
به دنبال حواشی مربوط به ترخیص گندم های آلوده به سرب 
باال، گمرک ایران اعالم کرد محموله هــای گندم وارداتی از 
روسیه را بر اســاس تائید سیســتمی و مجوزهای صادره از 
ســازمان های مربوطه مبنی بر تائید سالمت ترخیص کرده 
اســت، با این حال توضیح ســازمان غذا و دارو در این رابطه 

ابهاماتی ایجاد می کند.
به گزارش ایسنا، انتشــار اظهاراتی مبنی بر اینکه بخشی از 
محموله وارداتی از روسیه به ایران با سرب باال بوده و آلودگی 
داشته است، گر چه در فاصله ای کوتاه، از منبع منتشر کننده 
حذف شد اما  موجب ایجاد شائبه های در اذهان عمومی شده 

است.

ســازمان غذا و دارو نه تکذیب کرده و نه ماهیت 
محموله را مشخص

در همین رابطه دســتگاهی ورود گندم آلوده را به صراحت 
تکذیب نکرده اســت ولی اخیرا ســازمان غــذا و دارو طی 
اطالعیه ای در مورد گندم های وارداتی آلوده توضیح داد و از 
این قرار بود که از پنج کشتی حامل گندم وارداتی نمونه برداری 
شده و به آزمایشــگاه های معاونت غذا و دارو در اهواز ارسال 

شده است. در عین حال نمونه های دو کشتی مورد تائید قرار 
گرفته و سه نمونه دیگر طبق آئین نامه برای آنالیز مجدد به 
سه آزمایشگاه دیگر ارسال می شود که یکی از آن ها آزمایشگاه 

مرجع سازمان غذا و دارو است.
در اعالم ســازمان غذا و دارو،   آمده بود کــه نمونه محموله 
گندم های وارداتی در حال آنالیز اســت و هنوز نتایج نهایی 
آن مشخص نشده ولی بر اســاس نتایج اولیه، پاسخ ها قابل 

قبول است.
 این توضیح معاونت وزارت بهداشت، از چند جهت مورد سوال 
بود از جمله عدم اشاره صریح به ماهیت و مبدا محموله ای که 
در مورد آن توضیح داده و در حال آزمایش است و اینکه بحث 
در مورد انجام آزمایش آن هم در اهواز اســت که موضوع را از 

محموله وارداتی از روسیه دور می کند.

گمرک: مجوز بود که ترخیص کردیم
در همین رابطه موضوع از گمرک ایــران مورد پیگیری قرار 

گرفت که ابعاد دیگری را مطرح می کند.
لطیفی - ســخنگوی گمرک ایران- در این رابطه به ایســنا، 
توضیح داد که ترخیص محموله های وارداتی گندم از جمله 

محموله های روسی کامال بر اساس مجوزهای صادره بوده و 
سه مرجع قانونی در آزمایشگاه های خود سالمت گندم ها را 

تایید کرده اند.
لطیفی در اظهاراتش اشاره کرد که تمامی محموله های وارداتی 
گندم از روسیه از دریای مازندران و بنادر شمالی وارد می شود و 

سایر گندم وارداتی مربوط به دیگر بنادر است.
وی با اشــاره به اینکه گندم از اقالم اساســی است و امکان 
ترخیص درصــدی و حمل یکســره را هــم دارد گفت: ولی 
بدون وجود مجوزهای الزم از جمله مجــوز قرنطینه نباتی، 
سازمان ملی استاندارد و ســازمان غذا و دارو امکان ترخیص 
ندارند و حتما بعد از تائید سیســتمی همه این سازمان ها با 
استانداردهای سخت گیرانه، مجوز ترخیص از سوی گمرک 
صادر خواهد شد، این در حالی اســت که حتی نمونه برداری 
از محموله ای که اظهار و در جریان ترخیص قرار دارد هم در 
هنگام ورود و هم در زمان ترخیص انجام خواهد شد، بنابراین 
هر آنچه ترخیص و وارد کشور شده حتما با صدور مجوزها و 
تائید سیستمی بوده است و در غیر این صورت امکان ترخیص 

برای گمرک وجود ندارد.
لطیفی اشاره ای هم به جریان واردات گندم از روسیه داشت 

و گفت که در ۹ ماه اول سال بیش  از  پنج میلیون تن واردات 
گندم صورت گرفته است که سهم روسیه با ۱.۹ میلیون تن 

بیش از ۳۷ درصد است.

سواالت بی پاسخ در مورد محموله گندم
این اعالم گمرک و آنچه که ســازمان غذا و دارو اعالم کرده 
است نشان  می دهد که توضیح ســازمان غذا و دارو نمی تواند 
ارتباط صریحی با ماجرای محموله گندم آلــوده وارداتی از 
روسیه داشته باشــد چرا که بحث از آزمایش و آنالیز در مورد 
محموله ای است که هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده است، در 
حالی که در جریان واردات، باید قبل از ترخیص، نمونه برداری 
و آزمایش انجام شــده و طبق اعالم گمرک، از مجوزهای سه 
گانه ترخیص است. این در حالی است که موضوع مطرح شده 
در مورد گندم روسی به محموله وارد شده و به عبارتی ترخیص 
شده اشاره دارد و اگر اکنون این آنالیز و بررسی در حال انجام 
است جای سوال دارد که آیا بررسی ابتدایی قبل از ترخیص 

مطمئن نبوده است؟
اما مورد دیگر اشاره ســازمان غذا و دارو به ارجاع آزمایش به 
معاونت اهواز است، در شرایطی که طبق اعالم گمرک واردات 

از روسیه از دریا و بنادر شمالی انجام می شود و ارتباطی با بنادر 
جنوبی ندارد.

بر این اساس دو حالت مطرح می شود که نیاز به شفاف سازی 
صریح دستگاه های مربوطه از جمله سازمان غذا و دارو دارد، 
اینکه وقتی شواهد نشــان می دهد احتماال منظور محموله 
روسی نیست،   این سازمان اعالم کند که دقیقا در حال بررسی 
کدام محموله و از کدام کشور اســت؟ اگر محموله وارداتی از 
روسیه نیست آیا محموله آلوده دیگری مطرح است که قبل 
از ترخیص در جریان بررســی قرار دارد که این البته موضوع 
عجیبی در فرایند تجاری نیست و کاال قبل از ترخیص بررسی 

شده و اگر مطابق استاندارد نباشد امکان ترخیص ندارد.
در مجموع آنچه که در مــورد ماجرای گندم های آلوده اتفاق 
افتاده اســت، بیش از هر موضوعی اشــاره به کاالی مصرفی 
عموم مردم دارد که هرگونه شبهه و اخبار غیر مستند و عدم 
توضیح شفافی در آن،   موضوع امنیت غذایی مردم و اعتماد به 
جریان تجارت را تحت الشعاع قرار می دهد، اگر منبعی مدعی 
ورود گندم آلوده است چرا مستندات را ارائه نکرده است و اگر 
سازمان های مرتبط توضیح می دهند چرا آنقدر شفاف نیست 

که بیش از قبل ابهام و تناقض ایجاد کند؟

معاون برنامه ریزی و ســرمایه گذاری ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت )صمت( اســتان 
تهران در ۹ ماهه امســال ۵۷ مجــوز واحدهای 
دانش بنیان با پیش بینی ســرمایه گذاری هزار 
 میلیارد تومــان و اشــتغال ۲۱۷۶ نفــر صادر 

شده است.
محمد رســول محمدیان در گفت وگو با ایسنا، 
از صدور بیــش از ۱۶۸۰ مجوز تاســیس واحد 
تولیــدی - صنعتی در ۹ ماهه امســال خبر داد 
و گفت: ســرمایه گذاری پیش بینی شده در این 
مجوزها ۱۳هزار  و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی میزان اشتغال پیش بینی شده این مجوزها 
را ۷۱ هزار و ۷۵۵ نفر عنوان کرد و گفت: در این 
مدت بیش از ۲۷۰ جلسه با ۸۳۰ مصوبه در سطح 
کارشناســی در کارگروه تســهیل و رفع موانع 
تولید برگزار شده که بیشترین مصوبات مربوط 
 به حــوزه مالی و تســهیالت واحدهای تولیدی 

بوده است.
معــاون برنامــه ریــزی ســازمان در ادامه با 
اشــاره بــه اشــتغال ۵۲ هــزار و ۹۱۸ نفر در 
 ســامانه رصــد اشــتغال، گفــت: همچنیــن 
در حمایــت از مشــاغل خانگــی ۲۱۲ مجوز 

صادر شــده و ۱۹ طرح نیــز با مبلــغ بیش از 
۳۶ میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومان در ســامانه 
روستایی و عشــایری )کارا( معرفی شده اند که 
 مبلغ مــورد نیاز برای پنج طرح پرداخت شــده 

است.
همچنین به گفتــه وی در همین بازه زمانی۵۷ 
مجــوز واحدهــای دانــش بنیــان بــا پیش 
بینــی ســرمایه گذاری هــزار میلیــارد تومان 
و اشــتغال ۲۱۷۶ نفر صادر شــده که به نسبت 
 مدت مشــابه ســال قبل رشــد ۱۵ درصدی 

داشته است.

چین با اشاره به ریسکهای کووید، به شهروندانش 
توصیه کرد از باز کردن نامه ها و بســته های پستی 

خارجی اجتناب کنند.
به گزارش ایسنا، مقامات پکن با این ادعا که واریانت 
اُمیکــرون ویــروس کرونا ممکن اســت از طریق 
مرسوالت پستی خارجی شیوع پیدا کند، به مردم 
می گویند از باز کردن نامه ها و بســته های پستی 
بین المللی خودداری کنند و بسته های پستی را در 

فضای بیرون از خانه و با دستکش باز کنند.
کارشناســان مکررا اظهار کرده اند خطر شــیوع 
ویــروس کرونا از طریــق نامه اندک اســت. هیچ 
شواهدی وجود ندارد که شــیوع واریانت اُمیکرون 
از موارد قبلی متفاوت باشد و تغییری اتفاق افتاده 
باشــد. اما رابین برنــت، خبرنگار بی بی ســی در 

چین روز دوشــنبه در توییتی اعــالم کرد: پکن از 
شهروندانش خواسته اســت کاال به خارج از کشور 
سفارش ندهند و بسته های پستی را بیرون از خانه 

با دستکش و ماسک بازکنند.
روزنامه "ســاوت چاینا مورنینگ پست" هم روز 
دوشــنبه گزارش کرد مرکر کنترل و پیشگیری از 
بیماری پکن اعالم کرده است افراد باید تا حد امکان 
از خارج کاالیی سفارش ندهند و افراد باید در هنگام 
باز کردن نامه هایی که از کشــورهای پرخطر آمده 

است، دستکش و ماسک داشته باشند.
این توصیه پس از این مطرح شد که مرکز کنترل و 
پیشگیری از بیماری پکن اعالم کرد نخستین مورد 
ثبت شده ابتال به کرونای اُمیکرون ممکن است از 

طریق نامه وارد شده باشد.

 ،People's Daily طبق گزارش نشــریه دولتی
مردی که مبتال شده بود، اظهار کرد: نامه ای از کانادا 
در هفتم ژانویه ارسال کرده که از کانادا و هنگ کنگ 
به پکن رسیده اســت. معاون مدیر مرکز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری پکن اظهار کرد: ما احتمال 
این که فردی از طریق تماس با اشیای ارسال شده 
از خارج کشور آلوده شده باشد را مردود نمی دانیم. 

واریانت اُمیکرون در این نامه کشف شده است.
بر اســاس گزارش بیزنس اینســایدر، مرکز پست 
کانادا با اشاره به دستورالعمل های سازمان سالمت 
عمومی این کشور و سازمان جهانی بهداشت اعالم 
کرد هر گونه ریسک شیوع ویروس کرونا از طریق 
نامه اندک است زیرا این ویروس برای مدت طوالنی 

روی سطوح زنده نمی ماند.

