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استفاده از ارزهای مجازی در دستور کار وزارت اقتصاد

مع��اون امور حقوق��ی و مجل��س وزارت اقتص��اد و دارایی گفت:
بهرهگیریازفناوریاطالعاتبهخصوصدرشبکههایتعاملیجهانی
با رویکرد استفاده از گردش داده ها تحت عنوان ارزهای مجازی در
دستور کار این وزارتخانه است .اسماعیل جلیلی اظهار کرد :مبادالت
حوزه مالی و پولی در فضای اینترنتی انکار ناپذیر است و امروزه در
دیگر کش��ورهای جهان ،مب��ادالت نه تنها با «بیت کوین» بلکه با
ارزهای دیگر نیز قابل مشاهده است .وی افزود :کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی طرحی در دستور کار دارد که به موجب آن

بانک مرکزی موظف اس��ت نسبت به بررسی و میزان
اثرگ��ذاری مبادالت اینترنتی با ارز مجازی در گردش
مال��ی و پولی اقدام کند .اگر مقرر اس��ت این طرح به
عنوان سیاست عام استفاده شود ،نیاز به قانونگذاری
و ایجاد زیر ساخت برای اجرا و متصل شدن به شبکه
جهانی و ایجاد کمترین تهدید برای کاربران فعال در این فضاست .از
آنجا که تجربه تلخ نبود نظارت و کنترل دقیق منجر به شکلگیری
موسس��ات مالی غیرمجاز و اثرات منفی بر سپرده گذاری و ایجاد

بازار پول
احساس بی اعتمادی در بین مردم شده است ،از این رو
باید هر اقدامی در فضای پولی و بانکی با کنترل دقیق
انجام ش��ود .جلیلی درباره زمان استفاده از ارز مجازی
بومی در ش��بکه جهانی تصریح کرد :هم اینک امکان
استفاده کاربران از بیت کوین به عنوان ارز جهانی در
مبادالت اینترنتی فراهم اس��ت ،اما اگ��ر به عنوان تولید کننده ارز
مجازی قصد ورود به این ش��بکه را داشته باشیم ،ناگزیر به تعریف
پول مجازی تحت مالکیت کشور خودمان هستیم.

آفتاب اقتصادی ابهامات درباره یک سرویس آنالین را بررسی می کند

اسنپ
گران شده است؟

آنچه که این روزها در میان مشتریان اسنپ مطرح میشود این است که قیمتهای
این سرویس آنالین در یکی دو ماه اخیر با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.
آنها معتقدند که صرفنظر از مواردی که به دالیلی مانند تغییر شرایط آب و هوایی یا
محدودیتهای زمانی و سایر مواردی که بابت آنها درصدی افزایش قیمت در نظر
گرفته میشود ،هزینه حمل در بسیاری از مسیرها افزایش داشته است
آفتاب اقتصادی -الهام عالئی :اس��نپ این روزها
نامی آشنا در تهران و برخی از شهرهای کشورمان
است .اس َنپ ( )Snappنخستین سرویس همسفری
آنالین در ایران است که از سال  ۱۳۹۳فعالیت خود
را آغ��از کرد .مالکیت این نرماف��زار متعلق به گروه
اینترنت ایران میباشد و هم اکنون در تهران ،کرج،
اصفهان ،شیراز ،مشهد ،قم ،تبریز ،اهواز ،بابل ،ساری،
قائمش��هر ،رش��ت ،اراک و ارومیه فعال است .برای
درخواست خودرو از طریق این اپلیکیشن ،مسافران
پس از مش��خص نمودن مسیر س��فر ،گزینههای
س��فر ،انتخاب نوع سرویس و مشاهده هزینه سفر،
تقاضای خودرو کرده و این اپلیکیشن بهطور خودکار
مسافرین را با نزدیکترین راننده مرتبط میسازد و
موقعیت مس��افر را به راننده میفرستد و راننده در
صورت تمایل آن را تأیید میکند .اما این سرویس
حمل و نقل آنالین با حاشیههای زیادی نیز مواجه
است .پس از آغاز به کار این نرمافزار ،در برخی موارد
اسنپ مورد انتقاد صنف تاکسیرانی قرار گرفت و به
عملیات تاکسیرانی غیرقانونی ،پایین آوردن قیمت
و خدمات ناایمن متهم ش��د .اما سرویس��ی که در
گذشته به دلیل قیمت های پایین مورد انتقاد بود،
اکنون به دلیل باال رفتن نرخ کرایه ها مورد نقد قرار
گرفته است .اما آنچه که این روزها در میان مشتریان
اس��نپ مطرح میشود این اس��ت که قیمتهای
این سرویس آنالین در یکی دو ماه اخیر با افزایش
قابلتوجهیمواجهشدهاست.آنهامعتقدندکهصرفنظر
از مواردی که به دالیلی مانند تغییر ش��رایط آب و
هوایی یا محدودیتهای زمانی و س��ایر مواردی که
باب��ت آنها درصدی افزایش قیم��ت در نظر گرفته
میشود ،هزینه حمل در بسیاری از مسیرها افزایش
داشته اس��ت .مثال کرایه یک مسیر ثابت در زمان
معینی از روز با شرایط آب و هوایی مناسب نسبت
به ماه گذشته ،حدود  20تا  40درصد افزایش داشته
و منجر ش��ده تا مش��تریان دیگر به این سرویس
اینترنتی آنقدرها هم مقرون به صرفه نگاه نکنند .از
سوی دیگر در مورد این تاکسیهای اینترنت ،مسئله
نظارت مطرح است و برای بسیاری این ابهام وجود
دارد که چه نهادی ناظر بر فعالیت اس��نپ اس��ت؟
بس��یاری از مردم و مسئوالن معتقدند که سازمان
تاکسیرانی باید بر اسنپ و سایر تاکسیهای اینترنتی
نظارت داشته باشد ،اما اینگونه نیست.
الزام اسنپ جهت فعالیت زیر نظر تاکسیرانی

