
گر چه طی سال های گذشــته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطالعات 
حقوق کارکنان اجرایی نشده است ولی به اســتناد وعده اخیر معاون رئیس 
جمهوری باید به زودی این اتفاق رخ دهد. به گزارش ایسنا، در اجرای ماده ۲۹ 
قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا 
است و طی آن تمامی دستگاه های مشمول باید نسبت به اعالم میزان ناخالص 
پرداختی به هر یک از کارکنان اقدام کنند، اما در همین بند قانونی تاکید شده 
دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطالعات را 
فراهم آورد. با این وجود در سال پایانی برنامه ششم توسعه حتی ورود اطالعات 
حقوقی از سوی دستگاه های مشمول در سامانه تکمیل نشده و برخی ورود هم 

نکرده اند و در همین رابطه اخیرا با اعالم ســازمان اداری و استخدامی، شرط 
پرداخت حقوق، ورود اطالعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا اعالم شد.

وعده معاون رئیس جمهور برای دسترسی به اطالعات حقوق
اما دسترسی به اطالعات بر اساس قانون چگونه خواهد بود موضوعی است که 
اخیرا لطیفی -رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاون رئیس جمهوری-به 
نوعی وعده آن را داده اســت؛ به طوری که در اظهاراتش گفته »دسترسی به 
اطالعات پرداختی ها برای نهادهای نظارتی و عموم در قانون تکلیف شده که 

انشااهلل این اتفاق صورت می گیرد.«

دولت دوازدهم که اعالم نکرد
این وعده در حالی مطرح شــده و به مطالبه ای در اجرای قانون شفاف سازی 
پرداخت کارکنان خواهد بود که در دولت قبل با وجود درخواســت هایی که 
در اجرای این بند از قانون برنامه ششم توســعه وجود داشت،  سازمان اداری 
و استخدامی اعالم کرده بود که با اینکه مســئول راه اندازی سامانه است اما 
نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطالعات بوده و نه مجوز آن را دارد که 

سامانه را برای عموم باز کند.
انصاری -رئیس وقت ســازمان اداری و اســتخدامی- این موضوع را مشروط 
به موافقت دولت دانسته و تاکید داشــت که تصمیم گیری درباره دسترسی 

عموم به اطالعات حقوقــی مدیران به دولت بســتگی دارد و هــر زمان که 
 این مجــوز را  صادر کند، دسترســی بــه اطالعات پرداختــی مدیران فعال 

خواهد شد. 

دولت سیزدهم به قانون عمل می کند؟
به هر حال اینکه در صورت تکمیل فرآیند اطالعاتی حقوق دستگاه ها در سامانه 
ثبت حقوق و مزایا، دولت فعلی به قانون عمل خواهد کرد و وعده رئیس سازمان 
اداری و اســتخدامی تا چه حد عملیاتی خواهد شد هم به نوعی به انجام تعهد 

دولت به اجرای قانون برنامه ششم توسعه بستگی دارد.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی 
وضعیت تجارت ایران و ترکیه با سوریه پرداخته که نشان 
دهنده فاصله قابل توجه آمار صادراتی دو کشــور است. 
به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات منتشر شده در این 
گزارش، صادرات غیرنفتی ایران به سوریه در هفت ماه 
سال جاری به ۱۰۶ میلیون دالر رســیده و در مجموع 
ایران بیش از ۷۹ هزار تن کاال به سوریه صادر کرده است. 
در مقابل نیز سوریه حدود ۱۹۵ هزار تن کاال به ارزش ۱۷ 
میلیون دالر به ایران صادر کرده است. در مقایسه با سال 
قبل، صادرات ایران به سوریه رشدی ۴۲ درصدی داشته 
است. هر چند این آمار در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۸ 

و پیش از کرونا، تغییر چندانی را نشان نمی دهد. در این 
مدت، تراز تجاری ایران و سوریه، ۸۹ میلیون دالر به نفع 
ایران بوده است و این عدد نیز در مقایسه با عملکرد دو سال 
قبل که تراز مثبت ۸۳ میلیون دالری ثبت شــده بوده، 
تغییر چندانی نشان نمی دهد. متوسط قیمت کاالهای 
صادراتی ایران به سوریه در سال جاری، ۱۳۳۳ دالر در هر 
تن بوده که در مقایسه با سال قبل، افزایش ۴۲۲ دالر را 
نشان می دهد. همچنین عمده کاالهای صادراتی ایران به 
سوریه به کاالهای با ارزش افزوده باال و کاالهای سرمایه ای 
اختصاص دارد. جزئیات منتشر شده نشان می دهد که اجزا 
و قطعات توربین های بخار، دارو، خمیر غذایی، کنسرو و 

شیرخشک اصلی ترین کاالهای صادراتی ایران به سوریه 
در هفت ماه سال جاری را تشکیل داده اند. بررسی تجارت 
مشترک ترکیه و سوریه نیز در ۹ ماهه نخست سال جاری 
میالدی نشان می دهد که میزان صادرات ترک ها از مرز 
یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر گذشته و در مقابل سوریه 
به این کشور ۹۹ میلیون دالر صادرات داشته است. ارزش 
صادرات ترکیه به سوریه در سال جاری میالدی رشدی 
۴۳ درصدی را به ثبت رسانده است. در فهرست اصلی ترین 
کاالهای صادراتی ترکیه به سوریه نیز لوازم خانگی، چربی 
و روغن های حیوانی و نباتی و قند و شکر و شیرینی دیده 

می شود.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
اطالعیه ای از شناسایی یکی از سرشبکه های بزرگ 
قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی و ضربه به این شبکه 
خبر داد. به گزارش ایســنا به نقل از سپاه نیوز، روابط 
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه 
ای اعالم کرد: پاسداران گمنام امام زمان در سازمان 
اطالعات سپاه پس از ماه ها رصد اطالعاتی، با هماهنگی 
دستگاه قضایی موفق به شناسایی یکی از سرشبکه های 
بزرگ قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی و ضربه به این 

شبکه شدند.
شبکه مذکور در مدت دو سال فعالیت خود اقدام به 

قاچاق حدود ۳۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی غالباً 
با نشان های تجاری کشور کره جنوبی به کشور کرده 
 است. در این عملیات اطالعاتی، اعضاء اصلی شبکه 
دستگیر و حدود ۴  هزار دســتگاه انواع لوازم خانگی 
شامل یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و 

کولرگازی و تلویزیون کشف و ضبط شد.
این شبکه با سوءاستفاده از رویه های قانونی کولبری و 
ته لنجی که به منظور حمایت از معیشت مرزنشینان 
وضع شده اســت؛ اقدام به قاچاق کالن این کاالها از 
مرزهای غربی و بنادر جنوبی کشــور و انتقال آن به 
انبارهای خود و یا فروش به مشتریان خود در سراسر 

کشــور می کرد؛ در حالی که بنابر قانون ساماندهی 
مبادالت مرزی، ورود تجمیعــی و تجاری کاالهای 

مشمول این قانون به داخل کشور ممنوع است.
در اطالعیه روابط عمومی کل سپاه، جاسازکردن لوازم 
خانگی در کامیون های حمل گندم و ذرت از بندر امام 
خمینی )ره( و انتقال آن با استفاده از خودروهای سبک 
و شوتی ها به انبارهای غیرمجاز  از شگردهای این شبکه 
برای قاچاق عنوان و تصریح شده است: شبکه مذکور 
جهت تامین منابع ارزی کاالی قاچاق، اقدام به واریز 
مبالغ ریالی به حساب  شرکت های بزرگ صادرکننده 

داخلی می نمود.

بانک مرکــزی در اطالعیه به صرافی ها ســهمیه 
مشموالن دریافت ارز مسافرتی برای سرفصل های 

۲۵ گانه را از ۲ هزار و ۲۲۰۰ یورو افزایش داد.
بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای که به شــبکه 
صرافی های کشــور ابالغ کرده است، ضمن تأکید 
بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اســکناس با 
مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از شــبکه صرافی های 
کشــور خواســته اســت درصورتی که متقاضیان 
درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف 
تعریف شــده در فهرســت مذکور دارند، به بانک 

مرکزی اعالم کنند.
به این ترتیب بر اساس ابالغیه این بانک، تخصیص 
ارز در ســرفصل های خدماتی شامل ارز مسافرتی، 
زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه 

شرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت های 
بیمــه ایرانی، هزینه شــرکت در نمایشــگاه های 
خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی 
شــاغل در ایران، راننــدگان ترانزیــت، برگزاری 
همایش های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، 
آزمایش های علمــی و گواهینامه های بین المللی، 
خرید امتیاز پخش فیلم، فرصــت مطالعاتی، حق 
عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ 
مقاالت علمی، شــرکت های اعزام کننده زائران به 
عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های 
بین المللی، حق الوکاله دعــاوی خارجی، هزینه 
اشتراک شبکه های اطالعاتی، شرکت در دوره های 
آموزشــی و پژوهشی خارج از کشــور، شرکت در 
امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات 

کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی 
شرکت های مسافرتی و گردشــگری، هزینه های 
حمل و ترانزیــت و توزیع محموله های پســتی و 
تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی 
و ارز مأموریتی، کما فی الســابق و بدون تغییر در 
شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز 
مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های 
آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو 

افزایش یافته است.
در این ابالغیه همچنین از شبکه صرافی های کشور 
خواسته شده اســت درصورتی که مواردی به جز 
سرفصل های ۲۵ گانه مذکور احصا شده است، این 
موارد از طریق کانون صرافان به بانک مرکزی اعالم 

شود تا اقدام الزم صورت گیرد.

مدیر کل اداره استاتدارد اســتان تهران از آغاز بررسی 
موتورخانه ها برای کاهش آلودگی هوا خبر داد و گفت 
که طبق جدیدترین نتایج در استان تهران، ۹۰ درصد 

نمونه های بنزین مورد قبول بوده است.
محمدرضا طاهری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق 
جدیدترین نتایج طی سه ماهه نخست امسال در استان 

تهران، ۹۰ درصد نمونه های بنزین مورد قبول بوده است. 
اما بحث آلودگی فقط به مــواد اولیه بر نمی گردد بلکه 

فرایند سوختن بنزین و گاز هم باید استاندارد باشد.  
وی با بیان اینکــه موتورخانه های عمومــی، اداری و 
مسکونی هم باید استاندارد باشد، تصریح کرد: از ابتدایی 
امسال روی بالغ بر ۴۰۰ موتورخانه دستگاه دولتی معاینه 

فنی و تنظیم شده که این عملیات تا آخر سال ادامه دارد.  
مدیر کل اداره اســتاندارد اســتان تهران با بیان اینکه 
موتورخانه ها نیاز به تنظیم دارند و در غیر این صورت 
آلوده کننــده خواهند بــود، گفت: در بررســی های 
 انجــام شــده شــاهد ۱۰ درصــد کاهــش آلودگی 

بعد از تنظیم بودیم.

درپی شــیوع ویروس جهش یافته جدید در شش 
کشور آفریقایی، ممنوعیت های جدید سفر به و از 
این کشورها به زودی اعالم و اعمال خواهد شد چرا 
که این ویروس از سوی سازمان بهداشت جهانی در 

طبقه بندی سویه نگران کننده قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، به تازگی سویه جدیدی از ویروس 
کرونا در شش کشــور آفریقایی، بوتسوانا، آفریقای 
جنوبی، نامیبیا، زیمبابوه، لسوتو و اسواتینی شیوع 
پیدا کرده و سازمان بهداشت جهانی دیروز )جمعه 
پنجم آذر ماه( آن را به عنوان ســویه نگران کننده 
طبقه بندی کرد و این ویروس جدید کرونا را امیکرون 

)Omicron( نامید.
در همین راستا بسیاری از کشورهای جهان مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی خود را بــرای این مقاصد 

بستند و ممنوعیت و محدودیت های سختگیرانه ای 
برای ورود و خروج مسافران به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم وضع کردند.
در ایران نیز  محمــد مهدی گویــا - رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی- تمهیدات ایران برای جلوگیری 
از ورود جهش جدیــد ویروس کرونا به کشــور را 

تشریح کرد.  
وی افزود: به افرادی که قصد مسافرت به این کشورها 
را دارند توصیه می کنم سفر خود را به تاخیر بیاندازند. 
ما همه اطالع رسانی ها را در فرودگاه و تمام مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی در اختیار می گذاریم یعنی 

بدون آگاهی از کشور خارج نخواهند شد.
گویا با تاکید بــر اینکه نهایت ســختگیری اعمال 

خواهد شد، گفت: ما پرواز مستقیم از این کشورها 
نداریم و اعالم کردیم برای ورود فرد غیر ایرانی از این 
کشورهای یاد شده به ایران ممانعت ایجاد خواهیم 
کرد و ایرانیانی هم که می خواهند مسافرت داشته 
باشند تا دو نوبت تست PCR منفی نداشته باشند 
باید در مبادی مرزی در قرنطینه بمانند. حتی ممکن 

است فردی تا ۱۴ روز در قرنطینه مرزی بماند.
این اظهارات در حالی است که تا کنون این پروتکل ها 
و محدودیت هــای جدید به بخــش هوانوردی به 
صورت رسمی و مکتوب اعالم نشده است. یک مقام 
مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری با ذکر این 
نکته به ایسنا گفت: به محض ابالغ بخشنامه جدید، 
ممنوعیت ها و محدودیت های کرونایی جدید را برای 

مسافران هوایی وضع خواهیم کرد.

