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سرمقاله

انحصار دولتی
در حوزه رمز ارزها

  سپهر محمدی ،رئیس انجمن بالکچین ایران

بانــک مرکــزی موظف اســت کــه در حوزه
فناوری های مالی رفع انحصار کند؛ ولی صحبت
های رئیس کل بانــک مرکزی مبنی بر اینکه به
چند صرافی مجوز می دهیم ،این دغدغه را ایجاد
کرده که همه صرافی ها اجازه ندارند ولی برخی
اجازه دارند که این نوعی رانت و انحصار اســت.
یعنی از آنجایی که اساسا در حوزه فناوری های
مالی بانک مرکزی موظف است که رفع انحصار
کند خو ِد این ایجاد انحصار محل ســوال است؛
به این معنا که خود بانک مرکزی ایجاد انحصار
می کند .نکته دوم اینکه طبق گفته های ایشان،
رمزارزهای ماین شده در صرافی هایی که اعالم
کرده اند قابل مبادله خواهــد بود .این گفته ها،
گامی به پیش و مثبت...

 1000تومان
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رئیس کل بانک مرکزی از تعیین صرافی های مشخص برای مبادالت بیت کوین خبر داد

رانت و انحصار در معامالت بیت کوین
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بررســی بازار خودروی تهران حاکی از ســکون
و ثبــات در قیمتهاســت .هرچند بــا نزدیک
شدن به ایام پایانی ســال و افت مدل خودروها،
واسطهها خودروهای بیشــتری در بازار عرضه
میکنند ،اما خریدها همچنان محدود و بهطور
عمده تکفروشی است .بررسی از بازار خودروی
پایتخت ،همچنین ســایتهای خرید و فروش
خودرو حاکی از ثبات نســبی قیمتهاســت.
دستکم هشت روزی اســت که قیمتها هیچ
تغییر خاصی نداشته و البته تقاضای موثری نیز
مشاهده نمیشــود.برپایه این گزارش ،در گروه
سایپا هر دستگاه پراید  ۱۳۱حدود  ۱۱۰میلیون
تومان...

کاالی ورود ممنوع

مردمتوان خرید آجیل ندارند

تعطیلیگسترده واحدهایفروشآجیل

شاخص بورس

در حالی قرار است دولت چراغ ســبز برای واردات
گوشت یخی صادر کند که به گفته فعاالن صنعت
گوشــت ،در حال حاضر  ۳۰۰هزار راس دام آماده
کشتار بالتکلیف مانده اند .تولیدکنندگان گوشت
قرمز اعالم کرده اند که دولــت هیچگونه توجهی
به این موضع نداشــته و قرار است با وجود آمادگی
این  300هزار راس دام برای کشــتار ،باز هم اقدام
به واردات گوشت یخی کند .این در حالی است که
قیمت هر کیلو گوشت قرمز در هفتههای اخیر با رشد
 ۱۵تا  ۲۰هزار تومانی به بیــش از  ۱۳۰هزار تومان
رسیده است .رئیس هیات ...

خریدخودرو
محدوداست

ترخیص 40میلیون دالر

افت ادامه دار

بازارگوشت
در دست دالالن
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به رغم وجود 300هزار راس دام آماده کشتار
دولت برای واردات گوشت یخی مجوز می دهد

تخواربار
افزایش ۳۰۰تا ۴۰۰درصدیقیم 
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رکورد  ۵۰۰هزار میلیارد تومانی خریدهای کارتی در ایران
اســتقبال عمومی مردم از خریدهای کارتی در بهمنماه رشد بیش از هشت
درصدی داشته و نزدیک به سه میلیارد تراکنش کارتی با ارزش بیش از ۵۰۰
هزار میلیارد تومان در کشور انجام شده است.به گزارش پایگاه اطالعرسانی و
پایش آثار اقتصادی کرونا ،تازهترین گزارش شــاپرک با اعالم دقیق رقمهای
مربوط به خرید کارتی از فروشــگاهها ،اپلیکشــینهای موبایلی و سایتهای
اینترنتی تصویری نســبتاً جامع از وضعیت بازارها در کشور ارائه میکند .در
سالی که گذشــت با وجود بیماری کرونا و تعطیلی بســیاری از بازارها ،رفتار
شــهروندان در خریدهای مایحتاج خــود تغییرات قابل توجهــی پیدا کرد.
اســتقبال از خریدهای موبایلی و اینترنتی در دوره تعطیلــی بازارها افزایش
قابل توجهــی پیدا کرد و حاال با باز شــدن دوباره بازارها به نظر میرســد که
شرایط عمومی کســبوکارها و خریدهای شــهروندان در حال بازگشت به
روزهای عادی است.

نگاهی به آمار تراکنشها
در بهمن ماه امسال بیش از دو میلیارد و  ۹۳۸میلیون تراکنش با ارزش بیش از ۵۰۰
هزار میلیارد تومان در شــبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به
دیماه رشــد پنج درصدی در تعداد و  ۱۱.۵درصدی در ارزش ریالی داشــته است.
این در حالی اســت که تعداد و رقم تراکنشهای یاد شده در دی ماه نیز در مقایسه با
ماه قبلش ،یعنی آذرماه ،به ترتیب  ۳.۹و  ۸.۸درصد افزایش یافته بود.اما تعداد و رقم
تراکنشهای بهمن ماه امسال در مقایسه با بهمن گذشته نیز رشد بسیار قابل توجهی
را نشــان میدهد .پارســال در بهمن ماه  ۲میلیارد و  ۳۱۲میلیون تراکنش با ارزش
 ۳۲۴هزار میلیارد تومان در شــبکه شاپرکی انجام شده اســت.با این حساب امسال
تعداد تراکنشها  ۲۷درصد و ارزش آنها  ۵۷درصد رشد داشته است .البته رشد رقم
تراکنشها بیشــتر مربوط به افزایش قیمت اجناس در بازار است.در واقع با محاسبه
ارزش حقیقی تراکنشهای میتوان دریافت که افزایش ارزش ریالی تراکنشها تا چه

موافقت بانک مرکزی با تزریق نقدینگی به ۷بانک و موسسه اعتباری
بانک مرکزی بــا تزریق  ۲۷.۲هــزار میلیارد ریال
نقدینگــی در قالب توافق بازخرید با سررســید ۷
روزه با حداقل نــرخ  ۱۹.۸۱درصد بــه بانکهای
متقاضی موافقت کرد.به گــزارش روابط عمومی
بانک مرکزی ،پیرو اطالعیه روزشنبه  ۹اسفندماه
 ۱۳۹۹مبنی بــر برگزاری حــراج خرید مدتدار
اوراق بدهی دولتــی در عملیات بــازار باز ،هفت
بانک و موسســه اعتباری در مهلت تعیین شــده
سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب توافق
بازخرید (ریپو) را در مجمــوع به ارزش  ۸۸.۲هزار
میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بینبانکی به بانک
مرکزی ارســال کردند.با توجه به پیشبینی بانک
مرکزی از وضعیت نقدینگی در بــازار بینبانکی،
موضع پولــی بانک مرکــزی در ایــن هفته ثبات
نقدینگی بود .از این رو ،بانک مرکزی با تزریق ۲۷.۲

هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید
با سررسید  ۷روزه با حداقل نرخ  ۱۹.۸۱درصد به
بانکهای متقاضی موافقت کرد .معامالت مربوط به
این عملیات توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز
دوشنبه  ۱۱اسفندماه انجام شد.به عالوه ،در سه روز
ابتدای هفته جاری بانکها و موسسات اعتباری در ۶
نوبت از اعتبارگیری قاعدهمند در مجموع به ارزش
 ۱۲۱.۹هزار میلیارد ریال استفاده کردند .بانکها و
موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای
شــنبه تا چهارشــنبه از اعتبارگیــری قاعدهمند
(دریافــت اعتبار بــا وثیقــه از بانــک مرکزی)
مشروط به در اختیار داشــتن اوراق بدهی دولتی
و در قالب توافق بازخرید با نرخ ســود سقف داالن
( ۲۲درصد) اســتفاده کنند .همچنیــن در هفته
گذشــته  ۳۱.۱میلیارد ریــال اوراق بدهی دولتی

قیمتجهانی طالجهش کرد

قیمت جهانی طال در معامالت روز گذشته ،دوشنبه ،به دنبال افت شدید در
معامالت هفته گذشته ،با افت دالر جهش کرد.
به گزارش سیانبیسی ،قیمت جهانی طال در معامالت روز گذشته ،دوشنبه،
به دنبال افت شدید در معامالت هفته گذشته ،با افت دالر جهش کرد.
قیمت طال در انتهای هفته گذشــته تحت تأثیر افزایــش ارزش دالر که به
علت رشد ســود اوراق قرضه آمریکا اتفاق افتاده بود ،سقوط کرده بود اما در
معامالت روز گذشته دالر از باالترین رکورد  ۱هفتهای خود پایین آمد و باعث
شــد قیمت طال برای دارندگان ارزهای غیر دالری کاهش یافته و تقاضا باال
رود.
تا ســاعت  ۷:۱۹به وقت تهران ،قیمت خرید نقدی هر اونس طال در بورس
لندن تا ساعت  ۷:۱۶به وقت تهران ۱.۰۱ ،درصد یا  ۱۷.۵۶دالر جهش کرد و
به  ۱٫۷۵۱.۰۵دالر رسید.
قیمت پیشخرید هر اونس طــای آمریکا هم تا این لحظــه  ۱.۱۳درصد
جهش کرد و به  ۱٫۷۴۸.۳۰دالر رسید.قیمت طال در معامالت روز جمعه تا
 ۱٫۷۱۶.۸۵دالر هم پایین آمده بود که این کمترین قیمت طال از ماه ژوئن
تا کنون است.

متعلق بــه بانــک مرکــزی توســط کارگزاری
این بانک در بــازار ثانویــه فروخته شد.شــایان
ذکر اســت بانک مرکزی در چارچــوب مدیریت
نقدینگی مــورد نیــاز بــازار بینبانکــی ریالی،
عملیات بــازار بــاز را به صــورت هفتگــی اجرا
میکنــد .موضع ایــن بانــک (خرید یــا فروش
قطعی یا اعتباری اوراق بدهی دولتی) بر اســاس
پیشبینی وضعیت نقدینگــی در بازار بینبانکی و
با هدف کاهش نوســانات نرخ بازار بینبانکی حول
نرخ هدف ،از طریق انتشار اطالعیه در سامانه بازار
بینبانکی اعالم میشــود .متعاقب اطالعیه مزبور،
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در
راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بینبانکی،
نسبت به ارسال سفارشها تا مهلت تعیین شده از
طریق سامانه بازار بینبانکی اقدام کنند.

میزان به تورم مربوط است و چه مقدار از آن را هم میتوان به معنی افزایش استقبال
عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد.گزارش شاپرک نشان میدهد که ارزش
حقیقی تراکنشها در مقایسه با بهمن پارسال تنها  ۵.۹افزایش پیدا کرده است .بر این
اساس  ۴۸.۱درصد از افزایش ارزش تراکنشها را میتوان به پای تورم حساب کرد و
 ۵.۹درصد را هم به افزایش استقبال از خدمات کارتی.
داستان خریدها
خریدهای کارتی عموماً عمدما در سه شکل انجام میشود .خرید از فروشگاه با استفاده
از دستگاه کارتخوان ،خرید با ابزار اینترنتی و خرید با ابزار موبایلی.
البته طبیعی است که بیشترین تعداد تراکنشهای شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان
فروشگاهی است .این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر
روی ابزار پذیرش موبایلی ،تعداد باالی ابزار کارتخوان فروشگاهی ،فراگیر بودن این ابزار،

مصوبه جدید مجلس کدام گوشیهای موبایل را گران میکند ؟
رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی
و لوازم جانبی تلفن همراه شــهر تهران معتقد است؛
مصوبه اخیر کمیســیون تلفیق مجلس برای افزایش
تعرفه واردات تنها موجب افزایش قیمت در گوشیهای
الکچری میشود ،اما تجربه نشان میدهد هر تصمیمی
در این حوزه موجب تغییر قیمت در تمام بازار میشود.
به گزارش ایلنا؛ طی مصوبه اخیر کمیســیون تلفیق
مجلس ،قرار بر این اســت تا ســود بازرگانی واردات
تجاری موبایل بــاالی  600دالری از یک به هشــت
درصد افزایش یابد .به این ترتیب با احتســاب چهار
درصد حقوق و عوارض گمرکی ،تعرفــه واردات از 5
به  12درصد افزایش خواهد یافت.مصوبه کمیسیون
تلفیق مجلس به معنی افزایش قیمت موبایل در بازار
اســت ،اما کدام موبایلها و به چه میزان گران خواهد
شد؟مهدی محبی ،رئیس اتحادیه صنف دستگاههای

