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 حضور بانک شهر در ششمین نمایشگاه 
 بین المللی بورس، بانک، 

بیمه و خصوصی سازی
بانک ش��هر و ش��رکت های تابعه ای��ن بانک با حضور 
در ششمین نمایشگاه بین المللی "بورس، بانک، بیمه 
و خصوصی س��ازی" و همچنین یازدهمین نمایشگاه 
 Kish INVEX(معرفی فرصت های ش��غلی  گذاری
2019( به معرفی و تشریح آخرین دستاوردهای خود 
در ش��بکه بانکی کش��ور خواه��د پرداخت.به گزارش 
مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، یازدهمین 
نمایش��گاه معرفی فرصت های س��رمایه گذاری کیش 
و شش��مین نمایش��گاه بین المللی بورس، بانک، بیمه 
و خصوصی س��ازی ک��ه از امروز لغای��ت ۳0 آبان ماه 
1۳98 در محل نمایش��گاه بین الملل��ی جزیره کیش 
برگزار خواهد شد؛ زمینه ای برای معرفی فرصت های 
س��رمایه گذاری و هدایت جریان نقدینگی به مس��یر 
صحیح و در جه��ت تقویت بنگاه های تولیدی و ایجاد 

رونق اقتصادی است.
بانک ش��هر ضمن دعوت از تمامی فع��االن اقتصادی 
برای بازدید از این نمایش��گاه در غرف��ه این بانک در 
سالن A ، به معرفی دستاوردهای خود در نظام بانکی 
به وی��ژه خدمات بانک��داری الکترونی��ک و همچنین 
تشریح فرصت های سرمایه گذاری و بسته های تامین 

مالی و تسهیالتی می پردازد.

حمایت بانک توسعه تعاون از زلزله زدگان 
آذربایجان شرقی

به منظور کمک رس��انی به هم وطنان زلزله زده اس��تان 
آذربایجان شرقی هم زمان با برودت و سردی هوا بانک 
توس��عه تعاون با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی این استان اقدام به خریداری تعداد دو هزار 
دستگاه هیتر و توزیع آن در بین هم وطنان آسیب دیده 
در روس��تاهای شهرستان میانه نمود.به گزارش روابط 
عمومی مدیریت ش��عب بانک توسعه تعاون آذربایجان 
ش��رقی، غفور اصغر رضایی مدیر ش��عب بانک توسعه 
تعاون آذربایجان ش��رقی در ای��ن خصوص گفت: این 
تعداد هیتر برقی فن دار در بازدید از مناطق زلزله زده 
با حضور معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزیر 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی بی��ن زلزله زدگان توزیع 
گردید.مدیر ش��عب بانک توس��عه تع��اون آذربایجان 
ش��رقی در ادامه از تصویب تخصیص 10 میلیارد ریال 
تسهیالت بانکی در قالب قرض الحسنه به زلزله زدگان 
آذربایج��ان ش��رقی خبر داد و اظهار داش��ت: با توجه 
به ضرورت حمایت از زلزل��ه زدگان و کاهش آالم آنان 

مقرر شد این مبلغ در اختیار زلزله زدگان قرار گیرد.
رضایی در ادامه افزود: کارکنان بانک توسعه تعاون نیز 
به منظور همدردی و کاهش آالم همش��هریان یک روز 

حقوق خود را به مردم این منطقه تخصیص دادند

بانک رفاه کارگران حامی مالی پنجمین 
همایش فن بازارملی سالمت در چابهار 

بانک رفاه در راس��تای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
و به منزله بانکی س��المت مح��ور، حامی همایش فن 
بازار ملی سالمت در منطقه آزاد تجاری چابهار شد.به 
گ��زارش روابط عموم��ی بانک رفاه کارگ��ران، در این 
همایش دو روزه که به همت دانش��گاه علوم پزش��کی 
زاه��دان و منطقه آزاد تجاری چابهار و با حضور دکتر 
حریرچی معاون کل وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی و معاون تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم 
پزشکی تهران، مدیر عامل منطقه آزاد چابهار، معاون 
علم فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، 
رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان و ایرانشهر 
و ش��رکت های فعال فین تک و ای��ده پرداز در حوزه 
سالمت از دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور در 
س��الن اجتماعات منطقه آزاد تج��اری چابهار برگزار 
ش��د، بانک رفاه به عنوان بانک حامی حوزه سالمت با 
تبلیغات محیطی و ایجاد غرفه نمایش��گاهی حضوری 

موثر و فعال داشت.

