
شرایط مساعدت در بازپرداخت تسهیالت 
دریافتی فعاالن اقتصادی 

بانک پاس��ارگاد طی اطالعیه ای، ش��رایط حمایت و 
مس��اعدت در بازپرداخت تسهیالت دریافتی فعاالن 
اقتصادی به ویژه صاحبان کس��ب و کارهای کوچک 
را اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
طب��ق بخش��نامه ی بانک مرک��زی ج.ا.ا در خصوص 
ش��رایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا 
در جامع��ه و مش��کالت پدی��د آمده ب��رای فعاالن 
اقتصادی به ویژه صاحبان کس��ب و کارهای کوچک 
در بازپرداخت تسهیالت دریافتی، بانک پاسارگاد با 
هدف مس��اعدت و حمایت از تس��هیالت گیرندگان 
مذک��ور )اع��م از اش��خاص حقیق��ی و حقوقی( و 
همچنی��ن ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود در 
شرایط حاضر، جزئیات این اقدام را اعالم کرد.بر این 
اساس، دریافت کنندگان تس��هیالت قرض الحسنه، 
تسهیالت در قالب کلیه ی عقود و تسهیالت مربوط 
به کارت های اعتباری که حائز ش��رایط زیر باشند، 
می توانن��د از مزای��ای ای��ن طرح اس��تفاده کنند:# 
صاحب��ان کس��ب و کارها به ویژه کس��ب و کارهای 
کوچک که در لیس��ت مصادیق اعالم ش��ده توسط 
دولت ق��رار دارن��د.# تس��هیالت گیرندگانی که به 
دلیل ش��رایط ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا، قادر 
ب��ه بازپرداخت اقس��اط تعیین ش��ده در موعد مقرر 
نیس��تند.# تس��هیالت گیرندگانی که در چارچوب 
مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات 
اعتباری، بدهی آنها تا تاریخ اول دی سال 1398در 
طبقه ج��اری قرار داشته باش��د.# دریافت کنندگان 
تسهیالت که اقساط آنها طی ماه های اسفند 1398، 

فروردین و اردیبهشت 1399 سررسید می شود.

سرشماره های پیام کوتاه بانک رفاه 
کارگران تغییر کرد

در پی تغییر اپراتور ارس��ال پی��ام کوتاه بانک رفاه 
کارگران، سرش��ماره های پیام کوتاه این بانک نیز 

تغییر کرد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک رف��اه کارگران، با 
توجه به آماده س��ازی زیر س��اخت جدید ارس��ال 
پیامک، س��ر ش��ماره پیامک های خدمات بانک از 
و 100031  ب��ه 100032  و 300065   300066
تغییر خواهد کرد. بر اساس این گزارش، از این پس 
ارس��ال پیامک های مربوط به خدمات کارت با سر 
شماره 100031 به جای 300065، ارسال پیامک 
تغییرات مانده حساب، اطالع رسانی ورود به سامانه 
های بانکداری الکترونیک، اطالع رسانی اقساط و ... 
با سر شماره 100032 به جای 300066 ارسال می 
شود. گفتنی اس��ت، این تغییرات از 24 اسفند ماه 

سال جاری به صورت تدریجی صورت می پذیرد.

برسی وضعیت شعب بانک ملی ایران در 
مقابله با کرونا

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از اقدامات انجام 
شده به منظور مقابله با ویروس کرونا در شعب این 

بانک بازدید کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران، عباس 
ش��فیعی با حضور در ش��عب میدان شهدا و میدان 
امام حس��ین )ع(، نحوه توزیع ملزومات بهداش��تی 
را بررس��ی و در زمینه اقدامات حفاظتی با کارکنان 
بانک گفت و گو کرد. وی همچنین در جلسه کمیته 
پدافند غیر عامل و مدیریت بحران اداره امور شعب 
ش��رق تهران با تشریح وضعیت بانک و نحوه توزیع 
اقالم بهداش��تی، بر لزوم رعای��ت حداکثری موارد 
ابالغ ش��ده تاکید کرد.در این جلسه که تعدادی از 
مقامات مس��ئول بانک نیز در آن حضور داش��تند، 
محمد رضا صدری رئیس اداره امور ش��عب ش��رق 
تهران گزارش��ی از تالش��های انجام شده در جهت 

ارتقای وضعیت بهداشتی شعب ارائه کرد.
همچنین وضعیت منابع و مصارف، وصول مطالبات 
و اقدامات پایان سال این اداره بررسی و برای کسب 
درآمد بیشتر و کاهش مطالبات بحث و تبادل نظر 

به عمل آمد.

