
تولید شبانه رزوی محلول و ژل های 
 ضدعفونی برای مقابله با ویروس کرونا 

در البرز دارو
ب��ا تأکید ریی��س س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت 
امام)ره( و با بسیج تمام امکانات، محلول و ژل های 
ضدعفونی در ش��رکت الب��رز دارو ب��رای مقابله با 
ویروس کرونا، به طور شبانه روزی تولید و در اختیار 

مردم قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی گروه توس��عه ی اقتصادی 
تدبی��ر، مدیرعامل ش��رکت البرز دارو با اش��اره به 
تالش ش��بانه روزی کارکنان ای��ن واحد تولید دارو 
برای کم��ک به م��ردم در تأمین اقالم بهداش��تی 
گفت: به دستور رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره(، در روزهای ابتدایی انتش��ار ویروس کرونا 
در کش��ور، یکی از خطوط تولید شرکت را به تولید 
محلول و ژل ه��ای ضدعفونی کننده تغییر دادیم تا 
بتوانی��م نیاز م��ردم و مراکز بهداش��تی درمانی در 
این زمینه را برطرف کنیم.مهندس مرتضوی ادامه 
داد: با راه اندازی خط تولید اقالم ضدعفونی کننده، 
روزانه موفق به تولید 75 هزار بطری 240 سی سی 
برای مصارف مردمی و 1300 گالن 20 لیتری برای 
مصارف مراکز بهداش��تی درمانی و بیمارس��تان ها 

شدیم.
مدیرعامل ش��رکت البرز دارو با بی��ان این که تنها 
مشکل تولید محلول های ضدعفونی کننده کمیابی 
الکل اس��ت، گفت: در صورت تأمین الکل مورد نیاز 
می توانیم ظرفیت تولید شرکت را به 2 برابر افزایش 
دهیم تا از دغدغ��ه ی کمبود مواد ضدعفونی کننده 

در کشور بکاهیم.
وی با اب��راز امیدواری از شکس��ت وی��روس کرونا 
ب��ه همت س��تاد مقابله با کرون��ا، نهادهای انقالبی 
و مردم��ی هم چون س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت 
امام)ره( و مجاهدت تالش��گران عرصه ی س��المت 
کشور، هم چنین همدلی و همراهی مردم افزود: ما 
نیز مانند همه ی بخش های کش��ور که برای کنترل 
ویروس جدید شبانه روز تالش می کنند، به فعالیت 
خ��ود ادامه می دهیم و با افتخار در کنار مردم عزیز 

از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد. 
الزم به توضیح است با تأکیدات مقام معظم رهبری 
و ریی��س س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره(، 
در همان روزهای ابتدایی انتش��ار وی��روس کرونا، 
واحده��ای زیرمجموعه این س��تاد ب��رای کمک به 
م��ردم و مراکز بهداش��تی و درمانی کش��ور جهت 
پیشگیری و درمان این بیماری، بسیج شده و تمام 

توان خود را به این امر اختصاص داده اند.
در همی��ن زمینه، از طریق این س��تاد روزانه بیش 
از 100 ه��زار ماس��ک N95 و 370 ه��زار محلول 
ضدعفونی کننده، 105 هزار ژل ضدعفونی کننده و 
30 دستگاه اکسیژن س��از تولید می شود، هم چنین 
10 کاروان س��المت برای مراقبت های بهداشتی و 
درمان��ی مردم به مناطق درگی��ر با ویروس اعزام و 
20 ه��زار خط تلفن برای مش��اوره  ی هم وطنان در 

خصوص این بیماری، راه اندازی شده است.

تمهیدات مراقبتی بانک آینده جهت 
مقابله با ویروس کرونا 

انج��ام غیرحضوری عملیات بانکی تا س��قف 100 
میلی��ون ریال/ تمدی��د خودکار اعتب��ار کارت ها تا 
پایان س��ال 99/ ضدعفونی مستمر شعب بانک ها، 
بررس��ی س��المت کارکنان و نیز توزیع بسته کامل 

مراقبتی 
بان��ک آینده با هدف کاه��ش مراجعه هم وطنان به 
شعب بانک و صیانت از سالمتی مشتریان ، خدمات 

