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تنها  30درصد اصناف اجازه فعالیت دارند

رئیــس اتاق اصناف تهران گفت :با توجه به اعمال محدودیتهای جدید
مقابلــه بــا کرونا از اول آذرمــاه ،تنها  30درصد از اصنــاف اجازه فعالیت و
 70درصد آنها تا دو هفته تعطیل هســتند .قاسم نوده فراهانی با اشاره به
آغاز محدودیتهای جدید مقابله با کرونا از روز شنبه گفت :محدودیتها
شامل گروه شغلی یک نظیر نانواییها ،سوپرمارکتها ،خواربارفروشیها،
تعمیرگاههــا و لــوازم یدکــی فروشهــا (خانگــی و خودرو) ،فروشــگاههای
زنجیرهای ،مراکز بهداشــتی و درمانی ،داروخانهها و چاپخانهها نمیشود.
وی افــزود :فعالیت گروه شــغلی یک نباید هیچ تداخلی بــا گروههای دو،
ســه و چهار داشــته باشــد یعنی هر واحد صنفی مطابق با رسته شغلی در
پروانه کسب باید کاال عرضه کند و فروشگاههای زنجیرهای هم نمیتوانند
پوشــاک یا ظروف به متقاضیــان عرضه کنند .نوده فراهانــی تصریح کرد:
تمــام واحدهای صنفــی گروه یک نیز باید رأس ســاعت  ۲۰تعطیل شــود
چراکه محدودیت رفت و آمد در خیابان از ساعت  ۲۱به بعد ممنوع است
و اصناف شامل این ممنوعیت میگردند/.اتاق اصناف

اخبار

بلیت هواپیما برای بیماران کرونا صادر نمیشود

سازمان هواپیمایی کشوری با صدور اطالعیهای اعالم کرد :تمام شرکتهای
هواپیمایی داخلی به سامانه شناسایی بیماران مبتال به ویروس کرونا متصل
شــدند و بــرای بیمــاران مبتال به کرونا بلیت صادر نمیشــود .بر این اســاس
ابتدا در زمان فروش بلیت ،وضع مســافر از طریق اتصال به بانک اطالعاتی
بیمــاران مبتال به کرونا در وب ســرویس ماســک وزارت بهداشــت اســتعالم
گرفته می شــود و در صورت ابتالی مســافر به ویروس کووید ،۱۹بلیت صادر
نخواهد شد .همچنین وضع مسافران از جهت ابتال به ویروس کرونا مجدداً
در زمان حضور در فرودگاه و هنگام دریافت کارت پرواز از وب سرویس مذکور
استعالم و در صورت ابتال به کووید ،۱۹کارت پرواز صادر نمیشود .بنا به این
اطالعیه ،مسافرانی که به ویروس کرونا مبتال شده و نام آنها در سامانه درج
شده باشد ،پس از بهبودی و با داشتن تست منفی کرونا میتوانند برای خرید
بلیت هواپیما اقدام کنند /.سازمان هواپیمایی کشوری
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توگو با رئیس اتاق اصناف بررسی شد
مسئولیت اجتماعی اصناف و چالشهای پس از تعطیالت فراگیر در گف 

