
رئیس اداره روابط عمومی بانک رفاه 
کارگران منصوب شد

طی حکمی از سوی اســماعیل هلل گانی مدیر عامل 
بانک رفاه کارگران، مهدی کرمی به سمت رئیس اداره 
روابط عمومی این بانک منصوب شد. به گزارش روابط 
عمومی بانک رفاه کارگران، کرمی دارای مدرک فوق 
لیسانس مدیریت دولتی اســت و پیش از این دارای 
ســوابق اجرایی و مدیریتی در حــوزه های نظارتی، 
بانکداری جامع، روابط عمومــی، طرح و برنامه، امور 
ارزی و فعالیت های اجرایی در صف بانک رفاه کارگران 
بوده است.گفتنی است، بهرام فرهی رئیس پیشین این 
اداره با حکم مدیر عامل بانک به سمت مدیریت امور 
حوزه مدیریت و روابط عمومی این بانک منصوب شد.

توضیح روابط عمومی بانک دی به 
خبر محاکمه 9 مدیر وقت این بانک

در پی انتشــار خبری در خبرگزاری های کشور به 
نقل از دادستان محترم تهران در خصوص محاکمه 
9 مدیر ســابق بانک دی به دلیل ارائه تســهیالت 
بی ضابطه به افــراد خاص، روابط عمومی این بانک 
در راســتای تنویر افکار عمومی توضیحاتی را ارائه 
نمودجمشید قزوینیان مدیر روابط عمومی بانک دی 
با بیان اینکه یکی از دغدغه ها و اولویت های اصلی 
هیئت مدیره جدید بانک، اعاده حقوق ســهامداران 
و ســپرده گذاران بانک است و طی مدت یک سال 
گذشــته اقدامات موثر و گســترده ای در راستای 
وصــول مطالبات بانــک انجام شــده و بخش قابل 
توجهی از مطالبات معوق گذشــته بانک به مرحله 
وصول رسیده اســت گفت: مطالبات اشاره شده در 
خبر و مدیران دخیل در ارائه این تسهیالت مربوط 
به سال های گذشته است که با پیگیری های قضایی 
مدیرعامل و هیئت مدیــره جدید بانک و همکاری 
دســتگاه های نظارتی به مرحلــه اجرایی درآمده و 
مدیرانی که در خبر به محاکمه آن ها اشــاره شده 
است سال های قبل از بانک خارج شده اند.وی افزود 
بررســی عملکرد بانک دی طی 9 ماه گذشته نشان 
می دهد که با تغییرات ایجاد شــده در رویکردهای 
حقوقی و اقدامات مجدانه در حوزه وصول مطالبات، 
مانده مطالبات معوق و سررســید گذشته با کاهش 
چشمگیری مواجه شده و NPL بانک از 60 درصد 
به 22 درصد کاهش یافته است و این روند تا حصول 
نتیجه نهایی و به صفر رسیدن مطالبات غیر جاری 

بانک با جدیت ادامه خواهد داشت.

فراهم شدن بستر ارائه خدمات احراز 
 هویت سجام از طریق شعب 

بانک مسکن 
محســن کریمی رییس اداره کل نقدینگی و خزانه 
داری بانک مســکن با اشــاره به رونمایی از سامانه 
احراز هویت سجام )سامانه جامع اطالعات مشتریان( 
در بانک مسکن، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
گفت: مطابق با برنامه ریزی ها و پیش بینی های به 
عمل آمده، از میان شعب سراسر کشور برای مرحله 
نخست، ۳6۴ شعبه خدمات احراز هویت سجام را به 
متقاضیان ارائه خواهند داد.وی با بیان اینکه افزوده 
شــدن این خدمت جدید در شعب بانک مسکن دو 
مزیت مهم برای مشتریان خواهد داشت، اظهار کرد: 
با توجه به آنکه از یک سو برخی محصوالت سیستم 
بانکی با بازار سرمایه در ارتباط بوده و از سوی دیگر 
برخی ابزارهای بازار سرمایه نیز به دلیل اعتماد مردم 
به شبکه بانکی، به واسطه بانک ها به سرمایه گذاران 
عرضه می شــوند، در نتیجه افزایش تعامالت بانک 
و نهادهای بازار ســرمایه می تواند موجب بهبود در 
ارائه خدمات این حوزه و ارتقای سطح رضایتمندی 
مشتریان شــود.کریمی در عین حال معتقد است: 
با الــزام ثبت نام ذینفعــان اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن در سجام، ارائه خدمت 
احراز هویت ســجام از طریق شــعب بانــک، اقدام 
بسیارمناســبی در تکمیل خدمات مرتبط با سپرده 

ممتاز و اوراق تسه محسوب می شود.

