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بانک
با حکم رئیسکل بیمه مرکزی؛
مدیرعامل سرمد عضو شورای
سیاستگذاری همایش بیمه و توسعه شد

یعقوب رشــنوادی ،مدیرعامل بیمه سرمد به عنوان
نماینده ســندیکای بیمهگران ایران ،عضو شــورای
سیاستگذاری بیست و نهمین همایش ملی بیمه و
توسعه شــد .به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد،
مجید بهزادپــور رئیسکل بیمه مرکزی ،در حکمی
یعقوب رشنوادی مدیرعامل این شرکت را به عنوان
عضو شورای سیاستگذاری بیست و نهمین همایش
ملی بیمه و توسعه منصوب کرد.
رشــنوادی ،از سوی ســید محمد کریمی دبیرکل
سندیکای بیمهگران ایران ،به عنوان نماینده سندیکا
برای عضویت در این شورا معرفی شده بود .رئیسکل
بیمه مرکزی همچنین ،محمدمهدی عسگری رئیس
پژوهشــکده بیمه را به عنوان دبیر و ســید محمد
کریمی ،پرویز خوشکالم خسروشاهی ،علی بنیادی
نائینی ،مفید امینی ،حمیدرضا مهدوی کوچکسرائی
و مسعود حجاریان را به عنوان دیگر اعضای شورای
سیاستگذاری بیست و نهمین همایش ملی بیمه و
توسعه منصوب کرد.
جزئیات شش امکان جدید در «کیلید»
بانک آینده

از امکان نمایش تعدیل سود سپرده در
برداشتها تا امکان نصب رایگان برای
تمام سیستم عاملها و موبایلها

بانک آینده در راســتای نــوآوری و بهبود کیفیت
خدمات الکترونیکی ،تغییرات و امکانات جدید سامانه
«کیلید» را برای سیســتمهایعامل  iOSو اندروید،
ایجاد کرد .این تغییرات شامل :ایجاد قابلیت نمایش
پیام اطالعرسانی تعدیل سود سپرده بههنگام برداشت
از حساب بلندمدت ،ایجاد قابلیت افزودن سیستمی
شرایط برداشت برای حسابهای افتتاحشده از طریق
سامانه موبایلی کیلید ،تغییر رابط کاربری (گرافیکی)
سامانه وب مشتری ،ارسال پیامک رمز یکبار مصرف
( )OTPتراکنش پرداخت بهشــماره موبایل پروفایل
مشتری و امکان دریافت نسخه  iOSاز طریق سیبچه
و ســیبآپ از دیگر تغییرات انجام شده است .برای
نصب برنامه «کیلید» به صفحه ســامانه کیلید روی
وبسایت بانک آینده رجوع فرمایید ir.key.ba24
از سوی رئیس شورا صادر شد

احكام اعضای شورای سیاست گذاری
بیست و نهمین همایش ملی بیمه و
توسعه

از ســوی رئیس کل بیمه مرکــزی ،احکام اعضای
شورای سیاست گذاری بیست و نهمین همایش ملی
بیمه و توسعه با عنوان “توسعه دانش بنیان صنعت
بیمه”صادر شد .ب
ه گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
بیمه مرکزی ،مهندس مجیــد بهزادپور طی احکام
جداگانه ای ،پرویز خوشکالم خسروشاهی قائم مقام
رئیس کل بیمه مرکزی ،علی بنیادی نائینی معاون
طرح و توسعه ،مفید امینی معاون نظارت ،حمیدرضا
مهدوی کوچکسرائی معاون توسعه مدیریت و منابع
بیمه مرکزی ،سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای
بیمه گران ایران و یعقوب رشنوادی مدیرعامل بیمه
ســرمد و مسعود حجاریان مدیر عامل انجمن حرفه
ای را به عنوان اعضا شــورای سیاست گذاری بیست
و نهمین همایش ملی بیمه و توســعه منصوب کرد.
شایان ذکر اســت مهندس بهزادپور ،محمد مهدی
عسگری رئیس پژوهشکده بیمه را به عنوان دبیر این
شورا منصوب کرد.

