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«ابتکار» وضعیت بازارهای اقتصادی در سال جاری را بررسی کرد

مدیرعامل فرابورس اعالم کرد

چه مکانهایی در فروشگاههای
زنجیرهای ضدعفونی میشود؟

 98سال سخت اقتصاد

سهامداران به کمپین مقابله با کرونا
بپیوندید

مدیرعامل فرابورس ایران گفت :فرابورس عامل
تامینمالیجمعی برای تجهیز منابع مقابله با
بحران کرونا شد.
به گزارش مهر به نقل از فرابورس ایران ،امیر
هامونی یکی از مهمترین ویژگیهای این پروژه
را گزارشگری شفاف از عملکرد مالی و اجرایی
مبالغ جمعآوریشده برای مدیریت این بحران
توسط «امین طرح» ذکر کرد و گفت :تمامی
فعالیتهای مربوط به تخصیص وجوه جمعآوری
شده از طریق سامانههای مورد تایید مانند کدال،
سایت فرابورس ایران و وزارت بهداشت افشا
میشود.
مدیرعامل فرابورس ایران با اعالم ایجاد دو
نماد کرونا ۱و کرونا ۲به منظور جمعآوری وجوه
برای جبران بخشی از هزینههای ناشی از شیوع
ویروس کوید ۱۹در کشور گفت :با راهنمایی
رئیس سازمان بورس و انجام هماهنگیهای الزم
با وزارت بهداشت برای نخستینبار قرار است
به کمک ظرفیتهای کرادفاندینگ در بستر
بازار سرمایه و رونمایی از یک پروژه تامین مالی
جمعی همگام با سایر نهادها و ارگانهای درگیر
این ماجرا ،وظیفه خود را به عنوان یک عضو از
جامعه اقتصادی کشور ایفا کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه ویروس کووید۱۹
در بسیاری از استانهای کشور شیوع پیدا کرده
است و این موضوع یاری مردم و همه سازمانها
را برای تسهیل فرایندهای مبارزه با این بیماری
میطلبد ،این طرح را یکی از اثرگذارترین ابزارهای
مالی مسئولیت اجتماعی و سرمایهگذاری
مسئوالنه دانست و بیان کرد :با کمک وجوه
جمعآوریشده از طریق تامین مالی جمعی،
بخشی از منابع به تامین تجهیزات مصرفی پزشکی
مانند ماسک وگان و سایر تجهیزات مربوط به
پیشگیری و تشخیص کرونا تخصیص مییابد،
همچنین تامین منابع مالی برای خرید تجهیزات
بادوام آزمایشگاهی-پزشکی و بیمارستانی و انجام
تحقیقات مورد نیاز برای مبارزه با این ویروس نیز
در دستور کار قرار گرفته است.
هامونی در بخش دیگری از صحبتهایش
یکی از مهمترین ویژگیهای این پروژه را
گزارشگری شفاف از عملکرد مالی و اجرایی مبالغ
جمعآوریشده برای مدیریت این بحران توسط
«امین طرح» ذکر کرد و گفت :تمامی فعالیتهای
مربوط به تخصیص وجوه جمعآوری شده از
طریق سامانههای مورد تایید مانند کدال ،سایت
فرابورس ایران و وزارت بهداشت افشا میشود.
مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه صحبتها با
اعالم اینکه شرکتهای پذیرفتهشده در بازارهای
بورس و فرابورس ،هلدینگها ،موسسات مالی
و بانکها میتوانند در این تامین مالی جمعی
مشارکت کنند ،افزود :این قبیل شرکتها و
نهادها چنانچه بودجه هبه ندارند میتوانند
اصل مبالغ مدنظر خود را در نماد «کرونا»۲
سرمایهگذاری کرده و صرفا منافع و سود حاصل
از سرمایهگذاری را در این پروژه خیرخواهانه
سرمایهگذاری کنند .هامونی در بخش دیگری
از صحبتها همچنین با اشاره به اینکه جامعه
سهامداران فعال بازار سرمایه به حدود دو میلیون
نفر رسیده است ،بیان کرد :از فعاالن بازار سرمایه
و جامعه سهامداری دعوت میکنیم تا با مشارکت
در تامین مالی جمعی «کرونا» نقش بزرگ و
ماندگاری در کاهش هزینههای مقابله با این
بیماری داشته باشند .وی در پایان تاکید کرد که
کارمزد تمامی ارکان این فعالیت در بازار سرمایه
صفر است و به هیچیک از بخشهای اجرایی این
پروژه کارمزدی تعلق نمیگیرد.

