
بانک های مرکزی جهانی قرار است سال ۲۰۲۲ را به طور 
متفاوتی سپری کنند زیرا برخی بر خطر تورم در سال 
جدید برخی دیگر بر تقویت رشــد اقتصادی متمرکز 
هستند. البته همچنان بیماری همه گیر خطری برای 
تقاضا در سراسر جهان اســت و پس از ایجاد رکود در 
سال ۲۰۲۰ تشدید فشــارهای قیمتی بعدی ناشی از 
آن نیز چالشی برای سیاست گذاران پولی خواهد بود. به 
گزارش ایسنا به نقل از مارکت، اقدام سریع برای کنترل 
قیمت ها در صورتی که تورم به هــر حال کاهش یابد، 
می تواند به خنثی کردن سیاست های انبساطی منجر 
شود. انتظار بیشتر برای تضمین بهبودی ممکن است 
به معنای افزایش تورم باشد که به اقدامات مهم تری نیاز 

خواهد داشت.
فدرال رزرو قرار است برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ نرخ 
بهره را افزایش دهد. بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن سالی 
را که شروع کرده اند با نرخ هایی در سطوح پایین تر و در 
تالش برای حفظ رشــد به پایان می رسانند. همچنین 

چین شاخص معیار خود را کاهش می دهد زیرا مقامات 
تالش می کنند از کندی رشد اقتصاد شماره دو جهان 
جلوگیری کنند. جروم پــاول، رئیس فــدرال رزرو و 
همکاران وی می توانند نرخ بهره را در ماه مارس به محض 
مواجهه با داغ ترین تورم در ۴۰ سال اخیر افزایش دهند، 
اگرچه اُمیکرون ممکن است دلیلی برای تاخیر آن باشد.

بانک مرکــزی ایاالت متحده به حــذف حمایت های 
سیاستی خود برای پایان  دادن به خرید اوراق قرضه تا 
اواسط ماه مارس سرعت می بخشد. مقامات در آخرین 
پیش بینی های خود نرخ سه چهارم واحدی را در سال 
جاری افزایش می دهند. تورم و نرخ بیکاری تا پایان سال 

۲۰۲۲ به حدود ۳.۵ درصد کاهش می یابد.
بانک مرکزی اروپا در ســال ۲۰۲۲ شــروع به کاهش 
اقدامات سیاستی همه گیر خود می کند و خرید خالص 
اوراق قرضه تحت برنامه اضطــراری را در ژانویه قبل از 
مارس کاهش می دهد. همچنین بانــک مرکزی اروپا 
بین شــوک قیمتی و کندی بهبود قرار گرفته اســت. 

با این حال، کســادی در بازار کار، فشارهای قیمتی را 
 محدود می کند و باعث می شــود که تورم باالی فعلی 

گذرا باشد.
بانک ژاپن، خرید بدهی شرکت ها را در پایان ماه مارس 
کاهش می دهد زیرا اقدامات برای حمایت در همه گیری 
کاهش می یابد اما محرک ها همچنان پابرجا خواهند 
ماند حتی در شــرایطی که بقیه جهــان در مورد مهار 
افزایش قیمت ها نگران هستند. با این حال، چشم انداز 
ژاپن روشن نیســت. بریتانیا بزرگترین اقتصادی است 
که هنوز به سمت کنترل تورم و دوری از محرک رشد 
حرکت کرده است و به نظر می رسد سال ۲۰۲۲ سال 
هیجان انگیز برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد.

سرمایه گذاران بر این باورند که بانک کانادا روند صعودی 
را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ آغاز کند. سیاست گذاران 
برای حذف محرک ها در اقتصادی رقابت خواهند کرد 
که اشتغال در آن از سطوح قبل از همه گیری گذشته و 

قیمت های باالتر کاالها باعث افزایش درآمد شده است.

کارشناســان پیش بینــی کردنــد که ســه ارز 
دیجیتالی در سال ۲۰۲۲ می توانند از بیت کوین 

پیشی بگیرند.
به گزارش ایسنا به نقل از نیوز، بیت کوین در سال 
۲۰۲۱ و با توجه به اینکه در گذشته نیز به عنوان 
بزرگ ترین ارز دیجیتال بازار بود به دستاوردهای 
چشمگیری دســت یافت و اکنون طی پنج سال 
ارزش آن بیش از ۴۷۵۰ درصد افزایش یافته است. 
ارزش فعلی بازار بیت کوین که تقریبا ۹۰۰ میلیارد 
دالر است، برتری و قدرت ماندگاری آن را نشان 
می دهد  اما تعجب آور نخواهد بود که توکن های 

دیگر در آینده عملکرد بهتری داشته باشند.

اتریوم
توکن اتر با ارزش بــازار حدود ۴۵۰ میلیارد دالر 
به عنوان دومین ارز دیجیتــال بزرگ رتبه بندی 
می شــود. اگرچــه ارزش بــازار آن فقط نصف 

ارزش بیت کوین اســت اما به طــور قابل توجهی 
از رهبر بازار در ســال گذشته پیشــی گرفت و 
بیــش از ۴۰۰ درصد افزایش داشــت. در حالی 
که بیت کوین با اختــالف قابل توجهی همچنان 
برتریــن اســت، نشــانه هایی وجــود دارد که 
اتریوم می تواند در مســیر تصاحب باشــد. این 
رویداد فلیپنینگ نامیده شــده است و می تواند 
 نشــان دهنده یک تغییر بزرگ در بازار ارزهای 

دیجیتال باشد.

سوالنا
سوالنا  در ســال ۲۰۲۱ دســتاوردهای مهمی 
داشــت و بیش از ۱۰ هزار درصد افزایش یافت. 
ســوالنا یک رقیب مســتقیم برای اتریوم است 
و یک مزیــت قابل توجــه )ظرفیت پــردازش 
ســریع تراکنــش( دارد. ســوالنا بــا برنامه به 
سرعت در حال رشــد، می تواند بازهم عملکرد 

 قابل توجهی نسبت به بیت کوین در سال ۲۰۲۲ 
داشته باشد.

)BAT( بیسیک اتنشن توکن
این شرکت یک ســرویس کیف پول رمزنگاری 
متمرکز بر حریم خصوصی و امنیت ارائه می دهد 
که امکان ذخیره ارزهای دیجیتــال را از طریق 
پلت فرم خود فراهم می کند. عــالوه بر خدمات 
مناسب، اندازه نسبتا کوچک BAT دلیل دیگری 
برای عملکرد بهتر از بیت کوین در ســال ۲۰۲۲ 
 BAT است. محدودیتی برای تعداد توکن های
مانند بیت کوین وجود دارد که همیشه در گردش 
هســتند. اگر مرورگر بریو، کیف پــول کریپتو و 
سرویس های جدید به جذب کاربران ادامه دهند، 
این یک کمبود بالقوه عرضه را ایجاد می کند که 
می تواند ســودهای بزرگی را برای ارز دیجیتال 

ایجاد کند.

شرکت سونی در حال بررسی عرضه خودروی برقی خود و پیوستن 
به رقیبان فناوری نظیر شیائومی و فاکسکان است که به این حوزه 
وارد شده اند. به گزارش ایسنا، کنیچیرو یوشیدا، مدیرعامل شرکت 
سونی در سخنرانی خود در نمایشگاه CES تاسیس شرکت سونی 
موبیلیتی )Sony Mobility( را برای ورود به بازار خودروی برقی 
اعالم کرد. این شرکت همراه با این خبر، نمونه اولیه شاسی بلند برقی 
ویژن اس ۰۲ را رونمایی کرد با این حال به جزییات مربوط به قیمت یا 

زمان عرضه این محصول اشاره ای نکرد. سونی در تولید حسگرها برای 
خودروهای خودران و هوشمند پیشرو بوده است. ارزش سهام این 
شرکت در معامالت روز چهارشنبه بازار توکیو ۴.۷ درصد صعود کرد. 
اگرچه موقعیت برتر سونی در حوزه محصوالت الکترونیکی مصرفی 

توسط رقیبانی آسیایی نظیر سامسونگ الکترونیکس کره جنوبی تا 
حدودی ضعیف شده است اما این شرکت ژاپنی همچنان فناوریهای 
پیشرفته ای در بخشهایی مانند حسگرهای مهم برای رانندگی خودران 
در آستین دارد. سونی یکی از بزرگترین شرکتهای سرگرمی جهان 

مانده است و سیستمهای صوتی و سرگرمی برای خودروهای نسل 
جدید به شدت مورد توجه هستند. مدیرعامل سونی گفت: ما در حال 
بررسی عرضه تجاری خودروی برقی سونی هستیم. سونی به عنوان 
یک شرکت سرگرمی خالق برای بازتعریف تحرک پذیری، در موقعیت 

خوبی قرار دارد. این شرکت نخستین نمونه اولیه خودروی برقی با نام 
"ویژن اس ۰۱" را در سال ۲۰۲۰ در همین رویداد رونمایی کرده بود. 
نمونه اولیه ویژن اس ۰۲ از پلتفرم خودروی برقی مشابه ویژن اس ۰۱ 
استفاده می کند که تست آن در جاده های عمومی اروپا از دسامبر سال 
۲۰۲۰ آغاز شد. این خودرو که با همکاری بازیگران صنعت شامل مگنا 
اینترنشنال و رابرت بوش طراحی شده بود، یک خودروی مفهومی 

برای نمایش فناوریهای سونی در حوزه سرگرمی و حسگرها بود.

دو روز پیش ایسنا در گزارشی با عنوان "بهانه جدید 
بانک ها برای نپرداختن وام ازدواج" به این موضوع 
پرداخته بود که برخــی بانکها برای پرداخت وام به 
متقاضیانی کــه ازدواج مجــدد کرده اند و تاکنون 
تســهیالت ازدواج دریافت نکرده اند، مانع تراشی 
می کنند. این موضوع بــا توضیحات بانک مرکزی 

مواجه شد.
بانک مرکزی در این رابطه به ایســنا اعالم کرد: بر 
اســاس قانون هر فرد می تواند یک بار از تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج اســتفاده کند و با توجه به 
امکان اعطای تسهیالت ازدواج به هر ایرانی، چنانچه 
متقاضــی وام ازدواج قبال از تســهیالت موصوف 

استفاده نکرده باشد، )علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر( 
می تواند از تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بهره مند 

شود.
همچنین، بر اســاس مفاد بند ۱۰ قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت بــه منظور تحقق بند 
»ث« ماده )۱۰۲( قانون برنامه پنجســاله ششــم 
توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اســالمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران مکلف اســت برای متولدین سال ۱۴۰۰ به 
بعد، از طریق کلیه بانک ها و مؤسســات اعتباری 
از محــل پس انداز و جــاری قرض الحســنه نظام 
بانکی و حذف تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 

متقاضیان باالی ۵۰ سال سن، نسبت به پرداخت 
 »تســهیالت قرض الحســنه تولد فرزنــد« اقدام 

کند.
بانــک مرکــزی در بخشــنامه های متعــدد 
خطاب بــه شــبکه بانکی، بــر لزوم تســریع در 
اعطــای تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و 
اعطای این تســهیالت درچارچوب اخــذ وثایق 
وفق قانون مربوطه تاکید کرده اســت. در ســال 
جــاری نیــز تاکنــون ۷۶۹ هــزار و ۸۳۹ فقره 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج به مبلغ بیش از 
 ۶۶ هزار میلیــارد تومان به متقاضیــان پرداخت 

شده است.

