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  سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت با بیان که ۵۰ درصد باقیامنده 

سود سهام عدالت در روزهای آینده واریز می شود گفت کسانی که 

در مرحله اول مبلغی به حسابشان واریز نشده است با مرکز پیام 

سهام عدالت متاس بگیرند.

به گزارش تسنیم، حسین فهیمی درباره پرداخت سود سهام عدالت 

گفت نخستین بار توزیع سود سهام عدالت از طریق ساز وکار بازار 

رسمایه انجام شد و بر اساس میزان سود سهام هر فرد و میزان سهم 

باقی مانده افراد محاسبه شد.

وی افزود بر اساس تصمیم شورای عالی بورس ۵۰ درصد این سود در 

روز های پایانی سال گذشته پرداخت شد و پرداخت بقیه سود منوط 

به این است که رشکت ها سود خود را به رشکت سپرده گذاری مرکزی 

پرداخت کنند که تالش می کنیم در روز های آینده این کار انجام شود.

فهیمی گفت: ممکن است اشکاالتی در شامره حساب های اعالمی 

افراد وجود داشته یا اصالح مشخصاتی داشته اند بنابراین هموطنانی 

که هنوز ۵۰ درصد اول را دریافت نکرده اند می توانند از طریق متاس 

با مرکز پیام سهام عدالت با شامره 1۵69 این موضوع را پیگیری کنند.

 وی درباره ارائه کارت های اعتباری سهام عدالت گفت: زیر ساخت های 

گرفته قرار  بانک ها  اختیار  در  اکنون  هم  و  شده  انجام  کار   این 

است.

فهیمی افزود: تامین اعتبار الزم برای اعطای این کار ها باید از طرف 

بانک ها انجام شود که در رشایط فعلی در بانک ملی و تجارت این 

کار انجام شده و مشموالن سهام عدالت که در این دو بانک حساب 

دارند می توانند تقاضای خود را ارائه کنند که معادل ۵۰ درصد ارزش 

روز سهام به ان ها کارت اعتباری داده می شود. وی افزود: درخواست 

ارائه  بپیوندند و  این سیستم  نیز به  بانک ها  این است که بقیه  ما 

کارت ها را آغاز کنند.

فهیمی گفت: از مجموع 49 میلیون نفر سهامدار عدالت حدود 3 

میلیون و 2۰۰ هزار نفر بخشی از سهام عدالت خود را فروخته اند که 

در این مرحله کارت اعتباری به آن ها تعلق منی گیرد و توصیه ما نیز 

این است که افراد سهام خود را نگهداری کنند.

   

سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت خبرداد:

واریز باقیمانده سود سهام عدالت در روزهای آینده 

فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق 
 پالک 86

آدرس:

تلفن سازمان آگهی ها :
44۰۵8۰34
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  مرکز پژوهش های اتاق ایران درباره نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور اعالم 

کرد: چنانچه تحریم ها به تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال 2۰21 

معادل 4.3 و 2۰22 معادل 8.2 درصد پیش بینی می شود.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مرکز پژوهش های 

شامل   2۰21 اول  فصل  ایران؛  کشوری  »ریسک  عنوان  با  گزارش  ایران  اتاق 

پیش بینی های 1۰ ساله تا 2۰29« منترش کرد؛ این گزارش ترجمه ای از گزارش 

حوزه  در  محوری  نکاتی  که  سابق(  مانیتور  )بیزینس  سلوشنز  فیچ  مؤسسه 

دارد. اقتصادی، سیاسی و عملیاتی  ریسک 

در این گزارش درباره ریسک اقتصادی آمده است: اقتصاد ایران پس از اعامل 

تحریم های ثانویه ایاالت متحده، به دلیل کاهش صادرات نفت و رسمایه گذاری 

تضعیف شده است. عالوه بر آن، همه گیری کووید -19 باعث ایجاد اختالل در 

فعالیت ها شده است. در نتیجه ریال همچنان ضعیف و تورم همچنان باال باقی 

خواهد ماند. چنانچه تحریم ها به تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال 

2۰21 معادل 4.3 درصد و برای سال 2۰22 معادل 8.2 درصد پیش بینی می شود.

