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قیمتگذاری کاالی یارانهای اجباری است

وزیر صنعت ،معدن و تجارت تاکید کرد که به هر کاالیی که یارانه یا امتیازی داده شود ،قیمت گذاریاش
هم اجباری میشود و افزایش تولید را راه حل حذف داللی و مناسب شدن قیمتها عنوان کرد.
به گزارش ایسنا ،علیرضا رزم حسینی در برنامه خبری شبکه یک سیما گفت :برای رساندن کاال با قیمت
مناسب به دست مردم باید افزایش تولید دهیم که بر اساس آمارها در  ۱۹قلم کاال در سال جاری افزایش
خوبی داشتیم و واحدهای تولیدی در حوزه لوازم خانگی و اقالم دیگر سه شیفته فعالیت میکنند .با تداوم
همین روند ،رانت خواری و داللی حذف خواهد شد و کاال به قیمت واقعی به دست مصرف کننده خواهد
رسید.
وی همچنین با بیان اینکه عموم تولیدکنندگان بر اساس هزینه تمامشده ،قیمت محصوالت تولیدی خود
را تعیین میکنند ،گفت :تولیدکنندگان موظف هستند با تعیین شبکه توزیع ،محصول تولیدی را با کمترین
واسطه و قیمت به دست مصرف کنندگان برسانند.گفتنی است که آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت نشــان میدهد که در مهر ماه امسال در بین  ۸۹قلم کاالی اساسی ،قیمت  ۸۴کاال بین
 ۰.۴تا حدود  ۳۱۴.۶درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش داشته ،بیشترین افزایش قیمت هم مربوط
به گروه آهن آالت ،کنجاله سویا و حبوبات بوده و بیشتر اقالم مصرفی روزمره مثل برنج ،مرغ ،تخم مرغ،
حبوبات ،قند ،شکر و غیره بیش از  ۵۰درصد افزایش یافته است.

