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رئیسجمهور برای چندمین بار با ماجرای از میان برداشتن موانع ارزی و عرضه کاالهای اساسی از گمرک به بازار موافقت کرد

اولتیماتومهایبیخاصیت

خاموشی یک قدم نزدیک شد

باتوجه به اینکه نیروگاههای برق آبی امســال به
دلیــل کاهش بارشها کمک رســان صنعت برق
نیستند ،مســئوالن برقی دست به دامان مدیریت
مصرف از سوی مشترکان شدند تا جایی که طبق
اعالم سخنگوی صنعت برق در صورت ادامه روند
کنونی مصــرف برق ،ناچار به اســتفاده از ذخایر
آبی ســدها برای تولید برق هستیم و این موضوع
میتواند ما را در تابســتان به شدت دچار مشکل
کند.
به گزارش ایسنا ،افزایش قابل مالحظه و زودهنگام
دمای هوا ســبب افزایش بیسابقه مصرف برق به
میزان  ۲۲درصد در فروردین ماه ســال جاری در
مقایســه با سال گذشته شــده و این در شرایطی
اســت که کم بارشــی نیــز موجــب کاهش ۳۴
درصدی حجم آب مخــازن نیروگاههای برق آبی
و متناســب با آن ،کاهش ظرفیت تولید برق این
نیروگاههــا و ایجاد عدم توازن تولید و مصرف برق
در کشور شده است.
این در شرایطی است که هرساله  ۱۶تا  ۱۷درصد
از بــرق مورد نیاز در ســاعتهای پیک توســط
نیروگاههای برق آبی تامین میشــود اما امســال
به دلیل بارش کم نــزوالت جوی ۳۴ ،درصد از
مخازن سدهای نیروگاههای برق آبی را در اختیار
نداریم که منجر به کسری حدود  ۴۰۰۰مگاواتی
تولید برق در ساعات اوج مصر ف میشود .مصطفی
رجبی مشهدی -سخنگوی صنعت برق کشور در
این باره گفت :وزارت نیرو تمام تالش خود را برای
جبران این میزان کمبود برق بکار بســته اســت،
در همین خصــوص برنامه ای با  ۴۵محور اصلی
بــرای جلوگیری از بروز خاموشــی تدوین شــده
اســت که البته وزارت نیرو اجرای این برنامهها را
ابتدا از خود شــروع و بکارگیری کولرهای گازی و
وسایل سرمایشــی را از ماه جاری در شرکتهای
زیرمجموعه خود ممنوع کرده است.
شرط اعمال نشدن خاموشی همکاری همه
مشترکان است
وی شــرط اعمال نشدن خاموشــیهای برنامه
ریزی شــده را همکاری همه مشترکان دانست و
تصریح کرد :تنها با همکاری مشــترکان و رعایت
سقف مصرف استانی میتوانیم از خاموشی برنامه
ریزی شــده رهایی یابیم .به همین دلیل از همه
مشترکان درخواست میکنیم از هم اکنون نسبت
به کاهش مصرف خود اقدام کنند.
او در خصوص مهمترین دلیل افزایش مصرف برق
گفت :باالترین میزان مصرف به وسایل سرمایشی
تعلق دارد که در این میان ســهم کولرهای گازی
بیشتر از کولرهای آبی است.
افزایش بار سرمایشــی به دلیل نبود آمادگی الزم
برای تحمل این افزایش ،ممکن اســت شبکه را با
مشکل روبرو کند.
وی بر ضرورت مدیریت مصرف وسایل سرمایشی
از سوی کاربران تاکید کرد و گفت :توصیه میشود
مشترکان در ساعتهای اوج مصرف که از ساعت
 ۱۳تا  ۱۷اســت ،از به کار بردن وسایل پرمصرف
تا آنجــا که امکان دارد خــودداری کرده و درجه
کولرگازی خود را بر روی  ۲۵درجه تنظیم کنند.
این درحالی است که شرکتهای دولتی تنها در
صــورت تنظیم درجه دمــا روی  ۲۶درجه ،اجازه
استفاده از کولرهای گازی را خواهند داشت.

