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جوابیه وزارت ورزش و جوانان به یک گزارش
پیرو انتشــار گزارشی در روزنامه مردم ســاالری دوم دی ماه 1400، با عنوان 
»جای خالی جوانان در معادالت دولتمردان«، روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ورزش و جوانان جوابیه ای ارسال کرده که متن کامل آن بدین شرح است:براساس 
مطلب منتشر شــده در این روزنامه، اعالم شده در الیحه بودجه سال 1401 از 
سوی دولت ســیزدهم به مجلس شورای اسالمی، وضعیت بودجه وام ازدواج در 
این الیحه مشخص نشــده و در این مطلب، نگارنده به سخنان مدیرکل محترم 
دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان استناد کرده 
که گفته: »دولت از مجلس درخواســت کرده تا مطابق با آیین نامه طراحی شده 
از سوی سازمان برنامه و بودجه اختیار انجام تغییراتی در بازپرداخت و مبلغ وام 
ازدواج را داشــته باشد، اما مبلغ نهایی وام ازدواج 1401 هنوز مشخص نیست.« 
براین اساس بیان نکات زیر را الزم می دانیم: 1- متاسفانه نگارنده محترم اطالعات 
مکفی درخصوص موضوع وام ازدوج در الیحه بودجه 1401 نداشته و تنها به یک 
نقل قول اکتفا کرده و مستند مناسبی در این نوشتار ارائه نکرده که نشان دهنده 
بی توجهی به حوزه جوانان از ســوی دولتمردان باشــد. )براساس تیتر منتشره( 
2- اما در همین مطلب نگارنده محترم به جمله مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی 
و توســعه اجتماعی جوانان که خود منتشر کرده، دقت نداشته که آقای متقی فر 
گفته: »مبلغ نهایی وام ازدواج مشخص نیست.« این جمله بیانگر بی توجهی دولت 
نیست بلکه اشاره به هدف اصلی دولتمردان برای تغییر در رویه وام ازدواج باتوجه 
به تورم و شــرایط روز جامعــه دارد تا جوانان عزیز بتواننــد بهره بهتری از این 
وام ببرند و ســهل الوصول تر بتوانند از آن استفاده کنند. 3- معاون محترم امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان پس از انتشــار مفاد الیحه بودجه 1401 و طرح 
سواالت متعدد از سوی جامعه و جوانان، طی مصاحبه های متعدد اعالم کرده که 
تسهیالت ازدواج جوانان در الیحه بودجه 1401 نه تنها حذف نشده، بلکه فرآیند 
آن به استناد قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« »تغییر« یافته و این 
بدان معنی است که دولت ارائه تسهیالت ازدواج به جوانان را حذف نکرده بلکه 
درخواست »اختیار« برای آن کرده است که در صورت اجازه مجلس موضوعات 
و ذینفعان و دوره بازپرداخت و میزان تسهیالت توسط آیین نامه سازمان برنامه و 
بودجه و بانک مرکزی تعیین شود. )تبصره 16 الیحه بودجه 1401( 4- همچنین 
براساس تبصره 4 ماده 68 »قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت«، از سال 
1401 بــه بعد حداقل به اندازه نرخ تورم ســاالنه به مبالــغ موضوع این ماده و 
تبصره های آن اضافه می شود و برهمین اساس است که دولت خواسته، تا باتوجه 
به شرایط موجود جامعه، مبلغ وام تخصیصی به زوجین، کارایی مناسب را برای 
آنها داشته باشــد. )مطابق ماده 68 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف است از محل حساب های 
پس انداز و جاری قرض الحسنه، نظام بانکی، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را به 
کلیه زوج هایی که بیشــتر از 4 ســال از تاریخ عقد آنها نگذشته باشد و تاکنون 
تسهیالت ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند.( 5- براساس 
اطالع رســانی های انجام شــده، شاهد افزایش چشــم گیر وام ازدواج و همراهی 
نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی برای تسهیل و تشویق جوانان به امر 
مقدس ازدواج و تشــکیل خانواده هستیم و امیدواریم اصحاب محترم رسانه ها، 
ابتدا درخصوص مطالب منتشــره، متعهدانه و مسئوالنه اقدام به تحقیق کرده و 
با پرهیز از انتشــار حدس و گمان، به انتشار اطالعات صحیح و حقایق، مبادرت 
ورزیده و به شفاف سازی، آگاهی بخشی درست و اطالع رسانی اصولی، برای ملت 

شریف ایران بپردازند.

