
معاون فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران ضمن ارائه پیشنهاد افزایش نرخ تعرفه پارکینگ عمومی 
در پایتخت گفت: احداث مجتمع هــای پارکینگ عمومی به 
تنهایی از نظر اقتصادی به صرفه نیست، زیرا ایجاد هر یک واحد 
پارکینگ در این مجتمع ها بیــن 400 تا 450 میلیون تومان 

هزینه می برد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمبود شدید جای پارک در تهران، 
یکی از مهمترین معضالت روزمره شهروندان تهرانی است که 

وظیفه اصلی رفع آن را شهرداری پایتخت برعهده دارد. در این 
میان برخی کارشناسان شهری معتقدند که شهرداری باید با 
کمک دولت و بخش خصوصی به توسعه پارکینگ های عمومی 
در سطح شهر بپردازد تا شهروندانی که هر روز به طور متوسط 
15 تا 20 دقیقه از وقت خود را برای یافتن جای پارک صرف 
می کنند، بتوانند بدون هیچ دردسری جای پارک پیدا کنند 
و گشت بیهوده رانندگان برای یافتن جای پارک در کوچه ها 
و خیابان ها باعث تشــدید ترافیک در محورهای فرعی تهران 

نشود. اخیرا سید محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران از 
کمبود 1.5 میلیــون جای پارک در تهران خبــر داد و تاکید 
کرد که ســرانه پارکینگ عمومی در پایتخت حدود یک سوم 
استاندارد جهانی است. پیشنهاد مشخص آقامیری برای رفع 
این معضل، توسعه پارکینگ های عمومی بود، او البته تاکید 
داشت که »کمبود شدید سرانه جای پارک در تهران به حدی 
است که شهرداری نمی تواند به تنهایی این معضل را حل کند، 
بلکه مدیریت شهری باید تسهیالت و مشوق های الزم را فراهم 

کند تا بخش خصوصی به موضوع احداث پارکینگ های عمومی 
ورود کند. در واقع، شــهرداری باید با کمک بخش خصوصی 
به احداث مجتمــع های پارکینگی بپردازد.«  این مســاله را 
با محمدرضا شــیخ بهایی، معاون فنی و مهندســی سازمان 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران مطرح کردیم و او نیز ایلنا 
گفت: شکی در وجود معضل کمبود جای پارک در تهران نیست 
و شهرداری همین حاال برنامه هایی را برای احداث پارکینگ 
های عمومی در دستور کار دارد. البته ما معتقدیم که باید نگرش 

جدیدی درباره نرخ تعرفه پارکینگ عمومی شکل بگیرد و بهتر 
است این تعرفه به صورت منطقی افزایش پیدا کند. وی افزود: 
احداث مجتمع های پارکینگی به تنهایی از نظر اقتصادی به 
صرفه نیست و ایجاد هر یک واحد پارکینگ در این مجتمع ها 
بین 400 تا 450 میلیون تومان هزینه می برد. بنابراین وقتی 
چنین هزینه ای برای احداث پارکینگ های عمومی صرف می 
شود، باید شرایط استفاده از این پارکینگ ها را به نحوی تغییر 

دهیم که توسعه آنها دارای صرفه اقتصادی بیشتری باشد. 

معاون قضایی دادســتان کل کشــور با اشاره به 
کمبود بودجه در اجــرای قانون هوای پاک گفت: 
تاکنون حداقل نام 4 دستگاه از سازمان ها و نهادها 
که موظف به اجرای قانون هوای پاک بودند، تحت 
عنوان ترک فعل در این پرونده گزارش شده  است. 
غالمعباس ترکی با اشاره به آخرین جزئیات پرونده 
عدم اجرای قانون هوای پاک، گفت: گزارشاتی که 
از آلودگی هوا از طرف کمیسیون اصل نود و هیات 
رئیسه مجلس شورای اسالمی به قوه قضاییه ارسال 
شده بود، جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع 
شد، در حال حاضر هر دو گزارش دریافتی از قوه 

مقننه در دادسرای تهران در حال رسیدگی است. 
معاون قضایی دادســتان کل کشــور در حقوق 
عامه و پیشــگیری از جرم، با تاکید به رسیدگی 
به پرونده آلودگی هوا در دادســرای تهران، یادآور 
شد: رسیدگی به پرونده آلودگی هوای پایتخت در 
دادسرای تهران در دست رسیدگی است و از باب 
حقوق عامه مورد بررســی قرار می گیرد؛ بازپرس 
محترم این پرونده در جهــت تکمیل تحقیقات، 
موضوع را به سازمان بازرســی کل کشور ارجاع 
داده اند که سازمان بازرســی، تحقیقات جامعی 

داشــتند و گزارش آن را برای بازپرس رسیدگی 
پرونده، ارســال کرده اند.  ترکی با اشاره به اینکه 
پرونده آلودگی هوا در مرحله جمع آوری تحقیقات 
تکمیلی است، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
متهمان پرونــده آلودگی هوا احضار شــده اند و 
تحقیقاتی صورت گرفته، امــا در مرحله تکمیل 

تحقیقات است. 
ترکی تاکید کرد: چالش عمده عدم اجرای قانون 
هوای پاک، نبــود اراده الزم برای حل مســاله و 
اولویت ندادن به هوای پاک در ســطح ملی است. 
به دلیل عدم اجرای دقیق مــاده ۳۳ قانون هوای 
پاک و پیش بینی نکردن ساز و کار مناسب برای 
شناسایی، وصول و تخصیص درآمدهای حاصل از 
اجرای همین قانون، در نتیجه اعتبار و بودجه الزم 
برای دستگاه های مجری در قالب بودجه سنواتی 
تخصیص نیافته است و این یک مانع جدی برای 
تحقق اهداف قانون است، راه حل اصلی این است 
که عالوه بر همکاری و مشارکت همه جانبه عموم 
مردم و دســتگاه های اجرایی، احکام مناسب در 
قانون بودجه سال 1402 و نیز قانون برنامه هفتم 

توسعه پیش بینی گردد.

ســردار وحیــد مجید؛ رئیــس پلیس فتــا درباره 
کالهبرداری اینترنتــی از طریق پیامک های حاوی 
لینک های آلوده اظهار کرد: افــراد باید لینک هایی 
را که برایشان ارسال می شود با ســایت های روابط 
عمومی ادارات بررســی کنند. وی با اشاره به اینکه 
اکثر لینک هــای آلوده در پنجشــنبه ها و جمعه ها 
برای مخاطبان ارسال می شود، گفت: مخاطبان در 
ایام آخر هفته به روی لینکی که نمی شناسند، اصاًل 

کلیک نکنند!
ســردار وحیــد مجید؛ رئیــس پلیس فتــا درباره 
کالهبرداری اینترنتــی از طریق پیامک های حاوی 
لینک های آلوده اظهار کرد: افــراد باید لینک هایی 
را که برایشان ارسال می شود با ســایت های روابط 
عمومی ادارات بررسی کنند. وی با بیان اینکه پلیس 
فتا همچنان اصــرار دارد تمام پیامک هــای انبوه از 
طریق MASK برای مخاطب ارسال شود، گفت: اما 
همچنان این موضوع انجام نشده است و تمامی ادارت 

به MASK مجهز نشده اند.
رئیس پلیــس فتا با ابراز اینکه درســت اســت که 
کالهبرداری های اینترنتی اولویت اول جرائم سایبری 
را دارد، متذکر شد: ۳5 درصد از جرایم سایبری مربوط 

به کالهبرداری های اینترنتی اســت. سردار مجید 
تصریح کرد: به مردم توصیه می کنم پیامک هایی را که 
در ارتباط با حوادث بزرگ جمعیتی، اعیاد، عزاداری ها، 
و پدیده های زیستی اســت با دقت بیشتری به روی 

لینک آنها کلیک کنند.
وی با اشــاره به اینکه اکثــر لینک هــای آلوده در 
پنجشنبه ها و جمعه ها برای مخاطبان ارسال می شود، 
گفت: مخاطبــان در ایام آخر هفتــه به روی لینکی 
که نمی شناســند، اصاًل کلیک نکنند. رئیس پلیس 
سایبری در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه فراوانی 
کالهبرداری از طریق لینک های آلوده مربوط به کدام 
نهاد می شود، تصریح کرد: کالهبرداری به اسم "سامانه 
 ثنا" هنوز در صدر کالهبرداری از طریق لینک های 

آلوده است.
سردار مجید گفت: سامانه ثنا هیچ سایت مشخصی 
ندارد و اگر برای شــما پیامکی مبنی بــر "ابالغیه 
جدید" یا "پرونده اغتشاشــات برای شــما تشکیل 
شده است" ارسال شد، اعتنایی نکنید چراکه تمامی 
پیامک هایی کــه مربوط به قوه قضائیه و تشــکیل 
 پرونده باشد با سرشماره ADLIRAN برای مخاطب

 ارسال می شود.

دولــت ژاپن تصمیــم دارد به منظــور کاهش 
تراکــم جمعیــت در پایتخت این کشــور به 
خانواده ها مشــوق مالی برای تــرک پایتخت 
بدهد. دولت ژاپن بــرای کاهش تراکم جمعیت 
در پایتخت تصمیم گرفته اســت بــه ازای هر 
کودک به خانواده هــا تا ســقف 1 میلیون ین 
)۷۶۷0 دالر( در صــورت تمایل بــه مهاجرت 
به خــارج از توکیو بدهد. دولــت ژاپن  در حال 
حاضر ۳00 هــزار ین بــه ازای هــر فرزند به 
خانواده هایی که به ســایر نقاط کشور مهاجرت 
می کنند، ارائه می دهد. تصمیم جدید همچنین 
با هدف بهبــود نرخ پاییــن زاد و ولــد، تنوع 
 بخشــی به جمعیت و اطمینان از توزیع بهینه 

آن است.
طبق گزارش اداره آمار ژاپن، در ســال 2021، 
2۸.۹ درصد از کل جمعیــت ژاپن حداقل ۶5 
سال ســن داشــتند که یک رکورد محسوب 
می شود. در همان سال 14.۷۸ میلیون کودک 
در سنین بین یک روز تا 14 سال وجود داشت 
کــه 11.۸ درصــد از کل جمعیت را تشــکیل 
 مــی داد کــه پایین ترین ســطح ثبت شــده 

در ژاپن اســت. طبــق یک بیانیــه مطبوعاتی 
که توســط Kyodo News منتشــر شــد، 
افــرادی کــه در 2۳ منطقــه اطــراف توکیو 
و ســایر نقاط شــلوغ محلی زندگی می کنند، 
 واجد شــرایط دریافــت پول بــرای مهاجرت 

خواهند بود. 
انتظار می رود این حمایت مالی در طول ســال 
مالی 202۳ انجام شود. دریافت کنندگان وجوه 
هم  باید حداقل پنج سال در حین کار در منطقه 
جدید خــود زندگی کنند و هر کســی که این 
 قوانین را زیر پــا بگذارد ملزم بــه بازگرداندن 

پول است.
این مشــوق مالی به کودکان زیر 1۸ ســال یا 
کسانی که 1۸ ســال ســن دارند، اما هنوز در 
سال آخر دبیرســتان هســتند، ارائه می شود. 
ایــن برنامــه حمایتــی از ســال 201۹ آغاز 
شــده و در ســال 2021، 2۳۸1 نفر از توکیو 
نقل مــکان کردنــد و مشــمول دریافت این 
مشــوق شــدند. توکیو پایتخت ژاپــن با ۳۷ 
 میلیــون نفــر پرجمعیــت تریــن پایتخــت 

جهان است.

به گفته مسئوالن شرکت عمران شهرهای جدید، 
سومین گام طرح نهضت ملی مسکن در این شرکت 
به تعداد 100 هزار واحــد در هفته های آینده آغاز 
می شود که تعداد واحدهای در حال ساخت به ۳00 
هزار مورد می رسد. شرکت عمران شهرهای جدید 
مسئولیت ساخت ۷00 هزار واحد از طرح 4 میلیون 
واحدی نهضت ملی مســکن را بر عهده دارد که تا 
کنون 200 هزار واحد آن طی دو مرحله در ســال 
جاری آغاز شده و در برنامه است تا 100 هزار واحد 
دیگر نیز تا قبل از اتمام سال جاری و در هفته های 

آینده شروع شود.
این خبر را حبیــب اهلل چاغروندی معــاون فنیـ  
مهندسی شرکت عمران شهرهای جدید اعالم کرده 
و همچنین گفته است: تعداد ثبت نام شدگان طرح 
نهضت ملی مسکن در شــهرهای جدید که واجد 

شــرایط اولیه بودند ۳۳0هزار نفر است که تاکنون 
برای 200 هــزار متقاضی واجد شــرایط عملیات 
اجرایی طرح نهضــت ملی مســکن در دو مرحله 
شروع شده اســت. اولین آن در تابستان و دومین 
مرحله طرح نهضت ملی مسکن در پاییز آغاز شد. 
وی میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای آغاز شده 
طرح نهضت  ملی مســکن در شــهرهای جدید را 

حدود 15 درصد عنوان کرد.
چاغروندی، اجرای موفق و بــه موقع طرح نهضت 
ملی مسکن را وابسته به مشارکت مردم و واریز وجوه 
اولیه توســط متقاضیان عنوان کرد و گفت:  از این 
تعداد ۳۳0 هزار واحد عالوه بر اینکه واجد شرایط 
هســتند و برای 200 هزار واحد زمین تامین و کار 
اجرایی واحدهای مسکونی آغاز شده حدود ۹5 هزار 
نفر واریز وجه کردند که امیدواریم در اجرای طرح 

نهضت ملی مسکن در شــهرهای جدید مشارکت 
مردم تقویت شود.

