اخبار

بدری:

افزایش قیمت کاالهای اساسی طی یک هفته اخیر؛ دولت بازار را دریابد

محمولههای صادراتی تجهیزات
پزشکی باید به کشور بازگردند

معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری
اس�لامی ایران در بخش��نامهای اعالم کرد:
تمام��ی محمولههای صادرات��ی تجهیزات
لباس گان ،دستکش
پزشکی مانند ماسکِ ،
و محص��والت بهداش��تی ،بای��د به کش��ور
عودت داده ش��وند.به گ��زارش مهر ،مهرداد
جم��ال ارونق��ی با ص��دور بخش��نامهای به
گمرکات اجرایی ،صادرات تمامی تجهیزات
پزشکی را ممنوع اعالم و درخواست عودت
محمولهه��ای صادراتی به داخل کش��ور را
ابالغ کرده است .در این بخشنامه همچنین،
از تمامی گمرکات اجرایی درخواس��ت شده
ت��ا ضمن رصد این اقالم ،اج��ازه ندهند که
اماکن گمرکی و انبارهای مربوطه ،تبدیل به
محلی برای دپوی این کاالها گردد.همچنین
در بخشی از بخشنامه ارونقی آمده است :به
محض ابطال اظهارنامههای صادراتی اقالم
صدرالذکر متعاقب درخواس��ت ارائه شده از
سوی صاحبان کاال یا نمایندگان قانونی آنها،
تمهیدات الزم در راستای عودت این کاالها
به داخل کشور اندیشیده شود و تصویری از
اح��کام صادره با ذکر مش��خصات کاالهای
عودت داده شده ،به این حوزۀ معاونت ارسال
تا در اختیار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزش��کی و وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
قرار داده شود.
توصیه کرونایی همتی به بانک ها:
مراعات مشتریان را بکنید

همتی از مدیران بانک ها خواس��ت شرایط
امروزاش��خاص حقیقی و حقوقی که از بابت
کرونا دچار وقفه درآمدی میش��وند را درنظر
گرفت��ه و در خصوص تمدی��د زمان و نحوه
وصول اقس��اط وامها  ،همراه��ی الزم را با
مش��تریان به عمل آورده و مراعات وضعیت
آنها را بکنند .به گزارش تس��نیم ،عبدالناصر
همتی در تازه ترین یادداش��ت اینستاگرامی
خود نوش��ت :در خصوص ش��رایط ناشی از
ش��یوع کرونا  ،تأکید بر دو نکته را،خطاب به
مدی��ران وهمکاران بانکی خود ضروری می
دان��م :این روزها  ،علیرغم ریس��ک فعالیت
در ش��عب بانکها ،شاهد تالش ها و زحمات
هم��کاران عزیز نظام بانکی،برای خدمت به
مردم،خصوص ًادر ش��عب بانکهاهستیم.مردم
عزیز م��ان قطع ًاقدر تالش ای��ن عزیزان را
میدانن��د  .من نیز به س��هم خودم،به تمامی
همکاران خوبم خسته نباشید گفته و ضمن
توجه دادن به دس��تورالعمل های بهداشتی،
بابت تالش��های آنها ،قدردانی میکنم.رئیس
کل بان��ک مرک��زی باتوجه ب��ه تاثیر کرونا
در فعالی��ت ه��ای اقتصادی تاکی��د کرد :با
توج��ه به تعطیلی یا کاه��ش فعالیت برخی
از کس��ب وکارهای کشور ،که ممکن است
کاهش عایدی برخی واحدها وصنوف وحتی
اش��خاص حقیقی را درپی داش��ته باشد ،به
مدیران بانکها توصیه می کنم ،شرایط امروز
اش��خاص حقیقی و حقوقی که از این بابت
دچار وقفه درآمدی میش��وند را درنظر گرفته
و در خصوص تمدید زم��ان و نحوه وصول
اقساط وامها  ،همراهی الزم را با مشتریان به
عمل آورده و مراعات وضعیت آنها را بکنند.
تعلل هندیها در سرمایهگذاری در
بندر چابهار؛ اعالم آمادگی بسیاری از
کشورها برای سرمایهگذاری

