
در جریان عرضه گسترده لوازم خانگی خارجی در سطح فروشگاه ها آن هم در 
زمان ممنوعیت، دالیل متفاوتی برای آن مطرح می شود که تقاضای مشتریان، 
کیفیت باالتر، فروش آسانتر و البته سود بیشــتر از جمله آن است.به گزارش 
ایسنا،   اگرچه از سال ۱۳۹۷ تاکنون واردات کاالهای گروه چهار به دلیل شرایط 
ارزی ممنوع شده و لوازم خانگی هم جزئی از این ممنوعیت است ولی همواره با 
حاشیه پیش رفته است؛ از واردکنندگانی که کاالی وارداتی آنها در گمرک دپو 
شده و به دنبال رایزنی برای خروج از مبادی رسمی هستند گرفته تا کاالهایی 
که از طرق مختلف دیگر از جمله سهمیه های مرزنشــینی، کولبری و حتی 
قاچاق وارد ایران می شــود و به وفور انواع برندها در فروشگاه های سطح شهر 
قابل رویت است.اما ادامه روند ورود لوازم خانگی و عرضه آن در سطح کشور در 

حالی ادامه دارد که بررسی گزارشی از مرکز آمار ایران، ابعاد آن را تا حدودی 
مشخص می کند.

سهم باالتر تقاضای مشتری برای فروش لوازم خانگی خارجی
این آمار که به اســتناد اظهارات فروشــندگان تهیه شــده اســت نشــان 
می دهد کــه شــش دلیل اصلــی بــرای عرضــه لــوازم خانگــی وجود 
دارد که در آن ســهم تقاضــا از طرف مشــتریان ۳۴ درصــد، کیفیت بهتر 
کاال ۲۲ درصــد، فــروش آســانتر ۲۰ درصــد، ســود بیشــتر ۱۰ درصد 
 و رقابــت با ســایر پنج درصد اســت و حــدود چهــار درصد هم به ســایر

 اختصاص دارد.

همچنین دالیلی برای با کیفیت بودن لوازم خانگی خارجی از نگاه فروشندگان 
مطرح شده که بیشترین سهم به تکنولوژی پیشرفته تر با ۲۶ درصد اختصاص 

دارد.
خالقیــت در طراحــی مناســب تر ۱۹.۹ درصــد، دوام بــاال ۱۷.۹ درصد، 
 اطمینــان از کیفیت قطعــات بــکار رفتــه در کاال ۱۷.۸ درصــد، مصرف

 پاییــن انــرژی ۷.۳ درصــد،  سیاســت حمایتــی کشــورهای خارجــی 
۵.۱ درصد، توجه به نیازهای کشــور مقصــد ۲.۹ درصد، بــازار رقابتی در 
کشــور صادرکننــده ۲.۶ درصــد و پنــج درصــد ســایر، جــزو دالیلی 
 هســتند که از نــگاه فروشــندگان موجب کیفیت بــاالی لــوازم خانگی 

خارجی شده است.

نقاط ضعف لوازم خانگی ایرانی
در بخــش دیگــری از آمــار مرکــز آمــار ایــران، چرایی ضعــف کیفیت 
لوازم خانگــی داخلی از نــگاه فروشــندگان مطرح شــده اســت. در این 
بخش دو دلیل ســهم برابر دارند که شــامل عدم بکارگیــری تکنولوژی و 
 نــوآوری و همچنیــن باال بــودن هزینه هــای تولیــد و کاهــش کیفیت 

هر یک با ۲۶ درصد است.
عــدم اطمینــان از کیفیــت قطعــات بکاررفتــه در کاال بــا ۲۳ درصــد، 
 عــدم خالقیــت در طراحــی ۱۸ درصــد، بــازار غیررقابتــی داخلــی 
 هفــت درصــد ســایر نقــاط ضعــف لــوازم خانگــی ایرانــی عنــوان

 شده  است.

معاون برق و انــرژی وزارت نیرو گفــت: با توجه به 
اینکه بیش از ۷۵ درصد از مشترکان خانگی زیر الگو 
برق مصرف می کنند، طبق مصوبه دولت، مشترکان 
می توانند با دقت در مصرف برق از مشوق های جذاب 
استفاده کنند، در حالی که به هیچ عنوان از رفاه آنها 
کاسته نمی شود.به گزارش ایسنا، همایون حایری در 
برنامه در برنامه ای تلویزیونی اظهار کرد: به طور مثال، 
آن دسته از مشترکان خانگی که در ماه های گرم سال 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته کمتر برق مصرف 
کنند و میزان اســتفاده برق آنها زیر الگوی تعریف 
شده باشد، مشمول تشویق های مصوبه هیئت دولت 
خواهند شــد.وی ادامه داد: مهمترین هدف مصوبه 
هیئت دولت، بهینه سازی مصرف برق است، بنابراین 
در مناطق عادی که بیشتر مشترکان در این بخش ها 
سکونت دارند، الگوی تعیین شــده ۲۰۰ کیلووات 
ســاعت در ماه های غیرگرم و ۳۰۰ کیلووات ساعت 
در ماه های گرم اســت که نیازهای مصرف برق یک 
خانوار را به صورت کامل پوشــش می دهد.حایری با 
اشاره به اینکه بخش کمی از مشترکان مصرف باالتر 

از الگو دارند، تصریح کرد: این گروه تاکنون از یارانه 
بیشتری بهره مند می شدند که بر اساس مصوبه جدید، 
از این پس یارانه یکســانی که برای کل مشــترکان 
لحاظ شــده اســت نیز به آنها تعلق خواهد گرفت و 
مشترکان پرمصرف بابت مصرف بیشتر از الگو، هزینه 
بیشتری باید پرداخت کنند.وی اضافه کرد: این اقدام 
به منظور برقراری عدالت در توزیع یارانه های انرژی 
صورت گرفته و از آنجا که بیشــترین برق مورد نیاز 
کشور توسط بخش خصوصی تولید می شود، دولت 
می بایســت برق را با قیمت واقعی خریداری و با نرخ 
یارانه ای به مشترکان تحویل دهد که در این شرایط، 
مشترکانی که از برق بیشــتری استفاده می کردند، 
از یارانه بیشــتری نیز بهره مند می شدند.معاون برق 
و انرژی وزارت نیــرو با بیان اینکه ســرمایه گذاری 
در صنعت برق هزینه بر و زمان بر اســت، تاکید کرد: 
همه ســرمایه گذاری ها برای پوشش نیاز مصرف در 
مدت زمان محدودی از ســال یعنی در حدود ۳۰۰ 
ساعت در ســال اســت، در حالی که اگر مشترکان 
پرمصرف بتوانند مصارف خود را کاهش دهند، نیاز 

به ســرمایه گذاری ها کاهش می یابد.وی همچنین 
درخصوص افزایش ظرفیــت نیروگاه ها نیز گفت: با 
تاکید و برنامه ریزی وزیر نیرو، تا چهار ســال آینده 
۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشورافزوده 
می شود که در این راستا تا تابستان سال آینده ۵۰۰۰ 
مگاوات نیروگاه های جدید وارد مدار شده که از این 
تعداد ۵۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر 
خواهد بود که یک رکورد در کشور محسوب می شود.
حایری درباره تمهیدات وزارت نیرو برای تامین برق 
در زمستان نیز گفت: ظرفیت نیروگاه های کشور برای 
تامین برق کافی است و تنها زمانی که مصرف گاز در 
بخش خانگی به بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در 
روز افزایش می یابد، مجبور به اســتفاده از سوخت 
مایع هستیم.وی ادامه داد: با هماهنگی های صورت 
گرفته با وزارت نفت و همکاری خوب این وزارتخانه، 
هم اکنون مخازن سوخت مایع نیروگاهی کشور در 
وضعیت خوبی قرار دارد، ضمن آنکه تاحد امکان در 
خصوص گاز تحویلی به صنعت بــرق نیز همکاری 

مثبتی صورت گرفته است.

بر اساس اعالم وزیر کشور محدودیت سفر کشورهای همسایه 
به ایران حذف شد اما برخی کشورهای اروپایی مانند انگلستان و 
فرانسه همچنان با این محدودیت ها مواجه هستند. البته به گفته 
مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری هنوز 
این پروتکل ها به صورت رسمی ابالغ نشده است.به گزارش ایسنا، 
روز گذشته احمد وحیدی - وزیر کشور- در پایان جلسه قرارگاه 
عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در تشریح مصوبات این جلسه 
گفت: محدودیتهای موجود با کشورهای مختلف در جلسه امروز 

مورد بررسی قرار گرفت و محدودیت با کشورهای همسایه به 
حالت قبل برگشت، به شکلی که با داشتن تست های پی سی آر 
منفی، افراد می توانند وارد کشور شوند. به این ترتیب محدودیت 
با کشورهای همسایه حذف شد.وی افزود: برخی کشورها که 
مســافران از آنها از طریق مرز هوایی وارد کشــور می شدند و 
بیماری در آنجا کنترل شده نیز محدودیتهایشان برداشته شده، 
اما محدودیت های کشورهای اروپایی، فرانسه و انگلیس همچنان 
برقرار است و سایر کشورها نیز محدودیتهایشان در حال بررسی 

است. البته کشورهایی که رشد سویه امیکرون در آنها روی بدهد 
ممکن است محدودیت هایشان اضافه شود.در این راستا جواد 
هدایتی - مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی ســازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای – به ایسنا اعالم کرد که به نظر 
می رسد محدودیت های بسیاری در این جلسه برداشته شده و 
تغییر کرده اند از جمله اینکه ممنوعیت سفر اتباع کشورهای 
همسایه به ایران برداشته شد و تنها محدودیت برای آن ها داشتن 

کارت واکسن و تست منفی PCR است.

براساس گزارشــی که لطیفی - سخنگوی گمرک 
ایران به ایسنا اعالم کرده است، از مجموع صادرات 
انجام شده حدود ۹۹۵ تن به ارزش ۱۰ میلیون دالر 
مربوط به صادرات خودرو اســت.در سایر بخش ها 
نیز ۱۴ میلیون دالر بدنه خودروی ســواری، ۱.۴ 
میلیون دالر بدنه کامیونت، کامیون، ۱۳ هزار دالر 
بدنه وانــت، ۱۴ میلیون دالر اجــزا و قطعات فنی 
خودرو، ۶ میلیون دالر اجزا و قطعات بدنه خودرو، 
پنج میلیون دالر محــور خودرو و اجــزای محور 
آن، ۱.۷ میلیون دالر ســایر بدنه های خودرو، ۱.۶ 
میلیون دالر اجزا و قطعات خودروهای ســنگین، 
۱.۷ میلیون دالر موتور خــودرو، ۲.۵ میلیون دالر 
شیشه خودرو، ۳.۶ میلیون دالر رادیاتور و همچنین 
 ۵۴۲ هزار دالر صندلی خودرو  از جمله اقالم مرتبط 

صادر شده است.

وضعیت صادرات خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ 
سی سی

اما از ۱۰ میلیــون دالر خودرویی که صادر شــده 
اســت، بین صادرات خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ 
سی سی به کشــورهای مختلف می توان به ۳۷.۸ 
هزار دالر به اســپانیا، ۴۰۰۰ دالر افغانستان، ۱.۱ 
میلیــون دالر آذربایجــان، ۵۰۰۰ دالر ترکیــه، 
۱۰هــزار دالر اوکرایــن، ۴۶ هــزار دالر عــراق، 
 ۴۳ هــزار دالر چیــن و ۱۳.۷ هزار دالر ســنگال

 اشاره کرد.

خودروهای ۲۰۰۰ تا باالی ۲۵۰۰ سی سی
در ایــن بیــن صــادرات خودروهــای  ۱۵۰۰ تا 
۲۰۰۰ ســی ســی نیز  امارات با ۳.۴ هزار دالر و 
تایوان بــا ۳۳.۷ هزار دالر، ســنگال ۸۸ هزار دالر، 

 عراق ۲۷۵ هزار دالر، روســیه ۳۴.۷ هــزار دالر از
 جمله آن است. 

به آذربایجان نیز خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی 
سی صادرات شده که ارزش آن  ۱۶ هزار و ۵۰۰ دالر 

بوده است.

صادرات ۳.۷ هزار دالری به آمریکا
صــادرات خودرویــی ایــران بــه آمریــکا نیــز 
 حدود ۳۷۵۰ دالر بــا وزن ۲۵۰ کیلوگــرم  بدنه 

خودرو بوده است.
در ایــن رابطــه بایــد یادآور شــد که صــادرات 
صــورت گرفتــه در کشــورهای مطــرح شــده 
لزومــا بــه معنــی صــادرات خودروهــای نو و 
 با تعــداد باال نیســت که در لیســت صــادرات

 قرار گرفته است.

قیمت نفت پس از رشد چشمگیری که روز گذشته 
داشــت، در معامالت روز چهارشــنبه بازار جهانی 
ثابت بود.به گزارش ایسنا، نفت برنت و نفت آمریکا 
در باالترین ســطح خود از زمان شناسایی واریانت 
اُمیکرون در اواخر ماه نوامبر معامله می شوند زیرا این 
واریانت به شدت مسری، برخالف نگرانیهای قبلی، 
روی تقاضا برای سوخت تاثیر چندانی نگذاشته است.