اخبار

مانع ترخیص خودروهای توقیفی
در گمرک برداشته شد

بعــد از موانعی که به دلیل ابهام در رفع توقیف و ترخیص خودروهای دارای
پرونده قضایی در گمرک ایجاد شده بود  ،با نظر مرجع قضایی این موضوع
حل شده و در صورت رعایت ضوابط و صدور کد رهگیری و یا تائید منشا ارز
از سوی بانک مرکزی امکان ترخیص بدون تمدید زمان وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،اواخر آذرماه مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه در رابطه با
ترخیص خودروهای توقیفی به گمرکات اجرایی ابالغ کرد که به استناد نظر
مرجع قضایی مبنی بر اینکه «در خصوص مابقی خودروهای توقیفی مطابق
با مقررات حاکم اقــدام الزم و قانونی معمول گردد» ،ترخیص خودروهای
توقیفی در گمرک منوط به تمدید مهلت زمانی و البته رعایت ضوابط مربوطه
خواهد بود.
این در حالی بود که در مصوبه پیشین هیات دولت در بهمن ماه سال جاری
برای تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپو شــده در گمرک تاکید شده بود
که» انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که
«حکم قطعی برائت» آن ها از ســوی مرکز رسیدگی کننده صادر می شود
مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر مقررات ترخیص آن
ها بالمانع است« .همچنین خردادماه برای تمدید این مهلت زمانی وزارت
صمت ماه طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست تمدید مجدد
زمان را مطرح می کند که خواسته شد عبارت «حکم قطعی» در بند( ،)۳به
«دستور قضایی» تغییر کند ،اما آنچه در نهایت در  ۲۶خردادماه توسط هیات
وزیران برای تمدید زمان ،مصوب شــد در بند ( )۲بر این تاکید داشت که در
بند ( )۳تصویب نامه  ۲۹بهمن  ،۱۳۹۸عبارت «حکم قطعی برائت» به «رای
قطعی منع پیگیری یا برائت» اصالح می شود.
بر این اساس گمرک در صورت صدور «رای قطعی منع پیگیری یا برائت»
از سوی مرجع قضایی امکان ترخیص خودروهای رفع توقیف شده را بدون
قید زمانی داشت ،ولی آنچه که مرجع قضایی اعالم کرد این بود که گمرک
در مورد خودروهای توقیفی مطابق مقررات حاکم اقدام الزم و قانونی را انجام
دهد و عبارت «رای قطعی منع پیگیری یا برائت» ذکر نشــده بود که این
موجب ابهام شده و امکان ترخیص بدون تمدید زمان وجود نداشت .در این
حالت با توجه به بعید بودن تمدید زمان ،در صورت اقدام گمرک براســاس
ضوابط و مقررات سازمانی خود احتمال داشت که درباره متروکه شدن این
خودروها اقدام شود.
اما اطالعات دریافتی ایســنا از این حکایت دارد که بعد از مذاکرات صورت
گرفته ،مرجع قضایی نسبت به اصالح مورد پیش آمده و رفع ابهام آن اقدام
کرده و مشــکل مربوط به ترخیص خودروهای توقیفی حل شده است؛ به
طوری که مرجع قضایی این بار اعالم کرده است که» با مابقی خودروهای
توقیفی با توجه به صدور قرار منع تعقیب ،از نظر این بازپرسی رفع توقیف از
خودروهای موصوف با رعایت مقررات حاکم بالمانع است».
بر این اســاس از ســوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه به گمرکات
اجرایی ابالغ شده که با توجه به نظر بازپرس مربوطه ،با رعایت کامل مفاد
مصوبه ابالغی و ســایر مقررات و اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی در مورد
ترخیص خودروهای توقیفی اقدام شود.
در این ابالغیه برای ترخیص خودروهای توقیفی صدور ارائه کدرهگیری و
یا تائید منشا ارز از سوی بانک مرکزی تاکید شده است.
بنابراین در صــورت صدور قرار منع تعقیب از ســوی مرجع قضایی برای
خــودروی توقیفی و همچنین صدور کد رهگیری بانک یا تائید منشــأ ارز
و رعایــت ضوابط مربوطه ،صاحبان این خودروها نیز می توانند نســبت به
ترخیص اقدام کنند .ماجرای این خودروهای توقیفی از این قرار اســت که
حدود  ۱۲هزار و  ۲۶۱خودروی وارد شده به گمرک و بنادر در سالهای اخیر
که به دالیلی از جمله مسائل ارزی و ممنوعیت واردات خودرو متوقف شده
بودند به تدریج از دی ماه ســال  ۱۳۹۷تا  ۲۶شهریور امسال طی مصوبات
هیات دولت طی چند مرحل ه زمانی امکان تعیین تکلیف و ترخیص از سوی
صاحبان این خودروها فراهم شد در بین این خودروها حدود  ۲۵۰۰دستگاه
دارای پرونده قضایی وجود داشت که تنها امکان ترخیص آن بر اساس دستور
مرجع قضایی امکان پذیر بود.
بعد از  ۲۶شــهریورماه دیگر هیچ زمانی تمدید نشد و خودروهای مانده که
بخشــی از آن فاقد ثبت سفارش بود از ســوی گمرک ایران متروکه اعالم
شــد ولی با توجه به مصوبه بهمن ماه  ۱۳۹۸هیات دولت برای تمدید زمان
ترخیص خودروها که خودروهای دارای پرونده قضایی از قید زمان مستثنی
شده بودند امکان ترخیص داشتند.