عض��و هی��أت رئیس��ه کمیس��یون عمران
مجلس ،بر لزوم عمل ش��رکت های هندی
به تعهداتش��ان در عرصه توسعه بندر چابهار
تأکی��د کرد و گفت :ش��رکت های هندی یا
باید به تعهداتش��ان طبق قرارداد منعقد شده
عم��ل کنند ی��ا اینکه از پروژه توس��عه بندر
چابهار خارج ش��وند .علیم یارمحمدی عضو
هیأت رئیسه کمیس��یون عمران مجلس در
گفتوگ��و با خانه ملت ،ب��ا انتقاد از عملکرد
پیمان��کاران هندی در اجرای طرح توس��عه
بندر چابهار ،گفت :متأسفانه تاکنون شرکت
ه��ای هندی نتوانس��تند به تعهداتش��ان در
توس��عه بن��در چابهار و پسکران��ه های آن
عمل کنند و این مسئله موجب شده که روند
تقویت زیرساخت های این بندر به آهستگی
صورت گیرد.نماینده مردم زاهدان در مجلس
شورای اس�لامی ادامه داد :البته در چند ماه
اخیر اقداماتی توسط پیمانکاران هندی برای
توسعه بندر چابهار صورت گرفته ،اما آن ها
از برنامه تعیین شدن در قرارداد عقب هستند
و خبرهای خوبی در این رابطه به گوش نمی
رس��د.وی بر لزوم عمل شرکت های هندی
به تعهداتش��ان در عرصه توسعه بندر چابهار
تأکید کرد و گفت :شرکت های هندی یا باید
به تعهداتشان طبق قرارداد منعقد شده عمل
کنن��د یا اینکه از پروژه توس��عه بندر چابهار
خ��ارج ش��وند.یارمحمدی ادام��ه داد :در دو
س��ال اخیر بسیاری از کشورها برای سرمایه
گذاری در عرصه بندر چابهار اعالم آمادگی
کردند ،بنابر این قطعا با کناره گیری شرکت
های هندی به س��رعت شرکت های دیگر
جایگزین خواهند شد.

ای��ن نماینده مجلس دهم گف��ت :دولت در
وضعی��ت فعلی باید ب��ه بازارهای اقتصادی
بیش��تر توجه کند .مهمتری��ن راه کار برای
مدیری��ت و مقابله با بیماری کرونا ،مدیریت
افکار عمومی و سالمت روانی جامعه است.

صدی��ف بدری در گفتوگو با خانه ملت  ،با
انتقاد از بروز تالط��م در بازارهای اقتصادی
کشور ،گفت :متأس��فانه در یک هفته اخیر
با ش��یوع بیماری کرونا در کش��ور ،ش��اهد
افزایش قیمت کاالهای اساس��ی در کشور
نیز هستیم که این مس��ئله نشان می دهد
ک��ه دالالن از فرصت کنونی برای کس��ب
سودهای میلیاردی و افزایش قیمت کاالها
استفاده کرده اند .نماینده مردم اردبیل ،نیر و

نمین در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد:
در ش��رایط کنونی دولت تمام تمرکز خود را
برای مقابله و کنترل بیماری کرونا گذاشته
اس��ت و این مس��ئله موجب شده که عمال
بازارهای اقتصادی دچار تالطم و تنش شوند.
وی تصریح کرد :دولت در وضعیت فعلی به
نوعی بازارهای اقتصادی را رها به حال خود
گذاشته و این موضوع عرصه را برای فعالیت
و ورود دالالن ایج��اد ک��رده ،این در حالی

اس��ت که مهمترین راه کار برای مدیریت و
مقابله با بیماری کرونا ،مدیریت افکار عمومی
و س�لامت روانی جامعه است.بدری بر لزوم
برخورد جدی با دالالن و سوداگران بازارهای
اقتصادی تأکی��د کرد و گف��ت :هیچ دلیل
اقتصادی در کشور وجود ندارد که طی مدت
یک هفته قیمت گوشت قرمز حدود  40هزار
تومان افزایش یابد ،از این رو تنها دلیل این
مس��ئله دالل بازی عده ای از افراد است که

دستگاه قضا ،سازمان تعزیرات و دستگاه های
نظارتی باید با این مس��ئله برخورد سخت و
جدی کنند.این نماینده مردم در مجلس دهم
ادامه داد :افزایش قیمت ها در یک ماه اخیر
تنها معطوف به بازار گوشت نبوده است ،بلکه
قیمت میوه و سبزیجات نیز باال رفته است،
بنابر این دستگاه های نظارتی و تعزیراتی باید
بازاره��ای اقتصادی و قیمت های کاالهای
اساسی را مدیریت کنند.

