
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

ومیت  لغو شرط محر
از خدمات بانکی برای 
دارندگان چک برگشتی

  

اقتصاد ایران سال ۱۳۹۸ را با شوک کرونایی به پایان 
می رساند و شاخص های ســال آینده را با شوک های 
حلقــه ای )از جملــه تحریم ها( در کنــار کرونا رقم 

خواهد زد.
بیشتر سیاســت های اقتصادی و اقدامات مدیریتی 
کشــور دارای محتوای مدیریت حلقه های شــوکی 
اقتصادی و سیاسی بود که پس از اعالم شیوع ویروس 
کرونا در ایران به مدیریــت کرونایی رنگ عوض کرد. 
پس از شیوع این ویروس در ایران از هفت همسایه ای 
که با ایران مرز مشــترک زمینی دارند، پنج همسایه 

یعنی عــراق، ترکیه، ترکمنســتان، افغانســتان و 
پاکســتان تدابیری را برای محدودیــت رفت وآمد 
با ایران به اجرا گذاشــتند که از بسته شدن مرزهای 
زمینی و هوایی تا توقف پروازها به مبدا و مقصد ایران 

در نوسان بوده است.
از آنجاکه تجارت زمینی ایران بــا عراق بعد از تحریم 
اهمیت بیشتری پیدا کرده است، بستن مرزها یعنی 
کند شدن تجارت با این کشــور و تاثیر آن بر اقتصاد 
کشور. درحقیقت بســته شــدن مرز این کشورها، 
جریان ورود ارز به کشــور را با چالش روبه رو می کند 
و از سرعت آن می کاهد. همســایگان ایران از جمله 
بازارهای عمده صادراتی ایــران یعنی عراق و ترکیه 
مرزهای خود را بسته اند و سفرهای هوایی را از ایران 
لغو کرده اند. این محدودیت ها می توانند ماه ها باقی 
بمانند و اقتصاد ایران که نشــانه هایی از بهبود را پس 

از ۱۸ ماه رکــود عمیق ناشــی از تحریم های ترامپ 
آشکار ســاخته بود، در معرض خطری جدی تر قرار 

دهد.
در ســه ماه گذشــته بخش غیرنفتی ایران توانست 
رشدی ۰.۹ درصدی داشته باشد و قدری باعث بهبود 
وضعیت اقتصاد ایران شــود. اقتصاد ایران در بخش 
صادرات غیرنفتی از انعطاف پذیری برخوردار شــده 
بود که به طور میانگین ماهانه ارزشــی ۳.۵ میلیارد 
دالری را شامل می شــد. صادرات ماهانه به عراق به 
طور میانگین در سال گذشــته حدود ۶۵۰ میلیون 
دالر بود و میانگین صادرات بــه ترکیه در همان بازه 
زمانی ۴۰۰ میلیــون دالر. اگر به بررســی آمارها و 
اطالعات یک ماه اخیر بپردازیــم می توانیم دریابیم 
که کاالهای صادراتی ایران به چیــن، افت ۱۰ تا ۲۰ 
درصدی را تجربه کرده است. حال اگر در مقایسه یاد 

شــده حجم کل صادرات ایران به چین لحاظ شود، 
ضربه ای که در اثر شیوع این بیماری بر پیکره اقتصاد 

کشور وارد شده، بیش از پیش آشکار خواهد شد.
از ســوی دیگر، توجه به این نکته نیز ضروری به نظر 
می رسد که مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی کشور 
به چین بالــغ بر ۱.۵ تا ۲ میلیــارد دالر در ماه برآورد 
می شــود. افت یاد شــده به این معناست که کاهش 
صادرات به چین، حدود ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دالری 
در ماه از درآمد ارزی کشــور می کاهد.اکنون بخاطر 
ویروس کرونا، صــادرات غیرنفتی ایران دیگر قادر به 
دسترسی به بازارهای منطقه ای نیستند. نگرانی های 
اقتصادی در حال حاضر دامــن بازارهای ارز خارجی 
را در ایران گرفته اســت. ریال ایران حدود ۷ درصد از 

ارزش خود را از دست داده است.
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روحانی در جلسه با فعاالن اقتصادی:

همه کسب و کارها آزاد هستند
خریدار  رئیس جمهــور گفت: ما چیــزی به نام 
قرنطینه که شایع شده در تهران برخی از فروشگاه ها 
و مشــاغل مورد قرنطیه قرار می گیرنــد، اصاًل وجود 

ندارد.
 حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور در 
جلســه ســتاد اقتصادی دولت و نمایندگان فعاالن 
اقتصادی، گفت: ما باید پروتــکل هایی را در موضوع 
کرونا از نظر بهداشــتی مورد توجه داشــته باشیم اما 
فعالیت های اقتصادی باید عادی باشــد و نگذاریم در 
این زمینه مشکلی ایجاد شــود. البته در برخی کسب 
و کارها به طور طبیعی این شرایط، مشکالتی را برای 
آنها ایجاد کرده و ما در این جلسه به دنبال این بودیم 
که بتوانیم به آنهایی که دچار مشــکل شــدند کمک 

کنیم.
وی با تاکیــد براینکه ما اصال چیزی بــه نام قرنطینه 
نداریــم، تصریح کرد: اینکه شــایع شــده در تهران 
یا برخی از شــهرها بعضی فرشــگاه ها و مشاغل در 
قرنطینه قرار می گیرند اصال وجود نــدارد و نه امروز 
قرنطینه اســت نه در ایام عید نوروز و نه قبل و بعد از 
آن. همه در کســب و کار و فعالیت خود آزاد هستند 
و خدمات دولت هم به طور معمــول به مردم خواهد 

رسید.  

ستاد ملی مقابله با کرونا درباره هرگونه 
محدودیت تصمیم گیری می کند

رئیس جمهور با تاکیــد بر اینکه تمــام تالش ما این 
است که فعالیت های اقتصادی و خدمات دولت حتی 
االمکان به گونه ای باشــد که مردم بیشــتر در خانه 
بمانند و در جایی اجتماع نکنند یــا اگر اقدامی انجام 
می گیرد در چارچوب یک پروتکل بهداشــتی باشد، 
اظهار داشــت: نســبت به اینکه کاری، روزی تعطیل 
شود و کسب خاصی مورد محدودیت قرار گیرد مرجع 
آن فقط ســتاد ملی مبارزه با کرونا است و استان ها و 
اســتانداران به هیچ عنوان در این زمینه حق تصمیم 
گیری ندارند؛ هر گونه محدودیتی بخواهد ایجاد شود 
صرفا در تهران و در ستاد ملی تصمیم گیری می شود.

روحانی با اشــاره به اینکه نکته مهم دیگر جلسه این 
بود که مردم مطمئن باشند کاالی مورد نیاز آنها حتما 
تامین خواهد شد، افزود: در مورد کاالهای مربوط به 
مسائل بهداشتی و درمانی و کاالهای مصرفی، ذخایر 
ما به اندازه کافــی وجود دارد و هــم خریدهای الزم 

انجام گرفته و هم بنادر ما پُر از کاال است.
وی گفت: هــر موردی هم که نیاز به ثبت ســفارش و 
خرید باشــد،  بانک مرکزی ارز مورد نیاز آن را تامین 

خواهــد کرد.رئیس جمهــور افزود: با کشــورهای 
همسایه  برای رفت و آمد افراد و مخصوصا نقل و انتقال 
کاالها در مرزها که در چارچوب پروتکل های سازمان 
بهداشت جهانی اســت اقداماتی انجام شده و وزارت 

خارجه ما هم در این زمینه فعال است.  
روحانــی تصریــح کــرد: در جلســه تصمیمی در 
خصوص کســب و کارهایی که در این ایام بیشــتر 
تحت فشار قرار گرفتند و یا تعطیل شدند و یا فعالیت 
آنها عمال خیلی زیاد نیســت و دچار مشکل هستند 
تصمیم گرفته شــد از این رو حمایت از آنها ضروری 

بود.
وی افزود: در بخش مالیات و پرداخت مالیات تصمیم 
گیری شــد که مهلت ۳ ماهه به افراد داده شود و این 
مقررات مالیات را شــاید فردا اعالم کنیم زیرا برخی 
موارد را فردا باید در ســتادملی بررسی کنیم. امهال 

سه ماه و اقدام در این زمینه حتما انجام خواهد شد.
رئیس جمهور تاکید کرد: در مورد موارد بهداشــتی و 
درمانی هر کمکی بخــش خصوصی بتواند انجام دهد 
و لوازم مورد نیاز را تامیــن کند همه جزء هزینه هایی 
خواهد بود کــه از نظر مالیات قابل قبــول خواهد بود 
و در واقع مشــمول مالیات نمی شــود و در پرداخت 
هایی قرار می گیــرد که جزء مالیات محســوب می 
شــود و مورد تاکید اســت که این نکات مفصل برای 
مردم توضیح داده شــود.روحانی خاطرنشــان کرد: 
اقســاطی که مردم باید به بانک ها پرداخت کنند نیز 
برای ۳ ماه امهال می شود و ماه های اسفند، فرودین و 

اردیبهشت را می توانند به تاخیر بیاندازند.

 رفع محدودیت های بانکی برای 
چک های برگشتی

وی اضافه کرد: نســبت به چک هایی که برگشت می 
خورد هم افراد بدهکار به لحــاظ حقوقی باید بدهی 
را پرداخت کنند از این رو تصمیمی اتخاذ نکردیم اما 
محدودیت های بانکی این افراد در این جلســه مورد 
توجه قرار گرفت. اگر چک کســی برگشت می خورد 
بانک ها محدودیت هایی را برای اســتفاده از خدمات 
بانکی برایشان ایجاد می کرد که به طور کلی برای این 
ســه ماه این محدودیت ها را برای همه کسب و کارها 

برداشتیم. 

