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 احياي شركت آلومينيوم پارس

 پس از ورشكستگي 
شركت آلومينيوم پارس كه به دليل تعويق تسهيالت بانكي ورشكست 
ش�ده بود، با حمايت هاي دس�تگاه قضاي�ي و اداره تصفي�ه و امور 
ورشكستگي دادگستري كل استان تهران به حيات خود ادامه داد. 
به گزارش خبرنگار مهر، شركت آلومينيوم پارس با حدود ۵۰ سال سابقه 
كه در زمينه توليد محصوالت آلومينيوم فعاليت داشت، به دليل مشكالت 
گوناگون ورشكسته شد. با ورود دستگاه قضايي اين واحد توليدي احيا  شد. 
در حال حاضر شركت در سه ش��يفت و با تمام ظرفيت فعاليت مي كند و 
اقداماتي در حال انجام است تا ظرفيت توليد افزايش پيدا كند. ورشكستگي 
اين شركت در سال ۹۳ پس از انجام بررسي هاي اوليه تصويب و از سال ۹۴ 
تحويل اداره تصفيه و امور ورشكستگي شد. علت اصلي اين ورشكستگي 
اين بود كه پس از واگذاري شركت در سال ۷۸ به بخش خصوصي، تمامي 
حمايت هاي دولتي از آن قطع مي ش��ود و عالوه بر آن ني��ز اجازه واردات 
محصوالت مشابه از خارج از كشور داده مي شود. اين واحد توليدي به دليل 
تعويق تسهيالت بانكي با مشكل مواجه شده بود و در نهايت ورشكست شد. 
ش��ركت آلومينيوم پارس در سال هاي ۸۷، ۸۸ و ۸۹ س��االنه ۲۰ ميليارد 
تومان زيان س��االنه داشته است. تمامي زيان انباش��ته اين واحد توليدي 

پوشش داده شده و اكنون به سوددهي رسيده است.  
........................................................................................................................

ترديد در كاهش تسهيالت معوق بانكي 
كارش�ناس ارش�د بانكي يكي از داليل كاهش نس�بت تسهيالت 
معوق بانك ها به 7/6 درصد را افزايش بي س�ابقه حجم تسهيالت 
پرداخت�ي و ن�ه »بهداش�ت اعتب�اري« بانك ه�ا اع�الم ك�رد. 
به گزارش مهر، عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي هفته گذشته 
در گفت وگوي ويژه خبري عنوان كرد كه نس��بت تسهيالت معوق به 
كل تسهيالت در نظام بانكي به ۷/6 درصد كاهش يافته است. عباس 
دادجوي توكلي، مدرس بانكداري درباره صحت و امكان پايداري اين 
نسبت ۷/6 درصدي گفت: اينكه اين نس��بت اعالمي قابل اتكا بوده يا 
خير، يك موضوع است و موضوع ديگر بررسي ريشه ها و داليل »كاهش 

نسبت مطالبات غيرجاري« در كشور است. 
وي توضيح داد: در دهه اخير بانك ها به دليل عدم تمايل براي ذخيره گيري 
كه خود موجب كاهش حجم دارايي ها مي شود از يكسو و همچنين از طرف 
ديگر شناس��ايي هزينه هاي مطالبات مشكوك الوصول كه موجب كاهش 
سودآوري و بعضاً منفي شدن »حقوق صاحبان سهام« مي شد از شناسايي 
دقيق نسبت مطالبات غيرجاري امتناع مي كردند. مسائل مربوط به ناترازي 
و لزوم بيش ارزش گذاري انواع دارايي ه��ا نيز بر اين داليل افزود تا بانك ها 
از راهكارهايي همچون امهال بي ضابطه تس��هيالت و معامالت صوري در 
حوزه تسهيالت دهي نهايت اس��تفاده را ببرند. توكلي ادامه داد: سواي از 
تس��هيالت اعطايي به بنگاه هاي فرعي، وابسته، مش��اركت خاص و... در 
كنار سرمايه گذاري ها و همچنين سرفصل دريافتني ها كه همگي محملي 
براي »بنگاهداري بانك ها« محسوب مي شود، در مورد اشخاص عادي از 
رويكردهاي به شدت ربوي مانند »جعاله احيا« براي امهال استفاده مي شد 

كه به شدت بر توليد بخش حقيقي اثر منفي داشت. 
اين مدرس بانكداري افزود: با توجه به اين موضوع، بانك مركزي از نيمه 
سال ۱۳۹۸ به درستي و با رويكردي نظارتي وارد عرصه شد و به تهيه، 
تدوين و ابالغ »دستورالعمل امهال مطالبات«، اقدام كرد، اما متأسفانه 
اصالحيه دستورالعمل مذكور در سال ۱۳۹۹ با مواردي همراه شد كه 
بعضاً دست بانك ها را براي امهال باز گذاشت. براي نمونه حذف شرط 
پيش پرداخت ۲۰ درصد جهت امهال، بخشي از اين موارد است. با اين 
حال اين دس��تورالعمل حاوي نكات خوبي بود از جمله آنكه با امهال 
تسهيالت، »برچسب امهالي بودن« آن برداشته نشده و اين مي تواند 
رديابي نهاد ناظر را آسان تر كند كه البته بايد تمامي راه هاي دور زدن آن 