دادستانها ،مسئوالن تعزیرات و سایر مقامات قضایی و انتظامی سراسر کشور تاکید کردند

برخوردقاطعبااحتکارکنندگانوگرانفروشاناقالمبهداشتیدرکشور

گروه اقتصادی :دادستانها ،مسئولین تعزیرات و سایر مقامات قضایی سراسر کشور
همزمان با شیوع بیماری کرونا در کشور اعالم کردند با احتکار کنندگان و گران
فروش��ان ماسک و مواد ضدعفونی به ش��دت برخورد خواهند کرد .در روزهای
گذشته که شرایط اجتماعی و روانی کشور بیش از گذشته متالطم بود و روزی
نبود که اخبار مربوط به کرونا از زوایای مختلف اثرگذاری آن ش��اهد نباش��یم،
یکباره اجناس و اقالم مورد نیاز مستقیم و غیر مستقیم مردم از برخی کاالهای
اساسی گرفته تا مواد اصلی بهداشتی در بازار کم شد .به دنبال این قضیه زمزمه
احتکار کاال توسط برخی سودجویان در میان مردم و رسانهها باال گرفت؛ کسانی
که انبارهایش��ان انباشته از کاال و ارزاق مورد نیاز مردم است ،اما به بازار عرضه
نمیکنن��د تا هم انحصار به وج��ود بیاورند و هم کمبود در عرضه ایجاد کنند و
نهایت ًا در این آش��فته بازار ،همه چیز به سودش��ان تمام شود .اقدامی که سبب
افزایش قیمت و نایاب ش��دن ماسک ،ژل ضد عفونی کننده ویا حتی در برخی
موارد مواد غذایی مانند زنجبیل ،لیموترش و… که باور عمومی بر آن اس��ت،
که سبب جلوگیری از ابتالء به ویروس کرونا جدید  ۲۰۱۹شده است ،میشود.
در این شرایط دادستانها ،مسئوالن تعزیراتی و دیگر مسئوالن قضائی و نظارتی
بر برخورد شدید با افرادی که اقدام به سودجویی در شرایط نیاز مردم میشوند،
تاکید کردهاند.دادستانها ،مسئولین تعزیرات و سایر مقامات قضایی سراسر کشور
همزمان با شیوع بیماری کرونا در کشور اعالم کردند با احتکار کنندگان و گران
فروش��ان ماسک و مواد ضدعفونی به شدت برخورد خواهند کرد.بر اساس این
گزارش با توجه به ش��رایط ویژه کش��ور و رابطه مس��تقیم احتکار با جان مردم
ضروری اس��ت قوه قضاییه برخالف روال معمول که جریمه محتکران است،
مجازات های سنگین تری را برای این دسته از افراد در نظر بگیرد.
برخورد شدیدی با محتکران و گران فروشان می کنیم


س��ید عبداهلل طباطبایی دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل اظهار
داشت 4 :اکیپ نظارتی برای حضور میدانی در و بازرسی از داروخانه ها و مراکز
توزیع اقالم بهداش��تی بسیج شده است.وی افزود :طبق هماهنگی هایی که با
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی انجام شده است باید تمامی داروخانه ها بصورت
ش��بانه روزی به ارائه خدمات بپردازند.دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان
اردبیل گفت :ضرب االجلی چند روز برای تامین اقالم بهداشتی در اردبیل صادر
ش��ده و باید تا روزیکشنبه این اقالم به وفور در اختیار مردم تمامی شهرستان
های استان قرار گیرد.وی با اشاره به اینکه با متخلفان برخورد می شود و در این
راستا دو دارخانه پلمپ شد تصریح کرد :بدون هیچ مالحضه ای با فروشندگان
مواد بهداشتی و تجهیزات پزشکی که مرتکب تخلف می شوند برخورد قانونی
انجام خواهد شد.
به گزارش ش��بکه اطالع رسانی راه دانا؛ مقامات قضایی کشور تاکید کردند ،با
محتکران و گران فروش��ان برخورد قاطع می شود .دادستان عمومی و انقالب
مرکز کردس��تان از دس��تور برای بازرس��ی های مداوم از داروخانه ها خبر داد و
گفت :رسانههای جمعی و فعالین فضای مجازی باید امین مردم در بحث اطالع
رسانی باشند ،لذا توصیه میکنیم این گونه رسانهها از انتشار خبرهای غیرصحیح
و ش��ایعات خودداری کنند تا موجب هراس بیمورد در بین مردم نشوند.محمد
جباری اظهار داشت :انتظار میرود رسانهها نسبت به آگاهسازی مردم در زمینه
بیماری کرونا با رویکرد پیشگیرانه و براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت
و دانش��گاه علوم پزش��کی اقدام کنند.وی در رابطه با اقدامات دادس��تانی برای
پیشگیری از ش��یوع بیماری کرونا افزود :به معاونت غذا و دارو ،رییس دانشگاه
علوم پزشکی و رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت دستوراتی ابالغ شده که
بدون فوت وقت بازرسیهای مداوم از داروخانهها ،انبارهای مرتبط با نگهداری