بانک تجارت در “پاسخگویی”
رتبه برتر را کسب کرد

بانــک تجارت در راســتای اجرای قانون انتشــار و
دسترســی آزاد به اطالعات ،رتبه برترپاسخگویی را
به خــود اختصاص داد .به گــزارش روابط عمومی
بانک تجارت  ،کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به
اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در گزارشی
با اشاره به تاکید رییس جمهور بر اجرای دقیق قانون
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ،رتبه بندی بانک
ها و موسسات مالی ،اعتباری متصل به سامانه ملی
انتشــار و دسترســی آزاد به اطالعات را اعالم کرده
است.
بر اساس دادههای آماری و شاخصهای سامانه ،بانک
تجارت در بازه زمانی چهار ماهه سال جاری رتبه برتر
را در زمان و درصد پاسخگویی به خود اختصاص داده
است.

ارایه سرویس استرداد وجه ()Refund
به مشتریان ویژه بانک ملی ایران

بانک ملی ایران به منظور ارتقای کاربری و خدمات
دهی به مشتریان خود ،سرویس استرداد وجه( (�Re
 )fundبرای مشتریان ویژه را راه اندازی می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،ســرویس
اســترداد وجه ( )Refundجهت ارائه به مجموعه
مشتریانی که نیاز به استرداد بخشی از وجوه دریافتی
از مشــتریان خود را دارند توســط شرکت پرداخت
الکترونیک سداد برای ارائه به مشتریان خاص بانک ملی
ایران در استان خراسان رضوی درحال راه اندازی است.
این خدمت برای برگشــت تمام یا بخشــی از مبلغ
تراکنش انجام شده از طریق کارتخوان یا درگاه های
پرداخت بانک ملی ایران طراحی شده و مورد استفاده
مشتریانی است که قصد دارند استرداد پول به حساب
خریداران خود را به صورت سیستمی و بدون نیاز به
عملیات پیچیده بانکی انجام دهند.
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گزارش «همدلی» درباره استفاده از پول دیجیتال در مراودات تجاری ایران

ِ
ابهامات تجارت با رمزارزها

همدلی| «در تجارت آزاد حتــی از طالبان
هــم عقبتریم» ،ایــن جملــه قابلتأمل را
همیــن چند وقت پیش یکی از اعضای هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به رسانهها گفته
بود .جملهای که نشــان میدهد تحریمها در
روزگاری که مذاکرات هســتهای کش آمده،
چه بر ســر اقتصاد ایران آورده .روز گذشته در
همین زمینه «همدلی» به گزارشی پرداخت
که در آن از زیان 2000میلیاردی ایران طبق
برآورد چینیها صحبت شــد .حاال هم چند
وقتی میشود که زمزمههای استفاده از رمزارز
در فعالیتهای تجاری ایران مطرح شــده و بر
اساس شــنیدهها ،اولین ثبت سفارش رسمی
واردات با رمزارز به ارزش معادل 10میلیون دالر
با موفقیت انجام شده است .آنطور که رئیس
سازمان توسعه تجارت در توییتر خود نوشت:
«اخیرا ً اولین ثبت ســفارش رسمی واردات با
رمز ارز به ارزشــی معــادل ۱۰میلیون دالر با
موفقیت صورت گرفت ».به گفته وی تا پایان
شهریورماه ،استفاده از رمزارزها و قراردادهای
هوشمند بهصورت گسترده در تجارت خارجی
به کشــورهای هدف عمومیت خواهد یافت.
اســتفاده از رمزارزها در تجــارت خارجی در
روزگاری که سایه تحریم بر مراودات بینالمللی
سنگینی میکند ،بارها شنیدهشده ،اما واقعیت
این اســت که با توجه به نوسانات مکرر ارزش
رمزارزها ،تضمینی برای ســود حاصل از این
تجــارت وجود ندارد .از طرفی دو دوتا چارتای
اقتصادی نیز نشــان میدهد که در سالهای
اخیر رمزارزها بهویژه بیتکوین دچار نوسانات
زیادی شده که برای سرمایهگذاری و استفاده
تجاری از آنها باید احتیاط بیشــتری صورت
گیــرد؛ یعنی تقریباً چیــزی برای پیشبینی
دقیق درآمدهای ناشــی از صادرات و واردات
از ایــن راه وجود ندارد و همین موضوع باعث
میشــود تا عدم اطمینان در سرمایهگذاری و
حتی انجام فعالیتهای تجاری در کشور بیشتر
هم شود .همچنین به نظر میرسد ازآنجاییکه
این تجارت نه دفتر رسمی دارد و نه سازمانی
که مسئولیت نوســانات آن را بر عهده بگیرد،
اینچنین مراودات تجاری تضمینی ندارد که
تجار را ترغیــب به انجام فعالیت کند .با همه
این هشدارهای کارشناسی اما به نظر میرسد
ســکانداران اقتصادی اســتفاده از رمزارزها
در فعالیتهــای تجاری را بهعنــوان یکی از
آلترناتیوهــای دور زدن تحریم معرفی کرده

