که با نظارت 
دقیق علوم پزشکی عفونی ها از غیر تفکیک می شوند. 
خیری ادامــه داد: در این میــان زباله های عفونی که 
در بســته بندی های مخصوص قرار گرفتند توســط 
خودرو ویژه ســازمان پســماند منتقل می شوند و با 
دستورالعمل های مشــخص بهداشــتی و اندرفیل 

شدن توسط آهک دفن خواهند شد. 
وی گفت: نوع دوم زباله ها که حجم بیشتری هم دارد 
به دو ایستگاه منتقل میشود و نماینده علوم پزشکی 
و محیط زیســت هم به عنوان ناظر و عامل به تکالیف 

قانونی خود عمل خواهند کرد.
وی در رابطــه با فــرو رفتن آمپول در دســت یکی از 
کارگران، گفت: ایــن موضوع صحت نــدارد چرا که 
کارگران بــه هیچ وجه بــا دخالت دســت کار انجام 
نمی دهند و همچــون رفتگران اگر زبالــه ای هنگام 
فشــرده شــدن از خودرو های مخصوص به زمین بی 

افتد با جارو محل را تمیز می کنند.
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استاندار البرز مطرح کرد
انجام ۱۵ میلیون متر مکعب 

وژه همت خاکبرداری در پر
 اســتاندار البرز از انجام 1۵ میلیون متر مکعب 

خاکبرداری در پروژه همت خبر داد.
 عزیزاله شــهبازی در بازدیــد از روند تکمیل 
پروژه ادامه آزادراه همت کــه با حضور معاون 
رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامه و 
بودجه کشور انجام شــد، گفت: البرزنشینان 
بی صبرانــه منتظر بهره بــرداری از این پروژه 

مهم هستند.
وی اضافه کرد: پروژه های منطقــه یک آزادراه 
تهران - شــمال، امتداد آزادراه همــت تا کرج 
و آزادراه چرمشــهر- آبیــک، ملی هســتند و 
ترددهــای هموطنانمان از سراســر کشــور را 
تســهیل می کند و آرامشــی را برای مردم البرز 
همــراه خواهند داشــت زیرا بخــش باالیی از 
ترددهای ملی اکنــون برای مردم این اســتان 
ترافیک و آلودگی هوای نفس گیــر را به همراه 

دارد.
اســتاندار البرز با بیان اینکه طول مســیر زیاد 
نیســت ولی حجم اقدامات به واســطه سختی 
مســیر، باال بوده اســت، افزود: 1۵ میلیون متر 
مکعب خاکبــرداری در این پروژه صورت گرفته 

است.
شهبازی گفت: بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد کار این 
پروژه با سرعت فراوان در این برهه کنونی، انجام 

شده است.
وی با قدردانی از رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور که تالش 
کردند این پروژه تا قبل از پایان سال آماده شود، 
گفت: عملیات اجرایی این آزادراه از سال 91 به 
صورت آزادراه مصوب شــده و عملیات اجرایی 

آن آغاز شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس:
وی انتظامی فردیس برای  نیر

ونا تالش می کند کاهش شیوع کر
فرمانده انتظامــی شهرســتان فردیس گفت: 
نیروی انتظامی شهرســتان فردیس در راستای 
کاهش ویــروس کرونا از هیچ تالشــی فروگذار 

نیست.
 با اشــاره به اینکه نیروی انتظامی در کنار مردم 
اســت، اظهار کرد: با توجه به ایــن مهم، نیروی 
انتظامی شهرستان فردیس نسبت به سم زدایی 
و ضدعفونی معابر این شهرســتان به وســیله 

خودروهای پلیس اقدام می کند.
وی با بیان اینکه بلوار شهدای فردیس و مناطق 
پیک و اهری این شــهر امروز ضدعفونی شــد، 
اضافه کرد: روز گذشته نیز نقاط دیگری از شهر 

ضد عفونی شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان فردیس با اشاره به 
اینکه ارگان های خدمات رسان در راستای ریشه 
کن کردن ویروس کرونا تالش می کنند، گفت: 
مدافعان امنیت نیز در کنار این ارگان ها تا ریشه 
کن شــدن این ویروس خواهند ایستاد و از هیچ 

تالشی فروگذار نخواهند بود.
ســرهنگ جنتی با بیان اینکه شکست ویروس 
کرونا در گــرو همدلی، مشــارکت و همراهی 
مــردم اســت، گفــت: از همشــهریان عزیز 
خواستاریم که تا مساعد شدن شرایط در خانه 

خود بمانند.



ونایی ودگاه پیام برای خدمات هوایی به بیماران کر آمادگی فر
زبیده شادان وند   فرودگاه بین المللی پیام استان 
البرز برای امدادرســانی هوایی به بیمــاران کرونایی 

کشور اعالم آمادگی کرد.
 منطقه ویژه اقتصادی پیام و فرودگاه بین المللی پیام 
البرز  وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به 
عنوان قطب مهم صنعتی و اقتصادی در این اســتان و 
منطقه مطرح بوده و تاکنون توانســته تاثیر زیادی در 
توسعه البرز و کشور داشته باشد.فرودگاه بین المللی 
پیام در ۲ بخش مســافری و کارگــو در حال فعالیت 
است که در بخش کارگو تنها فرودگاه باری در کشور 
اســت که در امر صادرات و واردات کاالهای بسیاری 
فعالیت دارد.وجــود گمرک تخصصــی، پروازهای 
آموزشــی و تفریحی و وجود صنایع متعدد در منطقه 
ویژه اقتصادی پیام نشــان از ظرفیت های باالی این 
منطقه دارد.یکی دیگــر از مزایایی که موجب متمایز 
شــدن پیام با دیگر مناطق در کشور شــود، وجود ۶ 

فروند بالگرد اورژانس هوایی با امکانات ویژه است .
باگسترش شیوع ویروس کرونا در کشورمان، منطقه 
ویژه اقتصــادی و فرودگاه بین المللی پیــام البرز نیز 
سعی کرده تا از ظرفیت های موجود در این فرودگاه و 
منطقه برای جلوگیری از شیوع آن و خدمات رسانی 
بیشتر استفاده کند که یکی از این بخش ها استفاده از 

