
آخرین قیمت های اوراق تسهیالت مسکن نشان می دهد که 
زوج های تهرانی می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل 
۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و 
۸۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ 
میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 
۸۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۶۶ 
میلیون تومان می شود که همراه با هزینه ۱۳ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تســهیالت 
مســکن خریداری کنند، در مجموع باید ۷۹ میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن 
نشان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین، 
اردیبهشت و خردادماه سال گذشته به ترتیب ۸۲ هزار و ۳۰۰، 

۸۲ هزار و ۸۳ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارند.

هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیرماه سال 
گذشــته با قیمت ۸۲ هزار و ۱۰۰، در مردادماه سال گذشته 
با قیمت ۸۲ هزار و ۷۰۰ و در شــهریورماه سال گذشته نیز با 

قیمت ۸۲ هزار و ۲۰۰ تومان  داد و ستد می شود.
همچنین این اوراق در ماه مهر سال ۱۳۹۹ معادل ۸۲ هزار و 
۱۰۰ و در ماه های آبان و آذر همان سال نیز به ترتیب ۸۲ هزار 

و ۴۰۰ و ۸۲ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارند.
اوراق تسهیالت مســکن در دی و بهمن و اســفندماه سال 

گذشته با قیمت ۸۲ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می شود.

قیمت اوراق مسکن از فروردین تا آبان سال جاری
همچنین ایــن اوراق در فروردین و اردیبهشــت  و خردادماه 
ســال ۱۴۰۰ به ترتیب با قیمت ۸۲ هزار و ۹۰۰ تومان، ۸۲ 
هزار و ۶۰۰ تومان، در خردادماه ســال جــاری نیز با قیمت 

۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می شــود.قیمت این اوراق در 
تیرماه با قیمت ۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان، در مردادماه ۸۳ هزار 
 تومان و در شــهریورماه نیز با قیمت ۸۲ هــزار و ۳۰۰ تومان 

معامله می شود.
اوراق تسهیالت مسکن در مهرماه ۸۲ هزار و ۳۰۰ تومان و در 
آبان ماه نیز ۸۲ هزار و ۵۰۰ قیمت دارد که این گزارش براساس 

قیمت آبان ماه نوشته شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
براین اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون 
تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می شود.
لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۴۰۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق 

با تســه ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۳۳ میلیون تومان می شود. 
همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیــون تومان وام جعاله که 
برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
خریداری کنند، مجموع هزینــه خرید اوراق به ۴۶ میلیون و 

۲۰۰ هزار تومان می شود.
زوج های تهرانــی نیز برهمین اســاس می توانند تا ســقف 
۴۸۰ میلیون تومان شــامل ۲۰۰ میلیون تومان تســهیالت 
خرید مســکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومــان وام جعاله 
دریافت کننــد؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تســهیالت 
مســکن خریداری کنند کــه هزینــه آن ۶۶ میلیون تومان 
می شــود که همراه با هزینه ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی 
وام جعالــه که برای آن باید ۱۶۰ ورق تســهیالت مســکن 
 خریداری کنند، در مجموع باید ۷۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

 پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
ســقف این تســهیالت بــرای مراکز اســتان و شــهرهای 
با جمعیت بیــش از ۲۰۰ هــزار نفر برای مردهــا به ۱۶۰ و 
بــرای زوجین بــه ۳۲۰ میلیون تومان رســیده اســت که 
با توجــه بــه این کــه مجردهــا بایــد ۳۲۰ و متاهل های 
ســاکن این شــهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تســهیالت مسکن 
خریداری کننــد، مجردها بایــد ۲۶ میلیــون و ۴۰۰ هزار 
 تومان و متاهل ها نیــز باید ۵۲ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان 

پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای ســایر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای 

زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است.
بنابراین مجردها باید با پرداخت ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و 
متاهل ها نیز با پرداخت ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نسبت 

به اخذ این وام اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت ثبت نام در 
طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آذر ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش ایســنا، فرصت ثبت نــام در طرح نهضت 
ملی مســکن تا ۱۵ آذرماه اعالم شده بود که محمود 
محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازیـ  خبر داده 
این مهلت تا پایان آذرماه تمدید شده است. در روزهای 
اخیر پیشنهاداتی برای تسهیل شرایط ثبت نام طرح 
جهش تولید و تامین  مسکن )نهضت ملی مسکن( ارایه 

شد که به تایید اولیه دولت رسیده است. از جمله این 
موارد می توان به ثبت نام افراد مجرد باالی ۱۸ سال، 
کاهش سابقه سکونت از در برخی شهرها از ۵ سال به ۲ 
تا ۳ سال و سابقه مالکیت خصوصی از ۱۶ سال به پنج 
سال اشاره کرد.پس از این تغییرات هنوز بسیاری از 
متقاضیان که اخیرا واجد شرایط شده اند نتوانسته اند 
ثبت نام خود را انجام دهند. محمودزاده سه روز قبل 
هم با اشاره به احتمال مهلت ثبت نام متقاضیان طرح 

نهضت ملی مسکن گفته بود چنانچه تقاضایی وجود 
داشته باشد این زمان تمدید خواهد شد زیرا بنا نداریم 
تا صف انتظار برای مسکن ایجاد شود. بنا بر این گزارش، 
از روز ۲۸ مهرماه ثبت نــام اجرای قانون جهش تولید 
مسکن در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به 
نشانی saman.mrud.ir در ۳۱ استان آغاز شده که 
تا ۳۰ آذرماه ادامه دارد. متقاضیان پس از ورود بر روی 

گزینه »ثبت نام نهضت ملی مسکن« کلیک کنند.

از ابتدای ســال جاری تا پایان مهرمــاه بالغ بر 
۵۰۷ هزار دســتگاه خودرو ســواری تولید شده 
که تنهــا ۱.۴ درصد معــادل ۶۸۰۰ دســتگاه 
بیشتر مدت مشابه سال گذشــته است؛ این در 
حالیســت که تولید خودروهای باری ســنگین 
)کامیــون، کامیونــت و کامیونــت( در ایــن 
مدت بیــش از ۶۴ درصد رشــد تولید داشــته 
 امــا در مقابل وانــت و تراکتــور با افــت تولید 

مواجه شده اند.
به گزارش ایسنا، طبق آمارهای وزارت صمت، در 
هفت ماهه سال جاری، خودروسازان داخلی ۵۰۷ 
هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده اند 
که در مقایسه با ۵۰۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو 
تولیدی در هفت ماه ابتدایی ســال ۱۳۹۹، تنها 
۶۸۰۰ دستگاه بیشتر شده و رشد ۱.۴ درصدی را 

ثبت کرده است.
بیشــترین رشــد تولید در بین خودروها در این 
مقایســه آمار متعلق بــه کامیــون، کامیونت و 

کشنده ها است که رشــد ۶۴.۴ درصدی داشته 
است. تولید این خودروهای باری سنگین از ۳۰۱۶ 
دستگاه تولیدی در مجموع هفت ماه نخست سال 
گذشته به ۴۹۵۷ دســتگاه در مدت مشابه سال 

جاری رسیده است.
کمباین ها و اتوبــوس، مینی بــوس و ون ها نیز 
تولید افزایشــی داشــته اند؛ به ترتیــب تولید 
کمباین  در هفت ماهه امســال نســبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته ۱۳.۵ درصد و اتوبوس، 
 مینی بــوس و ون ۱۲.۵ درصــد افزایــش 

داشته است.  
از ابتدای ســال جاری تا پایان مهرماه به ترتیب 
۳۹۴ دستگاه کمباین و ۱۱۳۶ دستگاه اتوبوس، 
مینی بوس و ون تولید شده است؛ این درحالیست 
که در مجموع هفت ماهه ابتدایی ســال ۱۳۹۹ 
آمار تولید این خودروها به ترتیب ۳۴۷ دستگاه 
)کمباین( و ۱۰۱۰ دستگاه )اتوبوس، مینی بوس 

و ون( ثبت شده است.

در مقابــل تولید وانــت در هفــت ماهه ۱۴۰۰ 
نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته، ۱۱.۸ 
درصــد کاهش تولید داشــته اســت. از ابتدای 
ســال جاری تا پایان مهر ماه ۴۱ هــزار و ۲۵۴ 
دســتگاه وانت تولید شده اســت در حالیکه در 
همین بازه زمانی ســال ۱۳۹۹، تعداد وانت های 
 تولیــدی ۴۶ هــزار و ۷۹۷ دســتگاه بــوده 

است.
همچنین تولید تراکتور نیــز از ۱۱ هزار و ۲۷۳ 
دستگاه تولیدی در هفت ماه ابتدایی سال گذشته 
به ۱۱ هزار و ۲۵۷ دستگاه در مدت مذکور سال 
جاری رسیده و افت ۰.۱ درصدی را تجربه کرده 

است.
الزم به ذکر اســت عالوه بر این ها، میزان تولید 
الستیک خودرو نیز در هفت ماهه امسال نسبت به 
همین مدت در سال گذشته که ۱۵۵ هزار و ۶۰۰ 
تن بوده، به ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تن رسیده و افت ۵.۲ 

درصدی را رقم زده است.

رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرســازی 
گفت: در سیستم کنترل هوشــمند کرونا که از نیمه 
آذر ماه )پس فردا( اجرایی خواهد شد، محدودیت و 
جریمه برای افرادی که واکسینه نشدند در شهرهای 
قرمز و نارنجی اعمال می شــود اما افراد مبتال حتی 
اجازه سفرهای درون شهری با خودروهای شخصی 

خودشان را هم ندارند.
رضا نفیسی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: اگر سویه 
جدید کرونا در کشور شیوع پیدا کره و گسترش پیدا 
کند، مسلما محدودیت های کرونایی درباره سفرهای 

داخلی تغییر خواهد کرد و ســختگیرانه تر می شود. 
اساسا سیستم هوشمند کنترل کرونا بر همین مبنا 

عمل می کند.
وی افزود: در سیســتم جدید کنترل هوشمند کرونا 
که قرار است از پس فردا )دوشنبه ۱۵ آذر ماه( اجرایی 
شود، افرادی که واکسن نزده باشند به محض ورود به 
شهرها و استان های نارنجی و قرمز جریمه خواهند شد 
و بر این اساس جریمه ها اعمال می شود. پروتکل های 
بهداشتی که پیش از این برای شهرهای قرمز، نارنجی، 
زرد و آبی اجرایی می شد تغییری نکرده اما هوشمند 
شــده و برای افراد واکسینه نشــده و مبتال اجرایی 

خواهد شد. مدیرکل ادامه داد: افرادی که در شرایط 
کرونایی قرار گرفتند و پاسخ تست کرونای آن ها مثبت 
شده است، پروتکل ها سختگیرانه تر از افراد واکسینه 
نشده ها برای شــان اجرایی می شود به گونه ای اجازه 
خروج از منزل حتی با خودروهای شخصی هم ندارند 
و باید در قرنطینه بمانند و در سفرهای درون شهری و 

برون شهری جریمه خواهند شد.
نفیسی گفت: در این شرایط افراد مبتال به کرونا رصد 
می شوند و اجازه رفتن به سر کار را ندارند و اگر ترددی 
داشته باشند به معنای ترک غیرقانونی قرنطینه تلقی 

شده و جریمه خواهند شد.

اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای به واحدهای صنفی طال، 
جواهر و پالتین در رابطه با قانون جدید مالیات بر ارزش 
افزوده، اعالم کرد که با توجه به الزم االجرا شدن قانون 
دائمی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه، ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده طال، جواهر و پالتین از مشتریان 
دریافت شود. به گزارش ایســنا، اتاق اصناف ایران در 
اطالعیه ای به اطالع عموم واحدهای صنفی فعال در 

حوزه طال، جواهر و پالتین و مشتریان اعالم کرد: 
ســازمان امور مالیاتــی در ابالغیه ای بــه اصناف، از 
واحدهای صنفی طال، جواهر و پالتین فروش خواسته 
تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت 

کنند. بر اســاس این ابالغیه، قانون دائمی مالیات بر 
ارزش افزوده از تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۰ از سوی سازمان 
امور مالیاتی کشــور الزم االجرا اعالم شــده و با توجه 
به جزء ۲ بند »ب« مــاده )۲۶( این قانون در خصوص 
عرضه کنندگان کاال و خدمــات طال، جواهر و پالتین 
مقرر است “اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده 
کاالهای موضوع این بند، مشمول مالیات و عوارض با 

نرخ  ۹ درصد خواهد بود. ”
بدیهی است پرداخت این وجه مربوط به مشتری خواهد 
بود. الزم به ذکر است،  پس از چند سال از تالش برای 
حذف مالیات از اصل مبلغ طال، در تیرماه امسال، نهایتا 

این قانون مصوب شد و ۹ درصد مالیات خرید طال دیگر 
تنها به سود و اجرت طال تعلق گرفت و اصل طال از این 
مالیات معاف شد. در این رابطه برخی اعالم کردند که 
از این پس در خرید طال بایستی دقت کرد تا واحدهای 
فروش مالیات ۹ درصدی را بر روی قیمت اصلی طال 

حساب نکنند.
در پی این موضوع اعضای هیات مدیره اتحادیه طال و 
جواهر تهران، شفاف سازی کردند که طبق اصل ۱۲۳ 
قانون اساسی، پس از شــش ماه از ابالغ مصوبه رئیس 
جمهوری، قانون معافیت اصل طال از مالیات اجرایی 

خواهد شد.