نرخ تسعیر ارز بانکها  ۱۵هزار و ۹۰۰
تومان شد

همدلی| در حالی گزارشهای اخیر حکایت
از دپــوی پنج میلیون و  200هزار تن کاالی
اساسی در گمرک و بنادر دارد که گزارشهای
رسمی به صراحت از افزایش قیمت کاالهای
اساســی طی ماههای اخیــر خبر میدهند؛
گزارش روز گذشته مرکز آمار نشان میدهد
که نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل
کشــور ،مناطق شهری و مناطق روستایی به
ترتیــب  ١.٨ ،١,٦و  ٠.٤واحد درصد افزایش
یافته است .از ســوی دیگر گزارش اخیر این
مرکز نشان میدهد که شاخص قیمت کاالها
و خدمات مصرفی در ســال گذشته برای کل
کشــور ،مناطق شهری و مناطق روستایی به
ترتیب عدد  ٢٥٠.٦ ،٢٥٢,٦و  ٢٦٣.٥را نشان
میدهد که نسبت به ســال قبل (نرخ تورم)
برای کل کشور  ٣٦.٤درصد ،مناطق شهری
 ٣٦.٢درصد و مناطق روستایی  ٣٧.٧درصد
افزایش نشــان میدهــد .در مجموع گفته
میشود که نرخ تورم همچنان دو رقمی است
و به بیش از  36درصد رســیده است .از نیمه
دوم سال گذشته دالیل مختلفی برای دپوی
کاالها در بنادر مطرح شده ،اما به نظر میرسد
که رسوب کاالها در گمرک به هر دلیلی که
باشد ،بیشک بهانه خوبی برای افزایش قیمت
کاالهای اساســی در بازار فراهــم کرده و در
شرایط تنشهای بینالمللی مشکالت بسیاری
را بــرای تولیدکنندهها و واردکنندگان ایجاد
کرده که یکی از نتایج آن افزایش قیمت کاالها
است .حاال نگاهی به آخرین وضعیت کاالهای
انبار شده در گمرک نشان میدهد که دولت با
پیشنهادات مطرح شده از سوی دستگاههای
مربوطه در زمینه موانع ترخیص موافقت کرده
و دســتور پیگیری و اجرا را صادر کرده است.
این اولتیماتــوم دولت برای آزاد کردن کاالها
از بنادر در حالی خبرســاز شده که با وجود
اقداماتی که در سال گذشته و به ویژه در آبان
ماه و طی مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت برای تسهیل ترخیص کاال از گمرک و
بنادر در دستور کار قرار گرفت ،حاال همچنان
برخی مسائل موجب مشکالتی در این جریان
شــده و بیش از پنج ماهی از این داســتان
میگذرد که در طول این مدت تقریبا هفتهای
نبوده که در رسانهها خبری از افزایش قیمت
کاالهای اساسی درج نشده باشد.
داستان رسوب کاال در گمرک
در حالی طی سالهای اخیر اصطالح رسوب
کاال در گمرک وارد ادبیات اقتصادی کشــور
شده که برخی بر این باور هستند که این چند
جمله تنها در نقش توجیه برای گرانی کاالها
و کمبود در بازار مطرح شده و گویی کاالهای
وارداتی در گمرکات ایران مانند ســنگ کف
رودخانه رسوب کرده و نمیخواهند وارد کشور
شوند .تســنیم در گزارش مهر سال گذشته
مینویســد ،مرور ساده فرآیند واردات کاال به
خوبی نشان میدهد که اصطالح «رسوب کاال
در گمرک» ســاختگی و بیمعنی است و به
ابزاری برای توجیه ایجاد کمبود مصنوعی در
بازار داخلی با نقشآفرینی دولت تبدیل شده
اســت .آنطور که تحلیلهای موجود توسط
برخی نشان میدهد ،خریدار کاال از هر جای
دنیا مستلزم پرداخت پول همزمان با بارگیری
است و حتی اگر کاالهای خریداری شده CIF
بندر شهید رجایی بندرعباس هم باشد ،عمال