ظرفیت اورژانس هوایی در منطقه است.
نادر ثناگو مطلق مدیر عامــل منطقه ویژه اقتصادی و 
فرودگاه بین المللی پیام روز ســه شتبه در گفت وگو 
با خبرنگاران اظهار داشــت: با توجه به اینکه شرایط 
کنونی جامعه نیازمنــد همراهــی و همدلی هر چه 
بیشتر با هدف مقابله با بحران است، به همین منظور 

این مجموعه نیز تمام توان خود زا یه کاز بسته تا نقش 
خود را دز توســعه این همدلی و خدمات رســانی به 
هموطنان ایفا کند.یکی از مهــم ترین ظرفیت های 
فرودگاهی این مجموعه، ۶ بالگــرد اوزژانس هوایی 
اســت که این آمادگی دز فرودگاه بیــن المللی پیام 
وجود دارد که تا از این ظرفیت برای خدمات رســانی 

به اوزژانس هوایی کشور به کار گرفته شود.
ثناگو مطلق عنوان کرد: همچنین بــا توجه به وجود 
چندین شرکت تولید کننده مواد آرایشی و بهداشتی 
دز منطقه، با باالبردن ظرفیت این شرکت ها با هدف 
تولید هر چه بیشــتر و توزیع در بین مردم تالش شده 
تا در ایــن عرصه نیز همانند گذشــته نقش خود را به 
خوبی ایفا کنیم.منطقه ویژه اقتصادی پیام در ســال 
۶9 تحــت عنوان مرکــز خدمات هوایی بــرای ارائه 
خدمات هوایی ، حمل و نقل، توزیع بار کاالهای پستی 
و ارائه خدمات هلیکوپتری به نقــاط صعب العبور در 
شرایط جوی متفاوت و پشتیبانی از عملیات توسعه و 
تائید و تجهیز و نگهداری مراکز، دستگاه ها و امکانات 

مخابراتی و پستی کشور فعالیت خود را آغاز کرد.
نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی کشــور به تهران، 
قرار داشــتن فرودگاه در داخل اراضی منطقه ویژه و 
امکان بهره گیــری از کلیه تأسیســات، تجهیزات و 
تســهیالت آن،  در مجاورت بودن مرکــز اقتصادی، 
صنعتی و کشاورزی کشــور، قرار گرفتن در کنار راه 
آهن سراســری، متروی تهران - کرج و شاهراه های 
ارتباطی کشــور و دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب از 

جمله مزیت های این منطقه است.
همچنین برخورداری از امکانــات زیربنایی، گمرک، 

گذرنامه اختصاصی، بانک، وجود نیــروی کار ارزان 
در منطقه، قرار گرفتن در مســیر تالقی پنج اســتان 
اقتصادی کشــور، نزدیک بودن به مراکز تحقیقاتی و 
نیروهای تحصیل کــرده و متخصص منطقه، نزدیک 
بودن به مراکــز تولید میوه، ســبزیجات و گل و گیاه 
بدون محدودیت ســقف زمانی و نزدیکــی به مراکز 
عمده تولید و مصرف کاالها و خدمــات، وجود هاب 
پســتی و گمرک در فرودگاه بین المللی پیام، داشتن 
انبارهای متعدد روباز، وجود ترمینال های کانتینری 
و امکانات تخلیه و بارگیری با دستگاه های پیشرفته را 
از دیگر ظرفیت های منطقه ویــژه اقتصادی پیام می 
توان برشمرد.۵9 بیمار مشــکوک و کرونایی طی سه 
هفته گذشــته تاکنون در این اســتان جان خود را از 
دســت داده اند.از این تعداد ۲۸ نفــر مثبت و ۳1 نفر 
مشــکوک  به کرونا بودنداز ابتدای شــیوع  ویروس 
کرونا در البــرز تاکنون یک هــزار و ۲۰۰ نفر با عالئم 
اولیه مشــکوک به کرونا به مراکز درمانی استان البرز 
مراجعه کردند که نتیجه تست  ۳۳9 نفر مثبت اعالم 
شــد .تا کنون ۶۷۴ نفر بیمار مشــکوک و کرونایی  از 
بیمارســتان ها نیز ترخیص شــده انــد.۵۶ درصد 
مبتالیان کرونا  مردان و ۴۴ درصد  بانوان هستند که 
متوسط سنی مبتالیان نیز ۵۳ سال است . بیشترین 
فوتی ها به ترتیب بیمــاران قلبی ، ریــوی ، دیابت و 
تعدادی بیمار سرطانی و کبدی بودند.ویروس کرونا 
که به طور رســمی کووید – 19 نام دارد، نخستین بار 
در شهر ووهان چین شناسایی شــد تا کنون به بیش 
از ۸۰ کشور ســرایت کرده و سازمان بهداشت جهانی 

را برآن داشته است تا وضعیت فوق العاده اعالم کند

البرز
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شرکت در نشست فعاالن سواد 
رسانه ای کشور

دومین نشســت دوســاالنه هم اندیشی فعاالن 
سواد رســانه ای و اطالعاتی کشــور که قرار بود 
۲۰ اسفند ماه ســال جاری برگزار شود به دلیل 
پیشگیری از شــیوع بیماری کورونا و بر اساس 
توصیه های عمومی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی در نیمه دوم اردیبهشت ماه یا 

نیمه اول خرداد ماه سال آتی برگزار خواهد شد.
دکتر محمد صادق افراســیابی معــاون مرکز 
فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص این نشست 
گفت: تا کنــون ۴۶ فعال حقیقــی و حقوقی در 
حوزه سواد رســانه ای کشــور برای شرکت در 
این نشســت، حضور خود را قطعی کرده اند که 
با توجه به ضرورت 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 فرصت نکردند برای حضور در 
گردهمایی فعاالن سواد رســانه ای کشور ثبت 
نام کنند امکان ثبــت اطالعات خود را همچنان 