بیتکوین در آستانه رکوردشکنی مجدد

بیتکوین بار دیگر سد  ۲۴هزار دالری را شکست و با افزایش
معامالت ،احتمال ورود آن به  ۲۵هزار دالر وجود دارد.
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی ،بیتکوین سرانجام
نه تنها جایگاه خود را در کانال  ۲۳هزار دالری تثبیت کرد
بلکه به لطف ورود تقاضاهای جدید برای نخســتین بار به
کانال  ۲۴هزار دالر نیز وارد شد.
بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به مثبت
 ۶.۷۵درصد رسیده است .طی  ۲۴ساعت گذشته بیت کوین
با ثبت صعود  ۳.۶۱درصدی بــه  ۲۴هزار و  ۲۲۴.۴۲دالر
رسید .باالترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین مربوط به
روز نوزدهم دسامبر سال  ۲۰۲۰بوده که در آن این ارز به قیمت  ۲۴هزار و  ۷۳دالر رسید .رکورد قبلی این
ارز مربوط به روز هجدهم دسامبر سال  ۲۰۲۰بوده که در آن این ارز به قیمت  ۲۳هزار و  ۴۰۰دالر رسید
بیتکوین امسال را رویایی سپری کرده و ارزش آن نسبت به ابتدای سال حدود  ۱.۷۳برابر افزایش یافته
است .معامله گران ارزهای دیجیتالی مدعی هستند که شرایط با سال  ۲۰۱۷متفاوت است و این ارز می
تواند کانال شــکنی های جدیدی را تجربه کند .ارزش بازار بیتکوین در حال حاضر بیش از حدود ۴۰۰
میلیارد دالر است.
چارلز هیتر -مدیر موسسه کرایپتو کامپیر گفت :در ماه های اخیر شاهد توجه بیشتر سرمایه گذاران به
پتانســیل باالی ارزهای دیجیتالی بوده ایم و حاال بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی سهم محسوسی از
سبد دارایی سرمایه گذاران دارند .این به معنی آن است که آینده روشن تری برای این بازار خواهیم داشت.
برخی از معامله گران معتقدند بیتکوین پتانسیل شکستن سقف  ۱۰۰هزار دالری را نیز در طوالنی مدت
دارد.
البتــه صعود قیمتها در بــازار ارزهای دیجیتالی محدود به بیت کوین نبود و قیمت بســیاری از ارزهای
دیجیتالی دیگر افزایشــی بود؛ به گونهای که اتریوم با  ۳.۸۵درصد افزایش به  ۶۱۵.۱۰دالر ،بیت کوین
کش با  ۸.۲۴درصد صعود به  ۳۱۰.۸۲دالر ،الیت کوین با  ۱۲.۳۵درصد جهش به  ۱۲۰.۶۹دالر ،مونرو
با  ۲.۱درصد صعود به  ۱۵۵.۶۹دالر ،دش با  ۶.۳۹درصد پیشروی به  ۱۰۰.۴۰دالر ،زدکش با  ۲.۷۶درصد
افزایش به  ۶۱.۲۱دالر و میکر با  ۲.۰۴درصد صعود به  ۵۲۸.۰۹دالر رسید.