اوراق مسکن چند؟

تمدید ثبت نام نهضت ملی مسکن تا پایان آذرماه افزایش ۱.۴ درصدی تولید خودرو سواری در ۷ ماه امسال

قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی الزم االجراستجریمه واکسینه نشده ها و کرونایی ها از نیمه آذرماه
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در  نشست   نمایندگان   تشکل های   
بخش   خصوصی   با   رئيس   سازمان   بورس   

در  اتاق   تهران   مطرح   شد

بورس  ابزار  تامین  مالی  
دولت  شده  است
 خرید و فروش دستوری 

سهام در بورس 
نفوذ دولت در بورس باالست

باز کردن تدریجی 
دامنه نوسان قيمت ها

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

ادامه 
بی ثباتی بازارها

شــرایط فعلی اقتصــاد تحت 
تاثیــر عوامل مختلفــی قرار 
سیاســی  مســائل  و  دارد 
و تحریــم قطعــا بــر رونــد 
 تجارت و صادرات کشــور تاثیر می گذارد. البته به نظر 

می رسید اقتصاد کشور...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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افزایش ۱۹۱ درصدی
تورم کاالهای صادراتی

بحران بیکاری 
در نظام سالمت

روند مذاکرات دالر  را  به 30 هزار تومان و سکه را  به مرز 13 ميليون رساند

سیگنال منفی  به بازارها
صفحه3
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روند  نزولی  تولید  در  ۱۵ صنعت

تحلیل  آمارها   حاکی   از   ردپای   قیمت گذاری  دستوری 
در کاهش   تولید   و   افزایش   قیمت هاست

در فصل تابستان ۱۴۰۰، تغییرات میانگین شاخص 
قیمت کاالهای صادراتی )مبتنی بر داده  های ریالی( 
در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰ برابر 
با ۱۹۱,۷ درصد بوده است.بر اساس گزارش مرکز 
آمار ایران در فصل تابستان ۱۴۰۰، تغییرات شاخص 
قیمت کاالهای صادراتی )مبتنی بر داده  های ریالی( 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶۰,۶ درصد است 
که در مقایســه با تورم نقطه به نقطــه بهار ۱۴۰۰ 
)۱۹۳.۱ درصد( ۳۲.۴ واحد درصد کاهش داشــته 
اســت.قیمت کاالهای صادراتی یکی از مهم ترین 
عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادالت خارجی کشورها و 
نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می باشد 
و تغییرات آن ها از اهمیت باالیی برخوردار است. در 

طرح شاخص قیمت کاالهای...

باالخره زنگ خطر کمبود پرســتار به صدا درآمد و 
آنان که به هشدارهای مســئوالن بی توجه بودند 
شاید امروز با این هشدار به هوش آیند و بدانند خطر 
واقعا جدی جدی اســت. در همین رابطه دبیرکل 
خانه پرستار ایران می گوید: ظرفیت دانشکده های 
پرستاری جهت سه برابر افزایش پیدا کرده و ۱۰۰ 
هزار پرستار بیکار داریم. محمد شریفی مقدم افزود: 
بر اساس استانداردهای حداقلی کشور باید به ازای هر 
هزار نفر، سه نیروی پرستار در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی مشغول به کار باشند که در حال حاضر این 
شاخص در حدود ۶/۱ است. بحران بیکاری در نظام 
سالمت مربوط به نظام پرستاری نمی شود و پزشکان، 
داروسازان، بهیاران و... نیز به دلیل نبود کار اقدام به 

خروج از کشور کرده اند...

 پرهیز از 
واکسیناسیون 
زیر۱۲ ساله ها 
تا زمان تایید علمی

رئيس جمهوری  مطرح کرد

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

تــورم تولیدکننده بــه ۶۴.۶ 
درصد رسید

تغییرات میانگین شــاخص کل قیمت تولیدکننده در 
چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت به دوره 
مشابه در سال قبل به ٦٤,٦ درصد رسید.به گزارش اقتصاد 
آنالین؛ مرکز آمار ایران گزارش داد، تغییرات شــاخص 
قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل تابستان ١٤٠٠ به ٥٨,٩ 
درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل مشابه 
سال قبل )٧٣.٠( ١٤.١ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت 
به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل تابستان ١٤٠٠ به 
١١,٧ درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در 
فصـل قبل )١٠.١( ١.٦ واحد درصـد افزایش داشته 
است. در این فصل کم ترین تورم فصلی تولیدکننده 
مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق )٠.١ درصد( 
و بیش ترین تورم فصلی مربـوط به بخش کشاورزی 

)٢١.٧ درصد( بوده است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  نسبت 
به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل 
تابستان ١٤٠٠ به ٥٨,٩ درصد رسید که در مقایسه با 
همین اطالع در فصل مشابه سال قبل )٧٣.٠( ١٤.١ 
واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین 
قیمت دریافتی توســط تولیدکنندگان به ازای تولید 
کاالها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان 
١٤٠٠ نسبت به فصل تابستان ســال ١٣٩٩، ٥٨.٩ 
درصد افزایش دارد. در میان بخش های مختلف تولیدی 
کم ترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق 
)١٩.٠ درصد( و بیش ترین نرخ مربوط به بخش معدن 

)١٠١.٦ درصد( می باشد.

 تورم ساالنه
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در 
چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ نسبت 
به دوره مشابه در سال قبل به ٦٤,٦ درصد رسید که 
نســبت به همین اطالع در فصل قبل )٦٠.٠( ٤.٦ 
واحد درصد افزایش داشته اســت. در فصل مورد 
بررسی، در میان بخش های اصلی تولیدی در کشـور، 
کم ترین تورم ساالنه مربوط به بخش تولید، انتقال 
و توزیع برق )٣٧.٧ درصد( و بیش ترین آن مربوط به 

بخش معدن )١١٦.١ درصد( است.

بانک مهر ایران مطرح کرد:
 جزئیــات پرداخــت وام به 
سرپرستان خانوار مبتال به کرونا

دکتــر ســید ســعید شمســی نژاد خبــر داد: بانک 
قرض الحســنه مهر ایران تالش می کند در راســتای 
برنامه های مسئولیت اجتماعی خود، همان  طور که وزیر 
محترم امور اقتصادی و دارایی تأکید کردند، در کمترین 
زمان ممکن وام ١٠ میلیون تومانی سرپرستان خانوار 
مبتال به کرونا را پرداخت کند. با این حال الزم است تا 
لیست افراد مشمول دریافت این وام به بانک مهر ایران 
ارسال شود و تا اطالع ثانوی نیازی به مراجعه هموطنان 
گرامی به شعب بانک مهر ایران نیست.به گزارش روابط 
عمومی بانک مهر ایران، دکتر سید سعید شمسی نژاد 
مدیرعامل این بانک درباره جزئیــات پرداخت وام به 
سرپرستان خانوار مبتال به کرونا گفت: مبلغ این وام ١٠ 
میلیون تومان است و اقساط آن ٣٦ ماه در نظر گرفته 
شده است. همچنین از آنجایی که این وام قرض الحسنه 

است، کارمزد ساالنه آن فقط ٤ درصد است.

رشد 50 درصدی پرداخت وام 
ازدواج توسط بانک سامان

بانک ســامان، از ابتدای ســال ١٤٠٠ تا پایان آبان ماه، 
٢٩١٤ فقره وام ازدواج پرداخت کرده اســت.به گزارش 
سامان رسانه، بانک ســامان با انتشار اطالعیه ای عنوان 
کرد که از ابتدای سال ١٤٠٠ تا پایان آبان ماه همین سال 
ir/loans/.https://sb٢٩١٤ فقره تسهیالت ازدواج )٢٤
interest-free-loans/marriage-loan( به مبلغ 
٢٢٦٦ میلیارد ریال پرداخت کرده است.این آمار در حالی 
است که بر اســاس آمار موجود، بانک ســامان در سال 
گذشته ١٩١٧ فقره تسهیالت ازدواج پرداخت کرده که 
این عملکرد در سال جاری بیش از ٥٠ درصد رشد را نشان 
می دهد.همچنین بر اساس همین گزارش، از ابتدای سال 
جاری تا پایان آبان ماه، ٧٠٥٥ نفر در انتظار اخذ وام ازدواج 
ir/loans/interest-free-loans/.https://sb٢٤(

marriage-loan( از بانک ســامان هستند که از این 
تعداد ٥٨١٧ نفر در انتظار تعیین شعبه، ٤٠٨ نفر در انتظار 
پذیرش در شعبه، ٧٢١ نفر در انتظار تکمیل مدارک و ١٠٩ 

نفر در انتظار اخذ وام هستند.

خبر

بانک ها

نمایندگان تشــکل های بخش 
خصوصی فعال در حــوزه بازار 
سرمایه در نشســتی با مجید 
عشقی، رئیس ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار، مشــکالت و 
چالش های بازار سهام مانند قیمتگذاری دستوری، پذیرش 
شرکت ها و استارت آپ ها، دامنه نوسان، عرضه سهام، افزایش 
سرمایه شرکت ها و ... گفتند و راه حل های پیشنهادی خود را 
ارائه دادند.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 
صبح شنبه ١٣ آذرماه میزبان مجید عشقی، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی بود 
که برای بیان مشکالت کنونی بازار سرمایه و بررسی راه کارهای 
پیشنهادی، گرد هم آمده بودند. در این نشست که با حضور 
رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی تهران برگزار شــد، مشکالت 
اولویت دار بازار سهام مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و رئیس 
سازمان بورس نیز به برخی ابهام ها و سوال های حاضران در 
این نشست پاسخ داد.محدودیت دامنه نوسان، سیطره دولت 
بر بازار سهام چه در بحث قیمتگذاری دستوری و چه در مساله 
عرضه سهام، کاهش شدید اعتماد مردم و سرمایه گذاران به 
بازار، راه سخت پذیرش شرکت ها به ویژه استارت آپ ها و ... از 

جمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد.

اتوبانی برای تامین مالی دولت
در آغاز این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران طی سخنانی، انتظارات و مطالبات فعاالن 
اقتصادی از بازار ســرمایه را مطرح کرد. فریال مستوفی با 
اشــاره به اینکه وظیفه اصلي بورس، ایجاد مسیري براي 
تأمین مالي اســت، گفت: به رغم تالش هاي خوبي که در 
این زمینه انجام شــده، نتیجه آن صرفاً ایجاد اتوباني براي 
تأمین مالي دولت بوده و بخش خصوصي ســهم کمتري 
از آن داشته است.ســتوفی در ادامه تسهیل تأمین مالی 
بنگاه های بخش خصوصی در بازار بدهی از طریق انتشــار 
انواع اوراق مالی اسالمی و بازبینی مجدد فرآیند انتشار اوراق 
و اصالح روش ها و رویه های موجود را به عنوان نخســتین 
درخواســت بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: حرکت 
به سمت هوشمندســازی قراردادهای ارکان، استفاده از 
امضای الکترونیک در گزارش ها و مستندات، تفویض کل 
فرآیند انتشار اوراق مالی اسالمی به بورس های چهارگانه و 
تقویت نقش نظارتی سازمان بورس و ایجاد تابلویي جداگانه 
در یکي از بورس هــا به منظور عرضه اوراق شــرکت هاي 
خصوصي که به نســبت ریســک باالتري دارند از دیگر 
 اصالحاتی است که می تواند به بهبود ســازوکارهای بازار 

سرمایه کمک کند.

تالش برای بازگشت اعتماد به بورس
در ادامه مهدی آزادواری، رئیس انجمن شرکت های تامین 
سرمایه استان تهران، یکی از مشکالت جدی بازار سرمایه را 

که به گفته وی، منجر به بی اعتمادی سرمایه گذاران و کاهش 
شدید حجم معامالت شده است، نامشخص بودن برنامه 
دولت در حوزه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی عنوان کرد 
و گفت: ابهامات موجود از جمله سرنوشت مذاکرات هسته ای 
و توافق یا عدم توافق کشور با قدرت های دنیا، بالتکلیفی در 
حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت ها در صنعت خودرو و 
ســایر صنای و تغییر قیمت حامل های انرژی، منجر شده  
است سرمایه گذاران برای ورود به بازار سرمایه همچنان با 
تردید مواجه باشند، از این رو، میل به سرمایه گذاری در این 

بازار به شدت کاهش یابد.

 حذف قیمتگذاری در مورد کاالهای پذیرفته 
شده در بورس

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران نیز عنوان کرد که بر اســاس مــاده ١٨ قانون 
»توســعه ابزارها و نهادهای مالی جدید«، دولت مکلف است 
کاالهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند 
اما در حال حاضر یکی از مشکالت و معضالت اصلی بازار سرمایه 
و اقتصاد کشور که زمینه ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت در 

اقتصاد کشور شده؛ موضوع قیمت گذاری دستوری کاالهاست.

ورود استارت آپ ها به بورس تسهیل شود
فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران هم با اشــاره به ورود اولین شــرکت 
استارت آپی کشــور به بورس، ابراز امیدواری کرد که این 
پذیرش،  فتح بابی برای افزایش سرعت صالحیت سنجی 
مجموعه های مرتبط با حوزه نوآوری و اقتصاد دیجیتال باشد 
و تعداد بیشتری از شرکت های این حوزه در بازار سرمایه، 
عرضه شوند. او در ادامه درخواست کرد که شروط هفده گانه 
برای پذیرش شــرکت های حوزه فناوری با همکاری اتاق 
تهران مورد بازنگری قرار گیرد. فردیس با اشاره به متوقف 
شدن مکانیزم تابلو بازار هدف برای شرکت های استارت  آپی، 

خواستار بازنگری در این فرآیند شد.