به گفته مدیرعامل شرکت فایزر اکنون »سوال این نیست 
که آیا این ویروس ناپدید خواهد شد یا خیر؟ بلکه این 
سوال مطرح است که آیا می توانیم زندگی عادی را از سر 
بگیریم؟ من اعتقاد دارم که می توانیم.« آلبرت بورال در 
ادامه پا را فراتر گذاشته و با اتکا به پیشرفت های علمی در 
زمینه تولید واکسن و دیگر امکانات موجود برای درمان 
بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا تصریح می کند: »به 

زودی می توانیم زندگی عادی خود را از سر بگیریم.«
نشریه فرانسوی زبان لوفیگارو با اختصاص گزارشی به این 
موضوع به اظهارات امیدبخش چند کارشناس از جمله 
رئیس شرکت داروسازی فایزر اشاره کرده که از آغاز روند 
کاهش و افول همه گیری بیماری کووید۱۹ خبر می دهد.
در مطلبی که لوفیگارو منتشر کرده به نقل از آلبرت بورال، 
مدیر عامل شــرکت فایزر آمده است: »ما به لطف همه 
ابزارها و امکاناتی که در اختیار داریم در جایگاه بســیار 
خوبی برای بازگشت به زندگی عادی در فصل بهار قرار 
گرفته ایم.« در این گزارش همچنین به نگاه خوشبینانه 
آرنو فونتانه، یک همه گیر شــناس اشــاره شده که به 

صراحت از دوران »افول همه گیری« خبر داده است. به 
گفته مدیرعامل شرکت فایزر اکنون »سوال این نیست 
که آیا این ویروس ناپدید خواهد شد یا خیر؟ بلکه این 
سوال مطرح است که آیا می توانیم زندگی عادی را از سر 

بگیریم؟ من اعتقاد دارم که می توانیم.«
آلبرت بــورال در ادامه پا را فراتر گذاشــته و بــا اتکا به 
پیشــرفت های علمی در زمینه تولید واکســن و دیگر 
امکانات موجود برای درمان بیماری ناشــی از شــیوع 
ویروس کرونــا تصریح می کند: »بــه زودی می توانیم 
زندگی عادی خود را از سر بگیریم.« وی در این خصوص 
به »روش های تشــخیص بیماری، واکسن های بسیار 
موثر حتی بر ضد اومیکرون که از خطر بســتری شدن 
در مراکز درمانی و مرگ و میر محافظت می کنند و نیز 
نخستین داروهای در اختیار شــهروندان برای درمان 
خانگی بیماری« اشاره می کند و می نویسد: »به لطف همه 
ابزارهایی که در اختیار داریم بهار آینده در موقعیت بسیار 
مناسبی برای شروع دوباره زندگی عادی قرار خواهیم 
داشت.« مدیر عامل شرکت فایزر در عین حال معتقد 

است که باید »سال ها با ویروس زندگی کرد و ریشه کن 
کردن آن در شرایط کنونی بسیار دشوار است.«

قرص کرونا پایان ماه ژانویه در دســترس 
فرانسوی ها قرار می گیرد

آلبرت بورال سپس به امکان جدید درمان خانگی بیماری 
کووید۱۹ که از طریق تولید قرص کرونا در اختیار همگان 
قرار گرفته اشاره می کند و می گوید: »پاکسلووید در پایان ماه 
ژانویه وارد داروخانه های فرانسه می شود.« وی در این زمینه 
می افزاید: »این قرص برای افراد در معرض خطر که دارای 
عالئم مثبت ابتال به بیماری کووید تشخیص داده شوند، 
تجویز می شود.« به گفته مدیرعامل شرکت فایزر مصرف این 
دارو تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد نظام های بهداشتی خواهد 
داشت و بیمارستان ها را از خطر مواجه شدن با موج غیرقابل 
کنترل بیماران نجات خواهد داد. آلبرت بورال درحالی این 
مطالب را در روزنامه لوفیگارو به چاپ رســانده که فرانسه 
همانند اغلب کشورهای اروپایی طی هفته گذشته با موج بی 

سابقه موارد ابتال به سویه جهش یافته اومیکرون روبرو بود.

ابعادی دیگر از ماجرای گندم های آلوده

بیش از ۲۱۰۰ نفر در واحدهای دانش بنیان شاغل می شوند

رئیس شرکت فایزر: به زودی به زندگی عادی باز می گردیمهشدار چین به شهروندان برای باز نکردن مرسوالت پستی خارجی
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کرملین: 

افت قیمت 49 درصد بازار سهام

پوتین و رئیسی درباره 
طرح های اقتصادی مشترک 

گفت وگو می کنند

بزرگ ترین سقوط
 بورس  در 3 ماه اخیر

حذف واردات گوشی 
بیش از ۶۰۰ دالر
از سال آینده
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kasbokarnews 

سرمقاله

عملکرد ضعیف بانک ها 
در اعتبارسنجی 

در فرآیند تسهیالت دهی، 
بانکها باید به این اطمینان 
برســند که مبالغ پرداخت 
شده با سیســتم بانکی باز 
خواهد گشت. اعطای وام به معنای خلق پول است و 
اگر قرار این وام ها برگردانده نشود یعنی پول بدون 

پشتوانه ایجاد...

  کامران ندری، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3
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درمان 
گران تر می شود؟ 

قیمت دالر در یک 
قدمی ۲4 هزار تومان 

سیستم بانکی اعتبار سنجی را جایگزین اخذ وثیقه می کند؟

وعده  حذف  ضامن  وام های  بانکی
صفحه3

صفحه۲

خوش بینی   محتاطانه   به  همکاری   با   چین
تعامل   سیاسی  و  اقتصادی   با   چین   در   جلسه   هیات   نمایندگان   اتاق   تهران   مورد   بررسی   قرار  گرفت

اخیرا محمدرضا رییس زاده رییس ســازمان نظام 
پزشکی خواســتار افزایش ۶۰ درصدی تعرفه های 
خدمات درمانی برای سال آینده شده است. نارضایتی 
پزشــکان از تعرفه خدمات درمانی و پیشنهاد آنها 
برای افزایــش ۶۰ درصدی این تعرفــه ها در حالی 
که اگر با هزینه های سرســام آور فعلی تعادلی بین 
درآمدهای طبقه کارگر و … برقرار نشود، در ادامه 
بسیاری از مردم از خدمات بهداشتی محروم خواهند 
شد. سال در همان زمان، خدمات بهداشت و درمان 
در حال کاهش اســت. معاون فنی و نظارت سازمان 
نظام پزشکی در این رابطه می گوید: بر اساس پیشنهاد 
ما تعرفه پزشک عمومی حدود ۸۵ هزار تومان، پزشک 
 متخصص حدود ۱۲۰ هزار تومان و فوق تخصص ۱۶۰

 هزار تومان خواهد بود...

روند افزایشــی قیمت دالر دوباره متوقف شد و 
قیمت دالر روز دوشــنبه هم در بازار آزاد روند 
کاهشی داشت و هم در صرافی های بانکی. این 
افت دوباره قیمت در حالی رخ داده که بسیاری 
می گویند مذاکرات هســته ای ویــن به پایان 
نزدیک اســت. قیمت دالر که هفته گذشته به 
۲۸ هزار تومان رسیده بود روز دوشنبه در بازار 
آزاد بــه ۲۷ هزار و ۴۸۰ تومان رســید. قیمت 
دالر در صرافی بانکی افت بیشتری داشت و به 
۲۵ هزار و ۱۹۵ تومان رسید. اگر کاهش قیمت 
دالر ادامه داشته باشد و دالر صرافی ملی وارد 
کانال ۲۴ هزار تومان شود، می توان گفت قیمت 
دالر رکورد کاهشی جدیدی ثبت کرده و بایید 

منتظر کاهش قیمت...



اقتصاد2
ایران وجهان

افت قیمت 49 درصد بازار سهام
بزرگ ترین سقوط بورس در 3 ماه اخیر

 به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز سه شــنبه، 
28 دی 1400، شاخص کل بورس تهران با کاهش 
30 هزار و 540 واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم 
یک میلیون و 275 هزار و 931 واحد رسید. ریزش 30 
هزار واحدی شاخص بزرگ ترین سقوط شاخص کل 
بورس پایتخت در 3 ماه اخیر است. در 57 روز کاری 
اخیر هیچ گاه شاخص با این شدت نزول نکرده بود.  
شاخص هم وزن با افت 8 هزار و 52 واحدی در سطح 
337 هزار و 31 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( 220 واحد پائین آمد و در سطح 
17 هزار و 656 واحد قرار گرفت. در پایان معامالت 
 روز سه شــنبه، 23 نماد رشد قیمت داشتند که 10 

نماد بورسی و 13 نماد فرابورسی بودند. 

نمادهای مؤثر بر افت شاخص
روز گذشته اغلب نمادهای بازار سهام افت قیمت 
داشــتند و نمادهای »فوالد«، »فارس« و »کگل« 
بیشــترین تأثیر را در افت شــاخص کل داشتند. 
»وپاســار«، »ونیرو« و »کمنگنز« نیز بیشــترین 
تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز 
نمادهای »زاگرس«، »هرمز« و »کگهر« بیشترین 
تأثیر کاهنده را بر شــاخص کل فرابورس داشتند 
و »بســاما«، »اتکای« و »غصینو« بیشترین تأثیر 

مثبت را بر شاخص داشتند. 

افزایش ارزش معامالت ُخرد 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 4 
هزار و 57 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویــه 463 میلیارد تومان بود 
که 11 درصد از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را 
تشکیل می دهد.ارزش معامالت خرد سهام رشد کرد 
و با افزایش 17 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 
رقم 2 هزار و 762 میلیارد تومان رسید که 68 درصد 

کل معامالت بازار ثانویه را تشکیل می دهد.

برای افزایش کیفیت صنعت ساختمان و 
سازه های فلزی صورت گرفت؛

رونمایــی از پوشــش دانش 
بنیان نانو عایق حرارتی و دیگر 

High tech محصوالت
دکتر ایمان علی بخشی فعال صنایع دانش بنیان 
و مدیر عامل شرکت اطلس پوشش محافظ گفت: 
استفاده از پوشش های حفاظتی در برابر حریق و نیز 
محافظهای ضد خوردگی سازه های فلزی به افزایش 
کیفیت سازه و عمر ســاختمان می انجامد.دکتر 
ایمان علی بخشی مدیر عامل شرکت اطلس پوشش 
محافظ و کارشناس عایق های حفاظتی ساختمان 
از رونمایی پوشش های حفاظتی سازه های فلزی 
خبر داد و اظهار کرد: از آنجــا که خوردگی یکی از 
مشکالت در اکثر صنایع محسوب می شود، محصول 
نانو عایق حرارتی با قابلیت استفاده در سطوح مختلف 
نظیر مخــازن نفتی و نمای بیرونی ســاختمان با 
کاهش مصرف انرژی، الگوی مناسبی برای اصالح 
مصرف انرژی به ویژه در صنعــت نفت و گاز به کار 
می رود.وی با بیان آن که از این پوشــش حرارتی 
در صنعت مخابرات نیز می توان به بهترین شــیوه 
ممکن بهره برداری کرد، یادآور شــد: این محصول 
در پســت های برق، قابلیت کاربردی فراوانی دارد 
ضمن آن که قیمت ارائه شده توسط ما بسیار پایین 
تر از قیمت مشابه جهانی اســت.وی ادامه داد: بعد 
از آنکه حریق به تخریب ساختمان پالسکو منجر 
شد، دستگاه های سیاســت گذار و متولی کیفیت 
ســاختمان به دنبال تدوین و ابالغ آئین نامه هایی 
در خصوص حفاظت ســاختمان ها در برابر حریق 
بودند تا در برابر آتش سوزی محافظت شود که در 
حال حاضر این آئین نامه تدوین و رعایت آن الزامی 
شده است.وی افزود: این الزام برای ساختمان های 
بلندمرتبه که از سازه فلزی مانند ساختمان پالسکو 
برخوردار هســتند، اولویت باالتری دارد. در حوزه 
صنعت ساختمان در سال های اخیر تحوالتی بعد از 
آتش سوزی پالسکو رخ داده است؛ لذا پوشش های 
ضد حریق در ســازه های فلزی برای حفاظت در 
برابر حریق، به یک الزام تبدیل شد که طرح بسیار 

مناسبی محسوب می شود.