خواهند داشت. 
وی افزود: هر یک از اشــخاص حقیقی و حقوقی 
که برای شرکت در دومین نشست فعاالن سواد 
رســانه ای کشــور ثبت نام کرده اند 1۵ دقیقه 
فرصت خواهند داشــت که تجربه فعالیت های 
خود را در عرصه سواد رســانه ای بیان نمایند و 
سه نفر از مشــاورین متخصص پس از پایان ارائه 
هر یک از فعاالن سواد رســانه ای، نظرات خود 
را برای بهبود فعالیت های ایشــان بیان خواهند 

نمود. 
افراسیابی خاطر نشان ســاخت: بخش دیگری 
که در نشست هم اندیشی فعاالن سواد رسانه ای 
کشور مد نظر است اجرا شود، ارائه ایده های نو و 
خالقانه برای افزایش سواد رســانه ای است که 
توسط برخی ایده پردازان مطرح کشور این ایده 

ها تبیین خواهند شد.
معاون مرکز فنــاوری اطالعات و رســانه های 
دیجیتــال وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
از اختصاص بخشــی ویــژه به تجربــه فعاالن 
سواد رسانه ای کشــور در زمینه تولید و انتشار 
محتوای مرتبط با موضوع سواد رسانه ای و اخبار 
و اطالعات مرتبط با کورونا خبــر داد و گفت: با 
توجه به تالش فعاالن سواد رسانه ای برای آگاه 
ســازی مردم از تبعات اخبار جعلی، شایعات و 
انتشار اطالعاتی که باعث ایجاد هراس در جامعه 
میشــود، تصمیم گرفتیم در این نشست پانلی 
ویژه را به تجارب موسسات فعال سواد رسانه ای 
برای ارتقای سواد رســانه ای مردم در روزهای 

مقابله با ویروس کورونا اختصاص دهیم. 
افراسیابی در ادامه به طراحی دو کارگاه آموزشی 
برای فعاالن سواد رســانه ای کشور اشاره کرد و 
گفت: در دومین نشست دو ساالنه فعاالن سواد 
رسانه ای کشــور دو کارگاه آموزشی با موضوع 
شیوه های گفتمان ســازی در حوزه سواد رسانه 
ای و شــیوه های تولید و انتشــار محتوای سواد 
رسانه ای طراحی شده اســت که این دو کارگاه 
با حضور و تدریس برجســته ترین اساتید کشور 

برگزار خواهد شد.
به گفته افراسیابی ثبت نام در این نشست رایگان 
اســت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به دلیل 
وظایف ذاتی خــود از برگزاری این نشســت به 
شکل دو ســاالنه حمایت می کند. عالقه مندان 
برای ثبت نام در نشســت فعاالن سواد رسانه ای 
کشور میتوانند تا پایان اسفندماه سال جاری به 
نشانی اینترنتی mas.saramad.ir مراجعه 
نموده و یــا از طریق ارســال ایمیل به نشــانی 
Mas@farhangmail.ir در ایــن رویداد 

ثبت نام کنند. 



برنامه دولت تا ۱۴۰۰برای مسکن دهک های پایین جامعه چیست؟

 قانون برای مسکن ضعفا کی اجرا می شود؟
محبوبــه قرمزچشــمه   یکــی از مهم تریــن 
سیاســت هایی که هر دولتی در هر جای دنیا نسبت 
به آن توجه خاص دارد، موضوع مســکن است. شاید 
از این روست که قول های مسکنی از شایع ترین ابزار 
تبلیغاتی کاندیداهای مجلس دوازدهم ایران در سال 

9۸ بود.
خبرنگار اقتصاد آنالین در زیر به بررســی مصوبات و 
قوانین مربوط به تامین مســکن حمایتی و اجتماعی 
می پردازد و در نهایت این تحقیق از دولت این ســوال 
را دارد که برای اقشار متوسط طرح اقدام ملی مسکن 
انجام می شود اما این طرح چندان در قوانین مربوط به 
مسکن حمایتی نمی گنجد، برای اجرای وظیفه اصلی 
که تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه است چه 

کاری انجام داده و یا در حال انجام است؟
در قرن 19 میالدی طرح مســکن اجتماعی در اروپا 
مطرح شــد، این مســکن با متراژ ۵۰ متر و به شکل 
انبوه ساخته می شد و شــرایط خاصی برای واگذاری 
آن وجود داشت. گفته می شــود در ایران طرح اجرای 
طرح اقدام ملی مسکن در ادامه طرح دولت حمایتی 
دولت عنوان شــد. این طرح بر اســاس مصوبه هیات 
وزیران در ســال 9۵ مبنی بر تامین مسکن گروه های 
کــم درآمد کلید خــورد. دولت یازدهم نیز مســکن 
اجتماعی و مســکن حمایتــی را نیــز در قالب های 

خاصی با محوریت محرومین مصوب نمود.
در ایــن مصوبه از ســال 1۳9۶ تا 1۴۰۰میبایســت 
ساالنه یکصد هزار واحد مســکونی ساخته شود و در 
این برنامه کمک هایی در قالب تســهیالت ساخت و 
خرید مسکن ملکی، پرداخت تسهیالت به سازندگان 
مسکن اســتیجاری، ســاخت مسکن اســتیجاری، 
پرداخــت کمک اجــاره و وام قرض  الحســنه ودیعه 

مسکن پیش  بینی شده است.
بر این اســاس به منظور کمک به ســاخت مســکن 
اســتیجاری و تقویت بازار اجــاره و همچنین خرید 
مســکن ملکی تســهیالتی در نظر گرفته شده است. 
که از جملــه آن می توان به تامین تســهیالت جهت 
کمک به ساخت و خرید مســکن ملکی  از سوی بانک 
مرکــزی، پرداخت کمــک بالعوض بــه متقاضیان 

گروه های کم درآمد اشاره کرد.
به شــکل کلی بر اســاس قانون برنامه های دولت ها 
باید تصویب شــود. هیــات وزیران در جلســه مورخ 
1۳9۵.11.۲۷به پیشنهاد شــماره ۷۰۸۵۴۸ مورخ 
1۳9۵.۶.1۰ ســازمان برنامــه و بودجه کشــور و به 
اســتناد اصل یکصد و ســی و هشــتم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد اقداماتی  با هدف 

حمایت دولت از تامین مســکن گروه های کم درآمد 
در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی انجام 