تسهیالت کرونایی جدید در راه است

معاون وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی گفت :چهار
حوزه حمل و نقل ،گردشــگری و صنایع دستی ،ورزش
و فرهنگ و هنر بیش از هشــت هــزار میلیارد تومان
تسهیالت کرونا دریافت میکنند.
به گزارش مهر به نقل از وزارت کار ،عیســی منصوری،
با اشاره به پرداخت تسهیالت کرونایی جدید در کشور،
گفت :در این مرحله برای چهار حوزه پرداخت تسهیالت
در نظر گرفته شــده که سهم بخش حمل و نقل ۳۵۰۰
میلیارد تومان ،گردشگری و صنایع دستی  ۲هزار میلیارد
تومــان ،ورزش  ۸۰۰میلیارد تومــان و فرهنگ و هنر
 ۱,۸۰۰میلیارد تومان است.
وی با تاکید بر اینکه ثبت نام متقاضیان این تسهیالت باید از بستر سامانه کارا صورت گیرد ،اعالم کرد:
کار پرداخت تســهیالت متوقف نشده و بانکها مکلف هستند که به همه متقاضیانی که شرایط الزم را
دارند ،تسهیالت را پرداخت کنند.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :البته در مرحله تســهیالت اشــتغال پایدار روستایی
تغییری در سهم بانکها داشتهایم که آن هم به دلیل عملکردی بوده که تاکنون بانکها داشتهاند.
شاغلین بیکار شده از کرونا ،بانوان هستند
 ۷۰درصد از
ِ
وی افزود :با توجه به اینکه حدود  ۷۰درصد از شاغلینی که به دلیل کرونا شغل خود را از دست دادهاند،
بانوان هستند ،میتوان از محل تسهیالت اشتغال خانگی برای آنها اشتغالزایی کنیم.
منصوری در ادامه خواستار تشکیل بانک اطالعاتی بیکاران شد و گفت :هرچند اخیراً سامانه ملی اشتغال و
کسب و کار کشور را راه اندازی کردهایم تا جمعیت فعال کشور را در آن ثبت کنیم ،اما از مسئولین استان
میخواهم عالوه بر توجه به این سامانه ،بانک اطالعاتی بیکاران استان را هم تشکیل دهند.
وی اظهار داشت :شناسایی دقیق و ثبتی بیکاران استان اولویتی است که مسئولین استانی باید به آن توجه
کنند تا افرادی که قب ً
ال شاغل بودهاند و به دلیل کرونا بیکار شده و بیمه هم نبودهاند را شناسایی کنیم تا
حمایت بیمه بیکاری هم از این افراد صورت گیرد.
 ۶۲درصد شاغالن بیمه ندارند
به گفته معاون اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی حدود یک میلیون شاغل رسمی بدون بیمه در
دوران شــیوع کرونا از کار بیکار شدهاند که به دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بیمه بیکاری به
این افراد هم تعلق خواهد گرفت.وی تاکید کرد :طبق آمارها حدود  ۶۲درصد از شاغالن سالهای اخیر
ما بیمه شده نیستند که باید روی این گروه هم تمرکز داشته باشیم.

فروش اقالم اسقاطی و دسته دوم مازاد
اداره کل شیالت هرمزگان

شناسه آگهی1066551:

اداره کل شیالت هرمزگان در نظر دارد فروش اقالم اسقاطی و دست دوم مازاد در انبار شهرستانهای بندرعباس-قشم-جاسک-میناب
بندر کالهی و دفتر صید هرمز را به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی بفروش رساند بدینوسیله از اشخاص
حقیقی و حقوقی واجدالشرایط جهت شرکت در مزایده دعوت بعمل می آید.
کولر گازی پنجره ای-اسپیلت –پمپ آب -لوازم اداری از قبیل(میز و صندلی -کیس-مانیتور-چاپگر و-)....دستگاه جوشکاری-کپسول
آتش نشانی -مخزن اب و روغن و .....
مبلغ برآورد2/933/236/640:ریال
تاریخ انتشار در سامانه ستاد99/10/04:ساعت 8
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد 99/10/04:لغایت99/10/14
مهلت بازدید از اقالم99/10/04 :لغایت 99/10/14فقط ساعات اداری
مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه ستاد99/10/15:
تاریخ بازگشایی از طریق سامانه99/10/16:
مبلغ تضمین در مزایده146/661/832:ریال
اصل فیش واریزی قبل از تاریخ بازگشایی تحویل واحد حقوقی اداره کل شیالت هرمزگان گردد.
کلیه اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد قابل دسترسی میباشد.
محل بازدید :شهرستانهای بندرعباس-قشم-جاسک-میناب بندر کالهی-دفتر صید هرمز
کلیه هزینه های برگزاری مزایده بر عهده برنده مزایده میباشد.
شرکت در مزایده تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) امکان پذیر میباشد.
تاریخ انتشار اول99/10/07:
تاریخ انتشار دوم99/10/09:

صاحب امتیاز و مديرمسئول:
مسعود خاکبازان
آدرس دفتر مرکزی:
میدان شیخ بهائی پالک 2واحد57
 : 88056387-021تلفن
چاپ:کارگر تلفن66817316:

خبر
مهر گزارش میدهد؛

ارتزاق سایتهای قمار از طریق شبکه بانکی ایران

پس از تشــدید فعالیت قمارخانههای
اینترنتی و شکلگیری موج سهمگینی
از کالهبرداریها در بســتر شــبکه
بانکی ،انتظار میرود ارتباط سایتهای
قمار با ریال قطع و متخلفان شناسایی
شوند.
به گــزارش مهر ،طی هفتههای اخیر،
جلوگیری از خدماتدهی شبکه بانکی
به سایتهای شرطبندی و برخورد با
گردانندگان سایتهای مذکور به یک
مطالبه عمومی در کشــور تبدیل شده
است .در این بین ،برخی از رسانههای
معاند ،شــائبه ناتوانی و یا فقدان اراده
برای قطع ارتباط شبکه بانکی کشور
با این قمارخانههای اینترنتی را جسته
و گریخته در افکار عمومی ایجاد کرده
بودند؛ اما از قرار معلوم ،رشــد شارپی
باشگاههای قمار توأم با افزایش میزان
شکایات درباره تخلفات اقتصادی این
مجموعهها ،مسئوالن امر را به تکاپوی
مضاعف انداخته است.
بررســیها نشــان میدهد ،عالوه بر
ضرورت برخورد قضائی و پیگردهای
بینالمللی برای شناسایی و دستگیری
سرشبکههای سایتهای شرطبندی،
اما از کار انداختــن مؤلفههای داخلی
که در رونق ســایتهای شرطبندی
مؤثر هســتند ،میتواند کالهبرداری
و کسبوکار نامشروع متخلفان حوزه
قمار را از سکه بیندازد.
عــاوه بر ضرورت برخــورد قضائی،
از کار انداختــن مؤلفههــای داخلی
که در رونق ســایتهای شرطبندی
مؤثر هســتند ،میتواند کالهبرداری
و کسبوکار نامشروع متخلفان حوزه
قمار را از سکه بیندازد
البته در این خصوص عبدالناصر همتی،
رئیــسکل بانک مرکزی نیــز اخیراً
در نشســت دورهای با مدیران عامل
بانکها ،بر ضرورت رصد تراکنشهای
ریالی و رعایت دستورالعملهای مبارزه
با پولشویی تأکید داشــته است؛ اما
کماکان مسئوالن امر در حوزه بانکی
نسبت به این مســئله استداللهایی
همچــون «مواجهــه با حســاب و
درگاههــای اجــارهای» دارند که این
موضوع نیز به گفته پلیس فتا از طریق
رصد مستمر بر تراکنشهای مشکوک
و نظارت بر هویت استفادهکنندگان از
درگاههای پرداخت قابلیت رفع و رجوع
دارد.
عطش بُرد بیشتر!

گفتنی اســت ،باشگاههای قمار که به
گفته حســن نوروزی عضو کمیسیون
قضائــی مجلس بین  ۲تــا  ۳میلیون
ایرانــی را مشــغول خــود کردهاند و
خروج بالغ بر  ۱میلیارد دالر ســرمایه
از کشــور به صورت ســاالنه را رقم
میزنند ،با الگوریتمی مهندسی شده،
حس مهارت را به کاربر القا میکند تا
در کنار کســب سود از بابت گرمشدن
تنور شرطبندیها ،اهداف شوم عوامل
گرداننده این سایتها عملیاتی شود.
عضو کمیســیون قضائــی مجلس:
باشــگاههای قمار بین  ۲تا  ۳میلیون
ایرانی را مشغول خود کردهاند و خروج
بالغ بر  ۱میلیارد دالر سرمایه از کشور
به صورت ساالنه را رقم میزنند
البته گردانندگان سایتهای شرطبندی
و قمار در راه ترغیب و وسوسه کاربران
به منظور درگیر کردن هر چه بیشــتر
سرمایهشــان از هیچ تالشی فروگذار
نمیکننــد و با انتشــار تبلیغات تحت
عنوان چند برابر کردن پول و پولدار
شدن یکشبه در شبکههای اجتماعی،
فعالیت در ســایتهای شرطبندی و
قمار آنالین را عمیقتر کردهاند.
کالهبرداری نویــن در انتظار
کاربران شبکههای قمار!
یکی از پدیدههایی که در ماههای اخیر
به دنبال فعالیت کاربران در سایتهای
شــرطبندی مکــرر گزارش شــده و
برخــی را با وجود نگرانــی از مواخذه
بابت مشارکت در این سایتها ،روانه
ادارات پلیس فتا کرده ،کالهبرداری از
حسابهایی است که اطالعاتشان در
پی واریز وجوه مسابقات شرطبندی در
این سایتها ثبت شده است.
یکی از پدیدههایی که در ماههای اخیر
مکرر گزارش شــده ،کالهبرداری از
حسابهایی است که اطالعاتشان در
پی واریز وجوه مسابقات شرطبندی در