خبر

بانک ها

نشســت ســی اُم هیــات 
نماینــدگان اتاق بازرگانی 
تهران با موضوع بررســی 
تعامل سیاسی و اقتصادی 
با کشــور چین و با حضور 
عالءالدین بروجردی، رئیس سابق کمیسیون امنیت 
ملی و روابط خارجی مجلس و رئیس انجمن دوستی 
ایران و چین برگزار شد و در این نمایندگان بخش 
خصوصی با استقبال از هرگونه توسعه همکاری های 
اقتصادی بین المللی به ویژه با کشــور چین، تاکید 
کردند که این روابط بایــد محتاطانه و با تمرکز بر 

تامین انتفاع دوجانبه باشد.
نمایندگان بخــش خصوصی و دولتــی در هیات 
نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران در نشســت دی 
ماه به مساله توســعه تعامل اقتصادی و سیاسی با 
چین پرداختند که به نظر می رسد با سفر وزیر امور 
خارجه به این کشور و نامه محرمانه رئیس جمهور 
کشــورمان به رئیس جمهور چین در مسیر جدید 
قرار داد و ســرعت بیشــتری به خود گرفته است. 
تفاهم نامه 25 ساله دو کشور با وجود این که مفاد 
آن اعالم نشده، در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته 
و بخش خصوصی نیز با استقبال از هرگونه توسعه 
همکاری های اقتصادی بین المللــی به ویژه چین 
که جزو شــرکای نخســت اقتصادی کشور است، 
تاکید دارد که قراردادهای مبتنی بر تفاهم نامه 25 
ساله باید با دقت و با در نظر گرفتن انتفاع دوجانبه 

منعقد شود.
نمایندگان بخش خصوصی هم چنین تاکید کردند 
که شفافیت می تواند به بهبود توسعه روابط و نفوذ 
بیشتر قراردادها و بهره وری باالتر آنها در مسیر اجرا 
بینجامد و این کاری است که دولت و سایر نهادهای 
تصمیم گیر باید انجام دهند. در نشســت ســی اُم 
هیات نمایندگان اتاق تهــران هم چنین در مورد 
مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور و روند حرکت 

شاخص های کالن اقتصاد گفت وگو شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ســی امین نشست 
هیات نمایندگان اتاق تهران، نگرانی که پیش روی 
وضعیت اقتصاد و کسب و کار در کشور قرار گرفته 
اســت را افزایش تراز منفی حساب سرمایه عنوان 
کرد. به گفته وی، بر اســاس آمــار بانک مرکزی، 
خالص حساب ســرمایه طی نیمه نخست امسال 
به حدود منفی 6.3 میلیارد دالر رسیده که نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل 63 درصد تضعیف شده 
اســت. رئیس اتاق تهران با این توضیــح که این 
وضعیت، نشــان می دهد روند خروج ســرمایه از 
کشور تشدید شده است، افزود: دولت باید به طور 
جدی به آسیب شناسی خروج سرمایه ها از کشور 
بپردازد و با شناسایی عوامل بروز این پدیده ناگوار 
که طی ســال های اخیر روند آن فزونی پیدا کرده، 

راهکارهای حل این معضل را به کار گیرد.
وی در همین رابطه، با بیان اینکه به نظر می رســد 
که اجرای مالیات بر ســرمایه و عایدی که از سوی 
دولت در پیش گرفته شده، در شرایط کنونی به سود 
اقتصاد کشور نباشد، تاکید کرد که این سیاست باید 
از سوی دولت مورد بازنگری قرار گیرد و اجرای آن 

به تعویق افتد.
رئیس اتاق تهــران در ادامه، از دیگــر نگرانی های 
موجــود در اقتصاد کشــور را وضعیت نامناســب 
سرمایه گذاری عنوان کرد و با این یادآوری که طی 
دو فصل ابتدایی سال 1400، رشد سرمایه گذاری 
در کشور منفی بوده است، تصریح کرد که بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس، وضعیت موجود 
امنیت سرمایه گذاری در کشــور، از جمله عواملی 
است که عدم ســرمایه گذاری در ایران را دامن زده 

است.

قراردادی بر پایه منافع ملی
خوانســاری در بخــش دیگری از ســخنانش، به 
یادداشت تفاهم 25 ساله میان ایران و چین اشاره 
کرد که به تازگی از ســوی دولت ســیزدهم روند 
اجرای آن آغاز شده است. وی با بیان اینکه عالوه بر 
برقراری ارتباط با غرب، توسعه مناسبات اقتصادی 
با شرق نیز باید در اولویت تصمیم گیران کشور قرار 
گیرد، افزود: اینکه تفاهم نامه همکاری 25 ســاله 
ایران با چین مورد نکوهش و ســرزنش قرار گیرد، 
رویه نادرستی اســت و به طور یک جانبه نباید این 
تفاهم نامه را مــورد نقد و تحلیل قــرار داد. بخش  
خصوصی و مردم، با حساسیت و جدیت تفاهم  نامه 
همکاری 25 ساله ایران و چین را رصد می کنند و 
دولتمردان باید مراقب باشند که قراردادی متناسب 
با منافع ملی با دولت چیــن منعقد و به کار گرفته 

شود.
رئیس اتاق تهران در بخش پایانی ســخنان خود، 
به برخــی اظهارنظرهای تقابلی و رد و بدل شــده 
میان مجلس و اتاق بازرگانی طــی روزهای اخیر 
اشــاره کرد و این رویه را مناســب ندانســت و با 
بیان اینکــه مجلس و اتاق بازرگانــی باید از تقابل 
و تعــارض دوری کنند، افــزود: بخش خصوصی و 
اتاق بازرگانی بــدون همکاری با ســه قوه، موفق 
نخواهد شد از این رو، تداوم همکاری ها و تعامالت 

 میان ایــن دو نهاد، قطعا به ســود اقتصاد کشــور
 خواهد بود.

در حفظ سرمایه بی هنر هستیم
در ادامه این جلسه، عالءالدین بروجردی،  نماینده 
سابق مجلس شورای اســالمی که سابقه ریاست 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
را برعهده دارد، در باب اهمیت تفاهم نامه 25 ساله 
ایران و چین و توســعه تعامل  سیاسی و اقتصادی 
با این کشور ســخن گفت. او با بیان اینکه کشورها 
در تنظیم روابط خود به دنبــال حفظ منافع ملی 
هســتند، گفت: این گونه نیســت که کشورها در 
نگاهی یک ســویه دنبال تحقق منافع ما باشند. اما 
هنر ما باید این باشد که در تنظیم روابط، حداکثر 
منافع ملی را به دست بیاوریم.رئیس انجمن دوستی 
ایران و چیــن ادامه داد: در تنظیــم روابط با دیگر 
کشــورها باید به اصل وجود سوءپیشینه در روابط 
دو طرفه توجه نشان دهیم؛ برای مثال اگر کشوری 
در خط مقدم تحریم های ایران قرار دارد، در صدور 
قطعنامه ها نقش مهمی ایفا کرده و از طرفی سیاست  
اعالم شده آنها دشــمنی و براندازی است، باید در 
زمان تنظیم قراردادها به این سؤســابقه ها توجه 
کرد. اما کشــور چین از معدود مواردی اســت که 
در رابطه با آن سؤپیشینه ای وجود ندارد و بررسی 
عمق تاریخ، نشان دهنده دوستی دیرینه میان ایران 
و چین اســت.بروجردی در ادامه با اشاره به قدرت 
اقتصــادی چین عنوان کرد که در گســتره عظیم 
چین، یک کارتن خواب وجود نــدارد؛ در حالی که 
تعداد کارتن خواب ها در اروپا بسیار است. این کشور 
با 8.5 درصد اراضــی مزروعی، 20 درصد جمعیت 
جهان را ارتزاق می کند. او با بیان اینکه نکات منفی 
نیز در مورد چین وجــود دارد، توضیح داد: تحقق 
منافع ملی در ارتباط با این کشور بستگی به آن دارد 
که ما تا چه حد از هنر دیپلماسی در مذاکرات با این 

کشور بهره بگیریم.
او به برخی نمونه های همکاری ایران و چین اشاره 
کرد و گفت: در دوران جنــگ بین ایران و عراق، ما 

سالح های 

سوابق همکاری نامطمئن با چین
پس از سخنان رئیس شورای دوستی ایران و چین، 
نوبت به اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران رسید 
تا دیدگاه هــا و نقدهای خود پیرامــون تفاهم نامه 

همکاری 25 ساله ایران و چین، بیان کنند.
ابتدا ســیدمحمد اتابک، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
تهران، به سوابق همکاری چین با ایران که عمدتا 
نامطمئن و نامتعادل بوده اســت اشــاره کرد و با 
این توضیــح که صنعتگــران و کارآفرینان ایرانی، 
قضاوت قابل اتکایی از ُحسن روابط گذشته خود با 
شرکت های چینی ندارند، گفت: این تصور که چین 
یک مدینه فاضله برای ایران خواهد بود را باید کنار 
بگذاریم و تفاهم نامه همکاری 25 ساله با این کشور 

باید با نظارت کافی و روشن، منعقد شود.
وی با اشــاره به اعمال تحریم ها و امضای برجام در 
سال 2016 و ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران، 
گفت: شــرکت های چینی در حالی به همکاری و 
ســرمایه گذاری در صنایع ایران ورود کردند که در 
بســیاری از موارد، نرم افزار و تکنولوژی آن صنعت 
را به طرف های ایرانی تحویل ندادنــد و به یکباره 
نیز ایران را تــرک کردند. در حالــی که چینی ها 
عمدتاً فقط منافع خود را در قراردادهای همکاری با 
شرکت های ایرانی مدنظر داشتند و سرمایه گذاری 

در ایران را پروژه ای کوتاه مدت می دانستند.
محمد اتابک افزود: به این ترتیب و با توجه به سابقه 
نه چندان مثبت همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری 
چین در بازار ایران، طی تفاهم نامه پیش رو نیز باید 
مراقب بود که منافع کشور به طور جدی مورد توجه 

قرار گیرد و با نظارت کافی قراردادها منعقد شود.

ضرورت تاکید بر جذب سرمایه گذاری
فریال مســتوفی، رئیس کمیســیون بازار پول و 
ســرمایه اتاق تهران، نیز در ســخنانی، با اشاره به 
توانمندی های اقتصادی و صنعتی چین، این نکته را 
مورد گوشزد قرار داد که ورود چین به عرصه جهانی 
سابقه ای حدود 30 ساله دارد، بنابراین این کشور 
عضو تازه واردی در بازارهای جهانی و مناســبات 
بین المللی است و از تجربه کافی و الزم در این عرصه 

برخوردار نیست.
مستوفی افزود: بخش عمده ای از مشکالت موجود 
در مناسبات میان ایران و چین، به مذاکرات ضعیفی 

بازمی گردد که از ســوی مذاکره کنندگان داخلی 
با این کشــور در پیش گرفته شــد. برای نمونه با 
وجود این که پول بلوکه شــده ایران در بانک های 
چین رقمی معادل 22 میلیارد دالر است، بخشی 
از این منابع، در قالب فاینانس در اجرای پروژه های 
داخلی به کار گرفته شد اما نرخ بهره برای استفاده 
ایران از منابع موجود خود در چین، با اضافه شدن 
گزینه های مختلف تا 10 درصد نیز باال رفت و حتی 

ضمانت  هم گرفته شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، سپس با اشاره 
به تفاهم نامه همکاری 25 ساله ایران و چین، تاکید 
کرد که در این تفاهم نامه باید جذب سرمایه گذاری 
در ایران مطالبه شود و به ســمت موارد دیگری از 

جمله فاینانس نباید رفت.

تدوین سند همکاری پیشنهادی با چین 
در حوزه سالمت

محمود نجفی عــرب، رئیس کمیســیون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران نیز با انتقاد از اینکه مبنای اتخاذ 
تصمیمات در ایران، رویکردهای سیاسی است و نه 
اقتصادی، پیاده سازی چنین رویه ای را منجر به فرار 

سرمایه ها از کشور عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در اتاق تهران و از سوی کمیسیون 
اقتصاد سالمت، سند پیشــنهادی برای همکاری 
میان ایران و چین در بخش ســالمت تدوین و در 
اختیار مســئوالن و مذاکره کنندگان قرار گرفت، 
افزود: با این حــال، با تغییراتی کــه در راس تیم 
مذاکره کننده این تفاهم نامه صورت گرفت، ســند 
پیشــنهادی اتاق تهران نیز عماًل کنار گذاشــته 
شــد. در حالی که در حوزه ســالمت، همکاری با 
شــرکت های چینی که از جملــه تولیدکنندگان 
مطرح مواد اولیه دارویی در جهان هستند، در قالب 

سرمایه گذاری های مشترک قابل انجام است.

از ظرفیت اتاق مشترک استفاده شود
محمدرضا بهزادیان، دیگر عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران، هم با اشاره به اینکه بخش خصوصی در 
دوره مسئولیت علی الریجانی در مورد قرارداد 25 
ساله ایران چین، در این زمینه فعالیت ها و مطالعاتی 
را به انجام رساند، از ضرورت استفاده از ظرفیت اتاق 

بازرگانی مشترک ایران و چین سخن گفت.

نگرانی اصلی تحریم هاست
هم چنین سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران نیز با بیان اینکه چین، دنیای موازی نیست، 
گفت: آنچه که اجرای تفاهم نامه همکاری 25 ساله 
ایران و چین را برای ما نگران کننده کرده، وضعیت 
ایران در جامعه جهانی و سیطره تحریم هاست که 
هزینه  مبادله را برای بنگاه هــای ایرانی در تفاهم 
همکاری با شرکای بین المللی را افزایش داده است.

غرقی بــا بیان اینکه متاســفانه قابلیــت و امکان 
پبشــبرد مذاکرات روز بــه روز در حال از دســت 
رفتن اســت، افزود: دولت و حاکمیت باید امکان 
اتصال و بازگشــت ایران بــه جامعــه بین الملل 
 در حــوزه اقتصــاد و تجــارت خارجــی را در

 دستورکار قرار دهد.