بازاروسرمایه

به گزارش «ابتکار» ،حال این روزهای اقتصاد کشور
خوب نیست و در میان تمام دغدغهها شیوع ویروس
کرونا نیز دلیل برای تعطیلی بسیاری از فعالیتهای
اقتصادی و کسبوکارها شده است .پیش از این
نیز فشار تحریمها ،وضعیت اقتصاد را آشفته کرده
بود اما مسئلهای که وجود دارد این است که اقتصاد
کم و بیش در تالش بود تا خود را با وضعیت پیش
آمده وقف دهد که در این میان سروکله ویروسی
به نام کرونا پیدا شد و بیش از پیش اقتصاد را به
سمت سیاهی کشاند .بخشهای مختلف اقتصاد این
روزها با تنشهای بیشماری مواجه است .کسانی
که کسب و کاری دارند ،کارمندان دولتی ،کارگران،
دستفروشان ،واردکنندهها و حتی کسانی که صرفا
مصرفکننده هستند ،همگی در انتظار بهبود شرایط
به سر میبرند .اما به هر حال آنچه اتفاق افتاد رشد
تورم سبد معیشت خانوارها تا  40درصد ،کاهش
شدید قدرت خرید خانوادهها ،عدم توسعه و بهرهوری
در تولید ،افزایش  92درصدی قیمت مسکن ،کاهش
قابلتوجه نرخ رشد اقتصادی و تغییرات منفی بسیاری
از شاخصهای اقتصادی کشور بود که میتوان آن
را بهعنوان دستاوردهای اقتصادی سال  98قلمداد
کرد .به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان
و صاحبنظران معتقدند سال  98سال سختی برای
کشور بود و طرحهای حمایتی نیز نتوانسته دردی را
برای خانوارها دوا کند .حال در این گزارش به بررسی
وضعیت برخی از بازارهای اقتصادی در سال جاری
میپردازیم.
بازار مسکن در سالی که گذشت
عدم توازن در عرضه و تقاضا و کاهش  ۵۰درصدی
تولید از عواملی است که بازار مسکن در سال جاری
را تحتالشعاع خود قرار داد .افزایش قیمت مسکن
بهطور تقریبی از اواسط سال  97شروع شد و تا
اوایل سال  98ادامه داشت ،به شکلی که خرید
خانه برای بسیاری از مصرفکنندگان واقعی به یک
رویای دست نیافتنی تبدیل شد .البته در ماههای
پایانی سال جاری ما شاهد کاهش قیمت در این
بخش بودیم و آن طور که برخی از صاحبنظران
میگویند اگر بخواهیم چشماندازی از بازار مسکن
داشته باشیم ،میتوانیم بگوییم که چون ما تا پیش
از این یک دوره افزایش قیمت شدید را طی کردهایم
اکنون بازار باید روندی متفاوت را در پیش بگیرد.
طبق آمار بانک مرکزی از قیمت مسکن در ماههای
پایانی سال  98گویای این نکته است که قیمت
مسکن در سال جاری ،رشد  ۹۲درصد را تجربه کرد
و همین امر خریداران واقعی مسکن را از خرید خانه
منصرف کرد .از سوی دیگر باز شدن پای دالالن به
بازار مسکن ،سرعت رشد قیمت مسکن را افزایش
داد و پس از آن مسکن را به یک کاالی سرمایهای
تبدیل کرد و موجب شد تا خریداران واقعی قدرت
خرید ملک را نداشته باشند و بازار در شرایط رکود
فعلی قرار بگیرد.

کیمیانجفی
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اگر بخواهیم نگاهی کلی به اقتصاد ایران در سال  98داشته باشیم خواهیم دید که بخشهای مختلف با تنشهایی همراه بودند و به گفته برخی از
تحلیلگران اقتصاد در سال جاری اوضاع خوبی نداشت .این در حالی است که بازاری همانند بورس روزهای خوشی را سپری کرد .حال سال  98با همه
فراز و نشیبها و چالشهای پرشمار اقتصادی خود در حالی به پایان میرسد که بسیاری از صاحبنظران سال آتی را دشوارتر از شرایط فعلی میدانند.