بهای معامالت نفت برنت با شش سنت معادل ۰.۰۷ 
درصد افزایش، به ۸۳ دالر و ۷۸ سنت در هر بشکه 
رسید. نفت برنت روز گذشته ۳.۵ درصد صعود کرده 
بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۲۰ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۸۱ دالر و ۴۲ 
سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز سه 
شنبه ۳.۸ درصد افزایش یافته بود.جروم پاول، رییس 
فدرال رزرو، روز سه شنبه گفت: اقتصاد افزایش اخیر 

موارد ابتال به کووید ۱۹ را که تاثیرهای موقتی خواهد 
داشــت، تحمل خواهد کرد و بانــک مرکزی آماده 
شروع تحکیم سیاست پولی است.لئونا لیو، تحلیلگر 
شرکت دیلی فارکس در سنگاپور گفت: در حالی که 
پاول اطمینان داد بانک مرکــزی آمریکا تورم رو به 
رشد را کنترل خواهد کرد؛ بانک مرکزی قادر است 
مانع آسیب دیدن رشــد اقتصادی شود. این امر می 
تواند تقاضا برای نفت را افزایش دهد.با این حال آمار 
موسســه امریکن پترولیوم که روز سه شنبه منتشر 
شد، نشان داد ذخایر نفت افت کمتر از حد انتظاری 
داشته و ذخایر بنزین و سوختهای دیگر بیشتر از حد 
انتظار افزایش پیدا کرده است.طبق آمار این موسسه، 
ذخایر نفت در هفته منتهی به هفتــم ماه ژانویه به 
میزان ۱.۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد، در حالی 
که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش ذخایر به 

میزان ۱.۹ میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند. 
ذخایر بنزین به میزان ۱۰.۹ میلیون بشکه افزایش 
یافت که بسیار باالتر از پیش بینی تحلیلگران برای 
رشد ذخایر به میزان ۲.۴ میلیون بشکه بود. ذخایر 
سوختهای دیگر شــامل دیزل و نفت کوره به میزان 
سه میلیون بشکه رشد کرد که باالتر از نرخ رشد ۱.۸ 
میلیون بشــکه بود که تحلیلگران پیش بینی کرده 
بودند.بر اســاس گزارش رویترز، با این حال عاملی 
که از قیمتها پشتیبانی کرد، گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا بود که دورنمــای تقاضا برای نفت را 
ارتقا داد و پیش بینی کرد تقاضای آمریکا به میزان 
۸۴۰ هزار بشــکه در روز در سال ۲۰۲۲ در مقایسه 
با سال ۲۰۲۱ رشد می کند که باالتر از پیش بینی 
قبلی این آژانس برای رشد تقاضا به میزان ۷۰۰ هزار 

بشکه در روز بود.

دلیل فروش لوازم خانگی خارجی در ایران چیست؟

سفر زمینی همسایگان به ایران آزاد شد؟مشوق های جذاب در انتظار مشترکان کم مصرف برق

آهنگ رشد قیمت نفت آهسته شدصادرات ۱۰ میلیون دالری خودرو
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جزییات تازه از 
رقم بدهی های خارجی کشور

 ممنوع الخروجی
 تجار بدهکار بانکی

 کاهش ارزش
  صف های پایانی

 بازار سهام

نرخ رشد اقتصادی
 یک درصد شد

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 کوپن و ایجاد
 مازاد تقاضا

هدفمنــدی یارانه ها یک 
جراحی اقتصادی بود که 
با بازوی سیاسی انجام شد. 
هر فعالیــت اقتصادی که 

بیش از اندازه بر پایه ...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه ۳

۲

۲

عرضه  خودرو 
کم   است

 فاز دوم طرح درج
  قیمت تولیدکننده  

 روی کاالها کلید خورد

با حذف ارز 4200 تومانی، سمت و سوی مجلس ارائه کاالبرگ است

زمزمه های بازگشت کوپن 
صفحه۳

صفحه۳

انبوه سازان تسهیالت 
کم بهره می خواهند

دست خالی سازندگان از وام ساخت ۴ میلیون مسکن 

با توجه به ریزش نرخ دالر در بازار آزاد، قیمت ها در 
بازار خودرو نیز روند کاهشی به خود گرفته و طی 
روزهای گذشته شاهد ریزش ۲ تا ۵ میلیون تومانی 
قیمت ها در بــازار بودیم.چهارشــنبه ۱۷ آذرماه 
قیمت های جدید انواع خودرو با رشد میانگین ۱۵ تا 
۱۸ درصد اعالم شد؛ اگرچه انتظار می رفت که این 
افزایش قیمت جدید، بازار را تــکان بدهد اما بازار 
واکنش خاصی به این تحوالت نشان نداد و تغییر 
محسوسی در قیمت ها مشاهده نشد.فعاالن بازار 
خودرو در مورد چرایی سکوت بازار در برابر تغییر 
قیمت های کارخانه، اعالم کردند که قیمت ها در بازار 
به قدر کافی رشد کرده و فاصله زیادی بین قیمت 
کارخانه و بازار ایجاد شــده و دیگر امکان افزایش 

قیمت های فضایی وجود ندارد...

فاز دوم طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها 
با ابالغ دســتورالعمل درج قیمــت تولیدکننده/ 
واردکننده از سوی رئیس سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان کلید خورد.به گزارش 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
عباس تابش طی بخشــنامه ای خطاب به روسای 
کانون صنایع غذایی، صنایع ســلولزی بهداشتی، 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات و 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، صنایع 
کنسرو سازی، تولید لنت ترمز و کالچ و همچنین 
پاالیشگاههای روغن سازی، دســتورالعمل درج 

قیمت تولیدکننده/ واردکننده...

قاطعانه 
مانع افزایش
 قیمت ها شوید

رییس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

ثبت رکورد معامالتی جدید در بورس تهران در 9 ماه اخیر
کاهش ارزش صف های پایانی 

بازار سهام
در معامــات روز چهارشــنبه، 22 دی 1400، 
شاخص کل بورس تهران با کاهش 420 واحدی 
نسبت به روز گذشته به رقم یک میلیون و 334 
هزار و 283 واحد رسید. اما شــاخص هم وزن با 
رشــد 357 واحدی در ســطح 353 هزار و 770 

واحدی ایستاد. 
به گزارش اقتصادنیوز به نقــل از اکوایران، ارزش 
معامات بازار سهام در روز چهارشنبه به کمترین 
سطح در 9 ماه اخیر رسید. این عمیق ترین رکود 
بازار در 9 ماه اخیر است. در آخرین روز کاری هفته 
ارزش معامات بازار سهام با کاهش 33 درصدی به 

رقم 3 هزار و 866 میلیارد تومان رسید.
در معامــات روز چهارشــنبه، 22 دی 1400، 
شاخص کل بورس تهران با کاهش 420 واحدی 
نسبت به روز گذشته به رقم یک میلیون و 334 هزار 
و 283 واحد رسید. اما شاخص هم وزن با رشد 357 
واحدی در سطح 353 هزار و 770 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 36 واحد 
باال آمد و در سطح 18 هزار و 101 واحد قرار گرفت.  
روز چهارشــنبه نمادهای »تاپیکــو«، »مبین« و 
»شپدیس« بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل 
داشتند و »نوری«، »شفن« و »شبندر« بیشترین 
تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز 
نمادهای »آریا«، »غصینو« و »صبا« بیشــترین 
تأثیر مثبت را بر شــاخص کل فرابورس داشتند و 
»فرابورس«، »ومهان« و »شرانل« بیشترین تأثیر 

کاهنده را بر شاخص داشتند. 
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس خودرو 
صدرنشین است و خگســتر و شپنا در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای سمگا، 

فرابورس و توسن پرتراکنش  ترین نمادها هستند.
روز چهارشــنبه ارزش معامات کل بازار سهام به 
رقم 3 هزار و 866 میلیــارد تومان کاهش یافت که 
کمترین رقم در 9 ماه گذشته است. ارزش معامات 
اوراق بدهی در بازار ثانویه 529 میلیارد تومان بود 
که 14 درصد از ارزش کل معامات بازار ســرمایه 
را تشــکیل می دهد. اما ارزش معامات خرد سهام 
رشد کرد و با افزایش 5 درصدی نسبت به روز کاری 
قبل به رقم 2 هزار و 581 میلیارد تومان رسید که 67 
درصد کل معامات بازار ثانویه را تشکیل می دهد.  روز 
چهارشنبه برای پانزدهمین روز متوالی ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 
100 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.  
 در معامات روز چهارشنبه بیشترین خروج پول 
حقیقی به سهام فملی )شرکت ملی صنایع مس 
ایران( اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت 
حقیقی به حقوقی آن 21  میلیارد تومان بود. پس 
از فملی، دارا یکم )صندوق واسطه گری مالی یکم( 
و شپدیس )شرکت پتروشیمی پردیس( بیشترین 
خروج پول حقیقی را داشتند. در پایان معامات  روز 
چهارشنبه، 206 نماد رشد قیمت داشتند که 136 
نماد بورسی و 70 نماد فرابورسی بودند. همچنین 
282 نماد کاهش قیمت داشــتند که 212 نماد 
بورسی و 70 نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 
40 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 53 درصد بازار 
افت قیمت داشتند.  در پایان معامات چهارشنبه 
ارزش صف های فروش پایانی بازار نســبت به روز 
گذشته 15 درصد کاهش یافت و 91 میلیارد تومان 
شد. ارزش صف های خرید نیز نسبت به پایان روز 
کاری گذشــته 29 درصد افت کرد و در رقم 60 

میلیارد تومان ایستاد. 

شایان خبر داد:
امکان احراز هویــت اینترنتی 
مشتریان بانک مسکن فراهم شد

مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس دو ابزاری 
که از سوی شرکت ناواکو رونمایی شد، امکان احراز 
هویت اینترنتی مشــتریان بانک مسکن و افتتاح 
حســاب به صورت آناین فراهم شــد.به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، روز 
سه شــنبه 21 دی ماه، محصوالت جدید شرکت 
فناوری اطاعات ناواکو با حضور محمود شــایان، 
مدیرعامل بانک مسکن در نمایشگاه تراکنش ایران 
رونمایی شد.محمود شایان در حاشیه این مراسم در 
گفت وگو با خبرنگار ما، گفت: در وهله اول باید به این 
نکته اشاره کنم که امروز هفتمین نمایشگاه تراکنش 
ایران درباره محصوالت نوآوری و استارتاپی برگزار 
شد و تاکنون استقبال بی نظیری از این نمایشگاه به 
عمل آمده است.وی بیان کرد: شرکت ناواکو یکی 
از شرکت های برند و مطرح در بخش سیستم مالی 
کشور است و امروز 2 ابزار جدید تحت عنوان »ناپ« 

و »ٱبانک« از این شرکت رونمایی شد.

خبر

قانون ممنوع الخروجی تجار 
بدهکار بانکــی برای فعاالن 
اقتصادی و تجار مشکاتی 
ایجاد کرده اســت در حالی 
که قرار بــود بــا متخلفان 
ارزی مقابله کند.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوانـ  
ممنوع الخروجی به اتهام صادرات و تولید؛ این سرنوشت 
برخی از فعاالن اقتصادی اســت که با وجود یک قانون 

قدیمی با مشکل مواجه شده اند.
ماجرا از سال 51 آغاز می شود که بند 17 قانون گذرنامه 
مصوب شــد؛ در این قانون به دولت اجازه داده شــده 
که جلوی خروج بدهکاران بانکی را بگیرد. در این بند 
آمده است: »دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج 
بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگســتری و ثبت 
اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و 
مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شــود، جلوگیری 
کند.« این قانون در 27 اردیبهشــت 1359 با مصوبه 

شورای انقاب تکمیل و بر اجرای آن تاکید شد.
قانون فوق مصوب شد تا جلوی خروج متخلفان ارزی 
و بانکی از کشور را بگیرد، اما با تغییر شرایط اقتصادی 
کشور برای فعاالن اقتصادی واقعی هم مشکاتی را به 
همراه داشت. طبق اظهارات فعاالن صنعتی و تجاری 
با توجه به شــرایط امروز کشور بازگشــت ارز به یکی 
از دغدغه های اصلی آن ها تبدیل شــده است. امکان 
بازگرداندن ارز از طریق رویه عادی بانکی وجود ندارد 
و این افراد به ناچار هزینه های زیادی برای بازگرداندن 
ارز صرف می کنند. گاهی این معامات بر مبنای ریال 

انجام می شــود، اما باید ارز آن تامین شــده و به بانک 
مرکزی تحویل شود. همین مشکات باعث ایجاد تاخیر 
در فرایند بازگشت ارز می شود که می تواند ابطال کارت 
بازرگانی و حتی ممنوع الخروج شدن صادرکننده را به 
همراه داشته باشد. فرایند تولید هم مشکات مشابهی 
را در مقابل داشته است. واحد های بسیاری برای تامین 
نقدینگی الزم سراغ تسهیات بانکی می روند، اما اختال 
در بازپرداخت می تواند باعث بسته شدن حساب های 
بانکی آن ها و در نهایت ممنوع الخروجی افراد شــود. 
گاهی در این موارد بانک ها پا را فراتــر از قانون و بانک 
مرکزی می گذارند و بدون توجه میــزان وثیقه، ُمهر 

ممنوع الخروجی بر گذرنامه فعاالن اقتصادی می کوبند. 
حســین ســاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران گفت: 
گاهی بانک ها با قرارداد هایی که دارند بانک مرکزی را 
هم کنار می گذارند و ســفته ای که در اختیار دارند به 
 اجرای ثبت برده و از همین طریق تسهیات گیرنده را 

ممنوع الخروج می کنند.