اخبار گزارش

 ب��ا توجه ب��ه آس��یب اقتصادی ش��یوع وی��روس کرونا و 
رک��ود بس��یاری از کس��ب وکارها، جمعی از کارشناس��ان 
اقتص��ادی برای خروج از این وضعیت و جبران خس��ارات، 
پیش��نهاداتی همچون پرداخت هزینه ه��ای برق، آب، گاز، 
ع��وارض عق��ب افتاده م��ردم و وام های بدون به��ره یا کم 
بهره، اختصاص اعتب��ارات طرح های جاری و خط اعتباری 
توس��ط بانک مرکزی، پرداخت یارانه کرونایی، تس��هیالت 
ب��ه تولیدکنندگان بخش واقعی اقتصاد و پرداخت بخش��ی 
از بهره تس��هیالت توس��ط دولت به عنوان یارانه تسهیالت 
مطرح کردند. ش��یوع ویروس کرونا نه تنها س��المت و روان 
مردم را در کش��ور ما و س��ایر مناطق درگی��ر این ویروس 
تهدید می کند، بلکه با کاهش مراجعات حضوری در اماکن 
عمومی در ماه پایانی سال که عمدتا روزهای پررونقی برای 
کس��ب وکارهای خ��رد و کارگران فصلی اس��ت، به فعاالن 
تجاری، اصن��اف مختلف و کارگران آن ها هم آس��یب های 

جدی وارد کرده است.
تاثیرات اقتصادی کرونا

این موضوع موجب نگرانی آینده اقتصاد کش��ور شده است، 
زیرا آس��یب دیدن کس��ب وکارهای خ��رد و فعاالن تجاری 
موجب کاهش تولید ناخالص داخلی، منفی شدن نرخ رشد 
اقتصادی و دیگر تبعات منفی اقتصادی می شود که در پی 
آن کارشناس��ان اقتصادی برای جبران خسارات اقتصادی 
کرونا به کسب وکارها، مجموعه پیشنهادها و راهکارهایی را 

در این زمینه مطرح کردند.
اخذ اطالعات دقیق از میزان خسارت وارد شده به اقتصاد، 
یکی از اولویت های اقتصاددانان برای جبران این خس��ارات 
اس��ت، زیرا ابتدا باید مش��خص ش��ود که چه میزان و چه 
فعالیت هایی در پی ش��یوع این ویروس متضرر شده اند تا از 

آن ها حمایت های مالی صورت بگیرد.
لزوم دریافت اطالعات دقیق از میزان خسارات

طبق گفت��ه یکی از کارشناس��ان اقتصادی، ت��ا زمانی که 
اطالعات دقیقی در خصوص میزان خسارات وارده کرونا بر 
اقتصاد کشور منتش��ر نشود، نمی توان از پیشنهاداتی برای 
حمایت از فعاالن اقتصادی صحبت کرد، زیرا حمایت ها به 
میزان خس��ارات بستگی دارد تا حدود و نوع نیازهای افراد 

آسیب دیده از شیوع این ویروس مشخص شود.
یک اقتصاددان دیگر نیز معتقد اس��ت ک��ه اولین اقدام در 
ای��ن زمینه این اس��ت که یک اولویت بن��دی برای صنوف، 
کس��ب و کارهای خرد و متوس��ط انجام ش��ود تا مشخص 

ش��ود بیش��ترین ضرر و زیان به کدام ش��رکت ها و صنوف 
وارد ش��ده اس��ت. دومین اقدام، برآورد خسارات احتمالی 
این ویروس برای صنوف مختلف و کس��ب و کارهای خرد 
و متوس��ط اس��ت تا میزان ضرر و زیان وارد شده به آن ها 