دالر ۱۵هزار تومانی در صورت صادرات ۲.۵ميليون بشکه نفت

دالر معاون اداره عملیــات بازار بــاز بانک مرکزی
گفت :اگر در سال  ۱۴۰۰بتوانیم  ۲.۵میلیون بشکه
نفت را صادر کنیــم ،قیمت دالر معــادل  ۱۵هزار
تومان می شود.به گزارش ایســنا ،رضا بوستانی در
نشست موسســه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
با عنوان "چشم انداز نرخ ارز در سال  ،"۱۴۰۰گفت:
اینکه نرخ ارز تحت تاثیر چــه عواملی قرار میگیرد،
بسیار مهم است که طبق تئوری برابری قدرت خرید
وابسته به این است چه سال پایهای انتخاب و چه نرخ
تورمی در نظر گرفته میشــود .از فروردین  ۱۳۶۹تا
دی  ۱۳۹۹نرخ ارز تعادلی که از این طریق بدســت
میآید در دو قله  ۱۴تا  ۱۵و  ۲۲تــا  ۲۳هزار تومان
قرار دارد.وی افزود :در این زمینه صادرات نفت یکی
از متغیرهای کلیدی موثر بر نرخ ارز است به گونهای
که هر زمان میزان صادرات نفت کم شده ،نرخ ارز در
بازار آزاد افزایش پیدا کرده است .عالوه براین ،نرخ ارز

عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشــی موبایل و عواملی
از این دســت را میتوان از جمله عوامل تأثیر گذار بر تعداد تراکنشهای ابزار پذیرش
کارتخوان فروشگاهی دانســت.در بهمن ماه  ،۱۳۹۹بیش از  ۴۲۵میلیون تراکنش با
مبالغی کمتر از  ۵هزار تومان در کارتخوانهای فروشگاهی ثبت شده است.همچنین
تعداد تراکنشهای با مبلغ بین  ۵تا  ۲۵هزار تومان در کارتخوانهای فروشگاهی نیز
بیش از  ۹۴۱میلیون تراکنش بوده و بیش از یک میلیارد و  ۱۲۹میلیون تراکنش نیز
برای خریدهای باالی  ۲۵هزار تومان ثبت شــده اســت.به طور کلی  ۹۱.۱۶درصد از
خریدهای فروشــگاهی برای خریدهایی کمتر از  ۵۰۰هزار تومان انجام شــده است.
معموالً درباره خریدهای کمتر از  ۵هزار تومان ابهامهای بســیاری مطرح میشود .بر
اساس گزارش شاپرک این طور به نظر میرسد که به طور متوسط حداقل  ۴۰درصد
تراکنشهای زیر  ۵هزار تومان در ابزار کارتخوان فروشگاهی و  ۱۰درصد تراکنشهای
ابزار پذیرش موبایلی مربوط به خرید کارت شارژ تلفن همراه اعتباری بوده باشد.

تحت تاثیر تورم نیز است که تاکنون امکان مدیریت
آن فراهم نشده اســت بنابراین ،در کنار متغیرهای
اقتصادی چون تورم ،نقدینگی و سیاستهای پولی
و ارزی در راســتای نرخ ارز باید به صادرات نفت هم
توجه شود که خارج از کنترل ایران است.معاون اداره
عملیات بازار باز بانک مرکزی بــا بیان اینکه عرضه
و تقاضا تنها عامل تعیین کننده در نرخ ارز نیســت،
ادامه داد :با توجه به اینکه بین اکتشاف نفت ،تولید
و صادرت نفت وقفه  ۵ساله وجود دارد اما زمانی که
خبری مبنی بر اکتشــاف نفت منتشر میشود ،نرخ
ارز شــروع به کاهش قیمت میکنــد بنابراین ،یک
متغیر به شــدت اثر گذار در کنار تورمهای داخلی و
خارجی که صادرات نفت است نوسانات ارز را ایجاد
میکند.بوستانی در ادامه گفت :باید با وجود تحریمها
و سیاسی شدن صادرات نفت در سالهای اخیر یک
محل درآمد هموار شــدهای از نفت داشته باشیم که

مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تلفن همراه شــهر
تهران ،در گفتوگو با ایلنا در پاســخ به این پرسشها
گفت :مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس بر قیمت
درصد زیــادی از موبایلها موجود در بــازار بیتاثیر
اســت.وی ادامه داد :به عبارت دیگر موبایلهای که
بیشترین مایحتاج بازار را تامین میکنند شامل این
مصوبه نمیشــوند.به گفته محبی؛ با این مصوبه باید
منتظر افزایش قیمت در موبایلهای الکچری باشیم.
وی موبایلهای الکچری را شامل موبایلهای دانست
ت آنها از  25تا  30میلیون تومان است.محبی
که قیم 
درباره میزان افزایش قیمت در موبایلهای الکچری
اظهار کرد :در مجموع  14درصد از موبایلهای گران
قیمت مالیات دریافت میشد که  9درصد آن مالیات
بر ارزش افزوده است و  5درصد عواضی گمرکی بود.
وی تصریح کــرد :در مصوبه جدیــد درصد عوارض

این راه هموار شــده از طریق اصالح بودجه میتواند
محقق شــود که دولت و مجلس در حــال حاضر در
رابطه با بودجه رویکردهای کامال متفاوتی دارند .از
سوی دیگر ،قوانین و مقررار شبه بودجهای وجود دارد
که در بودجه ذکر نمیشود به عنوان مثال ،برای تامین
خســارات یک زلزله از صنذق ذحیزه ارزی برداشته
میشود بنابراین ،حتی اگر بودجه را هم اصالح کنیم،
آن قدر فعالیتهای شبه بودجه در قوانین دیگر وجود
دارد که بودجه را با چالش مواجه میکنند.ســوی با
تاکید براینکه تنها راه حلی که میتوان با آن ســایر
مشــکالت اقتصادی را حل کرد ،کنترل تورم است،
افزود :تبعات کنترل تورم هــم در بودجه ،مدیریت
نهادهای مالی و هم در نرخ ارز خود را نشان میدهد و
هیچ هدفی مهمتر از این نباید باشد که ثبات اقتصادی
بوجود آید که مهمترین مولفه آن مدیریت و کنترل
تورم است.

گمرکی از  5به  12درصد افزایش داشته است.محبی
میزان افزایش قیمت در گوشــیهای گران قیمت را
در حدود  1.5میلیون تومان عنوان کرد.بر اساس این
گزارش؛ در دو ماه گذشــته با ثبات در بازار ارز قیمت
موبایل نیز به ثبات نسبی رســید و حتی در مقطعی
کاهش قیمت نیز رخ داد.به رغم آنکه گفته میشــود
تاثیر مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس بر گوشیهای
گران قیمت یا به اصطالح الکچری اســت ،اما تجربه
موضوع ممنوعیت واردات گوشــیهای باالتر از 300
یورو در تابستان سال جاری و طبع آن افزایش قیمت
در بازار نشان داد هر تصمیمی در این زمینه میتواند
بر قیمت تمام گوشــیهای موبایل تاثیر گذار باشد.
هر چند جنجالهای پس از آن موجب شد با تصمیم
کمیتهای متشــکل از وزارت صمت ،بانک مرکزی و
وزارت ارتباطات ،این تصمیم لغو شود.

اتحادیه اروپا پاسپورت کرونا صادر میکند

«اورسوال وندرلین» رییس کمیســیون اروپا اعالم کرد تا چند روز دیگر پاسپورت
واکسن کرونا برای عبور و مرور آسان شهروندان اروپایی صادر خواهد شد .این پاسپورت
به دارندگان آن امکان میدهد دریافت واکســن کرونا را اثبات کرده و به راحتی در
مرزهای اروپا مسافرت کنند .صدور چنین پاسپورتی از سوی کمیسیون اروپا به منظور
مقابله با تبعات اقتصادی کمرشکن ناشی از شیوع کرونا و فلج شدن صنعت گردشگری
بوده است.به گزارش فرانس۲۴؛ «اورسوال وندرلین» رییس کمیسیون اروپا اعالم
کرد تا چند روز دیگر پاسپورت واکسن کرونا برای عبور و مرور آسان شهروندان اروپایی
صادر خواهد شد .این پاسپورت به دارندگان آن امکان میدهد دریافت واکسن کرونا را
اثبات کرده و به راحتی در مرزهای اروپا مسافرت کنند .تصمیم برای صدور پاسپورت
کرونایی باعث ایجاد دودستگی در کشورهای اروپایی شده بود و برخی از کشورها با
آن موافق نبودند .این درحالی است که برخی کشــورهای این اتحادیه نوعی گواهی
سالمت را برای مسافرت شهروندان خود راهاندازی کرده بودند.صدور چنین پاسپورتی
از سوی کمیسیون اروپا به منظور مقابله با تبعات اقتصادی کمرشکن ناشی از شیوع
کرونا و فلج شدن صنعت گردشگری بوده است.یونان ،اسپانیا ،چک ،پرتغال ،ایتالیا و
لهستان کشورهایی بودند که پیش از این گواهی سالمت کرونایی برای مسافرت آسان
شهروندان خود صادر کرده بودند.
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اقتصاد
ایرانوجهان

نوسان قیمت سکه در کانال ۱۱میلیونی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران روز گذشته (دوشنبه ۱۱،اسفندماه) با افزایش ۱۹۰هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته ۱۱میلیون و ۲۱۰هزار تومان
معامله شد .همچنین روز گذشته نیمسکه بهار آزادی ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان ،ربع سکه چهار میلیون تومان و سکه یک گرمی هم ۲میلیون و ۳۵۰هزار تومان قیمت خورد .عالوه بر
این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸عیار به یک میلیون و ۸۴هزار تومان و هر مثقال طال به چهار میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسید .اونس جهانی طال نیز روز گذشته یکهزار و ۷۴۵دالر
و ۵۶سنت فروخته شد.

بازار خودرو در رکود و آرامش به استقبال بهار میرود

اخبار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

روحانی:

برجام از بس بــزرگ بود ،دنیا
توطئهکردتاکمرشرابشکند

رییس جمهوری با تاکید بر این که در برداشت
از منابع مشترک کارعظیمی انجام گرفته است،
گفت :بعضی ها فکر می کنند که دولت یازدهم
و دوازدهم در احقاق حقوق مردم فقط در سایه
برجام کار کرده اســت .البته برجام کار بسیار
بزرگی برای احقاق حقوق مردم بوده است و از
بس بزرگ بوده اســت دنیا توطئه کرد که کمر
برجام را بشکند .آدم خاصی مثل ترامپ آمد و
مجری توطئه های صهیونیستها و ارتجاع در
منطقه علیه برجام شد.
حسن روحانی روز دوشنبه در پنجاه و سومین
هفته پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید
و بهره برداری از طرحهای ملی وزارت نفت در
استان های ایالم و بوشــهر گفت :در سالهای
اخیر ما در شــرایط تحریم و شــرایط جنگ
اقتصادی قرار داشتیم و ناچار بودیم درآمد ارزی
را از غیرنفت به دست بیاوریم .یکی از جاهایی که
ما را یاری کرد و یکی از افتخارات ما در این دولت
این بود که صادرات غیرنفتیمان تقریباً هر سال
افزایش پیدا کرد.
ظریف:

آمریکاتاتعهداتشراانجامندهد،
حقبازگشتبهبرجامندارد

سخنگویکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی
مجلس شورای اسالمی گفت :در جلسه کمیسیون
امنیت ملی آقای ظریف درباره پیشــنهاد حضور
ایاالت متحده در نشست اعضای برجام گفت که
آمریکا تا تعهداتش را انجــام ندهد ،حق ندارد به
برجام برگردد.
ابوالفضل عمویی در گفت و گو با ایسنا ،در توضیح
جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی گفت :جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت
ملی جهت پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریم ها با حضور دکتر ظریف وزیر امور
خارجه برگزار شد .در این جلسه وزیر امور خارجه
در تشریح روند اجرای قانون اقدام راهبردی توسط
دولت تاکید کرد که مواد مختلف قانون ،بر اساس
زمانبندی آن در حال اجراست.
وی افــزود :همچنین وزیر خارجه با اشــاره به
اجرای مــاده  ۶قانــون ،گفت کــه نمایندگی
جمهوری اسالمی در وین ،روز  ۲۷مهرماه نامه
توقف اجرای داوطلبانه پروتــکل الحاقی را به
مدیرکل آژانس بین المللی انــرژی اتمی ارائه
کرد .پس از آن مدیرکل برای بررسی نحوه ادامه
همکاری ایران و آژانس پس از اجرای قانون و در
چارچوب پادمان با پیشنهادهایی به تهران سفر
کرد .از قبل به او تاکید شده بود که اجرای قانون
متوقف نخواهد شد.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی افزود :آقای
ظریف گفت که آقای گروسی در سفر به تهران و
در مذاکرات فنی با سازمان انرژی اتمی در راستای
بازگشــت پذیری اقدام ایران ،پیشــنهاد داد که
اطالعات دوربین هــای پروتکل الحاقی در داخل
ایران حفظ شــود و اگر ظرف  ۳ماه طرف غربی
تحریم ها را لغو کرد با نظر ایران بتواند برای تداوم
داده ها به انها دسترسی پیدا کنند .براساس تفاهم
مدیرکل و سازمان انرژی اتمی ،اگر در این مدت به
توافقی نرسیم ،این اطالعات از بین خواهد رفت.
وزیرکشور:

محدودیت نوروزی در شهرهای
نارنجی،زردوقرمزاعمالمیشود

رحمانی فضلی با بیان اینکــه در ایام نوروز در
شهرهای نارنجی زرد و قرمز محدودیت اعمال
می شــود ،گفت :هم اکنون روند کلی کرونا در
کشور به جز استان خوزســتان روندی ثابت و
نزولی است.
وزیر کشور ادامه داد :در مورد تامین کاال در نوروز
و رمضان هم مباحثی مطرح شد و دستگاه های
متولی گزارشی دادند که خوب بود و ما نگرانی در
این مورد نداریم و در حوزه کاالهای اساسی قیمت
هایی مصوب شد و تعیین وظیفه شد تا صنوف بر
آن نظارت داشته باشند .همچنین گزارشی درباره
کمیت و کیفیت تولید کاال بعــد از تحریم ها در
جلسه مطرح شد و این گزارش دال بر این است که
با رشد مناسب در این حوزه روبرو هستیم.
رحمانی فضلی گفت :موضــوع دیگر بحث ثبت
سفارش کاال برای شــش ماهه  1400با توجه به
تغییر دولت و نوع فضای سیاسی و اقتصادی کشور
بود .بر این تاکید شد تا در تامین و ذخیره سازی کاال
تصمیمات مناسبی گرفته شود و حداقل برای سه
ماهه اول سال پیش بینی ها انجام شود.