می شود.
در قالب مســکن حمایتی )کمک به ساخت و خرید 
مســکن ملکی و کمک بالعــوض( بانــک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران موظف شد نسبت به تعیین 
بانک عامل جهت تامین تســهیالت در ســقف مبلغ 
اعالمی در تصویب نامه شــماره 9۰۴۵۳/ت ۵11۶۶ 
هـ مورخ1۳9۵.۸.۸  اقــدام نماید. اســتفاده از این 
تســهیالت برای خرید بناهای تا عمر بیســت سال 

بالمانع است.
همچنین در صــورت وجود متقاضیــان از گروه های 
کم درآمد موضوع جزء )۶( بند )ب( این تصویب نامه، 
برای خرید واحدهای مســکن مهر بــدون متقاضی، 
به ازای هر واحد مســکونی هفتاد میلیون ریال کمک 

بالعوض پرداخت می شود.
بند ب می گوید در قالب مسکن اجتماعی دولت باید با 
اقدام به  کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت 
کمک اجاره و وام قرض الحسنه اقدام کند. اجرای هر 
کدام از این موارد نیز به شــکل کامل مشــخص شده 
اســت. در »کمک به ساخت مسکن اســتیجاری« 

تماش شرایط ذکر شده است.
این در حالی اســت که براســاس تحقیقات میدانی 
خبرنگار اقتصاد آنالین از کارشناسان و تحلیل گران 
بازار مســکن، به طور متوسط ســاالنه نیازمند تولید 
بیش از هفتصد هزار  مسکن هستیم تاعرضه و تقاضا 

نسبت به هم پیش نگیرد.
بر اساس آمار، ساختار جمعیتی ایران همچنان جوان 
است. با یک حساب سر انگشــتی از جمعیت ایران به 
راحتی می توان دریافت که جمعیــت  جوان ایران  به 
عنوان سرمایه انسانی چندین سال است که با معضل 
مسکن مواجه اســت. تولید یکصد هزار مسکن برای 
هرسال آنچنان که مصوب شده اســت، به هیچ وجه 

این نیاز را تامین نمی کند.
 بودجــه مهمترین و کلیــدی ترین عامــل اجرایی 
شدن یک طرح است. طرح مســکن از ابتدای شروع 

به قول پیمان کاران آجر روی آجر گذاشــتن نیست، 
با پول روی پول گذاشتن اســت که دیوار ساختمان 
باال می ورد و ساخته می شود. میزان تسهیالتی که بر 
اساس قانون و مصوبات برای ســاخت مسکن در نظر 
گرفته شده، ایده آل اســت و به پشت گرمی پول نفت  
تصویب شده اســت. اکنون که صادرات نفت محدود 
شده و در دریافت پول نفت با مشکالت و چالش های 
بزرگی روبرو هستیم، این مصوبات بر روی کاغذ مانده 

است.
امروز شــاهد هســتیم که دولت تدبیــر و امید تنها 
۲ ســال پیش از پایان دوران خود اقــدام به اجرایی 
کردن طرح اقدام ملی مســکن کرده اســت. طرحی 
که بذات بــا قوانینی و مصوباتی که در باال شــمردیم 
چندان تناســبی ندارد. نه عنوان مسکن اجتماعی را 
می توان بــه آن داد و نه حمایتــی، ۳۰میلیون تومان 
برای دهکهای پایین جامعه خیلی پول است. داشتن  

بیش از یک میلیون تومان مازاد درآمد یک رویاست. 
حال برای داشتن مســکن این پول را علی الحساب 
داشــت. قانون می گوید اول قشــر ضعیف!حمایت 
ها تســهیالت برای این قشر اســت اما ۳۰ میلیون 
تومان خیلی پول اســت . ۳۰ میلیــون ودیعه اولیه 
برای دهک های پایین جامعه ســرمایه ای است که 
پیرمرد از کار افتاده را از  سطل زباله ای که برای قوت 
الیموت آن را می جورند، در خواهد آورد، ســرمایه 
ای خواهد شد برای بساطی خیابان ولی عصر تهران 
تا چرخی بخــرد و چند توپ پارچــه برای دوختن 
لباس. گوساله و یا چند گوســفند خواهد شد برای 
روســتایی که دلش را در روستا خوش کند و راهش 
را بــرای آمدن به شــهر و دستفروشــی و کارگری 

ساختمان ها ببندد.
قانون و تبصرها را بررســی نکردیم کــه بگوییم طرح 
اقدام ملی مسکن بد اســت، این طرح هرچند دیر اما 
بجاست. قشر متوسط را هم باید دریافت چرا که زنان 
و مردان این مرز و بوم هستند.  قشر متوسط می تواند 
امیدوار باشد و اندکی از مشــکالتش با این طرح حل 

شود اما شرایط قشر ضعیف وخیم است
این قانون و تبصره ها بررسی شد که گفته شود، دهک 
های پایین جامعه و وضعیت مسکن آن ها چرا بر روی 
کاغذ مانده است؟ برای هر کدام از این جلسه ها چقدر 

هزینه شد؟ چند ساعت صرف شد؟ 
چرا وزیر راه و شهرســازی و معاون هــا آنچنان که با 
افتخار از طــرح اقدام ملی مســکن یــاد می کنند، 
طرحی هرچند کوچک برای اقشــار ضعیف اجرایی 

نمی کنند؟
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 وضعیت متقاضیان در بازار با ثبات 
مسکن چگونه است؟

خبر روند نزولی قیمت مســکن در اوایل اسفند 
9۸ بعد از شیوع کرونا، رسانه ای شد. مسئوالن و 
مقامات دولتی با جمالتی که آغازگر آن کلماتی 
همچون خوشــبختانه اســت، از رخداد کاهش 

قیمت مسکن یاد می کنند.
علیرضا ســرحدی، بــازرس انجمــن صنفی 
مهندســان ســاختمان گفت: مردم عادی که 
از تــوان درآمدی متوســطی برخوردارند، توان 
خرید مســکن ندارند، وقتی رقــم های اعالمی 
از تــوان خرید  مردم خارج باشــد، مســکن هر 
قیمتی که گذاشته شــود، خرید و فروشی انجام 
نمی شود. در دو سه ماه اخیر برآورد افزایش 1۰ 
تا 1۵ درصدی داشته ایم و افزایش شیب بسیار 
تندی تا اواخر بهمن ماه9۸ بــه خود گرفت. در 
اسفند 9۸ شیب قیمت مسکن با سرعت زیادی، 
نزولی شــد. در حال حاضر قیمت مسکن دیگر 
ثابت شده است، اما آیا کسی می تواند آپارتمانی 

