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اخبار
معاون وزیر را ه و شهرسازی؛

جمعیت شهرهای جدید تا یک میلیون
و ۱۰۰هزار نفر افزایش یافت

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید
گفت :جمعیت شهرهای جدید هم اکنون با
برنامه ریزی های صورت گرفته به یک میلیون و
 ۱۰۰هزار نفر رسیده و در  ۷شهر به  ۱۰۰هزار
نفر ارتقا پیدا کرده است.
حبیب اهلل طاهرخانی دیروز در پنل آنالین
علمی واکاری تجربه  CDSاستراتژیهای توسعه
شهری در شهرهای جدید با موضوعیت شهر
صدرا با بیان اینکه سیاست شهرهای جدید در
سایر کشورها سیاست توسعه شهری است گفت:
در قالب سیاست توسعه شهری ما سعی کرده
ایم شقوق مختلف توسعه را مورد بحث و بررسی
قرار دهیم.وی ادامه داد :توسعه درون شهری و
توسعه پیوسته شهرها و همچنین بحث توسعه
مفصل در قالب شهرکها و شهرهای جدید را
مورد بحث و بررسی قرار دادیم .معاون وزیر راه
و شهرسازی بیان کرد :تالشهایی در این حوزه
شروع شده و طرحهایی هم از کره جنوبی انجام
داده ایم و این طرحها را مورد تصویب قرار داده
ایم.وی با اشاره به اینکه اصلی ترین سیاست ما
در شهرهای جدید توسعه شهری به ویژه بعد
از انقالب بوده است گفت :هم اکنون حدود ۱
میلیون و  ۱۰۰هزار نفر در مجموعه شهرهای
جدید زندگی میکنند و هم اکنون جمعیت ۷
شهر جدید به حدود  ۱۰۰هزار نفر رسیده است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با
بیان اینکه  ۲۰هزار حساب و درگاه بانکی مرتبط
با سایتهای شرط بندی و قمار با حکم قضایی
مسدود شده اند ،از شناسایی هوشمند درگاههای
مرتبط با قماربازی خبر داد .مهران محرمیان
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی به تشریح
اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با سایت
های قمار و شرط بندی پرداخت.وی گفت:
درگاههای بانکی که برای قمار و شرطبندی
استفاده می شوند ،هیچگاه به طور رسمی از
طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار
قمارخانه داران قرار نمی گیرد بلکه با درگاهها،
حسابها و کارتهای بانکیای مواجهیم که
توسط گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی
اجاره می شوند و مورد سوءاستفاده قرار می
گیرند .این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید
کرد :در واقع معموال افرادی که دارای کسب و
کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ
باال ،حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار
شبکه های قمار و شرط بندی قرار می دهند .به
گفته وی ،شناسایی سایتهای قمار و درگاهها و
حسابهای متصل به آنها از مدتها قبل در دستور
کار بانک مرکزی و حوزههای زیرمجموعه این
نهاد بوده و تاکنون حدود  20هزار حساب و درگاه
مرتبط با موضوع قمار و شرطبندی شناسایی و
به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی
مسدود شده اند .محرمیان تأکید کرد :شناسایی
هوشمند درگاههای مرتبط با قمار و شرطبندی
نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست
که بر اساس آن این درگاهها در زمانی کوتاه و
به صورت خودکار شناسایی و معرفی می شوند
و مسدودسازی آنها به سرعت انجام میشود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی همچنین
گفت :شناسایی قماربازان نیز در دستور کار
قرار دارد .به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به
قماربازی میکنند از طریق تراکنشهای بانکی
شناسایی شده ،پس از معرفی به مراجع قضایی
با آنها برخورد خواهد شد.