انتقاد از بهره گیری دولت قبل از بازار سرمایه
در ادامه این نشســت و پس از بیان موضوعات از ســوی 
نمایندگان بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی، رئیس 

ســازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه به دنبال ورود 
خیل عظیم مردم و ســهامداران به بازار سرمایه طی سه 
سال اخیر، زیرساخت ها و فرآیندها در این بازار متناسب با 
افزایش سهامداران، توسعه پیدا نکرد، یادآور شد که در این 
دوره، زیرساخت های بورس، متحول خواهد شد و این رویه 
جزو یکی از برنامه های اصلی بازار سرمایه خواهد بود.مجید 
عشقی که همزمان با تغییر و تحوالت مدیریتی در دولت 
سیزدهم، به ریاست سازمان بورس منصوب شد، با انتقاد از 
عملکرد دولت قبل در بهره گیری از بازار سرمایه، گفت: طی 
سال گذشته، دولت به شیوه های مختلف فشار زیادی را به 
بازار سرمایه وارد و اقدام به تامین مالی گسترده از بورس کرد.

به گفته وی، این اقدام دولت در سال گذشته موجب شد بازار 
کشش الزم برای پاسخ گویی به استقبال مردم از این بازار را 
نداشته باشد و در نتیجه، افزایش قیمت ها در بازار سرمایه 
و بی اعتمادی مردم به این بازار را رقم زد. عشقی سپس از 
برنامه ریزی برای احیای اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه 
خبر داد و در این رابطه یادآور شد که این سازمان در تالش 
است تا برای کمک به بازار سرمایه، مواردی در الیحه بودجه 
سال آینده گنجانده شود.رئیس ســازمان بورس در ادامه، 
به موضوع قیمت گذاری های دستوری اشاره کرد و با بیان 
اینکه هم چنان فهرست بلندباالی قیمت دستوری در بازار 
سرمایه وجود دارد، گفت: بازنگری در این رویه، در دستورکار 
سازمان بورس قرار گرفته است.وی سپس با اشاره به اینکه، 
عالوه بر قیمت های دستوری، فرآیند های دستوری از جمله 
فروش شرکت ها توسط دولت نیز حاکم شده است، افزود: 
در مواردی مانند پاالیشــگاه ها، فروش داخلی و خارجی 
توسط وزارت نفت انجام می شــود در حالی که در بخش 
صادراتی خود شرکت های بخش خصوصی می توانند این 

کار را انجام دهند.

سیاست باز کردن دامنه نوسان قیمت ها
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به ابالغ اصول 
حاکمیت شرکتی طی سال ٩٧ اشاره کرد و یادآور شد که در 
این زمینه نیز ایراداتی همچنان وجود دارد که نیاز به اصالح 
دارد و در این باره از مشورت و کمک های بخش خصوصی 
استفاده خواهیم کرد. عشقی همچنین در رابطه با موضوع 
دامنه نوسان قیمت در بازار سرمایه، این توضیح را داد که 
برخی ابهامات از جمله قیمت گذاری در اقتصاد، تاثیراتی را 

در سودآوری شرکت ها به همراه دارد، بنابراین اگر بخواهیم 
دامنه نوســان را حذف کنیم یا آنکه افزایش دهیم دامنه 
تالطمات در این بازار بیشــتر خواهد شد. وی سپس یکی 
از سیاست های در پیش روی ســازمان بورس را باز کردن 
تدریجی دامنه نوسان قیمت ها عنوان کرد و افزود: برنامه ما 
در این سازمان این است که دامنه نوسان را با شرکت هایی 
که ثبات بیشتر و بازیگران بزرگ و بهتری در بازار دارند به 
تدریج و با یک زمانبندی باز کنیم.عشقی در ادامه این جلسه، 
با اشــاره به آغاز بازنگری در ضوابط پذیرش شرکت های 
استارت  آپی در بازار سرمایه گفت: کارگروهی برای تسهیل 
ضوابط پذیرش استارت آپ ها تشکیل شــده است. البته 
اصالح این ضوابط زمان زیادی را می طلبد؛ بر همین اساس، 
پیشنهاد کردیم که کار پذیرش را با ضوابط موجود آغاز کنیم 
تا به تدریج این ضوابط با همکاری ذینفعان اصالح شود. او 
با بیان اینکه در مورد سرمایه گذاری روی سهام شرکت های 
پر ریسک فرهنگسازی صورت نگرفته است، ادامه داد: نباید 
سازوکار عرضه سهام به گونه ای باشد که سهام شرکت های 
پرریسک میان میلیون ها نفر تقسیم شود.رئیس سازمان 
بورس در ادامه از تشکیل کارگروه مشترکی با بانک مرکزی 
برای بررسی وضعیت نهاد های مالی و موضوعات مشترک در 
حوزه هایی چون، لیزینگ، محدودیت های تامین سرمایه 
شرکت های کارگزاری و نرخ تسعیر دارایی های ارزی خبر 
داد و گفت: امسال، حجم عمده ای از افزایش معامالت اوراق 
بدهی در بورس در بازار متشکل پولی و میان بانک ها معامله 
شده است. این به معنای انتشار اوراق نیست. در واقع اوراقی 
که منتشر شده متناسب با بازپرداخت اوراق قبلی بوده است. 
البته حجم اوراق منتشر شده در مقابل حجم اقتصاد ایران 
هنوز اندک است اما به هر حال، باید مراقب باشیم که انتشار 

این اوراق دردسر ساز نشود.

مشاوره کارساز اتاق بازرگانی به بورس
در پایان این نشست، مســعود خوانساری رئیس اتاق 
تهــران، با بیان اینکــه بورس، یک ســازمان عمومی 
غیردولتی اســت، گفت: با این حال، نفــوذ و مداخله 
دولت در این ســازمان بسیار زیاد اســت به طوری که 
فروش یا عدم فروش سهام در این بازار، دستوری شده 
است.خوانساری ســپس اظهار امیدواری کرد که این 
معضل بزرگ، بــا مدیریت جدید در ســازمان بورس 
برطرف شــود. وی همچنین با تاکید بر اینکه سازمان 
بورس و اتاق بازرگانی طی تعامل با یکدیگر می توانند 
بخشی از مشکالت موجود را برطرف کنند، افزود: اتاق 
بازرگانی تهران به عنوان نهاد مشاور، این امکان را دارد 
که راهکارهای مناســبی برای رفع ایرادات و مشکالت 
موجود در بازار ســرمایه ارائه دهد.رئیس اتاق تهران با 
بیان اینکه اقتصاد کشور طی امســال و سال آینده با 
موانع و چالش های جدی رو بهرو خواهد شد، افزود: اتاق 
بازرگانی به همراه تشکل های اقتصادی وابسته به این نهاد 
خصوصی، آماده ارائه مشورت به بازار سرمایه برای عبور از 
موانع است و تالش خواهیم کرد تا مشکالت کاهش یابد.

در  نشست   نمایندگان   تشکل های   بخش   خصوصی   با   رئیس   سازمان   بورس   در  اتاق   تهران   مطرح   شد

بورس  ابزار  تامین  مالی  دولت  شده  است

رئیسی:
 پرهیز از واکسیناسیون زیر۱۲ 

ساله ها تا زمان تایید علمی
رئیس جمهور تاکید کرد: تنها راه مصون ماندن از موج 
جدید کرونا، رعایت شیوه نامه های بهداشتی، پیشگیری 
و نظارت جدی است.سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از 
همه دست اندرکاران مقابله با کرونا به ویژه کادر بهداشت 
و درمان، اظهارداشــت: کاهش میزان ابتال به کرونا و 
پایدار ماندن شــرایط موجود، نیازمند توجه به اجرای 
شیوه  نامه های بهداشتی و حساسیت در رعایت اصول 
پیشگیری است.وی با تاکید بر اینکه نباید کمبود واکسن 
در کشور وجود داشته باشد، گفت: با توجه به افزایش 
تولید واکســن داخلی و تامین واکســن های وارداتی 
پیش بینی های الزم انجام شود تا حتی با تزریق دوز سوم، 
کمبودی در این زمینه در کشــور وجود نداشته باشد.
رئیس جمهور بار دیگر بر اهمیت کنترل تردد از مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی و جدیت در اعمال قرنطینه برای 
موارد مشــکوک تاکید کرد.رئیسی همچنین نظارت 
دقیق و هوشمند بر بازگشایی مدارس، ادارات و کسب و 
کارها را به منظور رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای 
صیانت از جان مردم، ضروری دانســت.وی در ادامه با 
اشاره به کمبود پزشک متخصص در شهرستان ها، گفت: 
در این باره مقرر شده کارگروهی از موافقین و مخالفین 
افزایش جذب پزشک، مشکالت موجود در این زمینه از 
جمله توزیع ناعادالنه پزشک در سطح کشور را بررسی و 
پیشنهادات کارشناسی خود را برای تصمیم گیری نهایی 
به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه دهند.رئیس جمهور 
با بیان خطرات ناشــی از آلودگی هوا به ویژه در کالن 
شهرها، گفت: دستگاه های ذیربط با جدیت برای رفع 
مشکل آلودگی هوا و صیانت از جان مردم چاره اندیشی 
کنند.رئیسی با تاکید بر پرهیز از واکسیناسیون کودکان 
زیر١٢ ســال تصریح کرد: تا زمانی که کار پژوهشی و 
علمی دقیقی در این زمینه انجام نشده و اتقان حاصل 
نشده اســت نباید این کار انجام شود و دولت به عنوان 
مجری قطعا از امور مشکوک و تجربه نشده،  در بخش های 
مختلف بویژه حوزه سالمت و اقتصاد پرهیز خواهد کرد.
وی با تاکید بر ادامه واکسیناسیون اتباع خارجی بیان 
داشت: بعضی از کشــورهای اروپایی تازه به فکر اینکار 
افتاده اند درحالی که جمهوری اسالمی ایران از همان 
ابتدا به خاطر توجه به مســائل انسانی واکسیناسیون 
تمامی اتباع خارجی را آغاز کرده و با جدیت آن را ادامه 
خواهد داد.در این جلســه گزارش های جداگانه ای از 
وضعیت کرونا در ایران و جهان و شــیوع سویه جدید 
اومیکرون، روند واکسیناسیون در کشور و عملکرد دولت 

در خصوص مقابله با کرونا ارائه شد.

افزایــش ۱۹۱ درصدی تورم 
کاالهای صادراتی

در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات میانگین شاخص 
قیمت کاالهای صادراتی )مبتنی بر داده  های ریالی( 
در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ برابر 
با ١٩١,٧ درصد بوده اســت.بر اساس گزارش مرکز 
آمار ایران در فصل تابستان ١٤٠٠، تغییرات شاخص 
قیمت کاالهای صادراتی )مبتنی بر داده  های ریالی( 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٦٠,٦ درصد است که 
در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٤٠٠ )١٩٣.١ 
درصد( ٣٢.٤ واحد درصد کاهش داشته است.قیمت 
کاالهای صادراتی یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار 
بر میزان مبادالت خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل 
تعیین کننده رابطه مبادله می باشد و تغییرات آن ها از 
اهمیت باالیی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت 
کاالهای صادراتی از کلیه کدهــای تعرفه صادراتی 
کشور سال ١٣٩٥ )ســال پایه( استفاده شده است. 
داده های مورد استفاده در این طرح از آمارهای ثبتی 
گمرک جمهوری اسالمی ایران و طبقه بندی مورد 
استفاده سیســتم طبقه بندی نظام هماهنگ شده 
توصیف و کدگذاری )HS( می باشد. نتایج حاصل از 
این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه  اصلی 
طبقه بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دالری 

و ریالی محاسبه و منتشر می  شود.

تورم فصلی
در فصل تابســتان ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت 
کاالهای صادراتی )مبتنی بر داده  های ریالی( نسبت 
به فصل قبل ٢٠,٨ درصد است که در مقایسه با تورم 
فصلی بهار ١٤٠٠ )١٣.٧ درصد( حــدود ٧.١ واحد 
درصد افزایش داشته است. همچنین، تغییرات شاخص 
قیمت کاالهای صادراتی )مبتنی بر داده های دالری( 
نسبت به فصل قبل ٢.٠ درصد است که در مقایسه با 
تورم فصلی بهار ١٤٠٠ )٣.٣ درصد( حدود ١.٣ واحد 
درصد کاهش داشته است. در گروه های اصلی طبقه 
بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی 
مربوط به گروه »مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده 
از این مواد و...« ) ٢,٧ درصد( و بیشترین نرخ مربوط به 
گروه »اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه« )١٧١.١ 

درصد( است.

