
نخستین روزنامه

 اقتصادي ایران
بازار ارز (حواله نیما): دالر  158,073     یورو 173,414                         

بورس تهران: شاخص کل 959,840,000                   

قیمت طال :  سکه بهار آزادى 74,280,000                                

قیمت نفت: سبد اوپک 35/19

سال بیست وهشتم شماره 7307
سه شنبه 6 خرداد 1399
3 شوال 1441 - 26 مى 2020
8 صفحه تک شماره 10000 ریال

شرایط خاص پیش فروش براى شناسایى مصرف کنندگان واقعى اعالم شد

نهضت جدید فروش با وعده پایان سوداگرى در بازار خودرو

2 سیاست

1  صفحه اول
 در صفحه هاي دیگر

در گفت وگوى تلفنى رؤساى جمهور ایران و ترکیه تأکید شد؛

ضرورت بازگشایى مرزهاى زمینى و هوایى 
ایران و ترکیه

طرح ترافیک از امروز
 به خیابان هاى پایتخت باز مى گردد

پس از یک ماه و نیم

 رییس جمهورى در تماس تلفنى با رییس جمهور ترکیه بر بازگشایى هرچه سریعتر 
مرزهاى زمینى و هوایى دو کشور با رعایت پروتکل هاى بهداشتى تاکید کرد و گفت: 
براى از سرگیرى توسعه و تعمیق مناسبات تهران-آنکارا، همکارى و تبادل تجربیات 

دو کشور در مقابله با ویروس را ضرورت دارد.

طرح هاى ترافیکى تهران که از 23 فروردین و با تصمیم ستاد ملى مقابله با کرونا لغو شده 
بود، قرار اســت از امروز سه شنبه دوباره اجرا شود. به گزارش ایرنا، 2 طرح «ترافیک» و 
«کنترل آلودگى هوا» (زوج و فرد سابق یا حلقه دوم طرح ترافیک) در محدوده مرکزى...

سرمقاله

بى اعتنایى توجیه ناپذیر دولت
 به تجار

ali.shafaee@jahaneghtesad.com - على شفائى  
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تحلیلگر

مفاهیم پنهان کسب و کار
  وحید میرزائى 

 کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه کتاب هاى فروش و بازاریابى
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طرح هاى ترافیکى تهران که از 23 فروردین و با تصمیم ستاد 
ملى مقابله با کرونا لغو شده بود، قرار است از امروز سه شنبه 

دوباره اجرا شود.
به گزارش ایرنا، 2 طــرح «ترافیک» و «کنترل آلودگى هوا» 
(زوج و فرد ســابق یا حلقه دوم طرح ترافیک) در محدوده 
مرکزى شــهر تهران به طور معمول اجرا مى شد که پس از 
شیوع کرونا و به واسطه رعایت فاصله اجتماعى و با تصمیم 
ستاد ملى مقابله با کرونا  لغو شد تا شهروندان کمتر از وسائل 

حمل و نقل عمومى استفاده کنند.
پس از لغو این طرح مناف هاشــمى معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهردارى تهران از افزایش ترافیک بین 42 درصد تا 
167 درصد در برخى ایام در هسته مرکزى شهر خبر داد و 
گفت: معتقدم که این مسئله در شیوع ویروس کرونا در حوزه 

مرکزى شهر موثر بوده است.
 به گفته وى، نقطه ى مثبت اجرا نشدن طرح ترافیک، کاهش 
تقاضاى سفر با حمل و نقل عمومى به خصوص اتوبوس و 
مترو بود بطوریکه میزان جابجایى مسافر از روزانه 4 میلیون 
به 1 میلیون مســافر کاهش یافت اما در ستاد ملى مقابله با 
کرونا مقرر شده بود که نتایج لغو اجراى طرح ترافیک پس 
از 2 هفته بررسى و براى اجراى و یا اجرا نشدن آن تصمیم 

گیرى شود.
مناف هاشــمى ادامه داد: در این راستا وزیر کشور در تاریخ 
17 اردیبهشــت اختیار تصمیم گیرى در مورد اجراى طرح 
ترافیک را به شوراى ترافیک تهران داد و طى 10 روز گذشته 
جلساتى در این خصوص  با حضور شهردار تهران، نماینده 
وزیر کشور، رئیس شوراى شهر و اعضاى کمیسیون حمل 
و نقل و حتى رئیس ســتاد کروناى تهران برگزار و موضوع 
اجراى طرح ترافیک را بررسى کردیم که نهایتا تصمیم جمعى 
بر این بــود که اجراى محدوده هاى طرح ترافیک و کنترل 
آلودگى هوا به نفع شهر تهران است چرا که جلوى سفرهاى 

