
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان تهران گفت که چون در قانون 
مبارزه با قوانین جــاری در موضوع ارائه خدمات 
به کاالی قاچاق، ســهمی برای خریــدار در نظر 
گرفته نشــده بود، کارگروه حمایت از تولید در 
ســازمان صمت تصمیم گرفتــه موضوع تخلف 
تقلب را هم اضافه کند تا خریــدار هم مبلغی با 
 توجه به بند تخلف تقلب را از شــرکت متخلف 

دریافت کند.
سعید محمدی پور در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه حمل و نقل، بیمه، گارانتــی، فروش و به 
طور کلی ارائــه همه خدمات بــه کاالی قاچاق 
تخلف اســت، اظهار کرد: بر اساس قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، فروشنده کاالی قاچاق تنبیه 
خواهد شــد. اما وضعیت شرکتی که روی کاالی 
قاچاق گارانتــی ارائه می دهد، موضــوع ماده ۶ 
مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که 
بر اساس آن برخورد با این شرکت ها باید از سوی 
سازمان های صمت استان ها و دستگاه های ضابط 

و کاشف انجام شود.
وی با بیان اینکه بر این اســاس برخورد با کاالی 
قاچاق در سطح فروش و گارانتی انجام می شود، 
تصریح کرد: اخیرا جلسه ای در کارگروه حمایت 
از تولید در ســازمان صمت اســتان تهران برای 

اجرایی کردن ایــن مواد قانونی برگزار شــد. بر 
اساس مصوبه این جلسه مقرر شد شرکت هایی 
که بــرای کاالهای قاچــاق ضمانت نامــه ارائه 
می کنند، هم مشــمول تخلف موضــوع ماده ۶ 
مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز شــوند و 
هم تقلب. تقلب به واسطه اینکه مصرف کننده ای 
که با توجــه به گارانتی محصولــی را خریده هم 
به حق و حقوق خودش برســد. معــاون نظارت 
و بازرســی سازمان صمت اســتان تهران با بیان 
اینکه شــرکت های مجاز ارائه دهنــده گارانتی 
در سامانه ســازمان حمایت ثبت شــده اند، به 
خریداران پیشــنهاد کرد برای بروز از مشکالت 
احتمالی پیش از خرید از این لیست استفاده کنند. 
چراکه در غیر این صــورت هیچ ضمانت اجرایی 
 وجود ندارد که شــرکت خدمات ذکر شــده را

 ارائه کند.
به گفته این مقام مســئول اگر خریدار محصولی 
با گارانتی تقلبی بخرد و بعدا متوجه این موضوع 
شود، می تواند به ســازمان صمت یا سامانه ۱۲۴ 
شــکایت کند تا بررسی شــود. بر اساس تبصره 
ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
ارائه دهنده عمــدی هرگونه خدمات مثل بیمه، 
ضمانت نامه و غیره با علم بــه وقوع جرم، تخلف 
محســوب می شــود و در صورتی که بر اساس 

ســایر قوانین برای این موضوع ضمانت اجرایی 
شــدیدتری تعیین نشــده نباشــد، مستوجب 
 جریمه نقــدی معادل یــک تا دو برابــر ارزش 

کاال می شود.
وی افزود: موضوع جلســه کارگروه سهم خریدار 
از این جریمه بود. چون در قانون ســهمی برای 
خریدار در نظر گرفته نشــده، کارگروه حمایت 
از تولید در سازمان صمت تصمیم گرفته موضوع 
تخلف تقلب را هم اضافه کند تــا خریدار هم به 
اندازه محصولی که خریده، مبلغی با توجه به بند 
تخلف تقلب را از شرکت متخلف دریافت کند. این 
موضوع در کارگروه تصویب شده، بنابراین از این به 
بعد مبلغی در قالب تقلب به خریدار عودت خواهد 
شــد. البته اینکه چه مبلغی به خریدار پرداخت 
شــود، محاســبه پیچیده ای دارد که در شعبه 

تعزیرات حکومتی انجام می شود.
به گفته محمدی پور برخی از شرکت ها کال مجوز 
ارائه گارانتــی ندارند، اما برخــی دیگر مجوزدار 
هســتند. گروه دوم قانونی هســتند، اما تخلف 
می کنند که به واســطه قانون بــا آن ها برخورد 
می شــود. اما با گروه اول که اصــال ذات قانونی 
ندارد و در سامانه گارانتی سازمان حمایت ثبت 
نشــده اند در شــعبه تعزیرات به فراخور پرونده 

برخورد می شود

فاصلــه قیمت با NAV صندوق های پاالیشــی 
یکم و دارایکم باعث شــد دولت نسبت به اصالح 
اساســنامه این صندوق ها اقــدام کند؛ اصالحی 
که رکن بازارگردان در آن گنجانده شــد و اکنون 
صندوق پاالیشــی یکم دارای بازارگردان است. با 
این حال همچنان قیمت ســهم با NAV فاصله 
دارد. به گزارش ایســنا، در روزهای رو به اوج بازار 
ســرمایه بود که وعده عرضه سه صندوق دولتی 
در قالب ETF از ســوی دولتمردان داده و قرار 
شد صندوق نخســت بانکی و بیمه ای، صندوق 
دوم پاالیشی و صندوق ســوم خودرویی و فلزی 
باشد. دولت بنا داشــت تا باقیمانده سهم خود در 
برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت های 
خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و از این طریق 
سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوق ها 
با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شــد 
 و هر ایرانی دارای کد ملی می توانســت خریدار 

آن ها باشد.

بازدهی رویایی دارایکم
در این راستا، صندوق اول با نام دارایکم در اوایل 
تابستان سال ۱۳۹۹ عرضه و در سوم تیرماه قابل 
معامله شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی 
از طریق این واگــذاری، به نمایندگــی از دولت 
جمهوری اسالمی ایران، باقیمانده سهام خود در 
بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های 

البرز و اتکایی امین را واگذار کرد.
در پذیره نویســی صندوق دارایکم بیش از چهار 
میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا 
با روزهای صعودی بازار ســرمایه، بازدهی چشم 
گیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت.

پاالیشی یکم، اختالفات و ریزش بازار
تب و تاب دارایکم هنوز نخوابیده بود که ســخن 

از عرضه پاالیشــی یکم )باقی مانده سهام دولت 
در چهار پاالیشــگاه تهــران، تبریــز، اصفهان و 
بندرعباس( به میــان آمد. این بار در آن ســوی 
ماجرا وزارت نفت نشســته بود و عرضه صندوق 
پاالیشــی یکم با اختــالف بیــن وزارت نفت و 
 وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه ای برای ریزش 

بازار شد.
ماجرا از آنجا شروع شــد که خبر مخالفت وزارت 
نفت با تشــکیل پاالیشــی یکم و عرضه بلوکی 
پاالیشــگاه ها توسط ســازمان خصوصی سازی 
منتشر شد و سهام پاالیشگاه ها که سهم های با 

پشتوانه و بزرگ بازار سرمایه هستند ریزش کرد.
در آن روزهــا شــاهد ایــن موضــوع بودیم که 
سهامدارانی که سهامدار سهام پاالیشی هم نبودند 
و سهم های مهمی مانند فوالدی یا پتروشیمی در 
سبد خود داشتند نیز اقدام به فروش سهام خود 
کردند. فرایندی که باعث شــد تقریبا ۸۰ درصد 
سهام از صف خرید به صف فروش تغییر وضعیت 

دهند!
در هر صورت در نهایــت وزرات اقتصاد و وزارت 
نفت درمورد پاالیشی یکم به توافق رسیدند و این 
صندوق عرضه شد اما سرنوشتش هیچ شباهتی به 
دارایکم نداشت. ارزش این صندوق همسو با روند 
نزولی شاخص کل بورس روز به روز کم تر میشد 
و حتی قیمت هر واحد صندوق پاالیشی یکم به 

نصف قیمت روز عرضه هم رسید!

از اعتراض عشقی تا اصالح اساسنامه
وضعیت نابه سامان صندوق ها از سالی به سال دیگر 
منتقل شد و کار به جایی رسید که مجید عشقی، 
رییس ســازمان بورس اعالم کرد این صندوق ها 
آبروی دولت، بازار ســرمایه و صندوق های دیگر 
را برده اند. البته اعتراض عشقی به اینجا ختم نشد 
و قول داد اســانامه این صندوق ها اصالح شود و 

در نهایت در شهریورماه ســال جاری، اصالحات 
اساسنامه صندوق های ســرمایه گذاری دارا یکم 
و پاالیشی به تصویب هیات وزیران رسید به این 

صورت است که:
این صندوق ها به صندوق های ســرمایه گذاری 
بخشی تبدیل می شود. همچنین مدیریت صندوق 
از مدیریت غیرفعال به فعال تبدیل خواهد شد. از 
طرف دیگر  رکن بازارگــردان برای صندوق های 

مزبور اضافه می شود.
با اعمال اصالحات اساسنامه به شرح فوق صندوق 
امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه 
و صنعت مربوطه را خواهد داشــت و بازارگردان 
صندوق به عنوان یک شــخص حقوقی به ارکان 
صندوق اضافه شده و در راســتای نقدشوندگی 
صندوق و کاهش فاصله بیــن nav و قیمت بازار 
مجاز به صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق های ســرمایه گذاری دارا یکم و پاالیشی 

یکم است.

آخرین وضعیت صندوق ها
طبق آخرین اخبار رکــن بازارگردان چند روزی 
است که برای صندوق پاالیش یکم فعال شده است 
اما همچنان بین قیمت و NAV فاصله وجود دارد؛ 
به طوریکه درحال حاضر هــر واحد این صندوق 
با قیمت حــدود ۹۵۰۰ تومان معامله می شــود 
درحالی که NAV صندوق ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان 
است. همچنین هر واحد صندوق دارایکم ۹۵۰۰ 
تومان قیمت دارد درحالی که NAV این صندوق 
۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان اســت. البتــه هنوز رکن 

بازارگردان برای صندوق فعال نشده است.
با این حال همانطور که عشقی در آخرین نشست 
خبری خود اشاره کرده انتظاری که از بازارگردان 
 NAV وجود دارد این است که فاصله بین قیمت و

تا جایی که امکان دارد کاهش یابد.

در مرحلــه ی هشــتم ثبت نــام طــرح نهضت 
ملی مســکن امکان نام نویســی در ۱۶ استان از 
جمله مازندران، گلســتان، آذربایجان شــرقی، 
 چهارمحال و بختیاری و خراســان شمالی وجود 

دارد.
به گــزارش ایســنا، با توجــه بــه ظرفیت های 
موجود باقی مانــده از مرحله ی هشــتم ثبت نام 
طرح نهضت ملی مســکن، امکان نام نویســی در 
۱۶ استان شــامل آذربایجان شــرقی، ایرانشهر 
)جنوب سیستان و بلوچســتان(، بوشهر، کرمان، 
چهارمحــال و بختیــاری، خراســان جنوبــی، 
خراسان شــمالی، خوزستان، ســمنان، سیستان 
و بلوچســتان، الرســتان )فــارس(،   جنــوب 
 کرمان، گلســتان، مازندران، مرکزی و هرمزگان 

وجود دارد.
 متقاضیــان بــرای ثبــت نــام بــه ســامانه 
saman مراجعــه کننــد. ایــن  .mrud .ir
ظرفیت های خالی در راســتای مرحله ی هشــتم 
ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن است که شهریور 
امســال آغاز شــده بود. با توجه بــه رویکردهای 
اخیر وزارت راه و شهرســازی، مهلت زمانی برای 
ثبت نــام نهضت ملی مســکن تعیین نمی شــود 
 و در واقع نام نویســی تــا تکمیل ظرفیــت ادامه 

دارد. در صورت تامین زمین در ســایر شــهرهای 
کشــور در هر زمان سامانه در این شــهرها نیز به 
 تدریج بازگشایی و اسامی شهرها به لیست اضافه 

می شود.
بر اساس برنامه آن دسته از شهرهایی که در هر فاز 
ثبت نام اعالم ظرفیت مــازاد کرده بودند، ظرفیت 
مازاد باقی مانده آن به مرحله ی بعدی انتقال داده 
می شود و امکان تکمیل ظرفیت مازاد اعالم شده 
در فاز قبلی همچنان وجود دارد. متقاضیان مسکن 
در شهرهای جدید، می بایست سابقه سکونت الزم 
در شهر محل سکونت ذکر شــده در این جدول را 

داشته باشند.
در روزهــای اخیــر شــهریار افنــدی زادهـ  
سرپرســت وزارت راه و شهرســازی اعــالم 
کــرد کــه بــرای بیــش از ۲.۵ میلیــون واحد 
 نهضــت ملــی مســکن، تامیــن زمین شــده

 است.
این در حالی اســت که طبق اعالم ســازمان ملی 
زمین و مســکن تاکنون حدود ۵۷ هــزار هکتار 
زمین برای طرح نهضت ملی مســکن شناســایی 
شــده و ۲۴ هزار هکتار در اختیار ایــن طرح قرار 
گرفته اســت. این مقدار زمین برای ســاخت ۱.۵ 
میلیون واحد کفایت می کرد اما با توجه به سیاست  

 کاهش تراکــم واحدهــا این ظرفیــت نیز کمتر 
شده است.

