
رییس پژوهشکده فناوری اطالعات پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات با یادآوری کاربرد های کالن داده ها در 
حوزه بانکی گفت: با تجزیه و تحلیل تراکنش های بانکی 

می توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
»محمد شهرام معین« افزود: بزرگترین مزیت تحلیل های کالن 
جمله  از  مختلف،  های  حوزه  در  وری  بهره  افزایش  ای،  داده 
کشاورزی، انرژی و سالمت، خرده فروشی، مالی، کاربردهای بانکی 

و حمل و نقل و سنجش است.
وی، طبقه بندی امنیتی کالن داده ها را یکی دیگر از اقدامات 
و  بیان  حوزه  این  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه 
خاطرنشان کرد: این موضوع در قالب یکی پروژه در حال تعریف 

بوده که بزودی تصویب و اجرایی خواهد شد.
این مقام مسئول در تعریف کالن داده ها یا داده های عظیم 
گفت: به داده هایی با حجم باال که با ابزارهای پردازش داده های 
سنتی قابل پردازش نبوده و از سه ویژگی حجم، سرعت و تنوع 

برخوردارند، کالن داده اطالق می شود.
وی اظهار داشت: حجم داده ها در چند سال اخیر به سرعت 
افزایش یافته، به طوری که گفته می شود در پنج سال اخیر به 

اندازه آغاز تاریخ تاکنون اطالعات تولید شده است.
الگوریتم  داشت:  بیان  اطالعات  فناوری  پژوهشکده  رییس 
امکانات  و  اند  شده  تر  کامل  ها  داده  کالن  پردازش  های 
با  داده  مراکز  و  قوی  سرورهای  و  سازی  ذخیره  و  پردازشی 
توان باال و ذخیره سازی در حد »پتا« و »زتا بایت« و باالتر 

ایجاد شده اند.
که  است  اطالعات  از  واحد  یک   )Petabyte( پتابایت  یک 
برابر یک کادریلیون بایت، یا 10 به توان 15 بایت و یک زتابایت 
)Zettabyte( یک واحد از اطالعات که برابر 10 به توان 21 

بایت است.
وی ادامه داد: از طرفی الگوریتم های هوش مصنوعی، یادگیری 
ماشین و داده کاوی پیچیده تر و کاملتر شده اند و این دو با هم، 
امکان ذخیره سازی، پردازش و تحلیل داده ها و استخراج دانش و 

معنی از آنها را فراهم کرده است.
معین با یادآوری اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در حوزه کالن داده ها، افزود: از چند سال پیش وزارت ارتباطات 
حوزه کالن داده ها را در کنار 5 جی، اینترنت اشیا، یارانش ابری 
و زنجیره بلوکی به عنوان فناوری های نوین در اولویت کاری خود 

قرار داده است.
 تهیه نقشه راه کالن داده ها

وی، نخستین اقدام پژوهشگاه ارتباطات در حوزه کالن داده ها را 
تهیه نقشه راه این حوزه بیان کرد و گفت: در این نقشه راه، جنبه 
های مختلف حقوقی و کسب و کاری آن دیده شده و پس از اعمال 

آخرین اصالحات و به روز رسانی به زودی برای تصویب به وزارت 
ارتباطات ارائه می شود.

معین، موضوع رگوالتوری کالن داده ها را یکی دیگر از اقدامات 
پژوهشکده فناوری اطالعات اعالم کرد و افزود: پروژه رگوالتوری 
کالن داده ها با درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی از سال 96 در حال انجام بوده و در مراحل پایانی قرار دارد 

که به نتایج خوبی نیز رسیده است.
رییس پژوهشکده فناوری اطالعات، برگزاری نشست های کالن 
داده ها را یکی دیگر از اقدامات این پژوهشکده بیان کرد و گفت: 
این نشست ها از سال 96 در قالب جلسه های تبادل نظر و جامعه 
آزاد کالن داده ها برگزار می شود، زیرا یکی از اقدامات مهم در 
حوزه فناوری های نوین ایجاد جامعه آزاد است که در آن تبادل 
دانش و به اشتراک گذاری اطالعات بین ذینفعان این حوزه انجام 