در هنگام رســیدن به گمرک تمام هزینه آن
پرداخت شده است و فروشنده اجازه نمیدهد
بدون دریافت پول کاالی وی وارد بنادر ایران
شود .بر همین اساس رسانههای منتقد دولت
بر این باور هستند که با وجود چنین مسائل
روشن و بدیهی ،مقامهای دولتی و رسانههای
وابسته به دولت از اصطالح ساختگی رسوب
کاال در گمرک هیوالیی خودمختار ساختهاند
که باعث گرانی و کمبود کاال در بازار شــده
اســت .بر همین اســاس به گفته منتقدان،
دعوای ســاختگی بین کمیسیون اقتصادی
مجلس ،وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره
اینکه کاالهای «رســوب کــرده در گمرک»
نیازمنــد تخصیص ارز و فشــار بر بــازار ارز
اســت؛ مطلقا بیمعنی است و کاالیی که به
سازمان آگهی های
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یکی از مصوبــات جدید دولت بــرای حمایت از
بازار ســرمایه اصالح نرخ تسعیر داراییهای ارزی
بانکها اســت که در این زمینه بانک مرکزی نرخ
جدید تســعیر ارز را اعالم کرد .به گزارش ایسنا،
در راســتای مصوبات دولت برای حمایت از بازار
ســرمایه بانک مرکزی اعــام آمادگی کرد تا نرخ
تســعیر داراییهای ارزی بانکها اصالح شود .در
این زمینه ،عبدالناصر همتی مؤثر واقع شدن این
امر در قیمت ســهام بانکها را مشروط به اعطای
معافیت مالیات ســود ناشی از تسعیر ،تا زمان نقد
شــدن آنها میداند .حال ،بانک مرکزی تغییرات
نــرخ تســعیر ارز را پس از اصالحــات اعالم کرد
که طبق آن نرخ تســعیر اقالم پولــی داراییها و
بدهیهــای ارزی بانکها و موسســات اعتباری
غیــر بانکی برای گزارشــگری مالی پایان ســال
مالی  ۱۳۹۹به منظور اعمــال در دفاتر بانکها و
موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی
بــرای هر یــورو  ۱۹هزار تومان و بــرای هر دالر
آمریکا  ۱۵هزار  ۹۰۰تومان تعیین شد .همچنین،
این نرخ برای سایر اسعار نیز بر مبنای نرخ برابری
آن به یورو در پایان اسفند  ۹۹تعیین میشود .این
درحالی است که پیش از این نرخ تسعیر داراییها
و بدهیهــای ارزی بانکها و موسســات اعتباری
غیربانکی به منظــور تهیه صورتهای مالی پایان
سال  ۱۳۹۹برای هر یورو ،معادل  ۱۲هزار و ۹۰۰
تومان و برای هر دالر ۱۱ ،هزار تومان اعالم شــده
بود .بنابراین ،در حال حاضر نرخ تسعیر ارز معادل
 ۳۲درصد رشد کرده است.
در آخر الزم به ذکر اســت که نرخ تسعیر عبارت
اســت از نرخ تبدیــل دو واحد پولــی به یکدیگر
(شــامل انواع نرخهای برابری رسمی ،قراردادی و
غیره) که در فرایند تســعیر بکار گرفته میشود،
ی که نتایج آن عموماً با آثار تغییرات نرخ
به نحــو 
ارز بر جریانهای وجوه نقد واحد تجاری و ارزش
ویژه آن هماهنگی داشــته باشد و این اطمینان را
ایجاد کند که صورتهای مالی ،تصویری مطلوب
از نتایج عملکرد ارائه میدهد.
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گمرک میرسد عمال همه هزینه آن پرداخت
شده اســت .یعنی بخش ظاهرا نگران کننده
کار(پرداخت ارز) انجام شــده و بخش مفید
کار(توزیع در بازار داخل) با نقشآفرینی دولت
متوقف شده است.