منتظر اعالم عمومی حقوق ها باشید

انهدام شبکه  قاچاق سازمان یافته لوازم خانگیترکیه هشت برابر ایران به سوریه صادرات دارد!

سهمیه ارز مسافرتی هر نفر ۲۲۰۰ یورو در سال تعیین شد

 آیا آلودگی هوای تهران بخاطر کیفیت سوخت است؟

سویه جدید کرونا و اجرای ممنوعیت های جدید در سفرهای هوایی
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وزیر اقتصاد : 

تضامين سنگين شد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به تعویق افتاد 

تخلف و داللی در 
خودروهای گذرموقت

نتیجه افزایش 
حقوق ها تورم 

چند صد درصدی است

kasbokarnews paper 
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سرمقاله

نقش توليد 
در کاهش تورم 

هر اندازه نرخ تورم بیشــتر 
باشد تاثیر آن بر دهک های 
پایین و کم درآمد بیشــتر 
احساس می شود. البته این 
نرخ تورم ۴۴ درصدی بر دهک های پایین جامعه 
بیشتر از این عدد تاثیر می گذارد و این ذات تورم 
است. برای کنترل و مقابله با تورم اینکه راهکارهای 
پولی و مالی را مطرح می کنند در شــرایط فعلی 

جوابگو نخواهد...

  مرتضی افقه، اقتصاددان 
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صادرات، دغدغه اصلی 
بخش خصوصی

سایه برجام 
بر معامالت  بورس

فاصله تورمی دهک ها در آبان ماه به 3.2 درصد رسيد

افزایش  فاصله  تورمی  دهک ها
صفحه3

صفحه3

زمزمه  افزایش  10 درصدی قیمت  خودرو
بالتکلیفی  بازار  خودرو

افزایش   قیمت   خودرو   ادامه   دارد؟

نمایندگان تشــکل های بخــش خصوصی حوزه 
صادرات، در نشســتی که در اتاق بازرگانی تهران 
با حضــور علیرضــا پیمان پاک، رئیس ســازمان 
توسعه تجارت، برگزار شــد، مهمترین مشکالت و 
چالش های حوزه تجارت خارجــی و به طور ویژه 
صادرات کشور را مطرح کردند و خواستار رسیدگی 
 به این چالش های اولویت دار بــرای رونق صادرات 
کشور شدند.رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در 
نشستی که صبح شنبه ششم آذر ماه در اتاق بازرگانی 
تهران برگزار شــد، مهمان نمایندگان تشکل های 
بخش خصوصی بود تا پیشنهادات و انتقادات آنها 
در مورد فرآیند تجــارت خارجی به ویژه صادرات را 
بشنود و راهکارهای این سازمان را با آنان مطرح کند.

در این نشست که با حضور...

بازار ســرمایه هفته جاری را با روند نزولی آغاز کرد 
و شاخص کل بورس بیش از ۲۷ هزار واحد کاهش 
یافت. در معامالت روز گذشته بازار سرمایه شاخص 
کل بورس با ۲۷ هزار و ۴۴۲ واحد کاهش تا رقم یک 
میلیون و ۳۶۶ هزار واحد نزول کرد. شاخص کل با 
معیار هم وزن هم با ۶۵۸۶ واحد کاهش در رقم ۳۷۶ 
هزار و ۸۸۳ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۴۶۱ 
هزار معامله به ارزش ۳۶ هزار و ۱۰ هزار میلیارد ریال 
انجام دادند. فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعی، 
پتروشیمی پارس، ســرمایه گذاری غدیر، سرمایه 
گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و پاالیش نفت 
بندرعباس نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی بورس...



اقتصاد2
ایران وجهان

استاندار قزوین:
 بانک مهر ایران الگوی سازمانی 

مسئولیت اجتماعی است
هدایت اهلل جمالی پور، استاندار قزوین در جلسه 
ستاد کرونای استان با تقدیر از اقدام بانک مهر 
ایران در اهدای دو مرحله تجهیزات پزشــکی، 
از ایــن بانک به عنــوان یک الگوی ســازمانی 
مســئولیت اجتماعی یاد کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک مهر ایران، در جلسه ستاد کرونای 
استان قزوین که فرمانداران و مدیران سازمانی 
حضور داشتند، اســتاندار قزوین با قدردانی از 
حرکت ارزنده بانک مهر ایران، اظهار داشــت: 
اقتضای شــرایط بیماری کرونــا و همه گیری 
آن، احساس مسئولیت همه افراد و سازمان ها 
در قبال جامعه است که خوشبختانه بانک مهر 
ایران به نحو شایسته ای در این مسیر اقدام کرده 
است. الزم است همه سازمان ها از این بانک به 
عنوان الگوی مسئولیت اجتماعی تأسی کنند.
حسن میرزا عبدالهی ها، مدیر شعب بانک مهر 
ایران در استان قزوین نیز در این جلسه با ارائه 
گزارشی از اقدام بانک در اهدای دو مرحله اقالم 
پزشکی، بیان کرد: بانک مهر ایران در راستای 
عمل به مسئولیت اجتماعی خود، در طرح شهید 
ســلیمانی اقدام به خرید و اهدای دستگاه های 
تجهیزات پزشکی تشــخیص و درمان کرونا به 
تعداد ۲۵هزار قلم به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال از 
محل وجه التزام تسهیالت خود کرد.وی گفت: 
سهم استان قزوین در مجموع دو مرحله، ۳۶۴ 
قلم به ارزش ۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال بوده 
که در مرحله اول ۲۵۱ قلم به ارزش ۳ میلیارد 
ریال و در مرحلــه دوم ۱۱۳ قلم بــه ارزش ۳ 
میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال، تحویل دانشــگاه 

علوم پزشکی قزوین شد.

تقدیر وزیر ورزش و جوانان و نماینده 
زابل در مجلس از بانک مسکن

وزیر ورزش و جوانــان و نماینده زابل در مجلس 
ازبانک مسکن تقدیر کرد.ســید حمید سجادی 
وزیر ورزش و جوانان در جریان ســفر به استان 
سیستان و بلوچستان در حاشیه بازدید از ورزشگاه 
شهرستان زابل در مورد کمک های بانک مسکن 
برای به بهره برداری رسیدن این ورزشگاه گفت: 
من به سهم خودم از آقای دکتر شایان مدیرعامل 
بانک مسکن تشکر میکنم. انشاهلل که خیر و برکت 
برای این بانک باشد و حتما دعای خیر ورزشکاران 
بدرقه راه همه مدیران، خانواده ها و همه عزیزان 
بانک مسکن اســت.وی افزود: امیدوارم با چنین 
کمک هایی بتوانیــم پروژه ها را پیــش ببریم و 
جمع ورزشکاران عزیز را جمع تر کنیم.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن، در جریان بازدید وزیر 
ورزش و جوانان، دکتر محمد ســرگزی نماینده 
مردم زابل در مجلس نیز گفت: از کلیه مسئوالن 
و کارکنان بانک مسکن در خصوص کمک به امر 
ورزش شهرستان سیستان و بلوچستان از محل 
منابع مربوط به مسئولیت های اجتماعی تشکر و 

قدردانی میکنم.

نقش بانک توســعه تعاون در 
محرومیت زدایی از سیستان و 

بلوچستان برجسته است 
نماینده مردم زاهدان در مجلس شــورای اسالمی 
بر نقش بانک توســعه تعاون در محرومیت زدایی 
از سیستان و بلوچســتان تأکید ورزید.مالکی در 
نشست کمیسیون هماهنگی بانک های استان که 
با حضور نماینده مردم شــریف زاهدان در مجلس 
شــورای اســالمی به میزبانی بانک توسعه تعاون 
استان سیستان و بلوچســتان برگزار شد، اظهار 
داشت: نقش بانک توسعه تعاون در محرومیت زدایی 
و ایجاد اشتغال در اســتان سیستان و بلوچستان 
برجسته است.در این جلســه محمدعلی محترم 
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان سیستان و 
بلوچستان گزارشی از عملکرد این بانک در ایجاد 
اشتغال در استان با تمرکز بر پرداخت تسهیالت به 
متقاضیان طرح های اشتغال زایی و مشاغل خانگی 
ارائه کرد و همچنین گزارشی از چالش های سیستم 
بانکی و موانع سرمایه گذاری در استان سیستان و 
بلوچستان و پیشنهادهایی در جهت مرتفع شدن 
این چالش ها بیــان کرد.نماینده مردم زاهدان نیز 
در این نشســت گفت: کلیدی ترین اســتان های 
کشور استان های مرزی هســتند و این استان ها 
ظرفیت های بزرگی ازلحاظ اقتصادی برای کشور به 
شمار می روند. استان سیستان و بلوچستان با توجه 
به هم مرز بودن با کشورهای همسایه و داشتن بندر 
تجاری و نزدیک بودن این بندر به آب های آزاد از 
اهمیت و جایگاه ویژه ای در سطح ملی و بین الملل 

برخوردار است.

بانک ها

نماینــدگان تشــکل های 
بخــش خصوصــی حــوزه 
صــادرات، در نشســتی که 
در اتــاق بازرگانــی تهران با 
حضور علیرضــا پیمان پاک، 
رئیس سازمان توســعه تجارت، برگزار شد، مهمترین 
مشکالت و چالش های حوزه تجارت خارجی و به طور 
ویژه صادرات کشور را مطرح کردند و خواستار رسیدگی 
 به ایــن چالش های اولویــت دار برای رونــق صادرات 

کشور شدند.
رئیس سازمان توسعه تجارت کشــور در نشستی که 
صبح شنبه ششم آذر ماه در اتاق بازرگانی تهران برگزار 
شد، مهمان نمایندگان تشکل های بخش خصوصی بود 
تا پیشــنهادات و انتقادات آنها در مورد فرآیند تجارت 
خارجی به ویژه صــادرات را بشــنود و راهکارهای این 

سازمان را با آنان مطرح کند.
در این نشست که با حضور رئیس و دبیرکل اتاق تهران 
و جمعی از روسا و دبیران تشکل های بخش خصوصی و 
تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برپا شد، 
به مشکالت متعدد حوزه صادرات از جمله تعهد بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ پایه 
کاالهای صادراتی، مشکالت ثبت سفارش مواد اولیه و 

ماشین آالت و ... پرداخته شد.
در این نشست که توســط بهمن عشقی، دبیرکل اتاق 
بازرگانی تهران، اداره شد، ۲۰ تن از نمایندگان تشکل های 
بخش خصوصی نظرات خود را با رئیس سازمان توسعه 

تجارت کشور در میان گذاشتند.