و مراکز عرضه مواد بهداشتی و پزشکی را انجام دهند.جباری اضافه کرد :اگر در
عرضه مواد بهداش��تی چه به صورت کمی و چه کیفی و همچنین در رابطه با
قیمتهای عرضه آن تخلف یا احتکاری صورت گیرد مراتب صورت جلسه شده
و به دادستانی اعالم شود که با این تخلفات برخورد شدید صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقالب مرکز کردستان خاطرنشان کرد :نیروی انتظامی نیز بر
اساس ماده  ۱۴قانون جامع مبارزه با مصرف مواد دخانی به بازرسی و سرکشیها
از مراک��ز عرضه و مصرف قلیان اق��دام و مراکز عمومی که این نوع خدمات را
ارائه می کنند ،را فعال پلمپ کند.جباری با توجه به موضوع شیوع ویروس کرونا
در کش��ور عنوان کرد :بازی با جان و سالمت مردم یکی از موارد مورد اهمیت
در دادگستری است که با کسانی که از حدود خود در این خصوص تجاوز کنند
برخورد جدی خواهد شد.وی گفت :برای سپری کردن این دوره و گذر از شرایط
کنونی مردم و کاس��بکاران استان بهتر است دس��ت در دست هم بدون خرید
اضافی و افزایش قیمت اقالم ضروری به سامان دهی اوضاع کمک کنند.
برخورد شدید و قاطع با سودجویان و احتکار کنندگان لوازم بهداشتی


عباس قاسمی دادستان عمومی و انقالب اراک گفت :با توجه به شیوع ویروس
کرونا در سطح جامعه و کمبود لوازم و محصوالت بهداشتی برای دسترسی مردم
 ،همانطور که قانونگذار مجازاتی را برای افراد س��ودجو و احتکار کننده در نظر
گرفته  ،با افرادی که سالمت مردم را با خطر مواجه می سازند اگر مشمول مفسد
فی االرض شوند حتی به اعدام نیز محکوم خواهند شد .قاسمی اظهار کرد :از
مردم شریف و نجیب استان مرکزی درخواست داریم در صورت مشاهده موارد
احتکار و اختالل در عرضه محصوالت بهداش��تی را سریعا به دفتر دادستانی ،
دانشگاه علوم پزشکی و یا به پلیس  ١١٠اعالم نمایند.
احتکار موجب تحمیل فشارهای اقتصادی به مردم می شود


علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از قاطعیت دستگاه قضایی
این استان در برخورد با گرانفروشان و محتکران لوازم بهداشتی خبر داد.صالحی
همچنین با تأکید بر اینکه بهمنظور تش��دید نظارته��ا و رفع نواقص موجود،
افزایش بازرس��یها ضروری است ،استفاده از تمام ظرفیت ها و توانمندیهای
موجود و بس��یج امکانات برای مقابله با احتکار و گرانفروش��یها را خواس��تار
شد.رئیس شورای قضایی استان هرمزگان خاطرنشان کرد :با اتخاذ تمهیدات
الزم و هماهنگیهای به عمل آمده ،گشتهای ویژه بازرسی ،تعزیرات حکومتی
و دیگر متولیان نظارت بر بازار فعال شده و در حال نظارت بر قیمتها هستند.
وی بیان کرد :دس��تگاه قضایی هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با
گرانفروشان و محتکرین مصمم است و اجازه هیچ نوع سوء استفادهای را نخواهد
داد .رئیس ش��ورای قضایی اس��تان هرمزگان در ادامه با اشاره به نقش مؤثر و
سرنوشت ساز سازمان بازرسی در این رابطه اظهار کرد :سازمان بازرسی بازوی