فرصت
نجاتصنعت
خودروسازی
در سال جاری
به پایان رسیده
و باید به دنبال
برنامهایدقیق
و کاربردی
برای رهایی
از مشکالت
شروی بازار
پی 
در سال آتی بود
 98سال نفسگیر برای صنعت خودرو
صنعت خودرو سال  ۹۸را در حالی پشتسر
میگذارد که در رویارویی با سختترین تحریمها،
تورم باالی و البته قیمتگذاری دستوری ،سنگینترین
زیانهای تاریخ خود را به چشم دیده است .در این
سال پراید خودروی پرطرفدار در میان دهکهای
پایین به مرز  70میلیون تومان نزدیک شد و بازار
را با شوک مواجه کرد .در این میان کارشناسان و
صاحبنظران راهکارهای متفاوتی را برای نجات بازار
خودرو در سال آتی مطرح میکنند .از آزادسازی
قیمتگذاریها گرفته تا واردات خودروهای کارکرده،
اما باید دید که کلید حل مشکالت بازار کدام یک
از راهکارهای پیشنهاد شده از سوی کارشناسان
است .صنعت خودرو مدتهاست که با مشکالت
بیشماری دست به گریبان شده است ،البته در سال
گذشته کارشناسان نسبت به وضعیت بازار خودرو
هشدارهایی را داده بودند و با گذراندن سال  98شاهد
بودیم که این بازار مطابق پیشبینیها عمل کرد و در
سال جاری حرفی برای گفتن نداشت .اما صنعت
خودرو در سال  99چه سرنوشتی خواهد داشت؟
ی مشابهای را برای آن
پرسشی که کارشناسان جوابها 
مطرح میکنند .برخی از صاحبنظران بر این باورند

که طبق مولفههای اقتصادی نباید منتظر روزهای
روشن برای این صنعت در سال آتی بود .عدهای دیگر
از کارشناسان از سیاستگذاریهای غلط گلهمند
هستند و آنها نیز معتقدند تا زمانی که قیمتگذاری
دستوری در بازار وجود داشته باشد بازار توان نفس
کشیدن نخواهد داشت .در این میان نیز کارشناسان
معتقدند که فرصت نجات صنعت خودروسازی در
سال جاری به پایان رسیده و باید به دنبال برنامهای
دقیق و کاربردی برای رهایی از مشکالت پیشروی
بازار در سال آتی بود.
آرامش نسبی ارز در سال جاری
بررسی کلی از نرخ دالر در سال جاری نشان
میدهد که به رغم تحریمهای بینالمللی بازار ارز با
یک ثبات نسبی همراه بود .البته در مقاطعی نوسانات
جزئی رخ داد ،اما پس از زمانی کوتاه ثبات همچنان
مهمان این بخش شد .به گفته این کارشناسان با
توجه به شرایط بازار ارز در سال جاری میتوان با
برنامهای مشخص نرخ ارز در سال آتی را کنترل کرد.
در سال  97به دنبال جو روانی ناشی از تحریم ،فشار
دشمن و سیاستهایاشتباه دولت ،نرخ ارز جهش
پیدا کرد و اعداد و ارقام عجیب و غریب زیادی را به
ثبت رساند و بازارهای اقتصادی را با شوک بزرگی

روبهرو کرد .این افزایش تا محدوده  19هزار تومان
ادامه داشت و با پیش آمدن چنین شرایطی بسیاری
از کارشناسان نوسان شدید در بازار ارز را در سال 98
پیشبینی میکردند .اما باالخره با تمام نظرات ضد و
نقیض شاهد بودیم که بازار ارز در سال جاری شرایط
باثباتتری را به نسبت سال  97پشت سر گذاشت.
روزهای خوش بورس در سال 98
سال  98را میتوان به عنوان یکی از بهترین سالهای
بورس شناخت .آنطور که دیده میشود دالیل
مختلفی در سال جاری زمینهساز رشد قیمت سهامها
شد .در این میان هنگامی که از چگونگی وضعیت
بازار در سال آتی میپرسیم بسیاری از کارشناسان از
امن بودن بازار و پس از آن ،تمایل سرمایهگذاران برای
ادامه فعالیت در این بازار میگویند .یکی از دالیل
مهمی که کارشناسان برای رشد بازار در سال 98
مطرح میکنند نبود بازار مطمئن برای ورود نقدینگی
سرگردان در جامعه است .به گفته این کارشناسان
رکود در بازارهای موازی بهانه خوبی برای هدایت
نقدینگی به سمت این بازار شد .به طور کلی بازار
بورس روزهای خوشی را در سال  98سپری کرد و
بسیاری از کارشناسان معتقدند با مدیریت شرایط
میتوان شاهد رشد در سال آتی باشیم.

