
اعالم دستگاه های خودپرداز منتخب به 
منظور فعالیت غیرنقدی بانک ایران زمین

بان��ک ایران زمی��ن به منظور جلوگیری از ش��یوع 
ویروس کرونا، و کاهش جابجائی وجوه نقد لیس��ت 
دس��تگاه های خودپ��رداز غیرنقدی خ��ود را برای 
اس��تفاده هم میهن��ان عزیز اع��ام کرد.به گزارش 
رواب��ط عموم��ی: بانک ای��ران زمین در راس��تای 
س��امت عمومی جامعه و کاهش گردش وجوه نقد 
در وضعیت فعلی برای جلوگیری از ش��یوع ویروس 
کرونا تعدادی از خودپردازهای داخل ش��هری خود 
را صرفا برای ارائه خدم��ات بانکداری الکترونیک ) 
اعم از انتقال وجه، دریافت مانده حس��اب، پرداخت 
قبوض، پرداخت اقساط تس��هیات، مشاهده چند 
گردش آخر حس��اب، خرید ش��ارژ تلف��ن همراه و 
غیره...( اختصاص داده است.س��ید محمد حس��ین 
اس��تاد مدیرروابط عمومی بانک ایران زمین اعام 
کرد: بر اس��اس بخش��نامه اباغی بانک مرکزی به 
تمامی بانک های کشوریکی از مراکز بسیار مستعد 
ب��رای انتقال ویروس کرونا، نق��ل و انتقال فیزیکی 
وجوه نقد شامل اسکناس، ایران چک و مسکوکات 
است لذا به منظور حفظ سامت جامعه و پیشگیری 
از انتقال بیماری دس��تورالعملی در این زمینه برای 

کاهش وجوه نقد به بانک ها اعام شد.

نحوه  فعالیت شعبه های بانک پاسارگاد 
اعالم شد

به منظور اجتناب از ت��ردد غیرضروری و جلوگیری 
در  بانک پاس��ارگاد  کرون��ا،  وی��روس  ش��یوع  از 
اقدام��ی هماهنگ ب��ا نظام بانکی کش��ور، نحوه ی 
فعالی��ت ش��عبه های خود را اع��ام کرد.به گزارش 
روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد، کلی��ه ی واحدهای 
این بانک اعم از واحدهای س��تادی و ش��عبه ها )به 
جز ش��عبه های کیش و قش��م(، در روزهای کاری 
از تاریخ دوش��نبه مورخ 26 اس��فند سال 1398 تا 
پنج ش��نبه 14 فروردین س��ال 1399، در روزهای 
ش��نبه تا چهارشنبه از س��اعت 8:30 الی 13 و در 
روزهای پنج شنبه از ساعت 8:30 الی 12:30 آماده 
ارایه خدمات بانکی هستند. ساعات کار شعبه های 
بانک پاس��ارگاد در کیش و قش��م نیز بدون تغییر و 
مطابق روال گذش��ته از س��اعت 9 الی 13 است.در 
بازه ی زمانی یادش��ده، کلیه ی ش��عبه های اس��تان 
ته��ران و شهرس��تان هایی ک��ه دارای بیش از یک 
شعبه ی بانک پاسارگاد هس��تند، به صورت یک روز 
در میان فعال هس��تند.همچنین کلیه ی ش��عبه ها 
در ش��هرهایی که تنها یک ش��عبه ی بانک پاسارگاد 
در آنه��ا فعال اس��ت، در تمامی روزه��ای کاری، با 
50 درصد از ظرفیت سرمایه انس��انی خود خدمات 
بانک��ی را ارائ��ه می دهند.ب��ه هم میهن��ان گرامی 
توصیه می ش��ود با توجه به ش��رایط موجود، برای 
حفظ س��امت خود و سرمایه انس��انی در بانک ها، 
با بهره من��دی از خدم��ات بانکداری الکترونیک، از 

مراجعه به شعبه های بانک ها خودداری کنند.