توسط بانك ها از سوي مقام ناظر مورد بررسي قرار گيرد. 
توكلي درباره ۷ درصد بودن نسبت تس��هيالت غيرجاري طبق گفته 
رئيس كل بانك مرك��زي اينطور توضيح داد: اين موضوع كه نس��بت 
تس��هيالت غيرجاري در حال حاضر به ۷/6درصد رس��يده نيز محل 
بحث است. اگر نسبت تسهيالت غيرجاري را به صورت تقسيم »حجم 
تسهيالت معوق، سررس��يد گذشته و مش��كوك الوصول« بر »حجم 
تسهيالت« بدانيم، با توجه به افزايش بي سابقه حجم تسهيالت - كه 
بعضاً در صورت امهالي نبودن مي تواند محل خلق نقدينگي هم باشد- 
كاهشي در اين س��طح در نسبت نكول تس��هيالت، چندان نمي تواند 

نمايانگر افزايش »بهداشت اعتباري« باشد. 
اين م��درس بانكداري گفت: ب��ا اين حال صحت اين نس��بت اعالمي 
)نسبت ۷/6درصدي تس��هيالت غيرجاري( زماني اثبات مي شود كه 
مدتي از اعطاي تس��هيالت اعطايي طي يك سال اخير بگذرد و ميزان 
نكول آن معين شود. به واقع صحت اين نسبت در حدود يك سال پس از 
رفع محدوديت هاي كرونا و با فرض عدم رشد فزاينده مخرج كسر )رشد 

فزاينده تسهيالت( عيان خواهد شد.
........................................................................................................................
تالش عراق براي كاهش وابستگي به گاز ايران
ع�راق قص�د دارد در كن�ار افزاي�ش تولي�د گاز از مناب�ع 
داخل�ي ب�ا احي�اي پ�روژه خ�ط لول�ه گاز مص�ر- س�وريه- 
ع�راق، وابس�تگي خ�ود را ب�ه ب�رق و گاز اي�ران كاه�ش دهد. 
 به گزارش اويل پرايس، عراق قصد دارد ۱۵ ميليارد دالر براي پروژه هاي 
جديد گازي خود هزينه كند تا وابستگي آن به واردات گاز، يعني يكي 
از بلندمدت ترين و بزرگ ترين مش��كالت بغداد برطرف ش��ود. بغداد 
خوش بين است با توسعه همزمان چندين پروژه بزرگ تا سال ۲۰۲۴ و 
۲۰۲۵ به خودكفايي در زمينه گاز برسد. اين تصميم بغداد شركت هاي 
بزرگي مثل توتال فرانسه و س��ينوپك چين را هم دربر مي گيرد. عراق 
همزمان با ادام��ه توليد داخل��ي گاز، اعالم كرده كه قص��د دارد پروژه 
فراموش ش��ده خط لوله خود را هم احيا كند.  احسان عبدالجابر، وزير 
نفت عراق ادعا كرده بود گاز سوريه در ۲۹ آوريل طي قراردادي وارد عراق 
خواهد شد كه بعد مشخص شد منشأ اين گاز طبيعي سوريه نيست، بلكه 
از مصر مي آيد. يك موضوع قابل توجه در مذاكرات بغداد و دمش��ق در 
مورد خط لوله گاز اين است كه نمايندگان مصر يا نمايندگان شركت هاي 
توليدكننده گاز در ميادين مديترانه در مصر در اين گفت وگوها حاضر 
نبودند. فائق آمدن بر چالش هايي كه خط لوله گاز مصر-سوريه- عراق 
ايجاد مي كند، مستلزم يك استعداد ديپلماتيك استثنايي است، چون 