بزرگ ترین دغدغه کشور صادرات است
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این جلســه طی 
ســخنانی به عدم معرفی نمایندگان وزارت صمت در 
اتاق تهران اشــاره کرد و گفت: با وجود آنکه حدود سه 
الی چهار ماه است، تیم مدیریت جدید وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در این وزارتخانه مستقر شده است، هنوز 
نمایندگان این وزارتخانه در هیات نمایندگان اتاق تهران 
معرفی نشده اند و انتظار این است که این معرفی هر چه 
زودتر انجام گیرد تا نمایندگان دولت در نشســت های 

هیات نمایندگان حضور داشته باشند.
مسعود خوانساری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به اینکه تاکنون کســانی که با رئیس سازمان توسعه 

تجارت جلسه داشــته اند، از گفت وگو با ایشان رضایت 
داشــته اند، ادامه داد: اکنون بزرگترین دغدغه کشــور 
صادرات اســت و چنانچه موانع صادرات برطرف شود، 

شاید بسیاری از مشکالت حل شود.
 او در ادامــه با بیان اینکه وضعیت نامســاعد اقتصاد بر 
کسی پوشیده نیست، افزود: چنین به نظر می رسد که 
امسال، سخت ترین دوران اقتصادی پس از انقالب باشد 
و با وجود کسری بودجه، نرخ تورم بهبود پیدا نکند؛ مگر 
آنکه صادرات با رونق زیادی مواجه شود. البته در دو الی 
سه سال گذشــته، به دلیل برخوردهای بانک مرکزی، 
صادرات لطمات بسیاری متحمل شــده و با این حال، 
ما بسیار امیدوار هستیم که با تصدی آقای پیمان پاک 

در سازمان توســعه تجارت که هم جوان و هم آگاه به 
 مسایل این حوزه هستند، بتوانیم بهبودی در صادرات 

حاصل کنیم.
مطالبه برای صدور دستورالعمل اجرایی رفع تعهد ارزی

رئیس کمیسیون تســهیل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق بازرگانی هم تهران در این نشســت، به ابالغیه دو 
ماه گذشــته معاونت اقتصادی ریاســت جمهوری در 
رابطه با مسئله رفع تعهد ارزی اشــاره کرد و یادآور شد 
که دستورالعمل اجرایی این ابالغیه هنوز اجرایی نشده 
در حالی که تعیین تکلیف این مسئله از اهمیت باالیی 
برای بنگاه های کوچک و متوســط کشــور برخوردار 
است. از این رو، یکی از مطالبات فعاالن اقتصادی، صدور 
دستورالعمل های اجرایی این ابالغیه در سریع ترین زمان 
ممکن است. محمد الهوتی در ادامه، به مساله عوارض 
صادراتی اشاره کرد و تزریق منابع حاصل از آن به بدنه 
صنایع و تولیداتی که در نهایت به صادرات محصوالت 
می انجامد را ضروری دانست. او همچنین، تعیین تکلیف 
واگذاری برگزاری نمایشگاه ها به اتاق بازرگانی تهران را که 
به گفته وی، در دولت قبل توافقاتی بر سر آن میان اتاق 
تهران و وزارت صمت گرفته بود، یکی دیگر از مطالبات 

بخش خصوصی عنوان کرد.
رئیس کمیسیون تسهیل صادرات و توسعه تجارت اتاق 
تهران سپس، به موضوع تنظیم بازار و ارتباط آن با مقوله 
صادرات اشــاره کرد و اجرای ممنوعیت های صادرات 
کاالها با هدف برهم نخوردن بــازار داخل را، منوط به 
رعایت قوانین و مقررات وضع شده عنوان کرد و در این 
رابطه یادآور شد که قرار بر ممنوعیت صادرات کاالها، 
دست کم از ســه ماه قبل از ابالغ آن، به اطالع و آگاهی 

صادرکنندگان برسد.

نشست نمایندگان بخش خصوصی با رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شد

صادرات، دغدغه اصلی بخش خصوصی

وزیر اقتصاد : 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به 

تعویق افتاد 
احســان خاندوزی،  وزیر اقتصاد  گفت: دولت 
به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای 
منفی در بخــش تولید به ســمت حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه 
این الیحه در مجلس به تصویب نرســید به 
تعویق خواهد افتاد.وزیر اقتصاد  گفت: دولت 
به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای 
منفی در بخــش تولید به ســمت حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه 
ایــن الیحه در مجلــس به تصویب نرســید 
به تعویق خواهــد افتاد. احســان خاندوزی 
در جلســه شــورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی اظهارداشــت: یکــی از مهم ترین 
مشکالت کشور مسئله خودتحریمی داخلی 
است که در زمینه های مختلف وجود دارد اما 
تقریباً مصادیق مشابه یکدیگر دارد که باید با 
راهکارهایی آن را کاهش دهیم.وی افزود: ۲ 
موضوع تســهیل عام و تشویق خاص همواره 
مورد توجه دولت ســیزدهم اســت و باید در 
فعالیت های تولیدی زمینه برای ورود همه به 
اقتصاد را فراهم کنیم و از سوی دیگر حمایت 
های الزم را برای تولید کنندگان داشته باشیم.

وزیراموراقتصادی و دارایی اظهار کرد: تالش 
داریم در نقطه تماس دستگاه های اجرایی و 
تولیدکنندگان هزینه ها را به حداقل برسانیم 
و سیاست های مانع فعالیت های تولیدی را از 
میان برداریم.خاندوزی گفت: باید فعالیت های 
اقتصادی برای کسانی که وارد عرصه فعالیت 
اقتصادی می شود باید با کمترین هزینه زمانی 
و صرف وقت رقم بخورد.وی اظهار کرد: بود و 
نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی در نــوع واردات و نوع 
محصوالت تولیدی داخل تعیین کنننده است.

وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: دولت به این 
نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در 
بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
حرکت کند و با توجه بــه اینکه این الیحه در 
مجلس به تصویب نرســید به تعویق خواهد 
افتاد.خاندوزی افزود: مشــکل پنجره واحد، 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی را می توانیم 
حل کنیم و وقتی این مسائل نادیده گرفته می 
شود چرخ اقتصاد سخت می گردد و در هفت 
ماه 9۰ میلیون دال مجموعه صادرات استان 
است که بسیار ناچیز است.وی اظهار کرد: اگر 
تا ۲7 ســال دیگر هیچ پروژه تعریف نشود باز 
نیز پروژه برای اجرا رسیدن این پروژه ها داریم 

و مسائل مختلفی باعث این وضع شده است.

ابرتورم در کمین اقتصاد ایران 
نتیجه افزایــش حقوق ها تورم 

چند صد درصدی است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت 
ونزوئال به خیال خودش و برای بهبود معیشت 
مردم، دست به افزایش حقوق زد ولی نتیجه ای 

آن چیزی جز تورم ۳۰۰ و ۴۰۰ درصدی نبود.
به گزارش اقتصاد آنالیــن؛ غالمرضا مرحبا، 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در خصوص افزایش دستمزد کارکنان 
دولتی گفت: افزایش دستمزد کارکنان دولتی 
باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم 
می شود. در حال حاضر درآمدهای مالیاتی که از 
مردم دریافت می شود کفاف حتی یک درصد از 

حقوق کارکنان را نمی دهد.
مرحبا ضمن تاکید بر اینکه دولت منابع کافی 
برای افزایش دستمزد کارکنانش را در اختیار 
ندارد گفت: به هر حال بــرای افزایش پایدار 
هزینه های دولت باید منابــع درآمدی پایدار 
نیز در نظر گرفته شــود، آن هم نه درآمد های 

سرمایه ای مانند نفت. 
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسالمی 
در ادامه با اشاره لزوم پرداخت هزینه های جاری 
دولت از طریق افزایــش درآمد های مالیاتی 
افزود: تا زمانی که منابــع پایدار مانند مالیات 
وجود ندارد، دولــت چگونه می خواهد حقوق 
کارکنان خود را افزایــش دهد؟وی در ادامه با 
اشاره به خطرات افزایش حقوق بی حساب و 
کتاب کارکنان دولت گفت: اگر بنا باشد دولت 
پول بدون پشتوانه خلق کرده و همین طور به 
صورت اعتباری حساب های مردم شارژ شود و به 
آن ها حقوق پرداخت شود، نتیجه چیزی فراتر 
از تورم های فعلی خواهد شد؛ بالیی که دقیقا در 
ونزوئال رخ داد و دولت آن کشور به خیال خودش 
برای بهبود معیشت مردم، حقوق پرداختی را 
چندین برابر کرد و نتیجه ی آن تورم ۳۰۰، ۴۰۰ 

درصدی شد.
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با افزایش پرونده های قاچاق و تخلف و عدم انجام تعهدات 
از سوی صاحبان خودروهای ورود موقت، گمرک ایران اخد 
تضامین سنگین تری را برای تردد این خودروها به ایران 
اعمال کرده است.  به گزارش ایسنا، ورود موقت خودروهای 
سواری به ایران طبق ضوابط مربوط به تردد این خودروها 
و براساس قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی این قانون 
انجام می شود و خودرو می تواند به مدت سه ماه وارد کشور 
و بعد از آن خارج شــود و هرگونه ماندگاری بیش از این 
زمان منوط به موافقت گمرک خواهد بود. با این حال، در 
چند سال اخیر تردد خودروهای ورود موقت در ایران کم 
حاشیه نبوده و در زمان تحویل و خروج با مشکالتی مواجه 
بود که از جمله آن بحث واگذاری و فروش این خودروها 
داخل کشور است. نمونه این جریان می توان به زمان اوج 
گیری کرونا در دو سال اخیر اشاره کرد که خودروهای گذر 
موقتی که به ایران وارد شده بودند با توجه به بسته شدن 
مرزها و موانعی که در خروج وجود داشت نسبت به تحویل، 
خروج و یا تعیین تکلیف اقدام نکرده و کار به جایی رسید 
که گمرک اعالم کرد عدم تحویل و تعیین تکلیف مصداق 

قاچاق محسوب می شود.

صدها پرونده قاچاق خودرو ورود موقت
معاون فنی گمرک ایران در توضیحی به ایسنا، با اشاره 
به اینکه ســاالنه حجم باالیی از خودروهای ســواری 
همراه مسافر از طریق مبادی ورودی کشور تحت رویه  
گذر موقت و براساس قانون امور گمرکی و یا جواز عبور 
بین المللی وارد کشور می شوند اعالم کرد که بررسی های 
صورت گرفته  نشان می دهد ساالنه تعداد قابل توجهی از 

این خودروها به دالیل متعدد پس از اتمام مهلت اعطایی 
از سوی گمرک از کشور خارج نمی شوند و تخلفاتی در 
حوزه واگذاری آنها در داخل ایران  به افراد دیگر ، گزارش 
شده اســت؛ به نحوی که در حال حاضر صدها پرونده 
قاچاق در مراجع ذیربط بــرای عدم اعاده این خودروها 
تشکیل و تحت رسیدگی است.وی گفت که به منظور 
جلوگیری از بروز تخلف در حوزه خودروهای خارجی که 
تحت رویه گذر موقت وارد کشور می شوند و همچنین در 
راستای افزایش اثربخشی و اطمینان در تضمین بازگشت 
و خروج این خودروها در مهلت قانونی تعیین شــده و 
افزایش بازدارندگی در تخلف های احتمالی، گمرک های 
اجرایی مکلف به دریافت تضمین در مورد خودروهای 

سواری ورود موقت خواهند بود. 

اخذ تضمین سه برابر ارزش خودرو 
طبق این بخشنامه، اخذ تضمین جهت خودروی سواری 
همراه مسافر ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج برای رویه 
گذر موقت، معــادل حقوق ورودی و ســه برابر ارزش 
تعیین شده است. این در حالی است که به گفته ارونقی 
تا پیش از این، تضمین معــادل حقوق ورودی و نصف 
ارزش کاال برای گذر موقت خودروهای سواری بصورت 
سپرده نقدی دریافت می شد که در صورت عدم عودت 
خودرو به خارج از کشــور ، شــرکت هایی که بن بیمه 

برای تضمین ورود موقت صادر کرده بودند نیز اهتمام 
چندانی بــرای پیگیری موضوع برگشــت خودروهای 
سواری به خارج از کشــور نداشتند که به نظر می رسد 
این امر از این پس مورد توجه این شرکت ها واقع شود.  

خرید ،فروش و اجاره ممنوع 
مور دیگر به ممنوعیت واگذاری خودرو ورود موقت در 
داخل کشــور برمی گردد.معاون فنی گمرک ایران در 
این باره نیز توضیح داد: متاسفانه ما با تعداد زیادی از 
خودروهای گذر موقت مواجه هستیم که توسط دالل ها 
یا برخی افراد سودجو وارد کشور شده و به اشخاص غیر، 
حتی به صورت شبانه روزی با مبالغ باال اجاره داده می 
شود، از این رو تاکید شد که هرگونه اجاره، واگذاری و 
خرید و فروش خودروهای ورود موقت شده ، غیرقانونی 

بوده و مشمول مصادیق بارز قاچاق خواهد شد. 

ورود ممنوع مازراتی، بوگاتی، پورشه و ...
وی همچنین با اشاره به اینکه انجام تشریفات خودروهای 
سواری تحت رویه های اعالم شده ضمن رعایت سایر مقررات 
ابالغی مجاز خواهد بود. یادآور شد که طبق بخشنامه قبلی 
گمرک ایران ، ورود موقت برخی خودروهای سواری از جمله 
 مازراتی، بوگاتی، پورشه ، هامر و خودروهای تشریفاتی ممنوع

 اعالم شده است. 

خودرو فقط در اختیار مالک یا دارنده جواز 
گمرکی

 اما در دستورالعمل جدید در اخذ تضامین برای ورود 
خودروهای ورود موقت تاکید شده است که خودروهای 
ورود موقت شده در مهلت تردد صرفا در اختیار مالک 
خودرو قرار گرفته و استفاده از آن توسط دارنده پروانه 

یا جواز گمرکی امکان پذیر است. 

