
قيمت نفت تحت تاثير احتمال تاخير در توافق تجاري 
آمريكا و چين كه كاهش ذخاير نفت آمريكا را تحت الشعاع 
قرار داد، در معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني كاهش 
پيدا كرد. به گزارش ايسنا، بهاي معامالت آتي نفت برنت 
۱۸ سنت يا 0.3 درصد كاهش پيدا كرد و به ۶۱ دالر و ۴۱ 
سنت در هر بشكه رسيد. شاخص قيمت نفت برنت روز 
سه شنبه با دو سنت افزايش قيمت بسته شده بود. بهاي 
معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت آمريكا ۲۷ سنت 
يا 0.۵ درصد كاهش پيدا كرد و به ۵۵ دالر و ۲۷ ســنت 
در هر بشكه رسيد. قيمت پايه نفت آمريكا در معامالت 
روز سه شنبه 0.۵ درصد كاهش داشت. گزارش موسسه 
امريكن پتروليوم نشان داد ذخاير نفت آمريكا در هفته 
منتهي به ۲۵ اكتبر، به ميزان ۷0۸ هزار بشــكه كاهش 
پيدا كرده و به ۴3۶ ميليون بشكه رسيده است در حالي 
كه تحليلگران افزايش ذخاير به ميزان ۴۹۴ هزار بشكه 
را پيش بيني كرده بودند. به گفتــه مارگارت يانگ يان، 
تحليلگر بازار شركت »سي. ام.سي ماركتس«، بازار تا حد 
زيادي افت ذخاير نفت خام آمريكا را ناديده گرفت و فرض 

گرفت كه بخش تقاضا براي يك مدت قابل پيش بيني 
ضعيف خواهد ماند زيرا سيكل هاي كندي اقتصاد جهاني 
عميق تر شده اند. تضعيف خوش بيني نسبت به فاز اول 
توافق تجاري آمريكا و چين هم قيمت هاي نفت را به دليل 
تشديد ريسك گريزي، تحت فشار كاهشي قرار داد. يك 
مقام دولت آمريكا روز سه شنبه اعالم كرد توافق تجاري 
موقت ميان واشنگتن و پكن ممكن است به موقع براي 
امضا در زمان ديدار ماه آينده سران دو كشور در شيلي 
آماده نشود. اين تاخير احتمالي كه به روند مذاكرات لطمه 
مي زند، باعث توقف پيشروي بازارهاي سهام جهاني شد. 
براساس گزارش رويترز، جنگ تجاري به رشد اقتصادي 
در سراسر جهان لطمه زده و ماه هاست قيمت هاي نفت 
را در بازه محدودي نگه داشته اســت. برايان گيلواري، 
مديرعامل غول نفتــي BP در مصاحبه با رويترز اظهار 
كرد قيمت هاي نفــت در حدود ۶0 دالر در هر بشــكه 
متعادل شده؛ اما احتماال در كوتاه مدت به دليل مناقشات 
 تجاري آمريكا و چين به ســطح پايين تري كاهش پيدا 

خواهد كرد. 

كم فروشــي در برخي از جايگاه هاي سوخت سال هاست 
كه آفت اين بخش اســت و اعتراض بســياري از مردم را 
به همــراه دارد؛ به تازگي هم با انتشــار فيلمي در فضاي 
مجازي، واكنش هاي زيادي را در برداشته كه البته شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي آن را تاييد نكرده اســت. 
به  گزارش ايسنا، شــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
بارها در واكنش به اين انتقادها و شــايعه ها اعالم كرده 
كه شــماره تلفن 0۹۶۲۷ در سراسر كشور براي دريافت 
انتقادها فعال اســت و مردم مي توانند در صورت شائبه 
كم فروشي بنزين، نام و نشــاني جايگاه مربوطه و ساعت 
سوخت گيري را اطالع دهند. در سامانه نظارتي شركت 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران اين امكان وجود دارد كه 
موجودي بنزين مخازن جايگاه ها كنترل شود و حتي از 
طريق دوربين هاي مداربسته نصب شده در جايگاه هاي 
سوخت، مي توان خطاهاي احتمالي را كنترل كرد. پيش 
از اين هم بارها شايعه فروش هوا به جاي بنزين در برخي 
جايگاه هاي سوخت مطرح بود و پاسخ شركت فرآورده هاي 
نفتي كشــور نيز اين بود كه »با توجه به كنترل دوره اي 

جايگاه ها از سوي موسسه اســتاندارد و شركت يادشده، 
امكان كم فروشي و فروش هوا به جاي بنزين منتفي است 
.«اما به تازگي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
طي اطالعيه اي، شــايعه ها در فضاي مجازي را تكذيب و 
تاكيد كرده كه »هيچ گونه كم فروشي در جايگاه هاي عرضه 
سوخت كشور گزارش نشــده است.«شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران در اين اطالعيه جديد تصريح كرده 
كه »با توجه به كنترل و بازرسي مستمر جايگاه هاي عرضه و 
سوخت رساني مطلوب در جايگاه ها، الزم است هموطنان از 
توجه به چنين شايعه هايي و انتشار آن جدا خودداري كنند 
.«البته نارضايتي از عملكرد نيروهاي شاغل در جايگاه ها 
كم و بيش وجــود دارد. به ويژه اينكه برخي شــهروندان 
ازجمله بانوان گاليه دارند كه كارگران جايگاه ها سرشان 
كاله مي گذارند و از اعتماد آنها سوءاستفاده مي كنند. در 
اين ميان يك راه حل اين است كه اين افراد براي جلوگيري 
از سوءاستفاده هاي احتمالي، قبل از سوخت گيري دقت 
كنند كه مانيتور نمايش وضعيت سوخت گيري صفر باشد 

و سپس نسبت به سوخت گيري اقدام كنند. 

قانون گذاران آمريكايی شركت هواپيماسازی بوئينگ 
را به ســودجويی و عدم رعايت مســائل ايمنی پرواز 

متهم كردند .
به گزارش ايسنا، بوئينگ به عنوان يكی از بزرگترين 
شركت های هواپيماسازی در جهان در طول يك سال 
اخير تحت تاثير سقوط دو فروند هواپيمای بوئينگ 
۷3۷ مكس در بازه زمانی كوتاهی كه منجر به كشته 
شدن شمار زيادی از مسافران و خدمه پروازی شد، به 
شدت از سوی نهادهای نظارتی و دولتی در كشورهای 
مختلف علی الخصوص ايــاالت متحده آمريكا تحت 

فشار قرار گرفت.
حاال به نظر می رسد كه قانون گذاران آمريكايی شركت 
بوئينگ را به عدم رعايت مســائل مربــوط به ايمنی 
پرواز، پنهان كاری عمدی و ســودجويی در خصوص 
نواقــص و معايب هواپيماهــای بوئينگ ۷3۷ مكس 

متهم كرده اند.
بر اســاس گزارش BBC، دنيس موييلنبرگ، مدير 
اجرايی شــركت بوئينگ، كه در مقابــل نمايندگان 

كميته تجاری سنای اياالت متحده حضور يافته بود، 
به نگرانی های سناتورهای آمريكايی در خصوص تاييد 
امنيت پرواز هواپيماهای مذكور پاسخ داد اما نتوانست 
آنها را قانع كند و در نهايت آنها بوئينگ را به ارتكاب 
اشتباهاتی جبران ناپذير و ساخت "تابوت های پرنده" 
متهم كرده و گفتند كه اين هواپيماساز سودجويی را 

به ايمنی ترجيح داده است.
ســقوط دو فروند هواپيمای بوئينگ ۷3۷ مكس كه 
با فاصلــه چندماه رخ داد، در مجمــوع 3۴۶ نفر را به 
كام مرگ كشاند و بدون شــك نام آن در فجيع ترين 
حوادث هوايی ثبت خواهد شــد.از آنجاكه دو فروند 
هواپيمای مــدل بوئينگ ۷3۷ مكــس در طول يك 
سال اخير بدون هيچ دليل معلوم و مشخصی سقوط 
كرده و تمامی سرنشينان آن نيز كشته شده و از بين 
رفته اند، بســياری از كشــورها و ايرالين های جهان 
بعد از دومين حادثه سقوط پرواز و فعاليت اين مدل 
 خاص از هواپيما را ممنوع اعالم كــرده و يا به حالت

 تعليق درآورده اند.

صندوق بين المللي پــول جديدترين گزارش منطقه اي براي خاورميانه و آســياي 
مركزي كه دربرگيرنــده پيش بيني هاي مثبت از اقتصاد ايران اســت را منتشــر 
كرد. به گزارش ايســنا، در گزارش ايــن وام دهنده جهاني آمده اســت: جنگ هاي 
تجاري، نوســان قيمت نفت، ريســك هاي پيرامون خروج انگليس از اتحاديه اروپا 
و ناآرامي هاي اجتماعــي فزاينده و تحريم هــاي آمريكا عليه ايــران، بزرگ ترين 
عوامل تاثيرگذار در دورنماي منطقه خاورميانه و آســياي مركــزي بوده اند. جهاد 
آزور، مدير دپارتمان خاورميانه و آســياي مركزي صنــدوق بين المللي پول در اين 
باره گفت: ارزيابي ما اين اســت تحريم هايي كه ســال ميالدي گذشته عليه ايران 
 وضع شده و امسال تشديد شدند، در ســال ميالدي آينده تاثير بيشتري نخواهند

 داشت. 

توليد نفت و گاز ايران
براســاس گزارش صندوق بين المللي پول، پيش بيني مي شــود توليد نفت ايران 

از 3.۴۹ ميليون بشــكه در روز در ســال ۲0۱۸ به ۲.۲۹ ميليون بشــكه در روز در 
ســال ۲0۱۹ و ۲.۱۱ ميليون بشــكه در روز در سال ۲0۲0 برســد. مجموع توليد 
صادركنندگان خاورميانه و شــمال آفريقا، افغانستان و پاكستان )MENAP( نيز 
از ۲۷.۷3 ميليون بشكه در ســال ۲0۱۸ به ۲۵.۹۶ ميليون بشــكه در روز در سال 
 ۲0۱۹ كاهش پيدا مي كند؛ اما در سال ۲0۲0 به ۲۶.3۶ ميليون بشكه در روز بهبود

 پيدا مي كند. 
اما روند توليد گاز ايران ثابت خواهد ماند و امسال و سال ميالدي آينده تغيير نخواهد 
كرد و همان ۵.03 ميليون بشــكه در روز مي ماند. توليــد گاز صادركنندگان نفت 
منطقه خاورميانه از ۱۵.۹۵ ميليون بشكه در سال ۲0۱۸ به ۱۶.۱3 ميليون بشكه 
در سال ۲0۱۹ و ۱۶.۴3 ميليون بشكه در سال ۲0۲0 بهبود پيدا مي كند.همچنين 
قيمت سر به ســر نفت ايران از ۸۲ دالر در هر بشكه در ســال ۲0۱۸ به ۱۵۵.۶دالر 
 در سال ميالدي جاري افزايش پيدا مي كند و در ســال آينده به ۱۹۴.۶ دالر صعود

 خواهد كرد. 

درآمد غيرنفتي دولتي
پيش بيني صندوق بين المللي پول نشان مي دهد درآمد غيرنفتي ايران تغيير چنداني 
پيدا نخواهد كرد و ســهمش از ۱۲.۲ درصد توليد ناخالص داخلي غيرنفتي در سال 
۲0۱۸ به ۱۲.۱ درصد در ســال هاي ۲0۱۹ و ۲0۲0 مي رســد. اين در حالي است 
كه درآمد غيرنفتي صادركنندگان خاورميانه و شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان 
)MENAP( از ۱۵.۲ درصد در ســال ۲0۱۸ به ۱۹.۵ درصد در سال ۲0۱۹ رشد 

مي كند؛ اما در سال ۲0۲0 به ۱۵.۵ درصد كاهش پيدا خواهد كرد. 

