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گروه اقتصــادی - وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی در مورد چرایی 
مصونیــت قضایــی هیــات ۷ نفره 
مولدسازی دارایی های دولت توضیح 

داد.
سید احسان خاندوزی در جلسه 
ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه گذاری 
و تولیدی با بیان اینکه دولت خود پیش 
قدم شــد تا مالیات بر تولید را کاهش 
دهد، اظهار کرد: ما می توانیم یک یا دو 
سال از درآمدهای مالیاتی چشم پوشی 
کنیم تا با به سوددهی رسیدن شرکتها 
بتوانیم مالیات بیشتری را وصول کنیم.

وزیــر امور اقتصــادی و دارایی 
افــزود: در حــال حاضــر یکــی از 
بحث ها این است که برخی می گویند 
واگذاری ها باید بازگشت پذیر باشد. 
چقدر بی اعتمادی بین دولت و بخش 
خصوصــی وجود دارد و چرا باید این 

بی اعتمادی را تشدید کنیم.
وی ادامه داد: رئیس جمهور اعالم 
کرد که خبره ترین کارشناسان را تعیین 
می کنیم تا خطایی به وجود نیاید اما اگر 

دولت تصمیم می گیرد پای آن خواهد 
ایستاد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در برخی 
موارد شــاهد تضاد در تصمیم گیری 
ها هســتیم اگر قرار است یک نهادی 
تجدیــد نظر کند، نه صرفــاً در حوزه 
خودرو، بلکه در ســایر موارد می توان 
زمان تعیین کرد و گفت که تا شش ماه 

مصوبه قبلی پا بر جاست.
وی بــه رفع تعهد ارزی اشــاره 
کــرد و افزود: تعهد ارزی گرفتن حتمًا 
در شــرایط جنگ ارزی درست است. 
امــا این انتظــار وجود دارد تــا ابتدا 
شرکت های دولتی تعهد ارزی خود را 

انجام دهند.
خاندوزی تاکید کرد: پس از رفع 
تعهد ارزی از سوی بخش دولتی، باید 
از بخــش خصوصی غیر دولتی انتظار 

داشــته باشــیم. مصلحت همه ما در 
اقتصاد، ثبات اقتصاد کالن اســت. این 
به معنای نگه داشــتن نرخ نیست بلکه 

اقدامات تدریجی است.
وزیر اقتصاد افزود: انتظار ما این 
است که تولیدکنندگان از رویه رسمی 
حمایت کنید. تولیدکنندگان سربازان 
خــط مقدم جنگ اقتصادی هســتند. 
کمک متقابل دولت و تولیدکننده است 

که پایدار خواهد بود.
وی در ادامــه در خصوص نرخ 
ســود بانکی گفت: تنگنای اعتباری 
که به جهت سیاست های ضد تورمی 
ایجاد شده اســت و ما نیز به دنبال آن 
هســتیم نباید منجر به بی قاعدگی در 

نظام بانکی شود.
خانــدوزی افــزود: نظارت ها 
افزایــش یافته اما در همین شــرایط 

برخی بانک ها بیــش از نرخ مصوب 
ســود پرداخت می کنند. شاید نرخ ها 
باالتر برود و ممکن است عده ای نرخ 

شکنی کنند.
وی تصریح کرد: بانک های دولتی 
به دلیل رعایت بیشتر شاهد خروج پول 
هستند. در این بین بانک های بدحسابی 
که به پیشــرو ها تبدیل شــده اند باید 
در چارچوب نظارتی قــرار بگیرند. 
هزینه های اضافــه ای که برای تولید 
ایجاد می شــود از این نظر است. وزیر 
اقتصاد تاکید کــرد: انتظار داریم بانک 
مرکزی بانک ها را ســر خــط بیاورد. 
نمی شــود که برخی بانک ها هر طور 
کــه می خواهند رفتــار و به تصمیم 
شــورای پول و اعتبــار و حتی رئیس 
جمهور دهن کجی کنند.وی در پایان 
این جلسه در جمع خبرنگاران نیز در 