بنا بــه گفته تقی رضایــیـ  سرپرســت معاونت 
امالک و حقوقی ســازمان ملی زمین و مســکن، 
استان هایی مثل کردســتان، مازندران، کهگیلویه 
 و بویراحمــد و ایــالم با کمبــود زمیــن مواجه 

هستند.
متقاضیــان ثبــت نــام در طــرح نهضــت ملی 
مســکن و افراد تحــت سرپرســتی بایــد فاقد 
زمین مســکونی و یا واحد مســکونی باشــند و 
متقاضــی از تاریخ ۲۲ بهمــن ۱۳۵۷ از هیچ یک 
از امکانات نهادهــای عمومی دولتــی مربوط به 
تامین مســکن شــامل زمین، واحد مســکونی 
 خرید و یا ساخت واحد مســکونی استفاده نکرده 

باشد. 
همچنین بایــد متاهل و یــا سرپرســت خانوار 
باشد. و زنان مجرد باالی ۳۵ ســال سن و مردان 
مجرد بین ۲۳ ســال تمام تا ۴۵ ســال به شــرط 
ارائه تعهــد نامه محضری در خصوص ارائه ســند 
رســمی ازدواج در زمان واگــذاری واحد امکان 
ثبت نــام را دارند. ســابقه ی ســکونت حداقل ۵ 
 ساله در شــهر مورد تقاضا از دیگر شروط ثبت نام

 است.

تقریبا شــش ماه از ســرقت صندوق امانات بانک ملی 
گذشــته اما هنوز اموال مالباختگان به طــور کامل به 
صاحبانش برنگشته است که علت این موضوع زمان بر 
بودن بررسی صحت و سقم خوداظهاری ها به خصوص 
درباره اموالی همچون ســکه و ارز که سندی مبنی بر 

مالکیت آن ها وجود ندارد، است.
به گزارش ایسنا، در اواســط خرداد امسال معادل ۱۶۸ 
صندوق اجاره ای از شعبه دانشگاه بانک ملی به سرقت 
رفت که سرانجام پلیس اعالم کرد حدود ۴۸ ساعت بعد، 

سارقان را شناسایی و بازداشت کرده است. 
براساس اعالم پلیس، عامالن این سرقت ۱۰ نفر بوده و 
دو متهم دیگر این پرونده نیز در کشور همسایه شناسایی 
و بازداشت شدند. همچنین، پلیس بیش از ۹۰ درصد 

اقالم مسروقه از این صندوق ها را نیز از سارقان کشف و 
ضبط کرد و ۲۷ مرداد تحویل اموال مکشوفه تحت نظارت 

مرجع قضایی به صاحبان آنها آغاز شد.
همچنین پیش از این مدیر عامل بانک ملی به ایسنا اعالم 
کرد که فرآیند برگشت اموال زیر نظر قوه قضائیه در حال 
انجام است و اموال به خزانه بانک برگردانده شد و با حضور 
مسئول قضایی کشور از افراد درباره دارایی هایشان سوال 
شــده و آن ها فرم های مربوطه را پر کرده اند. لذا درباره 
دارایی هایی چون طــال و جواهرات که ابهــام ندارند و 
مستندات دارند، برگشــت اموال در حال انجام است و 
برگشت اموال با زیورآالت شــروع شده و سپس نوبت 

تحویل سکه و ارز می رسد.
اکنون پس از گذشت تقریبا شــش ماه از این موضوع، 

آخرین وضعیت و اقدامات برای بازگشت اموال به سرقت 
رفته به صاحبان آن ها به گونه ای است که بخش اعظمی 
از اموال کشف شــده به مالباختگان تحویل داده شده 
و در مواردی هم که مغایرت وجود داشــته تحقیقات و 

پیگیری ها در حال انجام است.
اما مالباختگان در خصوص برگشت سکه و ارز سرقت شده 
از صندوق امانات بانک ملی ادعا دارند که هنوز این اقالم 
به آن ها برگشت داده نشده و خواستار تعیین تکلیف در 
این راستا هستند. در این رابطه بررسی ها نشان می دهد 
علت تاخیر در تحویل سکه و ارز به مالباختگان این است 
که روند تحویل این اموال بر مبنای خوداظهاری بوده و از 
آنجا که اثبات مالکیت آن دشوار است؛ صحت و سقم این 

موضوع نیز زمان بر خواهد بود.

تصمیم جدید، سرنوشت ETF ها را تغییر داد؟جزئیات برخورد با شرکت های ارائه دهنده گارانتی به کاالی قاچاق

ثبت نام نهضت ملی مسکن در ۱۶ استان

آخرین وضعیت تحویل اموال مالباختگان بانک ملی
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شــرایط تورمــی ایجاب 
می کنــد که دولــت برای 
جبران قدرت خرید مردم و 
حمایت از اقشار ضعیف ترین 
به جای پرداخت پول به ســراغ کاال برود. در واقع 
یارانه کاالیی در مقایسه با یارانه نقدی مناسب تر 
و کاراتر به نظر می رســد. اما واقعیت این است که 
اجرای این طرح نیاز به ایجاد زیرساخت ها و ساز و 
کارهای دارد. در حال حاضر ساز و کار اجرای این 
طرح کامال نامشخص است و ابهامات زیادی ر در 
مورد آن دارد. در واقع ایــن اجرای این طرح برای 
دولت زحمت دارد و به نظر می رسد دلیل تاخیر 

در اجرای این...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۲
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ریزش ساخت و ساز 
در  بازار  مسکن

واکنش بازار 
به واردات خودرو 

ابهامات در مورد زمان و نحوه اجرای طرح کاال برگ الکترونیکی پابرجاست

بالتکلیفی کوپن   الکترونیکی
صفحه۲

صفحه۲

فشار تورم  بر  بخش کشاورزی
تورم قیمت تولیدکننده  در تابستان امسال به 40 درصد رسید

در حالی مشــکل اصلی بازار مسکن کمبود عرضه 
در برابر تقاضای زیاد اســت که طی چند ماه اخیر 
ساخت و ساز به پایین ترین میزان خود به خصوص 
در پایتخت رســیده است. انبوه ســازان و سرمایه 
گذاران از بازار ساخت و ســاز خارج شده اند و رکود 
عمیقی بازار مسکن را فرا گرفته است. این در حالی 
اســت که پروژه های نیمه تمام بسیاری هم وجود 
دارند که به دلیل گرانی تولید متوقف شده اند. رکود 
ساختمانی فراگیر در پایتخت همچنان ادامه دارد و 
تنها فعاالن ساخت وساز در بافت فرسوده با سفارش 
کار روبه رو هستند. تقاضای ساخت وساز بسیار اندک 
است و سازنده ها نیز خود تمایلی به خرید زمین و 
سرمایه گذاری فردی برای تخریب و نوسازی نشان 

نمی دهند. این عدم تمایل...

یک کارشــناس صنعت خودرو گفت: از سرگیری 
واردات خودرو و هزینه یک میلیــارد دالری برای 
آن با افزایش چند درصدی نــرخ ارز در بازار همراه 
 خواهد شــد چرا که تقاضــا بــرای ارز را افزایش 
خواهد داد. امیرحســین کاکایــی در گفت وگو با 
خبرآنالین در پاســخ به این پرسش که اگر واردات 
خودرو آزاد شود چه واکنشی از سوی بازارها در پی 
خواهد داشت؛ گفت: اگر واردات خودرو آزاد شود، 
نزدیک به یک میلیارد دالر هزینه می طلبد و با توجه 
به وضعیت فعلی درآمد ارزی کشــور، از سرگیری 
واردات خودرو و هزینه یک میلیارد دالری برای آن 
با افزایش چند درصدی نرخ ارز در بازار همراه خواهد 
شد چرا که تقاضا برای ارز را افزایش خواهد داد. این 

کارشناس صنعت خودرو...



اقتصاد2
ایران

بورس هفته را با چراغ سبز به 
پایان برد

آخرین روز معامــات هفته جاری بازار ســرمایه 
صعودی به پایان رســید و شــاخص های این بازار 
سبزپوش شــدند. به گزارش ایســنا، شاخص کل 
بورس روز گذشته با ۳۱۶۷ واحد افزایش تا رقم یک 
میلیون و ۴۱۷ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل 
با معیار هم وزن نیز با افزایشی ۴۶۳ واحدی در رقم 
۴۱۳ هزار و ۱۱۵ واحد ایستاد. در این بازار ۲۸۳ هزار 
معامله انجام شد که ۲۸ هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال 
ارزش داشت. ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری 
گروه توسعه ملی، معدنی و صنعتی گل گهر، پاالیش 
نفت اصفهان، پاالیش نفت تهران و پتروشیمی نوری 
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در 
مقابل ایران خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی بورس گذاشــتند. شاخص کل 
فرابورس نیز با هفت واحد صعود رقم ۱۸ هزار و ۶۹۱ 
واحد را ثبت کرد. در این بازار ۱۷۸ هزار معامله به 

ارزش ۷۳ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال انجام شد. 

لیست کاالهای مشمول کاهش حقوق 
گمرکی اعالم شد

مدیرکال دفتر مقررات صــادرات و واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در نامه ای خطاب به مدیرکل 
دفتر واردات گمرک، فهرســت کاالهای مشمول 
کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد 
را اعام کرد. به گزارش ایسنا، بر اساس بند )ه( تبصره 
۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش 
گمرکی کاالهای وارداتــی در همه موارد، از جمله 
محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعام شده 
بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای 
تی اس( در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور 
گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار 
درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند )د( ماده 
)۱( قانون امور گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، 
تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین 
نهاده های کشاورزی و دامی باید به یک درصد تقلیل 
می یافت که لیست این کاالها تا کنون توسط وزارت 

صمت به گمرک اعام نشده بود.

امکان افزایش صادرات چهار میلیارد 
دالری خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان فراورده 
های نفت، گاز و پتروشــیمی ایران گفت: درحال 
حاضر قرارداد چهار میلیارد دالری در حوزه صادرات 
خدمات فنی و مهندسی با کشور عراق منعقد شده 
و امکان افزایش این رقم نیز وجود دارد و می توان 
بخشــی از کســری صادرات موجود را در حوزه 
خدمات فنی و مهندسی، آتی، تولید و درمان جبران 
کرد. سید حمید حسینی در گفت گو با ایسنا، با بیان 
اینکه بر اساس آمار هشت ماهه اوضاع مناسبی در 
صادرات به عراق نداریم، اظهار کرد: درحال حاضر 
میزان صادرات به عراق به جز بــرق چهار میلیار 
و ۷۰۰ دالر اســت درحالی که سال گذشته طی 
هشــت ماه این عدد ۶ میلیارد و ۱۰۰ دالر بود، و 
اکنون میزان صادرات یک میلیارد ۴۰۰ دالر کمتر 
از سال گذشته است، درواع هم از نظر ارزشی و هم 
از نظر وزنی میزان صادرات کاهش یافته است. وی 
با بیان اینکه با این وجودپیش بینی می شود باتوجه 
به اینکه شوک هایی که در بازار به دلیل مواد غذایی 
ایجاد شــده و باتکلیفی که برای تشکیل دولت 
عراق وجود داشــت و حجم واردات عراق افزایش 
یابد و  طی چهار ماه آینده بتوانیم بخشــی از این 
کسری را جبران کنیم، گفت: پیش بینی تا طی این 
 چهار ماه دوباره صادرات به هشت تا ۹ میلیارد دالر 

همیشگی برسد. 

