
رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد:

آغاز واردات ایران با استفاده از رمزارزها
گروه اقتصادی -  رئیس سازمان توسعه تجارت از آغاز ثبت سفارش واردات با استفاده از رمزارزها خبر داد.

علی رضا پیمان پاک در صفحه شــخصی خود نوشــت: این هفته اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمز ارز به 
ارزشی معادل ۱۰ میلیون دالر با موفقیت صورت گرفت.

به گفته وی، تا پایان شهریور ماه، استفاده از رمز ارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی 
به کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.

به گزارش ایســنا، پیش از این هیئت دولت در پاییز ۱۳۹۹ مصوب کرده بود: بر اســاس این اصالحیه، رمز ارزهای 
استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره این تصویب نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و براساس مقرراتی که 
بانک مرکزی تعیین می کند، قابل مبادله خواهند بود.هم چنین، استخراج کنندگان باید رمز ارز دست اول تولیدشده را 
تا ســقف مجاز و به صورت مســتقیم )بدون واسطه( به کانال های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند.افزون بر این، 
سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده از 
سوی آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می شود، تعیین و به صورت دوره ای به بانک مرکزی 

اعالم می شود.
در زمستان سال گذشته نیز جلسه کارگروه مشترک ارزی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برای نهایی کردن ساز 

و کار استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی برگزار و مقدمات اجرایی آن تصویب شده بود.

گروه اقتصادی - عضو هیئت 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایران 
می گوید با تصمیماتــی که در زمینه 
نــرخ ارز گندم صنعتی گرفته شــده، 
محصوالت کشاورزی و غذایی ایران 
تــوان رقابت خــود را در بازارهای 

جهانی از دست داده اند.
یونس ژائله در حاشــیه جلسه 
اخیر شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصــی اظهار کرد: بخش 
خصوصی در سال های گذشته بارها 
گفته بود که از واقعی سازی قیمت ها 
و حذف ارز ترجیحی حمایت می کند 

اما اینکه این شیوه به چه شکل اجرایی 
شود، اهمیت زیادی در نحوه فعالیت 
شرکت های اقتصادی و حضور ایران 
در بازارهای صادراتی خواهد داشت.

وی با بیــان اینکه نــرخ گندم 
صنعتی پس از آزادسازی در باالترین 
میانگین قیمتی پس از جنگ روسیه و 
اوکراین تعیین شد، بیان کرد: پیشنهاد 
ما این اســت که نرخ گندم صنعتی بر 
اساس میانگین جهانی تعیین شود که 
که حدود ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان در نظر 
گرفته می شــود اما اینکه ما قیمت ۱۲ 
هــزار تومان یا ۱۶ هزار تومان را برای 

گندم تعیین کنیم، عمال فضای رقابت و 
فعالیت را از بین می بریم. 

رییس اتاق بازرگانی تبریز ادامه 
داد: یکی از اصلی ترین مشکالتی که 
در این چارچــوب به وجود می آید، 
کاهش توان فعالیت شرکت های فعال 
در این حوزه اســت و عمال سرمایه 
گذاران برای ادامه فعالیت با اما و اگر 
مواجه می شــوند. در بازار جهانی نیز 

همین اتفاق رخ خواهد داد.
ژائله با بیان اینکه صادرات ایران 
در این حوزه به حدود دو میلیارد دالر 
رسیده است، گفت: اگر تغییر در نحوه 

قیمت گــذاری ایجاد نکنیم، قطعا در 
آینده بخشــی از این بازار از دســت 
خواهد رفت. در هفته های گذشــته 
با توجه بــه افزایش قیمت ماکارونی 
ایران، عمال کســی دیگر خریدار این 
محصــول ایرانی نیســت و ترکیه به 
ســرعت این بازار را در اختیار گرفته 
است؛ از این رو انتظار داریم که دولت 

تغییراتی در این فرایند ایجاد کند.
انتقاد بخش خصوصی از نحوه 
قیمــت گذاری گنــدم در واحدهای 
صنعتی، در جلسه اخیر شورای گفت 
و گوی دولت و بخش خصوصی نیز 

مطرح شــد و وزیر کشاورزی به این 
انتقادات پاسخ داد.