ویژه ای را انجام داده است.
 به گ��زارش روابط عمومی بانک آین��ده این بانک 
در راس��تای جلوگیری از ش��یوع بیم��اری کرونا و 
مراقب��ت س��المت هم وطن��ان گرام��ی و کارکنان 
زحمت ک��ش خود، عالوه بر کاهش س��اعات کاری 
واحده��ای خود در س��تاد مرکزی و ش��عب بانک، 
س��قف برداشت از تمام دس��تگاه های خوپرداز پنج 
میلی��ون ری��ال )پانصد ه��زار توم��ان( و ابزارهای 
غیرحضوری )سامانه پیشخوان مجازی، همراه کارت 
و دیگر درگاه های اینترنتی( را در هر ش��بانه روز به 
100 میلی��ون ریال )10 میلی��ون تومان(، افزایش 
داد. ای��ن بانک هم چنی��ن در اقدامی دیگر، تمامی 
کارت هایی که تاریخ اعتبار آن ها، اسفندماه امسال 
و فروردین ماه سال 1399 به پایان می رسد را بدون 
نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به شعب و به طور 
خ��ودکار به مدت یک س��ال، تمدید کرده اس��ت.از 
س��وی دیگر، از آن جا که بانک ها به علت مراجعات 
مس��تمر و تماس بیش تر با اس��کناس، در ش��رایط 
ویژه کنونی، از حساس��یت بیش ت��ری برخوردارند؛ 
در  ای��ن خص��وص  در  پیش گیران��ه ای  اقدام��ات 
دس��تورکار بانک آینده قرار گرفته که از آن جمله 
می  توان به اجرای روزانه عملیات ضدعفونی شعب، 
بررس��ی مداوم سالمت کارکنان، توزیع تجهیزات و 
بس��ته های بهداشتی، شامل: دست کش، ژل و مواد 
ضدعفونی کننده ویژه بانکداران شعب و نیز طراحی 
و پخش بروشورها و کلیپ های آموزشی- بهداشتی 
در کانال های ارتباطی )تارنمای رسمی و شبکه های 
اجتماع��ی بان��ک(، با هدف اطالع رس��انی بهینه به 
س��رمایه انس��انی فعال در بانک و نیز مش��تریان و 

مراجعه کنندگان اشاره کرد. 
این خدمات و تمهیدات، تنها بخش��ی از اقدامات و 
فرآیندهای پیش بینی شده از سوی بانک آینده، با 
هدف کاهش مراجعه حض��وری هم وطنان و حفظ 
و ارتقای س��المت عموم جامعه است؛ بدیهی است 
که همکاری مش��تریان گرامی و بهره گیری از این 
ظرفیت ه��ا، نقش مؤثری در مواجهه و جلوگیری از 

توسعه بیماری کرونا خواهد داشت.

اخبار گزارش
عدم معرفی مصادیق اس��ناد مثبته، ارائه ندادن 
توضیح پیرامون صحت س��نجی اطالعات و عدم 
وج��ود ضمانت اج��را برای دس��تورالعمل بانک 
مرکزی پیرامون شفاف سازی تراکش های بانکی، 
از جمله نقاط ضعف این دستورالعمل مهم است.
اخیرا بانک مرکزی ب��ا توجه به جزء )3( بند 
»ح« تبصره )1۶( قانون بودجه س��ال 139۸، 
»دس��تورالعمل شفاف س��ازی تراکنش ه��ای 
بانکی اش��خاص« را به ش��بکه بانکی کش��ور 
ابالغ کرد. بر اس��اس این جزء از قانون بودجه 
امس��ال، بانک مرک��زی موظف ش��ده بود به 
منظور مب��ارزه با پولش��ویی و ف��رار مالیاتی 
انتقال وجوه با مبلغ باال برای اشخاص حقیقی 
را مش��روط به درج »باب��ت« و در صورت نیاز 

مشروط به ارائه اسناد مثبته نماید.
»دس��تورالعمل ش��فاف س��ازی تراکنش های 
بانکی اش��خاص« اگرچه گام مثبتی در جهت 
اصالح نظام مبارزه با پولشویی کشور و نشان 
از اراده بانک مرک��زی برای اصالحات در این 
زمینه است؛ اما از جهات مختلفی دارای نقص، 
ابهام و در مواردی نیز به دلیل موازی کاری در 
تدوین این دستورالعمل با برخی مفاد قانونی 
کش��ور مثل قان��ون پایانه های فروش��گاهی و 
سامانه مودیان متفاوت و حتی متعارض است. 
در ادامه این گزارش به برخی از مهم ترین این 

موارد اشاره خواهد شد.

