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سهم ایران از بازار جهانی فرش دستباف کاهش یافت

مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی طــی مطالعه ای به
بررســی وضعیت فرش دســتباف ایران با تأکید بر فرش دستباف
روستایی پرداخته است .به گزارش تسنیم ،دفتر مطالعات زیربنایی
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در گزارشی با عنوان «بررسی
وضعیت فرش دستبافت ایران» آورده است؛ فرش دستباف از صنایعی
به شمار میرود که نقشی اساسی در اشتغالزایی و تأمین نیاز اقتصادی
خانوادهها و درعین حال ،رشــد اقتصادی کشور دارد .با وجود اینکه
قوانیــن و مقررات متعددی به خصوص پس از انقالب اســامی به

منظور توسعه فرش دستباف به تصویب رسیده است
فرش دستباف ،رونق سابق خود را به خصوص در نواحی
عشایری و روستایی ندارد و همانطور که آمارها نشان
میدهد ،سهم ایران از بازارهای جهانی از  41درصد در
سال  2003به  31درصد در سال  2013کاهش یافته
است .گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که با هدف تحلیل مشکالت
و راهکارهای توسعه فرش دستباف به ویژه در ابعاد حقوقی مدیریتی،
با تأکید بر فرش دستباف روستایی تهیه شده است ،تصریح میکند که

بازار پول
در حال حاضر حمایت از بافندگان ،سیاستها و برنامههای
مرتبط با توانمندسازی آنها کمرنگ شده و زنجیره تولید
و عرضه فرش دستباف دچار ایرادهای جدی است .به
نظر میرسد یکی از دالیل اساسی فراموشی تدریجی
بافندگان به خصوص در نواحی روســتایی و عشایری،
گذار تمرکز حمایتهای دولتی از بافندگان واقعی به ســمت تجار
و بازرگانان ،کاستی در بدنه ســاختاری مدیریت فرش دستباف و
ناکارآمدی نظام برنامه ریزی و مدیریت فرش دستباف باشد.

آثار تعجیل خریداران

حبابدرقیمتمسکنایجادشد

رکود در راه است

سرحدی :افزایش قیمت مسکن دلیل برای افزایش نرخ اجاره از طرف مالکان
عنوان میشود .این در حالی است که رشد قیمت مسکن کامال حبابی است و
هیچ دلیل منطقی برای این رشد وجود ندارد ،بنابراین به نظر میرسد با رشد
حبابی قیمت باید در انتظار رکود دوباره برای بازار مسکن باشیم
خسروی :باید استداللهای درست و
صحیحی از وضعیت بازار مسکن ارائه
کنیم .مردم و متقاضیان مسکن باید
در این بازار صبوران ه اقدام کنند .زمانی
که مردم یا مشاوران امالک میگویند
گرانی در این بازار ایجاد شده ،تمامی
کااله ا گران میشــود ،بنابراین باید
صبورانه در این بــازار کارها را پیش
ت مســکن در ماه رمضان
ببریم .قیم 
به ویژه در بــازار رهن و اجاره تثبیت
میشود و در برخی از مناطق نیز شاهد
کاهش قیمت نیز خواهیم بود
تحلیلگران اقتصادی عنوان میکنند که رشــد
اخیر قیمت مســکن کامال حبابی اســت و هیچ
دلیــل منطقی برای این رشــد وجــود ندارد،
بنابراین به نظر میرســد با رشد حبابی قیمت،
بایــد در انتظار رکود دوباره برای بازار مســکن
باشــیم .همزمان با نزدیک شدن به فصل نقل و
انتقال مسکن ،نرخ اجاره نیز در بازار اوج گرفته
اســت .این روزها صاحبخانهها نرخهایی را برای
واحدهای اجــاره ای خود پیشــنهاد میدهند
که تعجب بســیاری از مســتاجران را به خود وا
میدارد؛ به نظر میرســد افزایش قیمت دالر در
این مسئله بی اثر نبوده است و موجران به بهانه
شــرایط بازارهای موازی و به ویژه ارز ،قیمتها
را باال بردهاند.
این در شرایطی است که بر تعداد اجارهنشینان
در طول سالهای گذشــته به علت رشد باالی
قیمت مســکن و قــدرت پایین خرید مســکن
مردم افزوده شــده اســت .چندی پیش عباس
آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی نیز از این موضوع
پردهبرداری کرد و گفت :آمارها نشــان میدهد
که میزان اجارهنشــینی در ایران همانند ســایر
کشورها رو به افزایش است.
براســاس نتایــج سرشــماری ســال ،1395
هفتمیلیون خانوار در ایران مســتاجر هستند
و این آمار نشــان میدهد که اجارهنشــینی در
ایــران  36.8درصــد افزایش پیدا کرده اســت.
این در شــرایطی است که آمار غیررسمی شمار
اجارهنشینان در ایران را تا دو برابر اعداد مراجع

