
2400 میلیارد ریال تسهیالت توسط 
بانک توسعه تعاون استان البرز

طی 3 ماهه نخست سال 99 بیش از 2400 میلیارد 
ریال تس��هیالت توسط بانک توس��عه تعاون استان 
البرز به بخش های مختلف اقتصادی علی الخصوص 
بخش صنع��ت پرداخت گردیده اس��ت.علی غیاثی 
مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان البرز با اشاره 
به لزوم ایجاد فرصت های ش��غلی جدید در استان 
افزود: سرمایه گذاری مس��تمر الزمه رشد و توسعه 
در ه��ر اقتصاد پویایی می باش��د که در این راس��تا 
اعتبارات و تسهیالت بانکی یکی از مهمترین راه های 
سرمایه گذاری محسوب می شود.وی بابیان اینکه با 
اتخاذ سیاس��ت های دقیق پولی و اس��تفاده صحیح 
از منابع و س��پرده های بانکی می توان فعالیت های 
مولد و اش��تغالزا را قدرتمند نمود تا شاهد ایجاد و 
حفظ اشتغالی پایدار باشیم خاطرنشان کرد: تأمین 
مالی بنگاه های اقتصادی اس��تان در راستای شعار 
س��ال مبنی بر جهش تولی��د از برنامه های اصلی و 
موردحمایت مجموعه مدیریت بانک توسعه تعاون 
می باش��د تا انش��اهلل شاهد افزایش س��رانه اشتغال 
در اس��تان و کشور باش��یم.غیاثی افزود: سیاست و 
رسالت بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی 
حام��ی تعاونی ها و فعاالن عرصه اش��تغال کش��ور 
عالوه ب��ر ایفاء مس��ئولیت های اجتماعی بر مبنای 
تجهی��ز منابع مالی و توانمند س��اختن تعاونی ها و 
بنگاه های اقتصادی از طریق پرداخت تس��هیالت و 
اعتبارات بانکی با اولویت افزایش س��رانه اشتغال و 

تثبیت آن می باشد

تاثیرگذاری خدمات الکترونیک بانک 
شهر در جلب رضایت شهروندان

عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با بیان اینکه 
امروزه بس��یاری از شهروندان با روند خدمات بانک 
شهر به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک آشنا 
هس��تند،گفت: با توجه به گسترش شیوع ویروس 
"کرونا" خدمات بانک ش��هر در این حوزه توانس��ته 
رضایت شهروندان و مشتریان شبکه بانکی را جلب 
کند.به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی 
بانک ش��هر،کوروش محمدی تأکی��د کرد: خدمات 
مطلوب، قابل توجه و کاربردی بانک شهر در حوزه 
بانکداری الکترونیک ؛ در محدوده ش��هرهای ایران 
به خصوص مراکز استان ها و کالن شهرهایی مانند 
اصفهان باعث شده تا میزان رضایتمندی عمومی از 
این بانک افزایش یابد.رئیس کمیسیون اجتماعی و 
محیط زیس��ت شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه 
کرد: بانک شهر از زمان شروع فعالیت خود تاکنون 
خدم��ات قابل مالحظ��ه ای را از طری��ق خدمات 
الکترونیکی در حوزه های مرتبط با سالمت محیط 
زیست ارائه داده که مورد توجه همگان بوده است.

جلسه دولت و مجلس برای ساخت 2 
میلیون مسکن اقشار کم درآمد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مالیات بر خانه 
های خالی از سکنه و مالیات بر عایدی نقش مهمی 
در تولید و کاهش قیمت مسکن خواهند داشت.به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، 
بر اساس برنامه ششم توسعه و طرح جامع مسکن، 
برای متعادل ش��دن عرض��ه و تقاضا باید س��االنه 
900 ه��زار تا یک میلیون واحد مس��کونی احداث 
و عرضه ش��ود. اگر چه در هیچ سالی تولید مسکن 
به این س��قف مورد نظر نرس��ید اما کارشناسان بر 
این باور هس��تند ک��ه باید برای جب��ران این خالء 
دول��ت و مجل��س ب��ا یکدیگر همفک��ری جدیدی 
ارائه کنند. جلس��ه اخیر کمیسیون عمران مجلس 
با محمد اس��المی وزیر راه و شهرس��ازی و دو روز 
بعد با معاونان وزارت راه و شهرس��ازی و مسئوالن 
ارش��د بانک مسکن نش��ان داد که دولت و مجلس 
جدیت زیادی برای س��اماندهی بازار مسکن دارند.

