
وزیر بهداشــت در مکاتبــه ای از رئیس کل گمــرک ایران 
خواســته کــه هماهنگی هــای الزم جهت مرجوع شــدن 
 ۸۲۰ هــزار دوز واکســن آســترازنکا بــه لهســتان انجام 

شود.
به گزارش ایســنا، اعالم گمرک ایران از این حکایت دارد که 
شب گذشته ۷۱۰ هزار دوز واکسن استرازنکا از کشور لهستان 

وارد ایران شده است.
اما اطالعات دریافتی ایسنا نشان می دهد که همزمان با این 

واردات، محموله قبلی باید به لهستان مرجوع شود؛ به طوری 
که در مکاتبه ای که روز گذشــته )اول اســفندماه( از سوی 
عین اللهی-وزیر بهداشــت و درمان- با مقدسی -رئیس کل 
گمرک ایران- انجام شده اســت، موضوع برگشت واکسن به 

لهستان مورد تاکید قرار گرفت.

۷۱۰ هزار دوز آمد ۸۲۰ هزار دوز عودت داده شود
وزیر بهداشت به گمرک ایران اعالم کرده که ۸۲۰ هزار دوز از 

واکسن های اهدایی کشور لهستان علی رغم هماهنگی قبلی 
و مستندات دریافتی، از منابع غیرمجاز بوده است؛ از این رو 
طی مذاکراتی که با طرف لهســتانی صورت گرفته قرار شده 

که واکسن ها برگشت داده شود.
عین الهی  از رئیس کل گمرک خواسته همزمان با این که ۷۱۰ 
هزار واکسن جدید وارد و ترخیص می شود، هماهنگی الزم با 
گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( انجام شود تا ۸۲۰ هزار دوز 

محموله قبلی عودت داده شود.

واردات واکسن ساخت آمریکا ممنوع است
در ایــن مکاتبه اشــاره ای مبنی بر عدم تائیدیه بهداشــتی 
واکســنهای وارداتی برای عودت دادن نشــده است و اخیرا 
هم شایعه تقلبی بودن واکسن استرازنکای وارداتی از سوی 
وزارت بهداشت تکذیب شــده بود اما وزیر از منبع غیرمجاز  
یعنی ســازنده واکســن به عنوان عامل برگشت خوردن یاد 

کرده است.
 این در حالی اســت که ایران از تعداد زیادی از کشــورهای 

تولید کننده یا واســطه از جمله چین، کره، ایتالیا، روسیه، 
هند، اتریش و لهستان واکسن وارد کرده است. 

آنچه کــه تاکنون ممنوع بــوده مربوط به واردات واکســن 
از برخــی کشــورها از جمله آمریکاســت و اعــالم منبع 
غیرمجــاز، احتمــال واکســن ســاخت آمریــکا را قوت 
می بخشــد؛ هر چند کــه بایــد دســتگاه های مربوطه از 
 جملــه وزارت بهداشــت در ایــن مورد شــفاف ســازی 

کنند.

اقداماتی که پیش از این فدرال رزرو برای مدیریت 
تورم ارائه کرده است، منجر به تاثیر منفی در بیت 
کوین شده است زیرا ارزش دارایی های خطرناک که 
یادآور بیت کوین است، پس از تعدیل های مالی به 

طور قابل توجهی کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا به نقل از کریپتونیوز، مدتی پیش، 
در دنیای ارزهای دیجیتال که بیت کوین معروف را 
در خود جای داده است، اندکی ابهام وجود داشت 
زیرا مقامات ایاالت متحده اقدامات الزم برای مقابله 
با هرگونه چالش مالی، نظارتی و امنیتی در سراسر 
کشور را مورد بررســی قرار داد. غافل از اینکه چه 
نکاتی ممکن است انجام شود، این امر باعث شده 
است که برخی از ترجیح دهند بیت کوین خود را 

عرضه کنند و ارزش آن از بیش از ۶۸ هزار دالر به 
بیش از ۳۷ هزار دالر کاهش یافته است.

بخشی از توضیح برای این کاهش شدید در ارزش 
بیت کوین به اصالحات پوششــی از سوی فدرال 
رزرو ایاالت متحده مربوط می شــود. ریک ادلمن، 
بنیانگذار شــورای مالکیت دیجیتــال گفت: این 
پنجمین بار است که ارزش بیت کوین ۵۰ درصد یا 
بیشتر از زمان آغاز به کار آن در سال ۲۰۰۹ کاهش 

یافته است.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱.۷۷ تریلیون دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل ۱.۱۷ درصد کمتر شده 
است. در حال حاضر ۴۱.۷۱ درصد کل بازار ارزهای 

دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ 
سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 
بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.      
حجم کل بــازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشته ۷۱.۴۵ میلیارد دالر است که ۲۹.۹۲ درصد 
افزایش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۱۰.۰۷ میلیارد دالر است 
که ۱۴.۰۹ درصــد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار 
ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام ســکه های 
پایدار اکنون ۵۸.۲۱ میلیارد دالر است که ۸۱.۴۶ 
 درصــد از کل حجم ۲۴ ســاعته بــازار ارزهای 

دیجیتال است.

بنا بر اعــالم معاون وزیــر راه و شهرســازی، ثبت 
نام همــه گروه ها در طــرح نهضت ملی مســکن 
شــامل مجردهــا و متاهل هــا در حــال انجــام 
 اســت و روز ۲۹ اســفندماه ایــن مهلت بــه پایان 

می رسد.
به گزارش ایسنا، فرصت نام نویسی در سامانه نهضت 
ملی مسکن به نشانی saman.mrud.ir برای همه 
گروهها از جمله افراد مجرد باالی ۲۳ سال که پیش 
از این تا ۲۰ بهمن ماه اعالم شــده بود تا انتهای سال 
جاری تمدید شــد و آنطور که محمود محمودزاده 
ـ معاون وزیر راه و شهرســازیـ  بــه پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرســازی گفته این زمــان در روز ۲۹ 
اسفند به اتمام می رسد و بعد از آن تحلیل و پاالیش 
 اطالعات متقاضیان ثبت نام شــده، تکمیل و نهایی 

می شود.
البته گفته می شــود در حال حاضــر پاالیش بیش 
از ۹۵ درصد از کل متقاضیان نهضت ملی مســکن 
انجام شده و برای کنترل شرط ســکونت به ادارات 
راه و شهرسازی استانها ارسال شده اند. محمودزاده 
دیروز با اعــالم اینکه تولید مســکن روند صعودی 
گرفته و به ۵۲۰ هزار واحد در سال رسیده ایم وعده 
داد که اوایل سال آینده یک نهضت بزرگ ساخت و 

ساز در کشور خواهیم داشت. او امروز همچنین اعالم 
کرد: در مقطع زمانی نیاز اســت تا سایت نام نویسی 
طرح نهضت ملی مسکن بسته و ارزیابی های کلی و 
ساماندهی ثبت نامی ها انجام شود که این کار بعد از 
پایان اسفند آغاز خواهد شد. در عین حال اگر تقاضایی 
متعاقب آن وجود داشته باشد در آینده برای تمدید 
 نام نویسی در طرح نهضت ملی مسکن تصمیم گرفته 

خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح 
داد: در حال حاضر همه گروه های واجد شرایط طرح 
نهضت ملی مســکن در حال ثبت نام هستند و فقط 
مختص به مردان مجرد باالی ۲۳ سال سن نیست. 
 همچنین در تمامی شــهرهای کشور ثبت نام انجام 

می شود.
محمودزاده چند روز قبل درباره تکلیف متقاضیانی 
که پیامک تعیین وضعیت آنها ارسال نشده گفته بود  
متقاضیانی که پیش از این در طرح اقدام ملی مسکن 
ثبت نام کرده اند و هنوز نتایــج آن ها پاالیش و اعالم  
نشده، می توانند به ادارات راه و شهرسازی استان و یا 
شرکت عمران شهرهای جدید محل سکونت خود و در 
شهرهای زیر صد هزار نفر نیز به بنیاد مسکن مراجعه 

کنند تا از نتیجه ثبت نام خود آگاه شوند.

بنابراین گــزارش، قانــون جهش تولیــد و تامین 
مسکن )نهضت ملی مســکن( مصوب ۱۷ مردادماه 
۱۴۰۰ یکــی از برنامه های کالن دولت ســیزدهم 
محسوب می شود. دولت با تلفیق دو طرح »نهضت 
ملی مســکن« و »اقدام ملی مســکن« قصد دارد 
 چهار میلیــون واحد مســکونی طی چهار ســال 

احداث کند. 
بانک ها موظف شده اند ســالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به طرح جهش تولید و تامین مسکن 
اختصاص دهند. طبق آخرین آمــاری که وزارت راه 
و شهرســازی ارایه داده تا روز یکم اسفندماه ۱۴۰۰ 
تعداد ۳۲۰ هزار واحد یا تکمیل شده یا آماده عملیات 
 اجرایی است و برای یک میلیون واحد تامین زمین 

شده است.
رستم قاسمیـ  وزیر راه و شهرســازیـ  وعده داده 
که تا پایان ســال جــاری ۸۰۰ هــزار واحد نهضت 
ملی مســکن به مرحله عملیات اجرایی برسد.  وام 
این واحدهــا در تهران ۴۵۰ میلیــون تومان، دیگر 
کالنشهرها ۴۰۰ میلیون، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون، 
سایر مناطق شــهری ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ 
 میلیون تومان با نرخ سود حداکثر ۱۸ درصد تعیین 

شده است.

امــارات متحده عربی بــه منظــور عمیق کردن 
روابط با اقتصادهای برخوردار از رشــد ســریع و 
جذب میلیاردهــا دالر ســرمایه گذاری خارجی، 
 برای انعقــاد قراردادهای تجاری بیشــتر تالش 

می کند.
به گزارش ایســنا، ثانــی الزیــودی، وزیر تجارت 
خارجی امارات متحده عربی روز جاری به تلویزیون 
بلومبرگ گفت: ما در آستانه نهایی کردن قرارداد با 
اندونزی و رژیم صهیونیستی هستیم و امیدواریم 
که تا پایان ماه میــالدی آینده قراردادی با کلمبیا 

منعقد کنیم.
امــارات متحــده عربی ســال میالدی گذشــته 
برنامه هایــی بــرای جــذب ۱۵۰ میلیــارد دالر 
ســرمایه گذاری خارجــی از شــرکای جهانی و 
تحکیم موقعیت خود بــه عنوان یک قطب جهانی 
برای فاینانس و تجارت را اعالم کرد. این کشــور 
حاشــیه خلیج فارس که با رقابت منطقه ای رو به 
رشد عربســتان سعودی روبروســت، اعالم کرده 
کــه روی توافقنامه های اقتصادی با کشــورهایی 
 که پتانســیل رشــد باالیی نشــان می دهند، کار 

می کند.
امارات متحــده عربی به صــورت دو جانبه پیگیر 
توافقهای اقتصادی جامع با هشــت کشور شامل 
هند، انگلیــس، ترکیه، کــره جنوبــی، اتیوپی، 
اندونــزی، کنیا و رژیــم صهیونیســتی در زمینه 
تجــارت، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی و 

بخشهایی مانند گردشگری است. سایر کشورهایی 
که امارات بــه دنبال عمیق کــردن روابط تجاری 
با آنهاســت شــامل اتیوپی، اندونزی، کنیا و رژیم 
صهیونیستی هســتند. مجموع تجارت غیرنفتی 
ســاالنه امارات متحده عربی با این هشــت کشور 
حدود ۷۰ میلیارد دالر در دوران پیش از شیوع همه 
گیری بوده است. تالش امارات متحده عربی برای 
تقویت جایگاه خود به عنوان یک قطب اقتصادی 
خاورمیانه پس از آسیب دیدن اقتصاد این کشور از 
همه گیری در سال گذشته و رشد منفی آن صورت 

می گیرد.
این کشــور یــک هفته پیــش در جریان ســفر 
رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهــوری ترکیه 
توافقنامه هایــی در بخش های ســرمایه گذاری، 
بازرگانی، صنایع دفاعی، حمل و نقل، کشــاورزی 
و بهداشــت و درمــان امضا کرد. رئیــس جمهور 
ترکیه پیشــتر اعالم کــرده بود حجــم تجارت 
غیرنفتی ترکیه و امارات در دهــه اخیر به حدود 
۸۹.۶ میلیارد دالر رســیده و حجم تجارت میان 
دو کشــور از ۷.۳ میلیارد دالر در ســال ۲۰۱۹ با 
افزایشی ۲۱ درصدی به ۸.۹ میلیارد دالر در سال 
۲۰۲۰ رسیده اســت، این در حالی است که هدف 
 دو کشــور دوبرابر کردن این عدد طی ســال های 

آینده است.
امارات روز جمعه قراردادی بــا هند امضا کرد که 
تعرفه ۹۰ درصــد از کاالهایی مورد داد و ســتد 

میان دو کشــور را کاهش می دهــد. چنین گامی 
روابط تجاری دو جانبه را بهبود بخشیده و تجارت 
غیرنفتی را ظرف پنج ســال آینده دو برابر کرده و 
به ۱۰۰ میلیارد دالر می رســاند.  هندی ها یکی 
از بزرگترین گروههای اتبــاع خارجی در امارات 
متحده عربی هستند که منبع بزرگ ارسال درآمد 
کارگران مهاجر محسوب می شود. هند بازار مهمی 
برای ایرالینهای اماراتی "امارات" و "اتحاد" است. 
در سطح سیاسی هم مقامات اماراتی در مذاکرات 
اوایل امسال میان هند و پاکستان به عنوان واسطه 

کمک کردند.
امارات متحده عربی اوایل ماه میالدی جاری اعالم 
کرد قصد دارد حداکثر ۱۴ میلیارد دالر در انگلیس 

سرمایه گذاری کند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، وزیر تجارت خارجی 
امارات متحده عربی گفت: قــرارداد با هند روابط 
دو کشور از نظر اقتصاد و سرمایه گذاری را به سطح 
متفاوتی می رساند. جنبه بردی که از نظر ما دیده 
می شــود، دسترســی بازار برای حجم عظیمی از 
کاالهای ملی اســت. ما درباره پتروشیمی، فوالد، 
آلومینیــوم و حتــی دسترســی صادرکنندگان 
کوچک و متوســط به بازار هند صحبت می کنیم. 
انتظار مــی رود پیمانهای تجــاری تاثیر عظیمی 
روی حجم ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجی 
 داشته باشند و کســب و کار از سراســر جهان را 

جذب کنند.

