
وزیر صنعت گفت: در روز های گذشته گزارشی از صدا و سیما پخش 
شد که مسئوالن ما را زیر سوال برد؛ این در حالی است که از این سازمان 

می خواهیم کمک ما باشد و حرمت رسانه ملی را رعایت کند. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رزم حسینی در نشست 
ستاد تنظیم بازار ضمن اعالم این مطلب گفت: در روز های گذشته شاهد 
پخش خبری از صدا و س���یما بودیم که س���زاوار مسئوالن ما نبود و ما از 

صدا و سیما انتظار همکاری داریم.
وزیر صنعت گفت: تولید کنندگان مرغ هرچند به سختی فعالیت می کنند، 
اما از فرآیند تحویل مرغ آگاه هستند و هر مرغداری می داند که باید مرغ 

خود را پس از تولید به کشتارگاه تحویل دهد و در بازار عرضه کند.
انتقاد وزیر صنعت به گزارش���ی بود که روز ۱۶ آذر از بخش های 
مختلف خبری صدا و س���یما درباره عدم تحویل گرفتن مرغ از مرغدار 

توسط وزارت صنعت پخش شد.
در این زمینه دبیر ستاد تنظیم بازار هم گفت: جوجه ریزی در مرغداری ها 
به ثبات رسیده و در هفته های آتی شاهد افزایش تولید مرغ خواهیم بود.

عباس قبادی با اشاره به اعالم منع صادرات تخم مرغ توسط وزیر جهاد 
کشاورزی، این موضوع را کمک به ثبات قیمت این ماده پروتئینی دانست 
و گفت: خوشبختانه در گزارشی که معاونان جهاد کشاروزی ارائه کردند، 

شاهد ثبات جوجه ریزی و افزایش تولید مرغ در کشور هستیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه درباره افزایش بی رویه قیمت محصوالت 
لبنی هم تصمیماتی گرفته شد، افزود: قرار شد با دعوت از مسئوالن انجمن 
صنایع فرآورده های لبنی به آن ها تذکر جدی داده شود ضمن اینکه بدون 
هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حق افزایش 
قیمت لبنیات را نخواهند داشت.رئیس سازمان حمایت هم درنشست ستاد 
تنظیم بازار اظهارداشت: آمار ها نشان می دهد که در استان تهران هر روز 
۱۲۰۰ تن گوش���ت مرغ نیاز اس���ت، اما ارقام میادین میوه و تره بار توزیع 
روزانه ۳۷۰ تن مرغ را نش���ان می دهد که این منتج به افزایش قیمت ها 
خواهد شد.تابش گفت: ما از صدا و سیما خواهش می کنیم برای حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان به ما کمک کند. متاسفانه برخی افراد در سایه 
انجمن ها و اتحادیه ها از همه ابزار ها استفاده می کنند تا سازمان هایی را که 
برای حق مردم تالش می کنند، مورد هجمه خبری قرار دهند. رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: ما به همه اس���تان ها 
اعالم کرده ایم که قیمت مرغ زنده از قیمت مصوب بسیار باالتر است و از 
سازمان های جهاد استانی هم خواسته ایم که هر چه زودتر در بحث سامان 

بازار مرغ و تخم مرغ اقدام کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که 
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار،  بانک ها از 
دریافت سود مرکب منع شده اند، گفت: سعی 

می کنیم نرخ تورم را به ۲۲ درصد برسانیم.
ب����ه گزارش خبرگزاری صداوس����یما، 
عبدالناصر همت����ی در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری سیما افزود: ما بر مبنای دالر نیمایی ۱۷ 
هزار تومان پیش بینی کردیم که تورم متوسط 
یکس����اله منتهی به خرداد ۱۴۰۰ را به ۲۲ تا 
۲۴ درصد برس����انیم و تا آن زمان شش ماه 

فرصت داریم.
وی با اشاره به آمار های تجارت کشور 
گفت: در حال حاضر صادرات کش����ور به 
۵/ ۲۶ میلی����ارد دالر و واردات به ۲۵ میلیارد 
دالر رس����یده که تراز تجاری ۱/۵میلیارد دالر 

مثبت است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یک عده 
کاالهای خود را نگه داشته اند به این امید که 
نرخ ارز ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان شود و سپس 
ترخیص کنند.  آن ها اطالعات ناقص می دهند 
و می گویند بانک مرکزی ارز نمی دهد. اعالم 
کرده ایم کسانی که کاال را اعتباری وارد کرده 
اند بیایند تعهد بدهند که کاال را سریع ترخیص 
کنند تا تضمین چندماهه بدهیم ارزش����ان را 

تامین می کنیم.
وی با اشاره به اینکه اجازه نخواهیم داد 
ارز بابت کاالهایی که در اولویت نیازهای مردم 
نیستند، تحت عنوان واردات بدون انتقال ارز 
وارد کشور شود،  گفت: طبق دستور رئیس 
جمهوری، اجازه انتقال ارز بر خالف ضوابط 
بانک مرکزی را نمی دهیم. تعهد بانک مرکزی 
برای ارز ۴۲۰۰ تومانی مبلغ 8 میلیارد دالر بوده 
و بانک مرکزی به تعهد خود پای بند است و 
تا کنون ۷ میلیارد دالر تامین شده ضمن آنکه 
بیش از یک میلیارد دالر تاییدیه ارز دادیم ولی 

ترخیص کاال صورت نگرفته است.
وی با اش����اره ب����ه اینکه بانک مرکزی 
کاالهای وارداتی اعتباری را به ش����رط ورود 
فوری به کشور تامین ارز می کند، گفت: در 
۲/۵ سال گذشته تحت شدیدترین تحریم ها 
بانک مرکزی اجازه نداد کمبودی برای مایحتاج 

ضروری مردم ایجاد شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه شرایط جدید 
در صدور چک را به تدریج اجرا می کنیم و 
از اواخ����ر آذر مردم می توانند با روش های 
جدید چک صادر کنند،  گفت: در ش����ورای 
پ����ول و اعتبار هم مطرح ش����د و از رئیس 

جمهوری هم درخواس����ت کرده ایم که به 
علت وضع کرونا شرایط جدید صدور چک 
را به تدریج اجرا کنیم. از ۲۲ آذر دیگر چک 
در وجه حامل نخواهیم داشت و به طور کلی 

