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 سفر مديرعامل بانك صنعت و معدن
 به استان كرمانشاه 

دكتر حس��ین مه��ري تولید و اش��تغال را از ضرورت 
های اجتناب ناپذیر رش��د و توسعه وضعیت اقتصادي 
كش��ور دانس��ت و ابراز داش��ت: صنعتگران مهم ترین 
ركن تحقق اقتصاد مقاومتی در كشور هستند و بانک 
ها ابزاری ب��رای رونق و گردش متناس��ب اعتبار، لذا 
حمایت از آنان سهم مؤثری در رونق اقتصادی و ایجاد 

اشتغال پایدار دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني بانک صنعت و معدن، 
حس��ین مهري رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن كه به اس��تان كرمانش��اه س��فر كرده 
است، چهارشنبه 1۹ تیرماه ۹۸ در دیدار با صنعتگران 
و كارآفرین��ان این اس��تان بیان داش��ت: این بانک در 
پرداخ��ت تس��هیالت رون��ق تولید در س��ال ۹7 رتبه 
نخس��ت را به خ��ود اختصاص داده اس��ت و ظرفیت 
های این استان در حدی است كه می توان با سرمایه 
گ��ذاري در صنایع زودبازده و ص��ادرات محور میزان 
اش��تغال را در حد قاب��ل قبولي افزایش و وابس��تگی 

كشور به بازارهای خارجی را كاهش داد.
دكت��ر مهري گفت: تم��ام نیرو و توان خ��ود را براي 
حمایت از بخش تولید به كار مي بندیم تا هیچیک از 
كارخانجات به دلیل مشكل تأمین سرمایه در گردش 
و خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز متوقف نشود 
همچنین سیاس��ت بانک در س��ال جاري اتمام طرح 
ه��اي نیمه تمام اس��ت تا هر چه س��ریع ت��ر به بهره 

برداري برسد. 
مدیرعام��ل بان��ک صنع��ت و معدن خوش حس��ابی 
مش��تریان بانک را زمینه س��از همكاری بیش��تر برای 
اعطای تس��هیالت دانس��ت و اف��زود: اگ��ر واحدهاي 
تولیدي كه از این بانک تس��هیالت دریافت مي كنند 
تمركز حساب هاي خود را در این بانک افزایش دهند 
و در بازپرداخت تسهیالت توجه الزم را داشته باشند، 
گ��ردش مالي مناس��ب براي تخصیص اعتبار بیش��تر 

فراهم خواهد.

خدمات ويژه بانك مسکن به روشندالن
مس��عود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت 
بانک مس��كن از ارایه خدمات ویژه شعب بانک مسكن 
به هموطنان روش��ندل در سراسر كش��ور خبر داد.به 
گ��زارش پایگاه خبری بانک مس��كن-هیبنا، مس��عود 
ای��زدی مدیر ام��ور ارتباطات و ح��وزه مدیریت بانک 
مس��كن با اش��اره به خدمات ویژه ش��عب بانک عامل 
بخش مسكن به روشندالن، اظهار كرد: بانک مركزی 
بخش��نامه جدیدی در خصوص ارایه خدمات ویژه به 
هموطنان روشندل ابالغ كرده و بانک مسكن نیز پیرو 
این بخشنامه دستورالعمل جدیدی به شعب خود ارایه 

و ابالغ كرده است.
وی اف��زود: به موج��ب ابالغ بخش��نامه بانک مركزی 
در راس��تای تكریم ارباب رجوع و بهره مندی مطلوب 
روش��ندالن و معل��والن از خدمات بانكی، به ش��عب 
مختلف بانک مس��كن در سراس��ر كشور دستورالعمل 
جدیدی در راس��تای ارای��ه خدمات به ای��ن گروه از 
هموطنان ارایه شده است.وی در توضیح این بخشنامه 
جدید توضیح داد: مطابق با دستورالعمل جدید، از این 
پس هموطنان روشندل در استفاده از تمامی خدمات 
بانكی)به جز حس��اب جاری( با هیچ گونه محدودیتی 
مواجه نیس��تند و ملزم به همراه داشتن شخص دیگر 

نیستند. 
به این معنا كه هموطنان روش��ندل در صورت نیاز به 
دریاف��ت خدمات بانكی در صورت مراجعه به ش��عب 
بانک مسكن نیاز به همراه داشتن شخص دیگری برای 
انج��ام امور ندارند و به صورت ش��خصی با مراجعه به 
شعب بانک مسكن می توانند به راحتی خدمات بانكی 
خ��ود را دریاف��ت كنند.مدیر امور ارتباط��ات و حوزه 
مدیریت بانک مس��كن به بند دیگری از دستورالعمل 
جدید این بانک در راستای ارایه خدمات به روشندالن 
اش��اره كرد و گفت: نابینایان در خصوص اس��تفاده از 
خدمات حساب جاری در صورتی كه رسما مسوولیت 
های ناش��ی از صدور چک را بپذیرند نیازی به معرفی 

وكیل ندارند.

