5

سال چهارم
شماره4347

بانک بیمه بورس
اخبار
اخبار

کاهش مالیم قیمت طالی
جهانی

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی که
سرمایهگذاران منتظر انتشار آمار تورم آمریکا بودند،
کاهش یافت.
به گزارش ایســنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل
فــوری با  ۰.۲درصد کاهش ،بــه  ۱۷۹۲دالر و ۲۲
سنت رســید .بهای معامالت این بازار روز جمعه به
ســطح  ۱۷۸۲دالر و  ۱۰ســنت نزول کرده بود که
پایینترین سطح از  ۱۶دسامبر بود.
در بــازار معامالت آتی آمریکا ،هر اونس طال با ۰.۳
درصد کاهش ،به  ۱۷۹۱دالر و  ۳۰ســنت رســید.
بهــای معامالت این بازار هفته گذشــته  ۱.۷درصد
نزول کــرده بود.نیکالس فراپــل ،مدیرکل جهانی
شرکت «ای بی ســی بولیون» اظهار کرد :افراد از
خرید طال در قیمت پایینتر راضی هســتند .بازار به
دلیل صعود هفته گذشته بازده اوراق قرضه ،همچنان
به نوعی در وضعیت عقبگرد قرار دارد.
بازده اوراق خزانه هفته گذشته پس از انتشار جزییات
نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا که نشان
داد فدرال رزرو ممکن است نرخهای بهره را سریعتر
از حد انتظار افزایش دهد ،صعود کرده بود.
طال پناهگاه امن دارایی در برابر تورم باال شــناخته
می شــود اما نسبت به افزایش نرخهای بهره آمریکا
بســیار حساس اســت زیرا هزینه نگهداری این فلز
کــه بازدهی نــدارد را افزایش می دهــد .معامالت
صندوقهای فدرال نشان می دهد  ۹۰درصد احتمال
افزایش نرخها در مارس و بیش از  ۹۰درصد احتمال
افزایش نرخها تا ژوئن وجود دارد.به گفته فراپل ،اگر
آمار تورم داغتر از حد انتظار باشــد ،انتظارات برای
تحکیم سریعتر سیاســت پولی فدرال رزرو تحکیم
می شود .ممکن است شاهد افت اندک بازده واقعی
باشــیم که بــرای طال مثبت خواهد بود.بر اســاس
گــزارش رویترز ،آمار تورم آمریکا قرار اســت هفته
جاری منتشر شــود و انتظار می رود شاخص قیمت
مصرف کننده در ماه دســامبر بر مبنای ساالنه ۵.۴
درصد و بر مبنای ماهانه  ۴.۹درصد رشد کرده باشد.
به گفته وانگ تائو ،تحلیلگر فنی رویترز ،اونس طال
ممکن مقاومت در ســطح  ۱۸۰۱دالر را تست کند
و شکستن این ســطح می تواند طال را به محدوده
 ۱۸۱۵دالر تــا  ۱۸۳۰دالر وارد کند.در بازار ســایر
فلزات ارزشــمند ،هر اونس نقره برای تحویل فوری
با  ۰.۳درصد کاهش ،به  ۲۲دالر و  ۲۳ســنت رسید.
بهای معامالت هر اونس پالتین برای تحویل فوری
ثابت بود و در  ۹۵۵دالر و  ۵۵ســنت ایستاد .بهای
هر اونــس پاالدیم برای تحویل فوری با  ۰.۵درصد
کاهش ۱۹۲۳ ،دالر و  ۵۷سنت معامله شد.

تغییر قیمت کاالها دیگر
دلبخواهی نیست!