بانک های برتر پیشگامان شفافیت هستند
وجود اطاعات مالی ش��فاف و قابل مقایسه یکی از 
ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای 
اساس��ی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی 
بدیل توس��عه و رش��د اقتصادی در بخش دولتی و 

خصوصی است.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل 
از پایگاه خبری بنکر، ش��فافیت یک��ی از ملزومات 
اصلی ش��یوه نظارت مبتنی بر ریسک است. کمیته 
نظ��ارت بانکی بال، ش��فافیت را ب��ه منزله یکی از 
عوامل نظارت مؤثر برای حفظ سامت و ثبات نظام 
بانک��ی معرفی م��ی کند. در تعری��ف کمیته بال از 
شفافیت، از آن به عنوان افشای اطاعات قابل اتکا 
و به موقع یاد ش��ده اس��ت، به طوری که استفاده 
کنن��دگان از اطاعات فوق، ق��ادر به ارزیابی دقیق 
از وضعی��ت مالی بان��ک، فعالیت ها، ریس��ک ها و 
مدیریت ریسک آن باشند، شفافیت اطاعاتی باید 
جام��ع، مرتبط، به موقع، قابل اطمینان و مقایس��ه 

پذیر باشد.
کمیته بال )متش��کل از نمایندگان ارشد بانک های 
مرکزی چندین کش��ور( تحت حمایت بانک تسویه 
بین المللی )BIS(، در س��ال 1998 در س��ندی با 
 Enhancing( عن��وان بهب��ود ش��فافیت بانک��ی
Bank Transparency( ب��ه تبیی��ن جایگاه و 
اهمیت ش��فافیت در بانک ها پرداخته است. اگرچه 
کمیت��ه بال دارای قدرت قانونی نیس��ت، ولی اکثر 
کش��ورهای جهان اس��ناد توصیه ای بانک تس��ویه 
بین المل��ل و کمیته ب��ال را مبن��ای کار خود قرار 
می دهند. در س��ند مذکور، این کمیته توصیه های 
بهبود ش��فافیت بانک را در شش طبقه دسته بندی 
کرده که بای��د دارای ویژگی های جامعیت، مرتبط 
و به موقع ب��ودن، قابلیت اعتم��اد، قیاس پذیری و 

اهمیت در هر یک از طبقات شش گانه باشند.
ماحصل کام آنکه شفافیت برای سه گروه اهمیت 

دارد:
1- ناظران: به منظور نظارت بر بانک ها و موسسات 

مالی و جلوگیری از بحران های بانکی
2- س��پرده گذاران: برای انتخاب بانک و موسس��ه 

مالی مناسب و برتر برای سپرده گذاری
3-سهامداران: برای ارزیابی و انتخاب گزینه مناسب 

به منظور خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری
ضرورت افزایش شفافیت در حوزه بانکی

در حال  حاضر ضرورت افزایش ش��فافیت در حوزه 
بانک��ی در ای��ران بیش از هر زمان دیگر احس��اس 
می ش��ود؛ چرا ک��ه به واس��طه افزایش ش��فافیت، 
احتم��ال وق��وع بح��ران و ه��راس بانک��ی کاهش 
یافته و نه��اد نظارتی یعنی بان��ک مرکزی قادر به 

سیاست گذاری و نظارت موثرتر خواهد بود. 

اخبار

هیچ افزایش قیمتی در کاالهای اساسی نداریم
سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار، مصوب شد در کاالهای اساسی و ضروری 

مردم هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
کالمی، در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: کاالهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت، اما برخی از کاالها 
که قیمت گذاری آن ها بر مبنای عرضه و تقاضاست ممکن است با افزایش قیمت مواجه شوند که خوشبختانه با 
شرایطی که به دلیل تولید حداکثری داشته ایم این امر محقق نمی شود و حتی در برخی از کاالها کاهش قیمت 
هم داشته ایم. وی گفت: مقرر شد دستگاه های اجرایی که کار تأمین و توزیع در سراسر کشور را انجام می دهند 
از جمله سازمان دامپزشکی، گمرک جمهوری اسالمی و حتی ستاد تنظیم بازار و سایر دستگاه های متولی حتماً در 
ایام عید حضور داشته باشند و به مردم خدمت کنند. کالمی در ادامه افزود: زمینه فضای کسب و کار را برای 