اخبار گزارش

در تمام ســالهای  اخیــر  تورم یکــی از دغدغه ها اصلی 
متولیــان و  تصمیم ســازان و از همه مهمتر مردم بوده  و 
هست. اینکه  تورم شــاخص های اقتصادی کشورهمچون 
قدرت خرید ،تورم زایی ،افزایش هزینه ها  ،رشــد بیکاری 
و کاهش رشد اقتصادی  و ... را تحت الشعاع قرار می دهد  
بر همگان آشکاراســت اما  این مساله که  دست اندرکاران 
و تصمیم سازان آن طور که باید به تبعات منفی این اتفاق 
،عکس العمل خاصی نشان نمی دهند اصلی ترین و کلیدی 
ترین سوال و مساله ممکن در تمام این سالها بوده و هست.

تورم در آیینه آمار 
  مرکــز آمار ایران به عنوان متولی ارائه آمار کشــور اعالم 
کرد: نرخ تورم ساالنه آذر ماه ١۳99 برای خانوار های کشور 
به ۳0,٥ درصد رســیده که نسبت به همین اطالع در ماه 

قبل، ١.٥ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
 منظــور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص 
قیمت، نسبت به ماه مشــابه سال قبل می باشد. نرخ تورم 
نقطــه ای در آذر ماه ١۳99 به عدد ۴۴,٨ درصد رســیده 
است؛ یعنی خانوار های کشور به طور میانگین ۴۴.٨ درصد 
بیشــتر از آذر ١۳9٨ برای خرید یــک »مجموعه کاال ها و 

خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای آذر ماه ١۳99 در مقایسه با ماه قبل 6,١ 
واحد درصد کاهش یافته اســت. نــرخ تورم نقطه ای گروه 
عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 
١.۳ واحد درصــدی به ٥٧.9 درصد و گروه »کاال های غیر 
خوراکی و خدمات« با کاهش ۳.١ واحد درصدی به ۳٨.٧ 

درصد رسیده است.
این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای خانوار های 
شــهری ۴۴,2 درصد می باشد که نســبت به ماه قبل ١.٥ 
واحد درصد کاهش داشــته است. هم چنین این نرخ برای 

خانوار های روســتایی ۴٨.0 درصد بوده که نســبت به ماه 
قبل 2.۳ واحد درصد کاهش داشته است.

منظــور از نرخ تــورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص 
قیمت، نســبت به ماه قبل می باشــد. نرخ تورم ماهانه آذر 
١۳99 به 2,0 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع 
در ماه قبل، ۳.2 واحد درصد کاهش داشــته اســت. تورم 
ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیــات« و »کاال های غیر خوراکی و خدمات« به ترتیب 

٥.0 درصد و 0.٥ درصد بوده است.
این در حالی اســت که نرخ تــورم ماهانه برای خانوار های 
شــهری ١,9 درصد می باشد که نســبت به ماه قبل، ٨.2 
واحد درصد کاهش داشــته است. هم چنین این نرخ برای 
خانوار های روستایی 2.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 

۴.9 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوار های کشور
منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییــر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه جاری، نسبت 
به دوره مشــابه قبل از آن می باشــد. نرخ تورم ساالنه آذر 
ماه ١۳99 برای خانوار های کشــور به ۳0,٥ درصد رسیده 
که نســبت به همین اطالع در مــاه قبل، ١.٥ واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.
هم چنین نرخ تورم ســاالنه برای هــر دو گروه خانوار های 
شــهری و روســتایی برابر ۳0,٥ درصد می باشد که برای 
خانوار هــای شــهری ١.٥ واحــد درصد افزایــش و برای 
خانوار های روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه 
»روغن ها و چربی ها« )روغن مایع، روغن نباتی جامد(، گروه 
»شیر، پنیر و تخم مرغ« )شیر پاستوریزه و غیر پاستوریزه، 
دوغ پاســتوریزه، تخم مــرغ(، گروه »میوه و خشــکبار« 
)نارنگــی، پرتقال، انار(، گروه »آشــامیدنی ها« )نوشــابه 
گازدار، آب میوه، چای خارجی بسته ای( می باشد. در گروه 
عمده »کاال های غیر خوراکی و خدمات«، گروه »مبلمان و 
لوازم خانگی« )انواع شــوینده، بخاری گازی(، گروه »هتل 
و رستوران« )غذا های آماده(، »پوشاک و کفش« بیشترین 

افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
همچنیــن گروه »حمــل ونقل« )انواع اتومبیل ســواری( 
نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.دامنه تغییرات 
نرخ تورم ساالنه در آذر ماه ١۳99 برای دهک های مختلف 
هزینه ای از 2٧,9 درصد بــرای دهک اول تا ۳٧.2 درصد 

برای دهک دهم است. 

سایه تورم بر سر توزیع درآمد و ثروت
 کارشناســان و تحلیلگــران  اقتصــادی مهم تریــن تاثیر 
تورم  را بر دو شــاخص  توزیع درآمد و ثروت می دانند و  
معتقدند اصلی ترین  ویژگی پدیده تورم، عدم تناسب بین 
تغییر قیمت ها و درآمدها ســت. به سخن دیگر  رشدلجام 
گسیخته تورم  شرایطی را پدید می آورد  که قیمت برخی 
از کاالهــا و درآمد برخی از طبقــات و گروه های جامعه با 
آهنگــی تند افزایش می یابد  در عین حال که  این آهنگ 

برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند است.
 به باور این افراد  تاثیرات این عدم تناسب  سبب می شود 
تــا درآمد حقیقی برخی افراد جامعــه از جمله افرادی که 
درآمدهای متغیر و متنوعی دارند  بیشتر شود  که در این  
جرگه می توان به  فعاالن و  سرمایه گذاران در حوزه های 
بازرگانی ،تجاری  و همچنین  مالکان اراضی و مستغالت و 

درنهایت صاحبان حرفه ها و مشاغل آزاد  اشاره کرد. 
 تحلیلگــران اقتصادی براین باورند که  در مقابل این اتفاق  
برخی افرادی که دارای درآمدهای ثابتی هستند، در چنین 
شرایطی  قدرت خریدشــان کاهش یافته  و همین مساله 
بر معیشــت آنها اثر گذار اســت. این گــروه از تحلیلگران 
برایــن باورند  که چنین تورمــی می تواند منجر به تحول 

و  دگرگونی در ســبد دارایی عامالن اقتصادی شود چراکه 
در اثر تورم، افراد و گروه ها تا جایی که بتوانند می کوشــند 
دارایی نقدی خود را کاهش و در عوض ســهم کاال و اموال 
غیرنقدی خود را افزایش دهند. به این ترتیب مقدار زیادی 
از وقــت، انرژی و منابع مالی مــردم و عامالن اقتصادی به 
جای  درگیر شــدن در مســیر فعالیت هــای مفید و مولد 
اقتصادی صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آنها 
تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از کاهش ارزش دارایی ها 
است که این امر به دالل بازی یا معامالت سوداگرانه دامن 
می زند. به باور این  کارشناســان با این  مســاله می توان 
نتیجه گرفت  که  تورم کارآیی اقتصادی را تحت تاثیر قرار 

دهد.
تحلیلگران اقتصادی از دیگر آثار ســوء تورم  را به مســاله  
پس انــداز و نحوه مصرف مردم  نســبت داده و می گویند 
؛بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشــی از افزایش نرخ تورم، 
تمام افرادی که ســرمایه نقدی خود را به صورت پس انداز 
نگهداری می کنند متضرر می شوند و همین اتفاق بر تمایل 
افراد بــه پس انداز اثر منفی می گــذارد . بدین ترتیب در 
شــرایط تورمی میل به کاالهای بادوام و سرمایه ای مانند 
زمین و مسکن افزایش پیدا  میکند که در همین راستا می 
تواند نوع مصرف نیز تحت الشعاع قرار گیرد. از سوی دیگر 
مساله مهم و کلیدی دیگر تاثیر تورم بر بالتکلیفی  مالکان 
واحدهای اقتصادی اســت به این ترتیــب که با افزایش و 
رشد لجام گسیخته تورم در زمینه برآورد درآمد و هزینه، 
با دشواری مواجه  شده و همین امر بر روند بالتکلیفی آنها 
می فزاید که خوداین مســاله در نوع خود بخش اعظمی از 

آسیب های اقتصادی  درتولید را رقم می زند. 