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان لیستی
از اقالم منتخب اعالم کرده که از این به بعد تغییر قیمت
آنها پس از ارائه مســتندات و مدارک مرتبط و انجام
محاسبات کارشناسی از سوی این سازمان و در صورت
تصویب در ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان با اشــاره به نظر رئیس جمهور و مصوبه
ستاد تنظیم بازار تاکید کرده که عالوه بر اعالم فهرست
کاال و خدمات ،هر گونه افزایش قیمت منوط به انجام
کار کارشناســی و اخذ نظرات این سازمان منطبق بر
ضوابط قیمت گذاری خواهد بود.
ســازمان حمایت هدف خود را از این اقدام حمایت از
حقوق مردم و کنترل قیمتها ابراز و با اشاره به ضرورت
و نقش حاکمیت در کنترل بازار اعالم کرده که هرگونه
تغییر قیمت اقالم منتخب از سوی دستگاههای قانونی
قیمت گذاری ،پس از ارائه مستندات و مدارک مربوطه
و انجام محاسبات کارشناسی از سوی این سازمان و در
صورت تصویب در ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.
اقالم منتخبی که از سوی این سازمان اعالم شده نیز
شــامل لبنیات پرمصرف (ماست ساده ،شیر کم چرب،
پنیر  ،) ufشیر خام ،حبوبات ،گوشت مرغ ،گوشت قرمز،
تخم مرغ ،قند و شــکر ،کودهای شیمیایی پایه ،روغن
خام و تصفیه شــده خوراکی ،دانه های روغنی ،نهاده
هــای دام و طیور (کنجاله ،جو و ذرت) ،گندم ،آرد ،نان،
برنج ،رب گوجه فرنگی ،کنسرو تن ماهی ،دارو و مکمل
هــای دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشــاورزی)،
ماکارونی (رشــته ای ســاده) ،دارو تجهیزات پزشکی
(منتخب وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی)،
انواع خودرو (منتخب کمیته خودرو وزارت صنعت ،معدن
و تجارت) ،انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت ،معدن
و تجارت) ،یخچال ،یخچال فریزر ،تلویزیون ،ماشــین
لباسشــویی ،کاغذ مطبوعات ،چــاپ و تحریر ،روغن
موتور ،الستیک خودرو ،انواع پوشک و دستمال کاغذی،
خدمات پزشــکی ،درمانی ،تشخیصی و آزمایشگاهی،
حمل و نقل بار و مســافر درون و برون شــهری (اعم
از هوایی ،ریلی و جادهای) و عوارض جادهای و خدمات
بندری است.گفتنی اســت که ضوابط عمومی قیمت
گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها در پورتال
ســازمان حمایت در دسترس اســت و کلیه واحدهای
مرتبط باید در تعیین قیمت اقالم خود آن را رعایت کنند.
قبل از این تصمیم ستاد تنظیم بازار هم تمام کاالها و
خدمات مشمول ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها
بودند ،به این معنی که قیمتگذاری بنگاهها حتم ًا باید
بر اســاس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها بود.
بنابراین تولیدکننــدگان ملزم به اعالم قیمت جدید به
ســازمان حمایت نبودند ،بلکه بعد از اعالم قیمتهای
جدید ،اگر شــخص یا گروهی چه حقوقی چه حقیقی
شاکی قیمت کاالیی بودند ،سازمان حمایت قیمت آن را
با ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت تطبیق میداد و
اگر اجحافی در حقوق مصرف کننده صورت گرفته بود،
پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارسال میشد.
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نماینده کارگران در شورای عالی کار :معاون وزیر دچار خطا میان خط گرسنگی و خط فقر شد

