
قيمت هاي نفت كه با نگراني  درباره كند شــدن 
اقتصاد جهان تحت فشــار قرار داشت، با افزايش 
احتمال تمديد كاهش توليد اوپك، روز چهارشنبه 
تقويت شد و توانست باالتر از ۶۲ دالر تثبيت شود. 
به گزارش رويترز، در پايان معامالت روز سه شنبه، 
قيمت هاي نفت كه با نگراني درباره كند شــدن 
اقتصاد جهان و كاهش تقاضاي نفت، تحت فشار 
قرار داشــت، با افزايش احتمــال تمديد كاهش 
توليد اوپك، تقويت شد و توانست باالتر از ۶۲ دالر 

تثبيت شود. 
بازارهاي جهاني همچنين منتظر اعالم هفتگي 
ميزان ذخاير انبارهاي نفت آمريكا هســتند كه 
طبق پيش بيني هــاي كارشناســان احتماال از 
ركورد دو ســاله خود ۵۰۰ هزار بشــكه كاهش 

خواهد يافت.  داده هاي موسســه سوخت آمريكا 
قرار بود سه شنبه منتشر شود و داده هاي رسمي 
دولت هم چهارشنبه شب اعالم مي شوند. قيمت 
پيش خريد هر بشكه نفت خام برنت روز سه شنبه 
بدون تغيير نسبت به قيمت بسته شده قبلي روز 
 چهارشــنبه بدون تغيير ماند و در ۶۲.۲9 دالر 

تثبيت شد. 
قيمت پيش خريد هر بشكه نفت خام نيمه سنگين 
تگزاس غرب آمريكا هم با يك ســنت افزايش، 
به ۵3.۲7 دالر رســيد. هر دو شــاخص برنت و 
دابليوتي آي، نسبت به ركورد امسال خود كه در 
ماه آوريل ثبت كرده بودند با ۲۰ درصد ســقوط 

مواجه شده اند. 
تــداوم جنگ تجــاري بيــن آمريــكا و چين، 

نگرانــي دربــاره كند شــدن رشــد اقتصادی 
جهان و كاهــش تقاضاي نفت، تاثير ســنگيني 
 بــر حال وهــواي بازارهــاي جهانــي نفــت

 گذاشته است. 
اداره اطالعات انرژي آمريكا جديدترين پيش بيني 
خود از رشد تقاضاي نفت در سال ۲۰۱9، را ۱۶۰ 
هزار بشــكه در روز كاهــش داد و آن را به ۱.۲۲ 

ميليون بشكه در روز رساند. 
الكساندر نواك، وزير انرژي روسيه، روز سه شنبه 
گفت كه همچنان اين ريســك وجــود دارد كه 
توليدكننــدگان، نفت زيــادي توليــد كنند و 
قيمت هاي نفت سقوط كند. اين اظهارات، اميدها 
براي اينكه مســكو از تمديد توافق كاهش توليد 

حمايت كند را افزايش داد. 

شــهردار منطقــه ۲۲ تهران گفــت: از مجتمع 
»ايران مــال« در قالــب جريمــه و عــوارض 
رقمــي حــدود ۵۰۰ ميليــارد تومــان اخــذ 
 شــده و به حســاب شــهرداري تهــران واريز 

شده است. 
به گزارش فارس، علي نوذرپور، شــهردار منطقه 
۲۲ تهران درباره ســرانجام اجراي حكم مجتمع 
تجاري »ايران مال« كه از سوي كميسيون ماده 
۱۰۰ داراي تخلفاتي شناخته شــده بود، گفت: 
حكم در حال اجرا بوده و تنها اجراي بخش هايي 

از آن باقي مانده است. 
وي گفت: نخســتين بخــش از اجــراي حكم 
موضــوع جريمه اي بــود كه ايــن مجتمع بايد 
مي پرداخــت و رقمــي معــادل 3۰۰ ميليارد 

تومان بود كــه اين عدد به صورت نقد از ســوي 
 »ايران مــال« بــه حســاب شــهرداري تهران 

پرداخت شد. 
نوذرپور خاطرنشان كرد: عالوه بر اين جريمه خود 
شهرداري منطقه ۲۲ هم در بررسي هايش براي 
اين مجتمع ۲۰۰ ميليارد تومان عوارض در نظر 
گرفته بود كه اين رقم هم از سوي مالك مجتمع 

پرداخت شده است. 
شهردار منطقه ۲۲ گفت: يعني تا اين لحظه حدود 
۵۰۰ ميليارد تومان به حساب شهرداري مركز از 
سوي »ايران مال« پول واريز شده است و موجب 
شد كل بودجه شهرداري منطقه ۲۲ تا پايان سال 
از محل اين جريمه محقق شود. نوذرپور گفت: در 
حكم صادرشده، بخشي از اين مجتمع در حدود 

۲۰ هزار متر مربع هم كه به صورت خالف ساخته 
شــده بود بايد تخريب مي شد كه تخريب بخش 
عمده اي از آن انجام گرفته و بخش هاي كمي از 

آن باقي مانده است. 
وي افزود: »ايران مال« موظف به تامين پاركينگ 
هم شــده بود كه اين اقدام هم آغاز شــده و در 
دست انجام اســت. شــهردار منطقه ۲۲ گفت: 
يكي ديگر از وظايفي كــه »ايران مال« بر عهده 
داشــت و بايد انجام مي داد رفع تصرف از زميني 
بود كه به كارگاه ســاختماني تبديل شــده بود 
كه اجرت المثل آن محاسبه شــده و حدود سه 
ميليارد تومان دريافت شــد. نوذرپور گفت: فكر 
 مي كنم تا دو هفته آينده كل حكم به اجرا خواهد 

رسيد. 

اوبر كه در حال توسعه تاكسی های پرنده برای حمل 
و نقل مسافران است ضمن انتشار نخستين تصاوير از 
اتاق اين تاكســی های پرنده اعالم كرد شهر ملبورن 
اســتراليا را به دو شــهر داالس و لس آنجلس برای 

عملياتی شدن تاكسی های پرنده اضافه كرده است.
بسياری از نام های بزرگ مانند بوئينگ، بل، دايملر و 
اســتون مارتين همراه با تعدادی از استارت آپ های 
جديــد ماننــد »ولوكوپتــر« )Volocopter( و 
»ليليوم«)Lilium( در حال حركت به سمت توسعه 

تاكسی های پرنده هستند.
ايده كلی اين اســت كه مردم بتوانند برای سفرهای 
كوتاه شهری و اجتناب از ترافيك در سطح خيابان و 
كاهش آلودگی در مراكز شــهر از طريق گوشی های 
هوشــمند خود اقدام به فراخوانی تاكسی های پرنده 

خودران و بدون خلبان كنند.
شركت »اوبر« با توسعه »اوبر اير«)Uber Air( از 
سال ۲۰۱۶ به دنبال رسيدن به اين هدف است. اين 
شركت به دنبال ساخت يك هوانورد برقی با قابليت 

صعود و فرود افقی)eVTOL( است كه مردم را ميان 
ايستگاه های مخصوص تاكسی های پرنده موسوم به 

»Skyports« جابه جا كند.
اوبر اعالم كرده است كه اين تاكسی های پرنده تا سال 
۲۰۲3 كار خود را در شهرهای داالس و لس آنجلس 

آمريكا و ملبورن استراليا آغاز خواهند كرد.
اين شــركت به تازگی در يك نشست در واشنگتن، 
ملبورن را به عنوان مكانی ايده آل برای توســعه اوليه 

»اوبر اير« معرفی كرد.
»سوزان اندرســون« مدير اوبر در استراليا، نيوزلند 
و شمال آسيا می گويد: دولت اســتراليا رويكرد رو به 
جلويی در به اشتراك گذاری و توسعه فناوری حمل و 
نقل هوايی دارد. اين رويكرد به همراه عوامل جمعيتی 
و جغرافيايی منحصر به فرد ملبورن و فرهنگ نوآوری 
و فناوری اين شهر باعث می شود ملبورن سومين شهر 

برای افتتاح »اوبر اير« باشد.
اوبر همچنيــن از كنفرانــس حمل و نقل ســاالنه 
خود برای ارائه يك نگاه اجمالی از كابين مســافران 

تاكســی های پرنده خود اســتفاده كرد. اين مفهوم 
توســط شــركت »ســفران« )Safran( كه يك 
شركت حمل و نقل اســت طراحی شده كه طراحی 
 سيستم های تاكسی های پرنده شركت »بل« را نيز بر 

عهده دارد.
اين شــركت می گويد طراحی » اوبر ايــر«  نتيجه 
مطالعات تجربه مسافران و در نظر گرفتن سفر سريع 

درون شهری است.
»اسكات ســاويان« مدير طراحی و نوآوری شركت 
»ســافران« می گويد: ما در طراحی اين كابين دقت 
زيادی روی طراحی صندلی هــا، فواصل و موقعيت 
پنجره ها داشتيم. ما نمی خواستيم اين تاكسی پرنده 
هيچ وزن يا هزينه اضافی داشته باشد و در عين حال 
دارای ايمنی، تجربه كاربری راحت و يكپارچگی باشد.

قبــل از اينكه مــا تاكســی های پرنــده را در حال 
پرواز در آســمان شــهرها ببينيم قوانين و مقررات 
 مخصوص بايد تدويــن و مجوزهــای الزم از طرف 

دولت ها صادر شود.

نگراني از تشديد جنگ تجاري بين چين و آمريكا باعث شد تا شاخص هاي بورسي 
آمريكا پس از پنج روز كاهشي شوند. 

به گزارش ايسنا به نقل از آسوشيتدپرس، در معامالت بورس وال استريت نمادهاي 
نظامي زيان ده ترين و نمادهاي تكنولوژي پربازده ترين نمادها بودند. مهم ترين شاخص 
بورسي وال استريت؛ يعني »داو جونز« كه با افزايش اميدها به كاهش نرخ بهره توسط 
بانك مركزي آمريكا پنج صعود متوالي را به ثبت رسانده بود و در ابتداي معامالت روز 
چهارشنبه نيز ۱۸۶ واحد صعود كرده بود در نهايت با ۱۴ واحد كاهش نسبت به روز 
قبل خود بسته شد.  شاخص »اس.اند.پي ۵۰۰« نيز در معامالت روز چهارشنبه ۰.۰۴ 
درصد عقب نشست تا بازدهي آن از ابتداي ماه جاري ميالدي تاكنون به ۶.۶ درصد 
كاهش يابد. شاخص »نزدك كامپوزيت« با ۰.۶ درصد ريزش به كار خود خاتمه داد 

و شاخص »روسل ۲۰۰۰« نسبت به روز سه شنبه خود ۰.3 درصد عقب نشست. 
كيتي نيكسون، مدير ســرمايه گذاري صندوق »نورثرن تراست« با اعالم اينكه افق 
روشني از پايان جنگ تجاري در حال حاضر وجود ندارد، افزود كه اين فضاي نامطمئن 
باعث شده است تا بسياري از معامله گران رويكرد احتياط آميز پيش بگيرند: بازار به 
اخبار جنگ تجاري بسيار حساس شده و بسيار سخت است كه تصور كنيم رسيدن به 

راه حل بر سر پايان دادن به اين جنگ، سريع و آسان خواهد بود. 

رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس گفت: پتروشيمي هاي كشور 
براي فرار از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، هنــگام فروش محصوالت، صادرات 

صوري انجام مي دهند. 
امير خجســته، نماينده مردم همدان گفت: شــركت هاي پتروشيمي وقتي كه 
مي خواهند كاالي خود را در داخل كشور بفروشــند بايد 9 درصد ماليات بر ارزش 
افزوده پرداخت كنند و طبق گزارشــي كه به فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي 
مجلس رسيده براي اينكه اين 9 درصد ماليات را پرداخت نكنند، با تباني با يك گمرك 

عسلويه، صادرات صوري انجام مي دهند. 
وي افزود                                                                                                                                                                                                                   : اين صادرات صوري به اين شكل است كه كااليي از گمرك صادر نمي شود 
و فقط اسناد و مدارك كاغذي آن به گمرك مربوطه ارسال و مراحل صادرات روي 
كاغذ انجام مي شود و بعد شركت هاي پتروشيمي بعد از اين كار، محصوالت خود را 
در داخل به فروش مي رســانند و بدين ترتيب از پرداخت 9 درصد ماليات بر ارزش 

افزوده فرار مي كنند. 
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس در پايان گفت: مقدمات كار براي 
ارسال پرونده به مرجع قضايي انجام شده و عالوه بر اين،  فراكسيون طي نامه اي به 

وزير اقتصاد خواستار توضيح در اين باره شده است. 

 سرگئي ريابكوف، معاون وزير امور خارجه روسيه در سخنراني خود 
در نشست علمي-كارشناسي بين المللي »مطالعات پريماكوف« در 
مسكو تاكيد كرد مقامات آمريكايي پنهان نكرده اند و آشكارا اعالم 
مي كنند كه آنها با تشــديد تحريم ها عليه جمهوري اسالمي، قصد 
اعمال فشار حداكثري بر تهران را دارند و اين سياست براي روسيه 

غيرقابل قبول است. 
ريابكوف گفت: »به عقيده ما زمان براي حفــظ برنامه جامع اقدام 
مشترك )برجام( نيز باقي است و گزينه هايي در اين رابطه وجود دارد 
كه يكي از  آنها راه اندازي هرچه سريع تر مكانيزم مالي »اينستكس« 
است كه مقامات ايراني مدت هاست خواستار آن هستند و ما نيز اين 
موضوع را در رايزني های خود با آنها و شركاي اروپايي مورد بررسي قرار 
داده ايم. راه اندازي اين مكانيزم بايد امكان مشاركت طرف هاي ثالث، 

به غير از اروپايي ها و خود ايران، براي تسهيل مبادالت مالي قانوني در 
چارچوب توافق هسته اي را نيز فراهم كند و در عين حال امكان آن را 
به وجود آورد تا نه تنها در خدمت مبادالت گروه كاالهاي غيرتحريمي 
مانند  مواد غذايي، دارويي، تجهيزات پزشكي و... مورد استفاده قرار 
بگيرد، بلكه بايد امكان فروش محصوالت نفتي جمهوري اسالمي كه 
به خاطر تحريم هاي غيرقانوني آمريكا با مشكالتي مواجه است را نيز 
فراهم سازد.« معاون وزير خارجه روسيه يادآور شد كه مقامات مسكو 
نه اينكه از اقدامات اخير ايران درباره محدودسازي برخي تعهدات شان 
در چارچوب برجام خوشحال باشند، ولي اين مساله را درك مي كنند 

كه در شرايط به وجودآمده، مقامات تهران چاره اي جز واكنش نشان 
دادن به اوضاع پيرامون برجام نداشتند. 

آمريكا عالقه اي به ازسرگيري مذاكرات درباره كنترل 
تسليحات ندارد

ريابكوف همچنين در بخش ديگري از ســخنراني خود اعالم كرد 
آمريكا قصد دارد تا مذاكرات درباره كنترل تسليحات را به نقطه صفر 
برساند، اين در حالي است كه سيستم امنيت جهاني در يك بحران 

عميق قرار گرفته است. 

معاون وزير خارجه روسيه گفت: »واشنگتن درصدد توسعه سيستم 
ملي دفاع ضدموشكي آمريكاست و به همين دليل از مذاكره درباره 
سالح هاي راهبردي خودداري مي كند. سيستم امنيت جهاني دچار 
يك بحران جدي شده اســت؛ ولي روسيه نمي داند چگونه بايد اين 
بحران را متوقف كند. ضمن اينكه مسكو روز به روز بيشتر ترديد پيدا 
مي كند كه پيمان مربوط به ممنوعيت جامع آزمايشات هسته اي واقعا 
قابليت اجرايي داشته باشد يا پيمان نابودي موشك هاي برد كوتاه و 

متوسط بتواند تمديد شود.«
اين ديپلمات بلندپايه معتقد است مســكو و واشنگتن نمي توانند 

به توافق جديدي در عرصه كنترل تســليحات دســت يابند، چرا 
كه طرف آمريكايي آمادگــي آن را ندارد. ريابكــوف درباره روابط 
بين روســيه و آمريكا نيز يادآور شــد: »روابط دوجانبــه در حال 
حاضر در پايين ترين ســطح، حتي در مقايســه بــا تيرگي روابط 
دوران جنگ ســرد قرار گرفته اســت، بــراي اينكــه در آن زمان 
روند آتــي اوضاع و مواضــع دو طرف مشــخص و قابل پيش بيني 
بود؛ ولي اكنــون اوضاع آنقــدر ســريع تغيير كــرده و غيرقابل 
 پيش بيني اســت كه وخامت اوضاع به مراتب بيشــتر از آن دوران 

شده است.«
وي تاكيد كرد با وجود اختالفات، مسكو حمايت از روابط با واشنگتن را 
ضروري مي داند و معتقد است كه بايد مكانيزمي براي كمك به كاهش 

خطر بروز درگيري نظامي احتمالي بين دو كشور به وجود آيد. 

ريزش  وال استريت  پس ازملبورن، سومین  شهر  تاکسی های  پرنده »اوبر«
پنج صعود  متوالي

 صادرات صوري پتروشیمي ها  براي 
فرار از پرداخت  مالیات
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پرداخت نکردن مالیات سکه
تا آخر خرداد  جریمه  دارد

ساز وکار نامشخص دريافت 
مالیات از خريداران سکه

معاون ماليات های مســتقيم ســازمان امور 
مالياتی مشموالن مالياتی خريداران سكه های 
پيش فروشی در سال 97 و نحوه وصول ماليات 
را اعالم كرد. نادر جنتی خاطرنشان كرد: كليه 
خريداران سكه كه در ســال ۱397 نسبت به 
دريافت حداكثر ۲۰۰ ســكه از سيستم بانكی 
اقدام كرده اند، مشمول ماليات مقطوع بوده و از 
نگهداری اسناد و مدارك موضوع قانون مذكور و 

تسليم اظهارنامه مالياتی...

پرداخت بدهی 
خودروساز
 بزرگ تا
 شش  ماه ديگر

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

حمايت  از
سیاست واردات

از محل ارز 
صادراتی
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در  شورای پول  و اعتبار مطرح  شد

سرمقاله

سوداگری
در   بازار  مسکن

بازار مســكن تا بــه امروز 
مشــكالت بســياری را به 
خود ديده اســت؛ اما امروز 
كه صحبت از بازار مسكن 
و اجاره بها می شــود نمی توان به راحتی از كنار 
آن گذشت. متاســفانه شــرايطی كه امروز بازار 
مسكن درگير آن است نتيجه عدم توجه و نداشتن 
عزم كافی دولت برای نظارت و كنترل آن اســت. 
راهكارهايی برای كنترل اين بازار ارائه شده كه تمام 
آنها به عنوان ُمسكن برای بازه زمانی كوتاهی موثر 
واقع شــده اند و برای بلندمدت مشكالت به قوت 
خود باقی اســت. برای مثال متوليان امر، افزايش 

سرمايه بانك...

  افشين پروين پور، كارشناس 
اقتصاد مسكن

متن كامل  د ر صفحه 3

2

3

بانک ها   مانع
 رونق   تولید

ورود  تعزيرات  
به  پرونده   قاچاق  کاغذ

در خردادماه 98 خرید و فروش  مسکن در تهران 61 درصد کاهش یافت

افت  چشمگیر معامالت   مسکن
صفحه3

صفحه2

میانجیگری   برای  کاهش  تنش ها
روحانی   در   سعد آباد    از   نخست  وزیر   ژاپن   استقبال   رسمی   کرد

عدم شفافيت نظام بانكی نه تنها باعث شده از رقم های 
كالنی كه برخی از سپرده گذاران در بانك ها دارند، 
مالياتی اخذ نشود، بلكه موجب شده منابع و تسهيالت 
بانكی نيز در اختيار دسته ای خاص قرار بگيرد و همين 
چرخه تسهيالت و منابع مالی را از متقاضيان واقعی و 
به ويژه توليدكنندگان دور نگه دارد.يكی از برنامه هايی 
كه وزير امور اقتصادی و دارايی در صدر كارهای خود 
معرفی كرد، ايجاد شفافيت در نظام بانكی و حذف 
رانت و فساد بود. اما در واقعيت به نظر می رسد  اين 
مسئله نه تنها به زمان زيادی نياز خواهد داشت، بلكه 
برای عملياتی شدن به زمينه هايی نيز نياز دارد كه 
شايد فراهم كردنش كار آسانی نباشد. در حال حاضر 
طبق آنچه برخی از توليدكنندگان می گويند با وجود 
تالش های بانك مركزی و اولتيماتومی كه رئيس كل 

بانك مركزی به بانك ها...

كشــف ۵۰۰ تن كاغذ قاچاق از يك واحد توليدی 
در اطراف كرج، ۱7۰ تن كاغذ خارجی به ارزش ۲۰ 
ميليارد ريال در البزر، محموله ميلياردی كاغذ قاچاق 
در نايين و صدها مورد ديگر حاكی از آن است كه هنوز 
احتكار در بازار كاغذ و مقوا پايان نيافته و قاچاقچيان 
در بازار متشنج كاغذ و مقوا فعاليت زيادی دارند. در 
اين رابطه سخنگوی سازمان تعزيرات حكومتی در 
رابطه با ورود سازمان تعزيرات حكومتی به موضوع 
پرونده قاچاق كاغذ عنوان كرد: در اســتان فارس، 
گشت مشترك تعزيرات با دريافت گزارش احتكار 
كاغذ به محل اعزام و پس از بررســی مشخص شد 
فردی بدون ثبت اطالعات محموله در سامانه جامع 
انبارها، محموله مذكور را در انباری نگهداری كرده و 

با توجه به دريافت اظهارات...

با افزایش احتمال تمدید کاهش تولید اوپک

قیمت  نفت باالتر از ۶2 دالر تثبیت  شد
شهردار منطقه 22 تهران: 

»ايران مال« ۵۰۰ میلیارد به حساب شهرداري واريز کرد

ریابکوف: 

اينستکس  بايد امکان فروش نفت ايران را  هم فراهم کند

سنا
/اي

س
عك



اقتصاد2
ایران وجهان

حمایت شورای پول و اعتبار از سیاست 
واردات از محل ارز صادراتی

شــورای پول و اعتبار با بررســی عملکرد بانک 
مرکزی در حوزه ارزی بر تسهیل گری در ورود 
ارز حاصل از صادرات با اعمال سیاســت واردات 
از محل ارز صادراتی به عنوان یک راهکار موفق 
تاکید کرد. بانک مرکزی در یک هزار و دویست 
و هفتاد و دومین جلســه شــورای پول اعتبار، 
سیاست ها، برنامه ها و اقدامات خود را در حوزه 

ارزی تشریح کرد.
عبدالناصر همتی ریاســت این جلســه را برعهده 
داشــت که گــزارش حــوزه ارزی در دوره ســال 
 ۱۳۹۷ تــا خرداد ۹۸ مســایلی از جملــه، عملکرد 
سامانه های نیما، رفع تعهدات ارزی و سنا، اقدام های 
مهم بانک مرکزی در کنترل ریال و ســفته بازانه و 
مدیریت کارآمد بازار ارز از جمله بخش های ارایه شده 

در آن بود که مورد توجه قرار گرفت.
 اعضــای شــورای پــول و اعتبــار از رونــد 
قیمت گذاری در سامانه نیما و حاکم شدن شیوه 
بازار بر تعیین قیمت در این سامانه ابراز رضایت 
و تداوم این تدبیر را خواستار شدند. همچنین در 
 این جلسه روند برگشت ارز حاصل از صادرات و 
سیاست های تشــویقی و انضباطی اعمال شده 
بررسی و بر تســهیل گری در ورود ارز حاصل از 
صادرات، با اعمال سیاســت واردات از محل ارز 
صادراتی به عنوان یک راهکار موفق تاکید شد. 