به عنوان نمونه ،محمد علیخانی ،رئیس کمیسیون
حملونقل ش��ورای شهر تهران باور دارد که اسنپ
و تپس��ی باید زیر نظر تاکس��یرانی فعالیت کنند و
در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد ش��د .او بر
لزوم نظارت سازمان تاکسیرانی بر فعالیت اسنپ و
تپسی تاکید داش��ته و می گوید« :در صورت عدم
همکاری این شرکتها ،مدیریت شهری ابزارهایی
دارد و میتواند با آنها برخورد کند .اگر هر شرکتی

بخواهد خ��ارج از نظارت ش��هرداری فعالیت کند،
در این صورت نباید انتظار داش��ت مدیریت شهری
معنی پیدا کند .این س��رویسهای اینترنتی ابداع
بسیار خوبی هستند ،اما باید تحت نظارت قرار گیرند
چراکه بدون بررس��ی دقیق صالحی��ت رانندگان،
احتمال هرگونه تخلف یا مشکل وجود دارد».

قیمتگذاری تعیین میش��ود .طبق این الگوریتم،
از ابتدای فعالیت اس��نپ تا به امروز ،در ساعات اوج
ترافیک و ش��رایط نامس��اعد جوی افزایش قیمت
داشتهایم و کاربران ما با این مسئله آشنا هستند .در
سیستم اسنپ قیمت اهرمی برای متعادل ساختن
میزان عرضه و تقاضاست».

پیشینه اسنپ در ایران

نهاد ناظر بر اسنپ کیست؟

روابط عمومی اسنپ درباره نهاد ناظر بر این سرویس
آنالی��ن اظهار داش��ت« :ش��ورای رقاب��ت با هدف
ل فعالیت بخش خصوصی بر عملکرد تمامی
تسهی 
استارتآپها ،از جمله اسنپ ،نظارت دارد».

