
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: اطالعات نزدیک 
به 2 میلیون و 100 هزار نفر از کارکنان در سامانه حقوق و 
مزایا وارد شده که بیشتر این موارد مربوط به قوه مجریه 

است.
روز  انصاری«  »جمشید  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش   به 
دوشنبه در نشست خبری درباره »سامانه حقوق و دستمزد« در 
محل این سازمان افزود: از این تعداد، تاکنون اطالعات 732 هزار 
و 990 نفر از کارکنان 400 دستگاه  در سامانه حقوق و مزایا ثبت 

شده است.
اسالمی  شورای  مجلس  مجریه،  قوه  از  پس  وی،  گفته  به 

بیشترین ثبت اطالعات را دارد.
انصاری ادامه داد: مجموعه قوه قضائیه، نهادهای خارج از قوای 
سه گانه، دیوان محاسبات و صداوسیما تاکنون اطالعات خود را در 

سامانه حقوق و مزایا وارد نکرده اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: باید سه هزار و 946 
کاربر در سامانه حقوق و دستمزد تعریف شود که تاکنون یک هزار 

و 683 کاربر تعریف شده است.
وی دلیل این مساله را معرفی نکردن کاربران از سوی دستگاه 

های ذیربط اعالم کرد.
 راهکار قانونی برای برخورد نداریم

معاون رئیس جمهوری در پاسخ به ایرنا درباره برخورد با دستگاه 
هایی که اطالعات خود را وارد نکرده اند، گفت: قانونگذار تنها 
حکمی که به عنوان بازدارندگی تعیین کرده این است که پرداخت 
حقوق باید پس از درج فیش در سامانه انجام شود؛ در واقع هیچ 
راهکاری برای برخورد قانونی و حکم تنبیهی خاصی در قانون پیش 

بینی نشده است.
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی و در واقع دولت، فقط 
متولی ارائه گزارش در این زمینه است؛ ضمن آنکه دولت فقط برای 

زیرمجموعه خود می تواند تصمیم هایی اتخاذ کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: برای مجموعه های 
خارج از قوه مجریه، دولت نمی تواند تنبیهی داشته باشد و باید به 

مسئوالن ذیربط گزارش شود.
 5 نفر از بازنشستگان ابقا شدند

انصاری همچنین درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان در 
این سازمان که از نیمه آبان ماه امسال الزم االجرا شد، گفت: اسامی 
326 بازنشسته ای که از دولت رفته اند به دستگاه های مربوطه اعالم 
شده و بقیه افرادی که هنوز نرفته اند بعد از نهایی شدن فهرست، 

اعالم می شود.
معاون رئیس جمهوری توضیح داد: پنج نفر از مشموالن این 
قانون که با کسب موافقیت هایی در سمت خود ابقا شدند شامل 2 
نفر در وزارت بهداشت، یک نفر در وزارت راه و شهرسازی، یک نفر 

در وزارت نفت و یک نفر در وزارت جهاد کشاورزی است.
وی اظهارداشت: عالوه بر این، برخی دستگاه ها نیز توانستند 
موافقت هایی را برای نگه داشتن نیروهای بازنشسته خود کسب 
کنند؛ با توجه به اینکه هنوز اسامی و تعداد آنها نهایی نشده است، 

بعد از تکمیل شدن، اسامی اعالم می شود.
 سرانجام وضعیت 1176 بازنشسته مشغول به کار

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، در اجرای قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان در مجموع یک هزار و 176 نفر بازنشسته 
به کار گرفته شده از دستگاه ها خارج شدند که 326 نفر آنها مربوط 

به قوه مجریه بودند.
صندوق های  به  وابسته  شرکت های  در  نفر   52 »همچنین 
بازنشستگی فعالیت داشتند که به فعالیت آنها خاتمه داده شد. 
عالوه بر آن 200 نفر از صداوسیما خارج شدند و حدود 650 نفر 

بازنشسته از نیروهای مسلح کنار رفتند.«
انصاری درباره اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز 
گفت: برخی افراد براساس نوع تخصصی که دارند خروج آنها ممکن 
است موجب خالهایی در دستگاه ها شود، بنابراین با نظر رئیس 

مجلس شورای اسالمی، در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس 
بررسی هایی را شروع کرده است.

