
تمدید اعتبار کارت های آمایش )14( 
و هویت )13( اتباع خارجی

کارت ه��ای آمای��ش )14( و هوی��ت )13( اتب��اع 
خارجی تا پایان ش��هریور ماه س��ال ج��اری اعتبار 
خواهند داشت. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه 
کارگران، به اس��تناد نامه اداره مبارزه با پولشویی و 
تأمین مالی تروریس��م بانک مرک��زی ج.ا.ا، با توجه 
ب��ه اجرای طرح آمایش )15( از اول تیر ماه س��ال 
جاری و شیوع ویروس کرونا و زمان بر بودن فرایند 
آمایش از لح��اظ رعایت پروتکل های بهداش��تی، 
مدارک شناسایی آمایش )14( و هویت )13( اتباع 
خارجی تا 31 ش��هریور ماه سال جاری معتبر است 
و ارائ��ه خدم��ات بانکی به دارن��دگان مدارک فوق 
در بازه زمانی اش��اره ش��ده در چارچوب ضوابط و 

مقررات جاری بانک امکان پذیر است.

۷۰ درصد از تسهیالت اگزیم بانک 
 توسعه تجارت در اختیار بخش 

صنعت و معدن
ب��ه گفته مع��اون اداره ص��ادرات کاالی اگزیم بانک 
کش��ور، بالغ ب��ر ۷۰ درصد تس��هیالت اعطایی طی 
س��ال ۹۸ به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته 
که این رقم نس��بت به سال گذش��ته از رشد مثبت 
برخوردار بوده است.دکتر طاهره نورسته گفت: عالوه 
بر تأمین مالی ش��رکت های بزرگ صادراتی، بنا به 
اهمیت حمایت از ش��رکت های کوچک و متوس��ط 
، اعطای تس��هیالت به شرکت های مذکور در بخش 
صنع��ت و معدن نیز از دیگر اقدامات این بانک بوده 
که از رش��دی معادل 2۰درصد برخورداربوده است.

وی همچنی��ن اعالم کرد: بی��ش از 6۰ درصد مانده 
تسهیالت اعطایی بانک با احتساب صنایع تبدیلی و 
فرآوری ش��ده متعلق به بخش صنعت و معدن بوده 
که ب��ه مهم ترین اقالم صنعت��ی و معدنی صادراتی 
ش��امل صنایع فلزی و غیرفلزی، انواع کانی ها، دارو 
، محصوالت شیمیایی و پتروشیمی و صنایع غذایی 
اختصاص یافته است.به گزارش پایگاه خبری اگزیم 
نیوز در حال حاضر س��هم بخش صنعت و معدن از 
تولید ناخالص داخلی حدود 4۰ درصد اس��ت که در 
ش��رایط اخیر کش��ور و با رویکرد اقتص��اد مقاومتی 
ضرورت توجه به بخش صنعت و معدن را دو چندان 
ک��رده است.نورس��ته در گفتگو با خبرن��گار اگزیم 
نیوزاذعان داشت: بخش صنعت به عنوان عامل مولد 
اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد 
س��رانه کشور نقش بسزایی دارد زی�را صنعتی شدن 
ابزار مؤثری در کاه��ش واردات محصوالت صنعتی، 
افزایش ارزآوری صادراتی، اس��تفاده بیشتر و کاملتر 
از مواداولیه داخلی و باالخره نیل به رشد همه جانبه 
اقتصاد ملی است.این کارشناس بانکی اضافه کرد: در 
بخش معدن، پتانسیل ذخایر معدنی کشور ما به گونه 
ای اس��ت که ه�ر گوش�ه از کشور از ذخایر گرانبها، 
غنی و متنوع معدنی با کیفیت عالی در سطح جهانی 
برخوردار بوده به طوری که حت�ی برخ�ی از آنه�ا در 

جه�ان دارای بهت�رین کیفیت هستند.

