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]شهروند[ وام های یک و دو میلیون تومانی کرونا شگرد کالهبرداران فضای 
مجازی شده و لینک های متعددی با عنوان ثبت نام برای تسهیالت کرونا 
به وجود آورده است. این درحالی است که احمد میدری، معاون رفاه وزیر کار 
به »شهروند« می گوید که هنوز هیچ ثبت نامی برای وام های کرونا انجام نشده 
و وزارت کار منتظر است تا این طرح در کمیته اقتصاد ستاد مبارزه با کرونا به 
تصویب برسد و پس از آن بانک مرکزی بخش نامه نحوه پرداخت وام را به بانک ها 
ابالغ می کند. به گفته او به احتمال زیاد یکشنبه هفته جاری ستاد مبارزه با کرونا 

پرداخت این وام را تصویب می کند. 

دستورالعمل پرداخت وام کرونا تهیه شد
در  و  پنجشنبه   روز  رئیس جمهوری  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
واکنش به یک ویدیوی فضای مجازی اعالم کرد که دستورالعمل پرداخت 
یک  اعتباری  کارت  به زودی  و  است  شده  تهیه  و  تصویب  کرونا  وام های 
عرضه  کرونا  در  آسیب دیده  شاغل  ۴ میلیون  برای  تومانی  دو میلیون  و 
می شود. این خبر را جهانگیری در واکنش به ویدیویی اعالم کرد که پیرمرد 
دست فروشی از شرایط دشوار امرار معاش در روزهای قرنطینه گفت. البته 
جزئیات  به  اشاره  بدون  این  از  پیش  هم  کار  وزیر  شریعتمداری،  محمد 
سوءاستفاده  اسباب  مسأله  همین  و  بود  گفته  وامی  چنین  پرداخت  از 
کالهبرداران در فضای مجازی شد. این درحالی است که هنوز هیچ سازوکاری 

برای ثبت نام متقاضیان اعالم نشده است.

چه کسانی وام کرونا می گیرند؟
اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، 
فصلی  کارگران  و  دست فروشان  بین شهری،  کرایه های  و  مینی بوس 
قرار  وام  این  هستند.  تومانی  دو میلیون  تا  یک  وام  مشموالن  روزمزد 
است به ۴ میلیون نفر پرداخت شود و شاغالن دارای درآمد ثابت از قبیل 
همچنین  و  بازنشستگی  صندوق های  مستمری بگیران  دولت،  کارکنان 
ح  طر این  مشمول  حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت  مستمری بگیران 

نیستند.

برای دریافت وام چه باید کرد؟
متقاضیان این وام باید در تاریخی که بعدا اعالم می شود، در پایگاه اطالعات 
رفاه ایرانیان ثبت نام کنند و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بعد از تأیید اطالعات 
ثبت نام شده ها، آنها را برای دریافت وام به بانک ها معرفی می کند. بانک هایی که 
این وام ها را پرداخت می کنند، همان بانک هایی هستند که یارانه نقدی و کمک 

حمایت معیشتی را ماهانه به حساب سرپرست خانوار واریزمی کنند. 

جزئیات بازپرداخت وام 
دو روز پس از اعالم اسامی مشموالن به بانک ها، پرداخت وام انجام می شود 
و براساس این طرح خانواده های یک نفره یک میلیون تومان و خانواده های 
بیشتر از یک نفر 2 میلیون تومان وام دریافت می کنند.  بازپرداخت اقساط این 
وام در 27 ماه است و البته سه ماه پس از دریافت وام دوره تنفس به شمار می آید 
و پس از آن پرداخت اقساط وام در 2۴ ماه و با نرخ سود 12 درصد انجام می شود 
که ۴ درصد آن را وام گیرندگان پرداخت می کنند و 8 درصد سود را سازمان برنامه 