ســاداتی نژاد - وزیر کشاورزی 
با بیــان اینکه اصنــاف و واحدهای 
صنعتــی می تواننــد نیازهای خود را 
به شــکل مستقل تامین کنند، تصریح 
کرد: ما مجــوز داده ایم که واحدهای 
صنفــی واردات گنــدم مــورد نیاز 
خــود را در دســتور کار قرار دهند تا 

حتی اگر توانســتند گندم را با قیمت 
پایین تــر وارد کنند. البته ما با واردات 
آرد موافق نیســتیم اما برای واردات 
گنــدم و برطــرف کــردن نیازهای 
 واحدهای صنفی به آنها آزادی عمل 

داده ایم.
وی خاطرنشــان کــرد: بحث 
اصــالح نظــام پرداخــت یارانه و 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مدت ها 

قبل جزو خواســته های اصلی فعاالن 
اقتصادی بود و دولت در این زمینه با 
هدف بهبود شرایط آنها این سیاست 
را اجرایــی کــرد. از ایــن رو برخی 
انتقادها منصفانه نیست؛ اما اگر بخش 
خصوصی در حوزه آردهای صنعتی 
پیشنهاداتی دارد ما آماده بررسی کردن 
آنهــا خواهیم بود تــا در صورتی که 
امکان اجرای آنها وجود داشــته باشد 

دولت شــرایط را فراهم کند؛ اما آنچه 
که مسلم است این خواهد بود که دیگر 
در زمینه این ارز به عقب برنمی گردیم.

گروه اقتصادی -  رییس سازمان 
هواپیمایی کشــوری اظهار داشــت: 
اگر فرصتی فراهم شــود، نوسازی و 
بازســازی ناوگان هوایی از این مسیر 
جزو دستورات نظام است و همه این 

موضوع و روند را قبول دارند اما شرط 
ایران برای بازگشت به قرارداد ایرباس، 

اصالح قرارداد قبلی است
وزارت راه و شهرســازی دولت 
گذشته با مدیریت »عباس آخوندی« 

در فرصت برجام  با صدرمجوز اوفک 
)اداره کنتــرل دارایی هــای خارجی 
وزارت خزانه داری آمریکا( توانست 
وارد قرارداد مســتقیم با ســه شرکت 
قدر سازنده هواپیما از جمله ایرباس، 
بویینگ و ای تی آر شود. برای نوسازی 
ناوگان شــرکت ایران ایر بــه عنوان 
ایرالین حامل پرچم کشورمان قرارداد 
خرید هواپیماهای نو با این شرکت ها 
منعقد شد که این قراردادها برای خرید 
۲۰۰ فروند هواپیما شامل ۱۰۰ فروند 
انواع ایرباس، ۸۰ فروند انواع بوئینگ 
و ۲۰ فروند ای تی آر ۷۲-۶۰۰ به امضا 

رســید. در مدت کوتاه فرصت برجام 
وزارت راه و شهرســازی توانســت 
۲ فروند ایربــاس A۳۳۰-۲۰۰، یک 
فروند ایرباس A۳۲۱ و ۱۳ فروند ای 
تی آر وارد ناوگان ایران ایر )هما( کند. 
هر چند مجــوز اوفک تا ۲۰۲۰ اعتبار 
داشت و تیم مذاکرکننده در وزارت راه 
و شهرسازی در حال تامین منابع مالی 
و تعییــن فاینانس کننده برای خرید و 
تحویل مابقــی ایرباس ها و عملیاتی 
کــردن قرارداد با بویینــگ بودند اما با 
ورود ترامپ به کاخ سفید، مجوز اوفک  
در ۸ می ۲۰۱۸ لغو شد. در نهایت سهم 

ایــران ایر در قرارداد خرید ۲۰۰ فروند 
هواپیما، ۱۶ فروند هواپیمای نو بود.