  تقدير استاندار مازندران از بانك پارسیان
 اس��تاندار مازن��دران ازمش��اركت وهم��كاری بان��ک 
پارس��یان و دیگ��ر بانک ه��ای خصوصی در توس��عه 
س��رمایه گذاری و اشتغال این استان تقدیر كرد.احمد 
حس��ین زادگان با ارس��ال نامه تقدیر به دكتر كورش 
پرویزیان، رییس كانون بانک ها و موسس��ات اعتباری 
خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان از مشاركت بانک 
های خصوصی در امر بررس��ی و پرداخت تس��هیالت 
از مح��ل اعتبارات بن��د " ب "تبصره 16 قانون بودجه 
سال 13۹7 در بخش توسعه سرمایه گذاری و اشتغال 

تقدیر كرد.
  اس��تاندار مازن��دران همچنی��ن با اظهار خرس��ندی 
ازعملكرد بانک های خصوصی، ابراز امیدواری كرد؛ با 
توجه به نامگذاری سال 13۹۸ به عنوان "رونق تولید"، 
بانک های خصوصی اس��تان در بخش توسعه سرمایه 
گذاری اش��تغال و تحقق شعار رونق تولید مشاركت و 
هم��كاری الزم را به عمل آورده و در این مس��یر گام 

های موثری بردارند.

اخبار

امضای اولین قرارداد “نفت در برابر اجرا”  درهفته آينده  
مدیرعامل ش��ركت تولید نیروی ب��رق حرارتی گفت: هفته آین��ده قراردادی به 
منظور تامین مالی نوس��ازی نیروگاه ری به صورت تهاتر نفت در برابر اجرا امضا 

می شود.
محس��ن طرزطلب مدیرعامل ش��ركت تولید نیروی ب��رق حرارتی گفت: 3000 

مگاوات نیروگاه فرسوده در كشور داریم كه به دنبال آن هستیم بتوانیم رفته رفته 
با احداث واحدهای جدید، این نیروگاه های فرسوده را از مدار خارج كنیم.

وی افزود: طرحی به منظور نوس��ازی نیروگاه ری با تامین مالی از سوی ژاپن در دستور 
كار قرار گرفت اما به دلیل مش��كالتی كه ناش��ی از تحریم ه��ا در خصوص تامین مالی 
خارجی ایجاد ش��د، تصمیم گرفتیم راهكار جدیدی را با اس��تفاده از ظرفیت های قانون 

بودجه اجرایی كنیم.
به گفته طرزطلب در تبصره یک بند ی قانون بودجه سال جاری امكان تهاتر نفت با اجرا 

برای تسویه پول پیمانكار با دادن نفت به آن دیده شده است.   تسنیم 

 پرتفوی ۴۵ هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال ۹۷
رئیس كل بیمه مركزی، از پرتفوی ۴۵ هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال 
۹7 خب��ر داد و پیش بینی كرد كه تا پایان س��ال، این رق��م از 60 هزار میلیارد 

تومان عبور كند.
غالمرضا س��لیمانی، با اش��اره به اینكه بعد از تحریم های ظالمانه آمریكا، تمامی 

ریسک های بیمه ای در داخل كشور نگهداری می شود، خاطرنشان كرد: تحریم ها 
ریس��ک پذیری صنعت بیمه را به شكل محسوس��ی افزایش داده؛ اما خوشبختانه با 
درایت و مدیریت صحیح توانسته ایم این ریسک ها را در داخل كشور نگهداری كنیم.