و بودجه پرداخت می کند. 
نکته مهم دیگر درباره این وام نحوه هزینه کرد آن است و اعتبار یا به صورت 
نقد یا برای خرید کاالها ازجمله کاالهای اساسی در مراکز خدماتی و فروشگاه های 
افراد برای  سراسر کشور پرداخت می شود. همچنین اعالم شده است که 
دریافت این وام نیاز به حضور مستقیم در بانک ها ندارند و بانک عامل می تواند 
با اخذ تعهد الکترونیکی از متقاضی، اقساط را از محل حساب یارانه نقدی و کمک 
حمایت معیشتی کسر کند. به جز این، مشموالن این طرح حتی در صورت 
داشتن چک برگشتی یا اقساط معوق بانکی هم می توانند این وام را دریافت 

کنند. 

ح چگونه است؟ نحوه اجرای طر
بانک مرکزی باید بخش نامه دریافت این وام را به بانک های عامل ابالغ کند و 
بانک ملی ایران  موظف شده است سامانه اعتباری رفاه ایرانیان را راه اندازی و 
راهبری کند. همچنین در این طرح تأکید شده است که دریافت کنندگان وام در 

طول بازپرداخت تسهیالت نمی توانند بانک عامل شان را عوض کنند. 

]مریم شکرانی[ با شیوع کرونا اخبار ضد و نقیضی درباره مسافرت نوروزی 
ایرانی ها منتشر شد و مسافران با انتقادهای تند بسیاری از کاربران فضای 
مجازی مواجه شدند. از آن سو، برخی دیگر از کاربران اعتقاد داشتند سفرهای 
نوروزی مردم به عمد پررنگ شده است تا تقصیر شیوع کرونا به گردن آنها 
بیفتد. حاال گزارش آماری ترددهای نوروزی به رسم هر سال آماده شده است و 
نشان می دهد که مسافران هواپیما، قطار و اتوبوس های بین شهری به طور 
قابل توجهی ریزش داشته و سفر با خودروهای شخصی هم تقریبا به نصف 

سال های گذشته رسیده است. 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در همین زمینه به پایگاه اطالع رسانی 
سفرهای  قید  قطار  مسافران  تمامی  تقریبا  که  است  گفته  وزارتخانه اش 
نوروزی را زدند و امسال سفرهای ریلی 9۴ درصد کاهش داشته است. پس از 
، اتوبوس های بین شهری هم 75 درصد مسافران نوروزی شان را نسبت  قطار
به  سال گذشته از دست دادند و شرکت های هوایی با ریزش 70 درصدی 

مسافران شان در رده سوم ایستادند.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن ایرالین ها هم به ایلنا گفته بود 
که رویگردانی مسافران از سفرهای هوایی همچنان ادامه دارد، به طوری که 
ایرالین ها زیان سنگین 3 هزار میلیارد تومانی متحمل شده اند و سه شرکت 
هواپیمایی هم به طور کامل تمام هواپیماهایشان را به پارکینگ ها منتقل 

کرده اند. 
در این میان، نکته چالش برانگیز قرنطینه نوروزی، سفر با خودروهای 
آن را نشانه گرفت. وزیر راه و  شخصی بود که پیکان تیز انتقادهای مردم 
آمار  ذکر  بدون  شخصی  خودروهای  با  نوروزی  سفرهای  درباره  شهرسازی 

گفته است که این ترددها کاهش چشمگیر داشته است و البته سازمان 
راهداری با آمار و جزئیات بیشتر گفته است که در 12 روز تعطیالت نوروز به طور 

میانگین روزانه ۴7۴ هزار خودرو شخصی در جاده ها تردد داشته است. 
این سازمان گزارش داده است که تردد خودروهای شخصی در جاده ها 
به حدود نصف  سال گذشته رسیده است. بنا بر این گزارش، در تعطیالت 
نوروزی 7 میلیون و 170 هزار وسیله نقلیه سبک و سنگین تردد داشته است. 