امکان صدور آنالین کارت اعتباری در 
شعب بانک دی فراهم شد

در راس��تای بهینه س��ازی زیر سیستم کارت اعتباری 
، ارزش آفرینی و افزایش س��رعت خدمت رس��انی به 
مشتریان، امکان صدور برخط)آنالین( کارت اعتباری 

در شعب بانک دی فراهم شد.
محمدعل��ی بخش��ی زاده، مع��اون فن��اوری اطالعات 
و بانک��داری الکترونی��ک بان��ک دی ب��ا اع��الم ای��ن 
خبرگفت:بان��ک دی به عنوان اولین بانک با اس��تفاده 
از نرم افزار توس��ن موفق به پیاده سازی این سرویس 
ش��ده و با ایجاد امکان اتصال برخط ش��عب به سامانه 
مکنا )مرک��ز کنترل و نظ��ارت اعتباری(،زمان صدور 
کارت اعتباری از ی��ک روز کاری به حدود 10 دقیقه 
کاهش یافته است.  بخشی زاده با بیان اینکه دریافت 
استعالم از سامانه مکنا یکی از مراحل مهم در فرآیند 
صدور کارت اعتباری محس��وب می ش��ود، افزود: این 
اس��تعالم به دو ش��یوه برون خط و برخط امکان پذیر 
اس��ت که صدور کارت اعتباری در ش��یوه برون خط 
به دلیل آف الین ب��ودن،  زمان بر بوده و هزینه های 

زمانی برای بانک در پی دارد. 

اخبار

حضور فعال بانک مرکزی در بازار ارز
 رئی��س کل بانک مرکزی از حضور فعال بازارس��از در ب��ازار ارز خبر داد و گفت: 

تالش های سفته بازانه را خنثی می کنیم.
عبدالناص��ر همتی گفت: طی روزهای گذش��ته و ام��روز، همچنان بانک مرکزی 
در ب��ازار ارز حضور فعال دارد، چراک��ه مدیریت بازار ایجاب می کند که به عنوان 

بازارس��از اصل��ی، نیازهای واقعی را تامین کرده و مازاد عرض��ه ارز را نیز مطابق با 
ماههای گذش��ته جمع آوری و به ذخایر کش��ور اضافه کند. وی افزود: مجموعه ذخایر 

بانک مرکزی از محل خرید ارز صادرات غیرنفتی و بازار ارز، این اجازه را به ما می دهد که 
با رصد تحرکات بازار ارز، هرگونه تالش برای س��فته بازی را خنثی کرده و همزمان اجازه 
می دهد روند عادی عرضه و تقاضای ارز، نرخ آن را تعیین کند. به گفته همتی تجربه بانک 
مرکزی در مدیریت علمی بازار ارز همچنان ادامه پیدا کرده و من اطمینان دارم ش��کل 

گیری انتظارات این چند روزه تاثیر چندانی بر بازار ارز نخواهد داشت.  ایرنا

نصب پیمایش سنج در وانت بارها تا 2 ماه آینده  
عضو هیأت عامل س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با تأکید بر اینکه کرایه 
سواری عمومی بین شهری افزایش نمی یابد، گفت: اگر قانون گریزی در این حوزه 
رخ دهد به تخلف راننده یا ش��رکت حمل ونقلی در کمیس��یون های ماده 11 و 

12 رسیدگی می شود.
  مهران قربانی درباره آخرین وضعیت س��همیه س��وخت ناوگان س��واری عمومی 

بین ش��هری و تخصیص س��وخت بر اساس پیمایش اظهار داش��ت: همان طور که روز 
گذش��ته نیز اعالم شد س��همیه سوخت س��واری های عمومی بین ش��هری برای ناوگان 

