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جزئیات بسته های 
حمایتی دولت

در بیان نحــوه مواجهه بــا بحران 
سالمت ناشی از شیوع ویروس کرونا که چندی ست 
دامنگیر ملت شــریف ایران شده سخن بسیار است و 
تا دلتان بخواهد این روزها در شــبکه های رسمی و 
غیررسمی از رســانه ی ملی تا فضای مجازی آکنده 
است از توصیه ها و تجویزها و راهنمایی ها و صدالبته 
انواع و اقسام چالش ها و هشــتگ ها! از #ما_کرونا_

را_شکســت_می دهیم، #در_خانه_بمانیــم تــا 
#چالش رقص و...

در این مقوله ِمن باب گفت و شنود با دولت محترم بر 
سراینکه از لحاظ ساختار و ســازمان چه نقدی بر آن 
وارد اســت و چه راهکارهایی به او می توان پیشنهاد 
کرد، بازهم همه مطلع اند که هم سر و صدا زیاد است 
و هم گوش شــنوا کم که ظاهراً بی دلیل هم نیست! 

دولت اســت و خودش می داند با نظام بوروکراتیک 
فربه و دســت پرورده اش چه کند! نقــد و منتقد هم 
به مذاقش خوش نمی آید و اصآل ربطــی ندارد به ما 
که بیرون گود نشســته باشــیم و بگوییم این کار را 
بکــن و آن کار را نکن! خــودش می دانــد و ادارات 
و وزارت خانه هــا و دفتر و دســتک و کارمندانش که 
بحمداهلل حقوقشــان چه کار بکنند و چه کار نکنند 
سر جایش است، به هرحال ارباب جمعی دولتند و راه 

دیگری هم ندارند.
در ثانی، این قضیه ی کرونــا از جهتی برای آن بخش 
جامعه که غیردولت شناخته می شوند البته حکایت 
دیگری دارد. هم از بــاب اینکه ایــن غیردولت نان 
شبش و قوت الیموتش دســت خودش است و به هر 
حال باید کار کند تا به همت اگر گزندی نرسد و سیلی 
و زلزله ای و کرونایی نیاید بتواند خانواده ای را ســیر 
کند و اگر بخت و اقبالش بلند باشــد به رفاه برساند. 
بگذریم که این غیِردولت حداقل امســال پیوسته از 
این بحران به بحران دیگری نقل مکان کرده اســت 

و این روزها نیز هر هفته بــه او می گویند دو هفته ی 
بعد نقطه ی اوج بحران اخیر اســت و این نقطه ی اوج 

خودش شده است مصیبت و انتظار سیاه جدید!
از موضوع پرت نشویم. این نکته دوم می خواهد رک و 
پوست کنده بگوید در شرایط حاضر بخش غیردولت 
انتظاراتی دارد که هم به حق اســت و هم واجب و هم 
بر گــردن دولت؛ از این یکی گریزی نیســت و دولت 
چه خوشــش بیاید و چه خوشــش نیاید، باید بدان 
گوش سپارد و تاب شنیدنش را داشته باشد که هیچ، 
شــرایط ادای حق و ایفاد وظیفه را هم فراهم نماید. و 

آن چیست؟
حرف اول از سوم؛ بخشــی از این غیردولت پیمانکار 
است و کارگزار و خدمت رســان سراپا حلقه به گوش 
دولت و چــون دولت هم بــه قواعــد و ضوابط خود 
در ایــن مواقــع خیلی پایبند اســت و حــاال که در 
راستای پیشــگیری از شــیوع کرونا یک ماهی نظام 
بوروکراســی اش نصفه نیمه کار کرده، دقیقاً شــاید 
بنا داشته باشــد طبق رویه ی هرساله دفتر و دستک 

مالی و پرداخت هــای قــراردادی و پیمانکاری را در 
دهه ی آخر ســال ببندد و بدون مالحظه  ی شرایط و 
این ماهی که نصفه نیمه گذشــت دست پیمانکاران 
و بســتانکارانش را در پوســت گــردو گذاشــته و 
بفرستدشــان به هوای ســال بعد! بی خیــال آنکه 
این گروه بســتانکار خود بدهکار جمــع کثیری از 
دستمزدبگیران زحمت کش همان بخش غیردولت 
جامعه هســتند. در این خصوص الزم است ساختار 
مالی دولت امســال بر خالف ســال های گذشته تا 
ســاعت آخر دفتر و نظام پرداخت هایش باز باشــد و 
فعال و ســعی کند حتی یک نفر را هم به ســال بعد 
حواله ندهد.این یک مطالبه اســت که هیچ فرقی با 
مطالبات جامعــه  ی درون دولتی نــدارد. دولت باید 
به داد کارگــزاران و پیمانکاران و خدمت رســانانش 
برســد و اگر چنین نکند ظلمی مضاعف بر ایشان روا 
داشته اســت؛ چون این جامعه ی غیردولت هم طی 
دوران بحران اخیر همچون جامعه ی دولت آســیب 

دیده است و در رکود بوده و چه بسا بیشتر.
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رئیس سازمان برنامه و بودجه  خبر داد

جزئیات بسته های حمایتی دولت
خریدار    رئیس سازمان برنامه جزئیات بسته های 
حمایتی دولت از اقشــار آســیب پذیر و مشاغلی که 
تحت تاثیر شیوع کرونا دچار چالش شده اند را تشریح 
کردوگفت:جزئیــات حمایت مالیاتی از ۱۰رســته 

شغلی بزودی اعالم می شود.
 رئیس ســازمان برنامه و بودجه جزئیات بســته های 
حمایتی دولت از اقشــار آســیب پذیر و مشاغلی که 
تحت تأثیر شیوع کرونا دچار چالش شده اند را تشریح 

کرد.
محمدباقر نوبخت با حضور در استودیوی خبر شبکه 
خبر در تشریح جزئیات این حمایت های دولت گفت: 
بخشی از کار ما کمک به بخش بهداشت کشور بود که 
در این راســتا هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان تا االن ظرف 
یکماه گذشته به وزارت بهداشــت غیر از ردیف های 
معمول کمک صرفــاً بــرای کرونا انجام شــد که از 
این رقم ۵۳۰ میلیارد تومان به ســتاد کرونا شــامل 
۴۱۰ میلیــارد تومان ســتا د تهران و بخشــی هم به 

دانشگاه های علوم پزشکی کمک شد.
وی افــزود: دیروز قراردادی با ســازمان غــذا و دارو 
با وزارت صمت امضا شــد که صنعت پوشــاک کشور 
خط تولید پوشــاک را تغییــر داده و روزی ۱۰۰ هزار 
دست لباس برای پزشــک و کارد پزشکی تولید کند 

که بخش اول پول دیروز در اختیارشان قرار گرفت.
وی ادامه داد: البته شاید نیاز باشد بخشی از مطالبات 
عزیزان کادر درمان را بخصــوص کارانه آنها را کمک 
کنیم تا ســازمان بیمه ســالمت پرداخــت کند که 
در همیــن ارتباط ۵ هــزار میلیارد تومــان به تأمین 
اجتماعی دادیم که به ســازمان بیمه سالمت بدهد و 
خودمان ۱,۶۰۰ میلیارد تومــان پرداخت کردیم که 
اینها بتوانند بدهی شأن به دانشگاه ها بدهند تا انها نیز 
بدهی شأن به کادر درمان دانشگاه های علوم پزشکی 
را پرداخت کنند و امادگی داریم تا پایان ســال بخش 

دیگری را پرداخت کنیم.
وی تاکید کــرد: این ارقام غیر از پــاداش کادر درمان 

است.

حمایت مالی از اقشار آسیب پذیر
وی به پرداخت کمک های مالی به اقشار آسیب پذیر 

اشاره کرد و گفت: کمک ها در سه بسته کلی است.
وی گفت: بســته اول مربوط به مشــاغلی اســت که 
بدلیل کرونا بیش از سایر مشــاغل آسیب دیدند؛ در 
همین ارتباط ۱۰ رسته شناســایی شده اند که مورد 

حمایت قرار خواهیم داد.
نوبخت گفت: برای این رســته های شــغلی در حوزه 

مالیاتی ده امتیاز برایشــان قائل شده ایم که جزئیات 
این حمایت های مالیاتی طی روزهای آینده توســط 

سازمان امور مالیاتی تشریح خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا بخشــش مالیات هم در بین این 
حمایت های مالیاتــی وجود دارد یا خیــر گفت: اگر 
درآمدی وجود ندارد، طبیعتــاً مالیاتی هم پرداخت 
نمی شــود اما باید توجه داشــته باشــیم که بخشی 
از درآمد دولت که بــا آن حقوق و دســتمزد حقوق 
بگیران را پرداخت می کند، از محل همین درآمدهای 
مالیاتی اســت. ۲۴ هزار میلیارد تومان از امشــب تا 
فردا شــب باید حقــوق پرداخت شــود. نمی خواهم 
بگویم با چه مشکالتی مواجه هســتیم و در سال دوم 
سخت ترین تحریم ها قرار داریم. و حتی در این شرایط 
کرونا علیرغم اینکه می گویند به ما کمک می کنند اما 
همچنان در دارو تحریم هســتیم. ما همین غذا و دارو 
با روش های خودمــان می آوریم وگرنه حتی مکانیزم 
نفت در برابر غذا هم برای ایران برقرار نیســت. اما در 
ســال ۹۱ مکانیزم نفت در برابر غذا وجود داشــت. با 
همه این ســختی ها، دولت ایستاده و دارد کار را پیش 
می برد. بنابراین دولت فعاالنه بــه چالش کرونا ورود 
کرده و هرجا الزم اســت به حوزه بهداشــت، فعاالن 
اقتصادی و بالعــوض به مردم کمــک خواهد کرد و 
مســئوالنه با این بخش ها برخورد خواهد کرد اما به 
جیب خالی دولت هم التفات داشته باشیم و بدانیم که 
در این شرایط ســخت حتی یک ماه دستمزد حقوق 
بگیران با تأخیر مواجه نشــد یا یارانــه نقدی و کمک 

معیشتی هم همینطور.
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه ادامه داد: بخشــی 
از حمایت از ایــن ۱۰ رســته نیز تعویق ســه ماهه 
در پرداخــت حق بیمــه کارفرما به ســازمان تأمین 
اجتماعی است. بنابراین ۲۰ درصد حق بیمه کارفرما 
می تواند با سه ماه تعویق پرداخت شود. همین اقدام، 
۵ تا ۶ هــزار میلیــارد تومان درآمد ســازمان تأمین 
اجتماعی را کم خواهد کرد که قرار شــد با سازوکاری 

این کسری از سوی دولت برای سازمان جبران شود.
نوبخت ادامه داد: این تعویق ها به این گونه اســت که 

ارقام این سه ماه طی سال ۹۹ پرداخت شود.
وی گفــت: پرداخت قبوض آب و بــرق و گاز و… نیز 

مقرر شد با مساعدت و با تعویق زمانی پرداخت شود.
وی گفت: بســته دوم نیز مربوط به حمایت بالعوض 
از ســه میلیون نفر اقشــار آسیب پذیر اســت. از ۷۸ 
میلیون یارانــه بگیر، و ۶۰ میلیون کمک معیشــتی 
بگیر، حساب و اطالعات درامدی این افراد را در اختیار 
داریم. گروهی هستند که اینها هیچ درآمدی ندارند و 