کاذب در محدوده مرکزى شهر گرفته مى شود.
مناف هاشمى با بیان اینکه در شوراى ترافیک تصمیم گرفته 

شــد که از 29 اردیبهشــت ماه طرح هاى ترافیکى با اعمال 
برخى تغییرات در تهران اجرایى شــود، گفت: اما با توجه 
به تعطیالت عید ســعید فطر و برابر تصمیم شهردار تهران 
مقرر شد اجراى مجدد محدوده هاى طرح ترافیک و کنترل 
آلودگى هوا، از اولین روز پس از تعطیالت عید سعید فطر 

آغاز شود.
 نحوه اجراى طرح هاى ترافیکى تهران

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردارى تهران در خصوص 
نحوه اجراى طــرح هاى ترافیکى توضیح داد: زمان اجراى 
طرح ترافیک و کنترل آلودگى هوا که پیش از این از ساعت 
6 و 30 دقیقــه صبــح تا 19 بود به ســاعت 8 صبح تا 16 
کاهش یافته و در عین حال از ساعت 14 به بعد نیز خروج 
از محدوده هــاى ترافیکى رایگان خواهد بود که با توجه به 
اینکه اکنون زمان کار ادارات از ساعت  7 صبح تا 14 منظور 
شده است، سفرهاى کارى در این طرح، مشمول پرداخت 

عوارض محدوده هاى ترافیکى نخواهند شد.
به گفته هاشمى، در روزهاى پنجشنبه صرفا طرح محدوده 

کنترل آلودگى هوا از ساعت 8 تا 13 اجرا مى شود.
معاون شــهردار تهــران ادامه داد: همچنین براى ســاکنین 
محدوده هــاى طرح ترافیــک و کنترل آلودگــى هوا نیز 

تخفیف هایى بیش از تخفیف هاى معمول در نظر گرفته شده 
اســت که در صورت تصویب شوراى اسالمى شهر از 50 
تا 70 درصد تخفیف براى ســاکنین محدوده هاى ترافیکى 

منظور خواهد شد.
هاشمى با تاکید بر اینکه اجراى طرح هاى ترافیکى از روز بعد 
از فردا قطعى است، گفت: تمام تالش ما، وزارت بهداشت 
و دیگر مسئوالن این است که بتوانیم جمعیت در اتوبوس و 
مترو را کنترل کرده و طرح فاصله گذارى اجتماعى را رعایت 
کنیم؛ هر چند که احتمال مى دهیم در حد پنج درصد تعداد 
مسافران افزایش یابد، اما قطعا اجراى طرح ترافیک وضعیت 
مرکز شهر را بهتر مى کند. شرط ورود به  «ترافیک» و «کنترل 
آلودگى هوا»  که مالکان خودروها جریمه نشــوند،  ثبت نام 
مالک و مشــخصات خودرو در ســامانه تهران من و شارژ 

حساب شهروندى است.
محدوده طرح ترافیک از شمال به خیابان مطهرى، از جنوب 
به خیابان شوش، از غرب به خیابان کارگر و از سمت شرق 
به خیابان هاى شریعتى و 17 شهریور است و از سوى دیگر 
طرح کنترل آلودگى هوا نیز از شــمال به بزرگراه همت، از 
شــرق به بزرگراه امام على(ع)، از جنوب به بزرگراه بعثت 

و از غرب به بزرگراه هاى نواب و چمران محدود مى شود.

پس از یک ماه و نیم

طرح ترافیک از امروز  به خیابان هاى پایتخت باز مى گردد

شریعتى استاندار خوزستان به حواشى به وجود آمده پیرامون شرکت نیشکر هفت تپه شوش 
واکنش نشان داد و گفت: همه چیز به زودى روشن مى شود. به گزارش ایسنا غالمرضا شریعتى 
روز سوم خردادماه در حاشیه افتتاح پروژه هاى درمانى شهرستان خرمشهر در پاسخ به سوال 
خبرنگاران در خصوص حواشــى پیش آمده پیرامون شرکت نیشکر هفت تپه اظهار کرد: ماه 

پشت ابر نمى ماند و کمى صبر کنید تا همه چیز ان شااهللا روشن شود.  وى افزود: یک مثل عربى 
است که مى گوید  الباطل یموت بترك ذکره  و ان شااهللا همه چیز به زودى روشن مى شود. چند 
روز گذشته با برگزار شدن دادگاه امید اسدبیگى مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه شوش، 
حواشى اى براى استاندار خوزستان به وجود آمده بود که وى به این موضوع واکنش نشان داد.