 ۴ بسته  حمایتی دولت برای خانوارهای 
کم درآمد پرداخت می شود

وی افزود: قبال اعالم شــده بود مــردم در زمینه آب، 
برق، گاز و عوارض شــهرداری می توانند بدهی ها را 

به تعویــق بیاندازند بنابراین به آنها مهلت داده شــد. 
همچنین تصمیم گرفته شــد برای افرادی که خیلی 
کم درآمد هســتند و قاعدتا دچار مضیقه هســتند و 
در این ایام مضیقه شان بیشــتر می شود مانند دست 
فروشــان، که ۳ میلیون نفر پیش بینی شدند برای ۴ 

نوبت یک بسته حمایتی پرداخت می شود.
رئیس جمهور اظهار داشــت: اولین بســته در همین 
هفته و قبل از ســال جدید اهدا می شــود و سه بسته 
دیگر نیز در بهار سال آینده به خانوارها اعطا می شود. 
این بســته ها از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هســتند که 
تفسیر آن را سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه برای 

مردم بیان می کند.
روحانی افــزود: برای چهــار میلیون خانــواری نیز 
که دچار مشکل شــده و تحت تاثیر شــرایط موجود 
قرار گرفته اند و جزء ســه میلیون خانواده قبلی قرار 
نمی گیرند، مبلغ یک تا دو میلیــون تومان وام با بهره 

نازل در نظر گرفته ایم.
وی با بیان اینکه آنها چهار درصد بهــره خواهند داد 
و مابقی بهره آن یعنــی  ۸ درصد را دولت به شــبکه 
بانکی می دهد، اظهار داشت: برای این وام نیز تضمین 
الزم نیســت و به تدریج از یارانه آنها کســر می شود. 
وزارت رفاه و سازمان برنامه بودجه تفسیر آن را اظهار 
خواهند داشــت.رئیس جمهور تاکید کرد: در جلسه 
مواردی نیــز مورد بحــث قرار گرفــت که برای 

تصمیم گیری به جلسه فردا موکول شد.
روحانی تاکیــد کرد: در زمینه پرداخــت ها، مالیات، 
سهم حق بیمه و اقســاط بانکی مهلت هایی داده شد 
و همچنین برای کســب و کارهایی که از این بیماری 
تاثیر پذیرفته اند، تسهیالتی در نظر گرفته شده  است.
وی افزود: برای برخی از مردم  که در ســختی هستند 
نیز یارانه ویژه ای در نظر گرفته ایــم که در باقیمانده 
ســال جاری)اســفند( و مابقی نیز در بهار سال دیگر 
پرداخت خواهد شــد و برای برخــی از خانوارها نیز 
وامهای در نظر گرفته ایم که از جمله مصوبات جلسه 

دیروز بود؛ برخی از تصمیمات نیز فردا اعالم می شود.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه روزهای ســختی را می 
گذرانیم، اظهار داشت: مشــاغل و مردم با سختی رو 
برو هستند ولی مردم مطمئن باشند نیازهای درمانی، 
بهداشتی و ارزاق عمومی مورد نیاز آنها تامین شده و 

در حد امکان دولت حمایت خود را انجام خواهد داد.
روحانی گفــت: امیدواریم مــردم بــا مراعات همه 
دستورالعمل های بهداشــتی به زندگی و کسب و کار 
خود ادامه داده و  و مطمئن هستم خداوند به ما کمک 

خواهد کرد و از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد.
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وس  شوکی از جنس ویر
ونایی  در اقتصاد کر

  ادامه از صفحه یک
به این موضوع اضافه شــدن ایران به فهرســت 
سیاه اف ای تی اف را نیز اضافه کنیم. باید منتظر 
بی ثباتی بیش تر در بازارهای ارزی و رشــد نرخ 
تورم باشیم. بازرگانان ایرانی برای فروش سنتی 
کاالهای خود در تعطیــالت نوروزی پیش رو که 
از ۲۰ مارس آغاز می شــود و تــا دو هفته ادامه 
دارد، حساب می کردند.اکنون شک و تردید در 
این باره وجود دارد. شــیوع ویروس کرونا سبب 
می شود افراد از انجام ســفرهای غیرضروری و 
خرید و معامالت خودداری کــرده و روند نزولی 
اقتصاد ایران تشدید شــود. در ساده ترین مورد 
تقاضا برای خدمات شستشوی فرش که بخشی 
از تمیز کــردن خانه در ایران در ایــام بهاری در 
میــان خانواده های ایرانی اســت کــه پیش از 
تعطیــالت نــوروز آن را انجام می دهنــد تا ۴۰ 

درصد کاهش یافته است.
شــوک کرونایی، فعالیت های اقتصــادی را در 
بخش های مختلفی که با مردم در ارتباط است، 
بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد و به فعالیت هایی 
نظیر »گردشگری، رســتوران داری، ورزشگاه، 
ســینما، مراکز خریــد، برگــزاری همایش ها، 
ســالن های زیبایی، هتــل داری، حمل ونقل در 
حوزه های مختلف زمینی، ریلی، هوایی« و سایر 
مورادی که در آنها اجتماعاتی شــکل می گیرد، 
بیشــتر لطمه می زنــد. حال در ایــن میان می 
توان اشــاره کرد بخش عمده ای در اقتصاد که 
با افزایــش تقاضا مواجه شــده را باید تجهیزات 
قرنطینه و بهداشتی دانست.از آنجا که تولید این 
محصوالت نیز نیازمند واردات مواد اولیه است، 
امکان افزایش تولید این محصوالت با ســرعت 
وجود ندارد. در نتیجه تنهــا تأثیر قابل توجهی 
بر درآمد و فــروش این دســت تولیدکنندگان 
به صورت یک بــاره و در کوتاه مدت پدید خواهد 
آمد. از آنجا که این ویروس در آستانه تعطیالت 
نــوروز، همه گیر شــده، بدون شــک از حجم 
مســافرت های داخلــی و خارجــی می کاهد و 
فعالیت آژانس های گردشگری و تمامی فعاالن 

صنعت توریسم را تحت تأثیر قرار می دهد.
با توجه به اینکه بخش قابــل توجهی از اقتصاد 
ایران را در ســال هــای اخیر کســب و کارهای 
آنالین تشــکیل می دهند این تحوالت، شوک 
کرونایی این بخش را نیز بــا چالش های جدی 
مواجه کرده اســت به خصوص استارت آپ های 
مربوط به مواد غذایی که بیشترین تاثیرپذیری 
را داشته است. از ســوی دیگر از آنجا که حضور 
در مکان هــای عمومــی، احتمال ابتــال به این 
ویروس را تشدید می کند، ســامانه های فروش 
آنالین بلیــط نیز تحــت تاثیر قــرار گرفته اند. 
همین طور ســامانه فروش آنالین بلیط سینما، 
تئاتر و کنســرت از قطع شــدن فروش آنالین 
بلیــط از طریــق این ســامانه به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا و خســارت ۱۰۰ درصدی بر این 
کسب وکار داشته است.با توجه به مباحث اشاره 
شده و موارد مذکور قابل طرح است که، دولت و 
بخش خصوصی در کنار اقدامات بهداشتی برای 
سالمتی بهداشت جسمی و روانی جامعه درگیر 
آخرین حلقه شــوک در اقتصاد ایــران، در پی 
تصمیم سازی و تصمیم گیری اقدامات حمایتی 
از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی کشــور 
به منظور کاهش آســیب ها و چالشهای ناشی از 
کرونا از جمله؛ تقسط و استمهال بدهی های ارزی 
و ریالی و همینطور مالیاتی و تامین اجتماعی و 
در ادامه کوتاه کردن مســیر تخصیص ارز و امور 
گمرکی به منظور تامین مواد اولیه بهداشتی به 
منظور تولید محصوالت نهایی در داخل با هدف 
تامین نیازهای اساسی کشور در شرایط حاضر و 
صادرات این محصوالت به کشورهای درگیر این 
ویروس که بالتبع می تواند ارزآوری مناســبی در 

کشور ایجاد کند.



رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

ومیت از خدمات بانکی برای دارندگان چک برگشتی لغو شرط محر
محبوبه فکوری    رئیــس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه هر فردی که از اول اســفند تا آخر اردیبهشــت 
چک برگشتی داشته باشد، از دریافت خدمات بانکی 
محروم نمی شــود گفت: از زمانی برگشت چک، تا ۳ 

ماه به فرد خدمات ارایه می شود.
 عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه 
جلسه ستاد هماهنگی های اقتصادی گفت: سیستم 
بانکی در شرایط کنونی، بیشــترین نقش را در کمک 
به اقتصاد کشور دارد که بر این اساس، در جلسه امروز 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بحث های مختلفی 
مطرح شــد که بر مبنــای آن، آن دســته از فعاالن 
اقتصادی کــه چک بانکی آنها برگشــت بخــورد، از 

دریافت خدمات بانکی محروم نخواهند شد. 
رئیــس کل بانک مرکــزی در توضیح ایــن تصمیم 
افزود: بر اســاس قانون، هر فردی که چک بانکی وی 
برگشــت بخورد، از خدمات بانکی محروم می شــود 
ولی امروز از رئیس جمهور درخواســت کردیم تا این 
مهلت داده شــود تا کســانی که در فاصله اول اسفند 
تا آخر اردیبهشت ۹۹، چک برگشــتی دارند، بتوانند 
از خدمات بانکی بهره گیرنــد؛ البته رابطه حقوقی که 
بین صادرکننده چک و ذی نفع وجود دارد، سر جای 
خود باقی خواهد ماند؛ اما شرط محرومیت از خدمات 
بانکی را حذف خواهیم کرد تــا از زمانی که چک یک 
فرد برگشــت بخورد، تا ســه ماه می تواند از خدمات 
بانکی اســتفاده کند و ســایر محرومیت های قانونی 

شامل حال وی نخواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین بر اســاس مصوبه شورای 
پول و اعتبار، ده رســته کســب و کار تعیین شده بود 
که از شیوع ویروس کرونا آســیب دیده اند، بنابراین 
این افراد می تواند سه قسط اســفند ۹۸ و فروردین و 
اردیهشت ۹۹ را پرداخت نکنند؛ ضمن اینکه مردمی 
که کسب و کار آنها مشمول این ده گروه بوده، آسیب 
دیده و نتوانســتند که درآمد کسب کرده و تسهیالت 
خود را پرداخت کنند، تا ســه ماه می توانند به بانکها 
مراجعه نکنند. بر این اســاس، بانکها بعد از ســه ماه 
پرونده آنها را بررســی می کنند و کمک الزم را به آنها 
خواهند داشت.همتی از پرداخت وام به ۴ میلیون نفر 
با نرخ سود ۴ درصد خبر داد و گفت:  دریافت کنندگان 
این وام ها، طبقات آسیب پذیر کســب و کار هستند 
که بر این اســاس دولت قبول کرده تا نرخ ســود این 
تسهیالت به ۴ درصد کاهش یابد؛ این در حالی است 
که این افراد نیاز به ارایه ضامن نداشته و از یارانه خود، 
می توانند اقســاط خود را بپردازند کــه این تصمیم 

مهمی بود که قرار است صورت گیرد.
وی اظهار داشــت: سیســتم بانکی به کمک سازمان 
تامین اجتماعی خواهد آمد تا تسهیالتی را در اختیار 
این ســازمان قرار دهد تا ســهم کارفرمایی مشاغل 
آسیب دیده را ســه ماه با تاخیر دریافت نماید؛ ضمن 
اینکه بانک مرکــزی آمادگی دارد کــه در این رابطه 
کمک کند و بانکها نیز آمادگــی دارند به مردم کمک 

کنند تا کشور از نظر اقتصادی از این مرحله عبور کند.
همتی در خصوص ســقف جابجایــی غیرحضوری از 
طریق کارتهای بانکی گفت: تمام تالش ما این اســت 
که مردم به شــعب کمتر مراجعه کرده و با اســکناس 
کمتر درگیر شــوند؛ به همین منظور ســقف دریافت 
پول نقد از ای تی ام ها به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته 
تا مردم کمتر به شــعب مراجعه کننــد؛ اگر یک یا دو 
بانک این سقف را کاهش داده اند، مساله شخصی خود 
بانکها است ولی از نظر بانک مرکزی این سقف به جای 
خود باقی است؛ ضمن اینکه سقف کارت به کارت نیز 
از سه میلیون به ده میلیون تومان افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در این میان، مردم نیز باید هر بانکی 
که سرویس بهتری می دهد آن را نتخاب کنند و نکته 
دیگر اینکه کمتر پــول نقد بگیرند؛ بــه همین دلیل 
ســقف دریافت کارت هدیه را نیز که ۵۰۰ هزار تومان 

بوده به دو میلیون تومان افزایش داده ایم.
همتی گفت:  ساعت کار بانکی طبق روال سالهای قبل 
شیفت دارند و بانکها برنامه ریزی کردند که همواره در 
خدمت مردم باشــند؛ ولی باز هم خواهش می کنم که 
با توجه به فشــاری که به لحاظ بیمــاری کرونا بر روی 
همکاران نظــام بانکی بوده و برخی از آنها نیز آســیب 
دیده اند، مردم کمتر به شــعب مراجعه نمایند و فقط 
کارهای ضروری خــود را از طریق حضور در شــعبه 
انجام دهند؛ اما به هر حال نظام بانکی در ایام نوروز نیز 

در شعب کشیک، آماده خدمات رسانی به مردم است.