ارزش صادرات كاالها و خدمات
طبق پيش بيني صندوق بين المللي پول، ارزش صــادرات كاالها و خدمات ايران در 
مقايسه با ۱03.۲ ميليارد دالر در ســال ۲0۱۸ به ۶0.3 ميليارد دالر در سال ۲0۱۹ 
و ۵۵.۵ ميليارد دالر در سال ۲0۲0 مي رســد؛ اما اين افت مختص ايران نيست و در 
ميان ساير صادركنندگان نفت به جز امارات متحده عربي نيز مشاهده مي شود. ارزش 

صادرات كاالها و خدمات امارات از 3۸۸.۷ ميليارد دالر در سال ۲0۱۸ به ۴00.۱ ميليارد 
دالر در سال ۲0۱۹ و ۴۱۵.۱ ميليارد دالر در سال ۲0۲0 افزايش پيدا مي كند. ارزش 
كل صادرات كاالها و خدمات صادركنندگان نفت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، 
افغانستان و پاكستان از ۱۲0۷.۹ ميليارد دالر در سال ۲0۱۸ به ۱۱۲۱.۹ ميليارد دالر 

در سال ۲0۱۹ و ۱۱0۸.۲ ميليارد دالر در سال ۲0۲0 كاهش پيدا خواهد كرد. 

ارزش واردات كاالها و خدمات
از سوي ديگر در گزارش صندوق بين المللي پول برآورد شده كه ارزش واردات كاال و 
خدمات به ايران از ۸۶. ۵ ميليارد دالر در ســال ۲0۱۸ به ۷3.۷ ميليارد دالر در سال 
۲0۱۹ و ۷۱.۷ ميليارد دالر در ســال ۲0۲0 كاهش پيدا مي كند. پيش بيني شده 
مجموع واردات كاال و خدمات صادركنندگان نفت منطقه از ۹۴۵.۹ ميليارد دالر در 
سال ميالدي گذشته به ۹۷3.۱ ميليارد دالر در سال ۲0۱۹ و در سال ۲0۲0 افزايش 

بيشتري پيدا كرده و به ۹۹۹.۱ ميليارد دالر برسد. 

ايرانی های ساكن مالزی از بسته شــدن حساب های بانكی 
و دريافت اخطاريــه تعدادی از هموطن هــای خود به علت 
تحريم های آمريكا خبر دادند. رويترز به نقل از حدود ۱۲ نفر 
نوشت بانك های مالزی در حال بســتن حساب های افراد و 
شركت های ايرانی هستند.هرچند به نظر می رسد بانك های 
مالزی در تجارت با ايرانی ها بيش از كشورهای ديگر محتاط  تر 
هستند؛ اما تعدادی از ايرانی ها و يك مقام سفارت ايران گفتند 
در ماه های اخير تعداد زيادی حساب در اين كشور بسته شده 
است. بهرنگ صمدی، مدرس دانشــگاه كه يكی از ۱0 هزار 
 ،CIM ايرانی ساكن مالزی است و در ماه اوت متوجه شد بانك
حساب ۱۴ سال هاش را بسته است، گفت: »اين بانك ها كاسه 
داغ تر از آش شــده اند.« »در كشورهای غربی، هيچ مشكلی 

برای گشايش حساب های بانكی وجود ندارد... آنها تنها درباره 
انتقال پول حساس هستند به ويژه در مقادير زياد.«صمدی 
گفت وی پس از اين كه بانك هشدار داد طی يك ماه حسابش 
بسته خواهد شد، پولش را ســريع از بانك خارج كرده است؛ 
ولی هنوز می تواند به صورت آنالين به حســابش دسترسی 
داشته باشد.با وجود تحريم های آمريكا عليه ايران در اواخر 
سال گذشته، مالزی روابط ديپلماتيك خود با تهران را حفظ 
كرده و هفته گذشته رهبران دو كشور درباره راه های تقويت 
روابط صحبت كردند. مشخص نيست بستن اين حساب های 
بانكی به رهيابی يك نفتكش حامل نفت كوره ايران در سال 
جاری در سواحل مالزی مرتبط است يا نه. خبری كه آمريكا را 
خشمگين كرد.بسياری از ايرانی ها گفتند می دانند كه تعدادی 

از هموطن های شــان از بانك های CIMB و RHB اخطار 
دريافت كرده اند. بانك CIMB در اخطاريه های يكسان اعالم 
كرده است: »متاسفيم كه اطالع دهيم كه ما ديگر نمی توانيم 
به روابط بانكی )با شما( ادامه دهيم.«بانك هيچ دليلی عنوان 
نكرده است؛ اما برخی گفتند مقامات بانك اين اقدام را، مربوط 
به بررسی دقيق تر پس از تحريم ها دانسته اند. بانك مركزی 
مالزی در پاسخ به شكايت يكی از ايرانی ها در ايميلی نوشته 
است اين موضوع به تمايل به ريسك و برآورد از ريسك خود 
بانك ها بستگی دارد.سفارت ايران در كوآالالمپور اعالم كرد در 
حال كار برای رفع اين موضوع است. سفارت ايران در ايميلی به 
رويترز در هفته گذشته نوشته است: »ما اميدواريم با همكاری 

و حس نيت مقامات مالزی، مذاكرات به نتايج مثبتی برسد.«

با احتمال انتخابــات زودهنگام انگليس و كاهــش نرخ بهره 
در آمريكا، شــاخص ها در جهان قرمزپوش شدند. به گزارش 
بلومبرگ، با وجود آنكــه مقامات و ديپلمات هــاي اروپايي و 
انگليسي به توافق بر سر تمديد زمان خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا رسيده اند، به نظر مي رســد هنوز اختالفات داخلي بر سر 
پايان دادن به بحران سه ساله برگزيت در انگليس حل نشده باقي 
مانده اســت. مجلس انگليس كه پيش تر در اليحه اي خواهان 
تمديد زمان خروج اين كشور از اتحاديه اروپا شده بود با جدول 
زمان بندي شده توسط دولت اين كشور براي برگزاري انتخابات 
زودهنگام در ماه دسامبر موافقت كرد. در حال حاضر هيچ حزبي 
در انگليس در نظرسنجي ها پيشتاز نيست و اين مساله مي تواند به 
وضعيت پيچيده فعلي تداوم بخشد. دونالد تاسك، رئيس شوراي 

اتحاديه اروپا در مصاحبه اي گفته است كه تمديد مهلت برگزيت 
تا ماه ژانويه احتماال آخرين موافقت اتحاديه اروپا با تمديد خواهد 
بود و طرف انگليسي بايد هرچه زودتر به جمع بندي نهايي برسد. 
در بين احزاب انگليسي، محافظه كاران خواهان خروج با توافق، 
حزب كارگر خواهان رفرانــدوم دوم برگزيت، حزب برگزيت 
خواهان خروج سريع و حزب اســكاتلند خواهان لغو برگزيت 
هســتند. احتمال مي رود بانك مركزي آمريكا در نشست اين 
هفته خود با كاهش نرخ بهره براي سومين بار متوالي در طول 
سال جاري موافقت كند. كارول شليف، قائم مقام مدير موسسه 
»ابوت داونينگ اينوستمنت ادوايزرز« گفت: فكر نمي كنم دليلي 
براي ترس از يك كاهش شديد نرخ بهره وجود داشته باشد. با 
اين حال هنوز فضاي مانور زيادي براي فدرال رزرو وجود دارد 

كه نرخ بهره را تا حد دلخواه كاهش دهد. از طرف ديگر چين و 
آمريكا نيز به رسيدن به توافق تجاري نزديك تر شده اند. مقامات 
چيني به آمريكايي ها پيشنهاد كرده اند كه بخش بزرگي از سوياي 
وارداتي اين كشور از آمريكا را از شمول تعرفه ها خارج كنند. طرف 
آمريكايي نيز از احتمال افزايش تعرفه روي محصوالت چيني در 
صورت تداوم پيشرفت هاي مثبت سخن گفته است. دونالد ترامپ 
و شي جين پينگ، روساي جمهور آمريكا و چين قرار است در ماه 
نوامبر با يكديگر ديدار كنند. يوشينوري شيگيمي، استراتژيست 
ارشد بازارهاي جهاني در بانك »جي پي مورگان« نيز گفت: در 
حالي كه آمريكا روند افزايش تعرفه ها را به حال تعليق درآورده، 
هنوز سخت است كه انتظار داشته باشيم همه چيز به سرعت 

حل و فصل شود. 

بوئينگ به سودجويی و عدم رعايت ايمنی متهم شدماجراي كم فروشي در جايگاه هاي سوخت چيست؟نفت حاضر به افزايش قيمت   نشد

پيش بيني صندوق بين المللي پول از اوضاع نفتي ايران
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    »رایچت« فیلتر و موقتاً رفع فیلتر شد

 شوک   فيلترينگ
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كمتر از
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وزیر اقتصاد:
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   در گردش
 دچار  چالش  اند
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شافعی:

سرمقاله

 تفکیک  سپرده ها
برای مالیات ستانی

چند ماهی است كه اقتصاد 
به ثبات رسيده و آرامش بر 
بازارها حاكم شــده است. 
اگرچه موضــوع افزايش 
پايه های مالياتی به منظور افزايش درآمد مالياتی 
فی النفسه سياست مفيد و كارآمدی است؛ اما 
بايد ديد افزايش پايه های مالياتی از چه طريقی 
است. دولت می تواند از درآمدهايی كه به سادگی 
به دســت می آيد و از منابعی كه شناسايی آن 

آسان و ...

  وحيد شــقاقی، كارشناس 
بازار سرمايه
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۳ هزار   وكيل پرونده 
مالياتی ندارند

ارزان فروشی فوالد  
در بازارهای  صادراتی

اخذ  مالیات   از سود سپرده بانکی  در وزارت اقتصاد کلید  خورد

زمزمه   پایان  معافیت  مالیاتی  سپرده گذاران
صفحه2

صفحه2

تشدید بحران عرضه  لوازم خانگی
زنجیره    تولید    لوازم  خانگی    با    مشکل    روبه روست

گرانی    مواد   اولیه     انگیزه    تولید کنندگان     را    از   بین   برده    است

مدير كل بازرســی و مبــارزه با فــرار مالياتی 
ســازمان امور مالياتی گفت: 3 هــزار وكيل را 
شناســايی كرده ايم كه هيــچ پرونده مالياتی 
ندارند و مشخص نيست چطور مجوز گرفته اند.
هادی خانی درباره شناســايی سه هزار وكيل 
بدون پرونده مالياتی و تمديد پروانه اين وكال، 
اظهار داشــت: تمديد يا عدم تمديــد پروانه 
آنها دست ســازمان امور مالياتی نيست. برابر 
ماده ۱۸۶ قانــون ماليات های مســتقيم هر 
دســتگاهی كه مجوز يك فعاليــت اقتصادی 
را می دهــد يا مجوز يك فعاليــت اقتصادی را 
تمديد می كند، موظف اســت با سازمان امور 
 مالياتی مكاتبه كند، از ســازمان امور مالياتی

 استعالم بگيرد...

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن با بيان اينكه 
در حال حاضر هر تن فــوالد ايران در بازارهای 
صادراتــی 3۶0 دالر اما هر تن فــوالد تركيه 
 3۹0 دالر به فروش می رســد، گفت: از دولت 
می خواهيــم يك برنامه روشــن برای صنعت 
فوالد بــه كار گيرد تا قيمت هــا در اين بخش 
متعادل شود.حميدرضا رستگار  با اشاره به اينكه 
وضعيت صنعت فوالد مشخص نيست و همين 
موضوع تأثيرات منفی خود را بر بازار فروش آهن 
و فوالد گذاشته اســت، اظهار داشت:  عالوه بر 
اين ركود ساخت و ساز هم باعث شده تا كمتر 
خريد و فروشی در بازار آهن اتفاق بيفتد.وی با 

بيان اينكه در ...