و از آن ســخن میگوینــد .پیشازاین هیات
دولــت در پاییز  ۱۳۹۹مصــوب کرده بود که
رمزارزهای استخراجشده بر اساس مجوزهای
صــادره تصویبنامــه صرفاً بــرای تأمین ارز
واردات کشور و بر اســاس مقرراتی که بانک
مرکزی تعیین میکنــد ،قابلمبادله خواهند
بود .همچنین مقرر شد استخراجکنندگان باید
رمزارز دستاول تولیدشده را تا سقف مجاز و
بهصورت مستقیم (بدون واسطه) به کانالهای
معرفیشده بانک مرکزی عرضه کنند .افزون
بر این ،ســقف مجاز رمزارز استخراجشــده و
قابلمبادله توســط هر واحد استخراجکننده،
بر اســاس میزان انرژی مصرفشده از سوی
آن واحد ،طبق دستورالعملی که توسط وزارت
نیرو تدوین میشود ،تعیین و بهصورت دورهای
به بانک مرکزی اعالم میشود .ناگفته نماند که
در زمستان ســال گذشته نیز جلسه کارگروه
مشــترک ارزی میــان وزارت صمت و بانک
مرکزی برای نهایی کردن سازوکار استفاده از
رمزارزها در تجارت خارجی برگزار و مقدمات
اجرایی آن تصویبشده بود .هر چه هست حاال
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ،اولین
ثبت سفارش رسمی با اســتفاده از رمزارزها
انجام شده ،اما سؤالی که میتوان مطرح کرد
این اســت که آیا کشــورهای خارجی رمزارز
تجاری ایران را میپذیرند؟
رمزارزها با تجارت ایران چه میکنند؟
اظهارنظرهــا درباره اســتفاده از رمزارزها در
تجــارت خارجی ایران متفاوت اســت .برخی
اســتفاده از رمزارزهــا را به دلیل نوســانات

باالیی که دارد به زیان اوضاع اقتصادی کشور
میدانند و این در حالی است که از نگاه عدهای
اســتفاده از رمزارزها یکی از روشها برای دور
زدن تحریمهاست .عضو هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران میگوید با وجود ظرفیت بسیار
خوبی که برای استفاده از رمزارزها در تجارت
خارجی وجود دارد امــا همچنان نمیتوان از
فعالیت همهجانبه در این حوزه سخن گفت.
عباس آرگــون در گفتوگو با ایســنا ،اظهار
کرد« :ما در ســالهای گذشته با تحریمهای
اقتصادی همهجانبهای مواجه بودیم که برای
تجار ایرانی نیز مشــکالت فراوانی ایجاد کرد.
از دشــواری فعالیت در بازارهای بینالمللی تا
افزایش هزینه خریدوفروش کاال و بازگشــت
ارز آن ،تنها بخشی از مشکالتی بود که ما در
سالهای گذشته با آن روبهرو شدیم .ازاینرو
اولویت نخســت ما باید فراهم کردن شرایطی
باشــد که در آن تحریمها کنار بروند ».وی با
اشــاره به اهمیت طراحی شیوههای مختلف
برای تسهیل تجارت ،بیان کرد« :تا زمانی که
تحریمها کنار بروند ،استفاده از هر شیوهای که
میتواند فشــار بر فعاالن اقتصادی را کاهش
دهد یا به بهبود وضعیت تجاری ما منجر شود
اهمیت فراوانی خواهد داشت .اگر در این بستر
رمزارزها میتوانند سهمی داشته باشند نیز باید
تالش کرد کــه از ظرفیت آنها بهطور کامل
استفاده شود».
عضو اتاق بازرگانــی تهران با بیان اینکه برای
اســتفاده از رمزارزها در فضای تجاری نیاز به
فراهم کردن زیرســاختهای مختلف خواهد