حذف می شود. 
وی با بیان اینکه رشد حجم نقدینگی در 
کش����ور طی ۲۰ سال گذشته و در سه دولت 
قبلی و فعلی به طور متوسط حدود 8۰ درصد 
بوده است، درباره افزایش حجم نقدینگی در 
دوره فعلی افزود: این روزها برخی می گویند 
در دوره ما نقدینگی بیشتر شده است اما باید 
توجه کرد اکنون در ش����رایط استثنایی به سر 
می بریم. در دوران پس از انقالب اس����المی 
هرگز با چنین تحریم ها و فشارهایی روبرو 
نبوده ایم و با توجه به این شرایط ، نقدینگی 

رشد آنچنانی نداشته است.
وی با نمایش نموداری از افزایش حجم 
نقدینگی در ۲۰ س����ال گذشته گفت: بررسی 
وضع نقدینگی از س����ال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۹۹ 
نشان می دهد که ما معموالً در هر دوره یک 
قله ۳8 درصدی از افزایش نقدینگی داشتیم 
که این مسئله هم به علت اتفاقات خارجی 

بوده است. 
وی با بیان اینکه در دولت فعلی از مرداد 
۹۲ تا مهر ۹8 یعنی در بازه ۷8 ماهه، رش����د 
نقدینگی 8۳ درصد ش����ده است، گفت: این 
آمار نشان می دهد در دوره فعلی در مقایسه با 
دوره های قبل، نقدینگی رشد محسوسی نداشته 
و البته بخشی از افزایش نقدینگی در این دوره 

مربوط به موسسات مالی غیرمجاز است .
همتی با اشاره به رهنمودهای اخیر مقام 
معظم رهبری درباره کنترل نقدینگی در کشور 
و تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق 
و واگذاری س����هام دولت افزود: ما از ابتدای 
امس����ال تاکنون هرگز اسکناس جدید چاپ 
نک����رده ایم و تا االن رش����د پایه پولی فقط 

۱۳ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت ها چندان 
ارتباط����ی به افزایش نقدینگی ندارد، گفت : 
افزایش قیمت ها بیشتر ناشی از رشد افزایش 
قیمت ارز و رش����د تقاضای ناشی از انتظار 

تورمی است.
وی ب����ا بیان اینکه بخش����ی از افزایش 
نقدینگی مربوط به شیوع کرونا است، گفت: 
امسال برای مقابله با بیماری کرونا یک میلیارد 
یورو ارز از صندوق ذخیره ارزی برداش����ت 
کرده ایم و ناچار شدیم آنها را به ریال تبدیل 

کنیم که تقریباً تا امروز باالی ۷۰۰ میلیون یورو 
از آن را به ریال تبدیل کرده ایم و تقریبا روزانه 
۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با انتقاد از برخی اظهار نظرها مبنی 
بر اینکه بانک مرکزی نتوانست نقدینگی را 
کنترل کند، گفت: بانک مرکزی امروز با یک 
معادله چند مجهولی مواجه است و در بدترین 
شرایط ۳۰ سال گذشته، رشد نقدینگی فقط سه 
درصد بیشتر شده است؛ حاال نمی دانم چرا 
برخی ها می گویند بانک مرکزی نتوانست 

نقدینگی را کنترل کند .
رئی����س کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
من به آینده بسیار خوشبین هستم، گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون نسبت به شش ماهه سال 
۹8 کارگاه های صنعتی ۱۰ درصد رشد داشته 
است و من به آینده بسیار خوشبین می باشم.  
همچنین فکر می کنم رش����د نفت از این ماه 
مثبت خواهد شد و انشااهلل طی چند روز آینده 

آمار آن را منتشر می کنیم. 
وی با اشاره به تامین کسری بودجه از 
طریق فروش اوراق و سهام دولت گفت: در 
برنامه ششم پیش بینی شده است تا ۴۰ درصد 
از تولید ناخالص ملی را دولت می تواند به 
صورت اوراق منتشر کند که تا االن این رقم 

به ۳8 درصد رسیده است.
وی درب����اره اجرای قانون جدید چک 
گفت: قانون جدید چک از ۲۲ آذر امس����ال 
اجرایی خواهد شد و ۷۰ درصد کارهایی که 
باید بانک مرکزی انجام می داده اس����ت نظیر 
صدور بخشنامه ها و آیین نامه ها را انجام داده 
اما بخشی از این کار نیازمند راه اندازی سامانه 
است که مردم از این به بعد وقتی می خواهند 
چکی بنویسند باید مبلغ و تاریخ چک را در 
این س����امانه درج کنند و کسی که چک را 

می گیرد هم حتما باید در سامانه، اعتبار آن را 
بررسی کرده و تاییدیه بگیرد.

همتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
چرا بانک ها نسخه ای از قرارداد تسهیالت را 
به مشتری ها نمی دهند، گفت: این کار بسیار 
بدی اس����ت و ابالغ کرده ایم و از بانک ها 
خواس����ته ایم حتما نسخه ای از قرارداد را به 
مشتری بدهند و اگر بانکی سرپیچی کند با 
آن برخورد می  شود، ضمن آنکه از مردم هم 
انتظار داریم موارد این چنینی را به بانک مرکزی 

اطالع دهند تا پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه شرایط ایده آل با شرایط 
فعلی کمی متفاوت است و در حال حاضر با 
تورمی روبرو هستیم که ناشی از شوک عرضه 
بوده و نیازمند تدابیر خاص است،  ادامه داد: 
در ح����ال حاضر ناترازی نظام بانکی وجود 
دارد؛ یعنی اگر نرخ سود را باال ببریم، ناترازی 
بانک ها بیشتر خواهد شد و همچنین باید از 
بازار سرمایه هم مراقبت کنیم چون برای توسعه 

اقتصادی کشور مهم است.
نامبرده با اظهار اینکه تسهیالتی که در 
سال جهش تولید پرداخت می کنیم اول باید از 
رکود خارج شویم بنابراین امکان باال بردن بیش 
از حد نرخ سود را نخواهیم داشت،  درباره 
تأثیر نرخ سود سپرده از نرخ سود بین بانکی 
گفت: آثار نقدینگی های سال ۹8 و شرایط 
کرونایی کشور موجب روبرو شدن بانک ها 
با مازاد منابع شد که نرخ سود را کاهش داد 
و در حال حاضر در شرایطی هستیم که نرخ 
سود را مدیریت خواهیم کرد ولی با رکود هم 
باید مبارزه کنیم چرا که اهداف این تحریم، 
نابودی تولید و ابرتورم بود که توانستیم از آن 