حاال دوباره با جدی شدن بحث 
توافــق در مذاکــرات و احیای برجام 
ســازمان هواپیمایی کشــوری اعالم 
می کند با شــروطی پایبنــد به همان 
قرارداد منعقد شــده با شرکت ایرباس 
است. »محمد محمدی بخش«، رییس 
ســازمان هواپیمایی کشوری ا با اشاره 
به تمایل ایران به بازگشــت به قرارداد 
با ایرباس اظهار داشت: سیاست نظام 
دربــاره قرارداد ایرباس تغییری نکرده  
اســت و با توجه به سیاست کلی نظام 

قــرارداد با ایرباس را لغــو نکردیم و 
قراردادهای منعقد شــده پا برجا است 
امــا با توجه به گذر زمان قرارداد حتما 
باید بازنگری و اصالح شود. وی ادامه 
داد: اگر فرصتی فراهم شود، نوسازی 
و بازسازی ناوگان هوایی از این مسیر 
جزو دستورات نظام است و همه این 
موضوع و روند را قبول دارند اما شرط 
ایران برای بازگشت به قرارداد ایرباس، 
اصالح قرارداد قبلی است. اگر شرکت 
ایرباس به تعهدات خــود در قرارداد 
پایبند باشد که البته تا به امروز به تعهدات 
خود پایبند نبوده ما به درخواست خود 

در قرارداد با ایرباس پایبند هســتیم و 
خواهیــم بود اما بــه طور قطع در متن 
قرارداد باید اصالحاتی انجام می شود 
و با انجام اصالحاتی بــه این قرارداد 
پایبنــد و موافق ادامه قرارداد با ایرباس 
هستیم. معاون وزیر راه و شهرسازی در 
پاســخ به این سوال که ایرباس به کدام 
یک از تعهدات خود پایبند نبوده و چه 
بخشــی از قرارداد باید مورد اصالح 
قرار بگیرد، گفت: پشــتیبانی قطعات، 
تامین قطعات و به روز رسانی نشریات 
و واگــذاری هواپیماهای بعدی طبق 
قــرارداد، از مواردی بوده که ایرباس به 

آنها متعهــد نبود و علیرغم اینکه تمام 
این موضوعات در قرارداد دیده شده، 

ایرباس به اجرای آن پایبند نبود.
محمدی بخش با اشاره به خرید 
هواپیماهــای کارکرده امــا جوان در 
شــرایط احتمالی احیای برجام افزود: 
توســعه ناوگان چند وجهی است و 
هر ایرالینی براســاس شرایط خود و 
براساس مقررات وضع شده، نسبت به 
نوسازی ناوگان شرکت اقدام می کند 
که یکی از وجوه و مســیرهای توسعه 
و نوســازی ناوگان، خرید مستقیم از 

شرکت های سازنده هواپیما است.   

گــروه اقتصــادی - مدیرکل 
بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان 
حمایت از ارســال پرونده تخلف ۸۸ 
هــزار و ۷۴۵ واحد اقتصادی به دالیلی 
چون گرانفروشــی، عدم درج قیمت، 
عدم ارائه فاکتور خرید و کم فروشــی 

به تعزیرات خبر داد.
ســید مجتبی ســجادی در مورد 
آخرین وضعیــت برخورد با تخلفات 
صنفی، اظهار کرد: بر اســاس گزارش 
ارائه شده از سوی سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت استان ها در بازه زمانی 
چهــار ماهه ابتدایی ســال جاری و با 
اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها و 
برگزاری مانورهای نظارتی، حدود ۵۲۳ 
هزار و ۱۴۹ مورد بازرسی از بازار اقالم 
هدف و پرمصرف در سراســر کشور 

صورت گرفته است. مدیرکل بازرسی 
ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: 
تعداد تخلفات کشــف شده ۱۱۰ هزار 
و ۴۷۳ مورد بود که گرانفروشــی، کم 
فروشــی و عدم ارائه فاکتور خرید در 