واردات گندم توسط بخش خصوصی ممنوع است

مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایران گفــت :واردات گندم توســط
بخــش خصوصی کشــور انجام نمیشــود .یزدان ســیف با بیــان اینکه از
ســال  ۹۵تاکنــون واردات هرگونه گندم توســط بخــش خصوصی ممنوع
بوده اســت ،افزود :در ســالهای اخیر ( )۹8-۹9بهمنظــور تکمیل ذخایر
اســتراتژیک و بــاال بردن ضریب امنیت قضایی کشــور نســبت به واردات
گنــدم ،صرفاً توســط بخش دولتی اقداماتی صــورت گرفته و هیچ بخش
خصوصی نسبت به واردات گندم اقدام نکرده است .طی سالهای اخیر
بهدلیــل خودکفایی در تولید گندم و خرید از کشــاورزان داخلی ورود این
محصول به کشــور ممنوع بوده اســت و به غیر از تکمیل ذخایر کشــور در
برخی مواقع توســط شرکت بازرگانی دولتی ،مجوزی برای واردات گندم
از ســوی بخش خصوصی صادر نشــده اســت .تولید گندم در سال  ۹۸به
 ۱۴میلیون تن و خرید تضمینی آن ،به بیش از هشــت میلیون تن رســید
کــه نشــان میدهد دولت در ســایه تحریمهــا ،برای خودکفایــی در تولید
این محصول استراتژیک ،عملکرد مطلوبی ارائه داده و توانسته با ایجاد
درآمدزایی و انگیزه برای تولیدکنندگان ،تولید باال و مستمر این محصول
را در اولویت برنامههای خود قرار دهد /.وزارت صمت
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بیمه ،مالیات و عوارض ،سه دغدغه کرکرههای پایین

بیش از  2میلیون واحد صنفی مشمول اجرای محدودیتهای کرونایی شدند
سپیده پیری

خبرنگار

از زمــان شــیوع کرونــا در جهان ،دولتها بــا دوگانه
جــان و نــان مواجــه بودنــد و در برهههــای زمانی و
با توجه به میزان شــیوع ویروس یکــی را بر دیگری
اولویت بخشــیدند.حاال با موج دوبــاره کووید  19در
جهــان و افزایش تعداد فوت شــدگان مبتال به این
بیمــاری ،سیاســت دولتها نــه بر قرنطینــه کامل
بلکه بر تعطیلی فراگیر یا همان الک داون است تا
خســارتهای جانی ناشی از این بیماری که کم هم
نبــوده را به حداقل برســانند .در ایران هــم از دیروز
اول آذر مــاه محدودیت فعالیت برخی مشــاغل و
منع تردد در ســاعاتی از شــبانه روز سیاستی بود که
اعمال شــد تا به تعبیر کادر درمان دو هفته حیاتی
بــرای مهــار کرونــا را از کــف ندهیــم .در ایــن میــان
بسیاری از حرف و مشاغل که از ابتدای سال تا کنون
هــم با شــرایط نامســاعدی مواجه بودند مشــمول
طرح محدودیت فراگیر شدند .رئیس اتاق اصناف
همــکاری با ســتاد مبارزه بــا کرونــا و همراهی برای
مدیریــت بیمــاری را بــر فعالیت اقتصــادی ارجح
میدانــد اما مطالبات و خواســتههایی هــم دارد که
انتظــار مــیرود پــس از رفــع محدودیتها محقق
شــود .از برخی معافیتها گرفته تــا تعویق وصول
چکهای صادر شــده دغدغه ایــن روزهای گروهی
است که کرکرهها را پایین کشیدهاند تا سالمت جان
دوبارهای بگیرد .البته در این میان معاوناقتصادی
رئیسجمهوریهمتوضیحاتیدرموردتسهیالتدر
نظرگرفتهشــدهبرایاینمشــاغلدادهکهدرصفحه
توگوی «ایران» با
 7میتوانید بخوانید.مشروح گف 
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران را در ادامه
میخوانید.
 ëëتدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از شیوع گسترده
ویروسکروناراچقدرمؤثرمیدانید؟
بــا توجه بــه شــیوع گســترده ویــروس کرونــا در
تمامــی کشــورهای جهــان و ابعاد وســیع تأثیر این
بیمــاری بــر دنیــا و همچنین ایــران موجب شــد تا
دســتگاههای اجرایــی در جهــان تدابیــر جدیدی را
برای مدیریت این بیماری درنظر بگیرند که کشور ما
ایران هم از آن مستثنی نیست .در حقیقت با توجه
به اینکه اصناف کشور مسئولیت اجتماعی خطیری