می شود.
وی، حکمرانی داده ها و کالن داده های کشور را یکی دیگر از 
موضوع های بسیار مهم این حوزه اعالم و خاطرنشان کرد: در حال 
تهیه پیش نویس الیحه حکمرانی داده ها و کالن دادها هستیم 
که با تصویب آن، مشکالت شناسایی داده ها و کالن داده ها، 

امنیت، حریم خصوصی و خال قانونی دسترسی به این داده ها و 
تجمیع و یکپارچه سازی و تحلیل آنها در سطوح بزرگ از جمله 

سطح ملی رفع شود.
معین یادآور شد: کالن داده هایی که در کشور وجود دارد بیشتر 
در دولت تولید می شود و ملی است اما در برخی مواقع بخش 

دولتی در مورد اهمیت آن آگاهی ندارد.
و  ارتباطات  پژوهشگاه  اطالعات  فناوری  پژوهشکده  رییس 
فناوری اطالعات تاکید کرد: ایجاد زیست بوم و چرخه کالن داده 
ها به دلیل هزینه های باال یا ممکن نبودن ورود بخش خصوصی 
در برخی حوزه ها ممکن است دچار مشکل شود و به همین علت 
آزمایشگاه کالن داده ها با هدف کمک به بخش خصوصی در این 

پژوهشگاه تجهیز می شود.
وی با بیان اینکه آزمایشگاهی با ویژگی ها آزمایشگاه کالن داده 
های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور وجود ندارد، 
ادامه داد: این آزمایشگاه که در سال 98 راه اندازی می شود در 
حوزه کالن داده ها به تجاری سازی و صنعتی کردن این حوزه 

کمک می کند.
این مسئول به پیمایش وضعیت کالن داده ها در سال 96 درباره 

وضعیت این حوزه در کشور اشاره کرد و افزود: برای پیمایش 
این حوزه در 2  از شرکت ها و فعاالن  وضعیت کالن داده ها 
نمایشگاه الکامپ و تله کام و همچنین از صاحبنظران این حوزه 
نظرخواهی شد و این پیمایش در قالب رگوالتوری کالن داده ها به 
صورت مقایسه ای ادامه یافت که وضعیت ما در این حوزه در حال 

حاضر را نشان می دهد.
وی گفت: اطالعات پیمایش کالن داده ها و نیز دیگر فعالیت 
های پژوهشگاه در این زمینه در سایت طرح کالن داده ها به 

آدرس bigdata.itrc.ac.ir قابل دسترس است.
به گزارش ایرنا، نقشه راه کالن داده ها همسو با اجرای سند 
راهبردی برنامه ششم توسعه کشور و برای تحقق هدف کمی 
»رصد، پژوهش و ارتقای دانش داخلی« در بخش کالن داده ها در 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تدوین شده است.
ارتباطات و  از طرف وزارت  راه که  نقشه  هدف طرح تدوین 
فناوری اطالعات به پژوهشگاه ابالغ شد، شناسایی ابعاد مختلف 
فناوری کالن داده ها و فراهم سازی بستری مناسب برای ایجاد و 
توسعه اکوسیستم فناوری کالن داده ها و بهره گیری از ارزش های 

پنهان در کالن داده ها در کشور است.

اقتصادی 5

همتی تاکید کرد

تمرکز جدی بانک ها به تامین سرمایه در گردش تولید

رییس کل بانک مرکزی بر توجه به تولید و رشد اقتصادی در جهت تقویت 
ارزش پول ملی تاکید کرد و در این راستا تمرکز جدی بانک ها به تامین 

سرمایه در گردش بخش تولید را کلیدی خواند.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی با اشاره به ثبات نسبی در بازار ارز، بر تقویت 
تدریجی ارزش پول ملی تاکید کرد و گفت: در کنار برنامه های بانک مرکزی اکنون 
توجه جدی به تولید و رشد اقتصادی باید جزو اولویت های اصلی سیاست های 

اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: در شرایط فعلی، تمرکز جدی بانک ها به نحوه تأمین سرمایه در 

گردش تولید، بسیار کلیدی است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: توجه داشته باشیم ضرورت اصالح نظام 
بانکی که امری فوری است، ما را در مسیر تضعیف بانک ها که 90 درصد تأمین 
مالی را بر دوش دارند، قرار ندهد، بلکه سیاست پولی به طور هدف مند در راستای 

تقویت این کارکرد تغییر یابد.
همتی همچنین با اشاره به دریافت خبرهایی مبنی بر باز شدن کانال های مالی 
با کشورهایی که نفت ایران را در این برهه برداشت می کنند، اظهارکرد: با توجه 
به خبرهایی مبنی بر عزم جدی صادرکنندگان در وارد کردن ارز صادراتی خود 
به چرخه اقتصاد، نیازهای وارداتی تولید به سرعت، تخصیص و تأمین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که در سخت ترین شرایط تحریمی و جنگ تمام عیار 
اقتصادی قرار داریم..