به روز رسانی سامانه های خدماتی 
بانک پاسارگاد

ب��ه اطالع مش��تریان گرامی می رس��اند؛ به منظور 
به روز رس��انی سامانه س��وئیچ پرداخت الکترونیک 
بانک پاس��ارگاد، امروز پنج ش��نبه م��ورخ 12 تیر 
13۹۹ به مدت 12۰ دقیقه )در بازه زمانی ۰1:۰۰ 

الی ۰3:۰۰ بامداد( اختالل پیش بینی شد .
این اقدامات با هدف ارائه ی خدمات به روز و شایسته 
به مشتریان گرامی صورت گرفته و در حداقل زمان 

ممکن پایان می یابد.

پرداخت بیش از 1۷5 هزار میلیارد 
 ریال در سال 98 به بخش 

صنعت و معدن 
دکتر حس��ین مهري در بازدید از خبرگزاري ایبنا 
اعالم داش��ت: این بانک در س��ال ۹۸ بیش از 1۷5 
ه��زار میلی��ارد ریال، تس��هیالت در جهت حمایت 
از بخ��ش صنعت و مع��دن کش��ور پرداخت کرده 
اس��ت.به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت 
و معدن ب��ه نقل از خبرگزاري ایبنا، دکترحس��ین 
مهری مدیرعامل این بانک به مناسبت دهم تیرماه 
روز صنع��ت و مع��دن از خبرگزاري ایبن��ا بازدید 
ک��رد و ضمن تبریک این روز ب��ه همه صنعتگران، 
معدن کاران و کارآفرینان کش��ور و همکاران شبکه 
بانکي، اظهار داش��ت: بانک صنعت و معدن با توجه 
به اینک��ه بانکي تخصصی در حوزه صنعت و معدن 
اس��ت تالش ک��رده که تمرکز خ��ود را بر پرداخت 

تسهیالت به کارآفرینان این حوزه قرار دهد.
وی اف��زود: با توجه به اینکه ۸6 درصد پرتفوی بانک 
صنعت و معدن، ارزی بود؛ س��ال گذش��ته با تکلیف 
مجمع بان��ک، تمرکز را بر پرداخت ه��ای ریالی قرار 
دادیم و به نوعی در سال گذشته قرارداد عاملیت ارزی 
با صندوق توسعه ملی امضا نکردیم تا در پرتفوی ارزی 
و ریال��ی بانک تعادل ایجاد کنیم.دکتر مهری تصریح 
ک��رد: با توجه به اولویت هایی که تعریف کرده بودیم، 
در س��ال ۹۸ حدود ۷۰ درصد تس��هیالت به سرمایه 
در گ��ردش واحدهای تولیدی اختص��اص پیدا کرد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: با توجه به 
نوس��انات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه ضرورت 
داش��ت که حجم پرداخت ها را در این حوزه متمرکز 
کنیم که ه��دف ما این بود که هیچ واحد تولیدي به 
خاطر نداشتن مواد اولیه، کاهش ظرفیت پیدا نکند و 
خوشبختانه رشد خوبی را در این بخش شاهد بودیم؛ 
همچنین 2۰ درصد تس��هیالت هم در حوزه سرمایه 

ثابت برای طرح های تکمیلی و ایجادی پرداخت شد.

اخبار گزارش

سالهاس��ت که س��ود هنگفت��ی از واردات ۹۰ درصد روغن 
کشور به جیب 4 نفر از مافیای واردات می رود در حالی که 

ایران توان خودکفایی در این صنعت را دارد.
ای��ران در تامین بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز داخلی 
به خارج وابسته است که بسیاری از دست اندرکاران بخش 
کش��اورزی این وابس��تگی را درد بزرگ برای وزارت جهاد 

کشاورزی می دانند.
آمارها نشان می دهد که طی 4۰ سال اخیر انحصار واردات 
دان��ه های روغنی در دس��تان 4 تا 5 نف��ر از واردکنندگان 
موجب شده که ضریب خوداتکایی روغن در کشور افزایش 
نیاب��د و همچنان در تامین روغن مورد نیاز به کش��ورهای 
بیگانه وابس��ته باشیم. بسیاری از مسئوالن براین باورند که 
بدعهدی دولت در اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت 
کش��اورزی از جمل��ه دان��ه ه��ای روغنی موجب ش��ده تا 

کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند.
چن��دی پیش جواد وفابخ��ش معاون ام��ور زراعت وزارت 
جهاد کش��اورزی اب��زار قیمت خری��د تضمینی محصوالت 
کش��اورزی را مهم ترین فاکتور ب��رای پایداری تولید و بی 
نیازی از واردات دانس��ت و گف��ت: در فضای کنونی تحریم 
راه��ی نداریم جز اینکه متکی به تولید داخل باش��یم، چرا 
که در این ش��رایط حتی اگر بخواهیم واردات انجام بدهیم 
یا ارز نداریم یا به ما نمی فروش��ند بنابراین باید کاری کنیم 
ک��ه تولید افزایش و واردات کاهش یابد که این هم به نفع 
تولیدکننده و هم به نفع دولت اس��ت.  وی معتقد است که 
واردات ارزان قیم��ت، خوداتکای��ی روغن در داخل را دچار 
چالش کرده است که با حدف ارز ترجیحی به نظر می رسد 
که دیگر به س��بب مقرون به صرفه نبودن واردات، واردات 

چی ها به این سمت و سو نروند.

روغن ۴۰ درصد گران فروخته می شود
حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم ت��ا از آخرین 
دالیل وابس��تگی در تامین دانه ه��ای روغنی به واردات و 
راهکارهای دستیابی به خودکفایی در داخل با خبر شویم:

 سود هنگفت واردات روغن در جیب مافیا
محمد ش��فیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کش��اورزی و 
مناب��ع طبیعی در گفت و گ��و با خبرنگار صنعت، تجارت و 
کش��اورزی یکی از راهکارهای خودکفایی دانه های روغنی 
را اج��رای قان��ون خری��د تضمینی محصوالت کش��اورزی 
اعالم ک��رد و گفت: یک��ی از راهکارهایی که کش��اورزان را 
می توان به برنامه الگوی کش��ت مقید کرد، بحث سیاست 
گذاری دولت در تعیین قیمت محصوالت کش��اورزی است 
ک��ه باید منطقی و عادالنه باش��د و به نوعی تولیدکننده را 
حمای��ت کند تا متضرر نش��ود و بتواند به ام��ر تولید ادامه 

دهد .
وی اف��زود: اگر دول��ت خواهان خودکفای��ی و خوداتکایی 
محص��والت  کش��اورزی در ش��رایط فعلی تحریم و فش��ار 
اقتصادی اس��ت، از این رو قانون خرید تضمینی محصوالت 
کش��اورزی باید اجرا شود تا سیاس��ت اقتصاد مقاومتی در 
کشور تحقق یابد. ملک زاده با تاکید بر اجرای قانون خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی بیان کرد: سیاست نادرست 
ش��ورای اقتصاد در تعیین قیمت محصوالت در س��ال ۹۷ 
موجب شد سطح زیرکشت چغندر قند کاهش چشمگیری 
یاب��د به طوریکه برای تامین نی��از داخل مجبور به واردات 
یک میلیون تن ش��کر شدیم. رئیس نظام صنفی کشاورزی 
و منابع طبیعی با اش��اره به اینکه قیم��ت خرید تضمینی 
محصوالت کش��اورزی حائز اهمیت است، بیان کرد: قیمت 
خرید محصوالت کش��اورزی باید به گونه ای اعالم شود که 

رضایت کشاورزان جلب شود.
این مقام مس��ئول با اش��اره به علل واردات بی رویه روغن 
بی��ان کرد: سیس��تم مافیایی و مملو از ن��گاه های منفعت 
طلب برای افراد اس��ت که منافع بسیار خوبی را از واردات 
روغن و دانه های روغنی به جیب عده ای وارد می کند که 
ای��ن موضوع تولید داخل را تحت ش��عاع قرار می دهد که 
اگ��ر از واردات بی رویه جلوگیری نش��ود، تولید در معرض 