مشخص شود.
حمایت های مالی پیشنهادی از سوی اقتصاددانان

اختصاص اعتبارات و تسهیالت برای مقابله با کرونا، جبران 
خس��ارات اقتصادی آن و حمایت از کسب و کارهای آسیب 
دی��ده از این وی��روس یکی دیگر از ملزومات ذکر ش��ده از 

سوی کارشناسان اقتصادی برای مقابله با کرونا است .
پرداخ��ت هزینه های ب��رق، آب، گاز، ع��وارض عقب افتاده 
مردم و وام های بدون بهره یا با بهره کم، اختصاص اعتبارات 
طرح های ج��اری و خط اعتباری توس��ط بان��ک مرکزی، 
پرداخت یارانه کرونایی، تسهیالت به تولیدکنندگان بخش 
واقعی اقتصاد و پرداخت بخش��ی از بهره تسهیالت توسط 
دول��ت به عنوان یارانه تس��هیالت از جمله پیش��نهادهایی 
است که اقتصاددانان برای جبران خسارات اقتصادی کرونا 

مطرح کرده اند.
بر اساس گفته یک کارشناس اقتصادی، در این شرایط باید 
به جز یارانه همیشگی، یک یارانه کرونایی هم برای حمایت 

از افراد آسیب دیده از شیوع کرونا درنظر گرفته شود.
ع��الوه براین، اقتص��اددان دیگری اق��دام الزم برای خروج 
از وضعیت ایجاد ش��ده برای اقتصاد را در هوشمندس��ازی 
فعالیت های می داند و معتقد اس��ت که مسئوالن باید سعی 
کنند تا ابالغیه بدهند که فعالیت هایی که به صورت سنتی 
انجام می ش��وند، از این پس به ص��ورت الکترونیکی انجام 
ش��وند. همچنین، وی قانونمند کردن نظام سرمایه گذاری 
را ب��ه عن��وان پادزهری برای مقابله ب��ا زیان های اقتصادی 

کرونا می داند.
لزوم ایجاد بستر الزم

 برای الکترونیک  سازی فعالیت ها
نکته ای که در این زمینه حائز اهمیت اس��ت ایجاد بس��تر 
الزم ب��رای تحقق ش��هر هوش��مند و الکترونی��ک یا دولت 
الکترونیک اس��ت زیرا، به خصوص در این ش��رایط حضور 

دول��ت الکترونی��ک قوی می توانس��ت از بروز بس��یاری از 
مش��کالت و آسیب های ایجاد شده براثر شیوع این ویروس 
جلوگیری کند که این نشان می دهد دولت هنوز به رسیدن 
ب��ه الکترونیکی کردن امور و فعالیت ه��ا فاصله دارد و باید 

برای رسیدن به آن تالش بیشتری صورت بگیرد.
از این پس باید توجه بیش��تری کسب و کارهای الکترونیک 
شود تا در شرایط بحرانی همچون شیوع کرونا، بتواند جای 
خالی نقش فعالیت های تولیدی به ش��کل سنتی را بگیرد 
تا در ای��ن مواقع ضربه کمتری به اقتص��اد و تولید داخلی 

کشور وارد شود.
گفتنی اس��ت که بازار ماس��ک و م��واد ضدعفونی به دلیل 
اهمیت این گونه اقالم در پیش��گیری از شیوع این ویروس، 
از اس��تقبال زیادی برخودار ش��د و در مواردی با مشکالتی 
همچ��ون کمبود، گران��ی، احتکار و... مواجه ش��د؛ در این 
ش��رایط، بس��یاری از کارخانجات تولیدکنن��ده این قبیل 
محصوالت میزان تولیدات خود را افزایش دادند و یا برخی 
دیگ��ر از تولیدکنندگان برای تولی��د این محصوالت تغییر 

کاربری دادند.
پیشنهادی برای حل مشکل بازار ماسک و مواد ضدعفونی

با این وجود، همچنان کمبود معضل اصلی این بازار اس��ت 
ک��ه یک کارش��ناس اقتصادی برای حل مش��کل این بازار 
پیش��نهاداتی همچون پرداخت یارانه یا کاهش هزینه های 
تولی��د ب��رای تولیدکنندگان م��واد ضدعفون��ی در جهت 
افزلی��ش میزان تولید آن ها و توزیع کارت هوش��مند یارانه 
کاالهای اساس��ی و تخصیص اقالمی همچون ماسک، ژل و 