این درخواست ها قابل پذیرش نیست
پذیرش درخواســت انجــام تشــریفات گمرکی در 
صدور پروانه و حتــی پیگیری تمدیــد پروانه صادره 
به نام و توســط وکیــل صاحب کاال با توجــه به عدم 
پیش بینی موضوع در قانون امــور گمرکی و آیین نامه 
 اجرایــی آن بــه هیــچ وجــه موضوعیت نداشــته

 و قابل پذیرش نیست. 

 الزام پیگیری بعد از اتمام مهلت تردد
همچنین پس از اتمام مدت تعیین شده در پروانه ورود 
موقت، پیگیری و اقدامات الزم به منظور اعاده خودرو 
به خارج از کشور و طرح پرونده در مرجع قضایی توسط 
گمرک صادرکننده پروانــه ورود موقت الزامی و مورد 
تاکید است. در آخرین مورد نیز اعالم شده اقدام جهت 
ورود موقت خودروهای سواری همراه مسافران ایرانی 
و غیرایرانی مقیم خارج که تحت جواز عبور بین المللی 
)کارنه دوپاساژ( وارد کشور می شوند همچنان اعمال 

خواهد شد.

بازار ســرمایه هفته جاری را با روند نزولــی آغاز کرد و 
شاخص کل بورس بیش از ۲7 هزار واحد کاهش یافت.

به گزارش ایســنا، در معامالت روز گذشته بازار سرمایه 
شاخص کل بورس با ۲7 هزار و ۴۴۲ واحد کاهش تا رقم 

یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد نزول کرد.
شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۶۵۸۶ واحد کاهش در 

رقم ۳7۶ هزار و ۸۸۳ واحد ایستاد.
معامله گران این بازار ۴۶۱ هزار معامله به ارزش ۳۶ هزار 

و ۱۰ هزار میلیارد ریال انجام دادند.
فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، پتروشــیمی پارس، 
ســرمایه گذاری غدیر، ســرمایه گذاری نفــت و گاز و 
پتروشــیمی تامین و پاالیش نفت بندرعباس نســبت 
به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر منفــی را روی بورس 
گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
هم ۳۴۱ واحد کاهش یافت و در رقــم ۱9 هزار و ۶۲۵ 
واحد ایســتاد.معامله گران این بازار ۲۲۳ هزار معامله به 

ارزش ۱۸ هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال انجام دادند.
بیمه پاسارگاد، پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، 
پتروشیمی تندگویان، سهامی ذوب آهن اصفهان، فوالد 
هرمزگان جنوب و پاالیش نفت الوان نســبت به ســایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

رکود بورس، زیر سایه سنگین برجام 
بازار سهام در حالی معامالت روز گذشته را به پایان برد 
که شــاخص همچنان در محدوده کانالی یک میلیون و 
۳۰۰هزار واحد درجا می زند. درواقــع، این روزها، بازار 
ســرمایه با چالش ها و نااطمینانی های زیــادی روبه رو 
اســت که هر یک تاثیر به ســزایی بر کلیت بازار دارند و 
می تواند روند نوسانات شــاخص های بورسی را تحت 

تاثیر قرار دهد.
به گزارش اقتصاد آنالین بســیاری از فعاالن بورســی و 
کارشناسان این حوزه معتقدند در شرایط کنونی، فروش 

اوراق دولتــی، بی ثباتی بازار را افزایــش خواهد داد. در 
چنین وضعیتی که بازار با نوسان همراه شده و در محدوده 
فعلی در جا می زند، نمی توان انتظار رشد از شاخص کل 
داشت و تا زمانی که شــفافیت و اطمینان در بازار حاکم 

نشود، رکود بازار ادامه خواهد یافت.
رضا شیرازی پور، کارشناس و فعال بازار سرمایه با اشاره 
بر مذاکرات، تحلیلی از روند معامالت روز گذشته ارائه داد 
و گفت: بازار این روزها نســبت به مذاکرات گارد دفاعی 
خیلی شدیدی گرفته و واکنشی به سمت تقاضا و خرید 
در بازار نیســت. از طرفی دیگر حقوقی ها نیز با تقویت 

سمت فروش، وضعیت بازار را وخیم تر می کنند.
این کارشناس بازار سرمایه با بررسی وضعیت بازار تحت 
تاثیر مذاکرات برجام خاطر نشــان کرد: به دنبال انتظار 
ســهامداران برای تعییــن تکلیف مذاکــرات برجام، از 
هفته های گذشته پول  هوشــمند حاشیه بازار، از بورس 
خارج شده و به صورت نقد در حســاب های کارگزاری 
و یا به ســمت صندوق های با درآمد ثابت رفته اســت. 
اما به نظر می رســد این مذاکرات نتیجه سریع الوصولی 
نخواهد داشــت و احتمــاال در دور اول و دوم به نتیجه 
نخواهد رسید.                                                                                                          
وی ادامه داد: همچنین طبق ادعای برخی رسانه ها، حتی 
در صورت موفقیت آمیز بودن این مذاکرات، تاثیرات آن 
در سال مالی بعدی مشخص خواهد شد. بنابراین طرف 
تقاضای بازار به این سادگی ها تغییری نخواهد کرد و تا 
وقتی که تغییری در تقاضا حاصل نشود، وضعیت کنونی 
ادامه خواهد یافت. حقوقی ها و بازارگردان ها با معامالت 
خود جهت بازار را تعیین می کنند. همچنین ادامه یافتن 
فروش اوراق در بازار مسئله دیگری است که هم اکنون 
زمزمه هایی به گوش می رسد که طبق تصمیمات گرفته 

شده در شورای  عالی اقتصادی، فروش اوراق تا ۵۰هزار 
میلیارد تومان امکان پذیر است. باید توجه داشت که این 
مبلغ نســبت به نقدینگی که در بازار وجود دارد، بسیار 
زیاد است. شــیرازی پور با اشــاره به پایین بودن ارزش 
معامالت، خاطر نشان کرد: ارزش معامالت در روزهای 
اخیر به خوبی نشان می دهد که ترکیه هشت برابر ایران 

به سوریه صادرات دارد!

ترکیه هشت برابر ایران به سوریه صادرات 
دارد!

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی 
وضعیت تجارت ایران و ترکیه با سوریه پرداخته که نشان 
دهنده فاصله قابل توجه آمار صادراتی دو کشــور است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات منتشر شده در این 
گزارش، صادرات غیرنفتی ایران به ســوریه در هفت ماه 
سال جاری به ۱۰۶ میلیون دالر رســیده و در مجموع 
ایران بیش از 79 هزار تن کاال به سوریه صادر کرده است.
در مقابل نیز ســوریه حدود ۱9۵ هزار تن کاال به ارزش 
۱7 میلیون دالر به ایران صادر کرده است. در مقایسه با 
سال قبل، صادرات ایران به سوریه رشدی ۴۲ درصدی 
داشته است. هر چند این آمار در مقایسه با عملکرد سال 
۱۳9۸ و پیش از کرونا، تغییر چندانی را نشان نمی دهد.

در این مدت، تراز تجاری ایران و سوریه، ۸9 میلیون دالر 
به نفع ایران بوده است و این عدد نیز در مقایسه با عملکرد 
دو سال قبل که تراز مثبت ۸۳ میلیون دالری ثبت شده 

بوده، تغییر چندانی نشان نمی دهد.
متوسط قیمت کاالهای صادراتی ایران به سوریه در سال 
جاری، ۱۳۳۳ دالر در هر تن بوده که در مقایسه با سال 
قبل، افزایش ۴۲۲ دالر را نشان می دهد. همچنین عمده 

کاالهای صادراتی ایران به ســوریه به کاالهای با ارزش 
افزوده باال و کاالهای سرمایه ای اختصاص دارد.

جزئیات منتشر شده نشــان می دهد که اجزا و قطعات 
توربین های بخار، دارو، خمیر غذایی، کنسرو و شیرخشک 
اصلی ترین کاالهای صادراتی ایران به سوریه در هفت ماه 

سال جاری را تشکیل داده اند.
بررسی تجارت مشترک ترکیه و ســوریه نیز در 9 ماهه 
نخست ســال جاری میالدی نشــان می دهد که میزان 
صادرات ترک ها از مرز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر 
گذشته و در مقابل سوریه به این کشور 99 میلیون دالر 
صادرات داشته اســت. ارزش صادرات ترکیه به سوریه 
در سال جاری میالدی رشــدی ۴۳ درصدی را به ثبت 

رسانده است.
در فهرست اصلی ترین کاالهای صادراتی ترکیه به سوریه 
نیز لوازم خانگی، چربی و روغن های حیوانی و نباتی و قند 

و شکر و شیرینی دیده می شود.
مقایسه عملکرد صادراتی ایران و ترکیه به سوریه نشان 
می دهد که ایران در هفت ماهه سال جاری شمسی، به 
طور میانگین ۱۵.۲ میلیون دالر کاال به سوریه صادر کرده 
و این در حالی اســت که ترکیه در 9 ماهه نخست سال 
جاری میالدی به طور میانگین ۱۳۱ میلیون دالر در هر 
ماه به سوریه صادرات داشته است. به این ترتیب میزان 
صادرات ترکیه به سوریه بیش از هشــت برابر صادرات 

ایران به سوریه بوده است.

انتهای پیامبازار توان و کشــش فروش را 
ندارد.

او همچنین افزود: رفتار عملی مسئوالن با سرمایههای 
مردم بر خالف وعده  های آنها است. این میزان از ارزش 
معامالت به خوبی نشــان می دهد که نقدینگی در بازار 
وجود ندارد. همچنین این حجم از فشار فروش اوراق نیز 
صندوق ها و بانک ها را ملزم می کند، با عملیات بازار باز از 

مسیری انحرافی این اوراق را خریداری کنند.

تضامین سنگین شد

تخلف و داللی در خودروهای گذرموقت

كاهش ۲7 هزار واحدی شاخص بورس 

سایه برجام بر معامالت  بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۶ آذر ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ۶۵٠ هزار تومان رسید
شنبه ۶ آذر ١۴٠٠ در بازار تهران قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ١٢ میلیون و ۶۵٠ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ١٢ میلیون 

و ٣٠٠ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۵٢٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٧۵٠ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ٢۵٠ هزار تومان است .قیمت هر اونس طال در بازارهای 
جهانی نیز ١٧٩٢ دالر و ۵٠ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ٢۶٠ هزار و ۴۴٠ تومان است .
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نقش تولید در کاهش تورم 
مرتضی افقه، اقتصاددان 

هر اندازه نرخ تورم بیشتر باشد تاثیر آن بر دهک های پایین و کم درآمد بیشتر احساس می شود. البته این نرخ تورم 44 درصدی بر دهک های پایین جامعه بیشتر از این عدد تاثیر می گذارد و این ذات تورم است. برای کنترل و مقابله با تورم 
اینکه راهکارهای پولی و مالی را مطرح می کنند در شرایط فعلی جوابگو نخواهد بود. چراکه ریشه تورم در حال حاضر نقدینگی نیست و نبود تولید دلیل اصلی آن است. ناکارآمدی های مدیریتی تولید را به قهقرا برده است و از سوی دیگر 
تحریم ها نیز موجب کندی تولید شده است.  امروز شاهد کاهش تولید و به دنبال آن کاهش درآمدها هستیم. دولت هم برای تامین هزینه های خود نقدینگی را افزایش می دهد. در حالیکه تا مشکل تولید در کشور حل نشود، با وجود تحریم 
ها، راه حل دیگری برای کنترل تورم وجود ندارد. در هر صورت با ادامه وضعیت فعلی و بدون اجرای راهکارهای قطعی شکاف بین دهک ها بیشتر خواهد شد و افزایش فاصله تورمی را خواهیم داشت. این در حالی است که اگر حتی تحریم 
ها هم برداشته شود فقط سرعت تورم کم می شود. در ابتدا شوک رفع تحریم ها موجب کاهش قیمت ارز و طال خواهد شد و پس از آن دوباره همان مشکالت در اقتصاد نمایان می شوند. بنابراین کاهش سرعت تورم را در صورت رفع تحریم 
ها خواهیم داشت نه کاهش آن را. مابقی ماجرا به این موضوع بستگی دارد که مدیران داخلی چگونه می توانند در جهت افزایش تولید گام بردارند. موضوع رشد تولید نیز خیلی در دسترس نیست چراکه مدیران داخلی نگاه ویژه ای به این 
موضوع ندارند و تالشی برای تحقق و رونق تولید دیده نمی شود. بنابراین حتی اگر تحریم ها هم برداشته شود تولید خیلی رشد نخواهد کرد. به دلیل تحریم ها تولید به شدت کاهش پیدا کرده و بخش های غیرمولد و داللی پرزور شده اند، 

حتی اگر نقدینگی هم کم شود این امکان وجود دارد که تورم کاهش یابد ولی این کاهش تورم منجر به رکودی می شود که آن سو نیز تبعاتی مثل بیکاری، افزایش بیکاری، افزایش فقر، افزایش نابرابری نیز دارد.
مادامی که مشکل تولید را حل نکنند و با ابزار پولی و اسمی بخواهند مشکل تورم را حل کنند مشکالت به صورت ریشه ای حل نمی شوند و تداوم می یابند. بنابراین با توجه به اینکه ساختار اقتصادی در کشور بسیار معیوب بوده، این موضوع 

باعث شده که اقتصاد کشور این روز ها بسیار بیمار باشد و اگر برای عالج این بیماری مزمن اقتصادی کشور که گرفتار آن شده فکری نشود، در آینده تبعات این مسئله بسیار بغرنج خواهد بود.