توزیع سراسری ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران طی اطالعیه ای از توزیع سراسری 100 هزار 
تن برنج وارداتی برای کنترل قیمت ها و حفظ آرامش در بازار خبر داد.به گزارش 
ایسنا در متن اطالعیه شرکت بازرگانی دولتی آمده است:شرکت بازرگانی دولتی 
ایران در راستای اجرای تصمیمات قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی 
100 هزار تن انواع برنج وارداتی را با هدف حفظ آرامش بازار، حمایت از اقشــار 
آسیب پذیر و کنترل قیمت این محصول در بازار در سرتاسر کشور توزیع می کند.
این مقدار برنج ازطریق شبکه های منتخب توزیع از قبیل فروشگاه های زنجیره ای، 
تعاونی های مصرف سراسری، اصناف منتخب، مراکز عرضه مستقیم کاال، میادین 
میوه و تره بار و... وارد شــبکه توزیع خواهد شــد.بر این اساس، برنج هندی هر 
کیلوگرم 18هزارو500 تومان، برنج تایلندی هر کیلوگرم 12هزارو500 تومان و 
برنج پاکســتانی هر کیلوگرم 20 هزارو500 تومان برای مصرف کنندگان توزیع 

می شود.

»اُمیکرون« ترمز سفرهای دریایی خارجی را کشید
در شرایطی که سرعت گرفتن واکسیناسیون و بهبود وضعیت کرونا در کشور 
و جهان سفرهای خارجی را دوباره رونق داده بود، شیوع سویه های جدید ویروس 
کرونا مانند »اُمیکرون« ترمز سفرهای دریایی خارجی را کشید.به گزارش ایسنا، 
در ماه های گذشــته واکسیناســیون در ایران هم مانند کشورهای دیگر سرعت 
گرفت و شــیوع ویروس کرونا روز به روز در همه کشــورها کندتر و کندتر شد. 
در همین راستا داشــتن کارت واکسن تنها شرط خرید بلیت و انجام سفرهای 
داخلی و خارجی شــد.اما به زودی ورق برگشت، شیوع سویه های جدید ویروس 
کرونا مانند اُمیکرون که اتفاقا ســرعت انتشار بسیار باالیی در دنیا داشت باعث 
شد تا محدودیت ها و ممنوعیت های جدید کرونایی به تدریج پررنگ تر شود. در 
همین راستا کشورهایی که آمار نگران کننده ای از انتشار این ویروس داشتند به 
لیست سیاه ممنوعیت ها اضافه شدند. سفرهای دریایی داخلی و خارجی هم که 
در ماه های گذشــته در ایران به تدریج از سر گرفته شده و رونق پیدا کرده بود، 

نگرانی های جدید کرونایی  آن ها را دوباره محدود کرد.

پهلوگیری ۳ کشتی حامل گندم و شکر 
در بندر امام خمینی )ره(

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی اســتان خوزســتان از پهلوگیری سه کشتی 
حامل بیش از 1۹۹ هزار تن گندم و شکر طی روز گذشته در بندر امام خبر داد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، »امید جهان نژادیان« افزود: طی روز گذشته 
2 کشــتی دیگر حامل 124 هزار و 600 تن گندم و یک کشتی حامل ۷4 هزار 
و 400 تن شــکر در بندر امام پهلو گرفته است.مدیرکل غله وخدمات بازرگانی 
استان خوزســتان از آغاز عملیات تخلیه محموله ها خبر داد و گفت: در صورت 
مســاعد بودن شــرایط آب و هوایی محموله به سرعت تخلیه، بارگیری و حمل 
می شود.جهان نژادیان اظهار داشــت: بندر امام به عنوان بزرگترین و مهم ترین 
پایانه تجارتی دریایی کشور است که بخش عمده ای از کاالهای مورد نیاز کشور 

به سفارش شرکت بازرگانی دولتی ایران از طریق این بندر وارد کشور می شود.

شاخص بورس سبزپوش شد
شاخص کل بازار بورس روزگذشته با یک هزار و ۹2۷ واحد افزایش، در جایگاه 
یک  میلیون و 334 هزار واحدی قرار گرفت.به گزارش ایرنا، در معامالت روز سه 
شنبه بیش از پنج میلیارد و ۷3 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
23 هزار و ۷88 میلیارد ریال داد و ســتد شــد.همچنین شاخص کل )هم وزن( 
بــا یک هــزار و 285 واحد افزایش به 353 هزار و 3۹6 واحد و شــاخص قیمت 
)هم وزن( با 808 واحد رشــد به 222 هزار و 135 واحد رسید.شاخص بازار اول، 
2 هــزار و ۹24 واحد افزایش و شــاخص بازار دوم، 823 واحد کاهش داشــت.
عالوه بر این، در بین همه نمادهــا، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 510 واحد، 
ایران خودرو )خودرو( بــا 503 واحد، بانک ملت )وبملت( با 335 واحد، پاالیش 
نفت بندرعباس )شــبندر( با 234 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 215 واحد، 
ملی صنایع مــس ایران )فملی( با 1۹۹ واحد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با 
1۷3 واحد و بانک تجارت )وتجارت( با 128 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس 
داشــتند.برپایه این گزارش، دیروز نماد ایران خودرو )خودرو(، ســایپا )خساپا(، 
گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
ملی صنایع مس ایران )فملی(، بورس کاالی ایران )کاال( و سایر اشخاص بورس 
انرژی )انرژی 3( در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه خودرو هم در معامالت 
روز سه شنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد 
و ۹83 میلیون برگه ســهم به ارزش چهار هزار و 603 میلیارد ریال داد و ســتد 
شد.روزگذشــته شــاخص فرابورس بیش از 4۷ واحد کاهش داشــت و بر روی 
کانال 18 هزار و 65 واحد ثابت ماند. دیروز نمادهای پلیمر آریا ساســول )آریا(، 
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، صنعتی مینو )غصینو( و تولیدات 

پتروشیمی قائد بصیر )شبصیر( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.