بــود ،توضیح داد« :در حال حاضر در این بازار
تعــداد زیادی رمزارز وجــود دارد که هر یک
شــرایط خاص خود را دارند .از ســوی دیگر
نوسان در این بازار نیز بسیار باالست و هر روز
قیمتها تغییرات مختلفی را تجربه میکنند.
ازاینرو اینکه مشخص کنیم که فعالیت با کدام
رمزارزها مجاز اســت و به رســمیت شناخته
میشود ،نخســتین مقدمه مهم در این حوزه
خواهد بود».
آرگون ادامه داد« :نحوه معامله این رمزارزها،
چگونگی استفاده از آنها در صادرات و واردات،
تعامل با بانک مرکزی بــرای تعهدات ارزی و
قوانین نظارتی بر این رویه دیگر مقدمات مهمی
هستند که تا زمانی که از سوی دولت به شکل
دقیق بررسی و اعالم نشوند ،نمیتوان انتظار
داشت که استفاده از آنها بهطور گسترده در
تجارت در دستور کار قرار بگیرد».
وی در پاسخ به این ســؤال که آیا در صورت
فراهم شــدن مقدمات در ایران ،کشــورهای
خارجی آماده اســتفاده از رمزارزها هســتند،
تشریح کرد« :باوجودآنکه در ماههای گذشته
بحثهای گســتردهای دربــاره رمزارزها در
کشورها و شــرکتهای مختلف مطرح شده
و حتی برخی از شــرکتها کار رسمی با آن
را آغاز کردهاند اما هنوز در ابتدای این مســیر
قرار داریم .در واقع بســیاری از کشورها هنوز
تجارت بــا رمزارز را رســماً نپذیرفتهاند و در
بســیاری از حوزههای اقتصــادی نیز تاکنون
شاهد معامله با این شیوه نبودهایم .ازاینرو پس
از فراهم کردن مقدمات داخلی ،باید مذاکره با
طرفهای خارجی نیز آغاز شــود تا بدانیم که
چه کشوری و تحت چه شرایطی از این طریق
با ما معامله خواهد کرد و تا چه میزان میشود
روی ظرفیتهای آن حساب کرد ».در مجموع
از ماههای قبل بحث رمزارز ملی مطرح شــده
بود که هنوز خبری از آن نیست ،بااینحال باید
دید که اگر امکان معامله چه در صادرات و چه
در واردات وجود دارد ،چه ارزی از سوی دولت
به رســمیت شناخته میشــود ،کدام صرافی
مجوزهای الزم را برای این امر دریافت کرده و
تا چه سقفی امکان فعالیت در این حوزه وجود
دارد .مشکل دیگر این است که هنوز بسیاری
از کشورها و شرکتهای خارجی استفاده از این
روش را به رسمیت نشناختهاند ،ازاینرو ما باید
در برنامهریزی خود نحوه تعامل با شرکتهای
خارجی را نیز لحاظ کنیم.

ولخرجترین دولت ایران به روایت صندوق بینالمللی پول
همدلی| آمارهای صنــدوق بینالمللی پول از شــیب تند
هزینههای دولت قبل در ایران به ســمت باال حکایت دارد و
این دولت را ولخرجترین دولت ایران از سال  ۱۹۹۰به اینسو
ی میکند .به گزارش ایرنا ،بررسی آمار منتشرشده توسط
معرف 
صندوق بینالمللی پــول از میزان هزینهکرد دولتهای ایران
طی ســالهای  ۱۹۹۰تا  ۲۰۲۱نشان میدهد دولت قبل به
لحاظ ریالی ولخرجترین دولت ایران طی این ســالها بوده و
هزینهکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم طی سالهای ۲۰۱۴
تا  ۲۰۲۱با شیب تندی افزایشیافته است.
در حالی هزینههای دولت ایران در ســال پیش از آغاز فعالیت