این نشست عصر دیروز )سه شنبه( برگزار شد.

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد
پرداخت بدهی خودروســاز 

بزرگ تا ۶ ماه دیگر
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مساله بدهی 
یک شرکت خودروسازی بزرگ به صنعت بیمه 
گفت: با این شرکت توافق هایی صورت گرفته تا 
طی شش ماه آینده هزینه بیمه نامه های صادر 

شده توسط شرکت های بیمه پرداخت شود.
به گزارش ایسنا، غالمرضا سلیمانی در حاشیه 
مراسم بازدید از شبکه نوآوری خدمات بیمه ای 
درباره سرنوشت الیحه صندوق خسارت بیمه 
حوادث طبیعی که پیش از این توسط شورای 
نگهبان برگشــت خورده بود، اظهار کرد: این 
مســاله در دولت مورد بحث قــرار گرفت، این 
الیحه مورد توافق سران سه قوه قرار گرفته است 
که مصوبه ای هم در این باره مورد تصویب قرار 
گرفته اســت که بعد از تأیید مجلس و شورای 

نگهبان ابالغ و اجرایی می شود.
وی با اشــاره به مصوبه ای که برای عرضه سهام 
شرکت بیمه البرز در بورس تصویب شده است، 
در پاسخ به ایسنا گفت: بر اساس آنچه در بودجه 
آمده است سهام شرکت بیمه البرز باید در بازار 
بورس عرضه شــود که مبلغ آن صرف افزایش 

سرمایه بیمه ایران خواهد شد.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین با اشــاره به 
احتمال صحنه سازی ها در صنعت بیمه در این 
باره اظهار کرد: در بررسی های آماری حدود ۲۰ 
درصد از حوادثی که اتفاق می افتد یا خسارتش 
بیش از واقع است یا طبیعی و عادی نیست، به 
همین دلیل قصد داریم از امکانات جدید فناورانه 
برای تشخیص تخلفات بیمه ای و خسارت های 

ساختگی استفاده کنیم.
سلیمانی در ادامه با بیان اینکه صنعت بیمه اگر 
متحول نشود رشد ضریب نفوذ هفت درصدی را 
تجربه نخواهد کرد، گفت: در حال حاضر ضریب 
نفــوذ در صنعت بیمه ۲.۳ درصد اســت که به 
گفته کارشناسان تنها با اتخاذ یک شیوه شیب 

صعودی ممکن است افزایش پیدا کند.
او همچنین با اشاره به وزن پایین صنعت بیمه 
در مجموعه اقتصاد کشور، از پرتفوی ۴۵ هزار 
میلیارد تومانی صنعت بیمه در سال ۱۳۹۷ خبر 
داد و گفت که پیش بینی می شود این میزان در 

سال ۱۳۹۸ به ۶۰ هزار تومان برسد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تجربه موفق 
استارت آپ های فعال در حوزه حمل و نقل اظهار 
کرد: مقاومت در برابر فناوری های جدید ممکن 
نیست و تجربه نشان داده است که استارت آپ ها 
در بخش خدمات موفقیت بیشــتری خواهند 
داشت که این مساله می تواند به توسعه اقتصادی 
و اشتغال بیشتر منجر شود. سلیمانی با میانبر 
توصیف کردن استارت آپ ها برای توسعه صنایع 
بر استفاده از این شرکت ها برای بهبود عملکرد 
در حوزه های درمان، شــخص ثالث، فروش و 
پرداخت خسارت تاکید کرد. به گزارش ایسنا، 
پیش از این مدیران عامل شرکت های بیمه ایران 
و تعاون از بدهی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت 
خودروسازی سایپا به صنعت بیمه بابت خرید 

بیمه نامه های شخص ثالث خبر داده بودند.

اخبار

عدم شــفافیت نظام بانکی 
نــه تنهــا باعــث شــده از 
رقم های کالنی کــه برخی 
از ســپرده گذاران در بانک ها 
دارند، مالیاتی اخذ نشود، بلکه 
منابع و تســهیالت بانکی نیز در اختیار دسته ای خاص 
قرار بگیرد و همین چرخه تســهیالت و منابع مالی را از 

متقاضیان واقعی و به ویژه تولیدکنندگان دور نگه دارد.
یکی از برنامه هایی که وزیر امور اقتصاد و دارایی در صدر 
کارهای خود معرفی کرد، ایجاد شفافیت در نظام بانکی و 
حذف رانت و فساد بود. اما در واقعیت به نظر می رسد، این 
مسئله نه تنها به زمان زیادی نیاز خواهد داشت، بلکه برای 
عملیاتی شدن به زمینه هایی نیز نیاز دارد که شاید فراهم 

کردنش کار آسانی نباشد.
در حال حاضر طبــق آنچه برخــی از تولیدکنندگان 
می گویند علی رغم تالش های بانک مرکزی و اولتیماتومی 
که رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها برای تامین مالی 
تولید داده، روند پرداخت تســهیالت به تولید به کندی 
صورت می گیرد و متقاضیان واقعــی باید در صف های 
طوالنی اخذ تســهیالت منتظر باقی بماننــد و این در 
حالیست که منابع بانکی به راحتی و بدون هیچ دردسری 
در اختیار متقاضیان کاذب و بخش های واسطه گری و 
سوداگری قرار می گیرد. از سویی ۷۰ درصد سپرده های 
بانکی کشور تنها متعلق یک درصد سپرده گذاران است. 

در حالی که این ســپرده گذاران بابت رقم های نجومی 
سپرده گذاری در بانک، مالیاتی پرداخت نمی کنند و این 

ریشه در عدم شفافیت نظام بانکی دارد.
طبق گزارش های موجود برخی از بانک های کشور تنها 
با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر همکاری می کنند یعنی از همه سپرده 
می گیرند ولی منابع خود را به عده قلیلی که می خواهند 
می دهند. مثال عینی این امــر را در پرداخت رقم های 
کالن بانکی به برخی از متقاضیانی دید که در نهایت اسم 

آنها در لیست اختالس گران قرار گرفته است. به اعتقاد 
کارشناسان از آنجایی که فرایند تسهیالت دهی هدفمند 
نیست، منابع بانکی به موقع به سیستم بانکی بر نمی گردد 
و افزایش معوقات بانکی و روند کند بازپرداخت تسهیالت 
به بانک ها این امر را تائید می کند. همچنین در سایه رانت 
و فساد است که خیلی از تسهیالت در اختیار شرکت های 
صوری قرار گرفته و در نهایت سیستم بانکی را با معضل 
روبرو می سازد. بنابراین نه تنها موضوع عدم شفافیت در 

سیستم بانکی به مانعی جدی در درون شبکه بانکی برای 
بهبود شرایط نظام بانکی تبدیل شده است، بلکه خارج از 
آن تبعات زیادی هم داشته است که از جمله آن خسارت 

جدی به تولید واقعی  است.
در همین زمینه حســن مرادی، کارشــناس اقتصادی 
می گوید: یکی از مسائلی که در شــبکه بانکی به عنوان 
چالش چندین دهه نظام بانکداری مطرح است، فساد و 
رانت است که منجر شده بخش زیادی از منابع بانکی از 
میان برود و بخشی هم جهت فعالیت های غیرمولد و داللی 
قرار بگیرد. به همین دلیل امروزه از بانک ها به عنوان مبدا 
اساسی خلق نقدینگی و تورم افسارگسیخته ناشی از آن 
یاد می شود و به نوعی مانع رونق تولید به شمار می روند. 
یعنی عدم مدیریت درست منابع در بانک ها باعث شده 
نه تنها پول کافی در اختیار تولید قرار نگیرد، بلکه بخش 
زیادی از منابع از بازارهای موازی مثل ســکه، طال و ارز 
سردربیاورد. امروزه بانک ها به همین دلیل در پرداخت به 
موقع تسهیالت به تولید ناکام بوده اند. یعنی هم منابع آنها 
کافی نیست و هم شیوه پرداخت این منابع نامناسب است 
و خواســته تولید را در زمان مورد نیاز، برآورده نمی کند. 
برای ایجاد شفافیت در شبکه بانکی نه تنها باید عزم بانک 
مرکزی جدی باشد و بانک ها با آن همکاری کنند، بلکه 
نهادهای باالدستی نیز در راستای این هدف گام بردارند. 
ایجاد شفافیت کار ساده ای نیست هم زمانبر است و هم 
نیاز به اصالحات ساختاری در شبکه بانکی دارد که شاید 
انجام آن با مقاومت بسیاری از افراد روبرو شود. برای ایجاد 

شفافیت باید سد مقاومتی رانت خواران را شکست.

»کسب و کار«  توزیع  نابرابر تسهیالت بانکی  را بررسی می کند

بانک ها  مانع  رونق  تولید

اجرای طرح بیمه ای »مهردانا« گامی 
موثر در صنعت بیمه و بانک

 مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در نشست 
راهبردی مدیران ستادي بانک و شرکت بیمه دانا 
بیان داشت: طرح بیمه اي »مهردانا« گامي موثر در 
صنعت بیمه و بانک است که براي اولین بار میان 
بانک قرض الحسنه مهر ایران و شرکت بیمه دانا 

صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، مرتضی اکبری ضمن تاکیــد و ظرفیت و 
توانایي هاي بانک اظهارداشت: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران آمادگي دارد تا در هر سقف پیش بیني 

شده اي با شرکت بیمه دانا مشارکت کند.
وی افزود: در سال گذشته بالغ بر یک میلیون و ۲۵۰ 
هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شد و 
امسال نیز بنا داریم تا با مشارکت بیمه دانا بیش از 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار فقره تسهیالت به آحاد 
جامعه پرداخت نماییم. اکبــری ادامه داد: مزیت 
مهم و برجسته ی طرح مهر دانا، پرداخت تسهیالت 
با کارمزد صفر درصد است و ادامه این طرح رضایت 

مشتریان بیمه و بانک را به همراه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به طرح دوم با بیمه نیز فکر کرده است و در این طرح 
بانک حق بیمه خسارات حوادث غیر مترقبه مانند: 
ســیل و زلزله را براي منازل سراسر کشور تقبل 
خواهد کرد؛ منتفع اصلي این طرح مردم هستند و 
در صورت تحقق، تحول عظیمي در مراودات بانک 

و بیمه دانا اتفاق خواهد افتاد.

بازدید مدیرعامل بانک توســعه 
صادرات  ازبزرگ ترین تولید کننده 

میلگرد در کشور
در ادامه سفرهای استانی مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات ایران از واحدهای صنعتی صادراتی، علی 
صالح آبادی از شرکت فوالد کویر کاشان بزرگترین 

تولید کننده میلگرد بخش خصوصی بازدید کرد.
این واحد صنعتی صادرات محــور، اولین گرید از 
محصوالت صنعتی خود را در سال ۹۲ تولید و در 
سال ۹۵ با افتتاح فاز ۲، شروع به تولید میلگردهای 
شــاخه ای و عــاج دار کــرد و امــروز بزرگترین 
تولیدکننده بخش خصوصی میلگرد در کشــور 
است. مجید خوروش در جلسه گفتگو و تبادل نظر با 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و دیگر مدیران 
این بانک گفت: مجتمع فوالد کویر از آغاز فعالیت 
همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی،طرح هایی 
را جهت عضو توسعه چرخه تولید فوالد و افزایش 
ظرفیت این مجموعه مدنظر داشته که نتایجی چون 
ارتقای صنایع مادر مانند فوالد، تقویت تولید داخلی، 
کاهش وابستگی به خارج و افزایش ارزآوری در پی 
داشته است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این 
جلسه در خصوص راههای توسعه تعامل بین این 
شرکت صادراتی و بانک توسعه صادرات ایران سخن 
گفت و در ادامه اطالعات الزم برای ارائه تسهیالت، 
وثائق و سایر خدمات این بانک برای هیات مدیره 

شرکت فوالد کویر تشریح شد.