خط فقر چهار میلیون تومانی خانوار از کجا آمد؟

با وجود اعالم خط فقر  ۴میلیون تومانی توســط
معاون رفــاه وزیــر کار ،اما محاســبات فعاالن
کارگری نشــان میدهد که خــط فقر باالی ۱۰
میلیون تومان است.
مریــم فکری :معاون رفاه وزیــر کار به تازگی در
اظهارنظری عجیب ،خط فقر کشــور را  ۴تا ۴.۵
میلیــون تومان و تهران را  ۵میلیون تومان اعالم
کرده اســت .این در حالی اســت که محاسبات
ســایر نهادها ،از خط فقر  ۱۰میلیون تومانی خبر
میدهــد .اما داریــوش ابوحمزه در یــک برنامه
تلویزیونی در واکنش به ســوال مجــری درباره
خط فقر  ۱۰میلیــون تومانی ،تاکید کرد« :حقوق
کمتــر از  ۱۰میلیون تومان زیر خط فقر نیســت؛
متاسفانه نهادهای مختلفی شروع کردند عددهایی
را حاال با انگیزههای مختلف برای خط فقر مطرح
میکننــد ».به گفتــه وی« ،خط فقــر برمبنای
حداقل کالری مورد نیاز افراد در ماه براساس یک
اســتاندارد بینالمللی تعریف میشــود که  ۲هزار
و  ۱۰۰کالــری برای هر فرد اســت .این خط فقر
خوراکی است و به طور طبیعی هر فرد هزینههای
غیرخوراکــی هم دارد که با یک ضریبی ،خط فقر
خوراکی به بقیه هزینهها تعمیم داده میشود.
بر همن اساس ،ابوحمزه اعالم کرد« :خط فقر به
طور میانگین در کشــور برای خانوار  ۴نفره حدود
 ۴میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر و
نزدیک به  ۵میلیون است».
آمارهای رسمی چه میگوید؟
به نظر میرســد این آمار معاون وزیر کار ،مربوط
به امروز نیســت و اشتباه محاسباتی و آماری وی
باشد؛ چراکه براساس گزارش «پایش فقر» وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که مردادماه امســال
منتشــر کرد ،از هر ســه ایرانی ،یک نفر در فقر
مطلق زندگــی میکند.منظور از خط فقر ،حداقل
هزینههای ماهانه افراد در سراســر کشــور برای
تامیــن نیازهای ضروری اســت .گزارش «پایش
فقــر» تخمین زده اســت که خط فقر متوســط
کشوری به طور سرانه در سال  ۹۹به یک میلیون
و  ۲۵۴هزار تومان رســیده که نسبت به خط فقر
سال  ۹۸رشد  ۳۸درصدی داشته است و مهمترین
عامل افزایش خط فقر در سال  ،۹۹تورم باال در دو
بخش خوراکیها و مســکن بوده است .همچنین
خط فقر در این ســال ،برای خانوارهای سه نفره،
۲میلیون و  ۷۵۸هزار تومان و برای خانوادههای
 ۴نفره این رقم برابر ۳میلیون و  ۳۸۵هزار تومان
برآورد شده است.
بنا به این گزارش ،از منظر شــاخصهای فقر نیز
در سال  ،۹۹رشــد  ۳۸درصدی خط فقر ،افزایش

ســهم خوراک از کل هزینه خانوار از  ۲۲.۱درصد
بــه  ۲۳.۴درصد به همراه رشــد منفی  ۱۴ماهه
هزینههای مصرفی در سال  ۱۳۹۸که تا ماه خرداد
ســال  ۹۹نیز ادامه یافته ،باعث شده تا به احتمال
زیــاد ،خانوارهای دهکهــای پایین درآمدی ،در
ســال  ۹۹مجددا رفاه بیشــتری را نسبت به قبل
از دست داده و در نتیجه نرخ فقر افزایش یابد.
خط فقر  ۱۰میلیون تومان است؟
در این میــان ،برخی از نماینــدگان مجلس روز
یکشــنبه هفته جاری در جلســه بررسی کلیات
الیحه بودجــه  ،۱۴۰۱اعدادی دربــاره خط فقر
عنوان کردند .روحاله ایزدخواه ،عضو کمیســیون
صنایــع و معــادن مجلس اعالم کــرد که «۲۵
میلیون نفر زیر خط فقر هستند» مهدی عسگری،
دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز
گفــت« :بیش از  ۱۰میلیون خانــوار زیر خط فقر
هستند».اما مردادماه امســال رییس کمیته امداد
در اظهارنظری جالب ،از خــط فقر رونمایی کرد
و گفت« :برآوردها نشــاندهنده آن اســت که به
طور متوســط در دوره زمانی  ۸۰تا  ۹۸حدود ۳۳
درصد از جمعیت کشــور زیر خط فقر چند بعدی
قرار گرفتهاند و خط فقــر از  ۹۵۰هزار تومان در
ســال  ۹۰به  ۱۰میلیون تومان در سال  ۹۹رسیده
است».
مرتضی بختیــاری در دومین هماندیشــی ملی
پیادهســازی راهکارهای مقابله بــا فقر اقتصادی
عنوان کرد« :نتایج به دست آمده در مطالعه حوزه
فقر از ســال  ۸۰تا  ۹۸نشان میدهد هزینه خانوار
در طول این  ۱۸ســال  ۲۲برابر شــده است .در
این دوره نرخ تورم به عنــوان عامل فزاینده فقر