دولت یازدهم ۱۴۱هزار میلیارد تومان بوده اســت این رقم در
سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم به ۷۶۱هزار میلیارد تومان
میرســد؛ یعنی طی هشت ســال هزینه کرد دولت در ایران
حدود ۵.۵برابر شــده است .بر اساس آمار صندوق بینالمللی
پول ،طی سالهای  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۹شاهد روند افزایشی نسبتاً
منظمی در هزینههای دولت قبل بودهایم اما در دو سال پایانی
فعالیت این دولــت جهش قابلمالحظهای در رقم هزینههای
دولت ثبتشــده است .بر اســاس این گزارش در سال ۲۰۲۰
هزینههای دولت ایران با رشد ۳۵درصدی نسبت به سال قبل
ن میرسد .در
از آن مواج ه میشود و به ۵۱۳هزار میلیارد توما 

ســال  ۲۰۱۹هزینههای دولت ایران ۳۷۹هزار میلیارد تومان
اعالمشــده بود .بهرغم رشد قابلتوجه ۳۵درصدی هزینههای
دولت دوازدهم در سال  ،۲۰۲۰میزان هزینههای این دولت در
سال  ۲۰۲۱نیز رشد قابلتوجه ۴۸درصدی را تجرب ه میکند و
ن میرسد.
به ۷۶۱هزار میلیارد توما 
میــزان هزینههای دولت ایــران در ســال ۱۷۳ ،۲۰۱۴هزار
میلیــارد تومان ،در ســال ۱۹۷ ،۲۰۱۵هــزار میلیارد تومان،
در ســال ۲۴۵ ،۲۰۱۶هزار میلیارد تومان ،در ســال ،۲۰۱۷
۲۸۶هزارمیلیارد تومان و در سال  ۲۰۱۸نیز ۳۲۹هزار میلیارد
تومان اعالمشده است.

کاالهای فاقد ثبتسفارش در تجارت معیوب جوالن میدهند

ازدحام ممنوعهها در رسوب میلیونی!
همدلی| ورود بدون ثبتســفارش کاال به گمرک و بنادر ،در
چرخه تجاری ایران که بارها مسئوالن مربوطه به روال معیوب
آن اذعان داشتهاند ،از اهم عوامل رسوب میلیونها تن کاالست؛
اینکه دستورالعملی دیگر در راستای اصالح فرایند تجاری و این
معضل ثبت ســفارش در حال تدوین و ابالغ اســت ،بهتنهایی
نمیتواند ضمانتی برای اصالح این روال باشد ،چراکه ممنوعیت
ورود کاالی فاقد ثبت ســفارش به بنادر ،به همراه بســیاری از
دســتورالعملها برای ممانعت از رســوب کاال ،سالهاست که
مصوب و الزماالجرا بوده ولی در عمل چنین نشده است.
به گزارش ایسنا ،ساالنه حجم باالیی از کاال وارد گمرک و بنادر
شــده و بخشــی از آن بعد از طی تشریفات گمرکی ،ترخیص
و وارد ایران میشــود .تجارت خارجی ایران در ســال گذشته
۱۶۳.۹میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶میلیارد دالر بوده که از این
میزان ۴۱.۱میلیون تن به ارزش ۵۳میلیارد دالر واردات است.
در کنار کاالهای ترخیص شــده ،همواره میلیونها تن از اقالم،
پشــت درهای خروج قرار دارند که به دالیل مختلف یا امکان
ترخیص ندارند و یا اینکه صاحب کاال نسبت به طی تشریفات
گمرکــی اقدام نکرده و درنهایت به مرحله اظهار به گمرک هم
نرســیده و به رسوب منتهی میشود .آنچه در حوزه تجارت در
این سالها گذشــته ،نشان داده که عوامل مختلفی در رسوب
کاال دخیــل بودهاند که در کنار جریان تأمیــن ارز و طوالنی
بودن فرایند صدور مجوزها و البته عدم هماهنگی دستگاههای
مربوطه ،بخشــی به شــرایط قبل از اظهار کاال برمیگردد که
مربوط به ثبت سفارش بهعنوان مجوز اولیه ورود کاال به کشور
است و تا زمانی که صادر نشده باشد ،صاحب کاال امکان اظهار
به گمرک و ادامه مراحل ترخیص را ندارد.
دولت به دنبال آن اســت که کاال بدون ثبت سفارش
وارد نشود
اخیرا وزیر اقتصاد از تدوین دستورالعملی جهت اصالح فرایند
تجاری و ورود کاال خبر داده که بر اساس آن از ایجاد رسوب در
گمرک و بنادر ممانعت خواهد شد .طبق گفته خاندوزی ،بخش