آماری رسمی اعالم میکنند.
حامد مظاهریان در اظهارنظری که چندی پیش
در خصوص تعداد مستاجران داشت ،عنوان کرد
که هر خانوار ایرانی برای تامین مســکن خود به
طور میانگین  12میلیون تومان در ســال هزینه
میکند.
در این شــرایط ،برخی تحلیلگران بازار مسکن
عنوان میکننــد با توجه به پاییــن بودن توان
اقتصــادی خانوارهای اجارهنشــین و موجودی
۴۹۰هزارمســکن خالی در تهران و  ۲.۶میلیون
مسکن خالی در کل کشــور ،افزایش نسبی در
تابستان امسال که فصل جابهجایی است ،قطعا
رخ خواهــد داد .اگرچه رئیــس اتحادیه امالک
اســتان تهران معتقد اســت که کاهش قیمت
مسکن در ماه رمضان اتفاق خواهد افتاد.
اما نکتــه ای کــه در این میان مطرح اســت،
اینکه امســال عالوه بــر این موضــوع افزایش
قیمت مســکن و همچنین افزایش قیمت دالر
و ســکه و طال بهعنــوان بازارهای مــوازی که
نقش تعیینکننــدهای از طرف صاحبخانهها در
نرخگذاری اجاره ملک دارد ،باعث شــده قیمت
اجاره رشد بیشتری نسبت به سالهای گذشته
داشته باشد و نگرانی از رشد دوباره قیمتها بعد
از ماه مبــارک رمضان و آغاز فصل جابهجایی از
این جهت بیشتر هم شده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی ،اجارهبها در زمستان
 ۱۳۹۶نســبت به مدت مشــابه سال قبل از آن
 ۹.۳درصد رشد داشته است .همچنین براساس
آمار بانک مرکزی ،در فروردین امســال شاخص
کرایه مســکن اجاری در شــهر تهران و در کل
مناطق شــهری نســبت به ماه مشابه سال قبل
به ترتیب  1.4و  9.3درصد رشد نشان میدهد.
بر این اساس ،ســهم هزینه مسکن در محاسبه
شــاخص کل بهای کاالها و خدمــات مصرفی،
معادل 33.1درصد گزارش شده است.
مکانیزم اجارهداری سنتی است

نرگس رزبان ،کارشناس بازار مسکن در بررسی
روند بازار اجاره سال جاری گفته است :با توجه
به اینکــه مکانیزم اجــارهداری در ایران مبتنی
بر شیو ه سنتی اســت و اکثریت قریب به اتفاق
موجرین ،افرادی هستند که مسکن را به عنوان
یک دارایی و با انگیــزه حفظ قدرت خرید پول