محصوالت بهداشتی را مطرح کرد.
بنابرای��ن، آنچ��ه قابل اهمیت اس��ت ابتدا کنت��رل هر چه 
س��ریع شیوع این ویروس در کشور و سپس اقدام در جهت 
بهبود فضاهای آس��یب دیده از شیوع کرونا همچون فضای 
کسب وکار است که دولت بسته های حمایتی درنظر گرفته 
ش��ده در این زمینه را به بهترین نحو براس��اس تش��خیص 

درست از افراد و میزان آسیب دیدگی آن ها توزیع کند.
با این تفاسیر، طبق گفته کارشناسان اقتصادی فعال سازی 
پایگاه اطالعات اقتصادی خانوارها و یا ایجاد مراکزی برای 
ثبت میزان و نوع آسیب دیدگی افراد که در نتیجه آن بتوان 
تشخیص داد که چه کسی چه میزان از این ویروس آسیب 
دیده تا در این زمینه با ش��ناخت  رانت خواران، توانست به 

دهک های پایین درآمدی یارانه تعلق بگیرد.   ایسنا 
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مدیرعامل توانیر اعالم کرد:
فرصت پرداخت قبوض برق تا پایان 

اردیبهشت ۹۹
مدی��ر عام��ل ش��رکت توانی��ر گف��ت: برق 
مش��ترکینی که برای پرداخت قبوض خود با 

مشکل مواجه هستند، قطع نمی شود.
محمدحس��ن متولی زاده با اشاره به اینکه تا 
پایان اردیبهشت به افرادی که برای پرداخت 
قبوض خود با مشکل مواجه هستند، فرصت 
داده می ش��ود، گف��ت: البته ای��ن رویه برای 
مشترکین خوش حس��ابی است که پیش از 
این قبوض ب��رق خود را ب��ه موقع پرداخت 

کرده اند.
وی با بیان اینکه مش��ترکین بدحس��ابی که 
بدهی های پیش��ین داشتند شامل این فرصت 

نخواهن��د ش��د، افزود: م��ا از مردم ک��ه برای 
پرداخ��ت قبوض خود مش��کلی ندارند تقاضا 
می کنی��م در زم��ان مقرر قبض ب��رق خود را 
پرداخ��ت کنند تا صنعت ب��رق برای خدمات 
رس��انی با مش��کل مواجه نش��ود. مدیر عامل 
شرکت توانیر ادامه داد: آن دسته از افرادی که 
کسب و کارشان دچار مشکل شده و خدمات 
خرد ارایه می دهند و یا تعداد محدودی از مردم 
که درآمدشان کاهش یافته است مشمول این 
فرجه هس��تند و تا پایان اردیبهش��ت فرصت 

پرداخت قبوض به آن ها داده شده است.
متولی زاده با بی��ان اینکه منابع صنعت برق 
به همین پرداخت قبوض بستگی دارد، گفت: 
هدف ما کمک به مردمی اس��ت که به دلیل 
بروز بیماری کرونا کس��ب و کارش��ان دچار 
مشکل ش��ده و البته در این مسیر مردم نیز 
بای��د به ما کمک کنند. تامین برق مس��تمر 
اولویت فعالیت هم��کاران ما در صنعت برق 
اس��ت که در این راس��تا ب��رای فعالیت بهتر 
ارایه خدمات غیرحضوری فعال شده است به 
طوری که مردم بدون مراجعه به شرکت های 
برق نیاز خود را از جمله خرید انشعاب تامین 
کنند از سوی دیگر دریافت این انشعاب ها به 

صورت اقساطی خواهد بود. صدا وسیما 

  رییس سازمان برنامه و بودجه؛
  خانواده های کم درآمد کمک 

بالعوض دریافت می کنند
  رییس س��ازمان برنام��ه و بودجه از کمک 
تومان��ی  ه��زار   600 ت��ا   200 بالع��وض 
خانواره��ای کم بضاعت در چهار مرحله خبر 
داد که نخستین این کمک ها سه شنبه هفته 