صورت های مالی حسابرسی نشده سال 97 
نشان می دهد

جهش بزرگ بانک صادرات 
ایران در مسیر سوددهی

عملکرد مالی بانک صادرات ایران با ارتقای قابل 
توجهی مواجه شــده و این بانــک را برای تحقق 

»جهش بزرگ« آماده تر کرده است.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
گزارش مالی حسابرسی نشده سال مالی ۱۳۹۷ 
بانک صادرات ایران که روز گذشته در سایت کدال 
منتشر شد، نشان از بهبود عملکرد قابل توجه این 

بانک و تحقق وعده های مدیرعامل بانک دارد.
کاهش ۸۱ درصدی بدهی بانــک صادرات ایران 
به بانک ها و سایر مؤسســات اعتباری و افت ۲۳ 
درصدی بدهی بانک بــه بانک مرکزی و صندوق 
توســعه ملــی در کنــار افزایــش ۵۱ درصدی 
سپرده های دیداری و ارزان قیمت حکایت از تالش 
و عزم شــبکه بانک صادرات ایران برای خروج از 
زیان و تحقق  دســت یابی به نقطه سر به سر در 
آینده نزدیک دارد. تهاتر بیش از ۹۰ هزار میلیارد 
ریال از مطالبات بانک از دولــت با بدهی به بانک 
مرکزی، تأثیر قابل توجهی بر بهبود صورت های 
مالی بانک داشته که در کنار افزایش سرمایه ۲۰۳ 
درصدی اواخر سال ۹۷، موجب خروج کامل بانک 

از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت را فراهم آورد.
در ۱۲ماه منتهی به پایان اســفندماه ســال ۹۷، 
افزایش ۱۳۷ درصدی ســهم بانک از درآمدهای 
مشاع و افزایش ۳۱ درصدی درآمدهای غیرمشاع 
نیز موجب تقویت چشم انداز سودآوی در سال ۹۸ 

شده است.

بانک ها
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معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی مشموالن 
مالیاتی خریداران سکه های پیش فروشی در سال ۹۷ و 

نحوه وصول مالیات را اعالم کرد.
نادر جنتی خاطرنشان کرد: کلیه خریداران سکه که 
در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از 
سیستم بانکی اقدام نموده اند، مشمول مالیات مقطوع 
بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مذکور 

و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
وی تأکید کرد: اشــخاصی که در سال ۱۳۹۷ بیش از 
۲۰۰ سکه دریافت نموده اند، مشمول مالیات مقطوع 
موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 
نبوده و می بایســت اظهارنامه مالیاتی مربوط به این 
فعالیت )خرید و فروش سکه( را تا پایان خردادماه سال 

۱۳۹۸ به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.
جنتی در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع برای 
خریداران ســکه که طی سال ۱۳۹۷ ســکه خود را 
دریافت کرده اند، عنوان کرد: بر این اساس، تا ۲۰ سکه 
دریافتی مشمول مالیات نمی باشد. نسبت به مازاد ۲۰ 
سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱۵۰هزار تومان 
مالیات مقطوع؛ نسبت به مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ 
سکه به ازای هر سکه ۲۰۰هزار تومان مالیات مقطوع و 
نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان ۲۰۰ سکه به ازای هر 
سکه ۲۵۰هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.

وی تصریح کرد: خریداران سکه در محدوده ۲۰ تا ۲۰۰ 
سکه با تاریخ تحویل ســال ۱۳۹۷، الزم است ضمن 
مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی به 
نشانی www.tax.gov.ir، کد ملی خود را در بخش 

»مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه« وارد نموده و در 
صورتی که مشمول مالیات سکه بودند، اقدام به ثبت نام 
در این ســامانه نمایند. معاون مالیات های مستقیم 
سازمان امور مالیاتی کشــور اضافه کرد: بدیهی است 
اطالعات مؤدی اعم از اطالعات هویتی، محل اقامت 
و شــماره همراه، پس از ثبت نام، اعتبارسنجی شده و 
در صورت صحت اطالعات، نام کاربری و کلمه عبور به 

شماره همراه مؤدی پیامک خواهد شد.
وی ادامه داد: مؤدی پس از دریافت نام کاربری و کلمه 
عبور اجازه ورود به بخش مربوطه در ســایت عملیات 
الکترونیک ســازمان را پیدا کــرده و در ادامه، پس از 
مشخص کردن تعداد سکه خریداری شده، محاسبات 
سیستمی انجام شده و مبلغ مالیات تعیین می گردد که 
پس از دریافت شناسه قبض و شناسه پرداخت، امکان 

پرداخت مالیات فراهم می شود.
جنتی همچنین از امکان پرداخت مالیات در چهار قسط 
مساوی خبر داد و گفت: عدم پرداخت مالیات تا پایان 
خرداد ۱۳۹۸ یا عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای 
مقرر، مشمول جریمه خواهد بود. معاون مالیات های 
مستقیم سازمان امور مالیاتی کشــور افزود: چنانچه 
مؤدیان مشمول این دســتورالعمل نسبت به مالیات 
تعیین شده صرفاً از حیث عدم فروش سکه های دریافتی 
معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در 

مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی 
مجدد نماینــد. وی همچنین یادآور شــد: صاحبان 
مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی 
مراجع ذی ربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه 
اشتغال دارند، مشمول پرداخت مالیات مقطوع نبوده و 
مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی 

خود اقدام نمایند.

ابهامات طرح جدید مالیات بر سکه
با اینکه در طرح جدید مالیات بر خرید سکه، جزئیاتی 
مانند تعداد سکه ها و نسبت مشمولیت آنها قید شده 
است اما هنوز جزیئات بیشــتری از این طرح بزرگ 
مالیاتی منتشر نشده است؛ جزئیاتی مانند اینکه این 
مالیات بر اساس کدام اطالعات و با چه سازوکاری قرار 

است اخذ شود؟

از دالالن سکه چگونه مالیات گرفته می شود؟
هر چند که انتشار خبر کلیات این طرح باعث به وجود 
آمدن انتقادات و البته استقبال هایی توسط کارشناسان 
و فعاالن اقتصادی شده، اما واقعیت این است که هنوز 
بســیاری از جنبه ها و جزئیات این طرح بزرگ مالیاتی 
مبهم مانده است. ســازمان امور مالیاتی گفته است از 
دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ که 

بیشتر از ۲۰ سکه خریده باشند مالیات اخذ خواهد کرد. 
با این حال مشخص نیست که این مالیات بر اساس چه 
اطالعاتی قرار است اخذ شود؟ اگر بر اساس حواله های 
صادر شده قرار است این مالیات تعیین شود، پس تکلیف 
کسانی که چه بسا تعداد بیشتری سکه را در بدون حواله 
و در بازار غیررســمی خرید و فروش کرده باشند چه 

می شود و چگونه قرار است اطالعات آنها رصد شود؟

مالیات بر سکه بر اساس کدام قانون ابالغ شد؟
مساله دیگر در ارتباط با طرح مالیات بر سکه مربوط به 
مباحث قانونی است. در حالی که بعد از یک سال الیحه 
مالیات بر عائدی سرمایه هنوز توســط سازمان امور 
مالیاتی برای ارائه به مجلس شورای اسالمی فرستاده 
نشده است، معلوم نیست که طرح مالیات بر سکه ها بر 

اساس کدام قوانین تدوین شده است؟
از سوی دیگر این طرح درست قبل از آمدن رئیس جدید 
سازمان امور مالیاتی، توسط سرپرست این سازمان آن 
هم دو روز قبل از آغاز تعطیالت نیمه خرداد تدوین و 
ابالغ شد. امری که به نظر می رسد می شد آن را به بعد از 
آمدن رئیس جدید این سازمان موکول کرد؛ مخصوصاً 
که این ابالغیه در رابطه با معامالت انجام شده در سال 

قبل صادر شده است و فوریت چندانی هم نداشت.
با این همه، ظاهراً باید منتظــر ماند و دید که واکنش 
رئیس جدید سازمان امور مالیاتی به طرح مالیات بر سکه 
که تنها چند روز قبل از ورود او به سازمان امور مالیاتی 
ابالغ شده است چیست و از طرفی این سازمان جزئیات 

بیشتری را در این رابطه منتشر کند.

شینزو آبه نخســت وزیر ژاپن روز گذشــته وارد تهران شد ودر کاخ 
سعدآباد مورد اســتقبال رســمی روحانی قرار گرفت و تهران از روز 
چهارشنبه ۲۲ خرداد به مدت سه روز برای اولین بار در ۴۱ سال اخیر 

میزبان نخست وزیر ژاپن خواهد بود. 
شینزو آبه در حالی به تهران سفر کرده است که دیدار اخیرش با دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا از یک سو و شــدت گرفتن تنش ها بین 
آمریکا و ایران از ســوی دیگر، این تصور را برای برخی رسانه ها ایجاد 
کرده بود که وی حامل پیام مهمی از طرف آمریکا برای ایران است یا 

اینکه می خواهد از شدت بحران ایجاد شده بر سر برجام بکاهد.
روزنامه »ژاپن تایمز« اما نگاه دیگــری دارد. دیپلمات های ژاپنی در 
روزهای اخیر تأکید کرده اند که شینزو آبه نه به عنوان میانجی یا پیام آور 
عازم تهران می شود و نه راه حلی فوری برای پایان بخشیدن به بحران 

هسته ای در چنته دارد.
یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه ژاپن که نخواســته نامش فاش 
شود، اخیراً به ژاپن تایمز گفته است: »هدف اصلی نخست وزیر این است 
که تنش ها را کاهش داده و از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند. ما هیچ 
برنامه غافلگیرکننده ای نداریم. نخســت وزیر به عنوان یک میانجی یا 
پیام آور به تهران نخواهد رفت. از طرفی ژاپن حامی هیچ یک از طرفین 

]ایران و آمریکا[ نیست.«
بسیاری از تحلیل گران مســائل خاورمیانه در ژاپن هشدار داده اند که 
ممکن است شینزو آبه در نهایت دست خالی از تهران به توکیو بازگردد. 
آنها خاطرنشان می کنند که نفوذ دیپلماتیک ژاپن به حدی نیست که 
بتواند آمریکا را برای بازگشت به توافق هسته ای متقاعد کند و متعاقباً 

از شدت تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران بکاهد.
به گفته این کارشناس ژاپنی، ایران از سفر آبه استقبال خواهد کرد زیرا 
این سفر گویای این واقعیت است که ژاپن، ایران را کشوری بسیار مهم 
قلمداد می کند. اما در عین حال وی می گوید آبه قادر نیست کاری برای 

حل مشکالت بنیادی پیش روی ایران انجام دهد.
کویچیرو تاناکا، اســتاد دانشــگاه کیو )Keio( و کارشناس مسائل 
ایران، نیز در رابطه با سفر نخست وزیر کشــورش به تهران می گوید: 
»برای اینکه ژاپن بتواند بین ایــران و آمریکا میانجی گری کند و یا به 
شکل گیری یک توافق هسته ای جدید کمک کند، باید ابتدا آمریکا را 
وادار کند که به موقعیت قبلی یعنی به توافق هســته ای سال ۲۰۱۵ 

بازگردد؛ اما این کار غیرممکن است. بنابراین کاری که آبه می تواند در 
سفرش به تهران انجام دهد این است که برای مدتی از شدت تنش ها 

بکاهد.«
همچنین کیوشی اوتا در المانیتور  نوشت: شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن 
این هفته برای کاهش تنش ها بین جمهوری اسالمی  ایران و آمریکا 
عازم تهران خواهد شــد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ســال 
 گذشته از توافق هسته ای برجام خارج شد و تحریم های اقتصادی علیه 
ایران را  بازگرداند. افزایش تنش ها در هفته هــای اخیر بین تهران و 

واشنگتن به یک بن  بست دیپلماتیک منجر شده است. 
در ادامه این مطلب آمده است: آمریکا در روزهای اخیر برای مقابله با 
ایران، تعدادی نیرو به منطقه فرستاد.  دولت ترامپ همچنین متحدان 
خود از جمله ژاپن را وادار کرده است که خرید نفت  از ایران را متوقف 

کنند.
اما مقامات دولت ژاپن اشاره کردند که شینزو آبه قصد ندارد فهرستی 
از درخواست  ها یا پیام دولت ترامپ را به ایران منتقل کند. در عوض، 
آبه تالش خواهد  کرد که به عنوان یک میانجی بی طرف بین دو کشور 

عمل کند. 
مایکل بوساک، مشــاور ویژه روابط دولتی در شورای مطالعات آسیا-

پاسیفیک  معتقد است که سفر آقای آبه می تواند مثمر ثمر باشد.  
بوســاک در این ارتباط گفت: »با توجه به این موضوع که تندروها در 
ایران  دیدگاه منفی نسبت به کشورهای غربی دارند و تمایلی به پذیرش 
راه حل های  پیشنهادی آن ها نشان نداده اند، ژاپن در موقعیت بهتری 

برای میانجیگری بین  تهران و واشنگتن قرار خواهد داشت«.  این اول 
بار از سال ۱۹۷۸ است که نخست وزیر  ژاپن از ایران بازدید می کند. 