وی از صنع��ت بیم��ه به عن��وان ضمانت نامه س��رمایه گذاری یاد كرد و افزود: پوش��ش 
ریس��ک های بخش تولی��د و خدمات در كنار بیمه های انف��رادی، از مأموریت های اصلی 
صنعت بیمه به ش��مار می رود.همچنین س��لیمانی از زمینه س��ازی كافی برای تصویب 
الیحه تأس��یس صن��دوق بالیای طبیعی به منظور پوش��ش ح��وادث 30 میلیون واحد 

مسكونی در كشور خبر داد.  بیمه مرکزی

آزادسازی سهام عدالت برای دهك های يك و دو 
مدیرعامل ش��ركت فرابورس ایران از عملیاتی شدن آزادسازی سهام عدالت برای 

دهک های یک و دو به زودی خبر داد.
امیر هامونی از ارسال نامه ای به فرابورس و شركت سپرده گذاری مركزی مبنی 
بر آزادسازی سهام عدالت دهک های یک و دو خبر داد و گفت: شركت فرابورس 

با همكاری شركت س��پرده گذاری مركزی آمادگی فراهم آوردن زیرساخت فنی 
آزادسازی سهام عدالت را دارد.

 مدیرعامل شركت فرابورس ایران با بیان این كه ما چند سال پیش هم آمادگی عملیاتی 
كردن بحث آزادس��ازی س��هم عدالت را داش��تیم گفت: موضوعات كالنی كه در حاشیه 
بحث س��هام عدالت بین دولت، مجلس و سیاس��تگذار وجود داشت مانع عملیاتی شدن 
موضوع شد.وی تاكید كرد ما به لحاظ فنی و مقرراتی كارهایی را كه باید در بورس برای 
این موضوع انجام می ش��د را انجام دادیم و االن آماده عملیاتی ش��دن آزادسازی سهام 

عدالت هستیم.  فارس

معاون وزیر تعاون خبر داد
پیشنهاد جدید برای تاسیس بانک تعاونی سهامی عام

معاون وزیر تعاون از پیشنهاد جدید برای تاسیس بانک  باج�ه تعاونی س��هامی ع��ام خبر داد و گف��ت: در حال حاضر پش�ت 
مذاكرات در قالب نظارت هوش��مند برای ایجاد تعاونی های اعتبار روستایی 

در حال انجام است.
محمدجعف��ر كبی��ری درباره مطالب��ه رئیس ات��اق تعاون ایران در مراس��م 
گرامیداش��ت روز جهانی تعاون، مبنی بر اینكه بانكی در مقیاس بانک توسعه 
تعاون نمی تواند پاس��خگوی نیازهای این بخش باش��د، اظهار داشت: در این 

زمینه به تازگی پیشنهاداتی ارائه كردیم و در حال مذاكره هستیم.
وی با بیان اینكه البته نس��بت به افزایش س��رمایه بانک توس��عه تعاون برای 
حمای��ت از بخش نیز اقدام��ات خوبی صورت گرفته اس��ت، افزود: در بودجه 
امسال با كمک مجلس 1,000 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک دیده 
شده اس��ت. در عین حال پیش��نهاد رئیس اتاق تعاون ایران را برای تأسیس 
بانک تعاونی سهامی عام داریم دنبال می كنیم. معاون وزیر تعاون تاكید كرد: 
به هر حال قوانین بانک و بیمه قوانین خاص است كه باید با تدبیر الزم اقدام 
كرد. ضمن اینكه پیش از هر چیز ابتدا باید اعتماد عمومی از دس��ت رفته در 

حوزه تعاونی های اعتباری را با رویكرد شفافیت و نوآوری افزایش دهیم.
كبیری با بیان اینكه قطعاً با ایجاد زمینه شفافیت در حوزه فعالیت تعاونی های 
اعتباری، دولت نیز تمام قد از این رویكرد حمایت خواهد كرد، درباره آخرین 
وضعیت مذاكره برای تأس��یس بانک تعاونی س��هامی ع��ام گفت: با توجه به 
اینكه در دنیا تأمین مالی خرد یكی از بهترین روش های تأمین مالی اس��ت، 
ما هم در این زمینه مذاكرات خود را برای تأمین مالی خرد شروع كردیم اما 
مؤسس��ات غیرمجاز كه برخی از آنها تعاونی ها بودند به دلیل سوءنظارت در 
گذش��ته، مردم و حاكمیت را بدبین كرده اس��ت كه در مرحله اول به دنبال 

بازیابی این اعتماد هستیم. مهر

آمارها نشان داد؛
۴۰ درصد بیکاران تحصیلکرده هستند  

افزایش س��هم »جمعیت بی��كاران ف��ارغ التحصیل« و  کار و  »شاغالن فارغ التحصیل« از كل جمعیت بیكار و شاغل کس�ب 
كشور نشان دهنده افزایش میل جوانان به دانشگاه در سال های اخیر و عدم 