جاری انجام می شود.
محمدباقر نوبخت افزود: آنچه رئیس جمهوری 
به عنوان مصوبات اعالم کرد در دو بخش قابل 
بیان است که بخش نخست، مصوباتی بود که 
ب��ه موجب آنها به افرادی که مشاغل ش��ان از 
کرونا آسیب دیده، مهلت داده خواهد شد. وی 
بیان داشت: در این راستا 10 گروه از مشاغل 
تعریف ش��ده و برای پرداخت مالیات، بیمه و 

اقساط بانکی شان مهلت داده می شود.
نوبخت ادامه داد:  بخش دوم س��خنان رئیس 
جمهوری، مبالغی اس��ت ک��ه باید به صورت 
بالعوض پرداخت شود؛ مبالغی که از تعهدات 
مالی دولت بوده و توس��ط س��ازمان برنامه و 
بودجه پرداخت می شود. وی گفت: از جمله 
این پرداختی ها، کم��ک بالعوض به خانواده 
های کم درآمد و در حقیقت کم درآمدترین 
اقشار جامعه اس��ت. رییس سازمان برنامه و 
بودجه کش��ور توضی��ح داد: این کمک ها در 
چهار مرحله انجام می ش��ود و به حدود س��ه 
میلیون نفر تعل��ق می گیرد و تصمیم  بر آن 
شد که بسته به تعداد افراد خانوار، از 200 تا 
600 هزار تومان تحت عنوان بسته حمایتی 
ویژه پرداخت ش��ود و نخستین آن سه شنبه 

همین هفته پرداخت می شود.
وی ادام��ه داد: گ��روه دیگر، کارگ��ران فصلی 
هس��تند که بین یک تا دو میلی��ون تومان در 
کارت یارانه و حمایت معیشتی شان شارژ می 
شود؛ این مبالغ نیز سه ماه تنفس داشته و پس 
از آن به صورت اقساطی از افراد کسر می شود؛ 
در این زمینه افراد نیازی به حضور در بانک یا 
آوردن وثیقه و ضامن ندارند و همین که تقاضا 

کنند پرداخت خواهد شد.  ایرنا 

در ایام پایانی سال
 نگرانی برای تأمین این کاالها 

وجود ندارد
س��خنگوی س��تاد تنظیم بازار با بیان اینکه 
میادی��ن می��وه و تره ب��ار و فروش��گاه های 
زنجی��ره ای فقط یکم فروردی��ن ماه تعطیل 
خواهن��د ب��ود، گف��ت: کارخانج��ات آرد و 
نانوایی ه��ا مکلف به توزی��ع آرد و پخت نان 

هستند.
محمدرض��ا کالمی با بیان اینکه مردم نگران 
تأمین مایحتاج خود در ایام نوروز نباش��ند، 
گف��ت: طب��ق هماهنگی های ب��ه عمل آمده 
ب��ا س��ازمان میادین میوه و تره ب��ار و مراکز 
عمده عرضه کاالهای مورد نیاز مردم و ارزاق 

عمومی، س��ازمان میادین می��وه و تره بار و 
تمامی فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور 
فقط یکم فروردین م��اه تعطیل خواهند بود 
و مابقی ایام تعطیالت ن��وروز بدون وقفه به 

خدمات رسانی ادامه خواهند داد.
سخنگوی س��تاد تنظیم بازار افزود: در عین 
حال، کاالهای اساس��ی و مواد شوینده مورد 
نی��از م��ردم به ان��دازه کافی تأمین ش��ده و 
هیچ گون��ه نگرانی در ایام پایانی س��ال برای 
تأمی��ن ای��ن کاالها وج��ود ن��دارد؛ بنابراین 
مردم نباید نگران باشند؛ چراکه روند تأمین 
و توزی��ع کااله��ای مورد نیاز ب��دون وقفه و 

تعطیلی ادامه خواهد یافت.
کالمی بیان کرد: هماهنگی الزم با تشکل های 
صنف��ی و صنعت��ی ن��ان ب��ه عم��ل آمده و 
کارخانجات آردس��ازی و نانوایی های صنعتی 
ب��دون وقفه کار تأمین و توزیع نان مورد نیاز 
مردم را انج��ام خواهند داد؛ بنابراین از بابت 