جوابیه

اخبار کوتاه

بورس

تهاتر  ســیاح:  اقتصادی-محمد  گروه 
روشــی برای فروش نفت ایران و برگشت ارز 
حاصل از صادرات نفت اســت که با توجه به 
بلوکــه مانــدن ارزهای ایران در کشــورهای 
خریدار نفت و همچنین عدم پیوســتن ایران 
به FATF و تحریم نظــام بانکی ایران؛ تنها 
راهی اســت که ایران می تواند طلب های خود 
را به صورت کاال وصول کند!در دولت سیزدهم 
تهاتر به عنوان یک دستاورد معرفی و بر روی 
آن مانور رسانه ای داده شد و در ادامه جریان 
پروپاگاندای رســانه ای که از ابتدای شروع به 
کار دولت رئیســی راه افتــاده تا این دولت را 
منجی اقتصاد و سیاســت ایران نشــان دهد؛ 
تهاتر را روشــی منطقی و بسیار هوشمندانه 

معرفی کرد.
ارزهای ایران در کشورهای زیادی به دلیل 
تحریم های اقتصادی و سیاســی بلوکه شده 
که از آن جمله می تــوان به عراق، ژاپن، کره 
جنوبی، هند، پاکســتان و ســریالنکال اشاره 
کرد! پول هایی که به ســبب صادرات نفتی و 
غیرنفتی در بانک های کشورهای طرف حساب 
ایران مانده و به جای ایران ســودش به جیب 
این کشورها می رود! با توجه به ناترازی ارزی 
ایران و مشــکالت بحرانی کمبود ارز و ادامه 
این رونــد و از طرفی کاهش توان دولت برای 
تخصیص ارز بــه واردات کاال؛ تصمیم بر این 
شــد تا از تهاتر نفت با کاال بهره گرفته شــود 
تا نیازهای کشور تا حدودی برطرف گردد. با 
این حال تهاتر نفت ایران با کشــورهایی نظیر 
پاکســتان، هند و ســریالنکا چندان رضایت 
بخش نبــوده و نیســت! برنج و چــای تنها 
کاالهایی است که دولت درباره تهاتر آن با سه 

کشور مذکور صحبت کرده است! 
مطالبات ایران زنده شد؟

هر چند کــه دولت تهاتر را موفقیتی برای 

کشور می داند و این اقدام را موثر در بازگشت 
مطالبات ارزی ایران می داند؛ اما کارشناســان 
اقتصادی بــه این موضوع امیدوار نیســتند؛ 
دلیل آن هم این اســت که کشــورهایی که 
پول ایران را بلوکه کــرده اند با توجه به نیاز 
و البته محدودیت ایران تصمیم می گیرند که 
چــه کاالیی را با چه کیفیتی به ایران به جای 

طلبش بدهند! 
علیرضــا پیمان پاک رئیس کل ســازمان 
توســعه تجارت ایران و معاون وزیر صمت به 
تهاتر صورت گرفته با کشــور سریالنکا اشاره 
کرده و گفته اســت: »ما از طریق استفاده از 
شــیوه تهاتر مطالبه ۹ ساله خود از سریالنکا 
را زنــده کردیم؛ بانک مرکزی ســالیانه 350 
میلیــون دالر ارز برای واردات چای تخصیص 

می دهــد ما بــه بانک مرکزی اعــالم کردیم 
که بخشــی از این ارز را ندهــد تا ما به جای 
مطالباتمــان چای از ســریالنکا بگیریم. این 
مساله به معنای از بین بردن پول نیست بلکه 

زنده کردن مطالبات کشور است.«
این زنده شدن مطالبات ایران از سریالنکا 
صرفا به شــکل چای وارد کشــور می شود نه 
کاالهای اساسی و ضروری که امروز در کشور 
بــه آن نیاز وجــود دارد؛ از طرفی ایران خود 
تولیدکننده چای مرغوب است و این افزایش 
واردات بــی رویــه در درازمــدت قطعا باعث 

آسیب به تولید داخلی خواهد شد. 
ضمن اینکه این دستاورد ساختگی دولت 
سیزدهم مانند سایر دستاوردها و آمارسازی ها؛ 
کمکی به بهبود وضعیت امروز کشــور و مردم 