بررســی بــازار خــودروی
تهران در روز (دوشنبه۱۱ ،
اسفندماه) حاکی از سکون
و ثبــات در قیمتهاســت.
هرچند با نزدیک شدن به ایام
پایانی سال و افت مدل خودروها ،واسطهها خودروهای
بیشتری در بازار عرضه میکنند ،اما خریدها همچنان
محدود و بهطور عمده تکفروشــی است .به گزارش
ایرنا بررســی از بازار خودروی پایتخــت ،همچنین
سایتهای خرید و فروش خودرو حاکی از ثبات نسبی
قیمتهاست .دستکم هشت روزی است که قیمتها
هیچ تغییر خاصی نداشته و البته تقاضای موثری نیز
مشاهده نمیشود.
برپایه این گزارش ،در گروه سایپا هر دستگاه پراید ۱۳۱
حدود  ۱۱۰میلیون تومان ،پراید  ۱۱۱نزدیک به ۱۲۸
میلیون تومان و وانت پراید  ۱۱۱میلیون تومان قیمت
دارد .همچنین تیبا صنــدوقدار  ۱۱۷میلیون تومان
و تیبا  ۲هاچبک  ۱۲۷میلیون تومــان قیمتگذاری
شده است.
در گروه ایرانخودرو ،هر دســتگاه پژو  ۴۰۵جی .ال.
ایکس  ۱۸۰میلیون تومان ،پــژو  ۴۰۵اس .ال .ایکس
 ۱۹۷میلیون تومان ،ســمند ال .ایکس  ۱۸۶میلیون
تومان ،دنا  ۲۶۴میلیون تومان ،دنا پالس توربوشــارژ
اتوماتیک  ۴۲۷میلیون تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ  ۲حدود
 ۱۹۳میلیون تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ  ۵نزدیک به ۲۵۸
میلیون تومــان ،پژو  ۲۰۶صنــدوقدار  ۲۵۸میلیون
تومان ،پژو  ۲۰۷دنده ای  ۲۸۰میلیــون تومان و پژو
پارس ساده  ۲۱۳میلیون تومان قیمت دارد.
در دســته مونتاژیها نیز هر دســتگاه جک اس  ۵به
حدود  ۶۳۰میلیون تومان ،هایما اس  ۷نزدیک به ۶۷۰
میلیون تومان و پژو  ۲۰۰۸حدود  ۸۵۰میلیون تومان
قیمتگذاری شده است.
شــاخص کل در بــازار بــورس روز گذشــته
(دوشــنبه ۱۱ ،اســفندماه) ســه هزار و ۹۴۴
واحد افت داشــت کــه در نهایت این شــاخص
بــه رقــم یــک میلیــون و  ۱۸۱هــزار واحد
رسید.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنا ،براساس معامالت
روز گذشته بیش از چهار میلیارد و  ۱۹۸میلیون
سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۵۴هزار و
 ۹۴۷میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل (هموزن) با  ۹۷۴واحد
کاهش به  ۴۳۱هزار و  ۴۱۶واحد و شاخص قیمت
(هموزن) با  ۶۳۶واحد افت به  ۲۸۱هزار و ۸۲۶
واحد رسیدند.
با وجود رد و تائیدهای مربوط به حواشــی کاالهای
گروه  ،۲۷معاون فنی گمرک ایران از تعیین تکلیف
این گروه شــامل حــدود  ۴۰میلیــون دالر کاالی
ورود ممنوع که در آستانه فســاد قرار گرفته بودند
در جلسه ای با حضور مســئوالن مربوطه از جمله
وزارت صمت خبــر داد و اعالم کرد که صاحبان کاال
به زودی میتوانند نســبت به ترخیص کاالی خود
اقدام کنند .به گزارش ایسنا ،گروه  ،۲۷گروه کاالیی با
اولویت ارزی غیر فعال است که با وجود دریافت اغلب
مجوزهای قانونی از جمله ثبت سفارش وزارت صمت
با محدودیتهایی مواجه شده و امکان ترخیص پ
یدا نکردند.
گمرک ۴۰:میلیون دالر کاال با وجود مجوز
در آستانه فساد است
چندی پیش بود که مهرداد جمال ارونقی -معاون فنی
گمرک ایران -از قرار گرفتن  ۴۰میلیون دالر کاالهای
گروه  ۲۷در معرض فساد و یا متروکه شدن خبر داده
و تاکید کرده بود که یکسری سیاستها و تصمیمات
اخذ شده در مورد محدودیت ورود برخی کاالها نه تنها
مانع از خروج ارز نشده بلکه با ورود کاال از کانال قاچاق،
موجب محرومیت دولت از اخذ حقوق ورودی شده
است ،از این رو الزم است دستگاههای مربوطه با توجه
به مجوزهای صادره در اســرع وقت نسبت به تعیین
تکلیف آنها اقدام کنند.
صمت :کاالها ثبت سفارش ندارند اگر هم
دارند مشکل ارز دارند
به دنبال این اعــام اخیــرا وزارت صنعت ،معدن و
تجارت(صمت) به نوعی تاکید کــرده که اغلب این
کاالها ثبت ســفارش نداشــته و یا اگر هم دارند با
مشکل تائید منشــا ارز و صدور کد رهگیری بانک
جهت ترخیــص مواجــه انــد .وزارت صمت اعالم

بانک ها

خریدخودرومحدوداست

در این زمینــه ،نائب رییس اتحادیه نمایشــگاهداران
خــودرو پایتخت بــه ایرنا گفــت :ایــن روزها فقط
مصرفکنندگان واقعی و کسانی که نیاز مبرم به خودرو
دارند ،برای خرید اقدام میکنند.
"نعمت اهلل کاشانینسب" خاطرنشانکرد :حدود هشت
روزی است که بازار در ســکون و آرامش کامل بهسر
میبرد و تغییر قیمتی را در خودروهای داخلی ،خارجی
و مونتاژی شاهد نیستیم.
وی بیانداشت :اکنون بازار به هیچ عنوان برای دالالن
و واسطهها جالب و جذاب نیست و با توجه به نزدیک
شــدن به ایام پایانی سال ،شــاهد عرضه خودروهای
بیشتری از سوی آنان به بازار هستیم ،زیرا در صورت
وارد شدن به سال جدید باید به عنوان یک مدل پایینتر
با قیمت کمتر آنها را به فروش برسانند.
به گفته ایــن مقام صنفی ،بــازار خودروهای خارجی
نیز راکد اســت و خرید و فروش چندانی در آن انجام
نمیشود.

رکود عمیق بازار خودروهای خارجی
یک فعال بازار خودروهای خارجی نیز در این زمینه به
ایرنا گفت :قیمتها حدود یک ماهی است که در بازار
ساکن مانده که عامل اصلی آن ثبات قیمت دالر است.
"کوروش طواحن" خاطرنشــانکرد :اکنون خرید و
فروشها در بازار بســیار اندک و انگشتشــمار شده،
خریداران انتظاراتی به خاطر شرایط رکود فعلی دارند
و بیشــتر چانهزنی میکنند اما فروشــندگان نیز بر
قیمتهای اعالمی خود اصرار دارند.
وی ،نزدیک شدن به ایام پایانی ســال را عاملی برای
پایین آمدن قیمتها ندانســت و افزود :اگر همچون
سالهای گذشته واردات خودرو انجام میشد آن وقت
میتوانستیم انتظار داشته باشیم که عرضه خودروها
در روزهای منتهی به عید افزایش یابد ،اما چون دیگر
وارداتی در کار نیســت پیش از عید و پس از عید نیز
تفاوتی نمیکند.
طواحن در عین حال یادآور شد :چند سالی هست که به

افت شاخص بورس در بازار روز گذشته
شاخص بازار اول دو هزار و  ۹۵۷واحد و شاخص
بــازار دوم هفــت هــزار و  ۷۳۱واحــد کاهش
داشتند.
عالوه بر این در بیــن همه نمادهــا ،نماد فوالد
مبارکه اصفهان (فــوالد) بــا  ۸۸۹واحد ،فوالد
خوزستان (فخوز) با  ۶۲۵واحد ،فرآوری معدنی
اپال کانی پارس (اپال) با  ۴۱۵واحد ،فوالد کاوه
جنوب کیــش (کاوه) با  ۳۹۰واحــد ،معدنی و
صنعتی چادرملو (کچاد) بــا  ۲۹۱واحد ،معدنی
و صنعتــی گلگهر (کگل) بــا  ۲۲۳واحد ،فوالد
آلیاژی ایران (فوالژ) با  ۱۳۵واحد ،پتروشــیمی

پارس (پارس) با  ۱۰۵واحد و پاالیش نفت تبریز
(شــبریز) با  ۱۰۲واحد تاثیر مثبت را بر شاخص
بورس داشتند.
نماد ملی صنایع مس ایران (فملی) با یک هزار و
 ۵۰واحد ،شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(شســتا) با  ۷۰۰واحد ،ایرانخــودرو (خودرو)
با  ۳۷۷واحد ،ســرمایه گذاری غدیــر (وغدیر)
با  ۳۶۰واحــد ،صنایع پتروشــیمی خلیجفارس
(فارس) بــا  ۳۵۹واحد ،پاالیش نفــت اصفهان
(شــپنا) با  ۳۴۲واحد و گســترش نفــت و گاز
پارسیان (پارســان) با  ۳۳۴واحد تاثیر منفی بر

صمت هم ثبت سفارش کرده بود هم رایزنی!

ترخیص ۴۰میلیون دالر کاالی ورود ممنوع

کرده که بر اســاس ماده  ۸قانون مقررات واردات و
صــادرات ورود کاال به کشــور منوط بــه دریافت
ثبت ســفارش و اخذ مجوزهای فنی و بهداشــتی
است در حالیکه اکثر کاالهای رســوبی در گمرک
فاقد ثبت ســفارش و یا جزو کاالهــای ممنوعه در
گروههای  ۴و  ۲۷قرار دارند.

تعیینتکلیفگروه ۲۷وامکانترخیصدر
روزهای آینده
با این وجود تازهتریــن اظهارات معاون فنی گمرک
ایران به ایسنا ،نه تنها نشان میدهد که این ۴۰میلیون
دالر کاالی مورد اشاره در گروه ۲۷دارای ثبت سفارش
بوده و وزارت صمت بارهــا در مورد تعیین تکلیف و
ترخیص آنها رایزنیهایی داشته است ،بلکه اخیرا طی
جلسهای با حضور مسئوالن سازمانهای مختلف از
جمله گمرک ،بانک مرکزی و وزارت صمت ،وضعیت
کاالهای گروه  ۲۷تعیین تکلیف شده و صاحبان کاال
میتوانند برای ترخیص اقدام کنند.
ارونقــی در ایــن بــاره اعــام کــرد کــه در روز
گذشته(یکشــنبه) در کارگروه تخصیص ارز وزارت
صمت موضوع کاالهــای گروه  ۲۷مطــرح و با ارائه
مستندات تعیین تکلیف شده است .بر این اساس قرار
است کاالهایی که ثبت سفارش آنها قبل از ممنوعیت
و محدودیت انجام شده و با شرایط ماده  ۱۱آیین نامه
اجرایی قانون مقررات و صادرات مطابقت دارند تعیین
تکلیف و ترخیص شود.
وی توضیح داد :بر اســاس مفاد مــاده  ۱۱آئیننامه
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وقتی کاالیی
مشمول افزایش ســود بازرگانی یا ایجاد محدودیت
و یا ممنوعیت شود اگر شــرایط الزم را داشته باشد

مدیریت محترم کارگاه نیکآوران
بدینوسیله به اطالع میرساند
احتراما ،با توجه به درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای پرویز یزدانی گارماسه در
کارهای سخت و زیانآور که در جلسه  99/7/14کمیته بدوی استانی اداره کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی بوشهر مطرح شده و شغل ایشان به عنوان کارگر ساده و زمان مشغول به کار
از  81/10/1لغایت  81/11/30مورد تایید قرار گرفته است؛

باید نسبت به ترخیص آن با شرایط قبل از ممنوعیت
اقدام شود ،بنابراین در صورت مطابقت این کاالها با
این شــرایط ،تعیین تکلیف و ترخیص با هماهنگی
دستگاههای مربوطه از جمله گمرک ،وزارت صمت
و بانک مرکزی انجام خواهد شد.