واکنش بازار به واردات خودرو
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: از سرگیری 
واردات خودرو و هزینه یک میلیارد دالری برای 
آن با افزایش چند درصدی نرخ ارز در بازار همراه 
 خواهد شــد چرا که تقاضا بــرای ارز را افزایش 

خواهد داد.
امیرحسین کاکایی در گفت وگو با خبرآناین در 
پاسخ به این پرسش که اگر واردات خودرو آزاد شود 
چه واکنشی از سوی بازارها در پی خواهد داشت؛ 
گفت: اگر واردات خودرو آزاد شود، نزدیک به یک 
میلیارد دالر هزینه می طلبد و با توجه به وضعیت 
فعلی درآمد ارزی کشور، از سرگیری واردات خودرو 
و هزینه یک میلیارد دالری برای آن با افزایش چند 
درصدی نرخ ارز در بازار همراه خواهد شد چرا که 

تقاضا برای ارز را افزایش خواهد داد.
این کارشــناس صنعت خودرو عنوان کرد: شاید 
از منظری واردات خودرو به نفع نهایتا ۱۰۰ هزار 
مصرف کننده باشد ولی ضرری که ایجاد می کند 
همگانی است و همه مردم تحت تاثیر افزایش نرخ 

ارز در بازار قرار خواهند گرفت.

اخبار

طرح کاال برگ الکترونیک 
همچنــان در هالــه ای از 
ابهــام قــرار دارد، ۱۰ ماه 
از تصویــب ایــن طرح در 
مجلس می گذرد اما منابع 
مالی این طرح، سازوکار و زمان اجرای آن همچنان 
نا مشخص است.کارشناســان معتقدند این طرح 
اگر چه نســبت به پرداخت یارانه نقدی به عدالت 
نزدیک تر است، اما اساسا تقویت قدرت خرید مردم 
نه از مسیر چنین طرح هایی، بلکه با تقویت تولید 
و کنترل تورم باید صورت بگیــرد. چاپ پول برای 
اجرای این طرح و ایجاد تورم از این مسیر نیز نگرانی 
دیگری است که اما و اگرها در مورد کارا بودن این 

طرح را زیر سوال می برد.
جــدا از اینکــه ضد و نقیــض گقتــن دولتی ها و 
مجلسی ها در مورد این طرح و وعده وعید دادن در 
مورد زمان اجرا نیز حاشیه های اجرای این طرح را 

افزایش داده است.
در تازه ترین اظهار نظر وزیر کار اظهاری امیدواری 
کرده طرح کاال برگ الکترونیک به زودی در کشور 
اجرایی شــود. صولت مرتضوی عنوان کرده طرح 
کاالبرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در استان 

هرمزگان شروع شــده و بازتاب خوبی از آن گرفته 
شد.  وی ادامه داده:اســتفاده از کاالبرگ اختیاری 
اســت یعنی کســانی که خواســتند می توانند از 
استفاده کنند و کسانی که خواستند می توانند از 

مبلغ نقدی استفاده کنند.
این در حالی است که پیش از او مجلسی ها عنوان 

کرده بودند اجرای این طرح به امســال نمی رسد. 
پورابراهیمی گفته اســت: با افزایــش قیمت ها و 
ایجاد تورم و کاهــش قدرت خرید مــردم، روش 
پرداخت نقدی نمی تواند مفید باشد. اجرای کاالبرگ 
الکترونیکی در یکی دو استان به صورت آزمایشی 
شروع شده، اما اجرای کامل آن به امسال نمی رسد 

و واریز یارانه نقدی ادامه خواهد داشت. این نماینده 
مجلس همچنین با اشاره به معایب این تاخیر، تاکید 
کرده اســت: پرداخت نقدی یارانه ها، کار را برای 
دولت ساده می کند، ولی برای مردم، به خاطر اثرات 

تورمی آن، می تواند یک آسیب باشد.
طرح کاالبرگ الکترونیکی اســفند ۱۴۰۰، پس از 
حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، توسط مجلس به 
تصویب رسید و سپس طرح هوشندسازی نان در استان 
زنجان و برخی استان ها شروع شد. اردیبهشت ۱۴۰۱ 
»امیدپی« به عنوان مجری طرح هوشمندسازی نان 
به جهت انجام تراکنش های پروژه هوشمندســازی 
یارانه نــان معرفی و ســی ام خرداد اســتارت طرح 

هوشمندسازی نان در استان تهران زده شد.
ســپس این طرح در تیرماه ۱۴۰۱ در دو اســتان 
توســط همراه اول و امیدپی به اجرای آزمایشــی 
درآمد و قرار شــد گــزارش عملکــرد این طرح 
تا شــهریور ارائــه شــود. مــرداد، محمدهادی 
ســبحانیان - معاون سیاســت گذاری اقتصادی 
وزیر اقتصــاد - از آغــاز طرح توزیــع کاالبرگ از 
مهرماه با آماده ســازی زیرســاخت های فنی خبر 
داد. احســان خاندوزی - وزیر اقتصاد - هم همان 
ماه اعام کرد که تا شــهریور، پیشــنهاد رسمی 
 کاالبرگ الکترونیکی به ستاد هماهنگی اقتصادی 

دولت ارائه می شود.

ابهامات در مورد زمان و نحوه اجرای طرح کاال برگ الکترونیکی پابرجاست

بالتکلیفی کوپن الکترونیکی

پیش بینی صالح آبادی از وضعیت 
ارزی کشور در ماه های آینده

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پیش بینی می کنیم 
وضعیت مطلوبی در تامین منابع ارزی در ماه های 

آینده داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنــگاران گفت: کنترل 
رشد نقدینگی از اولویت های بانک مرکزی است 
در همین راستا رشد ترازنامه بانک ها در محدوده ای 
که شورای پول و اعتبار تعیین کرده است، کنترل 
می شود. بانک ها هم در این زمینه حرکت می کنند 
تا رشد نقدینگی در مسیری که بانک مرکزی تعیین 
کرده است، اتفاق بیفتد. یکی از راهکارها برای تامین 
مالی غیرتورمی برای تولید داریم این اســت که 
بتوانیم از ابزارهای جایگزین استفاده کنیم که یکی 
از این گام ها انتشار اوراق گام است که حجم انتشار 
آن از ۴۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. تاش 
می کنیم این اوراق در خود زنجیره تامنی جابجا 

شود و کمتر به بازار سرمایه وارد شود.
وی در ادامه با بیان اینکه سه نوع صندوق را در هیات 
عامل بانک مرکزی تصویب کردیم، افزود: یکی از این 
صندوق ها، صندوق های سرمایه گذاری مختص 
اوراق دولتی بوکه بانک ها می توانند آن را تاسیس 
کنند. صندوق زمین و ساختمان و صندوق اماک و 
مستغات را بانک ها می توانند راه اندازی کنند. رئیس 
بانک مرکزی خبر داد: دارندگان کارت بازرگانی فعال 
و معتبر با شروط بانک مرکزی می توانند تا حداکثر 
سه برابر نسبت به افرادی که در بازار متشکل ارزی، 
ارز خریداری می کنند،  از ارز بیشــتری برخوردار 
شوند. این تصمیم گیری در راستای کمک به فعاالن 
اقتصادی است که به اســکناس ارزی نیاز دارند. با 
توجه به افزایش عرضه ارز در بازار متشکل ارزی، این 

افراد می توانند از این امکان استفاده کنند.

صعود نرخ دالر در بازارهای همسایه
دالر کاهشی شد، طال صعود کرد

در بازار غیر رسمی قیمت دالر روز گذشته مسیر 
کاهش را دنبال کرد با این حال نرخ دالر در بازارهای 
همســایه روز گذشــته صعودی بود و نرخ حواله 
درهم نیز رشــد محدودی را ثبت کرد. به گزارش 
اقتصادنیوز ، بازار رسمی دالر روز گذشته هم شاهد 
رشد قیمت اسکناس آمریکایی بود. در صرافی ملی 
روز گذشته چهارشنبه ۹ آذر ماه قیمت خرید دالر 
آمریکا ۳۲ هزار و ۴۸۶ تومان بود که در مقایسه با 
روز قبل تقریبا ۳۵۰ تومان باالتر بود. قیمت فروش 
دالر هم ۳۲ هزار و ۸۱۳ تومان اعام شد که نسبت 

به روز گذشته ۳۵۰ تومان رشد را نشان می دهد. 

قیمت دالر متشکل گران شد 
در بازار متشکل هم قیمت دالر روز گذشته در حول 
و حوش ۳۵۰ تومان گران تر از قیمت بسته شده 
روز گذشته به فروش رسید. نرخ دالر متشکل روز 

گذشته ۳۳ هزار و ۴۲۲ تومان بود. 

صعود نرخ دالر در بازارهای همسایه 
در بازار غیر رســمی قیمت دالر روز گذشته مسیر 
کاهش را دنبال کرد با این حال نرخ دالر در بازارهای 
همسایه روز گذشته صعودی بود و نرخ حواله درهم نیز 
رشد محدودی را ثبت کرد.رئیس کل بانک مرکزی 
روز گذشــته گفت فروش های نفتی در ماه گذشته 
نسبت به ماه مهر افزایش خوبی داشته است و وضعیت 
منابع ارزی نیز رو به بهبود است. روز گذشته هم  بانک 
مرکزی از تصمیم جدید در جهت کنترل بیشــتر 
نوسانات نرخ دالر رونمایی کرد. مصطفی قمری وفا 
در حساب توئیتری خود نوشت: با هدف تسهیل خرید 
و فروش ارز به صورت اسکناس در شبکه صرافی های 
عضو بازار متشکل، سقف مجاز صرافی ها برای دریافت 
روزانه ارز مورد نیاز از بانک، ۵۰ درصد افزایش یافت و 

از ۱۰۰ هزار یورو به ۱۵۰ هزار یورو رسید.

رشد قیمت طال در بازار 
قیمت اونس طا روز گذشــته ۷ دالر باال رفت و 
در محدوده ۱۷۵۷ دالر معامله شد. در بازار داخلی 
ایران هم قیمت طا ۱۸ عیار ظهر روز گذشته  ۱۳ 
هزار تومان گران شد و بر روی ۱میلیون و ۵۴۲ هزار 
تومان قرار گرفت. روز گذشته فلز گران بهای داخلی 

۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش را ثبت کرده بود.