عدم معرفی مصادیق اسناد مثبته
»اس��ناد مثبته« در حقیقت مهم ترین بخش  
دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی است؛ 
این اسناد مورد پذیرش بانک مرکزی هستند 
و برای توضیح ماب��ه ازای تراکنش های بانکی 
ب��رای نقل و انتقال وجوه با مبالغ باال توس��ط 
مشتریان به شبکه بانکی کشور ارائه می شوند. 
بر اساس ماده )11( این دستورالعمل برداشت 
وجوه با مبالغ بیش��تر از 200 میلیون تومان 
توسط اش��خاص حقیقی و نیز بر اساس ماده 
)12( آن، نقل و انتقاالت وجوه با مبالغ بیشتر 
از 1 میلی��ارد توم��ان برای اش��خاص حقوقی 
و اش��خاص حقیقی دارای حس��اب س��پرده 
تجاری  مش��روط به ارائه اس��ناد مثبته و درج 
بابت اس��ت. بر اساس متن دستورالعمل بانک 
مرک��زی توضیحات پیرامون مصادیق اس��ناد 

مثبته به آینده موکول شده است.
با توجه به مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی در 
رابط��ه با لزوم راه اندازی س��امانه مودیان ذیل 
قانون پایانه های فروش��گاهی و سامانه مودیان، 
پیشنهاد می ش��ود جهت تولید اس��ناد مثبته 

اس��تاندارد از صورت حس��اب های الکترونی��ک 
اس��تفاده ش��ود. بدلیل عدم ام��کان تولید این 
صورت حساب ها در خارج از سامانه، کد مندرج 
روی این اسناد می توانند به عنوان اسناد مثبته 
برای واحد مبارزه با پولشویی مورد استفاده قرار 
گیرند. بر اساس این قانون، سازمان امور مالیاتی 
ب��رای معامالت مربوط به اش��خاص حقوقی و 
اشخاص حقیقی صاحب مشاغل، صورت حساب 
الکترونیک را به عنوان یک سند استاندارد تعیین 
کرده و مودیان مالیاتی باید این اسناد استاندارد 
را در سامانه تولید و ثبت کنند. در این صورت 
واحد مبارزه با پولش��ویی نیز می تواند از طریق 
شبکه بانکی کد اس��ناد مثبته را دریافت و آن 
را از طریق ارتباط درون س��امانه ای با س��ازمان 
امور مالیاتی صحت س��نجی کن��د. بنابراین در 
صورت راه اندازی س��امانه تولید صورت حساب 
الکترونیک، نیازی به ارائه اصل قرارداد معامالت 
به شبکه بانکی نیست و ارائه کد صورت حساب 
الکترونیک به شبکه بانکی کفایت می کند؛ در 
این صورت ش��بکه بانکی به عنوان واسط میان 
مش��تریان بانکی و واحد ضد پولش��ویی عمل 
می کند و تنها با ثبت کد اسناد مثبته زمینه را 
برای بررسی های بعدی واحد مبارزه با پولشویی 

فراهم می کند.

ارائ���ه ن���دادن توضی���ح پیرام���ون صحت 
 سنجی  اطالعات

عالوه بر اسناد مثبته یکی از مهم ترین چالش های 
دس��تورالعمل بانک مرکزی شیوه صحت سنجی 
این اس��ناد اس��ت؛ این در حالی است که در متن 
دس��تورالعمل هیچ اشاره ای به آن نشده و حتی به 
آینده نیز موکول نشده است. در صورت بهره گیری 
از صورت حساب های الکترونیک به عنوان اسناد 
مثبته، مسئله صحت سنجی موضوعیت خود را 
بطور کامل از دست خواهد داد زیرا فرایند تولید 
آن بگونه ای خواهد بود که امکان تولید آن خارج 
از س��امانه و خارج از نظارت سازمان امور مالیاتی 
وج��ود نخواهد داش��ت. همکاری س��ازمان امور 
مالیات��ی با بانک مرکزی برای راه اندازی س��امانه 
تولید صورت حساب های الکترونیک و استفاده از 
این صورت حساب ها به عنوان اسناد مثبته می تواند 
عالوه بر اصالح نظام مالیاتی و تقویت فرایند مقابله 
با پولشویی یک الگوی مناسب برای هم افزایی در 
تعامالت میان نهادهای اصلی اقتصادی در رونق 

