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معامالت رمزارزها در ایران به در بسته خورده است

سکته پول دیجیتال

ماجرای صف دالر چیست؟

شــرق: این روزها بزرگ ترین دغدغه فعاالن بازار رمزارز و حتی ســایر بازارهای مالی، بحث قطعی اینترنت در زمان معامالت است. در شرایطی که کسب وکار 
بســیاری از فعاالن و کاربران حوزه فناوری بیش از یک ماه اســت در پی اختالل شدید اینترنت با مشکالت عدیده ای مواجه شده و تعدادی بی کار شده اند، وزیر 
ارتباطات می گوید این مدت خبری از قطعی اینترنت نبوده و نمایندگان هم مصرانه در حال بررســی مجدد طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس هستند. در 
مقابل اما کیوان جامه بزرگی، عضو هیئت مدیره ســازمان نظام صنفی رایانه ای عنوان می کند  «اکنون اصال چیزی به اسم اینترنت نداریم. آنچه هست یک شبکه 
دست وپا شکسته و ناپایدار است که خود مسئوالن می گویند هیچ حسابی روی تداوم پلتفرم های بین المللی اش باز نکنیم». همچنین صبح روز دوشنبه نامه ای با 
امضای بیش از هزارو ۲۰۰ نفر از مدیران کسب وکارهای حوزه فناوری اطالعات، متشکل از ۱۳ انجمن و مجمع صنفی فعال، به رئیس جمهوری ارسال شده و از این 
مقام سیاسی کشور خواسته شده که پای شعار انتخاباتی اش بماند و محدودیت های اینترنت را متوقف کند. در میان کشمکش های داخلی بر سر اینترنت، رویترز 
نیز اخیرا در گزارشی از همکاری بزرگ ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان با کاربران ایرانی نوشته است. این در حالی است که فعاالن بازار رمزارزها می گویند که 

معامالت ایرانی ها در بایننس ناچیز است و فعاالن این بازار هم گرفتار تحریم خارجی هستند و هم تحریم داخلی!
معامله گر ایرانی میان انبوه ریسک های داخلی و خارجی

بــه گفته مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، موضوع معامالت 
رمــزارز در حال حاضر هــم در مجلس و هــم در دولت ذیل حــوزه معاونت اقتصادی 
رئیس جمهور در دست اجرا و بررسی است؛ اما هنوز هیچ رسمیتی ندارد و معامالت آن 
قانونی نیســت. با این حال اقتصاد تورمی ایران، بسیاری از سرمایه گذاران سابق بازارهای 
مالی سنتی از ارز و طال گرفته تا بورس را ناامید و آنها را روانه بستر غیردستوری معامالت 
رمزارز کرده اســت. طبق آخرین برآورد اعالم شده توسط اتاق بازرگانی ۱۲ میلیون ایرانی 
وارد بازار رمز ارزها شده اند که البته ۷۷ درصدشان با هدف حفظ ارزش پول پا به این بازار 
گذاشته اند. سرمایه گذارانی که باوجود سایر مردم دنیا عالوه بر ریسک های معامالتی شان، 
با ریسک سنگین تحریم خارجی و عدم اینترنت پایدار داخلی هم مواجه هستند. عباس 
آشــتیانی، رئیس انجمن بالک چین ایران، درباره ریســک هایی که ایــن کاربران متحمل 
می شوند به «شرق» می گوید: تبادل دارایی های رمزنگاری شده همیشه مخاطرات زیادی 
داشــته اســت. حتی اگر کامال به این حوزه و روش های نگهداری امن آشنایی پیدا کرده 
باشــیم و اگر بتوانیم شناســایی کنیم که کدام یک از دارایی ها از لحاظ بنیادی و از لحاظ 
فنی پتانســیل رشــد دارند، باز با ریســک دیگری هم مواجه هســتیم و آن ریسک تبادل 
است. ریسک تبادل یعنی باید دارایی مان را در حالت تبادل متمرکز به داخل یک پلتفرم 
منتقل کنیم، بعد از آن تبادل انجام دهیم. بارها هشــدار داده  شده که پلتفرم های تبادل 
دارایی هــای دیجیتال، کیف  پول مردم نیســتند. مردم هرگز نباید بــه آن به عنوان محل 
نگهداری دارایی هایشــان نگاه نکنند. آن طور که آشتیانی به «شرق» توضیح می دهد در 
شرایط فعلی دو نوع ریسک برای کاربران ایرانی تشدید شده است؛ تحریم و عدم ثبات در 
اینترنت. « پلتفرم های خارجی اعالم کرده اند دارایی های خارجی که منشأ آن ایران بوده، 
با توجه به شفافیت بالک چین و قابلیت شناسایی در آن، شناسایی شده است. بنابراین این 
دارایی ها یا از ابتدا پذیرفته نشــدند یا اگر پذیرفته شده بودند، حاال بالک شدند. اگر هم از 
قبل دارایــی ایرانیان را پذیرفته بودند، حاال آن دارایی را بلوکه کرده اند. همان طور که در 
پلتفرم بیت ریت در سال ۲۰۱۸ حجم باالیی از دارایی ایرانیان را فریز کردند و ماجرا به یک 
مسئله قضائی چندین ساله کشید. ریســک جدی ناشی از تحریم برای کاربران این اواخر 
تشدید هم شده است». او همچنین درباره دومین ریسکی که این روزها به کاربران ایرانی 
متحمل شده، این طور توضیح می دهد: پلتفرم های تبادل از آنجا که نرم افزارهایی متمرکز 
هستند، در صورت قطع دسترسی اینترنت یا اختالل در آن طبیعتا دچار مشکل می شوند. 

این هم ریسک دیگری است که کاربران چه از پلتفرم های داخلی و چه خارجی استفاده 
کنند، با آن روبه رو می شــوند. جابه جایی دارایی های رمزنگاری شــده در بستر بالک چین 
به هیچ عنوان اختالل پذیر نیســت  ولی پلتفرم های تبادل بــا توجه به اینکه نرم  افزارهای 

متمرکز متعلق به شرکت ها و در بستر اینترنت هستند، تأثیر می پذیرند.
۱۳۰ هزار میلیارد درآمد از اقتصاد دیجتال، بدون اینترنت؟

رئیس انجمن بالک چین ایران بر این باور اســت کــه در حال حاضر با اختالل اینترنت 
مواجه هستیم، اگر دامنه این اختالل بیشتر شود و به قطع ارتباط اینترنت داخل با خارج 
از کشور منجر شود، مسئله بسیار آسیب زننده است و افرادی که برای تبادل از پلتفرم های 
خارجی اســتفاده می کنند، آسیب بسیار شــدیدتری هم می بینند. او می گوید: ادامه این 
روند نه تنها آسیب به کسب و کارهای تبادل و معامله گران می زند  بلکه کل حوزه اقتصاد 
دیجیتال را تحت تأثیر قرار می دهد. به گفته آشتیانی، هدف گذاری این بوده که امسال ۱۰ 
درصد از تولید ناخالص داخلی کشــور از طریق رشد اقتصاد دیجیتال انجام بگیرد. نظر 
به اینکه سال گذشته هزارو ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص بدون اتکا به نفت در 
کشور داشتیم، وقتی کشورمان ۱۰ درصد این مقدار را برای اقتصاد دیجیتال هدف گذاری 
کرده باشد، ما امسال باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تولید در حوزه اقتصاد دیجیتال داشته 
باشیم؛ هدفی که دسترسی به آن جز با اینترنت باثبات و متصل به جهان ممکن نیست. 
او تأکید می کند: من نگران حوزه اقتصاد دیجیتال کشور هستم که آینده محتوم ما ست و 
خود مســئوالن وزارت ارتباط مکلف شده اند ۱۰ درصد از تولید ناخالص کشور را از طریق 

آن تأمین کنند  ولی با این وضعیت کیلومترها از این هدف دور هستیم.
گزارش رویترز مغرضانه بود

رئیس انجمن بالک چیــن همچنین گزارش رویترز درباره کمــک بایننس به ایرانیان 
را مغرضانه می خواند و می گوید: صرافی بایننس مدت هاســت که اعالم کرده به ایران 
ســرویس نمی دهد؛ با این حال کلمات انتخاب شده در گزارش رویترز مغرضانه و محرک 
بوده اســت. بایننس کمکی به کسی نکرده و اگر بخشی از ایرانیان از آن استفاده کردند، 
ریسک آن را هم به جان خریدند. او ادامه می دهد: تخمینی که رویترز آورده استفاده ۷٫۸ 
میلیارد دالری ایرانیان از بایننس در بازه چهار ساله ۲۰۱۸ تاکنون است و مربوط به شخص 
و شــرکت خاصی هم نمی شود. این عدد بسیار کوچک است، وقتی بدانیم حجم روزانه 
تراکنش های بایننس ۵۰ میلیارد دالر اســت. بنابراین این ۷٫۸ میلیارد در چهار ســال به 

یک پنجم یک روز تراکنش آن هم نمی رسد.

هشدار شدت یافتن خروج سرمایه های انسانی
محمدرضا شــرفی، عضو انجمن بالک چین نیز در گفت وگو با «شــرق» ضمن تأکید 
بــر اینکــه بالک چین با یک اینترنــت بدون محدودیت قابل اســتفاده اســت، می گوید: 
در حال حاضر دو محدودیت شــدید داریم؛ یکی از خارج و یکی از داخل اســت. او ادامه 
می دهــد: «با توجه به تحریم های ایران باید کاربران هویت ایرانی شــان را پنهان کنند تا 
بتوانند از امکانات این فناوری استفاده کنند، ولی االن درحالی که سعی می کنند در خارج 
هویتشــان را مخفی کنند، در داخل هم امکان اســتفاده از ابزارهای پنهان کردن هویت 
برایشان وجود ندارد. با این شرایط کل حوزه تحت الشعاع قرار می  گیرد». شرفی با اشاره 
به مهاجرات فعاالن حوزه فناوری و رمزارز نسبت به تشدید خروج سرمایه انسانی هشدار 
می دهد و می گوید: اکنون عامه مردم و بدنه جامعه که دسترســی های خاص ندارند، در 
این حوزه با مشــکالت عدیده ای مواجه هســتند. ما سال هاست جذب سرمایه نداشتیم؛ 
چون امنیت جذب سرمایه نبوده و این موضوع در حد یک شعار در کشور ما باقی مانده 
اســت و بنابراین نگرانــی این موضوع را هم نداریم. بحث اصلــی ما در حال حاضر فرار 

سرمایه است؛ آن هم نه فقط سرمایه های مادی  بلکه سرمایه نیروهای انسانی .
فرش قرمز دوبی و ترکیه برای نیروهای ایرانی

او معتقد اســت ما با شرایطی که برای فعالیت نیروهای انسانی  در این حوزه فراهم 
کرده ایم، در حال از دســت دادن آنها هستیم؛ آن هم درحالی که کشورهای دیگر برای این 
ســرمایه ها فرش قرمز پهن کرده اند. شرفی می افزاید: همین حاال اکثر افرادی که در این 
زمینــه کار می کنند یا بــه دوبی رفته اند یا به ترکیه. خیلــی از آنها حتی در همین مدت 
رفته اند. عدم دسترســی در کنار نبود اینترنت پایدار کار را بســیار سخت می کند. کسانی 
که در این فضا مشــغول به کار اقتصادی و معامله هســتند، نیاز به اینترنت پایدار دارند 
و عدم پایداری در آن یک ریســک نیست  بلکه برایشــان یک نابودگر است. ضمن اینکه 
از این طریق عالوه بر از دســت دادن منابع، احســاس ناامیدی را هــم به جامعه تزریق 
می کنیم. طبیعتا افقی که جامعه برای توســعه فعالیت هــای علمی و اقتصادی دارد، 
با این اقدامات تحت الشــعاع قرار می گیرد. به بــاور این عضو انجمن، بزرگ ترین چالش 
کشــور ما نداشتن ثبات تصمیم گیری است و اینکه ما حتی برای یک دوره چهار ساله یک 
دولت هم برنامه ریزی نداریم چه رسد به اینکه برنامه ۱۰ یا ۲۰ ساله داشته باشیم. بنابراین 
نداشتن برنامه ریزی و عدم شرایط اتکا به قوانین کشور برای هرگونه فعالیتی، اصلی ترین 

مشکل ماست.

سه شنبه
۱۷ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۱۵

شرق: صف های طوالنی دالر در فضای مجازی خبرساز شده است. عده ای از کاربران معتقد 
هستند افزایش تقاضا برای دالر موجب افزایش قیمت دالر و فتح کانال های جدید قیمتی 
شده است. برخی دیگر اما اعتقاد دارند که صفی برای دالر ایجاد نشده و میزان عرضه ارز 
کاهش داشــته است. آنها به آنالین شدن تقاضای ارز اشاره کرده و می گویند همین مسئله 
سیر خرید و فروش ارز را ُکند کرده و تالشی از سوی دولت برای کاهش تقاضا و کاهش فشار 

بر بازار ارز بوده است.
تقاضا هست، ارز نیست!

بررســی های میدانی «شــرق» از بــازار ارز حاکــی از کرکره های نیمه پایین بســیاری از 
صرافی ها در چهارراه اســتانبول اســت. صرافی های چهارراه استانبول می گویند که برای 
همین دالر ۳۶ هزار تومانی هم تقاضا وجود دارد؛ اما ارز نیســت و بســیاری از صرافی ها از 
فروختن ارز امتناع کرده یا در حجم پایین می فروشــند. برخی صرافی ها می گویند که روند 
تزریق ارز ُکند شده است و البته بسیاری از صرافی ها منکر صف طوالنی برای دالر می شوند 
و می گویند که تقاضا بیشتر برای دالر صرافی ملی است که همچنان با نرخ حدود ۲۹ هزار 
تومان معامله می شود و هر فرد با کارت ملی خود می تواند تا سقف دو هزار دالر در سال از 
صرافی های ملی خرید کند. آنها می گویند اختالف زیاد بین دالر بازار آزاد و ارز صرافی ملی 

موجب افزایش تقاضا در این بخش شده است.
فقط ۱۰، ۱۵ صرافی صف دالر داشته اند

با این حال سخنگوی بازار متشکل ارزی می گوید که از ۵۱۰ صرافی فعال در تهران فقط 
۱۰ تا ۱۵ صرافی تقاضای زیادی برای خرید دالر داشــته اند. ســخنگوی بازار متشکل ارزی 

اظهــار کرد: در این چند روز اخیر در بین ۱۰ تا ۱۵ صرافی صف تقاضای ارز تشــکیل شــده 
بــود؛ اما دالالن با هدف القای بار روانی به مــردم و بازار به این صفوف دامن می زنند و به 
دنبال این هســتند که با طوالنی شدن صف این تصور را بین مردم ایجاد کنند که عرضه ارز 
کاهش یافته و باعث نگرانی مردم شــوند. مســعود توکلی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به 
میزان تقاضای خرید ارز از سامانه برخط بازار متشکل ارزی پس از شروع به کار این سامانه، 
توضیح داد: ســامانه برخط بازار متشکل ارزی در اسفند ماه سال گذشته رونمایی شد و در 
این مدت سامانه برای انجام اقداماتی فعال بود. بانک مرکزی تصمیم گرفت برای مدیریت 
صف صرافی ها، جلوگیری از اتالف وقت مردم، خرید ارز از طریق این سامانه را آغاز کند تا 
با نوبت دهی آنالین، تعیین زمان مراجعه به صرافی در اختیار متقاضی باشد و از این طریق 

جلوی تشکیل صف و سوء استفاده دالالن از این صفوف و بروز تخلفات گرفته می شود.
او ادامه داد: از شنبه که امکان ثبت سفارش خرید ارز از طریق این سامانه فراهم شده، 
تاکنون تقریبا ۳۰ هزار مراجعه به سامانه انجام شده و سه  هزار نفر در مراجعه به سامانه، 
نوبت خرید ارز از صرافی را دریافت کردند. سخنگوی بازار متشکل ارزی با بیان اینکه سامانه 
برخط از سوءاســتفاده دالالن از شرایط بازار و ایجاد جو روانی بین مردم جلوگیری می کند، 
گفت: در حال حاضر در این شــرایط کنونی بازار ارز از بین ۵۱۰ صرافی فعال در سطح شهر 
تهران تنها صرافی هایی که در چهار موقعیت مکانی پر  ازدحام شــهر واقع شده اند، شلوغ 
بودند؛ یعنی در این چند روز اخیر در بین ۱۰ تا ۱۵ صرافی صف تقاضای ارز تشــکیل شــده 
بــود؛ اما دالالن با هدف القای بار روانی به مــردم و بازار به این صفوف دامن می زنند و به 
دنبال این هســتند که با طوالنی شدن صف این تصور را بین مردم ایجاد کنند که عرضه ارز 

اخـبـار  بـرگـزیـده

کاهش قیمت نفت
قیمت نفت خام در پی کم رنگ شدن امیدها برای بازگشت تقاضای چین کاهش یافت. 
به گزارش مهر، پس از پافشــاری مقام های چینی بر رویکرد ســخت گیرانه مقابله با شیوه 
ویــروس کرونا قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه و در پی آن از بین رفتن امیدها برای 
احیای تقاضای نفت بزرگ ترین کشــور واردکننده نفت خام جهان، بیش از یک دالر در هر 
بشکه کاهش یافت. قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال قیمت نفت برنت در روز 
ابتدای معامالت هفته به ۹۸ دالر و ۸۳ سنت رسید. قیمت نفت خام شاخص وست تگزاس 

اینترمدیت آمریکا هم ۹۰ دالر و ۳۴ سنت معامله شد.

سقوط طالی جهانی
قیمت طال روز دوشنبه از باالترین سطح سه هفته اخیر که در جلسه قبل ثبت شده بود، 
سقوط کرد؛ زیرا دالر آمریکا تا حدودی جایگاه خود را به دست آورد و شمش به قیمت دالر 
را برای دارندگان سایر ارزها گران تر کرد. به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۶:۴۷ 
صبح به وقت شــرقی با ۹.۸ درصد کاهش به هزارو ۶۷۲ دالر و ۹۰ ســنت رسید و قیمت 
طال در بازار معامالت آمریکا نیز با ۰.۵۸ درصد کاهش به هزارو ۶۷۳ دالر و ۹۰ سنت رسید. 
قیمت شمش در روز جمعه پس از آنکه داده های مشاغل ایاالت  متحده امیدها را نسبت 
به کاهش تهاجمی فدرال رزرو درمورد افزایش نرخ بهره در آینده افزایش داد، سه درصد 
افزایش یافت؛ زیرا دالر تقریبا دو درصد سقوط کرد. مت سیمپسون، تحلیلگر سیتی ایندکس 
گفت: کاهش قیمت ها در مقابل یک حرکت بزرگ نسبت به جلسه قبل غیرعادی نیست، 
طال با افزایش تدریجی دالر در حال عقب نشینی است. سرمایه گذاران بر روی داده های تورم 
ایاالت  متحده که اواخر این هفته منتشــر می شود، تمرکز خواهند کرد. این داده ها احتماال 
حرکت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را در جلســه دســامبر آینده روشن می کند. بر اساس 
گزارش رویترز، شــمش به عنوان یک محافظ تورم در نظر گرفته می شود؛ اما افزایش نرخ 

بهره جذابیت دارایی بدون بازده را کاهش می دهد.

نامه است یا حکم
 زبان قهر، غلبه و تندخویی زبان آرامش و مســالمت نیســت. نمایندگان باید خواستار 
اجرای قانون باشــند  اما همه می دانیم تشــخیص جرم و تعیین مجازات فقط کار دستگاه 
قضاســت؛ به ویژه بنا بر اصل تفکیک قوا به ترتیبی نباید عمــل کنند که احتمال مداخله 
در قوای دیگر مطرح شــود. در هر پرونده کیفری تشــخیص مجرمانه بودن عمل متهم و 
تشــخیص عنوان بزه بر عهده مقام قضائی اســت. بازپرس هر پرونده به موجب دالیل و 
مستنداتی که در اختیار دارد، با اخذ آخرین دفاع، اتهامی را به متهم تفهیم می کند. دادستان 
اگر با تشــخیص بازپرس موافق باشد، کیفرخواســت صادر کرده و پرونده به دادگاه ارجاع 
داده می شــود. در ادامه دادگاه است که با رأی خود نشان می دهد که از نظر دادگاه متهم 
محکوم به چه جرمی است و چه مجازاتی را باید تحمل کند. کار در اینجا تمام نمی شود. 
متهــم حق اعتراض و تجدیدنظرخواهــی از رأی بــدوی را دارد. در این  صورت پرونده به 
مرجع تجدیدنظر ارجاع داده شده و در آنجا رأی قطعی صادر می شود. در طول این مراحل 
می شــود به اقتضای طبع امور حقوقی و قضائی، به آنچه انجام شده است، نقد داشت یا 
نه. شرط قانون و عدالت و انصاف نیست که کسانی که مرجع قضائی نیستند، بدون بررسی 
و مطالعــه قضائی، عده ای را علی االطالق مرتکب جرم محاربه تشــخیص داده و آنها را 
محکوم کرده و مجازات آنها را تعیین کنند که البته در این قسمت هم خطای دیگری رخ 
داده است که به آن اشــاره خواهد شد. در این نامه برای «محاربین» مجازات قصاص نیز 
تعیین یا خواســته شده است که اشتباهی فاحش و عجیب است. از ساده ترین موضوعات 
حقوق جزا و فقه کیفری این اســت که قصاص و محاربه دو مفهوم مختلف اند. مجازات 
محاربه قصاص نیســت. به کسی مجازات قصاص می دهند که محکوم به قتل عمد شده 
باشد؛ اما کسی که «محارب» شناخته شود، قصاص نمی شود  بلکه مجازات های دیگری را 
باید تحمل کند. آری! اگر کسی بعد از طی کردن تمام مراحل قضائی و دادرسی عادالنه و 
اجتماع همه ادله و مستندات کافی محارب شناخته شود، اگر قاضی تشخیص داد باید به 
مجازات قانونی محکوم شــود. اما بدون محاکمه، بدون گردآوری ادله، بدون بررسی های 
قضائی نمی توان فرد یا افرادی را حتی بدون ذکر نام، محکوم به جرمی دانست و مجازات 
آنها را آن هم به غلط تعیین کرد. نامه نمایندگان مجلس قانون نیست و فاقد لزوم اجرائی 
اســت. نامه ای اســت که از دل یک مفهوم حقوقی یک موضع سیاســی را اعالم می کند. 
بااین حال، در همین حد هم کمترین انتظار از نمایندگان این اســت که ســاده ترین اصول و 

معیارهای حقوقی و قانونی و انصاف را از قلم نیندازند.

در غیاب جامعه
اقتصادی که یك دهه است رشدی نکرده و مردمی که هاج و واج اند و نمی دانند صبح که 
از خواب بیدار می شــوند قیمت دالر و سکه و... چقدر است و قیمت خانه و اجاره خانه و 
ماشین چقدر باال و پایین شده است و آب و نان و گوشت و مرغ و... با شب قبل از خواب چه 
درصد تفاوت هایی کرده است و... و تنها چیزی که قابل پیش بینی است ظاهرا درآمد اوست 
که اگرچه پس از گذر از هفت خان رستم رنگ اندك افزایشی می یابد (مصوبه اخیر دولت 
در افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان) اما با شتاب تورم  ۵۰درصدی باز هم 
بیشــتر آب می رود و خط فقری که سقف ها را می شکافد و حداقل حقوق را با سرعتی دو، 
سه برابر جا می گذارد و... . «ناامنی» یا همان بالتکلیفی و پا در هوایی وجه غالب اقتصاد و 
کار و کسب و زندگی این روزهای مردم این سرزمین و ناشی از «قدرت غیرمتوازن دولت بر 
مردم و بازار» است (محمد فاضلی). نااطمینانی و بالتکلیفی که بی گمان بزرگ ترین عامل 
آسیب رســان نه فقط بر پیکره اقتصاد بلکه بر روح و روان جامعه ایرانی است و دوای این 
درد، گذر از خودحق پنداری ها و ایجاد تعادل و توازن با حضور جامعه و مشــارکت آن در 
تصمیماتی اســت که زندگی او را هدف گرفته اســت. «پیشرفت و توسعه» کشور را مردم 
باید در زندگی روزمره خود لمس کنند نه آنکه سری و مخفی باشد که تنها رئیس دولت و 
اطرافیان او از آن آگاه  اند و «نوسازی نظام حکمرانی» نیز باید محصول گفت وگوی آزادانه 
شــهروندان در عرصه اجتماعی و برآمده از خواســت و اراده و مشارکت جامعه باشد، نه 
آن چنان که رئیس مجلس و اطرافیان او در ذهن و مخیله دارند. در غیاب جامعه هیچ بنایی 

نمی توان ساخت، این حقیقت بدیهی را درك کنیم!

رئیس ســازمان فروش و خدمــات پس از فروش گروه بهمــن گفت: دیگنیتی 
پرستیژ با قیمت یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

امیر میرمنصف، رئیس ســازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن، با 
اشاره به اولین عرضه دیگنیتی پرستیژ گفت: این suv یک مدل زیبا، اسپرت و بسیار 

قوی است و در حال حاضر زیباترین و با قدرت ترین خودروی تولید داخل است.
میرمنصف به تغییرات ظاهری این خودرو نســبت به مدل پرایم و اضافه شدن 
آپشن هایی نظیر شارژر وایرلس تلفن همراه، نورپردازی کابین، سیستم صوتی پایونیر 

با آمپلی فایر ۱۵۰ وات و ... اشاره کرد. رئیس سازمان فروش و خدمات پس از فروش 
گروه بهمن گفت: مهم ترین مشــخصات این موتور، دو لیتر توربوشــارژ GDI که با 
 (HYUNDAI POWERTECH) قدرت ۲۳۰ اسب بخار و گیربکس شش سرعته

است که آن را نسبت به خودروهای ساخت داخل سرآمد می کند.
به گفتــه وی، چگونگی فروش این خــودروی منحصر به فرد به زودی از طریق 
وب سایت رسمی و صفحات شرکت بهمن موتور در شبکه های اجتماعی به اطالع 

عموم مشتریان خواهد رسید.

قیمت دیگنیتی پرستیژ 
به طور رسمی اعالم شد

کاهش یافته و باعث نگرانی مردم شــوند. توکلی افزود: این در حالی اســت که به غیر 
از این ۱۰ تا ۱۵ صرافی که صف تقاضای ارز داشــتند، طبق گزارش ها و آمار ســنا در سایر 
صرافی های فعال در تهران تقاضای ارز بین یک تا شــش مورد مراجعه بوده اســت. او 
تأکید کرد: در حال حاضر با هیچ محدودیتی در منابع ارزی مواجه نیستیم. سخنگوی بازار 
متشــکل ارزی با بیان اینکه بانک مرکزی موظف اســت به نیاز واقعی شهروندان به ارز 
پاســخ دهد، گفت: در حال حاضر امکان ثبت خرید تا ســقف دو هزار یورو یا تا سقف دو 
هزار دالر برای هر فرد و هر کد ملی در بخش ســرفصل «ســایر» وجود دارد و هر نیازی 
که جزء سرفصل های مصوب نیست (مانند سرفصل های دانشجویی، درمانی، مسافری) 
در ســرفصل سایر قرار می گیرد. در حال حاضر هر فرد می تواند سهمیه خود در سرفصل 
سایر را از طریق ســامانه برخط بازار متشکل ارزی استفاده کند و این شامل ارز مسافری 
نمی شود و نیازی نیست برای تقاضای خرید ارز مسافری، افراد به سامانه مراجعه کنند. 
توکلی تأکید کرد: مردم توجه داشته باشند که امکان استفاده از این سرفصل ها برای هر 
فرد یک بار در یک ســال است و سنا تعدد درخواست و استفاده افراد از سهمیه ارزی را 
بررســی می کند و در صورت استفاده از آن، امکان تقاضا و فروش دوباره نیست. هر فرد 
یک بار در سال می تواند از یکی از این سرفصل ها استفاده کند. به این معنا که فردی که 
یک بار در ســال از سرفصل ارز مسافری استفاده کرده باشد، این امکان را ندارد که از ارز 
سرفصل ســایر هم اســتفاده کند. او گفت: همچنین متقاضیان باید توجه داشته باشند 
که ســقف اســتفاده از آن برای هر فرد در یک ســال دو هزار یورو است و اگر در ماه های 
گذشــته از بخشی از آن استفاده کرده باشد، در حال حاضر فقط امکان استفاده از بخشی 
از ظرفیت باقی مانده تا ســقف دو هزار یورو را دارد. ســخنگوی بازار متشــکل ارزی در 
پاســخ به این سؤال که آیا ثبت یورو در سامانه اما خرید دالر از صراف وجود دارد، گفت: 
در حال حاضر نرخ برابری دالر نسبت به یورو بیشتر است؛ یعنی دالر گران تر از یورو است؛ 
بنابرایــن اگر افراد امــروز از صرافی به جای یورو، دالر درخواســت کنند، دالر کمتری از 
سقف دو هزار دالر تعیین شده دریافت خواهند کرد و به صرفه نیست؛ البته تأکید می کنم 
این شــرایط نرخی بین دالر و یورو متوجه امروز اســت و قابــل تعمیم به روزهای آینده 
نیست. او همچنین با اشاره به تفاوت نرخ دالر بازار آزاد و نرخ بازار توافقی توضیح داد: 
در حال حاضر در بازار غیر رســمی نرخ ثابتی وجود ندارد و اعداد مختلفی گفته می شود؛ 
اما رصدهای میدانی نشــان می دهد که قیمت دالر در بــازار آزاد بین ۳۶ هزار تومان تا 
۳۵ هزارو ۴۰۰ تومان یا ۳۵ هزارو ۳۰۰ تومان است و نرخ دالر توافقی در روز گذشته حدود 

۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان تا حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

ادامـه از صـفحـه اول

تحریم و قطع اینترنت بزرگ ترین چالش معامله گران ارز دیجیتال در ایران است
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