نان نیز هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
وی اظه��ار داش��ت: تمام��ی فروش��گاه های 
زنجیره ای و خواربارفروش��ی ها، مراکز عمده 
عرضه آماده تأمین و توزیع به موقع کاالهای 
اساس��ی و م��واد ش��وینده مورد نی��از مردم 
هستند و جای نگرانی وجود ندارد.  مهر 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت از تامین آرد مورد 
نیاز نانوایی های کشور خبر داد و گفت: هیچ مشکلی در 

تامین نان مورد نیاز مردم وجود ندارد.
یزدان س��یف با اشاره به اینکه هنوز آرد تعیین شده برای 
س��همیه اسفند نانوایی ها به طور کامل جذب نشده است، 
اف��زود: 11 میلیون و 400 هزار تن گندم در کارخانه های 
مختلف مصرف تولید شیرینی، شکالت، رشته های آشی و 
دیگر موارد می شود که از این رقم 9 میلیون و 500 هزار 
تن صرف تولید نان می شود که با کسب 15 درصد سبوس 
گیری آرد مورد نیاز کش��ور برای تولید نان 8 میلیون تن 

است که این رقم به طور کامل تأمین شده است.
وی با اش��اره به اینکه در بخش تولید آرد و نان و گندم 
هیچ مشکلی در کش��ور وجود ندارد، گفت: نان صنعتی 
نیز یکی از راهبردهای بلندمدت کشور است که البته ما 
در این حوزه همیش��ه با چالش مواج��ه بوده ایم؛ چراکه 
علیرغ��م س��رمایه گذاری های کالن و تس��هیالت ارزان 
قیمت دولت های مختلف در این بخش، فرهنگ مصرفی 
مردم به س��مت تازه خ��وری ادامه دارد؛ به نحوی که در 
تهران مصرف نان صنعتی هیچ زمانی از 11 درصد بیشتر 
نشده و البته در کشور نیز این رقم بسیار پایین تر است.

س��یف با اشاره به بروز شیوع بیماری کرونا و تغییر ذائقه 
مردم نسبت به مصرف نان، گفت: هم اکنون تقاضا برای 
ن��ان صنعتی افزایش یافته؛ به طوری که مصرف این نوع 
نان در تهران به 1۷ درصد رسیده و در کشور نیز افزایش 

یافته است.

مدیر عامل ش��رکت بازرگانی دولتی با اشاره به ظرفیت 
خالی موجود در بیش از 480 واحد نان صنعتی در کشور 
افزود: هم اکنون این واحدها به صورت 2 تا 3 شیفت در 
حال فعالیت هس��تند و ما نیز برای رفع چالش های این 

صنعت در این جلسه تصمیم های جدیدی گرفتیم.
س��یف ایجاد شبکه مویرگی توزیع نان صنعتی را یکی از 
س��ازو کارهای رفع مشکالت این صنعت دانست و افزود: 
از پ��س فردا نان های صنعت��ی در میادین میوه و تره بار 
به همه نقاطی که وزارت صمت مقرر کند توزیع خواهد 
ش��د، این موضوع برای افزایش دسترس��ی مردم به نان 

صنعتی است.
وی با اشاره به هماهنگی های انجام شده با وزارت کشور 
و نیروی انتظامی برای تس��هیل فرآیند حمل و نقل این 
نان ه��ا ادامه داد: فعالیت نانوای��ان صنعتی حتی در ایام 
تعطیل ادامه خواهد داشت و این واحدها در چند شیفت 

به تولید نان صنعتی مشغول هستند.
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی افزایش سهم مصرف 
نان های صنعتی را در سبد خانوار سبب افزایش بهداشت 
دانست و گفت: ما قادر به تأمین 40 درصد نیاز کشور به 
نان در واحدهای صنعتی هستیم؛ در حالی که نیازی به 

اضافه کردن خط جدید در این بخش نداریم.
س��یف با اش��اره به فعالی��ت 89 هزار واح��د نانوایی در 
کشور افزود: تقویت تولید نان صنعتی به معنی تعطیلی 
نانوایی ها نیس��ت بلکه ما ب��ه دنبال اتصال نان صنعتی و 

سنتی هستیم. صدا و سیما 

معاون وزیر صنعت اعالم کرد

تامین آرد مورد نیاز نانوایی های کشور 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هر فردی که از اول 
اس��فند تا آخر اردیبهشت چک برگشتی داشته باشد، از 
دریافت خدمات بانکی محروم نمی ش��ود، گفت: از زمان 