۸۲۰ هزار دوز واکسن استرازنکا برگشت خورد

علت کاهش قیمت بیت کوین
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نامه هشدارآمیز رهبر انقالب 
به مجلس درباره تکالیف بانک ها در بودجه 1401
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تکلیف بیش از حد توان 
به بانک ها داده نشود

شرط رسیدن به توافق 
تأمین منافع ملت ایران 

و لغو تحریم هاست

افزایش ۱۰۰ درصدی 
قیمت ۶ کاالی اساسی 

ورود آرام 
نقدینگی  به  بورس
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سرمقاله

چشم انداز مسکن 
در صورت توافق

در صورتی که برجام تحقق 
پیدا کند برای مردم و اقتصاد 
همچنین اقتصاد مســکن 
سودآور اســت. به عبارتی 

امضای توافق به...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه 3

۲

۲

خودرو 
در سراشیبی قیمت

کف قیمت دالر 
چه قدر است؟

بازار  مسکن  شب  عید  در  صورت  توافق  به  چه سمت  و سویی می رود؟

بازار مسکن  در انتظار  رونق
صفحه3

صفحه۲

کارآفرینی در تنگنای  تحریم ها 
موج نگران کننده  مهاجرت  سرمایه گذاران

رئیس   اتاق   تهران   درششمین   دوره   مراسم  کارآفرینی   امین الضرب    هشدار داد

چنانچه روند اخبار مثبت در ارتبــاط با نرخ ارز، به 
سرانجام رســیدن مذاکرات احیای برجام و بهبود 
عرضه شرکت های خودروســاز در ماه پایانی سال 
تقویت شود می توان امیدوار بود که قیمت خودرو 
بر خالف سنت پیشین در شب عید روند کاهشی به 
خود بگیرد. بررسی ها نشان می دهد عالوه بر افزایش 
سرعت تکمیل خودروهای ناقص، نزولی شدن نرخ 
ارز و اخبار مخابره شــده از وین سبب شده قیمت 
در بازار خودرو به نوعی به ثبات برســد. کلید واژه 
خودروی ناقص در نیمه دوم سال جاری شرکت های 
خودروسازان را بســیار اذیت کرده و به نوعی آنها را 
تحت فشار قرار داده است با این حال به نظر می رسد 
روند تکمیل این خودروها بهبود یافته و آن طور که 

ذبیح اهلل خداییان رییس...

درز خبرهای مثبت از جلسات وین به بیرون، بازار 
ارز را وارد فاز ریزشی کرد؛ به طوری که امروز قیمت 
دالر وارد کانال ۲۵ هزار تومان شد. به نظر می رسد 
شمارش معکوس برای اعالم توافق وین آغاز شده 
است؛ این را می شــود در اظهارات اخیر سخنگوی 
بانک مرکزی نیز مشاهده کرد. مصطفی قمری وفا، 
سخنگوی بانک مرکزی شــب گذشته در پاسخ به 
توییتی که توســط یکی از خبرنگاران صدا و سیما 
زده شده بود، توافق را بسیار نزدیک و در دسترس 
توصیف کرد و این موضوع را وابسته به اراده طرف های 
مذاکره با ایران دانست. در حال حاضر اغلب رسانه ها و 
کاربران شبکه های اجتماعی، این توییت مدیر روابط 
عمومی بانک مرکزی را به عنوان تاییدی تلویحی 

برای نزدیک بودن توافقی...



اقتصاد2
ایران وجهان

ورود آرام نقدینگی به بورس
بورس تهران همسو با تقویت خبرهای توافق قریب 
الوقوع در مذاکرات هسته ای روز گذشته نیز شاهد 
ورود آرام پول هوشــمند و نقدینگی تازه با لیدری 
گروه خودرویی ها، بانک ها و حمل و نقل است.روز 
گذشته دوشنبه ۲ اســفندماه ۱۴۰۰ شاخص کل 
قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۷۲۳۲ 
واحدی به رقم یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید.
شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۳۴۵۵ واحدی 
عدد ۳۲۷ هزار و ۸۸۲ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما با ۵۰۴۷ واحد افزایش به رقم 
۹۸۰ هزار و ۶۹۶ واحد دست یافت و شاخص بازار 
دوم نیز با ۱۵۳۴۰ واحد افزایش، عدد ۲ میلیون و 
۴۵۰ هزار واحد را تجربه کرد.در بورس تهران روز 
گذشته ۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون سهم و اوراق مالی 
قابل معامله در ۳۶۴ هزار و ۸۵۳ نوبت داد و ســتد 
شد که ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان 
را در برداشت.در فرابورس نیز شاخص کل این بازار 
با ۳۸ واحد افزایش به رقــم ۱۷ هزار و ۵۱۳ واحد 
دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۳ میلیارد 
و ۹۸۴ میلیون ســهم و اوراق مالی قابل معامله به 
ارزش بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان معامله شده 
که از این رقم مبلغ ۱۶۳ هزار میلیارد تومان مربوط 
به عملیات بازار باز بانک مرکزی در بازار معامالت 
اوراق مالی اسالمی بوده است.اصلی ترین نمادهای 
تأثیر گذار بر رشد شــاخص کل بورس تهران روز 
گذشــته نمادهای هلدینگ پتروشــیمی خلیج 
فارس با ۲۱۵۴ واحد، بانک ملــت با ۸۰۲ واحد و 
ایران خودرو با ۷۵۴ واحد افزایش بودند در مقابل 
اما نمادهای معامالتی فوالد مبارکه با ۹۵۲ واحد، 
ملی صنایع مس ایران با ۴۰۰ واحد و گسترش نفت 
و گاز پارسیان با ۳۸۵ واحد کاهش بیشترین تأثیر 
منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود 

اختصاص دادند.

سخنگوی وزارت خارجه:
تا رسیدن به نقطه توافق، راه قابل 

توجهی باقی مانده 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در نشست خبری امروز خود گفت که آمریکایی ها 
بار ها مذاکره مســتقیم با ایران را درخواست کرده 
اند، حتی دولت ترامپ هم این درخواست را داشت.
به گزارش »انتخاب«، خطیب زاده ادامه داد: آن ها 
می خواهند برخی موضوعــات را در گفت وگو های 
مســتقیم با ما مطرح کنند.او در عین حال تاکید 
کرد که نمی شــود آمریکایی ها با سیاست یکسان 
نتیجه متفاوتی را انتظار داشته باشد.خطیب زاده 
در بخش دیگری از این نشســت با بیــان این که 
مذاکرات پیشرفت های قابل توجهی داشته است، 
تاکید کرد: موضوعات باقی مانده ســخت ترین و 
کلیدی تریــن موضوعات هســتند.وی ادامه داد: 
هنوز منتظر تصمیماتی هستیم که اروپا و آمریکا 
باید بگیرند. هنوز اراده ای از ســوی آنها ندیده ایم 
که این تصمیمات گرفته شود.او با بیان اینکه خیلی 
به اســرائیلی ها توجه نکنید، گفت: مخاطب آنها 
آمریکایی ها هســتند نه ایران. ما نسبت به حرف 
های آنها توجه نداریم و مبنای قضاوت ما هم قرار 
نمی گیرند.او با گفت: مذاکره کنندگان ما در وین با 
دقت و سختی به دنبال اجرا شدن خطوط شورای 
امنیت ملی هستند که اگر چنین نبود چندین ماه 

قبل توافق انجام می شد.

شایان در هشتمین همایش ساالنه اقتصاد 
مقاومتی خبر داد:

اجرای بیــش از ۷۰ درصدی 
تعهدات بانک مسکن در طرح 

نهضت ملی
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه در طرح نهضت 
ملی برای این بانک ۲۱۰ هزار واحد تکلیف شده است، 
گفت: اکنون بیش از ۱۵۰ هزار واحد را تامین مالی 
کرده ایم.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، هشتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با عنوان 
»مسکن؛ پیشران تولید« صبح امروز اول اسفندماه 
همزمان با سالروز ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
از سوی مقام معظم رهبری، در محل سالن اجتماعات 
وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.محمود شایان، در 
این همایش که با حضور محمودزاده، معاون مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار  شد، ضمن 
تشکر از دست اندرکاران برنامه اظهار داشت: چنانکه 
در این همایش نیز تاکید شده، حوزه مسکن پیشران 
تولید است . مســکن برای حرکت صنایع، افزایش 
اشتغال، کمک به اقتصاد خانوارها و در نهایت رشد 
اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد و با توجه به اینکه 
بخش مسکن با شــاخص های اقتصادی به صورت 
پیشین و پسین پیوند دارد با صنایع و فعالیت های 
تولیدی زیادی ارتبــاط دارد.وی ادامه داد: بنابراین 
سیاست مسکن همراه با سیاست حمایت دولت منجر 
به رونق بخشــیدن به این حوزه می شود.مدیرعامل 
بانک مسکن افزود: از آنجا که دولت متعهد شده که در 
سال یک میلیون واحد ساخته شود، مجلس شورای 
اسالمی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را برای سال 
۱۴۰۰ پیش بینی کرده است که برای بانک مسکن 
۲۱۰ هزار واحد تکلیف شده که اکنون بیش از ۱۵۰ 

هزار واحد را از این محل تامین مالی کرده ایم. 

خبر

بانک ها

اتــاق بازرگانــی تهــران برای 
ششمین ســال پیاپی مراسم 
اعطای لوح، نشــان و تندیس 
امین الضــرب را در تاالر وحدت 
برگزار کرد. در این نشست که با 
حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی برپا شد 
از هشت چهره برتر حوزه کارآفرینی، صنعت و فرهنگ کشور 

تقدیر و به آنان لوح و نشان و تندیس امین الضرب اعطا شد.
تاالر وحدت تهران برابر معمول شــش سال گذشته، محل 
گردهمایی نمایندگان بخش خصوصی و فعاالن تشــکلی 
برای حضور در ششمین دوره مراسم کارآفرینی امین الضرب 
بود. مراسمی که شش سال است با ابتکار اتاق بازرگانی تهران 
برای شناســایی و معرفی چهره های برتر حوزه کارآفرینی، 
تولید و صنعت کشور برگزار می شود و طی آن کارآفرینان و 
صنعتگرانی که بار ایجاد اشــتغال، تولید و صادرات کشور را 
بر دوش می کشد به جامعه و به طور خاص نسل جوان کشور 
معرفی می شوند.در این مراســم اعضای هیات نمایندگان و 
هیات رئیســه اتاق تهران و ایران، نمایندگانی از تشکل های 
بخش خصوصی، فعاالن اقتصادی و اصحاب رسانه با رعایت 
پروتکل های بهداشتی حضور داشتند و عالوه بر این تمام این 
مراسم به صورت زنده و مستقیم از کانال آپارات و اینستاگرام 

اتاق تهران نیز پخش شد.

