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عکس  :خبرگزاری موج

تالشجهانیبرایمقابله
بافرارمالیاتیمضاعف
کسبوکارهایدیجیتال

بانک ملی برای صدور کارتهای اعتباری مبتنی
بر سهام عدالت که هیچ وقت قابلیت خرید پیدا
نکردند ،بدهی به حساب مشتریان منظور کرد

بر اساس پیشنهادها ،سود عاید از مالیات که از
یک کف مشخص بیشتر باشد به کشوری تعلق
میگیرد که درآمد کسبوکار دیجیتال در آن کسب
شدهباشد

محمد ارفع

بــا وجــود آنکــه رئیــس جمهــوری در آخریــن جلســه

هیــات دولــت از طــرح جدیــد اعطــای کارت اعتبــاری بــه

علی اسدی خمامی

پشتوانه سهام عدالت خبر داده است ،طرح قبلی اعطای

پــس از روی کار آمــدن دولت جدیــد در ایاالت متحده

کارت اعتبــاری ســهام عدالت که معــادل  ۵0درصد ارزش

آمریــکا ،امیدهــا بــرای دســتیابی به یــک توافق جهانــی برای
اخذ مالیات از شــرکتهای
فراملیتی و کسبوکارهای

سهام را در بر میگرفت و

در سایت روزنامه بخوانید:

از ســوی دو بانــک ملــی و

بــا شکســت مواجه شــده

آنطــور کــه «انــدرو واکــر»

در

تاشهــای

در سایت روزنامه بخوانید:

تجارت اجرایی شــده بود،

دیجیتال قوت گرفته است.
بیبیســی

صورتحساب
3۰هزارتومانی برای هیچ

اســت و از ایــن جالبتــر

نوشــته،

اینکــه بانــک ملــی بــرای

بینالمللــی

کارتهــای اعتبــاری کــه

برای اصاح قوانین مالیات

عمــا بــه دلیل مشــکات

کســبوکارها پــس از روی

نرم افزاری و دیگر مسائل

کار آمــدن دولــت جدیــد ایــاالت متحــده آمریکا جــان تازهای

امــکان بهرهمنــدی از آن بــرای مشــتریان برقــرار نشــد از

گرفته است.

متقاضیان پرداخت  30هزار تومان برای هیچ را مطالبه و

در دولــت جــو بایــدن و تحت نظر وزیر خزانــهداری او،

به نوعی آنان را جریمه کرده است.

جنــت یلــن ،ایــاالت متحــده آمریــکا بــه دو حــوزه کلیدی که

ماجــرا از آن جــا شــروع شــد کــه  2۵بهمــن ســال

پیشــتر مذاکــرات در آنهــا به بن بســت رســیده بــود ،ورود

گذشــته بــا اعــام معــاون وزیــر اقتصــاد ،دارندگان ســهام

آغازمحدودیت ۱۰روزه

کرده است .یکی از این دو حوزه در نظر گرفتن کف مالیات
بــر ســود شــرکتهای بــزرگ و دیگــری برخــی معافیتهــای

مالیاتی خدمات دیجیتال است که ایاالت متحده پیشتر به

دنبال آن بود .اکنون هدفگذاری برای دستیابی به یک توافق

عدالت توانســتند با مراجعه به اپلیکیشــن دو بانک ملی

و تجــارت (ایــوا و زمــرد) بــه شــکل الکترونیکــی و بــدون

مراجعــه حضــوری بــه بانــک معــادل  ۵0درصــد ارزش این

ســهام را از ســوی کارت اعتباری دریافت کنند .براســاس

شهرهای قرمز از امروز

بینالمللی در میانه سال  2021واقعیتر به نظر میرسد.

این مذاکرات را ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی

هماهنگ شده است ،با اقدامات پیشین برای اصاح قوانین
مالیاتی شرکتهای بزرگ بنا خواهد شد.