حتی بیمه هم نیستند. حساب های بانکی اینها را هم 
رصد کرده ایم و محرز شده که تراکنش بسیار ناچیزی 
دارند یا ندارند. این گروه از افراد که ســه میلیون نفر 
هســتند باید طی ماههای پیش رو، عالوه بر پرداخت 
یارانه و کمک معیشــتی مورد حمایت ویژه مالی قرار 

بگیرند.
نوبخت ادامــه داد: بنابراین مقرر شــد طی چهار ماه 
آینده، هر ماه به خانوار این افراد براســاس بعد خانوار 
۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان )به هر خانوار( کمک بالعوض 
پرداخت کنیم. اولین مرحله این کمک بالعوض، سه 
شنبه ساعت ۲۴ به حساب سرپرســتان خانوار واریز 
خواهد شد. بنابراین در هریک از چهار ماه پیش رو، هر 
ماه به تناسب تعداد خانوار، به هر خانوار ۲۰۰ تا ۶۰۰ 

هزار تومان پرداخت خواهد شد.
این مقام مســئول ادامه داد: بسته ســوم نیز مربوط 
به پرداخت وام قرض الحســنه به کارگــران فصلی و 
شاغالن همان ده رسته شغلی اســت. این گروه یا در 
کارگاه ها و بنگاههای همان ۱۰ رســته فعال هستند 
که معمــوالً کارگران روزمزد هســتند یــا کارگران 
فصلی و دســت فروش. برای این افراد از یک میلیون 
تا دو میلیون تومان وام قرض الحسنه در کارت بانکی 
شأن شــارژ خواهد شــد اما این رقم قرض الحسنه با 
ســود ۴ درصد خواهد بود و ۸ درصد سود را دولت به 
بانک ها پرداخت خواهد کرد چرا که ســود این وام در 
واقع ۱۲ درصد اســت. اینها کاماًل شناسایی شده اند 
و در وبســایتی که معرفی خواهد شد، می توانند ثبت 
نام کنند. اقساط این کمک قرض الحسنه بعداً از رقم 
کمک معیشــتی این افراد کسر خواهد شد و نیازی به 

معرفی ضامن و… نخواهد بود.
نوبخت گفــت: ایــن را هم بگویــم که مــا ۱۱ هزار 
میلیارد تومان برای خســارات ســیل طی ماههای 
گذشــته پرداخت کردیم و ناچار شدیم که ۵ میلیون 
یورو از صندوق توســعه ملی قــرض بگیریم که البته 
بازپرداخت خواهیــم کرد.رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه ادامه داد: اســتمهال وام هم مربوط و مختص 

همین ۱۰ رسته شغلی خواهد بود.
وی درباره وضعی پیمانــکاران گفت: پیمانکارانی که 
با ما رابطه اســتخدامی دارند و گروهی کــه با رابطه 
اســتخدامی ندارند و عمدتاً در پروژه هــای عمرانی 
هســتند و بخش خصوصی هســتند. پول هایشان را 
معموالً با تعویق پرداخت می شــود. واقعیت این است 
امسال تالش کردیم امســال تا امروز ۵۶ هزار میلیارد 
تومان در ارتباط با طرح های عمرانی کشور پرداخت 

انجام دهیم که رقم بی سابقه ای است. 

کالن
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رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد
 جزئیات کمک مالیاتی

 بانکی و بیمه ای دولت به صنوف 
ونا ضرردیده از کر

رئیس اتــاق اصناف ایــران گفت: در جلســه 
اقتصادی بــا رئیس جمهور مقرر شــد تعطیلی 
واحدهــای صنفی فقط از طریق ســتاد ملی در 

تهران به کل کشور ابالغ شود.
به نقل از اتاق اصنــاف ایران، ســعید ممبینی 
گفت: در جلســه اقتصــادی با رئیــس جمهور 
مقرر شــد تعطیلی واحدهای صنفــی فقط از 
طریق ســتاد ملی در تهران به کل کشــور ابالغ 
شود؛ چراکه متأســفانه ویروس کرونا تأثیرات 
اقتصادی زیادی داشته و خیلی از کسب و کارها 

را تحت تأثیر خود قرار داده است.
وی گفت: اتاق اصناف ایران از همان ابتدا اصناف 
را با تأثیرات و مبارزه با ویــروس کرونا و رعایت 

بهداشت در واحدهای صنفی آشنا کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه افزود: با تشکیل 
کارگروه های فنی و کارشناســی صنوفی را که 
تحت تأثیر پدیده کرونا قرار گرفتند شناســایی 
کردیم و در قالب مشــکالت اصناف به دولت در 

بخش های مختلف ارائه کردیم.
ممبینی گفت: بعضی ها را به ســازمان مالیاتی 
ارائه کردیم و بعضی ها را هم به وزارت رفاه دادیم 
و در نهایت یک نامه با امضا ســه اتــاق اصناف، 
بازرگانــی و تعاون به عنــوان نمایندگان بخش 

خصوصی به آقای رئیس جمهور تقدیم کردیم.
وی افزود: در ایــن زمینه کمیته هــای فنی در 
حوزه اقتصادی رئیس جمهور تشــکیل شــد و 

موارد مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق اصناف ایــران گفت: در نهایت دیروز 
در جلســه ای خدمت رئیس جمهور بودیم و در 
کمیته اقتصادی موضوعات مورد بررســی قرار 

گرفت.
ممبینی در ادامه افزود: بخــش قابل توجهی از 
انتظارات ما در حوزه مالیاتی تقریباً تأمین شــد 
و تا حدود زیادی اســتمهال در مورد تعهدات و 

اقساط مالیاتی پذیرفته شد.
وی گفت: در خصوص ماده ۱۸۶ که در دو بخش 
بود و بخش اول آن در موقع صدور پروانه کسب 
باید مفاصاحســاب مالیاتی می آوردند این ارائه 
مفاصاحســاب به مدت ســه ماه به تعویق افتاد 
و همچنین برای تمدید جواز هم باز ســه ماه به 

تعویق افتاد.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: برای صنوفی که 
باید از تسهیالت بانکی اســتفاده کنند و در این 
باره نیاز به استعالم از سازمان مالیاتی دارند، باز 

هم به مدت سه ماه تمدید شد.
ممبینی گفــت: در ارتباط با حــوزه وزارت رفاه 
هم درخواســت ما این بود کــه کارگاه هایی هم 
که تحت تأثیر کرونا آسیب دیده اند به پیشنهاد 
اتاق ها ســهم کارفرما حداقل درصد را داشــته 

باشد که این موضوع در حال بررسی است.
وی افــزود: اما در مــورد اســتمهال حق بیمه 
کارفرماها باز تا سه ماه موافقت شد که به تعویق 

افتاد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در حوزه تعهدات 
بانکی بانک مرکزی پذیرفت تا چک های صنوف 
و افرادی که برگشت می خورد و طبیعتاً با جرایم 
خاصی روبــرو خواهند شــد پذیرفتنــد تا این 

موضوع به حالت تعلیق درآید.
ممبینی افــزود: امیدواریــم با تأمیــن الباقی 
پیشــنهادهایی که داده ایم هم موافقت شــود 
و آقای رئیــس جمهور پذیرفتند کــه در آینده 
هم اگر صنوفی ضرر کرده انــد و از آن ۱۰ گروه 
ارائه شــده جا افتاده بودند باز هم قابل بررسی و 

بازنگری است.
وی گفت: یکــی دیگر از مــوارد مهمی که مورد 
بررسی قرار گرفت همان شایعه تعطیلی اصناف 
بود که در این جلسه مشخصاً اعالم شد که هیچ 

قرنطینه ای قرار نیست اتفاق بیافتد.



 رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد تشریح کرد

ونا برنامه های وزارت اقتصاد برای بهبود کسب وکار پس از کر
خریدار    با توجه به تاثیرات منفی شــیوع کرونا بر 
اقتصاد و به ویژه فضای کســب وکار، رئیس مرکز ملی 
مطالعات پایــش و بهبود محیط کســب و کار وزارت 
اقتصاد، مجموعه اقدامات درنظر گرفته شده از سوی 
این مرکز را برای بهبود فضای کسب وکار پس از کرونا 
تشریح کرد. شیوع ویروس کرونا نه تنها سالمت و روان 
مردم را در کشور ما و ســایر مناطق درگیر این ویروس 
تهدید می کند، بلکه با کاهــش مراجعات حضوری در 
اماکن عمومی در ماه پایانی ســال که عمدتا روزهای 
پررونقی برای کسب وکارهای خرد و کارگران فصلی 
اســت، به فعاالن تجاری، اصنــاف مختلف و کارگران 
آن ها هم آســیب های جدی وارد کرده اســت.در پی 
آسیب دیدن محیط کســب وکار متاثر از این ویروس، 
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب 
و کار وزارت اقتصاد درباره اقدامات این مرکز در جهت 

بهبود محیط کسب وکار توضیحاتی را ارائه کرد.

اول مسکن تزریق کنیم
علی فیروزی در این زمینه به ایســنا اظهــار کرد: ابتدا 
باید یکسری ُمَسِکن به حوزه کســب وکار تزریق شود 
که تا حدودی مواردی همچون تعویق وام های بانکی، 
مالیات، عوارض شهرداری و انشعابات آب، برق، گاز و... 

توانسته تنفسی برای محیط کسب وکار ایجاد کند.
وی با بیــان اینکه باید پــس از کرونا بایــد مجموعه 
اقداماتی انجــام دهیم تــا ضربه های وارد شــده به 
کســب وکارها به کمترین حد ممکن برســد، گفت: 
نمی توانیم این آســیب ها را در کوتاه مــدت به صفر 
برســانیم بلکه باید ســعی کنیم آن ها را به کمترین 
حالت ممکن برســانیم که برای رسیدن به این هدف، 

در این مرکز در حال بررســی مطالعاتی در این زمینه 
هستیم تا در نهایت اقدامات کارسازی انجام بدهیم.

تغییر پارادایم کسب وکارها در جهت 
پیش بینی پذیر کردن اقتصاد

ایــن مقــام مســئول در وزارت اقتصاد افــزود: در 
ایــن زمینــه بزرگتریــن حــوزه، تغییــر پارادایم 
کسب وکارهاســت. بدیــن معنی که به ایــن نتیجه 
برســیم که در آینده هــم  احتمال وقــوع اتفاقاتی 
همچون کرونــا وجــود دارد و بــا تغییــر پارادایم 
کســب وکارها بتوانیم نوع بازاریابی، تولید، عرضه و 
تامین مواد اولیه را متناســب با شرایطی تنظیم کنیم 
که می توانیم پیش بینــی کنیم.فیروزی با بیان اینکه 
باید کســب وکارها در فضای مجــازی قابلیت ورود 
و تاب آوری در مقابل کارهای این چنینی را داشــته 
باشــند که در این مورد به صورت گسترده داریم کار 
می کنیم، خاطر نشــان کرد: یکی دیگر از مواردی که 
باید در تغییر گفتمان کســب وکار مدنظر قرار بگیرد، 
تبدیل تهدیدها به فرصت است که ارتقای کسب وکار 

پلتفرمی می تواند بسیار کمک کند.