ممنوع الخروجی فعاالن اقتصادی ممکن 
است به تعطیلی تولید منجر شود

 معاون حقوقی رئیس جمهــوری گفت: مواردی دیده 
شده که حتی علی رغم ارائه وثیقه مناسب هم خود فرد 

و هم ضامن او ممنوع الخروج شده اند. به گفته دهقان این 
ممنوع الخروجی ممکن است به تعطیلی تولید منجر 
شود. فرایند تولید در بســیاری از موارد از جمله امضا 
قرارداد و تامین مواد اولیه به ارتباط با خارج از مرز های 

کشور نیاز دارند.
او از برنامــه ریزی بــرای این قانون خبــر داد و گفت: 
برای اصاح این قانون باید کمیته مشــترکی از بانک 
مرکزی، سازمان ثبت و اتاق بازرگانی با معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری تشکیل شود و پس از آن ماده واحده 

تهیه شود و بعد آن را به مجلس ببریم.
امروز عما این قانون متفاوت با آنچه تصویب شده بود 
اجرا می شود. عمرانی معاون قضایی دادستان کشور هم 
تاکید کرد که اگر فعال اقتصادی وثیقه کافی ارائه کرده 

باشد نباید ممنوع الخروج شود.

بخش های دولتی  برای رفع مشکل ممنوع 
الخروجی وارد عمل شدند

پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت گفت :کمیته ای 
تشکیل شده تا افرادی که از گذشته با اخال در بازگشت 
ارز مواجه بودند با چنین مشــکاتی مواجه نشــوند و 

اتهامات گذشته از آن ها رفع شود.
صادقی رئیس سازمان صمت استان تهران هم اعام کرد 
که سازمان های صمت استانی می توانند با تعیین تکلیف 
دیون و گرفتن فرصت؛ افرادی که تسهیات گرفته اند را 

از لیست بدهکاران بانکی خارج کنند.
موضــوع را از خاندوزی هم پیگیری کردیــم تا درباره 
اقدامات بانک مرکــزی و وزارت افتصاد برای حل این 
مشکل مطلع شویم، اما وزیر اقتصاد حاضر با پاسخگویی 

نشد.

قانونی که خشک و تر را با هم می سوزاند

ممنوع الخروجی تجار بدهکار بانکی

رئیسی:
قاطعانه مانع افزایش قیمت ها شوید

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت 
تدوین و اجرای نظام عادالنه پرداخت حقوق تاکید و 
خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به 
شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت 
حقوق را عادالنه کنیم. آنچه امروز اجرا می شــود 
غلبه چانه زنی در نظام پرداخت حقوق اســت که 
باید در چارچوب یــک نظام پرداخت هماهنگ و 

عادالنه اصاح شود.
به گزارش »انتخاب«، سید ابراهیم رئیسی صبح 
چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به تحسین 
رهبر معظم انقاب، از خصیصه و شــعار مردمی 
بودن دولت سیزدهم در دیدار 19 دی مردم قم، 
گفت: همه کارگزاران دولت باید سعی کنند این 
خصیصه را ادامه داده و به وجه احســن تکمیل 
کرده و تعالی بخشــند. رئیس جمهور از اعضای 
دولت خواست که عاوه بر جلساتی که با مدیران و 
کارکنان زیرمجموعه خود برگزار می کنند با ارباب 
رجوع و مردمی که به دستگاه ها مراجعه می کنند 

نیز ارتباط و دیدار داشته باشند.
رئیسی از همه کارگزاران دولت خواست تا مردم 
را به عنوان ناظرانی امین بشناسند و اظهار داشت: 
اگر گزارشی از سوی مردم به شما رسید حتما به 
طور دقیق بررســی کنید و اگر صحیح بود به آن 
ترتیب اثر دهید. رئیس جمهور همچنین از اعضا 
و کارگزاران دولت خواست تا با نخبگان و صاحب 
نظران مرتبط با حوزه کاری خود، حتی کسانی که 
با سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر 
باشند و تصریح کرد: نباید هیچ کدام از دستگاه های 
دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه 
مدیریت خود غفلت کنند و باید به شکل مستمر 
جلسات گفتگو و مشورت با صاحب نظران عرصه 

کاری خود داشته باشند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت 
تدوین و اجرای نظام عادالنه پرداخت حقوق تاکید و 
خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به 
شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت 
حقوق را عادالنه کنیم. آنچه امروز اجرا می شــود 
غلبه چانه زنی در نظام پرداخت حقوق اســت که 
باید در چارچوب یــک نظام پرداخت هماهنگ و 

عادالنه اصاح شود.
رئیسی اظهار داشت: الزم است کارگروهی تشکیل 
شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد 
و عادالنه ای برای پرداخــت حقوق تدوین کند و 
این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و 
مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در 

دستگاه های مختلف را ملغی اعام کند.
رئیس جمهور خطاب به مسئوالن ذیربط با تاکید 
بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کاالیی 
افزایش پیدا کند، گفت: دستگاه های مختلف هر 
امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعام 
کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع 
هرگونه افزایش قیمت شوند. رئیسی تاکید کرد: 
متاسفانه جریان هایی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی 
در مردم هستند و دستگاه های اجرایی و دولتی باید 
تاش کنند با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده 
است و نه آنچه قرار است انجام شود، مردم را نسبت 

به آینده کشور امیدوارتر کنند.

جزییات تازه از رقم بدهی های خارجی کشور
نرخ رشد اقتصادی یک درصد 

شد
تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره نرخ رشد 
اقتصادی و وضعیت متغیرهای پولی در تابستان 

امسال منتشر شد.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت 
اقتصاد ایران منتشر شد که براساس آن، نرخ رشد 
اقتصادی در سه ماهه دوم سال 1400 با نفت یک 
درصد و بدون نفت 0.5 درصد بوده است. این در 
حالی است که نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال 
با نفت 6.2 درصد و بدون نفت 4.1 درصد اعام 

شده بود.
به این ترتیب، نرخ رشد بخش نفت در تابستان 
امســال 7.4 درصد، کشــاورزی 1.9 – درصد، 
صنایع و معــادن 5.3 – درصد، صنعت و معدن 
1.6 – درصد، ساختمان 20.9 – درصد و خدمات 

4.2 درصد بوده است.
براســاس گزارش نماگرهای اقتصــادی بانک 
مرکزی از نرخ رشد متغیرهای پولی، نرخ رشد 
نقدینگی 17 درصد، پول 18.2 درصد، شبه پول 
16.7 درصد و سپرده های بخش غیردولتی 17.4 
درصد در شهریور امسال نسبت به پایان سال قبل 

رشد داشته است.
در بخش دیگــری از این گــزارش، میزان کل 
بدهی های خارجــی در 6 ماهه اول امســال 9 

میلیارد و 31 میلیون دالر اعام شده است.
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با توجه به ریزش نرخ دالر در بازار آزاد، قیمت ها در بازار 
خودرو نیز روند کاهشی به خود گرفته و طی روزهای 
گذشته شاهد ریزش 2 تا 5 میلیون تومانی قیمت ها 

در بازار بودیم.
به گزارش مهر، چهارشــنبه 17 آذرماه قیمت های 
جدید انواع خودرو با رشد میانگین 15 تا 18 درصد 
اعام شد؛ اگرچه انتظار می رفت که این افزایش قیمت 
جدید، بازار را تکان بدهد اما بازار واکنش خاصی به این 
تحوالت نشــان نداد و تغییر محسوسی در قیمت ها 

مشاهده نشد.
فعاالن بازار خودرو در مورد چرایی سکوت بازار در برابر 
تغییر قیمت های کارخانه، اعام کردند که قیمت ها 
در بازار به قدر کافی رشــد کرده و فاصله زیادی بین 
قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده و دیگر امکان افزایش 

قیمت های فضایی وجود ندارد.
با این حال بررسی بازار خودرو طی روزهای گذشته 
نشان می دهد که با توجه به ریزش نرخ دالر در بازار 
آزاد، بازار خودرو در واکنش به این اتفاق، روند نزولی 

به خود گرفته و قیمت ها میانگین 2 تا 5 میلیون تومان 
با کاهش مواجه شده اند. در همین ارتباط نیز مصرف 
کنندگان فعًا دست از خرید کشیده و بازار به حالت 

استپ درآمده است.

روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو
در این رابطه، سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه 
داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه نوسانات 
ارزی و عرضه خودرو به بازار دو عامل اصلی در تعیین 
قیمت ها در بازار خودرو هستند، اظهار کرد: طی یک 
هفته اخیــر قیمت ها در بازار خــودرو به دلیل عقب 
نشینی قیمت دالر، روند کاهشی گرفته اند؛ به گونه ای 
که خودروهای داخلی بین 2 تا 5 میلیون تومان کاهش 
قیمت را تجربه کرده اند. از سویی دیگر با توجه به کاهش 
قیمت دالر، مصرف کنندگان نیز دست از خرید کشیده 

و منتظر تعیین تکلیف قیمت ها در بازار ارز هستند.
وی افزود: در حال حاضر قیمت پراید 111 معادل 186 
میلیون تومان، پراید 131 معادل 168 میلیون تومان، 

تیبا صندوق دار معادل 183 میلیون تومان، تیبا هاچ 
بک پاس معادل 191 میلیون تومان، ساینا معادل 
190 میلیون تومان، پژو پارس معادل 278 میلیون 
تومان، پژو 206 تیپ 2 معادل 267 میلیون تومان و 

سمند LX معادل 258 میلیون تومان است.

عرضه خودرو کم است
موتمنی در مورد وضعیت عرضه خــودرو به بازار، با 
بیان اینکه طی سال های اخیر تولید و عرضه خودرو 
پاسخگوی تقاضا نبوده است، گفت: عرضه کم خودرو به 
بازار در سال های گذشته، منجر به ایجاد یک اختاف 
100 تا 120 درصدی بین قیمت کارخانه و بازار شده 
است. در شرایط فعلی هم عرضه خاصی به بازار صورت 
نمی گیرد، این در حالیست که تقاضا در بازار خودرو 
مصرفی است و اگر عرضه افزایش یابد، شاهد نزدیک 

شدن قیمت های بازار با کارخانه خواهیم بود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران با تاکید بر اینکه تولید و عرضه بیشتر منجر به 

کاهش قیمت بازار می شود، اظهار کرد: اگر قول هایی 
که وزیر صمت و خودروسازان مبنی بر افزایش عرضه و 
تکمیل 140 هزار خودروی کف پارکینگ داده اند عملی 
و این خودروها به بازار عرضه شوند، بازار متعادل خواهد 
شد و مصرف کننده نهایی خرید بهتری خواهد داشت.

قیمت ها فعالً کاهشی است
موتمنی گفت: فعاً قیمت ها در بازار ارز کاهشی است 
بنابراین قیمت ها در بازار خودرو نیز روند کاهشی دارند 
منتهی نمی توان این شرایط را ثابت در نظر گرفت و باید 
دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی در بازار ارز می افتد. 
وی تصریح کرد: همچنین قیمت هایی که در فضای 
مجازی و یا آگهی های فروش خودرو درج می شــود 
چندان به بازار نزدیک نیست زیرا مشتری قیمت را 
در کف بازار تعیین می کند. از ســویی دیگر در حال 
حاضر خریداری در بازار وجود ندارد. به گزارش مهر، 
میانگین قیمت خودروهای پرفروش در بازار به شرح 

جدول زیر است.