هرچند هنوز نمایندگان مجلس وارد بررسی جزییات الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ نشده اند و مشــخص نیست در نهایت 
چه میزان از پیشــنهادات دولت نهایی خواهد شد اما بخش 
خصوصی در رابطه با مالیات نگرانی هایــی دارد. به گزارش 
ایسنا، در سال های گذشته با توجه به کاهش دسترسی دولت 
به درآمدهای نفتی، تالش شده بخشی از این درآمدها با مالیات 

جبران شود. در شرایطی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته، 
بخش مهمی از درآمدهای پایدار خــود را از محل مالیات به 
دست می آورند اما در ایران عدم توجه به زیرساخت های الزم 
برای اخذ عادالنه مالیات باعث شده، دولت ها در برنامه ریزی 
برای افزایش درآمد از این محل با تردیدهایی مواجه باشند. 
در سال های گذشــته بارها بحث هایی درباره اخذ مالیات از 

خانه ها و خودروهای لوکس، مالیات از عایدی سرمایه و مالیات 
از برخی معامالت در بازارهای غیرمولد مطرح شده که هنوز 
بسیاری از آنها به جایی نرســیده اند. از سوی دیگر دولت در 
بودجه سال آینده، سهم مالیات شرکت های غیردولتی را نیز 
افزایش داده که این موضوع خود را در صحبت های مشاور عالی 

رییس اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهــران تاکید کرد 
که فعاالن صنعت چــاپ در داخل می توانند کارت 
ملی هوشمند را بدون مشکالت کنونی و ۲۰ تا ۳۰ 
درصد زیر قیمت فعلی تولید کنند، اما مشــخص 
 نیســت که چرا این کار به بخش خصوصی سپرده

 نشده است.
به گزارش ایسنا، در ســال های اخیر صدور کارت 
ملی هوشمند به واسطه اعمال تحریم و عدم واردات 
بدنه و کارت خام و شــیوع ویروس کرونا با تاخیر 
مواجه شــده و طبق اعالم اخیر رئیس ســازمان 
ثبت احوال کشــور تاکنون ۹ میلیــون نفر منتظر 
دریافت این کارت ملی هوشمند هستند. اما احمد 

ابوالحسنی در گفت وگو با ایسنا، گفت: بارها اعالم 
شده علت آماده نشــدن کارت ملی های هوشمند، 
 نبود ماده اولیه آن است. اما علت این وضعیت چیز 

دیگری است.
وی با بیان اینکه صنعت چــاپ ایران آمادگی دارد 
همه کارت ملی مــورد نیاز کشــور را تولید کند، 
تصریح کرد: فعاالن این صنعت حتی آمادگی دارند 
دســتگاه تولید کیت اصلی کارت ملــی را داخل 
 سازمان ثبت احوال مستقر کنند تا اطالعات کسی 

خارج نشود.
ابوالحسنی تصریح کرد: حتی ما می توانیم این کارت 
را ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمتی که در حال حاضر با 

استفاده از خارجی ها تولید می شود، تحویل دهیم.
وی با بیان اینکه اتحادیه آمادگــی دارد به عنوان 
ناظر، واحدهــای چاپ را بــرای انعقاد قــرار داد 
معرفی کند، اظهار کرد: به نظر می رسد مسئوالن 
تمایل ندارند کــه این کار را بــه بخش خصوصی 
 بســپارند که علــت این وضعیــت بــرای ما هم 

سوال است.
ابوالحســنی تاکید کرد کــه توان تولیــد کارت 
ملــی هوشــمند در کشــور وجــود دارد و گفت: 
البتــه تولیدکننــدگان انتظــار دارنــد دولت با 
 آنها قــرارداد منعقــد کند تــا فعالیت خــود را

 شروع کنند.

کدام رمزارز جایگزین بیت کوین می شود؟مسیر آینده بانک های مرکزی در ۲۰۲۲

تب ساخت خودروی برقی به سونی رسید

هر فرد می تواند فقط یک بار از وام ازدواج استفاده کند

افزایش جدی مالیات شرکت های غیردولتی

علت تاخیر در صدور کارت های ملی هوشمند چیست؟
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معاون عملیات بورس کاال خبر داد

معاون وزیر راه:

۲ هدف بانک  مرکزی 
از تغییر در شیوه 

فروش ارز مسافرتی

ورود خودروهای 
خارجی به بورس

واحدهای مسکن مهر 
باقی مانده را تکمیل می کنیم

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

شرایط بحرانی 
بازار خودرو

در صورتی که رشد قیمتها 
فقط در بــازار خودرو اتفاق 
می افتــاد می توانســتیم 
دلیل این افزایش را عرضه 
کم خودروســازان بدانیم. اما در تمام بخش های 
اقتصادی به شدت شاهد افزایش قیمت ها هستیم. 
تورم در تمام بخش ها دیده می شــود و قیمتها 
مدام در حال تغییر است. با ثبات نرخ تورم، رشد 

اقتصادی در کشور...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

متن کامل  د ر صفحه 3

3

2

سونامی گرانی لبنیات 
در راه است؟

نرخ بیکاری پاییز 
 به ۸.۹ درصد رسید

اخبار آزادسازی منابع بلوکه شده و روند مذاکرات، سینگال مثبت به بازار ارز داد

بازار ارز در انتظار   ریزش
صفحه2

صفحه3

گرانی  افسار گسیخته   خودرو
۱۷۸ هزار   خودروی   ظاهرا   ناقص   در   پارکینگ های   خودروسازان   انبار   شده   است

فعاالن صنعت لبنیات معتقدند اگر نهاده ها از طریق 
ارز دولتی تامین نشــود روی محصوالت لبنی هم 
تاثیر می گذارد. وقتی خوراک دام گران شود به طبع 
روی قیمت شــیر تاثیر می گذارد و این به معنای 
انتقال تورم به صنایع لبنی هم هست.  ولی ملکی، 
عضو سابق کمیســیون صنایع و معادن مجلس در 
این رابطه می گوید: در صورتی که ارز دولتی حذف 
شود، عمال قیمت گذاری و نظارت بر قیمت برخی 
 محصوالت همچون گوشــت، لبنیــات و... حذف 
می شود و این مساله منجر به موج جدیدی از گرانی 
برای این محصوالت خواهد بود. عبداهلل قدوســی 
مدیرعامل صنایع شیر ایران نیز معتقد است احتمال 
دارد دولت برای حمایت از دهک های پایین و اقشار 

آسیب پذیر جامعه بن کارتی...

گزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهــد در پاییز 
امسال ۲۳.۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکار 
بوده اند که این میزان نســبت به فصل مشابه پاییز 
سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است. مرکز آمار 
ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۴۰۰ 
را منتشر کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و 
بیش تر نشان می دهد که ۸.۹ درصد از جمعیت فعال 
)شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند.  بررسی روند تغییرات 
نرخ بیکاری بیانگر آن است که این شاخص، نسبت 
به فصل مشابه در سال قبل، ۰.۵ درصد کاهش یافته 
است. در پاییز ۱۴۰۰، به میزان ۴۰.۹ درصد جمعیت 
۱۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال و در گروه 
شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات 

نرخ مشارکت اقتصادی...

هماهنگی کامل 
تیم اقتصادی 
از جمله نقاط 
قوت دولت است 

رییس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

معاون عملیات بورس کاال خبر داد
ورود خودروهای خارجی به بورس

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس از عرضه 
خودروهای خارجی در بورس کاال تا پایان سال 
خبر داد و گفت: منظور از خودروهای خارجی 
همان خودروهای در اختیار ســازمان اموال 
تملیکی است.سید جواد جهرمی در گفت و 
گو با ایســنا، درمورد آخرین وضعیت عرضه 
خودرو در بورس توضیح داد: طی توافقی که با 
سازمان اموال تملیکی صورت گرفته، تعدادی 
خودرو از مجموع حــدود ۲۰۰۰ خودرویی 
که در اختیار این ســازمان قرار گرفته است، 
برای شروع عرضه انتخاب شده و درحال طی 
کردن فرایند پذیرش هســتند.وی ادامه داد: 
همزمان هم مصوبه ای از سمت وزارت اقتصاد 
درحال پیگیری است تا هیات وزیران درمورد 
این خودروها، نحوه شماره گذاری و استفاده 
تصمیم گیری کند. به محــض اینکه مصوبه 
هیات وزیــران ابالغ  و فرایند تکمیل شــود، 
عرضه خودروها انجام خواهد شد. این اتفاق 
احتماال تا پایان سال اتفاق می افتد و وضعیت 
پذیرش خودروها از طریق بورس کاال اطالع 
رسانی شده و پس از آن عرضه صورت میگیرد.
 معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس به این 
سوال که کدام خودرورها در بورس کاال عرضه 
خواهند شــد، پاســخ داد: انواع خودروهای 
خارجی که در اختیار ســازمان تملیکی قرار 
دارد عرضه خواهد شد. این فرایند هم با استان 
بوشــهر هم اغاز شــده و خودروهایی که در 
انبارهای استان بوشهر هســتند عرضه می 
شوند.جهرمی همچنین در پاسخ به این سوال 
که چه افرادی می توانند از طریق بورس کاال 
اقدام به خرید خودروی خارجی کنند، گفت: 
شــرایط خریداران متعاقبا اعالم می شود اما 
همه اشخاص حقیقی و حقوقی، حتی افرادی 
که صاحب خودرو هســتند میتوانند از این 

طریق خودرو خریداری کنند.

معاون وزیر راه:
واحدهای مسکن مهر باقی مانده 

را تکمیل می کنیم
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: 
در پروژه هــای نیمه تمام مســکن مهر باید 
به نقطه اطمینان رســیده و به تعهدات خود 
عمل کنیم تا مردم از سرگردانی خارج شوند.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی، علیرضا 
فخاری در مراسم معارفه خود و تکریم احمد 
اصغری مهرآبادی رئیس پیشین این سازمان 
افزود: سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس 
یک اساسنامه حرفه ای استوار است و وظیفه 
ما اجرای بدون توقف این این اساسنامه است. 
اگر خدشه ای در اجرای مأموریت های سازمان 
ایجاد شده نشــان از عقب نشینی ماست.وی 
ادامه داد: بخشــی از مأموریت های اساسی 
سازمان ملی زمین و مسکن اجرا نشده باقی 
مانده و این عقب ماندگی باید جبران شــود. 
قطع ارتباط ارگانیک سازمان با مجموعه های 
استانی یکی از این اشــکاالت است. اگر این 
اشکال رفع نشــود برنامه جدید برای اجرای 

قانون جهش تولید مسکن ابتر خواهد ماند.
فخاری با بیــان اینکه بخش عمــده تالش ها برای 
احداث ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال متوجه 
سازمان ملی زمین و مسکن است، گفت: هدف گذاری 
ما برای تأمین زمین نباید روی رقم ۴ میلیون باشد. 
باید برنامه ریزی بر روی یک هدف ۸ میلیونی باشــد 
که ۴ میلیون حتماً محقق شــود. همچنین سازمان 
باید بتواند به صورت مداوم بــرای طرح های بعدی 
تأمین زمین کند.وی ادامه داد: باید در میزان تولید 
ثروت ملی و مولد نقش داشــته باشیم. باید خارج از 
بورس بازی زمین و نگاه بــه آن به عنوان یک کاالی 
ســوداگرانه ارزش افزوده ایجاد کنیم تا ضمن ایجاد 
ارزش افزوده بتوانیم تعادل را به عرضه و تقاضا در بازار 
مسکن بازگردانیم. باید به سمت حضور مؤثر مردم در 
اقتصاد مسکن حرکت کنیم. ایجاد یک ساختار برای 
سرمایه گذاری و مشارکت شهروندان داخل و خارج 
کشــور به این موضوع کمک خواهد کرد.مدیرعامل 
سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه تکمیل 
ظرفیت و اطالعات بانک ملی زمین یک ضرورت است، 
گفت: در جلساتی که تاکنون برگزار شده نتوانستیم 
خود را قانع کنیم که آمار موجود قابل استناد است. 
باید حتماً به یک نقطه قابل اعتماد از منظر نرم افزاری 
و سخت افزاری برسیم. این بانک زمین خاصیت ضد 
فساد دارد، کمک می کند دارایی ها را بر اساس ارزش 
به روز رسانی کنیم، کمک می کند در جهت توسعه 
و تأمین زیرســاخت های اساسی کشور گام برداریم، 
یک نظم اجتماعــی ایجاد کرده و جلوی تشــکیل 

پرونده های حقوقی تصرف زمین را می گیرد.

خبر

گزارش مرکز آمــار ایران 
نشــان می دهــد در پاییز 
امســال ۲۳.۶ درصــد از 
جوانــان ۱۵ تا ۲۴ ســاله 
بیکار بوده اند که این میزان 
نسبت به فصل مشابه پاییز ســال قبل ۰.۱ درصد 

کاهش یافته است.
مرکز آمار ایران نتایج طــرح آمارگیری نیروی کار 
پاییز ۱۴۰۰ را منتشر کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد 
۱۵ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۸.۹ درصد از 

جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. 
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری بیانگر آن است که 
این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل، ۰.۵ 

درصد کاهش یافته است.
در پاییز ۱۴۰۰، به میــزان ۴۰.۹ درصد جمعیت 
۱۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال و در گروه 
شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات 
نرخ مشــارکت اقتصادی حاکی از آن است که این 
نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰.۵ درصد 

کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشــتر در این فصل 
۲۳ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ۱۲۲ هزار نفر افزایش داشته است.