وعدههای ناتمــام برای تغییر قیمت
کاالهای اساسی
از زمان انتشار خبرهایی در زمینه دپوی کاالها
در گمرک ،بارها ســکانداران اقتصادی درباره
عرضــه این کاالها به بازار خبر داده و وعدهها
همواره از زبان آنها شنیده شده .سال گذشته
ســخنگوی گمرک درباره آمار کاالهای دپو
شده در گمرک گفت« :حدود هشت میلیون
تن کاال در انبارهای گمرک کشور متوقف بوده
که عمدهترین مشکل ترخیص این میزان کاال،
صادر نشدن کد ترخیص و رهگیری کاالست
و این موضوع هم با رسیدگی و پیگیریهای
مســتمر در ماههای اخیر در حال رفع شدن
اســت» .او این را هم گفت که در شش ماه
نخست سال  ،99بیش از ۱۱میلیون تن کاال
ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال
قبل با نیــم درصد افزایش همراه بوده .با این
همه نگاهی به وضعیت بازار کاالهای اساسی
هنوز هم حکایت از آشــفتگی در بازار دارد و
همچنان ماجرای گرانی کاالهای اساسی در
پی همین خبرها ادامــه دارد .این خبرها در
حالــی در ماههای اخیر همچنان مطرح بوده
که شــیوع ویــروس کرونا در کنار شــرایط
تحریمی تامین کاالهای اساسی به خصوص
مرتبط با این بیماری را تشدید کرد که برای
حل این معضل رییس جمهور در اوایل سال
گذشته ،دســتور ترخیص همه کاالها و مواد
اولیهای را داد که در گمرکات کشــور مرتبط
با بیماری کرونا بودند .مجددا دستور دیگری
در مــرداد برای ترخیص کاالهای اساســی و
مواد اولیه صادر شد ،مبنی بر اینکه «ترخیص
کاالهای اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش
و قبض انبار تا تاریخ  ۲۰تیر سال گذشته به
صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت
صنعت ،معدن و تجارت امکانپذیر است .بانک
مرکزی موظف شد نسبت به تعهد تامین ارز
کاالهای اساســی گروه یک ،به نرخ رسمی و
برای کاالهای اساسی گروه دو ،به نرخ نیمایی
روز ترخیص ظرف سه ماه آینده اقدام کند .اما
اوضاع بهتر نشــد ،که بدتر هم رقم خورد و تا
همین روزها ادامه دارد .تابستان سال گذشته
رییس کل بانک مرکزی ،با صدور دستور بانک
مرکزی برای ترخیص کاالهای اساسی انباشته
شــده در گمرک موافقت کرد و در این مدت
یک میلیارد دالر گواهی ارزی برای ترخیص
مواد اولیه کارخانجات از گمرک صادر شد ،در
همان روزها قرار شد تا در مورد بقیه کاالهای
انباشته شده در گمرک به محض اعالم لیست
ثبت ســفارشهای مرتبط به فوریت تعیین
تکلیف شــود .اوایل مهر نیز در جلسه هیات
دولت بحث و بررســی پیرامون رســوب کاال
در گمــرک صورت گرفــت و رئیس جمهور
دســتورهای الزم برای تســریع در ترخیص

کاالها را صادر کرد .اسحاق جهانگیری معاون
اول رییــس جمهور نیز در جلســه کارگروه
تنظیم بازار و کاالهای اساسی و دارو با اشاره
به برخی گزارشها مبنی بر عدم تمایل برخی
از وارد کنندگان کاالهــا برای ترخیص کاال
از گمرکات و بنادر کشــور گفــت« :اگر وارد
کنندهای برای واردات کاال ارز دریافت کرده،
اما فرآیند ترخیص کاالها از گمرکات و بنادر
را بــا هدف افزایش قیمتها در بازار به تأخیر
بیندازد ،این اقدامش اخالل در اداره کشــور
اســت و باید با او برخورد شود؛ او بر ضرورت
ترخیص به موقــع مواد اولیــه کارخانجات
از گمرکات و بنادر کشــور تاکیــد کرد و از
دستگاههای مرتبط خواست ،هماهنگیهای
الزم را بــا بانک مرکزی انجام دهند تا امکان
تصمیم گیــری و تعیین تکلیف در خصوص
ترخیص بموقع و بــه هنگام این گونه کاالها
فراهم شــود» .حاال در حالی تازهترین اعالم
معاون فنی گمرک ایران به ایسنا حاکی از آن
است که رئیس جمهوری دستور فوری بررسی
و رفع مشکل رسوب کاالهای اساسی در بنادر
و گمرک به ویژه بندر امام خمینی(ره) را صادر
و با پیشــنهادات مطرح شده در زمینه ارزی
و همچنین موارد مربوط بــه وزارتخانههای
صمت و جهاد کشاورزی و همچنین گمرک
ایران موافقت کرده که گزارشهای مشابهی
از سوی کمیســیون اقتصادی یا حتی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت طــی ماههای اخیر
منتشر شده ،اما نگاهی به حال و روز کاالهای
اساســی در بازار نشــان میدهد که قیمت
کاالهای اساسی در بازار نه تنها تغییری نکرده
که حاشیهها همچنان خبرســاز بوده است.
