
شرکت کارکنان بانک انصار در طرح 
جهادی اهدای خون

کارکنان ستادی بانک انصار در حرکتی خداپسندانه 
نسبت به اهداء خون خود اقدام کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک 
انصار، در راستای گسترش فرهنگ اهدای خون به 
منظور یاری رس��اندن به بیماران نیازمند به خون ، 
کارکن��ان بانک انصار خون خود را اهداء کردند .در 
این گزارش آمده اس��ت، با توجه به این تأکیدات و 
همچنین شیوع بیماری کروناویروس در کشور که 
منجر ب��ه کاهش اهدای خون ش��د، طرح جهادی 
اهدای خون توس��ط کارکنان س��تادی بانک انصار 
آغاز ش��د.اهدای خون سالم کمک حیات بخشی به 
بیماران و چشم انتظاران اهدای خون محسوب می 
ش��ود و در واقع به  ش��عار همیشگی "اهدای خون 

سالم = اهدای زندگی"  جامه عمل می پوشاند.

رتبه سوم سهم مبلغی تراکنش  
کارت خوان های فروشگاهی بانک صادرات 

ایران در اسفند ماه ٩٨
بانک صادرات ایران رتبه سوم سهم مبلغی تراکنش 
کارت خوان های فروشگاهی شبکه پرداخت کشور را 
در اسفند ماه ٩٨ به خود اختصاص داد و همچنان 
با پرداخت کارمزد کمتر نس��بت به اغلب بانک های 
کش��ور به ازای هر ١٠٠ هزار ریال تراکنش، باالتر 
از ٢٧ بانک کش��ور ق��رار گرفته اس��ت.به گزارش 
روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ای��ران، بیش از ١٢ 
درصد س��هم مبلغی تراکنش های کارت خوان های 
فروشگاهی شبکه کشور در شاپرک طی اسفند ماه 
٩٨ به بانک صادرات ایران تعلق گرفت و رتبه سوم 
را در جمع��ه ٣٤ بانک و موسس��ه مالی و اعتباری 
به خود اختصاص داد. کارت خوان های فروش��گاهی 
با س��هم نزدیک به ٩١ درصدی بیش��ترین سهم را 
در اسفند ماه سال گذش��ته در بین سایر ابزارهای 
پذیرش داشته و ابزار پذیرش اینترنتی با ٥ درصد و 
ابزار پذیرش موبایلی با نزدیک به چهار درصد دیگر 
بخش های مورد توجه کارب��ران نظام های پرداخت 
در ش��بکه بانکی کش��ور بوده است.سهم بازار بانک 
صادرات ایران از تعداد و مبلغ تراکنش های ش��بکه 
پرداخت کش��ور در اس��فند ماه ٩٨ به دلیل تعداد 
زیاد حس��اب های سپهری و تعداد فراوان مشتریان 

در رتبه سوم قرار دارد. 
 

با حمایت مالی بانک رفاه، بخش سرطانی 
بیمارستان امام خمینی)ره( تجهیز شد

بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
خ��ود و در امری خداپس��ندانه، ب��ه منظور تجهیز 
بخش س��رطانی بیمارس��تان امام خمینی )ره(، از 
این بیمارستان حمایت مالی کرد. به گزارش روابط 
عمومی بانک رفاه کارگ��ران، مدیر امور ناحیه یک 
این بانک در مراس��می که به همین منظور برگزار 
شد، ضمن قدردانی از تالش های کادر درمانی این 
بیمارستان گفت: با حمایت مدیران عالی و مشارکت 
هم��کاران در بان��ک رفاه، این بانک در ایام ش��یوع 
ویروس کرونا حضوری فعال و س��همی قابل توجه 
در حیطه مس��ئولیت های اجتماعی داشته است و 
علی رغم تمامی ریس��ک های مرتبط با حضور در 
محیط بانکی، با اعطای تس��هیالت به شرکت های 
داروی��ی و بهداش��تی ضمن حمایت از آنان س��عی 
کرده است تا رفاه حال هموطنان را فراهم آورد.در 
ادامه مراس��م، دکتر صادق نیت رئیس بیمارستان 
امام خمین��ی)ره( نیز با قدردان��ی از بانک رفاه در 
تجهیز بخش مبارزه با س��رطان این بیمارستان به 
آثار معنوی و اخروی این امر اشاره کرد و گفت: به 
ی��اری خداوند این مجموع��ه در نظر دارد تا ضمن 
خرید و نصب هر چه س��ریع تر تجهیزات تخصصی 
در این بخش، رفاه حال مراجعان خود را فراهم کند 
که قطعاً حمایت بانک رفاه می تواند کمک شایانی 

به این امر داشته باشد.