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش ماشیني و موکت تهران 
گفت: مهم تریــن علتي کــه باعث کاهــش درآمد صنف 
فروشندگان فرش ماشیني شد تعطیلي  هاي پي درپي بود که 
بعد از نوروز ۹۹ به اصناف تحمیل شد.محمدهادي کمالیان، 
رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش ماشیني و موکت تهران 
گفت: بیشترین آســیب دوران تعطیلي هاي طوالني مدت 
کرونا به کسبه اي خورد که محل کسب شان اجاره اي بود که 
دیگر توان پرداخت اجاره را نداشتند و مجبور به تعطیلي کسب 
وکارشان شدند. رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشیني و 
موکت ادامه داد: از ابتداي سال ۹۹ انواع، اقسام بخشنامه ها 
براي اصناف ارسال شد که حاوي دستورالعمل هاي بهداشتي 
و مقررات مختلف در پاندمي کرونا بود، اصناف به تمام آنها 
پاسخ دادند و خود را ملزم به اجراي آن کردند اما واقعا حمایت 

درخوري از اصناف نشد.
کمالیان در ادامه گفت: دولت سعي کرد تا به اندازه توان خود 
از زیاندیدگان حمایت کند اما این حمایت چندان اثربخش 
نبود. سازمان تأمیناجتماعي براي اینکه صاحبان مشاغل، 
کارکنان را تعدیل نکنند وعده هایي را ارائه کرد اما نتیجهاي 
نداشت و اقدامي درخوري انجام نشد تنها چند ماه حق بیمه 
دیرتر از اصناف دریافت شد.او تصریح کرد: از طرف دیگر اداره 
دارایي بابت مدتزماني که واحد صنفي )به درخواست ستاد 

کرونا( تعطیل بود هم مالیات اخذ کرد. کمالیان ادامه داد: در 
فرش ماشیني بدون شک هم تولیدکننده و هم توزیعکننده 
دچار آسیب شدند؛ در نظر بگیرید بیشتر فروش فروشندگان 
فرش عمالً ۲ سال است که درآمدي ندارند، وقتي فروشي در 
کار نباشد تولید فرش هم دلیل منطقي ندارد.او ادامه داد: فرش 
مایحتاج ضروري مردم نیست پس با اولین تغییر درآمدي این 
محصول از ســبد خرید مردم حذف میشود. کاهش درآمد 
بسیاري از خانوادهها در دوران کرونا موجب شد تا فرش به 
راحتي از سبد مصرفي خانوار حذف شود. عروسي و ازدواج 
هم که بخاطر کرونا کاهش پیدا کرد، نتیجه زیان روي زیان 
براي بازار فرش بود. رئیس اتحادیه فرش ماشیني و موکت 
تهران از فروشهاي بدون پشتوانه در فضاي مجازي گله مي 
کند و مي گوید: خواسته بیشتر اصناف از وزارت صمت و اتاق 
اصناف قانونمند کردن این صفحات و وب سایت هاست تا از 
وارد شدن زیان به مردم جلوگیري شود. کمالیان گفت: در حال 
حاضر سایت هایي هستند که با استفاده از تکنولوژي به مردم 
خدمات زیبایي شناسي و دکور براي خرید فرش مي دهند و 
در نهایت مشتري را به سوي نزدیک ترین فروشگاه سوق مي 
دهند؛ طراحي این وب سایت ها بسیار کمککننده است؛ اما 
درخواست اتحادیه این است که همه این سایت ها نظام مند 

باشد و در چارچوب نظام صنفي کسب درآمد کنند.

عضو هیئت رئیســه و معاون هماهنگي بازرسي و 
نظارت اتاق اصناف تهران با ارایه گزارشي از عملکرد 
بازرسي این اتاق در آبان ماه سال ۱4۰۰گفت: طي 
این ماه از صنوف شهر تهران ۱۹ هزار و ۵۶۵ بازرسي 
به عمل آمد که از این تعداد4 هزار ۹۰4 مورد منجر 
به تشکیل پرونده گردید. همچنین براي هزار و ۱۲۷ 
واحد صنفي فاقد پروانه کســب، ابالغیــه ماده ۲۷ 

ق.ن.ص صادر و به اتحادیه مربوطه معرفي شده اند.
حســین درودیان، عضــو هیئت رئیســه و معاون 
هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران با اشاره 
به نتایج شکایات مردمي نیز گفت: تعداد کل شکایات 
تلفني ۲۰۵۳ مورد بوده که از طریق سامانه تلفن ۱۲4 
در قالب ستاد خبري دریافت شده است که از این تعداد 

۱۰4۰مورد متخلف و ۱۰۱۳مورد غیرمتخلف بوده 
اند. درودیان در ارتباط با آمار گشت هاي مشترک با 
اتحادیه هاي صنفي و سایر سازمان ها و ارگان ها بیان 
داشت: تعداد 4۲ مورد گشت مشترک با سازمان ها و 
ارگان هاي مختلف به عمل آمده است که از بین ۲۳۸ 
مورد بازرسي انجام شده در مجموع ۵۵ پرونده تنظیم 
گردیده است. وي اظهار داشت: کالن شهر تهران داراي 
شش واحد بازرسي و نظارت در محدوده شمال غرب، 
شمال شرق، مرکز، جنوب غرب، جنوب شرق و میدان 
بزرگ میوه و تره بار مي باشد. تعداد کل تیم هاي اعزام 
شده به سطح مناطق ۹۹۶ تیم دو نفره بوده که از این 
تعداد ۸۱۵ تیم به صورت مستقل بازرسي نموده و ۱۸۱ 

تیم در گشت هاي مشترک حضور یافته اند.

رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران گفت: با توجه به 
فراواني و کیفیت باالي سیب و پرتقال نوساني خاصي 
در بازار به شــرط عدم ورود در بحث ذخیره سازي 
متصور نیســتیم؛ چرا که عرضه روزانه براي کنترل 
قیمت بازار در حال افزایش اســت.مصطفي دارایي 
نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران گفت: بازار 
محصوالتي همچون پرتقال، ســیب، کیوي، انار و 
نارنگي آرام بوده و نسبت به هفته قبل تغییري نداشته 
است.رئیس اتحادیه بارفروشان تهران بیان داشت: با 
ورود تعزیرات و نظارت بر انبارها قیمت هر کیلو سیب 

زمیني نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است.
او گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو ســیب زمیني 
نسبت به هفته گذشــته در میدان حدود یک هزار 
تومان کاهش یافته است؛ چرا که بنابر هشدارهاي 
اخیر مبني بر دپوي ســیب زمیني، انبارها توسط 
تعزیرات در حال بررسي است.به گفته دارایي نژاد، 
در هفته هاي اخیر دالالن با خرید محصول و دپوي 
آن در انبارها، عرضــه را کاهش دادند که همین امر 
منجر به افزایش قیمت سیب زمیني در بازار شد که با 
ورود دستگاه هاي مسئول، قیمت هر کیلو محصول 
همدان، اردبیل و همدان به ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار 

تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران ادامه داد: در حال 
حاضر گوجه فرنگي پیش رس بوشهر به دست آمده 
و مقداري هم گوجه فرنگي کال رنگ آوري در بازار 
عرضه مي شود.او قیمت هر کیلو گوجه فرنگي رنگ 
آوري شده را ۶ تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، گوجه فرنگي 
بوته رس شیراز را ۸ تا ۹ هزار تومان و گوجه فرنگي 
بوشــهر را ۱۰ هزار تومان اعالم کرد.رئیس اتحادیه 
بارفروشــان تهران گفت: صادرات گوجه فرنگي به 
عراق، افعانستان و پاکستان همچنان در حال انجام 
است، اما برآورد مي شود که تا ۱۰ روز آینده بازار به 

تعادل برسد.
او درباره قیمت میوه در شب یلدا گفت: طبق روال 
همه ساله با ازدیاد تقاضا براي انار و هندوانه در شب 
یلدا، قیمت تا حدودي دچار نوســان مي شود و در 
سایر میوه ها التهابي در بازار نداریم.رئیس اتحادیه 
بارفروشان تهران تصریح کرد: با توجه به فراواني میوه، 
اگر دولت براي ذخیره ســازي اقدام نکند، مشکلي 
نداریم و تنها در برج ۱۱ سردخانه ها باید براي برآورد 

بازار رصد و بررسي شود.
رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران همچنین خاطر 
نشــان کرد: باغداران براي اینکه سریع تر محصول 
خود را روانه بازار کنند کیوي را زمانیکه هنوز قند آن 
نرسیده برداشت مي کنند و همین مسئله باعث شد 
که بازار روسیه را از دست بدهیم. دارایي نژاد با بیان 
اینکه کیوي در شهرهاي شــمالي تولید مي شود، 
گفت: کیوي استان گیالن بویژه آستارا و تالش نسبت 
به دیگر شهرهاي دیگر مرغوبیت بیشتري دارد. باید 
بگویم که ۹۰ درصد از باغات تالش به تولید کیوي 

اختصاص دارد.

به گفته وي، در فصل بهار اســتان مازندارن کیوي 
مرغوبي تولید میکند که قابلیت صادرات دارد. وي 
با اشاره به باال رفتن نرخ کیوي در بازار داخلي، خاطر 
نشان کرد: باغداران قیمت کیوي را روي درخت بین 
۱۰ تا ۱۲ هزار تومان اعالم کردند و همین مســئله 
باعث شــد تمایل براي خرید این محصول کم شود 
تا جایي که ماه آذر هنوز محصول سر درخت چیده 
نشده اســت؛ اما تجربه بازار به ما ثابت کرده است 
که در روزهاي آینده قیمت این محصول شکســته 

خواهد شد .
دارایي نژاد افزود: باغدار باید اجازه بدهد تا قند کیوي 
برسد و کیوي را زماني که هنوز ترش است برداشت 
نکند. ما همواره به باغداران توصیه میکنیم که زمان 
برداشت را تعویق بیاندازند اما متاسفانه دالل ها براي 
اینکه نرخ خرید شکسته شود باغداران را ترغیب مي 
کنند که زودتر از زمان مشخص محصول چیده مي 
شود. وي با اشاره به کشورهاي هدف صادراتي، گفت: 
کیوي به هند، افغانستان، پاکستان و روسیه صادر 
مي شود. قند کیوي باید به ۶.۵ تا ۷.۵ درصد برسد 
تا محصول قابلیت صادراتي پیدا کند اما همانگونه که 
اشاره کردم کیوي زودتر از زمان برداشت شد از اینرو 
این محصول بازارپسندي خود را براي روسیه از دست 
داد. مسدود کردن مسیر ترانزیتي ایران به روسیه از 
سوي جمهوري آذربایجان کاهش صادرات کیوي به 

روسیه را تشدید کرد.
بنا به اظهارات این فعال اقتصادي؛ کیوي ترکیه بازار 
روسیه را از ما گرفت. دارایي نژاد بابیان اینکه کیوي از 
تالش بارگیري مي شود، تصریح کرد: کیوي دوقلو و 
کم قالب ما به هند صادر مي شود. وي با اشاره به باال 
رفتن نرخ کیوي در میدان میوه و ترهبار، گفت: قیمت 
کیوي هایوارد طالیي با توجه به کیفیتي که دارد در 
میدان بین ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان خرید و فروش شد. 
دارائي نژاد با بیان اینکه کیفیت کیوي در سال جاري 
نسبت به سال گذشته کمتر شده است، بیان کرد: 
سال گذشــته به محصول هورمون داده مي شد در 
نتیجه وزن کیوي سال گذشته باالي ۱۰۰ گرم بود و 
گاهي به ۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم هم مي رسید؛ اما در سال 

جاري کیفیت و وزن کیوي کاهش پیدا کرده است.
وي در پاسخ به این پرسش که کیوي میوه اي است 
که مي توان آن را نارس برداشت و به آن زمان داد که 
برسد پس مي توان آن را برداشت و در سردخانه ها دپو 
سپس صادر کرد؟ گفت: بله کیوي هر چقدر که بیشتر 
بماند نرم تر و شیرینتر میشود؛ اما هزینه نگهداري آن 
در سردخانه باالســت از این رو تمایل چنداني براي 

نگهداري آن در سردخانه ها وجود ندارد.
به گفته دارایي نژاد، کیوي قابلیت تولید در شهرهاي 
جنوبي را ندارد چرا که این محصول در آب و هواي 
معتدل و مرطوب کشت مي شود. وي در پایان بیان 
کرد: همانگونه که اشاره کردم هنوز محصول تمام 
باغات برداشت نشده است. اما تا آذر حدود ۲۰۰ هزار 

تن کیوي برداشت کردیم.