نابودی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: با وجود آنکه قیمت روغن خارجی نسبت به 

داخلی کمتر اس��ت، از این رو تولید داخل به سبب هزینه 
تولید سرس��ام آور در داخل قابل رقابت نیس��ت که با این 
وجود تولیدکنندگان چاره ای جز فروش محصول کمتر از 
قیمت تمام شده ندارند که با تصمیم دولت مبنی بر حذف 

ارز ترجیحی واردات روغن مقرون به صرفه نیست.
رئی��س نظام صنفی کش��اورزی افزود: دولت همانند س��ایر 
کشورها باید به تولید داخل توجه کند و چنانچه امکان تامین 
نیاز از ظرفیت داخلی وجود نداش��ته باش��د، اقدام به واردات 

کند تا فشار به تولیدکننده و مصرف کننده وارد نشود.

 بدعهدی دولت در قانون خرید تضمینی
سید جعفر حس��ینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی بی توجه��ی به اجرای قانون خرید تضمینی 
را علت وابس��تگی به واردات دانه های روغنی برش��مرد و 
گف��ت: بارها اعالم ک��رده ایم که قیمت های پیش��نهادی 
وزارت جهاد کش��اورزی پایین اس��ت، درحالیکه به استناد 
قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید هزینه های 
واقعی تولید را محاس��به و مطابق با تورم موجود قیمت ها 

را پیشنهاد کنیم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه قیمت پیش��نهادی خری��د تضمینی 
محصوالت کشاورزی پایین است، افزود: این در حالی است 
که قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی کمتر از هزینه 
واقعی تولید بوده، در حالیکه همیش��ه منت سر کشاورزان 
می گذارن��د که بعد از یک تا 2 مرحل��ه افزایش قیمت به 
نرخ واقعی نرسیدند. به عنوان مثال در سال گذشته قیمت 
پیشنهادی ما برای کلزا 5 هزار و ۹۰۰ تومان بود، درحالیکه 

قیم��ت مصوب 4 هزار و 6۰۰ تومان اعالم کرد و با افزایش 
مجدد این نرخ به 5 هزار و 5۰۰ تومان رسیده است.

حسینی ادامه داد: بدعهدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی 
در امر خرید تضمینی محصوالت کشاورزی موجب شده تا 
اس��تقبالی از کش��ت محصوالتی همچون دانه های روغنی 
نش��ود که با این وجود جای این س��وال مطرح اس��ت که 
چ��را دولت بر مبنای تورم و هزینه واقعی تولید، نرخ خرید 

تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم نمی کند؟
مش��اور ارشد نظام صنفی کش��اورزی ادامه داد: با وجود آنکه 
رانت واردات دانه های روغنی به کش��اورز داده نمی ش��ود و 
روغن ارزان قیمت به دست مصرف کننده نمی رسد، از این رو 

سود حاصل از واردات تنها به جیب مافیای واردات می رود.
وی با بیان اینکه منافع واردات ارزان قیمت روغن به جیب 
ران��ت خواران م��ی رود، گفت: با توجه به نوس��ان نرخ ارز 
نمی توانیم این موضوع را بپذیریم که گندم یا دانه روغنی 
خارجی ارزانتر از داخلی است، هر چند در گذشته به سبب 
قیمت های دس��توری ی��ا تخصیص ارز دولت��ی، قیمت را 
پایین نگه می داشتند که امسال به سبب حدف ارز 42۰۰ 

تومانی این امکان وجود ندارد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی دانه 
های روغنی برای س��ال زراعی آینده محاسبه نشده است، 
تصریح کرد: قیمت پیشنهادی ما برای خرید تضمینی کلزا 
برای س��ال زراعی ۹۹_۹۸، 5ه��زار و ۹۰۰ تومان بود که 
متاس��فانه این نرخ اعالم نشد، اما آنچه مسلم است امسال 
به س��بب افزایش هزینه های تولید اختالف فاحشی داریم .