يادداشت

دولت و قوه قضائیه در مورد 
فیلترینگ تعامل کنند 

 رضا الفت نسب، سخنگوی اتحاديه كسب وكارهای مجازی
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اقتصاد2
ایران وجهان

غالمحسین شافعی در نشســت اقتصاد 
مقاومتی خراسان رضوی:

بنگاه ها برای   تامین سرمایه  در 
گردش دچار  چالش  اند

رئیس اتاق ایران گفت: نقدینگی و گردش مالی 
مورد نیــاز بنگاه های بزرگ اقتصــادی در دیگر 
کشورها، از محل بازار سرمایه تامین می گردد و چه 
بسا خود آن ها در بانک ها سپرده گذاری می کنند 
تا واحدهــای کوچک و متوســط از این ظرفیت 
بهره بگیرند اما در ایران عکس این عمل می شود، 
همین باعث شده تا بنگاه های کوچک و متوسط 
ما برای تامین سرمایه در گردش خود به چالش 

دچار شوند.
غالمحسین شــافعی در نشست ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی خراســان رضــوی که با حضور 
وزیر اقتصاد برگزار شد با اشــاره به مسائل کالن 
بانکی گفت: نقدینگی و گــردش مالی مورد نیاز 
بنگاه های بزرگ اقتصادی در دیگر کشورها، از محل 
بازار سرمایه تامین می گردد و چه بسا خود آن ها 
در بانک ها ســپرده گذاری می کنند تا واحدهای 
کوچک و متوسط از این ظرفیت بهره بگیرند اما در 
ایران عکس این عمل می شود، همین باعث شده تا 
بنگاه های کوچک و متوسط ما برای تامین سرمایه 

در گردش خود به چالش دچار شوند.
شــافعی افزود: از رئیس بانک مرکزی خواستیم تا 
برای این موضوع تدبیری بیاندیشد. در پاسخ گفته 
شد که بسیاری از استان ها، از طریق واحدهای بزرگ 
تولیدی شان وام از تهران دریافت می کنند. توضیح 
دادیم که در خراسان رضوی، اقتصاد بر دوش بنگاه 
های کوچک و متوسط اقتصادی قرار گرفته و هدایت 

عمده آن ها را نیز بخش خصوصی بر عهده دارد.
شــافعی گفت: انتقاد دیگر ما خروج منابع بانکی 
استان است. درخواســت داریم تا این موضوع در 

سیستم بانکی مورد بررسی قرار بگیرد. 
 شافعیبا اشاره به میزان دریافت مالیات در خراسان 
رضوی گفت: بارها درخواست کرده ایم که عدالت 
در خصوص تعیین سهم مالیاتی خراسان رضوی 
رعایت شــود اما حرف ها و پیگیری هایمان راه به 
جایی نبرده است و علی رغم اتفاقاتی که در عرصه 
اقتصاد این استان رخ داده، همان سهم مالیاتی از 
این استان طلب می شود که شاید 20 یا 25 سال 

پیش برای آن تعیین شده بود.
شافعی خطاب به فرهاد دژپسند گفت: در خراسان 
رضوی، دردی قدیمی داریم کــه درمانش، نگاه 
عادالنــه دولــت اســت. روزگاری در این خطه 
موسسات مالی یا پروژه های بزرگ اقتصادی فعال 
بودند که امروز اثری از آن ها نیست اما همچنان 
همان سهم مالیاتی که در آن دوران برای استان 
تعیین شده بود، حاال نیز اعمال می شود. استانی که 
در عرصه اقتصاد مقاومتی، رتبه نخست را داشته و 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آن، رتبه 
نخست کشور را اخذ می کند، این چنین مورد ظلم 
قرار می گیرد. او ادامــه داد: از طرف دیگر، بعضی 
واحدهای بزرگ تولیدی، زحمتشان بر دوش این 
استان است اما مالیات خود را در تهران پرداخت 
می کنند. بر سر این موضوع نیز بارها بحث کرده 
ایم اما همان روال ادامه یافته است. شافعی تاکید 
کرد: توسعه رقم نمی خورد مگر آنکه روستا سرآغاز 
و سرمنشاء آن باشد. بر سر اهمیت توسعه متوازن 
منطقه ای با وزیر کشور نیز صحبت کردیم و تاکید 
داریم که این موضوع باید در سیاستگذاری های 

اقتصادی کشور نیز مورد توجه باشد.
 

با ابالغیه دادستان کل کشور
واگذاری کارت بازرگانی به غیر، 
»معاونت در بزه قاچاق« اعالم شد

دادستان کل کشوردر ابالغیه ای به دادستان های 
عمومی و انقالب سراسر کشور، واگذاری کارت 
بازرگانی به غیر بــرای اســتفاده از مزایای آن 
را خالف مقــررات و ورود کاال از ایــن طریق را 
»معاونت در بزه قاچاق« اعــالم کرد. در ابالغیه 
محمدجعفــر منتظری آمده اســت: با توجه به 
اینکه بر اساس تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی 
ماده ۱0 قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه 
»دارنــدگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به 
غیر برای اســتفاده از مزایای کارت بازرگانی را 
ندارند« هر نوع معامله یا اعطــای وکالت برای 
استفاده از کارت های بازرگانی برخالف مقررات 
اســت و در صورتی که ذینفع واقعی، شخصی 
غیر از دارنده آن باشــد ورود کاال با استناد به آن 
به علت رعایت نشدن تشــریفات قانونی ورود و 
خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی 
می شود. بر اساس ابالغیه دادستان کل کشور در 
صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر 
شرایط، موضوع می تواند تحت عنوان »معاونت در 

بزه قاچاق« قرار گیرد.

اخبار

به دنبال هــدف دولت مبنی 
بر افزایش پایه های مالیاتی و 
همچنین اجرای طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اخذ مالیات 
از ســود ســپرده بانکی را در پیش نویس اصالح قانون 
مالیات های مستقیم گنجاند. در همین راستا قرار است از 

سود سپرده بانکی و سود سهام، مالیات اخذ شود.
اهمیت اخذ مالیات از سپرده های بانکی و همچنین نیاز 
کشور به افزایش درآمدهای مالیاتی باعث شد که سال 
گذشته از ســوی مرکز پژوهش های مجلس موضوع 
اخذ مالیات از ســپرده های بانکی مطرح شــود. مرکز 
پژوهش های مجلس هم با انتشــار گزارشــی با عنوان 
»بررسی الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور« پیشنهاد 
اضافه شدن سود ســپرده های بانکی اشخاص حقوقی 
به پایه های مالیاتی و اعمال مالیات 25 درصدی برسود 
سپرده های بانکی اشخاص حقوقی، را مطرح کرد.درآمد 
حاصل از اجرای این پیشنهاد نیز حداقل ۱0 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده بود. با این حال این پیشنهاد اجرایی 
نشــد تا اینکه ضرورت اجرای طــرح مالیات بر عایدی 
سرمایه و مطرح شدن آن در سال جاری بار دیگر موضوع 
اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی را به میان آورد.هر 
چند عده ای در تالش بودند تا سود سپرده های بانکی را 

از این طرح مستثنی کنند. 
در حال حاضرب بیش از ۸5 درصد سپرده های بانکی 
در اختیار دســته ای محدود از افراد است که بابت این 

سپرده ها سود کالنی به دست می آورند و از سویی این 
سپرده ها نیز مهم ترین عامل تولید نقدینگی در کشور 

به شمار می روند.
حال با توجه به تصمیم اخذ مالیات از سپرده های بانکی 
این ســوال پیش می آید که اخذ مالیات از سود سپرده 
بانکی چه تاثیری روی منابع بانکی و ریزش آن خواهد 
داشت؟ از سویی اجرای این اقدام تا چه اندازه به افزایش 
درآمدهای مالیاتی و کاهــش معضل نقدینگی کمک 
خواهد کرد؟ مسئله مهم تر دیگر این است که این مالیات 
باید از چه سپرده هایی اخذ شود؟ و آیا بین سپرده های 

با حجم کالن و سایر سپرده ها از این نظر تفاوتی وجود 
دارد؟

از سویی موضوع اخذ مالیات از سود سهام که مطرح شده، 
با سیاست توسعه بازار سرمایه در تضاد است و بسیاری با 
توجه به ضرورت توسعه بازار سرمایه و ورود سرمایه ها 
به این بازار، با آن مخالفت می کنند. این مخالفت ها در 
موضوع ارسال الیحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس 

نیز دیده شد.
بر اساس گزارش های موجود، سازمان امور مالیاتی کشور 
و وزارت امور اقتصــادی و دارایی در پیش نویس اصالح 

قانون مالیات های مستقیم درصدد اخذ مالیات از سود 
سپرده بانکی و سود سهام بر آمدند.

در متن این پیش نویس پیش بینی شده که بتوان 20 تا 
۳0 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد. متن تهیه شده 
در حال بررســی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است 
و مشخص نیست در فرایند قانون گذاری چه تغییراتی 

بکند.
در بند 5۴ این پیش نویس که قرار اســت به ماده ۱0۴ 

قانون فعلی الحاق شود آمده است: 
درآمد )سود دریافت( اشخاص حقیقی و حقوق حاصل 
از موارد زیر )اعم از اینکه درآمد مذکور در منبع مشمول 
مالیات، معافیت و یا مشمول نرخ صفر باشد( به استثنای 
درآمدهای که مشمول مقررات سایر فصول شناخته شده 

است، به شرح زیر مشمول مالیات می باشد: 
۱- 50 درصد سود سهام و سهم شرکه از اشخاص حقوقی

2-سود سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سایر انواع 
اوراق بهادار

۳- سود متعلق به حســاب های پس انداز، سپرده های 
مختلف و گواهی های سپرده نزد بانک ها،  موسسات مالی 
و اعتباری، صندوق ها و نظایر آن به شرح زیر: الف- سود 
متعلق به سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از شش ماه، 

60 درصد سود حاصله 
ب- سود متعلق به سرمایه گذاری های میان مدت شش 

ماه تا یک سال، ۴0 درصد سود حاصله 
ج-سود متعلق به سرمایه گذاری های بلند مدت بیشتر از 

یک سال، بیست درصد سود حاصله 
۴-سود سرمایه گذاری نزد سایر اشخاص 

5-سود حاصل از انواع عقود اسالمی

آمارها حاکــی از کاهش 
تولید لوازم خانگی اســت. 
به طوری که در ســال ۹۷ 
در بین انواع لوازم خانگی، 
تولید یخچــال فریزر ۱۴ 
درصد، تولید ماشین لباسشویی ۳۹ درصد و تولید 
کولر آبی 5 درصد نسبت به سال ۹6 کاهش یافته و 
مشکل تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه مورد نیاز 
برای تولید این لوازم، بحران تولید لوازم خانگی را 

تشدید کرده است.
افزایش قیمت ها در حالی بسیاری از متقاضیان را 
در تامین لوازم خانگی با مشکل روبرو کرده است که 
تولیدکنندگان نیز در فرآیند تولید با محدویت هایی 
مواجه هستند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی، به علت بدعهدی کره ای ها فعال هیچ 
گونه مواد اولیه و قطعات لــوازم خانگی از کره وارد 
کشور نمی شــود، بنابراین در حالی که دو شرکت 
بزرگ "ال جی" و "سامســونگ" تا سال گذشته 
بیش از ۳5 درصد از سهم بازار را در اختیار داشتند، 

در حال حاضر سهم آنها به حدود 5 درصد کاهش 
یافته است. این در حالیست که کاهش تولید داخلی، 
عرصه را برای تامین بازار داخلی تنگ کرده و در حال 

حاضر کاهش عرضه به چالــش اصلی بازار تبدیل 
شده اســت. از ســویی آمارها نیز حاکی از کاهش 
واردات لوازم خانگی به کشور است.  بر اساس آماری 

که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم شده، 
واردات لوازم خانگی در ســال گذشته ۸۱ درصد 
کاهش داشته است و همچنین واردات لوازم خانگی 
نیز برای سال جاری ممنوع شده است. طبق گفته 
وی سعی بر این است این کاهش را با تولید داخل 
جبران کرد. با این حال معضل نقدینگی و همچنین 
سختی تامین مواد اولیه برای تولید لوازم خانگی دو 
مانع مهم بر سر راه افزایش عرضه لوازم خانگی است.