شعبه

شــیوع کرونا اگرچه نظــام بانکی را با 
مشــکالتی مواجه ســاخته،اما منجر 
بــه اجــرای سیاســت هایی همچون 
پرداخت بدون کارت شده که شاید در 
فضای عادی، بانــک مرکزی به راحتی 
نمی توانســت آنها را میان مردم رواج 

دهد.
این روزها که شــیوع ویــروس کرونا 
بسیاری از مراودات تجاری و معامالت 
بین مردم را تحت تأثیر خود قرار داده 
اســت، برخی ابزارهای خاک خورده 
که تا پیــش از این خیلــی توجهی به 
آنها نمی شد هم، روی کار آمده اند. در 
واقع، اکنون بســیاری از مردم به این 

نتیجه رســیده اند که باید 
برای حفظ ســالمتی خود، 
توصیه هــای پزشــکان را 
جــدی گرفتــه و از تمامی 
ابزارهایــی کــه قابلیــت 
افزایش ضریــب ایمنی را 

دارد، بهره گیرند.
مــراودات بانکــی و نقــل و انتقاالت 
پولی یکی از تغییرات جدی اســت که 
این روزها مردم با آن ســر و کار دارند؛ 
به نحوی که مراجعات بــه بانک ها به 
نسبت گذشــته کمتر شــده و اغلب 
افراد تــالش می کنند تــا از ابزارهای 
غیرحضــوری و در قالــب بانکداری 

و  نقــل  الکترونیکــی، 
انتقــاالت پولــی خــود را 
هم انجــام دهنــد. در این 
میــان، بانک مرکــزی نیز 
بــه بانک ها توصیــه کرده 
تــا حتی االمکان بــه دلیل 
احتمــال شــیوع بــاالی 
ویروس کرونــا از طریق اســکناس، 
از دریافــت و پرداخــت اســکناس 
خودداری کرده و یــا حداقل، باجه ای 
مخصوص برای ایــن کار تعبیه کنند 
تا محیطی جدا بــا رعایت ایمنی کامل 
از ســوی کارمندان بانکی، پیش روی 
مردم قرار گیرد.از ســوی دیگر، حتی 

در فروشگاه های زنجیره ای و مغازه ها 
نیز، مراودات مالی از اسکناس به سمت 
دســتگاه های کارتخوان ســوق پیدا 
کــرده و اکنون دیگر حتی پزشــکانی 
هم که تــا پیش از ایــن، از ترس دادن 
مالیات، از استفاده از کارتخوان سر باز 
می زدند هم، رو به استفاده از کارتخوان 
و حــذف پول نقــد آورده انــد. بر این 
اساس، بسیاری از سیســتم هایی که 
تا پیش از این مورد اســتقبال عمومی 
و باالی مردم قرار نداشــتند، اکنون در 
نظام های پرداخــت الکترونیکی روی 
کار آمده و با اقبال عمومی مردم مواجه 

شده اند.

دیدگاه

ونق استفاده از پرداخت غیرکارتی ر
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زیر پای شبانی
منصور شــبانی از مشتریان باشــگاه مشتریان 
بانک تجــارت برنده جایزه بــزرگ یک میلیارد 
ریالی کمک هزینه خرید خودرو ۲۰۶ جشنواره 

این باشگاه شد.
 قرعه کشــی جشــنواره جایزه بزرگ باشــگاه 
مشتریان تجارت برگزار شــد و منصور شبانی از 
شــعبه مرکزی زنجان کد ۱۷۰۰۰ برنده اصلی 
جایزه ویژه این جشــنواره شد. در این مراسم که 
با روش گوی و گردون انجام شــد، بــه ۵۰ نفر از 
اعضای دیگر این باشــگاه به قید قرعه ۵۰ فقره 

جایزه نفیس غیر نقدی اهدا شد.
روش های کســب و افزایش امتیاز و شرکت در 
جشنواره های باشگاه مشــتریان بانک تجارت 
برای کاربــران متفاوت بــوده و کاربران با نصب 
اپلیکیشــن همراه بانک تجــارت، نصب فعال 
شتابی همراه بانک تجارت)برای مشتریان سایر 
بانک ها(، عضویت در باشگاه مشتریان و تکمیل 
پروفایل، انتقال وجه ســاتنا و پایــا، انتقال وجه 
داخلی) تجارت به تجارت(، خرید شــارژ، خرید 
بســته اینترنتی و پرداخت قبوض می توانند در 
این جشــنواره های این باشگاه شــرکت و جزو 
برندگان ویژه باشــگاه مشــتریان بانک تجارت 

باشند.
اسامی برندگان جشــنواره جایزه بزرگ باشگاه 
مشتریان تجارت در سایت اینترنتی این باشگاه 
به آدرس www.tejaratclub.ir درج شده 

است.

تسهیالت بانک ملی ایران برای 
ونا مقابله با کر

بانک ملی ایران در کنار اقدامات گســترده خود 
برای مقابله با کرونا، شــرکت های تولیدکننده 
مواد ضدعفونی کننده و اقالم بهداشــتی برای 

مقابله با این ویروس را نیز تامین اعتبار می کند.
 از نخســتین روزهای اعالم احتمال شیوع کرونا 
در کشــور، کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت 
بحران بانک فعال و تمهیدات قابل توجهی برای 
مقابله با این ویروس از سوی مدیران ارشد بانک 
و متخصصان و پزشــکان بیمارستان بانک ملی 

ایران اندیشیده شد.
بر این اساس ضمن ارائه راهکارهای پیشگیری 
از ابتال به بیماری طی دستورالعمل های مجزا و 
چندگانه و درخواســت از همکاران برای رعایت 
حداکثری این اقدامات، کلیپ های آموزشــی، 
متون و نیز پیام هــای تبلیغاتی نیز برای نمایش 
در تلویزیون های واحدها و یا تابلوهای شــعب 
تهیه و تا حد امکان سعی شــد با در اختیار قرار 
دادن اقالم بهداشــتی و ضدعفونی کننده مورد 
نیاز، واحدها برای همکاران و مشــتریان ایمن 

شوند.
از دیگر اقدامــات بانک ملی ایــران طی چند 
هفته گذشته، تامین مالی شرکت هایی است 
که در این روزهای حســاس، اقدام به تامین 
اقالم بهداشــتی می کنند و به همین منظور 
بانک تســهیالتی را در اختیار آنهــا قرار داده 

است.
پویا اندیش باران ســالمت یکی از شرکت های 
تولیدکننده مواد ضدعونی کننده است که بانک 
ملی ایران مبلغ ۲۵ میلیارد ریال تســهیالت در 
قالب عقود اســالمی در کمترین زمان ممکن با 
هدف مبــارزه با ویروس کرونا بــه آن تخصیص 

داده است.



 لزوم تسریع طرح های صرف جویی

  افزایش ٢برابری نیاز آب تا٢٠٥٠میالدی
خریدار   بر اســاس مطالعات کارشناســان تا سال 
۲۰۵۰ میالدی نیــاز بــه آب در جهــان۲ برابر می 
شــود؛براین اســاس با محدودیتی که در منابع آب 
وجود دارد حفظ و نگهداری از این منابع جزو وظایف 

متولیان صنعت آب کشور است.
علی گودرزی، کارشــناس حوزه آب با اشاره به اینکه 
دولت متولی حفظ و نگهــداری منابع آب و همچنین 
کسب رضایت مصرف کنندگان است، گفت: دولت در 
این حوزه می تواند با در اختیار قرار دادن تســهیالت 
مورد نیاز کمک کند تا تولیدکنندگان به فعالیت های 

خود با قدرت ادامه دهند.
وی افزود: با این حمایت ها می توانیم روزی را شــاهد 
باشــیم که در این حوزه کاماًل به خودکفایی رسیده 

ایم و تمامی نیازهای بازار را پاســخگو هستیم که این 
موضوع به اشتغال زایی نیز کمک می کند.

این کارشــناس حوزه آب بــا بیان اینکه کشــور 
ما و به طــور کلی منطقــه خاورمیانه با مشــکل 
کم ابی مواجه اســت، ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ با 
توجه به خشکســالی های اخیر در کشور و کاهش 
بارش ها که منجر به افت شــدید ســطح آب های 
زیر زمینی و همچنین بدلیل برداشــتهای زیاد و 
بدون نظارت در سنوات گذشــته که باعث آسیب 
شــدید به آبخوانهای مهم در ســطح کشــور شد 
و همچنیــن قرار گرفتــن کشــورمان در منطقه 
خــاور میانه کــه منطقه ای خشــک از نظر آب و 
هوایی اســت، شــرکت مدیریت منابع آب ایران 

و وزارت نیرو را بر آن داشــت تا جهــت مدیریت 
مصــرف آب های زبــر زمینــی و حتــی آب های 
ســطحی اقدام به تعریف پروژه ای موسوم به کنتور 

هوشمند کند.
به گفته گودرزی کشــورهای خاورمیانه با توجه به 
مواجه بودن با مشــکل کم آبی می توانند با استفاده 
از تجربیات ایران در اجرایــی نمودن این پروژه ملی 
در کشــور به عنوان پایلوتی در ایــن منطقه به الگو 
برداری از آن در راســتای حفظ و حراســت از منابع 
آبی خود بپردازنــد. تولیدکننــدگان داخلی نیز در 
همین راســتا می توانند با صادرات محصوالت خود 
در جهت تجهیــز این منابع آبی در کشــورهای این 

منطقه اقدام کنند.

نفت

در حالــی که وزارت نیــرو اعالم کرده 
مشترکان تا پایان اردیبهشت ماه برای 
پرداخت قبوض برق خود مهلت دارند، 
اما بعضا پیامک هشدار قطع برق برای 

عده ای ارسال می شود.
 چندی پیش شــرکت توانیــر اعالم 
کرد به آن دســته از مشترکان خانگی 
و تجاری که درخواســت اســتمهال 
هزینه هــای بــرق مصرفــی دارند، تا 
پایان اردیبهشــت ماه مهلت پرداخت 
داده خواهــد شــد. همچنیــن اعالم 

شــد که متقاضیــان برق 
انشعابات  هزینه  می توانند 
درخواستی را در سه قسط 
پرداخت کنند. با این وجود 
پیامک هشــدار قطع برق 
برای برخی از مشــترکان 

ارسال میشود.
مصطفی رجبی مشــهدی، سخنگوی 
صنعت برق درباره چرایی این مســاله 
گفت: این پیامک به صورت سیستمی 
برای مشترکان ارســال می شود و برق 

هیچ کدام از مشــترکان به 
علت عدم پرداخت قبوض 

قطع نخواهد شد.
وی با بیــان این که صنعت 
برق نهایت همکاری خود را 
با مشترکان برای پرداخت 
قبــوض خواهد داشــت، 
اظهار کرد: خواهش ما از مشــترکانی 
که توانایی پرداخت دارند این است که 
نســبت به پرداخت قبوض خود اقدام 

کنند.