صدر تخلفات قرار داشته است.
وی افــزود: از تعــداد کل ایــن 
بازرســی ها، پرونده تخلف ۸۸ هزار و 
۷۴۵ واحد اقتصادی بــا ارزش ریالی 
۱۹۷،۷۶۷ میلیــارد ریال جهت صدور 
رأی بــه تعزیرات حکومتی اســتان ها 
ارسال شد و بعضاً مشاهده می شود که 
در برخی از واحدها تخلفات مختلفی به 

صورت همزمان صورت پذیرفته است.
ســجادی در ادامه اهداف اجرای 
گشت های مشترک در کشور را تأمین 
کاالهای اساســی و مورد نیــاز مردم، 
کنتــرل و نظــارت بر وضعیــت بازار 
کاالهــای اساســی در مراحل تأمین و 
توزیع، ایجاد بستر مناسب برای تأمین 
و توزیــع مایحتاج عمومی، جلوگیری 
از سوءاستفاده برخی عوامل سودجو از 
جو روانی بازار ناشی از افزایش تقاضا، 
توأم با عدم تعــادل عرضه و تقاضا در 
پاره ای موارد و رسیدگی فوری و دقیق 
و کارشناسی به شکایات و گزارشهای 

مردمی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: کارشناسان ویژه 
این ســازمان در ایام مذکور با برگزاری 
گشتهای مشــترک بازرســی با سایر 
دستگاه ها و اتحادیه های مربوطه، عالوه 
بر استقرار اکیپ های بازرسی در مراکز 
عمده عرضه کاال در قالب های ســیار و 
ثابت، نسبت به بازرسی میدانی از مبادی 
مختلف اعم از انبارها و مراکز نگهداری 
عمده کاال، بنکداران، فروشــگاه های 
زنجیــره ای، میادین میــوه و تره بار و 

واحدهای صنفی اقدام کردند.
ســجادی در ادامــه با اشــاره به 
اختیــارات ویژه ای کــه اخیراً جهت 
تشکیل شعب ملی به سازمان تعزیرات 

حکومتی داده شــده است، اظهار کرد: 
همکاری هــای مفیدی با شــعب ملی 
تعزیرات حکومتــی در زمینه برخورد 
با تخلفات کالن صورت گرفته و فارغ 
از صالحیت محلــی، در هر منطقه ای 
که نیاز به حضور مشــترک تعزیرات و 
کارشناسان سازمان حمایت بوده، این 
تعامل به بهترین شــکل انجام گرفته و 
احکام نیز در کوتاه ترین زمان ممکن از 

سوی شعب مذکور صادر می شود.
مدیرکل بازرســی ویــژه و امور 
تعزیرات سازمان حمایت ضمن تاکید 
بر نظارت مستمر بر بازار، از شهروندان 
خواســت که در صورت مشاهده هر 
گونه تخلف و سوءاســتفاده احتمالی 
برخی افراد سودجو مراتب را به سامانه 

ارتباطی ۱۲۴ اعالم کنند.

انتقاد عضو اتاق بازرگانی از نحوه قیمت گذاری گندم صنعتی:

بااینوضعیت،بازارراازدستمیدهیم

اقتصادی6
گروه اقتصادی - از جمله دالیل 
تعلل و خودداری بانک ها از پرداخت 
وام بدون ضامن، عدم استقرار سیستم 
پرداخت وام بر مبنای اعتبارســنجی 
است. جالب اینجاســت که سیستم 
اعتبارســنجی که تاکنــون در ایران 
عملیاتی نشده اســت، در دنیا قدمت 
۶۰ ســاله دارد و بیش از ۳ سال است 
کــه آئین نامه مرتبط با آن ابالغ شــده 
است؛ اما موانع استقرار سیستم اعتبار 
سنجی در کشور چیست و کدامیک از 
دستگاه های دولتی و حاکمیتی در این 
موضوع به وظایف قانونی خود عمل 