ایجاد فرصت های شغلی مناسب است.
در راس��تای چكیده نتایج طرح آمارگیری نیروی كار بهار۹۸، سهم جمعیت 
بیكار10س��اله و بیش��تر فارغ التحصیل آموزش عال��ی از كل بیكاران حدود 
۴0,3 درص��د در بهار ۹۸ بوده اس��ت كه این رقم در به��ار ۹7 حدود 36,۴ 

درصد بوده است كه حدود 3,۹ درصد افزایش داشته است.
 همچنین بیكاری جمعیت 10س��اله و بیش��تر فارغ التحیالن آموزش عالی 

حدود 16,6 درصد  یعنی حدود 1میلیون و 1۹0هزار و 3۸2 نفر است.
بر اس��اس این گزارش، در حالی كه در سال ۹6 سهم بیكاران فارغ التحصیل 
دانشگاهی از كل بیكاران 36,۴ درصد بود، این سهم در سال۹7 با رشد 3,۹ 
درصدی به ۴0,3 درصد رش��د كرد. س��هم جمعیت شاغل 10ساله و بیشتر 
فارغ التحصیالن آموزش عالی از كل ش��اغالن در بهار ۹۸ حدود2۴,۵ درصد 
اس��ت كه نس��بت به بهار ۹7 حدود 1,3درصد اس��ت. این سهم در بهار ۹7 

حدود23,2 است.
افزایش س��هم »جمعیت بیكاران فارغ التحصیل« و »شاغالن فارغ التحصیل« 
از كل جمعیت بیكار و ش��اغل كش��ور نش��ان دهنده افزایش میل جوانان به 
دانش��گاه در سال های اخیر است. بررسی نرخ بیكاری افراد 10ساله و بیش تر 
نشان می دهد كه10,۸ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیكار(، بیكار بوده اند. 
بررسی روند تغییرات نرخ بیكاری حاكی از آن است كه این شاخص، نسبت به 
فصل مشابه در سال قبل )بهار 13۹7 (،1,3 درصد كاهش یافته است. در بهار 
13۹۸، به میزان ۴0,6 درصد جمعیت10 ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال 

بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیكاران قرار گرفته اند.  مهر

معاون ستاد مبارزه با قاچاق ؛
۱۳ میلیارد دالر کاالی قاچاق در بازار می چرخد

معاون ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بیان اینكه 13  ک��ش میلیارد دالر كاالی قاچ��اق در جامعه در حال چرخش خ�ط 
است، گفت: كشورهای همسایه برای مبارزه با قاچاق هزینه نمی كنند.

مصطفی پوركاظم شایس��ته اظهار داشت: باید به سمت نظام سیستمی برای 
مقابل��ه و مبارزه ب��ا قاچاق حركت كنیم و اقدامات دس��تی و فیزیكی حذف 

شود.
وی با بیان اینكه قاچاق كاال به صورت نظام یافته از مرزهای مختلف كش��ور 
انجام می شود و قاچاقچیان از راه های پیچیده و سازمان یافته اقدام می كنند، 
گفت: البته با فرهنگ سازی و كمک نظام رسانه ای می توان با قاچاق برخورد 
كرد؛ توجه جدی خانواده ها به تولیدات ایرانی و افزایش هزینه ها و ریسک به 

قاچاقچیان از راهكارهای مؤثر در كاهش قاچاق كاال است.
معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی س��تاد مرك��زی مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز با اش��اره به اینكه كش��ورهای همس��ایه برای مبارزه ب��ا قاچاق هزینه 
نمی كنند، گفت: بر اس��اس كنواس��یون بین المللی آنها باید در این خصوص 
هزینه كنند، زیرا فعاًل فقط ایران خسارت های مالی و جانی در این خصوص 

متحمل می شود.
شایسته همچنین با تاكید بر لزوم رسیدگی فوری به پرونده های قضائی قاچاق 
در كش��ور ادامه داد: در مجموع 2 هزار پرونده قضائی وجود دارد كه به خاطر 
صدور حكم جزای نقدی معطل مانده است كه از این تعداد ۵2 پرونده به ارزش 
یک هزار میلیارد تومان تش��كیل ش��ده اس��ت. معاون امور مقابله و هماهنگی 
حقوقی ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بیان اینكه نسبت كشفیات به 
قاچاق كاال در ایران قبل از قانون سال 13۹2 یک درصد بود، گفت: اكنون این 
نسبت در كشور به 27 درصد رسیده و 13 میلیارد دالر كاالی قاچاق در جامعه 

در حال چرخش است. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

ت رئیس كل بان��ک مركزی با  ر بیان اینكه اس��تخراج ارزهای تج����ا
دیجیتال جهان روا )جهانی( را قانومند می كنیم، 
گف��ت: بحث اس��تخراج این ارزها در دس��تور كار 
كمیس��یون اقتصادی دولت قرار دارد كه بندهایی 