برگشت چک، تا 3 ماه به فرد خدمات ارایه می شود.
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حاش��یه 
جلس��ه س��تاد هماهنگی های اقتصادی، گفت: سیس��تم 
بانکی در ش��رایط کنونی، بیش��ترین نق��ش را در کمک 
به اقتصاد کش��ور دارد که بر این اساس، در جلسه امروز 
س��تاد هماهنگی اقتص��ادی دولت، بحث ه��ای مختلفی 
مطرح شد که بر مبنای آن، آن دسته از فعاالن اقتصادی 
که چک بانکی آنها برگش��ت بخ��ورد، از دریافت خدمات 
بانکی محروم نخواهند ش��د. رئیس کل بانک مرکزی در 
توضیح این تصمیم افزود: بر اس��اس قانون، هر فردی که 
چک بانکی وی برگشت بخورد، از خدمات بانکی محروم 
می ش��ود ولی امروز از رئیس جمهور درخواست کردیم تا 
این مهلت داده ش��ود تا کسانی که در فاصله اول اسفند 
تا آخر اردیبهش��ت 99، چک برگش��تی دارند، بتوانند از 
خدمات بانکی بهره گیرن��د؛ البته رابطه حقوقی که بین 
صادرکنن��ده چک و ذی نفع وجود دارد، س��ر جای خود 
باقی خواهد ماند؛ اما شرط محرومیت از خدمات بانکی را 
حذف خواهیم کرد تا از زمانی که چک یک فرد برگشت 
بخورد، تا سه ماه می تواند از خدمات بانکی استفاده کند و 
سایر محرومیت های قانونی شامل حال وی نخواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین بر اس��اس مصوبه شورای پول 
و اعتبار، 10 رس��ته کس��ب و کار تعیین شده بود که از 

شیوع ویروس کرونا آس��یب دیده اند، بنابراین این افراد 
می تواند س��ه قسط اس��فند 98 و فروردین و اردیبهشت 
99 را پرداخ��ت نکنند؛ ضمن اینکه مردمی که کس��ب 
و کار آنه��ا مش��مول این ده گروه بوده، آس��یب دیده و 
نتوانس��تند که درآمد کسب کرده و تس��هیالت خود را 
پرداخت کنند، تا س��ه م��اه می توانند به بانک ها مراجعه 
نکنند. بر این اساس، بانک ها بعد از سه ماه پرونده آنها را 

بررسی می کنند و کمک الزم را به آنها خواهند داشت.
همتی از پرداخت وام به 4 میلیون نفر با نرخ سود 4 درصد 
خب��ر داد و گف��ت: دریافت کنندگان ای��ن وام ها، طبقات 
آسیب پذیر کسب و کار هس��تند که بر این اساس دولت 
قبول کرده تا نرخ س��ود این تسهیالت به 4 درصد کاهش 
یابد؛ این در حالی اس��ت که ای��ن افراد نیاز به ارایه ضامن 
نداشته و از یارانه خود، می توانند اقساط خود را بپردازند که 

این تصمیم مهمی بود که قرار است صورت گیرد.
همتی در خصوص سقف جابجایی غیرحضوری از طریق 
کارت های بانکی گفت: تمام تالش ما این است که مردم 
به ش��عب کمتر مراجعه کرده و با اسکناس کمتر درگیر 
شوند؛ به همین منظور سقف دریافت پول نقد از ای تی 
ام ه��ا به 500 هزار تومان افزایش یافته تا مردم کمتر به 
ش��عب مراجعه کنند؛ اگر یک یا دو بانک این س��قف را 
کاهش داده اند، مساله ش��خصی خود بانک ها است ولی 
از نظر بانک مرکزی این س��قف به جای خود باقی است؛ 
ضمن اینکه سقف کارت به کارت نیز از 3 میلیون به 10 

میلیون تومان افزایش یافته است. مهر 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

لغو شرط محرومیت از خدمات بانکی برای دارندگان چک برگشتی

خسارت اقتصادی کرونا را  
جدی بگیریم 

کارشناسان هشدار دادند؛