تأمین حداکثری کاال در شبکه های مختلف خواهیم داشت و کاال به وفور در اختیار مردم قرار می گیرد.
سوپرمارکت ها،  زنجیره ای،  فروشگاه های  مثل  توزیع  شبکه های  از  بخشی  کارها  این  همه  بر  عالوه  گفت:  وی 
نانوایی ها، قصابی ها و تمام صنوفی که کاالهای اساسی و ضروری مردم را توزیع می کنند تعطیل پذیر نیستند و 

به ارائه خدمات مشغول هستند.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار افزود: میادین میوه و تره بار شهرداری هم فقط یک روز در روز اول عید تعطیل 

خواهند بود و در مابقی ایام تعطیالت به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
کالمی گفت: در خصوص میوه و مرکبات کاالهای مرتبط را قبل از اسفند ماه در استان ها ذخیره کرده ایم و امروز 
گزارشی که از استان ها داریم نرخ میوه، نرخ متعادلی است. وی افزود: هدف از ذخیره سازی میوه دو بخش بوده 
یکی حمایت از تولید و باغداران و بخش دوم حمایت از مصرف کننده که با این قیمت ها در حال حاضر محقق شد 

و اگر قیمتی هم غیرمتعارف باال برود قیمت را متعادل خواهیم کرد.

نمای نزدیک

تعطیلی فروشگاه های عرضه کننده 
کاالهای اساسی ممنوع

دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرد:

گزارش

معاون وزیر صمت گفت: در کش��ور هیچ مس��ئول استانی 
حق تعطیلی فروش��گاه های عرضه کاالهای اساسی را ندارد 
و تعطیلی این واحدها فقط از طریق ستاد ملی کرونا اعام 

و اباغ می شود.
عباس قبادی درجلس��ه س��تاد تنظیم بازار گفت: در کشور 
هیچ مس��ئول اس��تانی حق تعطیلی فروش��گاه های عرضه 
کااله��ای اساس��ی را ندارد و تعطیلی ای��ن واحدها فقط از 

طریق ستاد ملی کرونا اعام و اباغ می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار بر این شد تا 
میادین میوه و تره بار و کل مجموعه اصناف، فروشگاه های 
زنجیره ای و تمامی واحدهای مرتبط با تولید و توزیع عرضه 
کاال و تمامی فروش��گاه هایی که خدم��ات ارزاق عمومی را 
عرض��ه می کنند ب��ه صورت حداکثری نس��بت ب��ه توزیع 

کاالهای اساسی در طول ایام تعطیات اقدام کنند.
وی گفت: غیر از روز اول عید که بازار و فروشگاه ها تعطیل 
اس��ت مابقی ایام تمام فروش��گاه های زنجی��ره ای، اصناف، 
نانوایی ها و تمامی خدماتی که در این ایام الزم است و باید 

باز باشند به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
قبادی افزود: با نی��روی انتظامی هماهنگی های الزم بعمل 
آم��ده تا کامیون های حام��ل موادغذایی، تره بار، تجهیزات 
پزش��کی و مایحتاج عمومی را بین اس��تان ها و شهرها جا 

به جا کنند.
وی گفت: پش��تیبانی امور دام اعام کرده در سراسر کشور 
به صورت تمام وقت نسبت به عرضه گوشت منجمد مرغ و 

گوشت منجمد قرمز اقدام خواهد کرد.
معاون وزیر صنع��ت افزود: وزارت بهداش��ت هم همکاری 
و هماهنگی ه��ای الزم را برای تأمی��ن کاالهای وارداتی در 

سریع ترین زمان ممکن پیگیری و انجام خواهد داد.
قب��ادی گفت: بانک مرکزی هم نس��بت به تأمین ارز مورد 
نی��از کاالهای اساس��ی که االن در بندر معطل هس��تند و 
کاالهای��ی که فقط منتظر دس��تور بانک مرکزی هس��تند 
برای ترخیص و حتی واردات اقدام کند. وی افزود: سازمان 
دامپزش��کی مکلف ش��د در ایام تعطیات نس��بت به اعزام 

مأمور در مراکز فروش و کشتارگاه ها اقدام کند.
قبادی در پایان اضافه کرد: سایر دستگاه های اجرایی مکلف 
هس��تند با تأمین ش��یفت به ارائه خدمات ب��ه مردم اقدام 

کنند.