بازار خودرو این روزها روندی 
افزایشــی دارد. این در حالی 
است که دولت و مجلس تالش 
می کنند با سیگنال هایی این 
روند را کنترل کنند، اما بازار 
راه خود را می رود. پراید ۱۷۰ میلیون تومانی به کاالیی 
برای حفظ سرمایه مردم تبدیل شده است. مردم برای 
اینکه بتوانند پول خود را پس انداز کنند پراید می خرند. 
البته فروش پراید به عنوان یک کاالی سرمایه ای و کسب 
سود نیز علت دیگری برای رشــد قیمت این خودرو در 

بازار است. 
به رغم تمام طرح ها و برنامــه هایی که دولت و مجلس 
برای بازار در نظر دارد انتظار می رود تا پایان سال نرخ تورم 
ساالنه کشور بین 4۰ تا 4۵ درصد است، بنابراین احتماال 
روند افزایشی قیمت خودرو قوت بگیرد. به هر ترتیب بازار 
خودرو همچنان راکد است. فعاالن بازار می گویند بازار 

خودرو تا پیش از مذاکرات روند رکــود تورمی را حفظ 
می کند. سه روز بیشتر به شــروع مذاکرات باقی نمانده 
اســت و برخی از فعاالن بازار می گویند صف های خرید 

دالر در صرافی ها نشان از آینده مذاکرات دارد.
این روزها قیمت خودروهــای داخلی و خارجی به یک 
اندازه در نوسان است. گفته می شود برخی خودروهای 
خارجی در کشور تا ۹ برابر قیمت جهانی خرید و فروش 
می شوند که این مساله موجب آشوب قیمت ها در بازار 
خودرو کشور شده و به همین دلیل خریدار خودرو در 
انتظار به سر می برد. پیش از این بارها مطرح شد که طرح 
ساماندهی واردات خودرو می تواند موجب ایجاد تعادل در 
قیمت خودروهای داخلی و خارجی شود. مشخص شدن 
سرنوشت واردات هم بر کاهش چندباره قیمت خودرو 
تاثیر گذار است و هم تکلیف خریدار خودرو را مشخص 
خواهد کرد، اما دست کم تا پایان سال جاری خبری از 

واردات خودرو نخواهد بود.
با مشکالتی که برای تصویب و اجرای طرح واردات خودرو 
ایجاد شده اکنون نه تنها قیمت بازار این خودروها در حال 

بازگشت به قیمت های قبلی اســت، بلکه حتی شاهد 
افزایش چندین میلیون تومانی قیمت برخی خودروهای 

خارجی هستیم.
یک کارشناس بازار خودرو در رابطه با وضعیت این بازار 
پایان سال در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: تا زمانی 
که سیاست های پولی اصالح و آینده مذاکرات مشخص 
نشود، افزایش قیمت خودرو دور از انتظار نیست. با گفتار 
درمانی وضعیت صنعت خودرو اصالح نمی شود. این شیوه 
مدیریت ها نه تنها خــودرو را ارزان نمی کند بلکه باعث 

افزایش قیمت ها می شود.
فربد زاوه اضافه کرد: آنچه مشخص است هنوز هم دولت 
برای بازار خودرو برنامه جــدی ندارد و بنابراین تا پایان 
سال نمی توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت. با این 
شرایط اقتصاد ایران تا پایان سال ۱4۰۰ همچنان متورم 
خواهد بود و قیمت همه کاالها از جمله خودرو ۲۰ تا ۲۵ 

درصد در نیمه دوم امسال افزایش می یابد.
به گفته زاوه، با تداوم شــرایط کنونی اقتصادی قیمت 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ تا پایان امسال به ۳۰۰ میلیون تومان 

افزایش خواهد یافت مگر اینکــه دولت برای مهار تورم 
کاری انجام دهد. راه دیگر برای اینکه دولت به طور موقت،  
قدرت تورم بخشی خودرو را بگیرد، آن است که عرضه 
خودرو را افزایش دهد. اما با توجه به شرایط تولید، یکی از 
راه های تحقق این هدف، واردات خودرو است که اکنون 

با مخالفت های بسیاری مواجه شده است.  
زاوه اظهار داشت: مردم امروز به دنبال خرید هر کاالیی 
برای نگهداری هستند تا ارزش پول خود را حفظ کنند 
و فقط با اصالح و حل مشکل  تورم، می توان ایستادن در 
صف خرید خودرو را بی معنا کرد. تورم و کاهش شدید 
ارزش پول ملی موجب شده تا مردم برای حفظ ارزش 
پول خود به خرید هر کاالیی که بورس دارد، مثل خودرو، 
طال و... اقدام می کنند تا از سیاست های مخرب دولت 
و بانک مرکزی فرار کنند. در چنین شــرایطی موضوع 
افزایش تولید برای پوشش تقاضا منتفی و بی اثر است. 
زیرا اگر مثالً به جای یک میلیون تقاضا حتی تولید خودرو 
تا ۳ میلیون دستگاه در سال افزایش یابد، بازهم مشکلی 

حل نخواهد شد.

افزایش  قیمت  خودرو  ادامه  دارد؟

زمزمه  افزایش  10 درصدی قیمت  خودرو
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

فاصله تورمی دهک ها در آبان 
به ۳.۲ درصــد )4/۰ درصد 
افزایــش در مقایســه با ماه 
قبل( رسید. بر اساس گزارش 
مرکز آمــار، نرخ تــورم کل 
کشور در آبان برابر 44.4 درصد بوده  است. دهک های 
هشتم و نهم  با 44 درصد، کم ترین و دهک دوم با 4۷.۲ 

درصد بیش ترین تورم ســاالنه را در آبان ثبت کردند. 
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نیز بیش ترین تورم ســاالنه با ۶۰.۵ درصد مربوط به 

دهک های دوم و سوم بوده  است.
همچنین در گــروه عمده »کاالهای غیــر خوراکی و 
خدمات« نیز باالترین تورم ساالنه مربوط به دهک دهم 
با 4۱.۲ درصد گزارش شده است.هزینه خانوارهای سه 
دهک پایین نیز در پایان آبان ماه نســبت به ماه مشابه 
سال گذشته به طور میانگین، ۳۸.۱ درصد افزایش یافته 

که این رقم برای سه دهک باالی درآمدی برابر با ۳۳.4 
درصد بوده  است. یکی از معدود شاخص های اقتصادی 
کالن که به صورت مستقیم از وضعیت معیشت مردم 
حکایت دارد، نرخ تورم است. تورم، چه به صورت ساالنه 
باشد و چه به شکل نقطه به نقطه یا ماهانه به ما می گوید 
مردم بابت اقالم و کاالهای مصرفی خود هر سال و هر 
ماه چه مقدار پول بیشتری باید نســبت به سال و ماه 
قبل از آن بپردازند. هرچنــد تورم و گرانی تفاوت هایی 
دارند، اما مردم در زندگی روزمره خــود تورم را همان 

گرانی می دانند. گرانی بر ابعاد مختلف زندگی فرهنگی 
و اجتماعی مردم اثر می گذارد. نه تنها خورد و خوراک، 
مسکن پوشاک و به طور کلی کیفیت زندگی مردم را 
متأثر می کند، بلکه مصرف فرهنگی و رفتارهای فراغتی 
و تفریحی مــردم را هم تغییر می دهد. گســتردگی و 
اهمیت پیامدهای تورم بر کسی پوشیده نیست و آیت 
اهلل رئیسی، رئیس جمهور جدید نیز هم در مراسم تنفیذ 
حکم ریاست جمهوری و هم در جریان مراسم تحلیف در 
مجلس شورای اسالمی بر حل مشکل تورم تأکید کرد.  

فاصله تورمی دهک ها در آبان ماه به 3.2 درصد رسید

افزایش فاصله تورمی دهک ها
افزایش بیش از 60 درصدی هزینه خوراكی های فقیرترین خانوار

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

1۹ هزار و 565 بازرسي در آبان ماه 1400 از صنوف تهران 

الزام رعایت پروتكل هاي بهداشتي در واحدهاي صنفي

تعطیلي 30 درصد از واحدهاي صنفي بازار فرش ماشیني

کرونا فرش را از سبد خانوار حذف کرد

با صادرات کیوي نارس، بازار روسیه را از دست دادیم
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ترکمانه در بازدید از  گلخانه های مازندران خبر داد: 
اجرای طرح »یك روستا یك محصول« بركت در 

سراسر كشور

مدیرعامــل بنیاد برکت ســتاد اجرایــی فرمــان امام از اجــرای طرح 
 »یــک روســتا یــک محصــول« در روســتاهای کشــور خبــر داد.

محمد ترکمانه در ســفر بــه مازنــدران و بازدید از طرح های اشــتغال 
بنیاد برکــت در روســتاهای این اســتان با بیــان این مطلــب افزود: 
تمرکز یک روســتا بر تولید یک محصــول در قالب طرح »یک روســتا 
یک محصــول« در دنیــا تجربه شــده و موفق بوده اســت و مــا هم در 
 بنیاد برکت درصدد اجرای آن در روســتاهای محروم کشــور هســتیم.

وی با اشــاره به نام گذاری خرماکال به عنوان روســتای گلخانه ای کشور 
اظهار داشــت: طرح »یک روســتا یک محصول« در این روستا اجرا شده 
و تا به امــروز ۱۲۵ گلخانه با تمرکز بــر تولید گل و گیــاه و مرکبات در 
 خرماکال راه اندازی شده که تا پایان ســال به ۳۰۰ گلخانه خواهد رسید.

گلخانــه،   ۳۰۰ ایــن  راه انــدازی  کــرد:  تاکیــد  ترکمانــه 
 اشــتغال بیــش از یک هــزار و ۷۰۰ نفــر را در روســتای خرمــا

کال به دنبال دارد.

احداث ۱۰۰۰ گلخانه در مازندران
بــه گفتــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت، تعــداد گلخانه هــای احــداث 
 شــده توســط ایــن بنیــاد در روســتاهای مازنــدران تــا پایان ســال 
به یک هــزار گلخانه می رســد.وی یــادآور شــد: طرح »یک روســتا یک 
محصول« نه فقط در اســتان مازندران که در سراســر کشــور در دســت 
اجرا اســت. برای مثــال، این طــرح در یکــی از روســتاهای اصفهان در 
قالب شــغل پخت و پرداخت چینی و در روســتاهای گمیشــان در استان 
 گلســتان در رســته شــغلی پرورش ماهی در قفــس در حــال عملیاتی

 شدن است.ترکمانه تصریح کرد: اتفاق خوبی که در خرماکال به عنوان روستای 
گلخانه ای کشور رخ داده اســت، می تواند در سایر روستاهای کشور نیز اجرا 
شود. احداث گلخانه به یک فرهنگ عمومی در خرماکال تبدیل شده و فعالیت 
و تکاپو در روســتاییان را به دنبال داشته اســت. گلخانه داران این روستا با 
تشکیل تعاونی، عالوه بر مدیریت بازاریابی، فروش و صادرات محصوالت شان 

با اجرای داوطلبانه طرح های عمرانی باعث رونق خرماکال شده اند.