آمار پارسال 1۴ میلیون و 130 هزار دستگاه بوده است. 
در پایان اینکه گویا بیشتر مسافران نوروزی که با خودروهای شخصی شان 
آمار  برگشته اند.  شهرهایشان  به  پنجشنبه  روز  بودند  رفته  سفر  به 
منتشرشده سازمان راهداری در روز جمعه، پانزدهم فروردین نشان می دهد 
که روز پنجشنبه ترددهای برون شهری به یکباره 115 درصد نسبت به روزهای 

قبل افزایش داشته است. 

اقشار آسیب پذیر فاقد 
درآمد ثابت از قبیل 

رانندگان تاکسی، اتوبوس، 
مینی بوس و کرایه های 

بین شهری، دست فروشان 
و کارگران فصلی روزمزد 

مشموالن وام یک تا 
دو میلیون تومانی هستند. 

این وام قرار است به 
4 میلیون نفر پرداخت شود

وزیر راه و شهرسازی 
درباره سفرهای نوروزی با 

خودروهای شخصی بدون 
ذکر آمار گفته است که این 

ترددها کاهش چشمگیر 
داشته است و البته سازمان 

راهداری با آمار و جزئیات 
بیشتر گفته است که در 12 

روز تعطیالت نوروز به طور 
میانگین روزانه 474 هزار 

خودرو شخصی در جاده ها 
تردد داشته است
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اقتصاد جهان

بــازار  جــــهــانـــــی

) تغییرقیمت )دالر نــــــوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1612.16

14.65

29.73

16.87

بــازار  طال

تغییرقیمت )تومان( انواع سکه 

سكه امامی 

سكه بهار آزادی 

نیم سكه 

ربع سكه 

سكه گرمی 

طالی 18 عیار 

6398000

6257000

3093000

1793000

982000

637200

تـابـلوی قـیـمـت

بــازار  ارز    )قـیمـت هـا بـه تــومان(

تغییرآزاد )اسکناس(

د الر آمریكا

یورو
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14896
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مـــــــرور

]پایگاه اطالع رسانی دولت[ اوپک برای مبارزه با 
کرونا، نیم میلیارد دالر به ایران کمک کرد. این مبلغ در 
اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است تا در 
ازای آن تجهیزات بسیار ضروری بیمارستانی به ایران 

تحویل دهد. 
]ایسنا[ کارگرانی که فقط سه تا چهارماه سابقه کار 
دارند و با کرونا بیکار شده اند، می توانند درخواست 
بیمه بیکاری دهند. برای درخواست بیمه بیکاری به 
https: //bimebikari.mcls.gov.ir/سامانه

Darkhast.aspx مراجعه کنید. 
]ایلنا[ پایش ثبت نامی های مسکن ملی در مرحله 
دوم آغاز شد. با شیوع ویروس کرونا در اسفندماه 98، 
ثبت نام مرحله دوم به دو روش مراجعه به سامانه 
حاضر  درحال  که  شد  انجام  پیامکی  و  اینترنتی 
ثبت نامی های اینترنتی بررسی و پس از بهبود وضع 

کرونا ثبت نامی های پیامکی پایش می شوند. 
]ایسنا[ شرکت توزیع برق اعالم کرد، مشترکانی که 
اینترنت  طریق  از  را  برق شان  قبض  نیستند  قادر 
دریافت و پرداخت کنند، برای گرفتن کارت شناسایی 
برق با شرکت برق منطقه شان تماس بگیرند. کارت 
برق حاوی کد شناسه قبض است و افراد از طریق 
تلفن ثابت یا عابربانک می توانند با این کد، قبض 

برق شان را پرداخت کنند. 