قیمت سکه چقدر شد؟ 
قیمت سکه هم که روز گذشــته در محدوده ۱۷ 
میلیون و ۵۰ هزار تومان بسته شــده بود در بازار 
روز گذشته تا ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باال 
رفت. البته عده ای از معامله گران مدعی بودند که 
سکه بازان روز گذشته دنده معکوس زدند و کانال 
۱۷ میلیون تومان از دست رفته است. از نگاه این 
دسته قیمت سکه روز گذشــته در محدوده ۱۶ 

میلیون و ۹۳۸ هزار تومان معامله شده است. 
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بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران در تابســتان 
امســال، تورم ســاالنه قیمت تولیدکننده ۳۹.۹ 
درصد، تورم نقطــه ای ۴۳.۲ درصد و تورم فصلی 
قیمــت تولیدکننده نیــز ۷.۱ درصــد افزایش 
داشته است. مرکز آمار ایران گزارش تورم قیمت 
تولیدکننده در تابستان امســال را منتشر کرده 
است. در این فصل شاخص قیمت کل تولیدکننده 
۶۷۱ بوده که نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( ۷.۱ 
درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( ۴۳.۲ درصــد و در چهارفصل منتهی به 
فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )تورم 

ساالنه( ۳۹.۹ درصد افزایش داشته است.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم ساالنه ۳۹.۹ 
درصدی قیمت تولیدکننده در فصل تابستان در 
مقایســه با تورم ســاالنه ۴۹.۷ درصدی در فصل 
بهار، ۹.۸ درصد کاهش داشــته است. به عبارتی، 
میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به 
ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی 
به تابستان ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، 
۳۹.۹ درصد افزایــش دارد اما آهنگ رشــد این 
شاخص نسبت به فصل بهار کاهش ۹.۸ درصدی 
داشته است. در این فصل بیش ترین تورم ساالنه با 
۵۸.۵ درصد مربوط به گروه »کشاورزی« و کم ترین 
تورم ســاالنه با ۱۲ درصد مربوط به گروه »تولید، 

انتقال و توزیع برق« است. همچنین بر اساس این 
گزارش تورم نقطه به نقطه ۴۳.۲ درصدی قیمت 
تولیدکننده در تابستان، در مقایسه با تورم نقطه ای 
۴۹.۳ درصدی در بهار امسال، ۶.۱ درصد کاهش 
داشته اســت. این یعنی میانگین قیمت دریافتی 
تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشــور، در 
فصل تابستان ۱۴۰۱ نســبت به دوره مشابه سال 
قبل ۴۳.۲ درصد افزایش دارد اما م این رشــد در 
تابستان نســبت به بهار ۶.۱ درصد کاهش داشته 
است. در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه با 
۶۰.۵ درصد مربوط به گروه »کشاورزی« و کم ترین 
تورم نقطه به نقطه با ۱۰.۹ درصد مربوط به گروه 

»تولید، انتقال و توزیع برق« بوده است. تورم فصلی 
۷.۱ درصدی قیمت تولیدکننده  نیز نســبت به 
تورم فصلی ۱۵.۸ درصدی بهار، ۸.۷ درصد کاهش 
داشته اســت. بنابراین میانگین قیمت دریافتی 
توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصوالتشان 
در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به 
فصل قبل، ۷.۱ درصــد افزایش دارد. در این فصل 
بیش ــترین تورم فصلی بــا ۱۷.۵ درصد مربوط به 
گروه »کشــاورزی« و کم ترین تورم فصلی با ۲.۴ 
درصد مربوط به گروه »تولید، انتقال و توزیع برق« 
می باشد. در این فصل گروه »صنعت« با نرخ تورم 

۲.۳- درصد مواجه بوده است.

نتایج یک پژوهش از مقایسه متوسط قیمت اقام 
خوراکی در مهرماه نشــان می دهد که در هشت 
قلم از کاالهای خوراکی تغییرات منفی اســت و 
بیشــترین کاهش در قیمت ها مربوط به سیب و 

پرتقال و روغن نباتی جامد بوده است.
به گزارش ایسنا، تامین غذا و خوراک همواره یکی 
از نیازهای اولیه بشــر بوده و بر این اساس هرچه 
قیمت اقام غذایی در بازار مشــمول تغییر شود 
تقاضا نسبت به آن همچنان وجود دارد زیرا حیات 
انسانها به این دســته کاالها وابسته است، از این 
هرگونه تغییر قیمتی در بازار اقام مصرفی غذایی 
بر زندگی آحــاد مختلف جامعــه اثرمی گذارد و 

معیشت آنها را تحت الشعاع قرار می دهد.

وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در راســتای 
وظایف ذاتی خود مبنی بر برقراری و توسعه رفاه در 
سطح جامعه و با ورود به بحث پرداخت یارانه نقدی 
و تعیین و توزیع بســته های حمایتی مختلف در 
این خصوص مشارکت داشته و آگاهی از آمارهای 
تورم، تغییرات قیمت اقام خوراکی و... می تواند در 
برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها مفید واقع شود.

بر ایــن اســاس مرکز برنامه ریــزی و اطاعات 
راهبردی وزارت کار، با توجــه به اهمیت موضوع 
رفاه و معیشت، گزارشی درخصوص تحلیل آماری 
تغییرات قیمت اقام خوراکی درخانوارهای شهری 
ارائه کرده اســت. به موجب این گزارش، مقایسه 
متوسط قیمت اقام خوراکی در مهر ماه مهر ۱۴۰۱ 

نسبت به ماه قبل از آن به گونه ای بوده که بیشترین 
افزایش قیمت در کاالهای منتخب مربوط به تخم 
مرغ ماشینی، مرغ ماشینی و موز بوده است.البته 
در ۸ قلم از کاالهای منتخب، تغییرات منفی بوده 
و بیشترین کاهش قیمت ها مربوط به سه کاالی 

سیب و پرتقال و روغن نباتی جامد بوده است.
مقایسه متوســط قیمت اقام خوراکی در مهرماه 
امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز نشان 
می دهد که در ۷ قلم حدود ۲۳.۳ درصد از کاالهای 
منتخب تغییر قیمت بیــش از ۱۰۰ درصد بوده و 
بیشترین افزایش قیمت در اقام روغن مایع، روغن 
نباتی جامد و سیب زمینی مشــاهده شده است. 
پرتقال با ۱۷ درصد، گوجه فرنگی با ۲۸.۶ درصد 

و چای خارجی بســته ای با ۲۸.۹ درصد کمترین 
میزان رشد قیمتها را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش ایســنا،  بر اســاس نتایج این گزارش 
متوســط قیمت حدود ۹۰ درصد اقام منتخب 
نظیر برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه 
یک، ماکارونی، گوشــت گاو یا گوســاله، ماهی 
قزل آال، شیر و ماست پاســتوریزه، لوبیا چیتی،  
قند و شــکر، رب گوجه فرنگــی و چای خارجی 
بسته ای نیازمند مداخله مستقیم در بازار به منظور 
کاهش قیمتها و متوســط قیمت اقام خوراکی 
همچون شیر خشک،  گوشــت گوسفند و گوجه 
 فرنگی مســتلزم برنامه ریزی خاص برای کنترل 

قیمتها هستند.

در حال حاضر ســقف تســهیات پــروژه نهضت 
ملی مسکن در شهرستان های استان تهران ۳۰۰ 
میلیون تومان است که با توجه به رشد قیمت مصالح 
ســاختمانی کفاف تکمیل طرح ها را نمی دهد و به 
همین دلیل سازندگان خواستار این هستند تا مبلغ 

وام ۴۵۰ میلیون تومان شود.
به گزارش ایســنا، وام ســاخت واحدهای نهضت 
ملی مسکن در شــهر تهران ۴۵۰ میلیون و در ۴۸ 
شهرستان این استان ۳۰۰ میلیون تومان است. این 
در حالی است که در شهر تهران پروژه دولتی وجود 
ندارد و اگر افرادی تمایل داشــته باشند می توانند 
از امتیاز طرح نهضت ملی مسکن برای پروژه های 

خودمالک در شهر تهران استفاده کنند.
در واقع ســقف تســهیات طرح های نهضت ملی 

مسکن در استان تهران ۳۰۰ میلیون تومان است 
که با توجه به تورم مصالح ساختمانی، این رقم برای 

تکمیل واحدها کافی نیست.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران تعداد 
واحدهای خودمالک استان تهران که از تسهیات 
نهضت ملی  مسکن  اســتفاده می کنند را ۵۳ هزار 
و ۲۱۴ واحد با میانگین پیشرفت ۵۳ درصد عنوان 
کرده اســت. در بخش پروژه های دولتی نیز ظاهرا 
۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان تهران 
به مرحله ی فونداسیون رسیده که جمع واحدهای 
در حال ساخت را به حدود ۷۳ هزار واحد می رساند.
با این حال بررســی های میدانی نشان می دهد به 
دلیل افزایش قیمت ســیمان، فــوالد و یونولیت، 
عمده طرح های نهضت ملی مســکن استان تهران 

در هفته های اخیر دچار کندی در اجرا شده اند. از 
طرف دیگر پیشنهاد افزایش سقف تسهیات از ۳۰۰ 
به ۴۵۰ میلیون داده شــده اما هنوز بانک مرکزی 

موافقت خود را با این افزایش اعام نکرده است.
ایرج رهبرـ  سازنده یکی از پروژه های نهضت ملی 
مسکن در استان تهران با بیان این که پرداخت متمم 
در برخی مناطق محقق نشده است گفت: وام نهضت 
ملی مسکن به ازای هر واحد در کانشهر تهران ۴۵۰ 
میلیون تومان اســت، اما هنوز وام ما ۳۰۰ میلیون 
است و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان محقق نشده 
است. البته در شهرهای جدید که بعضا کیلومترها 
از تهران دور هستند ۴۵۰ میلیون تومان پرداخت 
می شود اما در شهرهایی مثل اسامشهر و شهریار 

شکل اجرایی به خود نگرفته است.

یکی دیگر از مشــکات به عدم همــکاری برخی 
متقاضیان در پرداخت آورده مربوط می شود. پس 
از ثبت نام هــای صورت گرفتــه ۱۲۸ هزار و ۳۸۸ 
نفر متقاضی نهضت ملی مســکن در استان تهران 
تائید نهایی شدند که از این تعداد تاکنون ۶۵ هزار 
نفر افتتاح حساب داشــته و تعداد کسانی که ۴۰ 
میلیون تومان اولیه را واریز کرده اند فقط  ۲۲ هزار 

نفر هستند.
چند روز قبلـ  ابراهیم  رئیسی - رئیس جمهوری -  
سفر یک روزه ای به شهرستان اسامشهر داشت که 
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درخواست 
افزایش تسهیات نهضت ملی مسکن در شهرهای 
رباط کریم، پاکدشت، اسامشهر، پرند، هشتگرد و 

ایوانکی را در جریان این سفر مطرح کرد.

تورم قیمت تولیدکننده در تابستان امسال به 40 درصد رسید

فشار تورم  بر  بخش کشاورزی

مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت کار اعالم کرد

سه کاالیی که کمترین رشد قیمت را در مهرماه داشتند

درخواست افزایش تسهیالت پروژه نهضت ملی مسکن

شهرهای استان تهران در انتظار وام ۴۵۰ میلیون تومانی

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com

اولویت رفع موانع تولید
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

شرایط تورمی ایجاب می کند که دولت برای جبران قدرت خرید مردم و حمایت از اقشــار ضعیف ترین به جای پرداخت پول به سراغ کاال برود. در واقع یارانه کاالیی در مقایسه با یارانه نقدی مناسب تر و کاراتر به نظر 
می رسد. اما واقعیت این است که اجرای این طرح نیاز به ایجاد زیرساخت ها و ساز و کارهای دارد. در حال حاضر ساز و کار اجرای این طرح کاما نامشخص است و ابهامات زیادی ر در مورد آن دارد. در واقع این اجرای 

این طرح برای دولت زحمت دارد و به نظر می رسد دلیل تاخیر در اجرای این طرح نیز همین چالش های اجرا باشد. 
اینکه دولت چطور این یارانه را پرداخت کند، چه کاالیی توزیع شود، مراکز خرید کاال و فروشنده های کاال چطور انتخاب شود، قیمت با فروشنده چطور تعیین شود، چطور کاالی یکسانی در مناطق مختلف توزیع شود، 

بازار داللی شکل نگیرد و...همه و همه چالش های اجرای این طرح هستند. اما در هر صورت پرداخت کوپن الکترونیک نسبت به پرداخت یارانه نقدی به عدالت نزدیک تر است. 
 این طرح در واقع مشابه همان اعطای کوپن در دوران جنگ است که در حال حاضر قرار است با استفاده از ابزارهای مدرن تنها شکل آن تغییر کند ولی در واقع همان طرح است.

در مورد منابع تامین مالی طرح کاال برگ الکترونیک نیز ابهاماتی وجود دارد. دولت باید درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ارزی و ... خود را بررسی کند و منابع تامین مالی این طرح را نیز به طور دقیق مشخص کند.
اگر قرار است برای اجرای چنین طرح هایی دولت دست به چاپ پول بزند و تورم از این مسیر ایجاد کند، اهداف این طرح زیر سوال خواهد رفت. در واقع با چاپ پول و تامین نقدینگی از این طریق هر دولتی می تواند کشور 
را اداره کند، اما تبعات چنین اقداماتی هزینه زیادی دارد. اما در کل دولت باید به جای پیش بردن چنین طرح هایی به تولید بپردازد، موانع تولید را برطرف کند، تامین مالی تولید را تسهیل کند. همچنین باید به طرق 

مختلف تورم را کنترل کند و از اقداماتی که باعث تشدید تورم می شود جلوگیری کند، اگر قدرت خرید مردم حفظ شود و تورم کنترل شود، مردم درآمد خود را برای پرداخت هزینه  ها مدیریت می کنند.