ترامپ ماه گذشته به ژاپن سفر کرده بود و از سفر آبه برای میانجی گری 
بین تهران  و واشنگتن اســتقبال کرد. مقامات دو کشور امیدوارند که 

دیدار آبه با رهبران ایران  نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.  
یوهیشید سوگا، سخنگوی کابینه ژاپن پیش از سفر آبه به تهران گفت: 
»ما  معتقدیم که رهبران ایران باید به عنوان یک قدرت بزرگ در سطح 
منطقه برای  کاهش تنش ها، ادامه توافق هسته ای برجام و بهبود ثبات 

در خاورمیانه تالش  کنند«. 
تحلیلگران ایرانی نیز معتقدند که آبه می تواند به عنوان میانجی بین 
دو کشور  مفید باشــد. ابراهیم رحیم پور، معاون سابق وزارت خارجه 
ایران گفته: »ســفر آبه به تهران بعد از مالقات با ترامپ انجام خواهد 
 شد. بنا براین، به نظر می رسد آمریکایی ها قصد دارند از ژاپن به عنوان 
یک کانال  دیپلماتیک اســتفاده کنند. ایران مواضع و حقوق مشروع 
خود را بیان خواهد کرد و  ژاپن نیز مــی تواند پیام های آقای ترامپ را 

منتقل کند«. 
اما اگرچه ژاپن روابط طوالنی با هر دو کشور دارد، کارشناسان معتقدند 
که آبه  نفوذ زیادی برای تغییر دادن دیدگاه های دو طرف ندارد و کار 

دشواری پیش رو  خواهد داشت.  
توبیاس هریس، تحلیلگر گروه مشــاوره تنئو در مورد سفر آبه گفت: 
  »موانع زیادی در مقابل آبه وجود دارد و بعید است که دیدار او با رهبران 
ایران  دستاوری به همراه داشته باشد. اگرچه ژاپن روابط خوبی با هر 
دو کشور داشته  اســت، نفوذ کافی برای تغییر دادن سیاست های آن 

ها ندارد«. 
اما ژاپن تنها نقش یک میانجی را بر عهده ندارد. منافع این کشور نیز 
در خطر است. ژاپن پیش از تحریم های آمریکا تقریبا ۵ درصد از نفت 
خود را از ایــران وارد  می کرد و افزایش قیمت نفــت خام می تواند به 

اقتصاد ژاپن ضربه بزند. 
این ســفر همچنین فرصت نادری در اختیار آبه قــرار می دهد تا به 
عنوان یک  رهبر بین المللی عملکرد ناامید کننده ژاپن در بحران های 
دیپلماتیک را بهبود ببخشد.  سال گذشته تالش های ژاپن برای حل 
اختالفات دراز مدت با روسیه بر ســر تعدادی  جزایر مورد مناقشه به 

جایی نرسیدند.  

عدم پرداخت مالیات سکه تا آخر خرداد، منجر به جریمه می شود

ساز وکار نامشخص دریافت مالیات از خریداران سکه

روحانی در سعد آباد از نخست وزیر ژاپن استقبال رسمی کرد

میانجیگری   برای کاهش تنش ها
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سکه طرح جدید ۲۲ خرداد ۹۸ به ۴ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسید
در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸ به ۴ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون تومان است. هر اونس طال در 

بازارهای جهانی ۱۳۳۸ دالر و ۲۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۱۳ هزار و ۹۱۴ تومان است.
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در گزارشــی که چند روز گذشــته 
منتشر شد آمده است که روند متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مســکونی 
معامله شده در سطح شهر تهران نشان 
می دهد متوسط قیمت هر متر مربع 
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با شیب نسبتا تندی افزایش یافته که 
طی یک سال اخیر بی سابقه بوده است. معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با استفاده از آمارهای ارائه شده 
بانک مرکزی قیمت و تعداد معامالت مسکن در اردیبهشت ماه 
را بررسی کرد. بر این اساس طی اردیبهشت ماه امسال، تعداد 
۱2هزار و ۱2۸ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است 
که این تعداد نسبت به فروردین ماه حدود ۳.5 برابر شده است 
اما همزمان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهشی حدود 
۳6.5 درصد را تجربه کرده است. متوسط قیمت هر متر مربع 
واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبهشت ماه نیز ۱2 میلیون 
و 67۳ هزار تومان بوده که نسبت به فروردین ماه، ۱2.5 درصد 

افزایش را نشان می دهد اما در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، 
بیش از دو برابر شــده است. این گزارش نشــان می دهد که 
از سال ۱۳۹7 تاکنون بیشــترین تعداد معامالت واحدهای 
مسکونی شــهر تهران، مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹7 بوده 
که ۱۹ هزار و ۱07 معامله را شــامل می شــود. با این حال و 
بدنبال افزایش قیمت مســکن، روند نزولــی تعداد معامالت 
از آن زمان آغاز شــده و تا دی ماه ۱۳۹7 ادامه داشته است. 
با نزدیک شدن به پایان ســال، روند مزبور در بهمن و اسفند 
۹7 معکوس شده اما در فروردین ۱۳۹۸ با افت قابل مالحظه 
ای همراه بوده است. گرچه در اردیبهشت ماه ۹۸، رشد تعداد 
معامالت اتفاق افتاده و تقریبا به سطح اسفندماه ۱۳۹7 رسیده 
است. روند متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله 
شده در سطح شــهر تهران نشــان می دهد متوسط قیمت 
هر متر مربع در اردیبهشــت ماه ۱۳۹۸ با شیب نسبتا تندی 
 افزایش یافته )نرخ رشد ۱2.5 درصد( که طی یک سال اخیر 

بی سابقه بوده است.
حســین عبده تبریزی، صاحب نظر ارشــد اقتصاد مسکن با 
ارائه یک تحلیل درباره آینده بازار معامالت ملک و همچنین 
روند تغییر قیمت مســکن در ســال ۹۸ به افت شدید قدرت 

خرید مســکن و نبود تقاضای بالفعــل در بخش هایی از بازار 
اشــاره کرده و گفت: در این فضا به سازنده ها توصیه می شود 
از حوزه »نوسازی یا همان تخریب و ســاخت از نو« به حوزه 
»بازســازی یا تعمیر خانه های قدیمــی« رو بیاورند. این در 
حالی اســت که مقام مســئول وزارت راه و شهرســازی نیز 
گفت: ســال ۹2 بالغ بر ۸۴6هزار واحد مســکونی در کشور 
 تولید شد اما در ســال ۹6 ۴00هزار واحد مســکونی تولید 

شده است.
عباس فرهادیه با اشــاره به آمارهای بانک مرکزی اظهار کرد: 
ســال ۸5 بالغ بر ۴20 هزار واحد مســکونی در ســال تولید 
می شد، این میزان ســال ۹2 به ۸۴6هزار واحد رسید و  سال 
۹6، نیز ۴00هزار واحد مســکونی تولید شد که در سال های 
اخیر نسبت به سال های پیش از آن تولید مسکن روند نزولی 
داشت. وی افزود: دغدغه تولید مسکن دغدغه ای جدی است 
ضمن اینکه در بخش مسکن، می توان اشتغال را فعال کرد و 
در این زمینه وابستگی به خارج وجود ندارد، می توان با رونق 
بخشــیدن به تولید بخش عمده ای از مشــکالت را حل کرد. 
وی تولید ۴00 هزار واحد مسکن را زمینه و بسترسازی برای 
رونق تولید آن خواند و تصریح کــرد: تمام تالش ما در وزارت 

راه و شهرسازی بسترسازی برای رونق تولید مسکن است. وی 
برنامه ریزی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی را در زمینه 
مســکن برای تمامی کشــور اعالم کرد و گفت: این واقعیتی 

است که در تهران ذخیره زمین صفر شده است، بنابراین باید 
 راهکارهای دیگر را از جمله تمرکز به جمعیت پذیری شهرهای

 جدید را بپذیریم.

کشف 500 تن کاغذ قاچاق از 
یک واحد تولیدی در اطراف 
کرج، ۱70 تن کاغذ خارجی 
به ارزش 20 میلیارد ریال در 
البزر، محموله میلیاردی کاغذ 
قاچاق در نایین و صدها مورد دیگر حاکی از آن است که 
هنوز احتکار در بازار کاغذ و مقوا پایان نیافته و قاچاقچیان 
در بازار متشــنج کاغذ و مقوا فعالیت زیادی دارند. در 
این رابطه سخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی در 
رابطه با ورود ســازمان تعزیرات حکومتی به موضوع 
پرونده قاچاق کاغذ عنوان کرد: در استان فارس، گشت 
مشــترک تعزیرات با دریافت گزارش احتکار کاغذ به 

محل اعزام و پس از بررسی مشخص شد فردی بدون 
ثبت اطالعات محموله در سامانه جامع انبارها، محموله 
مذکور را در انباری نگهداری کرده و با توجه به دریافت 
اظهارات متهم و مشخص شدن سوءنیت شخص، حکم 
به توزیع کاغذهای مکشــوفه در شبکه رسمی به نرخ 
مصوب سازمان نظارت صنعت، معدن و تجارت صادر 
شد. رایگانی ادامه داد: در استان سمنان 6 پرونده عدم 
ایفای تعهدات برای خرید کاغذ تشکیل شده است و در 
این زمینه ۳ شرکت متخلف به 6 ماه تا یک سال تعلیق 
کارت بازرگانی و اعاده عین ارز دریافتی به بانک شاکی 
محکوم شده اند. ارزهای دریافتی شامل ۱۳ میلیون یورو، 
662 میلیون ون کره و۳ میلیون یوآن چین بوده است. در 
استان تهران نیز تعداد ۳0 فقره احتکار کاغذ تشکیل شده 
که یک فقره به دلیل عدم صالحیت به مراجع ذی صالح 
ارسال و برای 2 پرونده منع تعقیب صادر شده و ۳ پرونده 

نیز با ارائه مدارک برائت گرفته گرفته اند. ۱5 پرونده در 
حال رسیدگی و دریافت اســتعالم است. ۹ پرونده نیز 
مهلت یک هفته ای برای اجرای ضوابط قیمت گذاری 