ریسک های اقتصاد ایران: پُر چالش بودن محیط کسب و کار

در بخش ریسک عملیاتی آمده است: محیط کسب وکار پرچالش ایران پس از 

تحریم های مجدد ترامپ در کنار پیامدهای همه گیری کووید 19 دستخوش 

وخامت بیشرت شده است. عالوه بر این، وابستگی شدید ایران به هیدروکربن ها، 

اقتصاد را در وضعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. ریسک های دیگر 

ازجمله موانع متعدد تجاری، انحصارات و ممنوعیت های قانونی بر رس راه 

و  کار، وجود فساد  قوانین سختگیرانه  برخی حوزه ها،  مشارکت خارجی در 

ضعف حاکمیت قانون، همچنین تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی چون 

بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید می کند. امتیاز شاخص 

ریسک عملیاتی ایران منره نامناسب 42.8 از 1۰۰ است که رتبه 12 را از میان 

18 کشور خاورمیانه، باالتر از کشورهای عمدتاً درگیر جنگ مانند یمن، عراق و 

سوریه، برای ایران تعیین کرده است.

در ادامه گزارش درباره تحلیل نقاط قوت و ضعف و چالش ها و فرصت های 

)سوآت( اقتصادی عنوان شده: منابع عظیم نفت، گاز و منابع معدنی ارزشمند 

مقابل،  در  هستند.  ایران  اقتصاد  قوت  نقاط  از  کشاورزی  بخش  کنار  در 

تحریم های بین املللی، بخش بانکی ضعیف و ناکارآمدی محیط قانونی به عنوان 

چالشی برای رسمایه گذاری خارجی و حضور پررنگ دولت در اقتصاد، از نقاط 

نیز توسعه  اقتصاد  اقتصاد کشور محسوب می شود. دو فرصت مهم  ضعف 

منابع گازی و بازار بزرگ مرصفی داخلی است. در مقابل، مهم ترین تهدیدهای 

احتاملی نیز کاهش تولید نفت و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی 

است.

نقاط قوت اقتصاد ایران: روابط تجاری با چین، روسیه و ترکیه /   پرداخت یارانه 

نقدی به مردم

تأکید شده است: نقاط قوت  همچنین در تحلیل سوآت سیاسی در گزارش 

شامل روابط تجاری با کشورهای چین، روسیه و ترکیه و تداوم کنرتل قیمت 

کاالهای اساسی توسط دولت از طریق پرداخت یارانه است که به حفظ ثبات 

کمک می کند. نقطه ضعف اساسی نیز عدم وجود اجامع سیاست گذاری در 

سطح کالن است. مهمرتین فرصت ها شامل نقش آفرینی مجلس شورای اسالمی 

در مدیریت اقتصادی و تصمیم به ازرسگیری مذاکرات هسته ای است. در کوتاه 

مدت مهمرتین تهدیدهای پیش رو از یک سو شکست مذاکرات هسته ای، ادامه 

تحریم های قبلی و افزایش تحریم های جدید آمریکا و اروپا و از سوی دیگر 

نرخ باالی بیکاری جوانان است.

در بخشی از این گزارش به چشم انداز رشد اقتصادی ایران اشاره شده است: 

ایاالت  با  ادامه تنش  ایران در ده سال آینده به دلیل  تولید ناخالص داخلی 

متحده و به علت تداوم ریسک های سیاسی و موانع ساختاری متعدد، بسیار 

تولید  رشد  میانگین  می شود.  پیش بینی  آن  بالقوه  ظرفیت های  از  پایین تر 

ناخالص داخلی واقعی در طول دوره 29- 2۰2۰ حدود 4.3 درصد و بسیار 

پایین تر از میزان اوج خود در دوره پیش از اعامل تحریم ها پی بینی می شود.

مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد:

پیش بینی رشد اقتصادی 4/3 درصدی ایران  

 روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران اطالعیه داد؛
تأمین و تدارک بیش از2 میلیون تن روغن خام

 در سال 99
حفظ و تداوم جریان تأمین مواد اولیه تولید کاالهای اساسی مورد نیاز کشور 

یکی از بخش های مهم تنظیم بازار به شامر می رود. این موضوع وقتی بیشرت 

منایان می شود که استکبار جهانی با اعامل تحریم های ظاملانه آمریکا برای در 

تنگنا قراردادن مردم ایران تالش می کند تا تامین مایحتاج عمومی مردم ایران 

را با مشکل مواجه سازد .

به گزارش روابط عمومی رشکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ، در 

سال 1399 که سخت ترین رشایط تحریم کشور را پشت رس گذاشتیم تالش 

وافر و بی وقفه ای برای تامین روغن خام مورد نیاز کارخانه های تولید روغن 

نباتی کشور صورت گرفت. 

آمار و اطالعات نشان می دهد طی سال 1399 به میزان یک میلیون و 97۰ 

هزار تن روغن خام از محل ذخائر راهربدی کشور، واردات بخش خصوصی 

و استحصال از دانه های وارداتی و داخلی برای صنعت روغن نباتی تدارک 

دیده شده است که با احتساب بیش از 1۰۰ هزار تن موجودی ابتدای دوره 

این صنایع بیش از دو میلیون و 7۰ هزار تن روغن مورد نیاز کارخانجات 

روغن نباتی تامین و تدارک شده است.

رشکت بازرگانی دولتی ایران به منظور شفاف سازی نسبت به تامین و تدارک 

روغن خام مورد نیاز کشور از محل واردات با ارز )42۰۰۰ ریالی( جدول 

میزان روغن تخصیص یافته به کارخانه های تولید روغن نباتی رسارس کشور 

این  است.  کرده  منترش  فهیم کشورمان  و  مردم رشیف  استحضار  برای  را 

جدول کلیه آمار و ارقام تامین و تدارک روغن خام برای کارخانه های روغن 

نباتی در سال گذشته را به وضوح نشان می دهد. ضمنا اطمینان می دهد 

با الطاف و امدادهای خداوند متعال و تالش همه مدافعان امنیت غذایی 

کشور به ویژه همکاران زنجیره تامین، پروژه تأمین و تدارک کاالهای اساسی 

در سال 14۰۰ با قدرت و شتاب افزونرت جریان خواهد یافت. همچنانکه 

از آغاز سال جدید تا 2۵ /1 /14۰۰ حدود 26۰ هزار تن روغن خام برای 

کارخانجات تأمین و تدارک شده است که جدول آن نیز برای آگاهی همه 

ایران  دولتی  بازرگانی  در سایت رشکت  که  منترش شده  ایران  عزیز  مردم 

))gtc.ir قابل مشاهده است.

بر اساس اطالعات سامانه مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد؛
60  درصد درخواستها به مجوز کسب وکار ختم شد

اطالعات بدست آمده از سامانه سام مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد 

نشان می دهد که 6۰ درصد درخواست های کسب و کاری به مجوز ختم 

شده و همچنین متوسط استعالم نیز 14 مورد بوده است.

به گزارش فارس، کل درخواست مجوزهای ثبت شده 1.4 میلیون درخواست 

بوده که از این میزان 6۰ درصد به صدور مجوز منتهی شده است که تعداد 

آن به بیش از 884 هزار مورد می رسد. همچنین  یک میلیون 464 هزار 

درخواست مجوز صنفی ثبت شده که به بیش از یک میلیون یعنی 72 درصد 

پاسخ داده شد.

در این سامانه بالغ بر 4 میلیون و 829 هزار استعالم پایه اخذ شده که به کل 

آن پاسخ داده شده است.

تعداد استعالمات اخذ شده در مورد گواهی ماده 186 قانون مالیات های 

مستقیم نیز 977 هزار مورد بوده که میانگین پاسخگویی به آن 3.4 روز 

است و 98 درصد آن به نتیجه رسید.

براساس  کار،   و  کسب  بخش  در  اقتصاد  وزارت  عملکرد  گزارش  براساس 

اطالعات گردآوری و به روزرسانی شده، که از بررسی 1368 مجوز با فرض 

کل  تعداد  است،  شده  استخراج  کشور،  در  مجوزها  تعداد  بودن  متغیر 

استعالمات بالغ بر 1۰۵98 مورد است. این بدان معنی است که اگر یک نفر 

بخواهد همه 1368 مجوز بررسی شده کسب و کار را دریافت مناید، باید 

1۰۵98 مدرک، استعالم یا فیش پرداختی را تهیه و به دستگاههای اجرایی 

تحویل دهد. در واقع با توجه به تعداد کل مجوزها، متوسط تعداد تقریبی 

استعالم و مدارک برای هر مجوز، 8 مورد است. همچنین تعداد کل عناوین 

با توجه به  بالغ بر 7۵9 عنوان است که  استعالم ها، مدارک و رسویس ها 

تعداد کل استعالمات، متوسط تعداد تقریبی برای هر عنوان استعالم 14 

است. مورد 

 

در  این  گفت:  منطقه  کشورهای  دالری  میلیارد   12۰۰ بازار  به  اشاره  با  عراق  و  ایران  بازرگانی  مشرتک  اتاق  رئیس   

بوده میلیارد دالر  تا 4۰  بین 3۰  اخیر ساالنه  ایران در سال های   حالی است که حجم کل صادرات ساالنه غیرنفتی 

 است.

یحیی آل اسحاق در گفت وگو با خربنگار اقتصادی خربگزاری فارس با اشاره به وضعیت صادرات غیرنفتی کشور گفت: در 

حالی که مجموع صادرات و واردات ساالنه 1۵ کشور همسایه حدود 12۰۰ میلیارد دالر است اما  حجم صادرات ساالنه 

غیرنفتی کشور در سال های اخیر  بین 3۰ تا 4۰ میلیارد دالر بوده است و در بخش خدمات فنی و مهندسی نیز حجم 

صادرات  کشور در سال های اخیر رقم قابل توجهی نبوده است. 

وی با اشاره به اینکه حجم صادرات در اغلب کشورهای دنیا رقم قابل توجهی است، بیان داشت: هامنطور که اشاره شد 

حجم واردات و صادرات ساالنه به 1۵ کشور همسایه حدود 12۰۰ میلیارد دالر است که با مخترص تحرکی برای توسعه 

صادرات قادر خواهیم بود که ساالنه بین 1۵۰ تا 3۰۰ میلیارد دالر از حجم صادراتی این کشورها را به خود اختصاص 

دهیم. 

رئیس اتاق مشرتک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه یکی از رشوط و الزامات صادرات یک کاال عرضه کاالهای با کیفیت 

و دارای خدمات پس از فروش است، افزود: برای حضور پرقدرت در بازارها و امکان رقابت با رقبا بخش خصوصی باید 

به ارائه کاالهای با کیفیت بپردازد. 

وی گفت: حاکمیت نیز باید با بسرت سازی مناسب و سیاستگذاری در امر صادرات زمینه صادرات کاال را در کشورهای 

مختلف برای فعالین اقتصادی و صادرکنندگان فراهم کند و از آنها پشتیبانی کند. 

لزوم بهره گیری از حجم 1200 میلیارد دالری تجارت کشورهای همسایه

رییس جمهور گفت: با همه تالش های انجام شده 

قاعدتا تا پیش از تابستان واکسن ایرانی به دست 

ما نخواهد رسید و لذا تامین واکسن با مساعدت 

بخش خصوصی در دستور کار دولت و در اولویت 

نخست قرار گرفته است.

نشست  در  روحانی  حسن  ایسنا،  گزارش  به 

به  اشاره  با  کرونا  با  مقابله  تخصصی  کمیته های 

گزارش وزارت بهداشت و درمان در خصوص تامین 

واکسن از برخی کشورها و همچنین ورود اولین 

کواکس  سبد  از  شده  خریداری  واکسن  محموله 

روند  کرد:  خاطرنشان  کشور،  به  دز(  هزار   7۰۰(

تولید واکسن کامال امیدوارکننده است، اما با همه 

تابستان  از  پیش  تا  قاعدتا  شده  انجام  تالش های 

لذا  و  رسید  نخواهد  ما  دست  به  ایرانی  واکسن 

در  خصوصی  بخش  مساعدت  با  واکسن  تامین 

دستور کار دولت و در اولویت نخست قرار گرفته 

است.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه واکسیناسیون در 

کنار رعایت پروتکل ها از مهمرتین و اساسی ترین 

چه  اگر  است،گفت:  کرونا  کنرتل  برای  راه ها 

تحریم ها مانع بزرگی در مسیر تامین واکسن مورد 

نیاز کشور بوده و موجب تاخیر در تهیه آن شده، 

اما تهیه واکسن همواره مورد اهتامم بوده است.

اندیشیده  متهیدات  با  امیدواریم  افزود:  روحانی 

شده واکسن مورد نیاز در رسیع ترین زمان ممکن 

وزارت  که  گزارش هایی  به  توجه  با  شود.  تهیه 

خارجه در مورد تهیه واکسن در روزهای اخیر ارائه 

بعدی  محموله های  ورود  شاهد  زودی  به  کرده 

بود. خواهیم  واکسن 

قرارگاه عملیاتی ستاد  پیشنهاد  به  این جلسه  در 

مقرر شد محدودیت های در نظر گرفته شده برای 

شهرهای قرمز و نارنجی تا پایان هفته متدید شود.

همچنین کمیته های بهداشت و درمان و امنیتی - 

اجتامعی و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی گزارش های 

در  بیامری  چهارم  موج  وضعیت  از  جداگانه ای 

چگونگی  همچنین  و  کشور  مختلف  استان های 

برای  شده  گرفته  نظر  در  محدودیت های  اجرای 

ارائه کردند. کنرتل و مهار این موج جدید 

با توجه به وضعیت بیامری در استان های کشور 

نارنجی،  و  قرمز  وضعیت  با  شهرهای  ویژه  به 

با  مقابله  ملی  ستاد  تخصصی  کمیته های  اعضای 

کرونا، عوامل موثر در خیز جدید بیامری را بررسی 

کردند که نتایج این بررسی ها نقش مهم و تاثیرگذار 

قابل  وکاهش  ویروس  انگلیسی  جهش  هم زمانی 

پروتکل های  کامل  و  دقیق  رعایت  مالحظه 

بهداشتی و عادی انگاری از سوی مردم در روزهای 

اثبات می کند. را  پایانی سال 

با  گزارش ها  این  دریافت  از  رییس جمهوری پس 

بعد  استان ها  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره 

از مواجه شدن با موج های جدید بیامری در 14 

قرارگاه  به  الزم  اختیارات  تفویض  از  گذشته،  ماه 

عملیاتی ستاد برای اتخاذ تصمیامت الزم و اجرای 

آن در جهت مدیریت و مهار هر چه رسیعرت موج 

چهارم بیامری در کشور خرب داد.

رئیس جمهور به تولید نشدن واکسن ایرانی تا پیش از تابستان اذعان کرد ؛

تمدید محدودیت های شهرهای قرمز و نارنجی تا پایان هفته 
توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز آموزش بازرگانی؛

اولین دوره آموزش مجازی MBA برگزار شد
به  توجه  با  اخیر  سال های  در   )MBA( بلندمدت  تخصصی  دوره  اولین   

وضعیت کنونی کشور و کرونا بصورت آنالین و با مشارکت طرفین برگزار شد.

به گزارش ابرار اقتصادی، دوره های MBA در دو گرایش )مدیریت پروژه و 

مدیریت لجستیک و زنجیره تامین( بصورت مجزا به مدت 24۰ ساعت برگزار 

می شود، که این دوره ها مبتنی بر دانش، تجربه و مهارت اساتید دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر و مرکز آموزش بازرگانی برگزار شد.

دکرت  حضور  با  گذشته  سال  اسفندماه  در  دوره ها  این  معارفه  مراسم   

اصفهانی پور )رییس محرتم دانشکده مهندسی صنایع(، اقای مهندس عباسی 

)مدیرعامل محرتم مرکز(، خانم دکرت ارشفی )عضو هیات علمی دانشگاه( و 

دکرت شیخ سجادیه )عضو هیات علمی دانشگاه(  به منظور آشنایی بیشرت 

انجام شد . با رسفصل ها و محتوای دوره ها  دانشپذیران 

الزم به ذکر است؛  دوره مدیریت MBA از جمله دوره های آموزشی مدیریتی 

پررونق سالهای اخیر است، که بیش از صد سال قدمت دارد؛

این دوره  به طور خاص برای کسانی در نظر گرفته شده است که نیازمند 

دانش مدیریت هستند، اما در زمینه های دیگر تحصیل کرده اند. به همین 

علت، عموم مخاطبان این دوره،  تحصیالت اصلی خود را در حوزه های دیگر 

گذرانده و برای تکمیل مهارت های مدیریتی خود، این رشته را به صورت 

دانشگاهی یا در قالب دوره MBA دنبال می کنند.

این دوره آموزشی به افراد در هر تخصص و دانشی امکان می دهد تا ذهن 

خود را متوجه خالءها،  نیازها، شکاف ها و کمبودهای بازار کنند و بر اساس 

تکنیک ها و تاکتیک هایی که بازار و کسب و کار می طلبد، بهرتین راه برای 

توسعه کسب و کار خود را پیدا منوده و سهم خود را از بازار افزایش دهند.

شایان ذکر است در اولین دوره، دانشپذیرانی از رشکت های مادرتخصصی 

خراسان،  پرتوشیمی  بردسیر،  مشیز  فوالد  صنایع  ایران،  دولتی  بازرگانی 

دارند. حضور  شستا  و  ابزار  طیوران  تندگویان،  شهید  پرتوشیمی 

عالقه مندان برای آشنایی بیشرت با این دوره ها و ثبت نام می توانند به صفحه 

مرکز آموزش بازرگانی www.ibtc.ir مراجعه کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

  مجلس به دنبال قانونمند کردن
 رمزارزها 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مجلس به دنبال قانومنند 

کردن رمزارز ها در کشور است گفت: در رشایط تحریمی یکی از راه های 

خنثی سازی تحریم ها از مسیر تخصصی، می تواند موضوع رمزارز ها باشد.

به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با 

اشاره به این که هفته آینده گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت 

صنعت استخراج رمزارز های جهان روا و مبادالت داخلی آن در کشور در 

صحن علنی ارائه خواهد شد ترصیح کرد: ما قصد داریم پس از ارائه این 

گزارش براساس ماده 4۵ آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل کنیم که 

در آن سازوکار های جدیدی برای رمزارز ها و فعالیت در این زمینه در نظر 

گرفته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: وزارت صنعت معدن و 

تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی، وزارت نیرو 

به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعه ها را تأمین می کند، وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان بسرت فضای مجازی که امکان تبادالت 

را فراهم می مناید، مجموعه تصمیامتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث 

مبارزه با پولشویی در کشور می گیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در 

تبدیل ارز های دیجیتالی از محور های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح 

مجلس برای هر کدام از این مجموعه ها تکالیفی درنظر گرفته خواهد شد.

در  که  را  تصمیامت کشور  از  که مجموعه ای  است  این  گفت: هدف  وی 

نهایت به قانون تبدیل خواهد شد مشخص مناییم و در آن تکالیف هر یک از 

دستگاه ها در زمینه رمزارز ها مشخص شود.

پورابراهیمی گفت: این ظرفیت می تواند در خدمت اقتصاد ملی کشور بوده 

و منابع ارزی مورد نیاز کشور را در مقیاس های خرد فراهم مناید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در رشایط تحریمی یکی از راه های 

رمزارز ها  موضوع  می تواند  تخصصی،  مسیر  از  تحریم ها  سازی   خنثی 

باشد.

اند  کرده  پیدا  ورود  زمینه  این  در  نیز  کشور  سایر  پورابراهیمی  گفته  به 

بگونه ای که برخی از کشور ها ضابطه مندی را به طور کامل پذیرفته و برخی 

دیگر نیز هنوز اقدام نکرده اند.

دلیل شفاف  به  داریم  اعتقاد  ما  گفت:  اقتصادی مجلس  کمیسیون  رئیس 

نبودن مجموعه ای از ارکان تصمیم گیری در موضوع رمزارزها، نیازمند تنظیم 

قانون هستیم.

وی افزود: ما قصد داریم از این قانون برای خلق ثروت در اقتصاد کشور 

استفاده کنیم که براساس آن رصافی های تخصصی نیز در حوزه رمزارز ها 

ایجاد خواهد شد.
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