ضرورت بازگشت به منطق حکمرانی صحیح
در آغاز این مراسم، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با گرامیداشت 
حضور فعاالن اقتصادی و نماینــدگان بخش خصوصی در 
ششمین دوره مراســم امین الضرب که هر ســاله با هدف 
تقدیر از کارآفرینان برتر کشور برگزار می شود تا زمینه  ساز 
نهادینه  سازی فرهنگ پاسداشت مقام کارآفرین و سرمایه گذار 
در کشور باشــد، عنوان کرد که متاســفانه با رصد دقیقی از 
طی این سال ها از فضای کسب  و کار کشور صورت پذیرفته، 

مشاهده می شود که نه تنها موانع کسب وکار برداشته نشده 
که دست اندازهای جدیدی هم اضافه شده  و جاده سنگالخ 
کارآفرینی، ناهموارتر از گذشته شــده  است و به عبارتی هر 
سال دریغ از پارسال.مســعود خوانساری گفت: برای تفسیر 
شــرایط امروز به مولفه های روشــنی از جمله تحریم های 
خارجی، وضعیت سیاست داخلی، خودتحریمی ها، رشد نرخ 
تورم، افزایش حجم نقدینگی، سیالب کسری بودجه دولتی و 
بی انضباطی مالی و در یک کالم فضای نامساعد کسب و کار 
می توان اشــاره کرد. هرکدام از این موارد چنان قدرتی دارد 
که یک اقتصاد سالم و پویا را زمین  گیر کند. اما از همه اینها 
مهم تر و بلکه مقدم برتمامی شان، حکمرانی نامطلوب است.او 
با هشدار نسبت به نگران کننده بودن وضعیت کنونی؛ نه تنها از 
منظر اقتصاد که حتی از زاویه دید سیاسی- اجتماعی، افزود: 
امروز شاهدیم که نمادهای نارضایتی اقتصادی در رفتارهای 
عمومی مردم آشکار شــده  و هر روز بیشتر می شود. در واقع 
آســتانه تاب آوری و واکنش پذیری جامعه به شدت کاهش 
یافته اســت. با نگاه به این وضعیت و تایید آن، تقریبا تمامی 
مدیران و مسئوالن تصمیم گیر کشور تاکید دارند که مسئله 
اول امروز ایران بازسازی اقتصاد، برمبنای عمل به مولفه های 
حکمرانی مطلوب، فاصله گرفتن از رفتارهای غیرکارشناسی، 
بخشی نگری است. حاصل رفتارهای چند دهه گذشته ریزش 

سرمایه اجتماعی است که باید با تغییر ریل رفتارها، مانع از 
ادامه این وضعیت شد.رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که 
اشاره به این موارد، سیاه نمایی نیست و از زبان بیگانه هم بیان 
نمی شود بلکه درددل کسانی است که با وجود تمام نامالیمات، 
پای این کشور ایستاده اند، کسب وکارشــان را رها نکرده و 
همچنان به تولید ادامه می دهند، کسانی که امروز یک تقاضای 
آشــکار از حاکمیت دارند و آن بازگشت به منطق حکمرانی 
صحیح و در تراز کشورهای توسعه یافته  است.خوانساری افزود: 
فارغ از جلوه های سیاسی، سوال این است که چطور سنگاپور، 
مالزی، چین، ترکیه و بسیاری دیگر کشورها از مهلکه فقر و 
تباهی نجات یافتند و به دل توسعه قدم گذاشتند؟ چه کیمیایی 
در رفتار آنها، پنهان است که برایشان راه را هموار می سازد؟ آیا 
دسترسی به آن با وضعیت امروز برای کشور ما ناممکن به نظر 
می رسد؟ با اطمینان باید بیان داشت که راه چاره برای گذر از 
این شــرایط،  برنامه ریزی دقیق و عمل به حکمرانی صحیح 
است.او تشریح کرد که فعاالن اقتصادی در مرکز طوفان هایی 
ایستاده اند که هر وزش بادی، شــرایط آنها را بیش از بیش 
متالطم می سازد. خوانساری گفت: دستیابی به توافق یا عدم 
آن، برخوردهای سلیقه ای در وزارت خانه ها، فقدان عزم جدی 
برای حل مسائل جاری، ناسازگار های سازمانی بخصوص در 
نهادهایی مانند گمرک، تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی، 

بانک ها و چندین دستگاه دیگر، همچنین قیمتگذاری های 
دستوری و پافشاری بر اقتصاد دولتی و عدم واگذاری کارها 
به بخش خصوصی همگی نمونه های آشکاری از مسائلی است 
که یک کارآفرین ایرانی باید روزانه به جنگ آن ها برود.او یک 
رخداد غم انگیز دیگر را مهاجرت نخبگان دانشگاهی و علمی و 
ناامیدی بسیاری از کارآفرینان و سرمایه گذاران از چشم انداز 
اصالح شرایط دانست و افزود: سرمایه گذاران و نخبگان در حال 
خروج از کشورند و نگران کننده تر اینکه این اتفاق در نسل جوان 
کارآفرین استارت آپی به سرعت رو به افزایش است. تنها کافی 
است از مدیران استارت آپ های برتر ایرانی سوال کنید که چند 
نفر از نیروهایشان را در ماه های گذشته به دلیل مهاجرت از 
دست داده اند تا به عمق تاسف بار این موضوع پی ببرید. کوچ 
جوانان و ســرمایه گذاران کارآفرین به کشورهای دیگر باید 
یک تلنگر جدی برای سیاستگذاران و دولتمردان محسوب 
شود و به جای تالش برای ساده انگاری آن یا پوشاندنش در 
پســتو و انکار باید با پذیرش این واقعیت تلخ به دنبال ریشه 
یابی و برطرف کردن موانع باشند. رئیس اتاق تهران با بیان این 
که امروز در کشور به جای مانع زدایی، شاهد مانع تراشی های 
تازه هستیم، ادامه داد: متاسفانه سیاستگذاران به جای بهبود 
فضای کسب وکار با تدوین، صدور و تصویب برخی بخشنامه ها 
و قوانین مسیر کار و کارآفرینی را پچیده تر از قبل می کنند 
و در این شــرایط اســت که جوان کارآفرین یا سرمایه گذار 
وقتی با ویزای استارت آپی یا سرمایه گذاری کشوری دیگر و 
مشوق هایشان مواجه می شــود؛ نه برای ماندن در کشور که 
برای ساخت آینده خود در کشوری دیگر برنامه ریزی می کند.

مسعود خوانساری هم چنین به یک نظرسنجی اشاره کرد که 
اخیراً توسط مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته و نشان 
می دهد، مهم ترین نارضایتی سرمایه گذاران »عمل نکردن 
مسئوالن به وعده هایشان« اســت. او عنوان کرد که صدها 
وعده ای که برای بهبود شرایط در سال های گذشته داده شده 
اما در انتها نه تنها به بهبود وضعیت منتهی نشده که متاسفانه 
در بســیاری از مواقع بر خالف آن عمل شده و شرایط کار را 

پیچیده تر از گذشته کرده است.

رئیس   اتاق   تهران   درششمین   دوره   مراسم  کارآفرینی   امین الضرب    هشدار داد

کارآفرینی در تنگنای  تحریم ها 

نامه هشدارآمیز رهبر انقالب به مجلس 
درباره تکالیف بانک ها در بودجه 1401

تکلیــف بیش از حد تــوان به 
بانک ها داده نشود

رییس مجلس شورای اســالمی گفت:رهبر معظم 
انقالب هم روز گذشته نیز در نامه ای به بنده و سایر 
نمایندگان به صــورت مکتوب هشــدار دادند که 
تکلیف ماالیطاقی به بانک ها داده نشــود.به گزارش 
ایرنا، »محمدباقــر قالیباف« در جلســه علنی روز 
دوشنبه)دوم اســفندماه( مجلس شورای اسالمی و 
در جریان بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ درباره تبصره 
یک ماده واحده گفت: بر اساس آمار حدود ۲ میلیون 
تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کشور در داخل 
نفت خام مصرف می کند. بر اساس پیش بینی الیحه 
بودجه ۱۴۰۱، یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز 
باید برای صادرات در نظر گرفته شود که منبع بخش 
هزینه ای در شــبکه عمرانی همین بخش صادرات 
است.رییس مجلس شورای اسالمی افزود: با پیشنهاد 
دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق درجزء 
۲، حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز را این دو جزء 
به خود اختصاص می دهند. ایــن رقم وقتی به رقم 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اضافه شود، بیش از ۴ 
میلیون بشکه در روز باید تولید شود که کال مگر تولید 
نفت کشور چه میزان است که این میزان هم در داخل 
و هم در خارج در نظر گرفته شود. به عبارتی چنین 
منبعی وجود ندارد.وی ادامه داد: در جز ۲ تبصره یک 
که پیشنهاد حذف داده شده است، پیش بینی شده 
که برای زیر ساخت ها تهاتر انجام شود. زیر ساخت ها 
هم به معنایی زیرساخت هایی است که تولید ثروت 
کند و قدرت رشد اقتصادی را باال ببرد و همه با این 
موضوع موافق هستیم. همچنین در بند یک جزء یک 
تعهداتی در موضوع بنیه دفاعی، محرومیت زدایی و 
اشتغال داریم که باید انجام شود.قالیباف ادامه داد: 
پیشنهاد می کنم که بخش درآمدی بند )ز( و بند )ی( 
به کمیسیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیسیون یک 
بندی را در الیحه مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت 
را به اندازه ای که وجود دارد، پیش بینی کنند.وی در 
بخش دیگری از ســخنان خود گفت: در تبصره ۱۶ 
الیحه بودجه که مجددا اصالح شــده است، رییس 
بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید 
داشتند تکالیفی برای بانک ها دیده شده که نسبت به 
سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک ها را دو برابر افزایش داده 
است. اگر ما شــاهد باالرفتن نرخ کاالها و خدمات 
در سطح جامعه هســتیم همه به تکالیف ماالیطاق 
برمی گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسالمی 
به بانک ها تحمیل می شود. زمانی که این تکالیف به 
بانک مرکزی و سایر بانک ها تحمیل می شود نتیجه آن 
افزایش تورم است.وی در ادامه اظهار کرد: رهبر معظم 
انقالب هم روز گذشته نیز در نامه ای به بنده و سایر 
نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف 
ماالیطاقی به بانک ها داده نشود. این هشدار حضرت 

آقا هم به مجلس و هم به دولت است.

رییس جمهور: 
شــرط رســیدن بــه توافق، 
تأمین منافع ملــت ایران و لغو 

تحریم هاست
رییس جمهور با تأکید بر اینکه آمریکا باید اراده خود را 
برای برداشتن تحریم ها اثبات کند، گفت: برای رسیدن 
به توافق در مذاکره با غربی ها، تأمین منافع ملت ایران، لغو 
تحریم ها، تضمین معتبر و بسته شدن پرونده های سیاسی 
ضروری است.آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه 
در نشست خبری مشترک با تمیم بن حمد آل ثانی در 
دوحه، با قدردانی از دعوت امیر قطر برای سفر به این کشور 
و حضور در اجالس بزرگ گازی جهان اظهار داشت: امروز 
با دو هدف در دوحه حضور یافتم که یکی توسعه روابط 
دوجانبه بین ایران و قطر و  دیگری حضور در نشست سران 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز است.رییس جمهور با 
»خوب و مثبت« خواندن دیدارش با امیر قطر، افزود: در 
این دیدار توافق کردیم دو کشور از ظرفیت ها و فرصت های 
موجود برای گسترش همکاری ها و تعمیق مناسبات در 
عرصه ها و حوزه های مختلف بهره مند شوند.وی ادامه داد: 
با توجه به قرابت سرزمینی و منافع مشترک ایران و قطر، 
تصمیم گرفتیم گام های جدی و جدیدی برای افزایش 
روابط و تنوع بخشی زمینه های همکاری ها برداشته شود.

رییس دولت سیزدهم با اشاره به توافق خود با امیر قطر 
برای افزایش جدی همکاری های دو کشور در حوزه راه، 
انرژی، تجاری، سرمایه گذاری، امنیت غذایی، سالمت و 
فرهنگ، اضافه کرد: ایران آمادگی خود را برای همکاری 
کامل در برگــزاری هرچه بهتر بازی هــای جام جهانی 
فوتبال ۲۰۲۲ قطر اعالم کرده اســت.آیت اهلل رئیسی با 
برشماری مزیت های بی نظیر ایران در زمینه های مختلف، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران به دنبال تحول و جهش 
در سطح منطقه ای اســت و این مزیت ها زمینه تبدیل 
شدن همکاری دو جانبه، چندجانبه و رشد منطقه ای را 

تضمین می کند.
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همایش تجاری ایران و ازبکســتان در اتاق ایران 
برگزار شــد. در این نشســت معــاون اقتصادی 
رئیس جمهــور، رئیــس اتــاق ایــران، معاون 
نخســت وزیر و وزیر تجارت خارجی ازبکســتان 
و جمعی از فعاالن اقتصادی ایران و ازبکســتان 
حضور داشتند.همایش تجاری ایران و ازبکستان 
با حضور »معــاون اقتصــادی رئیس جمهور«، 
»رئیس اتاق ایران«، »معاون نخست وزیر و وزیر 
ســرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکســتان« 
و جمعی از فعاالن اقتصادی ایران و ازبکســتان 
برگزار شد. روز گذشــته نیز قراردادی بین وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت و معاون نخســت وزیر 
و وزیر تجــارت خارجی این کشــور که در رأس 
هیاتی ۲۰ نفــره از فعاالن اقتصادی ازبکســتان 
به ایران ســفر کرده، به امضا رســید.در ابتدای 
همایش تجاری ایران و ازبکســتان، محمدرضا 
کرباســی، معاون بین الملل اتاق ایران با اشــاره 
به امضای اســناد همکاری بلندمدت در راستای 
افزایش ســطح همکاری ها تا یک میلیارد دالر، 
گفت: در صورت رفع موانع موجود، امکان توسعه 

همکاری ها تا سقف دو میلیارد دالر نیز وجود دارد 
و برای تحقق این مهم، برقراری پرواز مســتقیم 
بین دو کشــور، تســهیل حضور شــرکت های 
خدمات فنی مهندســی ایرانی در ازبکســتان، 
برقراری سیســتم تهاتر بین بانک های مرکزی 
دو کشــور و رفع مشــکالت موجود در سیستم 
حمل ونقل میان دو کشــور باید در دســتور کار 
قرار گیرد. کرباسی از فعالیت اتاق مشترک ایران 
و ازبکســتان و انعقــاد موافقت نامــه ایجاد اتاق 
 مشــترک متناظر در ازبکســتان بین اتاق های

 بازرگانی دو کشــور ســخن گفت و ادامه داد: با 
تشکیل اتاق مشترک ازبکســتان و ایران زمینه 
برای ایجــاد مجمع تجــاری دو کشــور فراهم 
می شــود. از طرف دیگر با توجه به افزایش روند 
فعالیت های تجاری باید جایگاهی را مدنظر قرار 
دهیم تا به حل اختالفات تجاری احتمالی کمک 

کند. در این رابطه پیشنهاد تشکیل کمیته حل 
اختالفات تجــاری را داریم و بــرای ایجاد اعالم 
آمادگی می کنیم.او اقتصاد ایران و ازبکســتان را 
مکمل یکدیگر دانســت و ابراز امیدواری کرد که 
این نشست منتج به تفاهم های مؤثر بین فعاالن 

اقتصادی دو کشور شود.