دارند در ماههای گذشته برای کنترل و کاهش شیوع
کرونا همکاریهای گســتردهای را به عمل آوردهاند
که جای بسی تشکر دارد.
ëëبا آغــاز محدودیتهای فراگیــر از ابتــدای آذرماه
کســب و کار و فعالیــت اصناف دچار چــه تغییراتی
یشود؟
م 
بــا آغــاز آذرمــاه تدابیــر و اقدامات جدیــدی در
دســتور کار قــرار دارد کــه میتواند به کاهش شــیوع
ویروس کرونا کمک کند.اصنافی که نیازهای روزمره
شــهروندان را تأمین میکنند در گروه نخست جای
گرفتهانــد کــه اجــازه فعالیــت در مناطــق قرمــز را
خواهند داشــت.تعداد مشــاغل گــروه اول افزایش
پیدا کرده اســت که بر اســاس آن ،تعمیــرات لوازم
خانگی ،یدکی و واحدهای خدماتی اجازه فعالیت
در روزهــای اعمــال محدودیــت دارنــد ،البتــه در
روزهای آینده تا زمان اجرای طرح احتمال بازنگری
و تغییرات مجدد نیز وجود دارد.
مشــاغل گروههــای  ۳ ،۲و  ۴مجــوز فعالیــت در
مناطق قرمز را نخواهند داشــت ،بیش از  ۲میلیون
واحد صنفی مشــمول این تعطیلی هستند که این
موضوع به آنها ابالغ شده و مکلف به اجرا هستند.
در رابطه با رستورانها و اغذیهفروشان هم باید
اضافــه کنم که در صورت نصــب اطالعیه مبنی بر
سرو غذای بیرون بر و عدم استفاده از محیط سالن
غذاخوری امکان فعالیت خواهند داشت.

 ëëاتاق اصناف برای جبران زیان اقتصادی ناشــی از
تعطیــات چه راهکارهــا و پیشــنهادهایی ارائه کرده
است؟
در حــال حاضر بیــش از  2میلیون واحد صنفی
داریم که با اجرای محدودیتهای کرونایی مشمول
تعطیالت خواهند شــد .در راستای جبران خسارت
ناشــی از این اتفاق پیشــنهادهایی ارائــه کردهایم تا
اصنــاف با خســارت کمتری این تعطیلی را پشــت
سر بگذارند؛ به طور مثال واحدهای صنفی بهدلیل
اینکه از تعطیلی مراکز خــود در هفتههای پیش رو
مطلــع نبودند و کاالهــای مورد نیاز خــود را با چک
خریــداری کردهانــد ،با توجــه به فعالیــت بانکها
صاحبان چک میتوانند نسبت به وصول آن اقدام
کنند .بســیاری از واحدهای صنفی با درآمد روزانه،
هزینههــای خــود را تأمیــن میکنند که بــا توجه به
تعطیلی دوهفتهای مناطق قرمــز و احتمال ادامه
آن ،توان پرداخت تعهــدات مالی خود را نخواهند
داشــت کــه انتظــار مــیرود دولــت در ایــن زمینــه
حمایتهاییازجملهتعویقوصولتعهداتمالی
را در دستور کار قرار دهد.
ëëانتظــاراصنــافازمســئوالندرزمــانتعطیــات
کروناییوپسازآنچیست؟
پرداخت بیمه ،مالیات و عوارض شهرداری یکی
از مهمترین مشــکالت اصناف تعطیل شده است،
برخی از مشاغل مانند تاالرهای پذیرایی در ماههای