نمی کنند؟
در همیــن ارتبــاط، مصطفــی 
حبیــب اهلل، کارشــناس اقتصــادی 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی اظهــار داشــت: در حال 
حاضر، گزارش های اعتبارسنجی در 
ایران ذیل یک نهادی به نام شــرکت 
رتبه بنــدی اعتباری ایــران که تحت 
نظارت بانک مرکزی اداره می شــود، 
فعالیت می کنــد. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر پایگاه داده های اطالعاتی 
این شرکت دارای نقص است، گفت: 
متأســفانه هنوز نهادهــا و ارگان های 
ذی ربطی که اطالعات اعتباری مردم 
را در اختیار دارند به این شرکت متصل 
نشده اند و به همین خاطر، گزارشات 
اعتبارسنجی در ایران با نواقص زیادی 

مواجه است.
اذعــان بانک مرکــزی به 
اعتبارسنجی  سیستم  نواقص 

در کشور
کارشــناس مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
اینکــه طرح کالن اعتبارســنجی زیر 
نظر بانک مرکزی در حال اجرا است، 
گفت: ســاوزکار دولتی بانک مرکزی 
موجب شــده است تا استقرار سیستم 
اعتبارسنجی در کشــور، به کندی به 

سمت اهداف خود حرکت کند.
وی بــا بیــان اینکه مســئوالن 
بانک مرکزی نیز در جلســات کاری 
خود اذعــان دارند که پایگاه داده های 
اعتبــاری بانک مرکزی دچار نواقص 
قابل توجهی اســت، خاطرنشان کرد: 
در تصمیمــات مقامات باالدســتی و 
سیاست های کالن جمهوری اسالمی، 
تأکید بسیاری بر اجرای اعتبارسنجی 
در کشور دیده می شود؛ ولی متأسفانه 
در عمــل، اراده قوی برای اجرای این 

طرح وجود ندارد.
تنبیه مجلس برای متخلفان 

اعتبارسنجی
کارشــناس مرکز پژوهش های 
مجلس با اشاره به اینکه طرحی درباره 
اعتبارســنجی در مجلس در دســتور 
کار اســت و به زودی در صحن علنی 
مجلس مورد بررســی قــرار خواهد 
گرفــت، گفــت: در این طــرح قرار 
است فضای اعتبارسنجی از انحصار 
نهــاد دولتی خارج شــده و به بخش 
خصوصــی این امکان داده شــود تا 
بتوانند شــرکت اعتبارسنجی تأسیس 

کنند.
حبیب اهلل با اشــاره به اینکه در 
طرح جدید مجلس برای دستگاه هایی 
که در زمینه اعتبارســنجی همکاری 
الزم را با ندارند، تنبیهات قانون در نظر 

گرفته خواهد شد، گفت: مجلس باید 
در برابر نهادهایی که از دادن اطالعات 
اعتباری اشــخاص بــه بانک مرکزی 
جریمه های  می کننــد،  خــودداری 

سنگین قانونی وضع نماید.
برخــی ارگان ها بــا بانک 

مرکزی همکاری نمی کنند
حبیــب اهلل در ادامه با بیان اینکه 
بانک مرکزی به کرات گفته اســت که 
گزارش های اعتباری هنوز قابل اتکا و 
دقیق نیستند و تکمیل شدن پایگاه داده 
اعتباری بانک مرکــزی نیازمند زمان 

اســت، گفت: بانک مرکــزی وظیفه 
هماهنگی بین دستگاه ها برای تکمیل 
پایــگاه داده اعتباری را بر عهده دارد و 
در حال حاضر برخی ارگان ها در این 
زمینه همکاری می کنند و برخی دیگر 

نیز همکاری الزم را ندارند.

وی با بیان اینکــه برخی نهادها 
مثل سازمان امور مالیاتی و قوه قضائیه 
موظف هســتند تا بــه بانک مرکزی 
اطالعات ارســال کنند، گفت: اما اول 
باید تشــخیص داد که آیا اساســاً این 
ســازمان ها، اطالعات مفیدی از مردم 
در اختیار دارند تا آن را به بانک مرکزی 
تحویــل بدهند؛ به عبــارت دیگر آیا 
داده هایی که در اختیار این دستگاه ها 
قرار دارد، دســته بندی شــده، سالم و 
کارآمد هستند؟ وی در ادامه گفت: به 
طور مثال به علت فرار مالیاتی و فقدان 
پرونده های دقیق مالیاتی در ســازمان 
امورمالیاتی، اســتخراج این اطالعات 
و انتقال آن بــه بانک مرکزی، قطعاً با 