بغداد را همزمان در مقابل تهران و واشنگتن قرار مي دهد. 
عراق براي حل اين مسئله وزير انرژي خود را به تهران فرستاد تا تأكيد 
كند كش��ورش خريد گاز و برق از ايران را ادام��ه مي دهد و بدهي هاي 
خود را به تهران پرداخت مي كند. اطمينان از ورود گاز مصر به عراق با 
چندين مانع مواجه است؛ اول اينكه ايده احياي يك پروژه قديمي به 
چيزي بيش از حمايت سياسي نياز دارد. دولت هاي مصر، اردن، سوريه 
و لبنان در ۲۰۰۴ توافق كردند بغداد را وارد شبكه خط لوله گاز عرب 
كنند با اين تصور كه عراق گاز خود را به اروپا صادر مي كند. اما بخش 
سوريه اين شبكه خط لوله حداقل به مدت يك دهه بدون استفاده مانده 
و مورد حمله هاي خرابكارانه قرار گرفته است و سوريه منابع مالي كافي 
براي تعمير اين خطوط لوله و ادامه آن تا مرز عراق را ندارد. نه مصر و نه 
عراق هيچ كدام نمي توانند ميليون ها دالر هزينه خطوط لوله اي را بدهند 
كه ممكن است در هر زماني مورد حمله داعش قرار بگيرد. با وجود دور 
از ذهن بودن خط لوله مصر- س��وريه -عراق، احياي آن در برنامه هاي 

كوتاه مدت عراق قرار گرفته است. 
 عراق تقاضاي معافيت دو ساله براي واردات گاز و برق از ايران را كرده 
است. اگرچه دولت امريكا تا حاال با تمديد اين معافيت ها موافقت كرده، 
ولي هر دو كشور از اين روند تكراري خسته شده اند. بنابراين توسعه ايده 

وارد كردن گاز مصر، عراق را از برق ايران بي نياز مي كند.

تابستان امسال خاموشي در پيش داريم
مديرعام�ل تواني�ر گف�ت: م�ا ب�راي حف�ظ ش�رايط موج�ود 
نيازمن�د ي�اري هم�ه م�ردم هس�تيم و اگ�ر مص�رف ب�رق 
ش�د.  نخواهي�م  ب�رق  قطع�ي  دچ�ار  ش�ود،  مديري�ت 
به گزارش تسنيم، محمد حسن متولي زاده، مديرعامل شركت توانير 
اظهار داش��ت: خاموش كردن حتي يك المپ اضاف��ه نيز مي تواند در 
كاهش مصرف برق و جلوگيري از بروز خاموش��ي مؤثر باش��د، اگر هر 
مش��ترك تنها يك المپ اضافي را خاموش كند، مصرف برق كشور به 

اندازه يك نيروگاه هزار مگاواتي كاهش خواهد يافت. 
وي افزود: حساسيت همه افراد نسبت به مديريت مصرف برق مي تواند 
باعث حفظ محيط زيست شود؛ چراكه هر يك كيلووات ساعت مصرف 

برق باعث انتشار يك كيلوگرم گازCO ۲ در جو مي شود. 
مديرعامل توانير تصريح كرد: هر كولر گازي به اندازه ۲۰ دستگاه تنفس 
مصنوعي برق مصرف مي كند و استخراج هر يك عدد بيت كوين، باعث 

انتشار ۳۰۰ هزار تن گاز كربن در فضا مي شود.
متولي زاده با اشاره به كاهش مش��تركان پرمصرف با اجراي طرح برق 
اميد گفت: برق اميد باعث ش��ده تا  ۷/۵ ميليون مش��ترك از تخفيف 
صددرصدي بهاي برق بهره مند شوند؛ اين درحالي است كه ۲/۵درصد 
مشتركان كشور )۷۵۰ هزار مشترك( كه پرمصرف هستند، به اندازه 

۲۰ برابر مجموع مشتركان كم مصرف، برق مصرف مي كنند. 
وي ادامه داد: براي تمام دس��تگاه هاي اداري وزارت نيرو و صنعت آب 
و برق در مناطق معتدل مانند تهران اس��تفاده از كولرگازي ممنوع و 
در مناطق گرم دما بايد روي ۲6 درجه باش��د. همچنين امس��ال براي 
سازمان هاي دولتي تأكيد شده است كه مصرف برق خود را ۵۰ درصد 
كاهش دهند. متول��ي زاده خاطرنش��ان كرد: برق س��ازمان هايي كه 
پرمصرف باشند و مواردي را كه ابالغ شده اس��ت رعايت نكنند، قطع 

خواهد شد و با آنها برخورد مي شود. 
........................................................................................................................

چين مقصد جديد فوالد ايران
وزارت صم�ت اع�الم ك�رد ك�ه ص�ادرات ش�مش ف�والد آزاد 
ش�ده اس�ت و ح�اال بخ�ش خصوص�ي ب�ه دنب�ال پي�دا كردن 
بازاره�اي بين الملل�ي ب�راي ف�روش اي�ن محص�ول اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، دو روز گذش��ته نيز وزارت صمت در مجوزي جديد 
اعالم كرد كه صادرات شمش فوالد مجاز خواهد بود. به اين ترتيب يكي 
از مهم ترين محصوالت توليدي ايران بار ديگر امكان عرضه به بازارهاي 
جهاني را خواهد داش��ت و بخش خصوصي به دنبال پيدا كردن بازاري 
براي انتقال اين محصوالت است. هرچند در سال هاي گذشته چين خود 
به عنوان يكي از بزرگ ترين توليدكننده هاي فوالد جهان شناخته شده 
و در اين عرصه ظرفيت توليد بسيار گسترده اي دارد، اما به نظر مي رسد 
بازار واردات اين كشور به روي شركت هاي ايراني باز است و حتي مي توان 