آفت��اب اقتص��ادی ب��رای رف��ع ابهام��ات مذکور،
پرس��شهایی را ب��ا روابط عمومی اس��نپ مطرح
کرد .روابط عمومی اس��نپ درباره پیش��ینه اسنپ
در ایران گفت « :اسنپ قریب به سه سال پیش به
عنوان اولین اپلیکیشن درخواست خودرو در ایران
نحوه پیگیری تخلف رانندگان اسنپ
کار خود را آغاز ک��رد و امروز در جایگاه بزرگترین
این روابط عمومی در راستای نحوه پیگیری تخلف
سامانه هوشمند حملونقل کشور ایستاده است و
رانندگان اسنپ تصریح کرد« :از نگاه اسنپ مسافران
روزانه بیش از ۸۰۰هزار س��فر موفق در این سامانه
این س��امانه کارشناس��ان
انجام میش��ود .اس��نپ با
ه��دف رس��اندن خدمات رواب�ط عمومی اس�نپ :افزایش قیمت کنت��رل کیفی هس��تند،
حملونق��ل به ش��هرهای کرایهه�ا برای ترغیب کارب�ران راننده چرا که س��فر خود را مورد
کوچک و بزرگ در سراسر فعالمان به قبول هر چه سریعتر سفرها ارزیاب��ی ق��رار میدهند و
کشورمان آغاز به کار کرد و و افزایش درخواستهای موفق صورت بازخوردهایشان به شدت
در عین حال نگاهی جدی گرفت�ه اس�ت و سیس�تم قیمتدهی در بهبود سفرهای اسنپ
به بحث باال بردن کیفیت اس�نپ همواره پس از متعادل ش�دن کارسازواقعمیشود.تمامی
س��فرهای ش��هری دارد .می�زان عرضه و تقاضا ب�ه حالت عادی بازخوردهای مسافران مورد
پیگیری قرار میگیرد ،این
اسنپ در آغاز فعالیت خود بازمیگردد
در حالی است که احتمال
با اتکا ب��ه تیمی کوچک،
دارد مس��افران فقط از بخشی از فرآیند پیگیری ما
جوان و کارآفرین موفق ش��د سر پا بایستاد و امروز
مطلعشوند .نحوه کار در این بخش به این صورت
معرف کسبوکارهای نوین و مبتنی بر پایه اینترنت
است که گزارشها در مورد عملکرد هر کاربر راننده
به مردم ایران ش��ده اس��ت .اکنون حدود  ۷۰۰تا
طبقهبندی و ذخیره میشود تا اقدامات الزم بسته
 ۸۰۰پرس��نل در  16ش��هر ایران در این س��امانه
به اهمیت موضوع ص��ورت گیرد .در مواردی حتی
فعالیت میکنند و بالغ بر 300هزار کاربر راننده نیز
یک گزارش منفی میتواند منجر به قطع همکاری
در ناوگان آن به خدماترسانی میپردازند».
دائم با یک کاربر راننده ش��ود .این فرآیند بر اساس
مجوز از وزارت صمت
قوانی��ن و مق��ررات داخلی مجموع��ه و آییننامه
انضباطی تصمیمگیری و اجرا میشود و برای آنکه
روابط عمومی اس��نپ در پاس��خ به این س��وال که
در اخذ تصمیمات جانب انصاف رعایت ش��ده باشد
اسنپ به کدام سازمان ها یا موسسات متصل است
تصمیمگیری به صورت جمعی و با رای نهایی کمیته
و با کدام س��ازمان ها همکاری دارد؟ گفت« :مجوز
انضباطی انجام میشود .بر اساس آييننامه انضباطی
اس��نپ از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت کل
کاربران راننده ،جرایم متفاوتی برای تخطی از قوانین
کش��ور صادر شده اس��ت .همچنین این شرکت از
وجود دارد که با رای کمیته انضباطی قابل اجراست.
زیرمجموعههای انجمن صنفی کسبوکار اینترنتی
آموزش مجدد ،جریمه نقدی ،تعهد کتبی ،مسدود
به ش��مار میرود .سامانه اس��نپ در مسیر فعالیت
ش��دن حس��اب کاربری ،قطع همکاری و پیگیری
خود با نهادها و س��ازمانهای بس��یاری در ارتباط
قانونی از جمله مواردی اس��ت که بنا بر مورد خطا
است که بخشی از این همکاریها در راستای تحقق
برای برخورد با کاربران راننده در نظر میگیریم».
مسئولیت اجتماعی این سامانه شکل گرفته است.
در این بخش میتوان به همکاریهای مس��تمر با
علت افزایش قیمت های اخیر
مجتمع آموزشی -نیکوکاری رعد ،انجمن کودکان
کار ،هالل احمر و کمیته امداد اشاره کرد».
رواب��ط عمومی اس��نپ درباره انتقادها نس��بت به
افزایش اخیر کرایه های این سرویس اینترنتی گفت:
معیارهای محاسبه نرخ کرایه
«اس��نپ از ابتدای فعالیتش همواره متعهد ش��ده
اس��ت که بهترین خدمات حملونقلی ممکن را به
اسنپ درباره معیارهای محاسبه نرخ کرایه توضیح
کاربران��ش ارائه دهد .از همین رو در روزهایی که با
داد« :هزینه س��فر با اسنپ بر اساس یک الگوریتم