 مشاهده حقوق غیرمتعارف در سامانه
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا در سامانه 
حقوق و مزایا تاکنون حقوق غیرمتعارف نیز وجود داشته است، 
گفت: با توجه به اینکه ارقام حقوق و مزایا و پرداختی ها در هر ماه 

متفاوت است بررسی هایی در این زمینه ادامه دارد.
وی افزود: در سامانه حقوق و مزایا برخی پرداخت ها غیرمتعارف 
نیز درج شده است که در نامه ای به وزیران درخواست کردیم، 

بررسی های الزم را انجام داده و توضیحاتی ارائه دهند.
انصاری ادامه داد: توضیحاتی دریافتی نشان می دهد ممکن 
است برخی کارمندان چندماه اضافه کار نگرفته باشند و همه به 

صورت یکجا پرداخت شود.
وی تاکید کرد: اکنون خارج از قوانین و مقررات و آنچه در سامانه 

ثبت کردند حقوق نجومی مشاهده نشده است.
حال،  این  با  گفت:  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس 
اطالعات خوبی از تفاوت پرداخت ها ثبت شده است که نشان 

می دهد برخی از دستگاه ها از 2 بستر پرداخت و حقوق تبعیت 
می کنند؛ یکی حقوق و دیگری مباحث رفاهی است که باید 

مدیریت شود.
 نباید کسور بازنشستگی از اضافه کار کم شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره کسر حق بیمه از اضافه 
کار کارکنان دولت نیز گفت: از قانون برنامه پنجم توسعه برای 
کسانی که در مجموعه دولت کار می کنند و مشمول قانون تامین 
اجتماعی هستند، نباید از کسور بازنشستگی از اضافه کار کسر 

شود.
وی توضیح داد: در قانون برنامه پنجم توسعه هیات وزیران 
مصوبه ای داشت که براساس آن مشخص کرد که چگونه آنچه 
کسر شده، دوباره به آنها مسترد شود یا به نوعی در میانگین 

محاسبه کرد.
انصاری افزود: همان مصوبه امسال نیز در شورای توسعه مدیریت 

کشور تعریف و ابالغ شد.
وی تاکید کرد: تکلیف از نظر قانونی مشخص است و نباید از 

اضافه کار آنها کسور بازنشستگی کم شود.

اقتصادی 5

بانک مرکزی: 

صندوق قرض الحسنه »مهر ایثارگران« فاقد مجوز است
 بانک مرکزی با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد تشکیاللت موسوم به صندوق 
قرض الحسنه مهر ایثارگران )موسسه حمایت ایثارگران( فاقد هر گونه مجوز 

از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و فعالیت آن غیرقانونی است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بانک مرکزی، اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری 
منتشر شده از سوی این نهاد با درج عبارت جعلی »این صندوق تحت نظارت بانک 

مرکزی است« فاقد هرگونه اعتبار و ارزش بوده و مغایر با قوانین و مقررات است.
بانک مرکزی از مردم خواست برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایه های 
خود از هر گونه ارتباط با موسسه جعلی صندوق قرض الحسنه مهر ایثارگران )موسسه 

حمایت ایثارگران( اعم از سپرده گذاری یا دریافت تسهیالت خودداری کنند. 
موضوع جلوگیری از ادامه فعالیت صندوق غیرمجاز یادشده از طریق نیروی 

انتظامی و طرح شکایت علیه آن نزد مرجع قضایی در مرحله اجرا قرار دارد. 
به گزارش ایرنا، ساماندهی موسسه های غیرمجاز از سال 1386 با اجرای آیین 

نامه های قانون بازارهای غیرمتشکل پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
تا خردادماه امسال، 98 درصد سپرده گذاران این موسسه ها با دستور رهبر معظم 

انقالب و همدلی سران سه قوه تعیین تکلیف شده اند.