عبرت هایی از کرونا و توانمندی های الکترونیکی
رئیــس مرکز ملــی مطالعــات پایش و بهبــود محیط 
کســب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه حوزه دیگر در 
زمینه بهبود فضای کســب وکار پس از کرونا حاکمیت 
الکترونیکی اســت نه تنهــا دولــت الکترونیک، گفت: 
دســتگاه های اجرایی کشــور تازه پس از شیوع ویروس 
کرونا، به اهمیت الکترونیکی کردن امور پی برده  شــد. 
زمانی که می توانیم در شرایط شیوع کرونا، امکان تمدید 

دفترچه بیمه را بــه صورت غیرحضــوری فراهم کنیم 
چرا پس از فروکش کردن کرونا، دوباره به ســمت همان 
روندهای طوالنــی امور اداری پیــش برویم و در معضل 
بعدی دچار غافل گیری شــویم؟او با تاکید براینکه باید 
کسب وکارها به سمت تکنولوژی های روز و دانش بنیان 
حرکت کنند، اظهار کــرد: از طریق آموزش هایی باید 
این امکان برای کســب وکارها وجود داشــته باشد تا 
بتوانند نحوه مدیریت مالی یا تامین مالی خارج از نظام 
بانکی را یاد بگیرند که این امر با توانمندســازی بخش 
خصوصی و تفهیم این موضوع از ســوی کسب وکارها 
که این آموزش هــا منجر به کاهــش هزینه و افزایش 

سود برای آن ها می شود، عملیاتی خواهد شد.

میزان خطا در تشخیص بسته های حمایتی مقابله 
با کرونا کمتر از خطاهای پرداخت یارانه است

فیروزی ادامه داد: بحــث بعدی در این زمینه مقررات 
زدایی اســت؛ به گونه ای کــه آن دســته از مقرراتی 
را که منجر به ایجاد مشــکل در روند شــروع فعالیت 
اقتصادی افراد می شود، حذف شــوند تا برای مردم و 

کسب وکارها یک اتفاق مبارک رقم بخورد.  
وی درباره میزان صحت اطالعات دریافتی از آســیب 
دیدگی افراد براثر کرونا، بیان کرد: این را باید بپذیریم 
که در هــر پایگاه اطالعاتــی میزانــی احتمال خطا 
در تشــخیص افراد نیازمند بســته های حمایتی به 
دلیل عدم آگاهی یا اظهار نادرســت افراد وجود دارد 
اما مطمئن باشــید که این سیســتم برای اختصاص 
بســته های حمایتی به افراد آســیب دیــده از کرونا 
نســبت به پرداخت یارانــه از خطاهــای کمتری در 

تشخیص افراد نیازمند این حمایت ها برخودار است.

شعبه

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی 
نوشــت: در روزهای پایانی امســال با 
توجه به اثرات شــیوع ویــروس کرونا 
عمال تقاضای واقعی و مؤثری برای ارز 

اسکناس در صرافی ها وجود ندارد.
 عبدالناصــر همتی رئیــس کل بانک 
مرکزی در یادداشــت اینســتاگرامی 
در صفحه شــخصی خود نوشــت: در 
روزهای پایانی امسال، با توجه به اثرات 
شــیوع ویروس کرونا عمــاًل تقاضای 

واقعــی و مؤثری بــرای ارز 
)اســکناس( در صرافی ها 
وجود ندارد و درخواســت 
واردکننــدگان،  بــرای 
بــا عرضــه قابــل توجــه 
غیرنفتی  صادرکننــدگان 
و بانک مرکزی، در ســامانه 

نیما )فقط در اســفند ماه( بیش از یک 
و نیم میلیــارد دالر(، رونــد نزولی به 
خود گرفته اســت اما خالی فروشان و 

ســفته بازان که از مدت ها 
پیش بــا امید زیــاد برای 
باال رفتن نــرخ ارز در بازار 
تالش  داشته اند  معامالتی 
می کنند بــا عملیات روانی 
و اعــالم نرخ های بــاال در 
کانال های خــود در فضای 
مجازی، معامــالت فردایــی خود را 
ســودآور نمایند و یک گروه دیگر نیز 
تالش می کنند از فرصت آربی تراژ، به 

خاطر اختالف قیمت واقعی و فردایی 
بهره مند بشوند.

صرافی های بانکی که تا کنون در کنار 
و همراه بانک مرکزی بــوده و وظیفه 
بازارســازی را به عهده دارند، امروز به 
درســتی تصمیم گرفتند بدون تغییر 
قابل توجه نرخ خریــد ارز، برای از بین 
بردن آربی تــراژ، نرخ فــروش خود را 
افزایش داده و به تدریــج آن را به نرخ 

تعادلی برگردانند. 

بانک مرکزی

تقاضا برای ارز کاهش یافته است
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کمک ۵۰میلیارد ریالی بانک سینا 
ونا به ۷استان درگیر کر

مدیرعامل بانک سینا از اختصاص کمک نقدی 
۵۰ میلیارد ریالی این بانک به کمیته امداد امام 
خمینی)ره( بــرای حمایــت از مددجویان این 
کمیته در ۷ اســتان بحرانی درگیــر با ویروس 

کرونا خبر داد.
 ســیدضیاءالدین ایمانی با اشــاره به وضعیت 
پاندمی ویروس کرونا در جهــان و ایران به ویژه 
برخــی اســتانهای بحرانی کشــور و ضرورت 
حمایت از اقشــار کم درآمد بــرای مقابله با این 
ویروس خطرنــاک گفت: این بانــک به منظور 
حمایت از سیاســت ها و اتخاذ تدابیــر الزم به 
منظور تهیه اقالم مورد نیاز بهداشتی و معیشتی 
برای پیشــگیری از شــیوع و مقابله با ویروس 
کرونا، مبلــغ ۵۰ میلیارد ریــال کمک نقدی به 
کمیته امــداد امام خمینی)ره( بــرای حمایت 
از مددجویــان این کمیته در ۷ اســتان گیالن، 
مازندران، گلستان، قم، اصفهان، البرز و مرکزی 
به عنوان اســتانهای بحرانی و پیشتاز در شیوع 

کرونا ویروس اختصاص داد.
وی با تاکیــد بر ضرورت مشــارکت همه جانبه 
نهادهــا و ایجاد عزم ملی بــرای کنترل ویروس 
کرونا گفت: قطعا مهمترین عاملی که می تواند 
در مهار این ویروس خطرناک در ســطح کشور 
موثر باشد، مشارکت همه جانبه نهادها از طریق 
کمک به ایجاد زیرســاختها و بسترهای کنترل 
این بیماری از یکســو و عزم ملی و اراده همگانی 
در همراهــی بــا کادر درمانی کشــور از طریق 
رعایت اصول بهداشتی و ماندن در خانه است تا 
شاهد توقف و ریشــه کنی ویروس کرونا باشیم. 
به همین منظور و در راســتای اهمیت موضوع، 
بانک ســینا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال کمک نقدی 
به کمیته امداد حضرت امام)ره( اختصاص داد تا 
در راستای حمایت از مددجویان این کمیته در 
استانهای یادشده به عنوان اقشار آسیب پذیرتر 

جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر ایمانــی در ادامه بــه دیگــر فعالیت ها و 
اقدامات بانک ســینا برای کمک بــه مدیریت 
بحران و پیشــگیری از شــیوع کرونــا از طریق 
کاهش مراجعات حضوری هموطنان به شــعب 
بانک اشاره و اظهار داشــت: در راستای اجرای 
بخشــنامه بانک مرکزی و کمک بــه مدیریت 
شرایط خاص بهداشتی کشــور، سقف برداشت 
وجــه نقــدی درون بانکــی از دســتگاه های 
خودپرداز بانک ســینا از ۲ میلیــون ریال در هر 
شبانه روز به ۵ میلیون ریال و سقف انتقال وجه 
شــتابی و درون بانکی از طریق این دستگاه ها و 
نیز با استفاده از نرم افزارهایی چون موبایل بانک 
و اینترنــت بانک هم از ۳۰ میلیــون ریال به ۵۰ 
میلیون ریال و در مرحله بعد بــه ۱۰۰ میلیون 
ریال در شــبانه روز افزایش یافــت و کارتهای 
بانکی منقضی شده در اســفندماه هم به صورت 

خودکار تمدید شد.
وی اظهار داشت: بانک سینا در ارتباط با کارکنان 
نیز با اتخاذ تمهیدات الزم برای مقابله با ویروس 
کرونا از طریق توزیع و تامین لوازم بهداشتی اعم 
از ماسک، پد الکلی، الکل و دیگر مواد ضدعفونی 
کننده، ایجاد شرایط دورکاری و اعطای مرخصی 
با حقوق به بانوان شــاغل دارای فرزندان محصل 
دوره ابتدایــی و پیش دبســتانی، ضمن مصون 
مانــدن همکاران از هــر گونه آســیب ویروس، 
شــرایط ســهلتری را برای خانواده هــا به ویژه 
مادران شاغل و رفع دغدغه ها و نگرانی های آنان 
را فراهم آورد.توصیه ما با توجه به وضعیت خاص 
فعلی کشور به مشــتریان و هموطنان عزیز این 
است که به منظور حفظ سالمت خود، اطرافیان 
و همکاران نظام بانکــی حتی المقدور از خدمات 
غیرحضــوری و بانکــداری الکترونیــک برای 
فعالیتهای مالی و پولی خود استفاده و از مراجعه 

حضوری به شعب بانک ها خودداری نمایند.



معاون وزیر نفت خبر داد

۱۱۷ نفر خواهان راه اندازی پاالیشگاه شدند
عرفانه تاجیکی  معاون برنامه ریــزی وزیر نفت 
گفت: درخواســت اولیه ۱۱۷ متقاضی برای احداث 
پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه دریافت و با ۷۴ درخواست 

موافقت شد.
به نقل از وزارت نفت، هوشــنگ فالحتیــان با بیان 
اینکه تا پایــان وقــت اداری ۱۷ اســفندماه ۱۱۷ 
متقاضی، درخواســت اولیه خود را مبنی بر احداث 
پاالیشگاه و پتروپاالیشــگاه به معاونت برنامه ریزی 
وزارت نفت ارســال کردند، افزود: پس از بررســی 
درخواست ها، ۷۴ متقاضی واجد شــرایط شناخته 

شدند.
وی دلیــل رد درخواســت ۴۳ متقاضــی دیگر را 
مغایــرت درخواســت آنها بــا قانون احــداث این 
پتروپاالیشــگاه ها دانســت و توضیــح داد: برخی 
از این متقاضیان خواســتار خوراکــی غیر از نفت 
خام و میعانــات گازی برای این پتروپاالیشــگاه ها 
بودند و درخواســت برخی دیگر نیز خارج از قالب 
آئین نامه اجرایی ســاخت این پتروپاالیشــگاه ها و 

پاالیشگاه ها بود.
معاون وزیر نفت یادآور شد: در قالب آئین نامه اجرایی 
مقرر شــد این پتروپاالیشــگاه ها و پاالیشــگاه ها در 

سواحل و عمق ۲۰ کیلومتر احداث شود.
فالحتیان مجموع درخواســت متقاضیان ساخت 
پاالیشــگاه و پتروپاالیشــگاه را برای خوراک نفت 

خام و میعانات گازی ۷ میلیون و ۳۹۶ هزار بشــکه 
عنوان کرد و درباره جزئیات آن گفت: از این میزان 
۴۴ تقاضــا برای خــوراک نفت خام بــا ظرفیت ۵ 
میلیون و ۹۸۶ هزار بشــکه، ۹ تقاضا برای خوراک 
ترکیبی )نفت خــام و میعانــات گازی( با ظرفیت 
۹۲۵ هزار بشــکه و هفت تقاضا نیــز برای خوراک 
میعانات گازی بــا ظرفیت ۴۸۵ هزار بشــکه بوده 

است.
وی با یادآوری اینکه درخواســت بیــش از ۷ میلیون 
بشــکه نفت خام و میعانات گازی چند برابر ظرفیت 
تولید فعلی کشور اســت، تصریح کرد: پس از بررسی 
درخواست متقاضیان در چارچوب آئین نامه اجرایی 
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام 
و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردمی، برترین 

طرح ها برگزیده می شوند.
معــاون برنامه ریــزی وزیر نفت با اشــاره بــه اینکه 
متقاضیان ســرمایه گذاری برای توسعه پاالیشگاه ها 
و پتروپاالیشــگاه ها تا ۲۸ اســفندماه فرصت دارند 
با مراجعه به شــرکت ملی پاالیش و پخش نسبت به 
دریافت کلمه عبور بــرای بارگذاری مــدارک اقدام 
کنند، افزود: از ۲۹ اســفندماه تا ۲۹ اردیبهشت سال 
۹۹ متقاضیانی که تقاضای کتبی ارسال و کد کاربری 
برای ســامانه دریافت کرده اند، بایــد اطالعات را در 

سامانه بارگذاری کنند.