 بورس در تعطیالت نوروز
سبزپوش شد

نوروزی  تعطیالت  در  بورس  ]شهروند[ 
توانست سبز بماند و روند رو به رشدی از خود 
روز  آخرین  در  سرمایه  بازار  بگذارد.  جای  به 
 کاری در سال 99 که قبل از سیزده به در بود،
 2 هزار و 12 واحد رشد کرد و در ارتفاع 5۴7 هزار

و 661واحد قرار گرفت. بورس در روزهای کاری 
تعطیالت نوروز 37هزار واحد رشد کرده است 
و به نظر می رسد علت رشد شاخص بورس در 
تعطیالت عرضه های اولیه سنگینی است که 
در بازار سرمایه انجام شد. این در حالی است 
که بورس در اسفند ماه ریزش های پی درپی 
شاخص ها را تجربه کرده بود و باید منتظر ماند 
و دید که در روزهای آینده آیا باز هم شاخص 

بازار سرمایه صعودی می ماند؟ 

نگرانی برای کمبود غذا در شرایط کرونا

]تسنیم[ رؤسای سازمان جهانی خواروبار 
و کشاورزی )فائو(، سازمان بهداشت جهانی 
بیانیه ای  صدور  با  جهانی  تجارت  سازمان  و 
مقامات  اگر  که  دادند  هشدار  مشترک 
کشورها نتوانند بحران ویروس کرونا را کنترل 
کنند، احتمال کمبود مواد غذایی در سراسر 

جهان وجود دارد.
از  بسیاری  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به  
حالت  به  را  خود  کسب وکارهای  دولت ها 
ُکند  را  ویروس  انتشار  تا  درآورده اند  تعطیل 
کنند، اما این منجر به کاهش شدید تجارت 
زنجیره های عرضه مواد غذایی  و  بین المللی 
ترس  که  است  حالی  در  این  است.  شده 
عمومی و هجوم مردم برای خرید مایحتاج خود 
زنجیره های  شکنندگی  قرنطینه،  دوران  در 
قفسه های  زیرا  است،  داده  نشان  را  عرضه 
خالی  کشورها  از  بسیاری  در  سوپرمارکت ها 

شده است. 

پرداخت تسهیالت مشاغل آسیب دیده در آستانه نهایی شدن 

اعالم جزئیات دریافت وام کرونا
 معاون وزیر کار در پاسخ به »شهروند«: ثبت نام هنوز آغاز نشده است 

انتشار آمار مسافران نوروز 99 

چند  درصد ایرانی ها سفر نوروزی رفتند؟

نسیم اعتمادی/شهروند

عـــدد خــبــــر

٪18

٪ 50

 درآمد سیستان وبلوچستانی ها
یارانه است

درآمد  یک پنجم  حدود  چیزی 
تأمین  یارانه  با  سیستان وبلوچستانی ها 
تهیه  آمار  پژوهشکده  که  گزارشی  در  می شود. 
کرده است، مردم شهرنشین این استان با سهم 
بیشترین  درآمدشان،  از  یارانه  18 درصدی 
از  پس  دارند.  یارانه  به  را  درآمدی  وابستگی 
و  کرمان  استان های  سیستان وبلوچستان، 

آذربایجان غربی در رده های بعدی قرار دارند. 

متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران 
میانگین قیمت مسکن در تهران به رکورد تازه 
15 میلیون و 568 هزار تومان در هر مترمربع رسید. 
در  راه وشهرسازی،  وزارت  گزارش  براساس 
مترمربع  هر  قیمت  متوسط  بهمن ماه  سال98 
۴05 هزار  و  1۴ میلیون  تهران  در  مسکونی  واحد 
تومان بود که با رشد 8.6 درصدی در اسفند 98 به 

کانال 15 میلیون تومان وارد شد. 

کمتر از جهان مالیات می دهیم 
از  مالیات  سهم  جهانی  متوسط  که  درحالی 
تولید ناخالص ملی 1۴ درصد است، این رقم در 
50 درصد  حدود  و  است  7 درصد  حدود  ایران 
میانگین جهانی است. به گزارش فارس و بنا به 
این  اصلی  دلیل  مالیاتی  امور  سازمان  اعالم 
در  که  است  فراوانی  مالیاتی  فرارهای  موضوع، 
تا  ایران  در  فرار مالیاتی  رقم  خ می دهد.  ر کشور 

۴0 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 

 15/5
میلیون تومان