مســتندات  ۵۰۰اظهارنامه و صدور ثبت
سفارش از سوی وزارت صمت برای این کاالها
معاون فنی گمــرک ایران در رابطه بــا اعالم وزارت
صمت مبنی بر اینکه اغلب این کاالها ثبت سفارش
ندارند تاکیــد کرد که تمامی مســتندات و مدارک
در رابطه با ثبت ســفارش این کاالها موجود است؛
به طوری که بیــش از  ۵۰۰فقــره اظهارنامه برای
آنها صادر شده اســت .اگر این کاالها ثبت سفارش
نداشتند صاحبان کاال نمیتوانستند کاالی خود را به
گمرک اظهار کنند.
گروه  ۲۷یک گروه من درآوردی اســت/
مستندات رایزنیهای صمت با گمرک
وی با بیان اینکه کاالهای گروه ۲۷قبل از محدودیت و
ممنوعیت وارد شده و وزارت صمت با صدور مجوزهای
الزم از جمله ثبت سفارش برای صاحب کاال حقوق
مکتسبه ایجاد کرده است ،گفت:گروه ۲۷یک گروه من
درآوردی کاالیی است ،این در حالی است که در طبقه
بندی کاالهای ممنوعه این کاالها به ممنوعه قانونی،
شرعی و دولتی تقسیم می شوند که کاالهای گروه ۴
کاالهای ممنوعه دولتی هستند که عمدتا به دلیل
شرایط ارزی ،این ممنوعیت ایجاد شده است ولی گروه
 ۲۷مشمول این سه ممنوعیت نبوده و وزارت صمت
نمیتواند به خودی خود این گونه کاالیی را محدود و

ارائهخدماتمالیواعتباریبانک
سامانبهخردهفروشیها

معنای قدیم شب عید نداریم و اکثر مردم خرید خودرو
را در برج  ۱۰یا  ۱۱انجام میدهند.
وی پیشبینیکــرد :تا پایان ســال و چند هفته باقی
مانده تا پایان سال  ۹۹شرایط ثبات فعلی در بازار ادامه
داشته باشــد مگر اینکه اتفاق خاصی در حوزه دالر یا
سیاستهای خارجی بیفتد.
به گزارش ایرنا ،امروز در دسته خودروهای خارجی هر
دستگاه ســانتافه صفر کیلومتر مدل  ۲۰۱۷مونتاژی
کرمانموتــور یک میلیــارد و  ۹۰۰میلیــون تومان
قیمت داشت ،لکسوس ان .ایکس صفرکیلومتر مدل
 ۲۰۱۷سفیدرنگ ســه میلیارد و  ۳۵۰میلیون تومان
قیمتگذاری شد و تیگوان ،شاسیبلند فولکس واگن
آلمان نیز بین  ۲میلیارد و  ۴۵۰میلیون تا  ۲میلیارد و
ت خورد.
 ۵۰۰میلیون تومان قیم 
کارشناسان از تداوم وضعیت کرونا به عنوان عامل دیگر
نبود شور و اشتیاق الزم همچون سالهای گذشته در
شب عید در بازار خودرو یاد میکنند.
شاخص گذاشتند .برپایه این گزارش ،روز گذشته
نماد شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی
(شســتا) ،پاالیش نفت اصفهان (شــپنا) ،ملی
صنایع مــس ایران (فملی) ،پتروشــیمی بوعلی
ســینا (بوعلی) ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد)،
پاالیش نفت بندرعباس (شبندر) و بانک تجارت
(وتجــارت) در گروه نمادهای پُــر تراکنش قرار
گرفتند.
گروه بانــک ها هــم در معامالت روز گذشــته
صدرنشــین برتریــن گروههای صنعت شــد و
در ایــن گــروه  ۶۲۶میلیون و  ۷۰۷هــزار برگه
ســهم به ارزش دو هــزار و  ۹۲۳میلیــارد ریال
داد و ستد شد.
ممنوع کند .از سویی مستندات نشان می دهد این
وزارتخانه بارها در مورد کاالهای مانده در گمرک که
خود وزارت صمت برایشان ثبت سفارش صادر کرده
رایزنی و خواستار تعیین تکلیف شده اند.
ارز جابجا شده است
این مقام مسئول در گمرک ایران تاکید کرد که برخی
اعالم میکنند که تعیین تکلیف این  ۴۰میلیون دالر
کاال موجب التهاب در بازار ارز میشود در حالیکه اوال
این رقم در مقابل تجارت چند میلیارد دالری خارجی
ایران قابل مقایسه نیست و از سویی صاحبان کاال که
ماهها قبل آنها را وارد کردهاند نســبت به تامین ارز و
جابجایی ارز آن از طریق صرافیها اقدام کرده و اکنون
نیاز به تامین ارز ندارند.
ارونقی این را هم گفت که این حدود  ۴۰میلیون دالر
کاال که نسبت به تعیین تکلیف آن تاکید وجود دارد
به دلیل وجود حقوق مکتســبه و صدور مجوزهای
مربوطه اســت که باید وضعیت آن مشــخص شود
وگرنه برخی وارد کنندگان که کاال را بدون دریافت
مجوز و بعد از ممنوعیــت وارد کرده اند ،دلیلی برای
فشار آوردن جهت ترخیص وجود ندارد .وی یادآور
شــد به هر صورت باید تعیین تکلیف کاالهای گروه
 ۲۷که اغلب در آستانه فســاد قرار دارند ماهها قبل
صورت میگرفت ،اما اکنون با اقدامات انجام شــده
صاحبان کاال میتوانند ظرف روزهای آتی با ابالغی
که انجام می شود نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص
اقدام کنند.
لوازم آرایشی و بهداشتی ،لوازم التحریر ،سیستم تهویه
هوا ،کیسه فیلتر صنعتی ،پارچه رومبلی ،ماشین آالت
راه سازی ،وسایل ورزشی ،وسایل جانبی لوازم خانگی،
تجهیزات و لباس ایمنی ،میوه موز و کمپوت آناناس
برخی اقالم ،از انواع زیاد کاالهایی هستند که در قالب
گروه  ۲۷اکنون در گمرک ماندهاند.

همچنین مطابق با تبصره  5ماده  8تصویبنامه هیات محتــرم وزیران ،رای مذکور ظرف
مدت  15روز اداری از تاریخ ابالغ این نامه با ارائه تقاضای کتبی(فرم شماره )4قابل تجدید
نظرخواهی است و در غیر این صورت رای مذکور قطعی و الزماالجراست.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیانآور
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
تاریخ نامه99/8/11 :
شماره نامه50565:

همزمان با توســعه فروشــگاهها و خردهفروشیهای
زنجیرهای در کشــور ،بانک ســامان خدمات مالی و
اعتباری ویژهای را در اختیار این اصناف قرار داده است.
بر این اســاس ،جمعآوری وجوه بهصــورت مراجعه
حضوری و یا با اســتفاده از دستگاههای خود دریافت
و همچنین نصب دســتگاههای خودپرداز بخشی از
خدمات ویژه بانک ســامان به فعاالن این حوزه است.
همچنین در حال حاضر این بانک ضمن تجربه ارائه
خدمتبهاینبخشتوانستهنیازهایشرکتهایبزرگ
در این حوزه ،ازجمله پرداخت آنالین از طریق سامانه
وبسرویس به تأمینکنندگان و سایر هزینهها از قبیل
اجارهبها ،قبوض خدماتی و  ...را شناسایی و برآورده کند.
ارائه تمامی خدمات پرداخت الکترونیک شامل نصب
انواع دســتگاه کارتخوان ،صندوقهای فروشگاهی،
ایجاد درگاه پرداخت اینترنتی ،پرداخت همراه ،معرفی
شبکه تخفیف و فروشــگاههای پذیرنده سپ کارت
از دیگر نیازهای اساســی فعاالن این بخش است که
بانک سامان از طریق شرکت پرداخت الکترونیک خود
نیازهای این حوزه را برآورده کرده است.

بازدیــد مدیرعامل بانک توســعه
صادرات ایران از کارخانه اطلسریس

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و هیات همراه از
شرکت تولیدی صادراتی اطلس ریس کاشان بازدید
کردند .به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات
ایران ،دکتر علی صالح آبادی و تعدادی از اعضای هیات
مدیره بانک توســعه صادرات ایران از شرکت اطلس
ریس کاشان ،یکی از شرکت های مجموعه آقای فرش
بازدید کردند .مجموعه آقای فرش دارای چهار هایپر
مارکت بزرگ در شهرهای تهران ،کرج و مشهد است و
در نظر دارد تعداد آنها را تا 10هایپرمارکت افزایش دهد.
همچنین این شرکت با  60نمایندگی فعال و 1000
کارگر یکی از کارآفرین برتر کشــور بوده و دارای برند
برتر در  5سال اخیر است .بر اساس اطالعات دریافتی
از واحد اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران در کاشان،
این شرکت با هدف شرکت در جهت طرح توسعه خط
تولید ،اقدام به احداث سوله های جدید کرده است.

تسهیالت بانک مهر ایران برای
بازنشستگاننیروهايمسلح

بانک مهر ایران به بازنشستگان نیروهای مسلح  ۴فقره
تسهیالت ۵۰ميليون ريالي پرداخت ميکند .به گزارش
روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران تفاهمنامه
سهجانبهایبیناينبانک،سازمانبازنشستگينيروهاي
مسلحوهمچنينسازماناتکامنعقدشدکهدرچارچوب
آن بازنشستگان نيروهاي مسلح ميتوانند از تسهيالت
قرضالحسنه بانك مهر ايران استفاده كنند .مرتضی
اکبــری ،مدیرعامل بانک مهر ایــران در آيين امضاي
تفاهمنامه اين بانک با ســازمان بازنشستگي نيروهاي
مسلح و سازمان اتكا گفت :بانك مهر ايران ،بانك مردم
است .با اين تفاهمنامه بانك مهر ايران ميتواند نيروهاي
مسلح را بهعنوان يكي از اقشار مهم جامعه تحت پوشش
درآورد .همواره خأليي در نظام بانكي وجود داشــت؛
اينكه بانكي بتواند خدمات مربوط به اشخاص حقيقي،
پرسنلي و خدمات بانكي مربوط به آحاد جامعه را ارائه
كند .خوشبختانه با ظهور و بروز بانك مهر ايران چنين
خدماتي ارائه شد و سال به سال نيز گستردهتر ميشود.
اکبری درباره تسهیالت پرداخت شده از سوی بانک مهر
ایران ،اظهار کرد :سالي بيش از  ۲ميليون نفر از تسهيالت
بانک مهر ايران استفاده ميكنند .تا اين لحظه از سال جاري
بالغ بر ۳۰۰هزار ميليارد ريال به  ۲ميليون و ۲۰۰هزار نفر
پرداخت شده است .همه اين تسهيالت كمتر از  ۴درصد
كارمزد دارد .همچنين پايين بودن ميزان معوقات ،يكي
از ويژگيهاي تسهيالت پرداخت شده است؛ بهطوري كه
نسبت مطالبات اين تسهيالت كمتر از يك درصد است.
عضوهیأتمدیرهبانکمسکنخبرداد

پرداخت تســهیالت 50میلیارد
تومانیبهبزرگراهبیرجند-قائن

عضو هیأت مدیره بانک مسکن از پرداخت تسهیالت50
میلیارد تومانی برای اتمام پروژه بزرگراه بیرجند -قائن
خبر داد .محمد حســن علمداری ،عضو هیأت مدیره
بانک مسکن در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک
مسکن -هیبنا با اعالم این خبر گفت :در قالب ماده 56
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ،تسهیالتی بالغ بر  50میلیارد تومان برای
اتمام پروژه بزرگراه بیرجند -قائن از سوی بانک مسکن
به این پروژه تزریق شده است .وی با بیان اینکه این اعتبار
با تضمین سازمان برنامه و بودجه به این پروژه اختصاص
یافته است ،خاطرنشان کرد :این پروژه پیشرفت فیزیکی
باالیی دارد و  75درصد از عملیات ســاخت آن به اتمام
رسیده است بنابراین با اســتفاده از اختیارات و ضوابط
تعیین شــده در ماده  56قانون الحاق موادی به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،این تسهیالت به
پروژه اختصاص یافته اســت .علمداری گفت :براساس
این ماده قانونی ،ســازوکاری در نظر گرفته شده است
که پروژههای عمرانی که بیش از  70درصد پیشــرفت
فیزیکی دارند بتوانند تسهیالت دریافت کنند و به این
ترتیب از محل اعتباراتی که قرار است به صورت ساالنه
برای تکمیل پروژه بزرگراه بیرجند-قائن اختصاص یابد،
با ضمانت ســازمان برنامه و بودجه کشور ،اصل و سود
تسهیالت به بانک بازپرداخت خواهد شد.
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اقتصاد
ایران

