تجارت

دولت مطالبهگری بخشخصوصی را بیپاسخ گذاشت

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران با بیان اینکه در دوره قبلی فعالیت
ات��اق ،مطالبهگ��ری صورت گرفت ولی گوش ش��نوا وجود نداش��ت ،گفت :برخی
تصمیمات دولتی بدون مطالعه و بررسی کارشناسی صورت میگیرد.
غالمحس��ین ش��افعی گفت :ما مطالبهگری میکنیم ولی گوش شنوا در این
رابط��ه وجود ندارد و متأس��فانه برخ��ی تصمیمات دولتی بدون مطالعه و بررس��ی
کارشناس��ی اتخاذ میش��ود .وی افزود :بارها فعاالن اقتصادی مسائل و مشکالت را در
قالب نامهنگاری و ش��یوههای مختلف به گوش دولت رس��اندند اما گوش شنوایی برای آن
وجود نداشته و باز هم دولت راه خود را رفته است.
به گفته وی تحریمها تیرهایی را از مقابل به سمت فعاالن اقتصادی پرتاب میکنند
اما برخی تیرها از پش��ت و از س��مت نیروهای داخلی به فعاالن اقتصادی اصابت میکند
که نمیتوانیم درد ناشی از آن را تحمل و برای آن تدبیر کنیم.

کوپه

انجام طرحهای کوچک و پربازده در راستای افزایش بهرهوری

مدیرعامل راهآهن جمهوری اسالمی گفت :برای افزایش بهرهوری میتوانیم
با انجام طرحهای کوچک و پربازده کارهای بزرگی را انجام دهیم و نیازی نیست
همیشه به دنبال طرحهای بزرگ با هزینه باال باشیم.
سعید رسولی گفت :اصلیترین وظیفه راهآهن ،حفظ جان مردم و جا به جایی
لونقل ریلی نیز با این هدف دنبال میشود.
مسافر و کاال است که توسعه و تقویت حم 
وی افزود :امس��ال هر چند در اثر تحریمهای ظالمانه غرب ،ش��رایط اقتصادی کش��ور
س��ختتر شده است ،اما میتوانیم با تکیه بر دانش و توان داخلی گامهای بزرگی در حوزه
صنعت حمل و نقلی برداریم و امیدواریم در حوزه ریلی نیز به خودکفایی دست یابیم.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت :برای افزایش بهرهوری میتوانیم با انجام طرحهای
کوچک و پربازده کارهای بزرگی را انجام دهیم و نیازی نیست همیشه به دنبال طرحهای
بزرگ با هزینه باال باشیم.

برج مراقبت

انجام پروازهای حج امسال از ترمینال سالم

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به نزدیک بودن ایام حج تمتع گفت :امسال
پروازهای حج از ترمینال سالم انجام میشود.
محمد اسالمی با تبریک به ثمر نشستن سرمایهگذاری جدید و برنامه توسعه
فرودگاهی گفت :امیدوارم همکاران ما و ش��رکتها بتوانند خدمات با کیفیت و با
عی��ار باال ب��ه مردم عزیز ارائه کنند .وی با بیان اینکه پروازهای این ترمینال از روز
یکم تیرماه آغاز خواهد ش��د ،افزود :با افتتاح این ترمینال ،دو بخش ترمینال یک که
برای پروازهای خارجی استفاده میشد ،به پروازهای داخلی اختصاص داده میشود.
وی ادامه داد :این پروازها توسط کسانی که میخواهند پروازهای کانکشن به مقصد
خارج از کش��ور داشته باشند یا مس��افرانی که از مناطق جنوبی استان تهران و قم قصد
پ��رواز داخلی دارند ،مورد اس��تفاده قرار میگیرند .برای برق��راری پروازهای حج از این
ترمینال انجام خواهد شد.