این داستان کشدار در حالی تا همین روزها
ادامه پیدا کرده که اواســط آبان سال گذشته
هــم وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید به
سرعت ترخیص کاالهای اساسی در گمرکات
کشور گفت« :براساس دستور رییسجمهوری
قرار است نسبت به ترخیص کاالهای اساسی
در گمرک به فوریت اقدام شــود و دراین باره
هماهنگی خوبی بین وزارت جهاد کشاورزی،
گمرک و بانک مرکزی صورت گرفته است».
در همانروزها بود که وزیر صمت در یکی از
جلسات برگزار شــده تنظیم بازار گفته بود:
«با ترخیــص کاالهای اساســی و ضروری
کارخانجات در گمــرکات ایران به طور حتم
بــا فراوانی کاالها در بــازار ،تاثیر قیمتی آن
در بازار مشــاهده میشــود» .وزیر صمت در
آنروزها همچنین دربــاره وضعیت کاالهای
پروتئینی در بازار ابراز امیدواری کرده و گفته
بــود « :امیدواریم با توجه به سیاســتهای
دولــت و همــکاری خوب بیــن بخشهای
مختلف همچون بانک مرکزی ،رســوب کاال
در گمــرکات روز بــه روز کاهش پیدا کند و
ما نســبت به تامین مواد اولیه کارخانجات،
نهادههای دامی ،گوشت قرمز ،گوشت مرغ و
تخم مرغ اقدام کنیم».
بازاری که از عدم تحقق وعدهها خبر
داد

در حالــی ســکانداران اقتصادی در اواســط
پاییز ســال گذشــته ترخیص کاالهای دپو
شده در گمرک را شــرط اصلی کنترل بازار
اعالم کردند کــه نگاهی به وضعیت کاالهای
اساسی در زمستان سال گذشته تاکنون نشان
از تداوم وضعیت بحرانی دارد .بطوریکه حتی
گزارشهای رسمی نیز از تداوم وضعیت بحرانی
در بازار حکایت کردند .نگاهی به گزارش مرکز
آمار نشــان میدهد که در دی سال گذشته
قیمت  13کاالی خوراکی نسبت به سال ،98
بیش از دو برابر گران شــدند .از سوی دیگر
مقایســه قیمت این کاالها در قاب ماهانه و
فصلی نیز نشــان میدهد که برنج خارجی،
موز و تخم مرغ پایه ثابت همه گرانیها از در
این ماه بودهاند .ســال گذشته البته با وجود
وعدهها برای کنترل بــازار و خبرهای خوب
رســیده از گمرک درباره عرضه کاالهای انبار
شده به بازار ،وضعیت مرغ هم اصال خوب نبود
و رکوردهــای قیمتی این محصول پروتئینی
بیشتر از همیشــه حاشیهساز شد و حتی در
بسیاری از گزارشهای رسیده مرغ به کلی از
سبد خرید اقشار ضعیف حذف شد .در همین
زمینه در حالی قیمت مصوب مرغ در زمستان
سال گذشته  20هزار و  400تومان اعالم شد
کــه در بازار آزاد حداقل با قیمت بیش از 30
هزار تومان به فروش میرفت .البته این قصه
از وایل سال گذشته شروع شد که شاهد زنده
به گور کردن جوجههــای یک روزه بودیم و
مرغــداران در همان روزها با ضرر و زیانهای
هنگفتی رو به رو بودند و هیچ کس فکر چاره
ای نمیکرد .با گذشت زمان عوامل گوناگونی
موجب شد تا قیمت مرغ روند صعودی به خود
بگیرد که از آن جمله میتوان به کاهش تولید
به خاطر ضرر و زیان و نبود نهادههای دامی و
افزایش تقاضا بخاطر گران شدن گوشت قرمز
اشــاره کرد .در همان روزها مسئولین بارها
وعده ارزان شدن قیمت مرغ را دادند ،اما روز
به روز به صف خرید مرغ به قیمت مصوب در
شهرها اضافه شــد و در این ایام کرونایی در
برخی شهرها صفهای خرید مرغ غلغله بود.