ظرفیت های همکاری تجاری ایران و 
ازبکستان بسیار متنوع است

ر ادامــه همایش، رئیس اتاق ایــران با نگاهی به 
تحــوالت و اصالحات اخیر ازبکســتان از تمایل 
و عالقه مندی تجار ایرانی بــرای کار با همتایان 
خــود در ایــن خبــر داد و در مقابــل موقعیت 
اســتراتژیک ایــران را بــا توجه به دسترســی 
به آبــراه خلیج فارس بــرای ازبکســتان و دیگر 
کشــورهای منطقه، مهم دانست.غالمحســین 

شــافعی گفت: ایران ازنظــر ظرفیت های باال در 
خدمات فنی مهندســی و نیروی انسانی باتجربه 
و آگاه، موردتوجه کشــورهای منطقه اســت و 
نقــش مهمی در تأمیــن انرژی جهــان دارد. از 
طرفی کوتاه ترین و ســریع ترین مسیر ترانزیت 
کاال بیــن روســیه، خاورمیانه و شــمال آفریقا 
 و همچنین بین آســیای مرکــزی و اروپا دیگر 
محسوب می شود.او با تأکید بر وجود ظرفیت های 
قابل توجه برای همکاری ایران و ازبکســتان در 
حوزه معدن، افــزود: دو کشــور در زمینه های 
متنوعی می توانند با هم همکاری کنند و در حوزه 
نانــو و بیوتکنولوژی نیز امــکان تبادل اطالعات 
وجود دارد چراکه ایــران در این حوزه تجربیات 
باالیی کسب کرده است، البته رفع موانع بانکی، 
کاهش هزینه های حمل ونقل و افزایش واگن های 
فعال در بخش ریلی بین دو کشور ضرورت دارد.

شــافعی، عضویت ناظر ازبکســتان در اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا و عضویت ایران در این منطقه و 
پیمان شانگهای را مؤید توسعه سطح همکاری ها 

و زمینه ساز افزایش مناسبات عنوان کرد.

درز خبرهای مثبت از جلسات وین به بیرون، بازار ارز را وارد 
فاز ریزشی کرد؛ به طوری که امروز قیمت دالر وارد کانال 
۲۵ هزار تومان شد.به گزارش خبر آنالین به نظر می رسد 
شــمارش معکوس برای اعالم توافق وین آغاز شده است؛ 
این را می شود در اظهارات اخیر سخنگوی بانک مرکزی 
نیز مشــاهده کرد. مصطفی قمری وفا، ســخنگوی بانک 
مرکزی شب گذشته در پاسخ به توییتی که توسط یکی از 
خبرنگاران صدا و سیما زده شده بود، توافق را بسیار نزدیک 
و در دسترس توصیف کرد و این موضوع را وابسته به اراده 
طرف های مذاکره با ایران دانســت. در حال حاضر اغلب 
رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی، این توییت مدیر 
روابط عمومی بانک مرکــزی را به عنوان تاییدی تلویحی 
برای نزدیک بودن توافقی بین ایران و قدرت های جهانی 
تلقی کرده اند.در این میان، وزیر امور خارجه ایران که برای 
شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان به سر می برد، 

در گفت وگو با شبکه سی ان ان تاکیده است که ایران نسبت 
به حصول توافق در مذاکرات وین خوش بین است.حسین 
امیرعبدللهیان در توضیح این اظهارات خود عنوان کرده؛ چرا 
خوش بین هستم؟ چون دولت آقای دکتر رییسی اراده جدی 
دارد برای این که به توافق خوب در وین دست پیدا کنیم.
امیرعبدللهیان در این مصاحبه که بخش کوتاهی از آن را 
کریستین امانپور مجری شبکه سی. ان. ان در صفحه توئیتر 
خود منتشر کرده، افزوده؛ دولت آقای دکتر رئیسی تاکید 
دارد و عالقه مند است که به یک توافق خوب و فوری دست 
پیدا کنیم.رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین 
تصریح کرده؛ ما در هفته های گذشته برای رسیدن به یک 

توافق خوب، تالش های زیادی کرده ایم. اگر آمریکا و طرف 
غربی در این لحظات حساس و شرایط حساس مذاکرات ما 
در وین، واقع بینانه برخورد نکنند، حتما مسئول شکست 
احتمالی مذاکرات خواهند بود. اما ما با خوش بینی و با جدیت 
برای رسیدن به یک توافق خوب در وین تالش می کنیم.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
واقع در وین نیز روز جمعه در توییتی نوشت: مذاکرات وین 
بر سر برجام می تواند تا پایان ماه جاری با موفقیت به اتمام 
برسد. با توجه به پیشرفت هایی که در مذاکرات انجام شده 
اســت، اخیرا طرفین مذاکرات مطرح کرده اند که این دور 

ممکن است دور آخر مذاکرات وین باشد.

قیمت دالر کانال عوض کرد
درز چنین اخباری تاکنون از روند جلســات وین، این روزها 
پالس های مثبتی را به بازار ارز تهران می دهد؛ تا جایی که قیمت 
دالر در سراشیبی قرار گرفته و وارد کانال ۲۵ هزار تومان شده 
است. گزارش ها نشان می دهد که نرخ دالر آمریکا در اولین روز 
اسفند ۱۴۰۰ با کاهش ۳۶۲ تومانی، در بازار به قیمت ۲۵ هزار 
و ۶۴۷ تومان رسیده است.در این شرایط، فعاالن بازار ارز عنوان 
می کنند سایه توافق هسته ای بر روی بازار ارز وجود دارد و هر 
لحظه ممکن است که دالر قیمت های پایین تری را تجربه کرد.

در چنین شرایطی، پیش بینی ها حاکی از آن است که در صورت 
حصول توافق وین، دالر رقم های پایین تری را تجربه خواهد کرد. 
برخی از ناظران بازار، کف قیمتی دالر را در شرایط کنونی و در 
آستانه توافقی که گفته می شود عن قریب حاصل خواهد شد، ۲۴ 
هزار تومان در بازار آزاد می دانند؛ چراکه نرخ دالر در بودجه سال 

آینده برابر با ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است. 

چنانچه رونــد اخبار مثبت در ارتباط بــا نرخ ارز، به 
ســرانجام رســیدن مذاکرات احیای برجام و بهبود 
عرضه شــرکت های خودروســاز در ماه پایانی سال 
تقویت شود می توان امیدوار بود که قیمت خودرو بر 
خالف سنت پیشین در شب عید روند کاهشی به خود 
بگیرد.به گزارش اکوایران، بررسی ها نشان می دهد 
عالوه بر افزایش ســرعت تکمیل خودروهای ناقص، 
نزولی شدن نرخ ارز و اخبار مخابره شده از وین سبب 

شده قیمت در بازار خودرو به نوعی به ثبات برسد.

خودروی ناقص خودروسازان را اذیت کرد
کلید واژه خودروی ناقص در نیمه دوم سال جاری 
شرکت های خودروسازان را بسیار اذیت کرده و 
به نوعی آنها را تحت فشــار قرار داده است با این 
حال به نظر می رسد روند تکمیل این خودروها 
بهبود یافته و آن طــور که ذبیــح اهلل خداییان 
رییس سازمان بازرسی کل کشور در یک برنامه 
تلویزیونی گفت حــدود ۳۰  درصد خودروهای 
دپویی تکمیل و روانه بازار شدند. براساس آخرین 
اطالعات منتشر شــده تعداد خودروهای ناقص 

حدود ۱۷۰ هزار دســتگاه برآورد می شد که از 
این تعداد  ۵۰ هزار دستگاه تکمیل و به تعبیری 
تجاری شــدند. در کنار اخبار مثبت در ارتباط با 
تکمیل خودروهای ناقص، نزولی شدن نرخ ارز و 
همچنین خبرهای مخابره شد از وین در ارتباط با 
توافق قریب الوقوع میان طرفها ی مذاکره سبب 

شده تا بازار خودرو به نوعی به ثبات برسد.

خودروهای زمین گیر شده در پارکینگ 
دو خودروساز

اواخر مهرماه امســال بازدید اشــکان میرمحمدی 
بازرس کل امور صمت ســازمان بازرسی کل کشور 
از  ایران خودرو و ســایپا پرده از دپوی حدود ۱۴۰ 
هزار دســتگاه خودرو به صورت ناقص در پارکینگ 
دو شرکت خودروساز برداشــت.  همزمان با رسانه 
ای شدن خبر زمینگیر شــدن این تعداد خودرو در 

پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور، نوسان نرخ ارز 
نیز در بازار تشدید شــد. طوالنی شدن مذاکرات در 
آن زمان نیز مزید بر علت شد تا نمودار قیمت خودرو 
در بازار روند صعودی به خود بگیرد. اما این روزها به 
نسبت چهارماه گذشــته به نوعی ورق بازار خودرو 
برگشته و افزایش قیمت خودرو جای خود را به ثبات 
قیمت داده اســت.افزایش تعداد خودروهای ناقص 
تکمیل شده در زمانی که نمودار نرخ ارز نیز در بازار 
روند کاهشی به خود گرفت دست به دست هم دادند 
تا به دنبال توییتی که علی باقری کنی مذاکره کننده 
ارشد ایران درباره روند مذاکرات احیای برجام منتشر 
کرد به نوعی قیمت ها در بازار خودرو به ثبات برسند.

قیمت خودرو سنت شکنی می کند؟
در حال حاضر به نظر می رسد قیمت خودرو در 
نقطه ای قرار گرفته که هم امکان تخلیه بیش از 

پیش حباب را دارد و هم امکان باد شدن بیشتر 
حباب. چنانچه روند اخبار مثبت در ارتباط با نرخ 
ارز، به سرانجام رســیدن مذاکرات احیای برجام 
و بهبود عرضه شــرکت های خودروســاز در ماه 
پایانی سال تقویت شود می توان امیدوار بود که 
قیمت خودرو بر خالف سنت پیشین در شب عید 
روند کاهشی به خود بگیرد اما چنانچه بار دیگر 
شاهد بدبین شدن معامله گران در بازار ارز باشیم 
یا اینکه مذاکره کنندگان بی نتیجه میز مذاکره 
را در وین ترک کنند این دو اتفاق در کنار مخابره 
چالش های جدید خودروســازان برای عرضه به 
بازار می تواند بار دیگر نمــودار قیمت خودرو را 
صعودی کند. وضعیت حاکم بر بازار سبب شده 
تا فروشندگان و خریداران دســت از داد و ستد 
کشیده و منتظر اتفاق های آینده باشند. اتفاقی 
هایی که می تواند رونــد بازار را تغییر داده و کف 
عرضه یا تقاضا را سنگین کند. چنانچه کفه تقاضا 
ســنگین شــود قیمت ها روند صعودی به خود 
خواهند گرفت و چنانچه کف عرضه سنگین شود 

شیب کاهش قیمت خودرو تندتر خواهد شد.

در همایش تجاری ایران و ازبکستان چه گذشت؟

آغاز دوران جدید در روابط ایران و ازبکستان

وضعیت ویژه در بازار ارز / دالر یک کانال عقب رفت

کف قیمت دالر چه قدر است؟

در همایش تجاری ایران و ازبکستان چه گذشت؟

خودرو در سراشیبی قیمت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به ۱۱ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۳۳۳ تومان رسید
میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۲ اسفندماه در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۳۳۳ تومان رسید. میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۳۳۳ تومان است.میانگین قیمت نیم سکه نیز ۶ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۸۹۴ تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۵۷۸ تومان و سکه 

یک گرمی ۲ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان است.
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چشم انداز مسکن در صورت توافق
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

در صورتی که برجام تحقق پیدا کند برای مردم و اقتصاد همچنین اقتصاد مسکن سودآور است. به عبارتی امضای توافق به نفع مردم و تمامی حوزه های اقتصادی اعم از اقتصاد مسکن است. گاهی مشاهده می شود برخی 
مسووالن نسبت  به ریزش آنچنانی در بازار مسکن در صورت تحقق برجام سخن می گویند. 