خریداری کند؟
نادر شوهانی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
انبوه سازان مســکن و ســاختمان ایالم نیز در 
ارتباط با توان خرید مســکن توسط شهروندان 
گفت: قیمت مســکن  رشد بســیاری را تجربه 
کرده است. در حال حاضر قیمت های متفاوتی 
برای مســکن اعالم می شــود. برخــی قیمت 
مسکن را تا  ۶ میلیون تومان در ایالم عنوان می 
کنند، اما نکته مهم این اســت که  امکان خرید 
مســکن برای هیچ یک از اقشــار ضعیف وجود 

ندارد .
»دســت ما کوتــاه و خرما بر نخیــل« این بیت 
از شــعر حضرت حافظ کــه اکنــون تبدیل به 
یک ضرب المثل شــده، حکایت ایــن روزهای 

متقاضیان مسکن است. 
باید این پرســش را مطــرح کرد کــه کاهش 
قیمت مســکن نســبت به چه زمانی؟ متوسط 
قیمت مســکن در مناطق متوسط تهران متری  
۲۰میلیون تومان است. تا این اعداد و ارقام اعالم 
می شود. نوک پیکان اعتراض به سمت خبرنگار 
می چرخد که شما با این اعالم ها به گرانی دامن 
می زنید، مقام مسئول شــما فرض کنید متری 
1۵ میلیون تومان، نه 1۰ میلیــون تومان، نه ۶ 
میلیون تومــان تمام وخیــرش را ببینید. ۴۲۰ 
میلیون تومــان، هزینه خرید یــک آپارتمان با 
متراژ ۷۰ متــر و متری ۶ میلیون تومان اســت. 
برای خرید یک آپارتمان با این قیمت چند سال 
و هر ســال چقدر باید  پس انداز کرد تا بتوان یک 

مسکن خرید؟

دالیل افزایش استقبال از مرحله 
ح اقدام ملی مسکن دوم طر

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
از افزایش اســتقبال مــردم از مرحله دوم طرح 
اقدام ملی مســکن خبر داد و گفت:۵۰ هزار نفر 
از متقاضیــان مرحله اول مســکن ملی به بانک 

مسکن معرفی می شوند.
 محمود محمودزاده از آخریــن اقدامات وزارت 
راه و شهرسازی برای مســکن ملی مرحله اول، 
دوم و ســوم گفت: بــرای مرحله اول مســکن 
ملی متقاضیان به اســتانها معرفی و یک برنامه 
زمان بندی اعالم شد که در چه تاریخی مراجعه 
کنند اما با توجه به شرایط بهداشتی رخ داده در 
کشور تا حدودی معرفی به بانک و اقدامات دیگر 

به تأخیر افتاد.
وی با بیان اینکه ایده ای در حال بررسی است که 
با توجه به وضعیت رخ داده در کشور آن را انجام 
خواهیم داد تأکید کرد: اگر بعد از سال جدید نیز 
وضعیت بهداشتی این گونه ادامه یابد قصد این 
را داریم که بارگذاری هــای مربوط به معرفی به 

بانک را الکترونیکی کنیم.



خریدار    در پی نرسیدن تسهیالت ۵۰۰۰ میلیارد 
تومانی به قطعه سازان، یک عضو هیات مدیره انجمن 
صنایع همگن قطعه سازی گفت: ارائه چنین وامهای 
با بهره ای که با اما و اگر هم همراه می شــود، بی فایده 
اســت. دولت به جای پرداخت این تســهیالت، بهتر 

است دست از قیمت گذاری خودرو بردارد.
 باوجود اینکه تنها درصد بســیار کمــی از کل مبلغ 
تســهیالت ۵۰۰۰  میلیارد تومانــی آن هم به یکی از 
دو خودروســاز پرداخت شده اســت، فعاالن صنعت 
قطعه سازی معتقدند با نرســیدن مبلغ قابل توجهی 
از این تســهیالت در آخرین روزهای سال، قطعا این 
صنعت به دلیل کمبود نقدینگی و به تبع آن مشــکل 
در تأمین قطعات در ســال آتی دچــار چالش خواهد 
شــد و احتماال یک  تعطیلی دو ماهه بــرای صنعت 
خودروســازی  رقم خواهد زد.در این رابطه ســعید 
صبوری، خزانه دار و عضو هیات مدیره انجمن صنایع 
همگن نیرو محرکه و قطعه سازان  اظهار کرد: با توجه 
به شــرایط فعلی اگر صنعت خودروسازی متوقف هم 
نشــود تعداد خودروهای ناقص کف پارینگ کارخانه 

مجدد زیاد خواهد شد.
وی افزود: به طور مثال قیمت ورق فوالدی که ۷۰۰۰  
تومان بوده ظرف دوماه دو برابر شده است. ورق برنج 
1۰۰ هزار تومانی پیدا نمی شــود. تمــام نهاده های 
تولید مورد نیاز برای تولید قطعــه بیش از ۶۰ درصد 
گران شــده اســت و همچنان » اندر خم کوچه اول 
هســتیم« و به دنبال  دریافــت 1۲۰ روزه نقدینگی 
از طریق وام بانکی هستیم که متاســفانه هر روز هم 
شرایط سخت تر می شــود. اگر خودروساز  اعالم می 
کند که زیان داشــته و با ضرر خودرو عرضه می کند، 
طبیعتا این زیان در چرخه، مجــدد به زنجیره تامین 
بازگشــته و تامین کننده را طلبکار می کند؛ چراکه  
پولی ندارد تا به تامین کننــدگان خود پرداخت کند 
و در نتیجه این زیــان به تامین کننده نیز رســیده و 