از آن نیز تصویب شده است.
عبدالناصر همتی درب��اره وضعیت قانونمند كردن 
استخراج ارزهای دیجیتال افزود: استخراج ارزهای 
دیجیت��ال جهانی باید بر مبنای نرخ برق صادراتی 

انجام شود.
وی ادام��ه داد: مه��م تر آن اس��ت ك��ه باید تعهد 
ایجاد شود تا این ارزهای استخراج شده به چرخه 

اقتصادی كشور بازگردانده شود.
همتی گفت: اما اگر خواسته شود كه شبكه ارزهای 
دیجیتال در داخل كشور راه اندازی شود، با توجه 
به اینكه بانک مركزی انحصار انتش��ار پول را دارد، 
ارزهایی كه بر پایه ریال و طال و … ایجاد ش��ود، 

غیرقانونی است.
رئیس كل بانک مرك��زی درباره برنامه های بانک 
مركزی برای تثبیت نرخ ارز، گفت: ثبات نسبی در 
بازار ارز ایجاد شده اس��ت؛ از طریق مدیریت بازار 
و همچنی��ن و كم��ک صادركنندگانی كه ارز خود 
را در س��امانه نیما و ب��رای واردات ارایه می كنند 
امیداوریم این روند ادامه داش��ته باش��د.همتی با 
بیان اینكه ما به به دنبال ثبات اقتصادی هس��تیم، 
اف��زود: نرخ تورم و نرخ بی��كاری نیز در فصل بهار 

كاهنده بوده است.
وی درباره تخلف برخ��ی بانک ها در پذیرش یک 
ضام��ن برای وام ازدواج گف��ت: برخی بانک تخلف 
م��ی كنند كه از آنها م��ی خواهیم كه در پرداخت 
وام ازدواج س��خت گیری نكنند.همتی تاكید كرد: 

طبق آنچه كه به تازگی ابالغ كرده ایم اگر مواردی 
وجود داشته باشد، برخورد می كنیم.

هشدار بانک مركزی  
با وجود اعالم این خبر اما روزگذشته بانک مركزی 
در واكنش به گسترش تولید بیت كوین در كشور 
اعالم كرد: تش��كیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد 
و اداره ش��بكه پولی و پرداخ��ت مبتنی بر فناوری 
زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب 

می شود.
در متن اطالعیه روابط عمومی بانک مركزی آمده 
اس��ت؛ با اس��تناد به قان��ون پولی و بانكی كش��ور 
)مصوب س��ال 13۵1 و اصالح��ات بعدی آن( كه 
تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت 
را در انحص��ار بانک مركزی قرار داده اس��ت، این 
بانک ضم��ن تاكید مجدد به فع��االن حوزه پولی 
و بانكی كش��ور مبنی بر رعای��ت و اجرای مصوبه 
مورخ 13۹6,10,۹ سی امین جلسه »شورای عالی 
مبارزه با پولشویی« در خصوص رمزارزها و با اشاره 
به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، 
موارد و نكات زیر را به آگاهی می رساند:1- انتشار 
رم��ز ارز با پش��توانه ریال، طال و فل��زات گرانبها و 

انواع ارز در انحصار بانک مركزی است.
2-    تش��كیل و فعالیت اش��خاص ب��رای ایجاد و 
اداره ش��بكه پول��ی و پرداخت مبتن��ی بر فناوری 
زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب 
می شود. بانک مركزی حق پیگرد قانونی اشخاصی 
كه با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبكه 
اقدام یا نس��بت به آن تبلیغ می كنند را برای خود 

محفوظ می داند.
3- هرگونه ضرر و زیان ناش��ی از فعالیت بر اس��اس 
شبكه های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره ای 

بل��وک و كس��ب و كاره��ای مرتبط ب��ا آن،  متوجه 
ناشر)ین(، پذیرنده )گان( و یا متعامالن آن است.

۴- موض��وع اس��تخراج رمز ارزهای جه��ان روا و 
ش��رایط آن در كمیسیون اقتصادی دولت در حال 
بررس��ی اس��ت و پ��س از اتخاذ تصمیم��ات الزم، 
ضواب��ط آن مطابق با مق��ررات و مصوبه فوق ابالغ 

می شود.