بررســی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی 
نشــان می دهد که در پاییز ۱۴۰۰، بخش خدمات 

با ۴۹.۹ درصد بیش ترین ســهم اشتغال را به خود 
اختصاص داده اســت. در مراتب بعدی بخش های 
 صنعــت بــا ۳۴.۷ درصد و کشــاورزی بــا ۱۵.۴ 

درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است 

که ۲۳.۶ درصد از فعاالن این گروه ســنی در پاییز 
۱۴۰۰ بیکار بوده اند. بررســی تغییرات فصلی نرخ 
بیکاری این افراد نشــان می دهد، این نرخ نسبت 
به فصل مشــابه در ســال قبل ۰.۱ درصد کاهش 

یافته است.
بررســی نرخ بیکاری گروه ســنی ۱۸ تا ۳۵ ساله 
نیز نشــان می دهد کــه در پاییــز ۱۴۰۰، ۱۶.۱ 
 درصــد از جمعیت فعــال این گروه ســنی بیکار 

بوده اند.
 ایــن در حالی اســت کــه تغییــرات فصلی نرخ 
بیــکاری ایــن افــراد نشــان می دهد ایــن نرخ 
 نســبت به پاییز ۱۳۹۹، بــه میــزان ۰.۴ درصد

 کاهش یافته است.
بررسی ســهم اشــتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله 
و بیش تر نشــان می دهد کــه در پاییز امســال، 
۱۰.۶ درصد جمعیت شــاغل،  به دالیل اقتصادی 
)فصل غیرکاری، رکــود کاری، پیــدا نکردن کار 
با ســاعت بیش تــر و…( کم تر از ۴۴ ســاعت در 
هفتــه کار کرده و آمــاده برای انجــام کار اضافی 
بوده اند. این در حالی اســت کــه ۳۷.۴ درصد از 
 شــاغلین ۱۵ ســاله و بیش تر، بیش از ۴۹ ساعت

 در هفته کار کرده اند.

مرکز آمار ایران اعالم کرد

نرخ بیکاری پاییز  به  ۸.۹ درصد رسید

رییس جمهور مطرح کرد؛
هماهنگی کامل تیم اقتصادی 
از جمله نقاط قوت دولت است 
/ لزوم تشــریح اقدامات برای 

تقویت اعتماد مردم
رییس جمهور گفت: تبیین و تشریح اقدامات دولت 
در حوزه های مختلف ضمن تقویت بیش از پیش 
اعتماد ملت به دولت، نقشه دشمنان برای ناامیدی 

مردم را خنثی می کند.
سید ابراهیم رییسی روز چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا 
)س(، صدیقه بودن را از جمله القاب و خصوصیات 
بانوی دو عالم دانست و گفت: واژه صدق که در قرآن 
نیز بر آن تاکید شده است تنها در گفتار نیست و 
انســان باید در نیت، هدف، رفتار و سیره زندگی 
خویش صداقت و پاکی داشته باشد و البته صادق 
بودن هزینه دارد و حضرت زهرا)س( و همه انبیاء 

الهی در این راه هزینه داده اند.
رییس جمهور لزوم مراقبت از گرفتاری در منیت و 
خود برتربینی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان 
کرد: بعضا افراد چاپلوس با نســبت دادن فضایل 
بی حســاب و کتاب فرد را دچار توهم، برتر بودن 
می کنند لذا انســان باید همواره مراقب باشد که 
دچار این آفت نشود همچنان که شهید بزرگوار 
حاج قاسم سلیمانی با همه بزرگی، ادعایی نداشت.

رییسی در ادامه با تاکید بر اهمیت اطالع رسانی 
دقیق و بهنگام اظهارداشت: مجموعه اطالع رسانی 
و روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان ها باید فعال 
بوده و با حوزه سخنگویی و شورای اطالع رسانی 
دولت هماهنگ باشند و مواضع سازمان و دولت را 
برای مردم تبیین کرده و توضیح دهند و در مقابل، 
انتقادات و نظرات مردم را انتقال داده و پل ارتباطی 

بین دولت و مردم باشند.
رییس جمهور گفت: مردم در کنار اعتماد به دولت 
انتظار دارند گزارش عملکردها و اقدامات انجام شده 
دستگاه ها به آنها ارائه شود و در این زمینه روابط 
عمومی ها و صدا و سیما نقش مهمی برعهده دارند.

رییسی با تاکید بر اینکه دولت از طرح انتقاد ها و 
دغدغه های مردم استقبال می کند و آنرا در اصالح 
و پیشــرفت امور موثر می داند، اظهارداشت: در 
کنار ضعف و ابهاماتی که در فضای رسانه ای و یا 
در عرصه افکار عمومی مطرح می شــود، دستگاه 
مربوطه باید پاسخ مناسبی به اینگونه ابهامات و 

سواالت ارائه دهد. 

تهاتر بدهی نفتی با چای موضوع 
جدیدی نیست

در حالی در روزهای اخیر موضوع تهاتر بدهی ایران 
با چای سریالنکایی برجســته شده است که این 
موضوع جدیدی نیست و مربوط به بدهی ۹ سال 

پیش کشور است.
به گزارش مهر، اگرچه استفاده از سیستم تهاتر در 
مبادالت تجاری در اغلب کشورها انجام می شود اما 
چند وقتی است که این موضوع در اقتصاِد تحریم 
شده ایران برجسته شــده و مورد هجمه برخی از 

رسانه ها قرار گرفته است.
این در حالیست که تهاتر یکی از روش های به روز در 
تعامالت تجاری کشورهاِی تحریم نشده محسوب 
می شــود که در اینجا می توان به افتتاح مرکز تهاتر 
در استانبول ترکیه اشاره کرد. همچنین شهر تهاتر 
به منظور توسعه تجارت به زودی در کشور چین راه 
اندازی خواهد شد. باید توجه داشت که کشورهای 
دیگر همچون ایران با مســاله تحریم در این حد و 
اندازه مواجه نیستند، بنابراین استفاده از روش تهاتر 
در کشــورهای دیگر مقبولیت این شیوه تجاری در 
عرصه بین المللی را نشان می دهد. جالب است بدانید 
طبق آمار وزارت بازرگانی آمریکا، در دنیا ۳۰ درصد 
معامالت تجاری به شــیوه تهاتر انجام می شود.در 
این رابطه علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه 
تجارت ایران می گوید: یکــی از ویژگی های اصلی 
استفاده از شیوه تهاتر در عرصه تجارت، پرداخت های 
ارزی است؛ به این معنا که تراکنش ها به راحتی انجام 
شده و اتفاقاً کاسبی ها و کسب و کارهای شکل گرفته 
در تحریم با اجرایی شدن بحث تهاتر از بین می رود. در 
تهاتر بسیاری از تعامالت تجاری، اقتصادی می شود.

از سویی دیگر نیز عالوه بر اینکه می توان با استفاده 
از شیوه تهاتر، کاالهای مورد نیاز کشور را با سهولت 
بیشــتری وارد کرد، می توان با استفاده از این روش، 
اموال بلوکه شده را نیز به نوعی آزاد کرد.در این راستا 
می توان به تفاهم بین ایران و سریالنکا جهت واردات 
چای سریالنکایی در قبال طلب ایران در این کشور 
اشاره کرد. البته این موضوع نیز همچون مساله تهاتر، 
مورد هجمه بسیار زیادی قرار گرفته است.به گفته 
پیمان پاک این موضوع مربوط به بدهی نفتی ۹ سال 
پیش کشور، به مجموع ۲۵۰ میلیون دالر است که 

امکان ترخیص آن وجود نداشت.
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بانــک مرکزی بــا هــدف ســاماندهی فروش 
ارز و جلوگیــری از تخلفــات تغییراتــی را در 
ســرفصل فــروش ارز مســافرتی انجــام داده 
و ســهمیه فــروش ارز بــرای ســفرهای بدون 
 نیاز بــه روادیــد را بــه ۳۰۰ یــورو کاهش داد

ه است.
به گــزارش بانک مرکــزی، بر اســاس اطالعیه 
منتشر شده در سامانه سنا، سهمیه ارز مسافرتی 
تغییراتی پیــدا کرده و طبــق آن، میزان فروش 

ارز مسافرتی توســط صرافی ها برای کشورهای 
نیازمند به روادید ۲ هزار یورو و برای کشــورهای 
بدون نیاز بــه روادید معادل ۳۰۰ یــورو تعیین 
شــده اســت.این اقدام بانک مرکزی در راستای 
ســاماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی است؛ 
 پیش از ایــن و بر اســاس دســتورالعمل بانک

 مرکزی بــرای همــه مســافران اعم از ســفر 
هوایــی، زمینــی و دریایــی، بــرای ســفر به 
کشــورهای نیازمند به دریافت روادیــد یا غیر 

از آن به طور یکســان ۲ هــزار و ۲۰۰ یورو یا ۲ 
هــزار و ۴۰۰ دالر بود.با این حال بازرســی های 
 صورت گرفتــه توســط دســتگاه های نظارتی

 و گزارشــات مردمــی حکایــت از برخــی از 
تخلفــات در ایــن زمینه داشــت و بر اســاس 
تصمیمات اتخاذ شــده در نهاد ناظر پولی مقرر 
 شــد بر اســاس تکلیف دولت، بانک مرکزی در 
تغییراتــی مســافرتی   ســرفصل های 

 اعمــال کند.بر این اســاس ســرفصل های ارز 

مسافرتی به ســه طبقه تقسیم شــده اند که به 
ســفرهای هوایی با روادید ۲ هزار یورو، سفرهای 
هوایی بدون روادید ۳۰۰ یورو و سفرهای زمینی، 
ریلــی و دریایــی ۳۰۰ یورو ارز مســافری تعلق 

می گیرد.
بانک مرکزی تاکید کرده اســت کــه این اقدام 
در راســتای ســاماندهی وضعیت فــروش ارز 
 مســافرتی انجام گرفته و هیچ گونه کمبود ارزی 

از این نظر وجود ندارد.

واردات کاالهای اساســی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
سال جاری به ۱۱.۱ میلیارد دالر رسیده است و 
اگر دولت واردات را با این نرخ انجام نداده بود، تا 
این مقطع درآمد حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی 
از فروش این منبع ارزی داشــت کــه چند برابر 
فروش ارز خود با نرخ ترجیحی اســت و اختالف 

درآمد قابل توجهی ایجاد می کند.
به گزارش ایســنا، بررســی آخرین آمار تجارت 
خارجی در رابطه با واردات کاالهای اساسی نشان 
می دهد که از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۲۳.۵ 
میلیون تن کاالی اساسی در ۲۵ گروه کاالیی به 
ارزش بیش از ۱۴.۱ میلیارد دالر وارد ایران شده 
اســت که از آن ۲۰.۱ میلیون تن به ارزش بالغ 
بر ۱۱.۱ میلیارد دالر بــه واردات با ارز ترجیحی 
اختصاص دارد که محدود به هفت قلم شــامل 
گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه های روغنی، 
روغن خام و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات 

پزشکی می شود.
روند واردات کاالهای اساسی با ارز ترجیحی در 
سال جاری همواره افزایشی بوده است؛ به طوری 
که در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۳۶ درصد از نظر وزنــی و ۸۳ درصد از نظر 
ارزش رشد دارد که به گفته مسئوالن مربوطه به 
دلیل خشکســالی و افزایش نیاز به واردات اقالم 
وارداتی با ارز ترجیحی که عمدتا نهاده های دامی 
هستند و از ســویی افزایش قیمت قابل توجه در 

بازارهای جهانی، این روند افزایشی اتفاق افتاده 
است.