زنجیره تامین را از بین می برد.این عضو هیات مدیره 
انجمن صنایع همگن قطعه ســازی تصریح کرد: در 
رابطه با تســهیالت 1۰ هزار میلیارد تومانی اولیه که 
نهایتا اختصاص ۵۰۰۰ میلیــارد تومان آن هم با اما و 
اگر همراه شــده، برای گروه ایران خودرو  با تعامالتی 
که با بانک های عامل داشــتند، بخشی جذب شد اما 
گروه سایپا نتوانســت تعامالت الزم را با بانکها داشته 
باشد که مشخص نیست ناشی از کوتاهی بانکهاست 
یا از مدیریت ارشد سایپا؛ لذا نتوانستند این تسهیالت 
را دریافــت کنند.صبوری با بیان اینکــه چنانچه این 
تسهیالت به دست خودروسازان نرسد، تا زمان تمدید 
مصوبه بعد از ایام تعطیالت در سال آینده، زمان بسیار 
طوالنی تلف خواهد شــد، گفت: امیدواریم طی چند 
روز آینده خودروســازان بتوانند مبلغ قابل توجهی از 
این تســهیالت را دریافت کنند و سازندگان را تامین 
مالی کنند تا بتوانند ادامه حیات داشــته باشند. البته 

تامین مالی 1۰۰ درصد بعید است.
خزانه دار انجمــن صنایــع همگن نیــرو محرکه و 

قطعه ســازان  ادامه داد: زمانی که ســازندگان قطعه 
بتواننــد ادامه فعالیت داشــته باشــند، بــه تبع آن 
خودروســازان نیز توان تولید داشــته، پیش فروش 
می کننــد و می توانند بــا تحویل در موعــد مقرر به 
مشــتریان، ســرمایه کســب کرده و دوباره پول به 
زنجیره تامین باز خواهد گشــت و به قطعه ســاز هم 
خواهد رسید اما اگر این بدهی ها باقی بماند و هرساله 
بر آن اضافه شود، باوجود بهره وام های هزاران میلیارد 
تومانی که خودروسازان در طول ســال باید به بانکها 
بدهند، مشکلی حل نخواهد شــد.وی افزود: این بهره 
۷۰۰۰ تــا ۸۰۰۰ میلیــارد تومانی که در طول ســال 
توسط دو خودروساز به بانک ها پرداخت می شود، می 
تواند بخش عظیمی از بدهی خودروســازان به تامین 
کنندگان قطعه را تســویه کند.صبوری با بیان اینکه 
الزم است دولت دست از قیمت گذاری خودرو برداشته 
و اجازه دهد خودروســاز محصول خود را به نرخ واقعی 
بفروشــد ادامه داد: فاصله بزرگ قیمتهای کارخانه و 

بازار از بین رفته و بازار خودرو نیز آرامتر شده است. 

 عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی:

و بردارد دولت به جای وعده دادن دست از قیمت گذاری خودر
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وز اورهال می شوند  از  امر
از امروز شــنبه خطوط تولید ایــران خودرو در 
اختیار همــکاران خدمــات فنی بــرای انجام 
اورهال قرار مــی گیرد.همه ســاله در این ایام 
خطوط تولید ایران خودرو بــه منظور اورهال و 
بروزرسانی تجهیزات خطوط تولید خود، تولید 
مستقیم خودرو متوقف و تکمیل و تجاری سازی 
خودروها به منظور سرعت بخشــیدن به انجام 

تعهدات در دستور کار قرار می گیرد.
الزم به ذکر اســت که تجاری ســازی و تحویل 
تعهدات ایران خــودرو در ایام نــوروز نیز ادامه 

خواهد یافت.

و   ارایه خدمات امدادی خودر
در منازل

مدیر عملیات امداد خودرو سایپا اعالم کرد: گروه 
خودروسازی ســایپا در ادامه اقدامات خود برای 
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ضمن پیوستن 
به طرح پویــش ملی در_خانــه_ بمانیم میزان 
خدمت رســانی امدادی خــود را در درب منازل 
مشتریان افزایش داد.  عباس فخاریان افزود: این 
پویش ملی، ضمن فراهم سازی شرایط بهداشتی 
مناسب برای خدمت رســانان و ایجاد اطمینان 
در مشــتریان به منظور مقابله با ویروس کرونا، 
ظرفیت حوزه خدمات خودرو در محل را با توجه 

به شرایط پیش آمده، افزایش داده ایم.
وی ضمن قدردانی از هموطنــان برای کاهش 
ســفرهای غیرضروری و مانــدن در خانه گفت: 
به منظور رفــع نگرانی در خصوص ســرویس 
های اولیه و ادواری ظرفیــت حوزه ارائه خدمت 

خودرو در محل به هموطنان تقویت می شود.
مدیر عملیــات امداد خودرو ســایپا اضافه کرد: 
امداد خودرو ســایپا مانند همیشــه، همگام با 
سایر ارگان ها و ســازمان های امدادی در کنار 
مردم بوده و ضمن آرزوی سالمتی برای یکایک 
هموطنان، ارائه خدمات خــودرو در محل را به 

صورت شبانه روزی ادامه می دهد.
براســاس این گــزارش هموطنان مــی توانند 
برای کسب اطالعات بیشــتر با شماره سراسری 

۰9۶۵۵۰  تماس گیرند.
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سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: 
به تمام جایگاه ها ابالغ کرده ایم که نســبت به تجهیز 
جایگاه ها به اقالم بهداشــتی اقدام کنند اما تامین این 
اقالم برعهده شــرکت ملی پخش نیست.فاطمه کاهی 
با تاکید بر اینکه جایگاه های عرضه ســوخت مایع باید 
پروتکل های بهداشــتی وزارت بهداشت را اجرا کنند، 
اظهار کرد: جایگاهداران موظف هستند که جایگاه ها 
را ضد عفونی کنند و این موضوع در حیطه وظایف خود 
جایگاه ها است و شرکت ملی پخش روی این موضوع 
نظارت می کنــد.وی با بیان اینکه بــه تمام جایگاه ها 
ابالغ شــده که اپراتورها باید فرایند ســوخت گیری 
را انجام دهند امــا اگر مالک خــودرو ترجیح دهد که 
خودش سوخت گیری کند با حفظ و رعایت بهداشتی 
این موضوع ممانعتی ندارد،  اظهار کرد: توصیه ما این 
است که افراد حتما نکات بهداشــتی را رعایت کنند و 