پرواز بیت كوين
بحث و بررس��ی در زمین��ه وضعیت  تولید ارزهای 
دیجیتالی در ایران  در شرایطی باال گرفته كه طی 
روزهای اخیر بازار شاهد  اوج گیری دوباره قیمت 
بیت كوین بوده اس��ت  به این ترتیب كه س��خت 
تر شدن اس��تخراج بیت كوین باعث صعود مجدد 

ارزش این ارز دیجیتالی شد.
 طی دو روز گذشته ضریب سختی استخراج بیت 
كوین با 1۴.23 درصد افزایش به عدد ۹.06 رسید. 
این ضریب كه از اواس��ط س��ال 201۸ تاكنون بی 
سابقه بوده است نشان دهنده آن است كه با رالی 
اخیر بیت كوین در بازارهای جهانی، تمایل معامله 
گ��ران ارزهای دیجیتالی به اس��تخراج بیت كوین 

مجدداً افزایش یافته است.
روز گذش��ته نیز بهای بیت كوین پس از ان كه در 
روزهای اخی��ر تا 10 هزار دالر نی��ز كاهش یافته 
بود به 12 هزار و ۸۸0.۵۹ دالر رس��ید تا بار دیگر 
به قله 12 هزار دالری برس��د. نوسانات شدید بیت 
كوین باعث شده اس��ت تا بسیاری از افراد نسبت 
به ورود برای معامله این ارز احتیاط كنند چرا كه 
در بازه زمانی ژوئن تا دس��امبر 2017 ارزش بیت 
كوی��ن ۴00 درصد افزایش یافت اما در بازه زمانی 
اكتبر تا دسامبر سال گذشته ارزش آن 30 درصد 

كاهش یافت.
بیت كوین اكنون حدود س��ه براب��ر ارزش ابتدای 
امس��ال خود قیمت دارد و اختالف نظر بین مسیر 
قیم��ت آینده آن در بین تحلیل گران باال اس��ت. 
متی گرینسپن، تحلیل گر مؤسسه “ای تور” گفت: 
بخش بزرگ��ی از صعود اخیر بیت كوین مربوط به 
افزایش خوش بینی ها نسبت به ارزهای دیجیتالی 
با ورود فیس بوک به این عرصه است. معامله گران 
معتقدند با ورود لیبرا آگاهی بیش تری درباره این 

ارزها در جامعه ایجاد خواهد شد.
ع��الوه بر بیت كوی��ن، قیمت بس��یاری از ارزهای 
دیجیتالی دیگ��ر نیز صعودی بود ب��ه گونه ای كه 
اتریوم ب��ه 310.۵۴ دالر، الیت كوین به 11۸.۸۹ 
دالر، دش ب��ه 1۵۵.3۸ دالر، نئ��و به 17.11 دالر، 
میك��ر به 731.۴7 دالر، زد كش به 101.77 دالر، 
هایپر كش به ۴.۸ دالر، لیس��ک ب��ه 1.۵7 دالر و 

میكسین به 260.6۴ دالر رسید.

جای خالی قانون
این اتفاق��ات درحال��ی رخ داده كه كارشناس��ان 
معتقدن��د باید هرچه س��ریع تر س��ازوكار واردات 

تجهیزات تولید ارزرمزها تعریف ش��ود تا بتوان بر 
اس��اس آن هزینه ه��ا را برآورد ك��رده و برای آن 
مالیات برق��رار كرد.به اعتقاد این كارشناس��ان تا 
مادامی كه تعریف قانونی برای ورود دس��تگاه های 
مورد نیاز بارگذاری این ارز رمزها به كش��ور وجود 
ندارد، هر دس��تگاهی با هر كیفیتی و با هر میزان 
مصرف برقی وارد كش��ور می ش��ود، چ��را كه هیچ 
اس��تانداردی برای نظارت و پایش��ی دستگاه های 

وارداتی نیست.
به باور این كارشناس��ان بهتری��ن روش مدیریتی 
تولید ارزرمزها تعریف س��از و كار قانونی برای  آن 
است و  در صورتی كه قانون گذاران یک چارچوب 
برای واردات دس��تگاه های مورد نیاز تولید ارزهای 
دیجیتالی تعریف كنند، استانداردهای نظارتی نیز 
ش��كل گرفته و نظ��ام مالیاتی نی��ز می تواند برای 
آن ترس��یم ش��ود. از س��ویی دیگر دولت می تواند 
با اعطای تس��هیالت، فعاالن این حوزه را تش��ویق 
ب��ه تولید ب��رق مورد نیاز خود كن��د، تا عالوه این 
در حالی اس��ت كه در چنین ش��رایطی می توانیم 
برخوردهای قهری را برای مبارزه با برق دزدی در 