دریافت کرده اند.
نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این رابطه گفت: تخصیص ارز ۴200 تومانی در سال 
گذشته بدون برنامه  ریزی صورت گرفت. حمید گرمابی 
اظهار داشت: عده ای با اینکه سال گذشته ارز دولتی برای 
واردات کاغذ دریافت کردند اما کاغذ ها را به نرخ آزاد و بر 
اساس نوسانات بازار ارز وارد بازار کردند .وی با اشاره به 
اینکه تولید کاغذ در داخل کشور به دلیل مشکل تأمین 
مواد اولیه کاهش یافته است، تصریح کرد: از طرفی اگرچه 
واردات کاغذ با ارز دولتی بر عهده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت می باشد اما توزیع ان در اختیار وزارت فرهنگ 
و ارشاد است و اینکه این توزیع بر اساس چه معیار ها و 

شاخص هایی صورت می گیرد مشخص نیست. گرمابی 
با بیان اینکه احتکار کاغذ نیز یکی دیگر از عوامل افزایش 
چند برابری این کاال در ماه های گذشته می باشد،  ادامه 
داد: قوه قضائیه نیز اخیرا به موضوع کاغذ ورود پیدا کرده 
و تعدادی از افراد متخلف در این باره دستگیر شده اند 
و انتظار عمومی جامعه این اســت که برخورد شدید و 
بازدارنده ای با متخلفان در این حوزه صورت بگیرد، زیرا 
کاالیی که قرار بوده اســت با ارز دولتی وارد شود تا نیاز 
حوزه مطبوعات و چاپ و نشر را فراهم کند این روزها با 
افزایش چند برابری مشکالت متعددی را در این حوزه 
ایجاد کرده است. از این رو انتظار این است که سازمان  
تعزیرات و قوه قضاییه با واردکننــدگان که ارز دولتی 
دریافت کردند اما از آن برای واردات کاال استفاده نکردند 
یا کاالهایی که با ارز ۴200 تومانی وارد کردند و با نرخ 

آزاد به فروش رساندند، برخورد جدی کند.

در خردادماه 98 خرید و فروش مسکن در تهران 61 درصد كاهش یافت

افت چشمگیر معامالت   مسکن

كارت بازرگانی محتکران میلیون یورویی در بازار كاغذ تعلیق شد 

ورود  تعزیرات  به  پرونده  قاچاق  کاغذ

ضرورت تدوین راهکار بلندمدت برای بازار کاغذ
فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس

بازار کاغذ و مقوا گرفتار نابه سامانی عجیبی شده است که انگار قرار نیست این ماجرا پایانی داشته باشد. عدم  نظارت بر واردکنندگان و ورود کاغذ و مقوا به کشور و آن دسته از افرادی که ارز دولتی برای واردات این کاال گرفتند موجب 
شد تا این هرج و مرج هنوز هم در بازار ادامه داشته باشد و عواقب آن دامن روزنامه ها و ناشران کتب را بگیرد. بسیاری از روزنامه ها به دلیل نبود کاغذ و یا گرانی غیرقابل تصور آن قادر به ادامه فعالیت نبودند و با پایان دادن به کار خود 
نشان دادند مافیای کاغذ چه قدرتی در بازار پیدا کرده است. از طرفی دیگر در این رابطه الزم است فکری اساسی برای کنترل نرخ کاغذ شود تا عرصه فعاالن روزنامه ،حوزه نشر، مخاطبان و خریداران کتاب از حوزه اقتصادی چاپ و نشر 
رضایت  کافی را داشته باشند و نباید فراموش کرد که تولید علم در کشور به طور مستقیم با حمایت از روزنامه و روزنامه نگاری و بهبود فرهنگ کتاب خوانی همراه است. در شرایط امروز بازار دالالن و مافیای واردکننده کاغذ تعیین کننده 
قیمت این کاال شده اند و کار به جایی رسیده است که خرید و فروش حواله در بازار کاغذ باب شده و قیمت های گزافی برای آن تعیین شده است. بسیاری از دالالن هنوز هم احتکار کاغذ دارند و متاسفانه افراد و شرکت هایی که ارز دولتی 
 گرفته اند هم به تخلفات خود ادامه می دهند. از طرفی برخی سهل انگاری ها نیز در موضوع کاغذ از حیث تخصیص ارز و کنترل و نظارت بر این موضوع از سوی برخی مسئوالن رخ داد که باعث شد دالالن از فضای خالی این کنترل ها و 
نظارت ها به خوبی استفاده کنند و کاغذ  که به عنوان یک کاالی اساسی در نظر گرفته شده را با تنش های قیمتی در بازار مواجه کنند. اگر اقدام مناسبی برای مقابله با این معضل نداشته باشیم باید آینده بازار کاغذ را به دست همین دالالن 

و واردکنندگان متخلف سپرد. تعلیق کارت بازرگانی شاید بتواند در کوتاه مدت چاره ای برای این بازار آشفته شود اما در دراز مدت باید راهکاری برای خروج دالالن و مافیا از این بازار داشت. 

اقزایش بیش از صددرصدی قیمت مسکن 
حسن نوروزی، نماینده مجلس

 هر اندازه که بخواهیم نقــش فضای مجازی را در این التهابی که گریبان بازار مســکن را گرفته کم رنگ جلوه دهیم باز هم ناچار هســتیم اعتراف کنیم این 
سایت ها و فضای مجازی بیشترین ضربه را به بازار مسکن وارد کرده است. امروز کمبود ۴ میلیون واحد مسکن در کشور را داریم که باید راهکارهایی اندیشیده 
شود تا فضای روانی را کنترل کنیم و در کنار آن با افزایش ساخت و سازها بتوانیم مسکن بیشتری را برای خریداران آماده کنیم. متاسفانه وجود سایت های 
اینترنتی که اکثر افراد فعال در درج آگهی را دالالن و واسطه ها تشــکیل می دهند کارزاری را به راه انداخته اند تا در دنیای واقعی شاهد تاثیرات آن باشیم 
 و گرانی بی حد و اندازه توانایی خرید مسکن را از مردم بگیرد. امروز خرید مسکن توسط مردم به ایست کامل رســیده و کمتر کسی توانایی پرداخت مبالغ 

بی سابقه را برای خرید دارد. 
تزریق هر چه بیشتر مسکن به بازار باید در دستور کار قرار بگیرد و ساخت و سازها با حمایت های دستگاه های متولی آغاز شود. این حرکت هم تشنج در بازار 
مسکن را کاهش می دهد و هم چرخ دیگر صنایع وابسته را به حرکت درمی آورد. افزایش قیمت مسکن در حال حاضر از اندازه معمول خود خارج شده و به بیش 
از صد در صد افزایش رسیده و بدیهی است با این اندازه از رشد قیمت کسی دیگر قادر به خرید مسکن نخواهد بود. متاسفانه از طرفی دیگر شاهد هستیم که 
بنگاه ها در فضای واقعی نیز به دنبال تاثیرپذیری از فضای مجازی به افزایش قیمت مسکن دامن زده اند و این موج هم در فضای مجازی و هم فضای واقعی به 
راه افتاده و راهکار حذف آگهی نیز در مدت زمان اندکی تنها توانست جو روانی را اندکی کاهش دهد. در این زمینه قبل از آغاز به کار دالالن و مافیای مسکن 
در این فضاها و موارد مشابه باید قوانین و مقررات آن نوشته می شد تا امروز شاهد این نابه سامانی در بازار مسکن نباشیم. از موضوع خرید مسکن که بگذریم 
توان پرداخت اجاره بها نیز در مردم وجود ندارد. با توجه به تجارب گذشته، اجاره بهای مسکن متاثر از قیمت مسکن است، به عبارتی هرچقدر که هر متر مربع 
مسکن گران تر شود به همان نسبت نیز اجاره بها افزایش پیدا می کند. در حال حاضر بازار اجاره بها نیز به دنبال رشد بیش از صد درصدی قیمت مسکن افزایش 

بی سابقه ای داشته و توانایی مردم برای این بخش نیز دیگر جوابگو نیست. 

سوداگری در  بازار مسکن
افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن

بازار مسکن تا به امروز مشکالت بسیاری را به خود دیده اما امروز که صحبت از بازار مسکن و اجاره بها می شود نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. متاسفانه 
شرایطی که امروز بازار مسکن درگیر آن است نتیجه عدم توجه و نداشتن عزم کافی دولت برای نظارت و کنترل آن است. راهکارهایی برای کنترل این بازار 
ارائه شده که تمام آنها به عنوان مسکن برای بازه زمانی کوتاهی موثر واقع شده اند و برای بلندمدت مشکالت به قوت خود باقی است. برای مثال متولیان امر 
افزایش سرمایه بانک مسکن را به عنوان راه حل ارائه دادند که این راه حل نجات بازار نبوده و فقط برای مدت کوتاهی بازار بیمار مسکن را توانست نجات دهد. 
این مسکن های مقطعی راه چاره دائمی و مطمئن برای بازار مسکن نیست. مشکالت بازار مسکن و اجاره بها باید به صورت ریشه ای و دائمی حل و فصل شود. 
یکی دیگر از مشکالت امروز بازار مسکت وجود سوداگری است. سوداگری در بازار مسکن بیداد می کند و کمترین واکنشی برای مهار سوداگران بازار دیده 
نشده است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که سوداگری در تمام بخش های آن اعم از مسکن، خودرو، طال و سکه، ارز و... رخنه کرده و این افراد بازار را 

به دست گرفته اند. 
سوداگران و سفته بازان از شرایط کنونی اقتصاد سوءاستفاده کرده و بازار مسکن را به بازاری برای پر کردن جیب های خود تبدیل کرده اند. نقش این افراد به 
جای خود به مشکالت دامن زده است اما نقش متولیان امر بسیار پررنگ تر است. برای موردی که اشاره شد در رابطه با افزایش سرمایه بانک مسکن هدف را 
افزایش مبلغ وام مسکن عنوان کردند که بدون هیچ نتیجه ای شاید کمتر کسی حتی توان دریافت این وام را داشته باشد. متاسفانه مهم ترین مورد  در رابطه با 
حل مشکالت بازار مسکن و گرانی آن مالیاتی است که باید برای این بخش در نظر گرفته شود. برای خانه هایی که سال هاست خالی مانده اند و در بازار عرضه 
نشده اند مالیات در نظر گرفته شود. همین طرح اخذ مالیات از خانه های خالی چندین سال است که مطرح شده اما این مساله که اجرای آن درگیر چیست، 
 کســی از آن آگاهی ندارد. ابزارها و راه حل هایی که می تواند در بهبود شرایط قیمتی مسکن مفید واقع شود بسیار اســت اما توجه متولیان و دولتمردان به 

راهکارهای کوتاه مدت است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عوارض صادرات خرما با پیگیری کنفدراسیون صادرات 
ایران و حمایت وزرای صنعت و کشــاورزی لغو شد. 
به گزارش  کنفدراســیون صادرات ایران، با پیگیری 
این تشکل باالدستی حوزه صادرات و حمایت های 
وزرای صنعت و کشــاورزی، عوارض صادرات خرما 
با مصوبه دولت لغو شد. در هفته های گذشته ستاد 
تنظیم بازار در قالب مصوبه ای بر روی صادرات خرما 
عوارض وضع کرد کــه در این رابطــه، وزارت جهاد 

کشــاورزی نیز مخالفت خود را اعالم کرد. بر همین 
اساس کنفدراســیون صادرات در نامه ای به اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور خواســتار لغو 
عوارض صادراتی خرما شــد و بر اساس توضیحاتی 
که دیروز در جلسه ستاد تنظیم بازار از سوی رییس 
کنفدراســیون و نمایندگان اتاق بازرگانی ارایه شد. 
در ادامه و بــا حمایت وزیر صمــت و نماینده وزارت 

کشاورزی اخذ عوارض از صادرات خرما لغو شد.