 جوجه یک روزه جزو کاالهای اساسی شد
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد جوجه یک روزه گوشتی که 
تاکنون جزو کاالهای واسطه ای و سرمایه ای بود، از این گروه خارج و در 
گروه کاالیی اول )کاالهای اساسی( قرار گرفت و از این پس ارز 4200 تومانی 

به آن تعلق می گیرد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پس از تغییر سیاست های ارزی دولت، کاالهای 
وارداتی در چهار گروه ساماندهی شدند؛ گروه کاالیی نخست مربوط به کاالهای 
اساسی و ضروری است که ارز آن از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت تامین 
می شود. گروه کاالیی دوم شامل مواد اولیه و کاالهای واسطه ای و سرمایه ای می 
شود که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فوالد و مواد معدنی انجام 
می شود. گروه کاالیی سوم برای کاالهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها 
حاصل از صادرات کاالهایی است که ملزم به ارائه در سامانه نیما نیستند. واردات 
گروه چهارم کاالیی نیز به کشور ممنوع است. همچنین بر اساس مصوبه شانزدهم 
مرداد ماه هیات وزیران، ارز به نرخ دولتی فقط برای کاالهای اساسی و اولویت دار 
اختصاص می یابد و سایر کاالها باید ارز خود را از سامانه نیما و به نرخ آزاد تامین 
کنند. تارنمای گمرک جمهوری اسالمی امروز )دوشنبه( نامه ای از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت منتشر کرد که در آن اعالم شده جوجه یک روزه گوشتی جزو گروه 
کاالهای اساسی است. به نظر می رسد این جابه جایی با توجه به افزایش قیمت 
مرغ در ماه های اخیر است؛ به طوری که بررسی میدانی شنبه گذشته خبرنگار ایرنا 
از بازار، حاکی از این بود که قیمت هر کیلوگرم مرغ به 13 تا 15 هزار تومان رسید.

شاخص بورس 202 واحد رشد کرد
به  با رشد 202 پله ای نسبت به دیروز  امروز )دوشنبه(  شاخص بورس 

جایگاه 164 هزار و 696 واحدی صعود کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در معامالت امروز 2 میلیارد و 65 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 6 هزار و 429 میلیارد ریال در 163 هزار نوبت 
دادوستد شد. بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت 
)وزنی - ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص 
می گذارد، 58 واحد رشد کرد و شاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه 
شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می 
شود، 180 واحد افزایش یافت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز 126 واحد باال رفت؛ این 
شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
شاخص آزاد شناور 423 واحد رشد کرد؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله 
شرکت ها در بورس را نشان می دهد. شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از 
نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور 226 واحد باال رفت و شاخص بازار 

دوم بورس نیز 34 واحد افزایش یافت.
در معامالت امروز نمادهای فوالد )فوالد مبارکه(، وتجارت )بانک تجارت( و دعبید 
)داروسازی دکتر عبیدی( بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل، کگل )صنعتی و معدنی 
گل گهر(، خودرو )ایران خودرو(، خساپا )سایپا( و پارس )پتروشیمی پارس( باالترین 

فشار منفی را بر شاخص وارد کرده و مانع رشد آن شدند.
 صعود بانک ها به صدر معامالت

گروه بانک در معامالت امروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 695 میلیون 
سهم به ارزش یک هزار و 184 میلیارد ریال دادوستد شد. گروه خودرو به ارزش 
849 میلیارد ریال و شیمیایی به ارزش 411 میلیارد ریال، جایگاه های بعدی را به 
خود اختصاص دادند. گروه فراورده های نفتی با دادوستدی به ارزش 324 میلیارد 
ریال در رده چهارم معامالت امروز قرار گرفت. گروه فلزات اساسی نیز با معامالتی به 

ارزش 221 میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.
 فرابورس سبزپوش شد

معامالت امروز شاخص فرابورس )آیفکس( 15 واحد رشد کرد و در جایگاه یک 
هزار و 949 واحدی قرار گرفت و در این بازار بیش از 936 میلیون سهم و اوراق بهادار 

به ارزش بیش از چهار هزار و 344 میلیارد ریال دادوستد شد.
همچنین در معامالت امروز نمادهای میدکو )هلدینگ معدنی خاورمیانه(، هرمز 
)فوالد هرمزگان جنوب( و دماوند )تولید برق دماوند( بیشترین تاثیر مثبت و مارون 

)پتروشیمی مارون( و ذوب )ذوب آهن( باالترین تاثیر منفی را بر جا گذاشتند.