ســخنگوی صنعت برق با بیان این که 
این موضوع شــامل حال مشــترکان 
تجاری نیز می شــود، گفت: منظور از 
مصارف آمپری که در اطالعیه منتشر 
شده آمده بود، مشترکانی هستند که 
میــزان مصرف برق آنها کم اســت که 
شامل حال مشترکان تجاری کوچک 
همچون مغــازه ها، ســوپر مارکتها یا 
تولیدیهــای کوچک می شــود و این 
تسهیالت شــامل حال کارخانه ای که 

تولید کافی دارد، نخواهد شد.

مشــاور عالی انجمن مالکان جایگاه ها 
و مجتمع هــای خدماتــی، رفاهی و 
بین راهی گفت: ضدعفونی همه جایگاه ها 
آغاز شده است و این کار با کمک عمده 
جایگاهــداران پیش مــی رود اما الزم 
است که یک بســیج همگانی برای این 

مهم ایجاد شود.
محمد عطاپور با اشاره به تدابیر در نظر 
گرفته شــده بــرای ضدعفونی کردن 

جایگاه هــای ســوخت، اظهــار کرد: 
هر جایــگاه با هزینه خــود بنرهایی را 
برای آگاهی مشــتریان نصب کرده و 
تا آنجایی که توانســته اند جایگاه ها را 
به مواد ضد عفونی و دســتکش مجهز 
کرده اند اما همچنان مشکالت زیادی 

در جایگاه ها وجود دارد.
وی یکــی از بزرگترین مشــکالت را 
تبادل پــول نقــد برشــمرد و افزود: 

متاســفانه علیرغم هشــدارهای داده 
شده برخی همچنان پول نقد پرداخت 
می کننــد. خواهش ما این اســت که 
افــراد از کارت عابر بانک خــود برای 

پرداختها استفاده کنند.
مشــاور عالی انجمن مالکان جایگاه ها 
و مجتمع هــای خدماتــی، رفاهی و 
بین راهی با تاکید بر اینکه خوشبختانه 
تا کنــون هیــچ کــدام از اپراتورهای 

جایــگاه ها بــه ویروس کرونــا مبتال 
نشــده اند، گفت: ســالمتی کارکنان 
برای ما بســیار اهمیت دارد و به همین 
دلیل هزینه های سنگینی برای مقابله 
با این ویروس در جایگاه های ســوخت 
انجام شده است. خواهش ما این است 
که اســتانداری، فرمانداری، سازمان 
اســتاندارد و شــهرداری ها نیز به این 

مهم ورود کنند.

برق

جایگاه

پیامک  هشدار قطع برق را جدی نگیرید!

ضد عفونی کردن پمپ بنزین ها آغاز شد

۴
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اقدامات شرکت ملی نفت برای 

ونا مقابله با بحران کر
 مدیر برنامــه ریزی تلفیقی شــرکت ملی نفت 
ایران گفت: شــرکت های زیر مجموعه شرکت 
ملی نفت ایران عــالوه بر اقدامات پیشــگیرانه 
برای مقابله با کرونا، خدمات رسانی بهداشتی به 

مردم مناطق عملیاتی نیز داشته اند.
کریم زبیدی با اشــاره به اینکه مدیریت بحران 
زیر نظر معــاون مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران در امور تولید ایجاد شــده است، ادامه داد: 
این مدیریت مسائل و مشکالت مربوط به کرونا 

در صنعت نفت را پیگیری می کند.
وی افــزود: همچنیــن تجهیــزات مــورد نیاز 
کارکنان صنعت نفت بــرای مقابله با کرونا مانند 
ماسک، دستکش و یا لباس های مخصوص تهیه 

شده است.
زبیــدی تاکید کرد: به دســتور وزیــر نفت نیز 
افراد مختلف به ویژه خانم ها امکان اســتفاده از 

مرخصی را در این روزها داشته اند.
به گفته مدیر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی 
نفت، در مناطق مختلف عملیاتی مانند خارک، 
رئیس بحران منطقه شناسایی شده و پیگیری های 
الزم در جریان اســت.  وی با بیــان اینکه موارد 
محدودی از ابتــالی کارکنان صنعــت نفت به 
ویروس کرونا به بهداشت و درمان نفت گزارش 
شــده، افزود: به طور مثال مــوردی در جزیره 
خارک بوده که یکی از بازنشســتگان بعد از سفر 
به شمال کشــور و بازگشــت به جزیره، جواب 

تست کرونایش مثبت بوده است.
مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران 
ادامــه داد: عالوه بر این اقدامات، شــرکت های 
نفتی در مناطق عملیاتی خــود، به اهالی بومی 
منطقه در قالب انجام مسوولیت های اجتماعی، 

خدمات بهداشتی ارائه می کنند.
کمپیــن »ســهم مــن در بحــران کرونــا« را 
خبرگــزاری جمهوری اســالمی)ایرنا( از امروز 
آغاز کرده تا هر شــهروند با توجه به مسوولیت 
اجتماعی خود اقدامــات الزم برای جلوگیری از 

شیوع این ویروس را انجام دهد.  
تست ویروس کرونا تا کنون برای ۱۲ هزار و ۷۲۹ 
ایرانی مثبت بــوده که از این تعــداد ۴۳۳۹ نفر 
بهبود پیدا کرده اند. همچنین ۶۱۱ نفر نیز جان 

خود را از دست داده اند.

واردات نفت چین از ایران تحت 
ونا قطع نمی شود تاثیر کر

دو تن از کارشناســان چینی با اشــاره به تاثیر 
کرونا بر بازارهــای انرژی جهــان اظهار کردند 
واردات نفت چین از ایران به دلیل شــیوع کرونا 

متوقف نخواهد شد.
 روزنامه گلوبال تایمــز ارگان حزب حاکم چین 
روز شــنبه از قول این تحلیلگران آورده اســت 
اگرچه شــیوع کرونا در ایران جدی است اما این 
تاثیری بــر واردات نفت چین نخواهد داشــت و 
شرکت ها و موسســات چینی در ایران کماکان 
فعال هستند.»چو شــینرونگ« محقق موسسه 
تبادالت گاز و نفت شهر شانگهای در شرق چین 
گفت: اپیدمی کرونا در ایــران تاثیر چندانی بر 

خریدهای نفتی چین ندارد.
وی افزود: البته پس از شــیوع کرونا در مجموع 
خرید موسسات نفتی چین کاهش یافته است و 
این وضعیت در ماه مارس نیز ادامه خواهد یافت 

زیرا تقاضا برای این فراورده کم شده است.
چین در سال ۲۰۱۹ میالدی ۱۰ میلیون و ۱۲۰ 
هزار بشــکه نفت در روز خریــداری کرد اما این 
رقم در ماه های ژانویه و فوریه امســال به زیر ۷ 

میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
چو گفت: واردات نفت از ایران پس از تحریمهای 
سرســختانه آمریکا علیه تهران با مشکل مواجه 
شده و خریدهای شــرکت های چینی را تحت 

تاثیر قرار داده است.



رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج عنوان کرد:

تالش فداکارانه برای مدیریت پسماندهای بیمارستانی 
خریدار   بعــد از بحران به وجود آمده ســعی کرده 
ایم بــا توجه به اینکه حساســیت هــای زیادی روی 
پســماندهای بیماران کرونایی وجود دارد ساعات و 
روزهای مراجعه به بیمارســتانها را افزایش دهیم تا 
نگرانی از بابت انباشت زباله های عفونی وجود نداشته 

باشد
به گزارش پایــگاه خبری کرج امــروز، احمد خیری 
با اشاره به اقدامات ســازمان مدیریت پسماند بعد از 
بحران کرونا اظهار داشت: ما شــاهد تعامالت خوبی 
بین سازمان مدیریت پسماند، دانشگاه علوم پزشکی 
به عنوان ناظر در جمع آوری پســماندها و همچنین 
بیمارســتان ها هســتیم و تالش کرده ایم با افزایش 
نــاوگان حمل و نقل پســماندها و زمــان مراجعه به 

بیمارستانها به بهداشــتی تر شدن محیط  آنها کمک 
کنیم.

وی افزود: هم اکنون همکاران من با ۵ دستگاه ماشین 
آالت مخصوص جمع آوری پسماندهای بیمارستانی 
که مشخصا سه دســتگاه آن اختصاص به جمع آوری 
پســماندهای عفونی دارد بصورت شــبانه روزی در 

تالش هستند که زباله ای بر زمین نماند. 
ریس ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری کرج 
در ادامه گفــت: بعد از بحران کرونا ســعی کرده ایم 
با توجــه بــه اینکه حساســیت های زیــادی روی 
پســماندهای بیماران کرونایی وجود دارد ســاعات 
و روزهای مراجعه به بیمارســتانها را افزایش دهیم 
تا نگرانی از بابت انباشــت زباله هــای عفونی وجود 

نداشته باشد. 
خیری گفت: همه پســماندهای جمع آوری شده به 
حلقه دره منتقل و در آنجا در لندفیل های مخصوص 

عفونی بصورت بهداشتی دفع می شوند. 
این مســئول با بیان اینکه همــکاران من در بخش 
جمع آوری پســماندهای از ســربازان بهداشــت و 
سالمت در خط مقدم مبارزه با کرونا ویروس هستند 
که خطرات زیادی آنها را تهدید می کند یادآور شد: 
از شهروندان عزیز خواهش می کنیم به جهت حفظ 
ســالمتی خود و پاکبانان عزیز از ریختن زباله های 
خود همچون دســتکش ها به روی زمین خودداری 
کنند و تا مساعد شدن شــرایط حتما در خانه های 

خود باقی بمانند.

البرز

استاندار البرز با اعالم اینکه پروژه ادامه 
همت در البرز در مراحــل پایانی قرار 
دارد گفت: این پــروژه نقش موثری در 
کاهش ترافیک ورودی اســتان البرز 
دارد.عزیزاله شــهبازی در نشســت 
شــورای ترافیک البرز افزود:  ۴۰ تا ۴۵ 
درصد پیشرفت پروژه شهید همت در 
البرز طی ماه های اخیر صورت گرفت و  
گشایش این پروژه یک مطالبه مردمی 
محسوب می شود که روند تکمیل آن 

با سرعت باالیی دنبال شد.
وی ادامــه داد: به طور قطع 
زمانی که پروژه ای تکمیل 
می شــود بایــد بالفاصله 
مورد اســتفاده مردم قرار 
گیرد ولی با توجه به شرایط 
کنونــی و شــیوع کرونــا، 

مسافرت توصیه نمی شود.
استاندار البرز با اشــاره به اینکه پروژه 
های بزرگ راه ســازی البرز یکی پس 

از دیگــری در حال تکمیل 
و بهــره بــرداری اســت، 
اضافه کرد: شــرایط را مهیا 
می کنیم که پــس از توقف 
شیوع کرونا طبق برنامه به 
انجام ماموریت های بعدی 

در حوزه راه ها بپردازیم.
شهبازی خاطرنشــان کرد: براساس 
آمارهای ارایه شــده از سوی متولیان 
امر، تعــداد تصادفات منجــر به فوت 

البــرز در محورهــای درون و بــرون 
شهری، امسال نسبت به سال گذشته 
کاهش یافته است.ادامه پروژه آزاد راه 
شــهید همت به جاده کرج - چالوس و 
آزاد راه شهید حاج قاسم سلیمانی در 
شمال کرج و آزاد را جنوبی استان البرز 

متصل می شود.
طــول آزاد راه شــهید همــت حدود 
۴۰ کیلومتر اســت که نزدیک به ۳۰ 

کیلومتر آن زیر بار ترافیک رفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتــی البرز از 
شناسایی و پلمب ۲ انبار بزرگ قاچاق 
دارو و تجهیزات پزشــکی و بهداشتی 

در این استان خبرداد.
علی اکبر مختــاری درگفــت و گو با 
خبرنگار مــا اظهار داشــت: این اقالم 
در پی رصــد های ویژه کارشناســان 
تعزیــرات حکومتــی از ۲ انبــار در 

شهرستان کرج کشف شده است.
وی اضافه کرد: دربازرســی از این ۲ 

انبــار مقادیرقابل توجهی 
انواع دارو ، لوازم پزشــکی، 
ژل بهداشــتی و  لــوازم 
ایزولــه بــه ارزش اولیــه 
انبار هفــت میلیارد و ۵۰۰ 
میلیــون تومان  به دســت 

آمد.
طی هفته های گذشته مقادیر زیادی 
انــواع کاالهــای پزشــکی ، دارویی 
و مــواد ضدعفونی کننــده قاچاق و 

احتکاری دراســتان البرز 
کشف شد.