و همچنین نابودی تولید جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال آماده سازی 
یک کار بسیار مهم برای کنترل نقدینگی نسبت 
به محدودیت های ترازنامه بانک ها هستیم که 
از هفته آینده اجرایی خواهیم کرد،درباره بازار 
ارز هم گفت: ش����رایط بازار ارز خوب و در 
مسیر بهتر شدن هم قرار دارد؛ البته متغیرهای 
زیادی از جمله شوک های سیاسی و روانی 
در بازار ارز مؤثر است و برای بانک مرکزی 
متغیرها برون زا هستند و اطمینان دارم که روند 
خوبی در پیش است و انتظارات تورمی، کاهنده 

و گویای بازار با آرامش بیشتر است.
همتی درباره تأمین واکسن کرونا تاکید 
ک����رد: تمام تالش خ����ود را انجام می دهیم 
و ح����دود یک ماه معطل کره جنوبی بودیم 

چون این کش����ور برای انتقال پول حتماً باید 
U-turnرا ط����ی می کرد؛ یعنی این حواله از 
مسیر امریکا می گذرد و ایران از کره جنوبی 
تضمین این حواله را درخواست کرد چرا که 
به امریکایی ها اعتمادی نیست ولی کره ای ها 

نتوانستند این تضمین را به ما بدهند.
وی ادام����ه داد: صندوق بین المللی پول 
هم قول هایی برای هزینه های کرونا داده بود 
که بر اساس آخرین اطالعات، با فشار امریکا 
فعالً مقدور نیست؛هرچند  راه های دیگری را 
برای تهیه واکسن کرونا شروع کردیم. البته برای 
تأمین واکسن کرونا مشکل ارزی نداریم و فقط 
مشکل انتقال وجود دارد و در حال مذاکره با 
دو کشور در صورت مجوز اوفک هستیم که 
اگر راه انتقال باز شود ما حواله خواهیم کرد 

و مشکلی از نظر پرداخت نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تحویل 
کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط 
نظام بانکی گفت: دستورالعمل آن به بانک ها 
داده شده است و بر اساس اطالعات موجود 
تقاضای کمی ب����رای دریافت وام بوده البته 
یک س����ری از بانک های مه����م این وام را 
پرداخت کردند، ولی مردم درخواست فروش 

سهام عدالت را داشتند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مصوباتی 
از ش����ورای عالی بورس داریم که طبق آن، 
س����رمایه صندوق های با درآمد ثابت را باال 
بردیم و همچنین الزام خرید ۵۰ درصد سهام 
عدالت را برای صندوق ها داشتیم و تکالیفی 
را شورای عالی بورس در نظر گرفته است که 

به بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
همتی با بی����ان اینکه ادغام بانک ها در 
بانک سپه یکی از خواسته های مهم مقام معظم 
رهبری بود، گفت: در این طرح پنج بانک با 
حدود ۳ هزار شعبه و ۳۰ هزار کارمند و ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان منابع در بانک سپه ادغام شده 
و تمامی مشکالت آن رفع شده است و در 
دو روز آینده بانک قوامین و در پایان آذر هم 
بانک انصار ادغام می شوند.همچنین در پایان 
آذر پرونده این ادغام تمام می شود و تمامی 

تابلوها به بانک سپه تغییر خواهد کرد.
وی درباره کسری بودجه دولت تا پایان 
امسال گفت: در این باره جدی هستیم و در 
جلسه کمیته بند »ک« تصمیماتی گرفته شد 
که تا پایان س����ال بخش قابل توجهی اوراق 
و همچنین فروش سهام توسط دولت انجام 

خواهد شد.

4 چهارشنبه 19 آذر 1399 - 23 ربيع الثانی 1442 - 9 دسامبر 2020 -  سال نود وپنجم - شماره 27723 اخبار اقتصادی

 رئیس سازمان برنامه و بودجه از تامین بودجه مربوط به اعمال مدرک 
دوم معلمان برای استفاده از امتیازات مربوط آن خبر داد. 

محمدباقر نوبخت در برنامه الیو اینستاگرام از وزارت آموزش و پرورش 
خواست اقدامات مربوط به مدرک دوم فرهنگیان را اجرایی کند و گفت: در 
مورد سال آینده هم مجوز آن را صادر خواهیم کرد تا طبق ماده ۲8 قانون 
الحاق بتوانند از امتیازات مدرک دوم بهره مند ش���وند و تبعیض بین دکترای 

آموزش و پرورش و وزارتخانه های دیگر برطرف شود.
به گزارش ایرنا، وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۹۹ 
نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس 
دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف 
۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تأمین می شود 
و از بهمن امسال قابل اجرا است. اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذینفع در 

سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است.
وی همچنی���ن از پیش بینی مبلغ 8 ه���زار میلیارد تومان برای اجرای 
رتبه بندی فرهنگیان در الیحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد و  خطاب به فرهنگیان 
و بازنشستگان ادامه داد: دو ردیف مختص فرهنگیان و بازنشستگان در الیحه 
بودجه در نظر گرفته شده است. یک ردیف همیشگی و یک ردیف رزرو که 
اگر سرریزهایی در اجرا پیش آمد، به خاطر کمبود منابع مالی متوقف نشویم. 
همچنان که امسال هم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان همین کار را 
کردیم و یک هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافت و برای سال 
بعد هم ۹۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه چه زمانی فوق العاده ویژه 
آنان پرداخت می ش���ود، اظهار داشت: ما به طور مکتوب موافقتمان را اعالم 
کردی���م و مناب���ع مالی الزم را هم در الیحه بودجه منظور کرده ایم که از اول 
فروردین  فوق العاده ویژه پرداخت شود. البته وزارت آموزش و پرورش باید 

زودتر ابالغ ها را بزند.
وی با اش���اره به مسائل کادر درمان؛ گفت: افزایش ۵۰ درصد امتیازات 
فصل دهم برای دانشگاه ها کمی مشکل بود، اما کوشیدیم که حتما اعمال شود. 
مجوز الزم داده شد و منابع مالی آن هم دیده شد. وزارت بهداشت و درمان 
هم در حال آماده کردن احکام کادر درمان است و چون منابع مالی آن تامین 