کلیه ضوابط بهداشتی در شیرینی فروشیها رعایت میشود

رئیس اتحادیه صنف قنادان گفت :کلیه ضوابط بهداشتی
در شیرینی فروشیهایی که پروانه کسب و کار دارند ،رعایت
میشود.
به گزارش ایسنا ،علی بهرهمند با بیان اینکه ابالغیههای وزارت
بهداشت ،وزارت صمت و اتاق اصناف را به اعضای اتحادیه

ابالغ کردهایم ،اظهار کرد :شیرینی داخل فر حدود نیم ساعت
تا یکساعت در درجه  ۲۰۰تا  ۴۰۰سانتی گراد و در حرارت غیر
مستقیم قرار میگیرد .طبیعتا در این درجه ویروس در شیرینی
باقی نمیماند.
وی ادامه داد :توصیه کردیم فروشندگان در شیرینی فروشیها
از دستکش یکبار مصرف و ماسک استفاده کنند .همچنین در
قنادیهانیزوسایلبهداشتیماننددستکشوموادضدعفونیکننده
وجود دارد و مشتریان میتوانند از آنها استفاده کنند و روزانه
محیط قنادی نیز تمیز میشود .از طرفی شیرینیها پس ازاینکه از
فر خارج میشوند در یک جعبه استاندارد بستهبندی میشوند و
پس از بستهبندی به انبار میرود.
رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران با بیان اینکه شیرینیهای
مخصوص عید پیش از شیوع ویروس کرونا و دو ماه مانده به
عید تهیه شده بودند ،گفت :شیرینیهای شب عید مشکلی از
نظر سالمت ندارند ،اما اگر مشتریان حساسیت بیشتری دارند
میتوانند شیرینی خشک را داخل فر و مایکرویو تحت حرارت

قرار دهند.
وی تصریح کرد :در مورد شیرینی خشک باید گفت که تمام
فرآوریها قبل از قرارگیری در فر انجام میشود و بعد از آن
شیرینیها در فر تحت حرارت قرار میگیرند .در مورد شیرینی
تر نیز باید گفت که خامه این شیرینیها استاندارد بوده و از
کارخانجات معتبر تهیه میشود .همچنین موقع افزودن خامه نیز
افراد حتما از دستکش استفاده میکنند و محیط نیز ضدعفونی
شده است.
به گفته وی به شیرینی فروشیها ابالغ کردیم کارمندانی که در
مغازه شیرینی فروشی هستند به داخل کارگاه تولید شیرینی رفت
و آمد نداشته باشند و تنها یک یا دونفر اجناس را از کارگاه به
داخل مغازه منتقل کنند.
رئیس اتحادیه صنف قنادان با بیان اینکه مردم نگرانیای از
بابت شیرینی نداشته باشند ،گفت :قیمت هر کیلوگرم شیرینی
زبان ،پاپیونی ،دانمارکی ۲۸هزارتومان،کیک یزدی  ۲۱هزارتومان و
شیرینی تر نیز ۳۵هزارتومان است.

بدون مشارکت مردم ،خروج از بحران اقتصادی امکانپذیر نیست
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد :اگر اعتماد ،مشارکت و همدلی مردم
فراهم شود طبیعتا تورم کاهش و اشتغال گسترش مییابد بنابراین بدون فراهم
کردن اقدامات سیاسی عمال راه حلی برای اقتصاد کشور براساس عملکردهای
سه دهه اخیر وجود ندارد.
به گزارش ایلنا ،حسین راغفر در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران در سال
 ۱۳۹۹گفت :به نظر بنده اقتصاد ایران در سال  ۹۹نسبت به سال ۹۸
ضعیفتر خواهد شد و دلیل اصلی این موضوع هم عدم مشارکت مردم در
حل مشکالت خودشان است .باید توجه داشت که در فرآیند اصالح امور
سیاسیو اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم امکان حل مسائل وجود
ندارد و شرایط میتواند بدتر از گذشته نیز بشود .وی ادامه داد :برای نمونه
بودجهای که دولت تدوین کرده است ابتدا از سوی مجلس تایید شد ،اما
پس از اعتراضات به پیامدهای آن ،مجلس در گام بعدی آن را رد کرد که
اقدام مناسبی بود .اما صرف نفی بودجه پیشنهادی ،مسئله را حل نمیکند
و حتی اگر در شرایط کنونی بودجه مناسب هم تدوین شود بدون مشارکت
مردم ،خروج از بحران کنونی امکانپذیر نیست و هر روز به سمت عمیقتر و
گستردهتر شدن بحران پیش میرویم .این اقتصاددان متذکر شد :البته این
بحران کنونی و آتی بارها به سیاستگذاران هشدار داده شد ،اما متاسفانه
کسانی که در درون قدرت هستند آنچنان از ثروت و قدرت خشنود و راضی