تولید و بهبود وضعیت اشتغال کشور باشد.
ب���رای  اج���را  ضمان���ت  وج���ود  ع���دم 

دستورالعمل
پی��ش از ای��ن دس��تور العمل بان��ک مرکزی 
ال��زام درج  ب��رای  بخش��نامه های مش��ابهی 

»بابت« در تمام دستور پرداخت های ارسالی 
در س��امانه های س��اتنا و پایا به شبکه بانکی 
ابالغ کرده بود؛ اما بررس��ی های میدانی نشان 
می دهد بدلیل فقدان ضمان��ت اجرا و انگیزه 

کافی شبکه بانکی زمین مانده است.

برخی مصادیق م���وازی کاری در تدوین 
دستورالعمل بانک مرکزی

بر اساس ماده )10( قانون پایانه های فروشگاهی 
و س��امانه مودیان اش��خاص حقوقی و اشخاص 
حقیقی صاحب مشاغل مکلف اند حساب مرتبط 
با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی 
اعالم کنند. همچنین بر اس��اس ماده )11( این 
قانون بانک مرکزی مکلف اس��ت اطالعات نقل 
و انتقال وجوه این حس��اب ها را برای س��ازمان 
امور مالیاتی ارسال کند. همچنین ماده )10( و 
ماده )11( قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان تکلیف درگاه های پرداخت و دستگاههای 
کارت خوان را تعیین کرده است و دستورالعمل 
بانک مرکزی با تعیین تکلیف مجدد آن ها نوعی 

موازی کاری در این زمینه است.

جمع بندی
شفاف س��ازی  دس��تورالعمل  مجم��وع،  در 
تراکنش های بانکی در ش��رایط فعلی اقتصاد 

کشور مش��روط به همکاری بین نهادی بویژه 
هم��کاری با س��ازمان امور مالیاتی، اس��تفاده 
کام��ل از هم��ه ظرفیت های قانونی کش��ور و 
پرهی��ز از م��وازی کاری می تواند گام بس��یار 
مثبت��ی در راس��تای رون��ق تولی��د و کاهش 

بیکاری باشد.
در صورت همکاری بانک مرکزی و س��ازمان 
امور مالیاتی در اجرای هرچه س��ریع تر قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تولید 
صورت حساب های الکترونیک برای معامالت، 
این صورت حساب ها می تواند به عنوان اسناد 
مثبته ب��رای واحد مبارزه با پولش��ویی بانک 
مرکزی م��ورد پذیرش قرار گی��رد. همچنین 
بررس��ی تجربه کش��ورهای مختلف در رابطه 
ب��ا اعمال قوانین مش��ابه دس��تورالعمل بانک 
مرکزی نش��ان می دهد مس��ئله رعایت حریم 
خصوصی اشخاص، بخصوص اشخاص حقوقی 
در ارائه اطالعات کاماًل مورد توجه قانون گذار 
بوده اس��ت. تجربه این کشورها نشان می دهد 
ارتب��اط و هماهنگی کاملی بین نظام مالیاتی 
و واحده��ای مبارزه با پولش��ویی وجود دارد. 
مش��تریان نظ��ام بانک��ی در موارد خواس��ته 
شده کد اس��ناد مثبته اس��تاندارد خود را در 
اختی��ار نظام بانکی ق��رار داده و واحد مبارزه 
با پولش��ویی از طریق ش��بکه بانکی کد اسناد 
مثبت��ه را دریاف��ت و آن را از طریق ارتباط با 
نظام مالیاتی صحت سنجی می کند؛ بنابراین 
ب��دون نیاز به ارائه اصل قراردادها و معامالتی 
که گاهاً از اهمی��ت و محرمانگی باالیی برای 
فعاالن اقتص��ادی برخوردارند، واحد مبارزه با 
پولشویی به این اطالعات دسترسی یافته و در 
صورت نیاز اقدامات الزم در راس��تای وظایف 