بنابراین گزارش، شــرکت عمران شهرهای جدید، 
سیاست ساخت واحدهای یک طبقه و دو طبقه را 
دنبال می کند. در حالی که در ابتدای طرح نهضت 
ملی مسکن، اغلب برنامه ها بر توسعه عمودی تکیه 
داشت. با توجه به محدودیت زمین و آب، این تغییر 
سیاست مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفته 
اســت. از طرف دیگر موضوع ســاخت 40 شهر و 
شهرک جدید در کشور از سال گذشته مطرح شده و 
قرار دست در اولین گام سه شهرک در اطراف تهران 
احداث شود. این برنامه به عنوان یکی از راهکارها در 
تامین مسکن در دستور کار شرکت عمران شهرهای 
جدید قــرار گرفت. اما به نظر می رســد منابع آبی 

تهران پاسخگوی بارگذاری جمعیت جدید نیست.

معاون امــور برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کرد: شناسنامه دار شدن ۸ محصول 
کشاورزی آغاز شده و از ســال آینده الزام است، همه 
محصوالت کشاورزی با کد QR باید صادر شود. شاهپور 
عالیی مقدم، اعالم کرد: شناسنامه دار شدن ۸ محصول 
کشاورزی شامل 4 محصول زراعی و 4 محصول باغی 
آغاز شده است و از سال آینده الزام شده است که همه 
 QR محصوالت کشــاورزی صادراتی باید دارای کد
باشد. معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد 
کشاورزی تاکید کرد: کنوانسیون حفظ نباتات از سه 
سال پیش کشورها را ملزم کرده است که محصوالت 
شناسنامه دار صادر کنند و ما اکنون از این برنامه عقب 

هستیم.
عالیی مقدم گفت: این محصوالت شامل گوجه فرنگی، 
خیار، بادمجان، فلفل و انواع محصوالت جالیزی هستند. 

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که دیگر 
محصوالت کشاورزی چه زمانی شناسنامه دار خواهند 
شــد توضیح داد: 40 درصد محصوالت کشاورزی تا 
پایان برنامه پنج ساله باید دارای کد QR باشند. معاون 
امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی 
طی سخنرانی در این نمایشگاه تاکید کرد: نهاده های 
کشاورزی اســاس امنیت غذایی کشــور را تشکیل 
می دهند و به همین دلیل کیفیت آنها باید بسیار مناسب 
باشد و واردکنندگانی که سم و کود وارد می کنند و یا 
آنهایی که در داخل کشور فرموله می کنند باید کیفیت 

این نهاده ها را در نظر بگیرند.
عالیی مقدم ادامــه داد: برنامه دولت بــرای صادرات 
سموم کشاورزی نیز تدوین شده و حتی می خواهیم باز 
صادرات انجام دهیم و در حقیقت ایران به هاب صادراتی 
نهاده های کشاورزی تبدیل شود. وی در ادامه به تولید 

10۶ میلیون تن محصول زراعی و باغی در کشور اشاره 
کرد و گفت: 14 میلیون هکتار هم سطح زیرکشت در 
کشور است و اینها نشان می دهد که کیفیت نهاده هایی 
که در بخش کشاورزی استفاده می شوند، چقدر مهم 
است. معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد 
کشــاورزی همچنین میزان کل تولیدات کشاورزی 
کشور را 125 میلیون تن عنوان کرد و گفت: استفاده 
از آفت کش ها تا 40 درصد می تواند جلوی از بین رفتن 
محصوالت کشاورزی را بگیرد. عالیی مقدم با بیان اینکه 
استفاده از سم و کود در بخش کشاورزی ضروری است، 
گفت: برخی با شعار محصوالت سالم و ارگانیک، فکر 
می کنند، بدون استفاده از این نهاده ها می توان محصول 
کشاورزی کافی تولید کرد، اما چنین تصوری غلط است 
و ما هنوز هم با میزان سم و کودی که کشورهای مختلف 

استفاده می کنند، فاصله زیادی داریم.

پیشنهاد »افزایش نرخ تعرفه پارکینگ عمومی« در تهران

مشوق مالی دولت ژاپن برای مهاجرت از پایتختپنجشنبه ها و جمعه ها روی این لینک های کلیک نکنیدمتهمان پرونده آلودگی هوا احضار شدند 
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سرمقاله

کاهش هزینه ها با اجرای 
دولت الکترونیک

سال 1۹۹0 که وب ابداع شد 
و خدمات و اطالعات دستگاه 
هــای دولتی، ســازمانها، 
شرکتها و... بر روی اینترنت 
ارایه شــد موضوع دولت الکترونیک در دســتور 
کار اغلب کشــورها قرار گرفت. در شرایط امروز با 
توجه به ضروریات اقتصادی و اجتماعی سازمان 
ها و شرکتها می بایست خدمات و سرویس های 
خود را بر بســتر فناوری اطالعات، فضای مجازی 
و اقتصاد دیجیتال به مردم ارایه کنند. معضالت 
اجتماعی مانند آلودگی هوا، حفظ محیط زیست، 

عدم مصرف کاغذ...

  حمیــد ضیایــی پــرور، 
پژوهشگر فضای مجازی 
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بازار خودرو 
قفل شد

حمایت از ۳۵۷ واحد 
اقتصادی راکد و نیمه فعال

شبکه ملی اطالعات به تحقق کامل دولت الکترونیک کمک می کند

پیشتازی در  ارایه  خدمات الکترونیک
صفحه2

صفحه2

آمار عجیب  واردات  رسمی محصوالت بهداشتی و آرایشی
۶۰۰  تن   محصوالت  آرایشی   و   بهداشتی   وارد  کشور  شد 

نائب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تهران 
خاطر نشــان کرد: در حال حاضر بــازار خودرو را 
تعدادی دالل که عموما زیر ۳0 ســال ســن دارند 
اداره می کنند این شغل برای آنها زحمت چندانی 
به همراه ندارد و خودرو خرید و فروش و سود قابل 
توجهی عاید آنها می شود؛ در حال حاضر ۶0 درصد 
بازار خودرو در انحصار این افراد است. اسد کرمی نرخ 
دالر را عامل افزایش قیمت خودرو دانست و افزود: اگر 
قیمت دالر هزار تومان باال برود قیمت خودرو افزایش 
و به همان نسبت با کاهش قیمت دالر قیمت خودرو 
نیز ریزش می کند. وی با بیان اینکه نمی دانیم نبض 
بازار خودرو در انحصار چه کسانی است، افزود: قیمت 
خودرو داخلی 10 روز پیش با افزایش نرخ دالر، 10 تا 

۸0 میلیون تومان گران شد اما...

در راســتای اجرای نهضت احیا در کشور از ابتدای 
امســال تاکنون بیش از ۳5۷ واحد اقتصادی مورد 
حمایت صندوق کارآفرینی امید قرار گرفته و بیش 
از ۶00 میلیارد تومان تســهیالت پرداخت شــده 
است. نعمت اهلل رضایی از صندوق کارآفرینی امید 
به عنوان یکی از متولیان امر اجرای نهضت احیا در 
کشور نام برد و اظهار کرد: در سال جاری نهضت احیا 
با محوریت طرح های راکد، نیمه تمام و نیمه فعال 
در دستور کار دولت قرار گرفت و بر این اساس تفاهم 
نامه حمایت از 1000 واحد اقتصادی نیمه تمام، راکد 
و نیمه راکد را امضا کردیم. وی گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون بیش از ۳5۷ واحد اقتصادی توسط صندوق 

کارآفرینی امید مورد حمایت...



اقتصاد2
ایران

تورم ۵ ساله لوازم خانگی
بررسی وضعیت تورم در بخش لوازم خانگی نشان 
می دهد که از سال ۹۷ به این سو، لوازم خانگی تورم 
های نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرده اما پس از 
۴ سال وارد کانال ۳۰ درصد شده است. به گزارش 
مهر، اگرچه نرخ تورم آذر ماه سال ۱۴۰۱ طبق اعالم 
مرکز آمار ایران معادل ۴۵ درصد بوده اما بررسی ها 
نشان می دهد که در میان بخش های مختلف کاال 
و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، بخش لوازم 
خانگی یکی از باالترین تورم هــا را به نام خود زده 
است. بر همین مبنا، نرخ تورم آذر ماه سال ۱۴۰۱ 
لوازم خانگی ۳۳.۶ درصد ثبت شــده است؛ یعنی 
افراد برای خرید محصوالت این گروه های کاالیی 
باید حدود ۳۵ درصد باالتر از نرخ واقعی را بپردازند. 
همین وضعیت تورم در بخش لوازم خانگی موجب 
شده که بازار طی ۳ سال گذشته درگیر رکود باشد؛ 
آنطور که فعاالن بازار می گویند حدود ۳ سال است 
که بازار لوازم خانگی به دلیل باال بودن قیمت ها و 
کاهش قدرت خرید راکد بوده و مردم تعمیر لوازم 
خانگی و یا خرید محصوالت دست دوم را به خرید 
محصول نو ترجیح می دهند. شواهد نشان می دهد 
که اگرچه نرخ تورم در بخش لوازم خانگی در سال 
۹۶ معادل ۵.۴ درصد بود اما از سال ۹۷ به این سو 
همواره باالتر از نرخ تــورم کل بوده، به گونه ای که 
حتی در سال ۹۸ که نرخ تورم ۳۴.۸ درصد بود اما 
نرخ تورم لوازم خانگی ۴۹.۳ درصد بوده است. البته 
نرخ تورم لوازم خانگی در سال جاری کمتر از نرخ 
تورم کل بوده اما با توجه به افزایش نرخ ارز و تمایل 
تولیدکنندگان به افزایش قیمت، به نظر نمی رسد 

این رقم در ماه های آتی ثابت بماند.
متولیان بخش لوازم خانگی معتقدند که باال بودن 
نرخ مواد اولیه و نرخ ارز که دو مؤلفه اصلی تشکیل 
قیمت نهایی لوازم خانگی است، طی سالهای اخیر 
همواره صعودی بوده و همین امر به رشد نرخ تورم 
در این بخش دامن زده است اما باید توجه شود که 
در این سال ها واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و اگر 
قاچاق را در نظر نگیریم بازار به صورت انحصاری در 
اختیار تولیدکننده داخلی بوده است و از سویی دیگر 
گفته می شود که عمق ساخت داخل در بخش لوازم 
خانگی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد شده است؛ این حجم از 
عمق ساخت داخل به منزله کاهش اثرپذیری دالر 
بر تولیدات داخل اســت اما این موضوع در قیمت 

محصوالت نهایی محسوس نیست. 

صورت های مالی ۲۰۷ شرکت 
دولتی منتشر می شود

وزیر اقتصاد عنوان کرد: بــا توجه به نوع عملکردی 
که وزارت اقتصاد در مورد تغییر منافعی که سال ها 
به گروه های مختلفی می رســید اتخاذ کرده انتظار 
این اســت اگر یک صدم آن منابع را بخواهند برای 
تخریب وزارت اقتصاد خــرج کنند، باید به آنها حق 
داد. وی ادامــه داد: وزارت اقتصاد دولت ســیزدهم 
رکورد ۵۰ درصد افزایش مودیان یعنی کاهش شدید 
فرارهای مالیاتی که از زمان قاجار تا امروز این میزان 
کشف فرارهای مالیاتی بی ســابقه است. خاندوزی 
تاکید کرد: رکورد ۱۸۰ هزار مجوز کسب و کار آنالین 
بدون اینکه نیاز به مراجعه حضوری باشد، صادر شده 
است. در همین جهت فساد و رشــوه ها نیز در این 
حوزه کم شده است. سیداحســان خاندوزی وزیر 
اقتصاد در حاشیه جلســه هیات دولت در خصوص 
ادامه سیاست شفافیت اقتصادی و صورت های مالی 
بخش های دولتی اظهار داشــت: برای اولین بار روز 
شنبه صورت های مالی 2۰۷ شرکت دولتی که بیشتر 
آن ها وابسته به بانک های کشــور هستند، منتشر 
خواهد شد. در کنار ۴۰۰ عنوان شفافیت شرکت های 
پیشین، بیش از ۶۰۰ مورد انتشار خواهیم داشت. وی 
در ادامه ابراز امیدواری کرد که تا فروردین سال آینده 
رکورد بی سابقه شفافیت و ثبت صورت های مالی یک 
هزار شرکت دولتی در ســامانه ُکدال صورت بگیرد. 
این اقدام کمک شــایانی به اصالح مدیریت، ضعف 
بهره وری، تصمیمات غلط و مفاسدی که در برخی 
از شرکت های دولتی در ســال های گذشته وجود 
داشته است. وزیر اقتصاد درباره درخواستی هم که 
روز گذشته از ریاست قوه قضائیه داشت، گفت: این 
درخواست با حمایت ایشان مواجه شد. حدود یک 
میلیون پرونده از معوقات مالیاتی با ارزش حدود ۴۷۰ 
هزار میلیارد تومان در هیات های بررســی مالیاتی 
مدت ها معطل مانده است؛ یکی از دالیل آن این بود 
وقتی که باید از سوی قضات گذاشته می شد، کمتر 
بود. در قانون به قاضی شاغل تصریح شده است. اما 
قضات شاغل وقتی کمی می توانستند بگذارند. وی 
خاطرنشان کرد: درخواست ما از رئیس قوه قضائیه این 
بود که از قضات بازنشسته و سایر حقوقدانان استفاده 
شود تا همانطور که در حوزه اموال تملیکی با حضور 
قضات و آرای جدید توانستیم، بیش از هزار خودرو و 
بیش از 2۰ هزار میلیارد تومان از مجموع دارایی های 

انبارهای کشور را تعیین تکلیف کنیم.