معاون امور صنایع وزارت صمت عنوان کرد؛
هدف گذاری وزارت صمت برای 

فعال سازی ۱۰ هزار واحد تولیدی
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشــاره به 
هدف گذاری وزارت صمت برای فعال ســازی 
١0 هزار واحد تولیدی در کشور از راه اندازی 
١١ پروژه صنعتی و اشتغال هزار نفر تا پایان 

سال در استان کرمانشاه خبر داد.
مهدی صادقی نیارکی در مراسم افتتاح پروژه 
قوطی ســازی سینا در اســتان کرمانشاه از 
افتتاح ١١ پروژه صنعتی، با ســرمایه گذاری 
سه هزار و ٥00 میلیارد تومان و اشتغال هزار 
نفر تا پایان ســال در اســتان کرمانشاه خبر 

داد و گفت: این پروژه به دســت متخصصان 
داخلی و در سال جهش تولید به بهره برداری 
رسیده است. معاون امور صنایع وزارت صمت 
ادامه داد: این پروژه با سرمایه گذاری 2 هزار 
میلیارد تومان و بــا عاملیت بانک صنعت و 
معدن بــه عنوان یک پروژه ملی محســوب 
می شــود و با ظرفیت ١2 هزار تُن در ســال 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
وی بــه هدف گــذاری وزارت صمــت برای 
فعال ســازی ١0 هزار واحد تولیدی اشــاره 
کرد و افزود: ســهم اســتان کرمانشــاه ٥٥ 
واحد صنعتی است که خوشبختانه تا ابتدای 
آذرماه امســال، 22 واحد راکد معدنی و 2٨ 
واحد صنعتی و در مجموع 60 واحد صنعتی 
و معدنی راکد این اســتان بــه چرخه تولید 

بازگشته اند.
وی در پایان یادآور شــد: از عمده پروژه های 
قابل افتتاح در اســتان کرمانشاه، پروژه های 
مصوب ســفر مقــام معظم رهبری اســت 
کــه پروژه بیــو ایمپلنت فــاز زرد آن آماده 
بهره برداری اســت و پــروژه بیــو اتانول با 
پیشرفت فیزیکی ٧٥ درصد نیز تا بهار سال 
آینده به بهره برداری خواهد رسید.  شاتا 

امسال؛
۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه تولید 

برق حرارتی عملیاتی می شود
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق حرارتی 
گفت: تا پایان امسال در قالب پویش هر هفته 
الف ب_ایــران 2١ پروژه بزرگ صنعت تولید 
برق حرارتی با حجم ســرمایه گذاری ۴0 هزار 
میلیارد تومان عملیاتی خواهد شــد. محسن 
طرزطلب اظهــار کرد: برای پیک تابســتان 
امســال ١۴ پروژه در حوزه تولید برق حرارتی 
با اعتبــاری بالغ بر 2٥ هــزار میلیارد تومان 
عملیاتی شــده اســت که این طرح ها حدود 
١۳00مگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشــور 

افزوده است.
وی بــا تاکید بر اینکه تا پایان امســال هفت 
پروژه بــزرگ دیگر با ارزش ١٥ هزار میلیارد 
تومان عملیاتی خواهد شــد، ادامــه داد: بر 
همین اســاس تا انتهای ســال جهش تولید 
حدود ۴0 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
صورت گرفته در حــوزه تولید برق حرارتی 
به سرانجام خواهد رســید. طرزطلب حجم 
سرمایه گذاری پروژه های صنعت برق حرارتی 
در پویش #هر هفته الف ب_ایران را بالغ بر 
2.٥ میلیارد یورو برشــمرد و افزود: در بخش 
سازوکاری پویش نیز ١0 برنامه طراحی شده 
بود که از این تعداد چهار پروژه عملیاتی شده 
و تا پایان سال نیز شش پروژه باقی مانده نیز 
نهایی خواهد شــد تا بتوانیم به شکل کامل 
به تعهدات این بخش عمل کنیم. مدیرعامل 
شرکت برق حرارتی با بیان اینکه میزان تولید 
برق نیروگاه های حرارتی از ابتدای ســال تا 
نیمه آذرماه از مرز 2۳۳ هزار گیگاوات ساعت 
گذشته است، گفت: از نیمه دوم شهریورماه 
تاکنون همزمان با پایــان پیک مصرف برق 
در کشــور بیش از ۳٨ هزار مــگاوات برنامه 
تعمیــرات دوره ای و اساســی نیروگاه هــای 