 باشگاه خبرنگاران جوان 
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بانک مرکزی به بانکها ابالغ کرد
بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی 

به مشتری ممنوع است
بانک مرکزی در بخش��نامه ای خطاب به شبکه بانکی با 
اعالم اینکه بلوکه کردن بخش��ی از تسهیالت اعطایی به 

مشتریان، در قالب انواع سپرده ها ممنوع است.
بانک مرکزی در بخش��نامه ای خطاب به شبکه بانکی با 
اعالم اینکه بلوکه کردن بخش��ی از تسهیالت اعطایی به 

مشتریان، در قالب انواع س��پرده ها ممنوع است، یادآور 
ش��د در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخش��ی 
از مبلغ تس��هیالت اعطایی را به ص��ورت وثیقه نقدی و 
در قالب س��پرده بپذیرند، باید سود علی الحساب به آن 
سپرده تعلق گیرد. بر اساس مفاد بخشنامه های پیشین 
طی سال های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیالت 
اعطایی به مش��تریان، در قالب انواع س��پرده ها توس��ط 

بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
در ای��ن میان، بر اس��اس گزارش ه��ای دریافتی، برخی 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی بر اساس توافق 
بین مؤسسه اعتباری و تسهیالت گیرنده و قبل از اعطای 
تسهیالت، معادل بخش��ی از مبلغ تسهیالت اعطایی را 
به صورت وثیقه نقدی و در قالب س��پرده قرض الحسنه 
جاری یا س��پرده قرض الحسنه پس انداز مسدود کرده و 
توثیق می کنند. بر این اس��اس ضروری اس��ت مراتب با 
لحاظ مفاد قانونی مرتبط به تمام واحدهای ذیربط بانک 
ها  یا مؤسسات اعتباری غیربانکی ابالغ شده و بر حسن 

اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.   بانک مرکزی 

جزئیات جلسه سیمانی ها با سازمان حمایت؛
 سقف افزایش قیمت سیمان 2۰ درصد 

تعیین شد
دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان گفت: در پی جلسه ای 
که امروز با مس��ئوالن س��ازمان حمایت داشتیم، سقف 

افزایش قیمت انواع سیمان 2۰ درصد تعیین شد.
عبدالرضا ش��یخان با اش��اره به نامه روز گذشته سازمان 
حمای��ت در مورد تجدید نظ��ر در افزایش 3۰ درصدی 

قیمت س��یمان تیپ 2 اظهار داش��ت: در جلس��ه ای که 
امروز به منظور بررسی این موضوع با مسئوالن سازمان 
حمایت داش��تیم، به توافق رسیدیم و مقرر شد افزایش 
قیمت تمام انواع سیمان تولیدی کشور 2۰ درصد باشد. 
وی تصریح کرد: نامه روز سه شنبه  سازمان حمایت کن 
لم یکن تلقی شده و امروز سازمان حمایت نامه جدیدی 

در این مورد صادر خواهد کرد.
ش��یخان توضی��ح داد: طب��ق توافق��ی ک��ه قب��ال بین 
تولیدکنندگان سیمان صورت گرفته بود قیمت سیمان 
تیپ یک معادل 2۰ درصد و قیمت سیمان تیپ 2 کمتر 
از3۰ درصد افزایش یافته بود که با توجه به حساس��یت 
س��ازمان حمایت، افزایش قیمت س��یمان تیپ 2 نیز به 

2۰ درصد برگردانده شد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه هزینه تولید س��یمان در کش��ور 
افزای��ش یافته اس��ت، گفت:  ت��الش می کنیم در مقطع 
بع��دی یعنی اوایل مهر ماه بتوانی��م مجوز دیگری برای 
تعدی��ل قیمت محصوالتمان داش��ته باش��یم تا افزایش 

هزینه تولید جبران شود. فارس

خ��ب��رخ��ب��ر

۹۰ درصد روغن کشور وارداتی است

سود هنگفت واردات روغن 
در جیب ۴ نفر! 