به رغم وجود  ۳۰۰هزار راس دام آماده کشتار دولت برای واردات گوشت یخی مجوز می دهد

طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران به کجا رسید؟

بازار گوشت در درست دالالن

دالالن از هر کیلو گوشت  ۴۰درصد سود میبرند

کاهش  ۴۰تا  ۴۵درصدی مصرف گوشت در بازار

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالــی قرار اســت دولت
چراغ ســبز بــرای واردات
گوشت یخی صادر کند که به
گفته فعاالن صنعت گوشت،
در حال حاضر  ۳۰۰هزار راس
دام آماده کشــتار بالتکلیف مانده اند .تولیدکنندگان
گوشت قرمز اعالم کرده اند که دولت هیچگونه توجهی
به این موضع نداشته و قرار اســت با وجود آمادگی این
 300هزار راس دام برای کشتار ،باز هم اقدام به واردات
گوشت یخی کند .این در حالی است که قیمت هر کیلو
گوشــت قرمز در هفتههای اخیر با رشد  ۱۵تا  ۲۰هزار
تومانی به بیش از  ۱۳۰هزار تومان رسیده است .رئیس
هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران در این رابطه اظهار
داشته که تحت شرایطی میتوان این گوشت را به قیمت
هر کیلو ۱۰۵هزار تومان به دست مصرف کننده رساند.
در روزهای اخیر بعد از گرانی مرغ و تخم مرغ ،گوشت به
عنوان یکی دیگر از محصوالت پروتئینی برای جانماندن
از قافله افزایش قیمت با نوســاناتی در بازار روبهرو شد.
این در حالی است که مسئوالن بارها اعالم کردهاند که

کمبودی در عرضه وجود ندارد و به ســبب مازاد تولید،
دام روی دست دامداران مانده است و باید اجازه خروج
یک میلیون راس دام صادر شود .با توجه به این شرایط
انتظار می رفت در حوزه دام و گوشت در کشور آب از آب
تکا ن نخورد.
منصور پوریان رئیس شورای صادرکنندگان دامکشور

با اشاره به دالیل گرانی گوشت قرمز در بازار اظهار کرد:
اتخاذ تصمیم نادرست مسئوالن در حوزه دام و گوشت
کشــور مبنی بر واردات  ۳۳هزار تن گوشت منجمد و
تعیین نرخ در ســتاد تنظیم بازار ،نوساناتی در قیمت
گوشت ایجاد کرد .او با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت
هر کیلو گوشت منجمد وارداتی را ۷۲تا ۱۲۰هزار تومان

تعیین کرده اســت ،افزود :اتخاذ تصمی م اخیر منجر به
افزایش قیمت در بخش گوسفند و گوساله شد.
پوریــان از کاهش  ۴۰تا  ۴۵درصدی مصرف گوشــت
در بازار خبر داد و گفت :با توجه به نبود بازار مناســب،
مصرف گوشت به میزان  ۴۰تا  ۴۵درصد کاهش یافت
که متاسفانه تصمیم اخیر دولت منجر به ایجاد هیجان
در بازار گوشت شد ،اما این وضعیت پایدار نخواهد بود.
اما علی اصغر ملکی ،رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی،
مهمترین دلیل افزایش قیمت در بازار و میادین میوه و
ترهبار را عدم عرضه روان دام از سوی دامداران عنوان کرد.
وی افزود :امید به بهبود بازار در ایام منتهی به نوروز موجب
شده دامدارن نسبت به عرضه دام خود تعلل کنند.
ملکی با تاکید براینکه دامدارن نیز تا حدودی حق دارند،
اظهار کرد :هزینه پرورش دام افزایش قابل توجهی داشته
و دامداران برای جبران آن به دنبال بازار مناسب هستند
که نوروز این فرصت را در اختیار آنها قرار میدهد .وی
متوسط قیمت عرضه هر کیلوگرم دام زنده در میادین
عرضه دام را 55هزار تومان اعالم کرد .ملکی تصریح کرد:
عمده دام مورد مصرف در پایتخت از استان کردستان
تامین میشود و اکنون متوسط قیمت دام در این استان
 53تا  54هزار تومان است که با هزینه حمل به تهران
حدود یک هزار تومان به آن افزوده میشود.

سلطه دالالن بر بازار گوشت قرمز
سعید سلطانی سروستانی ،مدیرعامل اتحادیه دامداران

در قوانین همواره برای حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی تاکید فراوانی شده است اما در حال حاضر واسطه ها و دالالن در بازار گوشت قرمز حکمرانی می کنند و نبض این بازار در دست واسطه ها است .تولیدکننده داخلی در شرایط
حاضر در حالی که گوشت وارداتی در بازار وجود دارد وی توانایی رقابت با آن را ندارد نمی تواند عرضه گوشت را داشته باشد و عمال این کار برای تولیدکننده گوشت صرفه اقتصادی ندارد .وقتی گوشت وارد و به بازار مصرف عرضه می شود در عمل
تولیدکنندگان داخلی نمی توانند با قیمت های که برای شان تمام شده گوشت تولیدی خود را به بازار مصرف عرضه کنند.
متاسفانه انباشت دام در واحدهای دامداری نیز به همین دلیل و برخی دالیلی است که دالالن موجب آن شده اند .سال گذشته بیش از نیاز گوشت وارد کشور شد و همین امر دست تولیدکننده داخلی گوشت قرمز را بسته است .دالالن و واسطه
ها از هر کیلوگرم گوشت قرمز  ۴۰درصد سود می برند.
گزارش هایی دریافت کرده ایم که نشان میدهد که تفاوت قیمت گوشت از دامداری تا بازار به  ۵۵درصد میرسد ،درحالی که کل زنجیره از کشتار تا عرضه به مصرف کننده ،حداکثر  ۴۸ساعت است .با وجود زحمات فراوان تولید ،دامدار به سود
منطقی نمیرسد ،در حالی که با اعمال مدیریت صحیح التهابی در بازار ایجاد نمیشود.
مدیریت تنها راهکار کنترل قیمت گوشت در بازار است و این درحالی است که به علت فقدان نظارت بر بازار ،قیمت دام و به طبع گوشت در مناسبتهای مختلف همچون عید قربان به علت سودجویی دالالن و عوامل واسطه  ۲۰درصد گران تر
میشود ،در حالی که با مدیریت درست نباید اجازه دهیم از نقطه ضعف مردم سو استفاده شود.

استفاده از ظرفیت های هنری در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب ضروریست
مدیرعامل شــرکت آبفــا اســتان اصفهان در
مراسم تقدیر از برگزیدگان جشــنواره خانواده
آبی ،پرســش شــادآبی ،فیلم کوتاه آموزشی و
هنروری کارکنــان گفت :اســتفاده از ظرفیت
های های هنری در فرهنگ سازی مصرف بهینه
آب در جامعه بســیار موثر است و شرکت آبفا در
ســالهای اخیر از این ظرفیت به خوبی بهره مند
شده است.
هاشم امینی در مراسم رونمایی از طرح سه شنبه
های آبی ،بسته آموزشی مدیریت مصرف و سرود
اختصاصی شــرکت آبفا اســتان اصفهان افزود:
شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده،
مانع از این نشد که شــرکت آبفا استان اصفهان
موضوع فرهنگ ســازی مصــرف صحیح آب در
جامعه را نادیده بگیرد و با اســتفاده از ظرفیت
فضای مجازی و شــبکه های مجــاز با همکاری
دســتگاههای مرتبط ،اقدام به فرهنگ ســازی

مصرف درست آب در بین مردم نموده است .وی
از همکاری و تعامل آمــوزش و پرورش و کانون
پرورش و فکری کــودکان ونوجوانان در موضوع
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب قدردانی نمود و
اظهار داشت :در سال جاری توانستیم با همکاری
و تعامل آموزش و پرورش و کانون پرورش و فکری
کودکان ونوجوانان ،جشنواره خانواده آبی ،فیلم
کوتاه آموزشــی و پرسش شــادآبی را در فضای
مجازی برگزار کنیم و از ظرفیت شــبکه شاد به
خوبی بهره مند شدیم.
امینی با اشاره به وضعیت منابع آب استان عنوان
کرد :با توجه به اقلیم خشــک کشــور و استان
اصفهان ،فرهنگ ســازی مصرف درست آب در
جامعه امری ضروری اســت چراکه بــا توجه به
بارندگی های محــدود در فصل بارش هم اکنون
ذخیره ســد زاینده رود  199میلیون متر مکعب
است.

ورود ستاد تنظیم بازار به مسئله مرزنشینان

توزیع میوه شب عید از ۲۲اسفند
دبیر ستاد تنظیم بازار از توزیع میوه شب عید از ۲۲
اسفند خبر و گفت که پیشنهاد استانداری سیستان
و بلوچستان مبنی بر تهاتر و صادرات و واردات کاال در
مرز در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید.
عباس قبادی در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار کرد :با
انباشت میوه در کشور مواجهیم .نزدیک به  ۵۰۰هزار
تن پرتقال در شمال کشور و بیش از این مقدار نیز سیب
داریم که به نوبت عرضه خواهد شــد ،حتی به دنبال
صادرات سیب نیز هستیم و مردم از لحاظ تامین میوه
مورد نیاز خود نباید نگرانی داشته باشند .حدود ۲۰
استان میوه خود را از انبارهای شمال و غرب کشور به
استانهای متبوع خود بردهاند و اگر تمامی این میوه
ها جابجا شود از ۲۲اسفندماه توزیع میوه شروع خواهد
شد.وی با بیان اینکه قیمت میوه در همان ایام تعیین
خواهد شد که یقینا کمتر از قیمت فعلی بازار خواهد
بود ،تصریح کرد :قیمت هر کیلوگرم سیب در میدان
بهمن تهران تقریبا ۷تا ۹۰۰۰تومان و در میادین میوه
وترهبار کمتر از  ۱۰هزار تومان اســت .سیب قرمز و
سیب زرد هم حدود ۱۱هزار تومان به فروش می رسد.
البته هزینههای تولید نیز باالست و سیب کمتر از این
مقدار برای باغدار صرفه اقتصادی نیز ندارد .قبادی در
ادامه با بیان اینکه صادرات میوه در سال  ۱۳۹۸نسبت
به  ۱۳۹۷حدود  ۷۰درصد و امســال به نسبت سال
 ۱۳۹۸حدود  ۳۰درصد رشد داشته ،گفت :باید توجه
داشت که سرکوب قیمت از طرفی سبب به مخاطره
افتادن تولید و متعاقب آن صادرات می شود.
وی همچنین وعده داد که بــا واردات موز ،افزایش
قیمت جبران شود و قیمت موز در هفته های آتی به
تعادل میرسد و در خصوص نوسان قیمت میوه در

بازار نیز گفت :فصل تولید با فصل عرضه متفاوت است.
مثال تولید برخی میوهها در پاییز اما پیک مصرف آنها
فروردین ماه است که بخشی از نوسانات به این موضوع
برمیگردد .در میانه بهمــن ماه ،قیمت هر کیلو موز
وارداتی در خرده فروشــیهای سطح شهر تهران به
 ۵۰تا  ۶۰هزار تومان رســید .بر اساس گزارش مرکز
آمار از تغییر قیمت کاالهای خوراکــی ،در دی ماه
امسال قیمت هر کیلو موز در دی ماه پارسال به طور
متوسط  ۱۳هزار و  ۹۰۰تومان بوده است که در همین
ماه در سال جاری به متوسط قیمت  ۳۳هزار و ۴۰۰
تومان رسیده و افزایش  ۱۴۰.۳درصدی داشته است.
از اردیبهشت ماه امسال واردات موز به دلیل محدودیت
های ارزی به نوعی ممنوع و در ادامه واردات آن مشروط
به صادرات سیب شده است .البته اخیرا ستاد تنظیم
بازار بــا واردات موز در مقابل صــادرات محصوالت
کشاورزی ابالغی از ســوی وزارت جهاد کشاورزی
موافقت کرد .اخیرا قیمت مصوب هر کیلو موز از سوی
اتاق اصناف  ۲۵هزار تومان اعالم شد.
به گفته این مقام مســئول "در این جلسه سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی
از روند قیمتها در بازار را ارایه داد که بر اســاس این
گزارش در هفته گذشته تنها در سه یا چهار قلم کاال
افزایش قیمت داشته و در مابقی کاالها ثبات نسبی
حاکم بوده است و در حوزه کاالهای اساسی نیز شرایط
خوب اســت .روند ورودی کاال به کشور نیز با ثبات و
مناسب است ،رقم های قابل توجهی کاال در بنادر و
گمرکات کشــور در حال ترخیص است".وی افزود:
ورودی کاال به کشور به نسبت هفته گذشته بالغ بر
 ۴۵۰هزار تن بوده که عدد خوبی است.
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رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد
است با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمتها در
طول ســال ،ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق
کارگران باید جزو برنامه های ســال آینده شورای
عالی کار باشد.فتح اله بیات اظهار کرد :نمایندگان
کارگری جزو اولین گروههایی بودند که بحث افزایش
دوبار در سال حقوق ها را مطرح و پیگیری کردند و
بعد که مجلس ورود کرد ،مورد موافقت کمیسیون
اجتماعی قرار گرفت و طرحی در این خصوص تدوین
و آماده کرد.
وی ادامه داد :از نمایندگان دلســوز مجلس که به
مباحث کارگری ورود کــرده و کارگران را حمایت
می کنند تشکر می کنیم و انتظار داریم که این طرح
به نتیجه برسد و از دستور کار خارج نشود.این مقام
مســئول کارگری با بیان اینکه اگر حداقل حقوق
کارگران در ســال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند
کارگران به حداقل ها دست پیدا می کنند و قدرت
خرید آنها از وضعیت فعلــی کمی باالتر می رود لذا

می خواهیم که نمایندگان مجلس اعالم کنند که
این طرح به کجا رسید و هر چه سریعتر آن را تعیین
تکلیف کنند تا به اجرا درآید.
بیات ادامه داد :امسال شاهد تغییر چند نوبته قیمتها
در برخی اقالم و کاالهای اساسی بودیم و یکسری از
بنگاهها حتی با نرخ دلخواه اجناس خود را روانه بازار
کردند طبعا در چنین شرایطی چطور دستمزدها باید
درجا بزند و افزایش نیابد؟ این حق جامعه کارگری
و حداقل بگیر است که با توجه به این مساله افزایش
حقوق داشته باشد تا بتواند امرار معاش کند ،غیر از
این حق الناس و احجاف به جامعه کارگری است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان
خاطرنشان کرد :هیچ کسی نمی تواند قول بدهد که
ثبات به بازار ارز برگردد و تضمین کند که قیمتها در
طول ســال ثابت بماند بنابر این حقوق کارگران به
جهت بهبود وضع معیشت و قدرت خرید باید ترمیم
شود و افزایش دوبار در ســال مزد جزو برنامه های
سال آینده شورای عالی کار باشد.