معیـشت
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بازار اجاره حسابهای بانکی
پش�ت باج�ه
با هدف پولشویی ،فرار مالیاتی
و کالهب��رداری در ماههای اخیر رونق زیادی یافته
که براس��اس آن ماهانه به ازای هر حس��اب بانکی
مبل��غ  ۲تا  ۴میلی��ون تومان ب��ه افتتاحکنندگان
حس��اب ،اجاره پرداخت میشود؛ اجارهدهندگان از
کالهب��رداری و فرارهای مالیات��ی میلیاردی که به
نام آنها انجام شده بیخبر هستند.
در ماههای اخیر ،روشی جدید برای کالهبرداری
و دور زدن محدودیتهای قانونی ش��ایع ش��ده که
براس��اس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با
رمز اینترنتی و س��ایر اطالعات باش��د به دارندگان
حساب مبالغی برای اجاره پرداخت میشود.
مبلغ اجاره حس��اب متغیر اس��ت ام��ا به طور
میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر
هفته  ۵۰۰هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت
میشود ،البته افراد میتوانند چند حساب بانکی به
متقاضی اجاره دهند که براس��اس آن میزان اجاره
نیز چندین برابر میش��ود ،در یکی از اطالعیههای
اجاره حس��اب اعالم ش��ده بود که «یک تا بیش از
 ۱۰۰حساب میتوانید به ما اجاره دهید».
با توجه به مشکالت اقتصادی در جامعه ،برخی
افراد از اجاره دادن حسابهای بانکی خود استقبال
ک��رده و جس��توجویی کوتاه در فض��ای مجازی
نشاندهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

بازار اجاره حسابهای بانکی داغ است؛

کالهبرداریهای میلیاردی

سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی
بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار
است .متقاضیان این نوع حسابها ،افراد بیاطالع و
یا نیازمند را با دادن وعدههای جذاب ترغیب به این
کار میکنند .اجارهدهندگان حساب باید یک حساب
بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم،
اینترن��ت بان��ک ،کارت بانکی ،همراه بانک و س��ایر
اطالعات الزم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
البته بررسیها نشان میدهد که بخش عمدهای
از اجارهکنن��دگان این حس��ابهای بانکی ،خوش
حس��اب بوده و مبلغ اج��اره را به موقع و به صورت
هفتگی یا ماهانه پرداخت میکنند .اما مشکلی که
وجود دارد این اس��ت که اجارهدهندگان حس��اب
نمیدانند چ��ه معامالت و نقل و انتقاالتی از طریق
حسابهای بانکی آنها در حال انجام است.
علت شیوع حسابهای اجارهای
س��ابقه حس��ابهای اج��ارهای به س��الهای
دور میرس��د ام��ا در ماههای اخیر پ��س از اعمال

سکوت مسئوالن ادامه دارد؛

کالهبرداری و پولشویی
از طریق حسابهای اجارهای
آماری از ش��مار حس��ابهای اجارهای در دست
نیس��ت اما جس��توجویی کوتاه در فض��ای مجازی
نشاندهنده رونق رو به گس��ترش این تجارت سیاه
است .افرادی که اقدام به اجاره دادن حسابهای بانکی
متولیان درخوابند؛

آشفتگی بازار سیبزمینی
درپی آزاد ش��دن ص��ادرات س��یبزمینی ،قیمت این محص��ول در بازار
بــــازار روز
افزایش یافت و مس��ئوالن دستگاههای متولی هیچ کدام پاسخگو نیستند
که در این شرایط چه تصمیمی قرار است برای سیبزمینی گرفته شود.
 ۱۱فروردینماه صادرات س��یبزمینی از س��وی گمرک ممنوع و حدود دو ماه بعد یعنی چهارم
خردادماه صادرات آن مجددا ً آزاد شد اما نکته اینجاست که نوسانات قیمت این محصول طی ماههای
اخیر بهگونهای است که نشان میدهد مدیریت چندانی روی آن وجود ندارد ،چراکه هماکنون هر کیلوگرم
سیبزمینی در بازار به حدود کیلویی  ۸,۰۰۰تومان و حتی در مناطقی بیشتر هم رسیده است.
هماکن��ون قیمت هر کیلوگرم س��یبزمینی از  ۳,۰۰۰تومان ب��ه  ۷,۰۰۰تومان در میدان
مرکزی میوه و ترهبار رس��یده اس��ت که البته این نرخها کف و سقف نرخ در بازار عمدهفروشی
تهران است و این محصول در بازار خردهفروشی و میوهفروشیها که در گذشته کیلویی حدود
 ۴,۰۰۰تومان فروخته میشد ،امروز به کیلویی  ۸,۰۰۰تومان رسیده است.
در این شرایط تصمیمات اتخاذ شده از سوی دستگاههای متولی هم با نوسان مواجه بوده است
چراکه صادرات این محصول از سوی گمرک در یازدهم فروردینماه امسال و در راستای تنظیم بازار و
کنترل قیمتها به نفع مصرفکنندگان ،ممنوع اعالم شد اما حدود دو ماه بعد یعنی چهارم خردادماه
امسال صادرات سیبزمینی با نامه وزیر صنعت به رئیس کل گمرک ایران ،مجددا ً آزاد شد.
درس��ت پس از لغو ممنوعیت صادرات سیبزمینی از تاریخ مذکور مجددا ً نوسانات قیمت
آن آغاز ش��د و این محصول هماکنون در بازار حدود  ۸,۰۰۰تومان عرضه میشود .در حالیکه
مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید هر چه سریعتر فکری
به حال این محصول و بازار آن کنند تا نوسانات قیمتی آن کنترل شود و مردم بتوانند با قیمت
ایسنا
مناسب آن را خریداری کنند؛ هیچکدام از آنها پاسخگو در این زمینه نبودند.