افزایش قیمت کاالهای اساسی طی سالهای
اخیر بخصوص در از ســال گذشــته دیگر بر
کسی پوشیده نیست.
گرانیهایی که گاه با بهانه تخلفات از ســوی
فعاالن بازار گاهی نیز بــه دلیل کمبود مواد
اولیه و افزایش قیمت دالر خبرساز میشوند.
روز گذشته در جریان گزارش معاون بازرسی
و نظارت ســازمان صمت اســتان تهران در
زمینه وضعیت بــازار ماه رمضان ،قیمتهای
قابلتوجهی از خوراکیها اعالم شــد .سعید
محمدیپــور در این زمینه به ایســنا گفت:
«قیمت خرما در سازمان میادین میوه و تره بار
بین  ۲۵هزار و  ۵۰۰تا  ۲۶هزار و  ۵۰۰تومان
عرضه میشود ،اما این قیمت در فروشگاههای
زنجیرهای  ۱۰درصد باالتر مصوب شده است».
باید دید اینبار اولتیماتوم دولت به مسئوالن
ترخیص و عرضه کاالها به بازار چه تاثیری بر
بازار خواهد گذاشت؟

خبر
مشترکان اینترنت ثابت
از ۱۰میلیون عبور کردند

مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهنباند ثابت
تا پایان ســال  ،۱۳۹۹بیــش از  ۱۰میلیون و ۶۰۰
هزار عدد بوده که از فناوریهای اینترنت پرسرعت،
شــامل  ADSL، VDSL ، FTTXو  TD-LTEبــا
سرعتهای متفاوت بهره میبرند .به گزارش ایسنا،
طی سالهای گذشــته ،روند استفاده از اینترنت از
سرعتهای کیلوبیتی در اینترنت دایالآپ ،رفتهرفته
جای خود را به فناوری  ADSLداد که ســرعتی به
مراتب بیشتر داشته و سرعتهایی تا  ۵۲۱کیلوبیت
بر ثانیه و حتی  ۱۶مگابیت را هم پوشــش میداد
و اکنون نوبت به فیبر نوری اســت که سرعتهایی
به مراتب باالتــر را برای کاربران به ارمغان آورد .در
حال حاضر ،انواع ســرویسهای موجود اینترنت در
ایران ،بهدلیل داشتن ویژگیهای متمایز از هم ،برای
کاربران با شــرایط مکانی و موقعیتی متفاوت ارائه
میشــود .یکی از انواع اینترنت پرسرعت ،اینترنت
ی  ADSL ،VDSLو
ثابت اســت که اینترنتهــا 
 FTTXرا شامل میشــود؛ این دسته به یک مکان
مشــخص و محــدوده جغرافیایی خاص یا بســتر
فیزیکی محدود هســتند و خارج از این محدودهی
مشخص ،امکان اســتفاده از این ســرویس وجود
ندارد .طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویــی تا پایان ســه ماهه پایانی ســال ،۱۳۹۹
مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهنباند ثابت،
ل میشود
 ۱۰میلیون و  ۶۰۰هزار و  ۵۰نفر را شام 
که تعداد مشــترکان به تفکیک در جدول زیر آمده
اســت .اینترنت  ADSLبا استفاده از خطوط تلفن
ثابت و بدون ایجاد مزاحمت برای تماسهای صوتی
(اتفاقی کــه در دایالآپ رخ مــیداد) ،اطالعات را
از مراکــز مخابراتی به روی مودم مــیآورد .اتصال
اینترنت  ADSLرا میتوان روی خطوط تلفن ثابت
ایجــاد کرد و نیازی به کابلکشــی و نصب خطوط
جدید ندارد .این سرویس با محدودیتهایی از جمله
سرعت دانلود کمتر از  ۲۴مگابیت بر ثانیه و سرعت
آپلــود کمتر از دو مگابیت روبهروســت .در مقابل،
اینترنت  VDSLروی بســترهای کابلهای شبکه
است و برخالف  ADSLاز خطوط تلفن ثابت شهری
بــرای انتقال اطالعات اســتفاده نمیکند و نیاز به
کابلکشی دارد .سرعت دانلود روی اینترنت VDSL
نزدیک به پنج برابر ســرعت دانلود  ADSLاست و
سرعت آپلود آن نیز  ۱۰برابر  ADSLاست .این آمار
سازمان تنظیم مقررات تا پایان سال  ۱۳۹۹حاکی
از آن است که تعداد مشترکان خانگی اینترنت X-
 DSLمربوط به شرکت مخابرات ایران ،بیش از چهار
میلیون و  ۵۹۹بوده و تعداد اشــتراکهای اداری و
تجاری این ســرویس ،بیــش از  ۳۳۶هزار بوده که
مجموع اشتراکهای ســرویس را به چهار میلیون
و  ۹۳۵هزار و  ۶۶۲میرســاند .اینترنت فیبر نوری
( )FTTxمبتنی بر کابلهای فیبر نوری اســت و از
کابلهای مسی یا خطوط تلفن استفاده نمیکند و
کابلهای فیبر نوری انتقالدهنده اطالعات هستند.