خود انجام می دهد.
در پای��ان خاطر نش��ان می ش��ود در صورت 
راه اندازی س��امانه تولید صورت حس��اب های 
الکترونیک، اس��ناد مثبته به عن��وان یکی از 
مهم ترین چالش های واحد مبارزه با پولشویی 
در دس��تورالعمل فعلی بانک مرک��زی مرتفع 
ش��ده و عالوه بر اصالح نظام مالیاتی کش��ور، 
ساختار مبارزه با پولشویی نیز اصالح و تقویت 
خواهد ش��د. این اسناد مثبته استاندارد عالوه 
کاربردی که در س��اماندهی تعامالت اشخاص 
حقوقی و اشخاص حقیقی صاحب مشاغل ذیل 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
دارند؛ یکی از مهمترین زیرس��اخت های الزم 
برای اصالح نظام مالیات بر درآمد اش��خاص 
حقیقی و نیز اصالح نظام مبارزه با پولش��ویی 

خواهد بود.  فارس 
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رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد
صدور بیمه نامه شخص ثالث بدون حضور 

مالک خودرو 
رئیس کل بیمه مرکزی از صدور بیمه نامه شخص ثالث 
از امروز تا پانزدهم اردیبهش��ت ماه بدون نیاز به حضور 

مالک خودرو خبر داد.
غالمرضا س��لیمانی با اش��اره به تمهیدات بیمه مرکزی 
ب��رای مقابله ب��ا کرونا گف��ت: به منظ��ور رعایت نکات 
بهداش��تی برای صاحبان خودرو که قصد دارند تا نسبت 
به تمدید بیمه نامه شخص ثالث اقدام کنند، تمهیداتی 
در نظر گرفته شده تا افرادی که بیمه نامه آن ها از امروز 

تا پانزدهم اردیبهشت ماه به اتمام می رسد، می توانند از 
طریق نرم افزارهای ش��رکت های بیمه نس��بت به صدور 

بیمه نامه جدید اقدام کنند.
رئی��س کل بیم��ه مرکزی ادامه داد: اف��رادی که امکان 
دریاف��ت بیمه نامه جدید به ص��ورت برخط را ندارند، تا 
پانزدهم اردیبهش��ت ماه وقت دارند تا نسبت به دریافت 
بیمه نامه اقدام کنند؛ در این فاصله در صورتی که بیمه 
نامه آن ها در این مدت منقضی بشود، با هماهنگی های 
انجام ش��ده با ش��رکت های بیم��ه ای برای این دس��ته 
از صاحب��ان خ��ودرو بیمه نامه جدید صادر می ش��ود و 
بیم��ه نامه در اختیار ش��رکت های بیمه گر خواهد بود و 
مشتریان اگر عالقه مند بودند می توانند از طریق واتس 
آپ ی��ا روش های دیگر عک��س بیمه نام��ه اصلی را در 
اختیار داشته باش��ند تا در صورت نیاز ارائه دهند که با 
این قابلیت دیگر نیاز نیست تا تاریخ پانزدهم اردیبهشت 

به شرکت های بیمه مراجعه شود.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: از تاریخ پانزدهم اردیبهش��ت 
می توانند به ش��رکت های بیمه ای مراجعه و نس��بت به 
پرداخت حق بیمه اقدام کنند تا اصل بیمه نامه دریافت 

شود.  بیمه مرکزی 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
صادرات غیرنفتی به 40 میلیارد دالر می رسد

رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران با اشاره به مشکالت 
روحی و روانی ناش��ی از وی��روس کرونا بر جامعه گفت: 
عملیاتی ش��دن وعده ه��ای دولت برای رفع مش��کالت 
فعاالن اقتصادی می تواند آرامش را به جامعه بازگرداند.