واکنش استاندار به حواشى نیشکر هفت تپه: 
ماه پشت ابر نمى ماند

شوراى نگهبان چهارشنبه درخصوص الیحه حذف 4 صفر از 
پول ملى تشکیل جلسه مى دهد.

سخنگوى شوراى نگهبان از اعالم نظر نهایى این شورا درباره 
حذف چهار صفر از پول ملى در روزهاى آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباســعلى کدخدایى ســخنگوى شوراى 
نگهبان با اشاره به بررسى الیحه اصالح نظام پولى و بانکى 
در جلســات این شورا، گفت: مصوبه مجلس درباره الیحه 
اصالح نظام پولى و بانکى در جلســات شوراى نگهبان در 

حال بررسى است.
وى افزود: الیحه اصالح نظام پولى و بانکى که بخشى از آن به 
حذف چهار صفر از پول ملى اختصاص دارد، در جلسه روز 
چهارشنبه هفته گذشته شوراى نگهبان بررسى شد، اما به علت 
گستردگى موضوع و نیاز به بررسى هاى بیشتر، در نامه اى به 
مجلس درخواست مهلت ده روزه دیگرى، عالوه بر مهلت 

ده روزه اول کردیم.
سخنگوى شــوراى نگهبان ادامه داد: هنوز نمى توان به طور 

دقیق درباره الیحه حذف چهار صفر از پول ملى که از سوى 
مجلس به شوراى نگهبان ارجاع شده، اظهارنظر کرد و نظر 
نهایى باید پس از جمع بندى در جلسه این شورا اعالم شود.

کدخدایى در پایان خاطرنشــان کرد: شوراى نگهبان در روز 
چهارشنبه این هفته نیز جلسه دارد و الیحه اصالح نظام پولى 
و بانکى نیز در این جلسه بررسى خواهد شد و نظر نهایى این 
شــورا درباره حذف چهار صفر از پول ملى به زودى اعالم 

مى شود.

سخنگوى شوراى نگهبان:
شوراى نگهبان  فردا درخصوص الیحه حذف 4 صفر از پول ملى تشکیل جلسه مى دهد

بر اساس گزارش هاى منتشر شده از بازار مسکن مشخص شد

صعود رسمى قیمت مسکن پایتخت در اردیبهشت 

زنگنه خبر داد

افتتاح خطوط لوله انتقال فرآورده هاى نفتى 
از مسیر شازند اراك - قم - تهران

وزیر نفت از افتتاح خطوط لوله انتقال فرآورده هاى نفتى به همراه مخازن آن از 
مسیر شازند اراك - قم – تهران، نائین- تهران – کاشان و تبریز -خوى - ارومیه 

طى مراسمى در کشور خبر داد. 
به گزارش جهان اقتصاد ، بیژن زنگنه اظهار کرد: طرح توســعه میادین غرب 
کارون، بهره بردارى از طرح  هاى جهش دوم صنعت پتروشیمى، تکمیل بخش 
دریایى پارس جنوبى، شروع عملیات فاز 11 پارس جنوبى، اتمام پایانه جاسک، 
تکمیل طرح هاى گازرسانى روستایى، بهینه سازى مصرف گاز در داخل کشور از 

برنامه هاى اصلى امسال وزارت نفت است. 
وى اظهار کرد: ظرفیت تولید پتروشیمى کشور با بهره بردارى از طرح هاى جهش 
دوم به 100 میلیون تن و ارزش 25 میلیارد دالر در ســال خواهد رسید. وزیر 
نفت همچنین گفت: از دیگر برنامه هاى این وزارتخانه اینکه دیگر میعانات گازى 
کشور بطور مستقیم روى ریل صادرات قرار نگیرد. تمامى این میعانات با توجه 
به برنامه ریزى هاى صورت گرفته در پاالیشگاه هاى ستاره خلیج فارس و سیراف 

پاالیش خواهد شد. 