نخواهد کرد! 
ادامه تهاتر 

و دود شدن ارزهای ایران 
دولت ســیزدهم تاکید زیادی بر استفاده 
از روش تهاتــر برای پیشــبرد اهداف تجاری 
خود دارد که در همین راســتا، تا پایان سال 
پروژه تهاتری در حدود 600 میلیون دالر اجرا 
خواهد شــد. پروژه ای که هر چند بخشــی از 
کاالهای مورد نیاز کشور را در شرایط تحریم 
تامیــن می کند، اما با گرفتــن حق انتخاب و 
افزایش هزینه ها عمــال ارزهای نفتی ایران را 
دود خواهد کرد و این دســتاورد ساختگی به 
ضرر مردم ایران و به ســود کشورهای بلوکه 
کننــده ارز خواهد بود! عبــاس آرگون، عضو 
هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران درباره 

اثــر تهاتر در تجــارت خارجی ایــران گفته 
اســت: »تهاتر به عنوان ُمسکن می تواند مورد 
اســتفاده قرار بگیرد ولی اینکه دولت بخواهد 
برای بلندمدت روی آن حساب کند، قطعا راه 
مناسبی نخواهد بود. تهاتر قدرت چانه زنی را 
کاهش می دهد و باعث می شود تا کشوری که 
قرار اســت به جای نفت به ما کاال بدهد دست 
پیش داشــته باشــد چراکه می داند ما باید از 
آن کشــور یک کاالیی را خریداری کنیم! این 
وضعیت حتی منجر به این می شود که کشور 
دوم کاالیــی را به ما بدهد که نیازی جدی به 
آن نداریم یا کیفیت و قیمت مناســبی ندارد! 
در تهاتر فروشــنده یک کشــور و یک کاالی 
خاص اســت که در هیچ بخشی انتخابی برای 
خریدار وجود ندارد!«حمیدرضا صالحی، دیگر 
عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران 
روز سه شــنبه به خبرگزاری ایلنا گفت: »در 
تهاتر چون ما نیاز به تبادل داریم، هر کاالیی 
با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم. 
از طرفی چــون کاالی صادراتی ما نفت خام، 
پتروشیمی است، تخفیف  یا محصول  فرآورده 
می خواهند. ما نیاز به تبــادل داریم، در واقع 
دست پایین هستیم و باید امتیاز بدهیم. یعنی 
هر کاالیی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید 
بپذیریم.«نیاز ایران صرفا چای و برنج نیست؛ 
باید توجه داشــت که تهاتر در اشل یک بنگاه 
شــاید توجیه داشته باشد، اما برای کشور 80 
میلیونی بخش اندکی از اقتصاد را جلو می برد 
و نمی توان تمام مبادالت اقتصادی را با تهاتر 
انجام داد. قطعا اگر دولت قصد دارد تا ارزهای 
نفتی را باز گرداند یــا باید به توافق و احیای 
برجام دســت یابد یا در روش تهاتر کاالهایی 
را وارد کند که نیازهای اساسی کشور است نه 
کاالهایی که کشورهای دیگر به ایران تحمیل 

می کنند!

رئیــس انجمن صنفــی فناوری های نویــن مالی ایران 
گفت: سیاســت گذاری حاکمیت در حوزه مالی همیشه به 
صورت زیرساخت های یکپارچه و متمرکز انجام شده است. 
غیرمتمرکز بودن دارایی های رمزارز، سیاست گذاری در این 
عرصه را با چالش ایجاد کرده اســت.به گزارش ایرنا، رمزارز 
)Cryptocurrency( یکی از انواع ارز مجازی اســت که 
از فناوری رمزنگاری در طراحی آن اســتفاده شــده است و 
معموالً به صورت غیرمتمرکز اداره می شود. نخستین بار در 
دهــه ۹0 میالدی، فناوری زنجیره بلوک یا همان بالکچین 
معرفی شــد و در ســال 200۹ پس از وقوع بحران عظیم 
اقتصادی در جهــان، رمزارز غیرمتمرکزی به نام بیت کوین 
براساس فناوری زنجیره بلوک توسط فرد یا گروهی ناشناس 
با نام مســتعار »ساتوشی ناکاموتو« پا به عرصه تجارت های 
پنهان گذاشــت. رمزارزها به همان ســرعت که در جهان 
شــناخته شدند، در ایران نیز رشد کردند و با اقبال رو به رو 
شدند. مردم این روزها بیش از گذشته به خرید و فروش رمز 
ارزهــا روی آورده اند، اما در حوزه قانون گذاری هنوز ابتدای 
مسیر هســتیم. نبود قوانین درباره رمزارزها و رویکردهای 
متفاوتی که در این حوزه وجود دارد، باعث شده ساماندهی 