مشکل همراه خواهد بود.
ارگان های متخلف نمی دانند 
اعتبارســنجی چــه منافعــی 

برایشان در پی دارد
این کارشناس اعتبارسنجی با بیان 
اینکه بعضاً در رســانه ها مطرح شده 
اســت که کاًل اعتبارسنجی جایگزین 
وثیقه و ضامن شود، گفت: اما در هیج 
کجای دنیا تمامی تســهیالت صرفاً با 
اعتبارســنجی پرداخت نمی شود و به 
طور کلی موضوع اعتبارسنجی برای 

وام های خرد قابل قبول است.
حبیب اهلل با بیان اینکه خود بانک ها 
برای رهایی از هزینه ها و سختی های 

ارزش گذاری بر روی وثیقه ها آهسته 
آهسته دارند به سمت پرداخت وام از 
طریق اعتبارسنجی حرکت می کنند، 
گفت: همــه ارگان هایی کــه باید به 
بانــک مرکزی اطالعــات بدهند، به 
نوعی خودشان از اعتبارسنجی منتفع 
خواهند شد.وی در ادامه تشریح کرد: 
بــه طور مثال اگر نیــروی انتظامی یا 
سازمان امور مالیاتی اطالعات مربوط 
به تخلفات راهنمایی و رانندگی و نیز 
تخلفات مالیاتــی را به بانک مرکزی 
بدهند، طبیعتاً این اطالعات در پرونده 
اعتباری اشخاص تأثیر خواهد داشت 
و همین قضیه باعث خواهد شد تا افراد 
تا حد توان مراقب باشند تا تخلفی در 

این زمینه مرتکب نشوند.
اهمیت اطالعات ســازمان 
امور مالیاتی برای اعتبارسنجی

این کارشناس اعتبارسنجی با بیان 
اینکه کشورهای مختلف، تجربه های 
متنوعی در خصوص اعتبارسنجی از 
مردم دارند و تعدادی از کشورها مانند 
کشور خودمان بحث اعتبارسنجی را 
توسط یک نهاد دولتی انجام می دهند، 
گفت: االن بعضاً در بانک ها متناسب با 
جایگاه اعتباری هر شخص تسهیالت 

و ضمانت نامه ها ارائه می شود.
کارشــناس مرکز پژوهش های 
مجلس بــا بیان اینکــه هرچه میزان 

داده های جزئــی از فعاالن اقتصادی 
بیشــتر شــود، بهتر می توان ریسک 
اعتباری آن ها را شناسایی کرد، گفت: 
به طور مثال یکــی از داده هایی که به 
گزارشات اعتبارســنجی افراد بسیار 
کمــک می کند؛ موضوع ســابقه فرار 

مالیاتی شخص است.
بانک مرکزی متولی راهبری 

اعتبارسنجی در کشور است
این کارشناس اعتبارسنجی با بیان 
اینکه به منظــور راهبری فعالیت های 
کالن اعتبارسنجی در کشور شورایی 
تحت عنوان شــورای سنجش اعتبار 
در بانک مرکزی مســتقر شده است، 
گفت: در واقع بانک مرکزی به نوعی 
بازوی اجرایی شورای سنجش اعتبار 
اســت و پس اخــذ تصمیمات الزم 
در شــورای ســنجش اعتبار، اجرای 
مصوبــات آن توســط بانک مرکزی 
صــورت می پذیــرد. وی در پایان با 
بیان اینکه شــورای ســنجش اعتبار 
قرار اســت کمیت و کیفیت دسترسی 
شرکت های اعتبارسنجی به اطالعات 
مردم را تعیین کند، اظهار داشــت: با 
اجرای طرح اعتبارسنجی، هر ایرانی 
می تواند بــا یک کد یکتا مثل کد ملی 
خــود، از وضعیت اعتباری خود آگاه 
شــود و برای دریافت تسهیالت از آن 

استفاده نماید.