ای��ن روزه��ا تولیدکنن��دگان از افزایش باالی گوش��ت 
می گوین��د اما قیم��ت هم همچنان رو به باالس��ت. این 

پارادوکس قیمت با علم اقتصاد همخوانی ندارد.
این روزها تولیدکنندگان همواره از افزایش تولید گوشت 
می گوین��د که باید عالمتی ب��رای کاهش قیمت در بازار 
باش��د، اما واقعیت این است که قیمت ها نه تنها کاهش 
نمی یابد بلک��ه افزایش هم دارد. در یک هفته گذش��ته 
قیمت گوش��ت گوس��فندی 5 هزار توم��ان در هر کیلو 
افزای��ش یافت��ه و از 1۰۰ هزار توم��ان در هر کیلو عبور 

کرده است.
علم اقتصاد می گوید قیمت در بازار تابع عرضه و تقاضا است. 
زمانی که عرضه بیشتر می شود قیمت باید کاهش یابد، اما 
نزدیک به یک سال است که تولیدکنندگان می گویند عرضه 
گوشت افزایش یافته و تولید نسبت به سال گذشته بیشتر 
شده اس��ت، حتی چندین بار تقاضای صادرات کرده ام ولی 
قیمت در بازار قصد پایین آمدن ندارد. رئیس شورای تأمین 
کنندگان دام کشور به افزایش بی سابقه جمعیت دامی در 
کشور اش��اره کرده و گفته است: در حال حاضر جمعیت 
دامی س��بک کش��ور از مرز 6۸ میلیون رد شده است. در 
حالی که در سال های قبل حداکثر 6۰ میلیون رأس بود.

امروز معاون امور دام وزارت جهاد کش��اورزی هم پیش 
بینی تولید ۸۸۰ هزار تن گوش��ت قرمز در س��ال جاری 
کرده اس��ت که این رقم نس��بت به ۸5۹ هزار تن س��ال 
گذش��ته افزایش 21 هزار تنی را           نشان می دهد. به رغم 

افزایش تولید گوشت با شیوع کرونا میزان مصرف گوشت 
هم کمتر شده و در حقیقت همه اینها داللت می کند که 

باید قیمت گوشت قرمز در بازار کمتر شود.
مس��ؤوالن این حوزه ب��ه اندازه ای به م��ازاد عرضه قائل 
هس��تند که چندین ب��ار تقاضای ص��ادرات کرده اند به 
ط��وری که رئیس ش��ورای تأمین کنندگان دام کش��ور 
معتقد است که ممنوعیت صادرات دام تصمیم اشتباهی 
بود که توسط دولت گرفته شد و باید دولت اجازه می داد 

که تولیدکنندگان داخل گوشت مازاد را           صادر کنند.
پوریان گفته اس��ت که این تصمی��م دولت در ممنوعیت 
صادرات گوش��ت مازاد که برای جلوگیری از افزایش نرخ 
گوشت در داخل صورت گرفت موفقیت آمیز نبوده است.

اما چند نکته در باره دلیل پایین نیامدن قیمت گوش��ت 
به رغم افزایش تولید وجود دارد؛ نخس��ت این که قیمت 
تمام شده تولید باالست. بیش از ۷۰ درصد خوراک دام 
و طیور کش��ور وارداتی است. این در حالی است که ۷۰ 
درصد قیمت تمام ش��ده محص��والت پروتئینی از جمله 
گوش��ت هم متکی به قیمت همین خوراک است. قیمت 
خوراک دام و طیور در ماه های گذشته حتی 4 برابر شده 
اس��ت. نکته دوم این که داللی و واس��طه گری همچون 
بخش های دیگر در این حوزه هم بس��یار برجسته است 
و نکته س��وم این که عدم نظارت بر بازار و مدیریت های 
جزیره ای توس��ط دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت 