عض��و کمیت��ه ارزی ات��اق
جنباستانبول
بازرگان��ی ایران از ارایه س��ه
س��ناریوی ارزی مطرح ش��ده در جلس��ه مشترک
دولت و بخش خصوصی خبر داد و گفت :پیشنهاد
بخش خصوصی این اس��ت که دالر  ۴۲۰۰تومانی
و نیمایی حذف شوند.
محمد الهوتی از تش��کیل کارگروه ویژهای از
حدود دو هفته بعد از نشس��ت فع��االن اقتصادی
ب��ا رئیسجمهور خب��ر داد و گفت :بع��د از طرح
ای��ن پیش��نهادات ،مقرر ش��د تا در مراک��ز عالی
تصمیمگیر در مورد آن بحث ش��ده و نتیجه جهت
تصمیمگیری ،به سران سه قوه ارایه شود.
عضو کمیت��ه ارزی ات��اق بازرگان��ی ،صنایع،
معادن و کش��اورزی ایران افزود :س��ه س��ناریوی
برای تغییر در سیاس��تهای ارزی کش��ور مطرح
ش��د که بر این اساس ،سناریوی اول حفظ شرایط

محدودیتهای قانونی در تراکنشهای بانکی ،وقوع
این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.
همچنین افزایش نظ��ارت بانک مرکزی برای
مقابله با پولش��ویی نیز باعث تش��دید این تخلفات
شده ،زیرا متخلفان ترجیح میدهند تراکنشهای
مالی غیرقانونی خود را از طریق حسابهای بانکی
دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند .علت دیگر
گسترش این نوع حسابهای اجارهای ،تالش برخی
فع��االن اقتصادی ب��رای فرار مالیاتی اس��ت .بدین
طریق این افراد میتوانند از شناس��ایی درآمدهای
خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن
برعهده اجارهدهندگان این حسابها خواهد بود.

پشتپرده واردات ۲ماهه کره
به اندازه  ۱سال
آمار گمرک نشان میدهد
خ�ط كــش
ک��ه واردات کره در دو ماه
ابتدای سالجاری به دلیل وجود رانت اطالعاتی
برخ��ی واردکنندگان از س��الهای  ۹۷بیش��تر
اس��ت ،به همین منظور با وجود برداشته شدن
ارز واردات کره قیمت این محصول حداقل یک
سال نباید در بازار مصرف افزایش یابد.
براس��اس جمعبندی آم��ار روزانه گمرک
مش��خص میش��ود که واردات کره حیوانی در
دو ماه ابتدای س��الجاری به دلیل وجود رانت
اطالعاتی برخ��ی واردکنن��دگان از ممنوعیت
واردات ک��ره از خردادماه س��الجاری افزایش
عجیب��ی داش��ته اس��ت .در  2م��اه ابتدای��ی
س��الجاری  35هزار ت��ن کره حیوان��ی با ارز
 4200تومانی به کش��ور وارد شده است که از
میزان واردات کره در  12ماه سال گذشته نیز
بیشتر است به همین منظور قیمت کره حداقل
به مدت یک سال نباید افزایش یابد.
ب��ا توجه به اینکه گم��رک هنوز آمار جدید

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران؛

پرونده تخصیص ارزهای رانتی بسته میشود
موجود در پرداخ��ت دالر  ۴۲۰۰تومانی به کاالها
و نیز استفاده از س��امانه نیما بود؛ ضمن اینکه در
س��ناریوی دوم ،بحث حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی و
ارایه ارز با نرخ نیما به یکس��ری از کاالهای خاص
مطرح ش��د و در آن ،مابقی کاالها باید از محل ارز
حاصل از صادرات تامین شوند.
وی تصریح کرد :س��ناریوی س��وم که بیشتر
مورد توجه فعاالن اقتصادی در جلس��ات مشترک
ای��ن کارگ��روه قرار داش��ت ،ح��ذف ارز نیمایی و
دالر  ۴۲۰۰تومان��ی بود که ماب��ه ازای آن ،دولت
حمایتهای مس��تقیم خود را از اقشار آسیبپذیر،