شرایط بد جوی و مشکالت تردد مواجهایم ،همچنان
تمام س��عی خود را برای ارائه خدمات به هموطنان
عزیزمان به کار میگیریم .در هفته گذشته به دلیل
بارش برف و نامساعد بودن مسیرهای تردد و امروز
به دلی��ل آلودگی هوا و اجرای ط��رح زوج و فرد از
درب منازل ناوگان اسنپ تقلیل یافته و در عین حال
تقاضای مسافران افزایش پیدا کرده است .به همین
دلیل ناچار به افزایش قیمت ،به خصوص در ساعات
پیک ترافیک ،ش��دهایم .این مس��ئله برای ترغیب
کارب��ران راننده فعالمان به قبول هر چه س��ریعتر
سفرها و افزایش درخواستهای موفق صورت گرفته
است و سیس��تم قیمتدهی اسنپ همواره پس از
متعادل شدن میزان عرضه و تقاضا به حالت عادی
بازمیگردد .اسنپ از ابتدای فعالیت خود در ساعات
اوج ترافیک برای برابر ساختن میزان عرضه و تقاضا
افزایش قیمت داش��ته اس��ت و زمانی که به دلیل
ترافیک در یک منطقه ت��وازن بین عرضه و تقاضا
به ه��م میریزد قیمتها در آن منطقه برای برقرار
س��اختن توازن افزایش پیدا میکند ،این مسئلهای
است که کاربران ما با آن آشنایی دارند.
در هفتههای اخیردر تهران ب��ارش برف و آلودگی
هوا را هم داش��تیم .ب��ارش برف تهران یکش��نبه
 8بهمن اتفاق افتاد .اسنپ در ساعت هشت صبح
آن روزافزایش قیمتی نسبت به روز قبل در همان
ساعت نداشت و این مسئله منجر شد که  ۵۳درصد
از سفرهای این سامانه با موفقیت انجام شود و حدود
نصف کاربران قادر به دریافت خودرو نبودند .ساعت
 ۹صبح آن روز قیمت اسنپ  ۱۵درصد افزایش پیدا
کرد و نرخ قبولی سفر به  ۵۸درصد رسید و سرانجام
در س��اعت  ۱۰صبح افزایش قیمت بین ۲۰الی۳۰
درصدی اعمال ش��د که نرخ قبولی س��فر از سوی
کاربران راننده اسنپ به  ۸۰درصد رسید .در روزهای
اخی��ر نیز به دلیل آلودگی هوا و اجرای طرح زوج و
فرد از مقابل منازل ،ناوگان اسنپ تقلیل یافته و در
عین حال تقاضای مسافران ،به دلیل منع استفاده از
خودرو شخصی ،افزایش چشمگیری داشته است .از
همین رو مجبور به افزایش قیمتها ش��دهایم .این
مس��ئله صرفا جهت ترغیب همراهان واجد شرایط
تردد در این روزها به قبول هر چه سریعتر سفرها و
افزایش درخواستهای موفق کاربران صورت گرفته
است و سیس��تم قیمتدهی اسنپ همواره پس از
متعادل شدن میزان عرضه و تقاضا به حالت عادی
بازمیگردد .در سیس��تم اسنپ قیمت اهرمی برای
متعادل ساختن میزان عرضه و تقاضاست .این امری
است که تمام سرویسهای مشابه اسنپ در دنیا از
آن تبعی��ت میکنند .به طور مثال اوبر در ش��رایط
مشابه در برخی از شهرهای بزرگ محل فعالیتش
تا  ۱۷برابر افزایش قیمت داشته است .این در حالی
اس��ت که در طول تاریخ فعالیت اس��نپ افزایشی
بیشتر از دو برابر نداشتهایم و آن هم در موارد نادری
اتفاق افتاده است».

افت  ۲۲درصدی تجارت ایران و آمریکا در دولت ترامپ

مبادالت تجاری ایران و آمریکا در نخستین سال
حضور ترامپ در کاخ س��فید  ۲۲درصد کاهش
یاف��ت و ب��ه ح��دود  ۲۰۰میلیون دالر رس��ید.
بسیاری از کارشناس��ان پیش بینی می کردند،
با اجرایی ش��دن توافق هسته ای از ابتدای سال
 2016تحول مهمی در تج��ارت ایران و آمریکا
پدی��د آید به ویژه آنکه بح��ث فروش هواپیما از
آمریکا به ایران و صادرات فرش و پسته ایران به
آمریکا به طور صریح در متن توافق مورد اش��اره

قرار گرفت��ه بود .برخالف ای��ن انتظارات ،حجم
تجارت ایران و آمریکا در نخس��تین سال اجرای
برجام که آخرین س��ال حضور دولت دموکرات
اوباما در کاخ سفید بود  11درصد کاهش یافت.
با روی کار آمدن دونالد ترامپ جمهوریخواه که
سیاست های خصمانه و بی پرده ای را علیه ایران
اتخاذ کرده است تجارت میان دو کشور بیش از
پیش ضربه دید .جدیدترین آمار منتشر شده از
س��وی اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادالت

تجاری این کش��ور با ایران در س��ال  2017که
نخستین سال حضور ترامپ در کاخ سفید است
افت  22درصدی داش��ته است .مبادالت تجاری
دو کشور در سال  2016بالغ بر  259.7میلیون
دالر گزارش ش��ده بود .این رقم در سال 2017
ب��ه  200.9میلی��ون دالر کاهش یافته اس��ت.
صادرات آمریکا به ایران در س��ال  2017با افت
 20درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده
و به  137.7میلیون دالر رس��یده اس��ت .آمریکا

در س��ال  2016بالغ ب��ر  172میلیون دالر کاال
ب��ه ای��ران صادر کرده ب��ود .به گزارش تس��نیم،
دش��منی های ترام��پ علیه ایران مانع آن ش��د
صنعت پس��ته و ف��رش ای��ران از عوای��د برجام
به��ره من��د ش��ود .واردات آمری��کا از ای��ران در
س��ال  2017ب��ا اف��ت  27درصدی نس��بت به
سال قبل از آن مواجه شد و به  63.2میلیون دالر
رسید .واردات آمریکا از ایران در سال  2016بالغ
بر  87.7میلیون دالر گزارش شده بود.

هشدار بانک مرکزی درباره سوء استفاده دالالن ارز

ثبت سفارش غیربانکی از چهار کشور ممنوع شد

غیر قرار ندهند .به گزارش تسنیم ،هیاهوی ایجاد
ش��ده در بازار ارز کار را به جایی رساند که سازمان
مالیاتی هم وارد عمل شد و به تمامی فعاالن بازار
ارز هش��دار دارد که اطالعات تمامی اشخاصی که
اقدام به خرید و فروش انواع ارز می نمایند در اختیار
سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و حسب قوانین
موضوعه نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد متعلقه
اقدام خواهد ش��د .از این رو به تمامی خریداران و
فروشندگان انواع ارز توصیه می شود ضمن دریافت
و کنترل مس��تندات معامالت خود (صورتحساب
خرید و فروش) با صرافان ،اسناد و مدارک مربوط
به معامله را برای ارائه به اداره امور مالیاتی ،نزد خود
محفوظ دارند .شاید طرف اصلی این اطالعیه ها،
افرادی باش��ند که به راحتی و تنها در ازای مبالغ
اندک برای دالل ها و صراف های بزرگ با مدارک
شخصی خود دالر می خرند و تحویلشان می دهند.

وارداتی دخیل نیس��تند .مدیرکل سیاس��ت ها و
مقررات ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه مطابق
بخشنامه ابالغی معاون اول رئیس جمهور از تاریخ
 10بهمن ماه سال جاری برای واردات کاال از چهار
کشور اشاره شده باید ثبت سفارش با روش بانکی
انجام گیرد ،تصریح کرد :بر این اساس واردکنندگان
کاال از کشورهای هند ،کره جنوبی ،ترکیه و چین
الزاماً باید از طریق بانکی و با اس��تفاده از ابزارهای
بانکی نظیر اعتبار اسنادی ،برات یا حواله به ثبت
سفارش و واردات کاال اقدام کنند .به گزارش تسنیم،
وی در خصوص ثبت سفارش های انجام شده برای
واردات از چهار کشور اشاره شده با روش غیربانکی
قبل از ابالغ بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری
گفت :س��ازمان توس��عه تجارت ،گمرک و س��ایر
دس��تگاه های ذیربط در خصوص اینگونه از ثبت
سفارش ها ،تمهیدات الزم را اندیشیده اند.

بانکمرکزیبهمنظورپیشگیریازسوءاستفادههای
احتمالی توس��ط قاچاقچی��ان و دالالن ارز ،از هم
وطنان خواس��ت به هیچ وجه اطالعات حس��اب،
کارت بانکی یا شماره آن را در اختیار افراد غیر قرار
ندهند .در پی تش��دید تالطم ارزی در بازار بانک
مرکزی از مردم خواس��ت مراقب دالل های ارزی
باش��ند و فریب آنها را نخورن��د .بانک مرکزی ،در
اطالعی��ه ای اعالم کرد :برخی معامله گران فعال
در قاچ��اق کاال و ارز به منظور خرید و فروش ارز
به صورت قاچاق و نیز جلوگیری از ردیابی حساب ها
و تراکنش های خود و اقداماتی نظیر پولش��ویی،
از اطالعات حساب یا کارتهای بانکی سایر افراد
سوء استفاده می کنند .بر این اساس به هموطنان
محترم توصیه میشود به منظور پیشگیری از سوء
اس��تفاده های احتمالی ،به هی��چ وجه ،اطالعات
حساب ،کارت بانکی یا شماره آن را در اختیار افراد