تک سوز 750 لیتر و برای ناوگان دوگانه سوز 450 لیتر تعیین شده است.
وی افزود: البته تا ماه آینده موضوع نصب سامانه پیمایش سنج روی ناوگان سواری کرایه 
اجرا می ش��ود و راننده هایی که پیمایش بیشتری داشته باشند و مسافر بیشتری جابه جا 

کنند سوخت بیشتری دریافت می کنند.  فارس 

۳۰ هزار مورد بازرسی روزانه برای کنترل قیمت ها
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از انجام روزانه ۳0 هزار مورد بازرسی برای 
کنترل قیمت ها خبر داد و گفت: کاال در بازار فراوان اس��ت و هیچگونه کمبودی 

به چشم نمی خورد.
حسین مدرس خیابانی با بیان اینکه هر گونه افزایش قیمت کاالها، به بهانه تغییر 

نرخ بنزین در بازار رصد می ش��ود، گفت: 4 هزار بازرس از سازمان حمایت و اتاق 
اصناف، روزانه ۳0 هزار مورد بازرسی میدانی را در سطح کشور برای کنترل قیمت ها، 

انجام خواهند داد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در راستای اجرای طرح 
اصالح قیمت بنزین و به منظور کنترل بازار، عالوه بر این گش��ت های مشترک، سازمان 
تعزی��رات حکومتی نیز با 15 هزار بازرس در قالب 8 ه��زار اتحادیه، قیمت ها را در بازار 
رصد می کند. وی تصریح کرد: روس��ای س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت در تمام 

استان ها نیز قیمت ها را به دقت بررسی می کنند.  مهر 

ناظر بازار س��رمایه از اعمال س��قف خرید 1۶0 برگه در هر 
معامله اوراق تس��هیالت مسکن از س��وی هر کد معامالتی 

خبر داد.
 بر اس��اس اعالم جدید فرابورس ایران، برای خرید و فروش 
اوراق گواهی حق تقدم تس��هیالت مس��کن ب��رای دو بانک 
ملی و مس��کن که با نمادهای معامالتی به ترتیب: »تملی« 
و »تس��ه« در بازار سرمایه عرضه می شود، محدودیت های 

جدید تعیین شده است.
 بر این اساس ناظر بازار فرابورس در آخرین روز کاری هفته 
جاری اع��الم کرد با توجه به مصوبه ش��ورای پول و اعتبار 
در 28 مه��ر، خریداران اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از 
تسهیالت مسکن بانک مس��کن تا 4 ماه از زمان خرید این 

اوراق امکان فروش آن را ندارند.
ب��ا این حال ناظر ب��ازار برای آن دس��ته از خریداران اوراق 
تس��هیالت مسکن بانک مس��کن با نماد معامالتی تسه که 
تنه��ا 4 ماه به زمان انقضای تاریخ اعتبار آن نماد معامالتی 

باقی مانده، این محدودیت را مستثنی قائل شده است.
بنابراین نمادهای معامالتی تس��ه 9۶09، تسه 9۶10، تسه 
9۶11 و تس��ه 9۶12 که مربوط به اوراق تسهیالت مسکن 
صادره در ماه های آذر تا اس��فند س��ال 1۳9۶ هس��تند، از 

محدودیت فروش، معافند.
از دیگر محدودیت هایی که برای اوراق تسهیالت مسکن در 
نظر گرفته شده، تعیین سقف خرید 1۶0 برگه برای دارنده 

هر کد معامالتی در هر جلسه خرید است.
بر اساس اعالم ناظر بازار فرابورس، تخطی از این محدودیت 
ها منجر به ابطال کلیه معامالت، حذف سفارش های انجام 
ش��ده و ارج��اع تخلف به مرجع رس��یدگی ب��ه تخلفات در 

سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
گفتنی اس��ت دارندگان برگه های��ی که تاریخ اعتبار آنها به 
پای��ان رس��یده، تا یک ماه پ��س از آن تاریخ م��ی توانند با 
مراجعه به ش��عب بانک مس��کن نس��بت به اخذ تسهیالت 
مس��کن اقدام کنند. ناظر فراب��ورس در خصوص معامالت 

اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از تسهیالت مسکن بانک 
مل��ی با نماد معامالتی »تملی«، محدودیت زمانی فروش را 
حذف ک��رده و دارنده این اوراق می تواند از پانزدهم همان 

ماه تا 2 سال اقدام به خرید و فروش اوراق کند.
همچنین محدودی��ت حجمی نیز برای اوراق تمای افزایش 
یافته و تقریبا تا 80 درصد بیشتر از اوراق تسه امکان خرید 
اوراق تملی و تا س��قف 240 برگه در هر جلسه معامالتی با 

یک کد بورسی وجود دارد.
کارشناس��ان بازار سرمایه معتقدند احتمال دارد محدودیت 
های حجمی جدید به افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
بانک مس��کن با نماد »تسه« و استقبال بیشتر از تسهیالت 

مسکن بانک ملی با نماد »تملی« منجر شود.
اگرچه اطالعیه ناظر بازار در آخرین دقایق آخرین روز کاری 
هفته گذشته اعالم شد، اما در بازار این اوراق از صبح دیروز 
)ش��نبه 25 آبان( به عن��وان اولین روز کاری هفته جاری تا 
حدودی افزایش قیمت رخ داد و بیشتر نمادهای معامالتی 

تسه و تملی سبزپوش بودند.
به گونه ای که در معام��الت دیروز اوراق گواهی حق تقدم 
اس��تفاده از تسهیالت مسکن در بیشتر نمادهای معامالتی، 
ک��ف قیمت ها کمتر از ۳8 ه��زار تومان نبود؛ در چند نماد 

نیز باالترین قیمت تا 45 هزار تومان می رسید.
بیش��ترین میزان فروش نیز با حدود 27 هزار برگه به نماد 
معامالتی تس��ه 9807 )اوراق تس��هیالت مسکن صادره در 
مهر امس��ال( تعلق داش��ت؛ در س��ایر نماده��ای معامالتی 
نی��ز میزان عرضه برگه ها به 2 تا 8 هزار برگه می رس��ید. 
میانگی��ن قیمتی نماد تس��ه 9807، 41 هزار و 200 تومان 
کش��ف قیمت ش��ده و این بازه قیمتی در ح��دود 18 نماد 

معامالتی تکرار شده بود.
همچنین ص��ف خرید متقاضیان دریافت اوراق تس��هیالت 
مس��کن به تدریج در حال افزایش بود و در بیشتر نمادهای 
معامالت��ی اس��تقبال خوب��ی از خرید این برگ��ه ها صورت 

گرفت.  مهر 

براساس آمارهای موجود؛
 اوراق تسهیالت مسکن گران شد

بازار ل��وازم خانگی برخالف ماه های گذش��ته که التهابات 
زیادی را ش��اهد بود، این روزها در آرامش نس��بی به س��ر 
می برد و از نظر کارشناس��ان با ورود محصوالت و برندهای 

جدید به بازار، این آرامش تداوم خواهد داشت.
در ای��ن زمینه، رئیس هیات مدیره انجم��ن لوازم صوتی و 
تصوی��ری ایران می گوید: اکنون ب��ازار آرام و باثباتی را در 
لوازم خانگی ش��اهد هس��تیم، قیمت ها به تعادل رسیده و 
عرضه و تقاضا در مقایس��ه با ماه های گذشته، خود را بهتر 

در بازار پیدا کرده است.
علیرضا موس��وی مجد اف��زود: اکنون مش��کلی بابت عرضه 
کاالها وجود ندارد و تولیدکنندگان هر آنچه تولید می شود 

را به بازار عرضه می کنند.
وی بیان داش��ت:  در مقایس��ه با ماه های گذش��ته تقاضای 
کاذب کمتری را در بازار شاهد هستیم و افرادی که مصرف 
کننده واقعی هس��تند برای خرید یا تامین جهیزیه مراجعه 