اخبار

معاون وزیر صنعت اعالم کرد؛

 تشدید نظارت بر فروش کاالهای اساسی 
در ماه رمضان

مع��اون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت و رییس س��ازمان حمایت مص��رف کنندگان و 
تولیدکنندگان در ابالغی به رؤس��ای س��ازمان های صمت اس��تان ها بر تشدید اقدامات 

نظارتی و بازرسی در ایام ماه مبارک رمضان تأکید کرد.
عباس تابش در این ابالغیه آورده اس��ت: در آس��تانه ماه مبارک رمضان، به لحاظ ش��رایط 
اقتصادی حاکم بر بازار به منظور جلوگیری از کمبود و نوسان نامتعارف قیمت ها به ویژه در 
خصوص اقالم لبنی، پروتئینی، برنج، روغن، قند و شکر، خرما، میوه، سبزیجات و شیرینی
های پر مصرف و مرسوم، ضروریست در اجرای وظایف قانونی در راستای تنظیم مطلوب بازار 
و صیانت از حقوق مصرف کنندگان و با رویکرد پیشگیرانه، پیش بینی های الزم متضمن 
تمهیدات مناس��ب و انجام هماهنگی های مورد نی��از جهت بهره گیری از حداکثر ظرفیت 
های موجود به منظور تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی مشتمل بر مراقبت و پایش مستمر 
بازار و توجه ویژه به موضوع تأمین و توزیع بهنگام کاالهای پرتقاضای ماه مبارک رمضان با 
هدف تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به کاالهای مورد نیاز با قیمت مصوب و مناسب، 
نظ��ارت بر عملکرد واحدهای تولیدی توزیعی و خدمات��ی و برخورد با تخلفات احتمالی با 
هماهنگی و هم افزایی اتاق های اصناف متناسب با وظایف و مسئولیت های محول قانونی به 
اتاق اصناف ایران به ویژه در سطوح خرده فروشی و استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسان 
و ناظرین افتخاری و برنامه ریزی برای جلب مش��ارکت س��ایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط 
)جهادکشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، استاندارد و تعزیرات حکومتی( و انجام گشت های 

بازرسی مشترک هدفمند در دستور کار قرار گیرد. تسنیم 

رییس کل س��ازمان خصوصی س��ازی در مورد عرضه س��هام ایمیدرو و 
ایدرو اظهار کرد: عرضه س��هام ایدرو و ایمیدرو به مصوبه هیأت وزیران 
نی��از دارد و در ص��ورت اخذ ای��ن مصوبه تا پایان اردیبهش��ت، مراحل 
آماده س��ازی برای عرضه در بورس انجام می ش��ود که امیدواریم زمینه 
پذیرش این مجموعه ها در نیمه نخس��ت امسال در بازار سرمایه فراهم 
ش��ود. بنابراین در صورت تصویب هیأت وزیران، سهام ایدرو و ایمیدرو 

تا پایان شهریور عرضه می شود.
علیرضا صالح یکی از مشکالت واگذاری های دولت در سال های  گذشته 
را واگذاری شرکت های زیرمجموعه یک مجموعه دانست و اظهار کرد: 
ای��ن اتفاق در برخی موارد موجب ش��ده اس��ت که حلق��ه مدیریتی و 
زنجی��ره ارزش در ای��ن مجموع��ه از بین برود. بر این اس��اس، یکی از 
مواردی که در راستای واگذاری شرکت های دولتی باید مورد توجه قرار 
گیرد این است که نباید زنجیره مدیریتی را در واگذاری ها از بین برد.