فاز دوم طرح درج قیمــت تولیدکننده بر روی کاالها با 
اباغ دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده 
از ســوی رئیس ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان کلید خورد.
به گــزارش ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان، عباس تابش طی بخشنامه ای خطاب به 
روسای کانون صنایع غذایی، صنایع سلولزی بهداشتی، 
صنایع شــوینده، بهداشتی و آرایشــی، کارخانجات و 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، صنایع کنسرو 
سازی، تولید لنت ترمز و کاچ و همچنین پاالیشگاههای 
روغن سازی، دســتورالعمل درج قیمت تولیدکننده/ 

واردکننده را اباغ کرد.
بر طبق بخشــنامه رئیس ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، کلیه واحدهای تولیدکننده 
و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، 
محصوالت شوینده، محصوالت ســلولزی، سس، رب، 
کنسروها، ترشیجات و ماکارونی، به منظور جلوگیری 
از سوءاستفاده های احتمالی و اجحاف در حق مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان مکلفند از تاریخ 19 دی ماه 
سال جاری نسبت به درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده 
که دربرگیرنده مجموع هزینه ها و سود قانونی واحدهای 
تولیدی/ وارداتی با احتســاب مالیات ارزش افزوده می 

باشد ، اقدام نمایند.
در این بخشــنامه 7 ماده ای اعام شــده است: قیمت 
تولیدکننده/ واردکننده درج شده بر روی کاال می بایست 
عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب های 
صادره )فاکتورهای فروش( باشد. همچنین به منـظور 
بهره مـندی مصرف کننـدگان از تخفیـف های اعطایـی 
احتمالی، هر گونه تخفـیف می بایست با کاهش قیمت 

فروش تولیدکننده درج شده بر روی کاال صورت پذیرد.
در این بخشنامه تصریح شده است، در مواردی از قبیل 
)مناسبت های ویژه، پایان ســال، اعیاد، نزدیک بودن 
زمان انقضاء محصــول و ...( و لزوم اعطای تخفیف های 
مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند 2 این بخشنامه، 
واحدهای مربوطه می بایست نسبت به اخذ مجوز الزم 
از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید، 
به منظور رصد نظــارت بر اعطای تخفیــف واقعی به 

مصرف کنندگان اقدام نمایند. همچنین در این بخشنامه 
تأکید شده که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه 
های توزیعی از تامین کننده تا مصرف کننده می تواند به 
قیمت تولیدکننده/ وارد کننده اضافه گردد شامل مجموع 
ضریب سود پخش سراسری )10 درصد( و سود خرده 
فروشی )منطبق با ضرایب خرده فروشی مصوب( می 
باشد.همچنین در مواردی که توزیع کاال به صورت پخش 
سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب 

مربوطه کاهش می یابد
در بخشنامه صادره از سوی معاون وزیر صنعت ،معدن و 
تجارت تصریح شده است خرده فروشان باید نسبت به 
نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه 
های مصوب اقدام نموده و همچنین درصد سود اعمالی 

را نیز به صورت شفاف درج نمایند.
اطاع رسانی و آگاه ســازی شبکه های توزیع و مصرف 
کنندگان مرتبط در این خصوص از ســوی واحدهای 
تولیدی/ وارداتی از دیگــر موارد مــورد تأکید در این 

بخشنامه است.
این تصمیم با تاکید وزیر صنعت، معدن وتجارت اتخاذ 
شده و به منظور شفاف سازی قیمت، تولید کننده باید بر 
روی کاالهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج 
نموده و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج 

قیمت مصرف کننده هستند.
هدف از اجرای این طرح عاوه بر مقابله با گرانفروشی و 
ایجاد شفافیت در نظام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل 

و واقعی نمودن قیمتها و اصاح نظام توزیع کاال است.
ضمناً درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه 
توزیع کاالها باعث بهره مندی از نرخ های رقابتی برای 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت 

فروش از مزیت های طرح مذکور خواهد بود.
الزم به ذکر است؛ در فاز اول اجرای این طرح، انواع آب 
میوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشــابه گازدار، غذاساز، 
نوشیدنی ســاز، چرخ گوشــت و ماکروویو از تاریخ 27 
آذرماه و انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک 
بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشــین لباسشــویی 
از تاریخ 4 دیماه ســال جاری نیز مکلف به درج قیمت 

تولیدکننده بوده اند.

مدتی است که خبرهای خوشــی در حوزه تولید و فروش 
نفت به گوش میرسد، به تازگی مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران اعام کرد که میزان ظرفیت تولید نفت تا پایان سال 
1400 به عدد قبل از تحریم ها بازمی گردد؛ موضوعی که 
به گفته کارشناسان امری غیر ممکن نیست اما باید میزان 
صادرات نیز افزایش یابد چون در غیر این صورت مشکاتی 
برای این صنعت به وجود خواهد آمد. به گزارش ایسنا، هر 
چند در طول سه سال و نیم گذشته و تحت تاثیر تحریم های 
آمریکا، میزان فروش نفت ایران کاهش یافته و منابع حاصل 
از فروش این محصول نیز گاهی به سختی به ایران می رسید 
اما باال نگه داشتن ظرفیت تولید و آمادگی برای بازگشت به 
بازار جهانی، یکی از اصلی ترین برنامه هایی بوده که ایران در 

سال های گذشته دنبال کرده است.
به گفته تحلیلگران درواقع درست است که میزان تولید ایران 
نسبت به برخی از اعضای اوپک پایین تر بوده اما به باالتر از دو 
میلیون بشکه در روز رسیده است. در میان کشورهای عضو 
اوپک، عربستان سعودی با تولید روزانه 9.8 میلیون بشکه 
نفت باالترین تولید را دارد و بعد از آن عراق با 4.1، امارات 
متحده عربی با 2.8 و کویت با 2.5 میلیون بشکه قرار دارند.

در این فهرست ایران نیز با دو میلیون و 52 هزار بشکه نفت 
در میان اصلی ترین تولیدکنندگان قــرار دارد و بعد از آن 
نیجریه با 1.4 و لیبی با 1.1 میلیون بشکه نفت قرار گرفته اند. 
به این ترتیب مجموع تولید نفت اوپک به 27 میلیون و 450 
هزار بشکه در روز رسیده که افزایش 1.5 میلیون بشکه ای 

را نشان می دهد.
افزایش تولید نفت ایران به عنوان یکی از برنامه های جدی 
در نظر گرفته شــده و جواد اوجی - وزیر نفت نیز در این 
رابطه گفته اســت: در تولید، تأمین و امنیت انرژی کشور 
کوتاهی نمی کنیم و به زودی خبرهای خوبی در زمینه تنوع 
قراردادهای نفتی و میعانات گازی و تهاتر نفتی اعام می شود 
و با توجه به نیاز دنیا به انرژی و با استفاده از توان و ظرفیت 
دستگاه سیاست خارجی، فروش نفت به صورت تهاتری 
در دستور کار قرار گرفته است و در این زمینه تهاتر نفت با 

کاال و سرمایه گذاری از روش هایی است که انجام می شود.
به گفته وی، ایــران آمــاده پذیرایی و اســتقبال گرم از 
سرمایه گذاران خارجی و داخلی خواهان سرمایه گذاری 
در حوزه صنعت نفت و گاز اســت و ســرمایه گذاران در 

قبال اقدام های خود می توانند نفــت و میعانات گازی را 
به صورت تهاتر دریافت کنند. ســرمایه گــذاران داخلی 
مانند هلدینگ ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ می توانند 
برای توســعه میدان های گازی کشور ورود کنند و پس از 
توسعه میدان، گاز طبیعی و میعانات گازی در قبال هزینه 
ســرمایه گذاری و ســود آن به عنوان خوراک یا سوخت 
دریافت کنند، در عین حال معاونت برنامه ریزی وزارت نفت 
آماده پذیرش سرمایه گذاران در توسعه میدان ها و امضای 

قرارداد با آنهاست.

ظرفیت تولیــد نفت خام بــه دوران قبل از 
تحریم ها تا پایان سال ۱۴۰۰ می رسد

محســن خجســته مهر - معاون وزیر نفت نیز  به تازگی 
اعام کرد که یکی از برنامه های جدی شــرکت ملی نفت 
ایران بازگرداندن ظرفیت تولید نفت خام به دوران قبل از 
تحریم ها تا پایان ســال 1400 است. ظرفیت تولید نفت 
کشــور در دولت گذشــته کاهش یافت. البته وقتی ما از 
ظرفیت تولید صحبت می کنیم، منظورمان فقط توان تولید 
از چاه نیست، بلکه باید مجموعه ای از عوامل تأثیرگذار شامل 
ظرفیت خطوط لوله جریانی، واحدهای فرآورشی، خطوط 
انتقال نفت به مبادی مصرف و حتی نیروی انسانی در نظر 
گرفته شود،   در نتیجه برای بازگرداندن ظرفیت تولید نفت 
به قبل از تحریم باید پروژه های متعددی  تعریف و اجرا شود.
به گفته وی یعنی ممکن اســت یکی از چاه های ما بتواند 
رقم باالیی را تولید کند، اما واحد فرآورشی برای آن موجود 
نباشــد، در این صورت نمی توان گفت که ظرفیت تولید 
افزایش یافته است، زیرا تمامی بسته های تعریف شده برای 
افزایش ظرفیت محقق نشده است. متأسفانه ما یک بخشی 
از ظرفیت تولید نفت خود را در سال های گذشته از دست 
داده ایم و رقم ظرفیت تولید کاهــش  یافته بود، ضمناً به 
تفاوت معانی »ظرفیت تولید« و »میزان تولید« نیز دقت نظر 
داشته باشید. رساندن ظرفیت تولید به عدد قبل از تحریم 
به این معناست که متناسب با نیاز داخلی و بازار بین المللی 
حتی پس از تحریم آماده تولید نفت هستیم. در این مدت با 
تاش هایی که صورت گرفته است، تقریباً ظرفیت تولید به 
رقم قبل از تحریم ها نزدیک شده است و ان شاءهلل تا پایان 

اسفندماه این هدف محقق خواهد شد.

 قیمت ها در پی ریزش نرخ دالر، کاهشی شد

عرضه خودرو کم است

شرایط نفتی ایران به قبل از تحریم ها بازمی گردد؟فاز دوم طرح درج قیمت تولیدکننده روی کاالها کلید خورد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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رشد اندک قیمت سکه در کانال ۱۲ میلیون تومانی 
قیمت سکه  )چهارشنبه، ۲۲ دی ماه( در بازار تهران با ۵۶ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید با افزایش ۵۶ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۱۲ میلیون و ۵۱ هزار تومان معامله شد. 
نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۲۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۲ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر 

گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز پنج  میلیون و ۳۱۸ هزار تومان شد.

بانک ها



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2395| پنج شنبه 23 دی ماه

کوپن و ایجاد مازاد تقاضا
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

هدفمندی یارانه ها یک جراحی اقتصادی بود که با بازوی سیاسی انجام شد. هر فعالیت اقتصادی که بیش از اندازه بر پایه رویکردهای سیاسی شکل بگیرد کارایی خود را از دست می دهد. تصمیمات اقتصادی می بایست بر یک بستر 
اقتصادی و با پیوست های اجتماعی انجام شود. همچنین رویکرد کارشناسی و اقتصادی در تصمیم گیری ها باید مورد وثوق سیاسیون نیز باشد. 

از ابتدای هدفمندی یارانه ها سامانه جامع اطالعاتی وجود نداشت. اینک نیز با توجه به پیشرفت علم، مکانیزه شدن دولت و ادارات و سامانه های متصل ایجاد شده، باید دولت توان شناسایی افراد پردرآمد را داشته باشد. همچنین نه تنها 
یارانه این افراد را حذف کند بلکه این افراد باید بخش اعظم مالیات دریافتی دولت را نیز پوشش دهند.  

البته تجربه کشورمان و سایر کشورها در خصوص نظام پرداخت یارانه هم می تواند راهگشا باشد.  در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نه یارانه غیرمستقیم وجود دارد و نه معافیت مالیاتی. این بدان معناست که راه برای فرار، رانت 
و سوءاستفاده بسته شده و اگر دولت به صنعت و یا افراد جامعه کمک می کند از طریق پرداخت یارانه نقدی است. 