در اين حوزه از تعرفه ترجيحي براي تجارت نيز استفاده كرد. 
بهادر احراميان، عضو سابق هيئت نمايندگان اتاق تهران در اين رابطه 
گفته است: تقاضايي كه در حدود يك ونيم سال  گذشته سركوب شده، 
با بازگش��ايي مجدد صنايع و اجتماعات افزايش يافته است. به همين 
دليل مشاهده مي كنيم كه قيمت بسياري از محصوالت صنعتي و مواد 
اوليه نظير مس، آلومينيوم، س��نگ آهن و حتي نفت در حال افزايش 
اس��ت. دولت چين نيز با علم به اين تحوالت، ضمن متوقف س��اختن 
مشوق هايي كه روي صادرات فوالد اعمال كرده بود، در مورد واردات از 
برخي كشورها از جمله ايران وضعيت تجارت ترجيحي در نظر گرفته 
است. به طوري كه محصوالت ايراني با تعرفه ۲ يا ۳ درصدي مي تواند 

وارد بازار چين شود. 
 او با بيان اينكه »قيمت ه��اي جهاني به صورت هفتگي درحال جهش 
است« ادامه داد: پيش بيني ها بر اين است كه اين روند بيش از يكسال 
دوام نخواهد داش��ت و به تدريج بعد از سپري شدن اين دوره و كاهش 
تقاضاي انباشت ش��ده، ش��اهد آن خواهيم بود كه در زمان كوتاهي، 
وضعيت به ش��رايط قبل بازگردد و حتي قيمت ها دچار س��قوط شود. 
برآوردها اين گونه است كه اين روند نزولي از اوايل ۲۰۲۲ اتفاق بيفتد. 
احراميان اين موقعيت را براي كش��وري چون ايران گذرا توصيف كرد 
و به سايت اتاق بازرگاني تهران گفت: اين موقعيت گذرا بوده و دائمي 
نيست و شايد هر ۱۰۰ سال يكبار در دنيا يك پاندمي به وقوع بپيوندد 
كه ش��رايط اقتصاد را از حالت باثبات خارج كند. از اين رو، طرز فكر و 
نگاه ما نيز بايد منعكس كننده توجه به اين وضعيت بس��يار نادر باشد. 
در واقع در اين دوره بايد هر چه كه مي تواني��م توليد كنيم و با قيمت 
باالتر بفروشيم. به بيان ديگر اكنون زمان آنكه در مورد مسائل بلندمدت 
صحبت كنيم. نيست و هر آنچه كه بهتر قابل عرضه است را بايد عرضه 
كنيم. بعد از آن، كمتر از يكسال ديگر زمان داريم كه در مورد مسائل 

درازمدت برنامه ريزي كنيم. 
........................................................................................................................

استقبال سرد مردم از سامانه ملي امالك
در حالي ح�دود 40 روز از آغ�از الزام ثب�ت اطالعات در س�امانه 
مل�ي ام�الك و اس�كان مي گ�ذرد ك�ه ط�ي اي�ن م�دت هي�چ 
اطالع رساني درباره تعداد امالك ثبت ش�ده منتشر نشده است. 
به گزارش تسنيم، از ۱۹ فروردين ماه امسال ثبت اطالعات امالك براي 
اشخاص حقيقي )مالك و مستأجر( در سامانه ملي امالك و اسكان آغاز 
شد. بر اس��اس زمانبندي اعالم شده از س��وي وزارت راه و شهرسازي 
سرپرستان خانوار بايد بر اساس آخرين رقم كد ملي از ۱۹ فروردين تا 
۹ ارديبهشت ماه اقدام به ثبت امالك خود در سامانه مذكور مي كردند. 
همچنين از ۱۰ ارديبهشت تا ۱۹ خرداد نيز سرپرستان خانوار با هر رقم آخر كد 
ملي مي توانند نسبت به ثبت اطالعات سكونتي خود در سامانه امالك و اسكان 
اقدام كنند. اين در حالي بود كه معاون وزير راه و شهرسازي ۳۱ فروردين ماه 
با ادبياتي متفاوت سعي كرد مردم را به ثبت اطالعات در سامانه ملي امالك و 
اسكان تشويق كند. محمود محمودزاده با بيان »كساني كه امالك زيادي هم 
دارند در خطر ماليات نيستند« به امضاي قراردادهاي صوري توسط برخي 