بستر جذب ســرمایه خارجی، احترام به 
سرمایه انسانی است

محمدرضا انصاری، دیگر عضــو هیات نمایندگان 
اتاق تهران با اشاره به اینکه 15 الی 16 کشور از چین 
سرمایه پذیرفته اند، گفت: این کشورها پس از جذب 
این سرمایه به دو دسته تقسیم  می شوند؛ کشورهایی 
که با کمک چین، زمین گیر شدند و کشورهایی که 
در مسیر رونق اقتصادی قرار گرفتند؛ بنابراین باید 
این مساله مورد بررســی قرار گیرد که چه عاملی 
سبب شــده که برخی کشورها از  ســرمایه گذاری 
چین فرصت بسازند و در برخی دیگر از این کشورها، 
 سرمایه گذاری چین تبدیل به تهدید شود. به نظر 
می رســد چینی ها در این همکاری به استواری و 
دانایی کشورهای طرف همکاری خود به عنوان یک 

عامل اصلی در تعیین رفتارشان می نگرند.
او ســاماندهی و احترام به سرمایه انســانی را در 
کنار جذب ســرمایه خارجی به عنوان یکی دیگر 
از عوامــل توفیــق  ســرمایه گذاری در کشــورها 
برشمرد و گفت: وقتی ســاماندهی سرمایه انسانی 
نادیده گرفته می شــود،  ســرمایه گذاری خارجی 
نیز با شکست مواجه می شــود و یکی از ابزارهای 
ساماندهی ســرمایه انســانی احترام به آن است.

او با تاکید بر اینکه این ســرمایه انسانی در اختیار 

بخش خصوصی است و بخش خصوصی ظاهراً در 
پیشبرد این ســند همکاری غایب است، خواستار 
 حمایت از بنگاه های اقتصــادی و صادرات بخش

 خصوصی شد.

جذابیت ایران برای چین در چیست؟
هاله حامدی فــر، نایب رئیس کمیســیون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران نیز، با این یادآوری که متاسفانه 
به دلیل اعمال سیاســت های غلط، ایران امروز به 
کشوری تبدیل شده است که در دفع سرمایه حرف 
اول را می زند، گفت: این در حالی است که حتی در 
حال از دست دادن سرمایه های انسانی و متخصصان 
خود هستیم و سیر مهاجرت متخصصان از کشور، 

روند نگران کننده ای پیدا کرده است.
وی افزود: در موضوع تفاهم نامه همکاری 25 ساله 
ایران و چین، مردم و فعاالن اقتصادی این نگرانی را 
دنبال می کنند که چرا برای کشوری مانند چین، 
ایران که در طول دهه های اخیر همواره در تحریم 
بوده و نه تنها از قافله جذب سرمایه گذاری خارجی 
فاصله گرفته بلکه فرار سرمایه  نیز به معضلی بزرگ 
در اقتصاد کشور تبدیل شده، باید سرزمینی جذاب 
برای عقد قرارداد 25 ساله باشد. ما هنوز نمی دانیم 
ایران با وضعیت اقتصــادی و تعامالت بین المللی 
که با آن دست به گریبان است، چه جذابیتی برای 

چین دارد؟

چینی ها هنوز حساب ایرانی ها را مسدود 
می کنند

حمیدرضا صالحی هم با اشــاره به رابطه مستقیم 
 ســرمایه گذاری و امنیت گفت: دیپلماســی چه 
جایگاهی بــرای اقتصاد قائل اســت و دســتگاه 
دیپلماسی چه نقشــی برای رشــد اقتصادی ایفا 

کرده است؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با بیان 
اینکه چینی ها هنوز اقدام به بســتن حساب بانکی 
ایرانیان می کنند، گفت: سابقه همکاری با چینی ها 
در پروژه هایی چون پارس جنوبی و آزادگان وجود 
دارد که آنها این پروژه هــا را نیمه کاره رها کردند و 
رفتند. از طرفی پیشبرد این سند همکاری، مستلزم 
حل مساله FATF اســت. الزم است که چینی ها 
پالس های مثبتی در ارتباط با ایران ارسال کنند تا 

در این زمینه، دلگرمی ایجاد شود.

رفتار نامطمئن و متزلزل شرکت های چینی
هرویک یاریجانیان، دیگــر عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران نیز، با این توضیح که طی دهه ها اخیر، 
شرکت های چینی در مواجهه با همتایان خود در 
ایران، رفتار متزلزل و نامطمئنی داشته اند، افزود: 
تعامل تجاری و مالی میان شــرکت های ایرانی با 
شــرکای چینی خود، در طول ادوار گذشته روند 
مناسبی نداشــته و شــرکت های ایرانی نسبت به 

همکاری با چینی ها، بسیار بدبین شده اند.
وی افزود: رفع ســوءتفاهم میان روابط و مناسبات 
تجاری و مالی دو کشور، اساسی ترین اقدامی است 
که انجمن دوستی ایران و چین باید در دستورکار 

قرار دهد.

تفاهم نامه 25 ســاله بــه تصویب مجلس 
می رسد؟

حســن دیده ور، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران نیز این پرســش را با عالءالدین بروجردی 
در میان گذاشــت که بــر طبق اصــل 77 و 125 
قانون اساســی، هرگونــه قــرارداد و تفاهم نامه 
میان ایــران و دیگر کشــورها، باید بــه تصویب 
مجلس شــورای اســالمی برســد. آیــا در رابطه 
بــا تفاهم نامه همکاری 25 ســاله ایــران و چین، 
 نمایندگان مجلس امکان بررســی آن را داشته اند

 یا خیر؟

نگرانی از وقوع استعمار نوین
در ادامه این جلســه، علیرضا کالهی، عضو هیات 
نمایندگان اتاق تهران گفت: یکی از اساتید مدیریت 
دانشگاه  هاروارد به ما توصیه می کرد که در مذاکرات 
باید ببینید چه امتیاز یا گزینه ای در اختیار دارید. 
در حال حاضر ما در برابر چینی ها امتیازی نداریم 
و این به معنای آن اســت که 60 تا 70 درصد این 

مراوده را باخته ایم.
او افزود: نگرانی ما این اســت که بــه دلیل برخی 
ندانم کاری ها این سرمایه گذاری به فاینانس تبدیل 
شــود و آنها شــرایط خود را به ما تحمیل کنند. 
همان گونه که اکثر کشورهای طرف قرارداد با چین، 
تا گردن در بدهی فرو رفته اند و ناگزیر به ارائه امتیاز 
شده اند. این نوعی اســتعمار نوین است. در حالی 
که نباید اجازه دهیم که چین، به ســمتی برود که 
منابع طبیعی کشور ما را را برداشــت کند و به ما 

کاال بفروشد.
کالهی گفت: اگر گاندی کت و شــلوار انگلیســی 
را از تن خــود درآورد و بــا دوک اقــدام به تهیه 
لباســی برای خود کرد، این بود که عقیده داشت، 
انگلســتان منابع طبیعی این کشــور را  می برد و 
 بــه آنهــا کاال می فروشــد کــه این نوعــی خود

استعماری است.

تعامل   سیاسی  و  اقتصادی   با   چین   در   جلسه   هیات   نمایندگان   اتاق   تهران   مورد   بررسی   قرار  گرفت

خوش بینی   محتاطانه   به  همکاری   با   چین

کرملین: 
پوتین و رئیســی درباره طرح های 
اقتصادی مشترک گفت وگو می کنند

 دفتر مطبوعاتــی کاخ کرملیــن اعالم کرد: 
در مذاکــرات 19 ژانویــه)29 دی(، بیــن 
والدیمیر پوتیــن رئیس جمهوری روســیه 
و ســید ابراهیم رئیســی رئیــس جمهوری 
ایران در مــورد برجام و اجرای پــروژه های 
 مشــترک اقتصادی و موضوعات بین المللی 

گفت وگو می شود.
 به گزارش ایرنا، دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین 
روز سه شــنبه در بیانیه ای اعالم کرد: پوتین 
و رئیســی درخصوص مســاله اجرای برنامه 
جامع اقدام مشــترک درباره برنامه هســته 
 ای ایران )برجــام( گفت و گــو و تبادل نظر 

می کنند.
  در بیانیه کرملین گفته شــده اســت: قرار 
اســت در دیدار ســران ایران و روسیه، همه 
مســائل مربوط بــه همکاریهــای دوجانبه 
ازجمله اجرای طرح های مشترک در عرصه 
هــای اقتصــادی و بازرگانــی و موضوعات 
 مهــم بیــن المللــی و منطقه ای بررســی

 شود.
عالوه بر این در این مذاکرات، مســاله برجام 
مورد توجه قرار خواهــد گرفت.پایگاه اطالع 
رســانی ریاســت جمهوری نیز امروز اعالم 
کرد که رئیس جمهور کشــورمان به دعوت 
رســمی همتــای روس خود و در راســتای 
گســترش تعامــالت اقتصادی، سیاســی و 
 فرهنگی، فــردا چهارشــنبه عازم روســیه

 خواهد شد.
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی در سفر 
به مســکو با والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
فدراسیون روســیه دیدار خواهد کرد.حضور 
و سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوما،   
دیدار با ایرانیان مقیم روســیه و نشست هم 
اندیشــی با فعاالن اقتصادی روس، بخشــی 
از برنامه های رئیس جمهور در این ســفر 2 

روزه است.
وزرای امور خارجه، نفت و امــور اقتصادی و 
دارایی دکتر رئیســی را در این سفر همراهی 
خواهند کرد.آیت اهلل رئیســی پیــش از این 
و در راســتای رویکرد دولت ســیزدهم برای 
افزایــش حداکثری ارتباط با همســایگان و 
کشــورهای منطقــه، بــه تاجیکســتان و 
ترکمنستان سفر کرده است.سرگئی الوروف 
وزیر امور خارجه روســیه پیشــتر گفته بود 
 دیدار رئیس جمهوری ایران از مسکو رویداد 

بسیار مهم است.
باید تماس های سیاســی بین تهران و مسکو 
ازسرگرفته شــود.وی با یادآوری اینکه همه 
گیری کرونا، مانعــی برای دیدارها و ســفر 
هیات های دو کشور شده اســت، ادامه داد: 
والدیمیر پوتین و سید ابراهیم رئیسی روسای 
 جمهوری روسیه و ایران چندین تماس تلفنی

 داشتند.
وزیر خارجه روســیه گفت: در دیدار ســران 
ایران و روســیه، همه مسائل دســتور روابط 
ایران و روســیه مطرح و مورد بررســی قرار 

خواهد گرفت.  

گمرک:
حذف واردات گوشی بیش از 

۶۰۰ دالراز سال آینده
علیرضــا مقدســی گفــت: ســومین منبع 
درآمد کشــور برای تامیــن بودجه گمرک 
اســت. ســال آینده واردات خودرو، واردات 
 موبایل بــا ارزش بیــش از 600 دالر ممنوع 

می شود.
 علیرضا مقدسی گفت: سومین منبع درآمد 
کشور برای تامین بودجه گمرک است. سال 
آینده واردات خودرو، واردات موبایل با ارزش 

بیش از 600 دالر ممنوع می شود.
به گفته او، شبانه روزی کردن برخی گمرکات 
و ترخیص اســترداد ورودی را در برنامه خود 

 داریم.
به گفته رئیــس کمرک، هم اکنــون تعرفه 
هــای گمرکی نیز بــرای کاالهای اساســی 
حدود 800 ردیــف تعرفه اســت که مجدد 
مــورد بررســی وزارت صمت قــرار گرفته 
اســت.  در خصــوص ایکــس ری نیــز هر 
ایکس ری 280میلیارد اســت و پشــتیبانی 
دستگاه خوب است اما ما 160گمرک  داریم 
و به همین دلیــل بهتر اســت. ایکس ری را 
 هر صنف داشــته باشــد و مانیتورینگ فقط

 با گمرک باشد.
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I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2400| چهار شنبه 29 دی ماه1400

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2400| چهار شنبه 29 دی ماه

عملکرد ضعیف بانکها در اعتبارسنجی 
کامران ندری، اقتصاددان

در فرآیند تسهیالت دهی، بانکها باید به این اطمینان برسند که مبالغ پرداخت شده با سیستم بانکی باز خواهد گشت. اعطای وام به معنای خلق پول است و اگر قرار این وام ها برگردانده نشود یعنی پول بدون پشتوانه ایجاد شده است. وام برای 
بانکها دارایی محسوب می شود و این دارایی ها از بدهی های بانکی پشتیبانی می کنند. بنابراین اگر قرار به پرداخت وام بدون برگشت باشد پول بدون پشتوانه خلق می شود که آثار منفی اقتصادی خواهند داشت. 