خصوص مصونیت هیئت هفت نفره 
مولدســازی گفت: وقتی دولت وارد 
تعامل با بخش خصوصی می شــود، 
ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری 
از فساد، نیاز است تا واگذاری به راحتی 
قابل بازگشت نباشد.خاندوزی افزود: 
اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن است 
در آینده پس بگیرند، دیگر کار را انجام 
نمی دهد. در نتیجه این اطمینان خاطر 
داده شده است.وی در پاسخ به این سوال 
که اگر فسادی رخ دهد چه فرآیندی در 
نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: ۸۵ 
میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات 
خواهند بود. سامانه ای پیش از ۲۲ بهمن 
ایجاد خواهد شد که کلیه مصوبات در 
آن اعالم می شود.وزیر اقتصاد در مورد 
اینکه برخی می گویند دولت قصد دارد 
به این ترتیب کســری بودجه خود را 

جبــران کند، گفت: بــه جهت اینکه 
سال های سال کارهای عمرانی عقب 
مانده است و در عین حال دارایی های 
راکد وجود داشــت، مولدســازی در 
دستور کار دولت قرار گرفته است.وی 
اظهار کرد: این موارد قرار است کمک 
کند تا پروژه های عمرانی اجرایی شود. 
ایــن کار به تولید جدید منجر خواهد 
شد.خاندوزی تاکید کرد: قطعاً این کار 
یکی از بهترین کارهای دولت اســت. 
هر عاقلی اگر بداند می تواند از دارایی 
راکد خود اســتفاده کند و ثروت ایجاد 

کند قطعاً این کار را خواهد کرد.

توضیحات خاندوزی در مورد مصونیت قضایی 
هیات ۷ نفره مولدسازی

اقتصادی

گروه اقتصادی - گمرک ایران در بخشنامه ای تعرفه های جدید واردات 
خودرو را ابالغ کرد.گمرک ایران در بخشــنامه ای، تعرفه های جدید واردات 
خودروهای مختلف با حجم موتور کمتر از ۱۲۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی 
که از شش درصد تا ۳۱ درصد تعیین شد را ابالغ کرد.در این بخشنامه که هشتم 
بهمن ماه ابالغ شده، آمده است: پیرو بخشنامه هیأت وزیران درباره تغییرات و 
اصالح سود بازرگانی، نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و کارگروه اقتصادی 
واردات خودرو ســود بازرگانی علی الحساب خودرو با حجم موتور کمتر از 
۱۲۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی از شش درصد تا ۳۱ درصد تعیین شده است. 
در ادامه این بخشــنامه آمده است: موارد مندرج در جدول به جای مأخذ سود 
بازگانــی ردیف های تعرفه مرتبــط و متناظر جداول تعرفه منضم به آئین نامه 
اجرایی مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ مبنای تعیین سود بازگانی علی 
الحساب قرار می گیرد. در خصوص سایر خودروهای غیر مرتبط با جدول فوق 
)همانند خودروهای سواری، برقی هیبریدی یا با حجم موتور ۲۰۰۰ سی سی و 
باالتر و… و. بندهای متناظر در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۱ 

مبنای تعیین سود بازرگانی علی الحساب خواهد بود.
ضمناً با توجه به اینکه اعمال مأخذهای ســود بازرگانی جدول فوق( به 
دلیل قرار گرفتن دو یا بیش از دو مأخذ سود بازرگانی در یک ردیف تعرفه(، در 
سامانه جامع گمرکی میسر نیست جهت اجرای مأخذهای سود بازرگانی جدول 
فوق مقتضی است دستور فرمائید مابه التفاوت مربوطه در خانه )۰۴۹( اظهار نامه 
)خانه معافیت و تخفیفات( در گزینه »بخشودگی« و یا گزینه »سایر« اقدام شود.

ابالغ تعرفه جدید واردات خودرو ؛ 
از ۶ تا ۳۱ درصد

گــروه اقتصادی - بررســی از 
ســایت های فروش بلیت هواپیمایی 
نشان می دهد که برای برخی مسیرها 
مانند تهران- مشــهد، تهران-شیراز، 
تهران-کیش و … بلیتی وجود ندارد 
و عرضه بلیت در برخی از مسیرها به 

شدت کاهش پیدا کرده است
از شــواهد امــر پیداســت که 
شــرکت های هواپیمایــی همیشــه 
ناراضی که با وجود آزادسازی قیمت 
بلیت هواپیمــا در آذرماه ۹۴ همچنان 
از یارانه های دولتی از جمله سوخت 
تقریباً رایگان استفاده می کنند به بهانه 
کمبــود نقدینگی در حــال زمین گیر 
کردن هواپیماهای خود برای فشــار 