اخبار
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سیاســت گذاری های ناموزون دولت ها در صنایع کشور به 
قدری روند نامتوازنی گرفته که سطح تولیدات برخی صنایع 
نه تنها متوقف نمانده  بلکه رشد تولیدات آنها به شدت منفی 
شده است.به گزارش مهر، یکی از ایرادات مربوط به سیاست 
گذاری اقتصادی در ایران، مربوط به طیف گسترده آن می شود؛ 
به این معنا که دولت برای اقتصاد به ویژه صنایع کشور به قدری 
سیاست های نامتوازن و ناموزونی تدوین می کند که در یک 
رسته کاالیی، تولید برخی اقالم افزایش و تولید برخی دیگر 
کاهشی می شود!مروری بر آنچه که طی ٧ ماه ابتدایی سال بر 
بسیاری از صنایع کشور گذشته، بیانگر این موضوع است و به 
وضوح می توان با بررسی آمار ٧ ماهه رشد محصوالت منتخب 
صنعتی و معدنی، ناکارآمدی سیاست های صنعتی و معدنی 
طی سنوات قبلی را دید.آمارها نشان می دهند که تولید کامیون، 
کامیونت و کشنده که عمدتاً در خطوط تولیدی شرکت های به 
اصطالح خصولتی قرار دارند، در صدر رشد تولیدات صنعتی و 
معدنی در ٧ ماه اول سال ١٤٠٠ با ٦٤.٤ درصد رشد قرار گرفته 
و پس از آن نام صنایعی همچون روغن نباتی با ٤١.٣ درصد، 
ماشین لباسشویی با ٢٩.٩ درصد، شمش آلومینیوم با ٢٦.٧ 
درصد، شیشه با ٢٣ درصد، دوده با ٢٠.٤ درصد، نخ فیالمنت 
پلی استر با ١٥.١ درصد، ظروف چینی با ١٤.٥ درصد، کمباین 
با ١٣.٥ درصد، اتوبوس، مینی بوس و ون با ١٢.٥ درصد، چرم با 

١٢.٣ درصد، نئوپان با ٨.٥ درصد، یخچال و فریزر با ٧.٥ درصد، 
کاتد مس با ٤.٤ درصد، پتروشیمی با ٣.٤ درصد، روغن صنعتی 
و موتور با ١.١٤ درصد، انواع سواری ١.٤ درصد و الیاف پلی استر 

با ١.٢ درصد به چشم می خورد.

کاهش تولید ۱۵ محصول صنعتی و معدنی
اما در طرف دیگر ترازو، محصوالت فــوالدی با ٨.١ درصد، 
الستیک خودرو با ٥.٢ درصد، آلومینا با ٢ درصد، کنسانتره 
ذغالسنگ با ١١.٣ درصد، نخ سیستم پنبه ای با ١٢ درصد، 
سیمان با ٩.١ درصد، فوالد خام با ٤.٩ درصد، انواع تلویزیون 
با ١١.٢ درصد، وانت با ١١.٨ درصد، تراکتور با ٠.١ درصد، 
پودر شوینده با ١٢.٦ درصد، فیبر با ٥.٩ درصد، سموم دفع 
آفات با ٣٣.٧ درصد، الکتروموتور بــا ٢٥.٧ درصد و الیاف 
اکریلیک با ٤٦.٩ درصد قرار دارند که با کاهش تولید مواجه 
شده اند.وضعیت تولید در بخش محصوالت صنعتی و معدنی 
در حالی روند نوسانی دارد و در یک گروه کاالیی برخی اقالم 
افزایش و برخی اقالم کاهش تولید را تجربه کرده اند که طی 

ماه های گذشته، برنامه ریزی و جلسات متعددی برای بهبود 
اوضاع این صنایع انجام شد. اما باز هم آمار شهادت می دهند 
ردپای دولت در صنایع کشــور، نمی تواند کمکی به حال 
صنایع کند.در اینجا می توان به تولید لوازم خانگی اشــاره 
کرد که اگرچه تولید ماشــین لباسشویی و بخچال و فریزر 
افزایش یافته اما در مقابل تولید الکتروموتور و تلویزیون با 
کاهش مواجه شده است.از ســویی دیگر نیز شاهد کاهش 
تولید در مواد اولیه برخی صنایع نیز هستیم؛ به عنوان مثال 
در حوزه هایی همچون سیمان، فوالد، کنسانتره که مواد اولیه 
صنایع دیگر محسوب می شوند تولید کاهش یافته که همین 
امر می تواند توازن بازارهای مختلف را بر هم بزند و در حوزه 
ارزآوری نیز دولت را با مشکل مواجه کند؛ از سویی دیگر این 
افت تولید، خود را در بازار و قیمت کاالها طی ماه های آتی 
نشان خواهد داد.در مورد وضعیت تولید فوالد وحید یعقوبی 
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران به مهر 
می گوید: در سه ماه نخست امسال در تولید فوالد رشد خوبی 
داشتیم اما در سه ماه دوم ســال، به دلیل محدودیت های 

تأمین برق، تولید فوالد در این فصل نسبت به بهار ٤٠ درصد 
کاهش یافت. طبیعتاً این کاهش تولید در سه ماه دوم سال 
١٤٠٠، در برآیند کلی تأثیر گذاشته و تولید فوالد کشور را 
نزولی کرده است؛ به گونه ای که طبق اعالم انجمن جهانی 
فوالد تولید این محصول در ١٠ ماه سال میالدی ١٠ درصد 

کاهش یافته است.

نمونه ای از تبعات قیمت گذاری دستوری
از ســویی دیگر نیز با تحلیل این آمارها ردپای قیمت 
گذاری دستوری که به منظور کنترل بازار در دستور 
کار دولت قرار دارد، در کاهش تولید و افزایش قیمت 
به خوبی نشان داده می شود؛ الستیک یکی از همین 
موارد است که در مقطعی ارز ٤٢٠٠ تومانی دریافت 
کرد و پس از مدتی تخصیص ایــن ارز از ترجیحی به 
نیمایی تغییر یافت؛ این در حالی اســت که دولت به 
موازات این کار، تالش کرد تا بازار را هم به نوعی آرام نگاه 
دارد و با تعیین قیمت، تولیدکنندگان را مجبور کند که 
کاالی خود را با قیمت تکلیفی و تثبیتی به بازار عرضه 
کنند که همین مساله منجر به خروج عرضه الستیک 
از شبکه های رسمی فروش تولیدکنندگان به سمت 

بازار آزاد شد.

خبرگزاری رسمی دولت نوشــت: مواجهه غرب با متون 
پیشنهادی و مواضع منطقی جمهوری اسالمی ایران در 
مذاکرات وین، راه بهانه جویی هــای طرف های غربی را 
سد کرده و غربی ها که در برابر پیشنهادهای دقیق طرف 
ایرانی غافلگیر شده اند و شرایط را برای طفره رفتن از آن 
سخت می بینند، خشمگین هستند.به گزارش »انتخاب«، 
در ادامه این مطلب آمده است: طرح پیشنهادی ایران برای 
دستیابی به توافق درباره احیای مفاد برجام شرایط جدیدی 
را در مذاکرات وین ایجــاد و طرف مقابل را غافلگیر کرده 
است. از نمایندگان ارشد هیات های اروپایی در مذاکرات 
وین تا مقامات کاخ سفید و تل آویو طی ٤٨ ساعت گذشته 
در اظهارنظرهای مختلف، به دلیل روبرو شدن با مواضع 
منطقی و قاطع جمهوری اسالمی ایران و از آنجا که انتظار 
روبرو شدن با چنین شرایطی را نداشتند، خشمگین شده 
اند چرا که متون پیشنهادی ایران راه را برای هرگونه بهانه 
جویی مسدود ساخته است.نمایندگان سه کشور اروپایی 

عضو برجام )انگلیس، آلمان و فرانســه( دیروز )جمعه( 
در پایان نشســت کمیسیون مشــترک برجام با صدور 
بیانیه ای ادعــا کردند که پس از بررســی و تحلیل دقیق 
متون پیشنهادی ایران ناامید و نگران شده اند.آن ها مدعی 
شدند که تهران تقریباً تمام سازش های دشواری را که در 
مذاکرات شش دور قبل حاصل شده بود، پشت سر گذاشته 
و تغییرات عمده ای را خواستار شده است. سه کشور اروپایی 
در بخشی از این بیانیه که عمق خشم آن ها را به منصه ظهور 
گذاشته است عنوان کردند که ایران مذاکرات را پنج ماه 
متوقف کرد، برنامه هسته ای خود را به سرعت پیش برد و 
با ارائه متن پیش نویس از پیشرفت های دیپلماتیک شش 
دور قبل عقب نشینی کرد.طرف های اروپایی بدون اشاره به 
اینکه برجام با خروج و کارشکنی های آمریکا از این توافق 
در دست اندازهای کنونی قرار گرفته است ادعا کردند که 
مشخص نیست چگونه می توان این شکاف های جدید را در 
یک چارچوب زمانی واقع بینانه بر اساس پیش نویس های 

ایران برطرف کرد.اما جمهوری اســالمی ایران که با اراده 
جدی برای رسیدن به توافق در مذاکرات شرکت کرده است 
پیش بینی این اظهارات عوام فریبانه و تکراری را هم کرده و 
تاکید دارد که پاسخ طرف مقابل در برابر پیشنهاد ارائه شده 
باید مستند، مستدل و منطقی باشد.علی باقری کنی مذاکره 
کننده ارشد کشورمان پیش از ترک اتریش به خبرنگاران 
گفت که طرف های اروپایی نسبت به برخی از پیشنهادهای 
ما رضایت ندارد اما پیشــنهادهای جمهوری اســالمی 
ایران »بر اســاس مبانی مشــترک بین دو طرف تدوین 
 شده و آن ها هم اعتراضی نسبت به اینکه این پیشنهادها 
نامربوط اســت نداشــتند؛ اما می گفتند با دیدگاه های 
مــا انطبــاق ندارد.«عدم ســازگاری دیدگاه هــا از نظر 
جمهوری اســالمی ایــران امری طبیعــی در مذاکرات 
بشــمار می رود و دو طرف در گفت وگوهــا دیدگاه ها و 
سیاست های ســازگار با منافع خود را مطرح کنند. اما از 
آنجایی که طرف مقابل یعنی انگلیس، آلمان، فرانســه، 

چین و روسیه برای ارائه پاســخ مستند و مستدل به این 
پیشنهادها نیازمند مشــورت با پایتخت هایشان بودند 
پیشنهاد شد که گفت وگوها برای چند روز متوقف شود 
 تا آن ها پس از دریافت دستورالعمل های جدید مجددا به

 وین برگردند.قرار شــد مذاکرات ویــن در هفته  آینده از 
سرگرفته شود اما تاریخ قطعی آن هنوز رسما اعالم نشده 
است. ســه کشــور اروپایی در بیانیه  خود گفته اند، ما از 
هماهنگ کننده برجام درخواست کرده ایم که به زودی 
تشکیل جلسه دهد. آن ها می گویند که برای ارزیابی اوضاع 
و دریافت دستورالعمل های جدید پیش از تشکیل جلسه 
هفته آینده باید به پایتخت ها بازگردند تا ببینند آیا می توان 
شکاف های ایجاد شده را پر کرد.آخرین هشدار اروپایی ها 
نسبت به از دست رفتن عنصر زمان است. اما همین بند 
به تنهایی کافیست که نشــان دهد طرف  اروپایی بنایی 
برای ارائه پیش نویس جدید در برابر پیشــنهاد ایران در 

مذاکرات ندارد. 

تحلیل  آمارها حاکی از ردپای قیمت گذاری دستوری در کاهش تولید و افزایش قیمت هاست

روند نزولی تولید در ۱۵ صنعت

خبرگزاری دولت: 

طرف  اروپایی قصد ارائه پیش نویس جدید در برابر پیشنهاد ایران در مذاکرات را ندارد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه ٣٨٠ هزار تومان افزایش یافت
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ١٣ آذر ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران با ٣٨٠ هزار تومان افزایش نسبت به پنج شنبه به ١٣ میلیون تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ١٢ میلیون و ٧۵٠ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ٧۵٠ هزار تومان ، ربع سکه ٣ میلیون و ٨۵٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ٣۵٠ هزار تومان 

است .قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ١٧٨٣ دالر و ۴ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ٢٩٨ هزار و ٩٩٢ تومان است.
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ادامه بی ثباتی بازارها
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

شرایط فعلی اقتصاد تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و مسائل سیاسی و تحریم قطعا بر روند تجارت و صادرات کشور تاثیر می گذارد. البته به نظر می رسید اقتصاد کشور در سایه تصمیمات مسئوالن، آمادگی و پویایی الزم را برای عبور از وضعیت 
فعلی داشته باشد اما تصمیمات غیرکارشناسی و خوشبینی های فزآینده ناشی از رویکرد شعارگونه، موجب شد شرایط اقتصادی بی ثبات تر و تورم پرفشارتر شود. ارز چند نرخی از جمله ارز 4200 تومانی و سیاست تزریق ارز در سالهای گذشته باعث 
اهدای طال و ارز ارزان به دالالن و سوداگران شد.  از سوی دیگر سیاست های غلط با وجود افزایش قیمت ارز موجب افزایش صادرات نیز نشد. به گونه ای که صادرات غیرنفتی در سال گذشته به 34 و نیم میلیارد دالر رسید. البته سیاست برگشت ارز 