فالحتیان با بیــان اینکه وزارت نفت بر اســاس آنچه 
قانونگذار ابالغ کرد پس از طی ایــن مراحل )تا پایان 
اردیبهشت ۹۹( بر اســاس آئین نامه اجرایی، ۶۰ روز 
کاری نسبت به بررســی مدارک زمان خواهد داشت، 
گفت: وزارت نفت و شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفت ایــران پس از پایان ایــن ۶۰ روز، 
مراتب پذیرش یا رد درخواست را به متقاضیان اعالم 

خواهند کرد.
مجلس شــورای اســالمی در نیمه نخست امسال 
قانــون حمایــت از توســعه صنایع پایین دســتی 
از  اســتفاده  بــا  گازی  میعانــات  و  نفت خــام 
سرمایه گذاری مردمی را تصویب کرد که بر اساس 
آن وزارت نفت موظف شــد ظــرف حداقل دو ماه 
آئین نامه اجرایی ایــن ماده قانونــی را به تصویب 
هیئت وزیران برســاند و حداکثر یک ماه پس از آن 
برای جذب ســرمایه گذار احداث پتروپاالیشگاه ها 

فراخوان دهد.
آئین نامه اجرایی قانــون حمایت از توســعه صنایع 
پایین دســتی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از 
ســرمایه گذاری مردمی ۲۹ دی ماه به تصویب هیئت 
وزیران رســید و پس از آن وزارت نفت ۱۳ بهمن ماه 
فراخــوان عمومــی جذب ســرمایه گذار ســاخت 
پاالیشگاه و پتروپاالیشــگاه را در در تارنمای وزارت 

نفت )MOP( قرار داد.

نفت

مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحران 
شــرکت مدیریت منابــع آب ایران 
از بارش های بیش از حــد نرمال در 
روزهای آخر اسفند و اوایل روزهای 
ســال ۹۹ خبر داد و گفت: جلســه 
ستاد فرماندهی ســیالب در شرکت 
مدیریــت منابع آب ایران تشــکیل 

شد.
ســیف اهلل آقابیگی با بیــان اینکه در 
روزهــای ابتدایی ســال آینده طبق 
پیش بینی های انجام شــده از سوی 
ســازمان هواشناســی بیش از نرمال 
خواهد بــود گفت:در صــورت چنین 
بارشــهایی احتمال وقوع ســیالبی 
شــدن رودخانه ها زیــاد خواهد بود 

بنابرایــن جلســه ســتاد 
در  فرماندهــی ســیالب 
شرکت مدیریت منابع آب 
ایران با هدف پایش مناطق 
مختلف از نظــر منابع آبی 
و وضعیــت رودخانــه ها 

تشکیل شد.
وی در پاسخ به این ســئوال که نتایج 
این جلسه در شــرکت مدیریت منابع 
آب چه بــود افزود:در این جلســه که 
تمام کارشناســان نیز حضور داشتند 
یکی از موارد مهم کنترل حجم مخازن 
سدها برای جلوگیری از سیالبی شدن 

احتمالی بود. 
هر چند بــرای ایــن منظــور تالش 

خواهیم کرد کــه ورودی و 
خروجی ســدها را به خوبی 

مدیریت کنیم.
آقا بیگی خاطر نشان کرد: 
وضعیــت حجــم مخازن 
ســدها و رها ســازی به 
موقع و برنامه ریزی شده 
مخازن ســد هــا برای بــارش های 
جدید در دســتور کار قــرار خواهد 
گرفت تــا بتــوان به خوبی ســدها 
را در هنگام بارش های ســیل آســا 

مدیریت کرد.
وی بــا تاکید بــر اینکه شناســایی 
نقاط بحرانــی رودخانه هــا و نقاط 
فاقد گــذر آب مناســب در محدوده 

شــهرها و روســتاها نیز مورد تاکید 
قرار گرفت، افزود: ایــن تصمیم ها به 
گونه ای گرفته شده و اجرایی خواهد 
شــد که بتوانیم از آنها نهایت بهره را 
ببریم پس تمام همکاران باید برنامه 
های پیش بینی شــده را با هماهنگی 
ســایر دســتگاه های مربوط اقدام و 
در ســطح اســتان ها به مرحله اجرا 

درآورند.
به گزارش فــارس، میــزان بارش 
فروردیــن مــاه ســال ۹۹  باالتر از 
نرمال خواهد بودو در اســتانهای 
جنــوب غــرب و غــرب و حــوزه 
زاگــرس احتمال شــدت بارش ها 

زیاد است.

آب
وزهای ابتدایی سال 99 بارش های بیش از حد نرمال در ر
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گرداب سقوط نفت عمیق تر شد

قیمت نفــت در معامالت روز دوشــنبه پس از 
این که کاهش اضطــراری نرخ های بهره آمریکا 
نتوانست بازارهای مالی وحشــت زده از شیوع 
ســریع اپیدمی کرونا را آرام کند، به روند نزولی 

اخیر خود ادامه داد.
 بهای معامــالت آتی نفت برنت یــک دالر و ۱۳ 
ســنت کاهش یافت و به ۳۲ دالر و ۷۲ ســنت 
در هر بشــکه رســید. شــاخص نفــت برنت 
هفته گذشــته ۲۵ درصد ســقوط کرده بود که 
بزرگترین کاهش هفتگی از ســال ۲۰۰۸ بود. 
قیمت ماه آتی در ســطح ۳۵ دالر و ۸۴ ســنت 
گشوده شد اما فورا به ۳۱ دالر و ۶۳ سنت سقوط 

کرد.
بهای معامالت آتــی نفت آمریکا با ۷۲ ســنت 
کاهش، به ۳۱ دالر و یک ســنت در هر بشــکه 
رسید در حالی که ابتدای معامالت با وجود قول 
دونالد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا، به پایین 

۳۰ دالر سقوط کرده بود.
بانک مرکزی آمریکا با هدف کاســتن از تنشها 
در بازارهای مالی، روز یکشــنبه نرخهای بهره را 
برای دومین بار در ماه میالدی جاری به صورت 
اضطراری کاهش داد و اعــالم کرد برنامه خرید 
اوراق قرضه حداقل بــه ارزش ۷۰۰ میلیارد دالر 

را در هفته های آینده آغاز خواهد کرد.
قیمتهای نفت از ســوی هر دو بخــش عرضه و 
تقاضا تحت فشار شدیدی قرار گرفته اند: از یک 
سو نگرانیهای مستمر نســبت به اپیدمی کرونا 
خرید نفت را کاهش داده و از سوی دیگر افزایش 
تولید کشــورهایی مانند عربســتان سعودی و 
امارات نگرانیها نسبت به اشــباع عرضه در بازار 

را تشدید کرده است.
مذاکرات اوپک و روســیه در مذاکرات اوایل ماه 
جاری در وین در خصوص تمدید توافق کاهش 

تولید به نتیجه نرسیدند.
ســلنا لینگ، اقتصاددان بانک OCBC اظهار 
کرد: بازیگران بازار نسبت به این که سیاستهای 
تسهیل پولی و تزریق نقدینگی بحران سالمت را 

حل خواهد کرد، متقاعد نشده اند.
با وجود افت شدید قیمتهای نفت و گاز طبیعی 
در هفته گذشــته، گزارش روز جمعه شــرکت 
بیکرهیوز نشان داد شمار دکلهای حفاری نفت 
آمریکا هفته گذشــته برای دومین هفته متوالی 
رشد کرده و به باالترین سطح از دسامبر رسیده 
اســت. اما انتظار می رود با اقدام تولیدکنندگان 
در کاهش هزینه و فعالیت حفاری، شمار دکلها 
هم کاهش پیدا کند.بر اســاس گزارش رویترز، 
کاهش اختالف قیمت میان نفت برنت و وســت 
تگــزاس اینترمدیت به پایینترین حد از ســال 
۲۰۱۶، توان رقابت نفــت آمریکا در بازارهای 

بین المللی را تضعیف می کند. 

 ممنوعیت تبادل اسکناس 
در پمپ بنزین ها

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
از ممنوعیــت تبادل اســکناس در جایگاه های 

دارای تجهیزات الکترونیک خبر داد.
فاطمه کاهی، با بیان این که تبادل اســکناس در 
جایگاههای سوخت برای پیشــگیری از شیوع 
کرونا ممنوع شده اســت، اظهار کرد: پرداخت 
بهای ســوخت از طریق کارت بانکی و تجهیزات 

پرداخت الکترونیکی قابل انجام است.
وی افزود: جایگاههایی که به تجهیزات پرداخت 
الکترونیکی مجهز نیســتند، الزم اســت جهت 
تســریع در امر تجهیز، مشــخصات خــود را به 

سامانه هوشمند سوخت اعالم کنند.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی 
با بیان این که هــدف از انجام ایــن کار مقابله با 
شیوع بیماری کرونا در پمپ بنزین ها بوده است، 
گفت: تقاضــای ما از مردم این اســت که در این 

مسیر با ما همکاری داشته باشند.