در این عرصه با کندی رو به رو شود.
»محمدمهــدی شــریعتمدار« رئیــس انجمن صنفی 
فناوری های نویــن مالی ایــران در گفت وگوی اختصاصی 
بــا ایرنا درباره قانون گــذاری در حــوزه رمزارزها گفت: در 
حوزه رمزارزها در کشــور باید به ایــن نکته توجه کرد که 
مقررات گذاری برعهده دولت و سیاست های کلی نیز برعهده 
شــوراهای عالی اســت.وی افزود: یکی از مسائلی که باعث 
رنج صنایع می شــود، وجود تناقض در نگاه این سه بخش 
به رمز ارزها است. سیاســت های باالدستی معموال رویکرد 
توسعه ای و روشنگرانه دارند اما زمانی که به الزامات اجرایی 
یا عملیاتی می رسند، معموال نگاه و نظارت به سمت کنترلی 
شدن می رود و در عمل آن سیاست های باالدستی ناکارآمد 

می شود.
رئیس انجمن صنفی فناوری های نوین مالی ایران درباره 
ضرورت ساماندهی رمزارزها در کشور، افزود: به ساماندهی 

رمزارزها امیدوار هســتم و فکر می کنم با توجه به شــرایط 
کنونی مشکالت در آینده رفع شوند. زیرا اطمینان دارم در 
صورت برخورد ســلبی با رمزارزها، ریسک های بزرگتری به 
وجود خواهد آمد.شــریعتمدار تصریح کرد: نبود قانون یکی 
از چالش های اصلی در این قضیه اســت، اکنون یک مصوبه 
هیات وزیران و یک مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی 
که به تصویب هیات وزیران نرسیده، در حوزه رمزارزها وجود 
دارد.وی با تاکید بر این که در حوزه استخراج رمز ارز چندین 
مصوبــه در وزارت صمت وجود دارد، گفت: سیاســت های 
کلی و جهت گیری نظام برنامه های توسعه ای است ما حتی 
یک مصوبه محرمانه که توسط شورای عالی فضای مجازی 
تصویب شده نیز در حوزه دارایی های دیجیتال داریم. این ها 
نشــان می دهد که رویکرد حاکمیت رویکرد خوبی است اما 
زمانی برای اجرایی شدن به نهادهای اجرایی می رسد، آن ها 
با نگرانی ها و منافعی که در این حوزه دارند، پیشــرفت امور 
را با مشکل مواجه می کنند.این مقام صنفی تاکید کرد: نوع 
نگاه دســتگاه های اجرایی اما به این مسائل متفاوت است و 
آن مقرراتــی که در الیه اجرایی مصوب می کنند به شــدت 

کنترلی است. 
دســتگاه ها معموال ریسک را به صفر نزدیک می کنند تا 
هیچ اتفاق غیرقابــل پیش بینی رخ ندهد. مقررات کنترلی، 
همراه با جزئیات زیاد، مانعی برای توســعه هســتند. دلیل 
این که اقتصاد دیجیتال در ســال های گذشــته به صورت 
متوالی بین سه تا 6 درصد رشــد داشته، دلیلش این بوده 
که تنظیم گری خیلی شدید نبوده و حاکمیت و نهاد مجری، 
دخالت شــدید در فرایند رشد اقتصاد دیجیتال نداشته اند.

شــریعتمدار تصریح کرد: در این برهــه زمانی ما به قوانین 
و مقررات حداقلی برای پوشــش ریسک ها برای به رسمیت 

شناختن بازار رمز ارزها نیاز داریم. 
در کشــور ما اکنون دارایی دیجیتال، دارایی به حساب 
نمی آید. حتی اگر حتی این قدم را برداریم و دارایی دیجیتال 
را دارایی بدانیم، کفایت می کند.وی درباره رویکرد دولت بر 
بــازار رمز ارزها تاکید کرد: نگاه دولت و حاکمیت در واقع از 
چند طیف تشکیل شده است. نگاه برخی نهادها خوب و رو 

به پیشــرفت است و برخی کنترل گر هستند و نگاه امنیتی 
دارند. به همین دلیل نمی توان گفت که نگاه اصلی حاکمیت 
چیست اما به نظر می رســد که اکنون نگاه یکپارچه ای به 