تاکید دول��ت بر اجرای اخذ مالی��ات بر خانه های 
خالی از س��کنه و ورود دولت به تعیین سقف اجاره 
بها از یک س��و و تسهیل صدور پروانه ساختمانی و 
اعطای زمین های دولتی برای س��اخت مس��کن را 
باید از اقدامات مناس��ب دول��ت در توجه به بخش 
مس��کن و س��اماندهی این بخش دانس��ت.صدیف 
بدری عضو کمیس��یون عم��ران مجلس در گفت و 
گو با خبرنگار هیبنا با اش��اره به اینکه اخذ مالیات 
بر خانه های خالی از س��کنه که از سوی وزارت راه 
و شهرسازی و س��ازمان امور مالیاتی به طور جدی 
پیگیری می شود می تواند بر تولید و قیمت مسکن 
نقش مثبتی داشته باشد گفت: مالیات بر خانه های 
خالی از س��کنه و مالیات بر عایدی سرمایه تنظیم 
گر و س��امان دهنده بخش مسکن خواهند بود. در 
تمام دنیا مالیات بر عایدی س��رمایه موجب فراری 
دادن واسطه ها از بازار مسکن شده و می تواند گام 
مهمی بر این باشد که مسکن از کاالی سرمایه ای 

خارج شود.
وی ب��ا تاکید بر اینکه جلس��ه کمیس��یون عمران 
مجلس ب��ا وزی��ر راه و شهرس��ازی و معاونان این 
وزارتخانه و مقامات ارش��د بانک مسکن نوید بخش 
روزهای خوب برای بخش مسکن خواهد بود تاکید 
ک��رد: در ح��ال حاضر معافیت مالیات��ی برای خانه 
های خالی از س��کنه زیر 150 متر اجرا می ش��ود 
پس امید اس��ت با رایزن��ی و همفکری که با دولت 
خواهیم داش��ت با ابزارهای تش��ویقی این طرح را 

بازنگری کنیم.
نماین��ده م��ردم اردبی��ل در مجلس ادام��ه داد: با 
درآم��دی که از اخذ مالیات ب��ر خانه های خالی از 
س��کنه برای دولت و س��ازمان امور مالیاتی خواهد 
داشت می توانیم آنرا صرف تامین نهاده های تولید 

مسکن و کاهش قیمت تمام شده مسکن کنیم. 

اخبار گزارش

نوس��انات نرخ ارز و عبور قیمت دالر از مرز22 هزار تومان 
کار را به جایی رس��انده که دولت  با بس��تن شمشیر از رو 
به تهدید و اخطار نسبت به صادرکنندگانی که به تکلیفات 

خود عمل نکرده اند ،اقدام کرده است. 
اخطاری که مهلت قانونی آن بیش از یک هفته  اس��ت که 
به س��رآمده و بنابر آنچه همتی مدعی شده بود با سررسید 
شدن تاریخ 16  تیرماه  صاردکنندگانی که نسبت به انجام 
تکالیف قانونی خود اقدام نکرده باش��ند ؛ در گروه های 10 

نفره برای پاسخگویی فراخوانده  خواهند شد. 
 البت��ه در کنار این ضرب العجل تا پیش از این راهکارهای 
قهریه دیگری از جمله انتش��ار اس��امی متخلفین  از طریق 
رسانه ،ابطال کدهای بازرگانی این افراد نیز مطرح شده بود 
اما نکته قابل تامل آن اس��ت که تاکن��ون که بیش از یک 
هفته  از  تاریخ های تعیین ش��ده م��ی گذرد هیچ خبری 
مبن��ی بر برخورد یا اقدامات ج��دی دراین زمینه به گوش 
نرس��یده اس��ت.     طبق گفته مدیر اداره ص��ادرات بانک 
مرکزی   که در تاریخ 3 تیرماه سالجاری مطرح شد  حدود 
2۷ و نیم میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی 
اقتصاد کشور بازنگشته است  و در واقع  22 میلیارد دالر از 
این رقم ) حدود 25 میلیارد دالر مربوط به سال 9۷ و دو و 
نیم میلیارد دالر مربوط به سه ماه نخست سالجاری ( برای 
100 تا 200 صادرکنن��ده بزرگ)عمدتا بخش خصوصی ( 
هس��تند که  نمی خواهند ارزش��ان به چرخه اقتصادی باز 
گردد و این درحالی است که این رقم می تواند کل مصارف 