شرط حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰
این در حالی است که برای امسال در قانون بودجه 
تکلیف شــده بود که هشــت میلیارد دالر برای 
تامین کاالهای اساسی به همراه دارو و تجهیزات 
پزشکی پیش بینی شود و دولت براساس شرایط 
اقتصــادی، اجتماعــی و بین المللی نســبت به 
افزایش تدریجی نــرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ 
ســامانه معامالت الکترونیکی )آی.تی.اس( که 
نرخی نزدیک به بازار دارد، اقدام کند ولی در هر 
صورت فعال حذف رســمی ارز ۴۲۰۰ و افزایش 
قیمت آن اتفاق نیفتاده است، اما مروری بر روند 
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی و تفاوت درآمدی آن 

قابل توجه است.

درآمد با ارز ۴۲۰۰ کمتــر از ۵۰ هزار 
میلیارد و بدون آن تا ۲۸۰ هزار میلیارد

تاکنــون ۱۱.۱ میلیــارد دالر ارز ترجیحی برای 
واردات اختصاص پیدا کرده که نشــان می دهد 
دولت این میزان از ارز حاصل از فروش نفت را با 
نرخ ۴۲۰۰ تومان فروخته است که در این شرایط 
درآمدی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت این 
میزان اختصاص ارز درآمد کسب می کند. اما اگر 
۱۱.۱ میلیارد دالر اختصاص داده شده را با نرخ 
سامانه معامالت الکترونیک به فروش رسانده بود 

و متوسط نرخ امســال را ۲۵ هزار تومان در نظر 
بگیریم درآمد تا مرز ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برای 

دولت ایجاد می شد.
در این شرایط با پرداخت ارز ترجیحی برای ۱۱.۱ 
میلیارد دالر، حدود ۲۲۰ هــزار میلیارد تومان 
منابع برای دولت ایجاد نشده و به عبارتی رانتی 
بوده که در اختیار وارد کنندگان کاالهای اساسی 

قرار دارد.

اختالف درآمد  برای ۱۸ میلیارد دالر 
چقدر است؟

اما آن طور که سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد 
احتماال تا پایان سال میزان مصرف ارز ترجیحی 
به حدود ۱۸ میلیارد دالر برســد که فروش این 
رقم با ارز ۴۲۰۰ تومان درآمدی کمتر از ۸۰ هزار 
میلیارد تومان برای دولت به همراه دارد و اگر آن 
را با متوسط ۲۵ هزار تومان می فروخت، درآمدی 
حدود ۴۵۰ هزار میلیاردی ایجاد می کرد، براین 
اساس با پرداخت ۱۸ میلیارد دالر در سال جاری، 
رانت ۳۶۰ هــزار میلیاردی وجود داشــته و این 

درآمد در اختیار دولت نبوده است.
این در حالی اســت که حتی مســئوالن دولتی 
به از دســت رفتن این درآمد برای دولت اذعان 
داشــته اند، به عنوان نمونه پورمحمدی -معاون 
اقتصادی ســازمان برنامه و بودجــه- پیش تر و 
در جریــان عــدم حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در 

بودجه امســال، گفتــه بود که دولــت اگر برای 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام نکــرده به دلیل 
شــرایط اقتصادی مردم و عدم تحمیل فشــار 
بر معیشــت آنها بوده اســت وگرنه می توانسته 
به جــای ۴۲۰۰ آن را بــا نرخ بــاالی ۲۳  هزار 
 تومــان فروخته و بــا آن کســری بودجه خود

 را جبران کند.

درآمد کجا می رود تا مردم آســیب 
نبینند؟

به هــر ترتیــب دولــت در بودجه ســال آینده 
پیش بینی برای نــرخ ۴۲۰۰ تومان نداشــته و 
عمــال آن را حذف کــرده و قرار اســت به نوعی 
دیگر ایــن یارانــه را توزیــع کند؛ بــه طوری 
که ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومان بــرای جبران 
 ارز ۴۲۰۰ تومانــی در تبصــره هدفمنــدی

 یارانه ها دیده اســت.اما این که آیا این نوع برنامه 
ریزی یعنی پرداخت یارانه نقدی که هنوز تکلیف 
مشــخصی ندارد تا چه انــدازه می تواند تبعات 
ناشــی از حذف این ارز پررانت و فساد را جبران 
و کمترین آســیب را به معیشت مردم وارد کند، 
موضوعی قابل تامل اســت که دراین مدت بارها 
مورد توجه کارشناســان قرار داشــته است، در 
عین حال اینکــه این اختــالف درآمد هنگفت 
 چطور و کجا مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت 

پراهمیت خواهد بود.

روز چهارشــنبه ســفر معاون وزیر امــور خارجه 
کره جنوبــی به ویــن با ریــزش قیمــت دالر در 
صرافی های بانکی و بازار آزاد همراه شــد. بسیاری 
دلیل ریزش قیمت ارز در بازار را ســفر معاون وزیر 
امور خارجه کره جنوبی به ویــن می دانند . گفته 
می شود محور مذاکرات این مقام بلندپایه کره ای 
در وین، آزادســازی منابع بلوکه شده ایران در این 
کشور است .  کره جنوبی به اســتناد تحریم های 
امریکا از آزادسازی بدهی خود بابت خرید میعانات 
گازی از ســال ۲۰۱۸ خودداری کرده است. ایران 
در دوره تصدی دولت روحانی بارها مذاکراتی را با 

مقامات کره ای و سایر کشورهای بدهکار به ایران 
پیش برد اما در نهایــت چراغ ســبز امریکا برای 
تادیه بدهی کره جنوبی و سایر شرکایش به ایران 
روشــن نشــد .  میزان بدهی کره جنوبی به ایران 
به ۷ تــا ۹ میلیارد دالر اعالم شــده اســت.برخی 
تحلیلگران مساله ســفر معاون وزیر امور خارجه 
کره جنوبی به وین را فراتر از مساله تادیه بدهی ها 

می دانند و ایــن گونه نتیجه گیــری می کنند که 
این اقدام در راســتای دســتیابی به توافق جدید 
اســت .  پیش از این امیرعبداللهیــان، وزیر امور 
خارجه نیز اعالم کرده بود پیش شــرط ایران برای 
دســتیابی به توافق ازادســازی منابع بلوکه شده 
ایران است .  کره جنوبی و عراق دو کشوری هستند 
که بیشــترین میزان بدهی را به ایران دارا هستند. 

بدهی عراق نیز بین ۵ تا ۶ میلیارد دالر اعالم شده 
است.  ماجرای ناتوانی عراق در تادیه بدهی ایران به 
 عقیده برخی سبب کاهش میزان صادرات از ایران

 به عراق شده است. شــاید از این روست که عراق 
مذاکراتی را برای تامین انرژی مــورد نیاز خود با 
عربستان داشته است. از سوی دیگر قراردادهایی 
میان عراق و توتال با هدف بهره برداری از طرح های 
بزرگ انرژی به امضا رســیده است . در این شرایط 
سیگنال های رسیده از بغداد نیز داللت بر آن دارد 
که این کشــور آماده تادیه بدهی خــود به ایران 

می شود . 

۲ هدف بانک مرکزی از تغییر در شیوه فروش ارز مسافرتی

پای ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در میان است!

جزئیاتی از درآمد هنگفت حذف ارز ۴۲۰۰

اخبار آزادسازی منابع بلوکه شده و روند مذاکرات، سینگال مثبت به بازار ارز داد

بازار ارز در انتظار   ریزش

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

عقب گرد سکه به میانه کانال ۱۲ میلیون تومانی  
قیمت سکه در بازار تهران با ۱۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید.ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۱۲۰ هزار 

تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.روز چهارشنبه نیم سکه بهار 
آزادی ۶ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.

جزییات آزادی بخشی از پول های بلوکه شده در عراق
 واریز ۲.۵ میلیارد دالر به حساب ایران در بغداد/ فعال امکان انتقال پول ها به داخل را نداریم

عضو هیئت رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشــت: پرداخت پول دو مرحله دارد اول وزارت برق عراق باید پول را به این حساب واریز کند و بعد مذاکراتی با بانک مرکزی عراق انجام شود که بتوانیم این پول را 
داخل ایران بیاوریم. بنابراین پرداخت به معنای آوردن این پول به کشور نیست.

سید حمید حسینی در گفت وگو با ایلنا در مورد اعالم وزارت برق عراق مبنی بر آمادگی این وزارت برای پرداخت بدهی ایران به صورت کامل اظهار کرد: ما حسابی در عراق باز کرده ایم که وزارت برق عراق بدهی خود را به این 
حساب بپردازد، وزارت برق عراق قبال ۲.۵ میلیارد دالر از بدهی خود را به این حساب واریز کرده است. بخشی از این پول را هم اصال پرداخت نکرده بود که االن می گوید به این حساب پرداخت می کند اما این پرداخت بدین معنا 
نیست که ما می توانیم این پول را از عراق خارج کنیم.وی ادامه داد: وزارت برق عراق می گوید بدهی به حسابی که به این وزارتخانه معرفی شده پرداخت می کند تا بتواند برق از ایران بگیرد اما خودش را درگیر این موضوع که ایران 
نمی تواند این پول را خارج کند نمی کند و می گوید در این مورد با بانک مرکزی عراق تفاهم کنید.وی افزود: این توافقی بود که ما با عراقی ها کردیم که در این کشور حساب باز کنیم تا پول برق و گاز به این حساب پرداخت شود اما 
این به معنای تسهیل پرداخت بدهی های ما نیست. وزارت برق عراق ۳ تا ۳.۵ میلیارد دالر دیگر باید به این حساب واریز کند که از محل صادرات برق و گاز ایران به عراق بوده است. اینکه این پول پرداخت شود خوب است اما باید 
راه هایی پیدا کنیم که بتوانیم پولی را که در این حساب به نام ما وجود دارد و به آن واریز می شود را بتوانیم برداشت کنیم.حسینی متذکر شد: پرداخت پول دو مرحله دارد اول وزارت برق عراق باید پول را به این حساب واریز کند 

و بعد مذاکراتی با بانک مرکزی عراق انجام شود که بتوانیم این پول را داخل ایران بیاوریم. بنابراین پرداخت به معنای آوردن این پول به کشور نیست.
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شرایط بحرانی بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

در صورتی که رشد قیمتها فقط در بازار خودرو اتفاق می افتاد می توانستیم دلیل این افزایش را عرضه کم خودروسازان بدانیم. اما در تمام بخش های اقتصادی به شدت شاهد افزایش قیمت ها هستیم. تورم در تمام بخش ها دیده می شود و 
قیمتها مدام در حال تغییر است. با ثبات نرخ تورم، رشد اقتصادی در کشور پس از سال ها تشکیل می شود و همین موضوع تا حد قابل توجهی قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. از طرفی دیگر بازارها با توجه به جذابیتی که دارند با هم فرق 

می کنند. در نتیجه در بازار خودرو که جذابیت های بیشتری پیدا کرده است شاهد افزایش قیمت بیشتری هستیم.  
از سوی دیگر بی اثر ماندن وعده های وزیر صمت در رابطه با کنترل قیمتها هم در بازار خودرو تاثیر گذاشته است. امروز شاهد هستیم که روند متناسب شدن قیمتها با تورم عمومی اتفاق افتاده است. باید تورم عمومی کاهش پیدا کند تا 
رشد قیمت در بازار خودرو نیز متوقف شود. عرضه خودروهای ناقص نیز شاید بتواند در کوتاه مدت رشد قیمتها را متوقف کند اما چون علت این افزایش قیمت ها خودروهای مانده در انبارها نیست، بازار خودرو مجدد به همین شرایط فعلی 
و افزایش قیمت ها باز خواهد گشت. یک دیگر از راههای کنترل قیمتها، تنها راه حل ثبات بخشی به بازار خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری است. متأسفانه تا کنون علی رغم وعده ها بدنه حاکمیتی و دولتی کشور چنین جسارتی برای 

حذف قیمت گذاری بر محصوالت را نداشته اند.
بازار خودرو کشور همچنان در شرایط بحرانی به سر می برد و تنها با حرف و وعده قصد تسکین این بازار را دارند. موضوعی که منسوخ شده و هیچ تأثیری بر روی قیمت های افسار گسیخته نخواهد داشت. فضای عمومی کشور نیاز مند تغییر 

در بازارخودرو است و متولیان این بخش هیچ دورنمایی از بهبود و یا اصالح آن ندارند.
اصالح ساختار اقتصادی کشور که گره به سیاست های داخلی و خارجی خورده با یک دستور و یک شبه قابل تغییر نیست. در ابتدا باید هزینه های کشورداری کاهش پیدا کند تا تورم کنترل شود. با کاهش نرخ تورم اقتصاد کشور به یک ثبات 

نسبی در راستای اجرای برنامه های اقتصادی می شود. در این زمان تازه باید مرز تعیین کننده توسعه صنعت خودرو و حفظ نظام بازارداری آن مشخص و اجرایی شود.

رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران بیان 
داشت: به نسبت هر سال پیش بیني داشتیم زمستان 
پایان سال است و مردم براي سال نو به استقبال خرید 
لوازم جدید و نو مي روند و لوازم کهنه و فرسوده را به 
سمساري ها مي فروشند اما تا کنون هیچ استقبالي 
نشده و مردم به جهت کاهش قدرت خرید ترجیح 
مي دهند از لوازم قدیمي خود استفاده کنند. نمي 
توانند مانند سال هاي گذشــته به استقبال سال نو 

با لوازم نو بروند.
داود عبدالهي، رئیس اتحادیه سمســاران و امانت 
فروشان تهران در ادامه بیان داشت: یکي از رسته هاي 
این صنف امانت فروشي مي باشد. برخي از افراد لوازم 
نو و بدون استفاده اي در منزل دارند که مي توانند با 
سپردن به واحدهاي صنفي این اتحادیه وجه آن را 
دریافت دارند. از سوي دیگر جهیزیه هایي وجود دارد 
که متاسفانه استفاده نمي شود و خانواده این لوازم را 

به امانت فروشان مي سپارند که البته امانت فروشي 
ها مي توانند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از مغازه خود را از 
لوازم نو بگذارند و نه بیشتر که قطعاً تداخل مي شود و 

اتحادیه مانع خواهد شد.
وي در خصوص تقاضا براي خرید لوازم نفتي گفت: 
هنوز هم برخي از مکان ها گاز کشي نشده و مردم براي 
خرید لوازم نفتي به واحدهاي سمساري مراجعه مي 
کنند. همچنین اگر لوازمي که سمسار مي خرد مانند 
برخي از لوازم چوبي، مبلمان و ... داراي نقص باشد 

سعي مي کند آن را برطرف و بعد به فروش برساند.
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران اظهار 
داشت: فعالیت این صنف کاماًل فصلي است به این 
صورت که نزدیک به سال نو لوازمي همچون لوستر، 
مبلمان، فرش، بوفه را مي خرند و در فصول دیگر بنا 
به اقتضاي آب و هوا مانند فصل زمستان که انواع لوازم 

گرما زا و از این دست خرید مي کنند.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
استان تهران، بیشترین تخلفات کشف شده طی ۹ ماهه 
سال جاری، گران فروشــی، تقلب، درج نکردن قیمت 
و کم فروشــی بود. یداله صادقی از رشد ۱۸ درصدی 
بازرسی و نظارت بر بازار کاال و خدمات استان تهران خبر 
داد و گفت: طی ۹ ماهه سال جاری بیش از ۶۹۳ هزار 
بازرسی و نظارت بر بازار کاال و خدمات صورت گرفته 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۸ درصدی 
داشته است.  وی افزود: در نتیجه این بازرسی ها ۶۲ هزار 
و ۲۴۰ پرونده به ارزش بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان 
تشکیل شده که نسبت به ســال قبل ۲۲ درصد رشد 
داشته است. به گفته رئیس سازمان صمت بیشترین 
تخلفات کشف شده نیز گران فروشی، تقلب، درج نکردن 
قیمت و کم فروشی بوده که مراتب جهت تعیین تکلیف و 

رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
صادقی با بیان اینکه یکی از اقدامات سازمان در حوزه 
بازرســی و نظارت، برگزاری و حضور درگشــت های 
مشترک با دستگاه های اجرایی مثل وزارت بهداشت، 
اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی 
است، گفت: طی ۹ ماهه ســال جاری ۴۴ هزار و ۷۷۷ 
موردگشت صورت گرفته که رشد ۱۰۴ درصدی داشته 

و از این تعداد ۷۴۵۴ فقره برگ گزارش بازرسی تنظیم 
شده است.

مردم می توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها و شهرستان های تابعه 
شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن )۱۲۴(، 
www. پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی
cppo.ir، سایت )ir.۱۲۴( و اپلیکیشن آپ شکایت خود 
را مطرح کنند. طبق قانون نظام صنفی گران فروشی، 
کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم 
اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، 
 عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحســاب از جمله 

مهم ترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی 
از جریمه های دریافتی به حســاب خزانه واریز  شود و 
معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده )۴۴( 
این قانون به طور مســاوی در اختیار سازمان تعزیرات 
حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت قرار  گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما 
اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه 

گالیه کرده است.

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهــران رونق بازار 
معامالت مســکن تهران در ماه  هــاي اخیر را حباب 
عنوان کرد و طرح  هاي ملي مسکن و تصویب مالیات 
بر خانه  هاي خالي براي رونق  بخشي به بازار مسکن را 

بي  اثر دانست.
بانک مرکزي گزارش بازار مسکن آذرماه سال جاري را 
اعالم کرد و براساس این گزارش تعداد آپارتمان هاي 
مسکوني معامله شده در شهر تهران حدود ۹.۸ هزار 
فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه 
در سال قبل به ترتیب ۳۳.۸ و ۲۸۲.۵ درصد افزایش را 
نشان مي دهد. این گزارش یکي از خبرهاي خوبي بود 
که در این هفته اخیر در رسانه ها مي چرخید و ظاهر 
ماجرا این بود که بعد از مدت ها دوباره بازار معامالت 
مسکن جان تازه اي گرفته است اما درد دل فعاالن این 

حوزه حکایت دیگري روایت مي کند.
مصطفي قلي خسروي، رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
تهران عنوان کرد: اولین نکتــه اي که درباره گزارش 
بانک مرکزي از رشد معامالت مسکن در ماه آذر باید 

مورد توجه قرار بگیرد، این است که همیشه معامالت 
مسکن در نیمه دوم سال پررونق تر از نیمه اول سال 
است و بخشي از این رونق به این موضوع برمي گردد 
اما به هرحال مردم منتظر وعده و وعیدهاي برخي از 

مسئولین نمي نشینند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران عنوان کرد: در 
این شرایط اقتصادي کسي که مجبور بوده سه خوابه 
بخرد، میرود و یک آپارتمان دو خوابه میخرد. کسي که 
مي خواست آپارتمان دو خوابه بخرد مي رود و مسکن 
یک خوابه مي خرد یا کسي که مي خواست مکاني را 
رهن کند، رفته و اجاره کرده است. به هرحال به دلیل 
نیاز مردم به مسکن گردش کار مسکن کم یا زیاد وجود 
دارد؛ اما اینکه بگوییم در این ماه اتفاق خاصي افتاده که 

منجر به فروش بیشتر شده است، اصالً چنین نیست.
وي افزود: مردم منتظر طرح و برنامه ها نمي مانند، براي 
مثال اینکه صحبت از انجام طرح هاي ملي مانند نهضت 
ملي مسکن هست بماند ولي خب این نوع طرح ها زمان 

بر است و دیر زمان به نتیجه خواهد رسید.

نماینده وزیر صمت در اصناف کشــور و عضو هئیت 
رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران عنوان کرد: بسیاري 
از کاالهایي که در فروشگاه هاي زنجیره اي با تخفیف 
۵۰ درصدي عرضه مي شد در واقع قیمت آن در بیرون 
ارزان تر بوده و این عوام فریبي است. ابراهیم درستي، 
نماینده وزیر صمت در اصناف کشــور و عضو هئیت 
رئیســه اتاق اصناف ایران و تهــران در مورد نظارت 
بر فروشــگاه هاي زنجیره اي گفت: آسیب تبلیغات 
 بي رویه و گمراه کننده فروشــگاه هاي زنجیره اي را 
مصرف کننده ها مي بینند و متاسفانه هر روز شاهد 

تبلیغات این فروشگاه ها از طرف صدا و سیما هستیم.
وي افزود: باید این تناقض گویي ها درست شود اینکه 
از یک سو صدا و سیما براي منفعت خودش تبلیغاتي 
را بپذیرد و از سوي دیگر در بخش هاي خبري گزارش 
هایي از تخلفات عدیده این فروشگاه ها و گران فروشي 
آنها را داشته باشد. نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران 
تاکید کرد: براي جلوگیري از گران فروشــي و گران 
خریدن مصرف کنندگان، اطالع رساني از صدا و سیما 
بسیار موثر است. صدا و ســیما مي تواند برنامه هاي 
آموزشي داشته باشد که مصرف کننده ترغیب شود 
قبل از خرید یک کاال قیمت مصرف کننده آن را ببیند. 
وي تصریح کرد: بسیاري از فروشگاه هاي زنجیره اي در 
کشور وجود دارد که سالمت کار مي کنند؛ ولي برخي 
از فروشگاه ها با تولیدکننده زد و بند مي کند و برخي 

فروشگاه ها نیز کاالها را انحصاري کرده اند.
درستي در ادامه با بیان اینکه فلسفه ایجاد فروشگاه 
زنجیره اي در ابتــدا تامیــن ارزاق عمومي و نظارت 
جامع تر بود گفت: بر اساس ضوابط آن زمان بنا بود که 
فروشگاه زنجیره اي در سطح حدود هزار متر باشد که 

متاسفانه اکنون بالعکس شده است. وي اظهار داشت: 
در دنیا براي تاســیس فروشگاه هاي زنجیره اي همه 
جوانب از جمله فضاي آن تا پارکینگ و... در نظر گرفته 
مي شود؛ ولي در کشور ما متاسفانه شاهد هستیم در 
خیاباني مانند جمهوري چند پاساژ و فروشگاه ایجاد 
شده است که اگر اتفاقي بیفتد نمي توان حتي امداد 
رساني کرد. درستي اذعان داشت: اکنون در شهرستاني 
که ۵ هزار واحد صنفي دارد پنج فروشگاه زنجیره اي با 
عناوین مختلف ایجاد شده اســت که به کسب و کار 

واحدهاي صنفي آسیب مي زند.
نماینده وزیر صمت در اصناف کشور با تا کید بر اینکه 
دولت تاجر خوبي نیست و باید زیر ساخت درست کند و 
نظارت را جامع تر کند از دستگاه هاي دولتي درخواست 
کرد: نظارت بیشتري بر روي عملکرد فروشگاه هاي 
زنجیره اي داشته باشــد و با تخلفات آن ها برخورد 
کنند. وي با اشاره به اینکه جرایم تخلف هایي که در 
بخش نظام صنفي در سال ۹۲ مشخص شده بازدارنده 
نیســت، بر ضرورت تعیین جرایم بازدارنده و برخورد 
جدي و حتي تعطیلي فروشــگاه هاي زنجیره اي که 
متخلف شناخته مي شوند تاکید کرد. نایب رئیس اول 
اتاق اصناف تهران بیان داشت: ما مخالف فروشگاه هاي 
زنجیره اي نیستیم؛ ولي نباید قشر اصناف که بازوان 
انقالب بوده اند را ندیده بگیریم و مي بایست بازنگري در 
سیاست ها و کارها داشته باشیم. درستي با بیان اینکه 
در حال حاضر ۳ میلیون واحد صنفي در کشور وجود 
دارد و در شهر تهران ۱۷۰ واحد صنفي فعال هستند 
گفت: اجناس گران با گران فروشي فرق مي کند. وقتي 
کاالیي گران است، مغازه دار نمي تواند کاري کند؛ چون 

مغازه دارها آخرین قشر توزیع هستند.