این مذاکرات که سطح آن از کشورهای عضو سازمان

همــکاری و توســعه اقتصــادی فراتر رفته اســت ،حول محور
موضوعاتــی میچرخــد کــه در این ســازمان به «دو ســتون»

معــروف اســت .هــر دو موضــوع ،بــر تمــام انــواع تجــارت

پیشبینیهــای صــورت گرفتــه زمــان بازپرداخــت ایــن
تســهیات ســه ســاله بــود و هیچگونــه مــدرک ،ضامــن یا

وثیقهای غیر از سهام عدالت نیاز نداشت.

در این راســتا ،مدیر عامل بانک ملی  11اســفند بعد

از گذشــت  20روز از اجرایــی شــدن ایــن طــرح بــه ایســنا

اعام کرد که  ۷0هزار کارت اعتباری سهام عدالت صادر
شده است.

پــس از اعــام ایــن خبــر ،انتقــادات و واکنشهــای

فراملیتی اثرگذار هســتند ،اما تاثیر آنها بر برخی مشــاغل
مبتنی بر فناوری بیشتر است.

متقاضیــان دریافــت کارت اعتبــاری ســهام عدالــت مبنــی

رئیسجمهــوری بــه دنبــال فراگیــری موج

پرتــردد مرزی و تســهیل در رفــت و آمد مردم از

برخــی بــی توجه به اوضاع و احــوال کرونا قصد

کرونا ،پیشــنهاداتی مبنی بر تعطیلی شهرهای

بــر اینکــه موفــق بــه دریافــت کارت اعتبــاری نشــدهاند و

فعالیتهای دیجیتال بینالمللی بین کشورها توزیع شود.

شهرهای قرمز و نارنجی پس از پایان تعطیالت

رئیسجمهــوری بــا تاکیــد بــر اجــرای موارد

بهداشــتی را هــم بــه خــود ندادند .عمــق فاجعه

بیماری مطرح شــد .به طوری که علیرضا زالی،

میکنند ،شدت گرفت.

اســت که شــرکتها بدون نیاز به حضور فیزیکی ،با ســایر

دستگاهها همه اقدامات در چارچوب مصوبات

گفــت :بــی تردیــد راه اصلی خــروج از این وضع

بهداشت ،در ایام تعطیات نوروزی  1۵هزار نفر

تهران چندی پیش در این باره میگوید :شرایط

ســهام عدالــت گفتنــد که با هر بار مراجعه به اپلیکیشــن

کننــد .بنابرایــن اکنــون در ایــن مذاکــرات ،بحث بر ســر این

میکردنــد ،اکنون کشــور شــاهد چنین وضعی

گذشته نیز گواه این موضوع است.

بــه نظــر میرســد محدودیتهای اعمالــی برای

خود را ثبت کنند.

آنچه را دولت بریتانیا « مشارکت منصفانه برای حمایت از

حجتاالســام حســن روحانــی کــه عصــر

نــدارد .بــر همیــن اســاس پیشــنهاد مشــخص

اطاعــات خــود با خطای تاییــد وثیقه مواجه شــدهاند؛ در

اولیــن مســاله ایــن اســت کــه چگونه ســود حاصــل از

چهــارم کرونــا در کشــور و افزایــش پرشــتاب

فنــاوری دیجیتــال ایــن امــکان را بیش از پیــش فراهم کرده

نــوروزی ،تاکیــد کــرد کــه اگــر مــردم ،اصناف و

کشــورها روابــط تجــاری برقــرار و از این طریق کســب درآمد

ســتاد ملی مقابلــه با کرونــا را «بهدقت» اجرا

اســت کــه اطمینــان حاصل شــود همه انــواع کســبوکارها

نبود.

خدمات عمومی ضروری» (مالیات) مینامد ،پرداخت کنند.

در نبــود یــک توافق بینالمللی میان کشــورهای عضو

پنجشــنبه در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد

ملی مقابله با کرونا ســخن میگفت ،همچنین

نقض شیوهنامههای بهداشتی جلوگیری کند.

پیشــنهادی قــرارگاه عملیاتــی مقابلــه بــا کرونــا
رعایــت همه دســتورالعملها اســت کــه تجارب

مقابلــه بــا کرونــا بــه عنــوان یــک اصل ضــروری
اســت ،افزود :رعایت نشــدن دســتورالعملها و

ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی ،برخی کشورها مانند
مالیات وضع کردهاند .بریتانیا اکنون یک مالیات  2درصدی

در شهرهای قرمز اعمال خواهد شد.