و کاهــش قدرت خرید تا ســال  ۹۸به  ۴۱درصد
رسیده است .همچنین سرعت متوسط ساالنه خط
فقر مطلق در کل کشــور برابر با  ۲۰درصد بوده
اســت و مقدار این شــاخص در طول دوره مورد
بررسی بیش از  ۲۷برابر شده است».
او با بیان اینکه سرشــمار فقر که نشــاندهنده
گستره فقر در جامعه اســت ،در مناطق روستایی
بیش از مناطق شهری است ،گفت« :به بیان دیگر
به طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی
بیش از  ۳۰درصد مردم در مناطق روستایی در فقر
به سر میبرند؛ در حالی که این نسبت در مناطق
شــهری برابر با رقم  ۱۵.۵درصد و در کل کشور
برابر با  ۱۶درصد است».
چطور یک خانــوار میتواند با  ۴میلیون
هزینه خوراکی را بپوشاند؟
با توجه به ایــن آمارها ،فرامــرز توفیقی ،رییس
کمیته دستمزد شــورای اسالمی کار در گفتوگو
با خبرگزاری خبرآنالین در واکنش به آمار اعالمی
معــاون رفاه وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
درباره خط فقر ،گفت« :این ســوال مطرح است
که آقای ابوحمزه ،معاون وزیر کار میتوانند ۲۱۰۰
کالری که برای خط فقر خوراکیها عنوان کردند،
با قیمتهای دولتی بــرای خانوار  ۳.۳نفری با ۴
میلیون تومان در ماه بپوشانند؟ حاال بخش مسکن
و درمــان را کنار بگذارید .اگر میتوانند ،به ما هم
یاد دهند».
وی افــزود« :نکته دیگر این اســت که اطالعات
ایشان قدیمی است ،زیرا از مطالعات مرکز پژوهش
تامیناجتماعی این اطالعات را برداشتهاند ،اما به
تاریخ دقت نکردهاند .این مطالعات برای ســرانه

یــک میلیــون و  ۲۵۴هــزار تومان بــرای یکم
فروردین  ۹۹بوده است».
رییس کمیته دســتمزد شورای اسالمی کار تاکید
کرد« :اگر تورم ســال  ۹۹به این آمار اضافه کنیم
و تورم  ۱۰ماه ســال  ۱۴۰۰را هم روی آن اضافه
کنیم ،به طور قطع متوجه اشتباه در ارائه اطالعات
میشویم».
توفیقی تصریح کرد« :مــا اگر تورم  ۴۵درصدی
ســال  ۹۹را به آمارها اضافــه کنیم و تورم حدود
 ۴۳درصد ســال  ۱۴۰۰را هم به آن اضافه کنیم،
عددی نزدیک بــه  ۸میلیون تومــان برای یک
خانوار  ۳.۳نفره به دســت میآیــد .البته عددی
پایینتر از خط فقر اعالمی کمیته امداد اســت که
 ۱۰میلیون تومان اعالم شده است».
وی متذکر شد« :مطالعات نشان میدهد که تا اول
سال  ۹۹حدود  ۳۰درصد مردم زیر خط هستند که
این عدد از ســال  ۹۵تا  ۹۹دو برابر شده است .از
سال  ۹۹تا امروز را هم اگر بخواهیم حساب کنیم،
حــدود  ۱۰تا  ۱۲درصد به این آمار اضافه شــده
اســت و میتوان گفت حدود  ۴۲درصد مردم زیر
خط فقر هستند».
خط گرسنگی اعالم شد؟
علــی خدایی ،نماینده کارگران در شــورای عالی
کار نیــز در گفتوگــو با خبرگــزاری خبرآنالین
درباره خط فقر گفت« :اگــر به موضوع به حالت
خوشبینانه نگاه کنیم ،به نظر میرسد ایشان دچار
خطا میان خط گرسنگی و خط فقر شده است».
وی افزود« :عدد  ۴میلیون تومان به عنوان حداقل
هزینه خوراکیها و آشامیدنیهای ضروری ،عددی
نزدیک به واقعی است .ولی برای تعریف خط فقر
و حداقلهای زندگی ،براساس مطالعاتی که ما در
شــورای عالی کار داریم ،در ســال  ۹۹عددی در
حدود  ۸میلیون تومان را داشتیم».
نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد:
«برای ســال  ۱۴۰۰با توجه به تورم بیش از ۴۰
درصدی کــه اتفاق افتاده ،قطعا عــدد به مراتب
باالتر از این اســت».خدایی متذکر شد« :من فکر
میکنم اعالم آمــار  ۴میلیون تومانی خط فقر ،یا
براســاس عدم اطالع بوده اســت .این عدد برای
تمامی شهرهای کشــور به مراتب باالتر است و
حتی عددی که تا امروز اعالم شــده ،خط فقری
در محدوده  ۱۰میلیون تومان را نشان میدهد».
وی تصریح کرد« :مطالعات گروه کارگری نشان
میدهــد که خط فقر کمتــر از  ۱۰میلیون تومان
نخواهد بود .از سوی دیگر ،اطالعاتی که در رابطه
با خط فقر میانگین کشور و تهران اعالم میشود،
خطا در اطالعات را کامال نشان میدهد».