از لحاظ اقتصادی بانکها باید طوری رفتار کنند که وام اعطا شده حتما باز پس گرفته شده و معوق نخواهد شد. این سختگیری ها به همین دلیل است. در واقع الفبای بانکداری این است. اما الزاما به این معنا نیست که برای اطمینان از پس دادن 
وام حتما الزم است فردی یک ضامن یا چند ضامن به بانک معرفی کنند. افراد می توانند آنقدر مطمئن باشند که نیازی به ضامن نداشته باشند. البته نمی توان از بیرون به بانکها موضوع اخذ ضامن را تحمیل کرد. سیستم بانکی می بایست با توجه 
به اعتبار مشتری به این جمع بندی برسد که برای پرداخت تسهیالت ضامن نیاز است یا خیر.  ولی حتما بانکها باید فرآیند اعتبار سنجی تعریف شده ای داشته باشند و بانک مرکزی هم باید بر این که این فرآیند به درستی و به صورت کامل انجام 
می شود نظارت داشته باشد. لذا اینکه بخواهیم از بیرون به بانکها بگوییم که ضامن بگیرید یا نگیرید غلط است اما می توان با فرآیند اعتبار سنجی پیش رفت. خروجی این اعتبار سنجی نیز به این معنا نیست که همه باید ضامن به بانک معرفی 

کنند. چون ممکن است سوابق برخی به اندازه ای معتبر باشد که بانک برای گرفتن ضامن اجباری نداشته باشد. 
به هر حال آن چیزی که مهم است این است که بانکها باید 95 درصد از بازگشت تسهیالت اطمینان داشته باشند. متاسفانه بانکها در سیستم اعتبارسنجی بسیار ضعیف عمل می کنند و بیشتر تابع دستوراتی هستند که از باال به آنها دیکته می 
شود. چون اگر مقررات باالدستی را رعایت کنند کمتر مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. در حال حاضر نیز اخذ یک، دو و یا سه ضامن  دستور بانک مرکزی است چون سیستم اعتبارسنجی درستی در نظام بانکی وجود ندارد.البته بانک مرکزی 

هم باید اطمینان حاصل کند که بانکها نظام اعتبار سنجی قوی را اجرای می کنند. 
در بحث تسهیالت دهی با اعتبارسنجی، کارت یارانه، سهام عدالت، سیم کارت و... باید دید این وثایق منجر به افزایش بدهی موقع بانکی نشود. اینکه واقعا این پیشنهادها می تواند سیستم را معتبرتر کند خیلی قابل اطمینان نیست. مشکل اصلی 

بانکها دور بودن از استانداردهای جهانی است. نرخ مطالبات بانکی در جهان زیر 3 درصد است و ایران در این رابطه عقب ماندگی جدی دارد. قطع بودن رابطه بانکهای ما با دنیا موجب عقب ماندگی نظام بانکی شده است.  

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با انتقاد از 
اینکه هیچ نظارتي بر روي فروش قطعات یدکي خودرو 
نمي شود، گفت: امروز کاهش عرضه عاملي شده تا 
فروش روغن دست دالالن بیفتد و آنها هم با باالترین 
قیمت ها اقدام به فروش محصوالت مي کنند.علیرضا 
نیک آئین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران 
در خصوص درجه قیمت تولیدکننده بر روي روغن 
موتور و فیلتر، گفت: هنوز این موضوع توسط واحدهاي 
تولیدي اجرایي نشده و هر کس به صورت سلیقه اي 

قیمت هایي را براي این محصوالت اعالم مي کند.
وي با اعالم اینکه متأسفانه هیچ نظارتي بر روي عرضه 
فیلتر و یا روغن هاي عرضه شــده در بازار انجام نمي 
شود، گفت: به عنوان نمونه در فیلتر پژو ۲۰۶ باید پنج 
متر کاغذ استفاده شود؛ اما تعدادي با کم فروشي با دو 
متر کاغذ در محصول استفاده کرده و کسي هم با آنها 

برخورد نمي کند. همین امر باعث مي شود تا میزان 
مراجعه مردم به تعمیرگاه ها افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران تصریح کرد: 
در بخش روغن نیز توزیع مویرگي متوقف شده و فقط 
به صورت محدود آنهم در اختیار عمده فروشان قرار 
مي گیرد. امروز کاهش عرضه عاملي شده تا فروش 
روغن دست دالالن بیفتد و آنها هم با باالترین قیمت 
ها اقدام به فــروش محصوالت مي کننــد. اما نکته 
اینجاست وقتي قیمت روغن در بازار افزایش یابد فضا 
براي فروش روغن هاي تقلبي باز خواهد شد.نیک آئین 
افزود: برخي از متخلفین برندهاي روغن را جعل کرده 
و بر روي محصوالت تقلبي خود مي گذارند همین امر 
باعث سرگرداني مردم شده است.وي گفت: هر روز 
مصرف کننده با رشد قیمت ها روبهرو است و کسي 

هم پاسخگو نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر 
ضرورت ویرایش بخشــنامه »درج قیمت تولید کننده 
روی کاال « برای ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک  گفت: 
این بخشنامه برای فروشگاه های زنجیره ای امکان پذیر 
است اما برای واحدهای کوچک توزیع مشکالتی دارد 
که ضرورت دارد بازنگری شــود.  علی نقیب در ســی 
امین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در 
مورد اشکاالت شــیوه نامه های جدید وزارت صمت در 
مورد درج قیمت تولید کننده بر روی کاال به جای درج 
قیمت مصرف کننده در جهت شفاف سازی، بیان کرد: 
ما تولیدکنندگان قدیمی از شفاف سازی استقبال می 
کنیم و معتقد هستیم که با شفاف سازی می توان رقابت 
پذیری را افزایش داد و با این کار می توان کیفیت کاال را 
توسعه داد اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است. 
وی با اشاره به بخشنامه وزارت صمت در مورد درج قیمت 
تولید کننده بر روی کاال اظهار داشت: این بخشنامه در دو 
برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشنامه ها برای 
همه کاال تعمیم داده شده است و براساس آن تقریبا همه 
تولیدکنندگان کاالهای مختلف مکلف شده اند که قمیت 

تولید کننده را بر روی کاال درج کنند. 
نقیب افزود: براساس بخش نامه مراکز فروش کاال از جمله 

فروشــگاه های زنجیره ای و یا واحدهای صنفی عرضه 
کننده باید از این پس براساس درصد مشخصی قیمت 
مصرف کننده را در فروشگاه عرضه کننده تعیین کنند 
این امکان برای فروشگاه های زنجیره ای وجود دارد اما 
به نظر می رسد در رابطه با حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی 
کوچک امکان پذیر نباشد و اجرای آن با مشکالتی مواجه 
شود و مشکالتی را برای مصرف کنندگان عام به وجود 
خواهد آورد.  وی بیان داشت: شرکت های بزرگ معموال 
دارای شرکت های پخش هستند لذا اجرای این بخشنامه 
مشکالتی را برای آنها بوجود نمی آورد اما شرکت های 
کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یک ســری 
تخفیفات و یا فروش کاال به صورت اعتباری هستند و لذا 
براساس این بخشنامه نمی توانند با شرکت های بزرگ 
رقابت کنند.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
بیان داشت: همچنین درصدهای که به عنوان سود توزیع 
کننده نسبت به قیمت تولید کننده در نظر گرفته شده 
است کارشناسی شده نیست زیرا براساس این بخشنامه 
برای پخش سراسری 1۰ درصد، منطقه ای 7 درصد و 
استانی 5 درصد در نظر گرفته شده که با توجه به هزینه 
های لجستیک چنین چیزی امکان پذیر نیست و هزینه 

ها به درستی محاسبه نشده است. 

سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری از لغو 
شدن مصوبه انجمن شــرکتهای هواپیمایی در 
خصوص تعیین کف نرخــی بلیت هواپیما خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی 
کشوری، میراکبر رضوی، ســخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری،  از ملغی شدن مصوبه انجمن 
شــرکتهای هواپیمایی در خصوص تعیین کف 

نرخی بلیت هواپیما خبر داد.
وی با اعالم این مطلب افــزود: در روزهای اخیر 
انجمن شرکتهای هواپیمایی با ابالغ صورتجلسه 
ای به شرکتهای هواپیمایی با تعیین کف نرخی، 
حداقل قیمت فروش بلیت در پروازهای داخلی 
را ۶۰۰ هزار تومان اعالم کرده بــود. با توجه به 
مغایرت صورتجلسه فوق با آخرین مصوبه شورای 
عالی هواپیمایی کشــوری مبنی بر حذف کف 
نرخی از قیمت بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی 
کشوری موضوع فوق را پیگیری و بر این اساس،  

انجمن شرکتهای هواپیمایی با ارسال نامه خطاب 
به مدیران عامل شــرکتهای هواپیمایی مصوبه 

فوق را ملغی کرد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: 
همه شرکتهای هواپیمایی موظف هستند ضمن 
حذف کف نرخی از قیمــت بلیت و اعالم مراتب 
به تمامی کانالهای فــروش و توزیع خود، بلیت 
پروازهای داخلی را حداکثر تا سقف نرخی تعیین 
شده به تفکیک مسیرهای پروازی که در تارنمای 
انجمن شرکتهای هواپیمایی جهت اطالع عموم 

منتشر شده است بفروش برسانند. 
وی افزود: هیچ کدام از شــرکتهای هواپیمایی 
مجاز به تعیین کف نرخی و یــا فروش با قیمت 
باالتر از نرخ اعالم شــده نیســتند و در صورت 
مشــاهده تخطی از مراتب فوق، بــا متخلفین 
بر اســاس قوانین و مقررات موضوعــه برخورد 

خواهد شد.

یک مقام مســئول با بیان اینکه ادعای معدوم 
ســازی فلفل هــای ایرانی توســط جمهوری 
آذربایجان در دست بررسی است، گفت: تاکنون 
هیچگونه مســتنداتی در این زمینه به ما ارائه 

نشده است. 
یک منبــع آگاه در وزارت جهاد کشــاورزی با 
بیان اینکه ادعــای معدوم ســازی فلفل های 
ایرانی توســط جمهوری آذربایجان در دســت 
بررســی اســت، گفــت: تاکنــون هیچ گونه 
 مســتنداتی در ایــن زمینــه بــه مــا ارائــه 

نشده است.
وی اضافه کرد: این مساله در دست بررسی است 
و به محض اینکه به نتیجه قطعی برســیم آن را 
اعالم عمومی خواهیم کرد. اخیر برخی رسانه ها 

مدعی شــده بودند که ســازمان امنیت غذایی 
جمهوری آذربایجان اعالم کرد در فلفل وارداتی 
از ایران به جمهوری آذربایجان ویروس مشاهده 

شده است.
براســاس اعالم ایــن رســانه ها، در فلفل های 
وارداتی از ایران ویــروس قهوه ای چروکیدگی 
مشاهده شده اســت و بر اساس قانون " تجارب 
بین المللی "بــا رعایت الزامــات قرنطینه ای 
گیاهــی باید معدوم شــود. رحیــم وهاب زاده 
نایب رئیس اتــاق بازرگانی مشــترک ایران و 
آذربایجان در گفتگویی این مســاله را تکذیب 
کرده و گفته اســت کــه خبر معدوم شــدن 
 فلفل دلمــه ای هــای ایرانــی در آذربایجان 

دروغ است.

روابط عمومی اتحادیه تاکســیرانی های شهری 
کشــور از واریز ما بــه التفاوت ریالی ســهمیه 
اعتباری ســوخت مهر مــاه 1۴۰۰، چهارصد 
و پنجاه و نه هزار تاکســی اینترنتی مشــمول 
 دریافت ســهمیه اعتباری امــروز ۲۸ دی ماه 

خبر داد.
روابــط عمومــی اتحادیــه تاکســیرانی های 
شــهری کشــور، در این رابطه اعالم کرد: ما به 
التفاوت ریالی ســهمیه اعتباری ســوخت مهر 
ماه 1۴۰۰، چهارصد و پنجاه و نه هزار تاکســی 
اینترنتــی واریز گردیــد. بر پایه ایــن گزارش 
ســهمیه مهر مــاه نــاوگان اعتبــاری بالغ بر 

چهارصد و نود و هفت میلیارد ریال می باشــد 
 که امروز ۲۸ دی ماه به حســاب رانندگان واریز 

شده است.
اعتبار فوق در کلیــه کارت های بانکی رانندگان 
شارژ می گردد و آنها صرفا در زمان سوختگیری 
می توانند از هر یک از کارت هــای بانکی خود، 
به منظــور پرداخت هزینه ســوخت در جایگاه 
استفاده نمایند. رانندگان جهت اطالع از میزان 
اعتبار تخصیصی می توانند با مراجعه به سامانه 
ملی اطالعات سفر " ســماس" از  میزان اعتبار 
واریزی بــه کارت خود در هر مــاه و همچنین 

تاریخچه استفاده از این اعتبار مطلع شوند.