اما این اتفاق در یک بستر شفاف اطالعاتی صورت می گیرد و با احتمال خطای ناچیز اقشار هدف را مورد اصابت قرار می دهد. به نظر می رسد برای حذف رانت و داللی حتما بایستی چنین شیوه هایی مورد نظر باشد و فشار رانت خواران 
نباید موجب ایجاد ترس و تاخیر در حذف ارز دولتی شود.  البته طبق قانون برنامه ششم بایستی ارز شناور مدیریت شده لحاظ شود و پرداخت ارز 4200 تومانی در چند سال اخیر مغایر با قانون برنامه بوده است. الزم به ذکر است در مقطع 

فعلی حذف ارز دولتی اجتناب ناپذیر است. چراکه قبال دولت می توانست این ارز را اختصاص دهد و با وجود اینکه بخشی از آن به اقشار هدف اصابت می کرد و بخش قابل توجهی نیز نصیب جیب دالالن می شد. 
اما اینک دولت برای اختصاص این ارز بایستی پول چاپ کرده و یا از بازار نیما دالر 24 هزار تومانی خریداری کند. دالر 24 هزار تومانی نیز باید با نرخ 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. طبیعتا اگر حذف ارز دولتی هفت و 

نیم درصد تورم داشته باشد چاپ پول و خرید ارز از بازار نیما تورم سه برابری در پی خواهد داشت. تدبیر حکم می کند که دولت کم ضررترین شیوه را انتخاب کند.
البته نظام شفاف دریافت اطالعات و سامانه های مالیاتی بایستی با تصویب و اجرای قانون بر عایدی سرمایه و مالیات مجموع درآمد هم به ساماندهی توزیع ثروت بپردازد. هم اینکه منابع الزم را در جهت کمک به قشر آسیب پذیر جذب 
کند. اما در خصوص چگونگی هدایت منابع به سمت قشر هدف شیوه های مختلفی وجود دارد. بهترین راه پرداخت یارانه نقدی به خانوارهاست تا بر حسب نیاز خود کاالهای اساسی مورد نیاز را تامین کنند. با این شیوه در بازار یک نرخ 

وجود خواهد داشت.
اما وجود کوپن موجب ایجاد یک قیمت سهمیه ای و یک قیمت آزاد خواهد شد. این امر بر مازاد تقاضا خواهد افزود. با ورود دالالن و سوداگران به خرید کوپن فاصله بین قیمت کوپنی و قیمت آزاد روز به روز افزایش خواهد یافت. در 
ضمن سبد مصرفی کاالیی خانوارها به صورت یکسان برای همه خانوارها توسط دولت تصمیم گیری می شود. اگر ترکیب مصرفی مورد نیاز خانوارها متفاوت باشد بایستی یک یا چند کاالی کوپنی خود را بفروشند تا چند کاالی دیگر 

فراهم کنند. بنابراین بهترین حالت یارانه نقدی است تا قیمت با حذف مازاد تقاضا در بازار با ثبات باشد. البته کارت اعتباری هم می تواند همین نقش را بازی کند اما کم آسیب ترین و بهترین راه پرداخت نقدی به خود خانوارهاست. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد گفت: 
در حال حاضر میزان لوازم خانگی قاچاق در اســتان 
نسبت به 2 ماه پیش به 2 درصد رسیده و هیچگونه 
کاالی فاقد شناسه ای در بازار به فروش نمی رسد. یکی 
از دالیل ایجاد و طراحی سامانه جامع تجات جلوگیری 
از ورود همین کاالی قاچاق به بازار بوده است.غالمرضا 
رزقیان اظهار کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه لوازم 
خانگی ارائه محصوالت جدید و نمایش کیفیت و تنوع 
آن  است. تمام کاالهایی که در این نمایشگاه عرضه 
شده، شناسه کاال دارد و در سامانه جامع تجارت نیز 
ثبت شده است.  وی ادامه داد: لوازم خانگی وابستگی 
شدیدی به نرخ ارز دارد و به محض اینکه قیمت مواد 
اولیه، دالر، محصوالت پتروشــیمی و... تغییر پیدا 
کند، اثر مستقیمی بر قیمت لوازم خانگی می گذارد. 
امید است که ثبات اقتصادی در کشور پایدار شود تا 
هیچگونه افزایش قیمتی در لوازم خانگی رخ ندهد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد بیان 
کرد: هم اکنون بازار لوازم خانگی شرایط آرامی را طی 
می کند و رونق آن به میزان خرید مصرف کنندگان 
بســتگی دارد. در حال حاضر اگر بازار لوازم خانگی 

دچار رکود شــده، به این دلیل اســت که نقدینگی 
مصرف کنندگان و خریداران کاهش پیدا کرده است. 
میزان مصرف و خرید لوازم خانگی بستگی به قدرت 

خرید مردم دارد. 
وی اضافه کرد: اگر دولت همانطور که از صنعت خودرو 
حمایت می کند، از صنعت لــوازم خانگی با توجه به 
اینکه صنعت مهمی پس از صنعت خودرو محسوب 
می شــود، حمایت کند، ارزان ترین کاالها به دست 
مردم و زوج های جوان می رسد.رزقیان با بیان اینکه 
اگر قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا کند، این افزایش 
نرخ با مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خواهد بود، عنوان کرد: در ایــن فرایند ابتدا کاالی 
مورد نظر بررسی و در صورتی افزایش قیمت آن تایید 
خواهد شد که مجوز آن از سوی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان صادر شده باشد. بنابراین هیچ افزایش 
خودسرانه قیمتی در فروش این دسته از کاالها وجود 
ندارد. به عنوان نمونه برخی از کاالها از ابتدای سال 
جاری ۹ الی ۱0 درصد افزایش قیمت داشته  که این 
افزایش قیمت ها با مجوز ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت بوده است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه صادرات 
دام از کشــور همچنــان متوقف اســت، گفت: در 
حال رایزنی بــرای صادرات دام هایی هســتیم که 
در قرنطینه هســتند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. 
افشین صدر دادرس با اشــاره به اینکه صادرات دام 
زنده از یک هفته قبل متوقف شــده است، گفت: ما 
تالش و رایزنی می کنیم تا دام هایــی که به منظور 
 صادرات قرنطینه شــده بودند، اجازه خروج از کشور 

را پیدا کنند.
وی با بیان اینکه فرایند قرنطینه دام هزینه بر است، 
افزود: ایســتگاه های قرنطینه به تأیید دامپزشکی 
استان ها می رســند و بعد از آن دام ها به این اماکن 
منتقل می شود اما ظرفیت محدودی دارند و نمی توان 

به مدت زیادی دام را آنجا نگهداری کرد.

دادرس با اشــاره به اینکه هم اکنــون در مناطقی از 
کشور از جمله استان خوزستان و منطقه فسای فارس 
چندین رأس دام در قرنطینه نگهداری می شوند، گفت: 
با پیگیری هایی که انجام دادیم به صادرکنندگان اعالم 
شد که می توانند دام های قرنطینه شده را صادر کنند 
بر این اساس یک محموله ۱۷00 راسی در خوزستان 
قرنطینه شده که کارهای آن در حال انجام است تا از 

کشور خارج شود.
وی اضافه کرد: با این حال در منطقه فسای فارس ۵ 
هزار رأس دام در قرنطینه هستند که قرار بود 2 هزار 
رأس آن به بندرعباس و از آنجا به کشور عمان منتقل 
شود و ۳ هزار رأس آن نیز در مرحله بعدی صادر شود 
اما این اتفاق نیفتاده و سازمان جهاد کشاورزی فارس 

همچنان این اجازه را نمی دهد.

نماینده ســابق مجلس اســالمی گفت: مانع اصلی 
صادرات کیفیت خودرو های داخلی است چرا که حتی 
کشور هایی که الزام به اســتاندارد در خودروهایشان 

ندارند، خودرو های ایرانی را باز گرداندند.
علیلو گفت: نیاز به واردات خــودرو هیچ ارتباطی با 
صنعت خودرو در داخل کشور ندارد. طبق تحقیق و 
تفحصی که صورت گرفته اساســا استفاده کنندگان 
خودرو های وارداتی ۱۵ تا 20 درصد افرادی هستند 
که در کشور خودروسوار هستند  یعنی ۷00 تا ۸00 نفر 
از واردات خودرو استقبال می کنند.نیاز بازار کشور به 
خودرو آنطور که وزارت صمت اعالم کرده یک میلیون 
و ۵00 هزار دستگاه در سال است. وزیر صمت گفته 
است سال ۱40۱ تولید خودروسازان به یک میلیون 
و ۵00 هزار دستگاه خواهد رسید؛ نکته حائز اهمیت 
اینجاست که خودروسازان ساالنه یک میلیون خودرو 

تولید می کنند. مجلس شورای اسالمی اخیرا با طرح 
آزادسازی واردات موافقت کرده، اما این آزادسازی شرط 
و شروطی دارد. بر اساس بند های این طرح هر شخص 
حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا 
قطعات خودرو یا سایر کاال ها و یا خدمات مرتبط با انواع 
صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز 

نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
علیلو می گوید: با توجه به بحــث تحریم ها، صادرات 
مسئله ســختی در کشور اســت و اگر خودروساز ها 
می توانستند این صادرات را انجام دهند قطعا منتظر 
این مصوبه نمی شــدند و آن را انجام می دادند؛ برای 
انجام صادرات باید تدابیری انجام شــود. بســیاری 
از خودرو هایــی کــه تولید می شــود مونتاژ اســت 
 و اگر کیفیــت و تیراژ را افزایش دهنــد می تواند این 

مصوبه مفید باشد.

هاشمی گفت: بنابر آمار، سطح زیر کشت گندم آبی به 
یک میلیون و ۸۵0 هزار هکتار و گندم دیم به ۳ میلیون 
و ۷00 هزار هکتار رسید.رئیس بنیاد ملی گندم کاران 
گفت: بنابر آمار مجموع ســطح زیر کشت گندم آبی 
در ســال زراعی جدید یک میلیون و ۸۵0 هزار هکتار 
و گندم دیم ۳ میلیون و ۷00 هزار هکتار است.در سال 
زراعی گذشته مجموع ســطح زیر کشت گندم آبی و 
دیم ۶ میلیون هکتار بود که امســال طبق اذعان بنیاد 
ملی گندم کاران کمتر از میزان ســال گذشــته است. 
هاشمی گفت: بنابر پیش بینی های سازمان هواشناسی 
در ماه های آتی بارش های خوبی خواهیم داشــت که 
در صورت شرایط مساعد اقلیمی و پراکنش بارندگی 
خودکفایی محقق می شود. کما اینکه هم اکنون وضعیت 
سبزینگی مزارع به ســبب بارندگی های اخیر مناسب 

است. با توجه به کم بارشی و شرایط نامساعد اقلیمی در 
سال های اخیر، تولید گندم در کنار دیگر عوامل همچون 
گرانی نهاده های تولید همچون کود کاهش معناداری 
داشت، به طوری که با شکســت سیاست خودکفایی 
مجبور به تامین بخشی از گندم مورد نیاز صنف و صنعت 
و ذخایر اســتراتژیک از خارج شدیم.به گفته هاشمی، 
با توجه به آنکه عوامل متعددی در تولید گندم دخیل 
اســت، از این رو نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به 
تولید داشت. میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی 
گذشته به ۵ میلیون تن نرسید، به همین خاطر مسئوالن 
امر از اردیبهشت سال گذشــته سیاست واردات ۸ تا ۹ 
میلیون تن گندم را در دســتور کار گذاشتند که طبق 
اعالم بازرگانی دولتی تاکنون ۶.۵ میلیون تن گندم وارد 

شده و نگرانی بابت تامین گندم و آرد نداریم.

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض 
روغن تهران بــا انتقاد از اینکه پروســه قیمت گذاري 
الستیک باید کارشناسي شود،گفت: تولیدکننده ضمن 
محاسبه قیمت تمام شده در نهایت قیمت باالیي را براي 
محصوالت خود تعیین مي کند. داود ســعادتي نژاد، 
رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض 
روغن تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خرید 
و فروش الستیک در رکود قرار دارد، گفت: در مقطعي 
شکاف قیمتي باالیي میان کارخانه و بازار وجود داشت 
و همین موضوع فضا را براي رانتفراهم کرده بود که این 
موضوع در حال حاضر اصالح شده و این شکاف قیمتي 
وجود ندارد. وي با اعالم اینکه فروشندگان امروز حتي 
پایین تر از قیمت کارخانجات اقدام به فروش محصول 
مي کنند، افزود: به عنوان نمونه الســتیک پراید ۸20 

هزار تومان است اما در نهایت فروشندگان آن را ارزان 
تر مي فروشــند تا معامله اي در بازار صورت گیرد. در 
دسته محصوالت پژو نیز قیمت کارخانه یک میلیون 
و ۱۸0 هزار تومان است؛ اما این الســتیک ها در بازار 
یک میلیون و 40 هزار تومان به فروش مي رسد. رئیس 
اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض روغن 
تهران با انتقاد از اینکه پروسه قیمت گذاري الستیک باید 
کارشناسي شود، تصریح کرد: به اعتقاد ما تولیدکننده 
ضمن محاسبه قیمت تمام شده در نهایت قیمت باالیي 
را براي محصوالت خود تعیین مي کند که همین امر 
عاملي شده تا فروشندگان در فروش محصوالت با چالش 
هاي جدي روه رو شوند. از آن طرف مصرف کنندگان نیز 
با مشــاهده قیمت ها ترجیح مي دهند دست از خرید 

کشیده و یا الستیک هاي دست دوم خریداري کنند.