مقوله رمز ارزها وجود ندارد.
مجلس »رمزارز« را دارایی می داند

رئیس انجمن صنفی فناوری های نوین مالی ایران تاکید 
کرد: در این میان، نظر مجلس مشــخص اســت. نه این که 
موافق و مروج حوزه رمز ارزها باشد اما معتقد است که رمز 
ارز وجــود دارد و آن را نوع دیگــری از دارایی می داند. نگاه 
کمیســیون اقتصادی نیز این اســت که باید در این زمینه 
قانون گذاری شود.شریعتمدار درباره نگرش شوراهای عالی 
به رمز ارزها گفت: شــورای عالی مبارزه با پولشــویی نگاه 
فوق العاده محتاطانــه ای به رمزارزهــا دارد، در مقابل نگاه 
شــورای عالی فضای مجازی باز و تنظیم گرانه است. بانک 
مرکزی نیز به دلیل وظیفه ذاتــی خود نگرانی هایی دارد و 
این طبیعی اســت. بانک مرکزی مسئولیت بیشتری دارد و 
همین مسئله باعث شده نگاه دقیق تری به منافع و مضرات 
این بخش داشــته باشند.وی خاطرنشان کرد: تاکنون عادت 
حاکمیت، توســعه زیرساخت های یکپارچه و متمرکز مانند 
زیرســاخت پرداخت، پولی، بانکی و مخابراتی بوده اســت. 
اما اکنون رمزارزها خالف رویه یکپارچه ســازی و به صورت 
غیرمتمرکز توســعه یافته اند. این خالف عادت اســت و به 
همین دلیل مســائلی را رقم می زند کــه باید آن ها را حل 
کرد.رئیس انجمن صنفی فناوری های نوین مالی ایران درباره 
ضرورت ســاماندهی رمزارزها در کشور افزود: به ساماندهی 
رمزارزها امیدوار هســتم و فکر می کنم با توجه به شــرایط 
کنونی مشکالت در آینده رفع شوند. چرا که اطمینان دارم 
در صورت برخورد ســلبی با رمزارزها، ریسک های بزرگتری 

به وجود خواهد آمد.
شــریعتمدار درباره دارایی های ایرانیان در بازار رمزارزها 
گفت: در پیمایشی که از 6 هزار نفر انجام شده، دارایی های 
مردم ایران در صنعت رمز ارز 2 دسته است. عده ای دارایی 
خود را در کیف پول شــخصی و پلتفرم های خارجی رمزارز 
و عده دیگر در پلتفرم های داخلی نگهداری می کنند. بیش 

از 3 میلیــون اکانت در پلتفرم های ایرانی و به همین اندازه 
نیز اکانت کیف پول  خارجی و داخلی فعال است. بر اساس 
آمار تخمین زده می شــود که هر اکانت مربوط به 2 تا 2.5 
نفر اســت.وی تاکید کرد: بخشــی از مردم، دارایی خود را 
در کیف پول شــخصی خود نگهداری می کنند و حاکمیت 
نمی تواند نظارت یا رصدی بر این دارایی داشته باشد. بخش 
دیگــری از مردم، دارایی خــود را روی پلتفرم های خارجی 
نگهداری می کنند که ریسک های تحریمی شامل آن می شود 
و این برای دارایی مردم یک تهدید جدی اســت. حاکمیت 
باید تا حد ممکن پلتفرم های ایرانی را کم ریســک کند تا 
ایرانیان بتوانند دارایی خود را روی کیف پول های شــخصی 
یــا پلتفرم های ایرانی نگهداری کنند. البته این کار عالوه بر 

نظارت و قانون گذاری، به آموزش نیز نیاز دارد.
شــریعتمدار افزود: ایرانی ها اکنون با چند ریسک مواجه 
هستند که با حداقل نظارت و تنظیم گری قابل پوشش است. 
این کــه یک کتابچه صفر تا 100 برای تنظیم گری در حوزه 
رمزارزهــا ایجاد کنیم و بگوییم همه چیز باید با این پیروی 
از این دســتورالعمل پیش برود، در دنیا شــیوه منسوخی 
به حســاب می آید، اکنون دنیا به ســمت کاهش ریسک ها 
حرکت کرد  اســت.وی افزود: حاکمیت نباید در این زمینه 
تصدی گری کند، چرا کــه در این صورت از کار اصلی خود 
که ریل گذاری و هدایت کســب وکارها است دور می ماند. از 
طرف دیگر باید توجه داشت که حاکمیت، بی قانونی در این 
حوزه را نیز در پیش نگیرد. توصیه بین المللی این است که 
حاکمیت ریسک ها را پوشش دهد و با حداقلی ترین الزامات 

در این بازار رقابت و امنیت ایجاد کند.
این مقام صنفی افزود: ابزارهای مالی مانند رمزارزها، ابزار 
حفظ و انتقال ارزش هستند و مردم ما نیز به همین جهت از 
این بازار استقبال کرده اند. نمی توان از این رویکرد جلوگیری 
کرد، این نیازی اســت که درمردم وجــود دارد و اگر با این 
نیاز، سلبی برخورد کنیم یا راهکارهای درستی برای آن در 
نظر نگیریم، راهکارهای غیررسمی در شبکه های اجتماعی 
و صرافی های غیررســمی به وجود می آید و دارایی مردم را 

تهدید می کند.

وقتی دیگران برای کاالهای مورد نیاز ما تصمیم می گیرند!

