
افتتاح بزرگترین کارخانه تولید ماسک های 
تنفسی جنوب غرب آسیا توسط ستاد اجرایی 

فرمان امام
پایان نیاز کشور به واردات ماسک

رئی��س س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت ام��ام از راه 
اندازی بزرگترین کارخانه تولید ماسک تنفسی در 

جنوب غرب آسیا خبر داد.
 محمد مخبر رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام در مراس��م افتت��اح بزرگتری��ن کارخانه تولید 
ماسک جنوب غرب آسیا اظهار کرد: در حال حاضر 
ای��ن کارخانه ظرف مدت یک ماه راه اندازی ش��ده 

است.
او ب��ا بیان اینکه تعدادی از دس��تگاه های س��اخت 
ماسک را از کشورهای دیگر وارد کردیم و همچنین 
با کمک ش��رکت های دانش بنیان داخلی موفق به 
س��اخت  دس��تگاه های تولید ماسک هم شده ایم، 
گف��ت: در حال حاضر این کارخان��ه ظرفیت تولید 
روزانه ۴ میلیون ماس��ک را دارد ک��ه هم اکنون با 
تولی��د روزانه یک میلیون ماس��ک فعالیت خود را 
آغاز کرده اس��ت و این تولید به تدریج افزایش پیدا 
خواه��د کرد. همچنین ماس��ک های تولید ش��ده 

ماسک های فیلتردار، N95 و نانو هستند.
 رئی��س س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام افزود: 
دس��تگاه های��ی ک��ه در ح��ال حاضر تولید ش��ده 
اس��ت توس��ط ش��رکت های دانش بنیان و نخبگان 
کش��ور طراحی و ساخته ش��ده است و ساخت این 
دس��تگاه ها ظرف ۲۳ روز اتفاق افتاده است.مخبر 
اف��زود: با این حجم از تولید و تقاضای ماس��ک در 
کشور، اضافه شدن این کارخانه کشور را از واردات 
ماس��ک بی نیاز خواهد کرد و تا زمانی که نیاز کل 
کشور تامین نشود هرگز صادراتی نخواهیم داشت. 
در صورت تامین نیاز کل کشور این ظرفیت وجود 
دارد که محصوالت تولید شده و همچنین دستگاه 

های تولیدماسک صادر شود.
 رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در پاسخ به 
سئوالی در رابطه با نحوه توزیع این ماسک ها افزود: 
تمام ماس��ک های تولید ش��ده به وزارت بهداشت 
تحوی��ل داده می ش��ود و ما دخالت��ی در توزیع آن 
نداری��م. مخبر بیان کرد: محصوالت تولید ش��ده با 
قیمتی کمتر از قیمت بازار عرضه می شود چرا که 
در حال حاضر در کش��ور قیمت ماس��ک باالست و 
با این تولیدات ان ش��ااهلل بزودی قیمت ها شکسته 

خواهد شد .
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با بیان اینکه 
امیدواریم با این تولیدات به وفور در کش��ور ماسک 
فراهم شود، گفت: با راه اندازی این کارگاه ۳۳۰ نفر 
به صورت مستقیم مش��غول فعالیت هستند و این 

اقدام موجب اشتغالزایی برای آنها شده است.
مخبر گف��ت: ۱۰۰ میلیارد تومان ب��رای این اقدام 
سرمایه گذاری شده است و تاکنون ۲ تا ۳ میلیون 
ماسک و مواد ضدعفونی کننده برای رفع نیاز مردم 
ب��ه مناطق محروم و یک میلیون بس��ته غذایی در 
این ش��رایط بین نیازمندان توزیع می ش��ود.رئیس 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت: محصوالت 
تولید ش��ده در همین کارگاه استریل و ضدعفونی 
می شوند.مخبر گفت: از روز اول شیوع ویروس کرونا 
نیروهای ما به کم��ک گروه های جهادی و نخبگان 
کش��ور برای مقابله با ویروس کرونا و تولید ماسک 

مشغول فعالیت هستند.