عمده کاالهای رسوبی ،کاالهایی است که هنوز به مرحله اظهار
نرسیده و فرایند ترخیص آنها آغاز نشده است؛ دولت به دنبال
آن است تا با الزام ثبتسفارش برای ورود کاال به گمرک و بنادر،
اصالح اساسی در تجارت انجام دهد.
اکنون هم ورود کاالی فاقد ثبت سفارش ممنوع است
اما...
این در حالی است که ثبت سفارش برای ورود کاال قبل از آنکه
به گمرک و بنادر وارد شــود ،سالهاست که از الزامات قانونی
حوزه تجارت بوده ولی اجرایی نشــده است؛ بهطوریکه طبق
قانون مقررات صادرات و واردات «واردکنندگان کاالهای مختلف
اعــم از دولتی و غیردولتی جهت اخــذ مجوز ورود کاال و ثبت
سفارش باید منحصرا ً به وزارت صنعت ،معدن و تجارت مراجعه
کنند ».همچنین در ســال  ۱۳۹۷بود که طبق مصوبه هیات
وزیران اعالم شد« :واردات کلیه کاالها بهصورت تجاری به کشور
اعــم از مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی و ســایر
مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است».
به دنبال آن در سال  ،۱۳۹۸علی الریجانی -رئیس وقت مجلس
شورای اسالمی -طی مکاتبهای با حسن روحانی -رئیس دولت
دوازدهم -بر موضوع الزام ثبت ســفارش تأکید و اعالم کرد که
«مطابق ماده ( )۸قانون مقررات صادرات و واردات ،واردکنندگان
کاالهای مختلــف اعلم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز
ورود و ثبت سفارش باید منحصرا ً به وزارت صمت مراجعه کنند.
بر این اساس باید قبل از واردات کاال ،ثبت سفارش انجام شود و
بدون ثبت سفارش قبلی ،نمیتوان نسبت به واردات کاال اقدام
کرد ».وی اقدامی خارج از این روال را مغایرت قانونی اعالم کرده
بود .همچنین میتوان اشــاره کرد به بخشنامه اردیبهشتماه
امسال بانک مرکزی که به استناد مصوبه ستاد مقابله با تحریم
شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد «واردات کلیه کاالها بهصورت
تجاری به کشــور ،اعم از مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه
اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبتسفارش و تعیین منشأ
ارز بانک مرکزی ممنوع اســت ».بااینحال آنچه در عمل اتفاق

افتاده این است که در بسیاری از موارد ،صاحبان کاال بدون توجه
به اهمیت ثبتسفارش قبل از ورود به کشور ،کاال را خریداری
کرده ،به گمرک و بنادر آورده و پسازآن به دنبال دریافت مجوز
ثبت ســفارش و مابقی مجوزهای الزم میروند و دستگاههای
مربوطه و تحویلگیرنده کاال نیز چنین الزامی برای واردکننده
ایجاد نکردهاند .تنها در مرزهای زمینی است که از سال ۱۳۹۷
الزام دریافت ثبت ســفارش برای ورود مورد تأکید بوده است
کــه این مهم نیز از مدتی پیش تحتالشــعاع قرار گرفت .این
نابسامانی در جریان واردات که از قبل نیز موردانتقاد مسئوالن
حــوزه تجارت و البته قضایی قرار داشــته ،هیچگاه حلوفصل
نشده است و همچنان جریان ورود بدون ثبت سفارش کاال به
اماکن گمرکی و بنادر ادامه دارد و خود به یکی از دالیل انباشت
کاال تبدیلشده اســتو گزارشهای متفاوتی از آن نیز وجود
دارد؛ از خودروهای دپو شده در گمرک که سالهاست حداقل
۱۰۰۰دســتگاه به دلیل نداشتن ثبت ســفارش و بسته بودن
ســامانه در زمان ممنوعیت واردات خودرو نتوانسته ترخیص
شود و یا ماجرای اخیر ۳۰کانتینری که ۱۳سال در بندر بوشهر
مانده و به گمرک اظهار هم نشده و حتی کاالهای آن تخلیه و
خارجشده است ،درحالیکه ثبت سفارشی هم برای آن نمیتواند
وجود داشته باشد .همچنین حجم باالیی از کاالهای بدون ثبت
سفارشی که با ممنوعیت گروه کاالیی مواجه شده و دیگر امکان
ترخیص پیدا نکرد و فاســد شد .اینکه دولت بار دیگر مصوبه و
دســتورالعملی جدید برای ممنوعیت واردات کاالی فاقد ثبت
سفارش به گمرک داشته باشد ،بهتنهایی نمیتواند پایان دهنده
ایرادهای موجود در تجارت خارجی و معضل رسوب باشد چراکه
چنین ممنوعیتی در حال حاضر نیز وجود دارد و جهت ممانعت
از رســوب هم بهوفور ،دستورالعمل صادر و در دستور کار قرار
گفته است؛ ولی یکی از مسائل موردتوجه این است که باید از
ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد و سازمانها و دستگاههای
مربوطه ،هماهنگی و همراهی الزم برای اصالح چرخه تجاری
را داشت ه باشند.