ثب��ت س��فارش ب��رای واردات کاال از چه��ار
کشور«هند»« ،کره جنوبی»« ،ترکیه» و «چین»
از تاریخ  ۱۰بهمن امسال مطابق بخشنامه ابالغی
مع��اون اول رئیس جمهور صرفاً با روش بانکی و
از طریق گشایش اعتبار اس��نادی ،برات یا حواله
امکانپذیراست.مدیرکلسیاستهاومقرراتارزی
این بانک به تشریح دو روش ثبت سفارش کاال برای
واردات پرداخت و گفت :اصوالً برای واردات کاال به
کشور دو روش «بانکی» و «غیربانکی» وجود دارد
که در روش بانکی تخصیص و تامین ارز عمدتاً از
جانب بانک مرکزی و پرداخت آن به واسطه یکی از
بانک های عامل انجام می گیرد .مهدی کسرایی پور
در خصوص مکانیزم واردات کاال به روش غیربانکی
اف��زود :در روش غیربانکی یا هم��ان روش «بدون
انتقال ارز» هیچ یک از بانکهای تجاری یا تخصصی
کشور به عنوان بانک عامل در پرداخت بهای کاالی
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شماره698

 ۸۳۰میلیون قطعه اسکناس فرسوده امحا شد
بانک مرکزی اعالم کرد به منظور تأمین پول رایج کشور و وظیفه قانونی بانک مرکزی
در تسهیل مبادالت ،طی  9ماه منتهی به آذر  ،1396به میزان  463میلیون قطعه انواع
اسکناس چاپ و  214میلیون قطعه انواع مسکوک رایج ضرب شده است 830 .میلیون
قطعه اسکناس و ایران چک فرسوده با نظارت «هیئت نظارت اندوخته اسکناس» ،امحا و
اسکناس و ایران چک نو جایگزین شده است.

خبر

کاهشسودتسهیالت
نوسازی بافت فرسوده

رئیس جمهوری به رئی��س کل بانک مرکزی
دس��تور داد ،س��ود تسهیالت نوس��ازی بافت
فرس��وده را کاهش دهد .حجت االسالم حسن
روحانی در آغاز عملیات بازآفرینی و نوس��ازی
ش��هری ،به رئیس بانک مرکزی دس��تور داد،
سود تسهیالت بازسازی بافت فرسوده به شش
درصد کاهش یابد .س��یف در این مراسم نرخ
تس��هیالت بانکی برای بافت فرسوده را هشت
درصد و خارج از بافت را  9.5درصد اعالم کرد
ک��ه در این زمان رئیس جمهور گفت :اگر نرخ
تسهیالت در بافت فرس��وده که هشت درصد
برای کس��انی که س��پرده گذاری می کنند به
شش درصد کاهش دهیم ،این می تواند مشوق
خوبی برای جوانان بوده و بار سنگینی از دوش
آنها بردارد که به نظرم می توانیم به این شیوه
عمل کنیم .به گزارش تس��نیم ،گفتنی است،
قبال نرخ سود تس��هیالت بانک مسکن برای
خرید خانه از محل صندوق مس��کن یکم ،در
بافتهای فرسوده هشت درصد بوده است .نرخ
سود تسهیالت در بافتهای فرسوده یک و نیم
درصد کمتر از سایر بخشها تعیین شده است.
طبق اعالم بانک مس��کن ،نرخ سود تسهیالت
بانک مسکن برای خرید خانه از محل صندوق
مسکن یکم ،در بافتهای فرسوده را 8درصد و
در سایر مناطق  9.5درصد است.
در روزهای پایانی سال محقق می شود