 رئیس سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری شهرداری کرج:

ج کاشت ۳۰۰ هزار گل شب بو در کر
خریدار    رئیس ســازمان سیما، منظرو فضای سبز 
شهری شهرداری کرج با اشــاره به کاشت ۳۰۰ هزار 
گل شب بو در شــهر، گفت: ۱۵ هزار جعبه گل بنفشه 
نیز در نقاط مختلف کاشته شده است.پیمان بضاعتی 
پور به اقداماتی که در شــهر کرج برای اســتقبال از 
بهار انجام شــده اشــاره کرد و گفت: امسال نیز مانند 
سال های گذشته گل کاری ها در ســطح شهر انجام 
شده است.وی با اشاره به کاشت ۳۰۰ هزار گل شب بو 
در سطح شهر، گفت: ۱۵ هزار جعبه گل بنفشه نیز در 

نقاط مختلف شهرمان کاشته شده است.
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شــهرداری کرج با بیان اینکه ۳۶ عدد تخم مرغ رنگی 
توسط هنرمندان نقاش رنگ آمیزی شده و در سطح 
شهر نصب خواهد شــد، افزود: نقاشی دیواری جداره 

شهری نیز در حال انجام است.
بضاعتی پور با اشاره به نصب شــش اِلمان نوروزی در 
شهر، گفت: قرار است هشت سفره هفت سین نیز در 
نقاطی از کرج مانند میدان طالقانی، زیر پل میانجاده، 
میدان حافظ، میدان امــام حســین )ع( ، فلکه اول 

رجایی شهر و یا میدان توحید جانمایی شود.
وی با اشاره به اینکه تمامی سیســتم های روشنایی 
پارک ها مورد رســیدگی قرار گرفتــه و آب نماهای 
پارک ها نیز بازســازی شــده اســت، گفت: وسایل 
بازی کودکان در پارک ها تعمیر شــده و مواردی که 
اسقاطی و فرســوده بود را جمع آوری کردیم، تمامی 
نیمکت ها و ســطل زباله های سطح شــهر نیز رنگ 

آمیزی شده است.
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 

شــهرداری کرج با تاکید بر اینکه پــارک مروارید در 
مجموعه کاخ مروارید مهرشــهر نیز نــوروز ۹۹ برای 
بازدید شــهروندان آماده است، عنوان کرد: این پارک 
در واقع همان عرصه ۲۷ هکتار از فضای سبز مجموعه 
کاخ مروارید است که شهرداری کرج کار رسیدگی و 

احیای آن را بر عهده داشت.
بضاعتی پور با اشاره به اینکه امسال برنامه نوروزگاه در 
مجموعه کاخ مروارید برگزار نمی شود، گفت: به دلیل 
اقدامات پیشگیرانه در برابر شــیوع کرونا و همچنین 
لغو هرگونه تجمعی مراسم نوروزگاه در مجموعه کاخ 
مروارید برگزار نخواهد شد.جشنواره الله ها در قالب 
برپایی جشن، نور افشــانی و غیره برگزار نخواهد شد 
اما شــهروندان می توانند از الله های کاشت شده در 

این مجموعه از اوسط نوروز بازدید داشته باشند.

البرز

دادستان
وی جاده مالرد و امالک فردیس تعطیل شدند بنگاه های خودر
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اولویت صنایع مستقر در اشتهارد 
تولید مواد ضدعفونی است

 رئیس دادگستری شهرســتان اشتهارد گفت: 
امروز اولویت حمایتی صنایع شهرســتان تولید 

مواد ضدعفونی است.
علی بســتانی با حضــور در شــهرک صنعتی 
این شهرســتان از چندیــن واحــد تولید مواد 

ضدعفونی بازدید کرد.
وی در حاشــیه ایــن بازدید گفت: بــا توجه به 
اینکه در ایــن بازدیدها، مشــکالت به صورت 
محســوس تر دیده می شــود قطعاً دستورات و 

تصمیمات صحیح تری نیز اتخاذ می شود.
رئیس دادگستری اشــتهارد با تقدیر از تدابیر، 
دســتورات، حمایــت و نظارت به عمــل آمده 
توسط رئیس کل دادگستری استان البرز و دبیر 
شورای تحول دادگستری استان، گفت: اگر ورود 
جدی دستگاه قضائی اســتان البرز و شهرستان 
اشــتهارد و آگاهســازی هــا نبود تأمیــن نیاز 
داروخانه ها و بازار اســتان البرز به صورت جدی 

با مشکل رو به رو می شد.
بســتامی از صدور دســتورات برای تأمین مواد 
اولیه و تخصیص اعتبار و سرمایه برای واحدهای 
تولیدی اقالم بهداشــتی و ضدعفونی در جران 
بازدیدهای متعــدد از واحدهــای صنعتی این 

شهرستان خبر داد.
وی اضافه کرد: امروز اولویــت حمایتی صنایع 
و تولیدی های اســتان در حوزه تولید مواد ضد 
عفونی است و دســتگاه قضائی در کنار دستگاه 
اجرایی شهرستان اســت تا شاهد رفع مشکالت 
کنونی برای مردم باشــیم و بدیــن منظور نیز 
تاکنون مشــکالت زیادی از صنایعی که در این 
حوزه فعالیت دارند حل شده و موانع تولید آنان 

برطرف شده است.

فرمانده سپاه استان البرز مطرح کرد

خدمت رسانی ۱۳۰۰ قرارگاه محله 
ونا محور در البرز برای مقابله با کر

 فرمانده سپاه استان البرز از خدمت رسانی هزار 
و ۳۰۰ قرارگاه محله محور در استان برای مقابله 

با کرونا خبر داد.
 سردار یوســف موالیی پیرامون اقدامات سپاه و 
بسیج اســتان البرز برای مقابله با بیماری کرونا، 
اظهار کرد: همانطور که در جریان شرایط شیوع 
کرونا ویروس هستیم فعالیت پدافند زیستی در 
همان واپسین لحظات در سراسر کشور و استان 

البرز فعال شده است.
وی افزود: بــا توجه به زحمات بی شــائبه کادر 
درمان مأموریت به نیروهای مســلح داده شد تا 
از زحمات و تالش های کادر درمان پشــتیبانی 
شــود، هیچ لحظه ای این فعالیت ها قطع نشده 

است.
فرمانده سپاه اســتان البرز با اشاره به شیوع 
گســترده ویروس، اضافه کرد: با هدف کمک 
به توسعه فضای درمانی اســتان البرز، مقرر 
شد ســریع تر و با قدرت وارد کار شویم، از این 
جهت دستور رعایت نکات بهداشتی به همه 
ســطوح داده شده اســت و پیش بینی محل 
قرنطینه و گــذران دوران بیماری نیز صورت 

گرفته است.
ســردار موالیی با اشاره به اســتفاده از ظرفیت 
درمانگاه هایــی که زیر مجموعه ســپاه بودند و 
پایگاه های بسیج نیز در دســتور کار قرار گرفته 
اســت، یادآور شــد: با توجه به اینکه ویروس تا 
مادامی که مردم همکاری نداشته باشند از بین 
نخواهد رفت و باید دفــاع مردمی همچون دفاع 
مقدس داشته باشیم، از این رو حدود هزار و ۳۰۰ 
قرارگاه های محله محور تشــکیل شــده است 
و نماینــده نهادهای مربوطه در ایــن قرارگاه ها 

حضور خواهند داشت.

 دادســتان فردیس گفت: به دســتور 
قضائی فعالیت بنگاه هــای خودروی 
جــاده مــالرد و مشــاورین امــالک 
شهرستان فردیس و مشکین دشت تا 

بیستم فروردین تعلیق شد.
 حســن جهانشــاهلو از اتخاذ تدابیر 
مقابلــه ای با شــیوع عمومــی کرونا 
در این شهرســتان خبر داد و گفت: 

با توجه بــه افزایش آمــار مبتالیان، 
دادســتانی وارد شــده و دستورات 
قضائی به عوامل اجرایــی و انتظامی 
صادر شــد کــه در این راســتا همه 
بنگاه هــای خودروی جــاده مالرد و 
مشــاوران امالک شهرستان فردیس 
و مشکین دشــت تا بیستم فروردین 

۱۳۹۹ تعطیل شدند.

وی افــزود: همچنین زمــان فعالیت 
اصناف غیرضــروری در خیابان اصلی 
فردیس و مشکین دشت محدود شده 
و صرفاً تا ســاعت ۱۷ خواهد بود و پس 
از آن ضدعفونی خیابان اصلی توســط 
شهرداری انجام می شــود و پس از آن 

مجاز به فعالیت نخواهند بود.
دادســتان عمومی و انقالب فردیس 

همچنیــن از تعطیلــی همــه قهوه 
خانه ها، اماکن ورزشــی و گیم نت ها 
تا اطالع ثانوی خبــر داد و افزود: اتاق 
اصناف و شهرداری ها مکلف به اعمال 
و اجــرای دســتورات هســتند و در 
صورت اســتنکاف واحدهای تجاری 
متوســل به برخورد انتظامی و قضائی 

خواهیم شد.



جانمایی متروها اطالع رسانی شود

 دالالن پای ثابت تعیین قیمت مسکن
 محبوبه قرمزچشــمه   برخی از افراد با دریافت 
رانتــی اطالعات مربوط بــه خطوط متــرو و آگاهی 
از محله هایی که قرار اســت در آن ایســتگاه مترو سر 
برآورد، اقــدام به خرید ملــک، زمیــن، آپارتمان و 

ساخت وساز می کنند.
دسترسی به مرکز شهر، دانشگاه، مراکز خرید، مراکز 
درمانی، مدرســه، مترو، ایســتگاه اتوبوس از جمله 
شــاخصه هایی هســتند که در تعیین قیمت مسکن 

تاثیرگذار است.
این شاخصه ها از کشوری به کشــور دیگر و از شهری 
به شــهر دیگر متفاوت است. در کشــوری همچون 
آلمان محله هایی که یک دانشــگاه در آن قرار گرفته، 
قیمت بیشتری نسبته به سایر محله ها دارد. در ترکیه 
آپارتمان های  مرکز شــهر به دلیل دسترسی آسان به 
ایســتگاه های قطار و اتوبوس، مراکز خرید گرانتر از 

سایر آپارتمان هاست.
هزینه باالی حمل و نقل شــهری یکــی از مهمترین 
عوامل تاثیر گذار در قیمت آپارتمان ها در کشورهایی 
همچــون ترکیــه، ایتالیا، آلمــان، آمریکا اســت. 
شــهروندان این کشــورها قبل از توجه بــه کیفیت 
آپارتمانی که می خواهند بخرند، به محاسبه مسافت 

با محل کار و مرکز شهر می پردازند.
در ایران اما موضــوع به گونه دیگری اســت. قیمت 
مســکن در تهران به عنوان کالنشهر و پایتخت ایران، 
باالتر از همه کشــور اســت. با توجه به آنکه محل کار 
بیش از ۷۰ درصد شــاغالن در رده هــای  خدماتی و 
تجاری در مرکز شــهر تهران است، تالش برای خرید 

مسکن و یا اجاره در نزدیکی مرکز شهر، اصلی اساسی 
در زندگی شهروندان تهرانی است.