می کنند.
این مقام صنفی در عین حال گفت: کاالهای قاچاق و لوازم 
خانگی با نام بانه همچنان در بازار موجود است و در سایت 
ها و فضای مجازی تبلیغات وسیعی در مورد آنها انجام می 
شود، هرچند سهم این دسته از کاالها در بازار رو به کاهش 
اس��ت. وی پیش بینی کرد تا چند م��اه آینده و حتی برای 
ایام پایانی سال به ویژه با ورود محصوالت و برندهای جدید 

نیز شرایط خوبی را در بازار شاهد باشیم.
موسوی مجد ادامه داد: قیمت لوازم خانگی تولیدی شرکت 
ها در سامانه ir.124 وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود 
اس��ت و استقبال خوبی نیز از س��وی مردم از کاالها وجود 
دارد. مرتضی میری   رئی��س اتحادیه صنف توزیع کنندگان 
ل��وازم خانگی نی��ز ضمن تایید ثب��ات بازار ل��وازم خانگی، 
خاطرنشان کرد:  قیمت ها از حدود اردیبهشت و خرداد ماه 

امسال تغییری نداشته است.
این مق��ام صنفی به ایرنا گفت: برخی تولیدکنندگان بزرگ 
تخفی��ف های خوب��ی برای محصوالت خود ق��رار داده اند و 

بطور نمونه تلویزیون های 50 اینچی با متوسط قیمت چهار 
میلی��ون تومان، این روزها ب��ا 20 درصد تخفیف عرضه می 
ش��ود. وی یادآور ش��د:  با توجه به اینکه دولت بابت واردات 
پنل ه��ای تلویزیون، ارز نیمای��ی در اختیار تولیدکنندگان 
قرار می دهد، قیمت تلویزیون به حد مطلوب و قابل قبولی 

رسیده است.
میری بیان داش��ت:   برندهای کره ای ال. جی، سامس��ونگ 
و دوو که در ماه های گذش��ته از بازار کشورمان خارج شده 
بودند، در حال بازگش��ت هس��تند، به طوری که دوو تولید 
خود را از س��ر گرفته و دو برند دیگر با شعار »دوباره برمی 
گردیم« به زودی قرار است تحت نام و برند جدید به تولید 
بپردازند. وی خاطرنش��ان کرد:  اکنون تولید لباسشویی در 
ش��رکت های یاد شده به حد انبوه رس��یده، به زودی تولید 
یخچال و س��اید را آغاز می کنند و تا آخر س��ال ظرفشویی 

های تولیدی آنها نیز وارد بازار می شود.
رئی��س اتحادیه صن��ف توزیع کنندگان ل��وازم خانگی ادامه 
داد: ب��ا توجه به ثبات قیم��ت ارز نیمایی، کمترین حباب را 
در قیمت این کاالها ش��اهدیم و رقابت بین تولیدکنندگان 
به ویژه با بازگش��ت برندهای کره ای می تواند اندک حباب 

موجود را تخلیه کند.
وی گفت:  اکنون کاال به اندازه کافی در فروشگاه ها موجود 
اس��ت و کمبودی وجود ندارد و با افزایش رقابت شرکت ها 
در هفت��ه ها و ماه های آینده، حتی کاهش قیمت ها را در 

ایام پایانی سال و شب عید شاهد باشیم.
بررس��ی آمارهای منتش��ره وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاکی از تولید 595 هزار و 500 دستگاه یخچال و فریزر در 
نیمه نخس��ت امسال و رشد 1۳.۶ درصدی آن در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال است. برپایه آمارهای یادشده، از ابتدای 
امسال تا پایان شهریورماه 291 هزار و 400 دستگاه ماشین 
لباسش��ویی تولید ش��د. این آمار در مقایسه با 25۶ هزار و 
900 دستگاه تولید نیمه نخست پارسال 1۳.4 درصد رشد 

را نشان می دهد. ایرنا

عضو انجمن لوازم صوتی و تصویری مطرح کرد؛
بازار لوازم خانگی، آرام و با ثبات

مدیرکل بیمه بیکاری  وزارت کار؛

 ۲۵۵ هزار نفر
 مقرری بیمه بیکاری می گیرند 

مدیر کل بیم��ه بیکاری وزارت کار با اش��اره به کاهش تعداد 
مق��رری بگیران به 255 هزار نف��ر گفت:مقرری بگیران دارای 
مهارت می توانند به صورت رایگان در دوره های تکمیل مهارت 