اخیرا محمدرضا رییس زاده 
رییس سازمان نظام پزشکی 
خواستار افزایش ۶۰ درصدی 
تعرفه های خدمات درمانی 
برای سال آینده شده است. 
نارضایتی پزشکان از تعرفه خدمات درمانی و پیشنهاد 
آنها برای افزایش ۶۰ درصــدی این تعرفه ها در حالی 
که اگر با هزینه های سرســام آور فعلــی تعادلی بین 
درآمدهای طبقه کارگر و … برقرار نشــود، در ادامه 
بسیاری از مردم از خدمات بهداشتی محروم خواهند 
شد. سال در همان زمان، خدمات بهداشت و درمان در 

حال کاهش است.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در این رابطه 
می گوید: بر اساس پیشنهاد ما تعرفه پزشک عمومی 
حدود ۸5 هزار تومان، پزشک متخصص حدود 1۲۰ 
هزار تومان و فوق تخصص 1۶۰ هزار تومان خواهد بود. 
ساالریان گفت: برآورد کارشناسان اقتصاد و سالمت 

سازمان نظام پزشکی برای ســال 1۴۰1 این است که 
قیمت تعرفه  خدمات پزشکی حداقل ۶۰ درصد افزایش 
پیدا کند. ساالریان افزود: با توجه به تورم ۴5 درصدی 
که بانک مرکزی اعالم کرده، برآورد کارشناسان اقتصاد 
و سالمت سازمان نظام پزشکی برای سال 1۴۰1 این 
اســت که قیمت تعرفه ها حداقل ۶۰ درصد افزایش  

پیدا کند.
درخواست افزایش تعرفه خدمات پزشکی و شکایت از 
درآمد پایین پزشکان، مسئله ای است که هر چند وقت 
یک بار توسط یکی از اعضای این صنف مطرح می شود. 
این در حالی اســت که آمارها حاکی از آن اســت که 
میانگین درآمد پزشکان چندین و چند برابر بقیه اقشار 
جامعه بوده و سال به سال نیز این اختالف درآمدی در 

حال افزایش است.
در همین زمینه نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: افزایش تعرفه ۶۰ درصدی 
خدمات پزشکی نه متناسب با توان شرکت های بیمه ای 
است و نه متناســب با توان اقتصادی جامعه است؛ این 
یعنی محروم کردن قشر کم درآمد از خدمات پزشکی. 

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ســاری در مجلس 
در مطلبی در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشت: 
»افزایش تعرفه ۶۰ درصدی خدمات پزشکی نه متناسب 
با توان شرکت های بیمه ای است و نه متناسب با توان 
اقتصادی جامعه، این یعنی محروم کردن قشر کم درآمد 
از خدمات پزشکی. دوستان بابت افزایش ظرفیت پزشکی 
از مردم انتقام نگیرند« این در حالی است که چهارشنبه 
)۲۲ دی ماه( سید ابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی 
انقالب فرهنگی ماده واحده »افزایش ظرفیت پزشکی 
در مقطع عمومی« که در جلسه ۸51 و ۸5۲ مورخ ۲3 
آذر و 1۰ مهرماه 1۴۰۰ شورای عالی انقالب فرهنگی به 

تصویب رسیده است، برای اجرا ابالغ کرد.
در همین زمینه یک کارشناس بازار کار و فعال حوزه 
درمان در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: یک نهاد 
پرقدرت به نام سازمان نظام پزشــکی وجود دارد که 
در شورای عالی بیمه بسیار قدرتمند عمل می کند و از 
طرفی کسانی که به نمایندگی از طرف جامعه ی پزشکی 
در آن نهاد هستند در تعیین تعرفه ها نقش پررنگی دارند 
و از این منظر نمی توان به این راه برای کاهش هزینه های 

درمان خوشــبین بود. علیرضا حیدری افزود: بیشتر 
مراجعات مردم برای دریافت خدمات درمانی، در وهله 
نخست، مطب پزشکان است. یعنی اینکه به محض بروز 
کوچک ترین عارضه و بیماری، به مطب پزشک می رویم 
و ۸۰ درصد این مراجعات نیز به بخش خصوصی است. 
بنابراین، اگر قرار باشــد به یکباره شاهد رشد نجومی 
نرخ ویزیت پزشکان باشیم، تکلیف اقشار آسیب پذیر 
و کم درآمد جامعه چه می شــود. قانون می گوید صفر 
تا صد درمان کارگران بایستی رایگان باشد و از محل 
سهم درمان بیمه ها تامین شود. با این طرح، کارگران 
بیشــتر از قبل ضرر می کنند چــون همه هزینه های 
 درمــان افزایش خواهــد یافت و باید پول بیشــتری

 از جیب بپردازند. 
به گفته وی، در این شــرایط بحرانــی که هزینه های 
بهداشت و درمان، کمر طبقه کارگر را خم کرده است. هر 
فرد تنها برای مراجعه به یک مطب حداقل باید چند صد 
هزار تومان بپردازد. به جای این طرح ها و پیشنهادها 
دولت می بایســت در تمام بخش ها، خدمات درمانی 

رایگان به کارگران ارائه کند.
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از  دولــت  ســخنگوی 
تسهیل گیری از پرداخت وام 
بدون وثیقه خبــر می دهد، 
علی بهادری جهرمی در این 
خصوص می گوید: با دستور 
رئیس جمهور  نوع وثیقه گذاری وام های زیر 1۰۰ میلیون 
تومان تغییر خواهد کرد تا مردم بتوانند تسهیالت خرد 
را آسان دریافت کنند. وزیر اقتصاد نیز از روش جدیدی 
برای پرداخت وام خبر داده است. احسان خاندوزی در این 
خصوص گفت: نظام فعلی پرداخت وام موجب شده که 
بسیاری از دریافت وام محروم شوند و نارضایتی بسیاری 

در متقاضیان وام ایجاد کرده است. به همین دلیل هم قرار 
است اعتبارسنجی جایگزین روش فعلی شود.

با این که دولت قصد تسهیل گری در پرداخت تسهیالت 
را دارد اما به نظر می رســد که شامل همه ی متقاضیان 
نمی شود، چرا که سخنگوی دولت کسی که کارمند یا 
حقوق بگیر ثابت دولت است طبیعتا می تواند حقوق خود 
را وثیقه و اعتبار وامش کند. در مجموع به نظر می رسد 
دولت قصد دارد به کارمندان خود که حقوق بگیر ثابت 
هستند، تا 1۰۰ میلیون تومان وام بدون وثیقه پرداخت 

کند.
اعالم وزیر امور اقتصادی و دارایــی درباره زمان اجرای 
حذف ضامن از وام های بانکی بیانگر این اســت که این 
موضوع از هفته آینده در بانک های دولتی اجرا خواهد 

شد. احسان خاندوزی درباره حذف ضامن از تسهیالت 
خرد بانکی گفت: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت 
تســهیالت بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای آینده به بانک های 
دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم 
از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آن ها 
ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت 

تسهیالت را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند. 
وی افزود: پس از اجرای این امر و آغاز آسیب شناسی ها، 
چند ماه بعد برای تسهیالت با نرخ های باالتر نیز نظام 
اعتبارســنجی و دریافت وام بدون ضامن و وثیقه اجرا 
خواهد شد. همچنین، یاسر مرادی کارشناس امور بانکی 
در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: با دســتور رئیس 

جمهور همه بانک های دولتی و نیمه دولتی در مرحله 
اول به افراد خوش حسابی که حقوق بگیر و مستمری 
بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون ضامن و یا با حداقل 
ضامن تســهیالت 5۰ و 1۰۰ میلیون تومانی پرداخت 
خواهند کرد. وی افزود: این دستور احتماال از هفته آینده 

اجرایی خواهد شد.
گفتنی است که در نشست رئیس جمهور با مدیران عامل 
بانک ها مصوب شد تا پرداخت تسهیالت خرد به مردم با 
اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و علی بهادری 
جهرمی_سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه  برای 
وام های زیر 1۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی 
این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت 

است می تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.  

سیستم بانکی اعتبار سنجی را جایگزین اخذ وثیقه می کند؟

وعده حذف ضامن وام های بانکی
جزئیات حذف ضامن از وام های بانکی 
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پیشنهادویرایشبخشنامه»درجقیمتتولیدکنندهرویکاال

افزایش ۶۰ درصدی تعرفه خدمات پزشکی برای سال آینده اجرایی می شود؟

درمان گران تر می شود؟ 
افزایش سهمیه های پزشکی و شکایت از درآمد پایین پزشکان

توزیع روغن موتور در بازار مختل شد

کمفروشيدرتولیدقطعاتیدکيخودرو

مصوبهتعیینکفنرخیبلیتهواپیمالغوشد

ادعایمعدومسازیفلفلهایایرانیدردستبررسیاست

مابهالتفاوتسهمیهسوخت۴۵۹هزارتاکسیاینترنتیواریزشد
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بيش از 2100 نفر در واحدهای دانش بنيان شاغل 
می شوند

معاون برنامه ریزی و ســرمایه گذاری ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( استان تهران در ۹ ماهه امسال ۵۷ مجوز واحدهای دانش بنیان 
با پیش بینی سرمایه گذاری هزار میلیارد تومان و اشتغال ۲۱۷۶ نفر صادر 

شده است.
محمد رســول محمدیان از صدور بیش از ۱۶۸۰ مجوز تاســیس واحد 
تولیــدی - صنعتی در ۹ ماهه امســال خبر داد و گفت: ســرمایه گذاری 
پیش بینی شــده در این مجوزها ۱۳هــزار  و ۶۰۰ میلیــارد تومان بوده 
است.وی میزان اشتغال پیش بینی شــده این مجوزها را ۷۱ هزار و ۷۵۵ 
نفر عنوان کرد و گفت: در این مدت بیش از ۲۷۰ جلســه با ۸۳۰ مصوبه 
در سطح کارشناسی در کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید برگزار شده 
 که بیشــترین مصوبــات مربوط به حــوزه مالی و تســهیالت واحدهای 

تولیدی بوده است.
معاون برنامــه ریزی ســازمان در ادامه با اشــاره به اشــتغال ۵۲ هزار و 
۹۱۸ نفــر در ســامانه رصد اشــتغال، گفــت: همچنیــن در حمایت از 
مشــاغل خانگی ۲۱۲ مجــوز صادر شــده و ۱۹ طرح نیز بــا مبلغ بیش 
از ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در ســامانه روســتایی و عشــایری 
 )کارا( معرفی شــده اند کــه مبلغ مورد نیــاز برای پنج طــرح پرداخت

 شده است.
 همچنیــن به گفتــه وی در همیــن بازه زمانــی۵۷ مجــوز واحدهای 
دانــش بنیان بــا پیش بینــی ســرمایه گذاری هــزار میلیــارد تومان 
 و اشــتغال ۲۱۷۶ نفر صادر شــده که به نسبت مدت مشــابه سال قبل

 رشد ۱۵ درصدی داشته است.

روند افزایشی قیمت دالر دوباره متوقف شد 
قيمت دالر در يك قدمی 24 هزار تومان 

رونــد افزایشــی قیمــت دالر دوبــاره متوقــف شــد و قیمــت دالر 
روز دوشــنبه هــم در بــازار آزاد رونــد کاهشــی داشــت و هــم در 
صرافی هــای بانکی. ایــن افت دوبــاره قیمــت در حالــی رخ داده که 
 بســیاری می گوینــد مذاکــرات هســته ای ویــن بــه پایــان نزدیک

 است.
 قیمت دالر که هفته گذشته به ۲۸ هزار تومان رسیده بود روز دوشنبه در 
بازار آزاد به ۲۷ هزار و ۴۸۰ تومان رسید. قیمت دالر در صرافی بانکی افت 

بیشتری داشت و به ۲۵ هزار و ۱۹۵ تومان رسید.