اجرای گام دوم طرح فاصله گذاری 
اجتماعی در بانک کشاورزی

بانک کش��اورزی با هدف رعایت الزامات س��امت 
محیط و کار در محی��ط های اداری،گام دوم طرح 
فاصله گذاری اجتماعی هوشمندرا برای جلوگیری 
از ش��یوع ویروس کرونا همچنی��ن افزایش ایمني 

وسامت محیط کار آغاز کرده است.
به گ��زارش روابط عمومی بانک کش��اورزی،رعایت 
پروت��کل ه��ای بهداش��تی از جمل��ه ض��د عفونی 
مس��تمر مح��ل کار،تب س��نجی کارکن��ان در بدو 
ورود ،توزی��ع ماس��ک بی��ن کارکنان،دردس��ترس 
بودن مواد ضدعفونی کننده،همچنین تب س��نجی 
مش��تریان در بدو ورود،فاصله گذاری در حین ارائه 
خدمات،سامانه نوبت دهی با رعایت الزامات فاصله 
گذاری هوش��مند،ضدعفونی مشتریان از مهم ترین 
اقدامات انجام ش��ده در اجرای این طرح به ش��مار 

می آید.
 بر اس��اس این گزارش، بانک کش��اورزی در اجراي 
مصوبه اخیر ستاد مقابله با کرونا و بخشنامه سازمان 
اداري واستخدامي کشور در باره طرح فاصله گذاری 
اجتماعی هوشمند،برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا ،افزایش ایمنی وس��امت محیط کار وتعامل 
غیر حضوری با مش��تریان با هدف حفظ س��امتی 
مشتریان و کارکنان، امکان ارائه خدمات  بانکی در 
چارچوب مقررات از طریق تماس تلفنی با ش��عب و 
مدیریت ها و یا ارس��ال پست الکترونیکی را تدوین 
و به ش��عب اباغ کرد.این گزارش می افزاید: انجام 
فعالیت ه��ا و خدمات بانکی متوق��ف نخواهد بود و 
کارکنان بانک کش��اورزی در خطیرترین شرایط با 
همدلی و تاش آماده خدمت رس��انی به هموطنان 
عزیز در سراس��ر کش��ور هس��تند لیکن انتظار می 
رود،مش��تریان نی��ز با اس��تفاده بیش��تر از خدمات 
بانکداری الکترونیک و بهره مند ش��دن از تمهیدات 
اخیر بانک کشاورزی با حضور کمتر در شعب،خادمان 
خود را یاری کنند.ش��ایان ذکر است هوطنان عزیز 
می توانند برای انتقال پول نقد و اموری که قابلیت 
انجام غیر حضوری دارد بدون مراجعه به شعب و از 
طریق ابزارها و س��امانه های بانکداری الکترونیکی 

خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

اخبار

 رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی مطرح کرد؛

سهم ۲۵ درصدی تولید کنندگان داخلی 
از تامین تجهیزات نفت  

  رئیس انجمن س��ازندگان تجهیزات نفتی از ظرفی��ت ۷5 درصدی تولید 
تجهیزات نفتی و پتروشیمی در داخل کشور خبر داد و اعام کرد:سهم تولید 

کنندگان داخلی از تامین تجهیزات نفت و پتروشیمی ۲5 درصد است.
حس��ن کاظمی رئی��س انجمن س��ازندگان تجهیزات نفت��ی اظهار کرد: 
انجمن سازندگان تجهیزات نفت با ۷۰۰ سازنده عضو اصلی و در مجموع 
با ۱۴۰۰ عضو ثابت و وابس��ته، پتانس��یل مناس��بی برای تامین نیاز های 

داخلی صنعت نفت دارد.
رئیس انجمن س��ازندگان تجهیزات نفتی تصریح کرد:طی بیس��ت سال 
گذش��ته با تاش های صورت گرفته، توانایی ساخت ۷۰ درصد تجهیزات 
ح��وزه انرژی را داریم، اما بنا ب��ه آمار های مرکز پژوهش مجلس کمتر از 

۲5 درصد نیاز این صنعت به داخل ارجاع داده شده است.
وی اف��زود: ارج��اع ۷5 درصد از نیاز های این صنعت ب��ه تولیدکنندگان 
خارجی بنا به دالیلی از قبیل فایناس قرارداد های داخلی به دلیل کمبود 
نقدینگ��ی، عای��ق مدیران ب��ه کاالی خارجی و ع��دم یکپارچگی میان 
مدیران دولتی و خصوصی باعث افزایش حضور پررنگ کاال های خارجی 