3 بازار

دبیر اتحادیه فناوران رایانه خاطر نشان کرد: افزایش 5 درصدی نرخ 
ارز نیمایی تاثیر ملموس خود را بر بازار کاالهای آی تی گذاشــته و 

قیمت لپ تاپ در بازار حدود 5 درصد گران شده است.
ناصر جاللی با اشاره به نوسان های نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت لپ تاپ 
و تبلت، گفت: افزایش 5 درصدی نرخ ارز نیمایی تاثیر ملموس خود 
را بر بازار کاالهای آی تی گذاشته و قیمت لپ تاپ در بازار حدود 5 
درصد گران شده است؛ به عنوان مثال یک مدل لپ تاپ برند لنوو که 
ماه گذشته 24 میلیون تومان فروخته  شد امروز نرخ آن به 25 میلیون 

تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه بازار تبلت مانند گذشــته داغ نیســت، ادامه داد: 
اوج مصرف تبلت به دوره غیرحضوری شــدن مــدارس و کارکرد 
آموزشــی آن  بازمی گردد؛ افزایش نرخ ها در تبلت نیز محســوس 
است؛ یک مدل تبلت که در بازار ماه پیش 11 میلیون تومان عرضه 
می شــد امروز 12 میلیون و 500 هزار تومان بفروش  رسید؛ البته 

نرخ  تبلت در بازار متفاوت اســت و می توان تبلت با نرخ 2 میلیون 
تومان نیز خریداری کرد اما این تبلت بیشــتر برای بچه ها کارکرد 
دارد. دبیر اتحادیه فناوران رایانه تصریح کرد: با کاهش قدرت خرید 
 مردم لپ تاپ های قدیمی آپدیت  شــدند و صاحبــان آنها همان را 

استفاده کردند.
جاللی باال و پایین آمدن نرخ تلفن همــراه را متاثر از نحوه واردات 
دانســت و افزود: نرخ ارز در قیمت موبایل موثر است اما نحوه عرضه 
آن بیشــتر در قیمت تلفن همراه نقش بازی می کند به عنوان مثال 
اگر عرضه یک گوشی در بازار زیاد باشد قیمت آن محصول می ماند 
و بالعکس، اگر عرضه یک مدل گوشی در بازار محدود شود قیمت ها 

باال می رود.
به گفته این فعال صنفی؛ قیمت تلفن همراه مدل آیفون حدود یک 
میلیون تومان کاهش پیدا کرد. چراکه آیفون 14 ریجستر نشد )حتی 
آیفون های مسافری( و هنوز آیفون 13 در بازار مصرف و خریدار دارد 

و اگر آیفون 14 ریجستر شود قیمت مدل های قدیمی آیفون ریزش 
می کند.

دبیر اتحادیه فناوران رایانه در پاسخ به این پرسش که تجربه نشان 
داده است که همواره با افزایش قیمت ها در بازار عطش برای خرید از 
سوی مصرف کنندگان دوچندان می شود، آیا تمایل برای خرید در 
بازار محصوالت رایانه ای افزایش پیدا کرده اســت؟ گفت: فروش ها 
تقلیل پیدا کرده است در شــرایط عادی یک واحد صنفی در مراکز 
عرضه این لوازم آی تی حداقل 7 تا 8 لپ تاپ می فروشــد اما امروز 
فروش ها کاهش پیدا کرده و به روزانه فروش یک لپ تاپ رســیده 

است.
این فعال صنفی خبر افزایش نرخ فلش را تکذیب کرد و گفت: افزایش 
قیمت فلش در بازار ملموس نبود و فعاالن اقتصادی بعد از مسدود 
کردن پلتفرم های خارجی برای پیش بردن روند تجاری خود راهی را 
پیدا می کنند یا ایمیل می زنند و یا از فیلترشکن ها استفاده می کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی گفت: با توجه به تلفات 8 
هزار و 500 تن قزل آال در سیل اخیر برآورد می شود که تولید به ۹5 
هزار تن برسد. آرش نبی زاده گفت: قیمت کنونی هر کیلو سالمون 
در عمده فروشی تهران 85 هزار تومان و قزل آال 7۶ هزار تومان است.
او قیمت تمام شده هرکیلو قزل آال را حدود ۹0 هزار تومان اعالم کرد 
و گفت: با توجه به اختالف معنادار قیمت تمام شــده با نرخ فروش 

محصول سر مزرعه، تولیدکنندگان رغبتی به تولید ندارند. نبی زاده 
می گوید: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید قزل آال به ۹0 تا 
۹5 هزارتن برسد، درحالیکه 2 سال قبل 135 هزار تن تولید داشتیم.
مدیرعامــل اتحادیه تعاونی ماهیان ســردآبی گفــت: بنابر آمار 8 
هزار و 500 تن قزل آال با وزن باال در ســیل اخیــر از بین رفت که با 
این وجود بازار صادرات دچار چالش شــد، حــال امیدواریم که در 

 بازارهای هدف بتوانیم مشــتری برای قزل آال بــا وزن های پایین 
پیدا کنیم.

نبی زاده گفت: کاهش اخیر قیمت مرغ تاثیری در بازار قزل آال نداشته 
است، هر چند اســتمرار این روند می تواند بازار ماهی را تحت تاثیر 
قرار دهد. اما به طور کلی کاهش قیمت مرغ مقطعی است و در هفته 
های آتی با کاهش تولید، بازار مجدد به روند عادی خود باز می گردد.

نبی پور گفت: بنابر آمار طی 7 ماه اخیر، مرغداران تخم گذار به سبب 
عرضه تخم مرغ کمتر از نرخ مصوب ۶ هــزار و 500 میلیارد تومان 
متضرر شــدند. ناصر نبی پور گفت: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری 38 هزار و 500 تا 38 هزار و 700 تومان معادل شانه 
ای 78 هزار تومان است. به گفته او، عرضه هر شانه تخم مرغ فله در 
خرده فروشی ها با احتساب 17 درصد سود و کرایه حمل و نقل با نرخ 

۹0 هزار تومان منطقی است.

نبی پور از تولید روزانه 1300 تا 1500 تن تخم مرغ خبر داد و گفت: با 
توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، دولت با پرداخت یارانه یا کاالبرگ 

باید از اقشار آسیب پذیر کمک کند تا مصرف افزایش یابد.
این مقام مســئول گفت: بعد از اصالح نظام یارانه متوسط قیمت هر 
کیلو تخم مرغ درب مرغداری تا مهرماه 2۹ هــزار تومان بود که به 
ســبب عرضه تخم مرغ ۶ هزار و 500 تومان کمتــر از نرخ مصوب، 

مرغداران ۶ هزار و 500 میلیارد تومان متضرر شدند.

به گفته او، برآوردها حاکی از آن اســت که تولید تخم مرغ تا پایان 
ســال به یک میلیــون و 100 هزار تن برســد که بدلیــل افزایش 
10 درصدی تولید و کاهــش قدرت خرید خانــوار حداقل تا پایان 
ســال ۶0 هزار تن تا پایان ســال مــازاد خواهیم داشــت. رئیس 
هیئت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گــذار تهران قیمــت منطقی 
 هر عــدد تخم مــرغ فله در خرده فروشــی هــا را 3 هــزار تومان 

اعالم کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم فلزي خانگي )آشپزخانه( تهران از برگزاري 
نمایشگاه لوازم خانگي خبر داد و بیان داشت: این نمایشگاه متشکل از حضور 
اعضاي چهار صنف لوازم فلزي آشپزخانه- پالستیک و نایلون- لوازم خانگي 
و چیني و بلور از 2۹ آذر لغایت 2 دي 1401 در مرکز نمایشــگاههاي بین 

المللي تهران برگزار مي شود.
حسن حسني، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم آشپزخانه فلزي خانگي) 
آشپزخانه( تهران با بیان اینکه نمایشگاه لوازم خانگي در فضایي بالغ بر 40 
هزار متر مربع در هشت سالن برگزار مي شود گفت: هر ساله این نمایشگاه با 
حضور غرفه داراني که حاصل تالش هاي خود را در یک سال اخیر به نمایش 
مي گذراند با استقبال بي نظیر بازدیدکننده برگزار مي شود. بازخوردها نشان 

از پیشرفت و ترقي در مدل ها، کیفیت، کمیت و طراحي هاي بي نظیر این 
گروه از کاالهاي مورد عرضه در سبد خانوار دارد. امید است تا با همت همه 

تالشگران در این عرصه شاهد پیشرفت هاي بي بدیلي در آینده باشیم.
وي در ادامه با اشاره به مشکالت تقاضا در بازار گفت: با توجه به تولیدات بسیار 
با کیفتي که تولیدکنندگان داخلي دارند بازار لوازم آشپزخانه از این تولیدات 
اشباع است؛ اما متاسفانه به دلیل گران شدن کاالها و عدم توانایي مالي افراد، 
روز به روز تقاضا براي خرید کاالها کم و کمتر مي شود. نمي توان با درآمدهاي 
پایین افراد انتظار داشت که براي خرید به بازار مراجعه کنند. در گذشته مردم 
ظروف تفلون و چدن را تعمیر و بازســازي نمي کردند و با استهالک لوازم 
خانگي، براي خرید کاالي جدید به بازار مراجعه و مي کردند؛ اما اکنون سعي 

مي کنند لوازم خود را تعمیر کنند و همین امر موجب عدم تقاضا در بازار 
شده است. حسني با اشاره به موارد موثر در رونق بازار گفت: تمایل به ازدواج 
و تهیه لوازم جهیزیه در گذشته بیشتر بود؛ اما باز هم به دالیل مادي و عدم 
توانایي جوانان جهت تامین هزینه هاي زندگي، تمایل براي ازدواج کمتر شده 
و موجب گردیده براي خرید جهیزیه به بازار مراجعه نداشته باشیم. در حالیکه 

خریدن جهیزیه از مراسم واجب خانواده بوده و هست.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم فلزي خانگي)آشپزخانه( تهران همچنین 
گفت: از زمان ممنوعیت واردات، تولیدکنندگان داخلي تالش خود را مضاعف 
کرده و سعي در استقالل براي تولید لوازم خانگي داشتند. ثبات ارز و قیمت 

ها مي تواند بازار را بسیار متحول و مترقي و پر جنب و جوش کند.

افزایش ۵ درصدی قیمت لپ تاپ در روزهای اخیر

ریزش یک میلیون تومانی نرخ آیفون

تولید قزل آال به ۹۵ هزارتن می رسد

زیان ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مرغداران در ۷ ماه اخیر

نمایشگاه لوازم خانگي برگزار مي شود
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جریمه های 30 تا 100 میلیونی نانوایان متخلف
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی خاطر نشان کرد: 
نانوا 85 درصد هزینه تولید را پرداخت می کند 
برای اینکه بتواند هزینه ها خــود را جبران کند 
به ناچار کم فروشــی و یا گران فروشی می کنند. 
اتحادیــه مخالف چنین اقداماتی اســت اما بعد 
از بررســی اوضاع متوجه می شــود که چاره ای 
جــز این نــدارد؛ از ســوی دیگــر جریمه های 
ســنگین 30 تا 100 میلیونی برای نانوایان در 
نظر گرفته انــد که این جریمه ها نیــز بازدارنده 
نیســت چراکه نانوا باز تالش دارد برای جبران 
 ایــن جریمه هــا از جیــب مصرف کننــدگان 

هزینه کند.
محمد ســلیمانی در پاســخ به این پرسش که 
برخی مشــاهدات میدانی حاکــی از این مهم 
اســت که تعــدادی از نانوایان اقــدام به جمع 
آوری دســتگاه های پــز هوشــمند کردند آیا 
این خبــر را تایید می کنید؟ گفت: گزارشــی از 
جمع آوری دســتگاه ها پز از ســوی نانوایان به 
اتحادیه داده نشــده اســت؛ اما این دستگاه ها 
پشــتیبانی قوی ندارند و برای تعمیر دســتگاه 
نانوا حداقل باید 24 ساعت یا حتی 2 روز منتظر 
بماند که دستگاه سرویس و به روز شود، همین 
مســائل باعث شــده اســت که نانوایان تمایل 
 چندانی برای اســتفاده از این دستگاه ها از خود 