وی ادام��ه داد: از ای��ن رو در پی گرفتن مج��وز الزم و قانونی از هیأت 
وزیران هس��تیم ت��ا مجموعه هایی مانند ایدرو و ایمی��درو را تبدیل به 
شرکت سهامی عام کنیم تا پس از کسب مصوبات الزم و اجازه قانونی 
و اصالح س��اختار، این مجموعه ه��ا بتوانند اقدام ب��ه پذیرش و عرضه 

سهامشان در بورس کنند. 
رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در صورتی که  مجوز قانونی و 

مصوبات الزم برای عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو ازهیأت وزیرات کسب 
شود، پس از آن وارد مرحله آماده سازی این مجموعه ها برای عرضه در 
بازار سرمایه خواهیم شد و تالش می کنیم طبق فرایندهای قانونی، کار 
ارزیابی و آماده س��ازی س��هام این مجموعه را تا اواسط تابستان امسال 
در بازار س��رمایه انجام داده و آماده واگذاری شویم.  صالح در ادامه در 
مورد فواید واگذاری س��هام ایدرو و ایمیدرو توضیح داد: فایده واگذاری 
س��هام ایدرو و ایمیدرو در بورس این است که پس از واگذاری و عرضه 
در ب��ورس ای��ن مجموعه  ها باید اطالعات مال��ی و اقتصادی خود را بر 
اس��اس قانون در سامانه کدال منتش��ر کنند و به سهامداران پاسخگو 
باشند. بنابراین در وهله اول بحث شفافیت در عملکرد اقتصادی مطرح 
می شود و این شرکت ها گام بزرگی برای شفافیت برخواهند داشت. وی 
ادامه داد: در مرحله دوم نیز موضوع حاکمیت شرکتی مطرح می شود، 
زیرا بعد از عرضه، روند انتصاب مدیران در این مجموعه ها باید متناسب 

با استانداردهای باالی بازار سرمایه انجام شود.
 در واقع برای انتخاب مدیران در ش��رکت های زیرمجموعه باید فرآیند 
صالحیت حرفه ای مطابق قوانین بازار سرمایه باشد. این موضوع فرآیند 
کار در این مجموعه های اقتصادی را به س��مت رعایت قوانین حاکمیت 
ش��رکتی و افزایش بهره وری س��وق می دهد و به بهب��ود عملکرد آن ها 

منجر می شود.  ایسنا 

گزارش

ش��یوع کرونا نه تنها اقتصاد ایران که اقتصاد دنیا را دگرگون 
ک��رده و م��ی کند؛نگران��ی و دغدغه های ناش��ی از تبعات 
ش��یوع این وریورس به حدی اس��ت که ارگان ها ونهادهای 
مختلفتاکن��ون گ��زارش ها و تحقیقات متع��ددی را در این 
زمینه منتشر کرده اند و کوشیده اند تا  نسبت به تبعاتی که 
در راه اقتصاد کشورهاس��ت  هشدارهای الزم را  به متولیان 

و دولتمردان بدهند. 
تبعات منفی این ویروس و  هزینه هاش ناشی از آن بر کسی 
پوش��یده نیس��ت و این مس��اله مورد توافق همه دولت ها و 
کشورهاست. بانک توسعه آسیا در گزارشی اعالم کرد»هزینه 
همه گیری ویروس کرونا ب��رای اقتصاد جهان ٤.١ تریلیون 
دالر یا حدود ٥ درصد تولید ناخالص داخلی است و بستگی 
به گس��ترش این بیماری در سراس��ر اروپا، آمریکا و س��ایر 
اقتصادهای بزرگ دارد. البته دراین گزارش عنوان ش��ده بود 
که  در دوره کوتاه تر محدودیت اقتصادی این آسیب را تا دو 
تریلی��ون دالر یا ٢.٣ درصد تولید جهانی پایین می آورد«  . 
تمام این اعداد برآود و حدس گمان است و این احتمال که 