صادراتی با نرخ نیمایی که اختالف فاحشی با نرخ آزاد دارد نیز موجب شد انگیزه های صادرات کاهش پیدا کند. چراکه داللی در بازار داخلی بدون هیچ کنترل و محدودیت مالیاتی توجیه باالتری دارد. 
در مجموع سیاست های اقتصادی در زیر سایه ناترازی های شدید و همچنین سیاست های دالل پرور در کنار مشکالت ساختاری و ضعف نظام مدیریتی نتوانستند چشم انداز روشنی برای اقتصاد ایجاد کنند. طبیعی است در چنین شرایطی که 
مدیریت اقتصاد نتوانسته است منابع را به سمت تولید و بورس هدایت کند و گستره اقتصاد و جامعه، بهشت داللی و رانت خواری را فراهم آورده است، با وجود فرصت افزایش قیمت ارز به جای افزایش با کاهش صادرات مواجه شده ایم. بنابراین 
طبیعی است نگاه اقتصاد بر فعالیت های سیاسی و رفع تحریم ها متمرکز شود. بی تردید اگر اقتصاد از منظر صرفا سیاسی مدیریت نمی شد صادرات با تحقق 70 میلیارد دالری می توانست نیازهای ارزی را تامین کند. همچنین ضمن تقویت موضع 
دیپلماسی، کشور را تکانه های تورمی و ارزی محفوظ نگاه دارد. اما عدم تحقق حداقل ها موجب شده وزنه مذاکرات و میزان تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور فزونی یابد و هر خبری بر روند قیمتها آن تاثیر بگذارد. البته تاخیر در مذاکرات و رایزنی های 
چندماهه اخیر، انتظار در تحقق نتیجه را باال برده بود. این موجب شد کوچکترین توقع یا خلل در مذاکرات بر انتظارات تورمی بیفزاید. بی تردید ممنوعیت و محدودیت واردات، کنترل قیمت ارز از جیب تولید و صادرکنندگان و بر پایه ارز نیمایی 
همانطور که قبال هشدار داده شده بود، در کوتاه مدت می توانست مفید باشد. با عدم واردات، عدم سرمایه گذاری و تولید به تدریج قیمت کاالها از دالر فاصله ایجاد کرد و اینک دالر در تالش برای رساندن خود به تورم است. تجربه گذشته نیز نشان 
داده است صادرات کاالهای معمولی به راحتی تحت فشار تحریمی آمریکا دچار مشکل می گردد و نیاز است برای تجارت با کشورهای منطقه به صادرات کاالهای دانش بنیان و تکنولوژی های پیشرفته روی آورد. چراکه این کاالها هم حجم کمتری 
دارند و هم اینکه استراتژیک بوده و کشورهای واردکننده به هر طریق به دنبال واردات آن خواهند بود. از سوی دیگر تاثیر پذیری این کاالها می تواند حداقل باشد. در مجموع به نظر می رسد با توجه به نزدیکی به پایان سال و ارایه قانون برنامه بودجه 

ساالنه و بسته شدن آن بدون تحریم و با دالر 23 هزار تومانی، فشار بر بازار ارز پایدار باشد و وابستگی به مذاکرات و اخبار روز به روز بیشتر شود. 

رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان پالستیک، 
نایلون و مالمین تهران پیشرفت در صنایع پالستیک 
و نایلون را در گرو واردات ماشــین آالت و تجهیرات به 
روز دنیا دانسته و بیان داشت: صنعت پالستیک بشدت 
نیازمند تکنولوژي هاي روز و ماشین آالت جدید دنیاست. 
چه بسا اگر ماشین آالت تولیدي در کشور به روز باشد 
با وجود متخصصین و مهندسان کارآزموده، پیشرفت 
در صنایع مختلف خصوصاً پالستیک با سرعت بسیار 
بیشتري صورت پذیرد.  اکبر مشهدي زاده، رئیس اتحادیه 
سازندگان و فروشــندگان پالستیک، نایلون و مالمین 
تهران گفت: همانگونه که وســیله نقلیه پس از مدتي 
کیفیت خود را از دست مي دهد و ورژن هاي جدید تري 
به بازار مي آید، صنعت نیز نیازمند تبدیل ماشین آالت 

قدیمي به ماشین آالت به روز دنیاست.
وي در ادامــه بیان کرد: در ســال هــاي اخیر صنعت 
پالستیک کشور بسیار پیشرفت کرده است بطوریکه 
در نمایشــگاه لوازم خانگي که اخیراً در نمایشگاه بین 
المللي برگزار شد برخي از کارخانجات و تولیدکنندگان 
این صنعت موجب بهت بازدیدکنندگان شدند. برخي از 
تولیدکنندگان این صنعت تولیدات خود را به کشورهایي 
نظیر اسپانیا- ارمنستان- ترکیه و کشورهاي همسایه 

صادر مي کنند. مشــهدي زاده با بیان اینکه مشکالت 
برگشــت پول در هنگام صادرات مانع بســیار بزرگي 
محسوب مي شــود افزود: خوب است که سازمان هاي 
مربوطه به ازاي صادرات کاال به دیگر کشــورها، اجازه 
واردات ماشــین آالت به روز و تکنولوژي برتر دنیا را به 

این افراد بدهند.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پالستیک، نایلون 
و مالمین تهران با اشاره به تنوع تولیدات پالستیکي کشور 
گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان تمام تالش خود را 
براي تنوع تولیدات به زیباترین شکل مي کنند؛ اما ماشین 
آالت شان قدیمي اســت و باید به روز باشند. اگر موانع 
بانکي و مشکالت ارزي واردات ماشین آالت از کشورهاي 
دیگر برطرف نشود چالش هاي زیادي خواهیم داشت. 
دولت با ارائه تسهیالت و ایجاد شرایط مناسب براي این 

معامالت قدمي بزرگ جهت پیشرفت صنایع بردارد.
وي تصریح کــرد: راندمان تولید داخلــي با بکارگیري 
تکنولوژي هاي به روز دنیا و ماشین آالت جدید افزایش 
یافته و موجب مي شود ضمن رقابت با کشورهاي منطقه 
بتوانیم جایگاه اصلي خود را پیدا و حفظ کنیم در غیر 
این صورت دیگر کشــورها بازارها را یک به یک متعلق 

به خود مي کنند. 

رئیس اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان تهران 
درباره معضل فرهنگي کتاب  هاي ۵0 درصدي 
در فروشگاه  هاي زنجیره  اي که عمدتاً غیرمجاز 
یا کپي هستند، گفت: این یک سانحه یا فاجعه 
و از بین بــردن بیخ و بُن فرهنــگ چاپ کتاب 
در کشــور اســت. هومان حســن پور، رئیس 
اتحادیه ناشران و کتابفروشــان تهران با اشاره 
به معضل جدید کتاب هــاي تخفیف دار گفت: 
این رویه نه تنها حق مولــف و مترجم را از میان 
 برده، بلکه از اســتواري معنایــي و ادبي نیز ب

رخوردار نیست.
حسن پور بیان داشت: این یک سانحه یا فاجعه 
و از بین بردن بیخ و بُــن فرهنگ چاپ کتاب در 
کشور است. پیش تر این کتاب ها در مکان هاي 
عمومي نظیر مترو، بیمارستان ها، کنار خیابان 
و... به فروش مي رسید. در حالي که هر کاالیي 
فروشــنده تخصصي خود را دارد و باید در جاي 

مناسب به فروش برسد.
رئیس اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان تهران 
تاکید کرد: چنین شــیوه اي براي فروش کتاب 
هاي کپي شده با آنچه پیش تر به عنوان دست 
فروشــان کتاب در کنار خیابان مي شناختیم، 
متفاوت است. ممکن است کسي کتابي قانوني 
را بنا بر شرایط نامساعد مالي به فروش برساند و 
این با بساط گسترِي سیستماتیک در سطح شهر 
متفاوت است و این قبیل کتب متعلق به یکي دو 

ناشر مشخص است.
وي با بیان اینکــه هر کتاب خــوب مراحلي را 
براي چاپ پشت سر میگذارد که براي بسیاري 

ناشــران هزینه بر اســت و حتي کپــي کردن 
چنین کتبي به صرفه نیســت، اضافــه کرد: ما 
هنوز به ماهیت قضیه پي نبــرده ایم، بنابراین 
 نمیتوانیم این سیستم شوم را مدیریت کرده و از 

بین ببریم. 
حســن پور ادامه داد: این افراد سودجو متن را 
از روي دست یک ناشــر کپي کرده و با افزایش 
20 درصدي، قیمت کتب مــورد نظر، تخفیفي 
40 درصدي براي آن در نظر گرفته و عرضه مي 
کند. نکته نگران کننده اینجاست که وقتي یک 
مولف اثر خود را به دست ناشر اصلي مي سپارد، 
مخاطب با مطلب اورجینال رو به رو اســت ولي 
با بروز چنین پدیدهاي، آثار دســت اول در انبار 
ناشــران خاک میخورد و انگیزه ادامه کار از بین 

مي رود. 
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اضافه 
کرد: همچنین کتابفروشــان بي انگیزه شده و 
تغییر کاربري میدهند. دیگــر آنکه مترجمان 
و مولفان قلم خود را بر زمیــن میگذارند چون 
هیچ انتفاعي از چاپ کپي کتــاب نمي برند. در 
فروشــگاه هاي زنجیره اي و نیز فضاي مجازي، 
افراد حرفه اي باید فروشــنده کتاب باشــند. از 
طرفي مخاطب باید این سوال را در ذهن داشته 
باشــد که چرا کتابفروشــان، این کتابهاي ۵0 
درصدي را خریداري نمیکنند؟! چون این کتاب 
ها آثاري خوب نیستند و بعضاً جمالت آن کم و 
زیاد شده و بر هم ریختگي مفهومي دارد. دیگر 
آنکه حق مولف و مترجم در روند چاپ آن از میان 

رفته است.

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشت گوسفندي 
تهران گفت: ارز 4200 توماني به نهاده  هاي دامي براي 
تولید گوشت قرمز تا پایان ســال ادامه دارد و این روند 
موجب شده است قیمت گوشت در مقایسه با سایر کاالها 
تغییرات قیمتي نداشته باشد. علي اصغر ملکي، رئیس 
اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشت گوسفندي تهران 
از برگزاري جلساتي با مسئوالن کشور درباره ارز نهاده 
هاي دامي خبر داد و افزود: ارز نهاده هاي دامي تا پایان 
سال حذف نخواهد شد و همان روند قبلي ادامه خواهد 
یافت. وي در پاسخ به این پرسش که ارز 4200 توماني 
نهاده هاي دامي در ســال آینده چه سرنوشتي خواهد 
داشت، نیز گفت: هنوز درباره سال آینده و بودجه ۱40۱ 
تصمیمي گرفته نشده است اما فعال ارز ارزان براي تولید 
گوشت ادامه خواهد داشت. رئیس اتحادیه تهیه و توزیع 

کنندگان گوشت گوسفندي تهران درباره قیمت گوشت 
خاطرنشان کرد: قیمت گوشت نسبت به سال گذشته 
افزایشي نداشته است و یکي از معدود اقالمي است که 
نرخ باثباتي دارد و میتوان گفت که نسبت به سایر کاالها 

از قیمتي مناسب تر برخوردار است.
وي افزود: البته بازار فروش گوشــت کم رونق اســت و 
کاهش قدرت خرید مردم فروش را کاهش داده است. 
اگر روند تخصیص نهاده هاي دامي ادامه داشــته باشد 
تولیدکنندگان مي توانند بدون زیان و با حاشیه منطقي 
به روند تولید ادامه دهند. ملکي تصریح کرد: فاصله قیمتي 
تولیدکننده و بازار نیز مناسب است و تالش مي شود تا 
گوشت با قیمتي مناسب به دست مردم برسد. البته برخي 
از خانوارها به دلیل مشکالت معیشتي میزان خرید خود 

را کاهش داده اند.

رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران گفت: عرضه 
هندوانه و انار را یک ماه است که براي شب یلدا 
برنامه ریزي مي  کنیم و قرار است از طریق میناب 
بندرعباس چهار قلم هندوانه تولید و عرضه شود 
و در حال حاضر روزانه هزار تن ورودي بار هندوانه 
است که براي شب یلدا دپو مي کنیم تا به مشکل 
برنخوریم. مصطفي دارایي نژاد، رئیس اتحادیه 
بارفروشــان تهران درباره وضعیت عرضه میوه 
شــب یلدا به بازار، گفت: تولید مرکبات استان 
مازندران2میلیون و۵00 تا۶هزارتن اســت که 
شــامل اقالمي، چون نارنگي، کیوي، ســیب و 

پرتقال مي شود.
وي افزود: در حال حاضر پرتقال در میدان میوه 
و ترهبار از۸هزارتومان یا۱۱هزارتومان فروخته 
مي شود. دارایي نژاد در ادامه بیان کرد: در حال 
حاضر سیب به ارمنستان، هندوستان، پاکستان 

و عراق صادر مي شــود و4ونیممیلیونتن تولید 
سیبراداریمبنابراین مشــکلي در تولید و عرضه 

وجود ندارد.
رئیس اتحادیه بارفروشــان تهــران اظهار کرد: 
عرضه هندوانه و انار را یک ماه اســت که براي 
شــب یلدا برنامهریزي مي کنیم و قرار است از 
طریق مینــاب بندرعباس چهار قلــم هندوانه 
تولیــد و عرضه شــود و در حال حاضــر روزانه 
هزار تن ورودي بار هندوانه است که براي شب 
یلدا دپو میکنیــم تا به مشــکل برنخوریم.وي 
بیان کرد: قیمت هندوانــه ۵ الي 7 هزار تومان، 
قیمت انار ســاوه از ۱0 الي ۱۶ هزار تومان، انار 
کاشــمري ۱۵ الي 20 هزار تومان، انار شیرازي 
۱۸ الي 2۵ هزار تومــان و انار دماوندي که فقط 
 براي کشــورهاي اروپایي بوده 30 هزار تومان 

فروخته شده است.