ارزی یک سال کشور را تامین کند. 
   ای��ن اع��داد و ارقام یعن��ی چیزی ح��دود 5.۷ درصد از 
ارزهای صادراتی به کش��ور بازگشنته است به  این معنا که 
از بی��ن  19 ه��زار و 1۷6 صادر کننده 16 هزار و 435 نفر 
که حدود ۸6 درصد این بخش را تشکیل می دهند با تعهد 
صادرات��ی حدود 2۷ و نیم میلی��ارد یورو فقط پنج و هفت 
ده��م میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کش��ور باز گردانده 

اند  و درمقابل حدود 6.۸ میلیارد یورو ارزی که به کش��ور 
بازنگش��ته مربوط به 250 صادر کننده از 16 هزار و 435 
صادر کننده است.  بانک مرکزی می گوید اقدامات متعدد 
و حمایت��ی کافی طی س��ال های 139۷ و 139۸  داش��ته 
اس��ت ک��ه ازآن جمله می توان به تمدید مهلت بازگش��ت 
ارز حاص��ل از صادرات به مدت ش��ش ماه تا پایان دی ماه 
139۸، تنوع در روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات، 
پذیرش و اخذ کامل و 100 درصدی معافیت های مالیاتی 
و ارزش اف��زوده متعلق��ه صرفاً با بازگش��ت ۷0 درصد ارز 
حاصل از صادرات و تعدیل 20  درصد ارزش پایه صادراتی، 
عدم ایجاد محدودیت در استهالک اظهارنامه های صادراتی 
س��ال های 139۷ و 139۸  اش��اره کرد . اما با وجود تمام 
این اقدامات اما گویا این  موارد و راهکارها آن طور که باید 
اثر گذارنبوده که دولت دس��ت ب��ه دامان تهدید و اخطار و 

برخورد قهری با صادرکنندگان شده است. 

نام و نشان متخلفان 
بررس��ی های دقیق از نام و نش��ان این افراد حکایت از آن 
دارد ک��ه از یکس��ال قبل اطالعات ای��ن 250 نفر متخلف 
نهاد های ذیربط داده ش��ده اس��ت اما اینکه چرا تاکنون و 
با گذش��ت بیش از 365  روز این مهم به سرمنزل مقصود 
نرس��یده است  سوالی اس��ت که دراین گزارش بنا داریم تا  

پاسخی برای آن بیابیم. 
    کارشناس��ان و تحلیلگران در واکاوی این مس��اله موارد 
متعدد از جمله رویه  تعاملی بانک مرکزی با صادرکنندگان 
را مطرح می کنند و معتقدند این رویه در تمام این س��الها  
منج��ر به آن ش��ده  ت��ا صادرکنندگاتن نس��بت به اجرای 
تخلف��ات بی اهمیت باش��ند و به قولی تمایل��ی به اجرای 

قانون نداشته باشند. 
برخی اخبار منتشر شده دراین خصوص حکایت ازآن دارد 
که عمده این صادرکنندگان  با توجه به نوس��انات بازار ارز 

و  شرایطی که بر کشور حاکم است؛ می کوشند تا آنجایی 
که ممکن اس��ت این ارز را در اخحتیار دولت قرار ندهند تا 
اگرهم قرار باش��د روزی به اج��را آن را تبدیل کنند با نرخ 
های باالتری نس��بت به  معاوضه ان اقدام کنندو نکته قابل 
تامل دراین یبن آن است  که این مهم  به قدری برای آنها 
س��ودمند اس��ت که حاضرند برای آن جریمه نیز پرداخت 

کنند اما تن به بازگشت ارزهای صادراتی نکنند. 
 برخی دیگر از کارشناس��ان بروز چنین اتفاقی را ناش��ی از 
برخ��ورد متفاوت دولت با بخش خصوصی و ش��رکت های  
دولتی برش��مرده و می گویند ؛ ت��ا مادامی که این برخورد 
ه��ا با بی عدالتی  همراه بود و متفاوت باش��د ، دولت نمی 
تواندانتظار داشته باشد که بخش خصوصی نیز مانند بخش 

دولتی در این مهم اقدام کند. 

