اقداماتی که برای تقویت کردن نقدینگی در ارتباط با پرداخت بدهی ها از این لحظه شامل میشود.
زمان سختی را که همه ما در حال طی کردن آن هستیم و صاحبان شرکتها خیلی سخت دچار این مسئله هستند شهرداری اسلو
تصمیم بر چند مورد اقدامات اساسی گرفته است که سبب جلوگیری از دشوارتر شدن این موقعیت سخت برای صاحبان شرکت و
مغازه داران شود.

اقداماتی که شهرداری اسلو در حال حاضر در نظر گرفته است در زیر قید میشود.

این لیست از اقدامات شهرداری میتواند تغییر یابد بر اساس اینکه وضعیت و شرایط کنونی ویروس کورونا کوید 19-تا چه حد
پیشرفت و توسعه یابد.

● ما مهلت میدهیم برای پرداخت هزینهها و تمدید کردن زمان پرداختی ها از جمله خدمات سرویس ،مجوز الکل و سایر مجوزها و
همچنین امور مربوط به نطارتها ،همچنین در صورت برگشت پرونده ایی بازپرداخت ارائه میشود.

●تمدید کردن ضرب االجل مجوزها و موارد نظارتی تا حد امکان.

●در الویت قراردادن مجوز کسب و کارهای بحران زده و موارد نظارتی.

●در جریان گفتگو هستیم در ارتباط با مجوز و موارد نظارتی که آیا شرکت های مورد نظر متوقف یا لغو شود؟

●به تعویق انداختن بازدیدهای نطارتی که مهم و بحرانی نیستند.

●به تعویق انداختن هزینه ها تا فصل پاییز بابت بازرسی زیست محیطی و بهداشت و کنترل مواد غذایی.

●ما مهلت /فرصت میدهیم برای زمان پرداخت اجاره های اماکن شهرداری.

● ما پاسخگوی پرداخت سریع و کوتاه مدت هزینه کاالها که فروشندگان از شهرداری در خواست میکنند هستیم در کوتاهترین
زمان.

●ما برخورد سخاوتمندانه ایی خواهیم داشت با فروشندگان کاالهاو اجناس که از پیش سفارش گرفته شده ودر حال حاضر لغو شده
برای کنفرانس ،سخنرانی ها ،سفرها و غیره که بعنوان مثال از این طریق صرف هزینه های واقعی خواهدشد.

● ما اجازه می دهیم برای سرویس غذا خوری در فضای باز وبیرون از رستوران در طول سال و همینطور بین  1ماه مارش تا
 30ماه یونی/ژوئن بطور رایگان باز باشد .قصد این اقدام برای داشتن موقعیت سرویس دهی در بیرون از سالن رستورانها و کمتر
شدن خطر پخش بیماری می باشد(.لطفا توجه داشته باشید که برای سرویس در فضای باز نیاز به مجوز رسمی پلیس می باشد).

●ما حق بتمام سازمانها ،نهادها و انجمنهای فرهنگی و فراقتی میدهیم که قرارداد ورزرو مکانها را لغو کنند البته باتماس در
کوتاهترین زمان و همچنین لغو این مورد بدون هزینه و رایگان خواهد بود.

●ما اجازه میدهیم با موقعیت دادن به مغازه داران که با قراردادن میز در خیابان اجناس خود را معرفی نمایند( .لطفا توجه داشته
باشید که برای سرویس در فضای باز نیاز به مجوز رسمی پلیس می باشد).
*مراب( بهسازی و بازیافت زبالهها) در شرایط کنونی برای تمامی شرکتها  ،سازمانها و یا انجمنهایی که درخواست جمع آوری
زباله ها رابطور مرتب داشته اند مهلت داده است تا پرداخت این هزینه ها را در طول  90روز بدون سود و هزینه اضافی باشد.

●ما بطور واضح و روشن این امنیت را تضمین میکنیم ،بروز رسانی شده و اطالعات قابل دسترس برای شرکتها باشد.

اطالعیه ما برای شهروندان :پشتیبانی ،یاری و حمایت ما از بخش بازرگانی صنعتی بومی و محلی می باشد.

موارد و اقدامات تغییرداده شده تا اطالع ثانوی شامل می باشد ،بااین هدف که پشتیبانی و حمایتی باشد در طول مدتی که ویروس
کورونا کوید 19-همچنان همه گیرجهانی است.
برای اطالعات بیشتربه زبان سوئدی به سایت زیر مراجعه کنید یا با تلفن همراه ویا همچنین از طریق ایمیل آدرس مدیریت بخش
بازرگانی صنعتی تماس بگیرید
WWW.foretag.eslov.se
Lars.persson2@eslov.se
مدیر بخش بازرگانی صنعتی Lars Persson
0721-885494