اروپا تسویه حساب با ایران
به یورو را پذیرفت

عضــو شــورای ملی
فرانسه گفت :اتحادیه
اروپا تســویه حساب
با ایران را مشروط به
عدم وضع تحریمهای
ثانویه به جای دالر به
یورو با ایران را انجام
میدهــد« .دلفایــن
اُو» ،عضــو شــورای
ملی فرانسه افزود :اتحادیه اروپا در حال بررسی
چگونگی حفاظت از شرکتهای خود در ایران و
اقدامــات مقابله ای در ارتباط با خروج ترامپ و
ایاالت متحده از برجام است.
وی تصریح کرد کــه گزینههای مختلفی را در
حال رصد کردن هســتیم و فکــر میکنم که
ایــن گزینهها در دو مقوله قرار میگیرند .اولین
مقولــه به این موضوع بر میگردد که چگونه به
سادگی از منافع خود حفاظت کنیم؟ چگونه به
شرکتهای خود اجازه دهیم که به انجام تجارت
در ایران یا ســرمایه گذاری در این کشور ادامه
دهند؟ چگونه شرکتهای خود را از تحریمهای
ثانویه حفاظت کنیم؟
«دلفاین اُو» خاطر نشان کرد که مقوله دوم آن
است که چگونه در ارتباط با اقدامات آمریکا که
میتواند روی شــرکتهای اروپایی تاثیر بگذارد
مقابله کنیم و اینکه آیا اتحادیه اروپا باید اقدامات
فرامنطقه ای اعمال کنــد یا خیر .اتحادیه اروپا
روی مقوله اول تمرکز میکند و رویکرد دوم را
در پیش نمیگیرد« .اُو» در ارتباط با ایده تهران
برای تسویه حساب معامالت با اتحادیه اروپا به
یورو گفت که این موضــوع با خروج آمریکا از
برجام و وضع مجدد تحریمها علیه ایران ارزش
بررسی دارد.
وی در ادامــه گفت :به هر ســاز و کاری که به

اروپا اجازه دهد به جای
دالر به یــورو با ایران
تجارت کند به شرطی
که مشمول تحریمهای
ثانویه آمریکا نشــود،
توجه خواهیــم کرد.
صندوق سرمایه گذاری
اروپایــی را بــا دقت
بررســی میکنیم که
شرکتهای اروپایی را محافظت میکند؛ بنابراین
تمام گزینهها را در نظر میگیریم.
از سوی دیگر ،یک منبع سیاسی اروپایی گفت:
اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی برای پرداخت
نفت ایران به یورو است.
یک منبع دیپلماتیک در گفت وگویی اعالم کرد:
اتحادیه اروپا در حال طرح برنامه ای برای تغییر
پرداختهای خرید نفــت از ایران به جای دالر
به یورو است.
همچنین دیــروز «فدریــکا موگرینی» رئیس
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا بعد از مذاکرات
خود با وزرای خارجی بریتانیا ،فرانسه ،آلمان و
ایران در بروکسل گفت :طرفین موافقت کردند
تــا روی راه حلهای عملی در ظرف چند هفته
آینده در پاســخ به خروج آمریــکا از برجام کار
کنند .اتحادیه اروپا و ایران مناســبات اقتصادی
خــود را در حــوزه تامین نفــت و گاز حفظ و
عمیق تــر میکنند .دونالد ترامپ در هشــتم
مــاه جاری میالدی اعالم کرد که آمریکا بهطور
رســمی از برجام خارج میشود و تصریح کرد
که تحریمهایی را که به واسطه توافق هسته ای
برداشــته بودند را با دیگر وضع میکند .وزرای
خارجی آلمان ،بریتانیا و فرانســه در بیانیه ای
مشــترک اعالم کردند که این کشورها حتی با
خروج آمریکا از برجام به آن متعهد خواهند ماند.