جهت اعمال افزایش قیمت هستند.
محدودیت هــا بــه دلیــل 

افزایش تقاضا است
حسام قربانعلی، روابط عمومی 
ایران ایرالین درخصوص کمبود بلیت 
هواپیما گفت: تعداد پروازهای داخلی 
محدود اســت و به طــور مثال برای 
مشهد در روز سه پرواز انجام می شود 
با توجه به اینکه ماه رجب و شــعبان 
اســت و متقاضی زیــاد کمبود بلیت 

کاماًل طبیعی می باشد.وی در ادامه بیان 
کرد: اینکه نبود پروازها برای افزایش 
قیمت بلیت باشــد اشتباه است و این 
کار را فقــط چارترها انجام می دهند و 
ایرالین ها که مستقیم می فروشند چنین 
کاری را نخواهند کرد با توجه به اینکه 
فروش از طریق ســامانه های دولتی 
نظارت می شــود در حال حاضر برای 
مســیرهایی مانند خوی، دشت مغان 
و.. پرواز اســت اما برای بندرعباس، 
چابهار، مشــهد و.. بلیت وجود ندارد 
این هم به خاطــر حجم باالی تقاضا 
است با توجه به اینکه پرواز استند بایی 
وجود نــدارد و همه پروازها صورت 

می گیرد.
روابــط عمومی ایــران ایرالین 
درخصــوص افزایــش قیمت بلیت 
هواپیمایــی گفــت: افزایش قیمت 
بلیت ها به شــرط تخصیص هواپیما 
و تقویت ناوگان هوایی میسر خواهد 

شد.
افزایــش بلیت غیر قانونی 

است
میراکبر رضوی، مدیرکل روابط 
عمومی ســازمان هواپیمایی کشوری 

درخصــوص کمبود بلیــت پروازها 
گفت: بــا توجه به اینکــه تعطیالت 
وجــود دارد مــردم به دنبــال بلیت 
هســتند نه تنها بلیت هواپیمایی بلکه 
بلیت های راه آهن و اتوبوس و… هم 
محدود اســت و تقاضا در این مدت 
زیاد است و می توان گفت ۹۰ درصد 
متقاضیان ناراضی هســتند با توجه به 
اینکه ناوگان های فعال هرروز در حال 
انجام هستند.وی در ادامه بیان کرد: به 
طور مثال شــب میــالد امام رضا )ع( 
حــدود ۲۰۰ هزار نفر متقاضی وجود 
دارد و فقــط ۱۰۰ هزار نفر می توانند 
بلیت تهیه کنند و ما شرمنده ۹۸ درصد 
مردم می شویم و این ربطی به افزایش 
قیمــت بلیت ندارد چــرا که پروازها 
محدود اســت و تقاضا بــاال بنابراین 
اینکه بگویم برای افزایش قیمت بلیت 

است اشتباه می باشد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان 
هواپیمایــی کشــوری درخصوص 
افزایش قیمت بلیــت ناوگان هوایی 
گفت: بررســی ها انجام شده است اما 
تا زمانی که به ســازمان ها ابالغ نشود 

افزایش بلیت غیر قانونی است.
ورود ســتاد تنظیم بازار 
به تعیین قیمــت بلیت هواپیما 

غیرقانونی است
در همیــن حــال دبیــر انجمن 

شــرکت های هواپیمایی تاکید کرد: 
هیــچ قانونی دال بر اینکه تغییر قیمت 

بلیت هواپیما باید از سوی ستاد تنظیم 
بازار تصویب و تعیین شــود، وجود 
ندارد.مقصود اســعدی ســامانی در 
حاشیه دهمین جلســه ستاد پیگیری 
رفع موانع سرمایه گذاری با انجمن ها 
و تشــکل ها با حضور وزیر اقتصاد در 
پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین 
تصمیمات بــرای تعیین قیمت بلیت 
هواپیما چه بوده و نظر ستاد تنظیم بازار 
چه بوده است، گفت: هیچ قانونی دال 
بر اینکه تغییر قیمت بلیت هواپیما باید 
از ســوی ستاد تنظیم بازار تصویب و 
تعیین شود، وجود ندارد.وی با اشاره 
کاهش قیمت بلیت هواپیما در ســال 
گذشــته، اظهار داشــت: آذر ماه سال 
گذشــته قیمت بلیــت هواپیما تا ۱۵ 
درصــد کاهش پیدا کرد و قرار بر این 
بود که بابت این همراهی شرکت های 
هواپیمایی، دولت هم نسبت به حمایت 
از شــرکت ها اقدام کند که حمایتی از 
ســوی دولت دیده نشد. دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی ادامه داد: در 
حال حاضر بلیت هواپیما با نرخ های 
آذر ماه سال گذشته به فروش می رسد 
که این ارقام هزینه های شــرکت ها را 
پوشــش نمی دهــد و در حال حاضر 
اکثر شــرکت های هواپیمایی زیان ده 
هستند. وی درباره هزینه تمام شده هر 
صندلی پــرواز گفت: در حال حاضر 
قیمت تمام شــده هــر صندلی پرواز 
۴۰ دالر اســت اما قیمت تحقق یافته 