در این صنعت شده است.
کاظم��ی عنوان کرد: جهش تولید از نظ��ر ما نیاز به پرش از موانع تولید 
اس��ت به این معنا که موانع سر راه تولید برداشته شود و مدیران دولتی 

برای استفاده از تولیدات داخلی توجیه شوند.
رئیس انجمن س��ازندگان تجهی��زات نفتی اظه��ار کرد:تحریم ها فرصت 
مناس��بی برای ش��کوفایی تولیدات داخل است و می توان با تکیه بر توان 

داخلی سهم تولیدات ایرانی را در حوزه انرژی افزایش داد.
وی افزود: پروژه های نفت و گاز پتروشیمی، صنعت خودروسازی و انرژی 
ن��و نزدیک به ۲۰ میلی��ارد دالر تجهیزات در صنعت نف��ت نیاز دارد که 
می تواند حدود ۲ میلیون شغل ایجاد می کند. کاظمی اظهار کرد: فروش 
ساالنه تولیدکنندگان تجهیزات داخلی صنعت نفت به حدود ۲.5 میلیارد 
دالر می رسد و در صورت رساندن این رقم به ۱5 میلیارد دالر با توجه به 
ظرفیت های موجود ش��اهد ایجاد ۱.5 میلیون شغل مستقیم و حدود ۱۰ 

میلیون شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد می شود. میزان 

مع��اون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت ب��ا بیان 
اینک��ه تجارت از طریق مرزه��ای دریایی و برخی 
مرزهای زمینی در حال انجام اس��ت، گفت: برای 
عادی سازی روند تجارت با کشورهای همسایه در 
حال رایزنی هستیم و امیدواریم که به زودی نتایج 

آن حاصل شود.
 حمی��د زادب��وم   در مورد تأثی��ر کرونا بر تجارت 
کش��ور و اقدامات س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
ب��رای کاه��ش اث��رات این بیم��اری ب��ر تجارت 
کشورمان گفت: مطابق برآوردهای سازمان جهانی 
تجارت ش��یوع ویروس کرون��ا در جهان در خوش 
بینانه تری��ن حالت ۱۲ درص��د و در بدبینانه ترین 
حال��ت ۳۲ درصد س��طح تجارت جهان در س��ال 

۲۰۲۰ را           کاهش خواهد داد.
رئیس س��ازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر این 
اس��اس، تجارت ایران نیز از شرایط ویروس کرونا 
متاثر اس��ت، ضمن این که ع��اوه بر این موضوع 
کشورمان در شرایط تحریم قرار دارد و خیلی بعید 
نیست که تجارت ما هم تحت شرایط حاکم کاهش 
یابد. وی با اش��اره به دالیل کاهش تجارت جهانی 
اظهار داش��ت: برخی از کش��ورها در شرایط فعلی 
صادرات برخ��ی اقام از جمله کاالهای اساس��ی 
خود را           محدود کرده اند و برخی هم صادرات اقام 
بهداش��تی و تجهیزات پزش��کی مورد نیاز خود را           
محدود کرده اند که این محدودیت بر روی کاهش 

تجارت تأثیرگذار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داش��ت:  
البت��ه تع��دادی از کش��ورها واردات خ��ود را           از 
کشورهایی که ویروس کرونا در آنجا شیوع بیشتری 
داش��ته محدود کرده اند،  ضمن این که حدود 6۰ 

کشور دنیا تسهیاتی برای واردات کاالهای اساسی 
و تجهیزات پزشکی ایجاد کرده اند.