مالكان در بنگاه هاي امالك واكنش نشان داد. 
برخالف وع��ده معاون مس��كن و س��اختمان وزير راه و شهرس��ازي، 
اطالع رساني مناسبي در خصوص ثبت نام در سامانه امالك و اسكان از 
سوي معاونت مسكن و ساختمان صورت نگرفته است. در واقع اين روابط 
عمومي وزارت راه و شهرسازي بوده كه جور كم كاري اين معاونت را در 

اين مقوله به دوش كشيده است. 
حدود ۴۰ روز از الزامي شدن ثبت نام در س��امانه ملي امالك و اسكان 
مي گذرد، اما طي اين مدت نه وزير راه و نه معاون مسكن و ساختمان 
وي هيچ اطالع رساني درباره تعداد افرادي كه به سامانه امالك مراجعه 
و ثبت  اطالعات كرده اند، انجام نداده اند. حدود ۲۳ روز ديگر براي ثبت 
اطالعات افراد حقيقي در سامانه امالك و اسكان باقي مانده و مشخص 
نيس��ت چه زماني ثبت اطالعات افراد حقوقي در س��امانه مذكور آغاز 
مي ش��ود. به گفته برخي نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي حداقل 

نيمي از خانه هاي خالي كشور به بانك ها تعلق دارد. 

دس�تورالعمل  تراب�ري  هماهنگ�ي  عال�ي  ش�وراي 
مس�افر  عموم�ي  حمل ونق�ل  بلي�ت  ن�رخ  تعيي�ن 
ج�اده اي را ت�ا س�قف ن�رخ ت�ورم س�االنه تصوي�ب ك�رد. 
به گزارش تسنيم، ميزان تعديل نرخ پايه ساالنه به پيشنهاد كانون ها 
و اتحاديه هاي هر بخش تا سقف نرخ تورم ساالنه بخش حمل ونقل 
اعالمي توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين مي شود. 
پس از تعيين نرخ از سوي اتحاديه ها يا كانون هاي ذي ربط، مراتب 
به س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي منعكس و پس از تأييد 
س��ازمان به جهت انطباق با ضوابط، براي اجرا به اتحاديه يا كانون 
مربوطه ارسال می شود و از سوي آنها ابالغ خواهد شد. در صورت 

درخواست كانون ها و اتحاديه ها براي تعديل نرخ جابه جايي مسافر 
به ميزان بيش از نرخ تورم اعالمي توس��ط بانك مركزي، نرخ پايه 
ساالنه به پيش��نهاد كارشناس��ي كانون ها و اتحاديه ها متناسب با 
عوامل مؤثر بر قيمت تمام  شده حمل ونقل تعيين و مراحل بعدي 

مطابق با آنچه گفته شد، انجام مي شود. 
نرخ جابه جايي مسافر در سفرهاي دربستي به صورت توافقی بين 
متقاضي و شركت حمل ونقل مسافر تعيين مي شود. همچنين نرخ 
جابه جايي مسافر در سفرهاي يكس��ر خالي در ايام نوروز، اربعين 
حس��يني و دهه پاياني ماه صفر به منظور افزايش توان عملياتي و 
مديريت بهره وري ناوگان به پيش��نهاد كانون ها و اتحاديه هاي هر 

بخش تعيين می شود و مراتب به س��ازمان منعكس و پس از تأييد 
س��ازمان به جهت انطباق با ضوابط براي اجرا به اتحاديه يا كانون 

مربوطه ارسال و از سوي آنها ابالغ خواهد شد. 
در اين مصوبه بن��دي نيز براي نظارت بر حس��ن انجام كار در نظر 
گرفته شده است. بر اين اساس درج نرخ، شرايط فروش و استرداد 
بليت و اطالع رس��اني آن از طريق وبسايت كانون ها و اتحاديه هاي 
ذي ربط و همچنين در محل فعاليت الزامي است. اعمال نظارت در 
خصوص اطمينان از فروش بليت با رعايت نرخ هاي مربوطه، توسط 
ادارات كل استان ها و دفاتر نمايندگي سازمان راهداري و حمل ونقل 

جاده اي و كانون ها و اتحاديه هاي حمل ونقل انجام مي شود.