۹۵ بیمــار مشــکوک و 
کرونایی طی ســه هفته 
گذشــته تاکنون در البرز 
جان خــود را از دســت 
داده انــد، در ایــن مدت 
یک هزار بیمارمشــکوک و کرونایی 
پس از بهبودی از بیمارســتان های 
اســتان ترخیص  شــدند و اکنون 

۴۵۰ بیمــار مشــکوک و کرونایی 
در بیمارســتانی های البرز بســتری 

هستند.
ویروس کرونا که به طور رسمی کووید 
– ۱۹ نام دارد، نخســتین بار در شهر 
ووهان چین شناســایی شــد تا کنون 
به بیش از۱۲۵ کشــور ســرایت کرده 
و ســازمان بهداشــت جهانی را برآن 
داشــته اســت تا وضعیت فوق العاده 

اعالم کند.

استاندار

قاچاق

وژه همت ترافیک ورودی البرز را می کاهد  گشایش پر

و و لوازم پزشکی در البرز  کشف ۲ انبار بزرگ قاچاق دار
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استان البرز
 معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان البرز با اشاره به ضدعفونی 
پایانه های مسافربری استان از استقرار تیم های 

بهداشتی خبر داد.
سیدمحمد حسین مرعشــی با تاکید بر اینکه از 
زمان شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف کشور 
از جمله اســتان البرز اقداماتی جهت پیشگیری 
و مقابله با این ویــروس در بخش حمل نقل کاال 
و مسافر استان انجام شده اســت، اظهار کرد: به 
عنوان نمونه با تشــکل ها و انجمن های صنفی 
بخش حمل و نقل کاال و مسافر جلساتی برگزار و 
آنها را مکلف کرده ایم تا اقدامات پیشــگیرانه در 

برابر شیوع کرونا ویروس را انجام دهند.
وی در ادامــه با اشــاره به عملیــات ضدعفونی 
پایانه های مسافربری اســتان البرز و همچنین 
پایانه بار کارخانه ســیمان آبیــک، ادامه داد: به 
طور پیوســته این پایانه ها ضدعفونی می شود، 
ر کنــار ایــن اقدامــات عملیــات گندزدایی و 
ضدعفونی اتوبوس های بین شــهری نیز مکرر 

صورت می گیرد.
معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان البرز با اشــاره به اینکه 
شــرکت های مســافربری نیز موظف شده اند تا 
در کنار تأمین مــواد ضدعفونی کننــده، تهیه 
دستمال کاغذی و تدارک ماسک به تعداد کافی 
را نیز در دستور کار قرار دهند، عنوان کرد: مواد 
ضدعفونی کننده و ماســک ها باید در داخل هر 
اتوبوس موجود باشــد تا اگر از میان مســافران 
حتی یک نفر با عالئمی شبیه کرونا مواجهه شد 
از ماسک و مواد ضدعفونی کننده برای آن مسافر 
استفاده شــود و در ادامه این مســافر در اولین 

توقفگاه به محل مناسب انتقال داده می شود.
مرعشــی با این توضیــح که به شــرکت های 
مســافربری تاکید شــده تا اصول بهداشتی در 
ســطح اتوبوس هــا و همچنیــن ترمینال های 
مسافربری توسط رانندگان، مهمانداران و کمک 
راننده ها رعایت شــود، افزود: مواد غذایی نیز که 
در طول سفر میان مسافران توزیع می شود باید 

طبق رعایت دستورالعمل بهداشتی باشد.
وی با این توضیح که شــرکت های مســافربری 
موظف به عدم ســرویس دهی به افراد با عالئم 
مشکوک به کرونا ویروس شــده اند، عنوان کرد: 
در این خصوص با دانشــگاه علوم پزشکی استان 
البرز هماهنگ شده ایم و نمایندگانی از تیم های 
بهداشــتی در پایانه های مســافربری اســتان 
مستقر شــده اند و تمامی مسافران با نظارت این 
مسئوالن بهداشــتی قبل از ورود به اتوبوس ها 

کنترل و چک می شوند.
معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان البرز با اشاره به انجام بازدید 
مســتمر یک تیم کنترلی از ســطح پایانه های 
مسافر و بار اســتان البرز، گفت: به شرکت های 
مسافربری توصیه شده که هنگام فروش بلیت از 
مبادله وجه نقد استفاده نکنند و پرداخت هزینه 
ســفر از مســافران تنها از طریق دستگاه های 
کارت خوان انجام شود، شرکت های حمل و نقل 
بار نیز به رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی 
در هنــگام انجام هرگونه تبــادالت مالی مکلف 
شده اند.مرعشــی در خصوص میزان حجم سفر 
مســافران از طریق اتوبوس های بین شهری در 
قیاس بــا روزهای قبل از شــیوع کرونا ویروس، 
گفت: در این زمینه کاهش بیش از ۵۰ درصدی 
داشــته ایم و این کاهش شــدید برای ســفر به 

تمامی مقاصد است.
وی با تاکید بر اینکه پروانه فعالیت شــرکت های 
مسافربری تا پایان اردیبهشــت ماه سال آتی به 
طور اتوماتیک تمدید شــده تا نیــاز به مراجعه 
حضوری نداشــته باشند، افزود: اســتفاده از اثر 
انگشت نیز به هنگام مراجعه حضوری رانندگان 

برای تمدید کارت هوشمند حذف شده است.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

ونا قیمت مسکن را کاهش داد  کر
خریدار   عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: 
وقتی مراجعه و تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد، 
بازار در یــک وضعیت رکودی قــرار می گیرد، در این 

شرایط قیمت مسکن کاهش می یابد.
 شهاب نادری با اشــاره به تأثیر منفی شیوع بیماری 
کرونا در تعطیلی بازارهای اقتصادی، گفت: در شرایط 
کنونی فعالیت بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله 
بازار مسکن به دلیل شــیوع این بیماری عماًل متوقف 
شده و این مسئله آثار گســترده ای را به دنبال داشته 

است.
عضو مجمــع نماینــدگان کردســتان در مجلس 
شــورای اســالمی ادامه داد: در شــرایط کنونی 
دســتگاه ها به مردم توصیه می کنند که برای مهار 

شــیوع بیماری کرونا در خانه بمانند، این مســئله 
تأثیــر مســتقیمی در کاهــش مراجعه مــردم به 
مشــاوران امالک و کاهش معامالت مسکن داشته 

است.
وی تصریح کــرد: این موضوع واضح و مبرهن اســت 
که وقتی مراجعه و تقاضا برای خرید مســکن کاهش 
یابد، بازار در یــک وضعیت رکودی قــرار می گیرد، 
در این شــرایط قیمت مســکن کاهش می یابد، زیرا 
فروشندگان برای تبدیل خانه به سرمایه، مشوق های 
مالــی را ایجاد می کننــد، از جمله اینکــه در چنین 
وضعیتی قیمت هــا را پایین می آورند تــا خریداران 

برای خرید ترغیب شوند.
نادری گفت: با توجه به وضعیت کنونی بیماری کرونا 

در کشور، به نظر می رســد که این بیماری در ماه های 
ابتدایی سال جدید نیز در کشــور وجود داشته باشد، 
حال با روند نزولی قیمت مسکن، پیش بینی می شود 
که روند کاهش قیمت مســکن در سال آینده سرعت 

بیشتری بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: شــرایط 
کنونی بهترین زمان اســت تا دولت با طراحی و تولید 
مسکن، بازار ملک و امالک را به سمت متعادل شدن 
هدایت کنــد، قطعاً تحقق این شــرایط هــم به نفع 
خریداران و هم به نفع فروشندگان و سازندگان است، 
زیرا با منطقی شدن قیمت ها در بازار مسکن می توان 
به خروج ایــن بخش از رکود و رونــق گرفتن آن امید 

داشت.

پالک

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: 
مالیات بر عایدی امالک ضمن ماهیت 
کنترل و هدایت بــازار و جلوگیری از 
ســفته بازی و ســوداگری و همچنین 
کســب درآمد برای دولت های محلی 
و مرکــزی، ابــزار کم نظیــری برای 
کالن  سیاســت های  پیاده ســازی 
حمایتی و هدایتی آمایشی، اقتصادی، 
شهرســازی و مســکن و ... به شــمار 

می آید.
 مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی با انتشــار گزارشی به بررسی 
تجربیات کشــورهای مختلف جهان 
در مدیریت بازار مســکن با محوریت 
مالیــات بر عایدی امــالک پرداخت و 
بر ضرورت اخذ این مالیات در کشــور 

تاکید کرد.
در بخش »یافته هــای کاربردی برای 
کشــور« گزارش بازوی کارشناســی 

مجلس آمده است:
»۱ . تعریف مقولــه داراییها موضوعی 
ملــی اســت و بنا بــه سیاســتهای 
کشــورهای مختلف متفاوت اســت. 
تصمیم گیــری این موضــوع در ایران 
اهمیت دوچندان دارد و تعریف جامع 
و مانعی شــمول انواع عایدی در کشور 

را دربرگیــرد. ملــک )اعم 
از زمیــن یا ســاختمان(، 
طال،  شــرکت ها،  ســهام 
بورس، ســپرده های بانکی 
)حتی آثار هنری(، همگی 
زمینه های مختلفی اســت 
که باید در مورد ایران، ابتدا 

باید تشــخیص آنها به عنوان دارایی و 
ســپس در مورد اخذ مالیات در مورد 

آنها تصمیم گیری کرد.
۲ . اســتفاده از ابــزار مالیاتــی برای 
کنترل وضعیت بازار مســکن نیازمند 
یک برنامــه کل نگر اســت. به عنوان 
مثال وضع مالیات بر عایدی معامالت 
امالک، نیازمند وضع مالیات بر ســایر 
شــقوق دارایی هاســت. ازاینرو عدم 
برنامه ریزی کل نگــر درخصوص آن، 
موجب حرکــت جریــان نقدینگی و 
ایجاد مشکل در سایر بازارهای موازی 

خواهد شد.
۳ . درخصوص تدویــن ضوابط جدید 
مالیاتی بر امــالک، در نظر داشــتن 
موقعیــت ســکونت اصلــی افــراد و 
اشخاص، خانه اولی ها و موارد مصرفی 
برای خانوار و شفافیت های معامالتی 
)کنــار رفتــن شــیوه های وکالتی و 

غیررســمی( شــرط الزم 
است.