باالخره زنگ خطر کمبود 
پرستار به صدا درآمد و آنان 
که به هشدارهای مسئوالن 
بی توجه بودند شاید امروز 
با این هشدار به هوش آیند 
و بدانند خطــر واقعا جدی جدی اســت. در همین 
رابطه دبیرکل خانه پرستار ایران می گوید: ظرفیت 
دانشکده های پرســتاری جهت ســه برابر افزایش 
پیدا کرده و ۱00 هزار پرســتار بیکار داریم. محمد 
شریفی مقدم افزود: بر اساس استانداردهای حداقلی 
کشور باید به ازای هر هزار نفر، سه نیروی پرستار در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی مشغول به کار باشند 

که در حال حاضر این شاخص در حدود ۶/۱ است.
بحران بیکاری در نظام ســالمت مربــوط به نظام 
پرستاری نمی شود و پزشکان، داروسازان، بهیاران 
و... نیز به دلیل نبود کار اقدام به خروج از کشور کرده 
اند. به همین دلیل در چند سال اخیر بخصوص در 
سالهای شیوع کرونا هزاران نفر از کادر درمان کشور 
مهاجرت کرده اند. پرستاران در این بین بیش از بقیه 

کادر درمانی در معرض مشــکالت و سختی ها قرار 
گرفته اند. حقوق ناکافی و معوقاتی که برای این قشر 
وجود دارد انگیزه کار را در آنها کاهش داده و در عوض 
سودای مهاجرت و دریافت حقوق دالری را در سر آنها 

انداخته است. 
افزایش ظرفیت های قبولی در رشــته های درمانی 
و پرستاری نیز دلیل دیگری بر بیکاری کادر درمان 
بخصوص پرستاران شده اســت. به گفته مسووالن 
جمعیت پرستار کشور باید بیش از دو برابر وضعیت 
موجود باشد تا به کف اســتاندارد های بین المللی 
برســیم. ۱00 هزار نیروی پرســتار بیکار در کشور 
داریم و این در حالی اســت که کمبود پرســتار در 
بیمارستان های کشور بســیار محسوس است. اما 
متاسفانه هیچ اقدامی برای جذب نیروی پرستار انجام 
نشده اســت. ظرفیت های دانشکده های پرستاری 
ســه برابر یعنی 300 درصد زیاد شــده و سالیانه 
 ۱2 هزار پرســتار از دانشــکده های سراسر کشور 

فارغ التحصیل می شوند.
مدیر اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان 
شــمالی نیز از کمبود پرســتار در بیمارستان های 
استان خبر داد و گفت: در حالی که میانگین کشوری 

پرســتار به هر تخت بیمارســتانی ۱.3 تا ۱.۵است 
این رقم در اســتان ۹ دهم اســت. دکتر رضا فانی 
اظهار داشــت: دانشگاه علوم پزشــکی استان برای 
جبران این کمبود بویژه در زمان شــیوع موج پنجم 
کرونا به تمدید طرح ۱00 پرستار اقدام کرده است. 
وی با بیان اینکه با شــیوع ویــروس کرونا کمبود 
این نیروها بیش از پیش احســاس شد، گفت: سال 
گذشــته بخش درمان از اســتخدامی های وزرات 
بهداشــت ۱۸0 نفر سهمیه داشــت که ۹0 نفر آن 
 پرســتار بودند و از امروز ابالغ شــروع به کار آن ها 

صادر می شود.
فانی افزود: با توجه به این که اســتان های محروم 
و دانشــگاه های کوچک دارای ضریب پایین تری 
هستند، وزارت بهداشت و سازمان امور استخدامی 
باید در زمان برگزاری آزمون ها سهمیه بیشتری را 
به دانشگاه های کوچک تر بدهند تا تعادل شاخص 
نیروی انسانی در همه دانشگاه ها به یک سطح برسد. 
وی یادآور شد: هم اینک هزار و 400 پرستار، بهیار 
و کارشناس اتاق عمل و هوشبری در مراکز درمانی 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
شاغل هســتند که از این تعداد ۶0 درصد رسمی و 

پیمانی، 30 درصد نیروهای طرحی و بقیه قراردادی و 
شرکتی هستند. اما یک کارشناس بازار کار در رابطه با 
مشکالت پرستاران در ایران در گفت و گو با "کسب و 
کار" گفت: کمبود پرستار بنیادی ترین مشکل حوزه 
سالمت اســت. یکی از پیامدهای کمبود استخدام 
پرستار در مراکز درمانی، فشــار کاری مضاعف آنها 
در کنار اضافه کاری های زیاد است که برای جبران 

حقوق نامتناسب خود انجام می دهند. 
مســعود نظامی اضافه کرد: حجم کاری پرستاران 
ایرانی بیش از دو برابر اســتانداردهای جهانی است. 
ضمن آنکه برخی به دلیل مشکالت مالی، دوشیفته 
مشغول فعالیت اند. ضمن اینکه افزایش ساعت کاری، 
عدم اســتفاده از امکانات رفاهــی دولتی،عدم حق 
استفاده از مزایای حقوقی کامل، تاخیر در پرداخت 
حقوق و مزایا، اشــتیاق دولت بــرای جذب نیروی 
ارزان قیمت )کمک پرســتاری( و کاهش کیفیت 
سطح درمان از جمله مشکالت پرستاران شرکتی و 
قراردادی است. به گفته وی، سالیانه بیش از ده هزار 
پرستار از دانشکده های پرستاری فارغ التحصیل می 
شوند و باید بببینیم که آیا دولت توان جذب این همه 

را دارد یا خیر. 

با وجود كمبود پرستار، 100 هزار پرستار در كشور بیکارند 

بحران بیکاری در نظام سالمت!
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

دالر بــا صعود به ســطح 30 
هــزار و ۱00 تومــان باز هم 
رکورد باالترین قیمت سال را 
شکست. تمام بازارهای دارایی 
و سرمایه گذاری نسبت به بی 
نتیجه ماندن مذاکرات در دور جدید واکنش نشان داده 
و دچار افزایش قیمت شــدند. دالر با رســیدن به کانال 
30  هزار تومانی و ســکه با افزایش 3۸0 هزار تومانی، در 
مرز ۱3 میلیون تومان واکنش خود را به شکست مجدد 

مذاکرات نشان دادند. قیمت هر دالر آمریکا اسکناس در 
صرافی های بانکی نیز با ۸27 تومان افزایش به 27 هزار و 

733 تومان رسید.
بر اساس آنچه کانون صر فان اعالم کرده، قیمت دالر در 
بازار آزاد به 30۱00 و یورو به 33۸00 تومان افزایش یافته 
است. حاال با موکول شــدن ادامه مذاکرات برجام به این 
هفته، بازار ارز میزبان خریداران شده است. اگر بازار ساز 
دوباره گام اشتباهی در جهت ساماندهی بازار ارز بردارد، 

این روند هیجانی غیرقابل کنترل خواهد شد.
البته این اتفاق برای تمامی بازارها نیز قابل پیش بینی است 
و انتظار می رود عدم نتیجه گیری در مذاکرات قیمتها را در 

بازار خودرو، مسکن، سکه، طال و... افزایش دهد. دور جدید 
مذاکرات احیای برجام در وین در حالی بدون نتیجه پایان 
یافت که بر اساس اعالم حاضران در این نشست دور جدید 
مذاکرات قرار نیست به این زودی ها برگزار شود. از طرفی 
دیگر آنتونی بلینکن وزیر امــور خارجه آمریکا می گوید 
واشــنگتن به ایران جازه نخواهد داد که روند مذاکرات 
وین را، همزمان با ادامه فعالیت های هسته ایش، به درازا 
بکشاند. بلینکن در این کنفرانس گفت ایران در حال حاضر 
برای بازگشــت به تعهدات خود به برجام جدی به نظر 
نمی رسد و همین موضوع این دور از مذاکرات وین را پایان 
داده است. این در حالی است که وقتی دور اول مذاکرات 

برجامی شروع شد، وزیر خارجه ایران گفت همه جیز برای 
یک توافق خوب آماده است که معلوم شد اینگونه نیست. 
حتی با توجه به اظهاراتی که طرفهای مذاکرات داشته اند، 
چنین به نظر می آید که شاید در هفته آینده نیز توافقی 
حاصل نشود و یا حتی به قول رئیس جمهور فرانسه اصوال 
مذاکرات متوقف شود. همچنین با توجه به نوسان قیمت 
دالر در بازار برخی از فعاالن عقیده دارند تا ثابت نشدن نرخ 
ارز قیمت خودروها در بازار نوسان زیادی نخواهند داشت. 
بنا بر افزایش قیمت دالر در بازار و گذشت آن از کانال 30 
هزار تومان، احتمال دارد در روزهای آینده قیمت خودرو 

در بازار نوسان هایی داشته باشد. 

روند مذاكرات دالر  را  به 30 هزار تومان و سکه را  به مرز 13 میلیون رساند

سیگنال منفی  به بازارها
رونمایی از دالر 30 هزار تومانی و سکه 13 میلیون تومانی 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

نیاز شدید صنعت پالستیک به تکنولوژي هاي روز و ماشین آالت جدید

اجازه واردات ماشین آالت به روز داده شود

فاجعه فرهنگي فروش کتاب  با ۵۰ درصد تخفیف 

تخصیص ارز 4200 توماني براي تولید گوشت ادامه دارد

بازار فروش گوشت قرمز کم  رونق است

میوه هاي شب یلدا در مسیر تنظیم

ذخیره سازي روزانه هزار تن هندوانه
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سقوط۰۱هزاردالریقیمتبیتکوین
گریز مردم از بازارهای ریسك پذیر

ساعاتی پیش قیمت بیت کوین با ســقوطی ۱۷ درصدی به زیر ۴۲ هزار 
دالر سقوط کرد و سپس با سرعت تا ســطح ۴۷ هزار بازیابی شد که به 
گفته مدیرعامل انجمن بالک چین ، فرار مردم از دارایی های با ریســک 
باال و کوچ آنها به ســمت دارایی های باحداقل   ریسک، میتواند از دالیل 
این سقوط باشــد. درحالیکه قیمت بیت کوین در یک روند نزولی به ۵۲ 
هزار دالر هم رســیده بود، صبح امروز در عرض یک ساعت، قیمت این 
ارز دیجیتالی باز هم حدود ۱۰ هــزار دالر کاهش یافت تا به پایین ترین 
سطح به ۴۲ هزار دالر برســد. البته پس از برخورد با این سطح، قیمت 
به سرعت بازیابی شد و به ۴۷ هزار دالر رســید.بیت کوین در عرض ۲۴ 
ساعت گذشــته حدود ۱۵,۰۰۰ دالر و اتریوم، دومین ارز بازار، نزدیک 
به ۱,۱۰۰ دالر کاهش قیمت داشــته و این ســقوط، دیگر ارزهای بازار 
را هم تحت تأثیر قرار داده و در طول ۲۴ ســاعت گذشته قیمت برخی از 
آنها بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند 
که بازگشت نرخ بیکاری در آمریکا به ســطوح قبل از همه گیری کرونا و 
حرکت بانک مرکزی این کشور به سمت عادی سازی سیاست های پولی، 
بر قیمت دارایی هایی مانند بیت کوین و سهام تأثیر منفی گذاشته است.

در این راستا عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بالک چین  ایران- با بیان 
اینکه ازهفته گذشته شاهد دو پله سقوط بزرگ در قیمت دارایی دیجیتال 
بیت کوین بودیم، گفت: از آنجایی که دارایی های دیجیتال مانند بیت کوین 
به عنوان کالس جدید دارایی در کنار بازارهای ســنتی مانند بازار سهام 
شناخته می شوند، رفتارهای مبتنی بر عرضه و تقاضا و نقدشوندگی کاال 
بر آنها هم حاکم است. ما این سقوط را در شاخص های S&P۵۰۰ و سایر 
شاخص های بورسی هم شــاهد بودیم، همانطور که رشد مشترک را هم 
در زمان کشف واکســن کرونا بین این دو بازار و برهم کنشی بین این دو 
شاهد بودیم و مجددا اکنون شاهد هستیم.وی ادامه داد: از جمله عواملی 
که بر ریزش قیمت بیت کوین تاثیر گذاشــت می توانیم به سویه جدید 
ویروس کرونا اشاره کنیم که  اگر مجددا بخواهد اوضاع اقتصادی جهان را 
تحت تاثیر قرار دهد و تولیدات را کم کند، بار دیگر می تواند فرار مردم از 
دارایی های با ریسک باال و کوچ آنها به سمت دارایی های باحداقل   ریسک 
را سبب شود. احتماال بعد از این ریزش، نرخ اوراق قرضه ی دولتی امریکا 
و نرخ بهره دولت امریکا تغییراتی را خواهد داشــت که خبر آن را هم در 
چند روز گذشته شنیدیم و این اتفاق باعث ریسک گذیری مردم و کوچ از 
بازارهای پرنوسان به سمت بازارهای امن تر خواهد شد.مدیرعامل انجمن 
بالک چین  ایران گفت: از طرف دیگر نرخ بیکاری امریکا روند نزولی خود 
را شروع کرده و به اثبات رسانده و آغاز فعالیت صنعتی و رشد GDP در 
کشورهای توسعه یافته، همانطور که در ســال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده 
بودند، دالیلی خواهد بود که رشد بدون پشتوانه مقدار دالر جهانی و چاپ 
بی رویه پول روند کاهشی پیدا کرده و پشتوانه دالر امریکا که بخشی  از آن 
GDP و رشد اقتصادی امریکاست، با افزایش GDP و کاهش نرخ بیکاری 
در ایاالت متحده، منجر به افزایش ارزش دالر و کاهش بی رویه چاپ دالر 
شــود که هر دوی این موضوع ها روی تمامی بازارها تاثیر منفی خواهد 
گذاشت و ارزش کاالها و سطح عمومی قیمت ها را دچار کاهش خواهد 
کرد.آشتیانی افزود: تمامی این عوامل در کنار عامل سوم که برمی گردد 
به تحلیل تکنیکال بازارهای دیجیتال، منجر به ســقوط شده است. دو 
پارامتر فعالیــت کیف پولهایی که از قدیــم دارای دارایی های دیجیتال 
باالی بیت کوین بودند و جابه جا کردن این دارایی ها نشانه ای از افزایش 
عرضه بود، دقیقا در زمانی که حجم مبادالت بیت کوین به عنوان شاخص 
دارایی های دیجیتال به حداقل خودش در دو هفته اخیر رسیده و بازار را 
در شرایط حساسی قرار داده بود. بنابراین بازار از این جهت با کوچک ترین 

عرضه سنگین می توانست دچار این ریزش شود که این اتفاق افتاد.