عملکرد مدیران شعب زیر ذرهبین

وعده وزیر صفهای وام ازدواج را جمع میکند؟

مشکالت فنی سامانه وام ازدواج برای ثبتنام ،اخذ
ن خارج از بندهای قانون ،معطلی یکساله برای
ضام 
تعیین شــعبه ،نپرداختن وام به دلیل نبود بودجه و
منابع از جمله مواردی است که باعث شده زوجها
در صف دریافت وام ازدواج باشــند و بعضا عطای
ایــن وام را به لقای آن ببخشــند امــا اکنون این
سوال بعد از خبر تازه وزیر اقتصاد از برخورد جدی
با تخلفات مدیران شــعب در پرداخت تسهیالت،
بوجود آمده که آیا این وعده پایانی بر معطلیهای
چندین ماهه زوجها برای وام ازدواج خواهد بود یا
همچنان روند اعمال سلیقه برخی از مدیران شعب
ادامه خواهد داشت؟
به گــزارش ایســنا ،در حالیکه هر بار از ســوی
مسووالن بخشنامههایی مبنی بر سهولت و تسریع
در پرداخت تسهیالت به خصوص وام ازدواج ابالغ
میشــود یا وعده برخورد جدی با تخلفات در این
زمینه را میدهند ،پس از گذشــت زمان کوتاهی
از این بخشــنامهها ،برخی از بانکها در راســتای
پرداخت تسهیالت به ویژه تسهیالت تکلیفی چون
وام ازدواج و ودیعه مسکن ساز ناکوک میزنند.
این موضوع باعث شــده تا زوجهای ایرانی از روند
پرداخت وام ازدواج گلههای بسیاری از سنگاندازی
بانکها داشته باشند تا عطای وام ازدواج را به لقای
آن ببخشند .هفت خوان رستم دریافت وام ازدواج
از زمان ثبتنام در سامانه وام ازدواج آغاز میشود
تا زمان مراجعه به بانک ادامه مییابد زیرا ســامانه
ثبتنام ازدواج دارای برخی مشــکالت فنی است

این وام صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی ،یعنی
یک ضامن و سفته یا ســهم فرد از حساب یارانه
هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

که متقاضیان باید مدتها زمان خود را صرف این
ســامانه کنند تا بتوانند وارد آن شوند و اطالعات
خود را ثبت کنند.
همین موضوع باعث شــده تا سودجویان از معطل
شدن زوجها در سامانه مربوطه سوء استفاده کنند
و با دریافت مبلغی حدود  ۳۰۰هزار تومان ،ثبت نام
وام ازدواج را در کوتاهتریــن زمان ممکن برای هر
بانک و شعبهای از طریق سایتی خاص انجام دهند.
پس از فراز و فرودهای ورود به سامانه وام ازدواج
برای ثبت نام ،مشــکل دیگری کــه زوجها با آن
مواجه میشــوند این است که بانکهای فعال در
اســتان آنها ،منابعی برای پرداخت این وام ندارند
و نمیتوانند به راحتی بانک عامل را انتخاب کنند.
بانکها :بودجه برای پرداخت وام ازدواج
نداریم