برخی از گزارش ها نیز نشان می دهد، کاهش واردات 
لوازم خانگی باعث چالش بازار این لوازم در کشور 
شده است. برای مثال ۴0 درصد بازار ایران توسط 
کاالهای خارجی تامین می شد که به دنبال بسته 
شدن واردات، گرانفروشی و کمبود کاال در بازار به 
وجود آمد. بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تامین 
نشد و در نتیجه تنها مردم به عنوان خریداران واقعی 

متضرر شدند.
 به همین دلیل سوالی که در این میان وجود دارد 
این است که بحران بازار لوازم خانگی و کاهش تولید 
این لوازم را چگونه باید در بــازار حل کرد؟ و برای 
تقویت توان تولیدکننــدگان داخلی چه چیزهای 

مورد نیاز است؟

اخذ  مالیات   از سود سپرده بانکی  در وزارت اقتصاد کلید  خورد

زمزمه   پایان  معافیت  مالیاتی  سپرده گذاران

زنجیره   تولید   لوازم  خانگی   با   مشکل  روبه روست

تشدید بحران عرضه لوازم خانگی

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی 
در بانک ها الزامی شد

بانک مرکــزی آیین نامه اجرایی قانــون مبارزه با 
پولشــویی را ابالغ کرد که بر این اساس تشکیل 
واحد مبارزه با پولشــویی در بانک ها و موسسات 
اعتباری الزامی شــد. به گزارش تسنیم، مدیریت 
کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
بانک مرکزی در بخشــنامه ای به تمامی بانک ها 
و موسســات اعتباری اعالم کرد: قانون مبارزه با 
پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال 
گذشــته مورد بازنگری قرار گرفــت و به تصویب 
رســـید. بر این اســاس اصالح آیین نامه اجرایی 
قانون مذکور نیز ضرورت یافت تا مطابق با آخرین 
استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللـی فعال 
در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. بنا به همین 
ضرورت، آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی 
با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و 
پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از 
جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر 
تشریفات قانونی تصویب، نهایتاً در جلسـه مـورخ 
۱۳۹۸.0۷.2۱ هیات محتــرم وزیران به تصویب 
رسید و طی نامه شــماره ۹2۹۸6/ت5۷۱0۱هـ 

مورخ ۱۳۹۸.0۷.22 برای اجرا ابالغ گردید. 

چرا  چادرملو  به عنوان پنجمین  شرکت 
برتر بازار سرمایه معرفی شد ؟

با توجه به تجربیات بورس هــاي اوراق بهادار در 
سطح بین الملل، شناســایي شرکت هاي ممتاز 
یــا داراي موقعیت برتر اغلب بــر پایه معیارهاي 
نقدشوندگي ســهام، میزان تاثیر گذاري شرکت 

بر بازار و برتري نسبت هاي مالي انجام مي شود.
بر این اساس شناسایي شــرکت هاي فعال تر در 
بورس اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبي از قدرت 
نقدشوندگي سهام و میزان داد وستد سهام در تاالر 
معامالت )تعداد و ارزش ســهام داد وستد شده(، 
تناوب داد وستد ســهام در تاالر معامالت )تعداد 
روزهاي داد وستد  شده و دفعات داد وستد شده( 
و معیار تاثیرگذاري شرکت بر بازار )میانگین تعداد 
سهام منتشر شده و میانگین ارزش جاري سهام 
شرکت در دوره بررسي( است. با نگاه به عملکرد 
سال گذشته چادرملو می توان به دالیل قرار گرفتن 
این شرکت در ردیف پنجم ۴0 شرکت برتر بازار 
سرمایه پی برد . مجموع تولید محصوالت شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو شــامل تولید سنگ 
آهن - کنسانتره آهن 0 گندله و آهن اسفنجی و نیز 
شمش فوالد بالغ بر ۱5 میلون تن بوده که نسبت به 
سال ۱۳۹6 از ۸ درصد رشد برخوردار بوده است . 
همچنین میزان فروش نیز در سال ۱۳۹۷  مبلغ ۷0 
هزار و ۴0۴ میلیارد  ریال بوده که نسبت به سال 
۱۳۹6 بیش از ۱00 درصد  افزایش داشته در نتیجه  
سود حاصل از درآمدهای شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو بالغ بر 2۷ هزار و ۸6۸ میلیارد ریال بوده 
که نسبت به ســال قبل از آن بیش از ۱0۸ درصد  

رشد داشته است . 

تقدیر معاون اول رئیــس جمهور از 
عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران 

در دستیابي به دو موفقیت بین المللي
معاون اول رییس جمهور طی نامه ای از عملکرد 
شایســته بانک قرض الحســنه مهر ایــران در 
خصوص کســب دو موفقیت بین المللي تقدیر 

کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، بر اساس مکاتبه کاظم چهره گشا رئیس 
دفتر معاون اول رییس جمهور، دکتر اســحاق 
جهانگیري معاون اول رییس جمهور از عملکرد 
بانک قرض الحسنه مهرایران در دستیابي به دو 

موفقیت  بین المللي تقدیر و تشکر کرد.
شایان ذکر است؛ امسال بانک قرض الحسنه مهر 
ایران دو دستاورد مهم در حوزه بین المللی کسب 
کرد. اول اینکه به عنوان بانک کاماًل اســالمي با 
6۱.۱ درصد رشــد و ۳ میلیارد و ۸۷۸ میلیون 
دالر دارایي منطبق بر شــریعت، از سوي نشریه 
»بنکر« به عنوان رتبه نخست بانک هاي ایران و 
رتبه سوم برترین مؤسسات کاماًل اسالمي جهان 

معرفي شد.

خبر

ويژه

شاخص بورس  با رشــد ۳6۹5 واحدی در پایان 
معامالت به ۳0۹ هزار و 665 واحد رسید.

آمار معامالت بورس نشان می دهد که شاخص های 
 بورس در پایان داد و ســتدهای با رشــد مواجه 

شدند.
بر اســاس آمارهای معامالتــی، روز جاری اکثر 
شاخص های بورس با رشد مواجه شدند به طوری 
که شاخص کل با ۳6۹5 واحد رشد معادل ۱.2۱ 
درصد به ۳0۹ هزار و 665 واحد، شاخص  قیمت 
»وزنی - ارزشــی« با ۹۹0 واحد افزایش معادل 
۱.2۱ درصد به ۸2 هزار و ۹6۸ واحد، شــاخص 
کل »هم وزن« با 26۱5 واحد رشد معادل ۳.۱۹ 

درصد به ۸۴ هزار و 56۴ واحد، شــاخص قیمت 
»هم وزن« با ۱۷۴۹ واحد افزایش، معادل ۳.۱۹ 
درصد به 56 هــزار و 565 واحد، شــاخص آزاد 
شناور با 56۸0 واحد رشد، معادل ۱.6۳ درصد به 
۳5۳ هزار و ۷6۸ واحد، شاخص بازار اول با 262۱ 
واحد صعود معادل ۱.۱۸ درصد به 225 هزار ۴۹۸ 
واحد و شــاخص بازار دوم با ۷۸0۹ واحد رشــد 
 معادل ۱.26 درصد، به 62۷ هــزار و ۷۸0 واحد 

رسید.
از سویی دیگر 6 نماد »رمپنا با ۱52 واحد، فوالد 
با ۱۳۸ واحد، شــبریز با 2۳0۱00، خودرو با ۹۹ 
واحد، وغدیر با ۹6 واحد و دعبیــد با ۹۳ واحد« 

رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس 
بر جای گذاشتند.

این گزارش می افزاید، شاخص های صنایع تاالر 
شیشه ای نیز با رشــد مواجه شدند به طوری که 
شاخص صنایع »ذغالســنگ با ۴2۳ واحد صعود 
معادل 5 درصد به ۳۱5 هزار و ۷۱0 واحد، وسایل 
ارتباطی با ۴۹۷ واحد افزایش معادل ۴.۹۹ درصد 
به ۳02 واحد، سایر مالی با 22۳ واحد رشد معادل 
۴.6۴ درصد به 62 هزار و 65۴ واحد، مواد دارویی 
۱۷0۷ واحد افزایش معــادل ۴.5۹ درصد به ۴0 
هزار و ۱۹5 واحد، کانی غیرفلــزی با 60۴ واحد 
رشد، معادل ۴.5۴ درصد به 2 هزار و ۳۸۷ واحد، 

محصوالت کاغذ با ۳۸۸۹ واحــد افزایش معادل 
۴.5۴ درصد به ۹ هزار و 5۴۷ واحد، سایر معادن با 
2۸۸۷ واحد رشد معادل ۴.۴۳ درصد به 6۸ هزار 

و 2۷ واحد« رسید.
در عین حال نگاهی به آمارهــای معامالتی بازار 
سهام مشخص می کند: قیمت ســهام نمادهای 
»دکوثــر، شــکلر، ددام، خرینــگ، ولملــت، 
کفپارس و ستران« بیشــترین افزایش قیمت و 
نمادهای »غدشــت، فاذر، پارس، شبهرن، جم، 
ســصفها و وبصادر« بیشــترین کاهش قیمت را 
 در بازار ســهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به 

ثبت رسیدند.

شاخص بورس ۳۶۹۵ واحد رشد کرد
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قیمت سکه به ۳.۹ میلیون تومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معامالت بازار آزاد تهران ۸ آبان ماه ۹۸ به سه میلیون و ۹۰۰ هزارتومان رسید. در جریان معامالت بازار آزاد تهران چهارشنبه ۸ آبان ماه 

۹۸ نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و ۹۰۰ هزارتومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به سه میلیون و ۸۹۵ هزارتومان، نیم سکه دو میلیون و ۲۰ 
هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۲۰ هزارتومان و سکه یک گرمی ۸۲۰ هزارتومان است. همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۹۰ دالر و ۵۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ 

عیار ۳۹۹ هزار و ۱۳۹ تومان است.

کاهش تقاضای عمومی برای لوازم خانگی
آرمان خالقی،  عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت

در حال حاضر معضل اصلی بازار لوازم خانگی رکود است. قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و به این دلیل که قیمت این کاالها باالست، بسیاری از مردم منتظر کاهش قیمت هستند و خرید نمی کنند. بنابراین تقاضای 
عمومی برای لوازم خانگی کاهش پیدا کرده و بخشــی از معضل عرضه به کمبود تقاضا و بی انگیزگی تولیدکنندگان برای تولید بر می گردد. از سویی واردات رسمی نداریم و به این دلیل که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، 
قاچاق لوازم خانگی نیز به صرفه نیست و همین مسئله در تامین بازار این لوازم چه به صورت واردات رسمی و غیررسمی و چه از طریق تولید داخل اثر منفی گذاشته است. از سویی قیمت مواد اولیه داخلی به شدت 
باال رفته و تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه داخلی باید چندبرابر گذشته پول بدهند که به تبع برای آنها دشوار است. اگر مشکل واردات مواد اولیه و جابه جایی پول را به این مشکالت اضافه کنیم، متوجه تشدید 
بحران عرضه در بازار لوازم خانگی نسبت به قبل خواهیم شد. به عبارتی زنجیره تولید لوازم خانگی با مشکل روبه رو است و این زنجیره به هم پیوسته چالش را پررنگ تر کرده است. مهم ترین راهکار دولت برای حمایت 

از تولیدکنندگان، تامین مالی ارزان آنها حداقل برای دوره کوتاه مدت است تا از بحران فعلی گذر کنند.