روسيه برای جریمه گوگل و متا پرونده تشکيل داد
دادگاهی در مسکو اعالم کرد، رگوالتور دولتی ارتباطات روسیه، پرونده هایی 
را علیه شــرکت های فناوری آمریکایی گوگل و متا تشــکیل داده است که 
می تواند منجر به جریمه  آنها شــود. مبلغ جریمه گوگل و متا در روسیه بر 
مبنای گردش مالی ســاالنه آنها مشخص و اعمال می شــود. در ماه اکتبر 
دو شرکت گوگل و متا )فیس بوک سابق( توسط روســیه به دلیل ناکامی 
مکرر در حذف محتوایی که مســکو غیرقانونی می داند، به پرداخت جریمه 
بر اســاس درصدی از گردش مالی ساالنه تهدید شــدند.بر اساس قوانین 
روسیه، شرکت های فناوری در صورت تخلفات مکرر معادل ۵ تا ۱۰ درصد 
از گردش مالی ساالنه خود جریمه می شوند. دادگاه منطقه تاگانسکی مسکو 
اعالم کرد تاریخ برگزاری دادگاه برای هر دو شرکت- که هیچکدام بالفاصله 
به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند- برای ۲۴ دسامبر تعیین شده است. 
روسیه فشار بر شــرکت های فناوری خارجی را افزایش داده، زیرا به دنبال 
اعمال کنترل  و نظارت بیشتر بر اینترنت برای حفظ امنیت و حریم شخصی 
کاربران است. از ماه مارس سرعت توییتر نیز در روسیه کاهش یافته و علت 
این مساله عدم حذف محتوای غیرقانونی اعالم شده است.گوگل امسال در 
روسیه بیش از 3۲ میلیون روبل جریمه پرداخت کرده است. گوگل، توییتر 
و متا به میزان قابل توجهی تعداد پســت های غیرقانونی از نظر مسکو را در 
پلتفرم های خود کاهش داده اند. روسیه ماه گذشته خواستار آن شد که ۱3 
شــرکت فناوری خارجی و عمدتا آمریکایی که تا پایان سال ۲۰۲۱ به طور 
رسمی در خاک روسیه حضور دارند برای محتوای غیرقانونی اقدام کرده یا با 

محدودیت های احتمالی و کامل مواجه شوند.

وانت برقی تسال با 4 موتور ساخته می شود
ایالن ماسک مدیر ارشــد اجرایی تسال روز گذشــته اعالم کرد خودروی 
سایبرتراک این شرکت با ۴ موتور پیشــرفته عرضه می شود. هنگامی که 
تسال در اواخر ۲۰۱۹ میالدی از ســایبر تراک رونمایی کرد، ماسک گفت 
این وانت عجیب با یک، دو یا 3 موتور عرضه می شــود. اما روز گذشته در 
توئیتی نوشت: تولید با نسخه ۴ موتوره آغاز می شود به طوری که کنترل 
گشتاور و فوق سریع هر چرخ مستقل خواهد بود.اســتفاده از یک موتور 
مستقل برای هر چرخ سبب می شــود وانت مذکور بهتر بتواند نیرویی که 
به هر گوشه فرستاده می شود را کنترل کند و در نتیجه کنترل خودرو در 
 Rivian R۱T سطوح لغزنده یا ناهمواره راحت تر خواهد بود. در حال حاضر
تنها وانت برقی موجود در بازار است که از این نوع سیستم استفاده می کند. 
به گفته ماسک سایبر تراک با استفاده از تنظیمات ۴ موتوری می تواند مانند 
یک تانک دور بزند. عالوه بر آن به نظر می رســد سایبر تراک با چرخاندن 
هر ۴ چرخه به یک سمت بتواند مانند خرچنگ به طور مورب حرکت کند.

به نوشته رویترز، این خودروی برقی با نمونه هایی که در شرکت های دیگر 
 R۱T الیتنینگ فورد و F-۱۵۰ خودروی ،GMC شرکت Hmmer EV مانند
شرکت ریویان رقابت کند.وانت برقی تسال از فوالدی ساخته می شود که 
در توسعه موشک ها به کار می رود. پیش بینی می شود تولید سایبرتراک از 

سال آینده میالدی آغاز و در ۲۰۲3 میالدی بیشتر شود.

اخبار

پشتیبانی از زبان فارسی به کالب هاوس اضافه شد
شبکه اجتماعی صوتی کالب هاوس پشتیبانی از زبان فارسی و ۱۲ زبان دیگر را اضافه کرد. کالب هاوس ماه گذشته پشتیبانی از ۱۳ زبان جدید را در نخستین موج پشتیبانی از زبانهای بومی 

اضافه کرد. اکنون این شبکه اجتماعی صوتی پشتیبانی از ۱۳ زبان دیگر را اضافه کرده است. زبانهای جدید موجود در این پلتفرم شامل عربی، بنگالی، چینی ساده، چینی سنتی، فارسی، 
هوسه، ایگبو، ماراتی، نپالی، سومالی، تایلندی، ترکیش و یوروبا هستند. در حال حاضر زبانهای جدید تنها در دستگاههای اندرویدی قابل دسترس هستند اما این شرکت اعالم کرد به زودی 

پشتیبانی برای نسخه iOS و زبانهای بیشتر اضافه می شود.

راه انــدازی ســامانه خرید 
اینترنتی اقالمی نظیر مرغ، 
برنج شکر و روغن به عنوان 
یکی از راه حل های حذف 
واسطه توسط دولت انتخاب 
شده است. به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، بنابر 
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران  قوا در 
سال ۹۸، وظایف و اختیارات تنظیم بازار وزارت جهاد 
کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد که مهلت قانونی 
آن در تیرماه به پایان رسید و مجدد از دوم مرداد رسما 
تمامی اختیارات حوزه بازرگانی محصوالت کشاورزی 
و حفظ امنیــت غذایی به وزارت جهاد کشــاورزی 

واگذار شد.
با واگذاری اختیــارات قانون انتــزاع، وزارت جهاد 
کشاورزی در راستای تنظیم بازار از طریق بازاررسانی 
هوشمند محصوالت کشاورزی بدنبال مهار گرانی و 
حذف واســطه های غیر ضرور است که براین اساس 
از ۱۸ آبان توزیع اینترنتی مرغ و تخم مرغ در تهران 
آغاز شد که بنابر دستور وزیر جهاد کشاورزی از دهم 
آذر توزیع اینترنتی ۵ قلم کاالی اساسی شامل مرغ، 
تخم مرغ، برنج، روغن و شکر با قیمت مصوب تنظیم 
بازار در سامانه بازرگام عرضه و رایگان ارسال می شود.

خریدی که خود وزیر جهاد هم از آن استفاده کرده 
است. بنابر اعالم قادری فر مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روســتایی هیچ گونــه محدودیتی در عرضه 
اقالم ســامانه بازرگام وجود ندارد و برای جلوگیری 
از احتکار و داللی برای هرشــخص، محصوالت را به 
میزان مصرف سرانه سالیانه در نظر گرفتیم.قادری 
فر افزود: هفته آینده عرضه برخی اقالم لبنی از طریق 
درگاه های اینترنتی میسر خواهد شد. تالش داریم از 
طریق عرضه اینترنتی، مشکالت همه مناطق کشور را 
که عرضه محصوالت اساسی در آن ها با چالش مواجه 

است، برطرف کنیم.
سید جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی عدم 
اجرای قانون انتزاع را عامل اخالل بازار و کمبود کاال 
دانســت و گفت:  وزارت خانه های جهاد کشاورزی و 
صمت پاسخگوی مشکل به وجود آمده نبودند که با 

واگذاری تمام اختیارات از مزرعه تا ســفره به وزارت 
جهاد کشاورزی، زنجیره تولید تا سفره با یک فرمانده 
واحد کار خود را پیش می برد و باعث ایجاد آرامش 

در بازار خواهد شد .
ســاداتی نژاد گفت: با دســتور رئیس جمهور، کل 
اختیارات تا نظارت و بازرسی بازار و توزیع به وزارت 
جهاد کشاورزی محول شــده و این فرماندهی واحد 
آرامش را به بازار باز می گرداند. جاوید عربشــاهی 
مشاورعالی ســازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: 
برای توزیع اینترنتی مــرغ و تخم مرغ با نرخ مصوب 
از ۱۱ آبان برای حضور استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان فراخوان دادیم که از ۱۸ آبان در تهران، 

۲۸ آبان کرج و 3۰ آبان اصفهان این طرح آغاز شد.
وی افزود: بنابر دســتور وزیر جهاد کشاورزی از ۱۰ 
آذر توزیع روغن، شکر و برنج با نرخ مصوب در تهران 
آغاز شد که طی فراخوانی، 33 درخواست از شرکت 
های دانش بنیان و سایت های فروش در حال تایید 
صالحیت هستیم تا بتوانیم از ظرفیت پلتفرم ها برای 
توزیع استانی اســتفاده کردیم.عربشاهی ادامه داد: 
در حار حاضر عرضه مرغ و تخم مرغ تنظیم بازار در 
۶ شهر در حال انجام است و از ۱۰ آذر، توزیع روغن، 
برنج و شکر را در تهران آغاز کردیم  که در هفته آینده 

به شهرهای دیگر می رسد.
وی عرضه اینترنتی را راهی برای مهار گرانی و حذف 
دالالن و واسطه های غیرضرور برای نظارت و کنترل 
در بازار اعالم کرد و گفت: سازمان تعاون روستایی با 
هر یک از پلتفرم ها که سه شــرط توزیع کاال ظرف 
حداکثر ۲۴ ســاعت بدســت مصرف کننده، ارسال 
رایگان و قابلیت پاســخگویی به لحاظ لوجستیک و 

سرور را داشته باشد، همکاری می کنیم.
مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: 
قیمت محصوالت روغن، برنج و شــکر در ســامانه 
بازرگام اعالم شده است و همواره محدودیتی در حوزه 
تامین کاالهای اساســی نداریم.به گفته عربشاهی، 
توزیع مرغ و تخم مرغ براساس نیاز مشتریان عرضه 
می شــود و به هر میزانی که تقاضا باشد، کاال شارژ 
می شود.این مقام مســئول ادامه داد: هماهنگی با 
پلتفرم ها را در سطح اســتان و شهرستان از طریق 
بخش خصوصی پیش می بریم، بدین ترتیب براساس 
فراخــوان اعالمی در هر اســتانی که تــوان عرضه 

دیجیتال توســط بخش خصوصی وجود دارد، کار 
شروع می شود.وی با تاکید بر این مسئله که از تمامی 
ظرفیت پلتفرم ها که توان رعایت سه شرط را دارند، 
همکارس می کنیــم، گفت: در کنار روش ســنتی 
فروشــگاه و مراکز عرضه فیزیکی، عرضه دیجیتال 
ابزاری برای کوتاه کردن دست واسطه و دالالن غیر 

ضرور و کنترل بازار است.
حمید رضا کاشــانی رئیس هیئت مدیــره اتحادیه 
مرغداران میهــن گفت وگو با  باشــگاه خبرنگاران 
جوان،گفت: روزانه 3۰۰ تن تخم مرغ توزیع اینترنتی 
می شود.وی افزود: توزیع اینترنتی تخم مرغ با نرخ 
مصوب در ۶ اســتان از طریق پلتفــرم های زیر نظر 
ســازمان مرکزی تعاون روســتایی انجام می شود.
کاشانی قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ را ۲۲ هزار 
تومان، هر شــانه تخم مرغ ۴3 هزار تومان و بســته 
بندی ۵۱ هزار تومان اعالم کرد و گفت: عرضه با نرخ 
های باالتر تخلف است که متخلفان باید به تعزیرات 
معرفی شوند.این مقام مسئول ادامه داد: نرخ کنونی 
تخم مرغ درب مرغداری از قیمت مصوب ارزانتر است، 
اما متاسفانه در سطح خرده فروشی ها سود بیشتری 
لحاظ می کنند، هر چند مغــازه داران با نرخ مصوب 

تحویل می گیرند.
وی قیمت منطقی هر عدد تخم مرغ در خرده فروشی 
ها را ۱۵۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: توزیع تخم مرغ 
از طریق سامانه بازرگام با کمترین هزینه و نرخ مصوب 

بدست مصرف کننده می رسد و به هر میزانی که نیاز 
باشد، کاال ظرف ۲۴ ساعت در اختیار متقاضی قرار 
می گیرد.به گفته کاشانی، با افزایش توزیع اینترنتی 
کاال در نظر داریم که از هزینه و واسطه های غیرضرور 
در بازار جلوگیری کنیم.ارسالن قاسمی مدیرعامل 
اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در گفت وگو 
با  باشــگاه خبرنگاران جوان، گفت: توزیع اینترنتی 
اقالم اساســی در راســتای حمایت از اقشار آسیب 
پذیر صورت گرفته، هر چند هنــوز امتحان خود را 

پس نداده است.
وی افزود: گرچه توزیع اینترنتی کاال ایده و فکر خوبی 
است، اما اثرات اجتماعی دیگر همچون خارج شدن 

چند ۱۰ هزار نفر اصناف خرد را به همراه دارد.
قاسمی با تاکید بر این  موضوع که بخش غیردولتی 
در طرح توزیع اینترنتی کاال باید نقش بیشتری ایفا 
کند، گفت: دولت به جای عامل اجرا باید سیاســت 
گذار و ناظر باشد چرا که در شــرایط فعلی، سازمان 
تعاون روستایی رقیب بخش خصوصی است.این مقام 
مسئول ادامه داد: با توجه به انحصار مالی و نحوه اجرا 
سامانه بازرگام به نظر می رســد که در تنظیم بازار 
نتواند موفقیت چندانی داشته باشد؛ بنابراین با ایده 
کار موافق و نحوه اجرا مخالف هستیم که این امر نیاز 
به بازنگری و اصالح دارد.وی در پایان گفت: نظارت 
حاکمیت و دولت بر توزیع کاالهای اساسی باید بیش 

از االن باید باشد و تنها با نحوه اجرا مشکل داریم.

