المواطنات و المواطنين األعزاء،
تشكل أزمة كورنا للكثير لمن هم في مجتمعنا عبئا اقتصاديا أو حتى تهديدا لوجودهم.
لذلك أعلنت الحكومة الفدرالية وحكومة الوالية عن تقديم حزم مساعدات واسعة النطاق،
البعض منها يتم بالفعل العمل بها وهي كالتالي :
أوالً  :لقد قمنا بالتوقف عن تحصيل رسوم الرعاية النهارية لألطفال و رسوم دورات التقوية
مابعد المدرسة ورسوم تقديم الطعام فيها .وبالنسبة لألطفال الذين يتم العناية بهم في الرعاية
النهارية فمن الممكن إيقاف جميع الطلبات الدائمة حالياً.
ثانياً :لقد قمنا و على الفور بتعليق تحصيل أجور القاعات و المنشآت الرياضية ،وسيتم إرسال
إشعارات بذلك الخصوص إلى كافة األندية.
ثالثا ً :فيما يخص الشركات التي تربطها عالقات عمل مع مدينة بفورتسهايم  ،سيتم تأجيل
موعد استحقاق مدفوعات األجار الشهرية الحالية والمستقبلية و ذلك لغاية تاريخ  30أيلول من
هذا العام  .هذا األمر خاص فقط بالمنشآت المؤجرة من قبل مدينة بفورتسهايم .وبناء عليه أود
أن أشكر جميع المالكين الذين قاموا بالفعل بتطبيق ذلك و أناشد أيضا ً الباقي منهم بأن يقوموا
بالمثل .
رابعاً :فيما يخص مستحقاتنا المتوجبة على الشركات فلقد قمنا أيضا ً بتقديم تسهيالت لهم من
حيث تأجيل استحقاق الضريبة التجارية أو تعديل الدفعات الواجب تقديمها  .يتوجب على
الشركة فقط أن تقوم بالتقدم بطلب للحصول عليها.
باإلضافة إلى ذلك ،نخطط أيضا ً إلنشاء صندوق الدعم لدعم الشركات الصغيرة في مدينتنا عن
طريق إعطاء قروض من دون فوائد وذلك لتفادي إفالسها .سنقوم باإلعالن عن الشروط
المترتبة عند االنتهاء من مناقشتها مع مجلس المدينة.
أود أيضا ً أقترح على مجلس المدينة بعدم فرض رسوم معينة على المطاعم .

وعلى مستوى المدينة  ،أود أيضا ً أن أسعى من أجل فتح األسواق أيام اآلحاد كمحاولة مني
لدعم شركات ومحالت التجزئة.
نقوم أيضا ً بمحادثات مع Sparkasseفي محاولة منا للبحث عن حلول لدعم اإلقتصاد و
المواطنين على حد سواء.
خامساً :أنا ممتن جدا ً لمدير شركة  Stadtwerkeالتي ستشارك قدر اإلمكان في حزمة
المساعدات الخاصة بمدينتنا وذلك عن طريق بوابة عمالء SWPالرقمية و التي تمكن كافة
الشركات الخاصة والعامة و العمالء أيضا ً من تقليل أقساط الكهرباء و الغاز و الماء بنسبة
 %10بشكل سهل ومن دون الحاجة لتقديم أي طلب أو استمارة خاصة.
من الممكن أيضا ً لبعض الشركات أو التجار الحصول على نسبة تخفيض أكثر ولكن عن
طريق االتصال المباشر مع خدمة العمالء وذلك وفقأ لمعايير محددة من قبل شتات فيركه .
إسمحو لي أن أختم بالقول  ،بأننا و كمدينة بفورتسهايم موجودين دائما ً لخدمتكم  ،ولكن في هذا
الوضع الصعب الذي نمر به يجب أن نعطي األولوية اآلن لمهام محددة و نركز عليها ونؤجل
مهام أخرى  .األولية اآلن هي ليست للحفاظ مثالً على نظافة مساحات مدينتنا الخضراء ولكن
األولوية اليوم هي لتجميع قوتنا والتركيز على مواجهة هذا التحدي الخطير الذي نعيشه وأنا
متأكد من أننا قادرين معا على التغلب عليه.
دمتم سالمين وبصحة جيدة
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