حداقل هنگام ســوخت گیری دستکش یکبار مصرف 
به همراه داشته باشــند تا از این طریق بتوان از شیوع 
این ویروس جلوگیری کرد.ســخنگوی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی با اشــاره به اقدامات صورت 
گرفته برای تجهیز جایــگاه ها به مواد ضــد عفونی و 
دســتکش های یکبار مصرف گفت: در تالش هستیم 
که اگر در جایگاهــی محدودیت تامین مواد ضدعفونی 
وجود دارد با آن جایگاه همکاری داشــته باشیم تا این 
اقالم تامین شود.کاهی در پاسخ به این سوال که باتوجه 
به اینکه جایگاه ها یکی از مکان های پر خطر در انتقال 
ویروس کرونا هســتند چه نهاد یا سازمانی باید نظارت 
جدی روی این مساله داشــته باشد، گفت:  تامین اقالم 
بهداشــتی با خود مالکان جایگاه ها اســت و تا کنون 
برای جایگاهی که نخواهد این تجهیزات را تامین کند 

مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

دیدگاه

چه کسی مسوول تامین اقالم بهداشتی پمپ بنزینهاست؟

 عضو اتاق بازرگانی ایران:

چرا بازار ماسک و مواد ضدعفونی آرام نمی شود؟
خریدار  یک عضو اتــاق بازرگانی ایــران معتقد 
است افزایش قابل توجه تقاضا و نبود زیرساخت های 
مناســب بــرای نظارت بــر بــازار دو عامــل اصلی 
تاثیرگذار در به آرامش نرســیدن بازار ماسک و مواد 

ضدعفونی کننده هستند.
 با وجود آنکــه از ورود ویروس کرونا بــه ایران بیش از 
ســه هفته می گذرد و در این مدت تمام کارشناسان 
و مسئوالن بهداشتی از لزوم دسترسی کافی مردم به 
این تجهیزات پیشگیرانه سخن گفته اند اما هنوز بازار 
این کاالها به ثبات نرسیده و تمام خواسته های مردم 

را برطرف نکرده است.
هرچند در این مدت با پیگیری هــای صورت گرفته 
خط تولید این محصوالت با حداکثــر توان کار خود 
را ادامــه داده اند و حتی با مجوزهــای دولت برخی از 
کارخانه هایی که در تولید مــواد ضدعفونی فعالیت 
نمی کردنــد با تغییر خــط تولید خود رســاندن این 
محصول به مردم را گســترش داده اند امــا در عمل 

همچنان این بازار با مشکالتی مواجه است.
خسرو فروغان گران سایه - عضو اتاق بازرگانی ایران - 
در گفت وگو با ایسنا، درباره چرایی به آرامش نرسیدن 
این بازار، اظهار کرد: هر بازاری برای رسیدن به تعادل 
نیاز به شــکل گیری یک ارتباط منطقی میان عرضه 

و تقاضا دارد. بازار مواد ضدعفونی کننده و ماســک تا 
پیش از این در میان مردم عادی بســیار محدود بود و 
از این رو خطوط تولید گســترده ای برای آنها فعالیت 

نمی کرد.
وی ادامه داد: پــس از ورود ویروس کرونا به کشــور 
ناگهان تقاضا برای این محصوالت چند ده برابر شد و 
قاعدتا بازار در کوتاه مدت توان تامین تمام این نیازها 

را نداشت. از این رو در بازار کمبود به وجود آمد.
این عضو اتــاق بازرگانی ایــران با بیــان این که در 
حوزه نظارت بر قیمت ها و شــرایط بازار از ســال ها 
قبل ابهاماتی وجود داشــته، بیان کرد: نــه تنها در 
حوزه محصوالت مرتبط با کرونا که حتی در ســایر 
بازارها نیز ما همواره این ایــراد را مطرح کرده بودیم 
که به دلیل محدودیت تعداد بازرســان و مشکالتی 
که اصناف و ســایر واحدها در نظارت همه جانبه در 
بازار دارند بعضا تخلفاتــی در بخش های مختلف رخ 

می دهد.
فروغان گران سایه اضافه کرد: در صورتی که نحوه ی 
نظارت خود در بازار را تغییر ندهیم و با توانمند کردن 
بازرسان و افزایش تعدادشان راه ایجاد فساد و افزایش 
قیمت ها را نبندیم نــه تنها در بازار فعلــی و در دیگر 

بخش ها نیز همچنان با مشکل مواجه خواهیم بود.

فاجعه بزرگتر در راه است
  ادامه از صفحه یک

از طرفی هیــچ گونه یارانه فــوری و اضطراری 
تاکنون به جهت گذر این ســه قشر گسترده و 
پرتعداد از بحران اقتصادی بــر روی مایحتاج 
خانواده شامل خوراک، پوشاک، حمل و نقل، و 
مسکن تخصیص نیافته و در نتیجه با اتمام توان 
اقتصادی خانواده ها پس از تعطیلی کســب و 
کارها و در صورت عدم اختصاص راهکار جدی 
واقع بینانه در مقیاس وســیع، بحران بزرگ تر 
در چند روز آینــده به وجود خواهــد آمد و از 
بیماری فراگیر پیشــی خواهد گرفت: بحران 

نان!
 ســختی اقتصادی روزهای آینده، بــه موازات 
کرختی و خستگی و کسلی مردم از خانه نشینی 
و نیز در معــرض اخبار منفی و آمار گســترش 

بیماری قرار گرفتن به وجود خواهد آمد. 
در حالی که رســتورانها، باشگاه های ورزشی، 
مســافرت ها، آرایشــگاه هــا، ســینماها، و 
ســایر فعالیت های فرهنگــی و تفریحی و نیز 
مراســمات و میهمانی هــا تعطیل یــا نیمه 
تعطیــل اند، آســتانه تحمل مردم شــکننده 
اســت و به دنبال بحــران اقتصــادی، وقوع 
اتفاقات ناگوار در ســطح شهرها اجتناب ناپذیر 

خواهد بود.
دولت از اقدامات حمایتی کلی عبور کند.