در بازارهــای آنایــن ،شــبکههای اجتماعــی و موتورهــای

ریاســتجمهوری ،رئیس ســتاد ملــی مقابله با

و برخــی کشــورها وعــده دادهانــد کــه در صــورت وجــود یــک

را مهمتریــن دلیــل افزایــش ابتــا و بســتری

سیاست مالیاتی تکجانبه خود را در این حوزه کنار بگذارند.

موج جدید این بیماری در بســیاری از اســتانها

چنین توافقی شده بود ،اصرار ایاالت متحده برای دستیابی

موثرترین راه مقابله و مهار این پاندمی همچنان

ایــن رویکــرد را تاشــی برای اختیاری کــردن پرداخت مالیات

غیر ضروری و دورهمیهاست و همه مردم باید

در هــر صــورت ،فــارغ از اینکه این پیشــنهاد چگونه تفســیر

در جلســه کمیتههــای تخصصــی ســتاد

نیویورکتایمــز گــزارش داده اســت کــه ایــاالت متحده

درمــان ،امنیتــی – اجتماعی و قــرارگاه عملیاتی

اســت کــه بنــا بــر آن ،شــرکتهای فراملیتی باید بر اســاس

وضع شــیوع بیماری در کشــور ،وضع رنگبندی

گــزارش فایننشــال تایمــز ،در پیشــنهاد ایــاالت متحــده تنها

انجامشــده و اعمــال محدودیتهــا و تقویــت

خواهند بود .گفته میشود که در مذاکرات ایدههای مختلف

کنتــرل و مهــار موج جدید کرونا در کشــور ارائه

این پیشنهادها ،سود عاید از مالیات که از یک کف مشخص

در این جلسه روسای کمیتههای تخصصی

از ســوی دیگــر ،رئيس اتاق اصنــاف تهران

عملیاتی این ســتاد را مورد بحث و بررســی قرار

در تهــران ،بــازار بــزرگ تهــران و تمامــي صنــوف

بردرآمدهــای نشــاتگرفته از فعالیــت کاربــران بریتانیایــی
جستوجوی اینترنت وضع کرده است .با این حال بریتانیا
توافق بینالمللی مناسب درباره مالیات بر فعالیت مجازی،

یکی از عواملی که مانع پیشرفت مذاکرات برای دستیابی به

اطاعرســانی

کرونــا ،رعایــت نکــردن پروتکلهــای بهداشــتی

بــه مــدت  10روز محدودیــت اعمــال مــی شــود

بیمــاران کوویــد  19در کشــور و مواجــه شــدن با

و شهرســتانها دانســت و گفــت :بهتریــن و

به آنچه تدارک «بندر امن» خوانده میشد ،بود .منتقدان،

رعایــت نکات بهداشــتی ،پرهیز از تجمع و تردد

میخواندنــد ،امــا دولــت ترامــپ ایــن توصیــف را رد میکرد.

این موارد به طور کامل و دقیق رعایت کنند.

میشد ،دولت بایدن این پیشنهاد را کنار گذاشته است.

مقابلــه با کرونا روســای کمیتههای بهداشــت و

به صورت فعال پیشــنهاد برقراری یک نظام مالیاتی را داده

ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا گزارشــی از آخرین

فــروش خــود در هــر کشــور ،مالیــات بپردازنــد .بــر اســاس

شــهرها و اســتانها و همچنیــن اقدامــات

بنگاههــای بســیار بــزرگ هــدف ایــن سیاســتهای مالیاتــی

نظارتهــا بر اجرای دقیق دســتورالعملها برای

و کاما پیچیدهای به بحث گذاشــته شــده اســت .بر اساس

کردند.