این حیطه داشته باشیم.  مهر 

استخراج ارزهای دیجیتال روی میز کمیسیون اقتصادی دولت؛

دردسرهای ارزهای غیرقانونی 

رئیس كمیس��یون ویژه تولید  ملی و اصل ۴۴ با بیان اینكه اص����ل 44
مردم هنوز بعد از 12 س��ال به س��هام عدالت خود 
دسترس��ی ندارند، گفت:  تصمیم گی��ری در مورد 
سرنوش��ت آزادس��ازی س��هام عدالت ظرف هفته 

آینده انجام می شود.
حمیدرض��ا فوالدگ��ر در م��ورد اینكه چ��را الیحه 
آزادسازی س��هام عدالت بعد از یک و نیم سال در 
مجلس تعیین تكلیف نش��ده اس��ت، گفت: دولت 
الیحه را یک و نیم س��ال قبل به مجلس ارائه كرد 
و م��ا هم در كمیس��یون ویژه اص��ل ۴۴ به عنوان 
كمیسیون اصلی بررسی كننده، بررسی و جمع بندی 
كردیم و به نتیجه رس��یدیم و در حال حاضر آماده 
چاپ مصوبه كمیس��یون ب��رای ارائه ب��ه صحن و 
جلس��ه علنی مجلس اس��ت، اما الیح��ه دولت در 
كمیسیون مقداری تغییر كرده و ما روش دولت را 
اصالح كردیم كه در نتیجه سازمان خصوصی سازی 
فعال ب��ا آن مخالفت كرده و می خواهد آن را تغییر 
دهد.  رئیس كمیس��یون ویژه تولی��د ملی و اصل 
۴۴ مجلس افزود: مهمترین تغییری كه ما بر روی 
الیحه دولت انج��ام دادیم، روش واگذاری س��هام 
عدال��ت به م��ردم بود كه دولت از طریق س��ازمان 
خصوصی س��ازی اصرار داشت این سهام به صورت 
صندوق های فراگیر قابل معامله بورسی موسوم به 
ETF باش��د، اما نمایندگان كمیسیون می گویند، 

اگر به روش دولت عمل ش��ود، م��ردم هنوز بعد از 
دوازده س��ال نمی توانند مالک و مدیر سهام عدالت 
خود باش��ند، در حالی ك��ه قانونگ��ذار می خواهد 
فرهنگ سهامداری، س��رمایه گذاری و پس انداز در 

بین مردم رواج پیدا كند. 
نماین��ده مردم اصفهان در مجل��س افزود: تاكنون 
صدها جلس��ه كارشناسی و ده ها جلسه كمیسیون 
با مس��ئوالن دولت از جمله وزی��ر اقتصاد، رئیس 
س��ازمان بورس، رئیس س��ازمان خصوصی سازی، 
رئیس ش��ركت س��پرده گذاری مركزی و تس��ویه 
وج��وه و همچنی��ن از مجلس، نماین��دگان دیوان 
محاس��بات، مرك��ز پژوهش های مجلس و س��ایر 

اعضای كمیسیون حضور داشتند. 
فوالدگر افزود: س��ازمان خصوصی س��ازی بر روی 
جمع بندی كمیسیون بحث دارد و ما می خواهیم با 
یكی دو جلس��ه كه در هفته آینده با رئیس اقتصاد 
و رئیس سازمان خصوصی سازی برگزار می كنیم به 
توافق برسیم، كه اگر توافق حاصل شد، جمع بندی 
كمیس��یون به صحن مجلس ارائه می ش��ود و اگر 
حاصل نش��د، طبق قانون آنچ��ه كه رأی و مصوبه 
كمیسیون اصل ۴۴ است، به عنوان مبنا به صحن 

مجلس ارائه می شود و بر روی آن همه نمایندگان 
مجلس تصمیم گیری می كنند. 

رئیس كمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس 
در م��ورد اینك��ه مهمترین نقطه اخت��الف دولت و 
مجلس در آزادس��ازی سهام عدالت چیست، گفت: 
روش آزادسازی سهام عدالت كه مدنظر دولت است، 
 ETF از طری��ق صندوق های قابل معامله بورس��ی
اس��ت كه نمایندگان می گویند با این روش، مردم 
مالک و مدیر س��هام عدالت نمی ش��وند و همچنان 
قیمومیت دولت در سهام عدالت ادامه پیدا می كند 

كه با روح قانون اصل ۴۴ سازگار نیست. 
وی گف��ت: در ابتدای س��هام عدالت، 6۴ ش��ركت 
س��رمایه پذیر در س��هام عدالت بودن��د كه در حال 
حاضر ۴۹ ش��ركت به صورت قطعی حضور دارند و 
ساختار این شركت ها دستوری از باال به پائین بوده 
و مردم هنوز بعد از دوازده  سال، نه مالک و نه مدیر 
س��هام خود در سهام عدالت هس��تند، درحالی كه 
هدف قانون این بود كه شش دهک جمعیتی مردم، 
سهامدار و مالک و سرمایه گذار و پس انداز باشند. 