توانمند دستگاه قضایی در مقابله با جرایم اقتصادی است.علی صالحی تصریح
کرد :چنانچه دستگاه های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت رسانی به مردم،
عالوه بر انجام وظایف محوله در بعد نظارت نیز اهتمام الزم را داش��ته باشند،
مطمئن ًا فرصت طلبانی که به احتکار کاالهای ضروری و مایحتاج عمومی می
پردازند ،در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند.رئیس کل دادگستری استان
هرمزگان با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گرانفروشی و مجازات های
مقرر در آن ،به حمایت مس��تمر دستگاه قضایی از تعزیرات حکومتی و دیگر
دس��تگاه های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گرانفروش��ی اشاره کرد و
یادآور شد :در گام نخست ،تعزیرات حکومتی و دیگر سازمانهای متولی تنظیم
بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل نمایند و همزمان
دستگاه قضایی برخورد قاطع و بدون اغماض و مجازات محتکرین ،گرانفروشان
و اخاللگران در بازار عرضه لوازم بهداشتی  ،دارو و دیگر مایحتاج عمومی را در
دستور کار ویژه خود قرار داده است.

تاکنون هیچ گونه دپو در بحث مواد ش�وینده و ماس�ک در هرمزگان صورت

نگرفته است

عبدالرضا پیروی منش ،رئیس اداره نظارت و بازرس��ی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت هرمزگان در گفتگو اختصاصی با خبرنگار هرمز اظهار کرد :با توجه به
موضوع کرونا در هرمزگان بر اساس مکاتبه های صورت گرفته گشت مشترک
متش��کل از بازرس��ان صنعت و معدن ،علوم پزشکی و مراجع قضایی در سطح
اس��تان صورت گرفت.رئیس اداره نظارت و بازرس��ی سازمان صنعت ،معدن و
تج��ارت هرمزگان تصریح کرد :در بازدیده��ای میدانی از واحدهای صنفی که
ماسک و مواد شوینده و بهداشتی عرضه می کنند تنها یک مورد به لحاظ عدم
درج قیمت وجود داش��ته که برای آن پرونده تش��کیل و برخورد قاطع صورت
گرفت.
با محتکران و گرانفروشان برخورد میکنیم


بشری ،معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان ،با بیان اینکه تا این
لحظه هیچ احتکار ماسک و مواد بهداشتی پیشگیری از کرونا در همدان نداشتیم،
گفت :فقط یک مورد گران فروشی ماسک داشتیم که به مقام قضایی تحویل
داده شد.وی از عدم قاچاق ماسک و مواد شوینده در استان خبرداد و افزود :گشت
های ویژه ی اماکن با کمک تعزیرات و صنعت و معدن در س��طح شهر فعال
هستند و اگر موردی مشاهده کنند برخورد می کنند.
ماجرای کشف  ۵میلیون ماسک در انبار دیجیکاال


محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت :طی یک هفته
گذشته با حضور گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی در سطح بازار 5 ،میلیون
ماسک کشف کردیم و طی چند روز گذشته نیز پنج کانتینر دستکش کشف شد
که طبق قانون صاحبان این کاالها مکلف به عرضه در بازار شدهاند.اسفنانی در
پاسخ به سوال دیگری مبنی بر انتشار برخی اخبار که حکایت از کشف  5میلیون
ماسک از دیجیکاال دارد گفت :عدد  5میلیون مربوط به مجموع کشفیات ما در
یک هفته گذشته است و احتما ًال مطلب از حیث بیان ،درست ادا نشده است .آمار
دقیق مربوط به دیجیکاال را به زودی اعالم میکنیم.صدا و سیما طی گزارش
تصویری در بازرس��ی از انبارهای دیجی کاال اعالم کرد که س��ازمان تعزیرات
حکومتی بیش از  5میلیون ماسک و دستکش از انبارهای دیجیکاال کشف کرده
است .این خبر البته ساعاتی بعد با بیانیه دیجیکاال و انتشار تصویری از صورت
جلسه ماسک های کشف شده همراه شد که نشان میداد تنها  34هزار ماسک
در انبارهای دیجیکاال موجود بوده و این ماسک ها سفارشات در حال آماده سازی
مشتریانبودهاند.