خبر
شرایط غیرقانونی برخی بانکها برای
وام بدون ضامن

با الزام وزیر اقتصاد ،بانکهای دولتی مکلف به پرداخت
وام بدون به ضامــن به حقوقبگیران دولتی ،خصوصی
و بازنشســتهها شــدند که در حال حاضر این پرداخت
ادامــه دارد اما در برخــی بانکها شــرایط متفاوت و
عجیبی نسبت به بخشــنامه مربوطه اعالم میشود .به
گزارش ایسنا ،وزارت اقتصاد در سال گذشته ،بانکهای
دولتی را مکلف کرد که بــه متقاضیان وامهای خرد تا
سقف ۱۰۰میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت
ضامن ،تسهیالت بدهند و در مرحله اول مشموالن آن،
حقوقبگیران دولتی و خصوصی و بازنشستهها اعالم شد
که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشــمول این
طرح شــوند که تا کنون وضعیت این موضوع مشخص
نشده و بر اساس اعالم مسئوالن با متنوعسازی تضامین
بانکی ،دریافت وامهای خرد تسهیل شده است .ضوابط
پرداخت تسهیالت به مشــموالن طرح اینگونه است
که برای کارکنان و بازنشســتگان دستگاههای اجرایی
دولتی ،نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای
معتبر بخش خصوصی( ،صرفاً از همان شعبه بانکی که
حقوق خود را دریافت میکنند) تا ســقف ۵۰میلیون
تومان ،بدون ضامن با نامه کســر از حقوق و تا ســقف
۱۰۰میلیون تومان نیز بدون نیاز به ارائه ضامن و فقط با
نامه کســر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد
بود .کارکنان ســایر شــرکتهای بخش خصوصی از
کارگاهها ،شرکتها و بنگاههای اقتصادی کوچک گرفته
تا متوســط نیز چنانچه نزد بانک دریافتکننده حقوق
خود( ،به تشــخیص بانک) دارای رتبه اعتباری  Aو B
باشند ،برای دریافت وام ۵۰میلیون تومانی نیاز به ضامن
ندارند و با ارائه نامه کســر از حقوق ،همراه اخذ سفته
یا چک میتوانند اقدام کنند .همین افراد برای گرفتن
وام ۱۰۰میلیون تومانی عــاوه بر موارد فوق ،باید یک
نفر ضامن نیز ارائه کنند .البته ،بر اســاس اعالم وزارت
اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور ،بنا بر تشخیص
بانک ،برابر  Cارزیابی شود ،چه برای وام  ۵۰و چه ۱۰۰
میلیونی ،باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک،
حسب مورد ،به بانک ارائه کنند .در این زمینه ،آخرین
اعالم وزارت اقتصاد بیانگر این است که از ابتدای بهمن
 ۱۴۰۰تا پایان تیرماه امسال بانکهای دولتی ۱۵هزار
و ۹۳۱میلیارد و ۶۳۲میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵هزار
و ۴۴۸نفــر تســهیالت پرداخت کردهانــد .دراینبین،
بررسی شــرایط پرداخت وام بدون ضامن در بانکهای
دولتی نشــان میدهد که پرتکرارترین شرط اعالمی از
ســوی بانکها برای پرداخت این تســهیالت ،بررسی
معدل و میانگین حســاب متقاضی است .البته ،برخی
بانکها میانگین حقوق دریافتی متقاضی در یک سال
را نیز مالک پرداخــت وام بدون ضامن اعالم میکنند.
بهعبارتدیگر ،بر اســاس اعالم برخی بانکها میانگین
ماندهحساب متقاضی در بانک مربوطه طی سه تا شش
ماه موردبررســی قرار میگیرد و این بررسی مبلغ وام را
مشــخص میکند .در این زمینه ،مسئول اعتبارات یک
بانک دولتی درباره شــرایط پرداخــت وام بدون ضامن
اینگونه توضیح میدهــد که کارکنان دولت میتوانند
ی و شش برابر معدل
معادل ۱۰برابر میانگین حسابجار 
حســاب کوتاهمدت خود بدون ضامن وام بگیرند .وی
همچنین سقف این تســهیالت را  ۱۰۰میلیون تومان
با ســود ۱۸درصد اعالم کرد .عــاوه بر این ،یک بانک
دیگر شــرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی
گردش حساب میداند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه
ماندهحســاب داشته باشد ،حائز اهمیت بیان کرد .این
در حالی است که در بخشنامه ابالغی وزارت اقتصاد به
بانکهای دولتی این شروط وجود ندارد و وزیر اقتصاد هر
گونه شرط اضافهای که خارج از مصوبات در این زمینه
باشد ،را تخلف دانســته و اعالم کرده که با آن برخورد
خواهد شــد .همچنین ،خاندوزی از مدیران بانکها در
این راستا خواست تا شکایات مردم در رابطه با وام بدون
ضامن طی ۴۸ساعت پاسخ داده شود و در صورت ثبت
تخلف بانکها در این زمینه نســبت به تغییر مدیران
شعب درنگ نکنند.
طبق تفاهمنامه وزارت راه با سازمان ثبت