 در یک قدمی ورود به کانال ۲۴ هزار تومان.
اگر کاهش قیمت دالر روز گذشته ۲۸ دی ماه هم ادامه داشته باشد و دالر 
صرافی ملی وارد کانال ۲۴ هزار تومان شود، می توان گفت قیمت دالر رکورد 
کاهشی جدیدی ثبت کرده و بایید منتظر کاهش قیمت دالر در بازار آزاد 
هم بود.علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران دیروز به وین برگشت تا 

مذاکرات هسته ای را ادامه دهد.
 رفت و برگشت دو روزه باقری کنی به این معناست که احتماال مذاکرات 
فشرده است و حتی شاید در مراحل پایانی.ند پرایس، سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا هم گفته: »زمان بسیار بسیار کوتاه است – هفته ها نه ماه ها«. 
گفته ای که نشان می دهد احتماال نتیجه مذاکرات ظرف چند هفته آینده 
معلوم شود.شاید در همان زمانی که پیش از این آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه، اعالم کرده و گفته بود تا اول فوریه زمان برای مذاکرات هسته ای 

وجود دارد.
 البته بعــد از آن اعالم شــد کــه هیــچ ضرب االجلی بــرای مذاکرات 
وجود ندارد اما ایرنا در گزارشــی نوشــته که اگر ظــرف دو هفته آینده 
 نتیجه مذاکرات مشــخص نشــود، ممکن اســت مذاکرات متوقف شود 

و خالء خطرناکی ایجاد شود.

سیگنال وین، دالر را ارزان می کند؟
سیگنال هایی که از وین به بازار ارز می رسد متناقض است. سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران گفته: »اختالفــات مهمی در وین باقیمانده و مهم ترین 

اختالف، سرعت نامناسب طرف های مقابل به ویژه آمریکاست.«
طرف آمریکایی هم گفته دیپلماسی بهترین راه است اما زمان کمی باقی 
مانده من ماه گذشته در اسرائیل بودم تا برای این احتمال که دیپلماسی 
توفیقی به دســت نیاورد، هماهنگی کنم.حاال بازار ارز وارد دوره حساسی 
شده و احتماال این هفته هم تحت تاثیر اخبار مذاکرات باشد. برخی معتقدند 

که مذاکرات به زودی به نتیجه می رسد. 
در غیر اینصورت بسیاری از وعده های دولت رئیسی بدون نتیجه می ماند.

برای همین برخی معتقدند روند قیمت دالر فعال نزولی است و ممکن است 
روز گذشــته ۲۸ دی ماه دالر بازار آزاد و صرافی ملی کاهش قیمت داشته 

باشد و ظرف چند روز آینده، وارد کانال های پایین تری هم بشود.

کف قیمت دالر چقدر است؟
اما روند قیمت درهم و دالر هرات و سلیمانیه چطور بود؟قیمت درهم هم 
در معامالت دیروز ۲۷ دی ماه کاهش اندکی داشــت. بر این اساس به نظر 
می رسد که روند کاهشــی قیمت دالر هم ادامه دارد.اما قیمت دالر هرات 
کمی افزایش داشت. اما این افزایش بسیار محدود و اندک بود. برای همین 
برخی امیدوارند که با توجه به کاهش قیمت درهــم و قیمت دالر هرات 
احتماال روند قیمت دالر در هفته پیش رو نزولی است.هفته گذشته قیمت 
دالر به مرز ۲۵ هزار تومان نزدیک شــد و روند نزولی آن شتابان بود. اما از 
میانه هفته ناگهان ترمز کاهش قیمت دالر کشــیده شد و بسیاری معتقد 
بودند که توقف کاهش قیمت دالر، سیاســت بانک مرکزی است که مانع 

ریزش بیشتر قیمت دالر شود.
به همین دلیل مشخص نیســت که قیمت دالر مد نظر دولت کدام است. 
اما کارشناسان می گویند بعید است که قیمت دالر به زیر ۲۰ هزار تومان 
برسد و بسیاری از آنها دالر ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان را به عنوان قیمت تعادلی 

دالر اعالم می کنند.

اخبار

توسعه قابلیت توییتر برای نشانه گذاری پیام های گمراه کننده
توییتر اعالم کرد عرضه قابلیت آزمایشی که به کاربران اجازه می دهد محتوای گمراه کننده در این شبکه اجتماعی را نشانه گذاری )Flag( کنند، به برزیل، اسپانیا و فیلیپین گسترش خواهد 

داد. این شرکت در اوت سال ۲۰۲۰ این قابلیت آزمایشی را در راستای تالش برای کاهش اطالعات نادرست و گمراه کننده در پلتفرم خود معرفی کرد.این قابلیت در ابتدا در کشورهای 
آمریکا، استرالیا و کره جنوبی آزمایش شد. از زمانی که این قابلیت برای نخستین بار معرفی شد، توییتر حدود سه میلیون گزارش از سوی کاربران دریافت کرد که از این قابلیت برای نشانه 

گذاری توییتهایی ناقض سیاستهای این شبکه اجتماعی استفاده کردند.

قیمت مسکن در ۵۲ محله 
بیــن ۳۱ تــا ۵۰ میلیون 
تومان است که تا حدودی 
با سطح توان اقشار متوسط 
همخوانــی دارد. نتایــج 
بررســی ۲۱۹ محله از بین ۳۷۰ محله شهر تهران 
نشان می دهد قیمت پیشــنهادی مسکن فقط در 
۱۱.۸ درصد از محله ها باالتر از متوسط و در سایر 
محالت پایین تر از متوسط شهر تهران است. قیمت 
پیشنهادی مسکن در ۶۴ درصد از محله های شهر 
تهران پایینتر از متری ۳۰ میلیون تومان است. طبق 
آخرین آماری که از آگهی های یک سامانه ملکی در 
۲۶ روز ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ به دست آمده متوسط 
قیمت های پیشنهادی در شهر تهران ۵۱.۷ میلیون 
تومان در هر متر مربع اســت.از بیــن ۲۱۹ محله 
مورد بررســی، میانگین قیمت های پیشنهادی در 
۲۷ محله بین ۵۱ تــا ۸۸ میلیون تومان در هر متر 
مربع است که عمده این محله ها در منطقه یک قرار 
دارند. منطقه یک در حال حاضر رتبه دهم را از نظر 
تعداد معامالت مسکن شهر تهران به خود اختصاص 
می دهد. فرمانیه با میانگیــن ۸۸.۴ میلیون تومان 
در هر متر مربع، نیــاوران ۷۶ میلیون، قیطریه ۷۳ 
میلیون، اختیاریه ۶۷ میلیون، دارآباد ۵۹ میلیون، 
دربند ۵۷ میلیــون در هر متر مربــع از جمله این 

محله ها هستند.
از طرف دیگر متوســط قیمت مسکن در ۵۲ محله 
بین ۳۱ تا ۵۰ میلیون تومان است که تا حدودی با 
سطح توان اقشار متوسط همخوانی دارد. بررسی ها 
نشــان می دهد که اغلب این محله ها جزو محالت 
پرفروش هســتند. از بین محله های این محدوده 

قیمتی که رتبه مناسبی از نظر تعداد معامالت دارند 
می توان به نارمک با متوسط قیمت پیشنهادی هر 
متر مربع ۳۳.۴ میلیون تومــان، تهرانپارس غربی 
۳۵.۵ میلیون، شــهران شــمالی ۳۹.۴ میلیون، 
شــمس آباد ۴۲ میلیون، باغ فیض ۴۲.۳ میلیون، 
صادقیه ۴۲.۴ میلیون، هفت حوض ۴۳.۷ میلیون، 
جنت آباد جنوبی ۴۴.۲ میلیون، پونک جنوبی ۴۴.۴ 
میلیون، جنت آباد مرکزی ۴۵ میلیون و مرزداران 
شرقی با متوســط قیمت هر متر مربع۵۰ میلیون 
اشاره کرد. اکثر این محله ها در منطقه ۵ قرار دارند 
که رتبه اول را از نظر تعداد معامالت مســکن شهر 
تهران دارد.نکته جالب این بررســی به سهم باالی 
محله هــای ارزان قیمت از معامالت شــهر تهران 
برمی گردد. با توجه به آمار مذکور متوســط قیمت 
پیشنهادی در ۱۴۰ محله از شهر تهران پایین تر از 
متری ۳۰ میلیون تومان است؛ به طوری که از ۲۱۹ 
محله مورد برررســی در ۱۳۹ محله از شهر تهران 
متوسط قیمت پیشــنهادی هر متر خانه ۱۴.۵ تا 

۳۰ میلیون تومان است. از محله های پرمعامله این 
محدوده قیمتی می توان به بریانک با میانگین ۱۹.۴ 
میلیون تومان در هر متر مربع، سرآســیاب دوالب 
۲۰.۳ میلیون، افسریه شمالی ۲۱.۵ میلیون، نظام 
آباد ۲۲.۳ میلیون، زنجــان جنوبی ۲۲.۸ میلیون، 
سلســبیل جنوبی ۲۲.۹ میلیون، شــکوفه ۲۳.۶ 
میلیون، اســکندری ۲۴.۲ میلیون، کارون شمالی 
۲۴.۵ میلیون، پیروزی ۲۴.۵ میلیون، استاد معین 
۲۵.۴ میلیون، تهرانپارس شــرقی ۲۵.۷ میلیون 
و جنت آباد شــمالی با ۲۷.۷ میلیون تومان در هر 
متر مربع اشــاره کرد.مطابق شاخصی که از قیمت 
پیشنهادی آگهی های سامانه مذکور در بازه زمانی 
۱ تــا ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ به دســت آمده ۳۰ محله 
گران قیمت شهر تهران به ترتیب فرمانیه، زعفرانیه، 
دروس، نیاوران، قیطریه، درختی، ســعادت آباد، 
امانیه، اختیاریه، آسمان، شهرک غرب، ضرابخانه، 
داوودیه، ونک، آراج، یوسف آباد، دارآباد، حسین آباد، 
دربند، کوی نصر، دزاشیب، قلهک، سوهانک، ازگل، 

نیلوفر، شاهین، مرزداران شرقی، شهید محالتی، 
سیدخندان و اباذر اســت. در این لیست فرمانیه با 
۸۸.۴ میلیون تومان در هر متــر مربع گرانترین و 
اباذر با متری ۴۷.۸ میلیون تومان ارزانترین محله 

هستند.
همچنین بر اســاس نرخ پیشــنهادی آگهی های 
یکم تا بیســت و ششم دی ماه امســال ۳۰ محله 
ارزان قیمت در بازار مســکن شهر تهران به ترتیب 
دولت خواه شمالی، زمزم، اتابک، شوش، شادآباد، 
هاشــم آباد، مطهری، رضویه، تقی آبــاد، مینابی، 
وصنارد، یافــت آباد، اندیشــه، زهتابــی، مقدم، 
هرندی، خلیج فــارس، هفده شــهریور، امامزاده 
حسن، آذری، جوانمرد قصاب، مسعودیه، مختاری، 
جلیلی، بروجردی، یاخچی آبــاد، جوادیه، طیب، 
ابوذر شــرقی و نفرآباد اســت که در این لیســت 
دولت خواه شــمالی با متری ۱۴.۵ میلیون تومان 
 ارزان ترین و نفرآباد با متــری ۱۷.۷ میلیون تومان

 گرانترین محله هستند.

متوسط قيمت  پيشنهادی مسكن در تهران 51.7 ميليون تومان است

ارزان ترین خانه های پایتخت 
News kasbokar@gmail.com

همزمان با مراســم گرامیداشــت سالروز 
تاســیس ذوب آهن اصفهان که با حضور 
جمعی از مسئولین و پیشگامان ذوب آهن 
اصفهان  ۲۳ دی ماه در تاالر آهن این شرکت 
برگزار شــد ، از پایگاه اطالع رســانی ذوب 
۲۴ به عنوان مرجع اصلــی اخبار و گزارش 
رویدادهــای این مجتمــع عظیم صنعتی 
رونمایی گردید . پایگاه اطالع رسانی ذوب 
۲۴ با توجه به ضرورت شکل گیری پایگاهی 
رســانه ای به عنوان رسانه رســمی اخبار 
ذوب آهن اصفهان و همچنین منبعی برای 

خبرنگاران و رسانه های مختلف ایجاد شده 
که تمامی تولیدات رسانه ای روابط عمومی 
در حیطه های اطالع رســانی ، تبلیغات ، 
توسعه برند ، پاسخ به مطالب رسانه ای و ... در 
آن منتشر می شود و به آسانی در دسترس 
فعاالن رسانه ها و مردم قرار می گیرد . این 
پایگاه اطالع رسانی یک سایت مستقل چند 
رسانه ای است که به عنوان منبع مستقل در 
تنویر افکار عمومی نسبت به دستاوردهای 
شرکت عمل می نماید و در پوشش خبری 
رویدادهای صنعت فوالد و مشــکالت این 

صنعت به ویژه ذوب آهن و جهت دهی الزم با 
جریان سازی مستقل رسانه ای عمل می کند 
.تامین محتوای این پایگاه اطاع رسانی توسط 
یک تیم متشکل از خبرنگاران حرفه ای در 
حوزه صنعت و معدن و همچنین کارشناسان 

تولید محتوا در فضای وب انجام می شود .
این پایگاه مشــتمل بر بخــش های اصلی 
از جمله صنعت ، معدن ، بورس و ســهام ، 
فرهنگی و اجتماعی ، ورزش ، فیلم ، عکس 
، تیزر و موشن گرافی است که در ۲۴ ساعت 
کل ایام هفته به روز می شــود .شایان ذکر 

است همزمان با رونمایی از این رسانه جدید 
ذوب آهن اصفهان ، از تمبر سالروزتاسیس 
شرکت و انتشارات جدید روابط عمومی از 

جمله جلد چهارم کتاب زبان ذوب و مجموعه 
کتاب های تاریخ شفاهی این مجتمع عظیم 

صنعتی نیز رونمایی شد.