۴ . سیاســت هایی نظیــر 
بهشــت های مالیاتی برای 
تشویق توســعه نواحی و 
مناطــق خاص بــا اهداف 
آمایشــی و یا اقتصادی در 
ایران نیز میتواند به کار گرفته شــود 
)نظیر برخی مناطق آزاد و یا توســعه 
ســواحل مکران و اروند(. منتها با این 
دقت که تشویق به رونق ساخت وساز 
و افزایش معامــالت در این مناطق، 
باید با هدف توســعه ای و کارکردی 
این مناطق باشــد و ســرمایه گذاری 
صرفاً با هدف توســعه کالبدی را نفی 

کند.
۵ . انتظــار قانونگذار در کشــورهای 
بررســی شــده ســودهای کوچک و 
محدود است و ازاینرو می توان پی برد 
که سودهای سرشار و گاه بیش از ۱۰۰ 
درصدی برخی ســالها نظیر ۱۳۹۲-

۱۳۹۱ و ۱۳۹۸-۱۳۹۷، بازار مسکن 
و مستغالت کشور نمونه خاص و ویژه 
و کم ســابقه ای در قیاس جهانی تلقی 

می شود.
۶ . اساســاً ماهیــت نرخ مالیــات بر 

عایدی، با مدت زمــان تملک دارایی 
نســبت عکس دارد و با باال رفتن مدت 

زمان میزان نرخ کاهش می یابد.
۷ . مالیات بر عایدی مسکن، ابزار مهم و 
قدرتمند هدایت و کنترل بازار مسکن 
و جلوگیــری از ســفته بازی در حوزه 
امالک اســت که برحسب شــرایط و 
تغییرات روز بازار و وضعیت اقتصادی 

کشور به طور مستمر تغییر می کند.
۸ . در بســیاری از تجــارب، عایدی بر 
مســکن جزئی از کل عایدی و درآمد 

تلقی و بنا به اظهار اشخاص
مالیات مربوطه اخذ می شود.

۹ . بــرای جلوگیــری از آفــت فــرار 
مالیاتــی بایــد ظرایفــی درخصوص 
فــروش قولنامــه ای و وکالتی تدوین 
کرد و به این منظور بــا تدوین فرایند 
ثبت شــیوه های اینچنینی و یا ســایر 
راهکارها، وکالــت بالعزل و همینطور 
مــدت دار کــردن فــروش وکالتی را 

مشمول این عایدی کرد.
۱۰. در نمونه هــا و تجــارب مبتنی بر 
خوداظهاری مالیاتی )عایدی مسکن 
در معامله انجام شده(، جرائم و عواقب 
سنگینی برای فرار و یا اظهار غیرواقعی 

در نظر گرفته میشود.

دیدگاه

مالیات بر عایدی امالک ابزار کم نظیری برای پیاده سازی سیاست های کالن مسکن است
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اتحادیه امالک:
 معامالت مسکن در پایتخت

 ٤٠ درصد کاهش یافت
 رییس اتحادیه مشــاوران امالک استان تهران 
از کاهــش ۴۰ درصــدی معامالت مســکن در 
اسفندماه در پی شــیوع ویروس کرونا خبر داد 
و گفت: تعــدادی از مالکین بــا کاهش نرخ های 
اجاره تــالش می کنند تا ملک خــود را زودتر از 

صف انتظار پیدا کردن مستاجر خارج کنند.
مصطفی قلی خســروی گفت: تعداد معامالت 
مســکن اعم ار خرید و فروش، رهــن و اجاره در 
اسفندماه امســال به ۶ هزار و ۹۷۹ فقره کاهش 

یافته است.
وی اضافه کرد: ایــن رقم در بهمن ماه امســال 
۱۱ هزار و ۷۰۳ مورد بوده و شیوع ویروس کرونا 
دلیل اصلی کاهش معامالت مســکن در آخرین 
ماه ســال۹۸ اســت.وی با اعالم اینکه کاهش 
معامالت منجر به تغییر رفتار در برخی از مالکین 
مسکن شــده اســت، گفت: برای مثال به دلیل 
کاهش مراجعات حضوری مــردم به بنگاه های 
امالک و افزایش فایل های خالــی رهن و اجاره 
بسیاری از مالکین خواســتار تغییر قیمت ها و 

اجاره ملک خود زیر قیمت بازار هستند.
خسروی در پاسخ به این ســوال که آیا مالکین 
تصمیمی برای کاهش نرخ های اجــاره بها و یا 
تخفیف به مستاجرانی که در شرایط فعلی هیچ 
درآمدی ندارند، هســتند، گفت: ادامه شرایط 
فعلــی باعث می شــود مالکین تــالش کنند تا 
مشــوق هایی برای یافتن مســتاجر برای خانه 
های خالی خود داشته باشــند و همین ممکن 

است تا حدودی قیمت ها را کاهش دهد.
وی گفت: اگــر مثــل »پرویز فتــاح« در بنیاد 
مســتضعفان صاحب امــالک بودم؛ دســتور 
می دادم که اجاره چندین ماه را از مســتاجران 
نگیرند، امــا مالکیت در ایران و اســالم محترم 
اســت و نمی توانیم مالــکان را مجبــور کنیم 
دریافت اجاره بها را چندین ماه به تعویق اندازند.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک افزود: از تابستان 
امســال که نرخ ها افزایش یافــت تالش کردیم 
صاحبخانه هایی که رحم و انصاف دارند و شرایط 

تورم را در نظر می گیرند به مردم معرفی کنیم.
وی گفت: معرفی چهــره ها به عنوان صاحبخانه 
خوب باید ادامه پیدا کند تا در مواقعی که بحرانی 
شبیه کرونا را شاهد هستیم، باز هم صاحبخانه ها به 

تخفیف راضی شوند.

یک مقام مسئول اعالم کرد:
ثبت نام ۶۲۵ هزار نفر از طریق 
ح اقدام  سامانه پیامکی در طر

ملی مسکن
جانشین وزیر راه و شهرســازی در ستاد بحران 
از آخرین اقدامات انجام شــده در بحث مبارزه 
با بیماری کرونا درخصــوص موضوع اقدام ملی 

مسکن خبر داد.
به نقل از وزارت راه و شهرســازی، شــهرام آدم 
نــژاد، معاون حمل ونقــل و جانشــین وزیر راه 
و شهرســازی در ســتاد مدیریت بحــران، در 
خصوص آخریــن تصمیم گیــری های صورت 
گرفته در مبارزه با بیمــاری کرونا در بحث اقدام 
ملــی مســکن اظهار داشــت: بــا عنایت 
به برنامــه ریزی صورت گرفتــه و آغاز ثبت 
نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مســکن از طریق 
سامانه اینترنتی از ۱۷ اســفندماه جاری و بروز 
شرایط بحرانی ناشــی از بروز بیماری کرونا، به 
منظور پیشــگیری از ازدحام جمعیت و تسهیل 
ثبت نــام متقاضیان بــدون نیاز بــه ترددهای 
غیرضرور برای حضور در کافی نت ها و اســتفاده 
از اینترنت پرســرعت، ســامانه پیامکی ثبت نام 
با سرشــماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ راه اندازی و امکان 
ثبت نام از طریق ارسال پیامک فراهم شده است.

 



دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد

و در سال ۹۹ آزاد نمی شود واردات خودر
خریدار  دبیــر انجمن واردکننــدگان اظهار کرد: 
قطعا در ســال ۹۹ واردات خودرو صورت نمی پذیرد 
و دولت به احتمال زیاد با این قضیه موافقت نمی کند. 
حتی با وجود این کــه اعالم شــده واردات خودرو با 
منشا ارز خارجی انجام شــود اما از نظر بانک مرکزی 

امکان انجام چنین کاری وجود ندارد.
 معموال با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال به 
دلیل ممنوعیــت واردات خــودرو صحبت هایی در 
مورد آزادســازی برای ســال بعد می شــود. امسال 
نیز چنین شــرایطی پیش آمد و بــه نوعی یک روزنه 
امید ایجاد شــد که واردات خودرو در ســال ۹۹ آزاد 
شود. کمیســیون تلفیق بودجه در خصوص واردات 
خودروهای ســبک و ســنگین با اولویت خودروهای 
هیبریدی، ماشــین آالت معدنی و راه ســازی البته با 
منشــا ارز خارجی را اعالم کرد. این پیشنهاد در حالی 
مطرح شد که قرار است شــورای نگهبان آن را تایید 
کند و همچنان این مســئله به صورت کامل روشــن 
نشــده اســت. این نکته را نیز باید گفت که دولت در 
الیحه پیشــنهادی خود به مجلس هیــچ درآمدی را 
برای خود از محل واردات خودرو در نظر نگرفته است. 
برای پیگیری بیشــتر این وضعیت و همچنین روند 
ترخیص خودروهای مانده در گمرک گفت و گویی با 
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو انجام 

دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می خوانید.
دادفــر ابتدا در پاســخ به این ســوال کــه ترخیص 
خودروهای وارداتی به کجا رســید؟ به گسترش نیوز 
گفت: ترخیص خودروهــای وارداتی به هنوز صورت 
کامل انجام نشده است و فعال آن هایی که گواهینامه 
گمرکی داشــتند و به علت نبودن مجــوز ترخیص 
دولت گیر کــرده بودند آزاد شــده اند. در حال حاضر 
بالغ بر ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ دســتگاه ترخیص شده اند. 
مابقی منتظر ثبت سفارش هســتند و این مورد را نیز 
با وزیر صمــت مکاتبه کردیم تا ترخیــص این تعداد 
نیز انجام شــود. تعداد خودروهایی که هنوز ترخیص 

نشده اند حدود ۵۱۰۰ دستگاه است.
وی در خصوص بحث آزادســازی واردات در ســال 
۹۹ اظهار کرد: این اتفاق قطعــا نخواهد یافت به این 
دلیل که دولت تصــور می کند هرگونه آزادســازی 
واردات منجر به هجمه به فضای ارزی کشور می شود 
و قیمت ارز را باال می برد. زمانی که قیمت ارز باال برود 
در حقیقت ما کاهش ارزش ریال را خواهیم داشــت. 
این کار به همین دلیل انجام نمی شود و حتی اگر نیز 
این اتفاق بیفتــد نتیجه ای نخواهد داشــت. با توجه 
به این که میــزان تعرفه ها، نرخ ارز، عوارض و ســایر 
موارد باالســت در نتیجه نرخ خــودروی وارداتی نیز 
باال می رود. به عنوان مثال اگــر مبلغ ۳۰ هزار دالری 

را برای یک خــودروی وارداتی در نظــر بگیریم با ارز 
۱۵ هزار تومانــی، تعرفه ۹۵ درصــدی و عوارض ۲۰ 
درصدی یک میلیارد تومان خواهد شد. هدف ما باید 
این باشــد که هزینه مصرف کننــده و قیمت خودرو 
کاهش یابد. حتی اگر منشــا ارز خارجی برای واردات 
خودرو در نظر گرفته شــود این را نیــز نمی پذیرند و 
بانک مرکزی اعتقــاد دارد که چنیــن چیزی وجود 

ندارد.
دادفر در خصوص امکان واردات با منشــا ارز خارجی 
گفت: قطعا امکان واردات خودرو با منشا ارز خارجی 
وجود دارد. شــرکت های معتبر واردکننده در ایران 
متوسط ۱۰ سال است که در این زمینه کار می کنند 
و پرسنل مختلفی را نیز در این زمینه آموزش داده اند. 
یک ســرمایه گذاری کالن توســط این شرکت ها در 
ایران صورت گرفته و حتی اســتراتژی تولید در ایران 
نیز داشتند اما یک شبه تعطیل شدند. بنابراین آن ها 

برای حفظ این شغل دست به هر کاری می زنند.
وی در پایان اشاره کرد: شــورای نگهبان بند مربوط 
به واردات خودرو در ســال ۹۹ را تایید کند تبدیل به 
قانون خواهد شد. اما مجدد همه چیز به تصمیم دولت 
باز می گردد. در ســال های قبل نیز که واردات ممنوع 
شد طبق قانون امکان واردات خودرو وجود داشت اما 
دولت تصمیم گرفت که واردات خودرو صورت نگیرد.