اخبار

طبــق اعالم گمــرک، در 
هشــت ماهه امسال کمتر 
از ۶۰۰ تــن محصــوالت 
آرایشی و بهداشتی مراقبت 
از پوســت و مو وارد کشور 
شده اســت. علیرغم اینکه طبق آمار گمرک میزان 
واردات رسمی محصوالت بهداشتی و آرایشی چندان 
چشمگیر نیست و واردات بسیاری از این اقالم به صفر 
رسیده و طبق اعالم انجمن واردکنندگان محصوالت 
آرایشــی و بهداشــتی، واردات بیش از ۸۰ درصد 
کاال های این بخش ممنوع اســت، در سطح عرضه 
اثــری از کاهش محصوالت خارجی نیســت و این 
محصوالت به میزان فراوانی در بازار عرضه می شوند 

که مبدأ ورود آن ها زیر سوال است.
به عنوان نمونه، واردات انواع کرم و صابون و بسیاری 
از محصوالت آرایشی ممنوع و صفر بوده است، اما در 
بازار مصرف شاهد عرضه بسیاری از این محصوالت 
با برند های خارجی هســتیم که به گفته مسئوالن 
مربوطه، مبــدأ ورود آن ها مناطــق آزاد یا قاچاق 
هســتند یا اینکه به صورت فله وارد کشور شده و با 
برند های مختلف خارجی بسته بندی و در بازار عرضه 
می شــوند. همچنین باوجود عرضه فراوان و متنوع 
شامپو با برند های خارجی در بازار مصرف، فقط ۸۰ 
تن از این محصول به صورت رسمی وارد شده است.

از سوی دیگر باوجود ممنوعیت واردات فرآورده های 
آرایش چشــم، لب و الک ناخــن، این محصوالت 
با برند های خارجی در بازار مصــرف فراوان عرضه 
می شوند. طبق آمار گمرک، در هشت ماهه امسال 

کمتر از ۶۰۰ تن محصوالت آرایشــی و بهداشتی 
مراقبت از پوست و مو وارد کشور شده که در نهایت 
بســیار کمتر از چیزی اســت که در بازار، عرضه و 
مصرف می شود. بر اســاس اعالم گمرک، واردات 
انواع صابون حمام و دستشویی، صابون گلسیرینه، 
صابون طبی و پودر صابون صفر و ممنوع بوده است. 
واردات محصوالت و فرآورده های آلی تانسیو اکتیف 
به منظور شست و شوی بدن به شکل مایع یا کرم نیز 

صفر و ممنوع بوده است.
همچنین واردات فرآورده های مراقبت و نگهداری از 
پوست از جمله انواع کرم ها و ضد آفتاب ها نیز ممنوع 
اســت. در میان دیگر اقالم آرایشی و بهداشتی، در 

هشت ماهه امســال واردات ژل قابل تزریق و سایر 
فرآورده های زیبایی و آرایشی 2۷۸ تن و به ارزش 22 

میلیون دالر انجام شده است.
بر اساس آمار گمرک، میزان واردات رژلب، برق لب، 
مداد لب و سایر فرآورده های آرایش لب، الک ناخن 
و فرآورده های آرایش ناخــن و همچنین پن کیک 
و فوندانســیون های آرایشــی صفر و ممنوع بوده 
است. همچنین در هشت ماهه سال گذشته ۶۳۴۱ 
کیلوگرم شامپو از کشور های ایتالیا و سریالنکا وارد 
کشور شــده که این میزان در هشت ماهه امسال با 
افزایش ۷۴ هزار و 2۵۵ کیلوگرمــی به ۸۰ هزار و 
۵۹۶ کیلوگرم رســیده که ارزش واردات آن معادل 

2۶۰ هزار و ۳۷۴ دالر بوده اســت. گفتنی اســت؛ 
در این مدت واردات انــواع فرآورده های مربوط به 
مو از قبیل اسپری مو، ژل موی سر، فیکساتور های 
موی سر، فر کننده ها و صاف کننده های شیمیایی 
نیز صفر و ممنوع بوده است. در بین اقالم آرایشی، 
واردات عطریات و ادکلن ها رشد داشته و از ۴۶ تن در 
سال گذشته به ۱۴۴ تن در هشت ماهه ابتدای سال 
جاری رسیده که ارزش آن نیز چهار میلیون و ۶۹۶ 

هزار دالر ثبت شده است.
رئیس اداره آرایشی بهداشتی معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: محصوالت 
خارجی باید حتما برچسب اصالت و سالمت داشته 
باشد، یعنی برچسب سفیدی با حاشیه زرد رنگ که 
کد UID و کد ۱۶ رقمی زیر یک الیه دارد و این الیه 
باید تراشیده شود، سپس کد ۱۶ رقمی در سامانه 
تی تک در قسمت اســتعالم وارد و اطالعات کامل 
محصول مطابقت داده شــود. این سامانه اطالعات 
کامل محصول یعنی نام تجاری، اسم فرآورده، تاریخ 
تولید، تاریخ انقضا و سری ساخت را نشان می دهد و 
در صورتی که اصالعات سامانه با اطالعات درج شده 
روی محصول یکی باشد مشــکلی ندارد. در مورد 
اجناس تولید داخل نیز کافی است مجوز در سامانه 

وارد و سالمت کاال تایید شود.
دهقان با تأکید بر اینکه هر محصولی که وارد کشور 
می شود آنالیز و ســالمت محصول چک می شود، 
توضیــح داد: این نکتــه مهمی اســت که مصرف 
کنندگان باید در نظر بگیرند وگرنه در فرایند تولید 
اتفاقی می افتد که یــک محصول قابلیت مصرفش 
را از دســت می دهد و یا میزان مواد و نوع مواد اولیه 

مصرفی، کیفیت الزم را ندارد.

۶۰۰ تن محصوالت آرایشی و بهداشتی وارد کشور شد 

آمار عجیب واردات رسمی محصوالت بهداشتی و آرایشی

افزایش قیمت مسکن پایتخت 
در ماه آذر

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش از تحوالت 
بازار مســکن اعالم کرد: متوســط قیمت هر 
مترمربع واحد مســکونی در تهــران در آذر به 
بیش از ۵۰ میلیون تومان رسید. به گزارش مرکز 
آمار ایران؛ این مرکــز در جدیدترین گزارش از 
تحوالت بازار مسکن اعالم کرد: متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در آذر به 
بیش از ۵۰ میلیون تومان رسید. براساس اعالم 
این مرکز شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی 
شــهر تهران در این ماه به عدد ۱۷۴.۳ رسیده 
است که نسبت به ماه قبل )۱۶۷.۴(، ۴.۱ درصد 
افزایش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار 
در آذر ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران ۴.۱ درصد بوده است که 
در مقایسه با همین اطالع در ماه مهر ۰.۹ واحد 

درصد کاهش داشته است.
در آذر مــاه ۱۴۰۱ تورم نقطــه به نقطه قیمت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد ۵2.۱ 
درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در 
مقایسه با ماه قبل )۵۰.۰ درصد( 2.۱ واحد درصد 
افزایش داشته اســت. نرخ تورم ساالنه آذر ماه 
۱۴۰۱ آپارتمان های مسکونی شهر تهران هم به 
عدد ۳۷.۱ درصد رسیده است که نسبت به همین 
اطالع در مــاه قبل )۳۵.۰ درصــد(، 2.۱ واحد 
درصد افزایش داشته اســت. در آذر ماه ۱۴۰۱ 
متوسط وزنی و حســابی قیمت آپارتمان های 
مسکونی فروش رفته در مناطق 22 گانه شهر 
تهران به ترتیب به ۵۰۴۴۷۶ و ۴۸۴,۵۴۳ هزار 
ریال رسیده است. در این ماه منطقه ۱ با متوسط 
وزنی قیمت ۱,۰۷۱,۱۴۴ هزار ریال بیشترین 
و منطقه ۱۸ با متوسط وزنی قیمت 2۵۶,۳۹2 
هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق 22 

گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند.

حمایت از ۳۵۷ واحد اقتصادی 
راکد و نیمه فعال

در راســتای اجرای نهضت احیا در کشور از 
ابتدای امســال تاکنون بیــش از ۳۵۷ واحد 
اقتصادی مورد حمایــت صندوق کارآفرینی 
امید قرار گرفته و بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان 

تسهیالت پرداخت شده است.
نعمت اهلل رضایــی از صنــدوق کارآفرینی 
امید به عنــوان یکی از متولیــان امر اجرای 
نهضت احیا در کشــور نام برد و اظهار کرد: 
در ســال جاری نهضــت احیا بــا محوریت 
طرح های راکــد، نیمه تمــام و نیمه فعال 
در دســتور کار دولت قرار گرفــت و بر این 
اســاس تفاهم نامه حمایــت از ۱۰۰۰ واحد 
اقتصادی نیمــه تمام، راکد و نیمــه راکد را 
امضا کردیــم. وی گفت: از ابتدای امســال 
تاکنون بیش از ۳۵۷ واحد اقتصادی توســط 
صنــدوق کارآفرینــی امید مــورد حمایت 
قرار گرفته، بیــش از ۶۰۰ میلیــارد تومان 
تســهیالت پرداخت شــده، 2۷۰۰ میلیارد 
تومان ســرمایه راکد در کشــور بــه چرخه 
 تولیــد وارد و ۷۹۶۰ اشــتغال جدید ایجاد 

شده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینــی امید افزود: 
حوزه فعالیت این صندوق را طرح های خرد 
و کوچک، متوســط و معیشت محور تشکیل 
می دهند که عمدتا زودبازده هستند و سرانه 
ایجاد اشــتغال پایینی دارند لــذا به صورت 
زنجیره ای عمــل می کنیم و طــرح ها را از 
نهاده و تولید تا بازار و فروش در کنار هم قرار 

می دهیم.
رضایی با اشاره به اولویت پرداخت تسهیالت 
به روســتاها و مناطق محروم عنــوان کرد: 
صندوق کارآفرینی امید اقــدام به هدایت و 
حمایت از افرادی می کند که به انجام فعالیت 
اقتصــادی تمایل دارند و پیــش از پرداخت 
تســهیالت، توانمندســازی و توان افزایی را 

مدنظر قرار می دهد.
وی در عیــن حال به اجرای طــرح »نوفن« 
برای افزایــش بهره وری فعالیــت اقتصادی 
در روستا اشاره کرد و گفت: امسال استفاده 
از منابع تبصره ۱۸ در دستور کار دولت قرار 
دارد و لذا تفاهم نامه همکاری با وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی را به امضا 
رساندیم تا پرداخت تســهیالت در راستای 
اهداف دســتگاهی باشد. مدیرعامل صندوق 
کارآفرینی امید در پایان ۳2 درصد طرح های 
صندوق را مربوط به کارآفرینان زن دانســت 
که متناســب با مهارت و توانایی به صندوق 

معرفی می شوند.

اخبار
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نائب رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تهران 
خاطر نشــان کرد: در حال حاضر بــازار خودرو را 
تعدادی دالل که عموما زیر ۳۰ ســال ســن دارند 
اداره می کنند این شغل برای آنها زحمت چندانی 
به همراه ندارد و خودرو خرید و فروش و سود قابل 
توجهی عاید آنها می شود؛ در حال حاضر ۶۰ درصد 

بازار خودرو در انحصار این افراد است.
اسد کرمی نرخ دالر را عامل افزایش قیمت خودرو 
دانست و افزود: اگر قیمت دالر هزار تومان باال برود 
قیمت خودرو افزایش و به همان نســبت با کاهش 
قیمت دالر قیمت خودرو نیــز ریزش می کند. وی 
با بیان اینکه نمی دانیم نبض بازار خودرو در انحصار 
چه کسانی اســت، افزود: قیمت خودرو داخلی ۱۰ 
روز پیش بــا افزایش نــرخ دالر، ۱۰ تا ۸۰ میلیون 
تومان گران شــد اما بعد از کاهش نرخ دالر قیمت 

خودروهای کاهش پیدا کردنــد و حدود ۳۰ تا ۴۰ 
میلیون تومان افت قیمتی داشتند.

نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با 
اشاره به حذف مصرف کننده واقعی از بازار خودرو، 
تصریح کرد: در حال حاضر بازار خودرو را تعدادی 
دالل  که عموما زیر ۳۰ سال سن دارند اداره می کنند 
این شغل برای آنها زحمت چندانی به همراه ندارد و 
خودرو خرید و فروش و سود قابل توجهی عاید آنها 
می شــود؛ در حال حاضر ۶۰ درصد بازار خودرو در 

انحصار این افراد است.
این فعال صنفی با بیان اینکه کاسبی نمایشگاه دارانی 
که در این حرفه صاحب سابقه هستند کساد شده 
است، تاکید کرد: خرید و فروش افت قابل توجهی 
پیدا کرده اســت چراکه دیگر خــودرو یک کاالی 
مصرفی محسوب نمی شود. وی با انتقاد از سیاست 

اخذ مالیات از خودروهای لوکس، تصریح کرد: وزارت 
صمت به جای تمرکز بر تولیــد و افزایش کیفیت 

خودرو بر مسائل حاشیه ای تاکید می کند.
کرمی عرضه خــودرو در بــورس را راهکار تنظیم 
این بازار ندانســت و خاطر نشان کرد: تولید خودرو 
بایــد افزایش پیدا کند از ســوی دیگــر باید روند 
واردات خودرو نیز تسهیل شــود اینگونه می توان 
بازار را به سمت تعادل رساند. نائب رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو تهران با اشاره به آخرین نرخ 
انواع خودرو داخلی در بازار، گفت: پراید صندوق دار 
2۷۰ میلیون تومــان، پرایــد ۱۱۱، 2۸۵ میلیون 
تومان، وانت پراید 2۳۰ میلیــون تومان، پژو 2۰۶ 
تیپ 2 که نرخ آن به ۵۱۰ میلیون تومان رســیده 
بود با کاهش نرخ ارز ۴۸۰ میلیــون تومان معامله 
شــد. این فعال صنفی ادامع داد: پژو 2۰۷ دنده ای 

۶۱۰ میلیون تومــان، پژو 2۰۷ دنــده اتوماتیک 
۶۸۰ میلیون تومان، تیبــا 2 2۹۵ میلیون تومان، 
تیبــا ۱ ۳۰۰ میلیون تومــان، تــارا ۶2۰ میلیون 
تومان و تارا دنده اتوماتیــک ۷۳۰ میلیون تومان 
 و پرشــیا ۴۵۰ میلیــون تومان خریــد و فروش 

شده است.
وی در پایــان با بیان اینکه بازار خودرو قفل شــده 
اســت، تصریح کرد: در این بازار خریدار و فروشنده 
وجود ندارد خریدار توان مالی ندارد که با قیمت های 
که روزانه تغییر می کند نیاز خــود را تامین کند و 
فروشنده نیز به طمع ســود بیشتر از فروش امتناع 
می کند. قصه پولدارهای که می توانند خودرو ۱۰ تا 
۱۵ میلیارد تومانی خرید کنند جداست بازار اصلی، 
خودرو داخلی است که باید مردم توان خرید داشته 

باشند که در حال حاضر ندارند.

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه ســازوکار 
قیمت گــذاری خودروهای چینی تولیــد داخل تغییــر می کند، از 
شکسته شــدن رکورد تولید ماهانه خودرو در آذر ماه امسال طی پنج 
سال گذشــته خبر داد و گفت: به زودی عرضه خودرو از تقاضا بیشتر 

خواهد شد.
به گزارش تســنیم، امید قالیباف با بیان اینکه خودروهای وارداتی در 
بورس کاال عرضه می شود، اظهار داشــت: این خودروها در چند رده 
قیمتی وارد کشور خواهد شد. در رده قیمتی پایین تر از ۱۰ هزار یورو 
کمترین تعرفه برای آنها اعمال خواهد شد؛ مثاًل اگر خودرویی ۸ هزار 
یورو باشــد، حقوق گمرکی برای آن ۴ درصد ثابت اســت البته سود 
بازرگانی با توجه به قیمت خودروهای وارداتی متغیر است که کمترین 

مقدار برای خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو خواهد بود.
وی افزود: متأسفانه در ۸ سال گذشته، یعنی در دهه ۹۰ قدرت خرید 
مردم )کل جامعه( آسیب  دیده است و از سوی دیگر ۴ سال است که 
واردات خودرو ممنوع بوده است؛ طبیعی است که یک هیجانی وجود 
داشته باشد که این موضوع، به افزایش رقابت دامن می زند و قیمت را 

باال می برد.
سخنگوی وزارت صمت گفت: فضای بازار خودرو چه برای خودروهای 
وارداتی چه برای خودروهای ساخت داخل خیلی آرام و کاهنده خواهد 

شد. وی با بیان اینکه خودروساز هیچ نفعی در ایجاد رقابت و هیجان 
روی تابلو و افزایش قیمت در بورس کاال ندارد، گفت: در مورد عرضه 
خودرو در بورس ما دو مقطع را باید از هم تفکیک کنیم؛ در مقطع اول 
وزارت صمت تقریباً هیچ نظارتی نداشت و شرایطی را اعمال نمی کرد 
که نتیجه اش این شد که دو خودروی شاســی با قیمت یک میلیارد 

تومانی ناگهان یک دفعه از 2 میلیارد تومان هم باالتر رفت.
قالیباف بیان داشت: نتیجه این اتفاقات این شد که ما یک دستورکاری 
با هماهنگی با بورس کاال تعیین کردیم که یک کف )حداقل( عرضه 
وجود داشته باشد، یعنی مثاًل اگر خودروی 2۰۷ قرار است عرضه شود، 
همه سفید و ویژگی فنی همه آن مشــابه هم باشد که قیمت مختلف 

کشف نشود.
وی ادامــه داد: بــرای خودروهای پرتیــراژ 2 هزار دســتگاه و برای 
خودروهای کم تیراژ ۵۰۰ دستگاه خودرو برای عرضه در بورس تعریف 
شده است، یعنی شرایط در نظر گرفته شده برای منطقی تر شدن فضای 
عرضه در بورس کاال در نظر گرفته شــد، اما باید عرض کنم که بورس 
کاال را به عنوان یک مرحله گذر از عدم تعادل عرضه و تقاضا به مرحله 
تعادل عرضه و تقاضا انتخاب کرده ایم که رانتی که اشاره شد و نصیب 
عده ای می شود و معلوم نیست چه کســانی هستند، در بستری به نام 

بورس کاال شفاف شود.

ســخنگوی وزارت صمت با اعالم اینکه "در آذر ماه امسال ۱2۷ هزار 
دستگاه خودرو توسط خودروسازان خصوصی و دو خودروساز بزرگ 
تولید شده است"، گفت: این میزان، رکورد تولید ماهانه را در پنج سال 

گذشته شکسته است و این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: پیش بینی ما این است که در ۶ ماهه پیِش رو در داخل 
حدود ۸۰۰ هزار دســتگاه خودرو تولید شود و 2۰۰ هزار دستگاه هم 
واردات داشته باشــیم؛ در مجموع عرضه حدود یک میلیون خودرو 
برنامه ریزی شده است، البته می دانید که در کل سال گذشته چیزی 
بیشتر از ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه نتوانسته ایم عرضه کنیم؛ بنابراین 
این حجم از عرضــه خودرو، قطعاً می تواند بازار را اشــباع کند و روی 

قیمت ها اثرگذار باشد که برای آن برنامه ریزی شده است.
قالیباف با اشاره به اینکه قیمت ها در بازار خودرو در سال جاری حدود ۶ 
ماه ثابت و حتی کاهشی بود، گفت: تا زمانی که عوامل بیرون از صنعت 
و بازار خودرو و وزارت صمت تأثیرگذار اســت مانند افزایش نرخ ارز، 
قیمت ها متالطم خواهد شد. وی یادآور شد: قیمت کارخانه ای ایران 
خودرو و سایپا در طول یک سال گذشــته هیچ تغییری نکرده است. 
عوامل بیرونی کمتر روی آن اثر می گذارند، هرچند روی زنجیره تأمین 
مواد اولیه این دو خودروساز اثرگذار است، اما برای یک سال است که ما 

قیمت های خود درب کارخانه را هیچ تغییری نداده ایم.

۶۰ درصد بازار دست دالالن است

بازار خودرو قفل شد

قیمت گذاری خودروهای چینی تولید داخل تغییر می کند

وعده عرضه ۱میلیون خودرو در ۶ ماه آینده

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

براساس آمار گمرک ایران ارزش کاالهای صادر 
شده به نســبت مدت مشابه ســال قبل ۱۹.۰۶ 
درصــد افزایش یافتــه اســت، همچنین ارزش 
صادرات معــادل ۴۳۰۸۸ میلیون دالر و واردات 

۴۴۳۳۷ میلیون دالر بوده است. 
مجمــوع مبــادالت بازرگانی کشــور از ابتدای 
فروردین تــا ۱۰ دی مــاه ســال ۱۴۰۱ میزان 
صــادرات قطعی کاالهــای غیرنفتی کشــور به 
اســتثنای نفت خام نفت کوره و نفت ســفید و 
همچنیــن بــدون صــادرات از محــل تجارت 
)چمدانی( بالغ بر ۹۷,۸۴۳ هــزار تن و به ارزش 
۴۳,۰۸۸میلیون دالر بوده است که در مقایسه با 
مدت مشابه سال ۱۴۰۰ افزایشی 2,۸۶ درصدی 

 در وزن و ۱۹,۰۶ درصــدی در ارزش دالری 
داشته است.

متوســط ارزش گمرکی هر تن کاالی صادراتی 
از ابتــدای فروردین تا ۱۰ دی ماه ســال جاری 
۴۴۰ دالر بوده که نســبت به ۳۸۰ دالر به ازای 
هر تن طی از ابتــدای فروردین تــا ۱۰ دی ماه 
سال گذشته ۱۵,۷۵ درصد رشــد داشته است. 
همچنین میــزان واردات کشــور در این مدت با 
کاهشــی ۱۰,۰۶ درصدی در وزن و افزایشــی 
۱۴,۷۴ درصدی در ارزش دالری در مقایســه با 
مدت مشابه ســال ۱۴۰۰ به ارقام 2۸,۱۸۰ هزار 
تن و ۴۴,۳۳۷ میلیون دالر رســیده اســت. در 
این مدت متوســط ارزش گمرکی هر تن کاالی 

وارداتی ۱,۵۷۳ دالر بوده که نســبت به۱,2۳۳ 
دالر در هر تن طی از ابتدای فروردین تا ۱۰ دی 
 ماه سال ۱۴۰۰ رشدی 2۷,۵۷ درصدی را نشان 

می دهد.
کشــورهای عمده مقصــد صــادرات از ابتدای 
فروردین تا ۱۰ دی ماه ســال ۱۴۰۱ بیشــترین 
میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین 
با رقمی بالــغ بر ۱۱,۸۵۵ میلیون دالر و ســهم 
2۷,۵۱ درصــد از کل ارزش صــادرات عراق با 
۸,۶۳۱ میلیون دالر و سهم 2۰,۰۳ درصد ترکیه 
با ۶,۴۱۹ میلیون دالر و سهم ۱۴,۹ درصد، امارات 
متحده عربی با ۴,۶۰۰ میلیون دالر و سهم ۱۰,۶۸ 
درصد و کشور هند با ۱٬۴۷۴ میلیون دالر و سهم 

۳,۴2 درصد از کل ارزش صورت گرفته اســت. 
از ابتــدای فروردین تا ۱۰ دی ماه ســال ۱۴۰۱ 
کشــور امارات متحده عربی با اختصاص رقمی 
بالغ بر ۱۳۶۴۹ میلیون دالر و ســهمی در حدود 
۳۰,۷۹ درصــد از کل ارزش واردات در جایــگاه 
نخســت کشــورهای طرف معامله قرار گرفته 
اســت. همچنین کشــورهای چین با ۱۱,۵2۱ 
میلیون دالر و ســهم 2۵,۹۹ درصــد، ترکیه با 
۴٬۶۳۵میلیون دالر و ســهم ۱۰,۴۵ درصد، هند 
با 2,2۴۹ دالر و ســهم ۵,۰۷ درصــد و آلمان با 
۱,۳۹۹ میلیون دالر و ســهم ۳,۱۵ درصد از کل 
 ارزش واردات جزو کشورهای عمده طرف معامله 

واردات بوده اند.