و بــه عبارتی بــا انگیزه ســفتهبازی خریداری
میکنند ،طبیعی اســت که میــزان اجارهبها در
تراز ســودآوری ســایر بازارها ،تغییرات قدرت
خرید پول (تورم) و قیمت مســکن قرار خواهد
گرفت.
به اعتقاد وی ،طی ســالهای اخیر تولید مسکن
از یک سو کاهش داشته و از سوی دیگر ،فزونی
تولید در اواخر دهه  ۸۰و اوایل دهه  ،۹۰پدیده
افزایش تعداد خانههای خالی را به دنبال داشته
است .بنابراین نمیتوان قضاوت دقیقی از کمبود
واحد اجارهای در مجموعه بازار داشــت ،اما در
سطح واحدهای کوچک متراژ با توجه به ساختار
عرضه ،با کمبود مواجه هستیم.
رزبان متذکر شــده است :طی ســالهای اخیر
بیش از  ۵۰درصد واحدهای مســکونی ساخته
شــده مساحت بیشتر از  ۹۰متر مربع داشتهاند،
امــا حداقل  ۶۰درصد معامالت خرید و اجاره به
واحدهای کمتــر از  ۹۰مترمربع اختصاص دارد
که این نابرابری خود باعث رشــد قیمت شــده
است.
رزبان همچنین بــه تاثیرگذاری عوامل روانی بر
تعیین نرخ اجارهبها اشــاره و عنوان کرده است:
عوامل روانی اغلب در سه ماهه دوم سال به دلیل
تقــارن با فصل نقل و انتقاالت بروز میکند و در
افزایش هیجانی اجارهبها اثرگذار است.
رشد قیمت مسکن حبابی است

علیرضا سرحدی ،کارشناس و فعال بازار مسکن
نیز نرخ اجاره را تابع نرخ تورم دانســته و گفته
است :با توجه به افزایش قیمتها در بسیاری از
بازارها ،افزایش نرخ اجاره دور از ذهن نیســت؛
هر چند بسیاری از اجارهنشــینان توانایی مالی
پرداخت اجارههای سنگین را ندارند.
بهگفته ســرحدی ،افزایش قیمت مسکن دلیل
برای افزایش نرخ اجــاره از طرف مالکان عنوان
میشــود .این در حالی اســت که رشد قیمت
مســکن کامال حبابی است و هیچ دلیل منطقی
برای این رشــد وجــود نــدارد ،بنابراین به نظر
میرســد با رشــد حبابی قیمت باید در انتظار
رکود دوباره برای بازار مسکن باشیم.
افزایش تدریجی اجارهبها قابل انتظار است

بهروز ملکی ،تحلیلگر بازار مســکن نیز چندی

پیش در کانال تلگرامی خود نوشت :اجارهبهای
ن و برونبخشــی
مســکن از عوامل مختلف درو 
متاثر اســت؛ به طوری که میتوان آن را تابعی
چند متغیره از عوامل متنوعی دانست (دو عامل
اصلی موثر بر نرخ رشــد اجاره مسکن ،نرخهای
تورم عمومی و رشد قیمت مسکن است).
به اعتقاد وی ،در فصول نقل و انتقاالت (نیمهاول
ســال) ،با تحریــک عوامل روانــی و انتظارات،
اجارهبهای مســکن رشــد میکند .پس از عبور
از این دوره ،با فروکــش نمودن تقاضای فصلی
و فشــار روانی در نیمه دوم سال ،نوسانات بازار
اجار ه مسکن تعدیل میشود.
وی همچنیــن در خصــوص چشــمانداز بازار
اجاره نوشــت :در خصوص چشمانداز بازار اجاره
افزایش تدریجــی اجارهبها از
در ســال ۹۷نیز
ِ
خردادماه ،قابل انتظار اســت .این روند ،قابلیت
تداوم تا شهریور را خواهد داشت.
مردم صبورانه وارد بازار مسکن شوند

با این وجــود ،مصطفی قلی خســروی ،رئیس
اتحادیه امالک اســتان تهران با تاکید بر اینکه
باید استداللهای درست و صحیحی از وضعیت
بازار مســکن ارائه کنیم ،گفته اســت :مردم و
متقاضیان مسکن باید در این بازار صبوران ه اقدام
کنند.
وی متذکــر شــده اســت :زمانی که مــردم یا
مشــاوران امالک میگویند گرانــی در این بازار
ایجاد شده ،تمامی کاالها گران میشود ،بنابراین
باید صبورانه در ایــن بازار کارها را پیش ببریم.
ت مســکن در ماه رمضان بــه ویژه در بازار
قیم 
ت میشــود و در برخی از
رهــن و اجــاره تثبی 
مناطق نیز شاهد کاهش قیمت نیز خواهیم بود.
نرخ اجاره در سال  ۹۷چه تغییراتی میکند؟

نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک نیز گفته
اســت :نرخ اجارهبها در ســال  ۹۷در شهرهای
کوچک تغییــری نخواهد کرد و در شــهرهای
بزرگ نیز به نســبت تقاضا نرخ اجارهبها افزایش
خواهــد یافت .یکی از عواملی که موجب رشــد
نرخ اجاره میشود ،سوداگری در این بازار است
و نرخ اجاره به صــورت حبابگونه و منطقهای
افزایش مییابد و برخی از سوداگران عامل رشد
سفتهبازانه نرخ اجارهبها در بازار هستند.

خسارت سانچی توسط شرکتهای بیمه
پرداختمیشود

معاون امــور دریایی
ســازمان بنــادر و
دریانــوردی گفت :با
پایان یافتن بررســی
علــت بروز ســانحه
نفتکــش ســانچی،
از این پس شــرکت
ملی نفتکش میتواند
دریافــت خســارت
از شــرکتهای بیمه را پیگیــری کند.هادی
حق شــناس با اعالم این خبر افزود :گزارش
نهایی غرق شــدن نفتکش سانچی به سازمان
بینالمللی دریانوردی ارسال شده است.
وی با بیان اینکه به نظر میرسد که نوع بیمه
این کشــتی هرگونه خســارت این حادثه را
پوشش میدهد ،گفت :امکان دریافت خسارت
بیمه ای از قبیل تجهیزات ،خدمه و کشتی از
شــرکتهای بیمه گر در اختیار شرکت ملی
نفتکش است .ســازمان بنادر و دریانوردی بر
اساس آیین نامههای علل بررسی سوانح ،تمام
تکالیف خود را در زمینه حادثه سانچی انجام
داده است.
 ۷۰درصــد بیمه نامه ســانچی متعلق به یک
شرکت بیمه نروژی و  ۳۰درصد تحت پوشش
شــرکتهای بیمه البــرز ( ۲۰درصد) و ملت
(۱۰درصد) بوده است؛ البته بیمه نامه نفتکش
ســانچی نزد بیمه مرکزی پوشــش پوشش
اتکایی داشته اســت .با توجه به آسیب کامل
ســانچی و غــرق شــدن آن ،پرداخت حدود
۱۰میلیون دالر از خسارت برعهده شرکتهای
بیمه ایرانی خواهــد بود که از این رقم حدود
پنج میلیون دالر ســهم دو شرکت بیمه البرز
و ملت و حدود پنج میلیون دالر ســهم بیمه
مرکزی اســت .این نفتکش  ۳۲میلیون دالر

ارزش داشــــــت و
مســئولیت پوشــش
بیمــه فــوت و نقص
عضو خدمه کشــتی
و همچنیــن آلودگی
احتمالــی دریــا هم
با کلــوپ بینالمللی
 P&Iاست.
معاون امــور دریایی
ســازمان بنــادر و دریانوردی بیــان کرد :در
نظریه نهایی که ارایه شــد ،نمایندگان ایران
و پاناما اعالم کردند که کشــتی فله بر چینی
(کریســتال)  ۱۵دقیقه قبل از برخورد این دو
کشتی مســیر خود را تغییر داده و این باعث
وقــوع این حادثه شــده اســت .نمایندگان
کشورهای چین و هنگ کنگ نیز اعالم کردند
کشــتی فله بر در مسیر شــمال -جنوب که
راه اصلی تردد دریایــی بوده ،حرکت میکرد
و نفتکش ســانچی که در مســیر فرعی قرار
داشت ،نباید وارد مسیر اصلی میشد.
حق شــناس با اشاره به مســئله غرق شدن
این نفتکش در آبهای چین گفت :بر اساس
کنوانســیونهای بیــن المللــی الیروبی ،اگر
کشتی مغروقه عامل ناامنی تردد در دریا شود،
اولویت نخســت با مالک آن است که آن را از
دریا خارج کند در غیر این صورت کشــتی در
محلی که غرق شــده باید توسط کشور مورد
نظر از دریا خارج شود.
به گــزارش ایبِنا ،در  ۱۵دیمــاه  ۹۶بر اثر
برخورد دو کشــتی نفتکش ســانچی و فله بر
کریستال چینی در آبهای چین این نفتکش
بر اثر آتش سوزی گسترده منفجر شد وهمه
 ۳۲نفر خدمه نفتکش سانچی جان خود را از
دست دادند.
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دستور العمل تامین مالی جمعی در بورس قطعی شد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از نهایی شدن دستور العمل تامین مالی جمعی در بازار
سرمایه خبر داد .به گزارش ایبِنا ،شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اجرای
دستور العمل تامین مالی جمعی در بازار سرمایه خبر داد و گفت :در شورای عالی بورس با
تالش وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،تفاهم نامه دستورالعمل تامین مالی
جمعی نهایی شد.