بیشتر باشد به کشوری تعلق میگیرد که درآمد کسبوکار

ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهادهای قرارگاه

ســتون دوم ،ســطح کــف جهانی بــرای نــرخ مالیات بر

دادنــد .بــر اســاس این پیشــنهادها ،ســتادهای

طور موثر اعمال شــود ،انگیزه شــرکتهای فراملیتی را برای

نارنجی موظفند مطابق طرح مدیریت هوشمند،

دیجیتال در آن کسب شده باشد.

فعالیــت شــرکتهای بــزرگ اســت .اگر چنین سیاســتی به

اســتانی در مراکــز و شــهرهای بــا وضــع قرمــز و

انتقال کسبوکار به کشورهایی با نرخ مالیات کمتر کاهش

کلیــه محدودیتهــای الزم را در بخشهــای

دولت ترامپ با این ایده مخالفت کرده بود ،اما اکنون

ادارات بهدقــت اعمــال و دســتگاههای اجرایــی

خواهد داد.

اصنــاف ،ترددهــا و نحــوه حضــور کارمنــدان در

ایــاالت متحــده یکــی از موافقــان این پیشــنهاد اســت .وزیر

مرتبــط نیــز نظارتهــای الزم را انجــام دهنــد.

به آنچه او «رقابت به سمت پایین» شرکتهای بزرگ برای

دارنــد موظــف بــه رعایــت و اجــرای همــه شــیوه

خواهــد داد .امــا چرا موضع ایاالت متحده در این باره تغییر

در ایــن حــال کمیتــه عالــی نظــارت بــا

کان بــرای توســعه زیرســاختهای ســنتی ماننــد جادههــا،

و آمــوزش پزشــکی میبایســت نظــارت دقیق را

خزانهداری ایاالت متحد آمریکا گفته است که چنین اقدامی
کاهش بیشتر و سریعتر نرخ مالیات پرداختی است ،پایان

تصمیمــات اتخاذشــده در ســتاد ملــی مقابله با

در همــه شــهرهایی کــه در وضعیــت قرمــز قــرار

بــه

همچنین همه اســتانها در هر وضعی که قرار
نامههای بهداشتی و مراقبتهای الزم هستند.

بر اساس مصوبه این جلسه از روز شنبه

می گیرند مطابق مفاد طرح مدیریت هوشــمند

و بدیهــی اســت ســایر شــهرها هــم براســاس
رنــگ بنــدی اعمــال شــده بایــد محدودیــت ها و
پروتکلها را مراعات کنند.

در این جلســه همچنین مقرر شــد کمیته

بهداشت و درمان با همکاری ستادهای استانی
و دانشــکدههای علوم پزشــکی ،بیمارســتانها،
تختهای بیمارســتانی و مراکز درمانی بیشتری

را بــرای ارایــه خدمات به بیمــاران و مبتایان به
کرونا تجهیز و آماده کنند.

بــر اســاس گــزارش ســازمان برنامــه و

بودجــه ،تامین مالی و پرداخــت فوقالعادههای

ویــژه بــه کارکنــان وزارت بهداشــت و درمــان و
دانشــکدههای علوم پزشکی و تامین مالی برای

تکمیــل و تجهیــز بیمارســتانها و اعام آمادگی
بــرای تامیــن مالی بهرهبــرداری از  13هزار تخت

جدیــد و گســترش امکانــات درمانی و نیز تامین
مالــی خریــد واکســنهای داخلــی وخارجــی از

جمله اقدامات سازمان برنامه و بودجه است.

اعــام کــرد کــه با توجه بــه وضع قرمــز کرونايي
گروههاي شغلي  3 ،2و  ۴از شنبه هفته جاری
به مدت دو هفته تعطيل خواهند بود.

قاســم نــوده فراهانــي در ایــن بــاره افزود:

در مجموع فعاليت صنفي گروه شــغلي يک در

تمام نقاط تهران با توجه به مصوبه ســتاد ملي

مبــارزه بــا کرونــا مجــاز و فعاليــت صنفي ســاير
گــروه هــاي شــغلي يعنــي گــروه هــاي دو ،ســه

و چهــار ممنــوع اســت و بــا متخلفــان مطابــق با
قانون برخورد ميشود.