چرا متقاضیان نمیتوانند کارت اعتباری سهام عدالت بگیرند؟
پیش از این مدیرعامل بانک ملی اعالم کرده بود که ۷۰
هزار کارت اعتباری سهام عدالت از سوی این بانک برای
متقاضیان صادر شده است که صدای اعتراض و انتقادات
شدید متقاضیان را بلند کرد .بانک ملی در پاسخ به آنها
دلیل مشکالت ایجاد شده در دریافت کارت اعتباری سهام
عدالت را مربوط به مشکالت فنی و زیرساختی اپلیکیشن
مربوطه دانست.
از  ۲۵بهمن سالجاری دارندگان سهام عدالت میتوانند با
مراجعه به اپلیکیشن دو بانک ملی و تجارت (ایوا و زمرد)
به شکل الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری به بانک
معادل ۵۰درصد ارزش این سهام را توسط کارت اعتباری
دریافت کنند که زمان بازپرداخت این تسهیالت سه ساله
است و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی
نیاز ندارد و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد.در این
راستا ،مدیرعامل بانک ملی به ایسنا اعالم کرده بود که۷۰
هزار کارت اعتباری سهام عدالت صادر شده است.
پس از اعالم این خبر ،انتقادات و واکنشهای متقاضیان
دریافت کارت اعتباری سهام عدالت مبنی براینکه موفق
به دریافت این کارت اعتباری نشــدهاند و با مشکالت

اپلیکیشنهای مربوطه دســت و پنجه نرم میکنند،
شــدت گرفت .عده زیادی از متقاضیان دریافت کارت
اعتباری سهام عدالت میگویند که با هر بار مراجعه به
اپلیکیشن بانک ملی با خطا مواجه شدهاند و نتوانستهاند
اطالعات خود را ثبت کنند .یک متقاضی دیگر نیز گفته
که در حین ثبت اطالعات خود بــا خطای تایید وثیقه
مواجه شده اســت درحالیکه این کارت اعتباری طبق
اعالم مسئوالن نیازی به وثیقه و ضمانت ندارد و فردی
دیگری هم میگوید که اپلیکیشن ایوا هر بار به او اعالم
میکند که شــنبه برای ثبت نام مراجعه کند و هر بار
در این زمــان موفق به ثبت اطالعــات و دریافت کارت
اعتباری نمیشود.
طبق اعالم این بانک از آنجا که در سراسر کشور حدود۷۰
تا  ۸۰درصد کارگزاری سهام عدالت به بانک ملی مربوط
میشود ،با وجود مشکالت فنی در اپلیکیشن از جمعیت
حدود ۴۸میلیونی سهام عدالت همچنان عدهای در حال
دریافت این کارت اعتباری هستند و با اینکه عدهای این
کارت را دریافت نکردهاند اما براساس آخرین آمار ۷۰هزار
نفر دریافت کردهاند و این ارقام نیز در حال افزایش است.

مردم توان خرید آجیل ندارند

تعطیلیگستردهواحدهایفروشآجیل
ت خواربار
افزایش  ۳۰۰تا  ۴۰۰درصدی قیم 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

با کمی اغمــاض نزدیک به
دو هفته به پایان ســال باقی
مانده اما تقاضــای چندانی
برای خرید آجیل و خشکبار
در بازار وجود ندارد .وضعیت
بازار نشــان میدهد که نه تنها قدرت مشــتریان برای

خرید آجیل کمتر شده است ،بلکه مردم اگر بتوانند این
محصوالت را خریداری کنند هم نوع و کیفیت خاصی از
این محصول را انتخاب می کنند که بسیار ارزانتر است.
رئیس اتحادیه خواربارفروشان اهواز با اشاره به افزایش
عمده قیمت خواربار و ناتوانی مردم برای خرید ،از اقدام
به ابطال جواز کسب اعضای این صنف در اهواز به دلیل
مشــکالت مالی خبر داد .امیرحســینزاده با اشاره به
کسادی بازار خواربارفروشان در آستانه عید نوروز در اهواز،
اظهار کرد :مردم در خرید مایحتاج اولیه خود ماندهاند و

خریدن آجیل فعال برای افرادی است که از وضع مالی
مناسبی برخوردارند و توانایی خرید باالیی دارند.
وی با اشاره به تاثیر فروشگاههای زنجیرهای بزرگ بر بازار
خواربارفروشان افزود :پررنگ شدن حضور شرکتها و
فروشــگاههای زنجیرهای و تکثیرشان در هر منطقه از
شهر ،باعث از بین رفتن شغل خردهفروشان و از جمله
خواربارفروشان شده است .رئیس اتحادیه خواربارفروشان
اهواز گفت :در سال جاری حدود ۳۰۰نفر از اعضای صنف
ما اقدام به ابطال جواز کسب کردند و تغییر شغل دادند

زیرا نه توان رقابت با فروشگاههای زنجیرهای و نه توان
پرداخت هزینههای جانبی را دارند.
حسینزاده با اشــاره به افزایش  ۳۰۰تا  ۴۰۰درصدی
ت خواربار بیان کرد :هر کیلوگرم پسته  ۲۰۰تا ۲۵۰
قیم 
تومان،بستهبهنوعوکیفیتمحصولقیمتداردوقیمت
حبوبات مانند نخود و عدس نیز هر کیلوگرم به  ۲۵تا ۳۰
هزار تومان رسیده است .وی افزود :اگر این روند ادامه پیدا
کند ،خواربارفروشان رو به نابودی میروند زیرا حتی توان
دستیابی به سود قانونی خود را نیز ندارند.

حذف آجیل از سبد خرید

مصطفی احمدی ،رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار

یکی از اصنافی که در جریان بحران کرونا آسیب های جدی دیده است صنف آجیل و خشکبار بود .آجیل و خشکبار به دلیل اینکه کاالیی خوراکی است مردم بسیار محتاطانه برای خرید آن اقدام کردند .بنابراین سال گذشته همزمان با
شیوع بیماری در همین روزها ضرر و زیان بسیاری متوجه صنف شد و فروشندگان به ناچار تمام محصوالت موجود را که برای شب عید خریداری کرده بودند به صنف قیمت بعد از عید به فروش رساندند .در همین حین و تا به امروز بسیاری
از واحدهای صنفی آجیل و خشکبار تعطیل و یا تغییر شغل دادند و به دلیل اینکه این صنف بسیار سرمایه بر است تمام سرمایه ها از بین رفت .هزینه های سنگینی به صنف آجیل و خشکبار وارد شد و هنوز تا به امروز همان رفتار محتاطانه
برای خرید وجود دارد .البته با وجود پروتکل های بهداشتی که توسط خود اتحادیه و با همکاری وزارت بهداشت تهیه و تدوین شد مقداری آرامش به بازار این محصوالت بازگشته و در شب یلدا فروش نسبتا خوبی داشتیم .آجیل و خشکبار
در گروه یک کاالیی قرار گرفت و دستورات جدیدی تهیه شد و با مشورت با وزارت بهداشت هم پروتکل های خوبی به دست آمد .اما برای اینکه بتوانیم میزان استقبال از خرید آجیل و خشکبار را برای نوروز 1400به صورت دقیق بازگو کنیم
باید منتظر ده روز آخر سال باشیم چراکه میزان فروش و استقبال از این صنف در ده روز پایانی سال مشخص خواهد شد .این در حالی است که با وجود تبعیت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا ،پس از نوروز  ۹۹که اجناس روی دست
فروشندگان ماند و فاسد شد و دولت هم مالیات همیشگی خود را دریافت کرد و حمایتی در این زمینه انجام نداد.
اما کاهش فروش بعد از بحران کرونا به افزایش قیمت ها نیز مربوط است .هر کاالیی افزایش قیمت داشته باشد تقاضا برای آن کمتر می شود که این صنف هم استثنا نبوده است .ميزان عرضه و تقاضا ازسويي و فراواني کاالها از سوي ديگر مي تواند
قيمت کاال را روشن و مشخص کند .هيچگاه نمي توان قيمت را تعيين و تکليف کرد .بنابراین قيمت مصوب براي خشکبار نداريم ،هر چه عرضه بيشتر باشد ،تقاضا هم بيشتر خواهد شد و هر چه عرضه بيشتر باشد مي توان قيمت را کنترل کرد.
اما یکی دیگر از دالیل کاهش فروش آجیل و خشکبار کاهش قدرت خرید مردم است .هرچند این صنف نسبت به سال گذشته خیلی افزایش قیمت نداشته است اما همان افزایش  40تا  50درصدی نسبت به سال گذشته موجب کاهش
فروش شد .البته این افزایش قیمت ها بابت هزینه های صنف بوده است و دالیل دیگری همچون رشد نرخ ارز و واردات نیز دخیل بوده است .محصوالت آجیل و خشکبار البته قیمت مصوب ندارد و عرضه و تقاضا قیمت ها را مشخص می کند.
متاسفانه مدتی است که آجیل و خشکبار از سر سفره مردم حذف شده است اما امیدواریم با تمهیداتی که در حال برنامه ریزی و اجراست بتوانیم قدرت خرید این محصوالت را در سبد خانوار افزایش دهیم.
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بانک ملی توکن «نشان ریال» را راه اندازی کرد
ارز دیجیتال بانک مرکزی دستهای از رمزارزها در بازار ارزهای دیجیتال است که بسیاری از کشورها آن را راهاندازی کرده و برخی از کشورها به دنبال راهاندازی آن هستند .شبکه
بالکچینققنوسباهمکاریبانکملی،رمزارزیاتوکن«نشانریال»کهبهنوعیرمزارزبانکمرکزیایراناستراراهاندازیکردهاست.اینتوکنبرایانجامپرداختهایمالیخردبر
بستربالکچیندرکشورایجادشدهاست.

www.kASBOKARNEWS.ir

رئیس کل بانک مرکزی از تعیین صرافی های مشخص برای مبادالت بیت کوین خبر داد

اخبار

رانت وانحصار درمعامالت بیتکوین

تنزل ۳پلهای ایران در توسعه دولت الکترونیکی در
سال۲۰۲۰

خرید و فروش بیت کوین در
روزهای سرخ پوشی بورس
و سیاه پوشی دالر و طال در
حالی رونق گرفته که آن روز
زیاد دور نیست که بقالی سر
کوچه ،مانده پول شــما را با بیت کوین پرداخت کند؛
اما در این میان دولت و در راس آن بانک مرکزی هنوز
اعالم می کنند خرید و فــروش بیت کوین غیرقانونی
اســت! بنابراین «در حوضی که ماهی نیست قورباغه
سپهساالر اســت!»عبدالناصر همتی رئیس کل بانک
مرکزی درباره مبادله رمزارزها گفت :در این خصوص
مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصالحاتی
هم روی آن انجام شــد و مقرر شده افرادی که به طور
قانونی و رسمی رمزارز تولید کنند امکان داشته باشند
که برای واردات از آن استفاده کنند .او افزود :به زودی

اند؛ تحلیلگران این بــازار معتقدند که ادامه وضعیت
موجود رمز ارزهــا در ایران به معنــای مجوز خروج
سرمایه و ارز زیادی از کشور است ،همانطور که تا االن

نیز برای خرید ماینر و تولیــد بیت کوین ،ارز زیادی از
کشور خارج شده است .در این میان ادامه این فرایند
به اقتصاد زیرزمینی و پولشویی هم دامن خواهد زد.