اعداد یاد شده دامنه وسیع تری پیدا کند وجود دارد. 
 فکر امروز برای فردا 

کشورایران نیز از تبعات و آسیب های ناشی از ویروس کرونا 
مستثنی نبوده و پیرو همین هشدارها و نگرانی ها ؛متولیان 
و دس��ت اندرکاران کوشیده اند تا از امروز ،فکر فردا کنند و 
از مسیرهای مختلف نسبت به تامین هزینه های ناشی ازاین 

مساله برآیند. 
چن��دی پیش و همزمان با  ش��دت گرفتن ش��یوه کرونا در 
کش��ور و با توجه به شرایط پدیدآمده مقام معظم رهبری  با 
برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله 
و مدیریت عوارض ناش��ی از ش��یوع کرونا در کشورموافقت 
کردند و در راس��تای این مهم رئیس جمهور ضمن قدردانی 
از موافقت رهبر انقالب دستورات الزم را برای تامین نیازهای 

ضروری صادر کرد.
 در متن نامه رئیس جمهور این  موضوع قید ش��ده بود که 
» نیازهای وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی از این 
منبع تامین و حتی االمکان از تولیدات داخلی و با اس��تفاده 
از شرکتهای دانش بینیان اقدام شود. همچنین کمک های 
الزم ب��ه صندوق بیم��ه بیکاری ظرف هفته آین��ده انجام و 

جزئیات طرح در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود«
٢ ماه از زمان اعالم رس��می شیوع کرونا در کشور می گذرد 
اما با وجود اقدامات گسترده و منابع تخصیص یافته از جمله 
مناب��ع یاد ش��ده همچنان  اخبار متعددی از گوش��ه و کنار 
کش��ور شنیده می ش��ود که  کادر درمان با مشکالت تامین 
نیازهای بهداش��تی و ... مواجه است و اقدامات انجام شده تا 

کنون هنوز نتوانسته کمک حال جدی این حوزه باشد. 

تعدد مش��کالت و معضالت این حوزه و همچنین نگرانی ها 
از اآینده این مس��اله کار را به آنجا رساند که متولیان کشور 
از جمله بانک مرکزی به این باور برسند که با درخواست وام 
از صندوق بین المللی پول می توانند بخش قابل توجهی از 

نیاز خود را تامین کنند. 
وج��ود چنین نگاهی منجر به آن ش��د تا همتی رئیس کل 
وقت بانک مرکزی در تاریخ ١6 اسفند ٩٨  به گفته خودش 
نسبت به درخواس��ت وام از این نهاد بین المللی اقدام کند. 
نهادی که بنما به گفته کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی 
نیت های غیر اقتص��ادی و مداخله جویانه دارد اما متولیان 
بان��ک مرک��زی از جمله همتی ای��ن مس��اله را رد کرده و 
معتقدند تمام فرآیندهای قانونی طی شده است و اگر کمکی 
دریافت شود تنها در راس��تای وضعیت کرونا هزینه خواهد 
ش��د.  کارشناس��ان این حوزه بابررس��ی تمام جوانب امر در 
تخصیص چنین وام هایی؛این نکته را گوش��زد می کنند که 
عمده کشورهایی که نس��بت به دریافت این وام اقدام کرده 
اند مجبور به اجرای سیاست های این نهاد شدند که برگرفته 

از نیات کش��ورهایی همچون آمریکاست و اجرایآن سیاست 
ها نیز تبعات منفی به همراه داش��ته است اما متولیان بانک 
مرک��زی  دریاف��ت وام از این نهاد را فاقد هر نوع ش��رط یا 

شروطی می دانند.