با رشد ۱۹ درصدی؛

صادرات ایران از ۴۳ میلیارد دالر گذشت
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پیازهای که زمانی روی دســت کشــاورزان یا در 
انبارها می ماند و خریداری نداشت حاال این روزها 
بنا بر ضرب المثل معروف »داخل میوه ها شــده 
اســت« و گران! رئیس اتحادیــه ملی محصوالت 
کشاورزی معتقد است که باید نظارت درستی بر 
قیمت ها داشته باشیم، تا بازار دچار افزایش قیمت 
ناگهانی نشود. در روزهای اخیر در میان کاالهای 
کشاورزی پیاز افزایش قیمت چشمگیری داشته 
است؛ به طوری که این محصول کشاورزی در مغازه 
ها از کیلویی۲۰ تا ۳۰ هزار تومان قیمت خورده و 
گفته می شود حتی به باالی ۳۰هزار تومان هم در 

برخی مناطق رسیده است.
برخی کارشناســان علت افزایش قیمــت پیاز را 
سردی هوا و دیر عمل آمدن محصوالت، بارندگی و 
افزایش هزینه های کارگر و حمل عنوان می کنند 
و معتقدند که نباید انتظار داشت قیمت محصوالت 
تره باری در زمستان و تابســتان یکسان باشند و 
همیشه در زمســتان به دلیل شرایط آب و هوایی 

این نوسانات قیمت پدیدار می شود.
برخی دیگر از کارشناســان اما علت این افزایش 
قیمت ناگهانی پیاز را صادرات عنوان می کنند و 
معتقدند که بی برنامگی در صادرات منجر به این 
شده که یک روز بازار با کمبود یک محصولی مواجه 
شود و یک روز با مازاد. آنها همچنین می گویند که 
صادرات روزانه ۲۰۰۰ تن پیاز به پاکستان منجر 
به این افزایش قیمت شده اســت. تعدادی دیگر 
از کارشناسان اما نظر دیگری دارند و معتقدند که 
حضور دالالن و واسطه ها و بی نظمی در عرضه در 
کنار بی برنامگی در صــادرات و تصمیمات خلق 
الســاعه منجر به افزایش قیمت پیاز شده است. 
افزایش قیمتی که حاال اشک مشتریان را درآورده 

و سفره آنها را کوچک کرده است.
در این راستا سید رضا نورانی _ رئیس اتحادیه ملی 
محصوالت کشاورزی - با اشاره به آمار تولید پیاز 
گفت: در سال زراعی ۹۹_۱۴۰۰، ۳ میلیون و ۴۰۷ 
هزار و ۷۴۰ تن پیاز با سطح زیر کشت ۶۷ هزار و 
۸۲۴ هکتار تولید شده است که این رقم در سال 
۱۴۰۰_ ۱۴۰۱ به ۳میلیون و ۹هزار و ۸۲۴ تن با 
سطح زیر کشت ۶۱هزار و ۷ هکتار رسیده است. 
وی ادامه داد: یعنی به طــور کل حدود ۳میلیون 
تن تولید پیاز در کشور داریم، بنابراین کمبودی 

وجود ندارد.
نورانی در پاســخ به اینکه گفته می شود صادرات 
روزانه ۲۰۰۰ تن پیاز به پاکستان منجر به افزایش 
قیمت شــده اســت و آیا چنین موضوعی صحت 
دارد؟ گفت: پاکستان امسال دچار سیل شد و تمام 
محصوالتش از بین رفت، بنابراین نیاز به واردات 
داشتند و از نزدیکترین کشــور همسایه یعنی ما 
خرید کردند. البته صادرات روزانه ۲۰۰۰ تن پیاز 

به پاکستان درست نیست و بایستی میزان صادرات 
را از مراجع مربوطه پیگیری کرد.

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح 
کرد: همیشه اســم صادرات که می آید شوکی در 
بازار ایجاد می شود که این شوک خود به خود تورم 
زاست. بدیهی اســت که اگر صادرات هم بی رویه 
باشد کمبود در بازار ایجاد می شود و قیمت ها نیز 
افزایش می یابد. به گفته وی مقدار صادرات باید 
مشخص باشد که فشار به بازار داخلی وارد نشود. 
همچنین باید تشکل ها در این موضوع دخیل می 
شــدند تا هم بازار خارجی حفظ و در بازار داخلی 

نظمی به قیمت ها داده می شد.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به بی نظمی 
در عرضه نیز اشــاره کرد و گفت: قیمت پیاز قرمز 
در بناب که یکی در قطب های تولید است حدودا 
کیلویی ۱۶تا ۱۷ هزار تومان و پیاز زرد نیز ۱۵تا ۱۶ 
هزار تومان است ولی در سطح شهر ۲۶ هزار تومان 
است. این نشان دهنده یک بی نظمی است. سوال 
اینجاست چند درصد سود روی آن کشید شده؟ 
اگر قرار باشد ۱۰ هزار تومان بر روی هر کیلو پیاز 

سود ببرند که درست نیست.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا افزایش تعرفه 
صادراتی پیاز منجر به ســاماندهی بــازار داخل 
خواهد شد؟ گفت:این تعرفه های ۱۰۰ درصدی 
ممکن اســت مجددا باعث افزایش قیمت شود. 
مثال اگر پیاز را کیلویی ۲۰ هزار تومان خریداری 
کنند با ۲۰هزار تومان تعرفه حدود ۴۰ هزار تومان 
می شود و ممکن اســت بازار مجددا تکان بخورد. 
نورانی با بیان اینکه باید چشــم اندازی در تولید و 
مصرف داشته باشیم، افزود: باید آمار داشته باشیم 
که چقدر تولید و مصرف داریم و مازاد چقدر است 
تا برای مقدار مازاد برنامه ریزی  محدود کنیم. وی 
در ادامه بــا بیان اینکه باید حتمــا به خودکفایی 
برسیم و نظارت درستی بر قیمت ها داشته باشیم، 
تا بازار دچار افزایش قیمت ناگهانی نشود، گفت: 
این اقدامات باعث خواهد شد که نه مصرف کننده 
داخلی ناراضی باشــد و نه مشــتری خارجی و نه 

تولیدکننده.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پایان 
گفت: افزایش ناگهانی تعرفه های صادراتی باعث 
خواهد شد که صادرکننده و خریدار خارجی نیز 
دچار مشکل شوند. اینکه یک شــبه تعرفه ۱۰۰ 
درصدی اعمال کنیم خــواه ناخواه ترمز صادرات 
را کشیده ایم. بهتر اســت وقتی  کتاب مقررات و 
قوانین صادراتی ســال آینده را تنظیم می کنیم 
تمام اتفاقات پیش بینی شده باشد که صادرکننده 
وقتی کتاب را می بیند از آنها آگاهی داشته باشد 
و با این مشــکالت و تصمیمات خلق الساعه وارد 

ممنوعیت نشود.

رییس اتحادیــه فروشــندگان لوازم خانگی تهران 
گفت: قاچاقچیان لوازم خانگی از سیستم بانکی برای 
نقل و انتقال پول اســتفاده می کنند و بر این اساس 
به راحتی قابل شناسایی اند. »اکبر پازوکی« افزود: 
اصناف و بازاریان در سال های گذشته و حتی در ایام 
رکود ناشی از کرونا مالیات و عوارض خود را پرداخت 
کرده اند، اما باید به ســراغ افرادی که فرار مالیاتی 

دارند و همچنین قاچاقچیان نیز رفت.
این مقام صنفــی تصریح کرد: کســبه ای که آبرو و 
حیثیتی برای خود دســت و پا کرده اند، هیچ وقت 

سراغ فروش اجناس قاچاق و فیک )تقلبی( نمی روند، 
هرچند همواره عده ای سودجو نیز پیدا می شوند. وی 
اظهار داشت: هرچند به دلیل گرانی ها و پایین بودن 
قدرت خرید مردم شاهد رکود هستیم، اما امروز که 
در ســطح عرضه حاضر می شویم، حتی یک تابلوی 
مربوط به لوازم خانگی خارجی مشــاهده نمی شود. 
پازوکی گفت: بانک ها به جای اینکه پول ها را به سمت 
تولید ببرند، به سمت فروش اقساطی و فروشگاه های 
زنجیره ای می برند، اما کسی به فکر تقویت اتحادیه ها 

نیست.

رییس اتحادیــه فروشــندگان لوازم خانگی تهران 
با تاکید بر اینکــه منکر به روز بودن و شــیوه های 
فروش مدرن نیســتیم، یادآور شــد: این اتحادیه 
با ســابقه ۶۰ ســاله، دید و ذائقه مردم را نسبت به 
کاالی ایرانــی عوض کرده اســت. وی تصریح کرد: 
این اتحادیه ها بودند که مردم را از مصرف کاالهای 
قاچاق منع کردند، شناسه کاال تعریف کردند و ورود 
به سامانه جامع تجارت و برخوردار بودن از گارانتی 
را به مشتریان شناســاندند، بنابراین باید بیشتر به 
اتحادیه ها بها داده شده و دست از بی مهری نسبت 

به توزیع کنندگان برداشــته شــود. پازوکی افزود: 
امروز شاهدیم تولیدکنندگان خود به فروشگاه دار و 
توزیع کننده تبدیل شده اند و حتی تسهیالت بانکی 
می گیرند تا کاال را مستقیم به دست مصرف کنندگان 
برسانند، در حالی که سهم و نقش توزیع کنندگان در 
نظر گرفته نمی شود. وی با اشاره به در پیش بودن ایام 
پایانی سال، گفت:  مردم به طور معمول در این ایام 
به دنبال نو کردن وسایل خانه هستند و امیدواریم 
قدرت خرید مردم تقویت شــود تا شاهد راه افتادن 

بازار و خروج آن از رکود باشیم.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور ضمن 
اشاره به اینکه با مازاد پشم در کشور مواجه هستیم 
گفت: صادرات پشم سفید همچنان ممنوع است. 
افشــین صدر دادرس با بیان اینکه صادرات پشم 
سفید همچنان متوقف است ولی پشم رنگی آزاد 
شده،گفت: تاکنون متقاضی برای پشم رنگی وجود 
نداشته و به دنبال ایجاد بازارهای جدیدی هستیم.

وی ادامه داد:از ســال ۱۳۹۷ صادرات پشم را به 
دلیل حمایت از صنایع داخلی ممنوع کردند ولی با 
توجه به اینکه از سال ۱۳۹۷ تا سال گذشته مقادیر 
زیادی پشم وارد شــده و تولید داخل هم وجود 
داشته منطقی به نظر نمی رسد که بخاطر حمایت 
از صنایع بخواهیم ایــن کاال را که مازاد تولید هم 

داریم از بازارهای خارجی محروم کنیم.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه 
کرد: حــدود ۷۰ میلیون راس گوســفند داریم و 
هر گوسفندی میانگین یک کیلو پشم تولید می 
کند. به عبارتی ۷۰ هزار تن پشم در کشور تولید 
می شود. نصف این پشم یعنی حدود ۳۵ هزار تن 

سفید و نصف دیگر آن پشم رنگی است. 
وی تصریح کرد: بخشی از این پشم ها جذب صنایع 

و بازار می شود و بخشی از آن روی دست دامدار می 
ماند. بنابراین صادرات می تواند کمک حداقلی به 
تولیدکنندگان باشد.  این فعال صنعت دامپروری 
در پایان گفت: قیمت پشم در داخل کشور به نژاد 
گوسفند مرتبط است. گوسفند مناطق شرقی پشم 
گرانتر و مرغوب تری نسبت به نژاد موجود در غرب 

کشور دارند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف نبود 
بیمه را از جمله مشکالت قالیبافان برشمرد و گفت: 
به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تولید فرش برای 

قالیبافان مقرون به صرفه نیست.
عبداهلل بهرامی صنعت فرش دســتباف را از جمله 
صنایع بومی کشور دانست که در اشتغال و ارزآوری 
موثر اســت و گفت: این شــغل مکمل شغل های 
دامپروری و کشــاورزی اســت و نقش بسزایی در 
جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه 

شهرهای بزرگ ایفا می کند. وی تعداد تعاونی های 
فرش دستباف کشور را بیش از ۱۷۸۰ تعاونی ذکر 
کرد و گفت: صنعت فرش تمام مولفه های اقتصاد 
مقاومتی را دارد و باید بیــش از پیش به آن توجه 
شود. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف 
در عین حال کاهش صادرات فرش دستباف را در 
کاهش تولید و بی میلی صادرکنندگان فرش موثر 
خواند و گفت: هنگامی کــه صادرات فرش کاهش 
می یابد بر بدنه تولید هم تاثیر می گذارد. از سویی 

به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تولید فرش برای 
قالیبافان مقرون به صرفه نیســت و موجب خروج 

تدریجی قالیبافان از این چرخه شده است.
رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری 
اتاق تعاون ضمن اشاره به ایجاد مرکز تجاری مسکو 
توســط اتاق تعاون ایران، اظهار کرد: ایجاد مرکز 
تجاری در روســیه یک فرصت ایده آل برای رشد 
صادرات در حوزه فرش دســتباف ایرانی اســت و 
بازار روسیه پایگاه خوبی برای صادرات فرش های 

ایرانی به شمار می رود. بهرامی در عین حال نبود 
بیمه را از جمله مشــکالت قالیبافان عنوان کرد و 
گفت: از ســال ۱۳۹۲ تاکنون قالیبافان از پوشش 
بیمه اجتماعی محروم هســتند در حالی که بیمه 
در امنیت شــغلی و اجتماعی آنها اثرگذار است لذا 
از مســئوالن و متولیان امر انتظار داریم که به این 
صنعت نگاه ویژه ای داشته باشند تا بتوانیم با رونق 
آن به ایجاد اشــتغال و توســعه بخش صادرات در 

کشور کمک کنیم.

در دهه ۹۰ ساخت و ساز متوقف شده بود و این باعث 
برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن شد. 
به گزارش مهر، دو مشکل اساســی بازار مسکن عدم 
ساخت و ساز و افزایش گرانی مصالح ساختمانی مطرح 
شده است این پیامدها باعث شده تا اجاره بها نیز افزایش 
پیدا کند و مردم نه تنها نتوانند خانه بخرند بلکه دیگر 
نتوانند حتی در پایتخت اجاره کنند و به سمت جنوب 
شهر سوق داده شوند. قیمت ها در محله های ارزان نیز 
نجومی افزایش پیداکــرده و کارگران برای اجاره بها با 
 مشکل رو به رو شده اند و سقوط طبقاتی از دولت قبل 

آغاز شد.
باال رفتن اجاره بها باعث شده تا در فصلی که فصل جا به 
جایی نیست مردم از محله های خود یک طبقه به پایین 

ســقوط کنند و قیمت های نامتعارف باعث شده تا در 
پاییز و زمستان این جابه جایی صورت گیرد یعنی زودتر 
از فصل جا به جایی از سوی دیگر صاحبخانه ها قیمت ها 
را به دلخواه تغییر می دهند. در شرایط فعلی اقتصادی 
مســتأجران توان پرداخت اجاره را از دست داده اند و 
حتی قراردادها براســاس مصوبه اعالم شده وزارت راه 
وشهرسازی نیست و اغلب مبالغ دلخواه و توافقی است.