امکان برداشت تا
 ۵۰۰هزار تومان از عابربانکها

مدی��ر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با
اشاره به تمهیدات روزهای پایانی سال ،گفت:
افزایش سقف برداشت با توجه به شرایط پایانی
س��ال و نیاز مردم تا سقف  ٥٠٠هزارتومان به
صورت داخلی در هر بانک امکان پذیر اس��ت.
داوود محمد بیگی درباره تمهیدات اندیشیده
ش��ده از سوی بانک مرکزی برای دو ماه پایانی
س��ال ،اظهار داش��ت :قطعا در ماه های پایانی
س��ال ،بان��ک ها ،ش��رکت های ارای��ه دهنده
خدمات پرداخت و همچنین بانک مرکزی در
حالت آم��اده باش قرار گرفته و ش��یفت های
کاری نیز افزایش می یابد .در این دوماه توجه
به ح��وزه های پرداخت و تراکنش ها بیش��تر
مورد رصد و بررس��ی قرار می گیرد و اگر نیاز
به ارتقا زیرساخت ها باشد ،تغییرات الزم انجام
خواهد شد .مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک
مرک��زی در ادام��ه گفت :ب��ا توجه ب��ه موارد
سال های گذشته  ،حدود ۲۰تا ۳۰درصد افزایش
تراکن��ش وجود دارد و امس��ال هم قطعا چنین
شرایطی داریم و تمهیدات الزم اندیشیده شده
است .افزایش سقف برداشت با توجه به شرایط
خاص پایانی س��ال و نیاز مردم به وجه نقد ،تا
سقف  ٥٠٠هزار تومان به صورت داخلی در هر
بانک در دستور کار است.

بانک

صدور  ۲۴هزار میلیارد ریال
ضمانتنامهتوسطبانکرفاه

بان��ک رفاه بالغ ب��ر  ۲۴.۶۷۳میلی��ارد ریال
ضمانتنام��ه ریالی در مقطع  ۱۰ماهه س��ال
جاری صادر کرده است.
ط��ی این مدت تع��داد  ۱۶.۶۶۲فق��ره انواع
ضمانتنامه های ریالی صادر ش��ده است که
مدیریت های شعب استان خراسان رضوی،
مناط��ق ی��ک و دو تهران به ترتی��ب دارای
بیش��ترین تع��داد ضمانتنامه ص��ادره ریالی
ب��ه می��زان  ۱.۲۷۹ ،۱.۷۸۴و  ۱.۲۰۳فقره و
همچنین مدیریت های شعب استان کرمان،
منطقه دو تهران و خراسان رضوی به ترتیب
دارای بیشترین مبلغ ضمانتنامه صادره ریالی
ب��ه میزان  ۲.۳۷۹ ۴.۲۰۱ ،و  ۲.۳۴۷میلیارد
ریال در مقطع مذکور بوده اند.

آغاز فروش اوراق گواهی
سپرده عام بانک تجارت

اوراق گواه��ی س��پرده ع��ام ب��ا نرخ س��ود
علیالحس��اب  ۱۶درصد س��االنه از دوشنبه
۲۳بهمن در شعب بانک تجارت سراسر کشور
به فروش میرس��د .این اوراق یکس��اله ،با نام
و معاف از مالیات اس��ت و به مدت شش روز
کاری از تاریخ  ۲۳لغایت  ۲۹بهمن ماه س��ال
جاری در شعب بانک تجارت عرضه میشود.
س��ود س��االنه ای��ن اوراق عل��ی الحس��اب
 ۱۶درصد و قاب��ل پرداخت در مقاطع ماهانه
میباشد .بازخرید اوراق قبل از سررسید با نرخ
۱۴درصد س��االنه از تاریخ انتش��ار محاسبه و
قابل پرداخت است.

پیش فروش  34هزار قطعه
سکه در بانک ملی

تعداد س��که های پیش فروش شده در شعب
بانک ملی ایران در آستانه  34هزار قطعه قرار
گرفته اس��ت .در روز نخس��ت طرح12 ،هزار
و  198قطع��ه س��که تم��ام به��ار آزادی در
618درخواست به صورت قطعی پیش فروش
شد .در دومین روز نیز درخواست پیش خرید
 14هزار و  106قطعه سکه در قالب 997فقره
سند ثبت شد.
در روز س��وم پیش فروش س��که نیز ش��عب
بانک ملی ایران تا یک س��اعت پیش از پایان
وق��ت اداری پیش فروش قطعی هفت هزار و
478قطعه س��که را در قالب  507درخواست
ثبت ک��رده اند و درخواس��ت پی��ش خرید
یکه��زار و  515قطعه س��که نی��ز در صف
قرار دارد.