به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان ، پروژه های بهینه سازی  
الکتروفیلتر ۱۱۰ آگلومراسیون و نصب بگ فیلتر واگن توزین 

کوره بلند به بهره برداری رسید . 

الف: بهینه سای الکتروفیلتر ۱۱۰ آگلومراسیون:
وظیفه بخش آگلومراســیون تولید آگلومره با شرایط فنی 
مناسب جهت مصرف در بخش کوره بلند می باشد. در فرآیند 
تولید آگلومره، از مخلوط کردن چندین نــوع ماده ریزدانه 
مختلف با خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت که در پروسه 
های دیگر تولید می شــوند، پس از مرطوب کردن، همگن 
کردن و عبــور دادن آن ها از کوره پخت، مــاده ای جدید با 
ترکیب شیمیایی یکنواخت به وجود می آید که به آن آگلومره 
)کلوخه( می گویند. در طی فرآینــد های پخت آگلومره در 

ماشــین های پخت، تولید ذرات غبار بــه عنوان یک جنبه 
زیست محیطی منفی مطرح اســت. طی سنوات گذشته به 
منظور حذف و کاهش پیامدهای نامطلوب ناشی از ماشین 
های پخت آگلومــره پروژه ۵ گانه زیســت محیطی تعریف 
و اجرا گردید. این پروژه بر اساس اســتفاده از فن آوری های 
پیشرفته تصفیه غبار و شامل مهندسی، ساخت و نصب ۶ عدد 
الکتروفیلتر بر روی خروجی ماشین های پخت شماره های 
۱و۲و۳  واحد آگلومراسیون و مسیرهای انتقال مواد مربوطه 
بود. هر شش الکتروفیلتر این پروژه از سال ۹۴ به بهره برداری 
رسیده و میزان غبار را تا سطح استاندارد درجه۲ ذرات سازمان 
حفاظت محیط زیست برای کارخانجات و کارگاه های صنعتی 
در خروجی دودکش هــا کاهش داده اســت. در ادامه پروژه 
مذکور و به منظور ارتقاء شاخص های زیست محیطی و کمینه 

سازی میزان غبار خروجی از دودکش الکتروفیلتر ۱۱۰ و ارتقاء 
شاخص های بهداشــت حرفه ای) کنترل گرد و غبار داخل 
کارگاهی در محدوده اســتاندارد های مرتبط( پروژه بهینه 
سازی الکتروفیلتر ۱۱۰ آگلومراســیون تعریف و فاز اجرائی 
آن در توقف آگلوماشین شــماره  یک آگلومراسیون از تاریخ 
۱۴۰۰/۶/۱۹ آغاز و طی مدت ۱۲ شبانه روز و با صرف هزینه 

ای بالغ بر  ۸۰ میلیارد ریال انجام گردید. 

ب: پروژه بگ فیلتر واگن توزین کوره بلند شماره یک
در امتداد پروژه های بهبود زیست محیطی شرکت سهامی 
ذوب آهن اصفهان، در کارگاه واگن توزین کوره بلند شماره 
یک بعلت عدم وجود سیســتم تهویه برای جمع آوری گرد 
وغبار حاصل از  تعیین میزان تناژ مواد مختلف شارژی به کوره 

بلند) شامل کک متالوژی، سنگ آهن، آگلومره و مواد کمک 
ذوب( به کوره بلند پروژه نصب بگ فیلتر  واگن توزین کوره 
بلند شماره یک با هدف کاهش گرد و غبار کارگاهی به زیر ۵ 
میلیگرم بر مترمکعب تعریف گردید. یکی دیگر از اهداف اصلی 
پروژه جلوگیری از انتشار آالینده های  واحد مذکور به محیط 
زیست  و کنترل خروجی مربوطه به زیر ۳۰ میلی گرم بر نرمال 
متر مکعب بوده است.این پروژه با استفاده از توان شرکت های 
داخلی از مورخه ۹۷/۸/۱ و با هزینه بالغ بر ۴۹.۳ میلیارد ریال 
و۱۱۶۶۱۴ یوروآغاز و طی یک برنامه زمان بندی سه ساله  در 
آبان ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید. در طول این پروژه میزان 
۱۵۰ متر مکعب خاکبرداری، ۲۰۰ متر مکعب بتن ریزی، ۱۳۲ 
تن اسکلت فلزی به شرح}ونتیالتور۸ تن، بگ فیلتر۴۵ تن، نوار 
نقاله ۱ تن، داکتینگ) شامل دودکش، کانال، هود و دمپر( ۶۶ 
تن، االواتور۳ تن، بونکر ذخیره غبار۵ تن{، تعداد۶۴۰ بگ پلی 

استر سوزنی و سیستم جت پالس استفاده گردید.

آخرین آمارهای سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
از روند رو به رشد توسعه اینترنت و موبایل در کشور 
حکایت دارد؛ به نحوی که طبــق ارزیابی ها، نفوذ 
اینترنت در ایــران از مرز ۱۲۳ درصــد گذر کرده 
اســت. آخرین آمار منتشر شــده از سوی سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی در خصوص 
توســعه بخش ICT کشــور مربوط به توســعه 
تلفــن ثابت، اینترنت و موبایل منتشــر شــد.این 
آمار که وضعیت کشــور را تا دی ماه ســال ۱۴۰۰ 
مورد ارزیابی قرار داده است نشــان می دهد که به 
رغم سرعت باالی توســعه موبایل و اینترنت سیار، 
توســعه تلفن و اینترنت ثابت با سرعت الک پشتی 

دنبال می شود.
ضریب نفــوذ تلفن ثابت در کشــور هــم اکنون 
بــه ۳۴.۸۷ درصد رســیده اســت و ۸۲.۵ درصد 
روستاهای کشــور دارای ارتباط هســتند. این در 
حالی است که در پایان سال ۹۹ ضریب نفوذ تلفن 
ثابت ۳۴.۶۸ درصد اعالم شده بود و با این وجود به 
نظر می رسد که توسعه تلفن ثابت در کشور تقریباً 
متوقف مانده اســت. هم اکنون ۲۹ میلیون و ۳۰۶ 
هزار و ۷۸۲ خط تلفن ثابت در کشــور دایر است و 
تعداد خطوط منصوبه تلفــن ثابت نیز ۳۸ میلیون 
و ۷۲۵ هزار خط اعالم شــده اســت. این در حالی 
اســت که تا پایان ســال ۹۹ تعداد دایری خطوط 
تلفن ثابت ۲۹ میلیون و ۱۳۹ هزار و تعداد خطوط 
منصوبه تلفن نیز ۳۸ میلیــون و ۷۶۲ خط گزارش 

شده بود.تا دی ماه امســال ۵۱۴۰۰ روستا دارای 
ارتباط در کشور هستند و تعداد روستاهای دارای 
تلفن خانگی نیز ۴۷ هزار و ۲۷۲ روستا عنوان شده 

است.
 با ایــن وجود طبق گــزارش رگوالتــوری، تعداد 
روســتاهای دارای ارتباط در ســال ۹۹ بیشتر از 
ســال ۱۴۰۰ عنوان شــده اســت. به نحوی که تا 
پایان ســال ۹۹ تعداد روســتاهای دارای ارتباط 
۵۲ هــزار و ۱۸۲ روســتا و روســتاهای دارای 
 تلفن خانگــی، ۴۷ هــزار و ۸۳۷ روســتا گزارش

 شده بود.
مطابق با آماری که از ســوی رگوالتوری منتشــر 
شده اســت، ۱۳۵ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۴۲۴ خط 
موبایل در کشــور نصب شده اســت و ضریب نفوذ 
موبایل به ۱۶۱ هزار و ۶۷ درصد رســیده اســت. 
با این وجــود در صورتــی که جمعیت کشــور را 
۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریــم می توان گفت که 
به ازای هر نفر، ۲ خط ســیم کارت در کشور فعال 
است. این در حالی است که در پایان سال ۹۹ تعداد 
مشــترکان موبایل ۱۳۱ میلیــون و ۵۴ هزار نفر و 
ضریب نفوذ موبایل در کشور نیز ۱۵۵.۱۹۹ درصد 
اعالم شــده بود.پوشــش جاده ای اصلی و فرعی 

 و ریلی موبایل در کشــور به ۹۴.۴۲ درصد رسیده
 است.

بررســی ها نشــان می دهد که هم اکنــون ۱۰۳ 
میلیــون و ۷۶۵ هــزار و ۶۶۱ اشــتراک اینترنت 
باند پهن در کشــور وجــود دارد کــه ۱۱ میلیون 
و ۹۲۱ هزار اشــتراک مربــوط بــه اینترنت باند 
پهن ثابت اســت و ۹۱ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۲۸۱ 
مشــترک، با اینترنت ســیار متصل می شــوند. 
این در حالی اســت که در پایان ســال ۹۹ تعداد 
مشــترکان اینترنت موبایل ۸۴ میلیــون و ۱۹۶ 
هزار نفــر و تعــداد مشــترکان اینترنــت ثابت، 
۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود. رشــد پرســرعت 
اینترنت موبایل در کشــور باعث شــده که ضریب 
نفوذ اینترنــت موبایل به ۱۰۹.۲۷ درصد برســد 
 که این رقم در پایان ســال گذشــته ۱۰۰ درصد

 بوده است.
ضریب نفوذ اینترنت در کل کشــور بیش از ۱۲۳ 
درصد )۱۲۳.۴۵ درصد( گزارش شــده اســت که 
اینترنت ثابت تنها ۱۴ درصــد از این ضریب نفوذ را 
به خود اختصاص داده است.ســال گذشته ضریب 
نفــوذ اینترنت در کل کشــور ۱۱۲ درصــد بود و 
اینترنت ثابت از این رقم، ۱۲.۶ درصد سهم داشت. 

این آمار نشــان می دهد که اینترنت ثابت نســبت 
به سال گذشــته کمتر از ۲ درصد رشــد داشته و 
اینترنت موبایل رشــدی ۱۰ درصــدی را تجربه 
کرده اســت. با این وجود می توان گفت که سرعت 
گســترش اینترنت موبایل ۵ برابر سرعت اینترنت 
ثابت اســت.موضوعی که تقریباً در اغلب کشورها 
برعکس است و اینترنت ثابت با سرعت بیشتری در 

حال توسعه است.
به تازگی وزیر ارتباطات با اذعــان به این موضوع، 
دلیــل وضعیــت نابســامان اینترنــت ثابــت را 
سیاســت های غلط و تلمبــار شــده در یک دهه 
گذشــته عنوان کرده و گفته اســت کــه مردم ما 
شایسته ســرعت های چند ۱۰۰ مگابیتی هستند 
که دور از دســترس نیســت.به گفته عیسی زارع 
پور، طبق گزارش اسپید تســت در حوزه اینترنت 
ثابت بین ۱۸۱ کشور رتبه ۱۴۲ را داریم و وضعیت 
تلفن همراه هــم اگرچه بهتر از ثابت اســت )رتبه 
۷۰( ولی آن هــم نیازمند بهبود اســت.مطابق با 
آمارهــای رگوالتوری، هم اکنــون ۸۸.۸۲ درصد 
کاربران از طریــق موبایــل ۳G و ۴G به اینترنت 
متصل می شــوند و ســهم کاربــران ADSL از 
نفوذ اینترنــت، تنهــا ۹ درصد اســت. در همین 
حــال ۱.۵ درصد کاربران، مشــترک ســرویس 
TD-LTE هســتند و کمتر از یــک درصد نیز از 
 طریــق فیبــر )FTTX( و وای فای بــه اینترنت 

متصل می شوند.

رونمایی از پایگاه اطالع رسانی ذوب ۲۴

گام بلند دیگری در عرصه حفاظت از محیط زیست توسط ذوب آهن اصفهان

آگهی مفقودی 
کارت و سند موتور

کارت موتور، سند موتور و.... اینجانب حسن شیخی، 
 فرزند رجبعلی به شــماره ملــی 5۰۲99۴7۱۲۴  و

  تاریــخ تولــد ۱366/۰۱/۰۱مفقــود شــده 
و فاقد اعتبار است.

روند رشد اينترنت موبايل و سرعت الک پشتی توسعه اينترنت ثابت

ضریب نفوذ اینترنت از ۱۲۳ درصد عبور کرد