قیمت جهانی طال با تداوم مذاکرات بسته
کمک مالی جدید آمریکا رشد کرد

قیمت جهانی طال در معامالت دیروز
سهشنبه تحت تأثیر افت دالر با آغاز
واکسیناسیون کرونا در آمریکا و کانادا و امید
به ریکاوری سریعتر اقتصاد جهانی ،رشد کرد
و تقویت شد.به گزارش سیانبیسی ،قیمت
جهانی طال در معامالت روز سهشنبه تحت
تأثیر افت دالر با آغاز واکسیناسیون کرونا در
آمریکا و کانادا و امید به ریکاوری سریعتر اقتصاد
جهانی ،رشد کرد و تقویت شد.با تقویت روحیه
سرمایهگذاران به علت آغاز واکسیناسیون کرونا
به نظر میرسد پایین بودن نرخهای بهره قیمت
طال را تقویت کند .از سوی دیگر تداوم مذاکرات
بر سر بسته کمک مالی جدید آمریکا امیدها
برای تصویب آن را افزایش داده است .افزایش
نقدینگیای که این بسته در بازار ایجاد خواهد
کرد موجب تقویت قیمت طال خواهد شد.تا
ساعت  ۱۵:۳۰به وقت تهران ،قیمت خرید نقدی
هر اونس طال در بورس لندن ،اسپاتگلد۰.۹۳ ،
درصد یا  ۱۶.۹۳دالر جهش کرد و به ۱,۸۴۴.۵۰
دالر رسید.
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وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

 ۴۰درصد بیکاران کرونا ،اشتغال مجدد داشتند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :از شروع
سال پرداختی بازنشستگان  ۸۰درصد افزایش یافته
است و هیچ بازنشستهای زیر سه میلیون تومان
دریافت نمیکند.
محمد شریعتمداری در مراسم امضای قرارداد
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی  ۵۴۶مگاواتی
اندیمشک در مجموعه تالش ،افزود :پیش از این
برخی از بازنشستگان حقوق زیر یک میلیون تومان
دریافت میکردند که با اجرای همسانسازی حقوق
بازنشستگان ،هم اکنون حقوق زیر سه میلیون
تومان نداریم و در بودجه سال آینده نیز افزایش
 ۲۵درصدی حقوق پیشبینی شده است.
وی درباره پیشرفتهای صندوق بازنشستگی
کشور گفت :از سال  ۱۳۹۸مجموع سود صندوق
بازنشستگی کشور پنج برابر رشد داشته و از رقم
 ۲هزار میلیارد تومان به  ۱۰هزار میلیارد تومان
رسیده است .وزیر تعاون با تاکید بر اهمیت
شفافیت در اقتصاد ،گفت :شفافیت عنصر مهمی
است که باید در دستور کار همه بخشها قرار گیرد
و وزارت تعاون در این حوزه قدمهای خوبی برداشته
است و هر گونه شائبهای که در قسمتهای مختلف
وزارت تعاون و صندوق بازنشستگی باشد برخورد
میکنیم.

وی افزود :بسیاری از صورتهای مالی شرکتهای
زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشور شفافسازی
شده و در اختیار عموم قرار دارد .شریعتمداری درباره
احداث سیکل ترکیبی اندیمشک نیز گفت :دشمنان
همواره تالش کردند با اعمال تحریمهای ظالمانه مردم
را مایوس کنند اما مردم و دولتمردان با تکیه بر دین
اسالم و نخبگان آنها را مایوس کردند.

وی ادامه داد :در  ۲فصل شاهد رشد اقتصادی
مثبت بودیم و این نوید حرکت دانشمندان،
کشاورزان و جوانان ماست که با توسعه فعالیتهای
استارتاپی توانستند به این مهم دست یابند و این
نشان خروج از رکود است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین
گفت :کرونا در بخش خدمات خسارات زیادی را