و  راه  وزارت  حالــی  در 
شهرسازی می گوید پرداخت 
اقســاط وام برای ســاخت 
مسکن کمتر از هزینه اجاره 
یک واحد مســکونی خواهد 
بود که بسیاری از انبوه سازان از اقساط سنگین این وام 
ناراضی هستند. دولت وام ساخت 4 میلیون مسکن را 
برای سازندگان اعالم کرده اما گزارش ها حاکی است 
انبوه سازان به این تسهیالت دست پیدا نکرده اند و به 
دنبال تســهیالت کم بهره برای ساخت و ساز هستند. 
فعاالن بازار مسکن بارها و بارها بر این نکته تاکید داشته 
اند که تسهیالت باید در قسمت ساخت و ساز ارایه شود و 
انواع وام هایی که به مردم و متقاضیان داده می شود تورم 
در بازار را موجب شده اســت. این در حالی است که در 
سالهای اخیر کمترین سهم از تسهیالت به بخش ساخت 

و ساز و انبوه سازان رسیده است. 
مشکل مسکن در ایران به کالف سردرگمی  تبدیل شده 
که دولت را با قصد خیر آنها برای خانه دار کردن مردم 
و به ویژه جوانان به دردسر انداخته است. بانک ها هم به 
عنوان تامین کننده اصلی منابع مالی در کشور با مشکالت 
زیادی مواجه شده اند و مصرف کننده نهایی هم به ویژه 

جوانان، درحسرت خانه دار شدن به سر می برند.
برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی میزان تسهیالت 
و همچنین نحوه اعطای آن ها مشخص شده است. طبق 
مصوبه میزان تسهیالت در شــهر تهران 4۵0 میلیون 
تومان، در شهر های باالی یک میلیون نفر 400 میلیون 
تومان، در مراکز استان ها ۳۵0 میلیون تومان، در سایر 
شــهر ها ۳00 میلیون تومان و در روستا 2۵0 میلیون 

تومان در نظر گرفته شده است.
نحوه اعطای تسهیالت به صورت مرحله ای و متناسب 
با پیشرفت فیزیکی پروژه )به صورت تدریجی( است به 
طوری که در مرحله پی کنی-فونداسیون ۱0 درصد، 
اسکلت - سقف 40 درصد، سفت کاری 2۵ درصد، نازک 
کاری 2۵ درصد پرداخت می شود. بانک های عامل باید 
حداکثر تا 20 درصد از کل مانده تسهیالت مشارکت 

مدنی را با تایید وزارت راه و شهرســازی و اخذ ضمانت 
نامه بانکی پرداخت کند.

در همین رابطه ابراهیم رزاقی استادیار دانشکده اقتصاد 
دانشگاه تهران گفت: اقدامات دولت سیزدهم در بخش 
مسکن نوید رشد اقتصادی  است، اما سر و سامان دادن 
به بخش مسکن نیازمند زمان است و یک شب و یک سال 
نمی توان آن را بهبود بخشید بنابراین  باید دولت برای این 
بخش برنامه های مدون و کاربردی داشته باشد تا رونق 

اقتصادی نیز ایجاد شود.
به گفته رزاقی هم اکنون  ۷ میلیون خانوار با مشــکل 
نداشتن مسکن روبرو هستند بنابراین  باید بسته های 
تشویقی برای مالکان در نظر گرفته شود و در مقابل از 
خانه های خالی مالیات دریافت شــود تا مالکان اقدام 
به فروش و یا اجاره واحد های مسکونی کنند تا شاهد 
حرکت در این بخش و رفع نیاز مسکن در جامعه باشیم.

این اقتصاددان گفت:  یکی از مهم ترین سیاست هایی که 

دولت باید به آن توجه کند عالوه بر ساخت مسکن و توجه 
به بخش خصوصی ارائه تسهیالت است. هدایت اعتبارات 
بانکی به بخش مسکن برای افزایش تولید خود می تواند 
بخش عمده ای از کمبود مسکن را در کشور جبران کند.
چندی پیش وزیر راه وشهرسازی نیز  در حوزه تامین 
اعتبارات بخش مســکن و نهضت تولید مسکن اعالم 
کرد طبق قانون باید 20 درصد از تســهیالت کشور به 
بخش مسکن اختصاص یابد در این زمینه اگر بانک ها 
همکاری الزم را نداشته باشند مشمول جرائم مالیاتی 
می شوند بنابراین باید در زمینه نظارت ها افزایش یابد. 
یک کارشناس بازار مســکن در گفت و گو  با "کسب و 
کار" گفت: برای خرید و ساخت مسکن تسهیالت یک 
مساله اساسی است و بدون این مساله رونق این بخش 
امکان پذیر نیســت اما مساله اساســی که شاید مورد 
 چالش باشد بحث وام های دستوری است که می تواند 

تورم زا باشد.

مهدی سلطان محمدی اضافه کرد: در سال های اخیر، 
میزان تولید با حجم تقاضا در بازار مســکن تناســبی 
نداشته است و شکافی میان عرضه و تقاضا ایجاد شده 
اســت. قیمت مسکن تولید شــده نیز با توجه به تورم 
شدیدی که در این سالها شاهدش بودیم، با میزان درآمد 
خانوارها همخوانی ندارد. به همین دلیل، توان خرید در 
مردم کاهش یافته اســت و با این وضعیت مواجه شده 
ایم. از سوی دیگر، در این ســال ها، ما شاهد جابجایی 
های عظیمی در نقاط مختلف کشور بوده ایم. بسیاری 
از مردم از روستاها به شهرها مهاجرت کردند؛ کسانی 
که در شــهرهای کوچکتر بودند تصمیــم گرفتند به 
شهرستان ها مهاجرت کنند؛ و از استان های کوچکتر 
به کالنشهرها و همین موضوع باعث افزایش تقاضا برای 
مسکن شده است در حالی که قدرت خرید هر روز کم و 
 کمتر شده است. به همین دلیل، عدم تعادلی غیرمنطقی 

در بازار حاکم است.
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موضوع حــذف ارز دولتی و 
پرداخت مابــه التفاوت آن 
به صــورت یارانه بــه مردم 
همچنان ادامــه دارد. منابع 
پرداخت این یارانه مشخص 
نیست و با توجه به اینکه مبالغ کالنی باید برای این طرح 
در نظر گرفته شود الزام حذف دهک های پردرآمد از 
دریافت یارانه جدی تر شده است. سالهاست دولتمردان 
از حذف افراد پردرآمد از فرآیند دریافت یارانه سخن می 
گویند اما گویا سازوکار و سامانه شناسایی دقیق این افراد 
هنوز وجود ندارد. بنابراین بعید است یارانه مورد نظر به 

گروه هدف اصابت کند. 
بسیاری از فعاالن اقتصادی بر این باورند که پرداخت 
نقدی می تواند بهترین گزینه در ازای حذف ارز دولتی 
به اقشار آســیب پذیر باشــد اما وجود افراد پردرآمد 
به چالشــی در تحقق این هدف تبدیل شــده است. 
براســاس الیحه بودجه ۱40۱ دولــت، وزارت کار و 
سازمان هدفمندی یارانه ها را موظف کرده تا بخشی 
از یارانه بگیران پردرآمد را تا خردادماه ســال آینده از 
فهرست دریافت یارانه حذف کنند. دولت پیش بینی 
می کند که ایــن حذفی ها اغلب از ســه دهک باالی 

درآمدی باشند.
حجت اهلل هادی پور، حسابرس کل توسعه و برنامه ریزی 
دیوان محاسبات نیز اعالم کرد ۷ سال است مجلس، 
دولت را مکلف کرده که سه دهک ثروتمند را از دریافت 

یارانه نقدی حذف کند، اما این اتفاق نیفتاده اســت. 
می دانید مشکل کجاســت. ناقص بودن سامانه های 
اطالعاتی خانوار. متاسفانه برخی مسئوالن دولتی در 
بخش خصوصی معامالتی انجام می دهند که منجر به 

تعارض منافع می شود.

در همین رابطه رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱40۱ 
می گوید: سمت و ســوی مجلس ارائه کاالبرگ است. 
حاجی بابایی درباره اینکه آیا در صورت حذف ارز 4200 
تومانی، قرار است یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود، 
گفت: سمت و سوی مجلس به سوی کاالبرگ است. 

البته این موضوع هنوز جمع بندی نشده است. این در 
حالی است که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه معتقد است از توضیحات دولت درباره راه های 
جبران تبعات حذف ارز 4200 تومانی قانع نشدیم و قرار 

شد دولت مکتوبی در این باره بیاورد.

با حذف ارز 4200 تومانی، سمت و سوی مجلس ارائه کاالبرگ است

زمزمه های بازگشت کوپن 
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کیفیتپایینخودروهامانعصادراتآنهامیشود

سطحزیرکشتگندماز۵میلیونو۵۰۰هزارتنفراتررفت

دست خالی سازندگان از وام ساخت 4 میلیون مسکن 

انبوه سازان تسهیالت کم بهره می خواهند
کاالی فاقد شناسه  در بازار به فروش نمی رسد

کاهشقاچاقلوازمخانگیطی۲ماهاخیر

لزوم کارشناسي پروسه قیمت گذاري الستیک

قیمت۸۲۰هزارتومانيالستیکپرایدکارشناسينیست

صادرات دام همچنان متوقف است

رایزنیبرایخروجدامهایقرنطینهشده
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درپی کمبود تولید نسل جدید پلی استیشن
عمر توليد پلی استيشن 4 سونی طوالنی تر شد

شرکت سونی در پی اختالالت زنجیره تامین جهانی که تولید مدل گران پلی استیشن 
۵ را محدود کرده است، تولید کنسول های پلی استیشن ۴ را تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه 
می دهد.بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: این غول ژاپنی که از نوامبر سال ۲۰۲۰ 
با کمبود عرضه کنسول پرچمدار پلی استیشن ۵ روبرو شده است، اواخر سال میالدی 
گذشته به تولیدکنندگان قراردادی اعالم کرد تا پایان سال ۲۰۲۲ به تولید مدل قبلی 
پلی استیشن ادامه می دهد. اگرچه سونی هرگز رسما اعالم نکرد چه زمانی تولید پلی 
استیشــن ۴ را متوقف خواهد کرد اما پیش از این تصمیم داشت تولید این کنسول 
را در پایان سال ۲۰۲۱ متوقف کند.این استراتژی تولید حدود یک میلیون دستگاه 
پلی استیشن ۴ را در ســال میالدی جاری به دنبال خواهد داشت تا از فشار بر تولید 
پلی استیشن ۵ اندکی کاسته شود. کنسول قدیمی تر از تراشه های پیشرفته کمتری 
استفاده می کند و تولید آن راحت تر بوده و گزینه ارزان تری در مقایسه با پلی استیشن 
۵ است.به گفته منابع آگاه، افزایش سفارش تولید با افزودن پلی استیشن ۴ ارزان تر، به 
سونی اهرم نفوذ بیشتری در مذاکره با تولیدکنندگان قراردادی برای قرارداد بهتر فراهم 
می کند.سخنگوی سونی ادامه تولید پلی استیشن ۴ در سال میالدی جاری را تایید 
و اعالم کرد این شرکت قصد نداشت تولید این کنسول را متوقف کند. پلی استیشن 
۴ یکی از پرفروش ترین کنسول های بازی سونی تاکنون بوده است.جیم رایان، مدیر 
پلی استیشن گفت: سونی با پلی استیشن ۵ قصد دارد عبور سریع تری به سوی سخت 
افزار جدید داشته باشد. اما پاندمی کووید ۱۹ توسعه نرم افزار در صنعت بازی را آهسته 
کرد و همزمان باعث افزایش تقاضا برای سخت افزار شد که باعث شد حتی ساده ترین 
قطعات هم نایاب شوند. نتیجه کنسول بازی بوده که پیدا کردن آن دشوار شده و فاقد 
مجموعه بازیهای انحصاری گسترده است.پلی استیشن ۴ که در سال ۲۰۱۳ به بازار 
عرضه شد، بیش از ۱۱۶ میلیون دستگاه تا به این تاریخ فروش داشته و گزینه محبوبی 
در میان گیمرهاست. همچنین منبع بخش قابل توجهی از درآمد بخش بازی سونی از 
محل اشتراک و فروش نرم افزار است.به گفته یک مقام شرکت سونی که مایل نبود نامش 
فاش شود، واحد پلی استیشن با چالشهای غیرمنتظره ای شامل تولید کندتر از حد 
انتظار پلی استیشن ۵ دست و پنجه نرم می کند و تمدید مدت زمان تولید پلی استیشن 
۴ راهی برای پر کردن خال ناشی از تولید کمتر نسل جدید این کنسول بازی و حفظ 
گیمرها در اکوسیستم پلی استیشن است.تراشه های چند منظوره که برای قابلیتهای 
صوتی، نیرو و ارتباطات بی سیم استفاده می شود، در میان تراشه هایی هستند که زنجیره 
تامین آنها مختل شده است. بعضی از کنسول های بازی حتی با پرداخت قیمت باالتر 
هم نمی توانند چنین قطعاتی را تامین کنند. حتی وقتی ساخت دستگاهها کامل می 
شود، توزیع آنها به دلیل افزایش چشمگیر هزینه های حمل، یک چالش مانده است.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، اگرچه بازی بزرگترین منبع درآمد سونی مانده است اما این 
غول سازنده محصوالت الکترونیکی ژاپنی در حال بررسی حوزه های جدید برای استمرار 
رشد درآمد است. این شرکت آماده می شود هدستهای واقعیت مجازی قدرتمندتری را 
عرضه کند تا از بازیها و کاربردهای آتی دنیاهای مجازی )متاورس( سود ببرد و در حال 

بررسی ساخت خودروی برقی است.