شده به محض صدور احکام، قابل اجرا خواهد بود. 
نوبخت همچنین گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان غیرقابل بازگشت 
است، زیرا قانون شده و حتی اگر دوره قانون برنامه ششم توسعه تمام شود، 
آثار حقوقی و قانونی آن متوقف نمی شود. وی با اشاره به اینکه بزرگترین 
بودجه برای بازنشستگان در الیحه ۱۴۰۰ گنجانده شده تا آنچه از متناسب سازی 
حقوق آنها باقی مانده، اجرایی شود،  گفت: به قولی که به شما داده ام، پابرجا 
هستم. حتی برای کسانی که عضو غیرهیات علمی فرهنگیان هستند هم این 
موضوع اعمال خواهد شد. این اقدام غیر قابل بازگشت است. معاون رئیس 
جمهوری همچنین در واکنش به خبرسازی یکی از سایت ها که افزایش رقم 
ردیف بودجه صندوق کش���وری را مورد انتقاد قرار داده بود؛ تصریح کرد: 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان قانون است و باید برای این احکام قانونی، 
منابع مالی الزم در الیحه بودجه ۱۴۰۰ دیده می شد.وی بیان کرد: بودجه الزم 
برای بازنشستگان لشگری و کشوری در الیحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده است 
و منابع الزم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت 
خواهد شد. نوبخت در ادامه با اشاره به صدور۳۰ هزار مجوز جدید استخدام 
برای تکمیل کادر درمان گفت: اولویت جذب با افرادی است که االن مشغول 
به کار هستند. ۲۲ هزار میلیارد تومان هم برای استخدام این افراد در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.وی در واکنش به دغدغه نیروهای شرکتی 
کادر درمان هم خاطرنشان کرد: صدور مجوز استخدام ۵۳ هزار نفر در وزارت 

بهداشت برای این بود که پرسنل شرکتی بتوانند زودتر جذب شوند. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره قانون تسری برای کارمندان سازمان 
زندان ها، گفت: دستور اجرای این قانون و پیش بینی آن در بودجه سال ۱۴۰۰ 
را صادر کرده است و از اول فروردین اجرایی می شود.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در واکنش به کاربرانی که خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان بودند، گفت: پاداش بازنشستگان ۹8 پرداخت شده و با نیروهای 
مسلح هم هماهنگ کردیم که این موضوع را اجرا کنند و تا کنون دو بخشنامه 
داده ایم که پرداخت ها انجام شود. البته برخی دستگاه ها لیست بازنشستگان را با 

تاخیر ارائه داده بودند؛ در حالی که پول از مدت ها پیش نزد خزانه بود.

 خط تولید چرخ و سیستم ترمز قطار برای 
نخستین بار در ایران دیروز با حضور وزیر راه و 

شهرسازی  به بهره برداری رسید.
مهندس محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی 
در مراسم رونمایی از طرح داخلی سازی سیستم 
ترم����ز و چرخ واگن های باری گفت: امروز توجه 

به ظرفیت ها و استعداد ها به توانمندی های داخلی 
در صنعت ریلی کشور به یک حرکت پویا و فعال 
تبدیل شده است و با افتخار باید اعالم کنیم از امروز 
در تولید واگن های باری هیچ وابستگی به خارج 
نخواهیم داش����ت.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
انعقاد قرارداد خرید طرح های فناورانه صنعت ریلی 
کش����ور گفت: امروز ما باید به بازار های دیگر هم 
فکر کنیم و محدود به جغرافیای خودمان نباشیم و 

این میسر نمی شود مگر با افزایش کیفیت.
وی افزود: موضوع مهم دیگری که در راه آهن 

مطرح است، این است که در این صنعت رقابت 
ملی ایجاد ش����ده است و شرکت های گوناگونی 
می شناس����یم که روی چرخ کار می کنند و شرکتی 
که امروز به مرحله قرارداد رسیده، زحمت بیشتری 
کشیده است.در این مراسم از فناوری چرخ "مونو 
بلوک" و سیس����تم ترمز پنوماتیک واگن های باری 

رونمایی شد. همچنین سامانه "جامع رونق و جهش 
تولید صنعت ریلی" مورد بهره برداری قرار گرفت؛ 
هدف از راه اندازی این سامانه حمایت از تولیدات 
صنعت ریلی ساخت داخل و کاهش وابستگی به 

خارج اعالم شده است.
ای����ن گزارش می افزای����د: بالفاصله پس از 
رونمایی تولیدات جدید صنعت ریلی، تفاهمنامه 
خری����د ۵۰۰ عدد چرخ "مونوبلوک" تولید داخل 
مرب����وط به واگن باری می����ان راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران و شرکت سازنده به امضا رسید.سعید 

رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران در حاشیه امضای 
ای����ن تفاهمنامه به خبرنگاران گفت: این چرخ در 
واگن های باری استفاده می شود و تولیدکننده داخلی 
برای اولین بار در کشور نسبت به تولید این چرخ 

اقدام کرده است.
وی ادام����ه داد: در مجموعه خانواده راه آهن، 
اشتیاق به خودکفایی پیش از این هم وجود داشت، 
ام����ا به دالیل مختلف، قطعاتی که امروز در داخل 
تولید می ش����ود در سال های اخیر به واردات آنها 

وابسته بودیم.
رسولی با توضیح وضعیت صنعت ریلی در 
دوران تحریم گفت: با تشدید تحریم ها بخش قابل 
توجهی از ناوگان ما زمین گیر شد به گونه ای که 
حت����ی در مواردی پول برای خرید قطعات ریلی 

داشتیم اما امکان واردات آنها نبود.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه معرفی نیازهای 
راه آهن به قطعات ریلی و همچنین ش����رکت های 
تولید کننده قطعات صنعت حمل و نقل ریلی گفت: 
تاکنون ۴۶۰ قطعه تولید داخل درون این س����امانه 

بارگذاری شده است.
مدیرعامل راه آهن گفت: از بیش از ۱۰ شرکت  
حمل و نقل ریلی که ثبت سفارش واردات قطعات 
ریلی از خارج داش����تند اما تولید داخل آنها وجود 
دارد، تعهد گرفته ایم که دیگر قطعه وارد نکنند.البته 
در برخ����ی موارد تولید داخل صرفه داخلی ندارد 
که با استفاده از تولید انبوه و صادرات آنها و ایجاد 
بازار در منطقه این مشکل را رفع خواهیم کرد. اما 
در قرارداد اخیر خرید که ش����امل ۵۰۰ عدد چرخ 
"مونوبلوک" تولید داخل و ۵۰۰ عدد سیس����تم ترمز 
تولید داخل واگن های باری می ش����ود، چرخ ملی 

روی ریل ملی به حرکت خواهد افتاد.