و اعمال شــده کنونی، ۱۷ دالر است. 
در مذاکراتی که با سازمان هواپیمایی 
داشتیم روی نرخ هر صندلی ۳۵ دالر 
توافق کردیم و براســاس آن، شورای 
عالی هواپیمایی با افزایش ۳۰ درصدی 
نــرخ بلیت هواپیمــا موافقت کرد اما 
جلوی اعمــال آن را گرفتند و فاصله 
بین ۱۷ دالر تا ۳۵ دالر برای هر صندلی 
ضرری اســت که نصیب شرکت های 

هواپیمایی می شود. 
اســعدی ســامانی بــا تکذیب 
واکنش به این اقدام ستاد تنظیم بازار با 
عدم فروش بلیت در بازار تاکید کرد: 
اساســا امکان عدم فــروش و عرضه 
بلیت هواپیما وجود ندارد و این اقدام 
به ضرر خود شرکت های هواپیمایی 
و سود شــرکت ها بابت فروش بلیت 
اســت. از ســوی دیگر، وقتی برنامه 
پروازی ارائه می شــود، شــرکت ها 
نمی تواننــد آن برنامه پروازی را انجام 

ندهند و رعایت نکنند. 
شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
هواپیمایــی دربــاره کاهش فروش 
بلیــت پروازهای خارجــی به ویژه 
اروپا و شــرق اروپــا گفت: عالوه بر 
موضوع تحریم ها، موضوع این است 
کــه هواپیما نداریم و هواپیماهایی که 
بتوانند در مسیرها فعال شوند زمینگیر 
شدند یا با محدودیت هوایپما مواجه 
هستیم و بازار بلیت های خارجی را به 

ایرالین های خارجی داده ایم.

ورود ستاد تنظیم بازار به تعیین قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی است؛

گروکشی چارتر ها برای افزایش 
قیمت بلیت!

در هفته گذشته فرآیند کاهش خدمات رسانی شرکت های هواپیمایی داخلی آغاز شد و پرواز برای مسیرهای پر تردد 
کاهش یافت که به نظر می رسد این موضوع مربوط به عدم موافقت افزایش قیمت بلیت است.

 
گروه اقتصادی - نرخ سود بانکی 
بر اساس آخرین مصوبه شورای پول 
و اعتبار افزایش یافت؛ براین اساس، به 
انواع سپرده های کوتاه و بلند مدت از 
پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد ســود تعلق 
می گیرد و نرخ ســود تســهیالت هم 
۲۳ درصد تعیین  شده که افزایش پنج 

درصدی دارد.
پیــش از این، آخریــن مصوبه 
شــورای پول و اعتبــار مربوط به تیر 
ماه ســال ۱۳۹۹ بود که در آن نرخ سود 
سپرده  ســرمایه گذاری کوتاه  مدت و 
بلنــد مدت ۱۰ درصد تــا ۱۸ درصد 
تعریف شده بود. اما این نرخ در مصوبه 
شــورای پول و اعتبار که شب گذشته 
ابالغ شد از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد 

اعالم شد.
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 
عادی، سپرده هایی هستند که به صورت 

ماه شمار بوده و واریز و برداشت از آن 
محدودیتی از نظر زمانی ندارند. نرخ 
ســود این سپرده ها تا شب گذشته ۱۰ 
درصد بود و تنها این نوع از ســپرده ها 
با کاهش نرخ ســود مواجه شدند و به 