نگاه یکسان 
ای��ن گروه از منتقدان تعامالت دولت در برخورد با ش��رکت 
های پتروش��یمی  را مدنظر قرارداده می گویند  در صورتی 
که دولت همانگونه که با شرکت های پتروشیمی برخورد می 

کند و  آفرهای ویژه به آنها می دهد با بخش خصوصی تعامل 
و برخورد داش��ته باشد قطع به یقین شاهد بخش خصوصی 
با دولت همراه تر خواهد ش��د . به ب��اور این افراد اگر دولت 
تلش��اکند تا آن زمینی را که برای نق��ش آفرینی در اختیار 
بخش دولتی قرار دارد به بخش خصوصی نیز اختصاص دهد 
قطع به یقیقن بخش خصوصی با تعامل بیشتری ارز حاصل 

از صادرات خود را به کشور باز می گرداند. 
 البت��ه این گروه ازکارشناس��ان با انتق��اد از برخورد قهریه 
دول��ت با صادرکنندگان این مس��اله را عنوان می کنند که 
اگر دولت رویه درس��تی را در برخورد با صادرکنندگان در 
نظر می گرفت قطع به یقین بعد دو سال کار به جایی نمی 
کشید که مجبور شود از چنین ابزاری برای دست یافتن به 
ارز مورد نیاز خود اقدام کند و  به س��خنت دیگر تا مادامی 
که حرف دولت  برش الزم داش��ته باش��د ، دیگری چنین 
ابزاری به گزینه  اول و آخر تبدیل نمی ش��ود ضمن اینکه 
دولت از ابتدای دراین داس��تان سنگ بنای خود را  درست 
بنا نکرده که امروز بعد از دو سال همچنان  در کش و قوس 

بازگشت ارز های صادراتی است. 
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وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد؛
تحول در نظام کشاورزی با سیستم 

یکپارچه مدیریت اطالعات
  وزیر جهاد کشاورزی گفت: سیستم یکپارچه مدیریت 
اطالعات، نظام تصمیم س��ازی در بخش کش��اورزی را 

متحول می کند.
کاظ��م خ��اوازی در جلس��ه ش��ورای راهب��ری فناوری 
اطالعات افزود: در این سیستم، همه مدیران، تشکل ها، 
بهره برداران و ذینفعان باید بتوانند ورود اطالعات کرده 
و اطالعات کاربردی و عملیاتی برای تصمیم کارشناسی 

دریافت کنند.
وی یادآور ش��د: سیس��تم یکپارچ��ه مدیریت اطالعات 
بخش کشاورزی برای همه فعاالن این بخش باید فرصت 

ایجاد کند تا سطح بخش کشاورزی را ارتقا دهند.
این مقام مسوول تاکید کرد: باید برای این سیستم، یک 
نقش��ه راه دقیق داشته باش��یم تا همه مجموعه ها با آن 
هماهنگ باش��ند؛ برای هر حرکتی در این سیستم، باید 
اولویت بندی شود تا نیاز کشاورزان و نیازهای حاکمیتی 

برای توسعه کشاورزی آشکار شود.
خاوازی ضم��ن تأکید بر کاربردی کردن اطالعات جمع 
آوری ش��ده، گفت: این سیستم باید مدل رفتاری ایجاد 
کند تا برای تولید محصوالت کش��اورزی مختلف بتواند 
م��ا را به تحلیل برس��اند تا بدانیم ی��ک محصول با چه 
ش��رایطی، در چه مکان هایی و با چه حجمی تولید شود 