چه کسانی یارانه،
وام یک میلیونی
و یارانه معیشتی
می گیرند؟

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا جزئیات واریز
یارانه ،وام یک میلیونی و یارانه معیشــتی را تشریح
کرد.

این سایتها ثبت شده است
وجوهی که به گفته مســئوالن پلیس
فتای کشور عمدت ًا چندین مرتبه پس
از برداشت از حساب مالباخته جا به جا
شده تا با پولشــویی ،نه تنها ردیابی
دارایی مالباختگان را دشوار کند ،بلکه
به خروج سرمایه از کشور منجر شود.
در همین رابطه ،ســرهنگ گودرزی
رئیس پلیــس فتای تهــران در یک
گفتوگــوی رادیویی ضمن اشــاره
به دســتگیری  ۳۰نفر اعــم از تبلیغ
کنندگان ســایتهای شــرطبندی،
اجارهکننــدگان کارتهــای بانکی و
تســهیل کنندگان وقوع جرم ،اظهار
داشت« :برنده شــدن در سایتهای
شرطبندی یک حقه برای ترغیب فرد
به سرمایهگذاری بیشتر است .افراد با
ثبت نام در ســایت تمامی اطالعات
بانکی خود را ارائه میکنند و ندانسته
اجازه دسترسی به دیگر اپلیکیشنهای
دستگاه خود را به کالهبرداران پشت
این سایتها میدهند».
ارتــزاق ســایتهای قمار از
طریق تبادالت ریالی بانکها!
بررســی دالیل پابرجا ماندن و حتی
رونق یافتن قمارخانههــای اینترنتی
نشــان میدهد ،نوک پیکان انتقادات
و مطالبــات پیرامون چگونگی تنفس
ایــن مجموعههای متخلف در فضای
تبادل دادههای بانکی متوجه معاونت
فناوریهای نوین بانک مرکزی است؛
البته انتظار افزایش ریسک سوداگری
با داراییهای مردم و کسب سودهای
بــر باد آورده نیز از پلیس فضای تولید
و تبادل اطالعات ناجا انتظار بیجایی
نیست.
بررســی دالیل پابرجا ماندن و حتی
رونق یافتن قمارخانههــای اینترنتی
نشــان میدهد ،نوک پیکان انتقادات
و مطالبــات پیرامون چگونگی تنفس

به گزارش مهر به نقل از وزارت کار ،حسین میرزایی
امروز در یک الیو اینســتاگرامی درباره جزئیات واریز
یارانه ،وام یک میلیونی و یارانه معیشتی ،اظهار داشت:
افرادی مشمول این طرح میشوند که چهار شرط را
داشته باشند و حتی اگر یک نفر از افراد خانواده ،یکی
از شــروط را نداشته باشــد ،کل خانواده از این طرح
معیشــتی محروم میشود.ســخنگوی طرح حمایت
معیشتی کرونا با اشاره به این شروط ،افزود :در بررسی
شــاخصهای بانکی افراد ،میزان واریزیها ،گردش
حســاب چهار ســال اخیر افراد ( )۹۵-۹۶-۹۷-۹۸و
تراکنشهای خرید آنها در شــشماهه اول سال ۹۹
را مــورد رصد قرار میدهیم تا بر ما محرز شــود که
فرد در طول حداقل چهار ســال اخیر وضعیت مالی