از سوی دیگر اثر دومینووار افزایش کاالهای سرمایه ای 
را نباید از دست داد وقتی بازار ارز افزایشی می شود همه 
بازارهای موازی مانند طال و مسکن و… نیز افزایشی 
خواهند شــد بنابراین صاحبخانه ها بــه فکر افزایش 
سرمایه خواهند بود بنابراین این افزایش بر بازار اجاره 
بها نیز تأثیر خواهد داشت. از آن طرف با چالش هایی 

مثل رشد قیمت ارز، افزایش نرخ نهاده های ساختمانی 
و کاهش میزان ساخت و ساز توسط بخش خصوصی 
مواجهیم که این عوامل نیز در میان مدت بازار اجاره را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
در حال حاضر در برخی از کالن شهرها نیمی از مردم 
مستأجر شده اند اما در سطح کل کشور طبق آمار ۳۵ تا 
۴۰ درصد از خانوار مستأجر هستند. یکی از مؤلفه های 
اقتصادی مرتبط با سبد خانوار مسکن است و مسکن هم 
تابع شرایط اقتصاد است و با سایر مؤلفه های اقتصادی 
مانند تورم، نقدینگی، بازارهای موازی و …ارتباط دارد.
طبق آمار رسمی سال ۹۵، در کشور ۶.۵ میلیون خانوار 
مستأجر داریم اما در حال حاضر در برخی از کالن شهرها 
نیمی از مردم مستأجر شده اند اما در سطح کل کشور 

آمار نشان می دهد ۳۵ تا ۴۰ درصد از خانوار مستأجر 
هستند و از سوی دیگر در ۷ سال دولت گذشته اقدام 
مؤثری در بخش مسکن انجام نشد. رشد اجاره بها در 
دولت قبل که ساخت و ساز صورت نگرفته است و تقاضا 
خانه افزایش پیدا کرده باعث شده تا مردم از محله های 
متوسط به سمت جنوب کوچ کنند و از جنوب به حومه 
شهر بروند هرچند که شهرهای حومه ای هم اجاره بها 

را افزایش داده اند.
بررسی های این یک ماهه نشان می دهد که برای اجاره 
یک واحد ۸۰ الی ۹۰ متــری رد جنوب تهران حداقل 
باید ۷۰ تا ۷۰۰ میلیون پول رهن و اجاره ماهیانه ۱ الی 
۱۰ میلیون را داشته باشید تا حداقل بتوان در تهران 

زندگی کرد.

دبیرکل اتاق اصناف ایران ریشه های 
گرانی را تشــریح کرد به گفته فقیهی 
سیاســت های نامناســب صادرات و 
واردات تا نبود سند استراتژی توسعه 
صنعتــی و تکمیل زنجیــره تولید از 
عوامل گرنی ها هستند. دبیرکل اتاق اصناف ایران در خصوص 
ریشــه گرانی ها اظهار کرد:  سیاست های نامناسب صادرات و 
واردات در کنار نبود سند استراتژی توسعه صنعتی و تکمیل 
زنجیره تولید موجب شده است تا هر گونه اختالل در نظام ارزی، 
تمامی تولیدات داخلی کشور را تحت تاثیر قرار داده و در بازار 

گرانی به وجود آورد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاف اصناف ایران، هوشیار فقیهی 
در گفت وگو با “نسیم اقتصاد” درباره نوسان قیمت ارز و تاثیر آن 

بر بی ثباتی قیمت ها در بازار کاالها، اظهار کرد:  اقتصاد ایران در 
دهه های گذشته همواره متاثر از نوسان های نرخ ارز و تاثیرات 
ناشی از آن بوده و تولید و توزیع کاال در کشور را با مشکالتی رو 

به رو کرده است.

نبود استراتژی توسعه صنعتی و تاثیرپذیری تولید 
از نوسان نرخ ارز

وی افزود:  ریشــه یابی این موضوع نشــان می دهــد در نبود 
استراترژی توسعه صنعتی و برنامه ریزی مناسب برای تولید، 
شرایط به گونه ای بوده است که همواره از نوسان های نرخ ارز 
تاثیر گرفته است. فقیهی خاطرنشــان کرد: یکی از معضالت 
اصلی کشور آن است که اســتراتژی صنعتی برای تولید ملی 
مدون نشده و سیاســت های ابالغی توسط مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز در عمل اجرایی نشــده است. در مجموع در 
نظام تولید به دلیل فقدان زنجیره تولید با نقص در زنجیره های 

تولیدی مواجه بوده و تامین مــواد اولیه به یکی از بحران های 
تولید بدل شده است.

برخی از تولیدات وابستگی ۹۰ درصدی به واردات 
مواد اولیه دارند

دبیرکل اتاق اصناف ایران با ذکر مثالی در این زمینه گفت: به 
طور مثال در مورد تولید مــرغ باید گفت که در ایران به عنوان 
پنجمین کشور تولیدکننده گوشت مرغ، واحدهای مرغداری 
برای تولید مرغ در ابعاد کوچک به وجود آمده اند اما مواد اولیه 
آنها هنوز که هنوز است به واردات وابســته بوده و ۹۰ درصد 
نهاده های تولید گوشت مرغ شامل کنجاله، ذرت و سویا از خارج 

از کشور وارد می شود.
فقیهی خاطرنشــان کــرد: با وجــود آنکه ایــران پنجمین 
تولیدکننده مرغ اســت نیازمند واردات مواد اولیه است و باید 
با مبادلــه ارزی کار واردات آن را در شــرایط تحریمی انجام 

داد. طبیعی است که در وضعیت کنونی نوسان های نرخ ارز بر 
قیمت نهاده ها تاثیر خواهد داشت و تولید گوشت مرغ را با یک 
تاخیر زمانی در بازار افزایش خواهد داد. دبیرکل اتاق اصناف 
ایران تصریح کرد:  اگر بخواهیم به صورت ریشه ای مشکالت را 
حل کنیم باید در ســطح ملی برای تکمیل زنجیره های تولید 
برنامه ریزی شود تا این اتفاقات در کشور به وجود نیاید. اکنون 
بخش عمده تولیدات صنعتی و کشاورزی نیازمند واردات مواد 

اولیه از خارج از کشور است.
وی با اشــاره به اقالم مصرفی و فرهنگ عمومی که در زمینه 
مصرف وجود دارد،  اظهار کرد:  طی سالیان گذشته، همواره تراز 
صادرات و واردات کشور منفی بوده و واردات از صادرات پیشی 
گرفته و حتی اقالم مصرفی که چندان مورد نیاز کشور نبوده 
وارد شده است. این ناترازی متاثر از نبود استراتژی صنعتی بوده 
و جامعه تبدیل به جامعه ای مصرف گرا شــده است بی آنکه از 

مزایای تولید این کاالها در کشور بهره ببرد.

تشریح ریشه های افزایش قیمت و گرانی کاالها در بازار
فقیهی با بیان اینکــه در زمینه مدیریت ارزی نیز سیاســت 
مشخصی دنبال نشده است، عنوان کرد:  سیاست های نامناسب 
صادرات و واردات در کنار نبود سند استراتژی توسعه صنعتی 
و تکمیل زنجیره تولید موجب شــده است تا هر گونه اختالل 
در نظام ارزی، تمامی تولیدات داخلی کشور را تحت تاثیر قرار 
داده و در بازار گرانی به وجود آورد. در بسیاری از مقاطع نیز به 
جای آنکه به دنبال آن باشــیم که راهکاری برای حذف گرانی 
و جلوگیری از گران شــدن کاالها پیگیری شود حل مقطعی 

مشکل در پیش گرفته شده است.

وابستگی اقتصاد به نرخ ارز کاهش یابد
وی با بیان اینکه راهکار حل مشکل، تولید مواد اولیه بسیاری از 
کاالهایی است که امکان تولید آن ها در کشور وجود دارد، اظهار 
کرد: این سیاست می توانست در طی دهه های گذشته وابستگی 
اقتصاد و تولید به نوسان های نرخ ارز را از بین ببرد اما به جای 
حل ریشه ای مشکل به دنبال آخرین حلقه تولید یعنی بازار و 
اصناف رفته اند و با عنوان گران فروشی با آنها برخورد شده است.
دبیرکل اتاق اصناف ایران عنوان کرد: براساس آمار و اطالعاتی 
که در حوزه نظام صنفی وجــود دارد به طور میانگین در نظام 
صنفی توزیعی که ۹۰ درصد کاالها را به دست مردم می رسانند 
تنها ۳ تا ۵ درصد تخلف وجود دارد و گران فروشــی هم نبوده 
و شــاید تنها یک درصد از تخلفات صنفی گرانفروشــی باشد 
بنابراین ماهیت و ریشــه گرانی ها در گران فروشــی نبوده و 
اختالالت ارزی و وابستگی تولیدات به واردات مواد اولیه است.

وی با اشاره به راهکارهایی برای حل مشکل تصریح کرد:  دولت 
باید مشکالت را ریشه ای حل کند. البته کشور در شرایطی است 

که مبادالت و معامالت اقتصادی کشــور با موانع و مشکالتی 
مواجه است. سیاست اداره کشور این شــده که تامین کننده 
انرژی باشیم و درآمدهای حاصل از صادرات نیز صرف واردات 
کاالهایی به کشور شــود که امکان تولید آن ها با برنامه ریزی 
وجود داشته است. فقیهی اظهار کرد: نوسان های نرخ ارز تنها 
زمانی تاثیرات اندکی بر بازار خواهد داشــت که علم اقتصاد، 
سیاست ساری و جاری در کشور شــود و تصمیم ها، علمی و 
کارشناسانه اتخاذ شوند. در کنار آن عقالنیت در سیاست گذاری 
پیگیری شود و به تحقیقات علمی و کارشناسی و مطالعه شده 
پایبند باشیم. همچنین باید تکلیف تولید ملی مشخص شود و 
مزیت هایی در اقتصاد به وجود آیــد و تولید کاالیی و خدمات 

قابلیت رقابت با فعالیت  های غیر مولد را داشته باشد.

سود فعالیت های غیرمولد و داللی از تولید بیشتر است
دبیرکل اتاق اصناف ایران افزود: نمی تــوان در یک فضای کار 
واقعی و اقتصادی انتظار سود داشت در حالی که فعالیت های 
غیرمولدی مانند خرید طال و ســکه و ارز یــا ملک با کمترین 
زحمت، سود بسیار باالتری از بخش های تولیدی دارند. فقیهی 
گفت: تنش های نوسان های نرخ ارز همواره به بازار کاال و خدمات 
منتقل می شود و مشکالتی را به وجود می آورد که طی سال های 
اخیر با شدت بیشتری به وجود آمده و زمینه ساز کاهش بیشتر 
ارزش پول ملی را فراهم کرده است. دبیرکل اتاق اصناف ایران 
درباره کاهش قدرت خرید مردم و تاثیر آن بر فعالیت واحدهای 
صنفی و فروش های ویژه برای افزایــش فروش نیز اظهار کرد:  
فروش های فوق العاده مسکن کوتاه مدت است و می تواند خیلی 
اندک تشــدید تقاضا به وجود آورد اما این سیاست راهکار حل 
مشکل کاهش قدرت خرید مردم نیســت. وی عنوان کرد: در 
هفته گذشته تخفیفهای ویژه در کل اصناف برای تحریک بازار 
شب یلدا انجام شد اما حل مشکل ریشه ای و پاسخ مناسب برای 
کاهش توان خرید مردم نیســت. دبیرکل اتاق اصناف ایران با 
اشاره به نرخ تورم باال درکشور اظهار کرد:  در تمامی حوزه های 

صنفی میزان فروش به نحو قابل توجهی کاهش یافته است.

امتناع برخی از فروشندگان از فروش عمومی نیست
وی درباره امتناع برخی از واحدهای صنفی از فروش کاال به دنبال 
افزایش نرخ ارز اظهار کرد:  ذات بازار عرضه و تقاضا است و انصراف 
فروشندگان در ملک و مسکن و سایر کاالها وجود دارد.اگر بتوان 
مشکالت نوسان نرخ ارز را در تولید حل کرد در آینده مشکالتی از 
این دست به وجود نخواهد آمد. دبیرکل اتاق اصناف ایران با تاکید 
براینکه امتناع فروشــندگان از فروش کاالها در کشور عمومی 
نیست،  گفت:  ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی در کشور وجود 
دارد که حتی یک درصد تخلف در آنها معادل ۳۰۰ هزار واحد است 

و نمی توان منکر آن شد اما عمومی نیست.