خبر

شرایط تامین ارز
خرید نسیه اعالم شد

براساس سامانه جامع تجارت ،بانک مرکزی به
واردکنندگانی که منشا ارز غیربانکی داشتهاند،
امکاناتی را ارائه کرده اســت .به گزارش ایبِنا،
بانک مرکزی طی بخشنامه  ۹۷/۴۶۳۲۷مورخ
 ۱۸اردیبهشــت  ۱۳۹۷امکان تأمین ارز الزم
برای تسویه حساب این دسته از واردکنندگان
با فروشندگان خارجی را در تمامی بانکهای
کشور ایجاد کرده است .برای بهرهمندی از این
امکان ،واردکنندگان الزم است با رعایت نکات
زیر ،به بانک عامل مراجعه کنند :سررســید
پرداخت خرید نسیه باید از تاریخ  ۲۲فروردین
 ۱۳۹۷به بعد باشد؛ تمام منشأ ارزهای مذکور
باید پیــش از مراجعه به بانک ،در ســامانه
جامع تجارت اعالم ترخیص شده باشد؛ پس
از مراجعــه بازرگان ،بانک عامــل در پورتال
ارزی اقــدام به ثبت خدمت با عنوان «تأمین
ارز خرید نســیه» میکند و فرآیند تأمین ارز
مانند سایر خدمات طی میشود؛ مهلت ثبت
خدمت و تأییــد آن در بانک مرکزی تنها تا
تاریخ  ۱۰/۳/۱۳۹۷است.

تاکید ایران و ژاپن بر توسعه
همکاریهایگمرکی

روسای گمرکات ایران و ژاپن با یکدیگر دیدار
و بر توســعه همکاریهای گمرکی میان دو
کشــور تاکید کردند .فرود عسگری که برای
شــرکت در نوزدهمین اجالس روســای کل
گمرکات کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه
در فیجی بهســر میبرد ،در حاشیه اجالس
مذکــور با رئیس کل گمرک ژاپن دیدار کرد.
در این دیــدار طرفین بر تســریع بر انجام
مراحــل امضای موافقت نامــه همکاریهای
گمرکی که از ســال گذشــته و پس از دیدار
روســای کل گمرکات وقت ایران و ژاپن در
دســت اقدام بوده است ،تاکید کردند .رئیس
کل گمرک ژاپن نیز در این دیدار از حمایت
وزیر اموراقتصــادی و دارایــی و رئیس کل
گمرک کشــورمان از نامزدی کونیو میکوریا
دبیر کل سازمان جهانی گمرک در انتخابات
آتی که مقرر است در خرداد ماه سالجاری در
بروکسل در جریان برگزاری شورای سازمان
جهانی گمرک انجام پذیرد ،قدردانی کرد.