ایــن مجموعههای متخلف در فضای
تبادل دادههای بانکی متوجه معاونت
فناوریهای نوین بانک مرکزی است
«اطالعــات  ۷۰هزار قماربــاز فعال
شناسایی شده توسط سامانه هوشمند
کشف جرایم مالی شبکه پرداخت ،به
مرجع محترم قضائی ارسال شد ».این
تازهتریــن اظهارنظر مهران محرمیان
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی
اســت که در هفتههای اخیر از سوی
رسانهها برای قطع ارتباط شبکه بانکی
کشور با ســایتهای قماربازی تحت
فشار قرار گرفته است.
البته پیشــتر یک مقام مســئول در
نظام بانکی نیز با اشــاره به شناسایی
و مســدود کــردن  ۲۰هــزار درگاه
بانکی متخلــف خدمــات دهنده به
سایتهای قمار از سوی بانک مرکزی
اظهار داشــت« :صاحبان سایتهای
شــرطبندی از طریق اجاره درگاه و یا
کارتهای بانکی که مالکین آنها از
طبقات نیازمند و کمآگاه جامعه هستند،
سرمایه را جذب کرده و پس از انتقال
به چند حساب آن را به صورت کاغذی
از کشور خارج میکنند».
شواهد نشان میدهد ،برخی از افرادی
کــه دارای درگاه قانونــی پرداخــت
الکترونیکی بانکی نیز هســتند ،درگاه
بانکــی خود را که در مــواردی حتی
نماد اعتماد الکترونیــک هم دارد ،در
ازای دریافت پول در اختیار سایتهای
شرطبندی قرار میدهند که این مسئله
ضرورت بازنگــری و پایش اطالعات
صاحبان درگاههای بانکی را از سوی
بانک مرکزی تأیید میکند.
بر اســاس آنچه گفته شــد ،ضرورت
افزایــش ریســک مشــارکت در
قمارخانههای اینترنتی در هر دو نقش
عوامل گرداننده و کاربر بیش از پیش
احســاس میشــود ،چه آنکه در کنار
افزایش میزان کالهبرداری و شکایات
مالباختگان ،اتهامات اساسی به نظام
بانکی کشور وارد شده است.
از ســوی دیگر ،منطق حکم میکند
کاربران ســایتهای قمار نیز با رصد
اجمالــی اخبار تخلفات باشــگاههای
قمار ،عالوه بر رعایت موارد امنیتی با
قید فوریت ،تعامل با این مجموعهها
را فرامــوش کنند تا عالوه بر در امان
مانــدن از مجازاتهــای پیش روی
مجرمــان ،از ســرمایه و دارایی خود
محافظت کرده باشند.

خوبی نداشته و وضعیت او ،بهبود هم نیافته است.وی
ادامه داد :افرادی که مشمول بیمه رانندگان ،قالیبافان
و ...نیز هســتند یا حتی خویشفرمایی ،مشمول این
طرح نمیشــوند .البته بیمهپردازان خویشفرمایی از
یک اســتثنا برخوردارند؛ به این معنا که فردی بیمه
خویشفرمایی داشــته و در بررســیها متوجه شدیم
که جز دهکهای  ۹و  ۱۰درآمدی نیســت و مجموع
درآمدهای خانواده نیز زیر حداقل دریافتی قانون کار
(یکمیلیونو  ۹۱۰هزار تومان) اســت اما فرد برای
تأمین آتیه خود بیمــه رد میکند.میرزایی گفت :این
افراد به شرط آنکه همه شرایط را در کل افراد خانواده
داشته باشــند و مجموع درآمد آنها زیر حداقل حقوق
قانون کار باشد ،از این طرح بهرهمند میشوند.
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