فعاالن صنعت لبنیات معتقدند 
اگر نهاده ها از طریق ارز دولتی 
تامین نشود روی محصوالت 
لبنی هم تاثیر می گذارد. وقتی 
خوراک دام گران شود به طبع 
روی قیمت شــیر تاثیر می گذارد و این به معنای انتقال 
تورم به صنایع لبنی هم هســت.  ولی ملکی، عضو سابق 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه می گوید: 
در صورتی که ارز دولتی حذف شود، عمال قیمت گذاری و 
نظارت بر قیمت برخی محصوالت همچون گوشت، لبنیات 
و... حذف می شود و این مساله منجر به موج جدیدی از 

گرانی برای این محصوالت خواهد بود.
عبداهلل قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران نیز معتقد 
است احتمال دارد دولت برای حمایت از دهک های پایین 
و اقشار آســیب پذیر جامعه بن کارتی توزیع کند تا این 
افراد بتوانند فرآورده های لبنی را بعد از حذف ارز کاالهای 

اساســی خریداری کنند اما هنوز صحبت و قراردادی 
منعقد نشده است. به گفته وی، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به طور قطع قیمت شیرخام نیز افزایش می یابد که این 
ماده اولیه ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه های تولید فرآوره های 
لبنی را تشکیل می دهد. با افزایش قیمت شیر خام پیش 
بینی می شود که قیمت محصوالت لبنی نیز بیش از ۶۰ 

درصد افزایش یابد.
سید محمد رضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی 
نیز با اشاره به علل گرانی قیمت لبنیات در بازار اظهار کرد: 
در شــرایط فعلی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار، 
صنایع لبنی از این افزایش قیمت ها رضایت ندارند، چرا 
که نتیجه آن تعطیلی کارخانه، بیکاری کارگران و کمبود 
کاالست. وی مسئولیت تولیدکننده را تضمین سالمت 
و کیفیت کاال و دسترسی عموم مردم به محصوالت در 
کل کشور دانست و افزود:  نظام سیاست گذاری به عنوان 
متولی باید از یک طرف هزینــه های تولید را کاهش و از 
طرف دیگر قدرت خرید مــردم را افزایش دهد، حال اگر 
نتیجه تصمیمات نظام سیاست گذاری برعکس بوده نمی 

توان تولیدکننده را متهم به گرانفروشی کرد. در همین 
رابطه مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، 
سرانه مصرف لبنیات به کمتر از ۵۰ کیلوگرم رسیده است. 
علی احســان ظفری اضافه کرد: علی رغم تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی به نهاده های دامی، سرانه مصرف کاهش 
محسوسی داشته است. در حالی که با اختصاص یک دهم 
این یارانه به شیر امکان خرید شیر، ماست و پنیر با قیمت 

مناسب برای تمامی خانوار وجود داشت.
وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات قابل مقایسه با 
دیگر کشورها نیست، گفت: سرانه کنونی مصرف کمتر از 
۵۰ کیلو لبنیات است که این میزان به حدی پایین است 
که قابل قیاس با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 
نیست. وی با اشاره به اینکه مصوبه کاهش ۱۰ درصدی 
قیمت لبنیات اجرایی نشد، افزود: ورود دولت در پرداخت 
یارانه تنها راهکار افزایش سرانه مصرف است. بی توجهی 
دولت و نبود حمایت های الزم باز هم می تواند ســرانه 
مصرف را کاهش دهد. به گفته وی، در ســال ۸۹ بدون 

مطالعه کارشناسی با حذف یارانه لبنیات، تیشه به ریشه 
مصرف خانوار زدند، در حالی که با گرانی لبنیات سفره ۸۵ 
میلیون ایرانی کوچک می شــود. علی احسان ظفری در 
ادامه اظهار داشت: دولت بر سفره مردم باید نظارت داشته 
باشد چرا که عدم دخالت دولت منجر به هرج و مرج در 
بازار لبنیات می شود. وی با تاکید بر نظارت دولت به سود 
منطقی کاالها افزود: در واقع دولت با اعمال نظارت بیشتر 
باید از سود غیرمنطقی کاال جلوگیری کند. وی در واکنش 
به آزادسازی قیمت محصوالت لبنی گفت: گرچه برخی 
کارشناسان اذعان می کنند که آزادسازی بهتر از قیمت 
دستوری است، اما این موضوع واقعیت ندارد. مصداق بارز 
این امر در الستیک، آهن و سیمان به وضوح مشخص است 

که با آزاد شدن، قیمت کاهش نداشته است.
به گفته ظفری، با آزادســازی قیمت محصوالت لبنی ۹ 
دهک پایین جامعه توان خرید محصوالت لبنی را ندارند 
، از این رو اعمال نظارت دولت عالوه بر جلوگیری از هرج 
و مرج بازار منجر به منطقی شدن هزینه سفره خانوار هم 

خواهد شد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

گرانــی خودورهای داخلی 
همچنان ادامه دارد. قیمت 
محصوالت ایــران خودرو 
افزایشی یک تا پنج میلیون 
تومانی را تجربه کرده است. 
ســمند LX با ســه میلیون افزایش قیمت به ۲۶۲ 
میلیون تومان رســید. دنا پالس اتوماتیک توربو هم 
چهار میلیون تومان افزایش قیمــت را تجربه کرد و 

امروز ۵۳۴ میلیون تومان به فروش رســید. تندر ۹۰ 
 با پنج میلیون افزایش قیمت به ۴۴۵ میلیون تومان 

رسید.
افزایش قیمت روزانه خودروهای داخلی موجب شده 
تا قدرت خرید مردم در این بازار روز به روز کمتر شود 
و بازار خودرو نیز در رکود فرو رود. بسیاری از فعاالن 
بازار خودرو یکی از اصلی ترین دالیل گرانی خودرو را 
عرضه کم خودروسازان و انباشت ۱۷۸ هزار خودروی 
ظاهرا ناقص در پارکینگ ها عنوان می کنند. به عبارتی 
خودروسازان قطره چکانی خودروها را عرضه می کنند 

تا با انباشت تقاضا بتوانند قیمت ها را افزایش دهند.
در همین رابطه بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی 
کل کشور می گوید: بر اساس آخرین آمار، بالغ بر ۱۷۸ 
هزار خودرو ظاهرا ناقص در پارکینگ ها انباشت شده 
است. اشکان میرمحمدی اظهار کرد: اگرعزم و اراده و 
روحیه جهادی باشد امکان تأمین قطعات خودروهای 
ناقص فراهم است. بر اساس آخرین آمار، بالغ بر ۱۷۸ 
هزار خودرو ناقص در پارکینگ ها انباشت شده است. 
بازرس  کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود: 
برداشت ما این است که نیاز به نهادی تنظیم کننده 

برای تأمین قطعات وجود دارد. میرمحمدی با بیان این 
که مدیریت زنجیره تأمین مطلوب نبوده است، گفت: 
خودروسازان مجبورند پیش فروش کنند، زیرا زیان 

انباشته و مشکل نقدینگی دارند.
ســعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو نیز می گوید: این آشــفتگی و 
نابســامانی در بازار خودرو حاصل عرضه کم خودرو 
در بازار اســت. وی گفت: در پنج ماه اخیر که عرضه 
خودرو کم شده است با افزایش قیمت خودرو در بازار 

روبرو شده ایم.

۱۷۸ هزار خودروی ظاهرا ناقص در پارکینگ های خودروسازان انبار شده است

گرانی افسار گسیخته خودرو
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

اختصاص ۲۰ تا ۳۰ درصد امانت فروشي ها به لوازم نو

گرانفروشی در صدر تخلفات صنوف تهران

رونق معامالت مسکن ربطي به طرح نهضت ملي و ماليات ندارد

تخفيف ۵۰ درصدي فروشگاه  هاي زنجيره اي عوام فريبي است

حذف ارز 4200 تومانی و انتقال تورم به صنایع لبنی؟

سونامی گرانی لبنیات در راه است؟
۹ دهک پایین توان خرید محصوالت لبنی را ندارند



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2390| شنبه 18 دی ماه1400
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

تم
  تک

پ:
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR  :

ت
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
39

ه  0
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 0

ی ما
1  د

8  |
به

 شن
نج

پ
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

سو
قه 

،طب
ع(

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

نوكيا از 4 موبايل ارزان قيمت رونمايی كرد
 ،C۲۰۰ ،C۱۰۰گلوبال از ۴ موبایل جدید به نام نوکیاHMD شــرکت
G۱۰۰ و G۴۰۰ رونمایی کرده که قیمت همه آنهــا کمتر از ۲۵۰ دالر 
است. احتماال سری ســی و جی که جدیدا رونمایی شده اند در آمریکا نیز 
عرضه خواهند شد و شرکت برخی از این دستگاه ها را در بازارهای دیگر می 

فروشد. قیمت چهار موبایل گفته شده زیر ۲۵۰ دالر است.
نوکیــا C۱۰۰و C۲۰۰ دارای تراشــه هلیوA۲۲ شــرکت مدیا تک، ۳ 
گیگابایت RAM و حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی هســتند. عالوه برآن 
سیستم عامل دستگاه های مذکور با باتری ۴ هزار میلی آمپری ، اندروید ۱۲ 
است. در کنار این موارد پشت دستگاه ها فقط یک دوربین نصب شده است. 
 C۲۰۰ و C۱۰۰ بزرگتر و ۶.۱ اینچی است. قیمت C۲۰۰نمایشگر نوکیا

به ترتیب ۹۹ و ۱۱۹ دالر اعالم شده است.
 +HD نمایشگری ۶.۵ اینچی با وضوح G۱۰۰ از سوی دیگر موبایل نوکیا
دارد. در این دستگاه از تراشه اســنپ دراگون ۶۱۵ و باتری ۵ هزار میلی 
آمپری استفاده شده است. تنظیمات دوربین پشتی آن نیز ۳ تایی است. در 
کنار این موارد دکمه روشن و خاموش کردن دستگاه در لبه سمت راست 

آن قرار دارد و با اسکنر اثر انگشت یکپارچه شده است.
موبایل نوکیاG۴۰۰ نیز نمایشــگری با بریدگی به شکل قطره آب رفرش 
ریت ۱۲۰ هرتزی دارد. این موبایل نیز مجهز به تراشه اسنپ دراگون ۴۸۰ 
مخصوص۵G است. دستگاه مذکور ۶ گیگابایت RAM و ۱۲۸ گیگابات 
حافظه داخلی دارد. دوربین پشتی و اصلی دستگاه ۴۸ مگاپیکسل است که 
 G۱۰۰در کنار آن یک لنز اولتراواید و یک لنز ماکرو نیز قرار گرفته اند. بهای
و G۴۰۰ به ترتیب ۱۴۹ و ۲۳۹ دالر اعالم شــده است. همچنین موبایل 

G۴۰۰ ارزانترین دستگاه ۵G نوکیا به حساب می آید.

با حمایت معاونت علمی؛
11 محصول امنيتی مبتنی بر هوش مصنوعی توليد شد

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تولید ۱۱ محصول بومی امنیت 
سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی حمایت کرد. به گزارش معاونت علمی، 
محافظت از اطالعات اختصاصی و داده های مشتریان امری بسیار ضروری 
و حمایت از تولیــد محصوالتی که این امنیت اطالعــات را تأمین کنند، 

اولویت ملی است.
هوش مصنوعی نیز به یاری این محصوالت آمده اســت تا امنیت سایبری 
شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی ارتقا یابد و مخاطرات کم تر شود. 
این اتفاق با حمایت از تولید ۱۱ محصول مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی 
شتاب گرفته است.فناوران تهرانی با تولید ۱۰ محصول و سمنانی ها با تولید 
یک محصول به ارتقای امنیت سایبری کاربران کمک کردند. فضای سایبری 
که با متصل کردن کامپیوترها، دستگاه های با قابلیت اتصال به اینترنت، 
سرورها، روترها و سایر مولفه هایی که زیرساخت اینترنت را شکل می دهند 
پدید آمده است و محافظت از داده های اطالعاتی آنها برای همه سازمان ها 

و مجموعه ها ضروری است.
امنیت ســایبری هم به معنای محافظت از سیستم ها، شبکه ها و برنامه ها 
در برابر حمالت دیجیتالی است. دسترسی، تغییر و نابودی اطالعات مهم، 
دریافت پول از کاربران و ایجاد وقفه در روال کسب وکارها از اهداف حمالت 
سایبری اســت. به همین دلیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از تولید محصوالتی که بتواند از چنین رخدادهای نامطلوبی پیشــگیری 
کند، حمایت کرده اســت و تاکنون ۱۱ محصول در ایــن زمینه به تولید 
رسیده است.محصول »تشخیص هویت با استفاده از عنبیه«، »چت بات«، 
»سرویس تبدیل گفتار فارسی به متن«، »سرویس احراز هویت«، »سامانه 
امنیتی تشخیص و مطابقت چهره« از جمله محصوالتی هستند که در این 

حوزه تولید شده اند.