جزئیات تعطیلی سراسری

کرده است؟ برنامه دولت بایدن شامل تخصیص بودجهای

محوریت و مســئولیت وزارت بهداشــت ،درمان

پلهــا و بنــادر و زیرســاختهای مــدرن ماننــد پهنــای باند و

بــر نحــوه رعایــت شــیوهنامهها اعمــال و افرادی

برنامه دارند تامین مالی این برنامه را با استفاده از مالیات

نمیکننــد ،بــرای برخــورد بــه مراجــع ذیربــط

توافق جهانی در مورد مالیات بر شرکتهای بزرگ از تاش

صورت گیرد.

مالیات جلوگیری میکند .مذاکرات کشورهای حوزه سازمان

آموزش پزشــکی میبایســت افرادی را که تست

مالیاتــی ســابقهای طوالنی دارد .در گذشــته هدف اینگونه

نمیکنند برای اعمال مجازات به مراجع قانونی

کــه شــرکتهای فراملیتــی یــا اشــخاص ،ناچــار بــه پرداخت

بر اساس پیشنهاد دیگری همچنین مقرر

خبرگــزاری ایســنا در گزارشــی نوشــت :در

احمــر و بــا افزایش ظرفیــت نیروها و تجهیزات،

نســبت بــه مســافرتها و رعایــت پروتکلهــای

انــرژی پــاک میشــود .رئیسجمهــوری و وزیر خزانــهداری او

کــه الزمــات قانونــی در ایــن خصــوص را رعایــت

 ۱۰روزه

همانطــور کــه از ســخنان رئیسجمهوری

و مســئوالن بهداشتی مشخص است ،علیرغم
هشــدار وزارت بهداشتیها مبنی بر لزوم ایجاد

دریافتی از شرکتهای بزرگ انجام دهند .دستیابی بر یک

معرفــی کنــد تــا اقدامــات الزم در ایــن زمینــه

ســایر کشــورها برای جذب ســرمایههای آمریکایی فراری از

همچنیــن وزارت بهداشــت ،درمــان و

عادیانگاری شرایط کرونا در کشور ،مجددا آمار

همــکاری و توســعه اقتصــادی بــر ســر قوانیــن بینالمللــی

آنهــا مثبــت شــده اســت و قرنطینــه را رعایــت

کشور با سرعت رو به اوج است .بر این اساس

مذاکرات جلوگیری از مالیات مضاعف بود؛ یعنی شــرایطی

معرفی کند.

چندبــاره مالیــات در حوزههــای قضایــی متفاوت شــوند؛ اما

شــد وزارت راه و شهرســازی بــا همــکاری هــال

هدف این است که از فرار مالیاتی مضاعف جلوگیری شود.

ضمــن کنتــرل دقیقتــر فرودگاههــا و پایانههای

مذاکــرات اخیــر معموال عکــس آن هدف را دنبــال میکنند.

نیز اقدام به جابجایی و ســفر کردهاند .در عین

موضوعــی کــه بــا خطر مــوج چهارم در کشــور و

در تصمیمــات و اقدامــات الزم در مدیریــت

شــنبه 21 ،فروردیــن محدودیتهــای  10روزهای
گــزارش

کرونا مثبتی که از ابتایشــان آگاهی داشــتهاند

روحانی با بیان اینکه هماهنگی و انسجام

کرونا مهمترین دلیل ایجاد وضع کنونی است.

پایــگاه

آنجاســت که بر اســاس اعام ســخنگوی وزارت

حال میانگین رعایت پروتکلهای بهداشــتی در

اعــام کــرد کــه بــرای مدیریــت وضــع موجــود از

پادشــاهی متحد (بریتانیا) خود بر کســبوکارهای دیجیتال

ســفر کردند و حتی زحمــت رعایت پروتکلهای

محدودیــت در مســافرتها در ایــام نــوروز و
رعایت دو چندان پروتکلهای بهداشــتی ،اما با

بیمــاری صعــودی شــده و خیــز چهــارم کرونا در

حاال دوباره راهکار تعطیلی سراسری  10روزه در
دستورکار قرار گرفته است.