خرید اینترنتی اقالم اساسی، نرخ ها را متعادل می كند؟

مهار گرانی و حذف واسطه های غیر ضرور 
Newskasbokar@gmail.com

لیز شولر، دبیر خزانه داری فدراســیون کار آمریکا و کنگره 
سازمان های صنعتی از افزایش انسجام اتحادیه های کارگری 
شــرکت های فناوری برای احقاق حق خبر داده است. وی 
تصریح کرده که بخش فناوری در ایاالت متحده حوزه بعدی 
برای سازماندهی مسائل کارگری است و کارگران این بخش 
درک توانایی اتحادیه های جمعی را آغاز کرده اند.شولر افزود که 
فدراسیون کارگران آمریکا که متشکل از ۵۶ اتحادیه همسو و 

۱۲.۵ میلیون کارگر است خواستار سازماندهی بیشتر کارکنان 
حوزه فناوری تحت رهبری این فدراسیون است تا آنها بتوانند 
حقوق خود را به دست آورند. شرکت های فناوری در آمریکا 

به خصوص آمازون به علت بــی توجهی به حقوق کارگران و 
کارکنان خود با انتقادهای گســترده ای مواجه بوده اند و این 
انتقادها در دوره شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است.شولر 

گفت: چیزی که ما در بخش فناوری می بینیم، قیام کارگران 
است. شما به شرکت هایی مانند یوتیوب، گوگل، اپل نگاه کنید. 
کارگران آنها بارها اظهارنظر و صحبت کرده اند. آنها در اعتراض 
به مسائلی مانند عدم رعایت عدالت نژادی و آزار جنسی دست 
از کار کشیده اند. شما بدون وجود اتحادیه، قدرت جمعی ندارید 
و من فکر می کنم کارگران فناوری شــروع به اتصال نقطه ها 

کرده اند تا توانمند شوند.

ابر رایانه ســیمرغ که در حال حاضر ۵۰۰ هزار میلیارد 
دستور العمل در ثانیه را اجرا می کند، برای ارتقای سرعت 
پردازش تا یک پتافالپس در حال برنامه ریزی است. سید 
احمد معتمدی، مجری طرح ابر رایانه سیمرغ دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر با اشاره به فعالیت مرکز پردازش های 
فوق سریع دانشــگاه امیرکبیر با بیان اینکه این مرکز از 
۱۵ سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: زمینه 
فعالیت این مرکز پردازش سریع است و در خرداد ماه ابر 

رایانه سیمرغ این مرکز به بهره برداری رسیده است.
وی ادامــه داد: در این ابررایانه تاکنون به ســرعت ۵۰۰ 
ترافالپس رسیدیم. این عدد به این معنا است که ابر رایانه 
سیمرغ ۵۰۰ هزار میلیارد دستورالعمل در ثانیه را می تواند 
اجرایی کند.معتمدی خاطر نشان کرد: برنامه داریم که 
در سال جاری با تجهیزاتی که در این مرکز در حال نصب 

است، ســرعت پردازش این ابر رایانه را به یک پتافالپس 
)دو برابر سرعت فعلی( ارتقاء دهیم.رییس مرکز پردازش 
فوق سریع دانشگاه امیرکبیر خاطر نشان کرد: گام بعدی 
ما ارتقای ســرعت پردازش این ابررایانه به ۵ پتافالپس 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه این ابر رایانه ۷ تا ۸ برابر سرعت باالتری 

نسبت به سایر ابر رایانه های موجود در کشور دارد، اضافه 
کرد: در حال حاضر تحقیقات گسترده ای در حوزه هایی 
چون هوش مصنوعی و کالن دیتا در کشور در حال انجام 
است و این مرکز در حال ارائه خدمات به محققان است.
معتمدی خاطر نشان کرد: از آنجایی که این ابر رایانه از 
سال ها قبل خدمات خود را ارائه می کرده است، اکنون نیز 
ابر رایانه سیمرغ خدمات الزم را به بخش های تحقیقاتی و 

علمی کشور ارائه می دهد.

نمایشگاه بین المللی اکسپوی دوبی از نهم مهرماه 
در شیخ نشین دوبی آغاز شده و تا شش ماه آینده 

در این شهر دایر است.
 اکسپو۲۰۲۰ دوبی یکی از مهم ترین رویدادهای 
جهانی محسوب می شود که به دلیل شیوع کرونا 
با یک سال تاخیر از اکتبر ۲۰۲۱ آغاز شده و برای 
۶ ماه میزبان ۱۹۲ کشــور است. این نمایشگاه در 
مساحتی بالغ بر ۴3۸ هکتار و از اول اکتبر ۲۰۲۱ 
 تا 3۱ مــارس ۲۰۲۲ به مــدت ۱۸۲ روز در دوبی 

در حال برگزاری است.
برای ورود به اکسپوی دوبی بازدید کننده بای بلیط 

تهیه کند که  برگزار کننده این نمایشگاه برای افراد 
۱۸ تا ۵۹ ساله گزینه هایی و بلیط های مختلفی 

پیشنهاد می کند.
بلیط یک روزه: این بلیط  برای یک بار ورود و بازدید 
از نمایشگاه اراده شد که به ارزش ۹۵ درهم )۲۷ 

دالر( فروخته می شود.
 بلیــط چند روزه: ایــن بلیط برای اســتفاده 3۰ 
روز متوالی  تدرک دیده شــده اســت که بازدید 
کننده پس از اولین ورود می توانــد تا 3۰ روز از 

نمایشــگاه بازدید کند که ارزش ایــن بلیط بالغ 
بــر ۱۹۵ درهــم )۵۶ دالر( اســت.بلیط فصلی: 
بازدید کننــده باخرید ایــن بلیط مــی تواندبه 
مدت شــش ماه نمایشگاه از آن اســتفاده نماید 
 قیمت این بلیط بالغ بــر ۱۴3 دالر )۴۹۵ درهم(
 اســت. بلیط های رایگان: برگــزار کنندگان این 
نمایشگاه بلیط های رایگانی برای افرادباالی ۶۰ 
ســال و کودکان ونوجوانان ۶ تا ۱۷ سال  تدارک 

دیده اند.

براســاس خبرهــای منتشــر شــده تمامــی 
درآمدهای نمایشــگاه اکســپو دوبی به حساب 
های موسســه شــیخ محمد بــن راشــد واریز 
می شــود این موسســه فرهنگی و خیریه است 
که فقط شیخ محمد بن راشــد آل مکتوم حاکم 
دوبی و پسرش شــیخ حمدان بن محمد ولیعهد 
دوبی می توانند از این حســاب برداشت نمایند. 
شــهروندان اماراتی در شــبکه های اجتماعی از 
واریز درآمدهای این نمایشــگاه به حساب های 
 شیوخ دوبی و بعضا شــیخ محمد بن زاید ولیعهد

 ابوظبی خبر دادند.

به گفته منابع آگاه یک مهاجم ناشناس با استفاده 
 NSO از جاســوس افزار شــرکت صهیونیستی
آیفون های حداقل ۹ مقام وزارت امورخارجه آمریکا 
را هک کرده است. این عملیات چند ماه قبل انجام 
شده و هدف آن مقامات آمریکایی مستقر در اوگاندا 
یا مقاماتی بــود که در امور مرتبط با این کشــور 
آفریقایی فعالیت داشــته اند. این گســترده ترین 
عملیات هک مقامــات آمریکایی فاش شــده با 
فناوری NSO اســت. هنوز مشخص نیست این 

حمله سایبری توسط چه افرادی انجام شده است. 
شرکت صهیونیستیNSO در بیانیه ای اعالم کرد 
هیچ نشانه ای مبنی بر استفاده از ابزارهایش ندارد 
اما دسترسی برای مشتریان مرتبط را قطع کرده و 

تحقیقاتی در این زمینه انجام می دهد.
این شرکت ادعا می کند محصوالتش را به مجریان 
قانون و سازمان های اطالعاتی دولتی می فروشد و 

به آنها کمک می کند تهدیدهای امنیتی را بررسی 
کنند. اما در عملیات های نظارتی به طور مستقیم 
دخالتی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از 
اظهار نظر درباره این هک خودداری و در عوض به 
تصمیم اخیــر وزارت بازرگانی مبنی بر قرار دادن 
این شرکت صهیونیســتی در فهرست سیاه خود 
اشاره کرد.جاسوس افزار NSO نه تنها می تواند به 

پیام های رمزگذاری شده، تصاویر و دیگر اطالعات 
حساس موجود در موبایل های هک شده، دسترسی 
یابد، بلکه قادر است آنها را به دستگاه هایی تبدیل 
کند که محیط اطراف را رصد می کنند. به گفته دو 
منبع آگاه اپل به قربانیان هک از جمله شهروندان 
آمریکایی هشدار داده است. جالب آنکه کارمندان 
دولت به راحتی در این فهرســت قابل شناسایی 
 »gov« بودند زیرا آدرس های ایمیل آنها به پسوند

ختم می شد.

گوگل اعالم کــرد برنامه بازگشــت کارمندانش 
به محل کار در ماه ژانویه را بــه دنبال نگرانیهای 
فزاینده نسبت به شیوع واریانت جدید اُمیکرون و 
مقاومت برخی با واکسیناسیون اجباری، به تاخیر 
می اندازد. گوگل در ماه اوت اعالم کرده بود انتظار 
دارد کارمندانش از دهم ژانویه ســه روز در هفته 
در محل کار حاضر شــوند و به سیاست دورکاری 
داوطلبانه از خانــه پایان می دهــد. مدیران این 
شرکت اکنون به کارمندانشــان اعالم کردند که 

گوگل این مهلت را به تعویق مــی اندازد. گوگل 
اعالم کرد ایــن بازبینی در سیاســت دورکاری 
مطابق بــا برنامه قبلی این شــرکت بود که اعالم 
کرده بود بازگشت به محل کار زودتر از دهم ژانویه 
 نخواهد بود و به شــرایط محلی بســتگی خواهد 

داشت.
حدود ۴۰ درصد از کارمنــدان آمریکایی گوگل 

و درصــد باالتــری از کارمندان این شــرکت در 
کشــورهای دیگر، در هفته های اخیــر به محل 
کارشان برگشتند. اما شبکه سی ان بی سی هفته 
گذشته گزارش کرده بود صدها کارمند گوگل به 
اجباری شدن واکسیناسیون برای کارمندانی که 
در قراردادهای دولت آمریکا کار می کنند، معترض 

شده اند.

گوگل یکی از نخســتین شــرکتهایی است که از 
کارمندانــش خواســت در دوران پاندمی کووید 
۱۹ از خانه به انجام وظیفه بپردازند. این شــرکت 
حــدود ۸۵ دفتر در حــدود ۶۰ کشــور دارد.بر 
اساس گزارش رویترز، ســازمان سالمت عمومی 
اتحادیه اروپــا اعالم کرد اروپــا تاکنون ۷۹ مورد 
ابتال به واریانت اُمیکرون را ثبت کرده اســت که 
 نخســتین بار ماه گذشــته در آفریقــای جنوبی

 شناسایی شد.

افزایش انسجام اتحادیه ها؛

قیامکارگرانفناوریدرآمریکا

ابررایانه"سیمرغ" واردسرعتیکپتافالپسیمیشود

درآمداکسپویدوبیبهجیبچهکسانیمیرود؟

جاسوس افزار صهیونیستی ۹ مقام آمریکایی را هک کرد

اُمیکرون بازگشت کارمندان گوگل از دورکاری را به تاخیر انداخت