زادب��وم اظه��ار داش��ت: در مجموع ب��ا توجه به 
ش��رایط فعلی اکثریت کش��ورها اقداماتی را           برای 
کنترل تج��ارت انجام داده اند و ما هم از اس��فند 
س��ال گذش��ته صادرات اقام و تجهیزات پزشکی 
مورد نیاز برای مب��ارزه با ویروس کرونا را           محدود 
کردیم که قطعا این محدودیت صادراتی تأثیراتی 

بر حجم تجارت کشور خواهد داشت.
وی با اش��اره ب��ه وضعیت تجارت کش��ورمان در 
شرایط شیوع ویروس کرونا با کشورهای همسایه 
گفت: بعد از شیوع ویروس کرونا در کشورمان که 
از ابتدای اسفند 98 اتفاق افتاد، برخی از کشورها 
در ورود کامیون ه��ای حم��ل ب��ار به کشورش��ان 
ممنوعیت هایی را           ایجاد کردند که البته اغلب این 
کشورها ممنوعیت ورود مربوط به راننده یا مسافر 
اس��ت، بدین ترتیب که کاال اج��ازه ورود دارد اما 

راننده آن نمی تواند وارد کشور مقصد شود.
رئیس س��ازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: 
تحت این ش��رایط طبیعی است با کاهش تردد ها، 

کاهش صادرات نیز ایجاد شود.
زادب��وم افزود: علی رغم این ش��رایط، تمام تاش 
س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران با کم��ک وزارت 
بهداش��ت و وزارت ام��ور خارج��ه این اس��ت که 
کش��ورهای واردکننده کاال و به عبارتی طرف های 
تجاری را           متقاعد س��ازد که صادرات کاال با توجه 
ب��ه پروتکل ه��ای بهداش��تی س��خت گیرانه ایران 
مش��کلی برای آنها ایجاد نخواهد کرد. معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با بیان این که ش��خصا با 
ارسال نامه به تمام معاونین وزارتخانه های تجارت 

کش��ورهای همس��ایه به آنها اعام شده است که 
پروتکل های بهداشتی ایران از سطح بسیار باالیی 
برخوردار است، افزود: بنابراین از آنها خواسته شد 
تا اعم��ال محدودیت ه��ا در ورود و خروج کاال به 

علت پروتکل های بهداشتی نباشد.
وی اضافه کرد: زیرا دقیقا پروتکل های بهداش��تی 
در مرزه��ا  در هن��گام ورود و خ��روج کاال رعایت 
می ش��ود به طوری ک��ه وزارت راه و شهرس��ازی 
برای به تصویر کش��یدن نح��وه ضد عفونی کردن 
پایان ها، عکس های مختلف��ی از روند ضد عفونی 
ک��ردن پایانه ها تهیه و در قالب ی��ک کتابچه آن 
را           ب��رای وزارتخانه ه��ای تصمیم گیر کش��ورهای 
همس��ایه در زمینه ورود و خروج کاال در ش��رایط 
فعلی ارس��ال کرد. زادبوم با تأکی��د بر این که در 
حال حاضر برخی از مرزها با کش��ورهای همسایه 
باز اس��ت و تجارت جری��ان دارد، گفت:  اما ممکن 
اس��ت محدودیت هایی وجود داش��ته باشد که در 

صدد رفع آن و به حداقل رساندن آنها هستیم.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران ب��ا بیان این 
که مرزهای دریایی ما با بس��یاری از کشورها برای 
تجارت باز است، افزود: بنابراین بنادر کشور در حال 
فعالیت اس��ت، ضمن این ک��ه وزارت امور خارجه، 
س��ازمان توسعه تجارت، معاونین بین الملل وزارت 
بهداشت و درمان، راه و شهرسازی،  گمرک، وزارت 
نفت و وزارت جهاد کشاورزی همه در تاش هستند 
تا در حد مسئولیتی که بر عهده دارند پیگیر عادی 

سازی روند تجارت با کشورهای همسایه باشند.
زادبوم اظهار داش��ت: از اس��فند ماه 98 با ش��یوع 
ویروس کرونا در کشور ما تاکنون جلسات متعددی 
در وزارت بهداش��ت، وزارت امور خارجه و کارگروه 
اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا که مسؤولیت آن 
بر عهده نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور 
است، برگزار شده که در آن جلسات مسائل به روز 

مطرح و پیگیری شده است. ایرنا 

تحریک تقاضا؛ راهکار مؤثر عبور اقتصاد از کرونا
کارشناسان مطرح کردند؛

گزارش

به اعتقاد کارشناس��ان طرح دولت برای تسهیات به کسب 
وکارهای آس��یب دیده ازکرونا به ات��اف منابع می انجامد. 
درحالی ک��ه می توان از طریق حمایت ازمصرف کنندگان با 