و تطبیق آن با نیازهای کشور چیست.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه پیام رسان »تاک« را جامع 
و مفید ارزیابی کرد و افزود: پیام رسان تاک باید به نحوی 
فراگیر ش��ود که همه نیازهای کش��اورزی را به صورت 
پنجره واحد برآورده کند؛ این پیام رسان باید راه وصول 
ب��ه مجوزها، دریاف��ت نهاده ها، اخذ تس��هیالت، بیمه ها 
و هم��ه اطالع��ات عملیاتی ب��رای کش��ت را در اختیار 
ذینفعان و کشاورزان قرار دهد. در ابتدای این جلسه نیز 
گزارش س��ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
درخصوص اقدامات انجام شده برای پیاده سازی سیستم 
یکپارچه مدیریت اطالعات بخش کش��اورزی ارایه شد. 

 وزارت جهاد کشاورزی 

دبیر شورای عالی بورس  اعالم کرد؛
تشکیل هلدینگ فراگیر ملی از ۱۳ 

شرکت غیر بورسی سهام عدالت
دبیر ش��ورای عالی بورس گفت: 13 فقره از شرکت های 
واگذار ش��ده در قالب سهام عدالت، غیر بورسی هستند 
که به یک هلدینگ فراگیر ملی منتقل می شوند و تمام 
مش��مولین حدودا 49 میلیون و 150 هزار نفری سهام 

عدالت، سهامدار این هلدینگ خواهند شد.
  حس��ن قالیباف اصل   در پایان جلس��ه  ش��ورای عالی 
ب��ورس و اوراق بهادار با اعالم این خبر گفت: البته دو بند 
از این آیین نامه باقی مانده است که در جلسه فوق العاده 
روز دوش��نبه هفته جاری این شورا، آنها را نیز به تصویب 
خواهیم رس��اند. قالیب��اف گفت: البته امروز هم، جلس��ه 

ش��ورای عالی بورس و اوراق به��ادار بصورت فوق العاده و 
به منظور تصمیم گیری در مورد مشمولین سهام عدالتی 
برگزار شد که روش غیر مستقیم را برای اداره سهام خود 
انتخاب کرده اند. وی اعالن داش��ت: در جلسه امروز شورا 
مقرر ش��د به قیمت های تاریخ 31 تیر ماه، س��بد سهام 
شرکت های س��رمایه گذاری استانی نهایی شود و دارایی 
افرادی که روش غیر مس��تقیم را برای اداره س��هام خود 
انتخاب کرده اند، به ش��رکت های سرمایه گذاری مذکور 
منتقل شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران افزود: 
بعدازافزایش سرمایه این  شرکتها  و ثبت توسط سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور، این افزایش ثبت می شود و مشمولین 

نیز می توانند ارزش دارایی خود را مشاهده کنند.
وی یکی دیگر از مباحث جلسه امروز شورای عالی بورس 
و اوراق بهادار را چگونگی پذیرش ش��رکت های سرمایه 
گذاری استانی در بورس عنوان کرد و گفت: هیات مدیره 
این شرکت ها موظف شده اند، برای سبد سهام خود، که 
هم اکنون نهایی ش��ده و توسط سازمان خصوصی سازی 
نیز به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم شده است، در 
ب��ورس و اوراق بهادار تهران پذی��رش بگیرند. وی یادآور 
ش��د: پس از پایان مهلت مقرر، در صورتی که هر یک از 
هیات مدیره های  ش��رکت های سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت، سبد سهام خود را در در بورس تهران ثبت 

نکنند، تخلف از آیین نامه صورت گرفته است. سنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز دالیل راهکار دولت در بازگشت ارز صادرکنندگان را بررسی میکند؛

سنگ بنای کج دولت 

مدیرعامل بیمه ایران  خبرداد؛

برنامه های بیمه ای برای افزایش 
مشارکت در بازار سرمایه

مدیرعام��ل بیمه ای��ران از برنامه های این ش��رکت برای 
افزایش مشارکت بیمه ایران در بازار سرمایه خبر داد.