نصف یعنی پنج درصد رسید.
نرخ ســود ســپرده کوتاه مدت 
ســه ماهه هم که در مصوبه دو ســال 
گذشته شورای پول و اعتبار ۱۲  درصد 
تعیین شده بود، بدون تغییر باقی ماند 
و همین نرخ در جلســه اخیر شورای 
پول و اعتبار به تصویب رسید. اما سود 
ســپرده های کوتاه مدت شش ماهه با 
افزایش ســه درصدی مواجه شد و از 

۱۴ درصد به ۱۷ درصد رسید.
افزایش ۴.۵ درصدی نرخ ســود 
سپرده بلند مدت یکساله یکی دیگر از 

بندهای مصوبه شــورای پول و اعتبار 
اســت. یعنی از امروز به ســپرده های 
بلند مدت یکســاله مردم ۲۰.۵ درصد 
سود تعلق می گیرد که البته طبق همین 
مصوبــه نبایــد هیچ برداشــتی از آن 
صورت بگیرد. نرخ ســود سپرده بلند 
مدت دو ساله تا شب گذشته ۱۸ درصد 
بود که از امروز به ۲۱.۵ درصد رســید 
و به سپرده های بلند مدت سه ساله هم 
طبق مصوبه جدید سود ۲۲.۵ درصدی 
تعلق خواهد گرفت که این مسئله نشان 
دهنده سیاست گذاری برای سوق دادن 
نقدینگی به سمت ســپرده های بلند 

مدت است.
ســود وام هــای بانکی ۵ 

درصد بیشتر شد
البته نرخ ســود تسهیالت بانکی 

که ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد افزایش 
یافت، یعنی اگر از بانک وامی دریافت 
کنید باید پنج درصد بیشتر از گذشته به 

بانک سود پرداخت کنید.
ایــن مصوبــه البتــه تفاوت ها 
بســیاری با مصوبه هــای قبلی دارد و 
آن اینکه بخشنامه های تفصیلی برای 

سپرده گذاری و تسهیالت دارد.
یکی از این بخشنامه ها این است 
که اگر برداشت از حساب سپرده های 
مدت دار پیش از سررسید انجام شود، 
یک درصد از سود آن کم می شود. یعنی 
به عنوان مثال اگر یک نفر از سپرده کوتاه 
مدت یکساله خود قبل از سررسید آن 
برداشــت کند، نرخ ســود آن از ۲۰.۵ 
درصد به ۱۹.۰۵ درصد می رســد. اما 
نرخ سود سپرده های مدت دار بسته به 

ماندگاری سپرده و نرخ سودی که برای 
آن مصوب شده تغییر خواهد کرد و این 
به معنی این است که همه سپرده های 
کوتاه مــدت و بلند مدت در صورت 
ماندگاری کمتر از سه ماه تنها مشمول 
چهار درصد ســود، یعنی یک درصد 
کمتر از سود سپرده کوتاه مدت عادی 
خواهد شد. به سپرده کوتاه مدت شش 
ماهه و انواع سپرده های بلند مدت که 
از ســه ماه تا شش ماه ماندگاری داشته 
باشــند ۱۱ درصد سود تعلق می گیرد. 
سپرده های بلند مدت یکسال، دو سال 
و ســه سال اگر بین شش ماه تا یکسال 
ماندگاری داشته باشند، ۱۶ درصد سود 

دریافت خواهند کرد.
سود ســپرده های دو ساله و سه 
ســاله هم که بین یک سال تا دو سال 

ماندگاری داشــته باشند، ۱۹.۵ درصد 
خواهد بود و نهایتا نرخ ســود سپرده 
بلند مدت سه ساله که بیشتر از دو سال 
و کمتر از سه ســال ماندگاری داشته 

باشد، ۲۰.۵ درصد است.
دیگــر بندهای مصوبــه اخیر 
شورای پول و اعتبار مربوط به تخلفاتی 
اســت که بعضا برخی بانک های در 
سال های گذشته درباره همین نرخ سود 
و رعایت نکردن و دور زدن مصوبات 
قبلی داشتند. بنابراین در همین مصوبه 
تاکید شــده اســت که به هیچ وجه و 
روشــی بانک ها نباید از این نرخ سود 
تخطــی کنند و در انواع تبلیغات خود 
نباید به چیــزی غیر از مصوبه مذکور 