سازمان فنی وحرفه ای شرکت کنند.
کریم یاوری با تش��ریح آخرین آمار میزان مقرری بگیران بیمه 

بیکاری اظهار داشت: تعداد کل  مقرری بگیران  بیمه بیکاری در 
شهریور ماه  حدود 2۶۳ هزار نفر بود که این  تعداد در مهر ماه 

به حدود 255 هزار نفر معادل ۳ درصد کاهش یافته است.
وی اف��زود: کارگرانی  که بدون میل و اراده از کار بیکار ش��وند با 
رعایت ش��رایط و ضوابط قانون بیمه بی��کاری، در صورت مجرد 
ب��ودن حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و در صورت تاهل حداقل 
12 م��اه و حداکثر 50 ماه مق��رری بیمه بیکاری دریافت کنند. 
مدیرکل حمایت از پایداری مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
گف��ت: مقرری بیمه بیکاری به کارگران مش��مول قانون کار که 
مشمول قانون تامین اجتماعی نیز هستند، پرداخت خواهد شد.

این مقام مس��ئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید 
کرد: میزان مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده 7 قانون 
بیمه بیکاری 55 درصد متوسط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه 

بیمه شده است.
وی ادام��ه داد: ب��ه میزان مق��رری افراد متاهل ی��ا متکفل تا 
حداکث��ر چهار نفر از افراد تحت تکفل، به ازاء هریک از آنها به 
میزان 10 درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. البته ذکر 
این نکته نیز ضروری است که مبلغ  بیمه بیکاری نباید از حد 
اقل  مزد مصوب ش��ورای  عالی کار در هر س��ال کمتر باشد و 

همچنین نباید از 80 متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

ی��اوری ادامه داد: مقرری بگیران بیمه بیکاری بهترین فرصتی 
که در ایام مقرری بگیری نباید از دست بدهند، مهارت  آموزی 
و ارتقای مهارت اس��ت. اگر کارگ��ر مقرری بگیر بیمه بیکاری، 
مهارت داش��ته باشد می تواند در دوره های تکمیل مهارت و یا 
کس��ب مهارت های فنی و حرفه ای پیشرفته به صورت  100 

در صد رایگان شرکت کنند.
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
گف��ت: هزینه  مهارت آموزی مق��رری بگیران بیمه بیکاری از 
محل  منابع بیمه بیکاری به سازمان  آموزش فنی و حرفه ای 

پرداخت می شود. مهر

استخراج رمز ارز ممنوع 
تا اطالع ثانوی؛

گزارش

در حالی که اس��تخراج رمزارزها در ایران شکل قانونی به خود 
گرفته و وزارت نیرو تعرفه برق مورد اس��تفاده آن را نیز اعالم 
ک��رده، اما هنوز معامله و تولید آن ها ممنوع اس��ت و در عین 
حال کس��انی که اس��تخراج های غیرقانونی رم��زارز را اطالع 

دهند، پاداش می گیرند.
  ارزهای دیجیتال چند س��الی می ش��ود که در ایران شناخته  
ش��ده اند، اما از سال گذش��ته ورود به عرصه تولید و استخراج 
ای��ن رمزارزها رواج بیش��تری یافت؛ به طوریک��ه پیش نویس 
آیین نامه  فعالیت رمزارزها نیز از سوی بانک مرکزی به صورت 

اولیه برای آن ها منتشر شد.
ای��ن موضوع در همان حد پیش نویس باق��ی ماند، تا اینکه در 
ماه های اخیر توجه دولت و سایر نهادهای مسئول به استخراج 
ای��ن رمزارزه��ا به ویژه بیت کوین جلب ش��د، چراک��ه واردات 
دستگاه های ماینر و استفاده از آن ها برای کسب درآمد توسط 
مردم با افزایش چش��م گیری روبرو شد.  با توجه به اینکه هنوز 
س��از وکار مشخصی برای صنعت ماینینگ وجود نداشت و این 
دس��تگاه ها برق بسیار زیادی را مصرف می کند و در عین حال 
برخی از افراد نیز از برق های صنعتی و کشاورزی برای استخراج 
بیت کوین اس��تفاده می کردند، نهادهای مسئول به ماجرا ورود 

کرده و اقدام به توقیف تعدادی از این دستگاه ها کردند.
همین موضوع سبب شد تا دولت در این زمینه جدیت بیشتری 
به خرج دهد و آن طور که گفته می شود، سازوکار تولید رمزارز 

در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد.