تهاتر نفت و کاال؛ دستاوردسازی به سبک دولت سیزدهم

رئیس انجمن صنفی فناوری های نوین مالی ایران مطرح کرد

ساماندهی بازار رمزارزها برای حفظ دارایی مردم

5۷ درصــد واردات کاالهای اساســی با رقمی بیش 
از 4.2 میلیارد دالر به خــوراک دام و طیور اختصاص 
داشته است که با حذف ارز 4200 تومانی با نرخ نیمایی 
و نزدیک به بازار آزاد تامین ارز خواهد شــد.به گزارش 
ایسنا، در بین هفت قلم دریافت کننده ارز 4200 تومانی،  
بخش قابل توجهی به نهاده های تولید برای دام و طیور 
اختصاص دارد و در مدت اخیــر در جریان طرح ابعاد 
حذف ارز ترجیحــی، همین موضوع آثار قیمتی آن بر 
کاالهای مصرفی مردم که به صورت غیر مستقیم از این 
کاالها تامین می شود، مورد نظر بوده است، اقالمی مانند 
گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و یا لبنیات.گندم ، 
روغن خام، دانه های روغنی، ذرت، جو، کنجاله سویا و 
بخشــی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی کاالهای 
وارداتی با ارز ترجیحی اســت، این در حالی اســت که 
بررسی وضعیت واردات نهاده ها نشان می دهد که بیش 
از 50 درصد واردات به سه قلم جو، ذرت و کنجاله سویا 
اختصاص یافته است.همچنین در ۹ ماهه امسال 20.1 
میلیون تن کاالی اساسی به ارزش 11.1 میلیارد دالر با 
نرخ 4200 تومان از گمرک ترخیص و وارد شده است 
که از این رقم 4.2 میلیارد دالر به وزن 11.5 میلیون تن 

برای ذرت، جو و کنجاله سویا بوده است.ذرت، همواره 
بیشترین واردات را در بین کاالهای اساسی دارد که از 
ابتدای امسال تا پایان آذرماه نیز بیش از هفت میلیون 
تن به ارز 2.4 میلیارد دالر واردات داشته که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته سه درصد از نظر وزن کاهش 
ولی 35 درصد ارزشــی رشد داشته اســت.جو، دیگر 
کاالیی است که در این مدت 2.6 میلیون تن به ارزش 
۷6۷.5 میلیون دالر وارد شــده که نسبت به سال قبل 
۹4 درصــد وزن و 135 درصد ارزش رشــد دارد.دیگر 
نهاده وارداتی با ارز 4200 تومانی، کنجاله سویا است که 
میزان آن 1.۹ میلیون تن به ارزش بیش از یک میلیارد 
دالر بوده اســت که در مقایســه با ۹ ماهه پارسال ۷۷ 
درصد وزن و 134 درصد ارزش رشــد دارد.روند تامین 
کاالی اساســی با ارز ترجیحی از کانال واردات در سال 
جاری رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوری که در 
مجموع نســبت به ۹ ماهه سال قبل 36 درصد از نظر 
وزن و 83 درصد ارزشــی افزایش دارد که این رشد به 
دلیل افزایش خشکســالی و همچنین رشد قیمت این 
اقالم در بازار جهانی اعالم شــده است و در سال آینده 

می تواند تسریع شود.

رئیــس کل بیمه مرکزی گفت: امســال 100 هزار 
میلیارد تومان خســارت توسط بیمه پرداخت شده و 
پرتفوی صدور بیمه نامــه به 110 هزار میلیارد تومان 
رسیده است.به گزارش ایرنا، »غالمرضا سلیمانی« در 
مراســم »تبادل فناوری صنعت بیمه« که با همکاری 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و صندوق نوآوری 
و شــکوفایی در محل این صندوق برگزار شد، افزود: 
صنعت بیمه یکی از انواع خدمات مالی در کشور است 
و ضعف هایی دارد که برای رفع آن و ارتقای فناوری در 
صنعت بیمه باید از ظرفیت شرکت های نوآور استفاده 
کنیم.وی اظهار داشــت: صنعت بیمه صنعتی آرام و 
در عین حال پیچیده و فنی اســت و افرد به طور عام 
گمان می کنند که مبلغی از بیمه گر دریافت می شــود 
و در مقابل هنگام پرداخت خســارت به فرد مشکالت 
بسیاری وجود دارد.رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: 
امسال پرتفوی صدور بیمه نامه به 110 هزار میلیارد 
تومان می رسد و 100 هزار میلیارد تومان نیز خسارت 
پرداخت شده است و در مجموع عملکرد صنعت بیمه 
220 هزار میلیارد تومان است، اما باید این رقم حداقل 
سه برابر شــود و به عملکرد 600 هزار میلیارد تومان 

برسیم و شــرکت های دانش بنیان می توانند وارد این 
عرصه شــوند زیرا بسیار سودآور است.وی بیان داشت: 
صنعت بیمه با بخش های مختلفی در ارتباط اســت، 
بــرای نمونه بیمه شــخص ثالث که بــا وزارت راه و 
شهرسازی، پلیس، قوه قضائیه و سازمان های مختلف 
در ارتباط است و با توجه به اینکه 25 میلیون خودرو 
با این موضوع درگیر هســتند، همین بخش 35 هزار 
میلیارد تومان از پرتفوی 110 هزار میلیارد تومانی را 

دربرمی گیرد.
سلیمانی تصریح کرد: اکنون در بخش صدور بیمه 
و خســارت به دلیل پیچیدگی  روش های ســنتی با 
اشکاالت زیادی روبه رو هســتیم که باید آسان سازی 
شــود.وی گفت: اکنون 33 شــرکت  جدیــد بیمه ای 
و شــرکت  دیجیتالی بدون حضور شعبه و به صورت 
فناورانه با ســرمایه 500 میلیون تومانی تشکیل شده 
است و 64 شرکت در صف ورود به این بخش هستند. 
رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشــت: بازار بیمه در 
حال گسترش اســت و امروز سرمایه گذاران متعددی 
به دلیل ظرفیت توســعه از ورود به این بازار استقبال 

می کنند.