گرانی مسکن در مرکز شــهر به دلیل باالبودن تقاضا 
و پایین بودن عرضه اســت. اقشــار متوسط و کارمند 
اســتطاعت مالی خرید و یا حتی اجاره یک آپارتمان 
۷۰ متری در مرکز تهران را ندارند، بنابراین به سمت 

محله های ارزانتر سوق پیدا می کنند.  
این قشر برای رســیدن به محل کار، دانشگاه، مراکز 
درمانی، مراکز خرید باید به مرکز شهر بروند از طرفی 
سرعت جابجایی و حرکت شهروندان در خیابان های 
تهران به دلیل حجم ترافیک در ســاعت های شروع و 
پایان کار طاقت فرسا و هزینه بر است. اقشار متوسط 
ســعی می کنند برای کاهش هزینه هــا در محله ای 

ساکن شوند که به مترو دسترسی داشته باشند.
مترو خط یک، شهروند ســاکن کهریزک را با صرف 
تنها یک ساعت وقت، به محل کار خود یعنی تجریش 
می رســاند در حالی که این زمان با وســایل نقلیه ای 
همچــون اتوبوس بیش از ۳ ســاعت طــول خواهد 

کشید.
امروز با توجه به آنچه گفته شــد دوری یا نزدیکی به 
مترو یکــی از مهمتریــن شــاخصه های مهم خرید 

مسکن و تاثیر گذار در قیمت آن است.
هر محله ای که یک ایســتگاه مترو سر برآورد، قیمت 

خرید و یا اجاره مسکن در آن چندین برابر می شود.
هر جا که ســود باشــد، رانت خوار، دالل دوپای ثابت 
خواهند بود. برخی از افــراد با دریافت رانتی اطالعات 
مربوط به خطوط مترو و آگاهی از محله هایی که قرار 

است درآن ایســتگاه مترو دایر شــود، اقدام به خرید 
ملک، زمین، آپارتمان و ساخت و ســاز می کنند و  با 
افتتاح مترو، چندین صفر بی ســر و صدا جلوی اجاره 

بها و خرید مسکن گذاشته می شود. 
حال باید این پرسش را مطرح کرد که اگر شهروندان 
این محله ها می دانســتند قرار اســت مترو در آن سر 
برآورد، آیا اقدام به فروش مسکن، آپارتمان و یا ملک 
خود می کردند؟ امروز خاطر شــهروندان بسیاری از 
محله های تهران پر اســت از خاطره فروش مســکن، 
ملک و یا آپارتمانی که بعد از فروش، ایســتگاه مترو 

افتتاح شده است.
در بسیاری از موارد نیز  با رانت، مسیرهای عبور مترو 
در محله ها را تغییر داده می شــود تا سودها به سمتی 
حرکت کند که امالک و دارایی ها و یا پاســاژ آقایان و 

خانم های رانتی دایر است.
بسیاری از ایســتگاه های مترویی که از وسط اتوبان و 
یا از یک زمین خالی ســر بر می آورند، با این پرسش 
مســافران مواجه می شــوند که دلیل این جانمایی 
چیست؟ پاســاژها و مجتمع های مسکونی که بعد از 
یک سال در محل این مترو ها ســربرمی آورند پاسخ 
پرسش مسافران هر روزه مترو است که برای رسیدن 

به محله های خود با مشکل مواجه هستند.
برای رهایی از سوء استفاده های رانتی و پارتی بازی، 
به نظر می رسد می توان با اعالم همگانی مسیرهای در 
دست افتتاح، شهروندان را از مترویی که قرار است در 
نزدیکی محله شان ایجاد شــود، باخبر کنند و جلوی 

سودجویی ها گرفته شود.

پالک

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس 
با تاکید بر اینکه بازار مسکن از اختالل 
در تولید و عرضه مســکن رنج می برد 
گفت: دولت باید راهکاری برای تولید 
مســکن و عقب نماندن تولید از تقاضا 

اندیشیده و آن را اجرایی کند.
سید احســن علوی با اشــاره به اینکه 
تولید مســکن دچار اختالل اســت و 
روند و ســرعت تولید مســکن برای 
پاســخگویی به تقاضا به گونه ای است 
که هر سال به انباشت تقاضای مسکن 
اضافه می شــود گفت: دولــت باید با 

همکاری و همراهی بخش 
خصوصی به فکر تســهیل 
تولید مسکن باشــد. البته 
تنهــا تولید مســکن نمی 
پاسخگوی مشکالت  تواند 
بازار مسکن باشد بلکه باید 
دولت با اســتفاده از قانون 

اخذ مالیات و مالیات بر عایدی سرمایه 
به گونه ای واحدهای مســکونی تولید 

شده را به بازار مسکن عرضه کند.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس 
ادامه داد: قطعا اگر رونــد نزولی تولید 

مســکن ادامه پیــدا کند 
شک نکیند که این انباشت 
تقاضای مســکن روزی به 
یکباره سر باز زده و قیمتها 
را مجددا جهشــی افزایش 
می دهد. پس تــا زمانی که 
تعادلی میان تولید و عرضه 
مســکن و تقاضا وجود نداشــته باشد 
شک نکنید قیمت ها رشد خواهد کرد 
چرا که هر کاالیی کــه در بازار از تقاضا 
عقب باشد دچار یک بی تعادلی قیمت 
می شود.علوی تاکید کرد: بازار مسکن 

نباید به حــال خود رها شــود اقدامی 
که باعث شد در ســال ۹۶ و ۹۷ قیمت 
مسکن یک رشد ســه برابری را تجربه 
کند که شــاید بتوان گفت در تاریخ این 
رشــد قیمت بی ســابقه بود.متاسفانه 
شــرایط کســب و کار و تولید مسکن 
برای ســازنده ها فراهم نیست بنابراین 
اگر بخش مســکن که بطور مستقیم با 
۳۰۰ شغل در ارتباط است رونق بگیرد 
می توانیم در سال آینده عالوه بر تولید 
مناسب مسکن در وضعیت خوب ایجاد 

فرصت های شغلی نیز قرار بگیریم. 

دیدگاه

بازار مسکن از اختالل تولید و عرضه رنج می برد
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اثر رشد قیمت مصالح بر بازار 
مسکن ۹۹

دبیر کانون انبوه ســازان با بیــان اینکه در نیمه 
دوم امســال با رشــد قیمت آهن آالت و مصالح 
ساختمانی مواجه بودیم گفت: رشد هزینه های 
تولید تاثیر خود را بر قیمت مســکن در ســال 
آینده نشــان می دهد و حداقــل افزایش قیمت 

معادل نرخ تورم خواهد بود.
فرشــید پورحاجــت اظهار کرد: ســال ۱۳۹۸ 
اتفاقات عجیب و غریبی در بخش مسکن افتاد. 
در یک برهه رکود بــود و برهــه ای دیگر رکود 
همراه با افزایش قیمــت و در مقطعی هم رونق 
همراه بــا افزایش قیمت را شــاهد بودیم. به هر 
صورت تورم در هر مقطعی وجود داشت؛ چرا که 

هزینه تولید مسکن افزایش پیدا کرد.
وی افزود: بــا وجود آنکــه طرح اقــدام ملی را 
جوابگوی نیاز نهفتــه بازار مســکن نمی دانم، 
صرف نظــر از این که دولت تــوان انجام این کار 
را دارد یا ندارد، حداقل این حسن را برای دولت 
داشــت که با ثبت نام بیش از یــک میلیون نفر 

متوجه تقاضای پنهان بازار مسکن شدند.
این کارشــناس بازار مســکن خاطرنشان کرد: 
طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس، کشور 
با حدود چهار میلیون کســری مسکن در بخش 
تقاضای واقعی مواجه است که طرح های دولتی 
جوابگوی این نیاز نخواهد بود و صرفاً باید شرایط 
و امکانات برای بخش خصوصی فراهم باشــد اما 
هیچ اراده ای از سوی دولت و مجلس برای ایجاد 
مشوقها، تســهیالت و انگیزه ســرمایه گذاری 

برای بخش خصوصی دیده نمی شود.
پورحاجت با بیــان اینکه ســال ۱۳۸۹ برآورد 
هزینه مسکن مهر به حدود ۳۰۰ هزار تومان در 
هر متر مربع می رسید تاکید کرد: در حال حاضر 
هزینه ای که فقط دســتگاه های خدمات رسان 
مثل شــهرداری، نظــام مهندســی و نهادهای 
مالیاتی از ســازندگان دریافت می کنند هزینه 
تولید مسکن را متری ۷۰۰ هزار تومان افزایش 
می دهد. به ایــن مبالغ هزینه زمیــن، مصالح 
ساختمانی و دســتمزد را اضافه کنید. بنابراین 
دولت نمی تواند مسکن ملی را با قیمت مناسبی 

به دست متقاضیان برساند.
پورحاجت تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ 
قیمت آهن آالت و مصالح ساختمانی رشد قابل 
توجهی داشــت. تنها در یک ماه گذشته فوالد با 
رشــد قیمت مواجه بود و به حدود ۶۵۰۰ تومان 
در هر کیلوگرم رســید. این هزینه ها در قیمت 
تمام شــده واحدهای مســکونی در سال آینده 

خود را نشان می دهد.
وی سیاســت های بانکی را در بخش مســکن 
ناکارآمد دانست و گفت: در تمام دنیا برای بخش 
های تولیدی، تسهیالت و مشوق های ویژه قائل 
می شوند اما سیســتم بانکی در ایران کمترین 
توجه را به حوزه مسکن دارد و هزینه پول در این 

بخش را به شدت باال برده است.

پیش بینی قیمت مسکن در سال 1399
دبیر کانون انبوه ســازان درباره پیــش بینی از 
قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر هیچ نوع 
تالطمی در بازارهای مــوازی از جمله ارز و طال 
نداشــته باشــیم حداقل افزایش قیمت مسکن 
معادل نرخ تورم خواهد بود کــه با توجه به تورم 
بیش از ۲۰۰ درصد در دو سال گذشته شاهد دور 
شــدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن خواهیم 
بود و عماًل با توجه به نرخ باالی سود بانکی، هیچ 
یک از تســهیالت فعلی جوابگوی نیاز این گروه 

نیست.
به گفته پور حاجت، کاهش نرخ ســود و افزایش 
مدت بازپرداخــت وام های بانکی بــرای هر دو 
بخش عرضه و تقاضا یکی از اقدامات فوری برای 
برون رفت از رکود بخش مسکن است که دولت 

باید در سال ۱۳۹۹ به آن توجه کند.



  رونق تولید قطعات خودرو از ۱۵ فروردین ۹۹

پرداخت مطالبات قطعه سازان تا پایان هفته
محبوبه فکوری   دبیر انجمن ســازندگان قطعات 
و مجموعه هــای خودرو، از قول خودروســازان برای 
پرداخت مطالبات قطعه ســازان تا پایان هفته جاری 
خبر داد و گفــت: در این صورت، تولیــدات قطعات 

خودرو از سال ۹۹ بهبود خواهد یافت.
مازیــار بیگلــو در خصــوص پرداخــت مطالبــات 
قطعه سازان گفت: مطالبات قطعه ســازان از محل ۵ 
هزار میلیارد تومانی که بانــک مرکزی برای حمایت 
از صنعــت خودروســازی و قطعه ســازی اختصاص 
داده اســت، تا پایــان هفته جــاری پرداخت خواهد 
شــد و بخش عمده ای از تحقق این اعــداد و ارقام، به 
دلیل دوندگی های صورت گرفته از ســوی انجمن و 
با حمایت و همکاری خودروســازان اســت که بر این 
اســاس، کل تســهیالت قابل پرداخت در نظر گرفته 

شده برای این بخش پرداخت خواهد شد.
دبیر انجمــن ســازندگان قطعــات و مجموعه های 
خودرو افزود: حجــم قابل توجهــی از بدهی یکی از 
خودروســازان بزرگ )ایران خودرو( به قطعه سازان 
پرداخت شــده و مبالغی نیز از ســوی خودروسازان 
دیگر که ســهم بازار کمتــری دارد )ســایپا( ممکن 
اســت که در اوایل سال ۹۹ پرداخت شــود که بر این 
اساس قطعه سازان می توانند نســبت به ادامه تولید 

مطمئن تر گام بردارند.
وی تصریح کــرد: با مبالغــی که از ســوی دولت به 
قطعه سازان تزریق شــد، امیدواریم بتوانیم سال ۹۸ 
را علیرغم سختی های بســیار به نحوی به اتمام بریم 
که قطعه ســازان انگیزه ای الزم را برای تولید در سال 

آینده داشته باشند.
بیگلــو از افزایش تعــداد خودروهای کــف کارخانه 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا که البته بخشــی از آن 
هم، نتیجه تأخیر در پراخت مطالبات قطعه ســازان 
و کمبود نقدینگی واحدهای قطه ســازی بوده است؛ 
ضمن اینکه کشــور چین نیز ظرف دو ماه گذشــته 
تعطیل بوده و مواد اولیه ای که باید از مبدا این کشــور 
حمل می شد، با تأخیر حمل شد؛ ضمن اینکه به دلیل 
رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی ناشی از شیوع کرونا، 
خودروسازان بخشی از خطوط تولیدی خود را تعطیل 
کرده و تعداد پرسنل را کاهش دادند؛ اما علیرغم همه 
مشــکالت به وجود آمده، جای نگرانی نیست و تولید 
به ســرعت رونق می گیرد؛ چراکه هر دو خودروســاز 
توانایی افزایش تولید داشــته و اگــر مجوزهای الزم 
را کســب کنند، حتماً در تعطیالت سال نو، کارگران 
سر کار خواهند آمد و کسری تولید را جبران خواهند 

کرد.