نشان ندهند.
وی با بیان اینکه برخی از نانوایان دســتگاه های 
پز قدیمــی را تحویل دادند، گفــت: تعدادی از 
نانوایان دســتگاه های پز قدیمی را حفظ کردند 
تا در صــورت بروز مشــکل در دســتگاه های 
جدید بتوانند از آنها اســتفاده کنند چراکه در 
 شــرایط فعلی کمتر شــخصی پول نقد همراه 

خود دارد.
ایــن فعــال صنفی بــا اشــاره به مشــکالت 
دستگاه های پز هوشــمند، گفت: دستگاه هایی 
که به اینترنت متصل هســتند مشکالت جدی 
دارند و قطع و وصل شــدن آنها زمان بر اســت 
 از سوی دیگر دستگاه های ســیمی نیز جوابگو 

نیستند.
به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی؛ هوشمند 
کردن نانوایان یک کار ملی بــود و نباید تنها به 
یک شرکت واگذار می شد؛ بانک سپه برای جلو 
بردن کار باید از همکاری چند شرکت دیگر بهره 
می گرفت و اینگونه پشتیبانی آن قوی تر می شد. 
برخی از نانوایان به اتحادیه مراجعه می کنند که 

پشتیبانی برای آنها رول نمی آورد.
ســلیمانی با بیــان اینکــه مرحلــه دوم طرح 
هوشمندســازی نانوایان اجرایی نشــده است، 
گفت: این طرح همچنان در مرحله اول اســت و 
هنوز برای مسئوالن محرز نشــده است که نانوا 

چقدر فروش دارد؟ 80 نانوا ســنگکی و بیش از 
100 نانوا ســنتی در تهران هنوز مجهز به این 
دستگاه نشده اند؛ اجرای این طرح به این مرحله 
نرسیده اســت که هر نانوا در ماه چند کیسه آرد 

مصرف می کند.
این فعال اقتصادی در پاســخ به این پرسش که 
چرا نان ها کیفیت سابق را ندارند و یک روز بعد 
از پخت نمی تــوان آنها را مصــرف کرد؟ گفت: 
کیفیت نان به آردی که نانــوا از آن برای پخت 
اســتفاده می کند ارتباط مستقیم دارد؛ نانوایان 
یک واحد تولیدی هســتند؛ البته در بررســی 
کیفیت نان باید عوامل دیگر را در نظر داشــت، 
نرخ نامه نانوایان مربوط به 1400 است و نانوایانی 
که آرد نوع یــک دریافت می کننــد 15 درصد 
ونــوع دو 10 درصــد مابه التفــاوت را دریافت 
 می کند که این مبلغ نمی توانــد هزینه نانوایان 

را تقبل کند.
وی ادامــه داد: نانوا 85 درصد هزینــه تولید را 
پرداخت می کنــد برای اینکه بتوانــد هزینه ها 
خود را جبــران کند به ناچار یا کم فروشــی و یا 
گران فروشــی می کند. اتحادیه مخالف چنین 
اقداماتی اســت اما بعد از بررسی اوضاع متوجه 
می شود که چاره ای جز این ندارد؛ از سوی دیگر 
جریمه های ســنگین 30 تا 100 میلیونی برای 
نانوایان در نظر گرفته اند کــه این جریمه ها نیز 
بازدارنده نیست چراکه نانوا باز تالش دارد برای 
جبران این جریمه هــا از جیب مصرف کنندگان 

هزینه کند.
ســلیمانی با تاکید بر این نکته که باید شرایطی 
فراهم شــود که نانوا ســالم کار کنــد، گفت: 
تا زمانی کــه نانوا نتوانــد هزینه هایش را تامین 
کند چنین عکس العمل هایی از ســوی نانوایان 

اجتناب ناپذیر است.
رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی میانگین پخت 
نان در روز برای نانوایان را حدود 8 کیسه دانست 
و افزود: اتحادیه مخالف فروش نان با قیمت های 
غیرمتعارف است اما باید نرخ نامه نیز اصالح شود.

وی با انتقــاد از برخی رفتارهای بازرســان در 
ســنجش وزن نان ها، افزود: مشاهده شده است 
که برخی بازرســان یــک نان را بــه واحدهای 
صنفی اطراف نانوا می برند تــا آن را وزن کنند 
یعنی به وزنه تــرازوی نانوایان اعتمــاد ندارند 
این در حالیســت که ایــن ترازوهــا دیجیتال 
اســت و اینگونه آبروی صنــف را می برند؛ این 
عکس العمل ها شایســته نانوایان نیســت چرا 
که در نرخ نامــه نانوایان 2 درصــد هم خطا در 
چانه ها لحاظ شــده اســت و خطــا در ضریب 
دســت وجــود دارد بایــد حداقل 3 تــا 4 نان 
 وزن گیری شــود و میانگین ایــن وزن ها معیار

 قرار بگیرد.

روند افزایشی مهاجرت ها طی سالیان اخیر 
کامال مشهود است. پس از شــیوع کرونا 
کمبود کادر درمان به شکل جهانی در خیلی 
از کشورها احساس شــد و این کشورها با 
مشاهده این مشکل با شرایط و تسهیالت 
آسان تر از گذشته، اقدام به جذب پرستاران کردند و این سبب افزایش 
مهاجرت ها شد. این موضوع جای تاسف دارد چراکه برای تربیت یک 
پرستار حدود یک میلیارد تومان هزینه می شود اما باید بتوانیم از این 
افراد استفاده کنیم.  جلسات و پیگیری های زیادی در این زمینه از سوی 
نظام پرستاری و وزارت بهداشت صورت گرفته است اما الزم است که 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی با قاطعیت بیشتری 
به این امر اهتمام ورزند. هنوز برای استخدم این پرستاران نه بودجه ای 
در نظر گرفته شده و نه مجوز استخدامی صادر شده است و این عزیزان 
در حالی که در اوج کرونا جان خود را کف دســت گرفتند و به مراکز 
بیمارستانی رفتند، اما اکنون بالتکلیف هستند. تنها در استان تهران 
حدود 2000 پرستار تمدید طرحی کرونا تعدیل شدند. معاون پرستاری 

وزارت بهداشت درباره وضعیت مهاجرت پرستاران گفت: آمار رسمی 
از مهاجرت پرستاران نداریم، اما بر اساس اعالم سازمان نظام پرستاری، 
ساالنه حدود 1250 هزار نفر برای گوداستندینگ )گواهی مورد نیاز 
برای مهاجرت( درخواست می دهند. معاون پرستاری وزارت بهداشت 
با بیان اینکه از ماه های آینده که بررسی اسناد توسط بیمه ها انجام شود 
میزان دریافتی پرستاران بر اساس عملکرد و تعرفه خدمات آن ها خواهد 
بود، آخرین جزئیات اجرای »قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری« 
را تشریح کرد.  دکتر عباس عبادی به مناسبت سالروز میالد حضرت 
زینب )س( و روز پرســتار درباره وضعیت اجرای قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری اظهار کرد: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری سال 
138۶ در مجلس به تصویب رسید و قرار بود تا سه ماه پس از تصویب 
این قانون، آیین نامه اجرایی آن نوشته شود، اما اجرای آن 15 سال به 
طول انجامید! وی ادامه داد: خوشبختانه در دولت سیزدهم با عزم دولت 

اجرای این قانون آغاز شد و در سال جاری عملیاتی خواهد شد.
 

پرداخت مبلغ علی الحساب به پرســتاران در قالب 
تعرفه گذاری

 وی افزود : سه سند برای اجرای قانون نیاز بود. سند اول مصوبه هیئت 

وزیران برای تعیین ارزش نسبی خدمات بود که در اردیبهشت ماه ابالغ 
شد؛ سند دوم رسیدگی به اسناد بود که توسط شورای عالی بیمه ابالغ 
شد و سند سوم نیز آماده شدن زیرساخت های HIS بیمارستان ها بود 
تا خدمات پرستاری در صورتحساب بیمار لحاظ و درآمد های ناشی از 
تعرفه ها و سهم پرستاران احصا شود.  مجموعه این اتفاقات از اردیبهشت 
تا پایان تیرماه ســال جاری انجام گرفت و با پیگیری های مقام عالی 
وزارت بهداشت، اولین پرداختی بر اساس تعرفه گذاری از 1۶ آبان ماه به 
بیمه سالمت انجام شد تا آن را به دانشگاه ها بدهند؛ دانشگاه های علوم 
پزشکی از 1۶ آبان ماه تاکنون لیست کارکنان را احصا کردند و مبلغی 

به صورت علی الحساب به پرستاران پرداخت می کنند.
 

نحوه محاسبه پرداختی علی الحساب
 معاون پرستاری وزارت بهداشــت درباره نحوه محاسبه پرداختی 
علی الحساب به پرستاران تصریح کرد: میانگین دریافتی همکاران در 
سه ماه اخیر، محاسبه و ضرب در ضریب 2.2 می شود و این مبلغ به 
عنوان کارانه به پرستاران پرداخت می شود، اما از ماه های آینده و زمانی 
که بررسی اسناد توسط بیمه ها انجام شود میزان دریافتی پرستاران بر 

اساس عملکرد و تعرفه خدمات آن ها خواهد بود.

میزان پوشش بیمه ای تعرفه خدمات پرستاری
 وی درباره میزان پوشــش بیمه ای تعرفه خدمات پرستاری گفت: 
در خدمات بستری، ۹0 درصد هزینه های مربوط به تعرفه خدمات 
پرستاری را بیمه پایه پرداخت می کند و 10 درصد فرانشیز نیز توسط 
بیماران پرداخت می شود؛ در بخش ســرپایی نیز سهم بیمه پایه از 
تعرفه خدمات پرستاری 70 درصد و میزان فرانشیز پرداختی بیماران، 

30 درصد است.
عبادی در پاسخ به این سؤال که آیا پایین بودن میزان پوشش بیمه ای 
در بخش سرپایی باعث افزایش پرداخت از جیب مردم نمی شود؟ بیان 
کرد: اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری در درازمدت باعث کاهش 
پرداخت از جیب مردم نیز خواهد شد، زیرا هزینه برخی از خدمات که 
تا پیش از این پرستار ارائه می کردند، بر اساس تعرفه پزشکی از بیمار 

دریافت می شد که گران تر بود.
 

کمتر از یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی داریم
 معاون پرســتاری وزارت بهداشــت درباره معضل کمبود نیرو در 
حوزه پرســتاری اظهار کرد: در حال حاضر به طور میانگین به ازای 
هر تخت 0.۹5 نفر پرستار یعنی کمتر از یک پرستار داریم، اما طبق 
استانداردها، به 1.8 نفر پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی نیاز است.

وی با بیان این که همه ســاله تعدادی از پرســتاران بازنشســته 
می شــوند و همزمان تعدادی تخت بیمارســتانی نیز به کشــور 
اضافه می شــود که نیاز به نیرو های پرســتاری را افزایش می دهد؛ 
خاطرنشــان کرد: به دلیل افزایش نیاز به نیروی پرستاری، جذب 
نیرو باید شتاب بیشتری داشــته باشــد و ضرورت دارد نهاد های 
دیگر مانند ســازمان امور اداری و اســتخدامی به وزارت بهداشت 
مجوز های اســتخدامی جدید بدهد. در نظام سالمت ساالنه حدود 
10 هزار نفر بازنشســته می شــوند که 40 درصد آن ها پرســتار 
 هستند و می توان گفت که ســاالنه حدود 4000 نفر از پرستاران،

 بازنشسته می شوند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به این که با پیری جمعیت 
نیاز به خدمات سالمت افزایش می یابد؛ گفت: مسئله سالمند شدن 
جمعیت می تواند در کمتر از 20 سال آینده یک بحران جدی ایجاد 
کند البته کمبود پرستار در تمام نظام های سالمت جهان یک معضل 
مزمن است و با تســهیالتی که کشور های پیشرفته ایجاد می کنند 
مهاجرت پرستاران از برخی کشــور ها در حال افزایش است که این 

امر ناشی از مساعد نبودن شرایط کاری و استخدامی در کشورهاست.
وی درباره وضعیت مهاجرت پرســتاران ابراز کرد: آمار رســمی از 
مهاجرت پرستاران نداریم، اما بر اساس اعالم سازمان نظام پرستاری، 
ساالنه حدود 1250 هزار نفر برای گوداستندینگ )گواهی مورد نیاز 
برای مهاجرت( درخواست می دهند که البته ممکن است همه این 

افراد اقدام به مهاجرت نکنند.
 