زمین را ندهید ،دولت آن را میگیرد

به دنبال دســتور رئیسجمهــور ،از اوایــل ماه جاری
شــمارش معکوس برای واگــذاری زمینهــای مازاد
دولتی به طرح نهضت ملی مســکن آغازشده و مهلت
نهایی تا پایان شــهریور خواهد بود؛ در این راستا امروز
تفاهمنامهای بین وزارت راه و شهرســازی با ســازمان
ثبتاسناد منعقدشده که به گفته رستم قاسمی خیلی
میتواند در ســند خوردن زمینها به نــام وزارت راه و
شهرســازی کمک کند .به گزارش ایسنا ،الحاق اراضی
مازاد ادارات دولتی به پروژه نهضت ملی مســکن ،یک
گام به اجرا نزدیکتر شــد .بر اســاس تفاهمنامهای که
روز ۲۲مردادماه  ۱۴۰۱بین سازمان ثبتاسناد و امالک
کشور با وزارت راه و شهرسازی در موضوع قانون حدنگار
منعقدشده ،در صورت استنکاف دستگاههای دولتی از
در اختیــار قرار دادن زمینهــای خود به طرح جهش
تولید و تأمین مسکن ،سازمان ثبت میتواند آنها را به
نام وزارت راه و شهرســازی سند بزند .رئیسجمهور در
جلسات شورای عالی مسکن بارها به تکلیف دستگاهها
و ادارات دولتی مبنی در واگذاری زمینهای مازاد خود
به طرح نهضت ملی مســکن تأکید کرده و است؛ اما تا
اوایل تیرماه فقط  ۴درصد این اراضی واگذار شــد .به
نظر میرســد مادامیکه فشاری روی دستگاهها نباشد
تمایلــی به واگذاری زمینهای خــود ندارند .به دنبال
مقاومت دستگاهها رئیسجمهور اوایل مردادماه ۱۴۰۱
به تمام دستگاههای دولتی دستور داد تا وضعیت زمینها
حداکثر تا پایان شــهریورماه تعیین تکلیف شــود ،اگر
واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت بهصورت یکطرفه
سند زمینهای مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی
صادر میکند.