مهاجرت معکوس در روستای گلخانه ای
مدیرعامل بنیاد برکت تاکید کــرد: در خرماکال نه  تنها مهاجرت معکوس 
 اتفاق افتاده که حتی افرادی از شــهر در این روستا مشغول به کار شده اند.
ترکمانــه از آمادگــی بنیــاد برکت بــرای کمک بــه بازگشــت مردم 
بــه روســتاها خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: مهاجــرت از روســتاها 
به دلیــل نداشــتن شــغل پایــدار و حاشیه نشــینی در شــهرها، بار 
 اجتماعی بزرگی را بــر دوش کشــور دارد و پر از آســیب های گوناگون

 اســت.وی افزود: ارزش گل های یک گلخانه ۱۰۰ متری در گوشه حیاط 
یکی از خانه های روســتایی خرماکال که با حداقل تسهیالت و آموزش و 
شتاب دهی تسهیل گران بنیاد برکت راه اندازی شده است، به ۳۰۰ میلیون 

تومان می رسد.

۱۵۷ هزار طرح در ۱۷۰ رسته
مدیرعامــل بنیاد برکــت با اشــاره به فعالیت هــای اشــتغال زایی این 
بنیاد گفت: تا به امروز ۱۵۷ هزار طرح اشــتغال در ۱۷۰ رســته شــغلی 
در سراســر کشــور اجرا شــده که باعث ایجاد فرصت های کسب و کار 
برای بیش از ۴۷۰ هزار نفر شــده اســت. همچنین پیش بینی می کنیم 
 که تعداد این طرح ها در ســال آینده بــا حمایت دولــت و تامین منابع، 
به ۲۵۰ هــزار طــرح برســد.ترکمانه ادامــه داد: بنیاد برکت امســال 
۶۰ هــزار طــرح اشــتغال اجتماع محــور را بــا ســرمایه گذاری 
۳ هــزار میلیــارد تومانــی در مناطــق محــروم و روســتایی اجــرا 
 کرده کــه تــا پایان امســال بــه یکصد هــزار طــرح خواهد رســید.

وی تاکید کرد: مدل اشتغال زایی بنیاد برکت یک مدل موفق در کشور است 
که می تواند به سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط هم تسری پیدا کند. بنیاد 
امروزه در ۱۲ هزار روستای کشور حضور دارد که تا پایان سال آینده به ۲۰ 
هزار روستا خواهد رسید و ۶۰ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش 

فعالیت های بنیاد قرار خواهند گرفت.

تمرکز بر نیازهای کشور در سال ۱۴۰۱
مدیرعامــل بنیــاد برکــت دربــاره برنامه هــای ایــن بنیــاد برای ســال 
۱۴۰۱ نیــز اظهــار داشــت: بنیــاد در ســال آینــده بــر اولویت هــا و 
نیازهــای کشــور و ظرفیــت مناطــق متمرکــز خواهــد بــود. در همین 
راســتا، از تســهیل گران بنیــاد خواســته ایم تا یــک آمایــش منطقه ای 
 را بــرای احصــای فرصت هــا و ظرفیت هــای هر منطقــه انجــام دهند.
ترکمانه خاطر نشــان کرد ۸۰۰ تســهیل گر بنیاد برکت با ۳۷ هزار مسئول 
استانی، شهرستانی و روستایی در ارتباط مستقیم و مداوم هستند و با رایزنی 
 با این مقامات، نیازها و ظرفیت های هر منطقه را شناســایی و رصد می کنند.
وی با اشاره به فعالیت ۲۲ تسهیل گر در استان مازندران اظهار داشت: تا به امروز 
۵ هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور با ظرفیت ایجاد ۱۵ هزار شغل در مناطق 
محروم و روستایی مازندران راه اندازی شده است که با توافقات صورت گرفته 
 با اســتانداری، امکان افزایش طرح ها به دو برابر میزان کنونی نیز وجود دارد.
بــه گفتــه مدیرعامــل بنیــاد برکــت، متقاضیــان شــغل می تواننــد با 
ثبــت نــام در اپلیکیشــن ایــن بنیــاد بــه آدرس app.barkat.ir یــا 
 مراجعه بــه مجریــان و تســهیل گران در سراســر کشــور از تســهیالت

 اشــتغال زایی برخــوردار شــوند.ترکمانه تصریــح کــرد: بخشــی 
از تمرکــز اصلــی بنیــاد در حــوزه اشــتغال زایی در ســال آینــده بــر 
مشــاغل دانش بنیــان و فناوری محــور خواهــد بــود و رویدادهایــی 
 از قبیــل »برکتینــو« هــم در همیــن راســتا طراحــی شــده اســت.
وی بــا تاکید بــر لحــاظ ســرفصل های اقتصــاد مقاومتــی در طرح های 
اشــتغال برکت گفت: در سیاســت اقتصاد مقاومتی بر تاب آوری مشــاغل 
و مقاومت در برابر شــوک ها تاکید شــده اســت که این مهــم در طرح های 
 اشــتغال زایی برکــت و به خصــوص شــغل های خــرد و خانگــی در نظر 

گرفته شده است.

اخبار

مرسدس بنز از طرح اولیه کارآمدترین خودرویش رونمایی می کند
مرسدس بنز طرح اولیه Vision EQXX را در سوم ژانویه ۲۰۲۲ میالدی رونمایی می کند که کارآمدترین خودروی این شرکت به حساب می آید.مارکوس شافنر مدیر ارشد عملیاتی گروه تحقیقاتی دایملر و 

مرسدس بنز در حساب لینکدین خود این خبر را اعالم کرد. شافنر ادعا می کند این وسیله نقلیه، کارآمدترین خودروی برقی شرکت است که تاکنون ساخته شده و هر بار شارژ باتری برای طی مسافتی بیش از 
هزار کیلومتر کافی است.به نوشته گیزموچاینا سال گذشته اعالم شده بود این خودرو با قابلیت طی ۱۲۰۰ کیلومتر به ازا ی هر بار شارژ ساخته می شود.این درحالی است که به استثنای موارد گفته شده، بقیه 

جزئیات خودرو مانند طراحی و ویژگی های فنی آن فاش نشده است. اما تیزر تصویری منتشر شده نشان می دهدVision EQXX یک خودروی سدان است.

عضو کمیســیون عمران 
خطــوط قرمز و شــروط 
ورود  بــرای  مجلــس 
خارجــی  شــرکت های 
)شــرکت های چینی ( به 
ســاخت چهار میلیون واحد مســکونی را تشریح 
کرد. مجتبی یوســفی درباره سیاست وزارت راه و 
شهرسازی مبنی بر اســتفاده از توان شرکت های 
چینی برای اجــرای پروژه ســاخت چهار میلیون 
مسکن در چهار ســال )پروژه نهضت ملی( اظهار 
داشــت: در ابتدا باید بگویم که با ایجاد بازار برای 
شرکت های خارجی مخالف هســتم و اینکه برای 
شرکت های خارجی بازار ایجاد کنیم در حالی که 
شرکت های داخلی هم در تولید محصوالت و مصالح 
ساختمانی و هم در زمینه خدمات فنی و مهندسی 

بسیار توانمند هستند.
وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که انبوه ســازان 
داخلی در شرایط سخت و بدون حمایت دولت در 
سال های گذشته نیاز بازار را تامین کردند. در دولت 
های گذشته شاهد آن بودیم در شرایط بروز بیماری 
هلندی در اقتصاد و تا گشایشــی رخ می داد بخش 
هایی از بازار جوالنگاه شرکت های خارجی می شدند 
اما در حال حاضر اگر بنا است با حمایت مجلس و 
اختصاص اعتبارات برای اجرای پیشــنهاد مجلس 
مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن )طرح جهش 

تولید مســکن( برای اولین بار اعتباراتی از جمله 
اختصاص ۲۰ درصد تسهیالت بانک ها تا سقف ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان اختصاص یابد، باید این اعتبارات 
برای افزایش اشتغال و استفاده از توان داخل باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بهترین 
فرصت ایجاد شــده که بــا فعال ســازی صنعت 
ســاختمان اشــتغال را باال ببریم اما نکته بسیار 
مهم حذف انحصار و انحصارشــکنی اســت. نباید 
هزینه سوء مدیریت، عدم توجه به R&D و نبود 
تکنولوژی های جدید را مردم  بدهند، همانطور که 
امروز در خودروســازی به دلیل انحصار مردم این 

هزینه ها را از جیب و جان خود می دهند.
یوسفی با اشــاره به مذاکره با شرکت های خارجی 
برای ورود به بخش مســکن گفت: امروز فرصتی 
فراهم شده که در بحث ساخت و ساز مسکن امکان 
انتقال تکنولوژی وجود داشــته باشد اما خط قرمز 
مجلس برای ورود  شرکت های خارجی این است که 
تمام مصالح از داخل  کشور تامین شود و همچنین 
در ساخت این پروژه از تکنسین، کارگر و مهندس 

داخلی استفاده شود.
وی ادامه داد: یادمان نرود که همین شــرکت های 
داخلی در سال های گذشــته بدون حمایت دولت 
صــادرات  خدمــات فنی و مهندســی داشــتند 
و نباید توان این شــرکت ها را نادیــده گرفت. این 
عضو کمیســیون عمران افــزود: از دیگر خطوط 
قرمز ما برای مذاکره با شــرکت های خارجی بحث 
تامین منابع مالی با شــرکت های کنسرسیومی از 
روش تهاتر یا از ســایر روش ها اســت که البته اگر 

شــرکت های داخلی توان تامین مالی را داشــته 
باشــند باز هم اولویت با داخلی ها است. وی ادامه 
 داد: از دیگر خطوط قرمز مجلس این است که شرط

 ورود شرکت های خارجی انتقال تکنولوژی است و 
نه انتقال کار به خارجی ها.

یوســفی تاکید کرد: در این میان باید توجه داشته 
باشــیم که در حال حاضر  سهم مســکن در سبد 
خانوار به ۶۵ تا ۷۰ درصد رسیده است و نمی توانیم 
این نکته را نادیده بگیریم. از ســوی دیگر در عین 
حال که مجلس حامی انبوه ســازان داخلی است 
اما مردم در پروژه مســکن مهر در بخش کیفیت، 
قیمت و تعهدات تجربه خوبــی ندارند و البته تمام 
این موضوعات به بدنه فنی و مهندسی بر نمی گردد 

و از جمله ایرادات مهم ساختارهای غلطی بود که 
ایجاد شده بود.

این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه باید عمر 
مفید ساختمان در کشــورمان باال برود، گفت: در 
حالی که در برخی از کشورها عمر مفید ساختمان 
حداقل از ۸۰ ســال باالتر بوده این عــدد در ایران 
کمتراز ۲۰ سال است و به این معنای اتالف منابع 
مردم و کشــور  محســوب می شــود. وی با بیان 
اینکه فعال مجلس در جریان اخریــن مذاکرات با 
شــرکت های خارجی برای انتقــال تکنولوژی در 
بخش ساخت و ساز مســکن، نیست، گفت: دولت 
باید اخرین تصمیمات در ایــن زمینه را به مجلس 

گزارش دهد.   

اعالم شروط مجلس برای ورود شركت های خارجی به ساخت پروژه مسکن دولتی

هزینه مسکن به ۷۰ درصد رسید
News kasbokar@gmail.com

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، توافق نامه 
همکاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
وزارت ارتباطــات را با تاکید بر عملیاتی ســازی 
پروژه ها، بهبود شــاخص ها و تحقق اهداف شبکه 

ملی اطالعات مرتبط با پژوهشگاه امضا کرد.
به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، 
این توافق نامه در نشستی با حضور مدیران معاونت 
برنامه ریزی وزارت و مدیران پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات به منظور تحقق اهداف »سند 
طرح کالن و معماری شــبکه ملــی اطالعات« با 
رعایت مالحظات سند »تبیین الزامات شبکه ملی 
اطالعات« مصوب شــورای عالی فضای مجازی، 
تحقق محورهای هشتگانه »برنامه پیشنهادی وزیر 
ارتباطات« تقدیمی به مجلس شــورای اسالمی، 
رشد روز افزون بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 
)توسعه اقتصاد دیجیتال( و اهداف سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی، منعقد شد.
موضوع توافق نامه »عملیاتی سازی پروژه ها، بهبود 
شــاخص ها و تحقق اهداف عملیاتی شبکه ملی 
اطالعات مرتبط با ماموریت ها و تکالیف پژوهشگاه 

ارتباطات و فناوری اطالعات« بوده و اهداف کلی آن 
به شفاف سازی نقش دستگاه های تابعه وزارتخانه 
در اجرای پروژه ها، بهبود شاخص های عملکردی 
مرتبط با شبکه ملی اطالعات، ارتقای سطح تعامل، 
هم افزایی و تعهد اجرایی بیــن وزارت ارتباطات 
با دســتگاه های تابعه و مجریان مربوطه، تحقق 
اهداف عملیاتی، اجزا و اقدام کالن سند طرح کالن 
و معماری شــبکه ملی اطالعات و استفاده بهینه 
از منابــع موجود وزارتخانه و دســتگاه های تابعه 
در راســتای تحقق اهدافی است که با امضای این 