مدیرعام��ل بیمه ای��ران از برنامه های این ش��رکت برای 
افزایش مش��ارکت بیمه ایران در بازار س��رمایه خبر داد. 
وی با ذکر این موض��وع که رویکرد بیمه ایران بکارگیری 
حداکث��ر مناب��ع در اختیار بیمه ایران در زمینه س��رمایه 
گذاری در بازار س��رمایه بوده گفت: کل س��رمایه گذاری 
ه��ای بیم��ه ایران در بازار س��رمایه به بی��ش از 22 هزار 
میلیارد تومان رس��یده اس��ت و حمایت از بازار سرمایه و 
به��ره من��دی از مزایای آن هم��واره در راس تفکرات این 

شرکت بوده است.
مدی��ر عامل بیمه ای��ران همچنین از برنامه این ش��رکت 
برای ورود تعدادی از ش��رکت ه��ای زیرمجموعه خود به 
ب��ازار س��رمایه در س��ال 99 خبر دادو گف��ت : به منظور 
اجرایی س��ازی اصل 44 قانون اساسی و افزایش نقدینگی 
دارایی های بیمه ایران این شرکت معظم بیمه ای در نظر 
دارد ت��ا تمام ش��رکت های زیرمجموعه خود را که قابلیت 
پذیرش در بازار س��رمایه را دارند در س��ال 99 در بورس 
ها پذیرش کند و از پتانس��یل بازار س��رمایه برای کاهش 
تصدیگری بخش دولتی و خروج بیمه ایران از دارایی های 

غیرمولد استفاده نماید.
در گام اول شرکت بیمه ایران معین به عنوان تنها شرکت 
بیمه فعال در مناطق آزاد را که س��ودآوری بس��یار خوبی 
داش��ته اس��ت را مصوب س��اختیم تا وارد بورس ش��ود و 

انش��ااهلل با برنامه ریزی های ص��ورت پذیرفته تا چند ماه 
آینده در بورس تهران پذیرش خواهد شد.

رضای��ی تصریح ک��رد: پس از ای��ن اقدام، در نظر اس��ت 
تا دیگر ش��رکت ه��ای گروه از قبیل ش��رکت کس��ب و 
کار س��با پذیرش ش��ده و همچنین ب��ا برنامه ریزی های 
صورت گرفته با تش��کیل هلدینگ ساختمانی و هلدینگ 
گردشگری و انتقال هتل عباسی و سایر دارایی های حوزه 
گردش��گری به آن شرکت  زمینه ساز ش��کوفایی دارایی 
های ارزشمند بیمه ایران در بازار سرمایه باشیم و موجب 
افزایش مشارکت آحاد مردم در پروژه های سودآورر بیمه 

ایران و افزایش ظرفیت بازار سرمایه باشیم.
مدی��ر عامل بیم��ه ایران در ادامه با اش��اره ب��ه عملکرد 
ش��رکت سبدگردان ارزش کاوان آینده گفت: این شرکت 
ب��ه عنوان یکی از ش��رکت ه��ای زیرمجموع��ه هلدینگ 
کس��ب وکار س��با که به تازگی افزایش س��رمایه خود به 
مبلغ 200میلیارد ریال را ثبت کرده است و در نظر است 
تا با استفاده از پتانسیل بیمه ایران در حوزه شعب داخلی 
و خارج��ی، زمینه  افزایش جذب س��رمایه گذاری برای 
بازار س��رمایه در قالب صندوق های با درآمد ثابت و سایر 
صندوق ه��ا از جمل��ه صندوق های زمین و س��اختمان و 
طال و... فراهم ش��ده  و در کنار بیمه های زندگی س��بد 
متنوعی از سرمایهگذاری به سرمایهگذاران در کلیه نقاط 

کش��ور فراهم گردد.
گفتنی است ؛بیمه ایران اولین، بزرگ ترین و قدیمی ترین 
ش��رکت بیمه  در ایران و تنها ش��رکت دولت��ی در زمینه 
بیمه اس��ت که سهام آن کامال در اختیار دولت  قرار دارد. 
شرکت سهامی بیمه ایران با بیش از 34 درصد سهم بازار 
بیمه کشور بزرگترین شرکت، بر اساس سهم بازار، نه تنها 
در صنعت بیمه که در کل نظام مالی کش��ور به شمار می 