افزايش قيمت بليت اتوبوس

مدير عامل صرافي رم�زارز داخلي با بيش از 
۲00 هزار كاربر بازداش�ت ش�د؛ اي�ن رويداد 
بسياري از ايراني هاي دارنده رمز ارز را به سمت 
صرافي هاي خارجي جه�ت مبادالت ارزهاي 
ديجيتال هدايت خواهد كرد، در اين ميان بايد 
گفت طي يك هفته اخير شاهد سقوط ارزش 
رمز ارزهاي هس�تيم به طوري كه بيت كوين 
حداقل ۲5درصد ريزش را تجربه كرده  است. 
گزارش ها بيانگر آن است كه ۱۲ ميليون ايراني 
رمز ارز دارند كه اغلب اين اشخاص طي شش ماه  
گذش��ته به اين بازار ورود كرده اند و شيوه تهيه 
اين محص��ول الكترونيكي نيز به ش��كل خريد 
آنالين بوده اس��ت، با توجه به اينك��ه اين روزها 
اخبار نگران كننده اي در رابطه با مسدود سازي 
درگاه پرداخ��ت صرافي هايي كه به معامله گران 
رمز ارزها خدمات مي دهند، در جامعه منتش��ر 
شده، طبيعي است كه سرمايه گذاران نسبت به 

دارايي ديجيتال خود نگران باشند. 
بعد از نوسان شديد بازار سرمايه در سال ۹۹ بسياري 
از سهامداران مالباخته در بازار سهام، كه از وضعيت 
اداره و روند بازار سهام خشمگين و ناراحت بودند، 
به ش��كل هيجاني وارد بازار رمز ارزها ش��دند، اين 
در حالي است كه پژوهش ها نشان مي دهد اغلب 
ايراني هاي دارنده رمز ارز نيز طي ش��ش ماه اخير 
وارد اين بازار ش��دند، حال با توجه به ريسك هايي 
كه متوج��ه بعد حقوقي س��رمايه گذاري در حوزه 
رمز ارزها در ايران است و همچنين ارزش ارزهاي 
ديجيتال ني��ز مدتي با نوس��ان هاي قابل مالحظه 
همراه شده است، بي شك سرمايه گذاران در حوزه 

رمز ارزها دچار نگراني شده اند. 

   كوچ به سمت صرافی های خارجی
با توجه به ريسك هاي حقوقي كه متوجه فعاليت 
در حوزه ارزهاي ديجيتال است، سرمايه گذاران 
ايراني ارزهاي ديجيتال به جه��ت برخورداري 
از امنيت بيشتر به س��مت صرافي هاي خارجي 
حركت كردند، به طوري كه روز گذش��ته حتي 
برخ��ي از فعاالن از كان��ال نوبيتكس ب��ه كانال 
كوينكس حرك��ت كردند، بدي��ن ترتيب انتظار 
مي رود ط��ي روزه��اي آت��ي نيز ش��اهد كوچ 
س��رمايه گذاران در حوزه ارزه��اي ديجيتال به 
سوي صرافي هاي خارجي باشيم. در پي رشدهاي 
حيرت  انگي��ز رمز ارزها چند روزي مي ش��ود كه 
ارزهاي شاخص ديجيتال مثل بيت كوين و اتريوم 
سقوط هاي قابل مالحظه اي را تجربه مي كنند، 
به طور نمونه بيت كوين تنها در يك هفته گذشته 

۲۵ درصد سقوط را تجربه كرد. 
   روز خونين بازار جهاني ارزهاي مجازي

ريزش ارزهاي مجازي آنقدر س��نگين است كه 
برخي از رسانه هاي اين ريزش را دوران خونين 

ارزهاي مجازي توصيف مي كنند. 
ارزش بيت كوين با ۹/6 درصد س��قوط به حدود 
۴۴ هزار و ۵۰۰دالر رسيده است. اين قيمت نسبت 

به هفته پيش هم ۲۴/۴ درصد پايين تر است. 
سقوط قيمت بيت كوين باعث شد تا پس از مدت ها 
ارزش كل ب��ازار بيت كوين ب��ه زي��ر ۹۰۰ ميليارد 
دالر آمده و هم اكن��ون به رق��م ۸۳۹ ميليارد دالر 
رسيده است. تعداد بيت كوين هاي موجود در جهان 
هم به ۱۸ ميليون و ۷۱۲ هزار و ۵۰ عدد رسيده است. 
اتريوم هم ۱۲ درصد سقوط كرده و در حالي كه همين 
چند روز پيش ب��االي ۴ ه��زار دالر را ديده بود، هم 

اكنون حدود ۳هزارو۴۰۰ دالر در حال معامله است. 
تنها در ۲۴ ساعت ۲۴۳ ميليارد دالر در بازار جهاني 
ارزهاي مجازي جابه جايي پول انجام شده و ارزش 
كل اين بازار با كاهش ۹/۳۱ درصدي نس��بت به 

ديروز به ۲ هزار و ۸۲ ميليارد دالر رسيده است. 
از سوي ديگر سينا اس��توري، مدير عامل صرافي 
رمزارز كريپتولند با دستور دادسراي ويژه جرائم 
اقتصادي ب��ه دليل اخ��الل در نظ��ام اقتصادي 
بازداشت ش��د، البته ش��ايعاتي وجود داشت كه 
ريزش 6۰ درصدي ارزش رم��ز ارز BRG در اثر 