 بازرس انجمن صنفی روغن نباتی گفت: با توجه به 
نوسان هزینه های تولید، ستاد تنظیم بازار با افزایش 
۱0 درصدی قیمت روغن نباتــی موافقت کرد.علی 
فاضلی از افزایش قیمــت روغن نباتی خبــر داد و 
گفت: با توجه به افزایــش هزینه های تولید، قیمت 
روغن نباتی از 20 خرداد بنا به مصوبه ســتاد تنظیم 
بازار ۱0 درصد افزایش یافــت. وی افزود: با توجه به 
افزایش هزینه های تولید و مواد بسته بندی، انجمن 

خواســتار افزایش 20 درصدی قیمت روغن نباتی 
شد که به سبب شرایط فعلی اقتصاد و کاهش قدرت 
 خرید، ســتاد تنظیم بازار با افزایــش ۱0 درصدی 

موافقت کرد.
فاضلی با اشاره به اینکه روغن خام تنها با ارز دولتی وارد 
می شود، بیان کرد: با وجود واردات مواد بسته بندی 
با ارز نیما و افزایش ۴0 درصدی حقوق و دســتمزد 

چاره ای جز افزایش قیمت روغن نداشتیم.

درحالی که ممکن است هر یک از فروشندگان 
در بازار، قیمت دلخواه خود را برای گوشی های 
همراه اعالم کنند، خریداران باید پیش از خرید، 
از قیمت گوشی مورد نظر خود مطلع شوند.بازار 
گوشی در یک سال اخیر باال و پایین بسیار داشته 
و البته روند آن تحت تأثیر عواملی مانند افزایش 
نرخ ارز، عمدتــاً صعودی بوده اســت. عواملی 
مانند مانند ســودجویی برخی فروشندگان از 
اسم رجیســتری و مشــکالت واردکنندگان و 
اختالل های چندباره در ســامانه همتا و واردات 
گوشی مســافری هم چند مرتبه بازار گوشی را 

دستخوش تحول کرد.
شــاید موبایل در ابتدا کاالیی لوکس محسوب 
می شد که بدون آن هم می توان به حیات ادامه 
داد، اما امروزه بســیاری از کارها و فعالیت های 
روزمره به واســطه ی آن انجام می شود و کمتر 
کســی را می توان یافت که گوشــی هوشمند 
نداشته باشد؛ گوشــی هایی که شــاید تا سال 
گذشــته حتی با کمتر از یک میلیون تومان هم 
خریداری می شدند اما امروز قیمت آن ها فراتر 
رفته و دســت خریداران را برای انتخاب بسته 
است.البته قیمت گوشی حتی پیش از نوسانات 
نرخ ارز هم با افزایــش مواجه بــود؛ زمانی که 
اعالم شــد وزیر جوان ارتباطات قصد دارد طرح 
رجیستری را بار دیگر اجرایی کند، اما این بار به 
 IMEI جای این که بتوان رجیستری را دور زد و

گوشی ها را کپی کرد، روش تطبیق شماره های 
همراه با IMEI را برگزیدند کــه امکان تقلب 
در این طرح کمتر شود، ســودجویانی که از هر 
دلیل برای افزایش قیمت اســتفاده می کنند، با 
توجیه هایی مانند گوشی های رجیسترشده و یا 
نبود کاالیی که به روش قانونی وارد شده باشد، 

دست به گرانی زدند.
اما درروزهای گذشــته که در بازار ارز شــاهد 
کاهــش نســبی بودیم و مســائل مربــوط به 
شرکت های واردکننده ی گوشی و یا گوشی های 
مسافری به ثبات رســیدند، قیمت گوشی هم 
کاهشــی چند درصدی داشــت. در این راستا 
طبق اعالم کانال اطالع رسانی ثبت تلفن همراه 
)رجیستری(، خریداران تلفن همراه می توانند 
قبل یا حین خریــد کاال، با مراجعــه به پایگاه 
اطالع رســانی قیمت کاال و خدمات ســازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، با 
جست وجوی برند و مدل تلفن همراه مورد نظر 
خود، از آخرین قیمت های اظهار شــده توسط 
شــرکت های واردکننده مطلع شوند. همچنین 
این امکان بــرای خریداران وجــود دارد که در 
صورت مشاهده گران فروشی، از طریق تماس با 
ستاد خبری سازمان حمایت به شماره تلفن ۱2۴ 
و یا با مراجعه به ســایت اینترنتی این سازمان، 
 نســبت به ثبت شــکایت و پیگیــری موضوع 

اقدام کنند.

عوارض صادرات خرما حذف شد

روغن نباتی ۱۰ درصد گران شد

قبل از خرید، قیمت را استعالم كنید

افزایش قیمت گوشی با بهانه های مختلف
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وقتي افراد بيشتري به تيم مان اضافه مي شوند، چگونه 
بهره وري را اندازه گيري كنيم؟ بهترين ساختار سازماني 
چيست؟ اندازه درست تيم مان چقدر باشد و چگونه 
روابط، محصول و فرهنگ استارت آپ مان را در رشد 
حفظ كنيم؟ و هزاران سوال ديگر؛ اما به راستي چگونه 
رشد سريع استارت آپ مان را مديريت كنيم؟ در اين 
يادداشــت قصد دارم به بعضي از موارد اشاره كنم كه 

به جواب رسيدن سؤاالت باال كمك فراواني مي كند. 

چگونه كارايي عمليات هاي اساســي را 
اندازه گيري مي كنيد؟

داشتن يك فرهنگ اســتارت آپي قوي، در بزرگ تر 
شدن شما بســيار كمك خواهد كرد. همان طور كه 
اعضاي استارت آپ شما بيشــتر خواهند شد بايد به 
كارايي عملكرد و اندازه گيــري آن توجه كنيد. »برن 
ريت» )Burn Rate( يا هزينه هاي ماهيانه خود را 
مديريت كنيد. رشد خود را در برابر پلن درآمدي خود 
مدل كنيد تا نگراني هاي خود را در برابر سرعت جذب 

نيرو كم كنيد. 
نقدينگي، تمايل به خرج شدن دارد. نخستين چيزي 
كه بايد بدانيد اين است كه نرخ جذب نيروي شما چقدر 
باشد تا برن ريت )Burn Rate( يا هزينه كرد ماهيانه 
خود را تحت كنترل داشته باشيد. اين بدين معناست 
كه به وسيله پيش بيني مالي و عملياتي استارت آپ 
خود، رشــد خود را در برابر پلن درآمدي خود، مدل 

كنيد. 
اين به شما بســيار كمك مي كند تا متوجه شويد كه 
چگونه سرمايه اســتارت آپ شما در حال خرج شدن 
است. معيارهايي را در فرهنگ استارت آپ خود توسعه 
دهيد كه قدرت همه افراد را براي پذيرش پيشــنهاد 

خوب از هم تيمي خود باال ببرد.

ساختار سازماني استارت آپ شما چگونه 
تكامل مي يابد؟

همان طور كه استارت آپ شما تكامل مي يابد و رشد 
مي كند، به شكل فزاينده اي واضح بودن ساختارش 
دشــوار مي شــود. شرح شــغلي هاي مشــخص با 
مسئوليت هاي كامال واضح براي اعضا تا حد زيادي به 
شما كمك خواهد كرد. وضوح سازماني را در ساختار 
خود بهينه كنيد. هدررفت ها را شناسايي و حذف كنيد.

به عنوان يك تيم براي شروع رشد، بسيار اهميت دارد 
كه همه اعضا بدانند چه كسي مســئول چه چيزي 
است. در استارت آپ خود تيم هاي كوچك، پويا و در 
ارتباط با هم با وظايف و مســئوليت هاي كامال واضح 
و مشخص تشكيل دهيد. بسيار مهم است كه تعداد 
اعضاي اين تيم ها را كامال بهينــه نگه داريد. نه زياد و 
نه كم. با تيم هاي كوچك و پايدار، ارتباطات راحت تر 
شده و خيلي راحت تر مي توان از حد اكثر ظرفيت ها 

استفاده كرد. 

از سر راه كنار برويد
به معناي واقعــي كلمه، بــه عنوان مديــر اجرايي 
اســتارت آپ در حال رشــد، درگير عمليات روزمره 
نشويد. اين اتفاق براي شــركت شما مي تواند سمي 
باشد و شما را ناكارآمد كند. زمان را صرف جذب يك 
تيم با پتانسيل كنيد كه فقط راه را به آنها نشان دهيد. 
نمي توانيد از موتورخانه، يك كشتي را رهبري كنيد. 
مرحله رشد دوره زماني است كه شما بايد روي ساخت 
اهداف و و تراز آنها با شــركت و اعضاي تيم خود فكر 

كنيد و به اهداف دست پيدا كنيد. 

جذب سرمايه گذار يا حفظ نقدينگي؟
بســيار اهميت دارد كه پروســه و ميزان رشد شما 

براساس نقدينگي شركت تان يا توانايي شما در جذب 
سرمايه گذار باشد. اگر نتوانيد در مسير و مرحله رشد اين 
كار را بكنيد قطعا اتفاقات خوبي براي شما نخواهد افتاد.

رشد كيفيت و خدمات مشتري همزمان با 
رشد شركت

نكته بسيار مهم ديگر اين است كه سعي كنيد همزمان 
با بزرگ تر شــدن و رشد شــركت، كيفيت خدمات 
مشــتري را نيز افزايش دهيد يا حداقل به اندازه نياز 
كيفيت را حفظ كنيد. اين موضوع بســيار خطرناك 
است زيرا اگر در مسير رشد كاربران را ناراضي كنيد، 
قطعا با شكستي بزرگ يا برگشــتي بسيار پرهزينه 

مواجه خواهيد شد. 

هرچه بيشتر رشد مي كنيد بايد بيشتر مشتريان خود 
و نيازشان را بشناسيد و به دنبال ارائه راه حل هاي بهتر 
باشيد. هرگز درباره كيفيت محصول و خدمات خود 
نگران نباشيد. آنها مواظب خودشان خواهند بود. زيرا 
بازار به اندازه كافی كارآمد بوده و مشتريان نيز تمايل 
بيشتری برای انتخاب های هوشمندانه دارند. زمانی كه 
شما در حال توسعه شركت خود هستيد هيچ نيازی 
نيست كه درباره كيفيت محصول و خدمات خود ابراز 
نگرانی كنيد. مشتريان بايد قدردان شما باشند كه شما 
به خاطر آنها به فكر بهبود كيفيت محصول و خدمات تان 
هستيد. زمان شما ارزش بيشتری دارد. شما بايد زمان 
خود را صرف برنامه ريزی، تفكر و برگزاری جلسات با 

كاركنان خود كنيد.

پديده رشد سريع استارت آپ ها، فرصت يا تهديد!