مشکلتراکنشجایگاههای
سوخت حل می شود

مدیرعامل ش��رکت پخش فرآورده های نفتی
گفت :برای حل مش��کل تاخی��ر در پرداخت
مطالب��ات جایگاههای س��وخت ،رایزنی هایی
ص��ورت گرفته و این مش��کل حل می ش��ود.
سید محمدرضا موسوی خواه با اشاره به تاخیر
 ۲۴س��اعته در واریز وجه فروش جایگاه های
س��وخت ،افزود :برای حل این مشکل عالوه بر
رایزنی ،اعتباری  ۴۸ساعته برای جایگاه ها در
نظ��ر گرفته ایم تا جایگاه ها از لحاظ نقدینگی
دچار مشکل نشوند .آنچه که اکنون جایگاه ها
خریداری می کنند به صورت اعتباری در واقع
از پول ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی
است .البته این تاخیر برای جایگاه هایی که در
روز چند بار خرید می کنند مشکالت بیشتری
به هم��راه دارد و ب��ه ضرر آنهاس��ت .به همه
جای��گاه ها ،مناطق ،انجمن ه��ا و کانون های
صنفیجایگاهداراناعالمکردهایمدرزمینهپرداخت
از طری��ق پوز مقاومت نکنند ،البته در روز اول
این مقاومت وجود داشت ،اما بر اساس اطالعات
موجود اکنون در سراس��ر کشور شبکه شتاب
برقرار اس��ت و مردم در حال استفاده هستند.
اگر در جایگاهی مردم با مش��کل روبهرو شدند
با ش��ماره  ۰۹۶۲۷به صورت  ۲۴ساعته تماس
برقرار کنند و ما در عرض  ۲۴ساعت به شکایت
آنها رسیدگی می کنیم.

رشد  ۵۱درصدی درآمد نفتی

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد،
در  ۹ماهه ابتدایی سال منابع حاصل از فروش
نفت خام و فرآوردههای نفتی با رقم  ۶۴هزار
میلی��ارد توم��ان  ۵۱درصد نس��بت به مدت
مشابه سال قبل رشد کرده است .در این بین
پرداخت های عمرانی با رقم  30هزار میلیارد
تومان رش��د حدود  91درصدی را نسبت به
9ماهه نخست سال  95تجربه کرده است .به
گزارش تسنیم ،گفتنی است این رقم نسبت
به مصوب بودجه  96حدود  13هزار میلیارد
تومان عقب افتادگی دارد .بر این اساس خالص
واگ��ذاری داراییه��ای س��رمایه ای 34هزار
میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه
سال قبل  27درصد بیشتر شده است.

سوآپ نفت

ادامه از صفحه یک اقتصادی

بهعن��وان مث��ال ش��رکتی ک��ه در س��ال
ف میکند ،میتواند
۱۰۰۰۰بش��که نفت مصر 
موافقت کند تا ۱۰سال آتی هرسال دو میلیون
دالر بپ��ردازد و در ع��وض =S×۱۰۰/۰۰۰
دریافت کند S .قیمت بازار هر بش��که نفت در
حال حاضر است.
اما آنچه امروز بهعن��وان معاوضه در معامالت
نفتی رایج اس��ت این اس��ت ک��ه دولتها یا
ش��رکتهای تولیدکنن��ده نف��ت بهمنظ��ور
اجتن��اب از هزینهه��ای گ��زاف حملونقل و
انتقاالت طوالنی و ریس��کها و خطرات ناشی
از آن ب��ا توجه به موقعیت جغرافیایی یکدیگر
مبادرت به انعقاد قرارداد معاوضهای میکنند
ک��ه بر مبنای آن هرکدام نفت مورد نظر را به
نزدیکترین محل مصرف انتقال دهد.
مکانی��زم قراردادهای نفت��ی منعقده در ایران
نیز بدینصورت اس��ت که شرکت ملی نفت،
نفت یا گاز را در یک مرز کشور از همسایگان
خریداری میکند و در مرز دیگر به افراد مورد
نظر فروش��نده تحویل میدهد و در این میان
مبلغی نی��ز بهعنوان حق معاوضه به کش��ور
تولیدکنن��ده نیز پرداخت میش��ود .اینگونه
قرارداده��ا از م��اده و تبصرهه��ای بس��یاری
برخوردارند و در هر فصلی یکس��ری مفاد به
این توافقها اضافه میش��ود .اما نکته کلیدی
این اس��ت که در حال حاضر داش��تن شرکت
مل��ی نفت ایران ب��رای ملت ایران س��ودمند
نیس��ت و باید از حالت ملی به حالت شرکت
بینالملل��ی و خصوصی نفت تبدیل ش��ود تا
هر ایرانی به ج��ای دریافت مبلغ ناچیز یارانه
یکی از سهامداران این بخش خصوصی شود و
سود سهام نقدی دریافت کند یا اگر قرار است
سود س��هام صرف عمران و آبادی کشور شود
با یک نرخ ثابت و مش��خص و شفاف و با ارائه
س��ند چش��مانداز و کارنامه تغییر و پیشرفت
واضح باشد.