اشاره داشته باشند.
به عنوان مثال واریز هر گونه وجه 

به حساب های مختلف سپرده گذاری، 
تحت عنوان ســود مازاد ممنوع شده 
اســت چرا که بعضا بانک ها این کار 
را انجام داده تا از ســوی توسط بانک 
مرکزی و بازرســان آن شناســایی و 
مواخذه نشوند و از سوی دیگر بتوانند 

سپرده های بیشتری جذب کنند.
شرط سپرده گذاری جدید

البته اگر هم اکنون سپرده ای نزد 
بانک دارید که مربــوط به قبل از این 
مصوبه اســت، تا رســیدن سررسید، 
مشــمول نرخ ســود جدید نخواهد 
شــد و در این مصوبه آمده اســت که 
اگر مــردم می خواهند با نرخ ســود 
جدید ســپرده گذاری کنند باید ابتدا 
حساب ســپرده قبلی خود را با قبول 
نرخ شکست ســود، ببندند و دوباره 

سپرده گذاری کنند.
برخورد، رد تاییدیه صالحیت و 
عزل مدیران بانکی از جمله هشدارهای 
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در 
مصوبــه اخیر برای بانک هایی که نرخ 

سود مصوب را رعایت نکنند.
اما برای تســهیالت بانکی یک 
مورد به این مصوبه اشاره شده است و 
آن اینکه دریافت هر گونه وثیقه نقدی 
قبل یا بعد از اعطای تسهیالت یا مسدود 
شدن بخشی از تسهیالت اعطایی به هر 

نحو توسط بانک ها ممنوع است.
البته در ســال های گذشــته این 
ممنوعیت وجود داشته است اما برخی 
بانک ها برای اعطای وام به مردم همواره 
از این روش استفاده کرده و می کنند و 
باید دیــد در ادامه چه تصمیمی برای 
جلوگیری از این تخلف گرفته خواهد 

شد.

گروه اقتصادی -رمزارزها عرصه 
درحال رشــدی به شمار می رود که به 
نظر امن می رســند اما تجربه نشان داده 
که افراد در این حوزه مورد سوءاستفاده 
قرار گرفته اند، بر این اساس کارشناسان 
توصیه می کنند افرادی که دانش الزم در 
زمینه های امنیتی، تحلیل بازار اقتصادی 
و فناوری اطالعات را ندارند از ورود به 

این حوزه پرهیز کنند.
رمزارز بــه عنوان نــوع دارایی 
دیجیتال، تقریبا ۱۳ ســال است که در 
دنیا مــورد توجه جدی قــرار گرفته 
است؛ درگذشته البته در بحث دارایی، 
دارایی های نامشــهود را داشته ایم که 
می توان به نرم افزارها و ســرمایه های 
فکری افراد و شــرکت ها اشاره کرد. 
اما با رشــد تکنولوژی بالکچین گونه 
خاصی از دارایی ها خلق شــد که به آن 
دارایی دیجیتال گفته می شــود و اینها 
دقیقا مانند ســایر دارایی ها )طال، ملک 
و ...( اســت و دارندگان، درواقع مالک 
هستند که معروف ترین این دارایی ها، 

بیت کوین و اتریوم است.
گفته شده فلسفه اصلی رمزارزها 
مبتنی بر تمرکززدایی است؛ به این معنا 
کــه فضایی نویــن را در حوزه پولی و 
سایر حوزه ها تصویر می کند که به جای 
آنکه یک مرکز مبدأ اعتماد مردم مانند 

نهادهایــی همچون بانک های مرکزی 
داشــته باشیم، جایگزین آن و برمبنای 
آنچه مردم به آن اقبال دارند، ارزشی ارائه 
شود.در این فضا بیشترین حوزه هایی 
که مورد هدف قرار می گیرند، نهادهایی 
هستند که مردم برای حل مشکالتشان 
بــه آن مراجعه می کننــد و یکی از آنها 
بانک مرکزی است. هر پولی که در هر 
کشوری تبادل می شود، به اعتبار بانک 
مرکزی آن کشور ارزش می یابد؛ به بیان 
بهتر در صورتی که بانک های مرکزی 
نباشند، تمام اسکناس های رایج، سکه ها 
و ســایر موارد مرتبط از ارزش ساقط 
می شوند. به اعتقاد تحلیلگران ممکن 
اســت این پدیده نوظهور خطرات و 
مشکالت احتمالی در خود داشته باشد 
و رمزارزها مانند هر تکنولوژی نوظهور 
دیگری آســیب های خود را دارند؛ به 
طور مثال در معامالت مســکن ممکن 
است مشــکالتی مانند کالهبرداری 
ایجاد شود، در این زمان نمی گوییم که 
ملک یا مسکن مشکل دارد اما در فضای 
رمزارزها به دلیــل نوظهور بودن آن و 
اینکه بسیاری از افراد عالقه مند، تصور 
می کنند می توانند به سرعت ثروتمند 
شوند، ممکن است مورد کالهبرداری 
قــرار بگیرنــد و از این حــس افراد 
سوءاستفاده کنند. بنابراین آسیب های 