وارد کرد و از مجموع ثبتنام کنندگان در سامانه
بیکاری ۴۰ ،درصد از اشتغال مجدد داشتند .محمد
شریعتمداری در حاشیه مراسم امضای قرارداد
نیروگاه سیکل ترکیبی  ۵۴۶مگاواتی اندیمشک
در جمع خبرنگاران اظهارداشت :در پرداخت
بیمه بیکاری اجباری ،مسیر قانونی طی میشد
و اگر فردی مشمول دریافت بیمه بیکاری بود،
مبلغ ماهیانه پرداخت میشود .وی افزود :با شیوع
بیماری کرونا ،ستاد ملی مقابله با کرونا برای کمک
به بیکاران تصمیم گرفت مبلغی را به عنوان کمک
معیشتی به افراد بپردازد که این میزان متفاوت از
میزان بیمه بیکاری اجباری بود و همانطور که ذکر
شد بیشتر جنبه حمایتی داشت .وزیر تعاون گفت:
با تصمیم ستاد ملی مقابله کرونا به یکباره پرداخت
بیمه بیکاری از  ۲۵۰۰میلیارد تومان به ۳۶۰۰
میلیارد تومان افزایش یافت و  ۸۰۰هزار کارگر
بیکارشده متقاضی دریافت بیمه بیکاری شدند و
چون منابع محدود بود پرداختها با تاخیر انجام
شد .وی افزود :طبق مصوبه ستاد تمام پرداختهای
مشموالن بیمه بیکاری کرونا انجام شده است و
وزارت تعاون معوقی ندارد اما چنانچه فردی نسبت
به پرداخت اعتراض داشته باشد ،تقاضای وی دوباره
بررسی میشود.

انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس از اعالم رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی؛

تفاوت فاحش آمار در نظام آماری کشور

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعالم کرد؛

انسداد  ۲۰هزار حساب و درگاه بانکی
مرتبط با سایتهای شرط بندی
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مرکز پژوهشهای مجلس اعالم کرد :تعارض میان آمارهای رشد
اعالم شده توسط این دو نهاد آماری ،مسئله مهم نظام آماری کشور
است.
مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی را با عنوان « عملکرد  ۶ماهه
اول و برآورد رشد اقتصادی سال  ،»۱۳۹۹منتشر کرد .در این گزارش
از تفاوت فاحش آمار رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی انتقاد
شدیدی شده است.
در این گزارش آمده است :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
پس از نزدیک به دو سال سکوت آماری در بهار  ۱۳۹۹حسابهای
ملی را منتشر کرد .متأسفانه عدم التزام به تقویم انتشار حسابهای
ملی از طرف هر دو نهاد آماری مسبوق به سابقه است .عدم انتشار
حسابهای ملی در سالهای  ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۱توسط بانک مرکزی و
مرکز آمار ،سال  ۱۳۹۳توسط مرکز آمار و سال  ۱۳۹۴توسط بانک
مرکزی ،تنها نمونهای از این عدم رعایت تقویم انتشار حسابهای
ملی است.
براساس نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس تنها  ۱۷.۱درصد
کاربران نظام آماری معتقدند که آمارهای ایران به هنگام منتشر

میشود و فقط  ۱۲.۸درصد معتقدند که سازمانهای آماری تقویم
آماری خود را رعایت میکنند .به نظر میرسد مهمترین دلیل این
موضوع نبود ضمانت اجرایی برای رعایت تقویم انتشار نهادهای آماری
است که برای آن به طور جدی بایستی چاره اندیشی شود.
از سوی دیگر تعارض میان آمارهای رشد اعالم شده توسط این
دو نهاد آماری ،مسئله مهم نظام آماری کشور است .رشد اقتصادی
اعالم شده توسط دو نهاد آماری کشور به تفکیک بخشهای اقتصادی
در جدول ذیل آورده شده است .مهمترین نکته در خصوص این جدول
آن است که اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از سطر اول این
جدول حذف شود احتماالً هر بیننده حدس خواهد زد این دو ستون
عملکرد رشد اقتصادی برای دو کشور و یا برای دو دوره زمانی متفاوت
است.
به عنوان مثال در حالی که مرکز آمار رشد بخش کشاورزی را
در سه ماهه نخست سال  ۱۳۹۹نزدیک به صفر برآورد کرده است
بانک مرکزی رشد این بخش را حدود  ۳.۷درصد اعالم کرده است.
این موضوع حتی برای برخی بخشها بسیار بغرنجتر به نظر میرسد.
در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل

اول سال  ۱۳۹۹مثبت اعالم کرده از نظر مرکز آمار ایران رشد این دو
بخش منفی بوده است.
این نحوه انتشار آمار حسابهای ملی به نوعی موجب سردرگمی
تحلیلگران ،تصمیم گیران و سیاستگذاران شده است و برای رفع این
موضوع به نظر میرسد هرچه زودتر بایستی اصالح نظام آماری کشور
در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