حالــی کــه پیــش از آغاز ســال نو ،بارهــا و بارها
بهداشــتی هشدار داده شده بود ،اما متاسفانه

کشــور در ایــن ایــام بــه  ۵۵درصد ســقوط کرد؛

قرمــز شــدن همــه مراکــز اســتانها در کشــور
همراه شد.

نقشه آتشین کشور و کرونایی
که با سرعت میتازد

بــر ایــن اســاس در حال حاضر  2۵۷شــهر

در وضعیــت قرمــز کرونایــی بــه ســر میبرنــد

و نقشــه کشــور از نظــر کرونــا آتشــین اســت.

قرمــز و البتــه اســتان تهــران برای کنتــرل وضع

بــا مشــکات اپلیکیشــنهای مربــوط دســت و پنجــه نــرم

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کان شــهر

عــده زیــادی از متقاضیــان دریافــت کارت اعتبــاری

و نــرخ افزایــش مبتایــان بــه گونهای اســت که

بانک ملی با خطا مواجه شدهاند و نتوانستهاند اطاعات

جلوگیــری از گســترش بیمــاری کفایــت الزم را

متقاضیــان دیگــری نیــز گفتنــد کــه در حیــن ثبــت

مــا فرضیــه الک دان یــا تعطیلــی اســت کــه در

حالی که این کارت اعتباری طبق اعام مسئوالن نیازی به

اســتانها هــم تجربه کردیم .حداقــل در تهران

اپلیکیشن ایوا هر بار به آنها اعام میکند که شنبه برای

دو هفتــه آخــر آبــان در تهــران و برخــی مراکــز

وثیقه و ضمانت ندارد .به گفته برخی دیگر از متقاضیان

بــه نظــر میرســد کــه بــه جــز مســیر الکدان،

ثبت نام مراجعه کنند و هر بار در این زمان موفق به ثبت

نــدارد و در کنــار آن بایــد بــه ســرعت فرآینــد

برخی دیگر از ســهامداران عدالت نیز اعام کردهاند

پزشــکی انجام شــود .به نظر میرســد ســرعت

کارت اعتبــاری نشــدهاند ،درحالــی کــه روش دریافت این

مســیر دیگــری بــرای کنتــرل بیمــاری وجــود

اطاعات و دریافت کارت اعتباری نمیشوند.

واکسیناســیون گروههــای پرخطــر و جامعــه

که حضوری به بانک مراجعه کردهاند و موفق به دریافت

بخشیدن به واکسیناسیون یک اولویت قطعی

در تهران و مراکز استانها است.

همچنین شیب بیماری در کشور به سرعت در

حال افزایش اســت و متاســفانه تعداد بیماران

بدحال نیز در این موج بیشــتر هم شــده است.
از طرفــی گویــا نگرانیهــای وزارت بهداشــت نیز

محقــق شــده اســت .زیــرا گفته میشــود عمده
مــوارد بیمــاری در کشــور کرونــای جهشیافتــه

انگلیســی بوده اســت .به طوری که دکتر ســیما

ســادات الری ،سخنگوی وزارت بهداشت اعام
کرد که شیوع ویروس جهشیافته انگلیسی در

سراســر کشــور با ســرعت رو به افزایش بوده و
شــیب موارد ابتا و بســتری ناشــی از کرونا ،در
بیمارستانها و مراکز درمانی به مراتب تندتر از

خیزهای دوم و سوم است.

وی میگوید :ما در یک جنگ تمام عیار با

بیماری کووید 19-به سر میبریم و مطمئنا طی

روزهــای آتــی شــاهد افزایش آمار مــوارد مرگ و
میر ناشی از بیماری خواهیم بود.