وی در خصوص توانایی قطعه ســازان برای سال ۹۹ 
خاطرنشان کرد: تولیدات قطعه سازان در سال آینده 
با توجه به تزریق ۵ هــزار میلیارد تومان بهبود خواهد 
یافت، اما باید مطمئن شــد که خودروسازان به طور 
کامل تا پایان سال ســهم خود از این تسهیالت را به 
قطعه ســازان دریافت خواهند کرد؛ چراکه اگر قطعه 
ساز مشــکل کمبود نقدینگی داشــته باشد، ممکن 
است سفارش گذاری برای واردات مواد اولیه با تأخیر 
انجام گردد؛ اما به هر حال اگر اتفاق خاصی رخ ندهد 
قطعه سازان از ۱۵ فروردین ماه، با قدرت و قوت تولید 

را آغاز خواهند کرد.
بیگلو از ســازمان تأمیــن اجتماعی و ســازمان امور 
مالیاتی درخواســت کرد تا با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و مشــکالت رکــودی کارخانجــات، پرداخت 
مالیات و حق بیمــه کارفرما را با مالحظه بیشــتری 
پیگیری نماینــد؛ چراکه هــم اکنــون کارفرماها با 
شرایط ســختی مواجه هســتند که باید دولت با آنها 
همراهی نماید؛ ضمن اینکه اکنون بانک ها نیز پیگیر 
دریافت اقساط وام ها هستند در حالیکه باید همراهی 

بیشتری با تولید صورت گیرد.
وی اظهار داشــت: این یک مشــکل ملی است و باید 

همه دست به دست هم دهیم تا از آن عبور کنیم.

پدال

همزمان با شــیوع ویــروس کرونا در 
کشــور، ایران خــودرو و ســایپا برای 
افزایش مــدت گارانتــی خودروها و 
همچنین ارائه خدمات در محل برنامه 

ریزی کردند.
 بــا توجه به لــزوم مراجعــه صاحبان 
خودرو تولیدی شــرکت های ســایپا 
و ایرانخــودرو در بازه هــای زمانــی 
مشــخص یا کیلومترهــای اعالمی از 
سوی شرکت های تولید خودرو جهت 
عدم ابطال گارانتی خــودرو و دریافت 
سرویس های ادواری با توجه به شرایط 
کنونی کشــور و لزوم عدم حضور افراد 
در جامعه و سطح شــهر ودر مراکز پر 
تردد در راســتا قطع زنجیــره انتقال 
ویروس کرونا ضروری به نظر می رسد 
شــرکت های فوق الذکــر در این بازه 

زمانــی تســهیالتی جهت 
مشــتریان خــود در نظر 

بگیرند. 
تی ایران خودرو  گروه صنع
در ایــن مورد اعــالم کرد: 
ه بــا ویروس  بــرای مقابل
محصوالت  تی  گاران کرونا، 

خــود را یک ماه یــا ۲ هــزار کیلومتر 
تمدید کرد. ایران خــودرو برای مقابله 
با ویروس کرونا و نیاز نداشتن مراجعه 
ایندگی هــای این  هم وطنان بــه نم
مجموعه در شــرایط کنونی، گارانتی 
محصوالت خود را یک مــاه یا ۲ هزار 

کیلومتر تمدید کرد.
ایــن گــروه خودروســازی اعــالم 
های  کــرد: خدمــات در نمایندگی 
ایران خــودرو به دو بخــش فروش و 

خدمــات پــس از فروش 
تقســیم می شــوند کــه 
بســیاری از این خدمات با 
اســتفاده از ظرفیت های 
بســتر الکترونیــک، بــه 
صورت غیرحضوری یا ارائه 
در محل مشــتریان قابل 
انجام است. مشــتریان برای اطالع از 
خدمات فروشــی که ایران خودرو به 
صورت غیرحضوری ارائــه می کند، 
می توانند بــه پایــگاه اینترنتی این 
شرکت به نشــانی ikco.ir مراجعه 
نماینــد و از روند ارائــه خدمات آگاه 

شوند.
گروه خودروسازی ســایپا نیز میزان 
خدمت رســانی امدادخودروسایپا در 

درب منازل مشتریان را افزایش داد.

عبــاس فخاریــان، مدیــر عملیات 
امدادخودروســایپا در این مورد گفت: 
در راســتای این پویــش ملی، ضمن 
فراهم سازی شرایط بهداشتی مناسب 
برای خدمت رسانان و ایجاد اطمینان 
در مشتریان به منظور مقابله با ویروس 
کرونا، ظرفیت حــوزه خدمات خودرو 
در محل را بــا توجه به شــرایط پیش 

آمده، افزایش داده ایم.
وی از تقویــت ظرفیــت حــوزه ارائه 
خدمت خــودرو در محــل هموطنان 

خبر داد.
وی اضافــه کرد: امدادخودروســایپا، 
همگام با سایر ارگان ها و سازمان های 
امــدادی در کنــار مردم بــوده و ارائه 
خدمات خودرو در محــل را به صورت 

شبانه روزی ادامه می دهد.

گارانتی
ونا وها و رائه خدمات در محل همزمان با شیوع کر  تمدید گارانتی خودر
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وهای فولکس واگن   خودر
تصادف نمی کنند!

فولکس واگن به تازگی اعالم کرده که قصد دارد 
تا ســال ۲۰۵۰ میالدی نرخ تصادفات رانندگی 

خودروهای خود را به صفر برساند.
 شــرکت خودروســازی فولکس واگــن آلمان 
که یکــی از بزرگترین خودروســازان جهان به 
شمار می رود و بیشترین ســهم فروش خودرو 
در بازار اروپا را به خود اختصاص داده اســت، به 
تازگی اعالم کرده که قصــد دارد با بهره گیری 
از تکنولــوژی و نــوآوری های جدیــد، ایمنی 
خودروهای خود را به حداکثر رســانده و بدین 
ترتیب نرخ تصادفات رانندگی با خودروهای این 
برند آلمانی را تا ســال ۲۰۵۰ میــالدی به صفر 

برساند.
بــر اســاس گزارشــی کــه در وب ســایت 
CarAdvice  آمده اســت، بــه گفته فولکس 
واگن نســل های بعدی خودروهای این شرکت 
به نرم افزار، پردازنده و حسگرهای فوق پیشرفته 
ای مجهز خواهند شــد کــه قادرند ســوانح و 
تصادفات رانندگی را پیش از رخ دادن شناسایی 

کرده و بدین ترتیب از وقوع آنها جلوگیری کند.
به نظر می رســد که فولکس واگن قصد دارند با 
بهره گیری از دانــش نرم افزاری مهندســان و 
متخصصان خود در ابتدا تکنولوژی های جدید 
مذکــور را در خودروهای برقــی، هیبریدی و 

پالگین هیبریدی خود به کار ببرد.

شورای نگهبان مصوبه واردات 
وهای خارجی را رد کرد خودر

شــورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون 
تلفیق بودجه ســال ۱۳۹۹کل کشــور، اجازه 
واردات خودروهای خارجی)موضوع بند الحاقی 
۷به تبصره ۶( را مغایر بند هفتم سیاســت های 
کلی تولید ملی، حمایت از کار و ســرمایه ایرانی 
و بند ۸سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعالم 
و آن را مخالــف بند ۱ اصل ۱۱۰قانون اساســی 

شناخت.
 شورای نگهبان مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی 

بر واردات خودروهای خارجی را لغو کرد.
شــورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون 
تلفیق بودجه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور، اجازه 
واردات خودروهای خارجی)موضوع بند الحاقی 
۷ به تبصــره ۶( را مغایر بند هفتم سیاســتهای 
کلی تولید ملی، حمایت از کار و ســرمایه ایرانی 
و بند ۸ سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی اعالم 
و آن را مخالف بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساســی 

شناخت.

 کارخانه های فیات کرایسلر 
وپا تعطیل شدند در ار

شرکت خودروســازی فیات کرایسلر از تعطیلی 
کارخانه های خود در اروپا تــا تاریخ ۲۷ مارس 

سال جاری میالدی خبر داد.
 شرکت خودروســازی فیات کرایســلر آمریکا 
روز دوشــنبه اعالم کرد که تحت تاثیر شــیوع 
گســترده ویروس کرونا تا تاریخ ۲۷ مارس سال 
جاری میالدی بســیاری از کارخانه های خود را 

در اروپا تعطیل خواهد کرد.
بر اساس خبری که در رویترز منتشر شده است، 
خطوط تولید واحدهای FCA ایتالیا و مازراتی 
در بســیاری از کارخانه های این خودروســاز 
آمریکایی در ایتالیــا در دو هفته آینده متوقف و 

تعطیل خواهد شد.
بر اســاس بیانیه این شرکت، کارخانه های فیات 
کرایسلر در صربســتان و لهستان نیز تحت تاثیر 
شــیوع گســترده ویروس کرونا تعطیل شــده 
و تولید آنها بــه طور موقت به حالــت تعلیق در 

خواهد آمد.
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معاون سازمان هواپیمایی خبر داد

وازها با ۲۰ درصد ظرفیت انجام پر
برهان محمودی  معــاون هوانوردی ســازمان 
هواپیمایی، جزئیــات نحوه حمایت از همه کســب 
و کارهای مرتبط بــا صنعت هوانوردی کــه از کرونا 
متضرر شده اند را تشــریح کرد و گفت: پروازها با ۲۰ 

درصد ظرفیت در حال انجام است.
مرتضی دهقان درباره برآورد میزان خسارات وارده به 
صنعت هوانوردی در پی شــیوع ویروس کرونا اظهار 
داشت: با توجه به اینکه این صنعت، به ارتباطات با دنیا 
وابسته است، میزان خسارات قابل برآورد نیست و به 
کل صنعت هوانوردی دنیا و به طور کلی حمل و نقل، 

زیان وارد شده است.
 به عنوان مثال می توان یکــی از دالیل کاهش قیمت 
نفت در دنیــا را کاهش تقاضای حمل و نقل دانســت 
چون یکی از مهمترین موارد مصــرف انرژی، بخش 

حمل و نقل است .
وی افزود: با زمین گیر شدن بسیاری از هواپیماها در 
دنیا مواجه شده ایم و در کشور ما نیز که همه ساله در 
این فصل سال با اوج تقاضای سفرهای هوایی مواجه 
بودیــم، در حال حاضــر پروازها با ۲۰ تــا ۳۰ درصد 