تامین مواد اولیه مشکل اصلی صنعت پوشاک کشور

یک عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران
چرخ توس�عه
با اعالم اینکه در  ۴۰س��ال گذش��ته چالش امروز کمبود م��واد اولیه برای
صنایع کشور سابقه نداشته است ،گفت ۹۰ :درصد دکمههای لباس وارداتی است و الیی پارچه
برای دوخت نداریم.
مجید افتخاری با اشاره به اینکه در سال رونق تولید هنوز هیچ اقدامی برای کمک به صنایع
مختلف کش��ور از جمله صنعت پوش��اک از سوی مس��ئولین صورت نگرفته است ،اظهار داشت:
واحدها به شدت با کمبود مواد اولیه روبهرو هستند به نحوی که در  40سال گذشته چالش امروز
کمبود مواد اولیه برای صنایع کشور سابقه نداشته است.
وی با اعالم اینکه تولیدکنندگان پوشاک ،مواد اولیه از جمله نخ برای چرخه فعالیت اولیه
خود ندارند ،افزود :اغلب مواد اولیه درگیر و دار واس��طهها قرار گرفته و تولیدکنندگان مجبور
هستند با پرداخت هزینههای بسیار باال مواد اولیه را تهیه و اقدام به تولید محصول کند.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان پوشاک تهران با اعالم اینکه
در ح��ال حاضر کمب��ود نقدینگی واحدهای تولیدی و عدم توس��عه س��رمایهگذاری به همراه
افزایش قیمت تمام شده نظم بازار را به هم ریخته است ،تصریح کرد :امروز تولیدکننده با تمام
س��ختیها مشغول تولید اس��ت اما در نهایت چون قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده در
چرخه نهایی قادر به فروش محصوالت نیس��ت .وی با بی��ان اینکه پیش از این با وجود اعمال
تحریمها بخش خصوصی از طریق میانبرهای خاص خود جا به جایی ارز را انجام و مواد اولیه
م��ورد نیاز خود را تهیه میکرد ،اظهار داش��ت :امروز ب��ا محدودیتهای فعلی بخش خصوصی
حتی نمیتواند با ارز آزاد مواد مورد نیاز خود را تهیه کند .عالوه بر این فقط دولت تمرکز خود
تسنیم
را به تامین درآمد از طریق فشار مالیاتی و گمرکات کرده است.

به ص��ورت هدفمند و با اع��داد و ارقامی که تاثیر
محسوس��ی در قدرت خری��د و کاهش هزینههای
آنها داشته باش��د ،صورت دهد و بر همین اساس،
کاالها از محل ارز حاصل از صادرات تامین شوند.
به گفته الهوتی ،در واقع در س��ناریوی س��وم
اینطور پیشبینی شده که شرکتهای پتروشیمیها
و س��ایر صادرات کاالیی باید ارز خود را برای تامین
نیازه��ای وارداتی براس��اس ضواب��ط بانک مرکزی
اختصاص دهند و سپس ،عرضه و تقاضا تعیینکننده
نرخ باش��د؛ این در حالی است که تداوم روش اخیر،
ایجاد فس��اد و رانت را به دنبال دارد و اختالف نرخ

"بانکداری باز" پلی برای ورود
به بانکداری دیجیتال
مراس��م رونمایی از بس��تر
گزارش رسانه
بانک��داری ب��از ب��ا حضور
مدیرعام��ل بانک توس��عه ص��ادرات ،نایب رئیس
شرکت بورس و مدیرعامل تامین سرمایه تمدن و
جمعی از مدیران زیرمجموعه این بانک برگزار شد.
علی صالحآب��ادی مدیرعامل بانک توس��عه
صادرات ب��ا بیان اینکه مش��تریان بانکی همواره
ب��ه دنبال دریاف��ت خدمات مطل��وب از بانکها
هستند گفت :امروزه کیفیت باال در ارایه خدمات
مطلوب تنها در بستر دیجیتال بانک رخ میدهد
و بهرهگیری از بستر بانکداری باز مقدمه ورود بانک
توسعه صادرات در بستر دیجیتال است و معتقدیم
مش��تریان با ارایه خدمات مطل��وب و با کیفیت
مشتریان پایدار و وفاداری برای بانک خواهند بود.
وی بابی��ان اینک��ه با راهاندازی این س��امانه
تامین س��رمایه تمدن؛  41ش��عبه بانک توسعه
صادرات ش��د تصریح کرد :با این س��امانه از این
پس شرکت تامین سرمایه تمدن با دسترسی به