كوالكوم برای ولوو، هوندا و رنو تراشه خودرو می سازد
شرکت کوالکوم از عقد قراردادهایی با شرکت های خودروسازی ولوو، هوندا 
و رنو برای تولید تراشه به منظور افزایش امکانات دیجیتال تولیدات آنها خبر 
داده است. کوالکوم که زمانی به خاطر تراشه های تلفن همراهش شناخته 

می شد، طیف وسیعی از فعالیت ها را در حوزه خودرو آغاز کرده است.
کوالکوم به دنبال تولید تراشــه های خودروهای خودران و نیز تراشه هایی 
برای داشــبوردهای دیجیتال و نیز سیستم های ســرگرمی و اطالعاتی 
اتومبیل ها اســت. کوالکوم در جریان برگزاری نمایشــگاه ســی ای اس 
۲۰۲۲ اعالم کــرد با شــرکت های ولوو و پول اســتار کــه زیرمجموعه 
شرکت خودروســازی چینی گیلی هستند برای اســتفاده از تراشه های 
"Snapdragon Cockpit" کوالکوم و سیستم عامل تولیدی آلفابت 

به توافق رسیده است.
با عقد این قــرارداد ولوو در خودروی شاســی بلند جدیدش از دســتیار 
هوشمند گوگل و سیستم ناوبری مبتنی بر نرم افزار نقشه گوگل استفاده 
خواهد کرد. کوالکوم همچنین اعالم کرده که هوندا استفاده از تراشه های 
جدید این شرکت را در خودروهایی که در سال ۲۰۲۳ تولید می کند، آغاز 

خواهد کرد.
کوالکوم با رنو نیز برای با اســتفاده از تراشــه های خود توافــق کرده، اما 
جزئیاتی در این مورد منتشر نکرده است. کوالکوم روز سه شنبه اعالم کرد 
تراشه و سیستم جدیدی برای ارائه خدمات بصری رایانه ای ابداع کرده از 
دوربین های روی خودرو و هوش مصنوعی برای ارتقای عملکردهای ایمنی 

مانند کنترل خودکار خطوط بین جاده ای استفاده می کند.

پيش نويس قانون جديد چين برای اپ های تاثير 
گذار بر عقايد مردم

رگوالتور فضای سایبری چین پیش نویس قوانینی برای اپلیکیشن های 
موبایل منتشر کرده است. طبق این پیش نویس اپ هایی که قابلیت های 
آنها روی عقاید عمومی تاثیر گذار است تحت بررسی امنیتی قرار می گیرند. 
 )CAC(قوانین پیشنهاد شده بخشی از کمپین اداره فضای سایبری چین
برای افزایش نظارت بر شرکت های فناوری این کشور هستند. در همین 
راستا از عموم مردم خواسته شده تا ۲۰ ژانویه درباره پیش نویس مذکور 
نظر خود را اعالم کنند.طبق قوانین مذکور تهیه کنندگان اپلیکیشن باید 
قبل از عرضه فناوری، اپلیکیشن و قابلیت های جدیدی که ممکن است روی 
عقاید عمومی تاثیر بگذارد، ارزیابی امنیتی انجام دهند. اداره فضای سایبری 
چین به اپلیکیشن ها یا ارزیابی امنیتی خاصی اشاره نکرده و فقط ذکر کرده 
این فرایند باید در راستای همخوانی با قوانین ملی انجام شود.قوانین مذکور 
شامل تولید محتوای متنی، تصویری، صوتی، ویدئویی یا هرگونه اطالعات 
دیگر و همچنین پیام های کوتاه، فروم های آنالین، پخش آنالین محتوا و 

تجارت الکترونیک می شود.
به گفته رگوالتور تهیه کنندگان اپ های موبایل نباید فعالیت هایی انجام 
دهند که امنیت ملی را به مخاطره بیندازد یا کاربران را وادار کنند اطالعات 
خصوصی غیرضروری را به اشتراک بگذارند. اپلیکیشن های خبری نیز باید 

برای انتشار محتوای اجازه نامه دریافت کنند.

اخبار

کدامرمزارزجایگزینبیتکوینمیشود؟
ارزشفعلیبازاربیتکوینکهتقریبا۹۰۰میلیارددالراست،برتریوقدرتماندگاریآنرانشانمیدهد،اماتعجبآورنخواهدبودکهتوکنهایدیگردرآیندهعملکردبهتریداشته

باشند.کارشناسانپیشبینیکردندکهسهارزدیجیتالیدرسال۲۰۲۲میتوانندازبیتکوینپیشیبگیرند.بیتکویندرسال۲۰۲۱وباتوجهبهاینکهدرگذشتهنیزبهعنوان
بزرگترینارزدیجیتالبازاربودبهدستاوردهایچشمگیریدستیافتواکنونطیپنجسالارزشآنبیشاز۴۷۵۰درصدافزایشیافتهاست.ارزشفعلیبازاربیتکوینکهتقریبا

۹۰۰میلیارددالراست،برتریوقدرتماندگاریآنرانشانمیدهد،اماتعجبآورنخواهدبودکهتوکنهایدیگردرآیندهعملکردبهتریداشتهباشند.

درحال حاضر بــازار خودرو 
به دلیــل تــورم موجود در 
اقتصاد هــر روز بــا تالطم 
روبرو می شــود، بنابراین در 
این رابطه دولت خود باید از 
سیاست گذاری های غلطی که در پیش گرفته بازگردد، 
در همین راســتا نمونه عینی بودجه ریزی دولت برای 
سال آینده است، که با ایرادات بسیار زیادی روبرو بوده 
و تورم بیشتری را به بار خواهد آورد، ولی به نظر بنده، 
دولت همچنان همین روندی که در چندین ساله را طی 
کرده، باز هم ادامه خواهد داد و نمی توان انتظار معجزه 

به خصوص در کوتاه مدت داشت.
بر اساس قانون جدید مالیاتی، تمامی مالکان حقیقی و 
حقوقی انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین، که 
در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آن ها بیش از یک 
میلیارد تومان باشد، مشــمول مالیات ساالنه خودرو 
هستند. بر این اساس میزان مالیات تا مبلغ ۱۵ میلیارد 
ریال نســبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال؛ یک درصد، تا 
مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال؛ 
۲ درصد، تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ 
میلیارد ریال؛ ۳ درصد و نســبت به مازاد ۴۵ میلیارد 

ریال؛ ۴ درصد است.
به گزارش فــرارو، مرجع محاســبه مالیــات خودرو 
موضوع این بند قیمــت روز انواع خــودرو با توجه به 
تاریخ ساخت یا واردات آن اســت که توسط سازمان 
امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعالم 
شده اســت. این درحالیســت اخذ چنین مالیاتی از 

نظر برخی از کارشناســان عادالنه نیســت، زیرا باال 
رفتن تورم باعث افزایش قیمت خودرو شــده و درآمد 
مــردم در این رابطه بــاال نرفته، در چنین شــرایطی 
 شــاهد ظهور یــک طبقه جدیــد اقتصــادی به نام

 »ثروتمندان فقیر« هستیم.
فربد زاوه کارشــناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه 
اخذ مالیات و عوارض از خودرو های باالی یک میلیارد 
تاثیری بر روی بازار خودرو نمی تواند داشته باشد، گفت: 
این قضیه را باید از دو جنبه نگاه کرد، در وهله اول اگر 
این طرح برای جلوگیری از ســوداگری و سفته بازی 
در بازار انجام می شــود، چنین کارکــردی نمی تواند 
داشته باشد، زیرا اساســا خودرو از کاالی مصرفی به 
سرمایه ای تبدیل شده و اخد مالیات از خودرو های یک 
میلیارد تومان آن هم به صورت پلکانی نمی تواند بازار 

را سروسامان دهد.
وی افزود: به بیــان دیگر چنیــن راهکار هایی بازار را 
ساماندهی نخواهد کرد، بلکه این کار تنها باعث افزایش 
درآمد های مالیاتی دولت خواهد شد و هیچ کارکرده 
دیگری جزء این مســئله ندارد، این در حالی است که 
دولت با دخالت های پی در پی در بازار خود مســبب 
اصلی به وجود آمدن این وضعیت آشفته در بازار خودرو 
است، در وهله دوم نیز اخذ مالیات از خودرو های باالی 
یک میلیارد تومــان در حالی انجام خواهد شــد، که 
این خودرو ها در دو ســال پیش قیمت آن نصف مبلغ 
امروز بوده و حال مردم بر چه اساســی باید این هزینه 
را بپردازند، در حالی که تنها مردم در این رابطه بهای 
ناکارآمدی دولت را می پردازد، حال دولت می خواهد 

این هزینه را از جیب مردم پرداخت کند.
زاوه اظهار داشــت: درحــال حاضر بازار خــودرو به 
دلیل تورم موجود در اقتصاد هــر روز با تالطم روبرو 

می شــود، بنابراین در این رابطه دولت خــود باید از 
سیاست گذاری های غلطی که در پیش گرفته بازگردد، 
در همین راســتا نمونــه عینی بودجه ریــزی دولت 
برای ســال آینده اســت، که با ایرادات بسیار زیادی 
روبرو بوده و تورم بیشــتری را به بار خواهد آورد، ولی 
به نظر بنده، دولــت همچنان همیــن روندی که در 
چندین ســاله را طی کرده، باز هم ادامه خواهد داد و 
 نمی توان انتظــار معجزه به خصــوص در کوتاه مدت

 داشت.
این فعال صنعت خــودرو اضافه کــرد: اتفاقی که در 
بــازار خــودرو رخ داده این اســت کــه، دارندگان 
خودرو هــای مــدل بــاال ارزش دارایی هایشــان 
 بــاال رفتــه، امــا در مقابــل اگــر آن ها خــودروی

 خــود را بفروشــند، نمی تواننــد با آن پــول مدل 
باالتــری بخرنــد، در حالــی کــه در گذشــته از 

چنیــن توانایــی برخوردارنــد بودنــد. بنابرایــن 
 دولــت نمــی توانــد از چنیــن مســئله ای مالیات

 دریافت کند.
زاوه با اشــاره به اینکه اگر دولت واردات خودرو را آزاد 
می کرد، قیمت خودرو های وارداتی امروز، به این طرز 
وحشتناک با افزایش روبرو نمی شد، ادامه داد: دولت 
با توســل به بهانه های مختلف واردات خودرو را پنج 
سالی می شــود که ممنوع کرده، در حالی که اگر این 
ممنوعیت رفع شــود، بازار خودرو قدری آرام خواهد 
گرفت، همچنین به اعتقاد بنده در نهایت دولت مجبور 
خواهد شد که واردات خودرو را آزاد کند، زیرا با توجه به 
کسری بودجه دولت نیاز دارد که با درآمد های حقوق و 
عوارض گمرکی بخشی از کسری بودجه دولت جبران 
شود، حال باید دید که چه زمانی این کار صورت خواهد 

گرفت.

با توجه به افزايش افسار گسيخته تورم در طی اين سال ها رخ داده است

ظهور یک طبقه اقتصادی به نام »ثروتمندان فقیر«
News kasbokar@gmail.com

یک گجت پوشــیدنی دوطرفه ســاخته شــده 
که بــا تکیه بــر فنــاوری خودروهــای خودران 
افراد نابینــا را هنگام تردد در خیابان های شــهر 
راهنمایــی مــی کند.خودروهای خــودران به 
طور معمــول از دوربین هایی بــرای جلوگیری 
 از برخــورد با یکدیگر یــا عابران پیاده اســتفاده 

می کنند.
استارت آپ سوئیسی این گجت پوشیدنی را ابداع 
کرده که روی شــانه ها قرار می گیــرد و به طور 
بی ســیم به یک هدفون طرف ثالــث متصل می 
شود.این شــرکت توصیه می کند کاربران از نوع 
 bone( هدفون هایی با قابلیت هدایت استخوانی

conduction( اســتفاده کنند تــا گوش های 
کاربران باز بماند و آنها بتوانند سروصدای محیط 

را بشنوند.
دو دوربین مادون سرخ ۳ بعدی جلوی گجت ثبت 
شده که چشــم اندازی ۱۷۰ درجه ای از خیابان 
پیــش روی کاربر فراهم می کند. از ســوی دیگر 
یک نرم افــزار مجهز به هوش مصنوعــی نیز در 
میکروپردازشگرهای دستگاه یکپارچه شده و قادر 

به شناسایی ۱۰ نوع شی متحرک و ثابت در تصاویر 
ویدئویی است.