 بانک مرکزی بر اساس مفاد قانون صدور چک، با هماهنگی وزارت 
صنعت و استانداری های سراسر کشور، رفع محدودیت های ناشی از چک 

برگشتی برای بنگاه های اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی در اطالعیه شماره دو خود اعالم کرد: بر این 
اساس، رفع محدودیت بند )الف( برای عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور 
کارت بانکی جدید، بند )ج( برای عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی یا 
صدور ضمانت  نامه های ارزی یا ریالی و بند )د( برای عدم گشایش اعتبار 
اسنادی ارزی یا ریالی در مورد بنگاه های اقتصادی که دارای چک برگشتی 
هستند باتوجه به شرایط، اوضاع  و احوال اقتصادی که موجب اخالل در 
امنیت اقتصادی استان مربوطه شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد 

یاد شده به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی آید.

 نوبخت: فرهنگيان از امتياز 
مدرك دوم بهره مند مي شوند

آغاز توليد چرخ و سيستم ترمز قطار در ایران

رفع محدودیت های چک برگشتی برای 
بنگاه های اقتصادی

نفت ، طال ، سكه و ارزهمتي: بانك ها از دريافت سود مركب منع شدند
 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(
هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر بشكه نفت سنگین ايران
هر اونس )31/1 گرم( طال

بازار جهاني

بازار داخلي

45/65 دالر 
48/78 دالر 
48/35 دالر    
46/66 دالر    
1872/34 دالر

 12041000 تومان
12900000 تومان
6400000 تومان
4358000  تومان
2416000 تومان
1145600 تومان

4200 تومان 
25485/2 تومان
 25597  تومان
 26200 تومان
5088/5 تومان
30544/9 تومان
30993 تومان
31200 تومان
5609/9 تومان
33114/8 تومان
34847  تومان
35000  تومان
1143/7  تومان
6997/3  تومان
7130  تومان
7150  تومان

سكه طال طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(
سكه طال طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نیم سكه طال )به وزن 4/06گرم(
ربع سكه طال )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي
هر گرم طالي 18 عیار )بدون مزد ساخت(

دالر آمريكا)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(
دالر آمريكا)سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

دالر آمريكا)نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(
دالر آمريكا)نرخ صرافی آزاد(

يورو)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(
يورو)سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

يورو)نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(
يورو )نرخ صرافی آزاد(

پوند انگلستان)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(
پوند انگلستان)سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

پوند انگلستان)نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(
پوند انگلستان )نرخ صرافی آزاد(

درهم امارات )نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(
درهم امارات )سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

درهم امارات )نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(
درهم امارات )نرخ صرافی آزاد(

۲۹ پ���روژه صنعت آب و برق 
در استان گلس���تان،تهران و ایالم به 
برای  همراه ۶ پروژه "س���ازوکاري" 
مدیریت بهت���ر این حوزه ها دیروز 
در قالب س���ی و یکمین هفته پویش 
# هرهفته_الف_ب_ایران از طریق 
ارتباط ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو در 

تهران افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت 
نیرو، پروژه های استان گلستان شامل 
بهره برداری از مولد مقیاس کوچک 
۲۵ مگاواتی )سمند صنعت رستاک( 
با ظرفیت ۱۳ مولد ۲ مگاواتی، اصالح 
و بهینه سازی ۲8 پروژه توزیع برق )با 
نصب یک هزار ۵8۳ دستگاه کنتور(، 
احداث ش���بکه فشار متوسط حدود 
۱۱ کیلومتر و ایجاد دفترخدمات برق 
روستایی، پس���ت ساده فوق توزیع 
ب���دراق مال )با ظرفیت ۱۵ مگاولت 
آمپر(، افزایش ظرفیت پس���ت انتقال 
گرگان، افزایش ظرفیت پست گنبد 
۲، توس���عه کلیدخانه ۲۰ کیلوولت 
پست های عطاآالد، کالله، گرگان۴ و 
کردکوی، بهره برداری از ۵ دس���تگاه 
فیدر۲۰ کیلوولت در پست های فوق 
توزیع اس���تان، پروژه های اصالح و 
بهینه سازی ایستگاه های برق و افتتاح 
خطوط و آبرسانی به ۳۹ شهر و روستا 
بود که دیروز با دستور وزیر نیرو به 

بهره برداری رسیدند.
همچنی���ن دی���روز ۶ پروژه 
"س���ازوکاري" صنعت آب و برق در 
تهران با حضور وزیر نیرو به صورت 
ویدئو کنفرانسي بهره برداري شد که 
ا ز جمل���ه ای���ن پروژه ها می توان 
به "هوشمندسازي خدمات تخصصي 
بخش آب)ساماب("، "واگذاري و انتقال 
وظایف به شرکت هاي تابعه)تفویض 
، "تس���هیل سرمایه گذاري  اختیار(" 
در اح���داث بخش بخار نیروگاه هاي 
سیکل ترکیبي"، "سامانه تامین کنندگان 
تجهیزات وزارت نیرو"، "س���امانه 
یکپارچه بیمه هاي صنعت آب و برق" 
و "سامانه برگزاري جلسات مجامع 
عمومي به صورت ویدئوکنفرانس" 
اش���اره کرد.دیروز همچنین ۱۳ طرح 
آبرسانی به ۴۳ روستای استان تهران 
برای بهره مندی ۶۰ هزار س���کنه این 
روستا ها از آب شرب سالم با حضور 