مشکالتکسبوکارهایخرد؛جزئیاتنامهنگاریوزارتصنعتبانهاوندیان

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت با ارسال نامهای
به محم��د نهاوندیان ،معاون اقتص��ادی رئیسجمهور،
خواس��تار رفع مشکالت کس��ب و کارهای خرد آسیب
دی��ده از ویروس کرونا ش��د.به گزارش مهر ،حس��ین
مدرس خیابانی ،قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت
با ارس��ال نامهای به محمد نهاوندیان ،معاون اقتصادی
رئیسجمهور ،خواستار رفع مشکالت کسب و کارهای
خرد آس��یب دیده از ویروس کرونا شد.در متن این نامه
آمده است:احترام ًا پیرو مباحث مطرح شده در جلسه ستاد
بررسی آثار شیوع بیماری کرونا در بخش تجارت مورخ

 ۷/۱۲/۹۸و با عنایت به بررسیهای انجام شده از نتایج
زیان بار ش��یوع بیماری ذکر شده در سطح کشور برای
فعاالن اقتصادی و هشدارهای بهداشتی مستمر وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی و ایجاد دغدغه و
نگرانیه��ای عموم م��ردم در فعالیته��ای تجاری در
بخشهای مختلف ،خصوص ًا در فعالیت کسب و کارهای
خرد صنفی ،تولیدی ،خدماتی و خدمات فنی موجب شد تا
برخی از این گونه فعالیتها ،به ویژه در ایام فروش پایانی
سال ،با آسیبهای جدی جبران ناپذیری نظیر تعطیلی
واحدها ،بیکاری ،کاهش چش��مگیر درآمدها و غیره که

منجر به ایجاد مش��کالت تأمین معاش ،عقب افتادگی
اقس��اط بانکی ،بدهکاری و بیکاری گردد.لذا با توجه به
مطالب مطرح شده در جلسه یاد شده و به منظور جبران
بخشی از آسیبها و دلنگرانیهای این قشر زحمتکش،
پیش��نهادات ذیل جهت استحضار و دس��تور اقدام ارائه
میگردد -۱:مالیات کلیه صنوف (کسب و کارهای خرد
مشخص) در اسفندماه بخشوده ش��ود -۲.در اسفندماه
سال جاری صنوف مزبور ،از پرداخت حق بیمه خویش و
کارگران تحت پوشش معاف گردند -۳.از اسفندماه سال
جاری تا زمان عادی ش��دن فرآیند فعالیتهای تجاری

در سطح کشور ،مطابق با اعالم رسمی وزارت بهداشت
نسبت به استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای
صنفی اقدام الزم صورت گیرد -۴.تخصیص تسهیالت
و اعتب��ارات بالعوض و کم بهره بانک��ی به این گونه
فعالیتهای تجاری -۵معافیت پرداخت حق عضویت و
شارژ اینگونه فعالیتها از اسفندماه سال جاری تا اطالع
ثانوی در تش��کلهای دولت��ی و غیردولتی -۶معافیت
از پرداخ��ت هر گونه هزینههای جانب��ی در حوزههای
شهرداری ،بخشداریها و دهداری نظیر پسماند و غیره
برای این گونه فعالیتهای اقتصادی

ارائه اسناد برای انتقال وجه باالی  2میلیارد ریال از حسابهای شخصی الزامی شد

دستورالعمل شفافس��ازی تراکنشهای بانکی اشخاص
توسط مدیریت کل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با
پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
بانک مرکزی ابالغ ش��د.به گزارش فارس ،دس��تورالعمل
ش��فاف س��ازی تراکنشهای بانکی اش��خاص طی نامه
شماره  ۴۲۶۳۵۱/۹۸مورخ  ۰۸/۱۲/۹۸توسط مدیریت کل
مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه
با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابالغ
شد.براساس این دستورالعمل ،تکمیل قسمت (فیلد) بابت
در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله،
ق��رارداد و یا علت انتقال وجه ب��رای انتقال وجه باالی 2
میلیارد ریال از حساب های شخصی و انتقال وجه باالی
 10میلیارد ریال از حساب های تجاری الزامی شد.احتراما،
به استحضار می رساند در اجرای تکلیف مقرر در جزء ( )3بند
«ح» تبصره ( )16قانون بودجه سال  1398کل کشور که
اشعار می دارد« :به منظور افزایش شفافیت تراکنش های
بانکی ،مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی؛ بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است تا با تصویب
ش��ورای پول و اعتبار ،برای شفافیت تراکنش های بانکی