به این ترتیب سیستم با ردیابی مسیر این اشیا یا 
کاربر خطر برخورد را تعییــن می کند. اگر پیش 
بینی شــود برخوردی در این زمینه رخ می دهد، 
به وسیله ســیگنال صوتی در هدفون ها به کاربر 
هشدار داده می شــود. به عنوان مثال اگر مانع در 
سمت چپ کاربر باشد، سیگنالی در گوش چپ او 

شنیده می شــود.همچنین می توان از این گجت 
پوشیدنی برای مســیریابی مبتنی بر جی پی اس 

نیز استفاده کرد. 
ســیگنال هــای مختلفــی بــه کاربر نشــان 
و در چــه جهتــی   مــی دهنــد چگونــه 
حرکت کند.یک بار شارژ باتری لیتیوم یونی گجت 
۹۰۰ گرمی برای ۶ ساعت اســتفاده کافی است. 
البته کاربر نابینا باید گجت را همراه عصای سفید 
استفاده کند و این ابزار جایگزین آن نمی شود.این 
شرکت هم اکنون تصمیم دارد با کمک داوطلبان 
 نسخه فعلی گجت پوشــیدنی را در دنیای واقعی 

آزمایش کند.

وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفت: بر 
اســاس هدف گذاری صورت گرفته بــه دنبال آن 
هســتیم تا در افق سه ســال آینده سهم اقتصاد 
دیجیتال در تولید ناخالص کشور را به ۱۰ درصد 
برسانیم.عیسی زارع پور ظهر سه شنبه در بازدید 
از فرودگاه بین المللی پیام اظهار کرد: بر اســاس 
مصوبه هیئت دولــت، وزارت ارتباطات به عنوان 
 متولی توســعه اقتصاد دیجیتال کشــور انتخاب

 شده است.
وی بیان کرد: بر این اساس با توجه به اصول ۱۲۷ 
و ۱۳۸ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاســت 
وزارت ارتباطات تشکیل شــد تا بتوانیم در زمینه 

توسعه اقتصاد دیجیتال اقدامات جدی تری صورت 
دهیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره 
به اهمیت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تصریح 
کرد: مصوبات این کارگروه به عنوان مصوبات هیأت 

دولت محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: با اســتفاده از ظرفیت های 
موجود در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال می توانیم 
از بسترهای بالقوه برای جهت دهی به سمت توسعه 

اقتصاد دیجیتال استفاده کنیم.
زارع پــور گفــت: اگــر بخواهیم حــوزه اقتصاد 
دیجیتــال بخش بنــدی کنیم بــه بخش هایی 
مانند ســخت افزار، نرم افــزار و اقتصاد پلتفرمی 
خواهیم رســید که برخی مراکز فعلی در کشــور 
در ایــن زمینــه از زیرســاخت های مناســبی 
برخوردار هســتند و می توانند در افزایش ســهم 
 اقتصــاد دیجیتــال در تولیــد ناخالص کشــور

 نقش آفرینی کنند.
وی اظهــار کــرد: در برخــی از کشــورها 
درصــد   ۳۰ تــا  دیجیتــال   اقتصــاد 
از تولیــد ناخالص ملــی این کشــورها را به خود 
اختصاص داده اســت اما در ایران تنها در حدود 

۴ تا ۶ درصد است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات بیان کرد: بر 
اســاس هدف گذاری صورت گرفته بــه دنبال آن 
هســتیم تا در افق سه ســال آینده سهم اقتصاد 
دیجیتال در تولید ناخالص کشور را به ۱۰ درصد 
 برســانیم، البته این امر کاری بزرگ محســوب 

می شود.

گم کردن مــدارک هویتی ماننــد کارت ملی و 
گواهینامه از مشکالت بزرگ است و دریافت دوباره 
این مدارک هم دردســرهای خود را دارد، اما اگر 
مدارک گم شده به پست تحویل داده شود، می توان 

آنها را در سامانه پست یافته به راحتی پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، یکی از مشکالتی که افراد ممکن 
است با آن مواجه شوند، گم کردن مدارک هویتی 
از جمله شناســنامه، کارت ملــی، گواهینامه و 
کارت های بانکی است. با وجود این حتی اگر فردی 
مدرک خود را گم کرده باشد، می توان امیدوار بود 
فرد دیگری که این مــدرک را پیدا کرده، آن را به 
پست تحویل دهد و بدین ترتیب می توان مدرک  

گم شده را از شرکت پست رهگیری کرد.
شرکت پست چند سالی است با طراحی سامانه ای 
به نام »پست یافته« شــرایطی ایجاد کرده تا افراد 
بتوانند با مراجعه به سایت این شرکت به پیگیری 

وضعیت مدارک مفقود شده خود بپردازند. براین 
اساس فرد با ورود به سایت شرکت پست و قسمت 
پســت یافته با وارد کردن نام، نام خانوادگی و نام 
پدر خود می تواند مطلع شود آیا مدارکش به دفاتر 

پستی تحویل داده شده یا خیر.
شناســنامه، کارت ملی و مــدارک بانکی )مانند 
دســته چک، عابربانک( و مدارک خــودرو )مثل 
کارت ماشین( از جمله اســنادی است که توسط 
مردم به پست تحویل داده می شود و پستچی ها، 
مدارک مورد نظر را به واحد پســت یافته شرکت 
تحویل می دهند. در صورتی که در میان مدارک 
شما مدرکی مفقود شده باشد با یک جست وجوی 
ساده در صورتی که مدرک مربوطه به دفاتر پستی 
تحویل داده شده باشد به شما اعالم شده و حتی 

تاریخ تحویل آن هم اعالم می شود.
مدارکی که می توان از طریق این سایت جست وجو 
کرد، شــامل شناســنامه، گواهینامه، گذرنامه، 
کارت هــای نظامی، کارت ملی، اســناد مالکیت، 
عقدنامه، وصیت نامه، دفترچه بیمه، مدارک بانکی، 
کارت های اعتباری بانکی، کارت دانشــجویی و 
مدارک تحصیلی، کارت بیمه وسایط نقلیه، سند، 
معاینه فنی و ســایر مدارک خــودرو، پروانه ها و 
گواهی ها، لوازم خانگی، انــواع چک، طال، جواهر 
و اشــیا قیمتی، انواع کیف، انواع کارت شناسایی، 

اوراق سهام و کارت هوشمند سوخت می شود.
دریافت مدارک یافت شده از دو طریق امکان پذیر 
است. متقاضی می تواند از طریق مراجعه مستقیم 
به واحد پســتی محل نگهداری مدارک، در قبال 

مدرک شناسایی معتبر اسناد خود را تحویل بگیرد. 
نوع دوم آن این است که  افراد از طریق مراجعه به 
نزدیک ترین واحد پستی )برای دریافت مدارک(، 
فرم درخواستی را تکمیل کنند تا پست مدارک را 
از طریق سرویس پست پیشتاز )که هزینه ارسال 
آن را از شخص متقاضی دریافت کرده(، به نشانی 

مورد نظر ارسال کند.
چنانچه مدرک مورد نظر شــما پس از جســتجو 
یافت نشــد، می توانید با پرداخــت مبلغ ۵۰۰۰ 
تومان به ازای هر مدرک، درخواست جست وجوی 
الکترونیــک یک ســاله کنید. درصــورت ثبت 
درخواست جستجوی الکترونیک در طول یک سال 
آتی، هر زمان مدارک شما یافت شد، شرکت پست 
با شما تماس خواهد گرفت و محل نگهداری آنها را 
به شما اطالع خواهد داد و دیگر نیازی به مراجعات 

مکرر به سایر اماکن و یا ادارات پست نیست.

سازمان ها در طول فعالیتشان دائماً تحت تأثیر رویدادهای 
غیرمنتظره قرار می گیرند. از کرونا گرفته تا ناآرامی های 
سیاسی و تغییرات آب و هوایی و… اما در میان همه  این 
هیاهوها، کسب وکارهای دیجیتال و یا کسب وکارهایی که 
به سمت هوشمندسازی و یا دیجیتال شدن روی آوردند 
تا حد زیادی در مدیریت شــرایط بحرانــی و در مواجهه 
با رویدادهای غیرمنتظره، مســیر با آرامش تری را طی 
می کنند.مســئولیت حمایت فنی کسب وکار دیجیتال 
کامالً بر دوش رهبران فناوری اطالعات سازمان ها است؛ اما 
به عنوان یک مدیر یا یک رهبر شما نیز این فرصت را دارید 
تا با استفاده از ترندهای روز و نوآوری های موجود، رشد و 
هدایت استراتژیک سازمان خود به جلو را سرعت دهید. این 
ترندها یکدیگر را نیز تقویت می کنند. روی هم رفته، برترین 
ترندهای فناوری های استراتژیک برای سال ۲۰۲۲ به شما 
کمک می کند تا اولویت های مدیران ارشد سازمانتان را در 
جهت رشد کسب وکار و حرکت روبه جلو برآورده نمایید. این 

ترندها در قالب سه گروه و در هر گروه چهار گرایش معرفی 
می شوند.کسب وکار دیجیتال در هسته خود به یک پایه 
فناوری اطالعات انعطاف پذیر، قابل اعتماد و کارآمد نیاز 
دارد. بدون یک پایه و اساس با طراحی مناسب، فعالیت های 

کسب وکار دیجیتال مقرون به صرفه نخواهد بود.

دیتا فابریک
یک معماری و مجموعــه ای از خدمات داده اســت که 
شیوه ها و فعالیت های کاربردی مدیریت داده را استاندارد 
 Data Fabric می کند. در میان بسیاری از مزایایی که
ارائــه می دهد، مشــاهده و بینش داده ها، دسترســی و 
کنترل داده ها، حفاظــت از داده ها و امنیت به ســرعت 

به اوج می رســد.ارزش داده ها هیچ وقت بــه اندازه امروز 
برای کسب وکارها واضح نبوده اســت. اما اغلب، داده ها 
در برنامه های مختلف دیده نمی شــوند و استفاده الزم 
و مؤثر از آن ها صورت نمی پذیرد. ایــن معماری، داده ها 
را در پلتفرم ها و کاربــران ادغام می کنــد و داده ها را در 
هرجایی که الزم است در دســترس قرار می دهد.تا سال 
۲۰۲۴، اســتقرار دیتا فابریــک، کارایی در اســتفاده از 
داده ها را چهــار برابر خواهد کــرد. در عین حال وظایف 
 مدیریت داده توسط انسان را به نصف کاهش خواهد داد.

شبکه امنیت سایبری
یک استراتژی دفاع ســایبری است که به طور مستقل هر 

دستگاه را با محیط خاص خود ایمن می کند )مانند فایروال ها 
و ابزارهای حفاظت از شبکه(. بسیاری از روش های امنیتی 
از یک محیط واحد برای ایمــن کردن کل محیط فناوری 
اطالعات استفاده می کنند. اما شــبکه امنیت سایبری از 
یک رویکرد جامع استفاده می کند. دارایی های کسب وکار 
دیجیتال در میان مراکز ابری و داده ها توزیع می شــوند. 
رویکردهای امنیتی ســنتی و پراکنده که بر محیط های 
سازمانی متمرکز شده اند، سازمان ها را در معرض نفوذ قرار 
می دهند. معماری Cybersecurity Mesh یک رویکرد 
ترکیبی امنیتی مبتنی بر هویت برای ایجاد یک سرویس 
مقیاس پذیر ارائه می دهد و ساختار یکپارچه مشترک، همه 
دارایی ها را بدون توجه به مکان و نوع آن، ایمن می کند.تا 
سال ۲۰۲۴، سازمان هایی که معماری شبکه امنیت سایبری 
را برای ادغام ابزارهای امنیتی به عنوان یک اکوسیستم اتخاذ 
می کنند، تأثیر مالی حوادث امنیتی فردی را به طور متوسط 

۹۰ درصد کاهش خواهند داد.

هنگام تردد در خيابان؛

گجت پوشیدنی با فناوری خودران نابینایان را راهنمایی می کند

وزير ارتباطات:

سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص کشور را به ۱۰ درصد می رسانیم

برترين ترندهای فناوری های استراتژيك برای سال 2022 

ترندهایی که آینده کسب وکار دیجیتال را شکل می دهد

مدارک گم شده تان را جست وجو کنید