  بودن یا نبودن شروط 
 درمقابل این ادعای همتی اما  تحلیلگران این نکته را مطرح 
می کنند ک��ه در مذاکراتی که بین کش��ور ها و نمایندگان 
صن��دوق بین المللی پول جهت دریافت وام صورت می گیرد 
همواره ش��روطی از س��وی این صندوق مطرح می گردد که 
اغلب با نظام اقتصادی کش��ور ها س��ازگار نب��وده و ضربه به 
اس��تقالل اقتصادی و عامل فشار اقتصادی بر مردم کشور ها 

محسوب می شود.
 به باور این افراد» آزادسازی تجارت، خام فروشی برای جبران 
خ��روج ارز، اعمال محدودیت در اجرای سیاس��ت های پولی 
و بانک��ی، محدودیت عرضه پول، افزایش نرخ س��ود بانکی، 
افزایش قیم��ت حامل های انرژی و آزادس��ازی ن��رخ ارز از 

جمله سیاس��ت های این صن��دوق در کش��ور های مختلف 
اس��ت«.   این گ��روه از تحلیلگران اقتص��ادی براین موضوع 
تاکید دارند که ش��رط پرداخت این تسهیالت اجرای برنامه 
درخواستی صندوق است که با توجه به گفته های پیشین و 
تجارب کش��ور های مختلف، اغلب این برنامه ها تبعات منفی 
گس��ترده ای بر اقتصاد این کش��ور ها داش��ته و در راستای 
اهداف و سیاست های آمریکا در مواجهه با آن کشور تعریف 

می شود.  
 با ای��ن وجود رئی��س کل بانک مرکزی درباره درخواس��ت 
وام ای��ران از صندوق بین المللی پول  با تاکید براینکه بانک 
مرک��زی از تمام فرایندهای قانون��ی اطالع دارد اعالم کرد:» 
این تس��هیالت فقط برای کروناس��ت و هیچ ش��رطی ندارد 
و بالفاصل��ه باید پرداخت ش��ود و تنه��ا ضمانت برای مدت 
بازپرداخت اس��ت ضمن اینکه این حق ماس��ت و پول ما در 
این صندوق اس��ت و 6٠ سال است که از این صندوق هیچ 
وامی نگرفته ایم.« نکته قاب��ل توجه در صحبت های همتی 
در این جمله خالصه  می ش��ود که »اآلن اگر از این حقمان 
اس��تفاده نکنیم کی باید اس��تفاده کنیم؟« ضمن اینکه وی 
این مس��اله را نیز مطرح می کن��د که » حتی اگر وام را هم 
ندهند هیچ اتفاقی نمی افتد جز اینکه ماهیت خودشان برای 
جهان روشن می شود؛ ضمن اینکه برخی گفته بودند قانون 
می خواهد درحالی که این فاینانس است و نیاز به قانون ندارد 
چراکه پیش بینی شده ولی اگر قطعی شد و نیاز به مجوز بود 
اشکالی ندارد از مجلس مصوبه می گیریم.« اگرچه همتی براین 
باور اس��ت که این اتفاق می تواند محکی برای نمایان ش��دن 
حسن نیت اروپایی ها باشد اما کارشناسان اقتصادی با نگاهی 
به آنچه اروپایی ها در مس��ایل مختلف از جمله حل مش��کل 
تبادالت مالی انجام داده اند ؛این نگاه خوش بینانه  را رد کرده 
و  اعالم می کنند که چنین اتفاقی  در صورتی هم که رخ دهد 
جز بدهکار کردن  ایران و  تبعات منفی ناشی از سیاست های 

این صندوق نمی تواند آثار دیگری بر جای بگذارد. 
عینک خوش بینی 

 ناگفت��ه نماند این  عینک خوش بینی در ش��رایط بر چهره 
متولیان قرار گرفته که نام ایران در لیس��تی که بانک جهانی 
در ١6 فروردین ماه و در س��ت یک ماه پس از نامه همتی به 
صندوق ارسال شد ؛وجود ندارد و این  نگاه که وامی بدون هیچ 
قید و شرط به ایران واگذار شود ،خیال خامی بیش نیست.  به 
باور این کارشناسان  تخصیص یافتن این وام به ایران آن هم با 
همه اما و اگر ها درست به مثابه خریدن هنداونه نارسی است 
که خوردن آن نه تنها  نمی تواند موجبات ش��یرین کامی را 
مهیا کند بلکه به واس��طه تبعاتی که دارد می تواند اقتصاد و 
منافع کشور را دچار سوءهاضمه کند حال این با شرط چاقو 

باشد یا نباشد. 
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در روزهای آتی 
 لیموترش ارزان می شود