از بابت تولید ماسک نگرانی نداریم
رئیس س��ازمان بس��یج اصناف کش��ور گفت: درباره تولید 
ماس��ک در کشور هیچ نگرانی نداریم و هر تعدادی که الزم 

باشد می توانیم تولید کنیم.
غامرض��ا حس��ن پ��ور اف��زود: یک��ی از نگرانی های��ی که 
درخصوص وضعیت بازار وجود داش��ت کس��ب و کارها بود 
ک��ه تقریباً تعطیل و فش��ار اقتصادی زیادی و بس��یاری بر 

مردم وارد شد.
وی افزود: فشار اقتصادی این بود که بازاریان فروش نداشتند 
بنابراین با شبکه های فروش اینترنتی ارتباط گرفتیم و قرار 
ش��د بس��یجی های ما با حضور در صنوف اجناس آن ها را 
در فروش��گاه های اینترنتی معرفی کنند ک��ه این اتفاق را 
ما باید در سراسر کش��ور رقم بزنیم و در واحدهای صنفی 
که نمی توانند اجناس خود را بفروشند با این اقدام اجناس 
آنان ف��روش پیدا کند و در واقع واحده��ای صنفی از این 
طریق اجناس خود را در فروش��گاه اینترنتی با نشان خود 
معرف��ی کنند تا م��ردم کمتر از خانه بی��رون بیایند و این 
وی��روس از بین برود. وی گفت: همچنین هماهنگی خوبی 
با وزارت بهداش��ت و درمان داشتیم به ویژه با سازمان غذا 
و دارو درخصوص تولید لباس مخصوص پرس��تاران که آن 
لباس ها نیز در خ��ط تولید اصناف قرار گرفت و توافق های 

خیلی خوبی با این مجموعه داشتیم.
رئیس س��ازمان بس��یج اصناف کش��ور اف��زود: یک بحث 
نیز ای��ن بود که برخی از فروش��ندگان اقام بهداش��تی و 
تجهیزات پزش��کی خود را عرضه نمی کردند و دلیل آن نیز 
دستورالعملی بود که آن ها را از این کار منع کرده بود.حسن 
پور گفت: ما این موضوع را نیز با وزارت بهداشت هماهنگ 
کردیم و قرار ش��د که این اتحادیه ها تمامی موجودی خود 

را اعام و در روزهای آینده به بازار عرضه کنند.
وی افزود: اکنون یکی از س��وال هایی ک��ه مردم دارند این 
اس��ت که این همه تولید می ش��ود این تولی��دات در کجا 
عرضه می شوند که در واقع با این عرضه، مشکات عرضه و 

کمبود کاال نیز کم کم حل می شود.
حس��ن پور گفت: در واقع زنجیره فروش تجهیزات پزشکی 
در این بخش نیز قطع می ش��ود و با عرضه موجودی انبارها 

در روزهای آینده زنجیره توزیع بیشتر خواهد شد.
وی اف��زود: یکی دیگ��ر از اقدامات ما حض��ور در بازارهای 
کش��ور و زنده نگهداش��تن برخی از صنوف است اقدامات 
خیلی انجام شده و سعی شده این اقام مورد نیاز مردم در 
بازار همچنان در اختیار مردم قرار گیرد و باز باشند. بعضی 
از ش��رایط در کش��ور اجرا می ش��ود که اصًا جای نگرانی 
نیس��ت و در واقع چه این ش��رایط اجرا ش��ود و چه نشود 
هم��ه اصنافی که با نیازهای ضروری مردم س��رو کار دارند 
در بخ��ش تولید و توزیع فعالیت های خود را انجام خواهند 
داد. رئیس س��ازمان بس��یج اصناف کشور گفت: یک کاری 
ک��ه با وزارت دفاع ش��روع کردیم برای تولید ماس��ک های 
مخصوص ان 95 اس��ت و حت��ی یک درجه باالتر از آن نیز 
توافق خوبی با وزارت دفاع داش��تیم و ب��ه وزارت دفاع در 
تولید این ماسک ها کمک و از ظرفیت اصناف در این حوزه 