بانک

افتتاح  ۲۶هزار حساب
تسهیالتمسکنبانکملی

تعداد حسابهای طرح ویژه مسکن بانک ملی
ایران از مرز  ۲۶هزار فقره گذشت .طرح ویژه
مســکن که به منظور ارائه تسهیالت خرید و
ساخت مسکن در نیمه دی ماه سال گذشته
توســط بانک ملی ایران آغاز شــد ،اکنون با
استقبال گسترده ای از سوی متقاضیان مواجه
شده است .متقاضیان تسهیالت میتوانند با
افتتاح سپرده ویژه مسکن در همه واحدهای
بانــک ملی ایران و طی مراحل قانونی ،از این
تسهیالت اســتفاده کنند .در روش دیگر که
به تازگــی و پس از عرضه اوراق تســهیالت
مســکن بانک ملی ایران در فرابورس میسر
شــده ،متقاضیان میتوانند ایــن اوراق را از
طریق فرابورس خریداری کرده و تســهیالت
را دریافت کنند.

امکانات جدید همراه بانک
پاسارگاد در نسخه ios

بانکپاســارگاد به منظــور افزایش خدمات و
رفاه حال مشــتریان ،امکانــات جدیدی را به
موبایلبانک (همراه بانک پاسارگاد) در نسخه
 iosافزود .مهمترین این امکانــات ،راهاندازی
قابلیت ورود با تشخیص چهره در گوشیهای
آیفون  Xاســت .ســایر امکانات اضافه شده
عبارتند از :امکان دریافت گردش سپردههای
ارزی (تــک ارزی) و نمایش لوگو بانک مقصد
در انتقال وجوه مشتریان .گفتنی است ،بانک
پاسارگاد خدمت همراه بانک (موبایل بانک) را
همراه با دیگر خدمات نوین بانکی خود ،از جمله
بانکداری مجازی ،کیف پول همراه پاســارگاد
(کیپاد) ،برنامه موبایلــی بانکداری اجتماعی
ت وجه نقد از
بانک پاســارگاد (ویپاد) ،برداش 
خودپردازهای بانک پاسارگاد بدون استفاده از
کارت ،انتقال وجه کارتابلی ،پرداخت انواع قبض
با امکان اسکن بارکد و ...ارائه میدهد.