آخرین خبر ها از جذب و استخدام پرستاران
عبادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین خبر ها از جذب و استخدام 
پرســتاران گفت: آخرین آزمون استخدامی پرســتاران مربوط به 
بهمن ماه سال 13۹۹ بود که 20 هزار نفر پرستار از این طریق جذب 
شدند البته ۶۶ هزار نفر از نیرو های سالمت نیز مشمول قانون تبدیل 
وضعیت ایثارگران شــدند که حدود 30 تا 40 درصد آن ها از گروه 

پرستاری بودند.
 به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت، جلسات متعددی در نهاد 
ریاست جمهوری با حضور مسئوالن سازمان امور اداری و استخدامی 
برای جذب پرستاران برگزار شده، اما مصوبه نهایی هنوز ابالغ نشده 
است؛ با وجود این قول مساعد داده شده که در نیمه دوم سال جاری، 
مجوز برگزاری آزمون استخدامی به وزارت بهداشت داده شود. وی 
درباره آمار شهدای مدافع سالمت بیان کرد: پرونده حدود 320 نفر 
از شهدای مدافع سالمت احراز شده که بخشی از این افراد، از گروه 

پرستاری هستند.
 معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره وضعیت مراکز ارائه خدمات 
مراقبت پرســتاری در منزل )مراکز هوم کر( تصریــح کرد: بیش از 
1350 مجوز تأسیس مرکز هوم کر در کشور صادر شده است؛ طبق 
اســتاندارد باید به ازای هر 50 هزار نفر جمعیت یک مرکز خدمات 
مراقبت پرستاری در منزل داشته باشیم که بر این اساس 350 مرکز 
کم داریم و باید حداقل 1700 مرکز هوم کر در کشور داشته باشیم. 
امیدواریم با دستورالعمل تسهیل راه اندازی کسب و کار ها به زودی به 

این استاندارد نزدیک شویم.
 وی با بیان این که فهرســت مراکز مجوزدار مراقبت پرستاری در 
منزل در سایت دانشگاه های علوم پزشــکی قابل دسترسی است؛ 
نبود پوشــش بیمه ای برای ارائه این خدمات را از چالش های حوزه 
پرستاری در منزل عنوان و تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی بیمه، 
تعرفه خدمات هوم کر را مشخص کرده، اما این تعرفه ها هنوز تحت 
پوشش بیمه نیست و مردم باید به شکل آزاد این خدمات را دریافت 
کنند؛ البته بعضی از بیمه های تکمیلی و بیمه نیرو های مسلح برخی 
از خدمات پرستاری در منزل را پوشــش می دهند، اما عمده مردم 
نمی توانند از این خدمات در قالب پوشــش بیمه ای استفاده کنند. 
این در حالی است که ارائه خدمات پرستاری در منزل میزان بستری 
و بازگشت بیمار به بیمارســتان را کاهش می دهد و بنابراین منافع 
 اقتصادی زیادی در درازمدت برای بیمه ها دارد و باید در این بخش 

سرمایه گذاری شود.

News kasbokar@gmail.com

دو هزار پرستار طرحی کرونا در تهران تعدیل شدند 

درخواست ساالنه ۱۲۵۰ پرستار برای گواهی مهاجرت 
هزینه یک میلیاردی برای تربیت هر یک پرستار 

دستگاه های پوز نانوایان پشتیبانی قوی ندارند
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علیرغم کاهش شدید کارکنان؛
62 هزار حساب كاربری مسدود شده در توئيتر احيا می شود

طبق گزارشی جدید توئیتر اکنون مشــغول انجام فرایندی است تا حدود 
۶۲ هزار حساب کاربری مسدود شــده که هرکدام بیش از ۱۰ هزار فالوئر 
دارند را احیا کند. این رقم شامل یک حســاب کاربری توئیتری با بیش از 
۵ میلیون فالوئر و ۷۵ حســاب کاربری با بیش از یک میلیون فالوئر است. 
حساب های کاربری مورد بحث هنوز فاش نشده اند، هرچند ممکن است 
برخی اشخاصی که قبال در این پلتفرم ممنوع شده بودند مانند استیو بنن 

مشاور سابق کاخ سفید در میان حساب های در حال احیا باشند.
نشــریه پلتفرمر ادعا می کند کارمندان توئیتر پروژه احیای حساب های 
کاربری را »انفجار بزرگ« نامیده اند. به گفته کارمندان در شــرایطی که 
توئیتر بسیاری از نیروهای مهندســی خود را از دست داده، اجرای چنین 

پروژه ای ممکن است به بی ثباتی بیشتر در پلتفرم منجر شود.
در این میان رویترز نیز در خبری به نقل از یوئل راث رییس سابق اعتماد و 
امنیت توئیتر نوشته است این شبکه اجتماعی تحت کنترل ایالن ماسک) 
مالک جدید پلتفرم( به مکان امن تری تبدیل نمی شــود. همچنین او در 
نخستین مصاحبه از زمان استعفا از ســمش در توئیتر در ماه جاری اعالم 

کرد این شرکت نیروی انسانی کافی برای انجام فعالیت های ایمنی ندارد.
پس از خرید توئیتر توسط ماسک، راث در توئیتی نوشته بود: پلتفرم تحت 
مالکیت وی اقداماتی برای ارتقای ایمنی انجام داده است اما هنگامیکه در 
کنفرانس »نایت فاندیشن« از او سوال شد که همچنان همین نظر را دارد، 
در پاسخ گفت: خیر. راث یکی از نیروهای قدیمی توئیتر بود که به برخی 
اقدامات این شــبکه اجتماعی از جمله تعلیق دائم دونالد ترامپ) رییس 

جمهور سابق آمریکا( در سال گذشته میالدی کمک کرد.

تيك تاک برای برخی كارمندان دولتی در آمريكا 
ممنوع شد

در داکوتای جنوبی آمریکا کارمنــدان دولتی اجازه ندارند تیک تاک روی 
دستگاه هایشــان نصب کنند زیرا فرماندار این ایالت معتقد است این اپ 
چینی یک تهدید امنیت ملی به حســاب می آید. طبق دســتور اجرایی 
امضا شده توسط کریستی نوئم فرماندار ایالت داکوتای جنوبی، کارمندان 
و پیمانکاران دولتی اجازه ندارند اپ را دانلــود کنند یا از طریق وب به آن 

دسترسی یابند.
او در بیانیه ای اعالم کرد: از آنجا کــه وظیفه ای مهم برای حفاظت از داده 
های شهروندان داکوتای جنوبی برعهده داریم، باید به سرعت این اقدام را 
اجرا کنیم. امیدوارم ایالت های دیگر نیز از داکوتای جنوبی پیروی کنند و 
کنگره باید اقدام وسیع تری انجام دهد. تیک تاک یک اپ چینی اشتراک 
گذاری ویدئو است که به بایت دنس تعلق دارد و اکنون با سختگیری های 

سیاستمداران و مقامات آمریکایی روبرو است.
کاخ سفید، کنگره و کمیته سرمایه گذاری خارجی در آمریکا هم مشغول 
بررسی اقداماتی هســتند که به میزان قابل توجهی شیوه عملکرد تیک 
تاک در آمریکا را تغییر می دهد. مقامــات آمریکایی عالوه بر نگرانی های 
معمول مربوط به شبکه های اجتماعی درباره سیاست جمع آوری اطالعات 
تیک تاک و رابطه آن با دولت چین نگران هســتند. به همین دلیل برخی 

سناتورهای آمریکایی خواهان ممنوعیت کامل اپ شده اند.

مجلس به افزايش هزينه های مشتركان تلفن ثابت ورود كند
نماینده مردم نوشــهر در مجلس با انتقاد از اقدام شرکت مخابرات ایران 
در خصوص افزایش ۲۰ هــزار تومانی هزینه های مشــترکان تلفن ثابت 
خواستار ورود مجلس به این موضوع و رســیدگی به آن با قید دو فوریت 
شد. محمدعلی محسنی بندپی نماینده نوشهر و عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان  مجلس در جلسه روز چهارشــنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ مجلس شورای 
اسالمی در تذکری با تبریک فرارسیدن روز پرستار اظهار کرد: از مجلس 
یازدهم و دولت سیزدهم تشــکر می کنم که باالخره بعد از سال ها تعرفه 

خدمات پرستاری را اجرایی کردند.
وی همچنین در تذکری به وزیر ارتباطات و فناوری گفت: اخیراً شــرکت 
مخابرات ایران طی پیامکی به مشترکان تلفن ثابت اعالم کرده که مبلغ ۲۰ 
هزار تومان تحت عنوان حداقل هزینه های ماهانه تلفن ثابت به صورتحساب 
ماهیانه شان اضافه می شــود. این نماینده مجلس با طرح این پرسش که 
تا کی باید وزارتخانه های مختلف به جــای کاهش هزینه ها برای افزایش 
درآمدهایشان دست در جیب مردم بکنند؟ ادامه داد: خواهش من این است 
که هیئت رئیسه محترم با قید دو فوریت به این موضوع بپردازد و نگذارد که 

به اقتصاد مردم بیش از این فشار وارد شود.

سرمايه گذاری روی شركت های دانش بنيان و فناور 
شتاب می گيرد

با حمایت پارک فناوری پردیس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاست جمهوری فراخوان پنجمین نشســت بین المللی سرمایه گذاری 
فناوری اعالم شد تا زمینه برای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فناور 
فراهم شود. نشست بین المللی ســرمایه گذاری فناوری TIM از سلسله 
رویدادهای فناورانه ای به شــمار می رود که توسط پارک فناوری پردیس 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری منتشــر 
می شود تا بستر مناسب برای توسعه کسب و کارهای نوآور و فناور فراهم 

شود.
فراخوان نشست بین المللی سرمایه گذاری فناوری، با هدف جذب سرمایه 
جهت شتابدهی به شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و سرمایه پذیران 
حوزه فناوری منتشر شد. بر اساس برنامه ریزی و زمان بندی تدوین شده، 
پنجمین دوره این نشست به میزبانی پارک فناوری پردیس روزهای هشتم 

و نهم اسفندماه سال جاری برگزار شود.
 Technology( نشســت بین المللــی ســرمایه گــذاری فنــاوری
Investment Meeting( زمینه را برای جذب سرمایه جهت شتابدهی 
به شرکت های دانش بنیان، اســتارتاپ ها و سرمایه پذیران حوزه فناوری 
فراهم می کند. این رویداد فناورانه، فرصتی برای فعاالن اقتصادی حوزه های 
مختلف فناوری است تا با ارائه محصوالت، خدمات و توانمندی های خود، 
بازار خود را توســعه داده و با ورود به عرصه بین الملل، ســهم بیشتری از 

بازارهای بین المللی داشته باشند.
در چهارمین دوره این نشست )TIM ۲۰۲۲( که سال گذشته برگزار شد، 
بیش از ۱۰۰ سرمایه گذار خارجی و ۲8 سرمایه گذار داخلی حضور داشتند 
و از محصوالت و خدمات ۶۱ استارتاپ و شرکت سرمایه پذیر بهره برداری 
گردید. حاصل این رویداد ارزشمند، انعقاد بیش از ده میلیون دالر قرارداد 
همکاری در قالب ۱۱ تفاهم نامه و قرارداد همکاری بود که پیش بینی می 
شود امسال نیز رشد چشمگیری داشته باشد. رویداد TIM شامل برنامه های 
مختلف از جمله ارائه شــرکت های فناور با هدف جذب سرمایه، پنل های 
تخصصی، امضای تفاهم نامه ها، انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری مشترک 

و بازدید از زیست بوم فناوری و نوآوری کشور خواهد بود.