News kasbokar@gmail.com

کاهش قدرت خرید مردم به دنبال افزایش قیمت کاالها

گرانی ها، گران فروشی نیست

علت افزایش قیمت ناگهانی پیاز صادرات است؟

قیمت پیاز به باالی 30 هزار تومان رسید 
قاچاقچی لوازم خانگی به راحتی قابل شناسایی است

امیدواری به خروج از رکود در ماه های آتی

صادرات پشم سفید همچنان ممنوع است

تولید فرش برای قالیبافان نمی صرفد

قیمت های نجومی اجاره بها در محله های جنوبی
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ظرفیت اینترنت بین الملل ۳ برابر نیاز کاربران است
چيزی به اسم اينترنت طبقاتی نداريم

وزیر ارتباطات فناوری و اطالعات گفت: چیزی به اســم اینترنت طبقاتی 
نداریم، برای ما همه مردم خاص هستند. عیسی زارع پور در حاشیه جلسه 
هیئت دولت درباره آخرین روند توسعه و پیشــرفت پروژه فیبرنوری در 
جمع خبرنگاران گفت: پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها طبق روال 
جلو می رود. بیش از دو میلیون پوشش ایجاد شــده است و از رسانه ملی 
می خواهیم شیرینی این سرعت باال در شهرهای مختلف را به مردم بگوید 
و تبلیغ کنید. در حال حاضر از این دو میلیــون ظرفیت، فقط 300 هزار 

ظرفیت در حال استفاده است.
وی درباره اینترنت طبقاتی در کشــور گفت: ما چیزی به اســم اینترنت 
طبقاتی نداریم، برای ما همه مردم خاص هستند. بر اساس مصوبه ای که 
از ســال ها پیش بوده برای برخی متخصصان مثل فریلنسرها و آزادکارها 

دسترسی وسیع تر دارند، اما چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت 
اینترنت بین الملل کشور، 3 برابر نیاز کاربران است، اعالم کرد: در همین ماه 
)دی ماه( سرویسی با کیفیت مناسب تر برای برنامه نویسان معرفی خواهد 
شد. »عیســی زارع پور« در پاسخ به سؤاالت مطرح شــده درباره سرعت 
اینترنت که منجر به ُکندی یا اختالل در سامانه های بومی و دانشگاهی شده 
بود، گفت: گزارشی از ُکندی یا اختالل در سامانه های بومی و دانشگاهی در 
کشور وجود ندارد. ضمن اینکه با اقدامات زیرساختی ویژه ای که در چند 
ماه اخیر صورت گرفته، زیرساخت های کشور ارتقا پیدا کرده اند و آمادگی 

مدیریت ترافیک های داخلی چند برابری را دارد.
وی افزود: در زمان پخش بازی های جام جهانــی ترافیک تولید و مصرف 
شده در شبکه داخلی کشور سه برابر گذشته شد و کیفیت سرویس های 
پخش زنده فوتبال با وجود این حجم از ترافیک نیز دچار اختالل نشد. در 
حوزه اینترنت بین الملل نیز هم اکنون بیش از 3 برابر نیاز کاربران ظرفیت 
وجود دارد. نکته مهمی که قباًل هم به آن اشــاره شده، نقش روشن بودن 
فیلترشکن ها در ایجاد اختالل و ُکندی است که به تجربه کاربری نامناسب 

کاربران منجر می شود.
وزیر ارتباطات درباره اختاللی که در حاشیه جلسه هیئت دولت به آن اشاره 
شد، افزود: اختالل اشاره شده ناشی از مشــکل یکی از اپراتورها بود که با 
کمک وزارت ارتباطات رفع شد. زارع پور با تأکید بر این که ظرفیت شبکه 
کشور بیش از نیاز ســرویس های داخلی است و به اندازه کافی وجود دارد، 
تصریح کرد: آنالین شدن مدارس و دانشگاه ها تأثیری در ایجاد اشباع در 

شبکه ندارد.
وی درباره انتقادی که کارشناسان به استناد به سایت »اسپیدتست« برای 
ارتقا سرعت اینترنت دارند، تاکید کرد: در خصوص سایت اسپیدتست، نکته 
اول که باید به آن توجه کرد، این است که برخالف گفته ها این سایت فقط 
ترافیک داخل کشور را رصد نمی کند و تنها ۱0 سرور از صدها سرور تست 
موجود در این سایت داخلی اســت و کاربران می توان به راحتی از طریق 
همین سایت ســرور مقصد را تغییر دهند و یکی از صدها سرور خارجی را 

انتخاب کنند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: نکته دوم آنکه دلیل کاهش ۲ پله ای اخیر ناشی از 
رشد بسیار باالی ۲۴ پله ای در 3 ماه گذشته به دلیل کاهش مصرف پهنای 
باند بین الملل در زمان اغتشاشات بوده و طبیعتاً با افزایش مصرف ترافیک 
بین الملل پس از پایان ناآرامی ها، ممکن اســت این رتبه نیز دچار کاهش 
شــود. مدتی قبل نامه ای از سوی شاپرک منتشر شــد که از سامانه های 
پرداخت خواسته بود CDNهای )شــبکه توزیع محتوا( خود را به داخل 
ایران بیاورند، این مسئله این شایعه را رقم زد که اینترنت قرار است قطع 
شود، زارع پور در این باره گفت: دلیل نامه  شاپرک به خاطر تحریم هاست. 
در ماه های اخیر شاهد تحریم دامنه های دات کام »ابرآروان« و حتی برخی 
خبرگزاری ها بودیم که باعث ایجاد اختالل در سرویس های استفاده کننده 

از ابر آروان شده بود.
وی تأکید کرد: اقدام شاپرک پیش دســتانه و باهدف جلوگیری از ایجاد 
مشکل مشابه به ویژه در عملکرد ســامانه های پرداخت که زندگی روزانه  
میلیون ها کاربر به آن وابسته اســت بود؛ بنابراین اصل کار درست است؛ 
البته پروژه  DNS ملی که جزئی از شبکه ملی اطالعات است و تا آخر سال 
به صورت کامل مورد استفاده خواهد بود، تأثیر این گونه تحریم ها در خدمات 

داخل کشور را به حداقل خواهد رساند.
وزیر ارتباطات درباره کاهش پینگ در بازی های رایانه ای خاطرنشان کرد: 
به زودی در خصوص سازوکار کاهش پینگ جزئیاتی را مطرح می کنیم؛ اما 
این کار از طریق CDN کردن محتوای بازی ها در داخل کشور صورت گرفته 
و سرعت دریافت محتوای بازی ها تا یک چهارم کاهش خواهد یافت. زارع پور 
با بیان اینکه حمالت سایبری که در مدت اخیر صورت گرفته ارتباطی با 
محدودیت های اعمال شده بر بستر اینترنت ندارد، گفت: مشکلی که اکنون 
وجود دارد، دسترسی برخی از کاربران مخصوصاً برنامه نویسان و کاربران 
حرفه ای به سایت ها و سرویس هایی اســت که به دالیل مختلف ایران را 
تحریم  کرده اند. تا پیش از این، کاربران از طریق  VPN  به چنین سایت ها 

و سرویس هایی دسترسی داشتند.
وی تاکید کرد: برای حل مشکل این دسته از کاربران هم در وزارت ارتباطات 
و هم در بخش خصوصی سرویس هایی ارائه شده و هم اکنون دسترسی به 
بسیاری از سایت های تحریمی بدون نیاز به فیلترشکن امکان پذیر است. با 
این  وجود در همین ماه )دی ماه ۱۴0۱( سرویسی باکیفیت مناسب تر برای 
این دسته کاربران معرفی خواهد شد. این موضوعات ارتباطی به حمالت 

و اتک ها ندارد.

قطع اینترنت در زمان کنکور
شورای امنيت كشور تصميم گير است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پیرامون قطع اینترنت در زمان برگزاری 
کنکور در دی ماه سال جاری گفت: این درخواست در حال بررسی است، 
هنوز چیزی مصوب نشده و من تصمیم گیر نیستم و شورای امنیت کشور 

باید تصمیم بگیرد.
به گزارش سیتنا، با توجه به برگزاری مرحله اول کنکور در تاریخ ۲9 و 30 
دی ماه سال جاری، معاون امور آزمون های سازمان سنجش، اعالم کرد که 
قطع نقطه ای اینترنت در زمان برگزاری کنکور طی سال گذشته نتوانسته 
جلوی ارتباط داوطلبان را با بیرون بگیرد و به همین دلیل قرار است امسال 

اینترنت کل کشور در زمان برگزاری آزمون قطع شود.
به دنبال این خبر، عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
حاشیه جلسه هیات دولت روز چهارشنبه ۱۴ دی ماه سال جاری اعالم کرد: 
سازمان سنجش درخواست داده از آنجایی که ابزار و ادواتی پیدا شده که با 
اتصال به اینترنت می توان از آن ها در جلسات کنکور استفاده و تقلب کرد، 
برای حفظ حقوق شــرکت کنندگان در کنکور اینترنت در زمان برگزاری 
کنکور قطع شود. وزیر ارتباطات اظهار کرد: این درخواست در حال بررسی 
است. هنوز چیزی مصوب نشده اســت. من تصمیم گیر نیستم و شورای 

امنیت کشور باید تصمیم بگیرد.

اخبار

ارایه خدمــات الکترونیک 
مــی توانــد هزینــه ها و 
مشکالت ناشی از افزایش 
ترددهــا را کاهــش دهد. 
امروز مجموعه دستگاهها 
چه دولتی و چه خصوصی تالش زیادی برای ارایه 
خدمات غیرحضوری دارند. بانکهــا در این زمینه 
پیشتاز هستند. یکی از مهم ترین مقوالت در جامعه 
اطالعاتی، مســاله دولت الکترونیک است. دولت 
الکترونیک برای فراهم کردن شــرایطی است که 
دولت ها بتوانند خدمات خود را به صورت شــبانه 
روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند. 

این امر در ســال های اخیر به طور جدی در دستور 
کار دولتها قرار گرفته است و دولتمردان نیروهای 
خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده اند و 
درصدد برآمده اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی را بــا کمک فناوری نویــن ارتباطات 
و اطالعات اصــالح کرده و از این طریق به شــیوه 
کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. 

در همین زمینه وزیر ارتباطات نیز گفته است برای 
تحقق دولت چابــک و کارآمد و از بین بردن زمینه 
فساد چاره ای جز حرکت به سمت دولت الکترونیک 
نداریم. عیسی زارع پور گفت: اگر بخواهیم دولت را 
چابک و کارآمد کنیم و زمینه فساد را از بین ببریم 
چاره ای نداریم جز آنکه به سمت الکترونیکی کردن 
دولت برویم. این موضوع یکی از مسائل مهمی است 
که رئیس جمهور آن را پیگیری می کند و بر تحقق 
آن تأکید دارد. وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات 
تصریح کرد: اقدامات زیادی در راستای تحقق دولت 
الکترونیک صورت گرفته اســت. البته با بند »و« 
تبصره ۷ که در مجلس مصوب شد، این کار صورت 
عملیاتی تــر و اجرایی تری به خود گرفته اســت. 
چنانچه همه دستگاه ها مکلف شدند در سال دوم 

دولت اقدامات ویژه ای در این زمینه انجام دهند.
وی با تأکید بــر اینکه به دنبــال راه اندازی دولت 

هوشمند هستیم، خاطرنشــان کرد: تفاوت دولت 
هوشــمند و الکترونیک در آن اســت که در دولت 
الکترونیک می توان همین فرآیندهای معمول را به 
صورت غیرحضوری انجام داد اما باید همان فرآیند 

سابق طی شــود و همان مدارک ارسال شود اما در 
دولت هوشمند در پی آن هستیم همه بخش های 
دولت به هم متصل و لینک شوند و اطالعات خود را 

با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

شبكه ملی اطالعات به تحقق كامل دولت الكترونيك كمك می كند

پیشتازی در ارایه خدمات الکترونیک

کاهش هزینه ها با اجرای دولت الکترونیک 
حمید ضیایی پرور، پژوهشگر فضای مجازی 

سال ۱990 که وب ابداع شد و خدمات و اطالعات دستگاه های دولتی، سازمانها، شرکتها و... بر روی اینترنت ارایه شد موضوع دولت الکترونیک در دســتور کار اغلب کشورها قرار گرفت. در شرایط امروز با توجه به 
ضروریات اقتصادی و اجتماعی سازمان ها و شرکتها می بایست خدمات و سرویس های خود را بر بستر فناوری اطالعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال به مردم ارایه کنند. معضالت اجتماعی مانند آلودگی هوا، حفظ 
محیط زیست، عدم مصرف کاغذ، شیوع بیماری ضرورت اجرای دولت الکترونیک را تایید می کند. افزایش مراجعات مردن برای دریافت خدمات هزینه بر بوده و مراجعات فیزیکی به مشکالت دیگری ختم خواهد شد. 
همه دستگاههای اجرایی از شهرداری گرفته تا پلیس، قوه قضاییه، شرکتهای خصوصی و... می بایست ارایه خدمات خود را بر بستر الکترونیک و حتی موبایل ارایه کنند. در بسیاری از کشورهای جهان دولت الکترونیکی 

و دولت موبایل ارایه کننده خدمات به شهروندان است. 
ژاپن، چین و بیشتر کشورها امروز بر بستر اپلیکیشن ها و سوپر اپلیکیشن ها خدمات می دهند. مردم توقع دارند به جای مراجعه فیزیکی و مراودات کتبی و کاغذی کامال به صورت الکترونیک خدمات دریافت کنند. در 

ایران نیز طرح های متعددی ارایه شده است. انواع طرح ها در رابطه با اجرای دولت الکترونیک اجرایی شد. امروز پیاده سازی دولت الکترونیک منجر به کاهش مشکالت به خصوص در کالن شهرها می شود. 
اجرای کامل دولت الکترونیک می تواند کاهش ترددها و هزینه های مردم را تحقق بخشــد. در ایران برای اجرای دولت الکترونیک بسترهای موجود و زیرســاخت ها وجود دارد. هم شبکه ملی اطالعات داریم و هم 
زیرساخت های فنی وجود دارد. بینش دیجیتالی هم به باید اضافه شود تا دولت الکترونیک به صورت کامل تحقق پیدا کند. پیاده سازي فناوري هاي الکترونیک در سازمانها، منجر به توسعه مهارتهاي نیروي انساني 
دستگاها نیز مي شود. چرا که مجبورند با این فناوري ها به مردم خدمات ارایه دهند. البته این امر مستلزم توسعه تجهیزات و زیرساختهاي الکترونیک دستگاهها، توسعه بسترهاي خدمات الکترونیکي بین دستگاهها 

و ارتباط الکترونیک میان آنها است. 
بانکداری الکترونیک امروز بستر مناسبی برای سایر پدیده های الکترونیک در جامعه شده است. به عبارت دیگر، بانک ها در ایران پیشتاز دولت الکترونیک هستند. در واقع مردم پروژه های دولت الکترونیک را با بانکداری 
الکترونیک شناختند. از طرفی دیگر سازمان های خصوصی قطعا نقش مهمی در تحقق دولت الکترونیک دارند. زیرا در الیه های مختلف اعم از الیه های دسترسی، توسعه، نرم افزار و سخت افزار نیاز به سرمایه گذاری 

بخش خصوصی هم به لحاظ بودجه و امکانات و هم به لحاظ نیروی انسانی دارد. به عبارت دیگر اگر بخش خصوصی به عنوان حلقه واسط در پروژه دولت الکترونیک وارد شود، این پروژه موفقیت آمیز خواهد بود. 