مجوز مجلس برای سرمايه گذاری در طرح های فناورانه
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به سازمان های توسعه ای مجوز دادند 
تا در طرح های فناورانه ســرمایه گذاری کنند.نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در جلسه علنی در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان 
با پیشنهاد اصالحی علیرضا منادی موافقت کردند و ماده ۱۷ این طرح را 
اصالح نمودند. متن کامل ماده ۱۷ که با رای نمایندگان اصالح و سپس به 
تصویب رسید به شرح زیر می باشــد:ماده۱۷-  با هدف شکل گیری نشانه 
های ملی صادرات محور و ایجاد شــبکه های شرکت های دانش بنیان در 
بخش های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقالم راهبردی موضوع ماده یک 

این قانون؛
الف- صندوق نوآوری و شــکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیر 
دولتی موضوع ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر و ارتقاء نظام 
مالیاتی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تامین مالی در بازار سرمایه 
فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تصحیح 
انتشــار انواع صکوک در طرح های فناورانه و امکان تخصیص بخشــی از 
منابع صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس را در صندوق 
های سرمایه گذاری جسورانه، خصوصی، پروژه و طرح های جمع سپاری 
را فراهم کند. آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 
با همکاری معاونت علمــی و فناوری رئیس جمهور، صنــدوق نوآوری و 
شکوفایی ظرف ۳ ماه پس از ابالغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران 

می رسد.
ب- صندوق توســعه ملی مجاز است نسبت به ارائه تســهیالت ارزی به 
خریداران خارجی و تسهیل صدور ضمانت نامه های ارزی با اولویت نشانه 

های ملی صادرات محور اقدام نماید.
پ- دســتگاه های متولی ارائه کمک های فنی و اعتباری خارجی موظف 
هستند این کمک ها را با هدف توسعه بازار نشانه های ملی صادرات محور 
اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این بند ظرف ۳ ماه پس از ابالغ قانون 
به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با همکاری ستاد 
کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه تهیه می شود و به تصویب هیات 

وزیران می رسد.
ت- بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی موظفند 
امکان دریافت الکترونیکی و برخط داده هــای موردنیاز معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی را فراهم نمایند.
ث- سازمان های توسعه ای مجازند در طرح های فناورانه مصوب شورای 
راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به صورت مســتقیم یا از طریق 
بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و 

شکوفایی، سرمایه گذاری نماید.
ج- به منظور تشــخیص ارزش و ارتقاء سهم دارایی های نامشهود شرکت 
ها در نظام مالی و اعتباری کشــور؛ ۱- وزارت اقتصاد با همکاری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری ظرف ۳ ماه از ابالغ این قانون موظف 
است نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه تائید صالحیت و فعالیت 
و نظارت بر شرکت های ارزش گذاری دارایی های نامشهود و دستورالعمل 
اجرایی ارزش گذاری دانش فنی محصوالت دانش بنیان و استانداردهای 
حســابداری مربوطه و نحوه محاسبه اســتهالک آن اقدام کند. گزارش 
کارشناسی شرکت ها می تواند برای دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی 
مالک عمل قرار گیرد. ۲- شرکت ها و موسسات دانش بنیان مجازند معادل 
ارزش دانش فنی محصوالت دانش بنیان خود را براساس گزارش شرکت 
های فوق الذکر به عنوان دارایی نامشهود در دفاتر خود شناسایی نموده و 
معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. سازمان بورس و اوراق 
بهادار مجاز است صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را مالک 

عمل قرار دهد.
تبصره- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ظرف ۳ ماه پس از ابالغ این قانون آئین 
نامه اجرایی نحوه شمول ارزش دانش فنی محصوالت دانش بنیان تعیین 
شده توسط شرکت های فوق الذکر در الگوهای رتبه بندی و اعتبارسنجی 

در بازار پول و سرمایه را تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.

اخبار

صعود هواوی در رده بندی ثبت امتیاز انحصاری آمریکا
طبق یک بررسی جدید، شرکت هواوی تکنولوژیز همچنان در فهرست شرکت هایی که بیشترین پتنت )امتیاز انحصاری( آمریکا را دریافت می کنند، باال می رود که نشان می دهد شرکت های چینی به میزان فزاینده 

سهم بزرگتری از نوآوری جهان دارند.بررسی جدید سرویس درخواست ثبت پتنت IFI "فیرویو ریسرچ"  حاکی از آن است که هواوی سال میالدی گذشته ۲۷۷۰ پتنت آمریکا را دریافت کرد و در رتبه پنجم قرار 
گرفت.موفقیت هواوی در کسب پتنت ها در حالی بوده که این سازنده تجهیزات شبکه توسط دولت بایدن از بازار آمریکا بیرون رانده شده و از دسترسی به قطعات مورد نیاز برای ساخت تلفنهای هوشمند محروم شده 

است. دولت آمریکا این شرکت را که در شنزن مستقر است، متهم به جاسوسی و تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد کرده است، در حالی که هواوی منکر اتهامات مذکور شده است.

برای شــهر "نور سلطان" 
پایتخت قراقستان، بحران 
رمزارز ها یک پدیده کامال 
جدید بود. در مــاه اکتبر 
سال ۲۰۲۱، شرکت متولی 
شبکه برق قزاقستان موسوم به Kegoc اعالم کرد 
که شبکه برق قزاقســتان با آسیب ها و کمبود های 
جدی به دلیل افزایش قابــل توجِه مصرف برق در 

این کشور رو به رو شده است.
"خبرگزاری تی آر تی وورلد" در گزارشی، به یک 
جنبه جدید از بحران اعتراضات و ناآرامی های اخیر 
در قزاقســتان پرداخته و به طور خــاص تاثیر این 
بحران بر بازاِر رمز ارز ها و به ویژه قیمت جهانی بیت 
کوین را مورد بررســی قرار داده است. "تی آر تی 
وورلد" اســتدالل می کند که شورش های اخیر در 
قزاقستان و قطعی اینترنت و برخی دیگر از امکانات 
زیرساختی در این کشور، نقش قابل مالحظه ای در 
کاهش شدید قیمت بیت کوین در هفته اخیر بازی 
کرده است. مساله ای که در نوع خود نشان دهنده 
یکی از نقاط جدِی آســیب پذیری بازار رمز ارز ها 

است.
تی آر تی وورلد در این رابطه می نویسد: »صبح روِز 
هفتم ژانویه سال جاری میالدی، قیمت بیت کوین 
با کاهش قابل توجهی رو به رو شد )روندی که البته 
در روز های قبل از آن نیز تا حدی ادامه یافته بود(. 
در این راستا، ارزش و بهاِی اصلی ترین رمز ارز جهان 
)بیت کوین( تا ۸ درصد سقوط کرد و قیمت هر بیت 
کوین به زیِر ۴۲ هزار دالر رسید. آلت کوین ها )دیگر 
رمز ارز هایی که پس از ظهور بیــت کوین معرفی 
شده اند( نیز با کاهش قیمت های قابل توجهی رو 

به رو شدند.
در این میان، بسیاری از ناظران و تحلیلگران، کاهش 
قیمت بیت کوین و دیگر رمز ارز ها را تا حد زیادی به 
قطعی اینترنت در قزاقستان ربط داده اند. قزاقستان 
در روز هــای اخیر درگیر آشــوب ها و ناآرامی های 
گسترده ای بوده است و دولت قزاقستان نیز جهت 
مقابله با این مساله، اقدام به قطِع سراسری اینترنت 

در این کشور کرده است.
به گزارش فرارو، "نیکیتا زوبِرف" تحلیلگر ارشــد 
نهاد موســوم بــه پــروژه Bestchange.ru به 
رسانه های روسی گفته اســت که وضعیت جاری 
در قزاقســتان، بیش از آنکه در روند قیمتی فعلی 

در رمز ارز ها به عنوان یک علت در نظر گرفته شود، 
بایســتی به مثابه یک کاتالیزور )سرعت دهنده( 

ارزیابی گردد.
وی می گوید: "کامال کوته فکرانه است اگر فکر کنیم 
که آنچه در قزاقستان اتفاق افتاد، بازار رمز ارز ها را 
تحت تاثیر قرار نخواهد داد. بــا این حال، نباید در 
مورد تاثیر تحوالت قزاقســتان به عنوان کشوری 
که مراکز مختلِف مرتبط با رمز ارز ها و اســتخراج 
آن ها در آن فعال هستند، بر بازار کلِی این صنعت 

اغراق کنیم".
بر اساس آنچه زوبِرف می گوید: "قیمت و ارزش بیت 
کوین در وهله نخســت، به دلیل سقوط بازار های 
سهام جهانی که خود ناشــی از ارزیابی ها و پیش 
بینی ها مبنی بر افزایش احتمالی نرخ بهره در بهار 
آتی از ســوی بانک مرکزی آمریکا اســت، سقوط 

کرده است".

قزاقستان؛ بهشِت استخراج رمز ارز ها
بر اســاس یاقته های یک پژوهش که در ماه اکتبر 
سال ۲۰۲۱ میالدی در "دانشگاه کمبریج بریتانیا" 
انجام گرفته، قزاقســتان رتبــه دوِم جهان در امر 
استخراج بیت کوین را به خود اختصاص داده است. 
سهم این کشور در این رابطه، ۱۸.۱ درصد بوده که 
این آمار، قزاقستان را پشت سِر آمریکا با سهِم ۳۵.۴ 
درصدی از تولید و استخراِج جهانی بیت کوین قرار 

داده است.
گزارِش مذکور به این نکته اشاره داشته که در سال 
۲۰۲۱، آمریکا و قزاقستان جهِش قابل توجهی را از 
حیث استخراج جهانی بیت کوین تجربه کرده اند. 
مساله ای که دلیل اصلی آن محدودیت هاِی اعمال 
شده از سوی دولت چین در امر استخراج بیت کوین 

بوده است.
در ماه سپتامبر ســال ۲۰۱۹، شرکت های چینی 
۷۵ درصد از اســتخراج رمزارز ها در جهان را انجام 
می دادند با این حال در نیمه نخســت سال ۲۰۲۱ 
این میزان به ۴۶ درصد ســقوط کرد. مساله ای که 
ناشی از قدغن سازی کلی معامالت با رمز ارز ها در 
چین، از سوی بانک مرکزی این کشور در تاریخ ۲۴ 

سپتامبر سال گذشته میالدی بود.
برای شهر "نور سلطان" پایتخت قراقستان، بحران 
رمزارز ها یک پدیده کامال جدید بود. در ماه اکتبر 
سال ۲۰۲۱، شــرکت متولی شبکه برق قزاقستان 
موســوم به Kegoc اعــالم کرد که شــبکه برق 
قزاقستان با آسیب ها و کمبود های جدی به دلیل 
افزایش قابل توجِه مصرف برق در این کشور رو به 

رو شده است. افزایشی که به زعم این شرکت تا حد 
زیادی ناشی از استخراج رمز ارز ها در قزاقستان بوده 
است. افزایِش مصرف برق در قزاقستان در نوع خود 
منجر به وارد آمدِن خسارات جدی به نیروگاه های 
تولید برق این کشــور نیز شده است. در این راستا، 
 Kegoc وزارت انرژی قزاقستان به همراه شرکت
ســعی داشــته اند تا از طریق همکاری با یکدیگر، 
سیاســت هایی را در حوزه برق در پیش گیرند که 
تا حدی بــاِر کاری را از روی نیروگاه های برق این 

کشور بردارد.