هستند که مشکالت و دردهای عموم مردم را نمیبینند.در مسئله اقتصاد
بیش از هر موضوعی چگونگی مشارکت دادن مردم در فضای حل تعارضها،
منازعات و مشاجرات در داخل جامعه مهم است.در واقع بدون حل مناسبات
قدرت در داخل جامعه ،یافتن راه حل امکانپذیر نیست و راهحلهایی که ارائه
میشود چون به منافع گروههای قدرت و ثروت حاکم برمیگردد ،این تراکم را
به چالش میکشد ،شیوه توزیع منابع عمومی را نقد میکند و خواهان بازنگری
در این شیوه است ،را کنار میگذارد وگرنه این راهحلها بارها گفته شده است.
بنابراین با این شیوه مدیریت بحران که پرسشهای موضوعات مختلف مانند
چرایی و چگونگی رشد کرونا را بدون پاسخ میگذارد ،سال آینده که جای خود
سالهای پیش رو نیز به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
وی در مورد پیشبینی تورم حداکثر  20درصدی از سوی کارشناسان بانک
مرکزیبنا بر گفته دکتر همتی ،گفت :اینکه آقای همتی چه بگویند مهم نیست؛
بلکه مهم سازوکاری است که برای کنترل تورم استفاده میشود .همانطور
که ذکر کردم بدون مشارکت انرژیهای مثبت مردم اعم سرمایههای فکری
و مادی مردم کاهش تورم امکانپذیر نیست و تا این مشارکت فراهم نشود
کاری از کارشناسان رسمی حکومتی بر نمیآید.ببیند در این تورمی که همزمان
با شیوع بیماری کرونا در کشور بوجود آمده است هیچ کدام از نهادهای
حکومتی اعتراضی نسبت به این موضوع ندارند و حتی برخی در این رشد

دخیل هستند .همچنین شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که باز هیچ اعتراضی از
درون سیستم مشاهده نشد .به نظر میرسد نظام سیاسی ما درک روشنی
از پیامدهای کژکارکردها در حوزه سیاست و سرریز آن به اقتصاد ندارد .از
سویی کسانی که به پستهای مختلف گمارده میشوند از صالحیتهای الزم
برخوردار نیستند؛ بنابراین راه حلهایی که این افراد ارائه میکنند معموال حافظ
ت حضور دارند.ما از اقتصادی که
منافع کسانی است که در بخشهایی از قدر 
به تولید محصول اجتماعی بزرگ¬تر بپردازد تا به نحو بهتری بین عموم توزیع
کند و مشارکت مردم و همدلی آنها را در اداره امور فراهم کند ،دورتر شدیم و
به نوعی شاهد در انحصار قدرت و ثروت در تصمیم¬گیریها هستیم که منافع
عمومی لحاظ نمیشود.در مورد بیکاری جوانان که یک بحران اصلی است بارها
به مسئوالنتذکر داده شده است ،منتها بدلیل منافع آنها ،امکان اصالح این
روندها و سیاستها فراهم نشده و به نظرم ادامه این روند وضع را بدتر هم
خواهد کرد .متاسفانه راه حلهایی که برای بیکاری ارائه میشود تماما از باال
به پایین و دستوری است و سعی در برطرف کردن آن از طریق تزریق دالرهای
نفتی دارد .این مشکل اقتصادی هم باز به مشارکت مردم بستگی دارد و اگر
اعتماد ،مشارکت و همدلی مردم فراهم شود طبیعتا تورم کاهش و اشتغال
گسترش مییابد .بنابراین بدون فراهم کردن اقدامات سیاسی عمال راه حلی
برای اقتصاد کشور براساس عملکردهای سه دهه اخیر وجود دارد.