آن بــه این صورت اســت درغیراین 
صورت شبکه بالکچین و دارایی های 
دیجیتال و آن هایی که دارای پشــتوانه 
هســتند و یک کسب و کار حرفه ای و 
جدی در پشت آن ها قرار دارد، آسیبی 
را متوجــه جامعه و افراد نمی کنند؛ اما 
ایــن حس که افــراد از دیگران عقب 
مانده اند و می خواهند به آنها برسند، هم 
ممکن است آسیب زا باشد. کارشناسان 
معتقدنــد امنیت رمزارزها در ســطح 
جهانــی دو جنبــه دارد؛ نکته اول این 
است که امنیت این شبکه تضمین شده 
است و کســی نمی تواند امنیت آن را 
زیر سوال ببرد و زیرساختی که درطول 
زمان شکل گرفته خود مسئولیت امنیت 
شــبکه را تضمین می کند. اما موضوع 
دیگر کالهبرداری هایی اســت که در 
این حوزه انجام می شــود در این زمینه 
هم نهادهای تنظیم گر در جهان شروع 
به تدوین مقررات و آیین نامه ها کرده 
اند اما به هر حال به تکنولوژی در حال 
رشد بوده و ممکن است افرادی مورد 

سوءاستفاده قرار بگیرند.
طبــق ایــن گــزارش وقتــی 
فناوری هــای جدید گســترش پیدا 

می کننــد و تبلیغات زیادی حول آن ها 
شــکل می گیرد، برخی از مردم بدون 
بــه روز کردن خود و صرفا بر اســاس 
تبلیغــات و از روی ناآگاهی وارد آن ها 
می شــوند. در ادامه افــرادی که تحت 
عنوان شــبکه های کالهبــرداری کار 
می کنند با استفاده از این نقطه ضعف از 

قربانیان کالهبرداری می کنند.  
رمزارزهــا یا کریپتوکرنســی ها 
یا توکن ها مجموعه کدهایی هســتند 
که بــا الگوریتم هایی خــاص تولید 
می شــوند و براســاس طرفدارانی که 
دارنــد و یا اقبال مردم نســبت به آن ها 

ارزشمند می شــوند. این توکن ها در 
کیف پول های مخصوصی نگهداری 
می شــوند. رمزارزها فرایند پیچیده و 
سختی نیست و موضوعی که اهمیت 
دارد، اعتبار آن هاســت. افرادی که این 
بازار و فناوری را نمی شناســند، بدون 
اطالع از ارزش واقعی این رمزارزها تنها 
دریافت آن ها را مالک قرار می دهند و 
گرفتار می شوند. لذا دانستن مخاطرات 

رمز ارزها موضوع بسیار مهمی است.
علی محمد رجبی- رئیس مرکز 
تشخیص فعالیت های سایبری پلیس 
فتا- به فرآیند تهدیدات بازار رمز ارزها 

اشــاره می کند و می گوید شایع ترین 
جــرم حوزه رمزارزها، این اســت که 
مــردم نــاآگاه به برخی افــراد اعتماد 
می کنند و مبلغی بــه آن ها می دهند تا 
برایشــان رمزارز بخرند. برخی از این 
کالهبرداران و کارشناسان جعلی پس از 
دریافت پول اصال رمزارزی نمی خرند 
و ناپدید می شوند. عده دیگری نیز رمز 
ارز می خرنــد و رمز کیف پول مردم را 
نزد خــود نگه می دارند و بعد از مدتی 
کیــف پــول را تخلیه می کننــد.    اما 
گرفتاری دیگری که وجود دارد، خرید 
رمزارزهای بی ارزش یا شــت کوین 
است. در این زمینه، فرایندی به عنوان 
پامپ و دامپ وجود دارد. یک شــت 
کویــن، ابتدا به صورت رایگان واگذار 
می شــود و سپس در فرایندی با ارزش 
کم مشتری جذب می کند و ارزش آن 
به صورت صعودی باال می رود تا بتواند 
وارد بازار رمزارزها شود. کالهبرداران با 
تبلیغ در فضای مجازی و استفاده از افراد 
معروف بــه آن اعتبار می دهند و مردم 
نیــز از این رمزارزهای بی ارزش خرید 
می کننــد؛ پس از مدتی آن فرد معروف 
از پروژه کنار می کشد و رمزارز سقوط 