به دلیل استفاده اینترنت فیبر نوری از سیگنالهای
نوری ،کیفیت و سرعت بیشتری نسبت به ADSL
و  VDSLدارد و میتواند یک کیفیت و ســرعت را
بدون در نظر گرفتن فاصله کاربر تا سرویسدهنده
ارایه دهد و سرعتی بالغ بر یک گیگابیت دارد .آمار
رگوالتوری حاکی از آن اســت که مشترکان تعداد
مشترکان خانگی اینترنت فیبر نوری مخابرات ایران
تا پایان ســه ماهه چهارم سال  ،۱۳۹۹بالغبر ۱۴۹
هزار و  ۱۵۴مشترک بود و تعداد اشتراکهای اداری
و تجاری این ســرویس ۱۰ ،هزار و  ۲۶۸مشــترک
بوده که مجموع اشتراکهای فیبر نوری مخابرات را
به  ۱۵۹هزار و  ۴۲۲میرساند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق
تهران هشدار داد

خطر کمبود ذخایر دارو در کشور

رئیس کمیســیون اقتصاد ســامت اتاق بازرگانی
تهران میگوید ،اصرار بر تداوم برخی سیاستهای
غلط ،میتواند به ذخایر دارویی کشــور آسیب وارد
کنــد .محمود نجفی عرب در گفتو گو با ایســنا،
اظهار کرد :متاسفانه با وجود آنکه بخش خصوصی
در طول ســالهای گذشــته بارها اعالم کرده که
باید رونــد تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانــی برای دارو
متوقف شود اما در عمل ما نه تنها شاهد اجرای این
درخواست نبودیم که حتی در سال  ۱۴۰۰نیز این
سیاست اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در میان سیاست گذاران توجه به
نظر کارشناســان چندان اهمیت ندارد ،توضیح داد:
اگر بنا بود به نظر و هشدارهای ما گوش بدهند ،قطعا
روند تخصیص این ارز متوقف میشد و با شیوههای
دیگری حمایت از اقشــار کم درآمد و بیماران ادامه
مییافت که بخــش خصوصی در ایــن زمینه نیز
پیشــنهادهای قابل دفاعی ارائه کــرده بود .رئیس
کمیسیون اقتصاد ســامت اتاق بازرگانی تهران ،با
اشاره به مشکالتی که در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰
تومانی از ســال گذشته وجود داشته ،اظهار کرد :ما
در کنار آنکه به فلسفه اصلی این ارز انتقاد داریم ،از
ســوی دیگر در عرصه عمل نیز میبینیم که برای
واردات بسیاری از داروها یا مواد اولیه ،تخصیص ارز
با کندی صورت میگیرد و این موضوع برای فعاالن
صنعت دارو مشکل آفرین میشود .نجفی عرب ادامه
داد :یکــی از اصلی ترین کاالهای وارداتی ما در این
حــوزه ،مواداولیه برای تولید دارو در داخل کشــور
است .با کند شدن تخصیص ارز ،وارد شدن این مواد
نیز با محدودیت مواجه شده و همین موضوع خطر
کاهش ذخایر مواد اولیه ،محدود شــدن تولید و در
نهایت کاهش توزیع دارو را افزایش میدهد.