پدال

طبق اعالم رییس اتحادیه نمایشــگاه 
داران و فروشــندگان خــودرو تهران، 
ویروس ناخوانده، بازار شب عید خودرو 
را برهم زده و میزان معامالت را به صفر 
نزدیک کرده اســت و باتوجه به اینکه 
عرضه و تقاضا همیشــه تعیین کننده 
قیمت هاســت، تا زمانی که تقاضا در 
بازار وجود نــدارد، روند قیمتی خودرو 

هم نزولی خواهد بود.
ســعید موتمنی ضمن تاکید بر اینکه 
برخالف روال هرســاله که در روزهای 
پایانی ســال، بــازار خودرو بــه دلیل 
افزایش تقاضا روند صعــودی به خود 
می گرفت، امسال شیوع ویروس کرونا 
بازار شــب عید را از نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خودرو گرفته اســت، 

اظهار کرد: این در شرایطی 
است که برخی دارندگان و 
خودروهای  فروشــندگان 
خــود را نگه داشــته بودند 
تا در روزهای پایانی ســال 
به بازار عرضه کنند و ســود 
بیشــتری ببرند، اما خالی 

شدن بازار از خریدار سبب شد فعاالن 
خرد این حــوزه از خطر ورشکســتی 
احســاس نگرانی کنند و حتی حاضر 
شــوند زیر قیمت بازار، خودروی خود 

را بفروشند.
رییــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو ادامــه داد: نبود 
خریدار در بــازار آن هــم در روزهای 
پایانی ســال موجب نگرانی دســت 

انــدکاران این بازار شــده 
اســت. نگرانــی اصلی این 
فعاالن بازار خــودرو تداوم 
وضعیــت فعلی در ســال 
آینده اســت. خالی شدن 
بازار از خریدار خودرو باعث 
شده برای خودروهای خود 
مشــتری پیدا نکننــد. در حال حاضر 
مشــتریان حتی برای پرسیدن قیمت 
هم مراجعــه نمی کنند و نمایشــگاه 
داران در بهتریــن حالت به مشــاوره 
تلفنــی اکتفــا کرده اند. ایــن روزها 
نسبت به قبل از شــیوع ویروس کرونا 
و خانه نشــین شــدن مــردم، میزان 
معامالت تــا ۸۰ درصــد کاهش پیدا 
کرده و می توان گفت اکنون هم میزان 

معامالت تقریبا به صفر رسیده است.
به اعتقاد موتمنی، تا زمانی که شــیوع 
ویروس کرونــا و نگرانی ها از بابت آن کم 
نشــود، وضعیت بازار خــودرو به همین 
صورت خواهد بــود؛ چراکه بازار خودرو 
همیشــه تابع عرضه و تقاضا بوده است؛ 
بنابراین تا زمانی که تقاضا وجود ندارد، 
روند کاهشی قیمت ها هم ادامه دارد.این 
کارشناس در امر خرید و فروش خودرو 
اعالم کرد: در حال حاضر نــگاه به روند 
قیمتی خودروها در سایت های خرید و 
فروش نیز نشان می دهد که خودروهای 
داخلی تا ۱۰ میلیون تومان، مونتاژی ها 
حــدود ۵۰ - ۶۰  میلیــون تومــان و 
خوردوهای وارداتی بیــش از ۸۰ - ۹۰ 

میلیون تومان کاهش قیمت داشته اند. 

اتحادیه
و افت شدید معامالت خودر
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ونا با کر
 روزهای گذشــته دو خودروساز بزرگ کشور در 
راستای ایفای نقش مســوولیت های اجتماعی 
و کمک به شبکه ســالمت کشــور در مبارزه با 
شیوع ویروس کرونا، خط تولید ماسک تنفسی 
بهداشتی و ارائه خدمات به صورت غیرحضوری 

به مشتریان را راه اندازی کردند.
این روزها آنچه بیش از هر چیــز در جامعه نیاز 
داریم، همدلی و مشارکت همگانی برای غلبه بر 
بحران کرونا اســت. این مهم در سایه مسوولیت 
شناســی یکایک مســووالن، تولیدکنندگان، 

صنعتگران و شهروندان تحقق می یابد.
به دنبال اعالم نیاز کمبود ماســک در مبارزه با 
شــیوع ویروس کرونا، شــرکت ایران خودرو در 
راستای ایفای مســوولیت های اجتماعی خود، 
یکی از خطوط تولید شــرکت مهرکام پارس از 
شــرکت های زیرمجموعه خود را کــه در تولید 
تجهیــزات پلیمری فعال اســت، بــرای تولید 
ماسک بهداشــتی تجهیز کرد تا روزانه ۱۰ هزار 
ماســک تولید و به شبکه ســالمت کشور برای 

مبارزه با کرونا تخصیص دهد.
همچنین سایت های تولیدی ماسک بهداشتی 
در شرکت های سایپا آذین و یکی از شرکت های 
زنجیره تامین گروه خودروســازی سایپا مستقر 
شده و در فضایی ایزوله با نظارت و مجوز وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی روزانه ۱۵ 

هزار عدد ماسک تولید خواهند کرد.
دو شــرکت مذکور کــه وظیفه تولیــد قطعات 
با زمینــه نســاجی بــرای محصــوالت گروه 
خودروســازی ســایپا را برعهده دارند، بخش 
زیــادی از ظرفیــت خــود را به تولید ماســک 

بهداشتی اختصاص داده اند.
این ســایت ها در کمتــر از ســه روز راه اندازی 
شــده اند، محصوالت آنها غیرقابل فروش بوده 
و با هماهنگی نهادهای ذی ربط و مســئول، به 
منظور کمک به شــبکه سالمت کشــور توزیع 

خواهند شد.

ارائه خدمات غیرحضوری ایران خودرو 
و سایپا

همچنین، امروز شــرکت خدمات پس از فروش 
ایران خودرو که هم زمان با شــیوع ویروس کرونا 
از مشــتریان خود خواســته بود، تا حد امکان از 
خدمات غیر حضــوری این شــرکت بهره مند 
شــوند، اعالم کرد: با توزیع ملزومات بهداشتی، 
پروتکل جدید پیشــگیری از ویــروس کووید 
۱۹ در نمایندگی هــای این مجموعــه در حال 

اجراست.
با توجه به توصیه کاهش استفاده از ناوگان حمل 
و نقل عمومی توســط متولیان بهداشت جامعه 
و استفاده برخی مشتریان از خودروی شخصی،  
شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو اعالم 
کرد: به منظور همکاری با هموطنان درخصوص 
رفع ایراد احتمالی خودروهایــی که با خدمات 
غیرحضوری رفع نمی شود، با رعایت همه اصول 
بهداشــتی در نمایندگی ها پذیرای مشــتریان 

است.
شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو از 
هموطنان خواســت، در صورت نیاز به خدمات 
پس از فروش ضمن تماس با مرکز پاســخگویی 
ایران خــودرو ۰۹۶۴۴۰ یا ثبت درخواســت در 
اپلیکیشن ایســاکو، از خدمات غیرحضوری این 
مجموعه بهره مند شوند و مراجعه به نمایندگی 

را در اولویت آخر خود قرار دهند.
پیشــتر، مدیر عملیات امداد خودرو ســایپا نیز 
اعالم کرده بود: گروه خودروسازی سایپا در ادامه 
اقدامات خود برای جلوگیری از شــیوع بیماری 
کرونا ضمن پیوســتن به طرح پویش ملی »در_
خانه_ بمانیم«، میزان خدمت رســانی امدادی 

خود را در درب منازل مشتریان افزایش داد.
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سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا:

ونا ۲ ماه بیشتر بماند، کار ایرالین ها تمام است! کر
خریدار   ســازمان بین المللی حمل و نقل هوایی 
یاتا )IATA( به تازگی برآورد و اعالم کرده اســت که 
در صورت تداوم ویروس کرونا در دو تا ســه ماه آینده، 
شــرکتهای هواپیمایی بســیار بیشــتری به مرحله 

ورشکستگی و فروپاشی خواهند رسید.
 الکساندر دژونیاک، مدیر ســازمان بین المللی حمل 
و نقل هوایی یاتا )IATA( در گفت وگویی با مدیران 
دفتر مرکزی این سازمان خاطرنشان کرده است؛ در 
صورتی که شــیوع ویروس کرونا تا دو-سه ماه آینده 
طول بکشــد، انتظار می رود شــرکتهای هواپیمایی 
بسیار بیشتری اعالم ورشکســتگی کرده و به مرحله 

فروپاشی برسند.
بر اساس گزارش عرب نیوز، وی در ادامه سخنان خود 
گفت: ضرر و زیانهای ناشی از شیوع گسترده ویروس 
کرونا و تبعــات منفی آن بر درآمدزایی و ســودآوری 
ایرالینها دســت کم ۱۱۳ میلیارد دالر پیش بینی و 
برآورد شده بود که البته این رقم قبل از اعالم و اجرای 
قانون و محدودیت جدید ایاالت متحده آمریکا برای 
لغو و ممنوعیت ۳۰ روزه تمامی پروازهای اروپایی بود. 
بدین ترتیب این رقم بسیار بیشــتر از عدد ذکر شده 
خواهد بود و به گونه ای سرســام آور ضــرر و زیانهای 
مالی گســترده ای را برای شــرکت های هواپیمایی 
سراســر جهان به ویژه اروپایی هــا و آمریکایی ها به 

وجود خواهد آورد.
کارشناسان ســازمان یاتا با ارائه پیشنهاداتی جدید 
از تمامی دولت های جهان درخواســت کرده اند که 
در صورت امکان و به منظور جلوگیری از فروپاشــی 
شرکتهای هواپیمایی کمک و تسهیالت مالی ویژه به 
آنها ارائه دهند، مالیات های دریافتی از آنها را به صفر 
رسانده و تمامی بدهی های قبلی آنها را تسویه کنند 
تا بدین ترتیــب بتوانند اندکی از فشــارهای وارده بر 
آنها بکاهند و از ورشکســتگی و فروپاشی ایرالین ها 