وزیر نیرو افتتاح شد.
برای اجرای این طرح ها اعتباری 
اف���زون بر ۲۵۰ میلیارد ریال از محل 
صندوق توس���عه ملی هزینه شده که 
شامل حفر و تجهیز شش حلقه چاه، 
احداث ۲۵۵۰ مترمکعب مخازن زمینی 
و هوایی، ایجاد ایستگاه پمپاژ، اجرای 
بیش از ۲۰ کیلومتر خط انتقال در اقطار 
مختلف، تامین برق، حصارکش���ی و 
نصب سامانه های کلرزنی مایع و نمک 
طعام برای گندزدایی آب شرب است.
در ح���ال حاضر بیش از ۹۳/۷درصد 
جمعیت روس���تایی استان تهران زیر 
پوشش آب شرب سالم و بهداشتی 

هستند.
در همی���ن حال 8 پروژه بزرگ 
صنعت آب و برق اس���تان ایالم با 
اعتباری افزون بر ۱۳۹ میلیارد تومان 
توسط وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
پروژه هاي صنعت برق استان ایالم شامل 
پست ۲۰/۲۳۰ کیلوولت مورموری و 
اتصاالت ۲۳۰ کیلوولت آن با ظرفیت 
پس���ت ۱۵مگاولت آمپر و ۵ کیلومتر 
خط دومداره ۲۳۰ کیلوولت، خط ۶۳ 
کیلوولت سرآبله-لومار با ۳۱کیلومتر 
خط دومداره، توسعه کلیدخانه پست 
۲۰/۱۳۲ کیلوولت دهلران ۲ با ۴ دستگاه 
فی���در ۲۰ کیلوولت،  فاز اول نیروگاه 
مقیاس کوچک ایالم به ظرفیت ۲.۵ 
مگاوات )دارای ۲ واحد نیروگاهی با 

RALLIPRETAC موتورگازسوز
ب���ه ظرفیت های ۵.۱ و ۱ مگاوات و 
راندمان موثر ۶.۴۶ درصد(، توسعه و 
بهینه سازی پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت 
ایالم با اصالح باس���بار ۶۳ کیلوولت 
و تامین تجهیزات و واریانت خطوط 
رانشی استان ایالم به طول ۲۲ کیلومتر 

خطوط ۲۳۰- ۱۳۲و۶۳ است. 
از سوی دیگر دو پروژه صنعت 
آب ایالم هم شامل سامانه نمک زدایی 
ملک ش���اهی)فاز اول( با ظرفیت ۲8 
لیتر در ثانیه با فرآیند ROو آبرسانی 
به 8 روس���تا با ظرفیت تامین آب به 
میزان۶ لیتر بر ثانیه، ظرفیت مخزن۲۶۰ 
مترمکعبي و ط���ول خط انتقال ۱۲ 

کیلومتري به بهره برداري رسید.
دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو در 
حاشیه آیین بهره برداری از این طرح 
ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 

با ابالغ مصوب���ه طرح برق امید به 
وزارت نیرو در اوایل شهریور، دو  ماه 
براي فراهم کردن مقدمات اجراي آن 
فرصت داده ش���ده بود که این طرح 
عمال از ابتداي آبان اجرایي شد و منتظر 
اواخر آذر هستیم که آخرین روزها در 
جمع آوري اولین قبض دو ماهه است 
تا گزارش دقیقي به مردم و مسئوالن 

در این چارچوب ارائه شود.
وی ب���ا بیان این که لزوما همه 
مشترکان خانگي قبض این دوره را اول 
آبان نگرفته اند و برخي شهریور آن را 
دریافت کرده اند، گفت: طبق برآوردي 
که انجام ش���ده و پایان آذر قطعي تر 
در این باره گزارش خواهد ش���د، از 
حدود ۴۰ روزي که از طرح گذشته 
و با میزان اطالع رساني هاي صورت 
گرفته استقبال خوبي از برق امید شده 
است؛ به این معنا که حدود ۱۲ درصد 
از مشترکان پرمصرف - که اصلي ترین 
هدف ما کم کردن تعداد این مشترکان 

بود - کاهش یافته است. 
اردکانیان اظهار داشت: با مراقبت 
و مواظبت مردم، این تعداد به مشترکان 
خوش مصرف اضافه ش���ده اند و به 
همین میزان هم در مقایس���ه با سال 
گذش���ته حدود ۱۰ درصد مشترکان 
خوش مصرف به گروه کم مصرف ها 
پیوستند.وزیر نیرو گفت: قرار شد این 
طرح به آب و گاز هم تسري پیدا کند 
و همین روزها پیش���نهاد ما در هیات 
دولت مطرح خواهد شد که به محض 
تصویب، در این زمینه اطالع رساني 
خواهد شد.وی اظهار داشت: وزارت 
نیرو به عنوان دستگاه مسئول آب و برق 
به درآمد و عایدي در یک بازه نسبتا 
طوالني نگاه مي کند؛ درآمد اصلي ما در 
این است که مصرف، صحیح و بهینه  
باشد و ناچار نباشیم سرمایه گذاري هاي 
سنگیني را در تابستان صرفا براي پشت 

سر گذاشتن اوج بار انجام دهیم.
وي با اشاره به اظهارات پنج شنبه 
گذشته رئیس جمهوري مبني بر ساخت 
ساالنه ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در 
دولت تدبیر و امید گفت: در سال هاي 
اخیر با کاهش رش���د اوج بار از ۵ 
درصد به یک درصد، مانند این است 
ک���ه عالوه بر ۲۵۰۰ مگاوات نیروگاه 
حقیقي، سالي ۴ هزار مگاوات نیروگاه 

مجازي هم ساخته شده است.
وي درباره سیالب ها هم گفت: 
تغییر اقلیم از حالت یک نظریه خارج 
شده و در دنیا با آن به عنوان یک پدیده 
برخورد مي شود. یکي از عوارض یا 
نش���انه هاي تغییر اقلیم این است که 
از ش���رایط اعتدالي در منطقه خارج 
مي شویم و الزم است برنامه ریزي ها هم 
متناسب با تغییر اقلیم باشد. بارش هایي 
که ناگهاني و با ش���دت و میزان باال 
صورت مي گیرد، باز هم اتفاق خواهد 
افتاد. یعني سیل و خشکسالي دیگر 
از حال���ت حوادث غیر مترقبه خارج 
و به حوادث مترقبه تبدیل مي شود و 
وزارت نیرو و دستگاه هاي برنامه ریزي 
کشور باید به سمت ایجاد سیستم هاي 
نگهداري این حجم وس���یع بارش و 
سیس���تم هاي جمع آوري و هدایت 
آب هاي سطحي توسط شهرداري ها 