به گفته فوالدگر، شیوه فعلی اداره سهام عدالت توسط 
دولت ایراد دارد، چون دولت از طریق تعاونی های سهام 

عدالت شهرستان شركت های سرمایه گذاری استانی و 
كانون سهام عدالت اعمال مدیریت و نفوذ می كند و 
۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت كه هركدام ابتدا یک 
میلیون تومان س��هام عدالت داشته اند، اما بعداً گفته 
شد بعد از ده سال دهک هایی كه تخفیف دار بودند و 
دولت ۵0 درصد قیمت س��هام را پرداخت كرد، تنها 
آنها مالک كامل سهام عدالت می شوند و بقیه دهک ها 
۵3۴ هزار تومان از یک میلیون تومان سهام عدالت 

را مالک خواهند شد.
وی گفت: نظر دولت این اس��ت كه س��هام از طریق 
صندوق های قابل معامله فراگیر بورس��ی باش��د، اما 
كمیس��یون ویژه اص��ل ۴۴ مجل��س می گوید باید 
ساختار آزادسازی سهام از طریق بورس و یا شركت 
س��پرده گذاری مركزی و تسویه وجوه باشد كه مردم 
بتوانند با ساختار سهامداری آشنا شوند و در دو سال 
اول بتوانند با شركت های غیربورسی معامله كنند و از 
سال سوم 20 درصد سهام آزاد شود، سال چهارم 20 
درصد دیگر و بعد از پنج سال بقیه سهام عدالت آزاد 
و قابل خرید و فروش شود، زیرا یک باره نمی توان كل 

سهام عدالت ۴۹ میلیون نفر را كامال آزاد كرد.
فوالدگر گفت: اختالف مهم كمیس��یون اصل ۴۴ و 
دولت در همین است كه البته هفته آینده جلسه ای 
با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان خصوصی سازی، 
رئیس س��ازمان بورس و مدیرعامل س��مات برگزار 
می ش��ود و س��عی می كنیم در این جلسه با اقناع و 

هماهنگی بین دولت و مجل��س كارها پیش رود و 
در غیر این ص��ورت طبق آئین نامه داخلی مجلس، 

مالک مصوبه كمیسیون اصل ۴۴ خواهد بود.
رئیس كمیسیون اصل ۴۴ در مورد اینكه چرا مردم 
بعد از دوازده سال نمی توانند به سهام خود مالكیت 
داشته باش��ند، در حالی كه طبق فرهنگ اسالمی 
و قاعده س��لطنت، »الناس مسلطون علی اموالهم، 
مردم بر اموال خود تس��لط دارن��د« باید مدیریت 
سهام را داشته باشند، گفت: مجلس هم می خواهد 
آزادسازی انجام دهد، اما در روش آزادسازی، بین 

دولت و مجلس اختالف نظر وجود دارد. 
به گفت��ه فوالدگر، ش��ورای عالی اص��ل ۴۴ از دو 
س��ال قبل كه ده سال از زمان توزیع سهام عدالت 
می گذش��ت تصویب كرد، باید مردم بتوانند مالک 
سود حاصل از آن بخش از سهام عدالت خود باشند 
كه در این راستا سازمان خصوصی سازی از دو سال 
قبل س��ود عملكرد س��هام عدالت را به مشموالن 
پرداخت می كن��د. وی همچنین گفت: بحث دیگر 
این اس��ت كه آیا بای��د واگذاری س��هام عدالت به 
بقیه دهک های مردم ادامه داش��ته و یا قطع شود، 
اس��تنباط نمایندگان از نامه مقام معظم رهبری به 
درخواست رئیس جمهور وقت در مورد سهام عدالت 
این اس��ت كه نباید روند واگذاری سهام عدالت به 
مردم خاتمه پیدا كند، بلكه باید مش��موالن جدید 

هم در سهام عدالت وارد شوند.  فارس

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 خبرداد؛
سرنوشت آزادسازی سهام عدالت ظرف هفته آینده