به نظر اینطور نیست. به عقیده بنده این اتفاق یک خیر عام المنفعه برای تمامی بخش های اقتصادی است. امضا توافق در وین به این معنا نیست که دیگر اتفاقات در بازارها تاثیر گذار نیستند. مدیریت بخش های اقتصادی 
مانند بخش مسکن بعد از توافق مهم است. سرمایه هایی که به صورت انباشت برای مردم ایجاد شده باید در مسیر درست و عالی هدایت شوند. در این شرایط می توان به بهره برداری از مزایای برجام امید داشت. اقتصاد 

مسکن نیز مانند دیگر بازارها باید مدیریت شود. 
مردم با لغو تحریم نباید منتظر ریزش آنچنانی قیمت مسکن باشند. قیمت امالک زمانی با انتشار اخبار سیاسی، ازجمله مذاکرات کاهش پیدا می کند که این اخبار بر روند دیگر بازارها، به ویژه قیمت دالر، قیمت طال و خودرو 

اثر بگذارد. مگر اینکه با مذاکرات و رفع تحریم ها تولید ثروت داشته باشیم و سطح درآمد مردم افزایش پیدا کند. در این شرایط دیگر بازار راکد نیست. یعنی خرید و فروش خانه رونق دارد.
اما در صورتی که در وین توافق به سرانجام نرسد و برجام احیا نشود، بازار با یک رکود تورمی و افزایش کاذب قیمت مواجه خواهد شد. مردم بار دیگر به دلیل هیجان منفی و کاذب به بازار هجوم می آورند. حتی اگر در وین 

اتفاق خاصی نیفتد و لغو تحریم ها را نیز نداشته باشیم با مدیریت درست اقتصاد می توان از تبعات ناشی از عدم توافق به سالمت عبور کرد. در بازار مسکن همه چیز وین نیست. 
بازار شب عید نیز در حالیکه می بایست مانند سالهای قبل از رونق نسبی برخوردار شود به دلیل همزمانی با روزهای مذاکرات و اخبار برجام امیدی به رونق مناسب ندارد. نشانه های رونق مسکن در شب عید ضعیف است. 
همزمانی ادامه مذاکرات و احتمال توافق در دقیقه نود و تقابل آن با روزهای پایانی سال موجب شده مردم همچنان در حالت انتظار باقی بمانند. به هر ترتیب نجات حوزه اقتصاد مسکن در گرو رونق است نه افزایش و کاهش 

قیمت. این فرآیند باید جوری پیش برود که بتوانیم این رونق را متناسب با تورم پیش روی مدیریت کنیم.

عضو شــورای عالی کار با بیان اینکه جلسه شورای 
عالی کار ۷ اسفند برگزار می شود، گفت: مزد کارگر 
باید به گونه ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، عدد 
فعلی دســتمزد فقط کمک می کند که کارگر زنده 
بماند. محمدرضا تاجیک اظهار کرد: جلســه بعدی 
شورای عالی کار روز شنبه ۷ اسفند ماه برگزار می شود 
که در این جلسه در مورد دســتمزد کارگران بحث 

خواهیم کرد.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: توافق شرکای 
اجتماعی ما در شــورای عالی کار این است که برای 
تعیین دســتمزد ۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۴۱ )حداقل 
مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران 
و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد 
باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد 
متوسط آن توســط مراجع رســمی اعالم می شود 
را تأمین نماید.( اولویت کاری باشــد. وی ادامه داد: 
دستمزد کارگران باید به گونه ای باشد که فرد بتواند 
زندگی کند، متأســفانه عدد فعلی دســتمزد فقط 
کمک می کند که کارگر زنــده بماند. در حال حاضر 
دستمزد تنها ۴۰ درصد از هزینه های زندگی فرد را 
پوشش می دهد. تاجیک در مورد اعدادی که از سوی 
نمایندگان مجلس در مورد میزان افزایش دستمزد 
۱۴۰۱ مطرح می شود، گفت: ترکیب شورای عالی کار 
مشخص است و نمایندگان مجلس در این شورا حضور 

ندارند بنابراین اعالم درصد و عدد جنبه خوبی ندارد 
و تورم زا بوده و بار روانی دارد؛ اعالم درصد نمی تواند 

زندگی کارگران را بچرخاند.
عضو شــورای عالی کار افزود: توقع ما از دولتمردان 
حمایت از کارگران است. در روزهای آتی با فراکسیون 
کارگری مجلس هم جلسه ای خواهیم داشت که توقع 
حمایت از سوی آنها داریم.وی در مورد عدم توجه به 
سبد معیشت در تعیین دستمزد، اظهار کرد: ما همواره 
سر این موضوع چالش داشته ایم این در حالیست که 
سبد معیشــت خط کش و خط قرمز ما برای تعیین 
دستمزد است. گالیه ای که از دولت های قبلی داریم 
این است که به عدد سبد معیشت برای تعیین دستمزد 
توجه چندانی نمی شــد که همین موضوع منجر به 
عقب افتادگی دســتمزد و توان کارگر برای تأمین 

معاش روز به روز کمتر شد.
تاجیک در خصوص مــزد منطقه ای نیز گفت: مرکز 
پژوهش های سازمان تأمین اجتماعی پژوهشی در 
مورد مزد منطقه ای تهیه کرده که در کمیته دستمزد 
این پژوهش مورد بررســی قرار خواهد گرفت.عضو 
کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون 
کار به صراحت تاکید دارد که دستمزد باید بر اساس 
صنایع و مناطق تعیین شود؛ جامعه کارگری با مزد 
منطقه ای مشکلی ندارد زیرا در این صورت شهرهایی 
که تورم باالتری دارند، دستمزد بیشتری باید بپردازند.

در حالی که قیمت گذاری دســتوری یکی از مهم ترین 
ابزارهای دولت برای تنظیم بازار کاالهای اساســی است 
اما این کار منجر به چندنرخی شدن کاالها از جمله تخم 
مرغ شده است. در حالی که قیمت گذاری دستوری یکی از 
مهم ترین ابزارهای دولت برای تنظیم بازار کاالهای اساسی 
است اما این کار منجر به چندنرخی شدن کاالها از جمله 

تخم مرغ شده است.
بر این اساس، معموالً دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت 
و تورم، اقدام به سرکوب قیمت ها و تعیین دستوری نرخ 
می کنند تا کاالها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد 
با این حال طبق پیش بینی کارشناسان این اقدام نه تنها 
تاکنون به تثبیت قیمت کاالها کمکی نکرده بلکه خود به 
عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دالل 
بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.

در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافیست تا شاهد 
دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ 
از این همین نقطه است که درهای داللی و رانت به سود 
عده ای فرصت طلب باز می شود که تاکنون مصادیق زیادی 
از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم. 
یکی از محصوالتی که چنین اتفاقی برای آن رخ داده، تخم 
مرغ است. بر این اساس آنچه شــاهد هستیم ادامه روال 
قبل در دولت جدید است و همچنان شاهد قیمت گذاری 
دستوری و چند نرخی شدن محصوالت در بازار هستیم 
که فروشندگان در خرده فروشی ها به بهانه محصول دولتی 
و محصول آزاد، هر قیمتی را که تمایل داشــته باشند به 

مصرف کننده اعالم می کنند. نمونه بارز این اتفاق در بازار 
تخم مرغ رخ داده است.

در همین راســتا چندی پیش قیمت هر شانه تخم مرغ 
تا شانه ای ۶۵ هزار تومان نیز رســید و دولت قیمت این 
محصول را در هر شانه ۴۳ هزار تومان اعالم کرد. اما در حال 
حاضر گزارشات میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد قیمت 
تخم مرغ در مغازه های خرده فروشی سطح شهر از ۴۳ تا 
۵۵ هزار تومان متفاوت است.در این زمینه یکی از مغازه 
داران در گفتگو با خبرنگار مهر قیمت هر شانه تخم مرغ را 
۴۹ هزار تومان و قیمت هر عدد از آن را ۱,۶۵۰ تومان عنوان 
کرد و درباره اینکه قیمت مصوب تخم مرغ ۴۳ هزار تومان 

است، گفت: ۴۳ هزار تومان قیمت تخم مرغ دولتی است.
یکی دیگر از فروشندگان نیز تخم مرغ را دانه ای ۱۷۰۰ 
تومان و شــانه ای ۵۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: االن 
قیمت ثابتی برای تخم مرغ وجود ندارد و به هر مغازه ای 
که سر بزنی با یک نرخ مواجه می شــوی اما اگر به دنبال 
تخم مرغ دولتی هستی به میادین میوه و تره بار مراجعه 
کن. البته باید در نظر داشته باشــی که آنجا وقتت زیاد 
گرفته می شود! این در حالی است که کارشناسان قیمت 
گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات 
را روش های منسوخ برای تنظیم بازار می دانند و بارها از 
این اقدامات دولتمردان انتقاد و آن را عامل ورشکستگی 
تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته اند و مصرف کنندگان 
نیز نصیبی از سیاست نمی برند و گاهی حتی در حق آنان 

اجحاف بیشتری می شود.

گزارش رصد و پایش قیمت اقالم اساسی بازار کشور 
منتهی به ۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط  انجمن ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان به معاون اول رئیس جمهور 
ارسال شد.به گزارش  تسنیم،  کارگروه رصد و پایش 
قیمت اقالم اساسی و پر مصرف بازار توسط انجمن ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با مشارکت انجمن 
های استانی در پایان هر ماه اقدام به احصاء قیمت اقالم 
اساسی و پر مصرف بازار کرده و گزارش آن را به معاون 

اول رئیس جمهور می کند. 
مطابق این گزارش با رصد ۵۲ قلم کاالی اساســی و 
پرمصرف بازار منتهی به ۱ اســفند ۱۴۰۰ مشخص 
گردید میانگین کشوری قیمت ۲۱ قلم کاال نسبت 

به ماه گذشته بدون تغییر مانده است.تعداد ۱8 قلم 
کاال از ۵۲ قلم کاال نسبت به ماه گذشته افزایش قیمت 
بین ۱ تا ۱۰ درصد داشته اند. قیمت انواع برنج ایرانی، 
سیب زمینی، موز، پیاز و گوجه فرنگی نسبت به ماه قبل 

افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصد داشته است.
همچنین قیمت آب آشامیدنی بطری، ورق فوالدی، 
پودر شوینده ماشینی و انواع تایر نسبت به ماه قبل 

کاهش قیمت بین ۱ تا ۱۰ درصدی داشته اند.
بر اساس این گزارش قیمت برنج طارم، برنج هاشمی، 
نخود، سیب زمینی، آب آشامیدنی بطری و رب گوجه 
فرنگی نسبت به یک سال گذشــته افزایش قیمت 

بیشتر از ۱۰۰ درصدی داشته اند.

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان قطعــات و 
تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران در 
رابطه با ارتقاي استاندارد آالیندگي موتورسیکلت هاي 
ساخت داخل از یورو ۴ به یورو ۵ که قرار است از سال 
آینده اجرایي شود، عنوان کرد: به منظور تسریع فرآیند 
ارتقاي اســتانداردها در حال رایزني با شوراي شهر 
هستیم و سعي بر این است پیاده سازي استانداردها از 

سه ماه دوم سال آینده اجرایي شود.
مصطفی صفرخانــی در خصوص ضــرورت ارتقاي 
استانداردهاي آالیندگي موتورسیکلت ها از سال آینده 
و قابلیت اجراي آن اظهار داشــت: ارتقاي استاندارد 
آالیندگي در موتورسیکلت ها قابلیت اجرا دارد؛ اما ابتدا 

باید زیرساخت هاي مدنظر را مورد بررسي قرار داد.
وي با بیــان اینکه صنــف بنده مســئولیت ارتقاي 
استانداردهاي آالیندگي موتورسیکلت ها را به عهده 
دارد، عنوان کرد: ارتقاي استانداردها نیازمند تجهیزات 
فني است و سیســتم ها باید مجهز به نشانگر درصد 
آالیندگي شــوند. هم اکنون نیز بــراي ایجاد مراکز 
معاینات و تجهیز دستگاه ها در حال رایزني با شوراي 
شهر هستیم و آنها نیز خواســته هایي دارند که باید 
 آنها را تامین کنیم، چرا که برنامــه ریزي براي ایجاد 

مجموعه اي کشوري و یا در سطح کالن شهري مانند 
تهران باید به درســتي انجام شــود. رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان قطعــات و تعمیرکنندگان دوچرخه 
و موتورســیکلت تهران افزود: چنانچه امکان ایجاد 
زیرساخت ها و تجهیز دستگاه ها وجود نداشته باشد 
کارشناسان بسیار مجربي در صنف ما وجود دارند که 
داراي تجربه و مهارت کافي در این حوزه هستند و با 
توجه به شــناختي که روي موضوع آالیندگي دارند 
مي توانند استانداردهاي آالیندگي را به صورت تجربي 
ارتقا دهند. صفرخاني در پاسخ به این سوال که اعمال 
استاندارد یورو ۵ از سال آینده روي موتورسیکلت ها 
اعمال خواهد شــد، گفت: به منظور تسریع روند کار 
در حال رایزني با شوراي شهر هستیم و سعي بر این 
است پیاده سازي استانداردها از سه ماه دوم سال آینده 
اجرایي شود. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات 
و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران در 
پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مصرف سوخت باال 
در موتورسیکلت هاي کاربراتوري ارتقاي استاندارد 
آالیندگي و تبدیل موتورسیکلت هاي کاربراتوري به 
انژکتوري موجب صرفه جویي در مصرف سوخت و در 

نهایت کاهش آلودگي هوا خواهد شد.