یادداشت

خرد ه رمز ارز بانک مرکزی؛
فرصتها و مالحظات
پوریا چوبچیان صاحبنظر بانکی

خردهرمزارز بانک مرکزی جایگزینی الکترونیک
برای اسکناس نقد اســت .بنابراین به ازای از
چرخه خارج کردن هر واحد پول کشــور ،یک
واحد از خردهرمزارز بانک مرکزی میتواند تولید
شــود .بانکهای مرکزی کشورهای مختلف با
گسترش رمزارزهای مبتنی بر بالکچین و نفوذ
سریع استفاده آن در دنیا ،به فکر تولید رمزارزی
ملی افتادند .بر اساس ماهیت دسترسی بانک
مرکزی میتواند دو نوع رمز ارز منتشــر کند:
نوع اول رمز ارزی که برای استفاده خرد میان
مردم منتشر شود و دسترسیاش جهانی باشد و
نوع دیگر رمز ارزی که برای مبادالت بینبانکی
منتشر شود و دسترسیاش محدود به مؤسسات
مالی شود .نوع اول ،خردهرمز ارز بانک مرکزی
( )Retail Central Bank Crypto Currencyنام دارد.
خرده رمز ارز بانک مرکزی هنوز در کشــوری
تولید و منتشر نشده ،اما مفهوم آن به صورتی
گســترده در جوامع دانشــگاهی و تحقیقاتی
مورد بحث قرار میگیرد .شناختهشــدهترین
پروژه برای عملیاتیسازی آن ،پروژه فدکوین
( )Fed coinاســت که پیشــنهاد تولید رمز
ارز بانــک مرکزی برای فــدرال رزرو آمریکا را
دارد .بانک مرکزی ســوئد نیــز با پروژه تولید
ایکرونا ( )e-Kronaتالش گســتردهای برای
تولید خرده رمز ارز بانــک مرکزی انجام داده
اســت .خرده رمز ارز بانک مرکزی جایگزینی
الکترونیک برای اسکناس نقد است .بنابراین به
ازای از چرخه خارج کردن هر واحد پول کشور،
یک واحد از خرده رمز ارز بانک مرکزی میتواند
تولید شود .در این صورت پایه پولی کشور تحت
تأثیر قرار نمیگیرد و حجم پول در گردش ثابت
میماند .بانک مرکزی ایران نیز مانند بسیاری
از کشورها برای انتشار رمزارز مختص به خود
عالقه نشــان داد و وزارت ارتباطات را مأمور به
بررسی این امر کرد .وزارت ارتباطات نیز بانک
عامل خود ،پســتبانک را مأمور انجام این کار
کرد .هر تصمیمی در خصوص انتشــار خرده
رمز ارز بانک مرکزی مســتلزم بررسی مزایا و
مالحظات مربوط به آن اســت .از فرصتهای
فراگیرشدن خرده رمز ارز میتوان به حملونقل
آسان ،امکان انتقال در سراسر جهان و بیشتر
کردن دامنــ ه عمل سیاســتگذار در اعمال
سیاست پولی اشاره کرد اما در کنار این موارد،
باید به نگرانیهای ناشی از فراگیری خردهرمزارز
بانک مرکزی و گرفتن جای اسکناس و سپرده
بدهی نیز اندیشید.
یکی از ویژگیهای مهم خــرده رمز ارز بانک
مرکزی ،انتقال آن به صــورت همتا ب ه همتا
اســت .بر خالف انتقال پول در شبکه شتاب،
در انتقال رمزارز هویــت واقعی انتقالدهنده
مشخص نمیشود و نوعی از ناشناسی مشابه
انتقــال پول نقد در انتقال خرده رمز ارز وجود
دارد .ایــن ویژگی از یک ســو میتواند برای
شهروندانی جذاب باشد که عالقهمند به حفظ
حریم اطالعاتی خود هستند و از سویی دیگر
میتوانــد برای دولتها نگرانیهای ناشــی از
پولشــویی و تأمین مالی تروریسم را به وجود
آورد .از آنجــا که حملونقل حجم باالی پول
از طریــق خرده رمز ارز دشــواری حملونقل
اسکناس فیزیکی را ندارد ،با گسترش استفاده
از خرده رمز ارز به جای حســاب ســپرده و
اسکناس ،نگرانیهای پولشویی و تأمین مالی
تروریسم تشدید میشــود .ویژگی مهم دیگر
خردهرمز ارز بانک مرکزی ،نگهداری شخصی
آن ،همانند اســکناس اســت .با فراگیر شدن
نگهداری شخصی خردهرمز ارز بانک مرکزی
به جای حساب سپرده جاری ،اختاللی جدی
در کسبوکار بانکهای تجاری پدید میآید که
میتواند منجر به بیثباتی نظام پولی کشــور
شــود .بنابراین در کنــار توجه به فرصتهای
ناشــی از انتشــار خردهرمز ارز بانک مرکزی
باید به مخاطرات ناشی از فراگیرشدن آن نیز
توجه کرد و تمهیداتی بــرای برطرف نمودن
نگرانیهای مربوط به آن اندیشید.

نگاهی دوباره به
طرحیقدیمیدرکشاورزی

ادامه از صفحه یک اقتصادی

باید اذعان نمود که فرهنگ حاکم بر روستاهای
کشور و وضعیت اقتصادی موجود به گونهای
است که پذیرش این امر توسط روستاییان که
دیگر قادر نیســتند مانند قبل با پیش آمدن
ازدواج فرزند یا بروز بیماری با فروش قطعهای
از زمین به راحتی نیاز خود را برطرف نمایند،
بسیار ســخت خواهد بود .اما میتوان با تهیه
بستههای تشــویقی مناسب و چشمگیر ،این
عزیــزان زحمتکش را راغب و آنها را ســامان
بخشــید و تحولی در این بخش ایجاد نمود.
به نظر میرســد وضعیت موجود خصوصا با
خصومتهایی که دشمنان ملت مترصد آنند،
ارزش دارد که مســئوالن محترم در این باره
بیشتر تعمق نموده و بدون نگرش متعصبانه
مورد بررسی و بازنگری قرار دهند.
* کارشناس ارشدکشاورزی