خود کردهاند ،توجهی به کالهبرداری و پولشوییهایی
ک��ه امکان دارد به نام آنها انجام ش��ود ندارند که این
موضوع دیر یا زود میتواند گریبانشان را بگیرد.
براس��اس قانون ،دارندگان حس��اب بانکی باید
پاسخگوی کالهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی
باش��ند که به نام آنها انجام ش��ده اس��ت؛ بنابراین
مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق
این حس��ابهای اج��ارهای انجام میش��ود برعهده
دارندگان حساب خواهد بود.
هشدار بانک مرکزی
بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این
ن��وع تخلف هش��دار داده و اطالعیهای صادر کرده
بود .بان��ک مرکزی در اطالعیه خ��ود اعالم کرده
اس��ت :با وجود اینکه کارت بانک��ی در اختیار هر
ش��خص دیگری باشد ،مش��خصههای تراکنش از
جمله کدملی در س��ابقه دارنده حس��اب مربوطه
(افتتاحکننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.
بانک مرکزی تصریح کرده اس��ت :بنابراین در
صورتی که اش��خاص نخواهند ب��ه لحاظ مبادالت
پولی ناش��ی از معامالت غیرقانونی مورد شناسایی
ق��رار گیرند ،ب��ا مراجعه به اش��خاص کماطالع از
قوانین و مق��ررات و با جلب رضایت آنان از طریق
پرداخت وجوهی ناچیز با اس��تفاده از مدارک آنان
اقدام به افتتاح حس��اب کرده و ب��ا اختیار گرفتن
ماهانه را منتشر نکرده است ،معاونت بررسیهای
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران اقدام به جمع بندی
آمار روزانه گمرک کرده اس��ت تا میزان مجموع
واردات  2ماه ابتدایی سالجاری مشخص شود.
بنابراین گزارش مقرر ش��ده ب��ود که واردات
برخی کااله��ای اساس��ی ،از جمله کَ��ره ،چای
و حبوب��ات ،از نیم��ه خرداد ( 13خ��رداد  )98از
فهرست اقالم وارداتی مشمول ارز ترجیحی 4200
تومانی حذف ش��وند و صنایع لبنی برنامه فروش
محصوالت خود ب��ا ارز نیم��ای (دوبرابر قیمت)
داشتند اما براس��اس این حجم از واردات قیمت
کره نباید به این زودیها در بازار تغییری کند.
در اواخ��ر فروردینماه س��الجاری ،بعد از
اینک��ه تخصیص ارز ترجیح��ی  4200تومانی
ب��رای واردات گوش��ت قرمز منتفی ش��د ،طی
نامهای از سوی دفتر برنامهریزی تأمین ،توزیع
و تنظیم بازار وزارت صمت ،در اواس��ط خرداد
ماه ( 13خرداد  ،)1398چند قلم کاالی دیگر
از جمل��ه کره ،چ��ای ،حبوبات و کاغ��ذ نیز از
فهرس��ت اقالم واردات��ی مش��مول ارز 4200
تومانی حذف شدند.
طب��ق این تصمیم ،مقرر ش��د که دریافت
مابهالتف��اوت ارزی ب��ه ازای ه��ر دالر 4,800

ارز باعث رانت ش��ده؛ ضمن اینکه ارایه دالر ۴۲۰۰
تومانی نیز ،منجر به کاهش قیمتهای مصرفکننده
شده در مقابل دریافت ارزهای ارزانقیمت ،نمیشود؛
اما باید توجه داشت که علیرغم ارایه این سه سناریو،
مصالح دیگری هم باالتر از این نظرات وجود دارد؛ به
همین دلیل مقرر شد تا موضوع در کمیته سران سه
قوه مطرح و پیگیری شود.
وی اظهار داش��ت :موضوعی ک��ه در میان این
سه سناریو نهایی شده و دیروز رونمایی شده است،
تداوم کار ارز  ۴۲۰۰تومانی به همراه محدود کردن
اختصاص آن و حمایت از اقش��ار آسیبپذیر است؛
ب��ه نحوی ک��ه ارز  ۴۲۰۰تومانی به صورت محدود
توزیع شود و بیش��تر تقاضای واردات ،به سمت ارز
نیمایی بیاید؛ البته س��ناریوی دومی هم که مطرح
شده ،حذف کامل  ۴۲۰۰تومانی از کاالهای اساسی
و سوق دادن تامین ارز مورد نیاز این کاالها از محل