می کند. خرید شــت کویــن نیز زیاد 
شــده و حجم بســیاری از افرادی که 
ضــرر می کنند از ایــن موضوع ضربه 
می خورند. مورد بعدی گرفتار شــدن 
به وســیله بدافزارهاست. در این مورد 
مجرمین کیف پولــی جعلی طراحی 
می کننــد و با روش های مختلفی مانند 
مهندســی اجتماعی باعث می شوند تا 
فــرد بدافزار را نصب کنــد و در ادامه 
هکر با دریافت اطالعات کیف پول آن 
را خالــی می کند؛  این مورد مانند یک 

فیشینگ است.
طبــق ایــن گــزارش، مخاطره 
بعــدی در ایــن زمینه فیشــینگ در 
صرافی هاســت. مردم برای تبدیل ارز 
از صرافی ها اســتفاده می کنند؛ در این 
روش مجرمان یک سایت کامال شبیه 
به صرافــی اصلی ایجاد و مانند روش 
قبل با دریافت اطالعات حساب اصلی 
را تخلیه می کنند. یکی از مخاطرات این 
زمینه این است که ما به علت تحریم ها، 
دسترسی به بســیاری از صرافی های 
بیــن المللی نداریم و آن ها دارایی ما را 
مصادره و تحریم و حســاب های ما را 
بالک می کنند. در این شرایط دیگر فرد 
دسترسی به دارایی های خود نخواهد 
داشــت. برخی از مردم برای دور زدن 
تحریــم هویت هایی در کشــورهای 

همسایه ساخته اند اما پس از مدتی این 
هویت ها از بین رفته و امروز دیگر افراد 
نمی توانند دارایی خود را خارج کنند.   
مورد مخاطره آمیز بعدی هک شــدن 
کیف پول ها یا حســاب های کاربری 
در صرافی هاســت؛ بنابراین هرکس 
وارد این حوزه می شــود باید بداند که 
با این تهدیدات روبه روســت؛ فرایند 
رســیدگی به این جرائم نیز در پلیس 
فتا بسیار پیچیده است زیرا بسیاری از 
مجرمین خارج از کشــورند و هویتی 
وجــود ندارد و ایــن پرونده ها عمدتا 
بین المللی می شود. از نظر روانشناسی 
شاید طمع باعث می شــود تا افراد به 
این بازارها کشــیده شوند و برخی نیز 
به علت خوش بینی برای کســب سود 
بیشتر اعتماد می کنند و سرمایه خود را 
از دســت می دهند. برای ورود به بازار 
رمزارزها دانــش زیادی در زمینه های 
امنیتی، تحلیل بازار اقتصادی و فناوری 
اطالعات نیاز اســت و اگر افراد دارای 
این دانش نیستند از ورود به آن به شدت 
پرهیز کنند. همچنین موضوعات حوزه 
رمزارزها به "متاورس" هم کشیده شده 
و کالهبرداری های زیادی در متاورس 
تحــت عنوان خرید زمیــن و ... انجام 
می شود که مردم باید مراقب آن ها باشند 

و بدانند که برایشان آورده ای ندارد.

همه چیز درباره نرخ های جدید سود بانکی و شرط سپرده گذاری

دانش الزم ندارید وارد بازار رمز ارز نشوید!

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی درباره کاهش فروش بلیــت پروازهای خارجی به 
ویژه اروپا و شرق اروپا گفت: عالوه بر موضوع تحریم ها، موضوع این است که هواپیما 
نداریم و هواپیماهایی که بتوانند در مســیرها فعال شوند زمینگیر شدند یا با محدودیت 
هوایپما مواجه هســتیم و بــازار بلیت های خارجی را به ایرالین هــای خارجی داده ایم.