رییس سازمان تعاون روستایی:

مشکل بازار میوه، میادین میوه و تره بار هستند
رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی اعالم کرد که مشکل بازار میوه و 
تره بار را باید در میادین مرکزی میوه وتره بار جستجو کرد، چرا که قیمت 
انواع میوه از باغ و باراندازهای ما متعادل است و اما وقتی به میدان میوه 

وتره بار می رسد، ناگهان با رشد قیمت ها مواجه می شویم.
به گزارش ایسنا،   بازار میوه و تره بار یکی از پرنوسان ترین بازارهایی بوده که 
طی ماه های اخیر مردم آن را تجربه کرده اند و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی 
از متوسط قیمت خرده فروشی برخی اقالم خوراکی در هفته منتهی به نهم آذر ماه 
امسال، سبد میوه و تره بار با افزایش قیمت یک درصدی نسبت به هفته قبل از این 
بررسی، 6.1 درصدی نسبت به هفته مشابه ماه قبل و افزایش قیمت 68.۷ درصدی 

نسبت به هفته مشابه سال قبل مواجه شده است.
حسین شیرزاد، رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی، در این باره که چرا قیمت 
میوه با این نوسانات تند رو به روست و مشکل این بازار را باید در کجا جستجو کرد؟ 
اظهار کرد: مشکل بازار میوه و تره بار را باید در میادین مرکزی میوه وتره بار جستجو 
کرد، چرا که قیمت انواع میوه از باغ و باراندازهای ما متعادل است ولی وقتی به میدان 

میوه وتره بار می رسد، ناگهان با رشد قیمت ها مواجه می شویم.
وی افزود: همه تالش مان را می کنیم که قیمت انواع میوه و تره بار از سر زمین و 
باغات تا میدان میوه و تره بار کنترل شود، اما وقتی که این محصوالت به میادین 
میوه و تره بار می رسد همه چیز تغییر می کند و وقتی میوه به دست مردم می رسد، 

با افزایش قیمت رو به رو شده است.
رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه میوه از باغداران با قیمت های 
پایین خریداری می شود، ادامه داد: تولیدکنندگان و باغداران قیمت میوه را افزایش 
نداده اند و آن ها بر اساس نرخ تورم ساالنه، درصدی نرخ تورم را باال می برند، اما هر 
اتفاقی در حوزه افزایش قیمت میوه و تره بار مانند گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی، 
پرتقال و... می افتد به میادین میوه و تره بار و فروشندگان آن محصوالت بر می گردد 

و به تولیدکنندگان ربطی ندارد.

سکونت ۷۷ درصد تهرانیها در خانه های زیر ۱۰۰ متر
در شرایطی که ۷۷ درصد مردم تهران در خانه های کمتر از ۱۰۰ متر مربع 
زندگی می کنند، میانگین متراژ واحدها در پروانه های صادره همچنان 

باالی ۱۰۰ متر است.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران به دلیل سوددهی باال در بخش مسکن 
لوکس و نیمه لوکس که طی دهه های گذشته وجود داشته با تناقضاتی مواجه شده 
که هنوز الینحل باقی مانده است؛ به طوری که با وجود ۴90 هزار واحد مسکونی 

خالی در شهر تهران، همچنان روند تولید مسکن تناسبی با الگوی مصرف ندارد.
مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه با بیان اینکه در شهر 
تهران تقاضا برای واحدهای کوچک و عرضه در واحدهای بزرگ انجام می شود گفت: 
2۳ درصد مردم تهران در خانه های باالی 100 متر مربع و ۷۷ متر در خانه های 
کوچکتر زندگی می کنند. اما همچنان میانگین متراژ واحدها در پروانه های صادره، 