رفت.
اردکانیان گف���ت: وزارت نیرو 
ایجاد سیستم هاي جمع آوري و هدایت 
فاضالب را در دستور کار دارد و در 
خوزستان هم پروژه هاي متعددي در 
دست انجام است و کمک هاي خوبي 
هم ش���ده و با اج���ازه رهبري براي 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملي 
در خص���وص طرح فاضالب اهواز 
امس���ال و سال آینده این کار سرعت 

خواهد گرفت.
وي ب���ا بیان اینکه جمع آوری 
فاضالب اهواز پروژه بزرگي اس���ت 
و به صورت مرحله اي اجرا مي شود، 
افزود: این مشکل مربوط به منابع مالي 
بوده که امسال رفع شده و این روزها 
منتظر هستیم که کارهاي اجرایي آن 
توسط مسئوالن آغاز شود و امیدوارم 
در زمان نه چندان طوالني، باقیمانده 

طرح فاضالب اهواز اجرا شود. 
این مقام مسئول اظهار داشت: 
طرح آمایش سرزمین امسال نهایي و 
به صورت مصوب عرضه مي ش���ود 
و در آن این بحث ها از حالت چند 
پارچه خارج ش���ده و با دید ملي و 
کلي مي توان به این ظرفیت ها نگاه 
کرد و هر جا الزم است سدي ساخته 
شود، این کار انجام مي شود و هر جا 
ضرورتي ندارد، وارد سرمایه گذاري 

در این بخش نمي شویم.

بهره برداری از طرح های مهم صنعت آب و برق در تهران، گلستان و ایالم

عباس قبادیعلیرضا رزم حسینی

وزارت امور اقتصادی و دارایی )به نیابت از دولت( طی اطالعیه ای از انتشار 
و عرضه اوراق مالی اسالمی حداکثر تا پایان آذر خبر داد.

این وزارتخانه در اطالعیه اعالم کرد: زمان و تاریخ مظنه گیری این اوراق 
امروز از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه و با نرخ سود اسمی ساالنه ۱8 درصد و تاریخ 
سررسید آن هم ۱۴ آذر ۱۴۰۳ مورد نظر قرار دارد.طبق این اطالعیه، حداقل حجم 
هر سفارش برابر با ۵ هزار میلیارد ریال و موعد پرداخت کوپن هر ۶ ماه یکبار 
است.براساس این اطالعیه، از همه نهادهای مالی موضوع بند )۲۱( ماده )۱( قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران - مصوب۱۳8۴- از جمله شرکت های 
تامین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه ای و صندوق های 
بازنشستگی برای مظنه نویسی دعوت شده است. همه نهادها باید تقاضاهای خود که 
شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذیره نویسی را در روز اعالمی در جدول 
مربوطه در سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران )قابل دسترسی 

برای کارگزاران مجاز در سامانه معامالت فرابورس ایران( ثبت کنند.
ثبت مظنه در سامانه بورس و اوراق بهادار از سوی نهادهای واجد شرایط 
به منزله قبول تعهد خرید بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعالمی 
در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادار 

جمهوری اسالمی ایران خواهند شد.
همچنین نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت 
مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعالیت نهادهای مالی می توانند نسبت به ثبت مظنه 
در سامانه مذکور اقدام کنند.وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با پذیرش یا 
نپذیرفتن تمام یا بخشی از درخواست های ثبت شده مختار است. همه متقاضیانی 
که پیشنهادهای آنها مورد تایید قرار می گیرد، موظفند حداکثر تا دو روز کاری پس 
از اعالم، نسبت به ارائه نسخه های تکمیل شده قراردادهای تعهد پذیره نویسی و 

سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اقدام کنند.

انتشار اوراق مالی اسالمی تا پایان آذر 

آگهى مزايده امالك(نوبت اول) 
شركت ملى ساختما� �� نظر ���� �مال� مشر�حه �ير �� �� طريق مز�يد� كتبى �� تا�يخ 1399/09/25 به فر�� �ساند :

1- �خذ پاكت پيشنها�� به همر�� �صل چك بانكى �� �جه شركت ملى ساختما� به شما�� شناسه ملى 10100305734 به ميز�� پنج ��صد قيمت پايه ملك مو�� 
نظر به صو�� چك ��� يا نقد � يا به صو�� بلوكه كر�� مطالبا� (جهت پيمانكا���) طبق فر� ش���ر�يط شركت �� مز�يد� همه ���� بجز �يا� تعطيل �� ساعا� تعيين 

شد� قابل �نجا� �ست.
2- پيش���نها�ها� فاقد سپر�� يا ����� سپر�� كمتر �� ميز�� مقر� �مخد�� � مبهم � مش���ر�� � پيشنها�هايى كه با شر�يط مند�� �� �گهى �  بر� شر�يط مز�يد� 

�ختال� ��شته يا بعد �� مد� مقر� ��صل گر�� مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد..
 3- �� تا�يخ �نتشا� �گهى� حد�كثر تا ساعت 09:00 تا�يخ 1399/09/25 يا تا پايا� �قت ����� �عال� شد� ��فر� شر�يط شركت �� مز�يد� متقاضيا� مى تو�نند پاكت ها�

پيشنها�� خو� �� تحويل �بيرخانه شركت نمايند.
 4- با�گش���ايى پاكت ها� پيش���نها�� �� محل �فتر مركز� ش���ركت ملى س���اختما� تا�يخ 1399/09/25 (ساعت 11:00) به نش���انى: تهر�� ميد�� صنعت� 

خيابا� �ير�� �مين� خيابا� گلستا�� پال� هفت� طبق �ما� �عال� شد� �� فر� شر�يط شركت �� مز�يد� مى باشد.
5- شركت �� �� يا قبو� پيشنها�ها� ��صله مختا� مى باشد.

6- يك ��صد �قم پيشنها�� به عنو�� هزينه مز�يد� �� برندگا� ��يافت مى گر��.
7-جهت شركت �� مز�يد� � �خذ �طالعا� فر�� �مال� �� ساعت 9:30 �لى 12:30 با شما�� 88086051 ��خلى 503 تما� حاصل فرمايد.