دادههای بانک میتواند در کوتاهترین زمان ممکن
نسبت به ارایه خدمات بهتر و سرویسهای قابل
قبول به مشتریان خود اقدام کند و این اقدام خود
مقدمهای برای ورود به بانکداری دیجیتال است.
مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات با مثبت
ارزیاب��ی کردن این اقدام بانک ب��ه عنوان اولین
بانک در نظام بانکی کشور ابراز امیدواری کرد تا
در مدت  6ماه آینده عمده خدمات از این بستر
به مشتریان ارایه شود .وی تصریح کرد :امیدواریم
بانک توسعه صادرات با این نوآوری بتواند نسبت
به جذب مشتریان جدید و توسعه ارایه خدمات
خود اقدام کند و بیش��ک این اقدام یک تحول
جدید در حوزه بانکدرای به شمار میرود.
همافزایی در ارایه خدمات
در این مراس��م محمودرضا خواجهنصیری
مدیرعامل تامین س��رمایه تمدن گفت :اجرایی
و عملیاتی شدن سیستم بانکداری باز الیههای
مختلف سیستم بانکی و سرویسهای گسترده
قابل ارایه از سوی نهادهای مالی را ایجاد خواهد
ک��رد و برآین��د این سیس��تم میتواند منجر به
همافزایی بیشتر در ارایه خدمات منجر شود.

کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را
بابت معامالت نامشروع و غیرقانونی به حساب و به
اسم افتتاحکنندگان حساب انجام میدهند.
بدی��ن ترتیب و بع��د از مدت��ی ،افتتاحکننده
حساب متوجه میش��ود که از طریق کارت بانکی
آنه��ا معامالتی انجام گرفته اس��ت که مالیاتهای
متعلقه به عهده ایش��ان محول ش��ده و یا برخالف
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم
مختلفی ناشی از پولشویی شدهاند.
بانک مرکزی به همه دارندگان کارتهای بانکی و
صاحبان حسابهای جاری هشدار میدهد که از قرار
دادن دسته چکهای بانکی و یا کارت پرداخت بانکی
در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کاال خودداری
ک��رده و خ��ود را در مظ��ان اتهام��ات کالهبرداری،
پولشویی ،بدهکاران مالیاتی و ...قرار ندهند.
شیوع این نوع تخلف میتواند تالشهای انجام
ش��ده برای س��اماندهی نظام نقل و انتقال پول در
کش��ور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به
چالش بکشاند و حجم پروندههای تخلف مالی را در
محاکم قضایی حجیمتر کند ،بنابراین نظام بانکی و
قضایی کشور باید سریعتر فکری به حال آن کند.
وجود مش��کالت اقتصادی در کشور و ناتوانی
بس��یاری از خانوادهها در تامین معیشت میتواند
بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع
درآمدهای سهلالوصول سوق دهد .ایرنا
توم��ان از محمولهه��ای تأمین ارز ش��ده کره،
حبوبات ،چ��ای و کاغذ که از تاریخ  18خرداد
از گمرکات کش��ور ترخیص میشوند ،اجرایی
گ��ردد و محمولههای ترخیص ش��ده تا قبل از
تاریخ فوقالذکر با ارز  4,200تومان مش��مول
رصد ،پای��ش و عرضه با نرخ مصوب س��ازمان
حمایت بر مبنای ارز  4200تومانی است.
از آنجایی که آمارهای رس��می گمرک برای
ماه اردیبهشت تاکنون منتشر نشده است ،معاونت
بررسیهای اقتصادی با استناد بر آمارهای رسمی
(ب��رای فروردینماه) و آماره��ای روزانه گمرک
(برای اردیبهش��ت و خرداد) به بررس��ی واردات
بخش��ی از این اقالم ،از ابتدای سالجاری تا 18
خرداد (تاریخ اجرایی ش��دن حذف ارز ترجیحی
برای واردات  4قلم) پرداخته است.
ارقام��ی که آماره��ای روزانه گم��رک برای
واردات این اقالم نش��ان میدهد مربوط به اقالم
عم��ده واردات��ی ( 15قلم) در هر روز اس��ت که
مجموع واردات انجام شده برای تعرفههای مورد
بررس��ی در این گزارش در بازه زمانی مورد نظر
میتواند به عنوان رقم حداقلی برای واردات آنها
در نظر گرفته ش��ود و ب��دون تردید ارقام قطعی
واردات ،از مقادیر مزبور ،بیشتر است .تسنیم

