اقتصاد
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پیشنهادمجازاتحبسبرای
استخراجکنندگانرمزارزغیرمجاز
حسین بردبار -محمد خدادادی مجری طرح
تامین برق رمز ارزها در شرکت توانیر با اشاره به
الیحه پیشنهادی استخراج رمز ارزها از اعمال
مجازات های سنگین از جمله حبس و جمع آوری
انشعاب برای استخراج کنندگان غیر مجاز رمز
ارز خبر داد:
چه مجازات هایی در انتظار استخراج
کنندگان رمز ارز غیر مجاز است؟

 از آن جایی که بیش از  90درصد هزینه هایعملیاتی مربوط به استخراج رمز ارزها مربوط
به هزینه انــرژی مصرفی دستگاه هــای ماینر
است و رمز ارز تولیدی نیز به صورت جهان روا
و ارزی به فــروش می رسد،بنابراین مجازات
های مقرر به هیچ عنوان از بازدارندگی کافی
برخوردار نیست .در این خصوص ،مجازات های
پیشنهادی در پیش نویس تدوین شده است .در
صورتی که فردی برای اولین بار مرتکب استفاده
از برق یا گاز یارانه ای برای استخراج رمز ارز
شود ،جریان برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر
به مدت سه ماه قطع می شود و خسارتی به اندازه
حداکثر پنج برابر هزینه برق یا گاز مصرف شده
بــرای استخراج رمــز ارز با قیمت صــادراتــی از
متخلف دریافت خواهد شد .همچنین در صورتی
که متخلف اقــدام به تکرار قانون شکنی کند
مجازات وی عالوه بر جرایم فوق ،حبس و قطع
دایم و جمع آوری انشعاب برق یا گاز محل وقوع
تخلف خواهد بود.
رهگیری ماینرها چگونه امکان پذیر
می شود و چرا معضل استخراج غیر مجاز رمز
ارز برچیده نمی شود؟

 نبود الــزام قانونی به شفاف ســازی واردات،خرید ،فروش و استفاده از تجهیزات استخراج
رمز ارز باعث سخت شدن تشخیص ماینرهای
قانونی و غیر قانونی در کشور شده است .در الیحه
پیشنهادی ،واردات ،خرید ،فروش و استفاده از
تجهیزات استخراج رمز ارز صرفا در صورتی مجاز
خواهد بود که مشخصات دستگاه در سامانه
جامع تجارت وزارت صمت ثبت شــده و قابل
رهگیری باشد .هر دستگاهی در داخل کشور که
مشخصاتآندرسامانهمذکورثبتنشدهباشدبه
عنوان ماینر غیر مجاز ضبط و معدوم خواهد شد.
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رئیس سازمان بورس مطرح کرد:

وعده مجدد برای تصمیمات خودرویی

رئیس ســازمــان بــورس با اش ــاره به
اتفاقات اخیر ناشی از قیمتگذاری
دستوریخودروگفت:قیمتگذاری
دستوری در خیلی از صنایع حذف
شــده اســت و فقط در چند صنعت
گرفتار این موضوع هستیم ،اما در
دولت تصمیمات خوبی گرفته شده
اســت و در چند روز آینده اجرایی
خواهد شد.به گزارش تسنیم« ،مجید عشقی»
با اشاره به اتفاقات اخیر ناشی از قیمتگذاری
دستوریخودروگفت:قیمتگذاریدستوری
در خیلی از صنایع حذف شده و فقط در چند
صنعت گرفتار ایــن موضوع هستیم ،امــا در
دولــت تصمیمات خوبی گرفته شده است و
در چند روز آینده اجرایی خواهد شــد .وی
در خصوص خــودرو هم گفت :مشخص ًا در
خصوص نحوه اجــرای آن ناهماهنگی پیش
آمــد که مشکل هم اکنون حل شــده و نحوه
اجرای آن به گونه ای است که در نهایت هم
مصرفکننده و هم سهامداران سود خواهند
برد و تولید کنندگان هم میتوانند نفسی
بکشند و در نهایت به افزایش تولید منجر
خواهد شد و تصمیمات اتخاذ شده به نفع بازار
خواهد بود.به گزارش خراسان ،ماه گذشته
بــود که اظــهــارات مسئوالن ،نشان می داد
تصمیمات تازه ای برای حذف قیمت گذاری
در صنایع بورسی در راه است .وزیر اقتصاد در
جمع مدیران بورسی ،از برنامه ها برای پیش