سيستم هاي بازاريابي عمودي 
يكی از بزرگ ترين تحوالتی كه اخيرا در كانال های 
توزيع پيش آمده ظهور سيســتم های بازاريابی 
عمودی اســت. اين سيســتم ها برای رقابت با 
كانال های بازاريابی سنتی به وجود آمده اند. يك 
كانال توزيع ســنتی از يك يا چند توليدكننده، 
عمده فروش و خرده فروش مستقل تشكيل شده 
است. سيســتم بازاريابی عمودی می تواند تحت 
سلطه هر يك از توليدكنندگان، عمده فروشان يا 
خرده فروشــان قرار گيرد. سيستم های بازاريابی 
عمودی ايجاد شــدند تا بتوانند رفتــار كانال را 
كنتــرل و اختالفات و تضادهــا را برطرف كنند. 
صرفه جويی های آنها ناشــی از مقياس عمليات، 
افزايــش قــدرت چانه زنــی و حــذف خدمات 
مضاعف از مزايــای سيســتم بازاريابی عمودی 
است. سيستم های بازاريابی عمودی در بازاريابی 
كاالهای مصرفي، كاربرد فراوانی داشته است. سه 
نوع سيستم بازاريابی عمودی داريم كه عبارتند از: 
سيستم بازاريابي عمودي اداري، سيستم بازاريابي 
عمودي قراردادي و سيســتم بازاريابي عمودي 

مشاركتي.
- سيستم بازاريابى عمودى مشاركتى: در يك 
سيستم بازاريابی عمودی مشاركتي، هماهنگی و 
برطرف كردن تضادها در سطوح مختلف كانال از 
طريق يك مالكيت مشاركتی صورت می گيرد و 
مراحل متوالی توليد و توزيع تحت مالكيتی واحد با 

هم تركيب می شوند. 
- سيستم بازاريابى عمودى ادارى: يك سيستم 
بازاريابی عمــودی اداري، مراحل متوالی توليد و 
توزيع را نه با مالكيت مشــترك يا وابستگی های 
قراردادي، بلكه با اســتفاده از اندازه و قدرت يكی 
از شركا اداره و هماهنگ می سازد. توليدكنندگان 
مارك هــای معروف قادر هســتند همــكاری و 
پشتيبانی تجاری واســطه های فروش را كسب 
كننــد. بدين ترتيب، شــركت های بزرگی نظير 
جنرال الكتريك، پروكتراندگمبل، كرافت و سوپ 
كمپبل به راحتی همكاری و هماهنگی واسطه های 
فــروش را در زمينــه نمايــش كاال در داخــل 
فروشگاه ها، فضای اختصاص يافته به كاالهاي شان، 
تبليغات و سياســت های قيمت گذاری به دست 

می آورند. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

تئوری مســير- هدف يكي از نظريه هاي رهبري 
براساس الگوي انگيزشي اســت كه در آن پيروان 
به شرط وجود منافع يا سود در آينده، از رهبر خود 
حمايت مي كنند. اين تئــوري كمك مي كند كه 
براساس خواسته هاي افراد گروه و وضعيتي كه در آن 
قرار داريد، رويكردي اثربخش براي رهبري گروه تان 
انتخاب كنيد. اين مدل بيان مي كند كه براي اينكه 
افراد را به گونه اي مناســب رهبري كنيد مي توانيد 
از اين سه راه اســتفاده كنيد. 1. به افرادتان كمك 
كنيد كه اهداف شان را شناســايي كنند. 2. به آنها 
كمك كنيد موانع موجود بر سر راه شان را از ميان 

 بردارند.. 3. در 
طــول كار انگيزه هاي 

الزم را براي شــان فراهم آوريد. بــرای انجام اين 
كارها می توانيد از چهار نوع سبك رهبری مختلف 
استفاده كنيد: 1. رهبری حمايتی: در اين سبك از 
رهبری به نيازهای افراد گروه توجه نشان می دهيد 
و منافع اعضای گروه را در نظر می گيريد. 2. رهبری 
آمرانه)دستوری(: در اين سبك تمركز بر اهداف و 
انتظارات است و وظايف به طور شفاف و مشخص به 

افراد اختصاص داده می شود. 3. رهبری مشاركتی: 
در رهبری مشــاركتی تمركز بر مشاركت متقابل 
اســت. 4. رهبری توفيق گرا )موفقيت گرا(: در اين 
سبك، به توانايی های گروه خود اعتماد كامل داريد 

و انتظار داريد بهترين عملكرد را داشته باشند. 

نحوهبهكارگيري
نظریهمسير-هدف
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بــراي مدت طوالنــى از كســي متنفــر نباشــيد، زيــرا تنفــر تبديل به 
نقطه ضعف تان مي شــود. ياد بگيريد فرد مورد نظر را از دايره توجه تان 

خارج كنيد. 
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پايان گردهمايي بازيگران اكوسيستم استارت آپي 
در اينوتكس 2019

هشتمين نمايشگاه بين المللي 
اينوتكــس 2۰1۹ بــا شــعار 
و  نــوآوري  »اكوسيســتم 
فنــاوري، زير يك ســقف« كه 
از 1۹ خردادمــاه بــا همكاري 
معاونــت علمــي و فنــاوري و 
مركــز همكاري هــاي تحول و 
پيشــرفت رياســت جمهوري، 
پارك فناوري پرديس، مركز فن بازار ملي ايران و مركز شتابدهي نوآوري، 
در 1۰ حوزه )فناوري زيســتي، تجهيزات، فناوري اطالعات، نفت و گاز، 
انرژي هاي تجديدپذير، نانو فناوري، شــيمي و...( در ســالن خليج فارس 
 نمايشــگاه بين المللي تهران آغاز شــده بود، عصر روز چهارشنبه به كار 

خود پايان داد. 

جذب سرمايه گذار مهم ترين هدف
هشتمين دوره از اين نمايشــگاه در حالي در ســالن خليج فارس برگزار 
شد كه با وجود حضور 2۰۰ استارت آپ، 1۰۰ شــركت دانش بنيان، 14 
مخترع، 12 پارك فناوري و... و بازديدكنندگان پرتعداد داراي نظم بااليي 
بود. آنچه باعث شــد اين نمايشــگاه برخالف دوره هاي قبلي داراي نظم 
باشد تقسيم بندي آن به بخش هاي مختلف همچون »اينوتكس استيج« 
)محل بررســي فرصت ها و چالش هاي اكوسيســتم نــوآوري به صورت 
سخنراني(، »كافه سرمايه« )فرصتي ويژه براي صاحبان شركت هاي نوپا و 
استارت آپ ها درجهت جذب سرمايه و مذاكره با سرمايه گذاران با برگزاري 
جلسات(، »اينوتكس پيچ« )رقابت علمي استارت آپ ها با يكديگر در حضور 
ســرمايه گذاران و داوران مطرح ايراني و بين المللي( و »اينوتكس تلنت« 
)دورهمي هاي فارغ التحصيــالن( و... بود. اكبر قنبرپور، دبير نمايشــگاه 
اينوتكس 2۰1۹ با تاييد نظم باال و اســتقبال بازديدكنندگان از اين دوره 
نمايشگاه روز چهارشنبه گفت: هدف گذاري ما بازديد 8 هزار نفر در 4 روز 
بود؛ اين در حالي است كه تا اواســط روز دوم به اين عدد رسيديم. وقتي 
نمايشگاه سال گذشته داراي بازخورد خوبي باشــد و آنچه فعاالن اعم از 
استارت آپ ها، ســرمايه گذار ها، شــتاب دهنده ها و... به دنبال آن هستند 
را در نمايشــگاه بيابند، بازديد از نمايشگاه ســال بعد از استقبال خوبي 
برخوردار مي شود كه البته بايد تبليغات و فعاليت رسانه اي در مطبوعات 
و تلويزيون را از ديگر داليل اين استقبال خوب نيز عنوان كرد. قنبرپور در 
پاسخ به اين سوال كه هدف از برگزاري و خروجي اين نمايشگاه چيست، 
گفت: هدف رساندن صاحبان ســرمايه به ايده پردازان و تبادل دانش فني 
و تكنولوژي و مشاركت ميان شركت ها و ســرمايه گذاري روي طرح ها و 
استارت آپ هاســت و تاكنون كه هفت دوره از اين نمايشگاه برگزار شده، 
توانسته بســتري براي عرضه نوآوري و فناوري باشد. به عبارتي ما تالش 
مي كنيم عالوه بر معرفي فناوري هاي روز كشــور به صنايع، پل ارتباطي 
بين توليد كننده خالق و فناور و مشــتري باشــد تا با كمك سرمايه گذار 
توليد داخلي مبتني بر فناوري رشــد يابد. وي افزود: در اين نمايشــگاه 
برگزاري جلسات مذاكره استارت آپ ها و شــركت هاي دانش بنيان را در 
بخش هاي كافه ســرمايه، منتورها و مذاكرات بيزنس تو بيزنس پيگيري 
مي كنيم، چراكه هدف ما اين است كه از 4۰۰ جلسه اي كه بين آنها برگزار 
مي شود، حداقل 2۰ جلسه به ســرمايه گذاري منجر شود. به عبارتي براي 
3۰ نياز فناوري كه ارائه مي شود بايد حداقل بتوانيم براي 5۰ درصد آنها از 
طريق شركت هاي فناوري و دانش بنيان و استارت آپ ها در اين نمايشگاه 
راه حل مناسب پيدا كنيم. قنبرپور درباره اين نمايشگاه كه نام بين المللي 
را يدك مي كشــد ولي خبري از كشــورهاي خارجي همانند ســال هاي 
گذشته نيست نيز گفت: در 7 دوره گذشــته نمايشگاه كه از سال ۹۰ آغاز 
شده، درمجموع باالي 7۰۰ شركت فناور روســي، اوكرايني و بالروسي، 
تركيه اي، چيني، لهســتاني و... حضور داشتند ولي امسال متاسفانه فقط 
پاويون هاي تركيه، چين، عراق و لهســتان حضور دارنــد. البته ما مانند 
دوره هاي گذشته كشورهاي بيشتري را به اين نمايشگاه دعوت كرده بوديم 
 كه به دليل شرايط تحريم حاكم بر كشور حضور نيافتند و از اين موضوع نيز 

رضايت نداريم. 

تكاپو براي جذب حامي مالي
آنچه به اين نمايشگاه بيشتر جلوه داده بود حضور فعال جوانان استارت آپي 
و دانش بنيان براي جذب ســرمايه گذارهاي بانكي و شــتابدهنده ها بود؛ 
به طوري كه بخش كافه سرمايه بسيار شلوغ تر از بقيه قسمت ها بود. در اين 
كافه استارت آپ ها خود را به سرمايه گذارها معرفي كردند و اگر سرمايه گذار 
به سرمايه گذاري عالقه مند شد درخواست جلسات بيشتر می داد و وقتي به 
نتيجه رسيد مي توانستند وارد جريان سرمايه گذاري شوند. بخش مشاوره ها 
در نمايشگاه امسال هم از استقبال زيادي برخوردار بود. در اين بخش دو 

شركت بزرگ حضور دارند.
 مظفري مســئول يكــي از ايــن مشــاوره ها به گفــت: ما فضــاي كار 
اشــتراكي به همراه خدمــات و امكانــات را به صورت يك بســته براي 
اســتارت آپ ها با قيمت ارزان تر فراهم كرديم. آنها در ايــن فضا نه تنها با 
ديگر اســتارت آپ ها و همكاران خود ارتباط مي گيرنــد، بلكه مي توانند 
از اينترنت و ديگــر امكاناتي كه نياز دارند، اســتفاده كنند. نمايشــگاه 
اينوتكس با برگــزاری فينال رقابت اســتارت آپی و بخش هــای پايانی 
 ديگــر قســمت ها و نشســت ها و اختتاميه چهارشــنبه بيســت و دوم 

خرداد پايان يافت.
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تاريخ انتشار: 1398/3/23
آگهى دعوت سهامداران شركت حمل و نقل سوارى چالوس سهامى خاص ثبت شده به شمار 649 و شناسه ملى 10760109257 

جهت تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت اول
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود تا در جلســه مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت اول كه در ساعت 18 روز 
جمعه مورخ 1398/4/7 در محل مسجد پنج تن بورســر به آدرس چالوس، بلوار امام رضا، محله بورسر تشكيل مى گردد حضور 

بهمراه رسانند.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش از سوى هيئت مديره و بازرسان
2- تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى سال 1397

3- تصويب پيش بينى بودجه سال 1398
4- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 

5- تعيين خط مشى آينده شركت
6- انتخاب بازرسان اصلى و على البدل براى يک سال مالى

هيات مديره شركت حمل و نقل سوارى چالوس كناره سهامى خاص

تاريخ انتشار: 1398/3/23

آگهى دعوت سهامداران شركت حمل و نقل سوارى چالوس سهامى خاص ثبت شده به شمار 649 و شناسه ملى 

10760109257 جهت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول كه در ساعت 

 17 روز جمعه مورخ 1398/4/7 در محل مسجد پنج تن بورسر به آدرس چالوس، بلوار امام رضا، محله بورسر تشكيل 

مى گردد حضور بهمراه رسانند.
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