سامانه نیماست؛ ضمن اینکه مابقی واردات از محل
ارز حاصل از صادرات تامین ارز شود.
رئیس کمیسیون صادرات و تسهیل تجارت اتاق
بازرگانی تهران خاطرنشان کرد :سناریوی اول یعنی
ماندگاری دالر  ۴۲۰۰تومانی از نظر بخش خصوصی
مردود است؛ چراکه دالر  ۴۲۰۰تومانی در کنار نرخ
نیمایی و بازار آزاد ،کماکان س��ه نرخ و  ۴نرخ را رقم
میزند و در نهای��ت همه کاالها با نرخ گران تعیین
تکلیف و قیمتگذاری میشوند؛ بنابراین امیدواریم که
این موضوع مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.
وی اظهار داشت :آنچه مدنظر بخش خصوصی
اس��ت ،تامی��ن نیازهای وارداتی کش��ور به صورت
کالن از طری��ق ارز حاصل از صادرات باید صورت
گی��رد و البته بانک مرکزی با ایجاد بازار متش��کل
ارزی نی��ز ،نیازهای خرد باید بتواند پوش��ش داده
مهر
شود تا موضوع به درستی مدیریت شود.

نای��ب رئیس ش��رکت بورس با اش��اره به
اینکه همافزایی در ارایه خدمات به مش��تریان
در س��الهای اخی��ر از دی��دگاه عملیاتی مورد
توج��ه بوده اس��ت اف��زود :بهرهگی��ری از این
مهم در فعالیتهایی مانند تقس��یم سود ،نقل
و انتقاالت مالی به واس��طه حجم باالی نقل و
انتقاالت و مهیا نبودن بستر الزم برای آن منجر
به توقف در این همافزایی میشد اما با استفاده
از بس��تر بانک��داری باز ای��ن دغدغهها برطرف
شده و میتوان به سمت بزرگتر شدن و توسعه
خدم��ات گام برداریم .وی افزایش حجم نقل و
انتقاالت و تمرکز برنظام یافته شدن خدمات و
سرویسهای قابل ارایه به مشتریان و همچنین
ح��ذف کاغذ ب��ازی و فرآیند بروکراس��ی را از
جمله مزیتهای این سامانه برشمرد.
خواجهنصیری با بی��ان اینکه بهرهگیری از
این سیستم میتواند الیههای مختلف را ایجاد
تا خدمات متنوعتر ارائه ش��ود تصریح کرد :این
اتفاق به مفهوم توس��عه بدون ساختار فیزیکی
در بانک اس��ت ک��ه میتواند منج��ر به کاهش
هزینههای بانک ،افزایش سودآوری و پیشروی
در توسعه خدمات بانکی شود.
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اخبار
بانک رفاه به مستمریبگیران
و بازنشستگان تسهیالت میدهد

بانک رفاه در راستای تداوم روند ارائه خدمات مالی به
مستمریبگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی
و بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی در قالب "طرح
کرامت در سال  "۹۸تسهیالت پرداخت میکند.
متقاضیان یاد ش��ده میتوانند ب��رای تهیه اموال و
خدمات مورد نیاز همانند تهیه مصالح ساختمانی برای
تعمیرات واحد مس��کونی ،هزینه درمان ،تحصیل ،تهیه
جهیزیه و ازدواج فرزند ،مسافرتهای زیارتی و سیاحتی و
تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحدهای مسکونی در
قالب عقد مرابحه از این تسهیالت استفاده کنند .گفتنی
است ،مدت اعتبار طرح مذکور تا پایان مردادماه سال 99
است و متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند
به پایگاه اطالعرسانی بانک به نش��انی refah-bank.
 irمراجعه و یا با مرکز اطالعرس��انی و پاسخگویی بانک
(فراد) به شماره تلفن  021- 8525تماس حاصل کنند.