محمد الهوتی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن 
بر اقتصاد و صادرات کش��ور، گفت: با بسته شدن برخی  
از مرزه��ای تجاری به روی ایران پس از ش��یوع ویروس 
کرونا در کش��ورمان متاسفانه صادرات کشور  هم تحت 
تاثیر ش��یوع کرونا قرار گرفت و صادرکنندگان ما دچار 

مشکالتی فراوانی شده اند.  
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران بیان داش��ت: البته 
این  اتفاق  تنها مختص ایران نبوده و اکنون کش��ورهای 
زیادی در س��طح جهان با این موضوع درگیر ش��ده اند و 
قطعا اقتصادش��ان هم تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته 
است. وی با بیان اینکه اقتصاد چین میلیارد ها دالر از این 
موضوع متضرر شده اس��ت، گفت: برخی از کارخانه های 
آمریکا به علت اینکه قطعات یدکی مورد نیازشان از چین 
تامین نشده تعطیل ش��ده اند و حتی صنعت گردشگری 

ایتالیا متاثر از این موضوع زمین گیر شده است. 
الهوتی با بیان اینکه بس��یاری از کش��ورهای توریست 
درمان، جذب توریس��ت آنها متوقف ش��ده است، گفت: 
این در حالی اس��ت که هیچ کدام از این کشورها  دچار 

تحریم نیستند و شرایط اقتصادی ما را ندارند. 
وی با بیان اینکه علیرغم این ش��رایط در حال گذراندن 
این دوران سخت هستیم، افزود: با وجود این سختی ها و 
باز و بسته شدن مکرر مرزها تجاری کشورهای مختلف 
به روی ص��ادرات ایران توانس��ته ایم ص��ادرات را ادامه 
دهیم، اما آسیب های ناشی از آن نیز قابل چشم پوشی و 

یا کتمان نیست. مهر 

خ��ب��رخ��ب��ر

 علیرغم توقف واردات رسمی لوازم خانگی کره ای، عرضه 
قاچاق این اقالم در برخی وبسایت های داخلی همچنان 
ادامه دارد، در همین راستا طی هفته جاری برخی از این 

وبسایت ها مسدود شدند.
  با پایان مهلت عرضه لوازم خانگی فاقد اصالت در مرداد 
م��اه 139۸ و اتمام مهلت های تمدید ش��ده برای اخذ و 
نصب شناس��ه کاالی لوازم خانگی در 15 بهمن ماه سال 
جاری، عملیات برخورد و جمع آوری لوازم خانگی قاچاق 

از سطح عرضه آغاز شد.
در همین راستا، برخورد با وب سایت های عرضه این اقالم 
نیز در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت و در همین ارتباط 
مرتضی میری، رئی��س اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با 
خبرنگار مهر، با اش��اره به برخورد ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با س��ایت هایی که اقدام به عرضه کاالی قاچاق 
می کنند، گفت: از اوایل هفته جاری، با تعدادی از سایت 
متخلفی که پیش��تر شناسایی شده بودند، برخورد شد و 

در حال حاضر این سایت ها از دسترس خارج شدند.
وی اف��زود: در ادامه این حرکت، تصمیم بر آن ش��د که 
اگر این مجموعه های مجازی، قصد ادامه فعالیت داشته 
باشند، می بایست مانند سایر سایت های قانونی، اقدام به 
دریافت مجوز و شناس��ه کاال کنن��د، در غیر این صورت 

فیلتر خواهند شد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در پاس��خ به این سوال که با 
توجه به شیوع ویروس کرونا آیا سایت های دارای مجوز، 
اق��دام به فروش کاال می کنند یا خیر، اظهار داش��ت: در 
حال حاضر سایت های زیادی اقدام به عرضه لوازم خانگی 

با شناسه کاال می نمایند.
وی همچنی��ن با تاکید بر اینک��ه مصرف کنندگان نهایی 
از تهیه کاالهای فاقد شناس��ه امتناع کنن��د، ادامه داد: 
در رابط��ه با تهیه لوازم خانگی از س��ایت ها باید گفت که 
مصرف کنندگان دقت داش��ته باشند تا کاالی شناسه دار 

خریداری کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی افزود: در صورتیکه هر کدام 
از این سایت ها کاالی فاقد شناسه به مصرف کننده نهایی 
ارائ��ه کرد، مصرف کنن��دگان می توانند با س��امانه 124 
ارتباط برقرار کرده یا اینکه به نهادهایی از جمله سازمان 