تحریک تقاضا نتایج بهتری رابه دست آورد.
  جهان در چنگال یک بیماری همه گیر قرار گرفته اس��ت. 
این بیماری عاوه بر س��امت مردم در سایر حوزه ها مانند 
اقتصاد هم تأثیرات ویرانگری داش��ته است. این بیماری به 
س��بب همه گیری و قدرت انتشار س��ریع، نیازمند کاهش 
حداکثری تعامات اجتماعی غیر ضروری است که تعطیلی 
بنگاه ه��ای تولیدی و به تبع آن بیکاری قش��ر وس��یعی را 
در پی داش��ته اس��ت. بدین ترتیب عموم م��ردم در تأمین 
معیش��ت خود با تنگن��ا مواجه ش��ده اند و از این رو تدابیر 
و اقدام��ات حمایتی و مراقبت��ی دولت در جهت حمایت از 

مردم و به ویژه اقشار آسیب پذیر ضروری است.
در ای��ن زمینه دولت به منظ��ور راه انداختن چرخ اقتصاد 
تصمیم گرفت با اس��تفاده از تسهیات بانکی مجموعاً مبلغ 
5۰ ه��زار میلی��ارد تومان ب��ه بنگاهها و کس��ب و کارهای 
آسیب دیده از شرایط کرونا تس��هیات بدهد. منبع تأمین 
تس��هیات این طرح از طریق کاهش ن��رخ ذخیره قانونی 
بانک ه��ا صورت می گیرد. اما نکته قابل توجه در این زمینه 
این اس��ت که کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها در شرایط 
ع��دم کنترل مؤثر نرخ س��ود بانکی و ع��دم رقابت با بانک 
خصوصی در زمینه تخصیص اعتبارات از سوی دولت، باعث 
می شود اهرم تزریق پول در قسمت های ضروری تر از دست 

دولت خارج شود که در آینده به ضرر مردم خواهد بود.

طرح ۵۰ هزار میلیارد تومانی؛ معایب و مشکالت
با بررس��ی این طرح مشخص می شود که این نحوه حمایت 
از بنگاه ه��ای اقتصادی نمی تواند در کوت��اه مدت در برابر 
شرایط کرونایی مؤثر عمل کند و در نهایت به اتاف منابع 

منجر خواهد شد.
مش��کل اول این نحوه تخصیص منبع، زمان است. در این 
زمینه باید گفت از یک س��و تأمین این حجم از تسهیات 
در مدت زمان محدود عملی نیست در حالی که بنگاه های 
تولی��دی نیاز فوری ب��ه این منابع مالی دارن��د. این تأخیر 
در پرداخت تس��هیات، ممکن اس��ت به قیم��ت تعطیلی 

کسب وکارها تمام شود.
مش��کل دوم بانک ه��ا هس��تند. ممک��ن اس��ت بانک ها با 
بی توجهی به مصوبه دولت، ش��رایطی مانند ضامن معتبر را 
ب��ر اعطای وام قرار دهند که ب��ا توجه به اوضاع فعلی عمًا 
دریافت تس��هیات را غیرممکن می کند و یا سبب می شود 

این تسهیات فقط به افراد خاص پرداخت شود.
مش��کل س��وم ضعف در س��امانه یکپارچه اطاعات است. 
در کش��ور ما بر خاف سایر کشورها س��امانه ای دقیق که 
اطاعات بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی را داشته باشد 
وجود ندارد و در نتیجه شناس��ایی بنگاه های آسیب دیده و 
نیازمند کمک و تسهیات، دشوار است و در نتیجه ممکن 
است تس��هیات به بنگاه هایی تعلق بگیرد که نیاز مبرمی 

به آن ندارند.
مش��کل چهارم ع��دم ارزیابی نی��از واقعی بنگاهها اس��ت. 
س��وال این است که آیا یک ارزیابی دقیق از نیاز بنگاه های 
اقتص��ادی صورت گرفته تا معلوم ش��ود چه تع��داد از آنها 
تمایل به دریافت وام دارند و حاضرند خود را در این شرایط 