هزینه ساخت وساز در طرح های جدید متری ۳00 هزار 
تومان ارزان شد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هزینه ساخت و ساز بر اساس طرح های 
جدید نسبت به سال گذشته در هر متر مربع ۳00 هزار تومان کمتر شده 

است.
به گزارش ایسنا، هوشنگ عشایری در حاشیه بازدید از غرفه شهرداری تبریز در 
نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری در تهران با 
بیان این مطلب گفت: انتظار داریم مسئوالن شهری و استانی به ویژه شهرداری تبریز 
موضوع بازآفرینی را باتوجه به پتانسیل های باالیی که در این استان وجود دارد، با 
جدیت تمام پیگیری کنند.  وی با اشاره به این که برای تحقق کامل برنامه بازآفرینی 
شهر باید دولت، شهرداری، بخش خصوصی و مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند، 
تاکید کرد: به عنوان دولت باید تالش کنیم با تحقق وعده هایی که در گذشته داده 
شده اعتمادسازی الزم برای حضور بخش خصوصی در موضوع بازآفرینی شهری را 
فراهم کنیم.  عشایری هزینه ساخت و ساز را بر اساس طرح های جدید نسبت به 
سال گذشته در هر متر مربع 300 هزار تومان کمتر دانست و گفت: در شرایط جدید 
می توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد ولی ابتدا باید دولت اعتماد فعاالن 
حوزه مسکن را فراهم سازد تا پروژه ها به سرعت اجرا شود.  وی با بیان این که حضور 
مردم در کنار بخش خصوصی و دولت اجرا شدن سریع پروژه ها را تضمین می کند، 
عنوان کرد: شهرداری ها یا دولت باید اعتماد الزم در مردم برای مشارکت و همکاری 

در موضوع احیای بافت ناکارآمد شهری را فراهم کنند.
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ارز مسافرتی ۱000 تومان ارزان شد
برخالف روز گذشته که قیمت ارز مسافرتی و نرخ خرید در بانک ها افزایشی بود، امروز این نرخ ها با کاهش مواجه شد و هر یورو مسافرتی با ریزش حدود 1000 تومانی، 1۳ هزار تومان قیمت خورد. به گزارش ایسنا، هم زمان با ریزش قیمت ها در بازار 

ارز امروز )دوشنبه( نرخ های بانکی نیز کاهش داشت؛ به طوری که هر یورو که روز گذشته برای ارز مسافرتی تا 14 هزار تومان قیمت خورده بود، به 1۳ هزار تومان نزول کرد. همچنین قیمت ارز در بانک ها کاهش داشته است؛ هر دالر از حدود 11 
هزار و 400 تومان تا 10 هزار و ۸70 تومان کاهش دارد. از سوی دیگر برای یورو کاهش حدود 700تومانی ثبت شده و قمیت آن از 1۳ هزار و 100 تومان به نزدیک 12 هزار و ۳۸0 تومان رسیده است.

 رئیس سازمان اداری اعالم کرد

بارگذاری اطالعات 2میلیون کارمند در سامانه حقوق
اخبار

 معاون بانک مرکزی:

سیاست بانک مرکزی درباره رمز ارزها تا پایان امسال اعالم می شود
امسال  پایان  تا  اینکه  اعالم  با  مرکزی  بانک  نوین  های  فناوری  معاون 
سیاست های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها اعالم می شود، گفت: این 
سیاست ها مبتنی بر باز کردن فضا و تعیین محدودیت ها و چارچوب های 

الزم در حوزه رمز ارزها خواهد بود.
»ناصر حکیمی« روز دوشنبه با تشریح دیدگاه حاکمیت در خصوص رمز ارزها به 
بیان تازه ترین خبرها در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: رمز ارزها مانند هر پدیده 
دیگری هم تهدید دارد هم فرصت؛ طبیعی است به صورت فرهنگی و سنتی و شاید 

بخاطر یک عکس العمل عادی انسانی، دربرابر تغییر مقاومت می کنیم.
بنا بر اعالم پژوهشکده پولی و بانکی وی افزود: وقتی یک پدیده جدیدی می آید، 
نخستین رویکرد ممکن است، انکار باشد و برای انکار هم طبیعتاً اول به تهدید و 

مضرات آن تمرکز می کنیم.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید براینکه همین موضوع درباره رمز 
ارزها نیز صدق می کند، تصریح کرد: شاید در مرحله اول دیدگاه محافظه کارانه روی 
مخاطراتی که وجود دارد تمرکز می کند؛ البته این مخاطرات وجود دارند و واقعی 