نوسانگيري صرافي فوق انجام گرفته است. 
براساس گزارش، تنديس بهترين سايت كسب 
و كار س��ال ۹۹ در آخرين دوره جشنواره وب و 
موبايل به اين صرافي اهدا شده بود. عالوه براين 
تنديس مردمي بهترين شركت ها و مؤسسه هاي 
خصوصي سيزدهمين جشنواره وب و موبايل نيز 

به آموزشگاه كريپتولند تعلق گرفت. 
شركت يكتا اكسير س��بز با نام تجاري كريپتولند 
از سال ۹6 به مدت چهار س��ال است كه در زمينه 
بالكچين و رمزارزها فعاليت دارد و بيش از ۲۰۰هزار 
كاربر فارسي زبان در سرتاسر دنيا از مشتريان اين 
صرافي هس��تند. كريپتولند اولي��ن و معتبرترين 
صرافي رمزارزي داخلي است كه خدمات معامالتي 
بيش از ۳۰۰ رمزارز را از جمله بيت كوين، تتر، اتر، 
اليت كوين و ريپل را عرض��ه مي كند. اين صرافي 
همچنين ب��ه ص��ورت دو زبانه طراحي ش��ده و از 

زبان هاي فارسي و انگليسي پشتيباني مي كند. 
رئيس پليس امني��ت اقتصادي ته��ران بزرگ 
اعالم كرده  صرافي هاي داخل��ي مجوزي براي 
معام��الت رمزارزه��ا ندارن��د، اما تع��دادي از 

صرافي ها با هماهنگي بان��ك مركزي اين كار را 
انجام مي دهند. هنوز مجوزي ب��راي معامالت 
ارزهاي ديجيتال صادر نش��ده، البته هدفمند و 
قانونمند كردن اين كار در دستور كار است. روز 
گذشته پس از چند روز گمانه زني هاي مختلف 
در ش��بكه هاي اجتماعي، مركز بررسي جرائم 
س��ازمان يافته س��ايبري با صدور اطالعيه اي، 

دستگيري سينا استوري را تأييد كرد. 
در اين اطالعيه آمده اس��ت: اعض��اي »توكن« 
غيرقانوني، بدون پشتوانه و غيرمعتبر BRG به 
اتهام اخالل در نظام اقتصادي كشور و با دستور 
دادسراي ويژه جرائم اقتصادي دستگير شدند. 
مقابله با اين شبكه كه بنا بر گزارش هاي مردمي، 
رصدهاي ميداني و درخواست هاي كنشگران و 
مراكز تخصصي و علمي مربوطه، از حدود ۹ ماه 
پيش آغاز ش��ده بود، اكنون و پس از كامل شدن 
تحقيقات و اثب��ات كالهبرداري ه��اي آن براي 
كارشناسان اين مركز، وارد مرحله جديدي شده 
و برخورد قضايي با آن در دس��تور كار دادسراي 

ويژه جرائم اقتصادي قرار گرفته است. 
توكن يا TOKEN، يكي از انواع ارزهاي ديجيتال 
به حس��اب مي آيد كه بدون نياز به داش��تن يك 
بالكچين مجزا، براي خود، بر بستر بالكچين ديگر 
ارزهاي ديجيتال به وج��ود مي آيد. از اين رو توليد 
توكن ها با سادگي همراه است. نداشتن پشتوانه، 
تبليغات ش��عاري، تمركز عمده س��رمايه در چند 
كيف پول و ايجاد نوس��ان جهت تخليه س��رمايه 
مردم، موج سازي هاي جعلي و غيرواقعي و همچنين 
قيمت سازي جعلي تنها بخش��ي از شاخصه هاي 

كالهبردارانه پروژه BRG است.

ش�ركت يكتا اكسير سبز 
با نام تجاري كريپتولند از 
سال ۹6 به مدت چهار سال 
است كه در زمينه بالكچين 
و رمزارزه�ا فعاليت دارد 
و بيش از ۲00 ه�زار كاربر 
فارس�ي زبان در سرتاسر 
دني�ا از مش�تريان اي�ن 
صرافي هستند. كريپتولند 
اولين و معتبرترين صرافي 
رمزارزي داخلي است كه 
خدمات معامالتي بيش از 
300 رمزارز  را از جمله بيت 
كوين، تتر، اتر، اليت كوين 
و ريپ�ل را عرضه مي كند. 
اين صراف�ي همچنين به 
صورت دو زبان�ه طراحي 
زبان ه�اي  از  و  ش�ده 
ف��ارس�ي و انگليس�ي 
پشتيب�ان�ي م�ي كن��د