در نامه به رئیس جمهورمطرح شد؛
انتقاد  وزیر صنعت از بخشنامه 

ارزی بانک مرکزی 
وزیــر صنعــت درمکاتبه با رئیــس جمهور 
ضمن در خواست بازنگری در بخشنامه بانک 
مرکزی درخصوص بازگشــت ارز تاکید کرد، 
ابالغ کلیه مقررات آیین نامه و بخشــنامه ها 
در حوزه تجارت خارجی کشور با هماهنگی 

وزارت صمت، صورت پذیرد.
  علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت در مکاتبه 
بــا رئیس جمهــور در خصوص مشــکالت 
جامعــه فعالن تجارت خارجــی تاکید کرد، 
اخیرا بانک مرکزی در بخشــنامه ای مهلت 

ارائه اســناد حمل، حواله های ارزی، از تاریخ 
صــدور تا زمان صدور اعالمیه تامین ارز را 2 
ماه تعیین نموده که با بخشــنامه قبلی بانک 
مرکزی که با توجه به شــیوع ویروس کرونا 
این زمان را حداکثر ٨ ماه تعیین نموده بود، 
در تضاد می باشــد.  همچنین بر اساس این 
بخشنامه، مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و 
ترخیــص قطعی کاال حداکثر ۴٥ روز تعیین 
شده است، این موضوع با توجه به مشکالت 
مربوط بــه نقل و انتقال ارز بدلیل مســائل 
تحریم، محدودیتهایی برای واردات کاالهای 
اساسی و ضروری مواد اولیه و تجهیزات تولید 
مورد نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی ایجاد 
و در نتیجه تولید، اشــتغال و نهایتا صادرات 
غیر نفتی و ارز اوری ناشی از ان تحت شعاع 

قرار خواهد داد.
این مساله ضمن بدنبال داشتن ناخرسندی 
و نگرانی بخش خصوصــی با راهکارهای در 
نظر گرفته شــده در مصوبه ستاد هماهنگی 
اقتصاد در خصوص تســریع و تسهیل تامین 
ارز حاصل صادرات، جهت واردات بر اســاس 
اولویت کاالییانجام شده، از سوی این وزارت 

خانه همخوانی ندارد. ایرنا 
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وزیر راه و شهرسازی وعده داد؛

برنامه  وزارت راه برای 
خانه دار کردن راهداران

وزیر راه و شهرســازی گفت: ضریب آماده باش راهداران، ماشــین 
آالت و تجهیزات راهداری کشور از ۴٥ درصد در سال گذشته به ٧0 

درصد در سال جاری ارتقا یافته است.
محمد اســالمی با اشــاره به این که وظیفه مهم نگهداری و برقراری 
شرایط ایمن و پایدار در جاده ها بر عهده راهداری است، اظهار کرد: در 
طرح راهداری زمستانی امسال با آماده باش ١000 راهدارخانه ثابت و 
سیار،  ١۳ هزار راهدار و حدود ١0هزار دستگاه ماشین آالت راهداری، 
تالش می شــود پوشش مضاعفی در محورهای شریانی و غیرشریانی 
برقرار شــود. وی با بیان این که، امســال میزان بارش از دوره متناوب 
١00 ســاله بیشتر شده است، تاکید کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی 
آب و هوا نیازمند حضور هوشمندانه و به هنگام برای بازگشایی و برف 
روبی در جاده ها هستیم. اسالمی یادآور شد: در این راستا با نوسازی 
ماشــین آالت، تجهیز راهدارخانه ها و آموزش راهداران تالش شــده 