به صورت یکس��ان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص
حقیقی از نظر عملکرد مالی حدآستانه ای (سقفی) را تعیین
کند و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آستانه (سقف) را برای
اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش های بانکی (درون
بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت ،مشروط به
درج «باب��ت» و در صورت نیاز به ارائه اس��ناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری
می کنند می توانند با دریافت شناس��ه اقتصادی و اتصال
حساب بانکی خود به آن ،از شمول مفاد این جزء مستثنی
شوند ».و همچنین به استناد تبصره ( )1ماده ( )112آیین
نامه اجرایی ماده ( )14الحاقی قانون مبارزه با پولش��ویی
مصوب جلسه مورخ  21/7/1398هیات محترم وزیران و
ابالغی به موجب بخشنامه ش��ماره  263550/98مورخ
4/8/1398ک��ه طی آن مقرر ش��ده؛ «بان��ک مرکزی به
منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی
تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه ،تدابیر مقتضی را از
قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد
مجاز روزانه برای تراکنش های هر مش��تری ،متناسب با
سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند ».بدین وسیله

«دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص»
که در یکهزار و دویس��ت و هشتاد و نهمین جلسه مورخ
 29/11/1398ش��ورای پول و اعتبار م��ورد تصویب قرار
گرفت ،برای اس��تحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می
ش��ود.به موجب ضوابط مذکور ،مقرر ش��ده حساب های
س��پرده تجاری از سپرده شخصی در شبکه بانکی کشور
تفکیک گردد .لذا از این پس الزم اس��ت به منظور اعمال
آستانه های مندرج در دستورالعمل یاد شده ،قبل از افتتاح
هر گونه س��پرده جدید و نیز در مورد سپرده های موجود،
این مهم مشخص شود .عالوه بر این ،درگاه های پرداخت
یا ابزارهای پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و
مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی
موید تایید سازمان امور مالیاتی کشور تعلق گیرد .همچنین
در کلی��ه نقل و انتقاالت وجوه باالتر از «ده میلیارد ریال»
درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی
دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه باالتر
از «دو میلی��ارد ریال» درون بانکی و بین بانکی مش��تری
حقیقی دارای حساب سپرده شخصی ،انتقال وجه منوط به
تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد

مثبت��ه دال بر انجام معامله ،ق��رارداد و یا علت انتقال وجه
می باشد.ضمن آن که ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع
مبالغ برداش��ت از طریق درگاه ه��ای پرداخت حضوری و
غیرحضوری ،از کلیه حساب های سپرده متعلق به مشتری
حقوقی ،مش��تری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری
حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایین تر از 18
سال در آن موسسه اعتباری به آستانه های تعیین شده در
دستورالعمل محدود شود .مضافا اینکه ،انجام کلیه عملیات
بانکی مبتنی بر حساب ،اعم از حضوری و غیرحضوری در
موسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از
طریق سامانه نهاب می باشد.با عنایت به مراتب فوق ،ضمن
ابالغ نسخه ای از «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های
بانکی اشخاص» ،خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به
قید تس��ریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96
م��ورخ  16/5/1396به تمام��ی واحدهای ذیربط آن بانک/
موسس��ه اعتباری غیربانکی ابالغ ش��ده و نسخه ای از آن
نیز به مدیریت کل مق��ررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با
پولشویی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق
به عمل آید.
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اخبار
ادعای هوآوی :شرکتهای آمریکایی
بدون ما نمیتوانند کار کنند

روابط عمومی شرکت هوآوی در آمریکا مدعی
شد :اقدامات این کش��ور در راستای سرکوب
هوآوی میتواندبه توسعه شبکه مخابرات نسل
پنجم در آمریکا منجر شوند .به گزارش فارس
به نقل از اسپوتنیک ،جوی تان ،مسئول روابط
عمومی ش��رکت هوآوی در آمریکا میگوید:
اقدام��ات اخیر کنگره و کاخ س��فید در تقابل
با ش��رکت ه��وآوی میتواند به روند توس��عه
ش��بکه مخابرات نسل پنجم در آمریکا آسیب
بزند.اخیرا کنگ��ره آمریکا یک میلی��ارد دالر
بودج��ه برای کمک به ش��رکتهای کوچک
آمریکایی برای توس��عه فن��اوری در رقابت با
شرکت هوآوی اختصاص داده است.بر اساس
این طرح ش��رکتهای تولید کننده گوشی در
آمریکا نباید از یارانهه��ای دولتی برای خرید
تجهیزات از هوآوی استفاده کنند .تان مدعی
ش��د ،در حال حاضر  40شرکت مخابراتی در
آمریکا از تجهیزات هوآوی اس��تفاده میکنند
که این مس��ئله به صورت مستقیم با زندگی
مردم شهرنش��ین در آمریکا در ارتباط اس��ت.
وی میگوی��د :اقدام واش��نگتن در جلوگیری
از همکاری ش��رکتهای آمریکایی با هوآوی
تاثیر مستقیمی بر زندگی و فعالیت شهروندان
آمریکایی دارد.تان هشدار داد که ممنوع شدن
استفاده از تجهیزات هوآوی در آمریکا نه تنها
توسعه فناوری در این کشور را کند خواهد کرد،
بلکه باعث میشود که توسعه فناوری  5Gدر
آمریکا بیش از این به عقب بیفتد.
محدودیتی برای ورود کاال به کشور
وجود ندارد