پیشبینی هفتههای پرمرگ
بســیاری از متخصصــان نیــز نســبت بــه

افزایــش مرگهــا و حتــی رســیدن مــرگ و میــر

ناشــی از کرونــا بــه آمــار  ۵00تایــی هشــدار
دادهانــد .بــه طــوری کــه پیــام طبرســی ،رییــس

بخــش عفونــی بیمارســتان مســیح دانشــوری،

چنــدی پیــش ،اعــام کرد کــه تا دو  -ســه هفته
آینــده میــزان مرگهــای ناشــی از کرونــا در
کشــور افزایــش مییابــد و حتــی تا مــرگ  ۴00تا

 ۵00تایــی هــم میرویــم ،امــا بحــث ایــن اســت

کــه بایــد اقدامــی انجــام دهیم کــه مرگهایمان

بــه حــد بــاالی  1000مــرگ در روز نرســد .بایــد

در وضــع کنونــی اقدامــات الزم را انجــام دهیــم
تــا مرگهایمــان چهــار رقمــی نشــوند .زیــرا ایــن

ویــروس از نــوع ویروس جهشیافته انگلیســی

اســت .ایــن ویروس در هر خانــواده تعداد افراد
زیــادی را درگیــر میکنــد و هــر یــک نفــر ممکــن
اســت ،هفت تا هشــت نفر را آلوده کند .وقتی

تعــداد افزایــش یابــد ،میــزان مــرگ و میــر هــم

افزایش مییابد .در این ویروس شــدت بیماری

هم بیشتر است.

پیشنهاد تعطیلی

مناطق قرمز کرونایی
با باال رفتن آمارهای مبتایان و فوتیهای

جزئیات محدودیتها

در شهرهای قرمز و نارنجی
بــا توجــه بــه شــدت و ســرعت افزایــش

بیمــاری در کشــور ،حــاال ســخنگوی ســتاد ملی
مقابلــه با کرونا اعام کرده اســت که از شــنبه
تعطیلــی  10روزه را در کشــور تجربــه خواهیــم

کــرد .دکتــر علیرضــا رییســی دربــاره جزییــات
محدودیتهــا و تعطیلی مشــاغل در شــهرهای

قرمز و نارنجی اعام کرده اســت :به طور کلی
محدودیتهایمــان در شــهرهای قرمــز در چنــد

حــوزه محــدود میشــود .اوال در زمینه مشــاغل

اســت کــه در شــهرهای قرمــز فقــط مشــاغل
گــروه یــک میتواننــد فعالیت داشــته باشــند و

مشــاغل گــروه دو ،ســه و چهــار حــق فعالیــت

ندارنــد .مشــاغل گــروه یــک هــم فقط مشــاغل
ضــروری بــرای تامیــن مایحتــاج مــردم اســت،
ماننــد ســوپرمارکتها ،داروخانهها ،مطبها،

فروشــگاههای

زنجیــرهای،

بیمارســتانها،

تعمیرگاههــا و ...و ســایر مشــاغل بایــد تعطیل
باشند.

وی میافزایــد :در زمینــه مشــاغل گــروه

نارنجــی هم مشــاغل گــروه یــک و دومیتوانند

فعالیــت کننــد ،امــا مشــاغل گــروه ســه و چهار
نمیتوانند فعالیت داشته باشند.

رئیســی ادامــه میدهــد :درحــال حاضــر

 2۵۷شــهر قرمــز داریــم کــه در حــوزه تــردد در

ایــن شــهرها هم پاکهای بومــی حق خروج از

شــهر قرمــز و ورود بــه شــهر دیگــر را ندارنــد و
هم پاکهای غیربومی حق ورود به شــهرهای
قرمز و نارنجی را ندارند .در زمینه فعالیتهای

آموزشــی نیــز ،تمــام فعالیتهــای آموزشــی
تعطیــل بــوده و فقــط میتواننــد بــه صــورت

مجــازی فعالیــت کننــد .در زمینــه فعالیتهای
فرهنگی هم به همین صورت است و سینما و
تئاتر و ...حتما باید تعطیل باشند.