مديرعام�ل ش�ركت دخاني�ات ب�ا اش�اره 
به س�هم 70درص�دي دو ش�ركت خارجي از 
ب�ازار دخانيات ايران گفت: خصوصي س�ازي 
ش�ركت دخاني�ات فق�ط حلقه پرس�ود اين 
صنعت را به شركت هاي خارجي واگذار كرد. 
به گزارش فارس، س��ياوش افضلي در پاسخ به 
س��ؤالي در خصوص وضعيت پرداخت روياليتي 
)حق مالكيت برند( از سوي شركت هاي خارجي 
كه در ايران سيگار توليد مي كنند، اظهار داشت: 
قباًل اي��ن روياليتي به وزارت صنعت و ش��ركت 
دخانيات پرداخت مي ش��د كه باب��ت هر كارتن 
س��يگار حدود ۳۰دالر بود، اما حاال به جاي اين 
رقم، ش��ركت هاي خارجي ماليات و عوارض به 
دولت پرداخت مي كنند كه اخت��الف زيادي با 

مبلغ روياليتي قبلي دارد. 
وي ادام��ه داد: ع��وارض و مالياتي كه ش��ركت 
دخانيات پرداخ��ت مي كند ح��دود ۲۵ درصد 
اس��ت، اما اين رقم براي ش��ركت هاي خارجي 
ح��دود ۳۵ درص��د تعيين ش��ده اس��ت. قباًل 
ش��ركت هاي خارجي در قبال صنعت دخانيات 
ايران تعهداتي داش��تند كه ارتقای كشاورزي و 
محصوالت اين صنعت از جمله اين تعهدات بود 
و در عين حال بايد تكنولوژي و ماشين آالت نيز 
به كشور وارد مي كردند، اما حاال چنين تعهداتي 
برايشان وجود ندارد. افضلي با بيان اينكه در حال 

حاضر ارزش بازار دخانيات ايران حدود ۴۰ هزار 
ميليارد تومان است، گفت: س��هم شركت ملي 
دخانيات در اين بازار از نظر ريالي ۵ درصد است، 
 JTI در حالي كه ۷۰ درصد اين بازار به دو شركت
ژاپن و BAT امريكايي � انگليسي تعلق دارد كه 
مواد اوليه را آماده به كشور وارد و در اينجا سيگار 

توليد مي كنند. 
وي با تأكيد بر اينكه سياس��تگذاران كشور بايد 

طوري عمل كنند كه اولويت با توليد داخل باشد 
به نحوي كه بتوانيم با شركت هاي خارجي رقابت 
كنيم، افزود: ما موظفيم تمام توتون كشاورزان 
اي��ران را خري��داري كني��م و در اين ش��رايط 
ش��ركت هاي خارجي نبايد خرمن آماده را وارد 
كنند و در اينجا كاغذ س��يگار را پر و بسته بندي 
كنند. اين موضوع امكان رقابت را براي ش��ركت 

دخانيات ايران از بين مي برد. 

مديرعامل ش��ركت دخانيات با بيان اينكه اين 
مس��ائل را به وزارت صنعت و وزي��ر صنعت نيز 
ارائه كرده ايم، گفت: حضور شركت هاي خارجي 
در ايران بايد با رعايت منافع ملي صورت گيرد و 
شركت هاي ديگر نيز بايد به اندازه اي كه در بازار 
سهم دارند در بخش كش��اورزي، اشتغالزايي و 

مبارزه با قاچاق مسئوليت داشته باشند. 
افضلي با اشاره به سهم ۱۴ درصدي اين شركت در 
بازار دخانيات ايران در سال گذشته عنوان كرد: 
درصدي  اين سهم نسبت به س��ال ۹۸، رشد 6۹ 

داشته است. 
وي با بي��ان اينكه در حال حاض��ر امكان توليد 
بي��ش از ۵۰ درصد نياز ب��ازار را دارا هس��تيم، 
گفت: س��ال گذش��ته ميزان توليدات ش��ركت 
نسبت به س��ال ۹۸، ۵۰ درصد افزايش داشت 
و از نظر مقدار فروش نيز ۲۳ درصد و س��هم در 
بازار هم 6۹ درصد افزايش داشتيم. افضلی ادامه 
داد: تعرفه اي كه كشورهاي ديگر براي واردات 
سيگار وضع مي كنند باعث ش��ده صادرات اين 
محص��ول توجيه اقتصادي نداش��ته باش��د. در 
زمينه صادرات توتون نيز مش��كالت حقوقي با 
چند صادركننده داش��تيم كه باعث ايجاد وقفه 
در صادرات شده بود. در عين حال اتفاقاتي كه 
در لبنان افتاد نيز بر صادرات توتون ايران به اين 

كشور تأثير گذار بود.

70 درصد بازار دخانيات ايران در دست 2 شركت خارجی!

  گزارش   یک

  حمل ونقل

  گزارش   2