مقروض بانک ها کنند؟
مشکل پنجم عدم استفاده از تجربیات است. در طرح هایی 

مانن��د وام خوداش��تغالی، ط��رح ضربتی اش��تغال و طرح 
بنگاه های زودبازده که در س��الیان گذشته به اجرا در آمده 
است ثابت شده است که تأمین منابع مالی برای حمایت از 
بنگاه ها و کسب وکارها به تنهایی کارساز نیست و نتیجه ای 
جز هدررفت منابع ندارد. کامًا قابل پیش��بینی اس��ت که 
این طرح نیز مانند طرح های گذشته از یک سو باعث ورود 
نقدینگی به بازارهای موازی با تولید مانند بازار مس��کن و 
ارز ش��ده و باعث تورم شود و از سوی دیگر کسری بودجه 
و کمبود اعتبار بانک ها را به دنبال داش��ته باش��د. بنابراین 
دولت باید به س��متی حرکت کند ک��ه این اتاف منابع به 

حداقل برسد.

تحرک بخشی تقاضا؛ راهکار تحقق رونق تولید
با توجه به اوضاع اقتصادی حال حاضر کش��ور اگر مداخله 
دولت در کنترل اوضاع اقتصادی درست هدف گذاری نشود 
می تواند تبعات سنگینی برای کشور در پی داشته باشد. از 
این رو بسیار مهم اس��ت که سیاستهای حمایتی بهینه ای 
اتخاذ ش��ود تا بتوانیم با کمترین هزینه از شرایط کرونایی 
عبور کنیم. به عنوان نمونه می توان به جای پا گذاشتن در 

مس��یرهای از پیش شکس��ت خورده، مسیرهای دیگری را 
برای کمک به بنگاه ه��ای تولیدی انتخاب کرد. برای مثال 
می توان به مهلت بیش��تر دولت به بنگاههای تولیدی برای 
پرداخت مالیات و بیمه و یا پرداختن بخشی از اجاره بهای 

بنگاه ها اشاره کرد.
اما یکی از مهم ترین راه های رونق بخشی به تولید و کسب 
و کار، تحرک بخش��ی به تقاضا اس��ت که از طریق اعطای 
تس��هیات به خانوارهای مصرف کننده صورت می گیرد. بر 
این اس��اس، تس��هیاتی به مبلغ یک میلیون تومان و سود 
۱۲ درص��د با دوره بازپرداخت ۱۲ ت��ا ۲۴ ماهه به هر نفر 
)یارانه بگیران یا اف��راد دهک های پایین درآمدی( پرداخت 
می ش��ود. نکته دیگ��ر در این زمینه پرداخت بی دردس��ر و 
بدون تش��ریفات این تسهیات اس��ت که از یارانه نقدی به 
عنوان ضمانت تسهیات استفاده شده و مبلغ وام به تدریج 

از حساب یارانه بگیران کسر می شود.
نکت��ه قابل توج��ه این اس��ت که ب��ه زع��م اقتصاددانان، 
مصرف کنندگان بیشترین ضربه را از زنجیره تولید تا مصرف 
متحمل ش��ده اند و از آنجا که مسائل اقتصادی زنجیروار به 
یکدیگر متصل هستند، پرداخت تسهیات به مصرف کننده 

تمام زنجیره تولید تا مصرف را منتفع می گرداند.
این ش��یوه با تحریک تقاضا و رونق تولی��د می تواند اثرات 
اقتصادی کرونا را تا حدی کاهش دهد. از مزایای این طرح 
در مقایس��ه با طرح 5۰ هزار میلیارد تومانی این اس��ت که 
اوالً در فراین��د تخصیص، انحرافی ص��ورت نمی گیرد؛ ثانیاً 
این تس��هیات به بازارهای موازی با تولید نظیر ارز و سکه 
کشیده نمی ش��ود؛ ثالثاً راه برای سو استفاده بانک ها بسته 
می ش��ود و بانک ها نمی توانند با استفاده از این تسهیات، 
کاره��ای دیگری نظیر س��رمایه گذاری یا خرید ملک انجام 

دهند. 
رابع��اً دولت با این اقدام هم از آنهایی که ش��غل خود را از 
دس��ت داده اند حمایت می کند و هم ب��ه آنها برای گذران 