رئیس اتحادیه بارفروش��ان از اعالم اسامی ٥ 
محتک��ر لیموترش به ق��وه قضاییه و توقیف 
انبارهایش��ان خب��ر داد و گف��ت:در روزهای 
آینده شاهد کاهش قیمت لیموترش در بازار 

خواهیم بود.
مصطف��ی دارایی نژاد ، با بیان اینکه اس��امی 
٥نفر از محتکران لیموترش را به قوه قضاییه  
و برخی از مقامات مس��ئول سازمان تعزیرات 
اعالم کردیم، اظهار کرد: قوه قضاییه، س��پاه 
ث��اراهلل و س��ربازان گمنام ام��ام زمان به این 
قضی��ه ورود کردن��د و در م��دت یک هفته 
رصدهای��ی ص��ورت گرف��ت و انبارهایی که 
در آنه��ا لیموترش احتکار ش��ده بود، توقیف 

شدند. وی افزود: لیموترش های احتکار شده 
تحویل تعزیرات داده ش��د و امروز یا فردا در 
میادین میوه و تره بار سراس��ر کش��ور توزیع 
می ش��ود و قطعا ش��اهد کاه��ش قیمت این 

محصول در روزهای آتی خواهیم بود.
رئی��س اتحادیه بارفروش��ان با بی��ان اینکه 
اسامی ٥نفر محتکر لیموترش به قوه قضاییه 
اعالم ش��ده و به زودی محاکمه می ش��وند، 
گفت: امیدواریم با کمک سپاه و قوه قضاییه 

انبارهای دیگر نیز شناسایی شود.
به گفته وی این لیموترش های کشف شده نیز 
باید با یک سوم قیمت لیموترشی که در حال 
حاضر در بازار عرضه ش��ود، به فروش برسد. 
یعنی اگ��ر لیموترش در ب��ازار ٤٠هزارتومان 
اس��ت، این اقالم باید با قیمت ١٣هزارتومان 

مستقیم به دست مشتریی برسد.
دارای��ی ن��ژاد در بخش دیگ��ری از صحبت 
های��ش با اش��اره به اینکه عرض��ه پرتقال به 
میدان ت��ره بار قطره چکانی اس��ت، گفت:با 
توجه به نزدیک شدن به ماه رمضان نیازمند 
عرضه بیشتر پرتقال به بازار هستیم تا مردم 
دچار مش��کل نش��وند. بنابراین اگر در دو  تا 
سه روز آینده عرضه پرتقال زیاد نشود همان 
اتفاقی که برای لیموترش افتاد برای پرتقال 

هم خواهد افتاد.  ایسنا 

 رییس اتاق اصناف تهران خبرداد؛
آغاز فعالیت پاساژها و بازارها  

ازامروز
  ریی��س اتاق اصناف تهران اعالم کرد: امروز 
مصوب شد تا پاس��اژها و بازارهای مسقف از 
تاریخ یکم اردیبهشت ماه فعالیت خود را آغاز 
کنند. قاس��م نوده فراهانی با اشاره به جلسه 
س��تاد ملی مدیریت و مقابل��ه با کرونا اظهار 
داش��ت:  ساعت فعالیت پاس��اژها و بازارهای 
مس��قف تا ساعت ١٨ )6 بعد از ظهر( خواهد 
ب��ود و این مراک��ز باید پس از این س��اعت، 

واحدهای خود را تعطیل نمایند.
وی تاکید کرد: تمام��ی واحدهای صنفی کم 
خطر مستقر در بازار تهران، پاساژها و بازارهای 
مس��قف باید نس��بت به ثبت نام در س��امانه 

salamat.gov.ir اقدام و کد مجوز بهداشت 
را دریافت و در واحد صنفی خود نصب کنند؛ 
چراک��ه فعالیت این واحدها ب��دون ثبت نام و 