استفاده می کنیم.
حسن پور افزود: هم اکنون نیز در سراسر کشور با هماهنگی 
که انجام شد اکثر واحدهای تولیدی اصناف اعام آمادگی 
کردند که در هر شرایطی می توانند این ماسک ها را تأمین 
کنند. وی گفت: درخصوص اقداماتی که برای ش��ب عید و 
نوروز درنظر گرفته ش��ده به خصوص در تأمین میوه مردم 
یا اقام ضروری آن نیز در س��تاد تنظیم بازار به عنوان یک 
عضو فعال بسیج اصناف حضور جدی داریم البته گایه ای 
نیز از تصمیمات ستاد تنظیم بازار داریم درخصوص تعیین 
نرخ برخی از اقام گرفته می ش��ود که امروز قرار ش��د آن 
تصمیمات نیز اصاح ش��ود و امیدواری��م این کاری که در 

بسیج اصناف شروع شده است ادامه پیدا کند.

حس��ن پور افزود: م��ا درخصوص تعطیات ن��وروز نیز در 
خدمت مردم شریف هستیم حتی تولیدی هایی که ماسک 
تولید می کنند از آن ها خواس��ته ایم حضور داش��ته باشند 
و مردم نگران نباش��ند که کار ای��ن تولیدی ها به تعطیلی 
کش��یده ش��ود حتماً در این ایام بیش��تر از ایام قبل تولید 
می کنن��د حت��ی برخ��ی از مال��کان، اجاره مس��تأجران را 
بخش��یده اند که از همه اجاره خود گذشت کردند و دلیل 
آن نیز این اس��ت که کسب و کارها آسیب دیده و خیلی از 
مغازه دارها در کنار مغازه خود مواد شوینده گذاشته اند تا 

مردم دست های خود را بشویند.
وی گف��ت: در بخش تأمی��ن اقام پش��تیبانی از مجموعه 
و هماهنگ��ی گروه های مردم��ی نیز فعاالن��ه کار را دنبال 
خواهیم کرد و صدا و س��یما نیز در ای��ن عرصه خوب کار 

کرده است.
رئیس سازمان بس��یج اصناف کشور در ادامه به راه اندازی 
س��تاد اطاع رس��انی اش��اره کرد و افزود: در بخش جنگ 
روانی که دش��من علیه م��ردم ملت ای��ران راه انداخته به 
ویژه در بحث بهداش��تی و اقام پشتیبانی متأسفانه شاهد 
ناهماهنگ��ی )در بح��ث اط��اع رس��انی( در این خصوص 
هس��تیم به خصوص در بحث اصناف و بازار که ش��ایعاتی 
مطرح ش��د مبنی براینکه قرار است بازار تعطیل شود و به 

واسطه همین شایعه شاهد خریدهای زیاد مردم بودیم.
حسن پور گفت: یک مجموعه ای باید جوابگوی این سوال ها 
باشد که همین امروز ستاد رسانه ای کرونا در بسیج اصناف 
کش��ور با حمای��ت اتاق اصن��اف و اتحادیه ه��ای صنفی و 
مجموعه ه��ای مرتبط با اصناف از امروز تش��کیل ش��ده و 
هر خب��ری که از بحث ب��ازار و حتی خریده��ا یا تعطیلی 
بازار مطرح ش��ود این ستاد موظف اس��ت که با هماهنگی 
مجموعه ها این اخبار را به واس��طه این ستاد منتشر کند و 
م��ردم اطمینان حاصل کنند که این اخبار از طریق س��تاد 
رس��انه ای منتشر ش��ده و نگران نباش��ند و هرگونه اخبار 
مربوط به اصناف و بازار از این س��تاد در اختیار مردم قرار 