اخبار

در حالی مشکل اصلی بازار 
مســکن کمبود عرضه در 
برابر تقاضای زیاد است که 
طی چند ماه اخیر ساخت و 
ســاز به پایین ترین میزان 
خود به خصوص در پایتخت رســیده اســت. انبوه 
سازان و سرمایه گذاران از بازار ساخت و ساز خارج 
شده اند و رکود عمیقی بازار مســکن را فرا گرفته 
است. این در حالی است که پروژه های نیمه تمام 
بســیاری هم وجود دارند که به دلیل گرانی تولید 

متوقف شده اند. 
رکود ساختمانی فراگیر در پایتخت همچنان ادامه 
دارد و تنها فعاالن ساخت وساز در بافت فرسوده با 
سفارش کار روبه رو هستند. تقاضای ساخت وساز 
بسیار اندک است و ســازنده ها نیز خود تمایلی به 
خرید زمین و ســرمایه گذاری فردی برای تخریب 

و نوسازی نشان نمی دهند. این عدم تمایل نشات 
گرفته از ناتوانی ســازنده ها در فــروش واحدهای 
تکمیل شده اســت؛ موضوعی که در طول دو سال 
اخیر به شــکل ملموس بــا آن مواجــه بوده اند و 
همچنان مانع اولیه رونق ساخت وســاز محسوب 

می شود.
ســازنده های قدیمــی بازار مســکن ایــن روزها 
به دو علت تمایلی به شــروع پروژه جدید نشــان 
نمی دهند. گروهی به دلیل اینکه با توجه به بضاعت 
متقاضیان مصرفی خرید مســکن نتوانســته اند 
واحدهای تکمیل شده نوساز از ساخت وساز یکی، 
دو ســال اخیر را بفروشــند، نقدینگی الزم برای 
شروع سرمایه گذاری ســاختمانی جدید را ندارند 
و گروه دیگــر تمایلی به فــروش واحدهای قبلی 
نشــان نمی دهند، چراکه معتقدند امن ترین بازار 
برای حفظ ارزش سرمایه آنها همچنان بازار ملک 
اســت و دلیلی برای فروش ملک خود نمی بینند. 
این وضعیت سبب شــده واحدهای نوساز و کلید 
نخورده بــه فایل های کمیــاب بازار مســکن به 

 ویژه در مناطق متوســط مثل چهار و پنج تبدیل 
شود.

در مناطق متوسط شــهر معدود واحدهای نوساز 
فایل شده برای فروش از جنس تک فروشی هستند، 

به این ترتیب که سازنده با توجه به نیاز مالی خود 
برای شروع پروژه سفارشی جدید نیازمند نقدینگی 
بوده و حاضر شده یکی از چند واحد آماده فروش را 

به بازار عرضه کند.

انبوه سازان و سرمايه گذاران از بازار ساخت و ساز خارج شدند

ریزش ساخت و ساز در بازار مسکن
News kasbokar@gmail.com

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفت: تالش داریم فناوری 
هایی به دنیا عرضه کنیم که هیچ کشوری به آن دست 
نیافته اســت و ایران پرچمدار این محصوالت خواهد 
بود. به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان ریاست جمهوری، سعید سرکار دبیر ستاد توسعه 
فناوری نانو در نشست با معاون علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان با ارائه گزارش عملکرد این ســتاد، گفت: 
ما طی این چند ســال تالش کردیــم زنجیره ارزش 
نانوفناوری را در کشور به شکل کامل از ترویج تا توسعه 
منابع انسانی و تامین زیرســاخت ها پوشش دهیم. 
هدف اصلی خود را هم افزایش رفاه مردم و تولید ثروت 
از علم و فناوری قــرار دادیم. وی افزود: برای شــروع 
کار با چالش های جدی مطــرح بودیم که یکی از این 

مشــکالت؛ نهادینه کردن مفهوم، چرایی، اهمیت و 
ضرورت توسعه فناوری نانو در کشور و میان مسووالن، 
اساتید دانشگاهی و مردم بود. تا امروز به گونه ای پیش 
رفتیم که این جامعه کامال با دستاوردها و ضرورت های 

نانوفناوری در زندگی خود آشنا هستند.
به گفته سرکار، ترویج نانوفناوری میان دانش آموزان و 
دانشجویان هم برنامه دیگری بود که به جد دنبال کردیم 
و امروز ۳۳۰ نهاد ترویجی در حوزه دانش آموزی در کل 
کشور فعالیت می کنند و 88 آزمایشگاه نیز خدمات 
خود را در اختیار دبیرستان های کشور گذاشته اند. دبیر 

ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به فعالیت های صورت 
گرفته در حوزه دانشجویی، بیان کرد: ستاد در تالش 
است تا دانشجویان را در این حوزه توانمند کند به گونه 
ای که پس از فارغ التحصیلی بتوانند شرکت های نوپا 
و دانش بنیان خود را داشــته باشند. دستاورد این نوع 
نگاه هم شکل گیری ۳۵ استارتاپ و ۶۰۰ هسته فناور 
دانشجویی در کشور است. وی توسعه علمی کشور در 
زمینه نانوفناوری را خوب ارزیابی کرد و گفت: در تالشیم 
تا این دستاوردها را در توسعه فناوری هم به کار ببندیم 
و فناوری هایی به دنیا عرضه کنیم که هیچ کشوری به 

آن دست نیافته است و ایران پرچمدار این محصوالت 
خواهد بود. سرکار اتصال عرضه به بازار و صنعت را هم 
دیگر دستاورد این ستاد عنوان کرد و اظهار داشت: در 
این برنامه توانمندی های دانش بنیان ها را به نیازهای 
صنعتی متصل می کنیم که این کار طی ۵ سال منجر به 
دریافت ۴ هزار و ۵۰۰ تقاضای واقعی از سمت صنعت و 
8۰۰ قرارداد قطعی میان فناوران و صنایع منعقد شده 
است. وی بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده 
قصد داشتیم تا سال ۱۴۰۴ صادرات شرکت های دارای 
توانمندی صادرات را به عدد ۱ میلیارد دالر برسانیم که 
متاسفانه شدت یافتن تحریم ها، شیوع کرونا و کاهش 
بودجه؛ تحقق این هدف را با اما و اگرهای جدی مواجه 

کرده است.

شرکت آمریکایی اچ پی اعالم کرد که هزاران نفر از 
نیروهای خود را طی سه سال آینده اخراج می کند و به 
این ترتیب به خیل وسیعی از شرکت های فناوری که 
به طور قابل توجهی تعداد کارکنان خود را در شرایط 
بد اقتصادی کاهش داده اند، خواهد پیوست. شرکت 
آمریکایی اچ پی روز سه شنبه اعالم کرد که هزاران نفر 
از نیروهای خود را طی سه سال آینده اخراج می کند 
و به این ترتیب به خیل وسیعی از شرکت های فناوری 
که به طور قابل توجهی تعداد کارکنــان خود را در 
شرایط بد اقتصادی کاهش داده اند، خواهد پیوست.

این سازنده رایانه در بیانیه ای که بعدازظهر سه شنبه 
به همراه گزارش درآمد سه ماهه ضعیف خود منتشر 
کرد، از کاهش عمده تعداد مشاغل خبر داد و اعالم 
کرد که فروش این شرکت در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته بیش از ۱۱ درصد کاهش یافته است. اچ 

پی گفت: این شرکت پیش بینی می کند که در میان 
تعداد کارکنان جهانی، بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کارمند 
را تعدیل خواهد کرد. انتظار می رود این اقدامات تا 
پایان سال مالی ۲۰۲۵ صورت بپذیرد. شرکت اچ پی 
پیش از این گزارش داده بود که تعداد کارکنان این 
شرکت آمریکایی در سراسر جهان حدود ۵۱۰۰۰ 
نفر است. انریکه لورس، رئیس و مدیر عامل اچ پی 
در ادامه افزود که برنامه جدید این شرکت "ما را قادر 
می سازد تا با کاهش هزینه ها و سرمایه گذاری مجدد 
در ابتکارات کلیدی به مشتریان خود خدمات بهتری 

ارائه دهیم”.
این خبر، شــرکت اچ پی را به لیست در حال رشد 
شرکت های فناوری که زمانی در اوج بودند، تبدیل 
می کند که اکنون اعالم می کنند مشاغل زیادی را 

کاهش می دهند.

یک شرکت فناور موفق شده است با توانمندی بومی در 
حوزه امحاء و بی خطرسازی انواع پسماندهای باقی  مانده 
از المپ های فلورسنت و گازی، چاپگرها و خدمات خود 
را ارائه کند. به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان، محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به 
امحاء و بی خطرسازی پسماند انواع باتری، کارتریج تونر، 
ارائه خدمات نمونه برداری و پایش جیوه در محیط، ارائه 
خدمات حمل و نقل پسماندهای ویژه و صنعتی شد. 
این شرکت فناور دستگاه ایران ساخت را طراحی کرده 
اســت که المپ های کم ،مصرف فلورسنت و گازی را 
قبل از پردازش در یک مرکز بازیافت خرد کرده و تمام 
بخارات جیوه موجود در المپ های مستعمل را کنترل 
می کند. این دســتگاه دارای یک مخزن ۲۰۰ لیتری 
است که گنجایش ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم پسماند المپ 
را دارد. ذرات و بخارات جیــوه حین فرآیند خردایش 

توسط فیلتراسیون تعبیه شــده در دستگاه کنترل و 
حذف می شوند از این رو دیگر نگرانی بابت شکسته شدن 
المپهای مستعمل حین انبارداری جابجایی و حمل و نقل 
وجود ندارد حذف بخارات جیوه توسط دستگاه المپ 
خردکن ارزان ترین شیوه مقدماتی جهت جلوگیری از 
خطرات زیست محیطی ناشی از انتشار بخارات جیوه 
در پسماند المپهای مستعمل است. کاهش اثرات زیان 
بار ترکیب خطرناک جیوه بر ســالمت انسان و محیط 
زیست عدم نگرانی از شکسته شدن المپ ها و جلوگیری 
از انتشار بخارات جیوه در محیط حین انبارداری و حمل 
و نقل از ویژگی های این دستگاه است. مطالعات نشان 
میدهد حدود ۲ تا ۳ درصد المپ ها در زمان انبار داری 
جابجایی بسته بندی و حمل و نقل شکسته می شوند، 
بنابراین، استفاده از دستگاه المپ خرد کن شرایط ایمن 

و موثری را در محیط کار فراهم می آورد.

نروژ امنیت زیرســاخت دیجیتالی که برای تولید 
نفت و گاز ایــن کشــور حیاتی اســت را در پی 
خرابکاری اخیــر در خطوط لوله نورد اســتریم، 

تقویت خواهد کرد.
دولت نروژ اعــالم کرد ۴۳ میلیــون کرون )۴.۳ 
میلیون دالر( برای خرید فناوری جدیدی هزینه 
خواهد کرد که شناســایی تهدیدهــای متوجه 
کابل های فیبر زیردریایی و بررســی آنها را امکان 

پذیر می کند. همچنیــن این پول بــرای خرید 
تجهیزاتی اســتفاده خواهد شــد که می توانند 
اختالالت خدمات مبتنی بر ماهواره مانند جی پی 

اس را در فالت قاره نروژ کشف کنند.
نروژ از زمان حمله نظامی روســیه به اوکراین در 

فوریه، ســطح آمادگی را باال بــرده و پس از وقوع 
انفجارها در سیســتم خطوط لولــه گازی نورد 
استریم در دریای بالتیک، امنیت اطراف زیرساخت 
نفت و گاز دریای شــمال را تقویت کرده اســت. 
محدودیتها علیه صادرات سوخت فسیلی روسیه، 

نروژ را به بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی برای 
اروپا تبدیل کرده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، کابل های فیبر نوری 
زیردریایی بخش مهمی از زیرســاخت دیجیتالی 
تاسیسات نفت و گاز فراســاحلی هستند و تدابیر 
جدید، خدمات مخابراتی را بهبود خواهد بخشید و 
به جلوگیری و کنترل تهدیدهای احتمالی کمک 

می کند.

ایران پرچم دار فناوری های جدید نانویی می شود

بازیافت و بی خطرسازی المپ های فلورسنت توسط دانش بنیانهااچ پی آمریکا تا دو سال آینده ۶۰۰۰ نفر را اخراج می کند

اقدام نروژ برای تقویت امنیت کابل های فیبر نوری زیردریایی
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