از ســوی دیگر ،با انتخاب بانک عامل نیز بسیاری
از زوجها گله دارند که بازه زمانی بین شــش ماه تا
یکســال زمان میبرد تا به بانک برای ارائه ضامن
و سایر مدارک معرفی شوند که پس از این مرحله،
در مواردی با این پاسخ از بانکها مواجه میشوند
کــه منابع و بودجه برای پرداخت این وام نداریم یا
اینکه براساس بخشنامهای در ماههای پایانی نباید
وام بپردازیم.عالوه براین ،روند سخت دریافت وام
ازدواج به اینجا ختم نمیشــود بلکه زوجها پس از
عبور از این مراحل با سختگیری برخی از بانکها
و شرایط عجیب و غریب آنها برای ضمانت این
وام روبرو میشــوند و در مواردی که تعداد زیادی
از زوجین گله داشــتند ،برخی بانکها از آنها دو
ضامن رســمی یا کارمند و چک یا ســفتههایی با
مبالغ  ۱۵۰یا  ۲۰۰میلیونی درخواست کردند.
درحالیکــه طبق قانون ،بانکها باید برای ضمانت

خاندوزی :دستورالعملی برای نپرداختن
وامها نداشتهایم
در شــرایطی که زوجهای ایرانی فرآیند ســختی
را برای دریافــت این وام طــی میکنند که این
موضــوع باعث شــده تا عطــای وام ازدواج را به
لقای آن ببخشند و خواســتار راهی برای شکایت
از تخلفها و ســختگیری بانکها هستند تا این
روند متوقف شــود؛ وزیر اقتصاد از برخورد جدی با
تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیالت خبر
داد و اعالم کرده که دستورالعملی مبنی بر اعمال
محدودیت بر پرداخت تسهیالت در ماههای پایانی
سال ابالغ نشده است.
پیش از این نیز بانک مرکزی به بانکها بخشنامه
داده بود که روند پرداخت وام ازدواج تســریع شود
و ضامنی خــاف بندهای قانونی اخذ شــود اما
گزارشها حاکی از اعتنا نکردن برخی بانکها به
این بخشنامه است.
بــا این اوصــاف ،باید منتظر مانــد و دید که زور
تصمیم تازه وزیر اقتصاد مبنــی بر برخورد جدی
با تخلفات بانکی در راســتای پرداخت تسهیالت
به ســرپیچی برخی بانکها میرسد یا همچنان
اعمال ســلیقه برخی بانکهــا در این زمینه ادامه
خواهد داشت؟