گیرد.  صدا و سیما
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در ۱۱ ماهه امسال
7 تراز تجاری منفی شد

آمار نش��ان می دهد که ارزش تجارت خارجی کشور در 
11 ماهه امس��ال ۷8 میلی��ارد دالر بوده که 38 میلیارد 
دالر آن ب��ه ص��ادرات و حدود 40 میلی��ارد دالر آن به 

واردات اختصاص داشته است.
بررس��ی آمارها نش��ان می دهد تجارت خارجی ایران در 
دوره تحریم توانس��ته است بخش قابل توجهی از ارزش 
خ��ود را حفظ کند و همچنان ب��ا وجود محدودیت های 

تحریمی به فعالیت خود ادامه دهد.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که در 11 ماهه سال 

98 میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کش��ور )به 
اس��تثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین 
ص��ادرات از محل تجارت چمدانی( بالغ بر 125 میلیون 
ت��ن و به ارزش حدودی 38.5 میلیارد دالر بوده اس��ت 
که در مقایسه با مدت مشابه سال 9۷، افزایشی 1۷.61 
درص��دی در وزن و کاهش��ی 4.48 درص��دی در ارزش 
دالری داش��ته اس��ت. همچنین میزان واردات کشور در 
ای��ن مدت با افزایش��ی 10.84 درصدی در وزن و 2.31 
درصدی در ارزش دالری در مقایسه با مدت مشابه سال 
139۷، به ارقام 32 میلیون تن و حدود 40 میلیارد دالر 
رسیده که به گفته سخنگوی گمرک ایران، از این مقدار 

65 درصد آن کاالهای اساسی بوده است.
طی 11 ماهه س��ال 98، بیشترین میزان صادرات کشور 
به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر 8.8۷0 میلیارد 
دالر و س��هم 23 درصد از کل ارزش ص��ادرات، عراق با 
8.508 میلی��ارد دالر و س��هم 22.04 درص��د، ترکیه با 
4.961 میلیار دالر و سهم 12.85 درصد، امارات متحده 
عربی با 4.0۷۷ میلیارد دالر و سهم 10.56 درصد و کشور 
افغانس��تان با 2.143 میلیارد دالر و سهم 5.55 درصد از 

کل ارزش صورت گرفته است.  گمرک ایران

معاون اتاق تعاون ایران اعالم کرد
تولید روزانه ۲.۵ میلیون عدد ماسک  در کشور

مع��اون اتاق تع��اون ایران گفت: ظرفی��ت بخش تعاون 
در تولید ماس��ک روزانه حدود 2.5 میلیون عدد، تولید 
م��واد ضدعفونی در ح��دود 30 هزار لیتر  و دس��تمال 
ه��ای ضدعفونی کننده نیز ماهانه حدود 3 میلیون عدد 

است.
صمد مرعش��ی با تاکید بر نقش تعاون در اقتصاد، اظهار 
داش��ت: ب��ا توجه به ش��یوع ویروس کرونا در کش��ور و 
ضرورت مشارکت همه بخش های اقتصادی جهت تأمین 
ملزومات بهداشتی و درمانی به منظور پیشگیری از این 

بیماری، اتاق تع��اون ایران با کمک گرفتن از اتحادیه ها 
و تعاونی های زیر مجموعه خود، درخط مقدم این اقدام 

ملی قرار گرفته است.
مرعش��ی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در بخش 
تعاون، گفت: بر اس��اس فراخ��وان اعامی این معاونت و 
س��اماندهی اتحادیه ها و تعاونی ها و تغییر در خط تولید 
آنها و افزای��ش ظرفیت تولید، در ح��ال حاضر ظرفیت 
بخش تعاون در تولید داخلی ماس��ک روزانه حدود 2.5 
میلی��ون ع��دد و ح��دود 60 میلیون عدد نی��ز ظرفیت 
واردات ماس��ک اس��ت، همچنین ظرفی��ت تولید مواد 
ضدعفونی توس��ط بخش تعاون در حدود 30 هزار لیتر 
و دس��تمال های ضدعفونی کننده نی��ز ماهانه حدود 3 