گرانی برنج در فروشگاههای 
خرده فروشی و فروشگاههای 
زنجیره ای همچنــان ادامه 
دارد. بســیاری از دســت 
اندرکاران بازار معتقدند عده 
ای دالل، سودجو و عمده فروش در شمال کشور اقدام 
به گران فروشی و انتشار شــایعاتی مبنی بر گرانی این 
محصول می کنند که باید این موضوع توسط مسووالن 
امر پیگیری شود. رئیس اتحادیه برنج و خواربار اصفهان با 
اشاره به گرانی برنج ایرانی گفت: فعالً به نظر نمی رسد که 
قیمت برنج کاهش یابد. باید منتظر کشت برنج سال آینده 
باشیم تا با توجه به شــرایط برداشت و میزان هزینه ها، 

قیمت آن تعیین شود. 
حســن تقی زاده، رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل نیز 
می گوید: مافیای برنج داخلی و صاحبان فروشگاه های 
زنجیره ای که برنج در حجم باال خریــداری و آن را دپو 

کرده اند می خواهند قیمت برنج داخلی را تا پایان سال 
به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هدایت کنند. نارضایتی مردم 
از گرانی این کاالی اساسی به اوج خود رسیده و این در 
حالی است که همواره قیمت این کاال در حال افزایش 
است. مردم دیگر در کشوری که قطب تولید برنج است 
نمی توانند از برنج ایرانی استفاده کنند. این در حالی است 
که قیمت برنج خارجی نیز سر به فلک کشیده و مردم از 

کاالی خارجی نیز نمی توانند استفاده کنند. 
به گفته امسال مسووالن به دلیل کاهش بارندگی بین ۲۵ 
تا ۳۵ درصد کمتر برداشت برنج انجام گرفت. درحالی که 
هزینه هایی مانند خرید ســم، کود و دستمزد کارگران 

ثابت بود اما برداشت کمتری صورت گرفت.
بر این اساس کشــاورزان، مصمم به عرضه نکردِن برنج 
خود با نرخ پایین شدند. از طرفی هم تقاضا باال بود و برای 
همین به یک باره قیمت این محصول تا این میزان گران 
شد. شاید سال های گذشته، دالل ها در گرانی برنج نقش 
داشتند؛ اما امسال تعیین قیمت برنج به دست کشاورزان 
افتاده و حتی تالش نهادهای مرتبط برای مقابله با گرانی 

این محصول، تأثیری در کنترل قیمت ها نداشته است. 
فعاًل به نظر نمی رســد که قیمت برنج کاهش یابد. باید 
منتظر کشت برنج سال آینده باشیم تا با توجه به شرایط 

برداشت و میزان هزینه ها، قیمت آن تعیین شود.
در همین رابطه دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
به علل افزایش افسارگســیخته قیمت برنج پرداخته و 
به "کســب و کار" گفت: برنج در پنج ردیف قیمتی به 
این ترتیب در بازار عرضه می شود. برنج شرکت بازرگانی 
دولتی برای اقشار ضعیف کشور ۱۲ هزار و پانصد تومان، 
برنج هندی ۱8 هزار و پانصد تومان، برنج هندی آزاد ۲۳ 
هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۹ هزار تومان و برنج ایرانی 

درجه یک ۷۷ هزار تومان.
قاسمعلی حســنی اضافه کرد: چند عامل اساسی در 
افزایش شدید قیمت برنج ایرانی در هفته های گذشته 
نقش داشته است. هر ساله بر اساس یک دستورالعمل 
کامال اشــتباه از ابتدای مرداد تا ابتدای دی ماه واردات 
هرگونه برنج خارجی به داخل کشــور ممنوع می شود. 
آن هم در صورتــی که برنج ایرانــی می تواند تنها یک 

سوم از نیاز بازار کشور را تأمین کند و برای تأمین مابقی 
نیاز کشــور واردات برنج ضرورت دارد. اما هرساله این 
ممنوعیت پنج ماهه تحت برخی فشارها اجرا می شود. 
اجرای این ممنوعیت و وارد نشدن حتی یک کیلو برنج 
به کشور باعث اوج گرفتن سودجویی و گرانفروشی میان 

تولیدکنندگان داخلی می شود.
حسنی افزود: افزایش شــدید قیمت بذر، کود، کارگر 
و حمل ونقل در یک ســال گذشــته باعث شده است 
کشاورزان برنج خود را نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد 
گران تر بفروشند که عدد معقولی است و نباید گرانی برنج 

را تنها به گردن دالالن بیندازیم.
به گفته وی، حرکت زمین های کشاورزی شمال کشور 
که در آن ها تولید برنج انجام میشد به سمت تبدیل به 
ویالهای مسکونی از دیگر علت های مهم کاهش تولید 
برنج و افزایش قیمت این محصول اســت. کشت برنج 
ایران در 8 اســتان انجام می شــود اما هیچکدام از این 
استان  ها مانند سه استان شمال کشور نمی توانند برای 
برنج قیمت گذاری کنند. واگذاری بخشی از اختیارات 
وزارت بازرگانی )صمت( به وزارت جهاد کشاورزی از دیگر 
عوامل افزایش قیمت برنج است. وزارت صمت سال های 
متمادی است که مسئولیت واردات و توزیع برنج کشور 
را در اختیار دارد اما طی یک تصمیم گیری غلط و انتقال 
این مسئولیت ها، شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران 

دچار اختالل شد و گرانی برنج رخ داد.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: تنش 
آبی و خشکسالی شدید از دیگر عوامل کاهش تولید برنج 
و افزایش قیمت  این محصول است. برنج هندی هنوز هم 
پرمصرف ترین برنج کشــور برای استفاده های صنعتی 
مانند پادگان ها، دانشــگاه ها، بیمارســتان ها و ادارات 
دولتی است اما گفتنی است پس از افزایش قیمت شدید 
برنج های ایرانی در هفته های گذشته مردم کشور میل 
بسیار زیادی به خرید برنج های پاکستانی پیدا کرده اند و 
مصرف این نوع برنج نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد 
افزایش پیدا کرده اســت چون تشــخیص آن از برنج 

پرمحصول ایرانی دشوار است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

در حالی فعاالن بازار مسکن 
اعالم کرده اند با توافق در 
وین شاهد ریزش آنچنانی 
قیمتهــا در بازار مســکن 
هســتیم که بســیاری از 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند اخبار مذاکرات 
و حتی توافق در وین تاثیر زیادی بر تغییر قیمتها 
نخواهد داشت. شاید در کوتاه مدت هیجان مثبت 

ناشــی از این خبر بر کاهش قیمتها موثر باشد اما 
مدیریت نادرســت می تواند قیمتها را در مســیر 

افزایشی هدایت کند. 
با لغو تحریم ها و چشم انداز کاهشی نرخ ارز و دالر 
در کشور اکنون گره بازار مسکن را کورتر شده است. 
بازار مســکن دیگر از تب و تاب افتاده است. روز به 
روز از تعداد خریداران مســکن کم می شــود و بر 
فروشندگان بازار افزوده تر می شود. پیشی گرفتن 
عرضه مسکن بر تقاضا سبب شده است تا وضعیت 

بازار با رکودی بی سابقه گره بخورد.

البته عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان 
می گوید: با لغو تحریم و بازگشــت انبوه سازان و 
توسعه گران به بازار ساخت و ساز، تولید پایدار شکل 
می گیرد ، قیمت ها تثبیت می شود و انتظار سودهای 
غیرمتعارف و باال هنگام فــروش خانه کاهش پیدا 
خواهد کرد. سیدمحمد مرتضوی درباره معادالت 
بازار مســکن در پی مذاکرات لغو تحریم ها گفت: 
رفع موانع بین المللی در تنظیم بازار مسکن، ثبات 
قیمت ها و تعادل در بازار عرضــه و تقاضا تاثیرات 

بسیار مهمی خواهد داشت.

اما ابهامی که میل به کاهــش قیمت ها در بخش 
مسکن را تشدید می کند کاهش نرخ تورم و وعده 
رییس جمهور در این زمینه اســت. طبق آخرین 
گزارش ها نرخ تورم نقطه به نقطه ماهیانه در چند 
ماه اخیر روندی کاهشی داشــته است و آنطور که 
روحانی گفته اســت تورم تا پایان امســال روندی 
کاهشی را طی می کند. بنابر این ممکن است بازار 
مسکن برای حفظ تعادل خود با نرخ تورم و هچنین 
افزایش انتظار خریداران برای کاهش بیشتر قیمت 

ها، قیمت مسکن باز هم کاهش یابد.

لغوتحریممسکنراارزانمیکند؟

بازار مسکن  در انتظار  رونق
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

برنجهمچنانرکوردهایگرانیرامیشکند

مقاومت برنج در برابر قیمت گذاری دستوری
قیمتبرنجکاهشنمییابد

اجرای ارتقاي استاندارد آاليندگی موتورسيکلت ها از سال آينده 

برگزاریجلسهشورایعالیکار۷اسفند

کارگران فقط »زنده« هستند

تبعاتقیمتگذاریدستوری

تخم مرغ هم چندنرخی شد

افزايش ۱۰۰ درصدی قيمت ۶ کاالی اساسی 
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وزیر ارتباطات تاکید کرد
طرحی مبنی بر مسدودسازی اينترنت مطرح نشده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه دولت سیزدهم به دنبال اعمال محدودیت 
و مســدود کردن اینترنت نیســت، گفت: البته فضای مجازی تهدیداتی هم دارد که 
قانون گذار باید برای آن چارچوب تعیین کند و ما هم در چارچوبی که قانون گذار تعیین 
می کند، امور را دنبال می کنیم.عیسی زارع پور در ویدیویی که در فضای مجازی منتشر 
شده، با بیان اینکه باور داریم که فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند ممکلت را نجات 
دهد و بستر همه اینها یک شبکه پرسرعت است، اظهار کرد: ما تمام تالشمان را می کنیم 
که یک شبکه پرسرعت و باکیفیت برای مردم ایجاد کنیم، اصال یکی از بال های شبکه 
ملی اطالعات همین است.وی ادامه داد: روند ما خیلی تغییر ویژه ای نکرده اما در حوزه 
ارتباطات ثابت مشکل جدی داریم، شبکه انتقال شرکت مخابرات ایران که توسعه دهنده 
است و ۷۰ درصد ترافیک اپراتورهای سیار، ایرانسل، همراه اول، رایتل و خود مخابرات 
را تامین می کند، به دلیل عدم سرمایه گذاری در ۱۰ سال گذشته اشباع شده و ما داریم 
به سرعت شرایطی را فراهم کنیم که بخشی از مشکالت حل شود.وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات خاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است، دولت سیزدهم به هیچ وجه دنبال اعمال 
محدودیت، مســدود کردن اینترنت و اجرای طرح هایی که در فضای مجازی مطرح 
می شود، نیست. نگاه ما کامال فرصت محور است، البته فضای مجازی تهدیداتی هم دارد 
که قانون گذار باید برای آن چارچوب تعیین کنــد و ما هم در چارچوبی که قانون گذار 
تعیین می کند، امور را دنبال می کنیم.زارع پور ادامه داد: تا االن در دولت سیزدهم هیچ 
طرحی مبنی بر محدودیت و مسدودسازی مطرح نشده و ما کامال در مسیر توسعه یک 

شبکه پرسرعت و پایدار در کشور قدم برمی داریم. 

سيمای جنگ مدرن در پس پرده حمالت سايبری
در اتفاقی که ماهیت جنگ های مدرن امروزی را منعکس کرد، وب سایت های ارتش، 
وزارت دفاع و بانک های بزرگ اوکراین پس از سلسله حمالت سایبری از دسترس خارج 
شدند. دستکم ده ها وب سایت اوکراینی به دلیل حمالت سایبری به مدت چند ساعت 
غیرقابل دسترس شدند که شامل وب سایهای وزارتخانه های دفاع، خارجه، فرهنگ 
و دو بانک بزرگ دولتی بودند. مشتریان پرایوت بانک و اُسچاد بانک وجود مشکل در 
پرداخت آنالین، برداشت از دستگاه عابربانک و اپلیکیشنهای تلفن همراه را گزارش 
کردند.حتی مقامات اوکراین برای نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت روسیه برای این 
حمله مانند حمله ســایبری قبلی عجله نکردند. وزارت فناوری اوکراین در بیانیه ای 
اعالم کرد ممکن است مهاجمان سایبری به تاکتیکهای شیطنتهای کوچک متوسل 
شده باشــند زیرا برنامه های آنها در مجموعا به هیچ وجه موثر واقع نشده است.این 
دومین حمله سایبری به زیرساخت اوکراین در سال میالدی جاری بوده است. حمله 
سایبری ماه گذشته وب سایت های دولتی مهم شامل وزارت خارجه، هیات دولت و 
شورای امنیت و دفاع را از کار انداخت. هکرها پیامی با این مضمون در وب سایت وزارت 
خارجه اوکراین گذاشتند: "اوکراینی ها! همه اطالعات مربوط به شما علنی شده است. 
بترسید و منتظر بدتر باشید. این گذشــته، حال و آینده شماست."مقامات اوکراین 
گفتند نشــانه هایی که یافته اند حاکی از قرار داشتن سرویس های امنیتی روسیه در 
پشت پرده این حمله سایبری است. مگر این که شخص ثالثی در بحبوجه تشدید بحران 
میان اوکراین و روســیه درصدد بهره برداری از موقعیت برآمده است، در هر صورت 
هکرهای روسی به صورت مستقل یا با حمایت دولت، در حمالت اخیر دست دارند. این 
وضعیت مسبوق به سابقه است؛ در سال ۲۰۱۴ که شبه جزیره کریمه از اوکراین جدا و 
به خاک روسیه ضمیمه شد، روسیه متهم شد سلسله حمالت سایبری را به راه انداخته 
تا ارتباطات را بی ثبات کرده و اطالعات نادرســت را منتشر کند. از آن زمان هکرهای 
روسی به شــبکه برق اوکراین حمله کرده و باعث ایجاد خاموشی های متعدد در کی 
یف، پایتخت این کشور شده اند.سابقه حمالت سایبری که روسیه در قالب جنگ ترکیبی 
مخرب به راه انداخته است، بسیاری از کشورها از جمله آمریکا را نگران کرده که منازعه در 

اوکراین ممکن است به فراتر از مرزهای این کشور گسترش پیدا کند. 