مجوزهای استخراج رمزارز به سازمان های دولتی داده شد

سهیل نیکزاد ،فعال حوزه ارزهای دیجیتال

ب) تعلیق فعالیت و نماد:
-1عدم تامین کاال و یا ارائه خدمت-2 ،نقض حفاظت از
دادههای مصرفکننده-3،عرضه کاالی غیرمجاز-4،تکرار
و یا تعدد تخلفات مندرج در بند (الف) بیش از  3مورد در
طول یک سال.
درخصوص شرکتهای بازاریابی نیز پس از ابالغ اخطار،
شرکت موظف است ظرف مدت 20روز نسبت به اصالح
عملکرد اقدام کند .درغیر اینصورت نســبت به تعلیق
و تغییر رنگ نمــاد به زرد اقدام خواهد شــد و درصورت
تکرار تخلف ،پروانه کسب ابطال و رنگ نماد به قرمز تغییر
داده خواهد شــد .همچنین چنانچه هریک از واحدهای
صنفی مذکور عالوهبر این موارد مرتکب تخلف تعزیراتی
(گرانفروشــی ،تقلب ،کمفروشــی و )...نیز شده باشند،
میتوانند شــکایت خود را از طریق ســازمان تعزیرات
حکومتی مطرح کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

الف) اخطار کتبی:
-1عدم ارائه اطالعات موثر در تصمیمگیری مصرفکننده
جهت خرید یا قبول شرایط-2 ،عدم رعایت حق انصراف
مصرفکننده -3،عدم استفاده از واسط بادوام جهت ذخیره
اطالعاتمرتبطبامعامالت-4،تحمیلشروطغیرمنصفانه
به مصرفکننده-5 ،تبلیغ خــاف واقع-6 ،عدم تحویل
بهموقع کاال یا ارائه خدمت-7،عدم پاسخگویی به نارضایتی
مصرفکننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاری)-8 ،عدم
درج و یا اعالم نحوه تامین کاال-9 ،عــدم رعایت قانون و
مقررات صنفی و مصوبات کمیته نظارت.
پــس از ابــاغ اخطــار ،دارنــده پروانــه کســبوکار
مجازی موظف اســت ظــرف مــدت ده روز نســبت
به اصــاح عملکــرد خــود اقــدام کنــد و درصورت

عــدم اصالح نســبت بــه تعلیــق فعالیــت وی اقدام
میشود.

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

نظارت به تصویب وزیر صنعت ،معدن و تجارت رسیده
است .همچنین در این آییننامه اجرایی چگونگی صدور
ت افراد
و تمدید پروانه کســب و نحوه نظارت بر فعالی 
صنفی در فضای مجازی تعیین شده است .این آییننامه
مربوط به فضای کســبوکار مجازی است و مشمول
تمامی فروشگاههای اینترنتی که از جانب هر شخص
حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کاال و یا خدمات)
بهطورمستقیمویاغیرمستقیموبهصورتکلییاجزئی
به عمدهفروشان ،خردهفروشــان و مصرفکنندگان
از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور ازقبیل وبســایت
و نرمافزارهای تجاری (اپلیکیشــن) دایر شده باشند،
خواهد شد.در همین راستا با هدف سرعت و سهولت در
انجام کار ،شهروندان محترم درصورت مواجهه با چنین
مواردی میتوانند از طریق وبسایت اتحادیه کشوری
صنف کسبوکارهای مجازی نسبت به ثبت شکایت
خود از فروشگاههای اینترنتی اقدام کنند .مجازاتهای

زیر درصورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل آن ،از سوی
کمیته نظارت اعمال میشود.

رأی گیری داده میشد.عرف در خصوص برگزاری انتخابات
به صورت تمام الکترونیک گفت ۲۵:فرایند در انتخابات داریم
که تنها یک فرایند آنکه صندوق رأی است ،الکترونیکی انجام
نمیشود .شورای نگهبان در خصوص دستگاه رأی گیری ما
سواالتی داشت که تا آنجایی که توانستیم پاسخ دادیم ولی
در نهایت به انتخابات سال آینده که زیرنظر شورای نگهبان
برگزار میشود ،نخواهد رسید .اما با هماهنگیهای صورت
گرفته با مجلس شورای اســامی برای انتخابات شوراهای
اسالمی شهر و روستا ،به تعداد صندوقهای رأی الکترونیک
موجود که ۸کالنشهر را پوشش میدهد ،انتخابات به صورت
تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

براســاس ماده ( )87قانون نظام صنفی فعالیت افراد
صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم دریافت
پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.حمید پورعیسی،
مدرس دانشگاه در رشــته حقوق جزا و جرمشناسی:
با توجه به اینکه شــیوع ویروس کرونا بر نحوه خرید
شهروندان تاثیر گذاشــته و موجب تمایل روزافزون
عمومی بهســمت انجام خریدهای اینترنتی شده ،لذا
برخی افراد سودجو و شــرکتها برای ارائه محصول
(کاال و یا خدمات) به مصرفکنندگان از طریق فضای
مجازی مرتکب تخلفات عدیدهای میشوند .براساس
ماده ( )87قانون نظــام صنفی فعالیت افراد صنفی در
فضای مجازی (سایبری) مستلزم دریافت پروانه کسب
از اتحادیه مربوطه اســت و براســاس تبصره (الحاقی
 )1392چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه
فعالیتهای صنفی به موجب آییننامه اجرایی این ماده
است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه
هیاتعالی نظارت و وزارتخانههای اطالعات و ارتباطات
و فناوری اطالعات تهیه شده و پس از تایید هیاتعالی

چگونه از فروشگاههای اینترنتی شکایت کنیم؟

امنیتسازوفاکتورهایامنیتیضدجعلدرتعرفههااستفاده
شده است.رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد :به لحاظ
زمانی تا پایان اسفندماه امسال فرایند چاپ تمام خواهد شد
و ســال آینده با هماهنگی ناظرین محترم شورای نگهبان
و مجلس شورای اســامی بحث انتقال به استانها را انجام
خواهیم داد تا تعرفهها به موقع در اختیار حوزهها و پس از
آن شــعب انتخابات قرار گیرد که مردم با خیال راحت در
انتخابات  ۲۸خرداد ماه شرکت کنند و انتخاباتی امن برگزار
شود.عرف هم چنین در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص

نحوه اتخاذ تدابیری برای حفظ سالمتی شرکت کنندگان
در انتخابات به دلیل بیماری کرونا گفت :در انتخابات سال
گذشته نیز با هماهنگی که با ناظر انتخابات صورت گرفت،
استامپ جوهر را حذف کردیم ،اساساً با وجود دستگاه احراز
هویت ,اخذ اثر انگشت با استامپ معنی ندارد و افراد صرفاً
با کد ملی احراز هویت میشوند.وی افزود :لذا در انتخابات
گذشته ،بیش از ۹۹درصد صحت در احراز هویت در انتخابات
داشتیم و افرادی که احراز هویت نمیشدند بسیار معدود
بودند که ناظر شعبه بررسی میکرد و در صورت تایید ,اجازه

سایت فرآیند هم قابل مشاهده است .او همچین تاکید کرد:
«برای فرآیند خسارت از شرکتهای بیمه استفاده نکردیم.
بلکه از کارشناسانی که مورد تایید بیمه مرکزی هستند را
قرارداد امضا کردیم .این کارشناسان کامال مستقل از شرکت
بیمه هستند و شرکت بیمه را ملزم میکنیم که براساس
برآورد کارشناس همان خسارت را پرداخت کند ».آنطور
که مدیرعامل بیمیتو گفت کاشناسان مجوز بیمه مرکزی
را دارند و ارزیابان رسمی خسارت بیمه مرکزی هستند و با
شرکتهای بیمه طرف قرارداد هستند.انطور که مدیرعامل
بیمیتو بیان میکند این سرویس از اواخر بهمن ماه راهاندازی
شده است و مردم در شهرهای تهران ،اصفهان ،مشهد و البرز
میتوانند هم اکنون در سایت خسارت را دریافت کنند و به
زودی در سراسر کشور این سرویس قابل دریافت است.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

رئیس ســتاد انتخابات کشــور از حذف اخذ اثر انگشت با
اســتامپ در انتخابات  ۱۴۰۰خبر داد.جمال عرف معاون
سیاسی وزارت کشور و رئیس ســتاد انتخابات در حاشیه
بازدیــد از مرکز طراحــی و تولید تعرفههــای انتخاباتی،
ضمن تســلیت ســالروز وفات حضرت زینب (س) ،گفت:
در برنامههای ستاد انتخابات کشور با همراهی نمایندگان
شورای نگهبان ،برنامه بازدید از چاپ تعرفهها داشتیم.وی
افزود :آن چیزی که برای ما مهم است ،این است که تعرفهها
با امنیت باال تهیه شوند تا مردم ما مطمئن باشند که مطلقاً
هیچگونه امکانی برای جعل تعرفهها ،وجود ندارد.عرف گفت:
خوشبختانه در این بازدید نشان داده شد که از همه مؤلفههای

احراز هویت در انتخابات ۱۴۰۰الکترونیکی انجام می شود

سردبیر :مریم بابائی

که در این تحقیق مشخص شد که حدود  ۳۰درصد مردم
وقتی میخواهند بیمه خریداری کنند ،عامل خسارت روی
تصمیم آنها برای خرید بیمه مهم است .یعنی کدام شرکت
با کدام کیفیت خسارت پرداخت میکند و فرآیند دریافت
خسارت به چه صورت است».به گفته ولیپور یکی از عوامل
نارضایتی مردم از صنعت بیمه فرآیند دریافت خسارت است
و این نارضایتی در حالی است که در صنعت بیمه حدود ۸۰
درصد ضریب خسارت است و شــرکتهای بیمه از تمام
مبلغی که از مردم دریافت میکنند ،حدود  ۸۰درصد را به
عنوانخسارتبهمردمپرداختمیکنندکهاینعددنسبت

به استاندارد دنیا بسیار باال اســت .او همچنین بیان کرد:
«وقتی به جزئیات نارضایتی مردم نگاه کردیم ،فهمیدیم که
مردم مراکز پرداخت خسارت را نمیشناسند و درصد باالیی
از مردم هم از فرآیندهای دریافت خسارت اطالعی ندارند .به
همین خاطر خسارتی که دریافت میکنند هم راضیکننده
نبود .چون سازمان کارشناسی و پرداختکننده بیمه یکی
است.مردمحسمیکنندکهخسارتیکهدریافتمیکنند،
منصفانه نیست».براساس گفتههای ولیپور آنها در بیمیتو
این چالش را رفع کردند و با راهاندازی پرداخت خســارت
آنالین مردم روی سایت خسارت خود را ثبت میکنند و در

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

«بیمیتو» ،پلتفرم خرید بیمه آنالین ،در نشســت خبری
از محصول جدید خود تحت عنوان «پرداخت خســارت
آنالیــن» رونمایی کــرد .این محصول اواخــر بهمن ماه
راهاندازی شــد و هماکنون در دسترس کاربران در تهران،
اصفهان ،مشهد و البرز است و به زودی در دسترس کاربران
سراسر کشور قرار میگیرد.حامد ولیپور،مدیرعامل بیمیتو
در مورد خدمــت جدید بیمیتو برای پرداخت خســارت
آنالین گفت« :از وقتی که فعالیت خود را آغاز کردیم ،یکی
از دغدغههای مردم خرید بیمه و مقایســه قیمتها بود.
کسبوکار ما براساس همین دغدغه مردم ایجاد شد .تنها
نمیخواستیمسرویسخریدبیمهراعرضهکنیم.بلکهقصد
داشــتیم در الیههای دیگر صنعت بیمه هم دغدغه مردم
را برطرف کنیم».او ادامــه داد« :تحقیقاتی را انجام دادیم

امکان پرداخت خسارت به صورت آنالین فراهم شد

فاکس88260447 :

بانک مرکزی موظف است که در حوزه فناوری های مالی رفع انحصار کند؛ ولی صحبت های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه به چند صرافی مجوز می دهیم ،این دغدغه را ایجاد کرده که همه صرافی ها اجازه ندارند ولی برخی
اجازه دارند که این نوعی رانت و انحصار است .یعنی از آنجایی که اساسا در حوزه فناوری های مالی بانک مرکزی موظف است که رفع انحصار کند خو ِد این ایجاد انحصار محل سوال است؛ به این معنا که خود بانک مرکزی ایجاد انحصار
می کند .نکته دوم اینکه طبق گفته های ایشان ،رمزارزهای ماین شده در صرافی هایی که اعالم کرده اند قابل مبادله خواهد بود .این گفته ها ،گامی به پیش و مثبت است .نکته دیگری که در البه الی گفته های ایشان به نظر می رسد
این است که خرید و فروش بیت کوین برای بانک ها و صرافی های زیر نظر بانک مرکزی ممنوع است نه برای همه مردم .مختصر گفته بودند که آنها هم ممنوع است و منظورشان دقیقا مشخص نیست که برای چه کسانی ممنوع
است .طبق بخشنامه قبلی بانک مرکزی ،براساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی خرید و فروش بیت کوین برای بانک ها و صرافی های زیر نظر بانک مرکزی ممنوع است و احتماال منظور ایشان همین موضوع بوده است.
احتماال منظور ایشان همه مردم را در بر نمی گیرد .برای بانک ها و صرافی های زیر نظر بانک مرکزی تاکنون ممنوع بوده و در حال حاضر اعالم کرده اند که یک سری از صرافی ها را مجوز می دهند.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