وی تاکیــد میکنــد :رســتورانها حتمــا

نمیتوانند مهمانپذیر باشــند و باید به صورت

کارت تنها غیر حضوری و از طریق اپلیکیشنهای ایوا ،بله

و شصت بانک ملی و زمرد بانک تجارت امکانپذیر است.
در همان زمان بانک ملی درباره انتقادات و مشکات

ایجادشــده بــرای مــردم به منظــور دریافــت کارت اعتباری

ســهام عدالــت توضیــح داد کــه اپلیکیشــنهای مربوط به

بانک چون ایوا یکســری مشــکات فنی و زیرســاختی دارد
کــه موجب شــده اســت تا مقداری کُند عمــل و خطاهایی

اعام کند اما همچنان بر روی ارتقا و بهبود این اپلیکیشن
کار میشود به گونهای که اپلیکیشن ایوا بروزرسانی شد

تــا آخریــن تغییــرات در آن اعمال شــود که رونــد دریافت

کارت اعتباری سهام عدالت تسهیل شود.

طبــق اعــام ایــن بانک از آنجا که در سراســر کشــور

حــدود  ۷0تــا  ۸0درصــد کارگزاری ســهام عدالــت به بانک

ملی مربوط میشود ،با وجود مشکات فنی در اپلیکیشن
از جمعیــت حــدود  ۴۸میلیونــی ســهام عدالــت همچنــان

عــدهای در حــال دریافــت ایــن کارت اعتباری هســتند و با

اینکــه عــدهای ایــن کارت را دریافــت نکردهاند ،بر اســاس

آخرین آمار  ۷0هزار نفر دریافت کردهاند و این ارقام نیز

در حال افزایش است.

ایــن در حالــی اســت کــه برخــی موفــق شــدند کــه با

هــزاران مشــکل کارت اعتبــاری ثبــت کنند ،نتوانســتند از
مبلــغ موجــود در آن کوچکتریــن بهــرهای ببرنــد .مشــکل
اصلــی از آن جــا شــروع شــد کــه باید بــرای خریــد تنها به
ســه فروشــگاه وینمارکــت ،رفــاه و افــق کــوروش فراهــم
شــده بــود؛ فروشــگاههایی کــه بیشــتر به واســطه تهیه و
توزیع ارزاق عمومی و روزمره شناســایی میشــوند و عما

به وســیله این کار ها متقاضی نمیتوانســت کاالی خانه

تولیــد داخــل خریداری کند مگر در معدود فروشــگاههای

رفاه که معموال تنوع محصول چندانی ندارد.

با این همه ،برای دریافت این تسهیات و بهرهگیری

از آن بــه کــرات برخــی از متقاضیــان بــه فروشــگاههای

زنجیــرهای مراجعــه کردنــد که با مشــکات دیگــری مواجه

شــدند .یکــی از مشــکات تخصیــص نیافتــن تمامی مبلغ

بــرای خریــد یکباره بود به صورتی که صندوق الکترونیکی

فروشــگاه رفــاه تنهــا امکان برداشــت  ۵00هــزار تومان در

هر بار پرداخت را برای مشتری میتوانست فراهم کند.

عــاوه بــر ایــن ،بــرای خرید بایــد متقاضیــان تنها در

ســاعات کاری بــورس مراجعــه می کردند یعنی از ســاعت

 ۸تا  1۵که این مساله با وجود آنکه بسیاری از مشتریان

کارمندنــد و در ایــن ســاعات بایــد بــر ســرکار خود باشــند
مشکل را دو چندان میکند.

بیرونبر فعالیت کنند؛ چراکه بیشــترین بحث

همچنیــن در برخــی از مــوارد دیــده شــده اســت کــه

بــه طــور کلــی مقــرر شــد کــه بــه مــدت  10روز

ســازمانهای متولی امــکان پرداخت وجــه تخصیصیافته

انتقال بیماری میتواند از این فضاها رخ دهد.

از شــنبه تعطیلــی سراســری در ســطح کشــور

داشــته باشــیم و بعــد دوبــاره شــرایط بیمــاری
ارزیابــی میشــود و اگــر نیــاز بــود ایــن تعطیلی
میتواند تکرار شود.

بانک ملی به دلیل مشکات نرمافزاری و هماهنگ نبودن
در مــدت اعتبــار کارت اعتبــاری فراهــم نمیکرد و مراجعه

و تمــاس با پشــتیبان نرمافزار نیز همیشــه بــه بعد ارجاع

داده میشد.
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