هستند.
حکیمی ادامه داد: اما واقعیت این است که هوشمندی انسان یا سیاست گذار را 
باید به سمتی هدایت کند که از مزایای پدیده جدیدی که می آید )و از نظر ما متغیر 
مستقل است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم بازهم می آید(، بهره برداری کند و 

مواظب مخاطرات احتمالی آن نیز باشد.
وی با بیان اینکه درباره رمز ارزها نیز همین اتفاق در حال روی دادن است، افزود: 
رمز ارزها در مسایلی مانند پولشویی، رصد ناپذیر بودن برخی از تراکنش ها، خروج ارز 
و اخالل گری در سیستم پولی مخاطراتی دارند که برکسی پوشیده نیست اما از طرفی 
فرصت هایی را برای سیستم بوجود می آورد که بتوانیم با استفاده از آن نظام های 

جایگزین مبادالت پولی را ایجاد کنیم.
 ایمن سازی دارایی غیر مولد و ایجاد شفافیت در سیستم پولی مزیت رمز 

ارزها
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رمز ارزها شفافیت فوق العاده 
ای در مبادالت پولی ایجاد می کند، تصریح کرد: همچنین رمز ارزها می تواند موجب 

Securitize )ایمن سازی( دارایی های غیر مولد نیز باشد.
وی با بیان اینکه رمز ارز با توجه به شفافیتی که به همراه دارد، فرصت های استثنایی 
در اختیار سیستم پولی قرار می دهد، افزود: این مساله بخصوص در نقد پذیر کردن 
یا قابل معامله کردن دارایی ها دارای اهمیت است که راه حل دیگری در حال حاضر 

وجود ندارد.
حکیمی راه حل هایی که مبتنی بر نهادسازی باشد را بسیار پیچیده دانست و گفت: 
به همین دلیل این امر تا کنون محقق نشده است، اما بالک چین با حذف نهاد واسط 
و میانی می تواند توسعه این محصوالت را در قالب رمز ارز و سایر محصوالت خیلی 

راحت انجام دهد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین بیش از هرچیز دیگری 
ضمن اینکه باید این هوشمندی را داشته باشیم که مخاطرات و تهدیدها را شناسایی 
کرده و در مقابل آن، سیاست های مناسب را اتخاذ کنیم؛ نباید فرصت ها را به خاطر 

مخاطرات از دست دهیم.
 رمز ارز در صف بررسی است

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قبالً از اعالم سیاست های این بانک 
برای رمز ارزها تا پایان شهریور 97 خبر داده بود اما در عمل خبری از بانک مرکزی 
در این خصوص حداقل رسانه ای نشد، علت چه بود؟ گفت: برنامه ریزی ما این بود 
که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها تا آخر شهریور امسال اعالم شود، 
سیاست ها حتی تدوین هم شده است اما با توجه به مشغولیت های زیادی که نهادهای 

تصمیم گیر در این خصوص دارند، هنوز این سیاست ها در صف بررسی است.
حکیمی تصریح کرد: واقعیت این است که از نظر فنی و تدوینی، کار در همان 
دوره زمانی شهریورماه به یک جمع بندی رسیده بود ولی از آن زمان به بعد توسط 
سیاست گذار و افرادی که باید در این خصوص تصمیم گیری کنند، در صف بررسی 

است.
 با اصطالح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نمی کنم

این مقام مسئول بانک مرکزی همچنین در خصوص وضعیت بررسی رمز ارز ملی 
در این بانک اینطور پاسخ داد که بنده شاید خیلی با اصطالح رمز ارز ملی ارتباط برقرار 
نکنم به این خاطر که ممکن است در کشور برای انواع کاربردها ارز رمز مختلفی داشته 

باشیم و لزوماً ارز رمز ملی در کار نباشد.
وی با بیان اینکه اصطالح ارز رمزهای مبتنی بر ریال را بیشتر بجای ارز رمز 
ملی استفاده می کنیم که یک بحث حاکمیت پولی است، افزود: اتفاقاً قسمتی از 
سیاست هایی که پیش از این مطرح شد معطوف بر این است که یک ارز رمز مبتنی 
بر ریال، طال، ارز و سایر دارایی ها و یا ارز رمز خودکفا و خودبنیان با دیدگاه مختص 