دلیل تعلل بانک ها برای پرداخت وام بدون ضامن چیست؟

اذعان بانک مرکزی به نواقص 
سیستم اعتبارسنجی

 کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور به کندی پیش می رود، گفت: 
مجلس برای ارگان هایی سهل انگاری می کنند جریمه در نظر خواهد گرفت.

 
گروه اقتصــادی - این روزها 
در فضــای مجازی آگهی های خرید 
زمین در متاورس به چشم می خورد 
و در ایــن میان افرادی که دانش کافی 

ندارند، مستعد کالهبرداری هستند.
به دنبال رشــد حوزه رمزارزها 
در دنیا، اکنــون موضوع متاورس نیز 
به بحث داغ تبدیل شده و این روز ها 
اخباری در رابطــه با خرید وفروش 
زمیــن در فضــای مجازی شــنیده 
می شــود، زمین هایی کــه در دنیای 

واقعی وجود ندارند.
متــاورس محیطی بین واقعیت 
فیزیکــی و مجازی بــوده که در آن 
مکان هــای جغرافیایی دنیای واقعی 
بر روی یک نقشه قسمت بندی شده 
با محیط های مجازی دیجیتال تولید 
شــده توسط کاربر مطابقت دارند که 
این محیط ها قابلیت خرید و فروش 

دارنــد. در واقع پول واقعی توســط 
ســرمایه گذاران برای خرید زمین در 
یک شــهر جدید که فقط در واقعیت 

مجازی وجود دارد، خرج می شود.
هدف اصلی زمین ها این اســت 
که به طراحان و توسعه دهندگان بازی 
اجازه دهد تا تجربیاتی را بر روی آن ها 
منتشر کنند که می تواند توسط گیمر ها 
بازی شود. در این محیط مجازی، افراد 
می توانند با استفاده از روش های بسیار 
متنوع کســب درآمد کنند که یکی از 
این روش ها خریــد و فروش زمین 
مجازی اســت. افــراد می توانند این 
زمین ها را به دیگران اجاره دهند و از 
این طریق درآمدی برای خود داشــته 
باشند ،درست مانند اجاره یک ملک 

در دنیای واقعی.

طبق پیش بینی های انجام شــده 
ارزش بازار امالک و مســتغالت در 
متاورس تا ســال ۲۰۲۶ از ۵ میلیارد 
دالر عبــور خواهــد کــرد در نتیجه 
متاورس به دنیایــی ملموس تبدیل 
می شــود.بر اساس اخبار منتشر شده 
از فضای مجــازی برای خرید زمین 
در متاورس مشــاورین امالک حدود 

۲۰۰۰ دالر هزینه می گیرند.
در ایــن میــان افــرادی کــه 
دانش کافی ندارند، بســیار مســتعد 
کالهبرداری هســتند. پس از افزایش 
قیمت چشــم گیر زمین در کشور و 
ســود باالی دالالن از خرید وفروش 
زمین در واقعیت ، این بار سوداگران 
و دالالن به ســراغ خریــد وفروش 
زمیــن در فضای مجازی رفته و اقدام 

به خرید وفروش این اراضی با قیمت 
های نجومی در دنیای فضای مجازی 

و در قالب متاورس کرده اند.
در ایران آگهی های متفاوتی در 
فضای مجازی منتشــر شده است که 
برای مشاوره خرید ملک در متاورس 
بین ۶۰ تــا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه 

پرداخت می شود.
اگر چه بازار مشــاوران امالک 
متاورسی رونق گرفته است، اما شاهد 
ریزش ۸۰ درصدی قیمت زمین های 

متاورس در شش ماه گذشته بودیم.
۹۵ درصــد از مــردم هیچ 
اطالعی از خرید وفروش زمین 

در متاورس ندارند
عبــداهلل اوتادی عضــو هیئت 
مدیره مشــاوران امالک کشوری در 

این خصوص به باشــگاه خبرنگاران 
جــوان گفت: هیچ معامله به صورت 
مجازی یا متاورسی توسط مشاوران 
امالک در کشــور وجود ندارد چراکه 
هــم اکنون مردم ایران به این شــیوه 
معامالتــی عادتی ندارند و اراضی که 
تاکنون ندیده انــد را خرید وفروش 