محدودیِت امکانات
در عمل، پیشتر، اعتراضات در اقصی نقاط جهان در 
سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۹ نیز آسیب پذیری و ضعِف 
بازار رمز ارز ها را نشــان داده و ثابت کرده است. در 
این راستا، امنیت فنی حوزه ای بوده که به شدت از 
این مساله متاثر شده است. برای مثال، در بحبوحه 
اوج گیری ناآرامــی اجتماعی در لبنان، تریدر های 
)تاجران و فعاالِن( بیت کوین به نحو گســترده ای 
شکایت داشــتند که هکر های ناشناس به طریقی 
به گوشــی های تلفن همراه آن ها دسترســی پیدا 
کرده اند و اطالعاِت مرتبط بــا رمز ارز های آن ها و 
حتی خوِد رمز ارز های آن ها را به ســرقت برده اند. 
اضافه بر این، هکر ها حتی توانسته بودند به اُپراتور 
ارتباطی در لبنان با نام Touch نیز دسترسی پیدا 
کنند و اطالعــات افراد را به راحتی ســرقت ببرند 
)امری که می تواند به سرقت اطالعات رمز ارز های 
افراد نیز ختم شــود(.این حقیقــت که بیت کوین 
و سیســتم های مرتبط بــا آن در مواقع اضطراری 
قابل استفاده نیســتند، به طور خاص پیشتر خود 

را در جریان ناآرامی های هنگ کنگ نیز به وضوح 
نشان داد. باید به یاد داشت که معامالت با رمز ارزها، 
تا حد زیادی به شبکه های ارتباطی رسمِی دولتی 
وابسته اســت که دولت ها به راحتی قادر به کنترل 
و حتی قطع آن ها )شــبکه های ارتباطی( در موارد 
خاص هستند. در این راستا، یک منبع ناشناس در 
هنگ کنگ می گوید: "مردم هنگ کنگ با توجه به 
تحوالت و اعتراضات این کشور، به راحتی پول خود 
را به خارج از این کشور منتقل می کنند. با این حال 
باید توجه داشت که این اتفاق از طریق بانک به بانک 
اتفاق می افتد )و پیچیدگی های خاص رمز ارز ها و 
مشکالت گسترده ناشی از استفاده از آن ها را ندارد(.
باید توجه داشــت که تجربه در صنعت رمز ارز ها 
نشان داده که هر موقع امکانات ارتباطی قطع شوند 
و در دسترس نباشند، فناورِی همراه با رمز ارز ها نَه 
کار می کند و نه به کاری می آید. در این راستا، عمال 
در برخی موارد، تاجران و دارنــدگان رمز ارز ها در 
شرایطی گرفتار و زندانی می شوند که دولت ها برای 
آن ها ایجاد می کنند و آن ها نیــز امکاِن هیچگونه 

اقدام و تحرکی را ندارند.
اعتراضات در قزاقستان نه تنها ارزش و قیمت جهانی 
بیت کوین را تحت تاثیر قــرار داد بلکه همچنین 
قیمت اورانیوم را نیز متاثر ســاخت. نباید فراموش 
کرد که قزاقســتان یکی از تولید کنندگان عمده 
و اصلی اورانیوم در ســطح جهان اســت. در واقع، 
قزاقستان حدودا ۴۰ درصد از اورانیوم جهان را تولید 
می کند. در این راستا شاهد بودیم که در بحبوحه 
اعتراضات و آشــوب های اخیر قزاقســتان، بهای 
کنستانتره اکسید اورانیوم نیز نزدیک به ۸ درصد 

)در هفته اخیر( افزایش یافت«.
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محققان یک شــرکت دانش بنیان موفق به ساخت 
ســامانه ای برای اندازه گیری فازور یا PMU برای 
سیســتم های برق شــدند.به گزارش معاونت علمی 
و فناوری، مهدی کــراری مدیرعامل یک شــرکت 
دانش بنیان با بیان اینکه دســتگاه واحد اندازه گیری 
فازور یــا PMU برای شــبکه برق کشــور در همه 
جای دنیا مهم اســت که بومی باشــد، گفت: شبکه 
برق کشــور نیاز دارد همیشه توســط دستگاه هایی 
ازجمله واحد اندازه گیری فازور تحت نظارت باشــد 
تا بتواند داده هــای زمان بروز حوادث در شــبکه را 
به طور منظم ضبط کند.وی با بیــان اینکه آگاهی از 
وضعیت شبکه های قدرت و نظارت بر عملکرد آن ها 
برای کنترل و پیشــگیری از رخدادهــای نامطلوب 
امری اجتناب ناپذیر است، گفت: شــبکه برق ایران 
نیز مانند ســایر کشــورها به منظور داشتن وضعیت 
پایدار نیازمند دســتگاه مانیتورینگ مناسب جهت 

اســتخراج اطالعات شبکه اســت. بهره بردار شبکه 
باید اطمینان حاصل کند که در هرلحظه متغیرهای 
شبکه در محدود مجاز خود قرار دارند. دستگاه واحد 
اندازه گیری فازور یا PMU برای اولین بار در سطح 
کشــور و خاورمیانه تولید شده اســت.به گفته مدیر 
شرکت، این دستگاه ایران ساخت، اطالعات ولتاژها و 
جریان ها همراه با اندازه اختالف فاز آن ها که با مرجع 
جهانی زمانی GPS ســنجیده شده است را به مرکز 
کنترل شبکه ارسال می کند.وی افزود: از کاربردهای 
این دســتگاه می توان به سیستم مانیتورینگ ناحیه 
گســترده، تخمین و نمایش دقیق حالت سیســتم، 
تشخیص خطا و تعیین محل خطا، ارزیابی پایداری 

سیگنال کوچک، پایداری گذرا و ولتاژ، تجزیه وتحلیل 
حوادث و اغتشاشــات، حفاظت گســترده، کنترل 
هوشــمند و زمان حقیقی بار، بازیابی سیستم قدرت 
و سیستم کنترل و اعتبار سنجی اشــاره کرد.وی با 
اشاره به کارایی های سامانه گفت: این محصول با ۴۰ 
کانال آنالوگ )ولتاژ و جریــان( و ۶۴ کانال دیجیتال 
قابلیت اندازه گیری و ذخیره دقیق اطالعات را دارد. 
همچنین اطالعات را به نرخ نمونه گیری ۲۵۶ نمونه 
 GPS در هر سیکل و به صورت ســنکرون از طریق
اندازه می گیرد. این اطالعات با نــرخ ۸۰۰ نمونه در 
ثانیه به مرکز کنترل ارســال می شوند.مدیر شرکت 
ادامــه داد: ماژوالر بودن تعــداد ورودی های آنالوگ 

و دیجیتال از ویژگی های بازر دســتگاه است. تعداد 
 PMU ماژوالر ورودی های آنالوگ و دیجیتال دستگاه
ساخت این شــرکت را می توان با تغییر ماژول های 
به کاررفته به سادگی افزایش یا کاهش داد. این بدین 
معنی اســت که برای هر نقطه نصب می توان از یک 
PMU با تعداد ورودی های خاص مورد نیاز آن نقطه 
استفاده کرد.وی با تاکید بر اینکه کلیه کانال های این 
دستگاه از طریق GPS سنکرون می شوند و اطالعات 
نمونه برداری شده برچسب زمانی منطبق با استاندارد 
دریافت می کنند، گفت: ارســال اطالعــات در این 
 ۳۷.۱۱۸ IEEE دستگاه کاماًل منطبق بر استاندارد
صورت می پذیرد. قابلیت انتقــال داده به نقاط دور با 
اســتفاده روش های مخابراتی متفاوت ازجمله فیبر 
نوری، ADSL و موارد دیگر وجود دارد. برای بررسی 
صحت انتقال داده از یک کــد ۱۶ بیتی CRC بهره 

گرفته شده است.

مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک با بیان 
اینکه این شرکت حدود ۲ ســال بر روی پلتفرم و 
زیرساخت رمزپول بانک مرکزی کار مستمر انجام 
داده و هــم اکنون نمونه پایلوت رمزپول توســط 
شــرکت خدمات انفورماتیک آماده شــده اظهار 
داشت: در دنیا بانک های مرکزی با اهداف مختلف 
به دنبال ایجاد رمزپول هســتند اما هنوز در هیچ 
کشوری به جز چین، بانک های مرکزی به یک رمز 

پول بلوغ یافته دست پیدا نکرده اند.
سید ابوطالب نجفی با اشاره به اینکه کشور چین 
در حدود ۸ ســال بررســی و تحقیق در خصوص 
رمزپول را در دســتور کار قرار داد، افزود: مساله 
پروژه رمزپول فقط تبدیــل ریال به فرم دیجیتال 
نیست بلکه باید ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی 
و ریســک ها را نیز درنظر بگیریم که این مســاله 

نیازمند مطالعات سنگین است. 
نجفی با بیان اینکه ۵۵ کشور روی مدل مفهومی 
)Proof of concept( و پایلوت رمزپول بانک 
مرکزی کار می کنند و این موضوع هنوز آنچنان که 
باید توسعه نیافته است، خاطرنشان کرد: در بانک 
مرکزی هم سندی در این خصوص تدوین شده و ما 
پلتفرم آن را به وجود آورده ایم که به نظر می رسد 

این پروژه سال آینده به بلوغ می رسد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: 
عالوه بر این شرکت و بانک مرکزی، بانک ها نیز باید 
در این زمینه فعال شوند؛ چرا که آنها الیه دوم این 

فرآیند محسوب می شوند. 
وی ادامه داد: انتشار رمزپول توسط بانک مرکزی 

انجام می شود اما بانک مرکزی با جامعه و مشتریان 
بانکی طرف نیست و بانک ها به عنوان الیه میانی 
باید شروع به مشارکت کرده و با ایجاد کیف پول، 

به مشتریان سرویس دهند.
نجفی با اشــاره به اینکه در ماههای پایانی سال با 
فشار تراکنش های صنعت بانکی مواجه هستیم و 
باید آن را مدیریت کنیم، افــزود: در دو ماه پایانی 
سال حدود ۳۵ درصد به تعداد تراکنش ها افزوده 
می شود و باید سرویس ها را از نظر امنیت، پایداری 
وعملیــات، مدیریت کنیم. براین اســاس اجرای 

پایلوت رمزپول به سال آینده موکول خواهد شد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک همچنین 
در خصوص لزوم نوآوری در صنعت بانکی کشور 
و نقش این شــرکت در حمایــت از حرکت های 
نوآورانه اظهار داشــت: بانک ها باید به نوآوری در 
صنعت بانکی توجه ویژه ای داشــته باشند و آمار 
و ارقام نیز نشان می دهد که بازیگران بزرگی وارد 
حوزه مالی و بانکی شــده اند و قطعا این بازیگران 
 ســهم زیادی از این بــازار را در اختیــار خواهند

 گرفت.
وی با اشاره به ورود شرکت هایی مانند گوگل، اپل 
و وی چت به حوزه پرداخت، افزود: پیش بینی این 
است که این شرکت ها در آینده خیلی نزدیک به 
عنوان بازیگران بزرگ حوزه فین تک، سهم بانک 

ها را به سمت خود سوق دهند.
نجفی با بیان اینکه در ایران هم این اتفاق در شرف 

وقوع است به ذکر مثال هایی در خصوص فعالیت 
شرکت هایی مانند اســنپ و دیجیکاال در حوزه 
پرداخت اشــاره کرد و گفت: هم اکنون شــرکت 
های پرداختیاری نیز وارد این عرصه شــده اند و 
شواهد نشــان می دهد که روندی که در دنیا در 
حال وقوع اســت در ایران با سرعت کمتری رو به 

شکل گیری است.
وی با تاکید بر اینکه فضــای بانکی با مفاهیمی از 
جمله بانکداری باز روبرو اســت، افزود: این مساله 
سبب شده تا بانک ها مجبور شوند که ارائه سرویس 
های خود را در اختیار شرکت های نوپا قرار دهند 
و شرکت های نوپا هم با ترکیب این سرویس ها، 
خدمات جدیدی به جامعه ارائه می دهند؛ در نهایت 

شاهد یک بازی برد- برد خواهیم بود.
مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک تصریح 
کرد: بانکها باید مراقب باشند که اگر در این راستا 
همکاری نکرده و فضایی برای استفاده از سرویس 
های نوپا ایجاد نکنند طبیعتا از بازار رقابت عقب 

افتاده و سهم بازار را از دست می دهند.
وی گفت: ما نیز در شــرکت خدمات انفورماتیک 
به این نکته توجه ویژه ای داشته ایم که به تنهایی 
نمی توانیم همه فناوری ها را در دل خودمان داشته 
باشیم و رهبر بازار شویم. بنابراین استراتژی مان 
مشــارکت با شــرکت های نوآور و یا پرورش آنها 
است. برای مثال اخیرا در حوزه هایی مانند رایانش 
ابری با یک شرکت فین تک مشارکت داشته ایم.  

در حوزه احراز هویت غیر حضوری مبتنی بر هوش 
مصنوعی نیز مشــارکت کرده ایــم. در کارخانه 
نوآوری آزادی نیز فضای »آیفینک« را ایجاد کرده 

ایم و با چند استارتاپ دیگر وارد مذاکره شده ایم.
نجفی بــا اشــاره به حضــور شــرکت خدمات 
انفورماتیک در رویداد » تراکنش« تاکید کرد: در 
این رویداد با اختصاص فضای خاص برای فینتک 
ها و تقبل هزینه های آن ها، در راستای حمایت از 

نوآوری و جوانان این مرز و بوم حرکت کرده ایم. 
وی اظهار داشــت: این اقدامات جدید است و به 
صورت فازبنــدی جلو می رود و زمــان می برد تا 
خروجی آنها مشخص است. ما بر این باور هستیم 
که طبیعتا در حوزه نوآوری، از میان هزاران ایده، 
چند ایده انگشت شمار دارای خروجی خواهد بود 
و این طور نیست که تمامی ایده ها به سودآوری و 

جذب بازار برسد.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به 
موانع و چالش های پیش روی حرکت های نوآورانه 
در عرصه خدمات مالی و بانکی گفت: به هرحال هر 
کاری بلوغ خود را می طلبد و ما در حوزه رگولیشن 
هنوز به بلوغ کافی نرسیده ایم. در همین حال در 
مجموعه گروه انفورماتیک نیز برای برخی مشارکت 
ها، با مراحل نسبتا پیچیده ای مواجه هستیم. در 
کنار این موارد، برخی قوانین و مقررات کشور هم 
در این عرصه چالش هایی را ایجاد کرده اســت. با 
این وجود ما در حال مدیریت این مساله هستیم 
و تالشمان این است که جوانان نخبه را در کشور 

نگه داریم.

برای اولين بار در كشور؛

پایش شبکه سراسری برق با محصول ایرانی ممکن شد

پایلوت رمزپول بانک مرکزی توسط خدمات انفورماتیک آماده شد