بینیپذیرکردناقتصادوحذفقیمتگذاری
های مضر بــازار در صنایع بورسی خبر داد و
گفت :به زودی خبر تغییر نظام قیمتگذاری
خودروتوسطوزارتصمتمنتشرخواهدشد.
اظهارات وزیر صمت مبنی بر در راه بودن موج
جدید افزایش تولید خودرو و نیز اعمال قیمت
های جدید خودروسازان موجب شد تا بیش از
پیش این سناریو جامه تحقق به خود ببخشد.
در این خصوص بررسی شاخص قیمت سهام
خودروسازان در بازار سرمایه نشان می داد که
اینسهامباتوجهبهاقبالسهامدارانروندروبه
رشدیداشتهاستبهطوریکهدربازه 9تا18
آبان ،این سهام برای دو خودروساز بزرگ 31
و  23درصد رشد قیمت پیدا کرد .با این حال،
عقبگرد دولت با این عنوان که افزایش قیمت
خــودرو باید در ستاد تنظیم بــازار به تصویب
برسدروندانتظاراتمثبتبرایافزایشعرضه
خودرو و بهبود سهام خودروسازان را متوقف
کرد .از آن تاریخ تاکنون بازار خودرو در انتظار
سرنوشت قیمت گذاری است.

ضرب االجل نهایی برای ثبت حقوق کارمندان
بخشنامه تخصیص و پرداخت حقوق آذرماه
از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری صادر
شد که براساس آن دستگاه ها فقط تا  15آذر
(روز دوشنبه) فرصت ثبت اطالعات حقوق
کارکنان خــود را در ایــن سامانه دارنــد .بــه
گزارش تسنیم،بخشنامهجدیدسازماناداری
و استخدامی به تمامی دستگاههای اجرایی
دربــاره حقوق و مزایای کارکنان خود که از
محل بودجه عمومی دولت پرداخت میکنند،
صــادر شــد.در ایــن بخشنامه آمــده اســت :از

آذرماه سالجاری ،تخصیص و پرداخت حقوق
و مزایا ،صرف ًا بر اساس اطالعات ثبتشده در
سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و
به ذینفع نهایی انجام میگیرد؛ لذا ضروری
است تمامی دستگاههای اجرایی ،نسبت به
ثبت ،تکمیل و به روز رسانی کارکنان و ثبت
حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر
پرداختیها که با هر عنوانی در آذرماه قصد
پرداخت آن را دارند ،حداکثر تا  15آذرماه در
سامانه یکپارچه نظام اداری اقدام کنند.

پنهانکاری  12برابر بودجه دولت!

رئیس سازمان خصوصی سازی از پنهان کاری دستگاه های دولتی
در ثبت اموال در سامانه سادا گالیه کرد ،اموالی که برخی برآوردها آن
را  18هزار هزار میلیارد نشان می دهد
در حالی که طی مــاه هــای اخیر بحث دربــاره
امــوال مــازاد دولــت بــاال گرفته اســت ،تخمین
های جدید درباره این اموال نشان می دهد که
حجم این امــوال حدود  18هزار هزار میلیارد
تومان (18.000.000.000.000.000
تومان) است که  12برابر بودجه سالیانه کشور
است ،اگرچه به گفته رئیس سازمان خصوصی
سازی ،دستگاه های دولتی مقاومت زیادی در
برابر واگذاری این اموال دارند و بخش عمده ای
از امالک خود را پنهان می کنند و حتی برخی
وزیران به زیرمجموعه خود می گویند که نباید
اموال مازاد خود را در سامانه سادا ثبت کنند.
تصمیم فروش اموال مازاد دولت برای جبران
کسری بودجه از سیاست هــای اصلی دولت
است که به نظر می رسد مقاومت جدی در مقابل
آن وجــود دارد.بــه گزارش تسنیم ،قربانزاده،
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این که
هم اکنون دارایی دولت ها به جای خلق ارزش
هدر می رود،اظهار کرد :در سامانه سادا ،سامانه
جامع اموال دستگاه های اجرایی چیزی حدود
 525هزار ملک به ثبت رسیده ،این در حالی
است که در ترکیه چیزی حــدود سه میلیون و
خــرده ای ملک به ثبت رسیده وجــود دارد که
البته با توجه به وسعت و جمعیت ایران ،بالطبع
تعداد امــاک متعلق به دستگاه های اجرایی
کشورمان باید بیش از این ها باشد اما متاسفانه