تفکیک  سپرده ها برای مالیات ستانی
وحید شقاقی، کارشناس بازار سرمایه

چندماهی می شود که اقتصاد به ثبات رسیده و آرامش بر بازارها حاکم شده است. اگرچه موضوع افزایش پایه های مالیاتی به منظور افزایش درآمد مالیاتی فی النفسه سیاست مفید و کارآمدی است اما باید دید افزایش پایه های مالیاتی از چه 
طریقی است. دولت می تواند از درآمدهایی که به سادگی به دست می آید و از منابعی که شناسایی آن آسان و کم هزینه است، برای اخذ مالیات بهره بگیرد. برای مثال اخذ مالیات از ثروت و یا اخذ تصاعدی مالیات از کاالهای لوکس، حذف 
معافیت مالیاتی و ... در شمار این نوع مالیات هاست. اما اخذ مالیات از سپرده بانکی و سهام، در شرایط کنونی اثرات مخربی را بر بازار می گذارد و مخل آرامش کنونی بازار است. برای مثال اخذ مالیات از سهام، با سیاست توسعه بازار سرمایه و 
رشد آن در تضاد است. آن هم در شرایطی که سیلی از سرمایه های خرد به بازار سرمایه آمده است. از آنجایی که تالش دولتمردان، توسعه بازار سرمایه است این بازار باید از هر نوع مالیاتی معاف باشد تا سرمایه های خرد از بازار سرمایه روگردان 
نشوند. موضوع دیگر در رابطه با سپرده های بانکی، ضرورت تفکیک سپرده های کالن از سایر سپرده ها در خصوص اخذ مالیات است. برای مثال اگر دولت تصمیم اخذ چنین مالیاتی را دارد، باید مشخص شود که مثال سپرده های باالی یک 

میلیارد مشمول مالیات هستند و یا سپرده باالی 5 میلیارد. به بیانی دیگر دولت باید پایه مالیاتی را از طریق منابعی که داده های اطالعاتی آنان را در اختیار دارد و کارآمد است، پیگیری کند.



3 اقتصاد
ایران

مدیــر رســته فنــاوری 
اطالعــات طرح توســعه 
کســب و کار و اشــتغال 
پایدار)تکاپو( از هدفگذاری 
برای ایجاد ٢٠٠ شــرکت 
دانش بنیان در حوزه تولید محتــوای دیجیتال با 
اشتغال مســتقیم ١۵٠٠ نفر در ٣١ استان کشور 

خبرداد.
محمدعبده ابطحی در گفتگــو با مهر با بیان اینکه 
وزارت کار در قالب طرح توســعه کســب و کار و 
اشــتغال پایدار )تکاپو( تالش می کند طرف های 
عرضه و تقاضای بــازار کار را در رســته هایی که 
بیشترین ظرفیت ایجاد اشــتغال را دارند، تقویت 
کند، اظهار داشت: بنابراین در قالب طرح تکاپو در 
سال های گذشته الگوهایی را در سطح کشور به اجرا 
درآورد که تالش می کنیم ایــن تجربیات نهادینه 
شود، به گونه ای که دســتاوردها در سطح ملی و با 
مشارکت و محوریت بخش خصوصی فعال در این 

حوزه ها پایدار شوند.
این مقام مسئول ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با مشارکت ســازمان صنعتی ملل متحد 
)یونیدو( یک برنامه مشــترک برای توسعه کسب 
وکار و اشتغال پایدار در ایران طراحی کرده است که 
یکی از حوزه های اصلی آن صنعت فناوری اطالعات 
و ارتباطات با تمرکز بر توســعه زیســت بوم های 
تخصصــی این صنعــت در حوزه هــای پرتقاضا و 

پرظرفیت از نظر ایجاد اشتغال و خلق ثروت است.
وی با اشــاره به تاســیس بنیاد ملــی کارآفرینی 
محتوای دیجیتال گفت: بنا داریم در قالب اقدامات 
توسعه ای، از جمع بنگاه ها و به عبارتی دیگر از یک 
صنعت حمایت کنیم که این امر در قالب نهادسازی 
تخصصی و اختصاصی در درون صنعت هدف امکان 
پذیر است و بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال 
در همین راستا تاسیس شــده و در ماه های آینده 
نیز اقدامات نهادســاز و نهادینه ساز بیشتری را در 

زمینه های مختلف شاهد خواهیم بود.

در ساده ترین حالت از شــرکت های تولید کننده 
انیمیشن و در حالت پیشــرفته تر از شتابدهنده ها 
حمایت خواهیم کرد. اما در حالت پیشــرفته تر از 
کارخانه نوآوری صحبت می کنیــم که این روزها 
موج آن در کشور شروع شده و هر کسی دنبال یک 
کارخانه قدیمی می گردد تا آن را به کارخانه نوآوری 
تبدیل کندابطحی افزود: پیش بینی شده با هدایت 
این بنیاد حدود ٢٠٠ شرکت دانش بنیان و خالق 
در حوزه محتــوای دیجیتال با ظرفیت اشــتغال 
مســتقیم بیش از ١۵٠٠ نفر در ٣١ استان کشور 

ایجاد شود.
مدیر رســته فناوری اطالعات طــرح تکاپو، ادامه 
داد: در این راستا تأسیس اولین نهاد ملی پشتیبان 
کسب و کار با عنوان بنیاد ملی کارآفرینی محتوای 
دیجیتال، در دستور کار مشترک وزارت کار و بخش 
خصوصی قــرار گرفت تا در قالب مــدل عمومی - 
خصوصی و با حمایت سایر سازمان های دولتی، این 
نهاد به توسعه اشــتغال در یک حوزه تخصصی در 

کشور منجر شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این بنیــاد با رویکردهای 
مشابه در ســطح کشور آن اســت که در قالب این 
بنیاد قرار است یک زیســت بوم تخصصی کسب و 
کار در کشور با مدیریت مشترک بخش خصوصی 
و دولتی توســعه یابد. این بنیاد در قالب یک نهاد 
فراگیر ملی پشتیبان کسب و کار، با رویکرد توسعه 
زیســت بوم محتوای دیجیتال، بــه انتخاب افراد 
و اســتعدادهای محلی، آموزش و توانمندســازی 
آنها، ایجاد کسب و کارهای نوآور و خالق در حوزه 
محتوای دیجیتال، توســعه بازار کسب و کارها در 
داخل و به ویژه خارج کشور می پردازد و در نهایت 
یک شبکه ملی کارآفرین و نوآور اقدام خواهد کرد. 
ابطحی ادامه داد: برای تقریب به ذهن، فرض کنیم 
که هر یک از استان های مرزی ما بتوانند انیمیشن 
طنز به زبان مشترک با کشــورهای همجوار تولید 
کنند. به ازای هر کلیک در کشور های منطقه، تولید 
ثروت و اشتغال در کشور خواهیم داشت. این کاری 
است که در فاز پایلوت اجرا شده است و اینک می 

خواهد به صورت نظام مند  پیش برود.
مدیر رسته فناوری اطالعات طرح تکاپو همچنین 

گفت: در ساده ترین حالت از شــرکت های تولید 
کننــده انیمیشــن و در حالــت پیشــرفته تر از 
شتاب دهنده ها حمایت خواهیم کرد. اما در حالت 
پیشرفته تر از کارخانه نوآوری صحبت می کنیم که 
این روزها موج آن در کشور شروع شده و هر کسی 
دنبال یــک کارخانه قدیمی می گردد تــا آن را به 

کارخانه نوآوری تبدیل کند.
وی تاکید کرد: اما در این بنیاد، موضوع ما توســعه 
یک اکوسیستم است که همه بازیگران بتوانند در 
آن نقش خود را به درستی ایفا کنند. در این حالت 
نقش دولــت از »تمرکز بر منفعــت خصوصی« به 
»تمرکز بر سیاست هایی از جنس منفعت عمومی« 
انتقال پیدا می کند که قاعــده نقش آفرینی دولت 

هم همین است. 
وی با تاکیــد بر اینکــه رویکرد ما، ایجــاد اتصال 
شرکت های پیشــرو به بازار جهانی و از سوی دیگر 
اتصال این شرکت ها به صورت تخصصی به فعاالن 
کوچکتر در استان ها و شبکه سازی برای آنها است، 
گفت: این امر به صورت ماشینی قابل ایجاد نیست، 

بلکه باید زیست بوم آن را تقویت کرد.
ابطحی ادامه داد: نکته حایز اهمیت در این برنامه 
ها آن است که متفاوت از سنت شــکل گرفته در 
کشور که دولت ها به طور مســتقیم از بنگاه ها به 
صورت منفرد مانند وام به یــک بنگاه، دادن مجوز 
به یک بنگاه حمایت می کننــد، در قالب اقدامات 
توسعه ای، از جمع بنگاه ها و به عبارتی دیگر از یک 
صنعت حمایت کنیم. این امر در قالب نهادســازی 
تخصصی و اختصاصی در درون صنعت هدف امکان 
پذیر است. امروز  نمونه ای از این نهادها را تاسیس 

کردیم. 
این مقام مسئول با بیان اینکه از نظر ما حوزه فناوری 
اطالعات حوزه پر ارزش و پر اشــتغال است، گفت: 
بنابراین در هماهنگی با دستگاه های مرتبط با این 
حوزه برنامه های توسعه ای و نهادسازی متعددی را 

در دستور کار قرار دادیم. 
ابطحی افزود: واقعیت این اســت که در کشــور ما 
به دلیل قواعد ســنتی در سیاست گذاری، گذار از 
سبک گذشته به سبک متناسب با کسب و کارهای 
جدید زمان می بــرد، بنابراین باید از مســیرهای 

جدید که سرعت را باال می برد از جمله نهادسازی 
برای ایجاد ثروت و اشتغال و اســتفاده از ظرفیت 
انعطاف پذیر بخش خصوصی بهره گرفت.  در ایران 
گردش مالی بازار محتوای دیجیتال حدود ١٠ هزار 
میلیارد تومان برآورد می شود، در حالی که اگر در 
ایران به اندازه ســهم جمعیتی یک درصدی خود 
می توانستیم از حوزه محتوا و رسانه های دیجیتال، 
بازار خلق کنیــم باید بازارهای موجــود در حوزه 
محتوا و رسانه دیجیتال بیش از ١٣ برابر و با گردش 
مالی حدود ١٣٢ هزار میلیارد تومانی فعالیت می 
کردندمدیر رســته فناوری اطالعات طرح توسعه 
کسب و کار و اشــتغال پایدار، با بیان اینکه صنعت 
محتوای دیجیتال یکــی از پررونق ترین حوزه های 
کسب و کار در دنیا و مولد هزاران کسب و کار است، 
گفت: صنعت رســانه و ســرگرمی بیش از ٢٢٠٠ 
میلیارد دالر در دنیا گــردش مالی دارد که بیش از 
۵۵ درصد آن یعنی بیش از ١٢٠٠ میلیارد دالر در 
اختیار محتوا و رسانه های دیجیتال و از این مقدار 
بیش از ٢۶٠ میلیارد دالر در بخش انیمیشن است.

وی درباره ســهم ایران از بازار محتوای رســانه و 
دیجیتال گفت: در ایران گردش مالی بازار محتوای 

دیجیتال حــدود ١٠ هزار میلیــارد تومان برآورد 
می شــود که ۷٠٠ میلیارد تومــان آن در اختیار 
انیمیشن اعم از تولیدات داخلی و خارجی قرار دارد. 
ابطحی ادامه داد: در حالــی که اگر در ایران به اندازه 
ســهم جمعیتی یک درصدی خود می توانســتیم 
از حوزه محتوا و رســانه های دیجیتــال، بازار خلق 
کنیم باید بازارهای موجود در حوزه محتوا و رســانه 
دیجیتال بیش از ١٣ برابر و با گردش مالی حدود ١٣٢ 
هزار میلیارد تومانی فعالیت مــی کردند و در حوزه 
انیمیشــن بیش از ۴٠ برابر وضع موجود باشد؛ این 
نشانگر وجود ظرفیت باال برای ایجاد هزاران کسب و 

کار و توسعه بازار در داخل و خارج کشور است. 
مدیر رســته فناوری اطالعات طرح توسعه کسب 
و کار و اشتغال پایدار افزود: از آنجا که در این بازار 
بخش خصوصی باید تولید کننده و مصرف کننده 
باشــد، نیازمند نوع جدید از مداخله دولت است و 
ما در وزارت کار بر اساس تجارب گذشته و به ویژه 
تجربه کار مشترک با یونیدو، پشتیبانی از تأسیس 
بنیاد فعلی و چند مورد مشابه را جهت توسعه یک 
صنعت پرظرفیت و پر اشــتغال در دستور کار قرار 

داده ایم.