اخبار

استفاده از رمزارزها در تجارت بین الملل تا
دو هفته آینده

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از اتصال سامانه رمزارزها به سامانههایی
مانند ســامانه جامع تجارت برای استفاده در تجارت بین الملل تا دو هفته
آینده خبر داد.
به گزارش صدا و سیما ،علیرضا پیمان پاک اظهار کرد :آنچه را که با بانک
مرکزی به توافق رســیدیم استفاده از سامانههای بالکچین و رمزارزها در
فضای تجارت بین الملل است.
وی با بیان این که یکی از الزامات توســعه تجارت بحث نقل و انتقاالت
وجوه و تضمین اســت ،افزود :فعال اقتصادی برای تجارت با طرف مقابل
باید سازوکار مالی ،بانکی ،پولی و بیمهای داشته باشد و در این باره ابزارهای
مختلفی مانند گشــایش اســناد اعتباری ،ارتباطات بین بانکی و صندوق
ضمانت صادرات وجود دارد ضمن اینکه اخیرا یکی از ابزارهای انتقال اعتبار
در بحثهای پرداختی به کار گرفته شده که همان سامانههای بالکچین
یا رمزارزهاست.
رئیس ســازمان توســعه تجارت ادامه داد :اگر از بحث بانک مرکزی در
مسئولیت بحثهای پولی ،مالی و ارزی و این که از رویکرد بانک مرکزی
و دولت بگذریم ،این رمزارزها و سامانههای بالکچین ،بحثهای کاربردی
بسیاری در امور تجاری دارند که اگر از آن غافل شویم بخش عمدهای از
فرصتهای تجاری را از دست خواهیم داد.
پیمان پاک گفت :اســتفاده از رمزارزها ایجاد نوعی تضمین برای کسب و
کارهای خرد و متوسط است یعنی اگر کسب و کارهای کوچک یا متوسط
بخواهند با همتایان خود در دیگر کشورها کار کنند نیازمند نوعی تضمین
هستند که سامانههای بالکچین مبتنی بر پایه ارزهای مختلف ،میتوانند
این سازوکار را ایجاد کنند و طرفین تجاری بر اساس سازوکار این سامانهها
به یکدیگر تضمین متقابل بدهند.
وی ادامــه داد :حتی با اســتفاده از رمزارزها پرداخت هم میتواند صورت
گیرد یعنی رمزارزها میتواند وســیلهای برای انتقال اعتبار صادرکننده به
واردکننده کاال باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت :در حال کار بر روی سازوکار این
سامانه هستیم ،بخش بین المللی آن انجام شده و تا دو هفته آینده اتصال
سامانه رمزارز به سامانههای ما مانند سامانه جامع تجارت تعریف و ابزاری
میشود تا فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان بتوانند از این ابزار بین المللی
استفاده کنند.
پیمان پاک افزود :عالوه بر این پیشنهادی را بانک مرکزی داده که در حال
حاضــر روی آن کار میکنیم و آن این که چگونه میتوانیم از رمزارزهای
تولید شده در داخل و یا رمزارزهایی که توسط مجموعههایی مانند بخش
خصوصی خریداری شــده اند و در حال معامله هستند برای واردات کاال
استفاده کنیم.
وی ادامه داد :ابعاد این پیشنهاد در حال بررسی است و این امکان وجود دارد
سازوکاری تعریف کنیم تا رمزارزهای تولید شده در کشور به کمک توسعه
تجارت و واردات کاال بیاید.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای استفاده از رمزارزهای
داخلی هــم وزارت صمت و بانک مرکزی تا دو هفته دیگر جمع بندی و
برنامه آن را عملیاتی و اجرایی می کنند ،اظهار کرد :همه فعاالن اقتصادی
میتوانند از این رمزارزها استفاده کنند .فعال اقتصادی در جایی روبل ،روپیه،
دالر و یورو میگیرد که با اســتفاده از این ابزار میتواند رمزارزهایی مانند
بیت کوین و تتر دریافت کند که این نوعی اعتبار است و میتواند آن را به
فروشنده کاال و یا واردکننده منتقل کند.
وی با اشاره به این که در بعضی از بازارهای هدف ما به ویژه در کشورهایی
مانند عراق ،افغانســتان و یا پاکستان ممکن است محدودیتهایی برای
اســتفاده از رمزارزها باشد ،افزود :در بازارهای اصلی ما مانند روسیه ،چین،
هند و جنوب شرق آسیا استفاده از رمزارزها رواج دارد و آنها از این رمزارزها
اســتفاده میکنند یعنی رمزارزها در بازارهای هدف ما نقش قابل توجهی
دارند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این که استفاده از رمزارزها
کارمــزدی مانند انتقال ارز از طریق صرافی نــدارد ،گفت :از آن جا که در
بازار رمزارزها کار به صورت اعتباری انجام میشود فعاالن اقتصادی ما به
راحتی میتوانند از آن استفاده کنند و استفاده وسیع از آن باعث افزایش و
جهش صادرات میشود.