باالی 100 متر مربع است.
وی افزود: تقاضا برای واحدهای کوچک و عرضه واحدهای بزرگ، منجر به گرانی 
شدید و کمبود واحدهای کوچک از یک طرف و و حدود 500 هزار واحد خالی در 

استان تهران شده است.
به گفته روانشادنیا، یکی از راهکارها تغییر الگوی ساخت متناسب با تقاضای مصرف 
کننده واقعی است. همچنین بانکها، شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان 
نظام مهندسی ساختمان و انجمنها و تشکلهای حرفه ای، شرایط ساخت واحدهای 

کوچک متراژ را تسهیل کنند.
همچنین کارشناسان معتقدند عدم توازن بین عرضه و تقاضا به ویژه در شهرهای 
بزرگ باعث شده تا فایل های اجاره کاهش یابد و در این شرایط که تقاضا از عرضه 
پیشی گرفته، مسکن گران می شود. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی در اواسط 
سال 96 باعث شد، تا نرخ اجاره بها افزایش قابل مالحظه ای پیدا کند.   در ادامه 
نرخ ارز نیز افزایش پیدا کرد که تاثیر خود را در افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن 

نشان داد.
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رشد ۱۰۸ درصدی ارزش معامالت بازار بدهی
آمارها نشان می دهد که در این هفته ارزش معامالت بازار بدهی ایران نسبت به هفته گذشته با ۱۰۸ درصد رشد مواجه شده است. به گزارش ایسنا، طی پنج روز کاری بورس تهران در هفته جاری شاخص کل بازده نقدی و قیمتی توانست 3۰۸۸ 

واحد رشد کند و بار دیگر کانال ۱66 هزار و ۸6۰ واحدی را بازپس گیرد. در چهارشنبه هفتم آذر ماه سال جاری شاخص آزاد شناور در تراز ۱۷۴ هزار و 962 واحدی قرار داشت اما با گذشت پنج روز کاری ۴۰۴3 واحد رشد کرد و تا رقم ۱۷9 هزار و 
پنج واحدی را تجربه کرد. همچنین شاخص بازار اول در پی این مدت 29۴۵ واحد افزایش یافت و تراز ۱23 هزار و 33۷ واحدی را تجربه کرد. شاخص بازار دوم نیز در این مدت با رشد 29 هزار و ۱6 واحدی همراه شد.

 رییس پژوهشکده فناوری اطالعات:

تشخیص پولشویی با تحلیل تراکنش های بانکی ممکن است
اخبار

 مقاومت  اقتصاد در تطبیق سازی

چرا با وجود کاهش نرخ ارز کاال ارزان نشد؟

مروری بر وضعیت صادرات پس از اجرای پیمان سپاری ارزی

افغانستان معادالت را به هم زد!

نایب ریس اتاق ایران و چین، عدم تطبیق اقتصاد با کاهش نرخ ارز را علت 
عمده ارزان نشدن بسیاری از کاال ها دانست.

 فاطمه اکبرخانی؛ مجیدرضا حریری در گفت و گو با خبرنگاراقتصادآنالین با بیان 
این که انتظار تورمی و ترس از آینده عامل اصلی جهش قیمت ها همگام با افزایش 
نرخ ارز بود، اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز به نوعی ترس از گران شدن در آینده منجر 
به جهش قیمت ها شد اما با وجود کاهش نرخ شاهد ارزان شدن کاال ها نیستیم و دلیل 

اصلی این موضوع این است که مردم به پایداری روند کاهشی امید ندارند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگر این است که مجموعه کاالهایی که با 
معیشت مردم در ارتباط هستند، در بدترین حالت حدود ۷0درصد رشد کرده و کم تر 
کاالی مصرفی پیدا می شود که تا 100درصد یا بیشتر گران شده باشد، اما نرخ ارز 

در این مدت چیزی حدود ۴برابر افزایش یافت، بنابراین استدالل می توان گفت هیچ 
کاالیی مانند معدل حرکت دالر حرکت نکرده و نباید به این زودی توقع کاهش آن ها 

را داشته باشیم.
حریری به کاهش ۴00درصدی ارزش پول ملی وهمچنین افت حدود 100درصدی 
قدرت خرید مردم در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به این روند، زمانی 
که دالر روی نرخ حدودا ۷هزار تومان ثبات پیدا کند می توان انتظار کاهش قیمت سایر 

بخش های اقتصاد مانند مسکن، خودرو و سایر کاال ها داشت.
نایب رییس اتاق ایران و چین با اشاره به وضعیت تحریم ها و تاکید بر حفظ منابع 
ارزی، بیان کرد: در این شرایط دولت سعی می کند دست به عصا و با احتیاط حرکت 

کند چراکه اقتصاد مریض ایران به شدت نیاز به مراقبت دارد.