ظرفیت انجام می شود.
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشــوری ادامه داد: این وضعیت صرفاً به شرکت های 
هواپیمایــی ایرانی محدود نیســت و شــرکت های 
هواپیمایی منطقه از جمله امــارات و ترکیش ایر نیز 

با همین مشکل مواجه شده اند.
دهقان تصریح کرد: متأسفانه سایر زیرمجموعه ها یا 
فعالیت های اقتصادی وابســته به صنعت هوانوردی 
از قبیل شرکت های هندلینگ، خدمات فرودگاهی، 
تاکســی های فــرودگاه، شــرکت های کترینــگ، 
شــرکت های تعمیر و نگهداری هواپیما، غرفه داران 

فرودگاه ها و… نیز دچار خسارت شده اند.
معاون سازمان هواپیمایی در خصوص این موضوع که 
بخشنامه های برخی شــرکت های هواپیمایی درباره 
دستورالعمل استرداد بلیت هواپیما به مسافران بدون 
کســر جریمه، محدودیت زمانی تا قبل از ســفرهای 
نوروزی داشــته و برخــی ایرالین ها، از مــردم بابت 
کنسلی بلیت، خسارت کســر می کردند، تأکید کرد: 
قطعاً این بخشــنامه های صادره از ســوی ایرالین ها 
باطل بوده و قابل انجام نیست چون کسی در آن مقطع 
زمانی در ابتدای اسفند فکر نمی کرد که این ویروس تا 
انتهای اسفند گریبانگیر مردم باشد؛ اما در حال حاضر 
همه شرکت های هواپیمایی در حال ابطال پروازهای 

نوروزی بدون کسر خسارت کنسلی هستند، ما هیچ 
ایرالین داخلی نداریم که بلیت را با کســر خســارت، 

کنسل کند.
به گفته دهقان، مشــکل برخــی ایرالین ها در حال 
حاضر کمبود نقدینگی اســت که سبب شــده تا در 
بازگرداندن هزینه بلیت های کنســل شده با مشکل 
مواجه شــوند، ولی اصل موضوع استرداد بلیت بدون 
کسر خسارت را همه ایرالین های ایرانی پذیرفته و به 

آن متعهد هستند.
 اما بــه دلیل نبــود نقدینگــی، ممکن اســت زمان 
بازگرداندن هزینه بلیت بین ۲۴ ســاعت تا یک هفته 
زمان ببرد. اگر هم بصورت موردی کسی شکایت کند، 
اکثراً به اختالف بین آژانــس و ایرالین برمی گردد که 

ما پیگیری می کنیم.
وی یادآور شد: موضوع استرداد هزینه بلیت به مردم 
بدون کســر خســارت، برای بار دوم به شرکت های 
هواپیمایی ابالغ شــده اســت؛ همچنین بر اســاس 
دستور وزیر راه و شهرسازی، امکان انتقال زمان سفر 
بر اساس تمایل مســافر به زمان های دیگر هم وجود 

دارد.
دهقان مضمون یکی دیگر از بخشــنامه های کرونایی 
ســازمان هواپیمایی را الزام ایرالین هــا، فرودگاه ها 
و شــرکت های هندلینگ به ضدعفونــی کردن همه 
روزه هواپیماهــا و فضاهای فرودگاهــی اعالم کرد و 
افزود: گروه های نظارتی همه روزه این روند را نظارت 
می کنند. البته از نظر تأمین مواد ضدعفونی کننده با 

مشکل و محدودیت مواجه هستیم.
این مقام مســئول در ســازمان هواپیمایی کشوری 
خاطرنشــان کرد: اگر مسافر مشــکوک به کرونا در 
هواپیما مشاهده شود، از انجام ســفر وی جلوگیری 
شده و کل هزینه بلیت بدون کسر وجه کنسلی به وی 

عودت داده می شود.
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری درباره 
مصوبه شــورای پول و اعتبار برای حمایت از صنعت 
هوانوردی که از انتشــار ویروس کرونــا تحت تأثیر 
قرار گرفته، اظهار کرد: قرار شــده تــا کلیه فعالیت ها 
و کســب وکارهای زیرمجموعه صنعــت هوانوردی 
تحت شــمول این مصوبه قــرار بگیــرد؛ البته هنوز 
دســتورالعمل اجرایی آن به سازمان هواپیمایی ابالغ 
نشده اما می بایست ابتدا خسارات وارده برآورد شود، 
به خصوص که برآورد حجم خســارت وارده، به مدت 

زمان ادامه این روند هم بستگی دارد.

جهش قیمت سکه در بازار
در پی افزایش توامان قیمت دالر در بازار ایران و 
طال در بازارهای جهانی، قیمت سکه بهار آزادی 

بیش از ۲۴۰ هزار تومان افزایش یافت.
 افزایش قابل توجه قیمت سکه در حالی رخ می دهد 
که فعاالن بازار از به کف رســیدن تقاضا در بازار 

طال و سکه خبر می دهند.
 دالر با رشــد ۸۵۰ تومانی قیمت بار دیگر دو سد 
مقاومتی را شکســت و باالتــر از نیمه کانال ۱۵ 
هزار تومان ایستاد، در دیگر سوی بهای هر اونس 
طال در بازارهای جهانی نیز با ۶ دالر و ۸۹ سنتی 

به ۱۵۳۶ دالر رسید.
 بر این اســاس هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید به قیمــت ۶ میلیــون و ۲۰۴ هزار 
تومان در بازار عرضه شد که افزایشی نزدیک به 
۲۴۰ هزار تومان را نســبت به روز گذشته نشان 
می دهد. سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز با رشد 
۲۰۰ هزار تومانی قیمت بــه ۶ میلیون و ۷ هزار 

تومان در بازار فروخته می شود.  
 قیمت نیم ســکه و ربع ســکه نیز بــه ترتیب ۳ 
میلیون و ۶۳ هزار تومان و یــک میلیون و ۷۶۳ 
هزار تومان اعالم شده که در قیاس با روز گذشته 
به ترتیب رشــدی ۲۰ و ۱۷ هزار تومانی را نشان 

می دهد. 
ســکه گرمی نیز در بازار به نرخ ۹۷۲ هزار تومان 
عرضه می شــود. هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز در 
بازار۶۰۹ هزار تومان قیمت خورد که رشــدی 
نزدیک بــه ۱۲ هــزار تومان را در قیــاس با روز 

گذشته نشان می دهد. 

استرداد بلیت قطارهای مسافری از 
طریق تماس با تلفن شماره ۱۵۳۹

شــرکتهای حمل و نقل ریلی مســافری رجا و 
ســفیر به منظور رفاه مسافران و حفظ سالمت 
آنان از روز دوشــنبه ۲۶ اســفندماه استرداد 
بلیت قطارها را از طریق تلفن ۱۵۳۹ نیز انجام 

می دهند.
 این شرکت های مسافری ریلی با اعالم این خبر 
افزودند: از ساعت ۱۰صبح تاریخ ۲۶ اسفند ماه 
۹۸ هر کدام از مسافران شرکت های رجا و سفیر 
که تمایل به اســترداد بلیت های خــود را دارند 
می توانند از طریق ســامانه ارتباط با مشتریان با 
تلفن ۱۵۳۹ تماس و به صورت تلفنی نسبت به 
استرداد اقدام کرده و وجه بلیت خود را حداکثر 

ظرف ۴۸ ساعت دریافت کنند.
متقاضیان استرداد هنگام تماس می بایست 
شماره سریال بلیت های صادره، شماره تلفن 
همراه )موبایلی( که هنگام خرید بلیت ثبت 
کرده اند همچنین شــماره کارت بانکی یکی 
از افرادی که بلیت به نام ایشــان صادر شده 
است را جهت تطبیق و اســترداد وجه اعالم 

کنند.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی:
قیمت هرکیلو شقه گوشت 

گوسفندی ۱۲۵ هزار تومان شد
 رییس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت فعلی 
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه 
را برای مصرف کنندگان ۱۲۵ هزارتومان عنوان 
کرد و گفت: با کاهش تقاضــا قیمت در یک تا دو 

روز آینده روند کاهشی به خود می گیرد.
» علــی اصغر ملکــی « دربــاره افزایش قیمت 
گوشــت گوســفندی طی روزهای اخیر افزود: 
اکنون دام زنده و گوشت گوســفندی مورد نیاز 
کشــور تامین اســت و کمبودی در این زمینه 
نداریم اما برخی عوامل از جمله شایعه قرنطینه 
سازی برخی اســتان ها، افزایش تقاضا، افزایش 
کرایه حمل و نقل، محدودیت بهداشــتی عرضه 
دام، کاهــش تقاضای قلــوه گاه و کاهش قیمت 
آالیش دام بر قیمت گوشت گوســفندی تاثیر 

داشته است.
وی اظهارداشــت: البتــه همه ســاله در اواخر 
اســفندماه به دلیل افزایش تقاضا شاهد افزایش 
قیمت گوشت قرمز بودیم، اما یک علت افزایش 
قیمت گوشت به شــایعه قرنطینه شدن برخی 
اســتان های کشــور مربوط اســت به طوری 
که موجب ازدحــام جمعیت بــرای خرید این 

محصول در سه تا چهار روز گذشته شده است.
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی، این محصول 
را  کاالی اساســی و مورد نیاز مردم برشــمرد و 
گفت: امــروز قیمت هر کیلوگــرم دام زنده بین 
۴۳ تا ۴۵ هزار تومان، قیمت هر کیلوگرم شــقه 
گوشت گوســفندی  از کشــتارگاه برای مغازه 
داران بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ هــزار تومان و قیمت هر 
کیلوگرم شــقه گوشت گوســفندی بدون دنبه 
برای مصرف کننــدگان با حداقــل ۱۰ درصد 

افزایش عرضه می شود.
به گفته وی، هر کیلوگرم گوشــت گوســفندی 
شــقه بدون دنبه برای مصــرف کنندگان ۱۲۵ 

هزار تومان است.
ملکی، درباره افزایش مجــدد کرایه حمل و نقل 
و کاهش قیمت آالیش در رشــد قیمت گوشت 
گوسفندی افزود: اکنون به دلیل رعایت مسائل 
بهداشتی و سختگیری های قرنطینه ای از سوی 
سازمان دامپزشکی کشــور، عرضه دام تدریجی 
وارد بازار می شود که موجب شــده تا کرایه دو 

سره از دامداران دریافت شود.

کاهش 70 هزارتومانی قیمت آالیش دام
رییــس اتحادیه گوشــت گوســفندی گفت: 
همچنیــن بــه دلیل تعطیلــی رســتوران ها، 
طباخی ها و جگرکی ها قیمت قلوه گاه و آالیش 
دام از جمله هر دســت دل و جگر و کله پاچه از 
۱۲۰ هزارتومان به ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان رسیده 
اســت که این کاهش ۷۰ هزار تومانی قیمت ها 

روی قیمت گوشت موثر بوده است.

فعال بودن کشتارگاه ها در ایام تعطیل
ملکی تعــداد کشــتارگاه هــای صنعتی ذبح 
دام ســبک را در تهــران ۱۱ مورد برشــمرد و  
اظهارداشت: کشتارگاه های عرضه دام تا روز ۲۹ 
اسفندماه فعال هســتند و در ایام تعطیل نیز به 
صورت شــیفتی به فعالیت خود ادامه می دهند 
بنابراین مردم نگرانی در خصوص عرضه گوشت 

گوسفندی به بازار نداشته باشند.