میلیون عدد است.
این مقام مس��ئول در تشریح ظرفیت های عملیاتی شده 
در بخش تعاون ادامه داد: کمیس��یون بانوان اتاق تعاون 
ایران با کمک گرفتن از ظرفیت تعاونی های زیرمجموعه 
و ساماندهی کارگاه های تولید ماسک در سراسر کشور در 
حال حاضر مشارکت در تولید روزانه 250 هزار ماسک را 
ب��ر عهده دارد که عموماً نیز بصورت رایگان در این طرح 

ملی مشارکت کرده است.  اتاق تعاون ایران

خ��ب��رخ��ب��ر

 مسئول جش��نواره بهاره مجازی مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک از برگزاری جش��نواره بهاره 
مجازی تا 29 اس��فندماه خبر داد و گفت: این 
جشنواره با هدف عبور از شرایط فعلی اقتصادی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا و حمایت از صنوف 

سنتی و مجازی طراحی شده است.
سارا جامی، مسئول جش��نواره بهاره مجازی 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت 
، از برنام��ه جایگزی��ن وزارت صم��ت ب��رای 
بازار  های بهاره خبر داد و با اشاره به برگزاری 
جشنواره فروش مجازی بهاره در سال جاری 
گفت: در س��ال های گذش��ته جش��نواره های 

بهاره به صورت فیزیکی برگزار می شد، امسال 
علی رغ��م اینکه اصناف اجن��اس خود را برای 
فروش در جشنواره بهاره آماده کرده بودند اما 
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا بر اساس طرح 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک این جشنواره 

به صورت مجازی برگزار می شود.
وی با اش��اره به اینکه این جشنواره یک تاش 
و همکاری ملی اس��ت، اف��زود: در واقع همان 

اجناس و همان فروش��ندگان جش��نواره های 
گذش��ته به صورت مجازی محصوالت خود را 
ارائ��ه می کنند؛ در این ط��رح که یک حرکت 
ملی محس��وب می شود، بخش دولتی و بخش 
خصوصی با همکاری یکدیگر فعالیت می کنند.

جامی با بیان اینکه جش��نواره مجازی به نوعی 
عرصه همدلی مردم و اصناف است، گفت: هدف 
از برگزاری این جش��نواره حضور فروشگاه های 

اینترنتی و همچنین صنوفی است که محصوالت 
خود را در بستر سنتی ارائه می کردند؛ به عبارتی 
از ظرفیت فروشگاه های مجاز و معتبر اینترنتی 
استفاده شده و فضا برای فروش فروشندگانی که 
در فضای مجازی حضور نداشته اند، مهیا می شود. 
این مقام مسئول ادامه داد: با اجرای این طرح، 
محصوالت و کاالهای انبار شده توسط اصناف 
به فروش می رس��د و رونق بازار شب عید حفظ 

شده و آسیب های وارد شده به اصناف به دلیل 
شیوع کرونا کاهش می یابد.

وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه برای 
مش��کل حمل و نقل در این طرح چه تدبیری 
اندیشیده شده است، گفت: پیش از این شرکت 
پست در پایان س��ال فعالیت نمی کرد و کلیه 
فعالیت های مربوط به پش��تیبانی و لجستیک 
کاهش می  یافت؛ اما امس��ال وزارت ارتباطات 
قول همکاری 100 درصدی ش��رکت پست را 
داده ان��د؛ همچنی��ن هماهنگی هایی با وزارت 
کش��ور در خصوص اس��تفاده از تاکسی های 

اینترنتی صورت گرفته است. مهر 

توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعالم شد

برنامه جایگزین وزارت صمت برای نمایشگاههای بهاره