ایرانسل تندیس طالیی رعایت حقوق مصرفکنندگان را دریافت کرد
ایرانسل تندیس طالیی رعایت
حقوق مصرف کنندگان را دریافت
کرد .این ،هفتمین سال متوالی است
که ایرانسل تندیس ملی رعایت حقوق
مصرفکنندگان را دریافت میکند.
به گزارش امتیاز ،صبح دیروز،
سهشنبه  ۲۵آذر ماه  ،۱۳۹۹در
مراسمی با حضور دکتر عباس تابش،
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان و جمعی از مدیران
این سازمان و دکتر بیژن عباسیآرند
مدیرعامل و جمعی از مدیران
ایرانسل ،تندیس طالیی رعایت حقوق
مصرفکنندگان به ایرانسل اعطا شد.
مراسم روز ملی حمایت از حقوق
مصرفکنندگان ۹ ،اسفند هر سال،
پس از ارزیابی شرکتهای مختلف در
زمینۀ رعایت حقوق مصرفکنندگان،
طی همایشی توسط وزارت صمت
برگزار و تندیس ملی رعایت حقوق
مصرفکنندگان ،به شرکتهای برتر
در این زمینه اهدا میشود .اعطای
تندیسهای نوزدهمین دورۀ این
ارزیابی ،مربوط به سال  ،۱۳۹۸پس از
اتمام ارزیابی توسط تیمهای داوری،
به دلیل شرایط کرونایی و لزوم رعایت
پروتکلهای بهداشتی ،با تأخیر و بدون
برگزاری همایش حضوری ،انجام شد.
ایرانسل برای هفتمین سال متوالی،

با کسب رضایتمندی باالی  ۹۰درصدی
مشترکان ،موفق به دریافت تندیس
طالیی رعایت حقوق مصرفکنندگان
شد .اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال
ایران ،تنها اپراتور تلفنهمراه است که
امسال موفق به دریافت تندیس رعایت
حقوق مصرفکنندگان شده است.
رئیس
مراسم،
این
در
سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان تصریح کرد :تندیس
رعایت حقوق مصرفکنندگان ،هر سال
طی یک همایش اهدا میشد و امسال
با توجه به شرایط کرونایی ،تصمیم
گرفتیم خودمان نزد شرکتهای برتر
برویم و تندیس را به آنان اهدا کنیم و
در این راستا ،ایرانسل نخستین شرکتی
است که این تندیس را دریافت میکند.

تابش همچنین با اشاره به رشد
مصرف دیتا در شرایط کرونایی ،بر لزوم
افزایش کیفیت خدمات شرکتها با
توجه به این شرایط ،تأکید کرد.
مدیرعامل ایرانسل ،در این مراسم
طی سخنانی تصریح کرد :امسال رشد
مصرف دیتا در شبکۀ ایرانسل ،تقریبا
 ۸۵درصد افزایش داشته ،در حالی که
روند طبیعی رشد مصرف ،حدود ۳۵
درصد است .بر همین اساس ،نیاز بود
ظرفیت شبکه را به همین نسبت توسعه
دهیم که کار نسبتاً سنگینی در این
راستا انجام شد و الزم است از همکاری
وزارت صمت در این زمینه ،برای کمک
به توسعۀ تجهیزات ،ثبت سفارش ،امور
گمرکی و ...تشکر کنم.
عباسیآرند افزود :با رشد چشمگیر