اما راه حل چیست؟ 
با توجه بــه معضل تحریم از طرفــی و گرفتاری 
سایر کشــورها به مشکالت ناشــی از بیماری 
در کشــور خود از طرف دیگر، تنهــا امید نجات 
جامعه و کشــور دولت و مردم انــد، البته مردم 
تاکنون با عمل به هشــدارها و پذیرش قرنطینه 
خانگی و تعطیلی یا تعلیق کارهایشان و به زودی 
با کوچک کردن ســبد معیشــتی خانواده و نیز 
رعایت حال بدهکاران تمام تــوان خود را به کار 
بســته و طبعاً تمام انتظارات متوجه حاکمیت 

خواهد بود. 
اینجاســت که یک اقدام فوری و هوشــمندانه 
از ســوی دولت می تواند برای گــذر از بحران و 

جلوگیری از فاجعه بسیار موثر باشد. 
دولت باید از اقدامات شــعارگونه پرهیز نموده 
در حوزه مســوولیت حمایتی خود نســبت به 
مردم از بســته های حمایتی مرسوم و معمول 
ماننــد تعلیق هزینه های دولتــی و حامل های 
انرژی یا امهال یا اســتهمال تســهیالت بانکی 
عبور نموده، پرداخت نقــدی یارانه اضطراری 

به:
 1- افراد نســبت به ســرانه زندگی و تورم محل 

اقامت
 ۲- صاحبان مشاغل و کســب و کارها بر اساس 

اظهارنامه مالیاتی سنوات گذشته
۳- افراد خود اشتغال

از محــل های مختلــف از جمله صنــدوق اخذ 
ذخیره ارزی و غیره را در راس اســتراتژی خود 
قرار داده، اقدام فــوری و پایدار تــا رفع بحران 
بنماید. اثرات بحران و بازگشت به شرایط پایدار 
قطعاً تا مدتی پس از ریشــه کن شــدن بیماری 
در کشــور و در منطقه باقی خواهــد ماند و این 
مردم و حاکمیت هستند که از این بحران با همه 
هزینه ها عبور خواهند کرد نه با شــعار و وعده، 
بلکه با اقدام عملی و واقع بینانه متناسب با حجم 

بحران.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد
تولید الکل تا اطالع ثانوی نیازمند 

دریافت مجوز نیست
قائم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت در امور 
بازرگانی با صــدور ابالغیه ای به ســازمان های 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( سراسر کشور، 
اعالم کــرد که تولیــد الکل در کشــور تا اطالع 
ثانــوی نیازمنــد هیچگونه مجوزی از ســوی 

سازمان های صمت نیست.
طبق گفته حســین مدرس خیابانی، بر اساس 
مصوبه ســتاد مقابله با کرونا در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و با توجه به اعالم آمادگی برخی 
از واحدهای تولیدی بــرای تولید الکل مورد نیاز 
کشــور،  تولید الکل بدون مجــوز در واحدهای 
تولیدی امکان پذیر اســت. البته بدیهی اســت 
الکل تولید شــده در این واحدها، صرفا بر اساس 
حواله های ســازمان غــذا و دارو و تحت نظارت 
دانشگاه های علوم پزشکی استان ها، بین مراکز 
تولیدکننده ژل ضدعفونی کننده توزیع خواهد 
شد.همچنین اعالم شــد که با موافقت سازمان 
غذا و دارو، عــالوه بر صفر شــدن تعرفه واردات 
ماســک و الکل، واردات نیاز بــه IRC وزارت 
بهداشــت ندارد و این کد بــرای واردات الکل، 
حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت صادر و هزینه ای 

برای واردکنندگان در بر نخواهد داشت.
همچنین با هماهنگی صــورت گرفته با گمرک 
جمهوری اســالمی ایران، مقرر شــده ترخیص 
محمول  های وارداتی ماسک، الکل و سایر اقالم 
مورد نیــاز جهت مقابله با شــیوع ویروس کورنا 
در کمتریــن زمان)حداکثر ظرف ۴۸ ســاعت( 

ترخیص شوند.

 رشد پنج درصدی تولید تایر 
تا پایان بهمن ماه

 بررسی آمارهای انجمن صنفی تایر ایران نشان 
می دهد که از ابتدای امســال تا پایان بهمن ماه، 
۳۸ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۶9 حلقــه تایر تولید 
شــده که در مقایســه با 11 ماهه پارسال رشد 

بیش از پنج درصدی یافته است.
شرکت های یاد شــده در این مدت ۲۳۷ هزار و 
۶۴۵ تن تایر از سوی 11 شرکت تایر ساز کشور 
تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

رشد ۴.۳1 درصدی داشته است.
تا پایان بهمن ماه تولید تایر در شــرکت »ایران 
تایر« با رشــد ۲۷ درصدی از نظر تعداد حلقه و 
۲۶ درصدی وزنی، در »ایران یاســا« با رشد سه 
درصدی و ۲ درصدی حلقه و وزنــی، »آرتاویل 
تایر« با رشــد ۲۶ درصدی و ۲9 درصدی حلقه 
و وزنــی و »کویر تایــر« با رشــد 19 درصدی و 
1۸ درصدی حلقــه و وزنی همــراه بود.بر پایه 
این گــزارش، در 11 ماهه امســال 1۷ میلیون و 
دو هزار و 99 حلقه الستیک ســواری )رشد 1۶ 
درصدی درمقایسه با 11 ماهه 9۷ (، یک میلیون 
و ۴۲1 هزار و 99۶ حلقه الســتیک وانتی )افت 
پنج درصدی(، ۷۰9 هزار و 99۸ حلقه الستیک 
باری و اتوبوســی )افت 1۴ درصدی(، 19۶ هزار 
و 11۸ حلقه الستیک کشــاورزی سبک )رشد 
ســه درصدی(، 19۴ هزار و 19۵ حلقه الستیک 
کشاورزی سنگین )رشد 1۵ درصدی(، ۴۵ هزار 
و ۸۵۸ حلقه الستیک راهسازی و صنعتی )افت 

یک درصدی( توسط تایرسازان تولید شد.