در حالی که برخی از تجار و صادرکنندگان بعد از اجرای پیمان سپاری ارزی بارها 
نسبت به احتمال کاهش یا توقف صادرات هشدار داده بودند، جدیدترین آمارها 
نشان می دهد تنها صادرات به افغانستان با کاهش مواجه شده، اما صادرات ایران 
به مقاصد پاکستان و کشورهای مستقل مشترک المنافع )CIS( با افزایش همراه 

بوده است.
به گزارش ایسنا، اواسط شهریور ماه رئیس کل بانک مرکزی از ابالغ بخشنامه ای به 
گمرکها خبر داد که براساس آن، صادرکنندگان باید با امضای پیمان سپاری ارزی، تعهد 
بدهند ارز حاصل از صادرات را ظرف سه ماه به کشور وارد کنند؛ البته این بخشنامه در 

ماه های بعد دستخوش تغییراتی شد.

این طرح باعث اعتراض صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی شد، چراکه به گفته آن ها این 
بخشنامه با قانون واردات و صادرات مغایرت دارد و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز طی نامه ای 

به معاون اول رئیس جمهوری خواستار اعمال اصالحاتی در این طرح شد.
در این نامه ذکر شده بود که صادرات به کشورهایی همچون عراق، افغانستان، کشورهای 
منطقه CIS و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که از بسیاری از مواقع با استفاده از 
ریال جمهوری اسالمی ایران انجام می شود، نمی تواند مشمول حکم بازگشت ارز به چرخه 
اقتصادی کشور باشد و با اجرای این دستورالعمل، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل 

و احیاناً با توقف روبرو خواهد شد.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در هفته اول مهر ماه اعالم کرده بود که 

صادرات ایران به عراق نصف شده و علت آن را پیمان سپاری ارزی و اعتصاب کامیون داران 
عنوان کرده بود. در چنین شرایطی جدیدترین آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه 
تجارت نشان می دهد میزان صادرات به پاکستان و کشورهای مستقل مشترک المنافع 
CIS در ماه مهر امسال به ترتیب 2۷.۳ و 29 درصد نسبت به شهریور ماه افزایش یافته 
است. همچنین ارزش صادرات به دو مقصد ذکر شده در مهر ماه حدود ۳۳ درصد نسبت به 

ماه قبل از آن بیشتر شده و به ترتیب به 116 و 18۴ میلیون دالر رسیده است.
در این میان تنها میزان صادرات محصوالت ایرانی به افغانستان به لحاظ وزنی و ارزشی 
به ترتیب ۳0.8 و 1۳ درصد در مهر ماه نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافته و به حدود 

20۳ میلیون دالر رسیده است.

و  نساجی  و صادرات  تولید  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
پوشاک ایران با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی صنعت 
پوشاک جهت تخصیص ارز از مدت ها قبل ریال خود را 
به صرافی ها داده اند، گفت: متاسفانه ریال تولیدکنندگان 
این  و  است  رفته  خواب  به  صرافی ها  در  پوشاک  حوزه 

درحالی است که ارزی دریافت نکرده اند.
به آخرین وضعیت  اشاره  با  ایسنا،  با  نامی در گفت وگو  مجید 
در حال حاضر  اظهار کرد: مشکلی که  در کشور،  پوشاک  تولید 
تولیدکنندگان پوشاک با آن روبروهستند کمبود مواد اولیه و نقدینگی 

است که موجب شده میزان تولید کارخانجات تا یک سوم کاهش 
یابد و این اتفاق در حالی رخ داده است که به دلیل ممنوعیت واردات 
پوشاک و افزایش هزینه قاچاق با توجه به رشد نرخ ارز، بازار به شدت 