تقاضا برای مصرف دیتا ،ایرانسل در
توسعۀ شبکه ،اقدامات قابل توجهی
انجام داده که از آن جمله میتوان به
احداث جاده برای نصب سایت نسل
چهار در مناطق صعبالعبور کوهستانی
اشاره کرد.
مدیرعامل ایرانسل تأکید کرد:
هماکنون در قالب طرح  USOوزارت
ارتباطات و فناوریاطالعات ،نزدیک به
 ۹۰درصد روستاهایی که جمعیت باالی
 ۲۰خانوار دارند ،تحت پوشش شبکه
تلفن همراه هستند .در روستاهایی که
ایرانسل حضور یافته و شبکه ایجاد
کرده ،از طریق رومینگ ملی ،دسترسی
مشترکان سایر اپراتورها به شبکه را نیز
فراهم کرده و سایر اپراتورها هم متقاب ً
ال
این اقدام را انجام دادهاند که باعث
افزایش سطح پوشش شبکه شده است.
مهندس علیرضا مهری ،معاون
فروش و توزیع ایرانسل نیز با اشاره
محدودیتهای موجود به دلیل شرایط
کرونایی و لزوم رعایت پروتکلهای
بهداشتی و پیچیدگیهای ناشی از
آن در زمینۀ ارائۀ خدمات مناسب به
مشترکان ،اقدامات ایرانسل در بهبود
روند عرضۀ محصوالت و خدمات
ایرانسل و نیز فرایندهای خدمات پس
از فروش به مشترکان را تشریح کرد.
همچنین مهندس محمدعلی
مقدم ،معاون ارتباط با مشتریان ایرانسل

در این مراسم به دورکاری کارشناسان
مرکز ارتباط با مشتریان ایرانسل ،از
روزهای نخست اعالم شیوع کرونا در
ایران اشاره کرد و گفت :این دوره،
شاید سختترین دورۀ زندگی کاری
بخش ارتباط با مشتریان ایرانسل بود؛
زیرا دغدغۀ اصلی ما حفظ کیفیت
در پاسخگویی به مشترکان است و
هدف اصلی ،نه فقط پاسخگویی ،که
رضایتمندی نهایی و حل مشکل است.
تندیس ملی رعایت حقوق
مصرفکنندگان ،بر اساس مفاد آئیننامۀ
اعطای گواهینامه و تندیسهای ملی
رعایت حقوق مصرفکنندگان و به
استناد مصوبۀ شورای سیاستگذاری
مستقر در سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،پس
از اتمام ارزیابی توسط تیمهای داوری
در اسفند ماه  ،۱۳۹۸به شرکتهای
واجد شرایط تعلق گرفت و به دلیل لزوم
رعایت پروتکلهای بهداشتی در دوران
شیوع کرونا ،با تأخیر و بدون برگزاری
همایش حضوری ،به ایرانسل اعطا شده
است.
ایرانسل پیش از این ،لوح تقدیر
«همایش سراسری رضایتمندی
مشتری با رویکرد حمایت از کاال و
خدمات ملی» را نیز از انجمن ملی
حمایت از حقوق مصرفکنندگان
دریافت کرده بود.

بانك
رئیس بانک مرکزی:

بانک های خارجی حاضر به تبادل
پول اقالم بشردوستانه به ایران نیستند

رئیس بانک مرکزی گفت :آمریکاییها بر
بانکهای مختلف اروپایی فشار آورده اند؛ از این رو
بانک مقصد در صورتی حاضر است پول را دریافت کند
که مجوز اختصاصی آمریکا صادر شود.
این روزها گمانهزنیهای زیادی در فضای
رسانهای کشور برای خرید واکسن کرونا مطرح شده
است؛ مردم جزییات این موضوع را نمیدانند که
مانع جدی برای خرید واکسن کرونا چیست؟ مشکل
کجاست و چرا ایجاد شده است.
به دلیل وجود همین ابهامات عبدالناصر همتی
رئیسکل بانک مرکزی با موضوع خرید واکسن کرونا
و مشکالت مترتب بر پرداخت هزینههای مربوط
توضیحاتی را ارائه داد.
عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی با
اشاره به تالش های ایران برای خرید واکسن کرونا
بیان کرد :اساساً خرید کاالهای اساسی ،دارو و
تجهیزات پزشکی به هیچ عنوان نباید مشمول تحریم
باشند و نباید نیازمند دریافت هیچ مجوزی باشند.
البته تمام تحریمهای آمریکا علیه ایران از نظر ما
نامشروع و خالف حقوق بین الملل است و هیچ مبنای
قابل قبولی برای آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد :اما دولت ترامپ در راستای
سیاست فشار حداکثری یا به عبارت بهتر زورگویی و
یکجانبه گرایی حداکثری ،تمام قواعد حقوق بین الملل
را زیرپا گذاشته که یکی از آنها تحریم کل نظام مالی
ایران و تمام بانکهای ایرانی است .همین که آمریکا
بانک مرکزی و تمام بانکهای ایرانی را تحریم می کند
و صادرات نفت ،محصوالت پتروشیمی و سایر اقالم
صادراتی ایران را تحریم می کند ،نشان دهنده این
است که هیچ حد و مرزی در اعمال فشار علیه مردم
ایران قائل نیست.
همتی گفت :دروغگویی آمریکا در این ادعا که
واردات دارو و غذا و اقالم بشردوستانه برای ایران
تحریم نیست ،با کمی تأمل روشن می شود .فرض
کنیم آمریکایی ها در اعمال سیاست فشار حداکثری
موفق می شدند و میتوانستند صادرات نفت و سایر
اقالم را به صفر برسانند (البته مشخص شد که موفق
نشدند و هیچ وقت موفق نخواهند شد) ،اما اگر این
اتفاق می افتاد،
این مقام مسئول تاکید کرد :واردات دارو و غذا با
چه منابعی باید انجام می شد؟ کشور برای اینکه بتواند
واردات انجام دهد نیاز به صادرات دارد .بدون صادرات
چگونه می توان واردات انجام داد؟ آمریکایی ها از
سوی دیگر اعالم کرده اند که تمام بانکها و موسسات
مالی ایران تحریم هستند .واردات اقالم بشردوستانه
نیاز به بانک دارد .بدون بانک چگونه می توان واردات
انجام داد؟ البته همانطور که گفتم ،تمام سیاستهای
تحریمی دولت ترامپ تاکنون شکست خورده است
و اگرچه مشکالتی برای مردم عزیز کشورمان ایجاد
شده اما اهدافی که از این سیاست دنبال می کردند
هیچکدام محقق نشده است.
وی افزود :این می تواند شامل مرحله ای باشد
که پول به صورت دالر آمریکا نزد یک بانک آمریکایی
است .سوال اینجاست که اگر خرید دارو و غذا تحریم
نیست ،لغو مجوزی که برای این کار صادر میشود چه
معنایی میتواند داشته باشد؟ نکته دیگر اینجاست
که آمریکایی ها یک مجوز عمومی برای اقالم بشر
دوستانه صادر کرده اند که بانکهای خارجی حاضر
به پذیرش آن نیستند .البته بانکهای خارجی با ایران
دشمنی ندارند و عالقهمند هستند که اینگونه نقل و
انتقاالت را انجام دهند اما ترس آنها از عملکرد آمریکا
و سابقه بد آمریکاست که در بسیاری از موارد ،بانکها
را به دالیل واهی و به خاطر انجام تراکنشهای مالی،
میلیاردها دالر جریمه کردهاند.همتی با اشاره به اینکه
چرا از منابع مالی دیگری ایران در سایر کشورها برای
خرید واکسن کرونا استفاده نمی شود؟ بیان کرد:
اساساً چرا باید مجوز صادر شده ایران را محدود به
استفاده از منابع مشخصی کند؟ ایران در کشورهای
مختلف منابع دارد و بنا به تشخیص و تصمیم خود
باید بتواند از هر منبعی که در اختیار دارد برای خرید
واکسن استفاده کند .بانک مرکزی مشکلی با استفاده
از کانالهای مختلف برای پرداخت ندارد و میتواند این
کار را انجام دهد .آمریکا تالش کرده است که مجوز را
به نحوی صادر کند که از غیر عملیاتیترین کانال باشد
و در نهایت ،خرید واکسن محقق نشود اما در ظاهر
بتواند بگوید که مشکل و مانعی ایجاد نکرده است.
وی بیان کرد :سایر اقالم دارویی ،تولید کنندگان و
عرضه کنندگان متعددی دارند و علی رغم تحریم
ها ،تالش می شود تا از کانال های مختلف پرداخت
های آنها انجام شود و آن اقالم وارد کشور شوند .البته
آمریکایی ها اگر بفهمند که وجه مربوط به سایر اقالم
دارویی چگونه پرداخت خواهد شد و بدانند که می
توانند با کمبود آن اقالم ،برای بخش قابل توجهی از
مردم مشکل ایجاد کنند ،قطعاً مانع از انتقال آن داروها
نیز خواهند شد.