ماست تازه پگاه وارد بازار شد
»فاماس« تعريف تازه ماست

ماست همزده »فاماس« پگاه با فرمول و بسته بندی جدید، به عنوان تعریف 
تازه ای از ماست همزده با ویژگی های کیفی و مصرفی رقابت پذیر به بازار 
عرضه شد.بر پایه این گزارش، ماست »فاماس« که در گذشته در منطقه ای 
محدود از ایران تولید و توزیع می شد، با بهســازی فرمول و بسته بندی و 
با شــعار »فاماس، تعریف تازه  ماســت« روانه بازار مصرف شد تا دومین 
محصول جدید پگاه در سال ۱۴۰۰، مهمان ســفره های نوروزی ایرانیان 
شود.ویژگی های خاص این محصول که در دسته بندی ماست های همزده 
قرار دارد، پروتئین باال، کلسیم سرشار و اسیدالکتیک آن است که فاماس را 
از دیگر محصوالت مشابه، برجسته و متمایز کرده است.این گزارش اضافه 
می کند، تولد ماست »فاماس« در پگاه، نتیجه تحقیقات و نظرسنجی های 
گسترده از مصرف کنندگانی بوده که ماست همزده جزء جدایی ناپذیر سبد 
غذایی آنها شده ولی انتظارشان بیش از یک ماســت همزده است.بر این 
اساس و به دنبال انجام نظرسنجی های پیاپی از مشتریان و مصرف کنندگان 
محصوالت پگاه در ماه های ابتدایی سال جاری، نیازها و طعم های موردپسند 
مخاطبان با محصوالت موجود در بازار، ارزیابی و سنجیده شد و بهره گیری 
از آنها، تولد محصــول تازه ای را رقم زد کــه از تاریخچهای کهن در تولید 
برخوردار اســت.هدف از تولید این محصول، استفاده و لذت همه اعضای 
خانواده از ماستی همراه با طعمی خاص است که هم کودک خانواده آن را 
دوست بدارد و هم مصرف آن برای دیگر اعضای خانوار مطلوب باشد.در حال 
حاضر ماست همزده »فاماس« به عنوان دومین محصول جدید پگاه در سال 
۱۴۰۰ پس از پنیر کره ای با بافت خامه ای و طعم مالیم در فروشــگاه های 
سراسر کشور در دسترس مصرف کننده ایرانی قرار دارد تا با تعریف تازه ای 
از ماست آشنا شود.شرکت صنایع شیر ایران، نخستین واحد تولیدکننده 
لبنیات پاستوریزه و استریلیزه در کشور با عمری بالغ بر 6۷ سال، محصوالت 
لبنی متنوعی ازجمله انواع ماست قالبی، همزده، چکیده، موسیر، ماست 
پروبیوتیک و ماست ِست را تولید و در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد.

گفتنی است »پنیر کره ای«، محصول دیگری از پگاه است که پس از گذشت 
چند ماه از عرضه، توانسته رضایت مصرف کنندگان را با طعم و مزه  متفاوتش 

کسب کرده و تجربه تازه ای از یک محصول تازه را ایجاد کند.

اخبار

آمریکا در رقابت 5G از چین عقب ماند
 5G 5 انتقاد کرد و مدعی شد انفعال واشنگتن ابتکار عمل را به چین واگذار کرده است. شبکه هایG مدیرعامل سابق گوگل از دولت آمریکا به دلیل عدم انجام اقدامات کافی برای پیشرو کردن این کشور در حوزه

سرعت سریعتر، ظرفیت بیشتر و تاخیر کمتری در مقایسه با نسلهای قبلی فناوری موبایل را وعده می دهند. این ویژگیها مزایای مختلفی برای مصرف کنندگان شامل افزایش پهنای باند موبایل دارد، اما پتانسیل واقعی 
آن در کاربردهای صنعتی، دفاعی و خدمات عمومی است که می تواند به بخش اساسی برای اقتصادهای ملی و جامعه تبدیل شود.با در نظر گرفتن این حقیقت، پیشرو بودن در استفاده از 5G نه تنها یک بلندپروازی 

صنعتی بلکه بخش جدایی ناپذیر از استراتژی ملی است. 

در بُعد اول، سو مدیریت و 
اختالالتی در نظام توزیع 
دارو وجــود دارد. در حال 
حاضر حــدوداً ۵۵ تا 6۰ 
درصــد گــردش دارویی 
کشــور ما در اختیار ۳۰۰ داروخانه دولتی اســت. 
در آن ســو ۴۰ تا ۴۵ درصد گردش دارویی کشور 
در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. تفاوت 
توزیع دارو در این دو بخش، بدین شــکل است که 
در بخش دولتی، کامال دستوری و بدون هیچ گونه 
پیش شرط و تسهیالت بسیاری در آن وجود دارد. 
اما در داروخانه های بخش خصوصی، توزیع دارو به 
شکل مشروط و سبد فروشی اســت. شرایطی که 
تولیدکننده و توزیع کننده بــرای داروخانه اعالم 

می کند.
کمبود و کمیابی اقالم دارویی مسئله تازه ای نیست، 
اما در طول یک هفته اخیر میــزان انتقاد ها از این 
چالش، یک باره افزایش پیدا کرد. پس از آن نوبت 
به انجمن های صنفی داروسازی رسید، تا به موضوع 
کمبود و کمیابی اقالم دارویی واکنش نشان دهند. 
به گزارش فرارو، مجتبی بور بور، نایب رئیس اتحادیه 
واردکنندگان دارو مقصر کمبود دارو را سیاست های 
بیش از حد سختگیرانه وزارت بهداشت عنوان کرده 
است. او همچنین مدعی شده که وزارت بهداشت 

حوزه واردات و توزیع دارو را در دست گرفته است.
علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران 
نیز مدعی است که بیش از ۱۰۰ قلم کمبود دارویی 
در کشــور وجود دارد و آمار های کمبــود دارویی 
کشور نیز مخدوش است. او گفته که برخالف آمار و 
بررسی های آن ها، سازمان غذا و دارو میزان کمبود 
دارو را بیــن ۳۰ تا ۴۰ قلم می دانــد. اما پس از باال 
گرفتن انتقادها، بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و 
دارو واکنش نشان داد. او معتقد است که نمی توان 
تمام دارو را وارد بازار کرد؛ به این دلیل دارو ارزان و 
امکان دارد که به راحتی از زنجیره توزیع و دسترس 

مردم خارج شود.
حاال دارایی می گویــد که باید دارو را با وســواس 
بیشتری توزیع کرد، تا شاید با این روش نایابی دارو 
به کمبود مقطعی و موقت بدل شــود. او همچنین 
شرایط فعلی دارو را نسبت به ماه های قبل و حتی 

یک سال اخیر مناسب ارزیابی کرده است.
دکتــر علیرضا ســالم، داروســاز و دبیــر انجمن 
کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه های استان 
تهران درباره وضعیت فعلی دارو و موضوع کمیابی 

آن در کشور، در گفتگو با فرارو گفت: مسئله کمبود 
دارو مربوط به چند هفته گذشته نیست و سابقه ای 
طوالنی دارد. اما این مسئله از دو بُعد قابل بررسی 
است. در بعد اول، سو مدیریت و اختالالتی در نظام 
توزیع دارو وجود دارد. در حال حاضر حدوداً ۵۵ تا 
6۰ درصد گردش دارویی کشور ما در اختیار ۳۰۰ 
داروخانه دولتی اســت. در آن سو ۴۰ تا ۴۵ درصد 
گردش دارویی کشــور در اختیار بخش خصوصی 
قرار گرفته است. تفاوت توزیع دارو در این دو بخش، 
بدین شکل است که در بخش دولتی، کامال دستوری 
و بدون هیچ گونه پیش شرط و همراه با تسهیالت 
فراوان صورت می گیرد. اما در داروخانه های بخش 
خصوصی، توزیع دارو به شــکل مشــروط و سبد 
فروشی اســت. شــرایطی که تولیدکننده و توزیع 

کننده برای داروخانه اعالم می کند.
وی ادامه داد: روند به این صورت است که سهمیه 
داروی کمیاب ابتدا بدون هیــچ گونه محدودیتی 
در اختیــار بخش دولتی قرار می گیــرد. آن مقدار 
کمی که باقی می ماند و قرار است که بین ۱۳ هزار 
داروخانه بخش خصوصی توزیع شــود، با فرمولی 
جابرانه و ظالمانه از ســوی بعضی مدیران فروش 
شــرکت های توزیعی، تحت عنوان سبد فروشی و 
الزام به خرید دارو های معمولی و یا مکمل های بی 
مصرف به داروخانه ها تحویل داده می شود. در حال 
حاضر بخش کثیری از داروخانه های کشــور، قادر 
به پذیرش این دســتور از سوی شرکت های پخش 

نیستند و توانایی تامین دارو را ندارند.  
این داروساز، ســپس به نمونه ای که در روز جاری 
شاهد آن بوده، اشــاره کرد و اظهار داشت: یکی از 
شــرکت هایی که از اعالم اســم آن معذور هستم، 
زمانی که ما درخواست ســرم دادیم، این شرط را 
اعالم کرد که اگر شما پنج کارتن سرم کلرورسدیم 
بخواهید باید ده میلیون تومان خرید نقدی یا چکی، 
از محصوالت ســوپرابیون، خوارزمــی، مهبان و... 
انجام دهید؛ بنابراین مســئله کمبود دارو نیست و 
عمال یک تجارتی در مــورد دارو صورت می گیرد 
که این باعث توزیع نامناسب دارو در سطح کشور 
شده است. بدین ترتیب که یک داروی عادِی تولید 
داخل، که اتفاقا در شرایط حاضر با کمبود هم مواجه 
نیست، وقتی می خواهند آن را توزیع کنند، می آیند 
شــرایط ســختی را برای آن ایجاد می کنند. قطعا 
یک بخش خصوصی قادر به تامین شــروط سخت 
شرکت های توزیعی نیست و قادر به ارائه خدمات 
دارویی هم نخواهد بود. از طرفی مردم در شــرایط 
کرونا، بیشتر ســعی می کنند که در صورت امکان 
در مکان های شــلوغ حضور پیدا نکننــد و داروی 
مدنظرشان را از نزدیک ترین داروخانه محل زندگی 

شان تامین کنند.دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان 
موسس داروخانه های استان تهران افزود: از سوی 
دیگر سازمان غذا و دارو هم یک سو مدیریت دارد. 
بدین ترتیب که در آئین نامه جدید با لحاظ کردن 
شــاخص های اقتصادی همچون متراژ داروخانه، 
دارا بودن اتاق مشاوره، انبار بزرگ، پارکینگ، اتاق 
انتظار و خواســته هایی که بیشــتر مورد پذیرش 
سرمایه داران سودجو قرار بگیرد، آمده است اقدام 
به نامگــذاری ده درصد داروخانه های کشــور به 
لفظ منتخب و منتخب ویژه کرده اســت. بعد هم 
ســهمیه توزیع دارو های کمیاب و بعضاً دارو های 
معمولی را به این داروخانه ها اختصاص داده است. 
بعد می بینیم که تقریبا ۱۲ هــزار داروخانه بخش 
خصوصی کشــور از امتیاز دارا بــودن این دارو ها 
محروم شــده اند و قادر به ارائه خدمــات دارویی 
نیستند. در چنین شرایطی واژه کمیابی دارو بیشتر 
به چشم می آید و مردم زمانی که داروی مدنظرشان 
را در ۹۰ درصد داروخانه های کشور پیدا نمی کنند، 

به واژه نایابی و کمیابی دارو اشاره می کنند.
وی تصریح کرد: در بحث دوم هم موضوع بر ســر 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. همه اطالع داریم 
که قرار شد این ارز دیگر به بخش دارو تعلق نگیرد. 
در این رابطه بــه گفته های مدیرکل ســابق امور 
دارویی اشــاره می کنم که برای شش ماه دوم سال 
۱۴۰۰، هنوز ارز دولتی تخصیص داده نشده است. 
این مسئله منجر به کمبود بحرانی در ارائه خدمات 
دارویی در سطح کشور شده است. ما ادعا می کنیم 
که ۹۵ یا ۹۷ درصد تولید دارویــی داخل را انجام 
می دهیم، اما نمی آییم و بگوییم که بین ۵۵ تا ۷۰ 
درصد تولیدات داخل، وابسته به واردات مواد اولیه 
است. یعنی اگر مواد اولیه وارد نشود، شما قطعا قادر 
به تولید نخواهید بود.علیرضا سالم با اشاره به اینکه 