دستگاه های اجرایی بخش عمده ای از امالک
خود را پنهان می کنند.رئیس سازمان خصوصی
ســازی دربــاره برخورد با بعضی از دستگاه ها
که در ارائه اموال شان در سامانه سادا مقاومت
می کنند ،افــزود :ضمانت اجرایی وجود دارد؛
باالترینمقاممتخلفشناساییمیشودمثالوزیر
یک حوزه ای به دستگاه های زیر مجموعه نامه
ارسال می کند که کسی حق ندارد اموال را در
سامانه سادا ثبت کند.مجید شاکری ،کارشناس
اقتصادی هم گفت :میزان دارایی دولت در سال
 96حدود8.6هزار هزارمیلیارد تومان و در آن
زمان بدهی های دولت هم رقمی حدود هزار
هزارمیلیاردتومانبودکهبابرخوردتعدیلتورمبا
این ارقام قطع ًا با ارقام بزرگ تری مواجه خواهیم
شد و امروز برآورد کل اموال منقول و غیر منقول
دولت  18هزار هزار میلیارد تومان است .اگرچه
مقام رسمی رقم جدید در این باره اعالم نکرده
است ،اما پیش از این در آبان  ،97خزانهداری
کل کشور رقم داراییهای دولت تا آن تاریخ را ۷
هزار هزار میلیارد تومان اعالم کرد که با توجه به
تورم بسیار باالی سه سال اخیر ،به ویژه در بخش
امالک ،رقم  18هزار هزار میلیارد تومان دور از
واقع نیست.گفتنی است با رقم  18هزار هزار
میلیارد تومان می توان حدود  12سال کشور را
اداره کرد .هم اکنون بودجه کشور حدود هزار و
 200هزار میلیارد تومان است.

وام  10میلیونی برای سرپرستان خانوار کرونایی فاقد شغل
وزی ــر اقــتــصــاد گــفــت :بــه خــانــوادههــایــی که
سرپرست خانوار آنها به دلیل کرونا بستری
م ـیشــود ،تسهیالت  ۱۰میلیون تومانی
یشود.
پرداخت م 
خ ــان ــدوزی اظ ــه ــار کــــرد :بــــرای کــمــک به
کاهش خسارت هــای ناشی از هزینههای
درمــــان و دوری از کــســب و ک ــار از ام ــروز
شنبه به تمام سرپرست خانوارهایی که به
دلیل کرونا بستری شدهاند ،تسهیالت ۱۰
میلیون تومانی پرداخت میشود.وی افزود:

اطالعات خانوار به صورت آنالین به وزارت
اقتصاد منتقل میشود و ما هم در اختیار
بانکهای قرض الحسنه به خصوص بانک
قرض الحسنه مهر ای ــران ،قــرار میدهیم.
همچنین سرپرست معاونت بانک و بیمه
وزارت اقتصاد در توضیح این وام گفت :مبلغ
این وام  10میلیون تومان به صــورت قرض
الحسنه و با بازپرداخت سه ساله اســت که
اقساط ماهیانه آن حدود  300هزار تومان
خواهد بود .

شاخص
ایران هشتمین کشور منطقه
در صادرات نیروی کار

گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که در
سال  2021کشورهای جهان  589میلیارد
دالر از اعزام نیروی کار به خارج درآمد داشته
اند.دراینمیان،سهمکشورهایآسیایغربی
و شمال آفریقا از کل این درآمدها بیش از 62
درصدبرآوردشدهاست.مصربا 33.3میلیارد
دالر در رده نخست و ایران با  1.3میلیارد دالر
جایگاه هشتم را در بین کشورهای این منطقه
به خود اختصاص داده است.

بازار خبر

گمانه زنی درباره ارزان شدن مرغ
باشگاه خبرنگاران -مدیر عامل اتحادیه
مرغداران گوشتی گفت :با افزایش حجم جوجه
ریزی پیش بینی می شود که قیمت مرغ از دهه
سوم آذر کاهش یابد .به گفته اسدا ...نژاد ،قیمت
هر قطعه جوجه یک روزه در هفتههای اخیراز ۱۲
هزار تومان به 8500تومان رسیده است.

اوضاع متفاوت بورس در هفته قبل

فارس -بورس در حالی روزهای رکودی را پشت
سر مـیگــذارد که رونــد خــروج پــول سهامداران
حقیقی شدت گرفته است .بر این اساس در تمام
روزهای هفته گذشته خالص ورود پول حقیقی به
بورسمنفیودرمجموع 1669میلیاردتومانپول
حقیقیازبورسخارجشد.ازسوییشاهدروندرو
به رشد ورود پول حقیقی به صندوق های با درآمد
ثابتهستیم بهطوریکه 255میلیاردتومانپول
حقیقیبهاینصندوقهاواردشدکهنسبتبههفته
قبلازآن،رشد 466درصدیدارد.