نمی کنند.
او می گوید: طبق بررســی های 
صــورت گرفته در چند ماه گذشــته 
عدد هایی در این حوزه معامله و خرید 
وفروش شده است که البته حدود ۸۰ 
درصد از ارزش معامالتی آن ها کاسته 
و باعث شده که یک فضای نا امنی در 

این بخش ایجاد شود.
به گفته اوتــادی، ۹۵ درصد از 
مردم هیچ اطالعی از خرید وفروش 

زمیــن در حــوزه متــاورس ندارند 
بنابراین می توان به راحتی بسیاری از 

افراد را در این حوزه فریب داد.
او گفــت: خریدوفروش زمین 
و ملــک در خارج از ایــران و خرید 
وفروش ملــک از طریــق ارز برای 
تمامی مشاوران امالک کشور ممنوع 
اســت. از ســوی دیگر جلســات و 
کالس های آموزشی بسیاری در این 
بخش برای مشــاوران امالک برگزار 
کرده ایم بنابراین هیچ یک از مشاوران 
حــق ورود به این معامالت را ندارند 
و در صورت مشاهده با آن ها برخورد 

خواهد شد.
۹۰ درصــد از پروژه های 

متاورسی تقلبی هستند
فرشید ایالتی کارشناس مسکن 

هــم در ایــن خصوص گفــت: در 
متــاورس زمین های مجازی تعریف 
شــده ای هســتند که برخی از افراد ، 
ســرمایه گذاران را ترغیب می کند که 
این زمین ها را خریداری کنند. این امر 
با فضای اقتصاد کالن ارتباط مستقیم 
دارد بــه طوری که باعث می شــود 
ســرمایه گذاری در فضای رمز ارز ها 
ایجاد شود و این امر زمینه ساز خروج 

ارز از کشور خواهد شد.
او گفــت: در اجــرای چنیــن 
پروژه هایی شــاهد کالهبرداری های 
متعــددی هم هســتیم بــه طوری 
کــه ۹۰ درصد از رمــز ارز هایی که 
خریدوفــروش شــده تقلبــی بوده 
بنابراین همین پروژه ها در زمین های 

مجازی متاورس تکرار خواهد شد.

کارشــناس مســکن می گوید: 
شرکت های بزرگ در سال های آینده 
اقدام به ســرمایه گذاری در متاورس 
می کنند اما چنین اقداماتی زمینه ساز 
خروج ارز از کشور می شود بنابراین 
باید در داخل کشــور شــرکت های 
دانش بنیان همچنین معاونت علمی 
ریاســت جمهوری اقدام به طراحی 
چنین پروژه هایی در قالب فضای سه 

بعدی کنند.
ایالتــی گفــت: ۹۰ درصد از 
پروژه های متاورس تقلبی اســت، اما 
همان ۱۰ درصدی که ســالم هستند 
باید با مطالعه وآگاهی کامل خریداری 
شــوند. تجربه هم نشان داده است که 
بسیاری از پروژه هایی که به صورت 
صعودی افزایــش می یابند در کوتاه 
مدت با شکست ســرمایه گذاری ها 

روبرو می شوند.

زمینهایپوچیکهدرمتاورسسرمایههایمردمرابهبادمیدهد!

در تصمیمــات مقامــات باالدســتی و سیاســت های کالن جمهــوری اســالمی، 
تأکیــد بســیاری بــر اجــرای اعتبارســنجی در کشــور دیــده می شــود؛ ولــی 
متأســفانه در عمــل، اراده قــوی بــرای اجــرای ایــن طــرح وجــود نــدارد.

رییسسازمانهواپیماییکشوری:

ایرانبرایبرگشتبهقراردادباایرباسشروطیدارد

ارسال۸۸هزارپروندهتخلفصنفیبهتعزیرات؛

گرانفروشیدرصدراست
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