مدی��رکل دفت��ر حملونقل کاالی س��ازمان
راه��داری و حملونق��ل ج��ادهای گف��ت:
بخشنامههای الزم درخصوص اقدامات مورد
نظ��ر در پایانهه��ا اعالم و خوش��بختانه هیچ
محدودیت و مش��کلی در حم��ل و نقل کاال
وجود ندارد.به گزارش وزارت راه و شهرسازی،
غالمحس��ین دغاغله ،مدی��رکل دفتر حمل و
نقل کاالی س��ازمان راهداری و حمل و نقل
ج��ادهای درخص��وص آخری��ن تصمیمات و
اقدامات انجام گرفته در زمینه مبارزه با ویروس
کرونا در مبادی ورود و خروج کاال گفت :امروز
بخش��نامه جدیدی را در ادامه بخشنامههای
قبلی درخصوص ضدعفون��ی اماکن عمومی
پایانهه��ا صادر و ب��ه ادارات کل اس��تانها و
بهرهبرداران از پایانهها ابالغ شد.وی افزود :در
کنار این بحث چند اقدام ویژه دیگر نیز انجام
گرفت که از جمله آنها اعالم شد که تجمعات
در س��النهای اعالم بار را ش��اهد نباشیم و یا
بار خارج از س��الن ارائه ش��ود .با این حال اگر
امکان آن وجود نداشت ،یکسری شرایط دیگر
نیز پیش بینی شده که در این بخشنامه اعالم
کردهایم .در کنار هم��ه این موارد ضدعفونی
پایانهها به طور مس��تمر در حال انجام است.
دغاغله در پاس��خ به این سوال که آیا تاکنون
با انتشار ویروس کرونا ممنوعیتی در پایانههای
کشور بابت ورود کاال اعالم شده است ،گفت:
هیچ محدودیتی اعالم نش��ده و مش��کلی در
حمل و نقل بار نداریم .در بنادر کشور نیز شاهد
ورود کاالهای اساس��ی هستیم و از این بابت
هم هیچ مسألهای وجود ندارد چرا که در بنادر
کشور از قبل پروتکلهایی وجود دارد که بار در
مبدا و مقصد نمونه برداری ش��ده و بعد اجازه
تخلیه داده میشود.
پیشفروش بلیتهای نوروزی ناوگان
عمومی مسافری از  ۱۲اسفند

مدیرکل دفتر حمل و نقل مس��افر س��ازمان
راه��داری گفت :پی��ش ف��روش بلیتهای
نوروزی ناوگان عمومی مس��افربری جادهای
از روز دوش��نبه  ۱۲اسفند ماه سال جاری به
صورت حضوری و غیرحضوری آغاز میشود.
به گزارش س��ازمان راهداری و حمل و نقل
ج��ادهای ،داریوش باقرج��وان ،مدیرکل دفتر
حمل و نقل مس��افر س��ازمان راه��داری با
بیان این مطلب اظهار داش��ت :پیش فروش
اینترنتی بلیت از طریق سایتهای اینترنتی،
سایتهای اس��تانی و سایتهای اختصاصی
ش��رکتهای حم��ل و نق��ل مس��افر انجام
میش��ود.وی افزود :پیش ف��روش حضوری
بلی��ت در محل پایانههای عمومی مس��افر و
همچنین دفات��ر مرکزی و دفتر فروش بلیت
سطح شهر ش��رکتهای مس��افربری برای
س��رویسهای هر ش��رکت و در صورت نیاز
با دایر نمودن تعداد مناسبی از دفاتر متمرکز
در سطح ش��هر و تعیین ساعات کار مناسب
و کافی برای آنها ،به طور مش��ترک انجام
و نظارت کافی بر نحوه عملکرد آنها توس��ط
ادارات کل استان اعمال میشود.