تشنه کاالست.
وی با اشاره اینکه پوشاک در زمره 1۴00 قلم کاالیی قرار گرفته 
که واردات آن ممنوع شد و در عین حال با توجه به افزایش نرخ ارز 
قاچاق هزینه بر شده است، گفت: در شرایط فعلی فرصت مناسبی 
برای تولیدکنندگان داخلی در حوزه پوشاک به وجود آمده است 
هرچند کمبود نقدینگی و مواد اولیه به شدت بر روی میزان تولید اثر 

گذاشته و واحدهای تولیدی نمی توانند ظرفیت خود را افزایش دهند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
در مورد کاهش میزان نقدینگی واحدهای تولیدی نیز، خاطرنشان 
کرد: به دلیل شرایط به وجود آمده در اقتصاد کشور در حال حاضر 
بیشتر نقل و انتقاالت پولی به صورت نقدی انجام می شود و این در 
حالی  است که پیش از این  پول به صورت بلندمدت پرداخت می شد.
نامی، افزود: قیمت مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولیدکنندگان 
از چند ماه پیش تا سه برابر افزایش یافته است و با توجه به وضعیت 
ارزی پیش آمده و نیز احتماالتی که در خصوص عدم ثبات نرخ ارز 
وجود دارد کمتر کسی حاضر به فروش مدت دار محصوالت خود 
است و مواد اولیه و یا قطعه صرفا به صورت نقدی این کار مد نظر 
قرار می شود. وی همچنین در خصوص کمبود مواد اولیه واحدهای 
تولیدی، بیان کرد: کمبود مواد اولیه در حوزه پوشاک به چند دلیل 
عدم  و  دارد  وجود  نیما  سامانه  در  که  مشکالتی  است؛  داده  رخ 
تخصیص ارز به صنایع نساجی و پوشاک موجب شده تا واحدهای 
تولیدکننده به صورت قطره چکانی ارز مورد نیاز خود را از این سامانه 
دریافت کنند. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک ایران، اضافه کرد: عالوه بر این بسیاری از شرکت های فعال در 
صنعت پوشاک از مهرماه سال جاری ریال خود را به صرافی ها ارائه 
کرده اند اما پول ها همچنان حواله نشده است و صرافی ها به موقع کار 
خود را انجام نمی دهند. باید نظارت هرچه بیشتر توسط بانک مرکزی 
بر عملکرد صرافی ها مدنظر قرار گیرد چرا که با توجه به نرخ تورم و 

بهره پول زیادی نزد آنها نگاه داشته شده است و مبالغ ریالی باالیی در 
صرافی ها به خواب رفته است و تولیدکنندگان نتوانسته اند ارز مورد 

نیاز خود را دریافت کنند.
نامی با اشاره به اینکه در عین حال کانال های انتقال پول بسیار 
محدود شده و میزان کشورهایی که می توان با آنها همکاری داشت 
بسیار پایین آمده است، اظهار کرد: چین یکی از کشورهایی بود که 
حرف اول را در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز پوشاک در ایران 
می زد اما در حال حاضر هیچ راهی برای انتقال پول برای شرکت های 
چینی وجود ندارد و ترکیه و هند هرچند وضعیت بهتری نسبت 
به چینی ها دارند اما در شرایط تقریبا مشابهی جهت همکاری با 

واحدهای تولیدکننده در ایران به سر می برند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کارخانجات طی یک الی دو ماه 
آینده مواد اولیه مورد نیاز ریسندگی شان به پایان خواهد رسید، اظهار 
کرد: صنعت پوشاک فصلی و مدی است و از هم اکنون باید به فکر 
تولیدات بهار بود و اگر قرار باشد با چنین مشکالتی کار را پیش برد 
باید چه هرچه سریع تر جهت بهبود وضعیت چاره اندیشی کرد در 
غیر این حیات کارخانجات و واحدهای تولیدی در صنعت پوشاک با 

مشکالت عدیده ای روبرو خواهد بود.
به گزارش ایسنا، قیمت مواد اولیه از ابتدای سال جاری تا کنون 
2.5 تا سه برابر افزایش یافته و این در حالی است که قیمت محصول 
نهایی در این بخش، افزایشی به این میزان نداشته و به دلیل کاهش 

قدرت خرید مردم نهایتا تا ۳0 درصد رشد قیمت پیدا کرده است.

خواب سرمایه  پوشاک در صرافی ها!