گذشته به طور کامل تعطیل بودهاند و برخی دیگر
نیــز از جملــه آرایشــگاهها بــا محدودیتهایــی بــه
فعالیت خود ادامه دادهاند که پیشنهاد کردیم برای
این گروه از مشاغل معافیت مالیاتی در نظر گرفته
شــود .همچنین هزینههای ناشی از بیمه و عوارض
شــهرداری از اصنــاف مناطق قرمز مطالبه نشــود.
مجلس یازدهم نیز حمایت از اصناف را در دســتور
کار خود قرار داده اســت .با این توضیح که حمایت
از واحدهــای صنفــی ،حمایــت از حفــظ اشــتغال
اســت زیرا در صــورت تــداوم تعطیلی کارکنــان در
بخشهــای مختلــف تعدیــل و بیــکار میشــوند و
دولت مجبور به پرداخت بیمه بیکاری خواهد شــد
در حالی که میتواند همین هزینه را برای اشــتغال
ایــن افــراد صرف کنــد .با وجــود تمام شــرایطی که
تعطیلیها در پی خواهد داشــت اصناف با شــبکه
درمان کشور برای کنترل شیوع کرونا همکاری الزم
را خواهند داشت تا با کاهش تردد ،زنجیره انتقال و
مرگ ناشی از آن قطع شود.
ëëپیشنهاد شما برای آســیبپذیری کمتر اصناف در
ایندورانچیست؟
با وجود این که برخی مشــاغل پرخطــر از ۸ماه
پیش تاکنــون همچنان تعطیل بودنــد در چند روز
گذشــته درخواســت بازگشــایی ایــن مشــاغل را بــا
رعایت پروتکلهای بهداشتی به ستاد ملی مقابله
با کرونا ارائه کردیم اما موج تازه شیوع کرونا موجب

شــد این ســتاد اعالم کند که نهتنهــا مجوز فعالیت
واحدهــای صنفــی پرخطــر در ســتاد مذکــور صادر
نخواهد شــد بلکه احتمال تعطیلــی برخی دیگر از
صنوف با ریســک کم و متوسط نیز با تصمیم ستاد
کشوری مقابله با کرونا انجام میشود.
متأســفانه بــا وجود درخواســتهای مکــرر این
واحدهــای صنفــی برای بازگشــایی بهدلیــل تداوم
زیاندهــی و احتمــال نابــودی کســب و کارشــان،
نتوانســتیم کاری بــرای اینگونه رســتههای شــغلی
انجام دهیم .عالوه بر اینها ســتاد کشوری مقابله با
کرونــا دســتورالعملهای جدیدی را بــرای رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی و تعطیلی برخــی اصناف
صادر میکند .این شــرایط ستاد ملی کرونا را ناگزیر
به اتخاذ تصمیمات تازهای برای رعایت پروتکلها
و تعطیلی مشاغل کرده است.
بازرسان اتاق اصناف نیز بر رعایت پروتکلهای
بهداشــتی در واحدهــای صنفــی نظــارت داشــته و
درصورتی که این واحدها دســتورات ابالغی ستاد را
اجــرا نکنند با آنها برخــورد و واحد صنفی متخلف
را تعطیــل میکننــد .اکثر واحدهای صنفــی با زدن
ماســک ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و کشیدن
دیوارهــای نایلونــی و اســتفاده از دســتکش ایــن
پروتکلها را رعایت کردند اما باید از مردم بخواهیم
تا شــیوه نامهها را تمام و کمــال رعایت کنند با این
امید که هر روز شاهد مرگ یکدیگر نباشیم.
از ابتــدا نیــز دلیــل بازگشــایی مشــاغل بهبــود
وضعیت ناشی از کاهش همهگیری کرونا بوده است
اما اکنون بهدلیل شــیوع و همهگیــری این بیماری،
ســتاد ملی مقابله با کرونا ناگزیر به تداوم تعطیلی
برخی مشــاغل پرخطــر و تعطیلی تدریجی ســایر
صنوف با ریسک متوسط و حتی کم شده است.
رونــد تعطیلــی مشــاغل نیــز هماننــد دوران
بازگشــایی کســب و کارها خواهد بود .ابتدا مشاغل
با ریسک متوسط و درصورت تداوم شیوع بیماری،
مشــاغل کمخطر نیز تعطیل شــده و همانند سال
گذشتهفعالیتواحدهایصنفیبهکسبوکارهای
کم خطری مانند خواربارفروشــان ،سوپرمارکتها
و ...محدود خواهد شــد که مایحتاج ضروری مردم
را بــا رعایت همــه پروتکلهــای بهداشــتی عرضه
میکنند.