آدرسقيمت پايه (ريال)مترمربعبلوكشماره يا موقعيت واحدطبقهرديف

A677/87,836,749,978 شمال شرقىاول1

اسالمشهر، ميدان الغدير، 

بعد از خروجى قائميه، 

پروژه 800 واحدى ونك پارك اسالمشهر(واوان)

A658/986,966,000,007 جنوب غربىچهارم2

A677/808,460,249,985 شمال شرقىچهارم3

A658/987,611,000,008 جنوب غربىدهم4

A677/809,245,000,011 شمال شرقىدهم5

A693/7410,685,499,979 شرقىدهم6

A680/889,599,750,015 غربىيازدهم7

A6181/4120,478,749,950 جنوبىيازدهم8

16/22,364,995,630-71 ، 72اول9

اسالمشهر، بلوار الغدير، 

شهرك امام خمينى، 

مجتمع تجارى وليعصر

223,192,750,000-48اول10

223,081,375,000-50اول11

223,311,000,000-57اول12

223,074,500,000-،58،59،60،61،70،77 اول13

222,956,250,000-78 ، 79 اول14

206/731,175,010,750-(83و46)اول15

وزیرصنعت: از صدا و سيما انتظار 
همکاری داریم

 مشکل اساسی ایران در خرید 
واکس���ن کرونا، انتقال پول خواهد 
بود که باید راه حل آن پیدا ش���ود و 
انش���اءاهلل تا ۴۵ روز دیگر این اتفاق 
می افتد و تا وقتی واکس���ن کرونا در 
دسترس کشورها قرار بگیرد سازوکار 
مال���ی ایران هم در این مورد به انجام 

خواهد رسید.
ش���ریف نظام مافی رئیس اتاق 
مش���ترک بازرگانی ایران و سوئیس 
در گفتگو ب���ا ایلنا در مورد واردات 
واکسن کرونا اظهار داشت: با شرایط 
فعل���ی که ترامپ ایجاد کرده احتماالً 
در واردات واکس���ن کرونا به مشکل 
برخواهیم خورد، اما به نظر نمی رسد 
که این شرایط تداوم داشته باشد. یکی 
از حرکت های بشردوستانه ای که آقای 
بایدن برای نش���ان دادن چراغ سبز 
مذاک���رات می تواند انجام دهد، رفع 
مش���کل ایران برای واردات واکسن 
کرونا اس���ت. ولی در شرایط فعلی با 
تهدیده���ای آقای ترامپ که متوجه 
شرکت ها و بانک ها برای کار با ایران 
اس���ت ،به نظر می رسد به مشکل بر 

می خوریم که البته این شرایط تا ۴۵ 
روز آینده رفع خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه مگر واکسن 
کرونا مشمول تحریم نمی شود، افزود: 
دارو نباید مشمول تحریم شود؛ همان 
طور که غالت نباید مشمول تحریم 
ش���ود اما وقتی همه راه های تجارت 
خارجی بسته می شود با اینکه در ظاهر 
تحریم���ی در دارو وجود ندارد اما در 
واقع در این حوزه هم تحریم صورت 
می گیرد.رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و سوئیس درباره تاثیر تحریم ها و 
FATF در بلوکه شدن پول های ایران 
اظهار داشت: تاثیر تحریم  ها در بلوکه 
 FATF شدن پول های ایران بیشتر از
است. البته اگر به طور کامل تحریم ها 
برداش���ته شود باز هم مشکل لیست 

FATF وجود دارد اماFATF سیاه
همیشه یک راه حل اقتصادی دارد. ما 
می توانیم FATFرا قبول کنیم یا نکنیم 
اما تحریم ها یک طرفه هستند. از همین 
جهت FATFمکمل تحریم ها است 
اما از آنجا که یک موضوع تکنیکال و 
اقتصادی است می تواند برطرف شود.

وی افزود: هدف اصلی تحریم 
ایجاد ترس و وحش���ت بانک ها و 
شرکت ها است تا با ایران کار نکنند.  
FATFکاری با ش���رکت ها ندارد و 
مربوط به بانک های خارجی می شود 
تا با ایران کار نکنند و همیش���ه زمان 
می ده���د و زمان بندی می کند که ما 
بتوانیم به قوانین و مقررات آن بپیوندیم. 
ام���ا تحریم ها هیچ قانونی ندارد و به 
نوعی بی قانونی جامعه بین المللی را 
نشان می دهد.نظام مافی با اشاره به نقش 
کانال مالی سوئیس در انتقال پول های 
بلوکه شده ایران بیان کرد: با انتخاب 
آق���ای بایدن احتماالً پول های بلوکه 
ش���ده ایران به صورت آرام آرام آزاد 
خواهد شد و این پول ها می تواند در 
اختیار بانک مرکزی ایران در کانال مالی 
سوئیس باشد تا ایران بتواند غالت و 
داروهای مورد نیاز به خصوص واکسن 
کرونا را تهیه کند.وی خاطرنشان کرد: 
FATFمانع آزاد ش���دن این پول ها 
نیست. حق بانک مرکزی ایران است 
و می  تواند هر طور که صالح می داند، 
آن را اس���تفاده کند. FATFدر این 

مورد بحثی ندارد. بعد از آزادس���ازی 
پول های بلوکه شده بانک های دیگر 
اظه���ار می کنند که به علت حضور 
ایران در لیست سیاه FATFبا ایران 
کار نمی کنند اما این موضوع نقشی در 
بلوکه شدن پول های ایران ندارد.رئیس 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس 
تصریح کرد: دولت آقای بایدن می تواند 
با یک دس���تور یک روزه پول های 
بلوکه شده ایران را آزاد کند البته بعید 
اس���ت که این اتفاق بیفتد و احتماالً 
این موضوع مشمول مذاکرات خواهد 
شد.کش���ورهای ثالث هم تا حدی از 
این موقعیت سوءاستفاده کرده اند. اگر 
میلیاردها دالر پول های ایران در این 
کشورها به بهانه تحریم های آمریکا 
بلوکه است، این کشورها هم سود آن 
را می برند. بنابراین بلوکه شدن پول های 
ایران در کش���ورهایی مثل عراق، کره 
جنوبی، چین و غیره بخشی به خاطر 
ترس از تحریم ها و بخشی بهانه است، 
ولی به هرحال این کشورها باید متعهد 
باش���ند که پول های ایران را با بهره 

آزاد کنند.

مشکل انتقال پول برای خرید واکسن کرونا 45 روز دیگر حل می شود 