است، وضعیت جاده ها در شرایط طبیعی حفظ شود. 
وزیر راه و شهرسازی گفت: با تالش سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، نوســازی ماشــین آالت راهداری که سال ها از رده خارج 
شــده بودند، با حمایت از تولید داخل و خرید ماشین آالت نو از سر 

گرفته شد و شتاب خواهد گرفت. تسنیم 

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران 
می گوید، تحریم های بانکی عامل مهمی در دشــوار 
شــدن واردات واکســن کرونا و حتی سایر داروها به 

ایران شده است.
در شــرایطی که در هفته های گذشــته، تعدادی از 
شرکت های آمریکایی، اروپایی، چینی و روسی اعالم 
کرده اند که به واکســن ویروس کرونا دست یافته و 
حتی در برخی کشــورها، فرایند واکسیناســیون نیز 
آغاز شــده است، هنوز مشــخص نیست برنامه ایران 
برای واردات واکســن به کجا رسیده و در این زمینه 

ابهاماتی وجود دارد.
هر چند دولت آمریکا در سال های گذشته ادعا کرده 
که تحریم های همه جانبه علیه اقتصاد ایران به حوزه 
دارو وارد نمی شود اما در عمل با توجه به تحریم های 
بانکی، محدودیت در جابجایی ارز و ترس شــرکت ها 
از معامله با ایران، حوزه دارو نیز با مشــکالت جدی 
مواجه شــده و بعضا خود را در کمبود برخی داروها 

نشان داده است.

البته شرکت های ایرانی در سال های اخیر توانسته اند 
با اتکا به دانش بومی شــده خود، بخش قابل توجهی 
از نیاز دارویی کشــور را در داخل تولید کنند و امروز 
میزان وابســتگی دارویی به خارج از کشور به شدت 
کاهش یافته اســت اما با این وجود همچنان واردات 
دارو در شــرایط تحریم  دشــواری های خاص خود را 
دارد و حاال که بحث واردات واکسن کرونا مطرح شده 

نیز، این محدودیت ها بیشتر خود را نشان می دهد.
محمود نجفی عرب  رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق بازرگانی تهران اظهار کــرد: موضوع تحریم در 
ســال های گذشــته همواره مطرح بــوده و با وجود 
شعارهایی که از ســوی آمریکایی ها مطرح می شود، 
در حوزه دارو نیز محدودیت ها به شــکل واضح قابل 

رصد است.
به گفته وی، وقتی شــرکت ایرانی برای نقل و انتقال 
ارز خــود، بانکی پیدا نمی کند یا این فرایند بســیار 
طوالنی تر و گران تر تمام می شود، عمال دارو نیز تحت 
تحریم است و کســی نمی تواند اثرات این موضوع را 

کتمان کند.
رئیس کمیســیون اقتصادی ســالمت اتــاق تهران 
با اشــاره به مشــکالتی که در ماه های گذشته برای 
واردات برخــی مواد اولیه به وجــود آمده، بیان کرد: 
امروز موضوع مهــم بحث تحریم های بانکی و چالش 
انتقال ارز است. از حدود دو ماه پیش، ارز الزم برای 
واردات برخی مواد اولیه به شرکت چینی تحویل داده 
شــده و شــرکت های ایرانی نیز ریال موردنیاز را در 
داخل تســویه کرده اند اما به دلیل مشکالت به وجود 
آمده در بانک چینی، هنوز این واردات انجام نشــده 

است.
نجفــی عرب ادامــه داد: احتماال در حــوزه واردات 
واکسن کرونا نیز ما با همین مشکالت مواجه هستیم. 
اراده قطعی خرید واکســن در وزارت بهداشت وجود 
دارد و این وزارتخانه به شدت پیگیر خرید واکسن از 
شرکت هایی اســت که محصول آنها تاییدات الزم را 
گرفته اســت اما احتماال در این مسیر محدودیت در 

جابجایی ارز مشکل ساز شده است.
وی دربــاره بحث های مطرح شــده از نقش تصویب 
نشــدن اف ای تی اف در واردات واکســن نیز گفت: 
ما در طول سال داروهای دیگری نیز وارد می کنیم و 
تاکنون تصویب نشدن این لوایح در مسیر واردات این 

داروها مشکل ساز نشده است.  ایسنا 

  رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران مطرح کرد؛

تحریم های بانکی مانع اصلی درواردات واکسن کرونا 

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری


