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خبر اقتصادی

وزیر صمت خبر داد:
آغازطرحشفافیتفروشگاهها

ازابتدایشهریور
وزیر صمت بــا بیان 
اینکــه طرح شــفافیت 
فروشــگاه ها را از ابتدای 
شــهریور آغــاز کردیم، 
گفــت: کل داده هــای 

فروش یک فروشگاه را در اختیار قرار گرفتیم که این 
مهم امکان تحلیل موجودی را به ما می دهد که آیا در 
شهری کمبود کاال داریم یا خیر که این کار وضعیت 

مدیریت بازار و گران فروشی را تغییر می دهد.
به گزارش ایلنــا، رضا فاطمی امیــن در جمع 
خبرنگاران در حاشیه همایش اصناف دانش بنیان، 
گفت: حــوزه دانش بنیان در همــه عرصه ها اعم از 
تولیدی، توزیعــی و خدماتی اهمیــت دارد. کاال و 
خدماتی که در سازوکار دانش بنیان تولید می شود 
می تواند کیفیت بهتری داشته باشد و با نرخ پایین تر 
عرضه شود پس ما به سمت دانش بنیان می رویم که 

به تولیدات باکیفیت برسیم.
    

برخوردشدیدباصرافیهایمتخلف
ارائهدهندهارزاربعین

 بانــک مرکــزی در
بخشــنامه ای به صرافی 
 های مجاز، در خصوص 
هرگونه تخلــف در ارائه 
خدمات ارز اربعین هشدار 

داد. در این بخشنامه آمده است: پیرو اطالعیه قبلی 
این بانک در خصــوص در اولویت قــرار دادن ارائه 
خدمات ارز اربعین، به اطالع می رساند هر گونه امتناع 
از ارائه خدمات ارز اربعین و در اولویت قرار دادن سایر 
خدمات توسط صرافی ها در ایام عزیمت زوار حسینی 
به عتبات عالیات و همچنین مشروط کردن ارائه این 
خدمات به شروطی خارج از موارد ابالغی این بانک، با 
شدیدترین برخوردهای نظارتی از جمله جلوگیری 
از فعالیت صرافی و سلب صالحیت مدیران متخلف 

مواجه خواهد شد.
بازرســان این بانک بــه صورت محســوس و 
نامحسوس عملکرد کلی صرافی ها در خصوص ارائه 
خدمات ارز اربعین را رصد نموده و در صورت مشاهده 
تخلف، اقدامات نظارتی الزم در برخورد با متخلفین 

انجام خواهد شد.
    

شکرزیرنرخمصوب
عرضهمیشود

ایلنــا- عضــو هیات 
مدیــره انجمــن تامین 
کنندگان غــالت ایران 
گفت: در حال حاضر 250 
هزار تن شــکر از برزیل 

آماده تخلیه در بنادر ایران هستند. قیمت شکر در 
بازارهای جهانی در هر تن حــدود 25 دالر کاهش 

قیمت را تجربه کرده است.
حسن افراشته پور با بیان اینکه مشکلی در زمینه 
تامین شکر نداریم، گفت: در حال حاضر 250 هزار 
تن شکر از برزیل آماده تخلیه در بنادر ایران هستند. 
قیمت شکر در بازارهای جهانی در هر تن حدود 25 

دالر کاهش قیمت را تجربه کرده است.
وی تاکید کرد: هند تا پایان مرداد مجوز صادرات 
یک میلیون تن شکر به سایر کشــورها را داده بود 
و  واردکنندگانی که پیش از این مــاه اقدام به ثبت 
سفارش کرده بودند هم اکنون می تواند شکر را از این 

کشور وارد کنند.
به گفته این فعال اقتصادی؛ مصرف سالیانه شکر 
حدود 2 میلیون تن اســت که از این عدد 1 میلیون 

و 100 هزار تن آن در داخل کشور تولید می شود.
    

چینوروسیه
توافقگازیامضاکردند

ایســنا- شرکت ملی 
 )CNPC( نفت چیــن
کــه شــرکت مــادر 
پتروچاینا اســت، یک 
توافق با شــرکت دولتی 

گازپــروم در خصوص خــط لولــه گازی »قدرت 
سیبری« امضا کرد.

این توافقنامه که در یک کنفرانس ویدیویی میان 
دای هولیانگ، رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت 
چین و الکسی میلر، رئیس گازپروم امضا شد، توافق 
مکمل برای توافق خرید و فروش گاز طبیعی مسیر 

شرقی چینی-روسی است.
مسیر شرقی که به خط لوله »قدرت سیبری« هم 

معروف است، فعالیتش را در سال 201۹ آغاز کرد.
در بیانیه مختصری که در وب ســایت شرکت 
ملی نفت چین منتشر شد، جزئیات بیشتری داده 

نشده است.

 دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای 
اینترنتی معتقد است در شرایط فعلی، 
مهاجرت متخصصان حوزه تکنولوژی 

اصال عجیب نیست. 
مدتی است اخبار نگران کننده ای در 
خصوص افزایش تمایــل به مهاجرت از 
ایران در میان کارشناسان و متخصصان 

حوزه ی آی تی به گوش می رسد. 
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای 
اینترنتی درباره اخبــار نگران کننده از 
خــروج متخصصــان حــوزه آی تی 
و تکنولوژی های روز دنیا به »توســعه 
ایرانی« گفت: با توجه به بازار کار بهتری 
که برای متخصصان این حوزه در خارج 
از ایران وجود دارد، طبیعی است که آنها 
تمایل به همکاری با شرکت های خارجی 

را داشته باشند. 
عادل طالبــی اظهار کــرد: اکنون 
بســیاری از متخصصان برنامه نویسی 
ایرانی به صــورت دورکار، پروژه هایی را 
برای خارج از ایــران انجام می دهند زیرا 
دستمزد انجام یک کار بسیار بسیار ساده 
در حوزه برنامه نویسی حداقل برابر با یک 

تا سه هزار دالر است. 
وی تصریح کرد: مــوج مهاجرت در 
این بخش قابل مشــاهده است و بنده به 
مسئوالن پیشــنهاد داده ام کسانی که 
ادعا می کنند با خروج متخصصان اتفاق 
عجیــب و غریبــی رخ نمی دهد، کافی 
اســت آمارهای خروج افــراد از ایران و 
تعداد آمارهای ورودی را در 10 سال اخیر 
محاسبه و منتشر کنند؛ با این کار مشخص 
می شود چه تعداد از افراد کشور رفته اند و 
بازنگشته اند و این آمارها نشان می دهد 
عمق فاجعه چقدر اســت و ساالنه چند 

هزار نفر از ایران مهاجرت کرده اند. 
وی عنوان کرد: نکته مهم این اســت 
کسانی که از ایران می روند یا پول دارند 
و یا متخصص هستند؛ زیرا بدون پول و یا 
سواد و تخصص نمی توان مهاجرت کرد 
بنابراین صدها هزار نفری که در این چند 
ســال اخیر از ایران رفته اند، دارای یکی 
از این دو ویژگی بوده اند.  طالبی تصریح 
کرد: عمال پس از اتفاقات رخ داده در آبان 
سال 13۹8؛ تمایل به مهاجرت به اصرار 
به مهاجرت تبدیل شده و با طرح صیانتی 
که از سال گذشته مطرح شد این مساله 

سرعت گرفته اســت و اکنون این روند 
در حال لطمه زدن به کســب و کارهای 
اینترنتی اســت به طوری که در منابع 
انسانی در حوزه آی تی به شدت با مشکل 
مواجه هستیم. متخصصانی که در این 
کشور پرورش یافته بودند؛ به سرعت از 
بازار کار خداحافظی کرده اند و یا به صورت 
دورکار از داخل کشور برای شرکت های 

خارجی کار می کنند. 

دولت سیزدهم بی تفاوت است
وی در پاســخ به این پرسش که آیا 
دولت سیزدهم نسبت به هشدارها درباره 
ســیر تصاعدی خــروج متخصصان از 
کشور واکنش نشان داده یا خیر؛ توضیح 
داد: خیر؛ دولت سیزدهم نسبت به این 
مســاله کامال بی تفاوت اســت و حتی 
اقداماتــی انجام داده اند که به ســرعت 
خروج متخصصان را تسریع کرده است. 
برای نمونه مطرح شدن طرح صیانت یا 
مشکالتی که برای اینترنت ایجاد شده 
نشــان می دهد که موضوع ماجرت ها 
اصال بــرای دولتمردان مهم نیســت. 
متاسفانه شــاهد افزایش جو ناامیدی 
در کشور هســتیم و این مســاله باعث 
تشــدید مهاجرت می شــود و به نظر 
می رسد مسئوالن نه تنها به این مساله 
فکر نکرده اند بلکه با اقدامات خود به این 

موضوع حتی دامن می زنند. 

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای 
اینترنتی درباره احتمال بروز مشــکل 
برای آموزش دادن نسل جدید نوجوان 
و جوان کشور در سایه خروج متخصصان 
حوزه آی تی اظهار کرد: ماجــرا در این 
زمینه کمی متفاوت اســت زیرا با وجود 

اینترنت و همچنین پس از شیوع کرونا؛ 
نحوه آموزش بســیار تغییر کرده و نسل 
جوان و نوجوان خــود را با آموزش های 
مجازی همسو ساخته است و نسل جدید 
به ســرعت خود را بــا روش های جدید 
یادگیری وفــق می دهد. البته نمی توان 
مدعی شــد که در زمینه یادگیری افراد 
دچار مشکل نخواهند شد اما به هر حال 
وجود متخصصان بســیار مهم اســت 
اما امکانات دنیای مجــازی به جوانان و 
نوجوانان در یادگیــری بهتر آموزش ها، 

کمک و این خال را جبران می کند.
وی تصریح کرد: البته باید گفت میل 
به مهاجرت در میان دهه هشتادی ها هم 
در ســطح باالیی قرار دارد، زمانی که در 
دهه 80 شمسی کار می کردیم مواردی 
ماننــد؛ می مانیم، می ســازیم، عرق به 
وطن و ملیت به شــکل جدی مهم بود 
اما متاســفانه اکنون این گونه مسائل و 
اولویت ها در بین متولدین دهه 80 در حد 
زیادی کمرنگ شده که بسیار خطرناک 

است. 
طالبی اضافــه کــرد: عملکردها به 
گونه ای بوده که جوانــان امیدی به این 

کشور ندارند. 

نمی شود توصیه ای کرد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در 
آینده و در حوزه آی تی ناچار به دعوت و 

استفاده از متخصصان خارجی خواهیم 
شــد؛ بیان کرد: نمی توانیم متخصص 
خارجی داشــته باشــیم زیرا هزینه ها 
آنچنان افزایش می یابد که قادر به تامین 
آن نخواهیم بود و این شــرایط موجب 
عقب ماندن ما می شود. در حوزه آی تی 
با مرگ و زندگی مواجه نیستیم بلکه قرار 
است حوزه استارتا پ ها و اپلیکیشن ها 
توسعه یابد و کسب و کارها را رشد دهد و ... 
اما متاسفانه قادر به پرداخت هزینه ها در 
سطح بین الملل نیستیم و هم  اکنون نیز 
نمی توانیم با خارج از ایران کار کرده و پول 
انتقال دهیم؛ در حوزه آی تی الزم نیست 
متخصــص وارد کنیم بلکــه به صورت 
دورکاری نیز می توان ایــن کار را انجام 
داد و نیاز را برطرف کرد البته اگر قادر به 

پرداخت هزینه ها باشیم. 
وی خطــاب به دولت گفت: کســی 
که خواب اســت را می توان بیدار کرد اما 
کسی که خود را به خواب زده نمی توان 
بیدار کرد؛ بنابرایــن نمی توان به دولت 
در این شــرایط توصیه ای کــرد. در این 
دولت شاهد آمارهای متناقض و نادرست 
هستیم و این موارد در گزارش ها و سخنان 
وزیر ارتباطات قابل مشاهده است؛ نباید 
فراموش کرد که همه ما بــا قطعی ها و 
اختالالت گسترده مواجه هستیم اما وزیر 

مدعی بهتر شدن اوضاع اینترنت است. 
طالبی درمورد مشــکالت کسب و 

کارهــای اینترنتی با وجود مشــکالت 
فراوان اینترنــت در ایــران و آینده این 
مشاغل توضیح داد: اختالل موجب عدم 
اطمینان و اعتماد می شــود و کسب و 
کارها نیز با احتیاط بیشتری به این سمت 
حرکت می کنند؛  اکنون از ترکیه در این 
زمینه حداقل 2 برابر عقب تر هســتیم و 
آخرین آمار از میزان خرده فروشــی در 
ترکیه حــدود ۹ درصد اســت و برای ما 
نزدیک 3.8 درصد. این آمار در کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس به 12 درصد هم 
می رسد. وی خاطرنشان کرد: با چنین 
اتفاقاتی، عمال میل به ســرمایه گذاری 
در حوزه آی تــی کاهــش می یابد و در 
بلند مدت ایــن عقب ماندگی ادامه پیدا 
می کند در حالی که در این حوزه باید به 
سرعت رشد کرده و حداقل حجم تجارت 
الکترونیک در کشور را  2 تا 3 برابر میزان 
فعلی کنیم تا بــه مقیاس های جهانی 
برسیم اما با این شرایط دستیابی به چنین 
هدفی ممکن نیســت و انگیزه ای برای 
سرمایه گذار باقی نمی ماند زیرا مشکالت 
فراوان اینترنتی شرایط را برای انجام این 
نوع کسب و کارها بســیار سخت کرده 
است و در نهایت منجر به ناامیدی افراد 
و بازگشت به شــیوه های سنتی تجارت 

می شود. 
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای 
اینترنتی در پاسخ به این پرسش که اگر 
تمام شرایط مطلوب فراهم شود، چقدر 
زمان نیــاز داریم تا به اســتانداردهای 
بین المللی سایر کشورها دست یابیم، 
گفت: 2 بار این تجربه درست و خوب را 
داشتیم یک بار در دولت هفتم و هشتم 
بود که دولت در حوزه فناوری اطالعات 
ســرمایه  گذاری کرد و ما در منطقه به 
رتبه نخست دســت یافتیم و به شدت 
از مرزهای منطقه نیــز عبور کردیم؛  بار 
دوم هم در دولت روحانی و زمان وزارت 
جهرمی بود که ظرف مدت زمان 4 سال 
شــاهد افزایش های واقعی و ملموس 
بودیم بنابراین اگر قصــد واقعی وجود 
داشته باشــد، در مدت زمان 3-4 سال 
می توان این کار را انجــام داد اما اکنون 
شــاهد قصد محدود کردن اینترنت و 
فعالیت های مجازی هســتیم و برای 
کاهش ســرعت اینترنت برنامه ریزی 
می کنند در حالی که چنین دیدگاه هایی 

باید حذف شود. 

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

دولتاهمیتیبهکوچفزایندهمتخصصانآیتینمیدهد
مهرنوش   حیدری

عادل طالبی در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: اکنون روند 
مهاجرت متخصصان آ ی تی 
در حال لطمه زدن به کسب 
و کارهای اینترنتی است به 

طوری که در منابع انسانی در 
این حوزه به شدت با مشکل 
مواجه هستیم. متخصصانی 

که در این کشور پرورش 
یافته بودند؛ به سرعت از بازار 

کار خداحافظی کرده اند و یا 
به صورت دورکار از داخل 

کشور برای شرکت های 
خارجی کار می کنند

دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه جریمه تاخیر در پرداخت 
اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است، گفت: با وجود این ابهامات مفهوم 
جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته بعضا تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف وجه 
التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تالش دارد با موسسات متخلف برخورد کند.

حسین میثمی، در گفت وگو با ایلنا درباره انتقاداتی که درباره نرخ جریمه دیرکرد اقساط 
بانکی یا سقف وجه التزام در موارد عدم پایبندی افراد به قراردادها مطرح شده اظهار داشت: 
دیرکرد یا جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه 

است و ابهامات این موضوع به بحث ربا و به طور خاص ربای جاهلی برمی گردد.
وی ادامه داد: منظور از ربای جاهلی یا ربای قرآنی این اســت که فردی به فرد دیگر 
بدهکار باشد و به فرد بدهکار فرصت بیشتری برای بازپرداخت داده شود، اما در مقابل آن 
در ازای مهلت بیشتر، مبلغ بیشتری برای بازپرداخت اخذ شود. در شبکه بانکی هم زمانی 
که فرد اقساط خود را نمی تواند پرداخت کند، این بدهی دین مسجل تلقی می شود و اگر 
در طول زمان جریمه ای متوجه آن شود، مشمول موضوع ربا خواهد بود و شبهه ربا به طور 
جدی درباره آن مطرح است و بارها مراجع عظام تقلید درباره این جرایم به شبکه بانکی 

هشدار داده اند.

چیزی به نام جریمه تاخیر نداریم 
میثمی گفت: با این مالحظات شاهد آن هستیم که در قانون عملیات بانکی بدون ربا 
چیزی به نام جریمه تاخیر یا  وجه التزام وجود ندارد اما در مقررات بعدی و در نامه نگاری 
رییس کل وقت بانک مرکزی با شورای نگهبان، مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد 
که البته این عنوان هم در متن آن نامه مذکور ذکر نشده است، اما پاسخ نامه در عمل کارکرد 
وجه التزام دارد؛ به این معنا که وجهی برای پایبندی به قرارداد در نظر گرفته می شود و به 
صورت شرط ضمن عقد لحاظ می شود. بنابراین اگر وجه التزام در قراردادها به صورت شرط 

ضمن عقد باشد، شورای نگهبان آن را می پذیرد.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نکات موجود درباره وجه التزام تاکید 
کرد: در قراردادهای اجاره و بیع شرط پرداخت جریمه در صورت عدم ایفای تعهد لحاظ  
می شود و اکثر فقها و مراجع می پذیرند فردی که به تعهدات قراردادی عمل نکرده مشمول 
پرداخت وجه التزام شود، اما درباره ِدین که جریمه تاخیر دیون مطرح می شود، شبهات 
جدی تری وجود دارد و بسیاری از مراجع بر روی این موضوع شبهه دارند و آن را نمی پذیرند. 
از این رو بین جریمه تاخیری انجام تعهدات قراردادها  یا جریمه تاخیر انجام فعل ها با جریمه 
تاخیر دین  ها باید تفاوت قائل باشیم. وی افزود: نکته بعدی این است که وجه التزام به معنای 

وجه پایبندی به قراردادها است و مفهوم التزام قراردادی دارد، اما در عمل اگر کار به جایی 
برسد که ماهیت بازدارنده خود را از دست بدهد، باز هم شبهه ای در آن ایجاد خواهد شد. 
چراکه وجه التزام به صورت ذاتی، ماهیت بازدارنده دارد و باید به نحوی تعیین شود که افراد 

به سمت تاخیر در پرداخت اقساط نروند.
این صاحب نظر پولی و بانکی ادامه داد: اگر وجه التزام به نحوی تعیین شود که  بانک ها 
و برخی شعب به گونه ای رفتار کنند که در عمل وجه التزام فرصت تلقی شود و تسهیالت 
گیرنده تلقی کند این اختیار را دارد که بازپرداخت ها را یا در سررسید اقساط با نرخ مثال 18 
درصد یا با تاخیر چند ماه با نرخ مثال 24 درصد بپردازد، دیگر این روش تنبیهی به حالت 
اختیاری تبدیل می شود و اگر این اتفاق در عمل رخ دهد، مجددا شبهه ربا مطرح خواهد 
شد. بنابراین باید در استفاده از وجه التزام به نحوی عمل شود که ماهیت بازدارنده خود را 
حفظ کند. وی ادامه داد: منطق شریعت اسالمی تشویق به بازپرداخت است و کسی که توان 
بازپرداخت را دارد اما با تاخیر در بازپرداخت ها اقدام می کنند، مرتکب فعل حرام شده و باید 

تنبیه شود و اصول بانکداری اسالمی بر پایبندی به قراردادها تاکید دارد.

آغاز فعالیت 30 ناظر شرعی در بانک ها
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: در هر بانک یک ناظر شرعی حضور دارد و 
به طور مجموع حدود 30 نفر ناظر شرعی در بانک ها همین موضوعات و شبهات شرعی را 
در کف شعب مورد بررسی و گزارش قرار می دهند. تدابیری دیده ایم که استقالل ناظران 
شرعی حفظ شــود به طوریکه صالحیت این افراد و موضوع فعالیت آنها را شورای فقهی 
تعیین می کند و با تدابیر اتخاذ شده این نگرانی برای عدم استقالل این ناظران برطرف شود.

دبیر شورای فقهی بانک  مرکزی خبر داد:

تخلفبرخیبانکهادرمحاسبهنرخجرایمتاخیراقساط

گفت وگو

نماینده رســیدگی به حقوق و دســتمزد کارکنــان وزارت 
کشاورزی خاطر نشان کرد: ساداتی نژاد بعد از ورود به این وزارتخانه 
پست های کلیدی را به افرادی داد که تخصص الزم در این بخش 
را ندارند و این آفت بزرگی برای وزارتخانه مهم کشــاورزی است. 
جمشید جان نثار در گفت وگو با ایلنا، با بیان این ادعا که در جلسه 
رسیدگی به حل مشکل حقوق و دستمزد کارکنان وزارت کشاورزی 
که با حضور وزیر این وزراتخانه برگزار شــد از نمایندگان واقعی 
کارکنان دعوت نشدند، گفت: کارکنان وزارتخانه 14 تیر تجمع 
صنفی و قانونی خود را برگزار کردند اما حراست وزارتخانه از تجمع 

کارکنان ممانعت و تعدادی از آنها را بازداشت کرد. وی با اشاره به 
درخواست مهلت 2 هفته ای مدیر کل اداری وزارت کشاورزی از 
تجمع کنندگان، افزود: روز آخر مهلت 2 هفته ای جلسه ای با حضور 
وزیر برگزار شد و حراست این افراد را وارد جلسه کرد و در نهایت 
خروجی این جلسه دلسردکننده بود و نتوانست دردهای کارکنان 
را درمان کند. به گفته جان نثار؛ حراست وزارتخانه تیم پیگیری را 

محدود کرده و حتی اجازه مرخصی به آنها را نمی دهند.
نماینده رســیدگی به حقوق و دســتمزد کارکنــان وزارت 
کشاورزی افزود: وزیر کشاورزی در یکی از مصاحبه های خود گفت 

که کارکنان وزارت کشاورزی جهادی کار می کنند و درگیر مسائل 
پیش پا افتاده ای مانند حقوق و دستمزد نیستند اینجا این پرسش 
مطرح است که آیا کارکنان برای امرار معاش به حداقل های زندگی 
احتیاج ندارند؟ وی مدعی شد: ساداتی نژاد از وزارت علوم به وزارت 
کشاورزی تحمیل شده اســت و عالوه بر حقوقی که از وزارتخانه 
دریافت می کند ماهیانه حقوق هیات علمی به حساب وی واریز 
می شود. پس شــخصی که ماهیانه بیش از 40 میلیون دریافت 
می کند چه کسی این حق را به او داده که به کارمندی که ماهیانه 
5 میلیون دریافتی دارد بگوید جهادی زندگی کن. وی مدعی شد:  

تراست های متصل به وزارتخانه خط مشــی کلی آنجا را تعیین 
می کنند! وی با اشاره به شــکاف دریافتی های حقوق کارمندان 
دولت، تصریح کرد: آقای رئیسی بارها گفتند که قانون مدیریت 
خدمات کشوری را اصالح خواهد کرد که این اقدام تا به امروز انجام 
نشده و نظام جامع حقوق و دستمزد که شعار آن را بارها تکرار کردند 

در محاق رفته است.

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

انتصابافرادغیرمتخصص،آفتبزرگیبرایوزارتکشاورزیاست