تفاهم نامه دنبال می شود.
طبق این توافق نامه تعهدات پژوهشگاه در ۲ دسته 
اهداف عملیاتی مرتبط با شــبکه ملی اطالعات و 
اجرای کالن پروژه های مربوطه است. در راستای 
تحقق اهداف عملیاتی، پژوهشــگاه مکلف شد تا 
نسبت به تحقق شــاخص های عملکردی تدوین 

طرح جامع ارتباطی، تدوین طرح جامع اطالعاتی، 
تدوین طــرح الزام های اســتقالل شــبکه ملی 
اطالعات، تدوین طرح الزام های مدیریت شــبکه 
ملی اطالعــات، تدوین طــرح الزام های خدمات 
شــبکه ملی اطالعــات، تدوین طــرح الزام های 
سالم سازی و امنیت شبکه ملی اطالعات، تدوین 
طرح الزام هــای تعرفه و مدل اقتصادی شــبکه 
ملی اطالعات، تدوین طرح الزام های زیرســاخت 
ارتباطی فضای مجازی کشــور، ارتقاء و توســعه 
خدمات آزمایشگاه های امنیت، فناوری اطالعات 
و ارتباطات و همچنین برخی مباحث آموزشی و 

مهارتی را محقق کند.
به منظــور تحقق شــاخص های عملکــردی نیز 
پژوهشگاه مکلف به تحقق اقدام کالن مندرج در 
سند »طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات« 
و اجرای کالن پروژه های متعددی شــد که باید 

برنامه اجرایی شــدن زیــر پروژه هــا، اقدام های 
اجرایی، زمان بندی، اعتبارات، الزام ها، پیوست ها 
و پیش نیازها را با رعایت مالحظات سند »تبیین 
الزامات شبکه ملی اطالعات« مصوب شورای عالی 
فضای مجازی در مدت چهار هفته پس از امضای 
این توافق نامه در چارچوب منشور ابالغی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارتخانه تهیه کند.
طبق این توافق نامه، مجری شبکه ملی اطالعات 
نیز بایــد هماهنگی الزم برای اســتفاده از منابع 
اطالعاتی و داده ای مورد نیاز ســایر دستگاه های 
تابعه، برآورده کردن الزام های اعالمی پژوهشگاه، 
تامین و تخصیص منابع مالی و پشتیبانی از ُحسن 
اجرای فعالیت های مرتبط با تحقق شاخص های 

عملکردی را به عمل آورد.
در پایــان ایــن نشســت، ســند توافق نامــه 
همــکاری توســط »علــی اصغــر انصــاری«، 
معاون وزیــر ارتباطات و مجری و دبیر شــورای 
راهبری توســعه شــبکه ملی اطالعات و »وحید 
 یزدانیان« رئیس پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری

 اطالعات به امضا رسید.

گزارشــی از ۳۰۰ مورد خدمت ارائه شده توسط 
مرکز ماهر در آبان ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده و 
نشان می دهد بیشترین فراوانی مربوط به آلودگی 
به بدافــزار و بات بوده که بیشــتر از ۱۶۰ مورد را 
شــامل می شود.گزارشــی از ۳۰۰ مورد خدمت 
ارائه شــده توســط مرکز ماهر )مدیریت امداد و 
هماهنگی رخدادهای رایانه ای( در آبان ماه سال 
۱۴۰۰ در گراف های زیر قابل مشــاهده اســت. 
خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای 
رسیدگی شده توســط مرکز، بخش های دریافت 
کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این 

رخدادها است.
طبق این اطالعات، بیشــترین فراوانی رخداد به 
ترتیب مربوط به آلودگی به بدافزار و بات، فیشینگ 
ســایت های خارجی،  شناســایی آسیب پذیری،  
فیشینگ ســایت های داخلی، افشای اطالعات، 
درخواست مشاوره، درخواست ارزیابی،  دیفیس 

سایت،  گزارش های خبری،  باج افزار، منع سرویس 
داخلی و منع سرویس خارجی بوده است.معنای 
فیشینگ )معنی phishing( یک اصطالح برای 
تشریح دزدی از فرد یا گروهی از کاربران، با استفاده 
از فرستادن ایمیل یا ایجاد صفحات مسموم است.  
این ایمیل ها و صفحات، برای جمع آوری طالعات 
شــخصی کاربران مانند اطالعات حساب بانکی، 
اطالعــات اکانت هــای ایمیل و دیگــر اطالعات 

کاربران ایجاد می شوند.
نحوه مطلع شــدن مرکز ماهر از رخــداد نیز در 
نمودار زیر آمده که نشان می دهد بیشترین آمار از 
طریق مراجع بین المللی به این مرکز رسیده است.

بیشترین اطالع رســانی از طریق منابع داخلی به 
ترتیب از سامانه هوشیار، گزارش آپاها، میانگین 

روزانه پویش ســرور ویرا، سامانه دانا، سامانه بینا، 
گزارش مردمی، کارشناسان مرکز ماهر، گزارش 
نهادهای حاکمیتی،  گــزارش بخش خصوصی و 

سامانه تله بدافزار رسیده است.
همچنین بخش های دریافت کننــده خدمات از 
مرکز ماهر شامل اپراتورها، دستگاه های حاکمیتی، 
بخش خصوصی، بانک ها و موسسات مالی می شود 
که تعداد دریافت این خدمات در نمودار زیر آمده 
است.در نمودار بخش های حاکمیتی دریافت کننده 
خدمات از مرکز ماهر هم در ابتدا قوه قضائیه و به 
دنبال آن وزارت عتف، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، ریاســت جمهوری،  وزارت بهداشت، 
وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت فرهنگ 
و ارشاد، وزارت کشــور، وزارت نیرو،  وزارت راه و 

شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.  
با توجه به اهمیت پاســخگویی بــه رخدادهای 
فضای تبادل اطالعات و ایجاد مراکز پاسخگویی 
به حوادث فضــای مجازی که در اکثر کشــورها 
تحت عنوان مراکز CERT انجام شده است، مرکز 
ماهر به عنوان CERT ملی ایران در سال ۱۳۸۷ 
ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده ای را برای 
پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطالعات 

به عهده دارد.
این مرکز در حوزه فعالیت های امداد و واکنشــی 
موظف به رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی 
بر اساس درخواست ســازمان ها است. همچنین 
در حــوزه فعالیت های پیشــگیرانه نیز این مرکز 
وظیفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعالنات، مخاطرات 
و ضعف های ســامانه ها در ســطح ملی و انتشار 
بســته های راهنما برای مقاوم ســازی سامانه ها 

بپردازد.

رئیس جهاددانشــگاهی الزمه پیشــرفت کشور 
را نیل به اقتدار اقتصــادی و دفاعی دانش بنیان 
دانســت وگفت:ما در اولویت بندی تحقق اهداف 
عالی انقالب و اســتفاده درســت از فرصت ها، به 
تصمیم گیری درستی نرسیده ایم.دکتر حمیدرضا 
طیبی رئیس جهاددانشــگاهی به عنوان یکی از 
حاضران در دیدار جمعی از نخبگان با مقام معظم 

رهبری به تبیین مسائل مطرح شده پرداخت.
وی گفت: مــا در اولویت بندی تحقق اهداف عالی 
انقالب و استفاده درست از فرصت های در اختیار، 
به تصمیم گیری درستی نرســیده ایم. ما انقالبی 
هستیم و بر اساس اهداف انقالب و تحت حکومت 
جمهوری اسالمی می خواهیم پیشرفت کنیم و به 
اقتدار اقتصادی و دفاعی دانش بنیان برسیم.طیبی 
افزود: اقتدار اقتصادی دانش بنیان حاصل اتکا به 
توان علمی و فناورانه ملی است تا بتواند کارآمدی 
و روزآمدی خود را حفظ کند. علم را باید خودمان 
کسب کنیم، ولی فناوری را می توانیم هم خودمان 
کســب کنیم و هم از طریق واگذاری بخشــی از 
بازارمان به خارجی ها و در مقابل انتقال فناوری آن 

را به دست آوریم.
رئیس جهاددانشگاهی خاطر نشان کرد: یک غفلت 

ما در دولت های پنجم، ششم، هفتم و هشتم این 
بود کــه، ویرانی های حاصــل از جنگ تحمیلی، 
عقب ماندگی های حاصل از قبل انقالب را با واردات 
فناوری و تجهیزات تامین کردند. این تفکر باعث 
شد فرصت عظیم استفاده از خریدهای خارجی در 
انتقال فناوری از دست برود. حاال اگر خود را توجیه 
کنیم که باید عقب ماندگی ها جبران می شــد تا 
مردم از فشار مشــکالت حاصل از جنگ وزندگی 

کوپنی خارج شوند.
طیبی افزود: اما تجربیات حاصــل از این دو دوره 
حکمرانی به مدت ۱۶ سال ایجاب می کرد که دوره 
دولت های نهم و دهم، برنامه ریزی حساب شــده 
ای روی تولید فناوری ها داشــته باشــد. اگر این 
کار درست انجام می شــد تحریم اصاًل معنی پیدا 

نمی کرد.
وی گفت: راه حل مشکالت کشور ما در این است که 
پیشرفت دانش بنیان و تحقق واقعی اقتصاد متکی 
بر تولید و فناوری پیشــرفته ایرانی است.طیبی 
گفت: به علت حمایت های رهبــر معظم انقالب 
اسالمی ایران، کشور از زیرساخت های بسیار قوی 

علمی و فناورانه برخوردار است و حداکثر طی دو 
دوره و با برنامه ریزی درســت برنامه های هفتم و 
هشتم توسعه، کشــور ما می تواند به اقتدار واقعی 
دانش بنیان اقتصادی و دفاعی دست یابد. اما تحقق 
این امر نیز نیازمند یک مرکز فرماندهی بســیار 
قوی است که سیاســت گذاری عالی این تحول را 
به ویژه در حوزه فرهنگی و علمــی و فناورانه که 
زیرساخت اصلی تحقق آن هدف بزرگ هستند را 

بر عهده گیرد.
رئیس جهاددانشــگاهی اضافه کرد: شورای عالی 
انقالب فرهنگی نزدیک ترین ساختار برای ایفای 
نقش رسیدن به اقتدار واقعی دانش بنیان در کشور 
است که این بستگی به شرایطی دارد؛ در ابتدای 
کار الزم است که دولت این نقش را برای شورای 
عالی انقالب فرهنگی بپذیــرد.وی با بیان اینکه تا 
کنون فاقد یک برنامه ریزی و ریل گذاری درست 
برای توســعه علمی و فناورانه برای تحقق اقتصاد 
دانش بنیان کشور بوده ایم، گفت: همین موضوع 
کم وبیش بــرای حوزه فرهنگــی و حوزه آموزش 
کشور صادق است.رئیس جهاددانشگاهی افزود: 

اگر خواســتار ریل گذاری صحیحی برای توسعه 
علمی و فناوری کشور به عنوان زیرساخت اقتصاد 
دانش بنیان هســتیم دولت باید سیاست گذاری 
عالی در این زمینه توسط شــورا را بپذیرد. دولت 
در بازبینی و بررسی مجدد سه نقشه جامع اصلی 
یعنی توسعه فرهنگی، علمی و فناورانه و آموزش 

حضوری جدی داشته باشد.
به گفته وی، فعالیت شورای عالی انقالب فرهنگی 
در دولت سیزدهم و دوره مسئولیت اعضای حقیقی 
جدید، دوره ای کاماًل متفاوت و حساس در انقالب 
اسالمی ایران اســت، ازیک طرف زیرساخت های 
مناسبی داریم که اگر با برنامه خوب و جامع درست 
از آن ها استفاده شود سرعت پیشرفت و رسیدن به 
اهداف تصاعدی خواهد بود و از طرف دیگر به علت 
غفلت ها و عدم برنامه ریزی درست جهت استفاده 
از این زیرساخت ها، شرایط سختی به وجود آمده 
است.وی ادامه داد: اگر به درستی مسیر را انتخاب 
نکنیــم، احتمال بدتر شــدن شــرایط به صورت 
تصاعدی نیز وجود دارد. امیدواریم، درایت دولت 
جدید و اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی با 
هدایت و حمایت رهبری معظم انقالب؛ جمهوری 

اسالمی ایران را به اهداف عالی اش برساند.

امضای توافق نامه همکاری پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطالعات با معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات؛

تحقق اهداف شبکه  ملی  اطالعات در دستور کار قرار گرفت

۱۶۰ مورد آلودگی به بدافزار شناسایی شد

ضرورت رسیدن به اقتدار اقتصادی و دفاعی دانش بنیان 