رود. تسنیم 

معاون توانیر خبرداد؛

صدور مجوز برای 14  مرکز 
استخراج رمزارز  

معاون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی توانیر گفت: تاکنون 
14 مرکز استخراج رمز ارز به ظرفیت 300 مگاوات مجوز 

گرفته اند.
مصطفی رجبی مشهدی، با حضور در شبکه یک سیما در 
خص��وص پاداش 10 میلیون تومانی ب��رای معرفی مراکز 
غیرقانون��ی اس��تخراج رمز ارز گفت: پی��ش از این وزارت 
اقتص��اد از مردم برای معرفی مراکز غیرقانونی اس��تخراج 
رم��ز دعوت کرده ب��ود و پس از آن بود ک��ه وزارت نیرو 
نیز از مردم خواس��ت که مزارع غیرمجاز ارز را شناس��ایی 

و معرفی کنند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون 14 مرکز استخراج رمز ارز به 
ظرفیت 300 مگاوات مجوز گرفته اند، ادامه داد: متأسفانه 
عده ای هم هستند که با سوءاستفاده از تعرفه های دیگری 
مانند کش��اورزی، خانگی و حتی صنعتی برای اس��تخراج 
رم��ز ارز اس��تفاده می کنند که ای��ن تع��داد باعث ورود 

آسیب های زیادی به شبکه می شوند.
این مقام مس��ؤول با بیان این که شناس��ایی این مراکز از 
طریق مقایس��ه مصارف با دوره های قبل و سایر راهکارها 
انجام می شود، افزود: با این حال به منظور جلب مشارکت 
مردم و شناس��ایی بیش��تر اس��تفاده کنندگان غیرمجاز، 
دس��تورالعمل پرداخ��ت پاداش به افرادی ک��ه این مراکز 
غیرقانونی را شناسایی و معرفی کنند، تدوین شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در پنج شنبه هفته گذشته 
)19 تیر( مصرف برق نس��بت به روز مشابه سال گذشته 

بیش از 4 هزار مگاوات افزایش داش��ت، گفت: با توجه به 
اینکه میزان رش��د مصارف در هم��ه بخش ها به دلیل در 
اختیار داش��تن تعداد انشعاب های فروخته شده مشخص 
است، اضافه کرد: به همین دلیل می توان گفت که بخشی 
از ای��ن افزایش مصرف ب��ه دلیل اس��تفاده های غیرمجاز 

است.
رجبی مشهدی همچنین در خصوص آمار مزارع غیرمجاز 
کش��ف ش��ده نیز گفت: تاکنون بی��ش از یک هزار مزرعه 
غیرمجاز اس��تخراج رمز ارز شناسایی ش��ده است که در 

کشور پراکنده اند.
وی درباره تعرفه برق اس��تخراج رم��ز ارز در ایران گفت: 
اس��تخراج رمز ارز در ایران با دو نوع تعرفه انجام می شود 
که بر اس��اس آن در ۸ ماه خنک سال، استخراج با تعرفه 
4۸0 تومان و در 4 ماه گرم با تعرفه باالتر صورت می گیرد، 
ام��ا صنعت برق ب��ه منظور حمایت از این کس��ب و کار، 

راهکارهایی برای اعمال تخفیف در نظر گرفته است.
مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتصادی توانی��ر ادامه داد: 
دارندگان مجوز استخراج رمز ارز می تواننند با راهکارهای 
در نظر گرفته شده می توانند تا 4۷ درصد از تخفیف بهای 
برق برخوردار شوند که دستورالعمل های آن ابالغ شده و 

به اطالع دارندگان مجوز نیز رسیده است.
این مقام مس��ؤول از فرصت دیگری که صنعت برق برای 
کاه��ش بهای برق در اختیار این گروه از فعاالن اقتصادی 
گذاشته خبر داد و گفت: بر این اساس در 4 ماه گرم سال 
متقاضیان می توانند از طریق مش��ارکت و سرمایه گذاری 
در طرح های بهره وری مانن��د طرح تعویض یک میلیون 
کولر گازی نس��بت به تأمین برق خود اقدام نمایند که در 
این حالت قیمت تمام ش��ده برق ب��رای متقاضیان حدود 

4۷5 تومان خواهد بود.  پاون 