آیین نامه هیات وزیران
در نهایت معاون اول رئیس جمهوری در 1۳ مردادماه، آیین نامه 
اجرایی اس��تخراج فرآورده های پردازش��ی رمزنگاری ش��ده در 
کش��ور را به منظور ایجاد بس��تری امن، کم هزینه، ش��فاف و 
پرس��رعت برای تبادالت اقتص��ادی و به کارگی��ری با رویکرد 

تسهیل فضای کسب وکار را ابالغ کرد.
در ای��ن آیین نامه ضمن قانونی ش��مردن فعالی��ت ماینرها در 
ای��ران، ح��ق و حقوقی ب��رای آن ها در نظر گرفته و ش��رط و 
شروطی نیز برایشان گذاشته شد که یکی از مهم ترین بندهای 
ای��ن آیین نامه ضمن این که اس��تخراج رمزارز در آن به عنوان 
صنعت ش��ناخته شد، به تعرفه اس��تخراج رمزارزها اختصاص 

دارد که بر اساس آن مقرر شد تأمین برق متقاضیان استخراج 
رمزارزها صرفاً یا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا با 

احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت گیرد.
بیت کوین کمک حال شرایط تحریمی

این در حالی اس��ت که برخی کارشناسان از نحوه برخوردهای 
چندگانه با بیت کوین گالیه می کنند، به طوریکه نیکزاد، عضو 
هی��ات مدیره انجمن فناوران زنجی��ره بلوک در این باره گفته 
اس��ت: هیات دولت در مصوبه خ��ود ماینینگ بیت کوین را به 
رس��میت ش��ناخته یعنی طبق قانون باید مصوبه اجرا شود و 
ماینرها مانند همه صنایع دیگر مجوز زمین، زیرساخت، برق و 

انشعابات دیگر را دریافت کنند.
وی اف��زود: این اتفاقی اس��ت ک��ه متاس��فانه در وزارت نیرو 
اس��تنکاف می ش��ود، اما و اگ��ر می آورند و بی��ان می کنند که 
برق زیاد مصرف می ش��ود، در حالی ک��ه آلومینیوم و فوالد از 
بیت کوین بیش��تر برق مصرف می کنند و زمانی که از آن ها در 
این زمینه سوال می شود، سکوت می کنند، زیرا صنایع بزرگی 
هس��تند که رانت های بزرگی در این سازمان ها است، بنابراین 
معموال کسی با آن ها مخالفت نمی کند، با وجود اینکه صنعت 

آلومینیوم ایران آالینده و از استاندارد خارج است.
نیکزاد اضافه کرد: بانک مرکزی دو بیانیه در طول س��ه س��ال 
گذشته صادر کرده و در آن دادوستد بیت کوین و معامله با آن 
را ممنوع اعالم کرده اس��ت. دو سال پیش معامله با بیت کوین 
برای همه نهادهای مالی ممنوع اعالم ش��د، اما امس��ال برای 
همه ممنوع کردند که این اتفاق عجیبی اس��ت، زیرا آن زمان 
ب��رای نهادهای مالی ممن��وع اعالم کرده بودند ک��ه در واقع 

نهادهای مالی را از این فرصت دور می کرد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان های مالی رو به ورشکستگی ایران 
امی��دوار بودند که با چنگ زدن به این فناوری و رش��د خوب 
اقتصادی آن بتوانند وضع بد خود را خوب کنند. بانک مرکزی 
آن ها را از نظام بانکی محروم کرد که به بیانیه از سمت شورای 

مبارزه با پولشویی استناد کرده بود.
به گفت��ه عضو هیات مدی��ره انجمن فن��اوران زنجیره بلوک، 
بیت کوین در زمان تحریم ها کمک زیادی به معامالت می کند 
و تقریبا کش��وری وجود ندارد که در آن استفاده از بیت کوین 
ممنوع باش��د، در واق��ع ممنوعیت در جایی وارد ش��ده که از 

حدود اختی��ارات قانون اساس��ی خودش فرات��ر رفته و جای 
شکایت و پیگیری دارد.

اعالم تعرفه برق استخراج بیت کوین
اما در روزهای گذش��ته مصطفی رجبی مش��هدی، سخنگوی 
صنعت برق از تعیین قیمت برق اس��تخراج رمزارزها خبر داد 
و گفت: این نرخ در هش��ت ماه غیرگرم سال معادل 50 درصد 
متوس��ط نرخ برق صادراتی یعنی 480 تومان خواهد بود و در 
چهار ماه گرم سال یعنی از خرداد تا شهریور، دو برابر متوسط 
قیمت صادراتی برق محاس��به می شود و استفاده این مراکز از 
برق در ۳00 ساعت سال که ساعات اوج بار است و قبال توسط 

وزارت نیرو ابالغ شده، ممنوع است.
وی اف��زود: در صورتی که این متقاضیان به صورت مجتمعی و 
با ظرفیت باال فعالیت کنند، تا 20 درصد تخفیف در س��طوح 
انتق��ال ب��ه آن ها تعلق می گی��رد. همچنی��ن درصورتی که از 
اس��تخرهای داخلی نیز اس��تفاده کنند ت��ا 15 درصد تخفیف 

بیشتر شامل حال این مشترکان می شود.

پاداش برای معرفی استخراج غیرقانونی
س��خنگوی صنعت برق ادامه داد: همچنین برای کس��انی که 
نسبت به شناسایی و اعالم مراکز غیرمجاز رمزارز اقدام کنند، 
نیز پاداش هایی در نظر گرفته شده است که معادل 20 درصد 
خس��ارت وارده توس��ط این مراکز به ش��بکه خواه��د بود و با 

اس��تفاده کنندگان غیرمجاز از برق نیز براساس قوانین موجود 
برخورد و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

اس��تخراج رمزارزها از جمله بیت کوین در حالی در کشورمان 
قانونی ش��ده که خرید و فروش و معامله آن کماکان توس��ط 
تمامی افراد ممنوع اس��ت، هرچند ک��ه برخی افراد به صورت 

غیرگسترده اقدام به خرید و فروش بیت کوین می کنند.
گفته می شد که برخی صرافی ها نیز دست به معامله بیت کوین 
می زنند که در این باره نیز مس��ئوالن مربوطه اعالم کردند که 
اگر این کار انجام شود، کانون صرافان از آن اطالعی نداشته و 

به صورت شخصی انجام می شود.
ممنوعیت اس��تفاده و معامله بیت کوین به دلیل قوانین مبارزه 
ب��ا پولش��ویی اعالم ش��ده، اما تجربه نش��ان داده ک��ه تاکنون 
هیچ کدام از کشورهای دنیا نتوانسته اند در مقابل این تکنولوژی 
ممنوعیت های طوالنی مدت مثمر ثمر ایجاد کنند. این در حالی 
اس��ت که بسیاری از ش��رکت ها و حتی بانک های دولتی ایران 
نیز درخواس��ت تولید رمزارزهای خودشان را دارند که بر اساس 
قانون بانک مرکزی، تولید رمزارز نیز به هر شکلی ممنوع است.
ب��ا این حال پنج بانک ایران��ی روی تولید یک رمزارز ایرانی به 
نام پیمان کار کرده اند که به نظر می رسد هنوز مجوزهای الزم 
برای فعالیت آن اخذ نشده و با وجود قانون بانک مرکزی، عمال 
اجازه فعالیت ندارد. حال باید دید که در زمینه تولید رمزارزها 
تصمیمات جدیدی در دولت و بانک مرکزی گرفته می شود یا 

رمزارز در ایران در حد استخراج باقی می ماند.  ایسنا 