افتتاح مرکز چهارم فینووا در شهر سنندج

مرکز نوآوری فینووا ،چهارمین شعبه خود را پس
از اس��تقرار در دانشگاههای :صنعتی امیرکبیر و عالمه
طباطبایی و ش��هر مش��هد ،در پارک عل��م و فناوری
کردستان و با همکاری شرکت کاردوک ،افتتاح کرد.
این افتتاحیه ،با حض��ور محمدجواد آذریجهرمی
وزیر ارتباطات و فنّاوری اطّ العات و تعدادی از معاونانش،
استاندار کردستان ،نمایندگان مجلس ،مدیران استانی و
سیدحامد قنادپور مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی
ارتباط فردا وابسته به بانک آینده ،برگزار شد.
شایان ذکر اس��ت؛ فینووا ،به عنوان یک مرکز کار
اشتراکی ،با همت بانک آینده ،دانشگاهها و مراکز علمی
مذکور ،به تیمها و استارتآپهای استان کردستان در
حوزههای مختل��ف ،خدمات ارائه خواه��د داد .یادآور
میشود؛ پیش از این و در دهم دیماه سال گذشته بود
که سورنا ستاری معاون علمي و فناوري رئیسجمهور،
در جریان سفری یک روزه ،فضای کار اشتراکی فینووا
را در مرکز نوآوری مشهد ،افتتاح کرد.

وصولیهای بانک سینا  ۱۶۳درصد رشد کرد

عض��و هی��ات مدی��ره بانک س��ینا گف��ت :میزان
وصولیهای این بانک در سال  ۹۷از رشد  ۱۶۳درصدی
برخوردار شده است.
علیرض��ا تقدیری گف��ت :با برنامهری��زی و تالش
هم��کاران س��تاد و مناطق بانک س��ینا ،میزان وصولی
نقدی و غیرنقدی این بانک در س��ال  97با رشد 163
درصدی همراه بوده است.
وی اظهار داش��ت :با توجه به پیگیریهای صورت
گرفته در سال منتهی به اسفند  97رشد  104درصدی
در وصول مطالب��ات پروندههای حقوقی از محل وجوه
نق��د و تملیک اموال را ش��اهد بودیم که امیدواریم این
روند در سالجاری هم تداوم یابد.

دیدگاه
آزادیخواه:

خصوصیسازیها در شستا
ویژهسپاری و ویژهخواری است

نماینده م��ردم مالیر در مجلس گفت :متاس��فانه
خصوصیس��ازیهای فعلی در وزارت تعاون و شس��تا و
صندوق بازنشستگی ،ویژهسپاری و ویژهخواری است زیرا
به افراد مرتبط با دولت و شخصیتهای خاص دادهاند.
حجتاالسالم احد آزادیخواه گفت :انتظارم از وزارت
تع��اون کار و رف��اه اجتماعی به عنوان ی��ک وزارتخانه
وس��یع و گس��ترده که میتواند در حوزه اش��تغالزایی
و حمای��ت از واحدهای تولی��دی مقتدر عمل کرده و با
زیرمجموعههایش مانند شستا و صندوق بازنشستگی کل
کشور نقشآفرینی کند ،برونسپاری و خصوصیسازی
صحیح و ارائه مدلی ویژه در کشور است.
وی افزود :متاسفانه درحوزه خصوصیسازی دولت
توفیق��ی به صورت کلی نداش��ته و وزارت تعاون هم از
این توفیق بیبهره بوده اس��ت .سازمان خصوصیسازی
باید مبتنی بر اصل  44قانون اساسی برونسپاری کند و
ظرفیتهای ایجاد شده را در اختیار مردم قرار دهد.
آزادیخواه گفت :متاسفانه خصوصیسازیهای فعلی
در وزارت تعاون و شستا و صندوق بازنشستگی ،ویژهسپاری
و ویژه خواری است چراکه خصوصیسازیهای صورت
گرفت��ه به افراد مرتبط با دولت و ش��خصیتهای دولت
بوده و صرفا اس��م آن خصوصیسازی است ضمن اینکه
این امر رانتخواری است تا خصوصیسازی.
وی افزود:ما از آقای شریعتمداری وزیر تعاون کار
و رف��اه اجتماعی اقدامی خاص درخصوصیس��ازیها
ندیدی��م هرچند امیدواریم که ب��ا توجه به دفاعی که
دولت از جایگاه شریعتمداری کرده است ،جریان سالم
خصوصیسازی را ایجاد کند و اگر این موضوع محقق
ش��ود قطعا از آن حمایت خواهیم ک��رد ولی تاکنون
چیزی را در این باره ندیدهایم و در سال  98خوف آن
را داریم که شرایط عکس آن را ببینیم و ویژهخواری و
فارس
رانتخواری در وزارت تعاون بیشتر شود.