بر نابسامانی بازار افزوده است. فارس 

عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که در صورت تولید 
ش��دن واکس��ن کرونا در جهان، مش��کلی برای تامین و 

عرضه آن در ایران وجود ندارد.
ناصر ریاحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در وهله  اول 
برای بررس��ی موضوع واردات واکسن کرونا باید وضعیت 
ژنتیکی این ویروس مش��خص ش��ده و نوع واکسنی که 

برای آن ارائه می شود را تعیین کرد.
به گفته عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران، به 
عنوان مثال واکس��ن ویروس آنفلوآنزا با توجه به جهش 
ژنتیکی ک��ه این ویروس در هر س��ال انجام می دهد، به 
ش��کل ساالنه تولید می شود و ش��رکت های ایرانی نیز با 
توج��ه به قراردادهای��ی که دارند، س��االنه میزانی از این 
واکس��ن را وارد ای��ران می کنند و از س��وی کادر درمان 
به متقاضیان تزریق می ش��ود. وی با بیان این که واکسن 
آنفلوآنزا را نمی توان برای طوالنی مدت نگه داشت و باید 
آن را ظ��رف چند ماه مصرف کرد، توضیح داد: ما معموال 
واکسن های خریداری شده را در اواسط تابستان وارد ایران 
می کنیم و ظرف چندماه این واکس��ن تزریق می شود. با 
توجه به مصرف س��االنه شرکت های ایرانی دوز مورد نیاز 
خود برای س��ال بع��د را رزرو می کنند و ب��ه این ترتیب 
مش��کلی در این بازار به وجود نمی آید. ریاحی با اش��اره 
به نامش��خص بودن نوع واکس��ن احتمالی ویروس کرونا 
توضیح داد: اگر این واکسن مانند آنفلوآنزا شرایط ساالنه 
داش��ته باشد، یعنی با توجه به جهش ژنتیکی ویروس در 

هر س��ال نیاز به ایجاد تغییراتی در واکسن باشد، قاعدتا 
کشورهایی که در فرآیند این پروژه سهیم بوده اند یا آن را 
از قبل رزرو کرده اند، در صف اول دریافت واکسن خواهند 
بود. برای مثال اگر پروژه واکس��ن دانش��گاه آکسفورد از 
س��وی آمریکا یا کشورهای اروپای غربی پیش خرید شده 
باشد، در صورت رسیدن به واکسن این کشورها نخستین 

دریافت کنندگان آن خواهند بود.
عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگان��ی تهران همچنین 
در پاس��خ به این س��وال که با توجه ب��ه قیمت بیش از 
2۰۰۰ دالری تعیین ش��ده از سوی ش��رکت آمریکایی 
گیلیاد برای داروی رمدس��یویر که گفته می شود بعضی 
از پژوهش ه��ا آن را در درم��ان کرونا موثر می دانند، چه 
مش��کالتی برای تامین آن در ایران وجود خواهد داشت، 
بیان کرد: در حال حاضر این شرکت آمریکایی برخی از 
داروهای خود را در ایران می فروش��د و در صورت نهایی 
شدن نیاز به این دارو نیز امکان واردات آن وجود خواهد 
داشت؛ اما باید دید که این دارو به شکل تزریقاتی عرضه 

می شود یا شکل قرص و کپسول خواهد داشت.
وی ادامه داد: قیمت اعالم ش��ده از س��وی این ش��رکت 
آمریکایی برای این دارو برای مصرف در آمریکا است که 
معم��وال باالترین قیمت دارو را در س��طح جهان به خود 
اختصاص می دهد، در صورتی که بنا باشد این دارو وارد 
ایران شود، قیمت آن بس��یار پایین تر از نرخ اعالم شده 

در آمریکا خواهد بود. ایسنا 

در پی باال بودن همزمان تولید و قیمت  رخ داد؛

پارادوکس در بازار گوشت 
عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد:

مشکلی برای تامین واکسن کرونا وجود ندارد