صمت استان یا اتحادیه لوازم خانگی مراجعه کنند.
میری با اش��اره به آخرین وضعی��ت جمع آوری تابلوهای 
دو برند معروف کره ای گفت: در حال حاضر برند ال جی 
به ش��کل کامل تابلوهای خود را جم��ع آوری کرده، این 
در حال��ی اس��ت که یک برند کره ای تنه��ا 20 درصد از 
تابلوه��ای خ��ود را برداش��ته و عماًل هن��وز ۸0 درصد 
تابلوهای آن در بازار موجود است که این شرکت متعهد 

شده آن ها را نیز از سطح شهر جمع کند. مهر 

در راستای کنترل قاچاق

سایت های فروش لوازم خانگی قاچاق مسدود شد
رئیس مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی گفت: با توجه 
به مش��کالت ناشی از شیوع ویروس کرونا و لغو برگزاری 
نمایشگاه بهاره مقرر شد تا برای جبران بخشی از خسارت 
صنوف جش��نواره بهاره مجازی جایگزین نمایشگاه بهاره 

شود.
عل��ی رهبری در مورد نح��وه برگزاری جش��نواره بهاره 
مج��ازی، گفت: با توجه به ش��یوع وی��روس کرونا و لغو 
برگزاری نمایش��گاه بهاره در سراس��ر کش��ور ، براساس 
مطالع��ات انج��ام ش��ده در وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت مقرر ش��د تا »جشنواره بهاره مجازی« جایگزین 

نمایشگاه های بهاره شود. 
رئیس مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی وزارت صمت 
بی��ان داش��ت: اصناف ب��رای عرضه کااله��ای خود  در 
نمایش��گاه های به��اره اقداماتی را انج��ام داده بودند که 
با توجه ب��ه لغو برگزاری نمایش��گاه های بهاره مقادیری 
زی��ادی از کاالهای خریداری ش��ده به قص��د عرضه در 
نمایش��گاه های بهاره اکنون در  انبارهای آن ها دپو شده 
اس��ت که مش��کالت مالی و اقتصادی بس��یاری را برای 
آنها فراهم آورده اس��ت،  ضمن اینکه کسب و کار اغلب 

صنوف در شرایط فعلی با رکود مواجه است.  
وی ب��ا بیان اینکه ب��ا برگزاری جش��نواره مجازی بهاره 
بخش��ی از مشکالت صنوف حل خواهد شد، گفت: طبق 

اقدامات انجام ش��ده و رایزنی با 100 فروشگاه اینترنتی 
مقرر ش��د تا این فروش��گاه های اینترنت��ی که اکنون در 
فض��ای مجازی به صورت قانونی و ب��ا مجوزهای قانونی 
در حال فعالیت هس��تند، فضایی را برای عرضه کاالهای 

مختلف صنوف فراهم آوردند. 
رهب��ری اظهار داش��ت: اصن��اف مختلف ک��ه تمایل به 
عرضه کاالهای خود از طریق فروشگاه های زنجیره ای را 
داشته باش��ند، می توانند این آمادگی را به فروشگاه های 
زنجی��ره ای مورد نظ��ر خود اعالم کنند و مقرر ش��ده تا 
در اسرع وقت فروشگاه های زنجیره ای نسبت به ثبت نام 

صنوف اقدام کنند. 
وی افزود: ضمن اینکه آموزش هایی توسط فروشگاه های 
زنجیره ای، بس��یج اصناف و بسیج دانشجویی به صنوف 
داده می شود تا نحوه معرفی کاالی خود را برای عرضه از 

طریق این فروشگاه های به دست آوردند. 
رهب��ری اظهار داش��ت: براس��اس اعالم فروش��گاه های 
زنجی��ره ای که در طرح جش��نواره بهاره مجاز ش��رکت 
می کنند، برخی از این فروش��گاه ها امکان عرضه کاال را 
برای صن��وف فراهم می کنند، برخی عالوه بر این امکان 
سفارش را هم از مشتری دریافت می کنند و برخی دیگر 
ع��الوه بر دو ام��کان مذکور حتی کاال را برای مش��تری 

ارسال می کنند. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تشریح کرد؛

جزئیات برپایی نمایشگاه مجازی بهاره

 نقاط ضعف دستورالعمل
 شفاف سازی تراکنش های بانکی 

زیر ذره بین کارشناسان بررسی شد؛