جلوگیری به عمل بیاورند.
به نظر می رســد کــه پیش بینــی کارشناســان و 
تحلیلگــران فعال در حوزه هوانوردی درســت از آب 
در آمده و شــرکتهای هواپیمایی تحت تاثیر شــیوع 
گســترده ویروس کرونا در کشــور های مختلف، در 
صورت کمبود یا نبود زیرســاختهای مستحکم مالی، 
یکی پس از دیگری به مرحله فروپاشی و ورشکستگی 

سقوط خواهند کرد. 
یکی از نخســتین ایرالین های فروپاشی شده تحت 
تاثیر مســائل اخیر، شــرکت هواپیمایی بریتانیایی 

Flybe بــود که با شــیوع ویروس کرونــا و کاهش 
چشــمگیر ترافیک هوایی و تقاضای مسافران، اعالم 
کرد که به مرحله فروپاشــی و ورشکســتگی رسیده 

است. 
همزمان با شروع گسترده و شــیوع ویروس کرونا در 
کشــورهای مختلف جهــان بســیاری از ایرالین ها 
به منظور جلوگیری از انتشــار بیشــترین ویروس و 
همچنین حفظ سالمت و بهداشت جامعه، پروازهای 
خود به مناطق گســترده ای از جهان که هم اکنون با 
کرونا به شــدت درگیرند، را تا اطالع ثانوی لغو کرده و 
به حالت تعلیق درآورده اند. همین لغو پروازها موجب 
شده که شرکت های هواپیمایی ضرر و زیان های مالی 
گســترده ای را متحمل شوند و بســیاری از خطوط 
هوایی پرتــردد و درآمدزایی آنها بــه حالت غیرفعال 
تغییر حالت دهد. بسیاری از هواپیماها نیز هم اکنون 
در فرودگاه هــای بزرگ و پر تردد جهــان زمین گیر 

شده اند.
همــه این مســائل موجب شــده کــه بســیاری از 
کارشناســان و تحلیلگران فعال در حوزه هوانوردی، 
صدمات وارده از سوی شیوع ویروس کرونا بر صنعت 
هوانوردی و گردشــگری را به حادثه تروریستی ۱۱ 
ســپتامبر به برج های دوقلوی ایاالت متحده آمریکا 
تشــبیه کنند که البته به عقیده آنها آسیب های این 
ویروس خطرناک به مراتب بســیار بیشتر و گسترده 
تر خواهد بود به گونه ای که انتظار می رود شیوع کرونا 
در جهان عنوان بزرگتریــن کابوس برای ایرالین ها را 

به خود اختصاص دهد.
پیشــتر کارشناسان ســازمان هوانوردی بین المللی 
غیرنظامی ایکائو )ICAO( با انتشار گزارشی مفصل 
در خصوص ضرر و زیان های مالی گســترده شرکت 
های هواپیمایی در سراســر جهان تحت تاثیر شروع 

ویروس کرونا به شدت ابراز نگرانی کرده بودند. 
یاتــا در برآوردهای قبلــی خود اعالم کــرده بود که 
کاهش تردد، تعلیــق و لغو پروازهــا موجب خواهد 
شــد که حجم ترافیک هوایی جهان در ســال جاری 
میالدی با یــک کاهش ۴.۷ درصدی روبرو شــود که 
این بیشترین میزان از بحران های مالی در سال های 
۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میالدی به شــمار مــی رود. این در 
حالیســت که هنوز تبعات منفی ایــن کاهش حجم 
ترافیک هوایی در جهان بر روی میزان ســوددهی و 
درآمدزایی ایرالین ها هنوز معلوم و مشــخص نشده 

است.

راه سکه از دالر جدا شد
بازار طال و سکه در حالی با افزایش قیمت مواجه 
بود که نه تنها قیمت دالر در صرافی های بانکی با 
تغییری مواجه نشد بلکه قیمت طال در بازارهای 
جهانی نیز به دلیل تعطیلــی بازارها بدون تغییر 
بود. هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی به قیمت ۵ 
میلیون و ۹۶۴ هزار تومان فروخته شــد که در 
قیاس با روز گذشته افزایشی نزدیک به ۳۷ هزار 
تومان را نشــان می دهد . همچنین ســکه تمام 
بهار آزادی طــرح قدیم نیز بــا افزایش ۵۰ هزار 
تومانی قیمت ۵ میلیــون و ۸۰۷ هزار تومان به 
فروش رفت .به این ترتیب سکه از سد مقاومتی ۶ 

میلیون تومانی فاصله گرفته است. 
 بر اســاس این گزارش میزان تغییر قیمت نیم 
سکه و ربع ســکه اندک بود ، هر قطعه نیم سکه 
با رشد ۵ هزار تومانی قیمت به ۲ میلیون و ۹۹۸ 
هزار تومان و هر قطعه ربع ســکه نیز با افزایش 
ســه هزار تومانی قیمت به یــک میلیون و ۷۴۶ 
هزار تومان در بازار فروش می رود . قیمت ســکه 
گرمی بــا ۱۳ هزار تومان افزایــش به ۹۷۲ هزار 
تومان رسید. هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز در بازار 
به قیمت ۵۸۷ هزار تومان فروخته می شــود که 

رشدی نزدیک به ۶ هزار تومان را نشان می دهد.

ونا آجیل و خشکبار را ارزان کرد کر
رئیس اتحادیه فروشــندگان آجیل و خشکبار 
گفت: علی رغم ارزان شدن قیمت آجیل نسبت 
به سال گذشــته، اما کرونا بازار آجیل و خشکبار 

را هم تحت تاثیر قرار داده است.
مصطفی احمدی اظهار کرد: در روزهای ابتدایی 
شــیوع کرونا، با توجه به توصیه هایی که درباره 
مقابله با این ویروس صــورت گرفت تقاضا برای 
خرید آجیل و خشکبار افزایش یافت، اما پس از 

چند روز رکود به این بازار هم سرایت کرد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان آجیل و خشکبار 
افزود: امیدواریم در هفته پایانی مردم نسبت به 
خرید اقدام کنند.وی با بیان اینکه خرید آجیل 
هیچ مشــکلی برای مردم ایجاد نمی کند، گفت: 
در واحدهای صنفی برای تهیــه آجیل حرارت 
۲۰۰ تا ۴۰۰ درجه اســتفاده می شــود و قطعا 
ویروســی وجود نــدارد حتی بــرای اطمینان 
مــردم می توانند در منــزل نیــز  آن را حرارت 
داده و اســتفاده کنند.احمــدی با بیــان اینکه 
قیمت آجیل و خشکبار نســبت به سال گذشته 
۴۰ درصد کاهش داشته اســت، تصریح کرد: با 
شرایطی که در بازار به وجود آمده اعضای صنف 
به فکر ســود نیســتند و حتــی در فروش های 
فوق العاده شــرکت کردند و برخــی از واحدها 
نیز زیر قیمت خرید، اجناس خــود را به فروش 
می رسانند.رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و 
خشکبار بیان کرد: در فروش فوق العاده، کاالها 

با تخفیف و با ۵ درصد سود عرضه می شود.
احمدی تاکید کرد: در ۷۰ قلم آجیل و خشکبار 
عرضه می شود که هیچ مشکلی از نظر تامین آن 

نداریم و به اندازه کافی همه اقالم وجود دارد.
با ســازمان امور مالیاتــی، وزارت صمت، اتاق 
اصناف و بانک مرکــزی نامه نــگاری کردیم تا 
برای صنفی کــه صــادرات دارد و درآمد ارزی 
برای کشور کسب می کند تمهیداتی اندیشیده 
شود و بسته حمایتی برای این صنف نیز در نظر 

بگیرند.

وزارت صمت:
واحدهای تولیدی محصوالت 

بهداشتی و غذایی تا پایان 
وردین تعطیل نمی شوند فر

سرپرســت معاونــت صنایــع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( طی نامه ای به رؤســای 
سازمان های صمت ۳۱ اســتان و جنوب کرمان 
اعالم کــرد که واحدهــای تولیــدی مرتبط با 
محصوالت پیشــگیری و مقابله با شیوع ویروس 
کرونا، مــواد اولیه آن هــا و همچنین واحدهای 
تولیدکننده مواد غذایی، آشــامیدنی، خوراکی 
و محصوالت بهداشــتی تا پایــان فروردین ماه 

تعطیل نمی شوند.
مهدی صادقــی نیارکــی در ایــن نامه ضمن 
تاکید مجــدد بر لزوم اجــرای ابالغیه قبلی این 
معاونت درخصوص نظــارت بر تولید حداکثری 
محصوالت مرتبط با پیشگیری و مقابله با شیوع 
ویروس کرونا و عدم توقــف و تعطیلی واحدها و 
خطوط تولیدکننده ایــن محصوالت، مواد اولیه 
و ملزومات بسته بندی مســتقر در آن استان ها 
با دالیل مختلف )اعم از تعطیالت پایان ســال، 
تعطیالت رســمی و اورهال خط تولید(، اظهار 
کرد که باید به گروه یاد شــده، واحدهای تولید 
کننده مــواد غذایــی، آشــامیدنی، خوراکی و 
محصوالت بهداشــتی نیز اضافه شوند تا ضمن 
افزایش تولید در ایام پایانی ســال و شروع سال 
جدید، خطوط تولید آن ها به صورت ۲۴ ساعته 
و بدون وقفــه تا پایــان فروردین مــاه فعالیت 

مستمر داشته باشند.
وی همچنین از ســازمان های استانی خواسته 
که بــا تعامل با دســتگاه های ذیربط اســتانی، 
اقدامات الزم برای برنامه ریزی تردد پرســنل و 
حمل مواد اولیه و محصوالت این واحدها را انجام 
دهند و مجوزهای الزم برای تــردد ناوگان بار و 
مســافر آن ها را صادر کنند تا از هر گونه اختالل 
در روند تولید و توزیع این محصوالت در ســطح 

کشور جلوگیری به شود.

غ بدون توقف،  وش گوشت و مر فر
حتی در تعطیالت عید

مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت:  عرضه مرغ 
و گوشــت قرمز در بازار بیشــتر از تقاضا است و 

هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
 حســن عباســی معروفان، با اعالم این مطلب 
گفت:  هم اکنون گوشــت قرمز وارداتی در کلیه 
فروشــگاه ها به قیمت کیلویــی ۴۰ هزار تومان 
و گوشــت تازه داخلی نیز به قیمت هر کیلو ۹۳ 

هزار تومان در فروشگاه ها عرضه می شود.
وی گفت:  گوشــت مرغ منجمد نیز به قیمت هر 
کیلو ۱۲ هزار تومان و گوشت مرغ کشتار روز نیز 
به ازای هر کیلو ۱۲ هــزار و ۵۰۰ تومان به مردم 

عرضه می شود.
مدیرعامل سازمان پشــتیبانی امور دام با تاکید 
بر اینکه توزیع اقــالم پروتئینی به صورت روزانه 
انجام شده و هیچ توقفی در این زمینه نخواهیم 
داشــت افزود:  به غیــر از روز اول عیــد که روز 
جمعه اســت تمامی مراکز عرضه گوشت شامل 
ســردخانه ها، توزیع کنندگان و فروشگاه ها باز 
بوده و تامیــن و توزیع اقــالم پروتئینی متوقف 

نخواهد شد.