سپهر محمدی ،رئیس انجمن بالکچین ایران
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انحصار دولتی در حوزه رمز ارزها
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بانک مرکزی در حوزه رمزارزها تاکنون فرصت های بسیاری را از کشور گرفته اســت .تا قبل از این هم دو بار فرصت پیش آمد که موضوع ارزهای دیجیتال برای ایران چاره ساز شود ولی بانک مرکزی بالفاصله بعد از درخواست
کنگره و سنای آمریکا برای اینکه در فعالیت های رمزارزی و بالکچینی ایران محدودیت ایجاد شود ،بیانیه ای را همسو با آنها داد .اگر خرید و فروش بیت کوین آزاد نشود و مسیر به شیوه سابق ادامه یابد ،به بازار زیرزمینی و غیرقابل
کنترل این موضوع دامن می زند .مجوزهایی که تاکنون برای استخراج صادر شده ،هزار مجوز است که به هیچ شرکت یا کسب و کار خصوصی داده نشده ،بلکه تماما به کسب و کارهایی داده شده که مالکان آن کارمندان دولت و
سازمان های دولتی بودند و اینها کسب و کارهایی هستند که مردم از شرکت و رقابت در آن منع شده اند .دولت از ابتدا رمزارزها را پول خارجی به حساب نمی آورده که متولی آن بانک مرکزی باشد .بانک مرکزی در مقاطعی می
خواست در این حوزه راهگشایی کند ولی دوباره این محدودیت را اعمال کرد .سیاست دولت این است که رمزارزها ارز به حساب نیایند تا بانک مرکزی در آن ورود نکند .اگر بانک مرکزی در مورد ریال تصمیم گیری کند کافی است
و موضوعات دیگر طبق قوانین دیگر در کشور پیش خواهند رفت .به هر حال ورود بانک مرکزی به این حوزه مشکل ساز خواهد بود و فرصت ها را مثل قبل از کشورمان می گیرد.
اگر یک صدم این مقداری که از صادرات کشور کم شده بود و کسری صادرات داشتیم در سال های گذشته ماین می شد امروز کسری بودجه و بدهی های خارجی کشور را جبران می کرد.
گردش مالی این حوزه بسیار ناشفاف است چون مجوزی برای فعالیت مردم داده نشده است .در این میان کل اکسچنج های ایرانی کمتر از  10تا  20درصد معامالت کریپتویی ایرانی ها را پوشش می دهند و  80درصد این معامالت
در اکسچنج های خارجی است آن هم به صورت ناامن و با اکانت های گمنام برای اینکه مبادا فیلتر شوند و پولشان مسدود شود .هرچند این اتفاق بسیار رخ داده است.
اگر نگرانی بانک مرکزی مبادالت خارجی ارزی مردم است ،چرا بانک مرکزی نمی گذارد آدم های خارجی در بانک ایرانی حساب ایرانی داشته باشند؟
در تحریم ها وقتی با یک آدم خارجی معامله می کنید آن آدم پذیرفته که با وجود تحریم ها و مخفی کردن جریان پول با شما معامله کند ،پول خرید و فروش یا مستقیم یا به ازای کاالی دیگر انجام می شود .بنابراین او ریسک معامله
با شما را پذیرفته؛ پس حتما ریسک اینکه پولش به جای دالر در بانک ایرانی (چه به صورت دالر یا ریال بماند) را می پذیرد چون به ایران اعتماد کرده که با ان تجارت می کند ولی بانک ایرانی این اجازه را نمی دهد و اگر خارجی ها
بتوانند در بانک ایرانی حساب داشته باشند اصال مشتریان و تاجران ایرانی الزم ندارند که تحریمی را دور برنند تا تجارت کنند یا بیت کوین و امثال آن استفاده کنند.
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کالهبرداری ۲میلیاردیدرفضایمجازی

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات از دستگیری کالهبرداری خبر
داد که با ساخت سایت جعلی بانک ازکاربران فضای مجازی  ۲میلیارد ریال
کالهبرداری کرده بود.
سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار داشت :شخصی به پلیس فتا مراجعه
و بیان کرد بیش از  ۴۸۰میلیون ریــال به صورت غیرمجاز در چند مرحله
از حساب بانکی اش برداشت شده اســت ،در همین خصوص پرونده اولیه
تشکیل و بررسی موضوع در اختیار تیمی از ماموران قرار گرفت.
وی عنوان کرد :شاکی اظهارکرد ،قصد انجام عملیات بانکی از طریق اینترنت
بانک خود را داشتم که با جستجوی واژه اینترنت بانک در موتور جستجوگر
گوگل نام اینترنت بانک مورد نظر خود را جستجو کردم و وارد اولین سایتی
که مشاهده کردم شدم ،هرچه تالش کردم موفق به انجام عملیات بانکی
خود نشدم و پس از دقایقی متوجه کالهبرداری و برداشت غیرمجاز در چند
مرحله به مبلغ مجموعا  ۴۸۰میلیون ریال از حساب شدم.
رییس پلیس فتــا تصریح کرد :کارشناســان پلیس فتا با بهــره گیری از
روشهای علمی و سایبری موفق به شناسایی مجرم و دستیابی به اطالعات
هویتی وی شده و متوجه شدند ســارق با ایجاد یک سایت شبیه اینترنت
بانک اصلی مورد نظر اطالعات حســاب بانکی کابــران فضای مجازی را
سرقت میکند.
این مقام مسئول توضیح داد :با محرز شدن هویت مجرم برای پلیس و جمع
آوری مســتندات کامل و جامع ،پرونده وارد مرحله عملیاتی شد و پس از
تشــریفات قضائی متهم در محل اختفای خود در یکی از شهرهای حومه
تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شد.
سرهنگ گودرزی خاطرنشان کرد :این شیاد ســایبری پس از حضور در
پلیس فتا پایتخت و روبه رو شدن با مدارک و مستندات انکارناپذیر پلیس
لب به اعتراف گشود و معترف شد ،یک ســایت جعلی شبیه ساز اینترنت
بانک طراحی کردم و با این روش از بیش از  ۱۱نفر از شــهروندان با ارزش
ریالی بیش از  ۲میلیارد ریال کالهبرداری کردم که توسط پلیس دستگیر
شدم.
رییس پلیس فتا به کاربران فضای مجازی توصیه کرد :برای ورود به اینترنت
بانک خود حتی المقدور از سرچ در موتورهای جستجوگر خودداری کنید و
حتما از صحت آدرس وارد شده اطمینان حاصل کنید و به نتایج موتورهای
جســتجوگر اکتفا نکنبد ،شــهروندان همچنان میتوانند هرگونه مورد
مشکوک را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir
به صورت آنالین با کارشناسان ما درمیان بگذارید.
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برای بیت کوین صرافیهایی مشخص میکنیم که فقط
برای مبادالت تجاری بتوان از آن استفاده کرد.
همتی تاکید کرد :خریــد و فروش بیــت کوین آزاد
نمیشود فقط آنهایی که به طور رسمی استخراج کرده
اند و تنها برای واردات کاال می توانند از رمزارز استفاده
کنند .بنابراین فقط رمزارزهایی که به صورت رسمی
استخراج می شوند مجاز به استفاده در واردات خواهند
شد و تکلیف سایر رمزارزها همچنان نامشخص خواهد
بود.این درحالی است که میزان استخراج قانونی رمزارز
طبق برآورد بانک مرکزی مستند به آمار وزارت صنعت
ناچیز بوده و اســتخراج غیرقانونی بیشتر است؛ ضمن
اینکه بیت کوینهای اســتخراج شــده در ماینرهای
غیرقانونی نیز به میزان  6 -5درصــد کل بیت کوین
استخراج شده که ادعا می شود ،نیست؛ بماند که این
سوءاستفاده با سیاست قیمت گذاری برق وزارت نیرو از
جمله اختصاص برق رایگان به برخی تشدید شده است.
بنابراین حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار
داخلی ،از طریق صرافیهای خارجی خریداری شده
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تنزل  ۳پلهای ایران در توسعه دولت الکترونیکی در سال ۲۰۲۰دبیرکل
کانون دفاتر پیشــخوان دولت گفت :در توسعه دولت الکترونیکی در سال
 ،۲۰۲۰سه پله سقوط داشتیم که نشــان میدهد تالش در این زمینه در
کشور ما نسبت به سایر کشورها قابل تامل است و باید بیشتر به آن توجه
کنیم.
علی فالح با بیان اینکه امروز  ۱۷هزار دفتر پیشخوان دولت و  ۴۰هزار شاغل
داریم ،اظهار کرد :این مجموعه بدون دریافت هرگونه کمک مالی از دولت
کار خود را شکل داد و از سال  ۸۸بر اســاس قانون مصوب مجلس در امر
دولت الکترونیکی وارد شد.
وی افزود :نگاه پیشخوان نگاه سنتی و محدود و بسته نیست .ما در فرایند
توسعه کســبوکار در جهان در رتبه  ۱۲۷جهان قرار گرفتیم که یک پله
صعود است ،هر چند این رتبه شایسته نام ایران در جهان نیست.
دبیرکل کانــون دفاتر پیشــخوان دولت اظهــار کرد :در توســعه دولت
الکترونیکی در سال  ۲۰۲۰سه پله سقوط داشتیم که نشان میدهد تالش
در این زمینه در کشور ما نسبت به سایر کشــورها قابل تامل است و باید
بیشتر به آن توجه کنیم.
فالح در پاســخ به این پرســش که ســامانه نوبتدهی دفاتر پیشخوان
دولت آماده شــده یا نه ،تاکید کرد :بله .این اتفــاق رخ داد و پس از تذکر
ســتاد ملی کرونا ما رصد کردیــم و دفاتری که این نوبتدهــی را انجام
نداند با آنان برخورد شــد .وی ادامه داد :حدود  ۳۰تا  ۴۰دفتر در کشــور
را بــا ترافیک زیاد و حســب گــزارش مردمی ،سیســتم دسترســی به
ســامانه آنان را قطع کردیم تا سرویس نوبتدهی برایشــان راهاندازی
شود.
دبیرکل کانون دفاتر پیشخوان دولت یادآور شد :اما االن این سرویس برای
همه دفاتر آماده شد و حتی برای برخی از دفاتر که ترافیک افراد در آن باالتر
بود در حال توسعه زیرساختها هستیم.
فالح با بیان اینکه آمادگی حوزههای خدماترســانی و توســعه شــبکه
ملی اطالعات قبــل از کرونــا آرزو بود اما کرونا به توســعه ایــن دو امر
سرعت داد ،تأکید کرد :تشــکیل ســتاد ملی کرونا و ابالغیههای رییس
جمهور باعث شــد مدیریت ارباب رجــوع جزو اولویتهای دســتگاهها
قرار گیرد و در این زمینه ســازمان اداری اســتخدامی نقش مهمی را ایفا
کرد.
وی اظهار کرد :تعامالت بیندستگاهی در قالب سامانه استعالمات باعث
شد مردم مراجعه به ســازمانها را کم کنند و پیشبینی ما این است که
در ســال  ۱۴۰۰در حوزه پرداخت و حذف فرایندهای زائد پیشرفت قابل
توجهی کنیم.
دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت یادآور شد :سال  ۱۳۸۹یک ماده
واحده در مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه ساختار قانون دفاتر پیشخوان
دولت شکل بگیرد اما این قانون دستخوش تغییرات بسیاری شد و به بلوغ
الزم نرسید.
وی با بیان اینکه این قانون در مجلس دهم به صحن رفت اما مجددا برگشت،
گفت :طی چندماه گذشته زحمت زیادی انجام شد تا رفع ابهامها صورت
گیرد و امیدواریم تا پایان سال قانون در کمیسیون اجتماعی تصویب شود
و به صحن مجلس بیاید.
فالح با بیان اینکه در روزهای آتی از احراز هویت از طریق پایگاه ثبت احوال
رونمایی خواهیم کرد ،ادامه داد :این نحوه احراز هویت باعث میشود جلوی
جعل و سوءاستفاده از مدارک گرفته شود؛ بنابراین با انجام این کار هم به
لحاظ احراز هویت هم فرایندهای استعالمی زمینه بهبود و کیفیت خدمات
را افزایش خواهیم داد.
وی تأکید کرد :در حال حاضر منتظر شــاخص تورم سال آینده هستیم
تا میزان هزینــه ارایه خدمات دفاتــر را تنظیم کنیم کــه در فروردین یا
اردیبهشت ماه ابالغ شود.
دبیرکل کانون دفاتر پیشــخوان دولت در پایان اظهار کرد ۵۵۰ :خدمت
را ســازمان اداری اســتخدامی  ۸ماه قبل احصا کرده و ایــن خدمات در
یک فرایندی به مجموعه ما ابالغ شــده که امروزه بخشــی از فرایندهای
دولتــی را وارد شــبکه کردیــم و در مورد برخــی هم در حال توســعه
زیرساختها هستیم.