زندگی کمک می کند.
امید اس��ت دولتمردان با توجه به سابقه برنامه های مشابه 
شکس��ت خورده از اختصاص نادرست تسهیات، خودداری 
ک��رده و در ش��رایط س��خت اقتص��ادی، از ات��اف منابع 

جلوگیری کنند.  مهر 
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رئیس کل بانک مرکزی خبرداد؛ 
بازپرداخت 30ماهه وام یک  میلیون تومانی 

خانوارهای یارانه بگیر  
رئیس کل بانک مرک��زی گفت: وام یک میلیون تومانی 

خانوارهای یارانه بگیر قرض الحسنه و ۳۰ ماهه شد.
  عبدالناص��ر همت��ی، رئیس کل بان��ک مرکزی گفت:  
به دنب��ال اقدام اولیه بانک مرک��زی در جهت کمک به 
کاه��ش نرخ وام یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه 

بگیر، از طریق آزاد سازی بخشی از ذخایر قانونی بانک ها 
ن��زد بانک مرکزی، و تعدیل نرخ آن وام ها به ۱۲ درصد، 
امروزدرجلس��ه س��تاد اقتصادی دولت، باقبول پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ۱۲ درصد، با وام قرض الحسنه، توسط 
دولت، مقررش��د وام پرداختی به همه خانوارهای یارانه 

بگیر، به صورت قرض الحسنه و۳۰ ماهه باشد.
وی افزود:بدین ترتیب با انجام پروس��ه ثبت نام و اعام 
درخواست تمایل سرپرستان خانوار، مبنی بر استفاده از 
این وام، درپاس��خ به پیامک ارسالی وزارت رفاه، انشاهلل 
تا روز قبل از شروع ماه مبارک رمضان، وام یک میلیون 
تومانی خانواره��ای یارانه بگیر از طریق بانک های عامل 

خودبه حسابشان واریزخواهد شد.
وی تصریح کرد: طبق اعام قبلی، وام قرض الحس��نه ۴ 
میلیون خانوار کم درآمد، بر اساس تعداد اعضای خانوار 
آنه��ا، یک تا دو میلیون تومان خواهد بود.الزم میدانم از 
همراه��ی خوب نظام بانکی در ای��ن اقدام مهم قدردانی 

کنم.  ایرنا 

نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران؛
  دست دالالن از بازار آرد کوتاه می شود

  نائ��ب رئیس بنیاد توانمندس��ازی گن��دم کاران گفت: 
طبق توافق��ی که بین کارخانه ج��ات ماکارانی و گندم 
کاران ص��ورت گرفته، گن��دم دوروم ۱۰ درصد گران تر 
از ن��رخ تضمین��ی دولت به این کارخان��ه جات فروخته 

می شود. 
علیقل��ی ایمانی، نائب رئیس بنیاد توانمندس��ازی گندم 

کاران   در خصوص خرید توافقی گندم اظهار کرد: سال 
گذش��ته تصویب شد که بخش دوروم گندم در سال 99 
برای کارخانه جات ماکارانی به طور مس��تقیم از س��وی 
این کارخانه جات خریداری ش��ود و دولت دیگر نقشی 

در این خصوص نداشته باشد.
وی اف��زود: این تصمیم که در وزارت جهاد کش��اورزی 
گرفته ش��د، می تواند نقطه قوتی برای گندم کاران باشد 
چراکه کارخانه جات ماکارانی، گندم دوروم را ۱۰ درصد 

گران تر از نرخ تضمینی دولت از گندم کار می خرند.
نائب رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران بیان کرد: با 
این وجود، هم اکنون تمام کارخانه جات با گندم کاران 
قرارداد بس��ته اند و گندم دوروم پس از برداشت به این 

کارخانه جات تحویل داده می شود.
ایمانی ادامه داد: گندم کاران خوشبختانه از این تصمیم 
دول��ت رضایت کام��ل دارن��د، همچنین گن��دم کاران 
خواس��تار این هس��تند که در بخش گندم نان و آرد نیز 

این طرح اجرا شود. میزان 

خ��ب��رخ��ب��ر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشریح کرد؛

  وضعیت تجارت ایران پس از شیوع کرونا