تاریخ بار دیگر برای بیتکوین تکرار
خواهد شد؟

یک کارشــناس گفت :بیتکوین روز گذشته ۱۹ ،دی ماه از سطحی عبور
کرد که برای بسیاری یک سطح کلیدی محسوب میشد و دقیقا رفتاری از
خود نشان داد که در شهریورماه (سپتامبر  )۲۰۲۱قبل از حرکت به سمت
باالترین قیمتش یعنی  ۶۹هزار دالر ،از خود نشان داده بود.
احسان عاشوری در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :دادههای آماری نشان
میدهنــد که پولبک قیمــت جفت ارز بیتکوین/دالر از ســطح قیمتی
 ۴۰٫۷۰۰دالر است و میتواند متعاقبا از  ۴۲هزار دالر هم عبور کند .شاید
این رفتار بیتکوین برای بعضیها هیجان چندانی نداشته باشد ،اما برای
بعضی دیگر یادآور حرکت قیمت بیتکوین در شــهریور ماه است؛ یعنی
زمانی که قیمت  ۴۰٫۷۰۰دالر سکوی پرتابی شد برای بیتکوین و هفت
هفته بعد به باالترین قیمت تاریخ خود ،یعنی  ۶۹هزار دالر رسید.
این کارشناس حوزه ارزهای دیجیتالی خاطرنشان کرد :البته در عین حال،
اظهارنظرها در مورد سیاستهای سختگیرانه اقتصادی فدرال رزرو آمریکا
هنوز ادامه دارد و تاثیرات آن روی بازار کریپتو را نباید نادیده گرفت .شباهت
دیگری که در نمودار قیمتی بیتکوین میتوان مشاهده کرد ،جایگاه قیمتی
بیتکوین دقیقا در یک سال گذشته است .اما تفاوت مهمی که این روزها
وجود دارد ،احساسات بازار است.عاشــوری ادامه داد :سال گذشته همین
روزها ،شــاخص ترس و طمع که نشاندهنده احساسات بازار است ،عدد
 ۹۳را نشــان میداد؛ احساسات بازار در وضعیت طمع شدید قرار داشت و
همه چیز حاکی از ثبت رکورد جدید برای بیتکوین بود .اما شنبه این هفته،
شاخص ترس و طمع عدد  ۱۰را ثبت کرد ،یعنی ترس شدید ،دقیقا نقطه
مقابل احساسات بازار در زمان مشابه سال گذشته .این عدد نشان میدهد
که گاوهای بازار یا همان خریداران در حال ترس هستند و خرسهای بازار
یا همان فروشندهها بازار در وضعیت طمع.

برگ ســبز خــودرو ســواری پــژو 206
رنــگ ســفید مــدل  1391بــه شــماره
موتــور  14190077683و شــماره شاســی
 NAAP03ED8CJ560546و شــماره پــاک
 512ی  59ایــران  44متعلــق بــه آقــای وحید
سوری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت پایان خدمت اینجانب مجید
خدره فرزند محمد به شماره شناسنامه
 ۳۱۸و شــماره ملــی ۰۶۸۱۸۴۲۰۳۲
صادره از بجنور مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو
رنگ ســفید مــدل  1394به شــماره موتور
 124k05947444و شــماره شاســی �NAAN
 01CA7FH163365و شماره پالک  865ی 57
ایران  88متعلق به آقای مهدی احمدی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

مدرک تحصیلی اینجانب بهنام حاتمی فرزند بهلول
به شماره شناسنامه  111صادره از فیروزآباد در
مقطع کاردانی رشته بهداشت محیط صادره از دانشگاه آزاد
اسالمی واحد فیروزآباد به شماره  83/18182و تاریخ
 1383/09/29مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد فیروزآباد به نشانی فارس ،فیروزآباد ،شهرک دانشگاهی
ارسال نماید.

مــدرک تحصیلــی اینجانــب فرشــته شــورکی نیا
فرزند ابراهیم به شــماره شناسنامه  3154صادره از
تنگســتان در مقطع کارشناسی ارشــد و رشته اموزش زبان
انگلیسی صادره از دانشــگاه ازاد واحد مرودشت به شماره
 159312326036و تاریــخ  1400/7/15مفقود گردیده
اســت .از یابنده تقاضــا میگردد اصل مدرک را به نشــانی
دانشگاه مربوطه تحویل دهد.

برگ ســبز خودرو ســواری ســمند رنگ
ســفید مــدل  ۱۳۸۷بــه شــماره موتــور
 ۱۲۴۸۷۰۴۲۳۴۹و شــماره شاســی ۱۵۴۲۷۹
و شــماره پــاک  ۶۱۴ی  ۱۶ایــران  ۲۲متعلق به
آقای حسین شکاری مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

کارت خــودرو ســواری ســمند رنــگ
ســفید مــدل  ۱۳۸۷بــه شــماره موتــور
 ۱۲۴۸۷۰۴۲۳۴۹و شــماره شاســی ۱۵۴۲۷۹
و شــماره پــاک  ۶۱۴ی  ۱۶ایــران  ۲۲متعلق به
آقای حسین شکاری مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

کارت خودرو ســواری پراید رنگ مســی
مدل  ۱۳۸۷به شــماره موتور  ۲۲۹۴۰۲۰و
شــماره شاســی  S1412287695595و شماره
پــاک  ۹۵۱د  ۶۵ایران  ۸۸متعلق به آقای مهدی
حسامی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