٢٠٠ شرکت دانش بنیان در حوزه تولید محتوای دیجیتال با اشتغال مستقیم ١۵٠٠ نفر در ٣١ استان کشور ایجاد می شود

بازار ١٣٢ هزار میلیاردی بالقوه  در تولید محتوای دیجیتال

نصب نرخ نامه »آبی و زرد« در 
نانوایی ها از شنبه الزامی شد

رئیس اتــاق اصناف تهــران با اعالم خبــر آغاز 
بازرسی های ویژه مخصوص نانوایی ها از یکشنبه، 
بر الزامی بودن نصب نرخ نامه ٢ رنگ آبی و زرد در 
نانوایی های پایتخت تاکید کرد و گفت: با هرگونه 
تخطی از این نرخ نامه به شدت برخورد خواهد شد.

قاســم نوده فراهانی ، با اعالم آغاز بازرســی های 
ویژه از نانوایی های تهران از روز یکشنبه ١٢ آبان 
ماه در تشــریح جزئیات این خبر اظهــار کرد: بر 
اساس هماهنگی های انجام شده، اتحادیه مربوطه، 
اطالع رســانی های الزم را انجام داده است و مقرر 
شده تمامی نانوایان پایتخت تا روز شنبه نرخ نامه ای 
که در ٢ رنگ زرد و آبی تهیه شده در نانوایی ها و در 

معرض دید عموم نصب کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: بر همین اساس 
از روز یکشنبه، بازرسی های ویژه اتاق اصناف تهران 
با همکاری ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
سازمان صنعت، معدن آغاز خواهد شد و نانوایانی 
که نرخ نامه مذکور را نصب نکرده و از این نرخ نامه 
تخطی کرده باشند، به عنوان گرانفروشی در وهله 
اول اخطار دریافت می کننــد و در صورت تکرار، 
سهمیه آرد آن ها قطع خواهد شد و در مرحله آخر 

نیز اقدام به پلمپ واحد مذکور می شود.
وی تاکید کرد: در این نرخ نامه ها که در ٢ رنگ زرد و 
آبی کمرنگ تهیه شده، وزن چانه و نرخ مصوب نان 
مشخص شده است؛ رنگ زرد برای نانوایی هایی 
است که آرد نیمه یارانه ای دریافت می کنند و در 
اصطالح آزادپز هســتند و نرخ نامه آبی کمرنگ 
برای نانوایی های دولتی اســت که آرد دولتی به 
آن ها تخصیص داده می شود. فراهانی با تاکید بر 
اینکه نرخ نان با مشارکت نانوایان اصالح شده است 
افزود: با توجه به اطالع رسانی انجام شده از سوی 
اتحادیه مربوطه به نانوایان، این انتظار وجود دارد 
که از روز شنبه تمامی نانوایی های سطح پایتخت، 
اقدام به نصب نرخ نامه مذکور کنند و به هیچ وجه از 
قیمت های مصوب تخطی نکنند چراکه بازرسی ها 
برای اطمینان از رعایت قیمت های مصوب نان از 
روز یکشنبه تشدید خواهد شد و با هرگونه تخلف 
در این بخش به شــدت برخورد می شود. به گفته 
رئیس اتاق اصناف، در مرحله بعد قرار است، قیمت 
و نرخ نان های حجیم نیز ساماندهی شود و اطالعات 

تکمیلی در این خصوص اعالم خواهد شد.

قیمت مرغ وارد کانال ١۴ هزار تومان 
شد

یوســف خانی از افزایش ٣٠٠ تومانی نرخ مرغ در 
بازار خبر داد و گفت: امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم 

در خرده فروشی ها ١۴ هزار تومان است.
مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در 
گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش 
٣٠٠ تومانی نرخ مرغ نســبت به ابتدای هفته در 
بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده 
درب مرغداری ۹ هزار و ٢۵٠ تومان، مرغ آماده به 
طبخ در کشتارگاه ١٢ هزار و ۸٠٠ تومان، توزیع 
درب واحد های صنفی ١٣ هزار و خرده فروشــی 
١۴ هزار تومان است. به گفته وی، نرخ هر کیلو ران 
مرغ با کمر ١٢ هزار و ۵٠٠ تومان و ران مرغ بدون 
کمر برابر با قیمت مرغ ١۴ هزار تومان است. یوسف 
خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات در بازار افزود: 
قیمت هر کیلوگرم سینه با کتف ٢۴ هزار تومان، 
ســینه بدون کتف ٢۵ هزار و فیله مرغ ٢۸ هزار 
تومان است. رئیس اتحادیه پرنده و ماهی مدیریت 
مرغداران در عرضــه و ازدیاد تقاضا را دلیل اصلی 
افزایش قیمت مرغ در بازار اعــالم کرد و گفت: با 
توجه به آنکه کمبودی در تولید وجود ندارد، از این 
رو پیش بینی می شود که قیمت مرغ زنده حداکثر 

در دامنه ۹ هزار و ٢۵٠ تومان باشد.
وی قیمت مرغ بعد از ایام صفر را پیش بینی کرد و 
افزود: با توجه به آنکه قیمت مرغ در بازار به باالترین 
حد خود رسیده است، بنابراین با ازدیاد تقاضا دیگر 

تاثیری بر افزایش نرخ در بازار نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: افزایش ۴٠٠ تومانی قیمت مرغ در 
بازار/قیمت هر کیلو مرغ به ١٣ هزار و ۸٠٠ تومان 
رسید. یوسف خانی ادامه داد: مرغداران در روز هایی 
که قیمت مرغ ٢٠٠ تا ٣٠٠ تومان در بازار کاهش 
می یابد، در روز های بعد همواره سعی می کنند با 
مدیریت عرضه، قیمت مرغ را به نرخ دلخواه خود در 
بازار برسانند. رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزایش 
قیمت مرغ زنده به مرز ١٠ هزار تومان را تکذیب 
کرد و گفت: اگرچه مرغداران به بهانه های مختلف 
نرخ مصوب مرغ را قبول ندارند و همواره خواهان آن 
هستند که هر کیلو مرغ زنده با نرخ ١٠ هزار تومان و 
بعضا باالتر در بازار عرضه شود که این موضوع هیچ 

توجیهی ندارد.

خبر

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه در حال حاضر هر تن فوالد ایران در بازارهای 
صادراتی ٣۶٠ دالر اما هر تن فوالد ترکیه ٣۹٠ دالر به فروش می رســد، گفت: از دولت می 
خواهیم یک برنامه روشن برای صنعت فوالد به کار گیرد تا قیمت ها در این بخش متعادل شود.

به گزارش تسنیم، حمیدرضا رستگار، با اشاره به اینکه وضعیت صنعت فوالد مشخص نیست 
و همین موضوع تأثیرات منفی خود را بر بازار فروش آهن و فوالد گذاشته است، اظهار داشت:  
عالوه بر این رکود ساخت و ساز هم باعث شده تا کمتر خرید و فروشی در بازار آهن اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هر تــن فوالد ایران در بازارهــای صادراتی ٣۶٠ دالر اما 
هر تن فوالد ترکیه ٣۹٠ دالر به فروش می رســد، افزود: این ارزان فروشــی آسیب های 
جدی را به صنعت فوالد کشــور وارد می کند. عالوه بر این متأســفانه در بــازار داخلی 
هم هیــچ برنامه روشــن و خاصی برای توســعه و رفع مشــکالت صنعت فــوالد اعالم 
 نشــده که همین امر تولیدکنندگان و فروشــندگان آهن و فوالد را با مشــکالت جدی 

روبه رو ساخته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن تصریح کرد: هم اکنون قیمت آهن ٢۵٠ تا ٣٠٠ تومان افزایش 
یافته است که این موضوع ربطی به بازار نداشــته و به معنای گران شدن آهن نیست بلکه 

نوسانات قیمتی در بخش فوالد عامل این امر شده است.
 رستگار با اعالم اینکه نقش بخش خصوصی در بازار آهن و فوالد کم رنگ شده است، گفت: از 
دولت می خواهیم یک برنامه روشن برای صنعت فوالد به کار گیرد تا قیمت ها در این بخش 

متعادل شود.

مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
گفت: ٣ هزار وکیل را شناسایی کرده ایم که هیچ پرونده مالیاتی 

ندارند و مشخص نیست چطور مجوز گرفته اند.
هادی خانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد، درباره شناســایی سه 
هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی و تمدید پروانه این وکال، اظهار 
داشــت: تمدید یا عدم تمدید پروانه آنها دســت سازمان امور 
مالیاتی نیست. برابر ماده ١۸۶ قانون مالیات های مستقیم هر 
دســتگاهی که مجوز یک فعالیت اقتصادی را می دهد یا مجوز 
یک فعالیت اقتصادی را تمدید می کند، موظف است با سازمان 
امور مالیاتی مکاتبه کند، از سازمان امور مالیاتی استعالم بگیرد، 
اگر سازمان امور مالیاتی اعالم کرد آن فرد بدهکار مالیاتی نیست 

و یا مودی مالیاتی خوش حساب است، نسبت به تمدید اقدام 
کند.مدیر کل بازرســی و مبارزه با فرار مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتی افزود: متأسفانه در برخی از مشــاغل از جمله همین 
٣ هزار وکیل، ایــن همکاری اجرای صحیــح و صریح قانون با 
سازمان امور مالیاتی انجام نشده و نمی شود. ما این ٣ هزار وکیل 
را شناسایی کردیم. بر اساس اطالعات پایه  ای که اخذ کردیم 
این افراد هیچ پرونده مالیاتی نداشتند و مشخص نیست چطور 
مجوز گرفتند.وی ادامه داد: دیتایی کــه ما به عنوان پایه روی 
آن متمرکز شدیم و با سامانه های نرم افزاری خودمان مقایسه 
کردیم که آیا این  تعداد افراد پرونــده مالیاتی دارند یا ندارند، 

اطالعاتی بود که مستقیم از روی سایت کانون وکال برداشتیم.

تمرکز بر ریز تراکنش هــای بانکی و فعالیت های 
اقتصادی وکال

خانی گفت: حتی من با امضای رئیس کل ســازمان، با معاون 
پیشــگیری از جرم قوه قضاییه مکاتبه کردم که اگر می  توانید 
اطالعات مربوط به وکال را دقیق تر در اختیــار ما بگذارید، چه 
آن ها که پرونده مالیاتی دارند و چه آن هــا که پرونده مالیاتی 

ندارند.
وی ادامه داد: ما روی ریز تراکنش هــای بانکی و فعالیت های 
اقتصادی آن ها تمرکز داریم و تالش می کنیم ابعاد فعالیت های 
اقتصادی این قشر را کامل شفاف کنیم ولی هنوز به عدد دقیق 
فــرار مالیاتی وکال نرســیده ایم. خانی افــزود: اینکه ما اعالم 

می کنیم ٣ هزار وکیل فاقد پرونده هستند بر اساس موجودی 
سامانه هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست. اما این که وکال 
چقدر فرار مالیاتی دارند، باید گفت ما فعال در حال جمع  آوری 
تمام دیتاهای وکال در حوزه فعالیت  هــای اقتصادی، دارایی، 
ثروت و تراکنش های بانکی هســتیم که بعد از بررســی رقم 

مشخص می  شود.
مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
گفت: اگر این طیف مانند ســایر گروه  ها فرار مالیاتی نداشته 
باشــند، قطعا در رسانه  ها اعالم می  شــود اما اگر فرار مالیاتی 
محرز شــود، با آنها مطابق مقررات و قانــون قاطعانه برخورد 

خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکــه پس از پایان مهلت 
 ،)FATF( تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف
به صورت خودکار وارد بلک لیست می شویم، گفت: برای خروج 
از بلک لیست باید »برنامه اقدام« بنویسیم که امکان دارد شرایط 

سخت تری در آن مطرح شود.
»فرهاد دژپسند« روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت 
در جمع خبرنگاران، دربــاره مهلت چهار ماهه بــه ایران برای 
تصویب لوایح اف.ای.تی.اف، گفت: در بحــث اف.ای.تی.اف ما 
چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما این 
بار به ما هشــدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل 

تمدید نیست.
وی با بیان اینکه زمان واقعی ما برای تعیین تکلیف این موضوع 
کمتر از چهار ماه است، افزود: زیرا یک ماه پیش از اجالس اصلی، 
نشست مقدماتی تشکیل می شــود که ما باید گزارشی از کار را 

قبل از اجالس مقدماتی ارایه کنیم تا در آنجا بررسی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: طبیعی اســت که اگر 
در مهلت تعیین شده این کار انجام نشــود، به صورت خودکار 
وارد بلک لیست می شــویم که برای خروج از بلک لیست باید 
»برنامه اقدام« بنویســیم که امکان دارد شرایط سخت تری در 

آن مطرح شود.

دژپسند افزود: ما در حال حاضر تالش های خود را انجام داده، 
گزارش ها را ارایه و جلسات را برگزار می کنیم تا به گونه ای عمل 

شود که مشکلی رخ ندهد.
وی درباره تاخیر در تصویب لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف، گفت: 
آیین نامه قانون مبارزه با پولشــویی در ٢۵۸ ماده تنظیم و سیر 
آن طی شده به طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با 
پولشــویی، این آیین نامه به تایید رئیس قوه قضاییه و سپس به 
تصویب دولت رسیده است که این قانون، کمک زیادی کرده و 

بسیاری از بندهای »برنامه اقدام« را پوشش داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همچنین آیین نامه مرکز 

مستقل اطالعات مالی نیز تصویب شده است.
وی ادامه داد: اکنون ٢ الیحه پالرمو و ســی.اف.تی باقی مانده 
که در حال طی مراحل آن هستیم که امیدواری به جمع بندی 

برسیم.
»گروه ویژه اقدام مالی« در  ٢۶ مهرماه برای ششمین بار با تعلیق 
موقتی اقدامات تقابلی علیه ایران موافقت کــرد. این نهاد بین 
المللی می گوید برای آخرین بار به کشــورمان چهار ماه دیگر 
فرصت داده تا تکلیف خود را در قبال دو الیحه باقی مانده از چهار 
الیحه مبتنی بر توصیه های گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با 

تامین مالی تروریسم و پولشویی مشخص کند.

مشکالت آذراب برطرف می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره فعالیت هپکو، گفت: مشکل 
این کارخانه درباره سهامدار اصلی بود که ما زمینه انتقال سهام را 
فراهم کردیم و خوشبختانه این کارخانه با شیوه جدید در حال 

فعالیت بوده و مشکالت بانکی آن برطرف شده است.
دژپسند با بیان اینکه موضوع آذراب با هپکو متفاوت است، اضافه 
کرد: در آخرین جلسه ای که هفته گذشته برگزار شد بخشی از 
مشکالت برطرف و بخشی نیز در حال رفع شدن است، موضوع 
روی روال قرار گرفته است که معتقدم بزودی همه مشکالت آن 

رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: ما برای آذراب حتی مشکل تقاضا نیز نداریم زیرا 

قراردادهای خیلی خوبی دارد.

کمک دولت به بورس با تصویــب معافیت مالیاتی 
تجدید بر ارزیابی ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره کاهش شــاخص بورس در 
هفته گذشــته گفت: دیروز دوباره بخشی از این کاهش جبران 
شد. بورس همین شرایط را دارد و خوشبختانه مدیریت می شود.

دژپســند با بیان اینکه نوع کار بورس همین است، اضافه کرد: 
 شــرایط، میزان عرضه و تقاضا و نوع ریســک، عواملی به شمار 

می روند که بر بورس تاثیر گزار هســتند. وی یادآور شد: اکنون 
اتفاق خاصی که بگوییم در حال رخ دادن بوده و موجب نوسان 

بورس شود، وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: حتی در صدد هستیم که 
آیین نامه مربوط به معافیت مالیاتی تجدید بر ارزیابی ها را دولت 
هر چه سریعتر تصویب کند. تا به رونق بیشتر بورس کمک کند.

دژپسند اضافه کرد: بدین ترتیب شرکت های بورس در صورت 
تجدید ارزیابی دارایی ها، از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

به دنبال توسعه صادرات غیر نفتی هستیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره صدور مجوز 
صادرات برای صادرکنندگانی که ارز خود را باز نگردانده اند، گفت: 

صدور مجوز صادرات، دارای روال خود است.
دژپسند با بیان اینکه دنبال توسعه صادرات غیر نفتی هستیم، 
افزود: می خواهیم صادرات غیر نفتی هر چه بیشتر افزایش یابد. 
سعی می کنیم از اعمال محدودیت مقداری بر روی صادرات غیر 

نفتی خودداری کنیم.
وی درباره شفاف کردن فهرســت دریافت کنندگان ارز، گفت: 
این اقدام را بانک مرکزی انجام می دهد که اطالع داده در حال 

انجام است.

بالتکلیفی در بازار آهن فروشان

ارزان فروشی فوالد  در بازارهای  صادراتی

مدیر کل بازرسی سازمان مالیاتی:

۳ هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند

وزیر اقتصاد: 

مهلت  FATF  کمتر از چهار ماه  است  
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هفتمين نمايشــگاه بين المللي نوآوري و فناوري ربع رشــيدي، موسوم به 
»رينوتكس ۲۰۱۹«، در حالي با هدف تجاري ســازي فناوري، بسترسازي 
براي تكميل چرخه علم تا فناوري و فناوري تا كســب وكار، شناســايي و 
معرفي نوآوري هــا و اختراعات فناورانه و طرح هــا و ايده هاي دانش محور، 
سيزده تا هفدهم آبان ماه ســال جاري در محل نمايشگاه بين المللي تبريز 
برگزار مي شود كه كارشناســان مداومت در برگزاري آن را از منظر كمك 
به رونق بازار فناوري در كشور بسيار مهم ارزيابي مي كنند. به گزارش ايرنا، 
نمايشگاه فناورانه »رينوتكس ۲۰۱۹« در ۱۸ بخش تخصصي براي شناسايي 
فناوري هاي برتر با قابليت تجاري ســازي در تبريز برگزار مي شود و تداوم 
برگزاري آن نشان دهنده نهادينه شدن اين رويداد مهم علمي- فناورانه در 
حوزه فناوري از يك سو و عالقه مندي شركت هاي فناور كشور به شركت در 

آن از سوي ديگر است. 
تجاري ســازي فناوري، بسترســازي براي تكميل چرخه علم تا فناوري و 
فناوري تا كسب و كار، شناســايي و معرفي نوآوري ها و اختراعات فناورانه و 
طرح ها و ايده هاي دانش محور، معرفي توانمندي هاي پژوهشي و فناوري و 
بسترسازي براي كاربردي كردن آنها، ايجاد ارتباط بين دانشگاهيان و فناوران 
با بخش هاي مختلف اقتصادي و اجرايي، گســترش همكاري هاي فناورانه 
منطقه اي، ملي و بين المللي، ايجاد فضاي مناسب كسب و كار براي نخبگان 
علمي و فناوري و شكل گيري شركت هاي دانش بنيان، جذب سرمايه گذار 
داخلي و خارجي براي فرصت هــاي ســرمايه گذاري دانش بنيان از جمله 
اهداف اين نمايشگاه است. بديهي است كه نمايشگاه »رينوتكس« تبريز در 
دوره هاي گذشته برگزاري آن داراي نقاط قوت و ضعفي بوده كه شناسايي 
و رفع آنها مي تواند به ارتقاي جايگاه آن در ميان نمايشــگاه هاي بين المللي 
مشابه و به تبع آن ايجاد فضاي گسترده تر براي عرضه و نمايش محصوالت 

شركت هاي فناور ايراني باشد. 

نمايشگاه رينوتكس توقف ناپذير است
معاون هماهنگي امــور اقتصادي اســتاندار آذربايجان شــرقي، برگزاري 

نمايشــگاه رينوتكــس را توقف ناپذير توصيف كــرد و گفــت: روز به روز 
ضرورت برگزاري نمايشــگاه رينوتكس بيش از اندازه احســاس مي شود. 
علي جهانگيري افزود: هفتمين نمايشــگاه بين المللي نــوآوري و فناوري 
صرفا يك نمايشــگاه براي به نمايش گذاشتن فناوري ها نيست، بلكه هدف 
از آن عرضه فناوري و در نتيجه عقد تفاهمنامه و تجاري ســازي است. وي 
با اشــاره به ايجاد زون تخصصي نيازهاي فناورانه در نمايشــگاه امســال، 
اظهار كرد: با ايجاد اين زون تالش مي شــود تا نيازهــاي بخش صنعت تا 
حد امكان شناســايي و در اين نمايشگاه ارائه شــود. رئيس ستاد اجرايي 
هفتمين نمايشگاه نوآوري و فناوري ربع رشيدي )رينوتكس( با بيان اينكه 
موضوع نيازهــاي فناورانه بخش صنعت در دوره هاي قبلي نمايشــگاه هم 
مطرح بود، افزود: مشــكل اصلي در اين حوزه شــفاف نبودن نيازها و عدم 
توانايي بخش صنعت در تبيين آنهاســت. وي دانش بنيان بودن نمايشگاه 
را از ويژگي هاي ممتاز آن دانســت و گفت: نخســتين دوره نمايشــگاه در 
ســال ۱۳۹۲ كه رهبر معظم انقالب در آخر ســال سياســت هاي اقتصاد 
 مقاومتي را مطرح كردند، برگزار شــد كه يك بنــد آن اقتصاد دانش بنيان 

است. 
جهانگيري افزود: در شهريور ۱۳۹۳ سياست هاي اقتصاد مقاومتي ابالغ شد 
و ما همچنان روش خود را ادامه داديم تا اينكه در سال ۱۳۹۴ بحث نيازهاي 
فناورانه را در اين نمايشگاه مطرح كرديم، در آن زمان فناوران طرح هاي خود 
را در معرض ديد قرار مي دادند و دانشگاه ها نيز دستاوردهاي خود را براي نياز 
صنايع و واحدهاي توليدي ارائه مي كردند اما از ســال دوم نمايشگاه تالش 
كرديم نيازهاي فناورانه بسيار مطرح شود يعني هم دستگاه هايي كه نيازمند 
فناوري بودند، را به ميدان بياوريم. جهانگيري ادامه داد: از ســال ۱۳۹۷ با 
جدي شــدن بحث تحريم ها همه فهميدند كه توجه و اتكا به اقتصاد دانش 
بنيان يك امر اجتناب ناپذير است و بايد به دانش داخلي اتكا كنيم؛ هر قدر 
كشاورزي، صنايع و واحدهاي توليدي ما متكي به دانش بومي و نيز دانش 
روز باشد به همان ميزان اثرگذاري آن بيشتر خواهد شد. وي گفت: از سال 
۱۳۹۳ وزارت صمت طرح توجيهي براي اين نمايشــگاه داشت كه از طرف 

دولت واردات بيش از ۳۰۰۰ كاال ممنوع شد كه اين فرصت بسيار مناسبي 
براي استفاده از فناوري داخلي بود؛ اميدوارم با اين رويكرد فعاالن اقتصادي 
و كارگزاران به اين نتيجه برسند كه رويكرد توسعه معطوف به دانش بومي 
باشد ضمن اينكه در بخش فناوري و عرضه افزايش قابل توجهي وجود دارد. 
معاون امــور اقتصادي اســتاندار آذربايجان شــرقي با بيــان اينكه امروز 
همه رينوتكس را مي شناســند، افزود: اســتقبال خوبي طي اين ســال ها 
از نمايشــگاه رينوتكس به عمــل آمــده و از طرفي نيازهــاي طرف هاي 
متقاضي فنــاوري نيز جدي شــده اســت؛ همــكاري بــا وزارت صمت 
 افزايــش يافتــه و امســال وزارت صمت تعامــل خوبي با ســازمان هاي

 مختلف دارد. 
جهانگيري با تاكيد بر اينكه در بخش معدن نياز به فناوري ســاخت داخل 
جدي است، خاطرنشان كرد: به همين منظور حداقل ۲ هزار مترمربع فضا 
براي نيازهاي صنعت و معدن در اين نمايشــگاه اختصاص يافته اســت و 
همزمان با نمايشگاه رويدادهاي مختلفي را پيش بيني كرده ايم و در اين حوزه 
برنامه هاي مختلفي براي سهولت در فضاي كسب و كار در دست داريم. وي 
با بيان اينكه متاســفانه همچنان در ادارات دولتي و شركت هاي خصوصي 
اقتصاد به شكل سنتي ديده مي شود، اظهار كرد: اما در اقتصاد دانش بنيان 

روش هاي مختلفي هست كه الزم است نهادهاي حمايتي پاي كار بيايند. 
جهانگيري با تاكيد بر برگزاري پربارتر نمايشگاه امسال، گفت: هر سال بهبود 
مستمر را در نمايشگاه شاهد هستيم نيازها احصا شده اند و بر اساس نيازها 
فناوري نيز عرضه مي شود، كل استان درگير برگزاري اين نمايشگاه هست 
و نمايشگاه با روش متفاوتي به پيش مي رود و اميدوارم شاهد نمايشگاهي 

پربار باشيم. 
دبير ســتاد اجرايي هفتمين نمايشــگاه نيز در رابطه با نمايشــگاه اظهار 
كرد: دبيرخانه ســتاد اجرايي هفتمين نمايشــگاه رينوتكس برنامه ريزي 
را از اوايل ســال شــروع كرده است و بر اســاس اركان نمايشــگاه دبيران 
 كميته ها فعال شــدند، كارهاي مختلفي انجام شــده و تالش مان تاكنون 

اثربخش بوده است. 