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

مجموع محصــوالت و تجهیــزات نانویی تولید 
شده در کشــور از ســال 9۲ تا پایان سال ۱۴00 
بیش از 6 برابر شده است. بر اساس گزارش ستاد 
توســعه فناوری نانو معاونت علمــی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری در کشور 
۱3۷6 محصول نانو شــامل محصــوالت نانویی 
و دســتگاه یا تجهیزات نانو تولید شــده اســت. 
محصــول نانویــی به هر نــوع محصــول حاوی 

نانومــاده که کارکــرد یا خاصیت آن بــا فناوری 
 نانو بهبودیافته و یا مبتنی بر فناوری نانو باشــد؛ 

گفته می شود.
باید مقیاس نانویی این محصوالت و خواص ناشی 
از این مقیاس توسط واحد ارزیابی محصوالت در 
ستاد نانو بررسی و تأییدیه نانومقیاس به آنها اعطا 
شده باشد. بر اساس همین مالک و معیار؛ مجموع 
محصوالت و تجهیزات نانویی تولید شده در کشور 

از ســال 9۲ تا پایان ســال ۱۴00 بیش از 6 برابر 
شده است.

شرکت های تولیدی در حوزه فناوری نانو، شامل 
دو دسته شــرکت های تولیدکننده محصوالت و 
سازنده تجهیزات نانو می شوند که آمارها تا پایان 
آذرماه سال ۱۴0۱ حکایت از  فعالیت بیش از ۲۷۱ 
شــرکت تولیدکننده محصول نانو و 6۴ شرکت 

سازنده تجهیزات نانو دارد.

در ســال ۱۴00 شــرکت های فناوری نانو موفق 
به صادرات محصوالت این فنــاوری به ارزش 6۲ 
میلیون دالر شده اند. پس از سال 98 که کمترین 
مقدار و سهم صادرات محصوالت نانو ساخت ایران 
ثبت شد، حجم صادرات روند صعودی گرفته است 
و در سال ۱۴00 نسبت به ســال قبل 53 درصد 
رشد داشت با این حال سهم ۷ درصدی صادرات از 

کل بازار نانو تغییر چندانی نکرده است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس 
جمهوری از بخش ها، تیم هــا و محصوالت تولید 
شده در شــتاب دهنده بن دا بازدید و با فناوران و 
تیم های مســتقر در این مجموعه گفت وگو کرد. 
شتاب دهنده بن دا فعال در حوزه زیست فناوری به 
سه مخاطب اصلی خود که »استارتاپ ها و تیم های 
حوزه بیوتکنولــوژی«، »فنــاوران و محققان« و 
»کارآفرینــان« هســتند خدمــات مختلفی در 
حوزه های مدیریت کســب و کارهــا، کارآفرینی 
زیســتی، تولیدی، توســعه فناوری، برندسازی، 
فروش و بازاریابی ارائه می کند. فناوران حوزه های 
»بیوتکنولوژی صنعتی«، »بیوتکنولوژی غذایی«، 
»بیوتکنولوژی ســالمت«، »بیومتریال آرایشی و 
بهداشتی« و »سلول های بنیادی« از این خدمات 

بهره می گیرند.
روح اهلل دهقانی معاون علمی، فنــاوری و اقتصاد 
دانش بنیــان رییس جمهــوری در ایــن بازدید 
ضمن آشنایی با دســتاوردها، محصوالت تولید 

شــده و ظرفیت های موجود در ایــن مجموعه، 
فناوران این شــتاب دهنده را خطاب قــرار داد و 
گفت: انرژی و تالش شــما طی این سال ها قابل 
تقدیس و ارزشمند است. نیروی انسانی کارآمد، 
ارزشمندترین و پایه ای ترین دارایی این مجموعه 

هستند.
وی افزود: متاسفانه در این سال ها و با شکل گیری 
زبست بوم فناوری و نوآوری برخی اصطالحات به 
اشتباه کاربردی شدند و برخی مفاهیم هم معنای 
واقعی و درست خود را از دست داده اند. مثال یکی 
از این مفاهیم، مفهوم منتوری است که به اشتباه 
به کار گرفته می شــود. به گفته رئیس بنیاد ملی 
نخبگان، منتور کسی است که در یک حوزه سابقه 
فعالیت و تجربه باالیی دارد و با زیر و بم بازار حوزه 
آشنا اســت و می تواند یاریگر دیگر فعاالن حوزه 

های مختلف فناورانه باشد.

وی افزود: یکی از سیاســت های ما در دور جدید 
مدیریت در معاونت؛ این اســت که مجموعه های 
بزرگ و صاحــب تجربه در عرصــه های مختلف 
فناورانه را شناسایی و به عنوان رابطان خود انتخاب 
کنیم. بعد از ایــن کار مجموعه های کوچک و نوپا 
را به ســمت این مجموعه های بزرگ سوق دهیم 
و این شــرکت های نوپا و کوچک در صورت تایید 
آنها می توانند به عنوان زیرمجموعه هلدینگ های 

بزرگ فعالیت کنند.
معــاون علمی، فنــاوری و اقتصاد دانــش بنیان 
رییس جمهوری ادامــه داد: مجموعه های بزرگ 
به عنوان لوکوموتیو و مجموعه های کوچک و نوپا 
هم واگن های آن هستند. این شرکت های کالن و 
بزرگ می توانند به توسعه فعالیت و رونق کسب و 

کار آنها کمک کنند.
وی تعریــف مــدل و پکیج کامــل حمایت های 

مالی و رگوالتوری معاونت علمــی را جزو یکی از 
ماموریت های جدی ایــن مجموعه طی دو هفته 
آینده عنوان کرد. وی در انتقاد از برخی ســخت 
گیری ها در ارایه حمایت بــه طرح های فناورانه، 
بیان کرد: توســعه فناوری لزوما به داشــتن بازار 
نیســت تا مورد حمایت قرار گیرد. باید مدل های 
حمایتی خود را تغییر دهیم و از فناوری های بومی 

حمایت کنیم.
»کیت های تشــخیص ســریع ســکته قلبی«، 
»کیت های تشــخیص ســریع عفونــت معده«، 
»کیت های تشــخیص ســریع عفونــت روده«، 
»کیت های تشخیص ســرطان روده«، »فناوری 
گوشــت بافت دار گیاهــی«، »انــواع آنزیم ها«، 
»پروبیوتیک ها«، »ســل باتری لیتیــوم یون«، 
»بیولیچینگ« و غیره از جمله محصوالتی است که 
در این مجموعه تولید شده است و معاون علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری از 

آنها بازدید کرد.

در بازدید سرپرست ستاد توسعه فناوری آب، اقلیم و 
محیط زیست از »نمایشــگاه بین المللی صنعت آب و 
تاسیسات آب و فاضالب ایران«؛ بر ضرورت بهره گیری 
از توانمندی داخلی و دســتاوردهای شــرکت های 
دانش بنیان در پروژه های جاری شرکت آب و فاضالب 

تاکید شد.
محمد همت سرپرســت ستاد توســعه فناوری آب، 
اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاست جمهوری از نمایشگاه بین المللی 
صنعت آب و تاسیســات آب و فاضالب ایران بازدید 
کرد. در این بازدیدها موضوعاتی چون »اســتفاده از 
محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان در این 
صنایع«، »بهره گیری از توانمندی داخلی و دستاورهای 
شــرکت های فعال در پروژه های جاری شرکت آب و 
فاضالب با حمایت ستاد توســعه فناوری آب، اقلیم و 

محیط زیست« مورد بررسی قرار گرفت.
این بازدیدها با هــدف برقراری ارتباط مســتقیم با 
متخصصان داخلی و بازدید از محصوالت شرکت های 
دانش بنیان در حوزه تجهیزات آبی، آب شیرین کن ها، 
محصوالت آزمایشگاهی و غیره انجام شد و سرپرست 

ستاد توسعه فناوری آب، اقلیم و محیط زیست جلسات 
مشترکی با بیش از ۱5 شرکت دانش بنیان در محل 

غرفه هایشان داشت.
در این جلسات بر سیاست های کلی ستاد در هماهنگی 
با وزارت نیرو برای ســال آینده مانند »توسعه دانش 
طراحی و ساخت آب شیرین کن ها، بومی سازی مواد 
مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی صنعت آب و فاضالب 
کشور و توسعه فناوری های مرتبط با اقلیم در هماهنگی 
با وزارت نیرو، اشاره شد تا شرکت ها برای اقدامات آتی 

خود با توجه به نیازهای کشور برنامه ریزی کنند.
نمایشــگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و 
فاضالب ایران به عنوان بزرگتریــن رخداد صنعتی و 
تجاری ایران در این حوزه که ساالنه با حضور جمعی از 
شرکت های توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت 
آب و فاضالب برپا می شــود؛ فرصت بسیار مغتنمی 
است تا شرکت های فعال در این صنعت دستاوردها و 
محصوالت خود را در معرض بازدید دست اندرکاران 
و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن 
روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، 

فعالیت ها و نوآوری های آتی خود را جهت دهی کنند.

قیمت بیت کوین امروز در حالی افزایش یافت که 
بزرگترین و محبوب ترین توکن دیجیتال جهان 
تقریبا ثابت و با سوگیری مثبت ۱6هزار و ۷۲8 

دالر معامله شد.
بیت کوین در حال تالش برای شکستن صعودی 
به باالی ســطح ۱6هزار و 800 دالر اســت. اگر 
بیت کوین بتواند سطوح ۱6هزار و 800 و ۱۷هزار 
دالری را پاک کند، می تواند اعتماد به نفس را در 
میان گاوها برای انجام حرکات بیشتر ایجاد کند. 
دارایی های دیجیتال در ســال گذشته به شدت 
آســیب دیدند زیرا فدرال رزرو و سایر بانک های 
مرکزی بزرگ در سراسر جهان نرخ های بهره را 
برای مبارزه با تورم تاریخی افزایش دادند که تحت 
تاثیر همه چیز از سخت گیری سیاست فدرال رزرو 
تا انفجار اکوسیستم ترا/لونا صندوق های تامینی و 

صرافی اف تی ایکس قرار گرفتند.
ســام بنکمن-فرید به اتهامات جنایی مبنی بر 
فریب دادن ســرمایه گذاران در صرافی ارزهای 
دیجیتــال اف تی ایکس که اکنون ورشکســته 
شــده و میلیاردها دالر ضرر وارد کرده اســت، 

اعتراف کرد. این غول ســابق 30 ساله متهم به 
غارت سپرده های مشــتریان اف تی ایکس برای 
حمایت از صندوق سرمایه گذاری آالمدا ریسرچ، 
خرید امالک و اهدای میلیون ها دالر برای اهداف 

سیاسی است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر 8۱9.۱0 میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نسبت به روز قبل ۱.30 درصد بیشتر 
شده است. در حال حاضر 39.6۴ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین بوده که در 

یک روز 0.۲۲ درصد کاهش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشــته 30.۷9 میلیارد دالر است که ۲۷.6۲ 
درصد افزایش داشته اســت. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حــال حاضر ۲.۱۲ میلیارد 
دالر است که 6.90 درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 
بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های 
پایدار اکنون ۲8.38 میلیارد دالر است که 9۲.۱9 
درصــد از کل حجم ۲۴ ســاعته بــازار ارزهای 

دیجیتال است.

تولید محصوالت و تجهیزات نانو 6 برابر و بازار بومی تقویت شد

توسعه فعالیت و رونق کسب و کار مجموعه های نوپا 

بیت کوین به کدام سو می رود؟اتصال توانمندی  دانش بنیان ها به پروژه های آب و فاضالب