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای
زنجیرهای از لحاظ تمهیدات ویژه و ضدعفونی
کردن محیط فروشگاهی عالوه بر رعایت
بهداشت فردی خبر داد.
به گزارش ایرنا ،امیرخسروفخریان فخریان
درخصوص پویش سهم من در مبارزه با کرونا
چیست ،گفت :فروشگاههای عضو اتحادیه
کشوری فروشگاههای زنجیرهای به عنوان
عضوی از خانواده بزرگ اصناف که همواره
در اصل عمل به مسئولیت اجتماعی پیشگام
بودهاند ،با تالش در راستای حفظ بهداشت
عمومی ،با انجام تمهیدات ویژه مصرانه بر
حفظ سالمت مصرفکننده تاکید میکنند.
وی در خصوص اینکه چه اقداماتی در زمینه
پیشگیری از کرونا انجام شده است ،اظهار
کرد :فروشگاههای زنجیرهای عضو این اتحادیه
با ضدعفونی کردن سبدهای خرید ،استفاده
از دستکشهای یکبار مصرف و ژل شستشوی
دست ،عالوه بر کمک به جلوگیری از شیوع
این ویروس خطرناک تالش خود را بر ایجاد
محیطی امن برای خرید مشتریان متمرکز
کردهاند.
فخریان با اشاره به ضدعفونی کردن
چند نوبت در طی روز فروشگاههای بزرگ
چندمنظورهای گفت :روزانه طی چند نوبت
سبدهای خرید ،فضای داخلی فروشگاهها،
دستگاههای پوز ،ریلهای صندوق ،مبلمان
فروشگاهی و  ...ضدعفونی میشوند و از
طرفی برای حفظ سالمت شهروندان و کارکنان
در محل ورودی تمام شعب محلولهای
مخصوص برای ضدعفونی دست تعبیه شده
است .همچنین توزیع ماسک و دستکش نیز
برای کارکنان و هموطنان در نظر گرفته شده
است .رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای
زنجیرهای با بیان اینکه از هموطنان میخواهیم
ساعات حضور در مراکز پرجمعیت را
کاهش دهند ،افزود :فروشگاههای زنجیرهای
سوپرمارکتی طبق مصوبات اخیر ،تمامی
تجهیزات داخل فروشگاهها از جمله در
یخچالها ،دسته ترولیها ،صندوق فروشگاهی
و تمامی سطوحی در دسترس در طول روز و به
دفعات منظم توسط همکاران خود ضدعفونی
میکنند تا محیط امن و بهداشتی برای خرید
مشتریان ایجاد شود ،ضمن آنکه مشتریان
به استفاده از دستکش یکبار مصرف توصیه
میشوند.
وی به ارسال پیامک به همکاران فروشگاهی
در خصوص آموزشهای الزم در زمینه بهداشت
فردی و فروشگاهی اشاره کرد و افزود :تیمهای
بازرسی آنان نیز با مراجعه حضوری به شعب
و همچنین از طریق دوربینهای مداربسته،
دستورالعملهای بهداشتی را کنترل میکنند.
فخریان درخصوص فروشگاههای فعال
در حوزه پوشاک عضو اتحادیه کشوری
فروشگاههای کشوری گفت :به منظور تضمین
سالمت و تأکید هرچه بیشتر بر کنترل
بهداشت عمومی ،اعضای فعال در رسته
پوشاک دستورالعملهای مراقبتی و بهداشتی
ویژه ای را درحال اجرا دارند.بر اساس تحقیقات
جدید سازمان جهانی بهداشت «،»WHO
گرمادهی به لباسها میتواند تأثیر قابلتوجهی
بر کاهش بار ویروس احتمالی داشته باشد .با
ل مراقبتی ،شرایط پرو و تعویض
این دستورالعم 
لباسها به حالت اولیه باز گردانده شد .مدیران
عامل این فروشگاهها با حضور درمراکز عرضه
تحت پوشش خود ،عرضه بهداشتی اقالم
ضرروی به مردم را به طور مستقیم رصد
میکنند .در هر صورت ما به عنوان زنجیره
اتصال تامین کاال از تولید به مصرف ،حفظ
سالمت مشتری را اولین دغدغه دانسته و همه
تالشمان کمک به ایجاد شرایطی ایمن برای
خرید مصرفکننده است که در این مسیر از
هیچ تالشی فروگذار نخواهیم بود .کرونا یک
بیماری همه گیر است که با عزم ملی آن را
شکست خواهیم داد.