پرداخت ۱۰۰هزار میلیارد تومان خسارت بیمه در سال ۱۴۰۰ ۵۷ درصد ارز ۴۲۰۰ به خوراک دام و طیور رسید

مدیر ارتباطات گروه بهمن: با افزایش تولید پاسخگوی 
نیاز متقاضیان خواهیم بود .مجتبی نظری مدیر ارتباطات 
گــروه بهمن ضمن عذرخواهی از متقاضیــان و خریداران 
بــه علت به تعویق افتــادن فروش خودروهــای فیدلیتی 
و دیگنیتــی پرایم اعالم کرد که روز یکشــنبه 26 دی ماه 
ســاعت 10 صبح فروش محصوالت بهمن موتور به صورت 
آنالین برگزار خواهد شد.مدیر ارتباطات گروه بهمن با اشاره 
به اینکه در لغو فروش روز دوشــنبه فقط بحث مشکالت 
زیرساخت اینترنتی فروش آنالین مطرح بوده است گفت: 
گمانــه زنی ها در موضوع افزایش قیمت و یا دخالت وزارت 
صمت در این موضوع صحیح نیست و فروش روز یکشنبه 

بهمــن با قیمت های قبلی انجام خواهد شــد و در موضوع 
فروش خودروها نیز وزارت صمت دخالتی نداشته و حمایت 
از توســعه تولید و همکاری در جهت رفــع موانع افزایش 
تولید در دســتور کار وزیر صمت است و انشااهلل با استقرار 
کامل اولین خط تولید خودروهای SUV در شرکت بهمن 
موتور که ساخت ســالن نصب پرس ها انجام پذیرفته و در 
حال آماده سازی اتاق رنگ و بقیه الزامات مربوط آن است 
افزایش تولید محسوس خواهیم داشت و بزودی نیاز انبوه 
متقاضیان ایــن خودروها و خودروهای جدید بهمن موتور 
برآورده می شــود.نظری در ادامه بــا رد ادعاهایی مبنی بر 
تصمیم شرکت بهمن موتور برای افزایش قیمت فیدلیتی و 

دیگنیتــی عنوان کرد که در فــروش هفته آینده هیچ 
افزایــش قیمتی وجود نخواهد داشــت و محصوالت طبق 
بخشنامه فروش دی ماه به عموم عرضه خواهد شد.شرکت 
بهمن موتور درصدد آن است که در هر مرحله از فروش همه 
تمهیدات الزم برای عرضه محصوالت دیگنیتی و فیدلیتی به 
مشتریان واقعی صورت بگیرد، از جمله تمهیداتی که شرکت 
بهمن موتور برای عرضه محصوالت به مشتریان واقعی انجام 
داده است می توان به ضوابط ثبت نام هر کد ملی یک خرید 
و صرفا برای افراد باالی 18 سال و دارای گواهینامه معتبر 
و عدم خرید خودرو در طرح های فروش پیشین اشاره کرد.

به گفته نظری، بهمــن موتور همچون دوره های قبل ثبت 
نــام با کد ملی و یا کد حقوقــی عاملیت ها خود را ممنوع 
کرده و همچنین حق واگذاری حقوق قراردادی و خودرو به 

غیر نیز از نظر بهمن موتور مورد تایید نمی باشد.همچنین 
تا پایان ســال خودروی ســواری رسپکت که یک سدان با 
مشخصات فنی باال و آپشن های روز دنیا است در کنار ون 
اینرودز که برای حمل بار و شبکه های مویرگی فروش قابل 
استفاده است به بازار عرضه خواهد شد.نظری در پایان گفت 
که سیاست گروه بهمن عرضه منصفانه خودروها با قیمت 
واقعی است و این موضوع که شرکت های دیگر خودروهای 
بــا همین تکنولوژی و حتی پایین تر را با قیمت باالی یک 
میلیارد عرضه می کننــد را مد نظر نداریم، گروه بهمن در 
تمامی خودروهایی که عرضه می کند اعم از سبک و تجاری 
همواره رعایت حقوق مشــتریان در قیمت و ارائه خدمات 
متمایز ویژه را در نظر دارد و در این راســتا ارائه بیشترین 
میزان گارانتی )از نظر زمانی و کارکرد( و خدمات ویژه است.

خودرو

فروش نقدی محصوالت گروه بهمن هفته آینده انجام می شود