تولید ما وابســته به تامین مواد اولیه است، و مواد 
اولیه وابسته به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است، 
گفت: زمانی کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا 
نمی کند، عمال تولیدکننده با بحران مواجه می شود 
و امکان اینکه بیاید و ارز نیمایی برای تولید داخل 
استفاده کند را نخواهد داشــت. به همین دلیل ما 
کمبود بسیار شــدیدی در بخش زیادی از دارو ها 
داریم. طبق اعالم انجمن داروســازان این کمبود 
حدود ۲۰۰ قلم است و براســاس گفته مسئوالن 
وزارت بهداشت گذشته حدود ۱۰۰ قلم بوده است. 
اما من داروساز ادعا می کنم که بالغ بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ 

قلم ما کمبود دارو داریم.
این داروســاز اضافه کرد: به شــکل مثال در حال 
حاضر داروی نازایی در دســترس بیماران نیست، 
بعد به جای اینکه این معضل را حل کنیم، فروش 
اقالم پیشگیری از بارداری را در داروخانه ها ممنوع 
می کنیم. اکنون مشــکل ما کمبود داروی نازایی و 
افزایش رویه قیمت این دارو ها اســت. مثال در یک 
مــورد داروی الونوا )Elonva( کــه قیمت آن دو 
میلیون و ۵۰ هزار تومان بــوده، حاال به ۸ میلیون 
تومان رســیده اســت. از زمانی که این اتفاق رخ 
داده، اکثر نســخه های ما برگشــت می خورد. چرا 
که بیمار اساســا قادر به پرداخت چنینی مبالغی 
نیست. در بخش بیماران مغز و اعصاب به خصوص 
ام اس نیز با چنین مســئله ای مواجه هستند. مثال 
داروی داروی ربیــف )Rebif( کــه ۸۵۰ هــزار 
تومان قیمت داشــت، حاال به ۸ میلیــون تومان 
رسیده است، که افزایش در حدود ۱۰ برابر را نشان 
می دهد. عالوه بر این ها در بخش دارو های شیمی 
درمانی و دارو های معمولی همچون استامینوفن، 
 آنتــی هیســتامین ها نیــز دچار کمبود شــدید

 شده است.

55 تا ۷0 درصد توليدات داخل، وابسته به واردات مواد اوليه است

ماجرای کمیابی و نایابی دارو چیست؟
در نظام توزيع دارو اختالل و سو مديريت وجود دارد
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شرکت AKHAN قصد دارد از طرح ها، فرآیندها، مواد و 
تجهیزات خود برای توسعه و تجاری سازی نسل جدیدی از 
محصوالت قوی تر، سبک تر، قدرتمندتر و مقاوم تر در برابر 
حرارت استفاده کند و فناوری الماس را در نمایشگر های 
تلفن های همراه آینده به کار گیرد.شرکت AKHAN در 
تالش برای ورود به بازار رقابتی نمایشگر های الکترونیکی 
است. در حال حاضر کورنینگ که گوریال گلس را می سازد، 
در این زمینه پیشتاز اســت. AKHAN  قصد دارد از 
طرح ها، فرآیندها، مواد و تجهیزات خود برای توانمندسازی 
رهبران تجاری و مهندسان برای توسعه و تجاری سازی 
نسل جدیدی از محصوالت قوی تر، سبک تر، قدرتمندتر و 

مقاوم تر در برابر حرارت استفاده کند.آدام خان، بنیانگذار 
این شــرکت، می گوید: "همه به دنبال شیک ترین تلفن 
همراهی هستند که نیازی به محافظت با یک قاب حجیم 
نداشته باشد، اینجاست که نوبت به فناوری الماس شرکت 
AKHAN می رسد. این فناوری کاربرد های بی شماری 
دارد. با سرمایه جمع آوری شــده و ویژگی های کلیدی 
تیم، اکنون ما می توانیم پاسخگوی نیاز بازار در این زمینه 
باشیم."محصوالت نوری این شرکت از خواص الماس های 
طبیعی حجیم در الیه های نازک اختصاصی برای پنجره ها، 

آینه ها و لنز های نوری تک الیه و چندالیه بهره می برند. این 
شرکت تا حدودی از سرمایه خود برای توسعه تأسیسات 
Gurnee و ایلینویز، که آن را »معدن الماس ۱« می نامد، 
استفاده می کند. شیشــه الماس انحصاری این شرکت 
شش برابر قوی تر و ۱۰ برابر سخت تر نسبت به شیشه های 
شرکت های رقیب است و مقاومت بیشتری در برابر گرما 
دارد.این شرکت زاج های نیمه هادی را نیز به محصوالت 
خود اضافه خواهد کــرد. کریگ میچل مدیرعامل جدید 
 Xperi نیمه هادی IP این شــرکت و مدیر کل صنعت

)یک شرکت پیشرو در صدور مجوز ابراز سرگرمی و مصرف 
کننده( می گوید:"من از پیوستن به تیم AKHAN بسیار 
 Miraj هیجان زده هستم و بسیار تحت تاثیر تکنولوژی
Diamond AKHAN و ارزش قابل توجهی که برای 
بازار های بزرگ و مهم به ارمغان مــی آورد، قرار گرفته ام. 
من طبق تجربه ای که در طول ۳۰ سال در زمینه توسعه 
و صدور مجوز فناوری ها کســب کرده ام، می دانم که این 
نوع فناوری بسیار کمیاب و خاص است و مشتاقانه منتظر 
همکاری با تیم AKHAN، شرکا و مشتریانمان هستم تا 
این فناوری را در مقیاس وسیع و تجاری در سراسر جهان 

گسترش دهیم."

به همت تالشگران و متخصصین مدیریت 
مهندسی نت ذوب آهن اصفهان ، فک قیچی 
متحرک مکانیزم برش گرم ۲۵۰ تنی کارگاه 
نورد 6۵۰ بومی سازی شد.محمدرضا یزدان 
پناه مدیر نگهداری و تعمیرات و کارگاههای 
ساخت شرکت در این ارتباط گفت :  کارگاه 
ریخته گری و مدلســازی با همکاری سایر 
واحدهای معاونت ساخت مجموعه ) برنامه 
ریزی – تکنولوژی – ترمیست ( برای اولین 
بار در کشور موفق به ساخت فک قیچی ۲۵۰ 
تنی کارگاه نورد 6۵۰ شد .وی افزود: پرسنل 
این مجموعه با چهارماه تالش شبانه روزی 
موفق به طراحی ، تکنولوژی ، ساخت مدل ، 
ریخته گری ، عملیات حرارتی و ماشینکاری 
این قطعه شدند که تاکنون از کشور روسیه 
وارد می شده است. وی افزود : مکانیزم مذکور 
جهت برش نهایی شــمش گرم چهارگوش 
با دمای ۱۱۰۰ درجه ســانتیگراد و حداکثر 
ضخامت ۱۷۰ میلیمتر استفاده می گردد و 
عهده دار تغذیه شمش موردنیاز برای کارگاه 
های نورد ۳۰۰ و ۳۵۰ می باشد که طبیعتاً 
حائز اهمیت بسیار باال بوده و یکی از مکانیزم 
های استراتژیک کارگاه نورد 6۵۰ محسوب 
می گردد.مهندس بهمن خجســته بخت ، 
سرپرســت کارگاه ریخته گری و مدلسازی 
مدیریت مهندســی نت نیز در این خصوص 

گفت :فک قیچی متحرک باالیــی به وزن 
نیمه ساخته ۷۲۵۰ کیلوگرم و ابعاد تقریبی 
)۳۵۰×۱۱۰۰×۱۲۰۰ ( میلــی متر و با وزن 
مذاب ریخته شده ۹۵۰۰ کیلوگرم که طراحی 
آن توسط دفتر طراحی مهندسی نورد انجام 
شده اســت، از جمله تولیدات کارگاههای 
ساخت در مجموعه مدیریت مهندسی نت 
کارخانه به شــمار می آید که طی چندین 
فرآیند شــامل تکنولوژی و برنامــه ریزی ، 
مدلسازی و ریخته گری ، عملیات حرارتی و 
ماشین کاری به نتیجه نهایی رسیده است و 
تمامی مراحل بومی سازی آن بر پایه دانش 
فنی و تجربه متخصصان داخلی انجام گرفته 
اســت .وی افزود : از نــکات حائز اهمیت در 
ساخت قطعه مذکور می توان به تکنولوژی 
ســاخت مدل و قالب ریخته گری آن اشاره 
نمود که با توجه بــه پیچیدگی های ابعادی 
و هندســی آن ، ســاخت مدل با خالقیت و 
نوآوری مدل ســازان این مجموعه مطابق با 
استانداردهای روز دنیا و به صورت چهارتکه 
و با چهار عدد جعبه ماهیچــه ، برای اولین 
مرتبه انجام گرفت و به منظور افزایش خواص 
مکانیکی و همچنین افزایش طول عمر قطعه 
مذکور ، در مرحله ریخته گری ، با ابتکار عمل 
متخصصان این مجموعه از مبردهای داخلی 
در فرآیند قالب گیری و ریخته گری آن بهره 

گرفته است .الزم به توضیح است که نمونه اول 
ساخته شده توسط این مدیریت ، کلیه مراحل 
ارزیابی کیفیت و تست نهایی و عملیات نصب 
و بهره برداری را گذرانده است و تائیدیه های 
الزم توســط بهره بردار )مدیریت مهندسی 

نورد( را کسب نموده است.   

نگاهی به توانمندی های مهندسی نت
محمدرضا یزدان پناه با اشــاره به اینکه این 
مدیریت به عنوان متولی بومی سازی قطعات 
و تجهیزات در سطح کارخانه ، از بدو تاسیس 
کارگاههای ساخت ) سال ۱۳۴۷ ( تاکنون 
،منشا خدمات بسیار ارزشمندی بوده است 
، گفت :  سیاست ســاخت حداکثری داخل 
کارخانه و اســتفاده از کلیــه ظرفیت ها و 
توانمندی های این مجموعه و پشتوانه بیش 
از نیم قرن تخصص وتجربــه نیروهای این 
مدیریت که همواره زبانزد کلیه صنعتگران در 
اقصی نقاط کشور می باشد ،منجر به ساخت 
بیش از ۳۸۷۰۰۰ عدد قطعه در سال ۱۳۹۹ 
و نیز ثبت رکورد ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار عدد 
قطعه طی ۲۰ سال گذشــته گردیده است 
.مدیر نگهداری و تعمیــرات و کارگاههای 
ساخت گفت: با یاری خداوند متعال وتالش 
شــبانه روزی همکاران ، قصد داریم تا پایان 
اســفندماه و با عبور از مرز تولید ۴۰۵ هزار 

عدد قطعه، رکورد تولید دوازده سال گذشته 
را در مجموعــه کارگاههای ســاخت ذوب 
آهن ارتقا دهیم.وی در ادامه گفت : ساخت 
مکانیزمهای سنگین وفوق سنگین وپیچیده 
نظیر لدل تارت ایستگاه ریخته گری شماره 
۷و۸ – بازسازی ونوسازی کوره بلند شماره 
یک –ساخت عدسی میکسرهای ۱۳۰۰ تنی 
– ساخت ۱6۸ عدد درب فلکسیبل باطری 
شماره ۳- ساخت قطعات مجموعه هوای دم 
کوره بلند شماره ۱و۲و۳ – ساخت تجهیزات 
سیستم بارگیری کوره بلند – ساخت خنک 
کننده های چدنی کوره بلند ها –ســاخت 
رتور بارگیر آگلومراســیون – ساخت پاتیل 
های ۱۳۰تنی فوالد – ساخت دریچه های 
هوای گرم وســرد کوره بلند هــا –طراحی 

وســاخت انواع تاندیش های ایستگاههای 
ریخته گری مداوم – ساخت ستاره خردکن 
آگلوماشین های شماره ۱و۲و۳و۴ - ساخت 
قطعات وتجهیزات ریومپینگ ایستگاه ریخته 
گری شماره ۷ وصدها مورد دیگر که همگی 
برای اولین بار در کشــور وبا دستان توانمند 
پرســنل مجموعه معاونت ساخت مدیریت 
مهندســی نت طراحی وساخته شــده اند ، 
افتخاری بزرگ در کارنامه عملکرد ۵۳ ساله 
این مجموعه محسوب می شود .محمدرضا 
یزدان پناه درادامه با اشــاره به توانمندیهای 
کــم نظیــر پرســنل معاونــت تعمیرات 
مدیریت مهندســی نت ، از بومی سازی صد 
 درصدی ،  در اجــرای تعمیــرات کارخانه

 ذوب آهن اشاره نمود.

نمایشگر گوشی های آینده از الماس ساخته خواهند شد

بومی سازی فک قیچی متحرک مکانیزم برش گرم ۲۵۰ تنی کارگاه نورد ۶۵۰ ذوب آهن اصفهان