دریافت کد مجوز، غیرمجاز خواهد بود.
ریی��س اتاق اصناف با اع��الم اینکه صنوف پر 
خطر همچنان تعطیل هستند، اظهار امیدواری 
کرد: همانطور که با پیگیری های صورت گرفته 
پاس��اژها و بازارهای مسقف بازگشایی شدند، 
در تالش هستیم تا با همکاری و رعایت کامل 
پروتکل های بهداش��تی توسط اصناف و مردم 
عزی��ز، امکان فعالیت اصن��اف پر خطر نیز در 

مراحل دیگر مهیا شود.
وی اظه��ار داش��ت: فروش��گاه های بزرگ و 
زنجیره ای به غیر از فروشگاه های سوپرمارکتی، 
بهداشتی و ش��وینده، پاس��اژ و مجتمع های 
تجاری و بازارهای مرکزی مس��قف، آرایشگاه 
و سالن های زیبایی، آموزشگاه های رانندگی، 
رس��توران، اغذیه فروشی، طباخی و فست فود 
)فقط امکان غ��ذای بیرون بر دارند(، گرمابه، 
سونا و ماساژ، مراکز بازی و تفریحی و گیم نت، 
باشگاه های ورزشی و بدنسازی، تاالر پذیرایی 
و س��الن مراس��م، قهوه خانه، چایخانه و تریا، 
جزو صن��وف پرخطر بوده و ت��ا اطالع ثانوی 
 امکان بازگش��ایی واحدهای خ��ود را ندارند.

 اتاق اصناف تهران

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 
تشریح کرد؛

جزئیات پرداخت تسهیالت کرونایی 
به تولید کنندگان

مدیرعام��ل صندوق کارآفرین��ی امید درباره 
تس��هیالت پرداخت ش��ده در حوزه مقابله با 
کرونا گفت:در س��ال ٩٩ حدود ١١ میلیارد و 
٥٧٠میلی��ون تومان به ٤٥ واحد جهت تهیه 

اقالم مقابله با کرونا پرداخت شده است.
علی اصغ��ر ن��وراهلل زاده، مدیرعامل صندوق 
کارآفرین��ی امید درب��اره اقدامات صندوق در 
حمایت تس��هیالتی از واحدها و کارگاه های 
تولیدی خرد و کوچک و خانگی تولید کننده 
محصوالت بهداشتی وپزشکی گفت:  واحدها 
با نظارت کمیته استانی کرونا و نظام سالمت 

استان و فرمانداری ها می توانند از تسهیالت 
اس��تفاده کنند.  وی با اش��اره ب��ه توافق نامه 
چهارجانبه حمایت ازشرکتهای تعاونی تولید 
کننده محصوالت مقابله با کرونا گفت: توافق 
نامه چهارجانبه حمایت از شرکت های تعاونی 
تولی��د کننده محص��والت مقابله ب��ا ویروس 
کووید١٩ با همکاری معاونت امور تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندق کارآفرینی 
امید، بانک توس��عه تعاون و صندوق ضمانت 

سرمایه گذاری تعاون صورت پذیرفت.
 وی بیان کرد: در راستای بسیج همه امکانات 
در جه��ت مقابله با وی��روس کرونا به منظور 
کمک به ش��رکت تعاونی ه��ای تولید کننده 
محصوالت بهداش��تی و مراقبت��ی مرتبط با 
این ویروس از قبیل البسه بیمارستانی، کاله 
طبی، دس��تکش و ماسک و انواع محصوالت 
ضد عفونی کننده تفاهمنامه ای چهار جانبه 
بین معاونت امور تعاون، صندوق کار آفرینی 
امید، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 

و بانک توسعه تعاون به امضا رسید.
 وی بااش��اره به اینکه در راستای این تفاهم 
نامه تس��هیالتی به تعاونی ها  پرداخت ش��د 
بیان کرد:در سال ٩٩ در حوزه مقابله باکرونا، 
حدود ١١ میلی��ارد و ٥٧٠میلیون تومان به 

٤٥ واحد پرداخت شده است.  تسنیم 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

وام به شرط چاقو 
سیاست روز تبعات وام صندوق بین المللی پول به ایران رابررسی میکند؛

رییس کل سازمان خصوصی سازی تشریح کرد:

جزئیات عرضه سهام ایدرو و ایمیدرو در بورس