به خودشان داشته باشیم.
حکیمی گفت: برای مواجه با هر کدام از این رمز ارزها باید دیدگاه خاص خودشان 
وجود داشته باشد مبنی براینکه شامل چه مقرراتی می شوند و ناظر آن کدام دستگاه 

است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این ایده که رمز ارز ملی 
وجود داشته باشد و رمز ارز دیگری نداشته باشیم بحثی خام و ساده انگارانه است، 
افزود: به نظرم سیاست الزم در این خصوص باید مبتنی بر باز کردن فضا و تعیین 

محدودیت ها و چارچوب های الزم در حوزه رمز ارزها باشد.
وی با ابراز امیدواری از اعالم سیاست های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها در ماه 
های باقی مانده از سال 97 گفت: گمان می کنم این موضوع در همین سال جاری، 
اتفاق بیافتد و سیاست های بانک مرکزی اعالم شود؛ اعالم سیاست ها، تا حد زیادی 
موضع سیاست گذار پولی را راجع به رمز ارزها مشخص می کند؛ و از طرف دیگر فضا 
را برای کسانی که می خواهند در این زمینه فعالیت کنند، شفاف و همراه با آگاهی از 

نگاه حاکمیت می کند.
به گزارش ایرنا، هشتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 

روهای 9 و 10 بهمن ماه در تهران برگزار می شود.
ارز دیجیتال با »بیت کوین« در سال 2008 میالدی متولد شد اما به سرعت 
گسترش یافت؛ ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله 
می شود و معموال هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها 
شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله 

گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
تقاضا  افزایش  از  ایران  پوشاک  و  نساجی 
برای پوشاک تولید داخل خبر داد و گفت 
اولیه و نقدینگی واحدهای  که تامین مواد 
تولید  کیفیت  و  کمیت  می تواند  تولیدی 

پوشاک را بهبود بخشد.
بیان  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در  نامی  مجید 
این که افزایش نرخ ارز و درنتیجه افزایش قیمت 
برای  تقاضا  افزایش  باعث  خارجی،  پوشاک 
پوشاک تولید داخل شده است،  اظهار کرد: آمار 
تولید  پوشاک  فروش  افزایش  میزان  از  دقیقی 
داخل وجود ندارد، اما مشاهدات میدانی نشان 
تولیدی  واحدهای  سفارش های  میزان  می دهد 

افزایش داشته است.

مواد  تامین  به  بتواند  دولت  اگر  افزود:  وی 
اولیه و نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند، 
کیفی  و  کمی  نظر  از  نیز  تولیدی  شرکت های 

پاسخگو خواهند بود.
صادرات  و  تولید  اتحادیه  مدیره  هیات  عضو 
در  این که  به  اشاره  با  ایران،  پوشاک  و  نساجی 
و  پوشاک  صنایع  مشکل  مهم ترین  حاضر  حال 
کرد:  تصریح  است،  اولیه  مواد  کمبود  نساجی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مداوم 
می کند،  برگزار  مشکل  این  حل  برای  جلساتی 
انجام  زمینه  این  در  عملی  اقدام  تاکنون  اما 

نشده است.
مبارزه  که  کرد  خاطرنشان  هم چنین  نامی 
بسیاری  شده  باعث  عرضه  سطح  در  قاچاق  با 

واحدهای  به  قاچاق  کاالی  واردکنندگان  از 
تولیدی سفارش پوشاک دهند.

فروشندگان  صنف  اتحادیه  ایسنا،   گزارش  به 
پیش تر  نیز  تهران  پوشاک  تولیدکنندگان  و 
دلیل  به  اولیه  مواد  تامین  در  بحران  وجود  از 
عدم تخصیص ارز سامانه نیما به واردکنندگان 
دیگر  طرف  از  بود.  کرده  صحبت  اولیه  مواد 
دست اندرکاران این بخش بارها نسبت به قاچاق 
گسترده در حوزه پوشاک، اعتراض داشته اند و 
اعالم  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  اخیرا 
هماهنگی  با  امسال،  دی ماه  ابتدای  از  که  کرد 
فروشندگان  تمام  با  مختلف  دستگاه های 
برخورد  پوشاک  رسمی  مجوز  بدون  برندهای 

قاطع خواهد شد.

تقاضا برای پوشاک داخلی افزایش یافت