نمايشگاه رينوتكس، فرصتي براي تجاري سازي ايده هاي فناورانه
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هيچ جاده اي در زندگي بن بســت نيســت. اگر باور نمي كني، چند قدم جلوتر برو... جاده 
ديگري باز مي شود. تا وقتي نشسته باشيم، همه جا بن بست است.
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معاون امور اقتصادي معاون اول رئيس جمهوری: 
حركت كشور به سمت شركت هاي دانش بنيان و 

استارت آپ ها تسريع مي شود
معاون هماهنگي امور اقتصادي و زيربنايي معاون اول رئيس جمهوری گفت: 
كشور با سرعت به سمت بهره گيري از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان و 
استارت آپ ها در حركت است. به گزارش ايسنا، سعيد شيركوند در نشست 
با فعاالن كسب وكارهاي نوپا و دانش بنيان استان كه در مجتمع نيمه صنعتي 
پارك علم و فناوري گيالن در فشتام رشت برگزار شد، اظهار كرد: ابتدا بايد 
با حمايت از دانش فني و پژوهش هايي كه در مراكز رشد صورت مي گيرد 
تجاري سازي انجام شود و سپس تبديل به محصول شده و روانه بازار شود. 
وي تصريح كرد: ماحصل تالش فعاالن عرصه توليد بهره وري بيشــتر در 
حوزه هاي مختلف از جمله كشاورزي و صنعت است كه درآمدزايي، توسعه 

اشتغال و رونق توليد را به همراه دارد. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و زيربنايي معاون اول رئيس جمهوری با 
اشاره به لزوم فراهم كردن زيرســاخت هاي اوليه براي انجام فعاليت هاي 
توليدي و صنعتي از سوي دولت، بيان كرد: دولت زيرساخت هاي پژوهشي 
شامل مكان و امكانات را براي فعاالن و عالقه مندان به فعاليت در اين حوزه 
را فراهم مي كند. شيركوند گفت: بخش خصوصي بايد با ارزيابي صحيح از 
ميزان سودآوري فعاليت مدنظر، وارد جريان فعاليت توليد شود و نسبت به 

مقوله بازار رقابتي توجه ويژه اي داشته باشد. 
وي افزود: در شرايط فعلي كشور كه مســاله تحريم مشكالتي را در حوزه 
اقتصاد كشور به وجود آورده، بانك ها بايد به سمت حرفه اي شدن حركت 
كننــد و حمايت هاي بيشــتري از بخش خصوصي انجــام دهند. بخش 
خصوصي نيز با كسب ســود و حفظ تعادل بين هزينه و درآمد در جريان 
فعاليت اقتصادي، مي تواند توسعه كشور را محقق كند. معاون هماهنگي 
امور اقتصادي و زيربنايي معــاون اول رئيس جمهوری بــا تاكيد بر لزوم 
بهره گيــري از ابزارهاي كارآمد در چرخه توليد، تصريح كرد: در شــرايط 
كنوني كشور بايد صاحبان مشاغل، استارت آپ ها و بخش خصوصي با قدرت 

و هوشياري بيشتري حركت كنند. 
اين مقام مسئول عنوان كرد: امروز دانش فني در كشور به جايگاه قابل قبولي 
رسيده كه مي توان آن را تجاري ســازي كرد، ازاين رو بايد نگاه ما به سمت 
حوزه كسب و كار جديد باشــد و نقش انكارناپذير استارت آپ ها در ايجاد 

اشتغال و رشد اقتصادي مورد تحليل قرار گيرد. 

شركت هاي دانش بنيان مناطق محروم تسهيالت 
دريافت مي كنند

معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري اعالم كرد شركت هاي مناطق 
كم برخوردار مي تواند تسهيالت ويژه با سود ۴ تا ۱۰ درصد دريافت كنند. 
به گزارش معاونت علمي و فناوري رياســت جمهوري، براساس توافقنامه 
صورت گرفته بين معاونت علمي و فناوري و معاونت توســعه روستايي و 
مناطق محروم كشور، كليه شركت هاي حائز شرايط از جمله شركت هاي 
دانش بنيان ســاكن روستاها و محدوده هاي تعيين شــده، در صورتي كه 
از شرايط الزم برخوردار باشــند، مطابق قوانين و آيين نامه ها جهت اخذ 
تسهيالت روستايي معرفي مي شوند. هدف اصلي اين طرح ايجاد و توسعه 
زمينه هاي گسترش اشــتغال پايدار و قابل اتكا در مناطق روستايي است. 
توان افزايي ميليون ها روستانشــين مي تواند اثــرات كالن ملي همچون 

معكوس شدن مهاجرت از شهرها به روستاها را به همراه داشته باشد. 
به همين جهت به استناد آيين نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه و ايجاد 
اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملي، پرداخت تسهيالت اشتغال زا انجام مي گيرد. سرمايه گذاران، 
كارآفرينان و متقاضيان بخش خصوصي و تعاونــي از محل تلفيق منابع 
صندوق توسعه ملي با موسسات عامل، مي توانند از اين تسهيالت بهره مند 

شوند. 
 همچنين با توجه به توافقات ذكرشــده، شــركت هاي پيشــرو كه نقش 
ساماندهي زنجيره محصوالت و خدمات را ايفا مي كند، مشمول بهره مندي 

از تسهيالت اشتغال پايدار روستايي خواهند شد. 
شركت هاي حائز شرايط، شــركت هاي دانش بنيان و تمام افراد مشمول 
طرح مي توانند از اين فرصت براي رونق كار و اشتغال در مناطق روستايي 
يا كم برخــوردار محل ســكونت خود بهــره ببرند. زمينه هاي اشــتغال 
پيش بيني شده در طرح مذكور بســيار متنوع است. دام و طيور، باغداري، 
شيالت، گلخانه، گياهان دارويي، خدمات تجاري، خدمات فني و مهندسي 
بخش كشــاورزي، خدمات ماشيني كردن كشــاورزي، صنايع تبديلي و 
تكميلي كشاورزي و منابع طبيعي شامل جنگل كاري پرورش نهال و غيره، 
معادن كوچك، فعاليت هاي خدماتي مانند ارتباطات، گردشگري، اصناف، 
ورزشي و حوزه هاي فرهنگي از جمله حوزه هاي كاري است كه مي توانند از 

اين خدمات بهره مند شوند. 
نرخ سود تسهيالت براي براي مناطق روستايي و عشايري مرزي ۴ درصد 
و براي مناطق روســتايي و عشــايري غيرمرزي ۶ درصد است. همچنين 
شركت هاي مستقر در نواحي صنعتي و شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر جمعيت 

نيز مي توانند از تسهيالت با نرخ ۱۰ درصد برخوردار شوند. 
هرچند منابع ريالي اين تسهيالت مســتقيما در اختيار معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري قرار نگرفته اســت، اما اين معاونت تالش دارد با 
جلب همكاري ديگر دستگاه ها، روستاييان و مرزنشينان كار آفرين و صاحب 
فكر و ايده بيشترين بهره را از اين تسهيالت ببرند. بر اين اساس تالش شده 
است تا با تمركز روي مناطق كم برخوردار، اين گونه منابع در چارچوب هاي 
تعيين شده براي اين معاونت، به سوي اين مناطق هدايت و راهبري شود. 

ايجاد مشــاغل جديــد و حمايت از كســب و كارهــاي كوچك مقياس 
در مناطــق روســتايي مي توانــد عاملــي كليــدي در توســعه پايدار 
اشــتغال در ســطح ملي باشــد. ايجــاد صنايــع تبديلي وابســته به 
 محصوالت كشــاورزي يكــي از اولويت هــاي مهم اين طرح محســوب 

مي شود. 

دلگرم شــدن اســتارت آپ ها با ايجاد طرح هاي 
حمايتي

معاون وزير و رئيس ســازمان فناوري اطالعات گفت: بــا ارائه مجموعه 
تسهيالت و برداشتن موانع براي فعاليت اســتارت آپ ها طرح نوآفرين را 
اجرايي كرديم كه اين طرح مي تواند به دلگرم شــدن استارت آپ ها براي 

فعاليت در اقتصاد كشور كمك كند. 
به گزارش فارس، امير ناظمی با اشــاره به مشــكل فرار استارت آپ ها از 
ايران گفت: مشكل فرار اســتارت آپ ها همانند مهاجرت نخبگان است و 
فقط يك وزارتخانه و نهاد نبايد متولي و پيگيري آن باشد. به هر حال اين 
مشكلي است كه در كشور وجود دارد و بايد همه نهادهاي مرتبط براي آن 
چاره انديشي كنند. وي افزود: كساني كه ادامه تحصيل مي دهند نيز افرادي 
هستند كه توانستند با مجموعه اي از شــاخص ها به درجه اي از تحصيل 

برسند و نياز به ايجاد زيرساخت ها براي اشتغال اين افراد هم وجود دارد. 
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تصور كنيد  در شرايطی كه 
غول های جستجوگر مرتب 
مشــغول رصد ســايت ها 
هســتند، فيلتر شدن يك 
سايت كســب وكار آنالين، 
می تواند چه ضربه مهلك و جبران ناپذيری را به رتبه 
آن سايت در گوگل، ياهو، الكسا و البته ميزان بازديد 
سايت فيلترشده وارد  كند. طبيعی است كه بعد از رفع 
فيلتر شدن، بازگرداندن آن سايت به جايگاه قبلی اش 
در بين مخاطبان و موتورهای جستجو، كاری بسيار 
سخت است كه زمان زيادی را می برد و گاه با توجه به 
جلو افتادن رقبا ممكن است ناممكن نيز بشود. اين در 
حالی است كه پيش از اين خيلی از مسئوالن در مورد 
فيلترينگ صاحب اختيار بودند؛ اما از سال گذشته و 
پس از فيلترينگ تعدادی از سايت های گردشگری و با 
ابالغ بخشنامه كارگروه »كاهش موانع كسب وكارهای 
مجازی« به كليه دستگاه های اجرايی، هيچ دستگاه 
دولتــی نمی تواند از هيــچ كســب وكار مجازی به 
صورت مســتقيم شــكايت كند و هر نوع شكايت از 
اين كســب وكارها پيش از ارجاع بــه قوه قضائيه و 
دســتور فيلتر از ســمت اين نهاد بايد در كارگروه 
تعيين مصاديق مجرمانه مورد بررســی قرار بگيرد.

شب دوشنبه ســرويس »رايچت« پلتفرم گفتگوی 
آنالين و ارتباط با مشــتری فيلتر شد؛ اما ۱۲ ساعت 
از اين اتفاق نگذشت كه اعالم شــد با پيگيری های 
صورت گرفتــه از ســمت اتحاديه كســب وكارهای 
مجازی، معاونت فضای مجازی دادستانی كل كشور 
دستور به رفع موقت فيلتر اين سرويس را داده اند.در 
همين زمينه معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان 
فناوری اطالعات می گويد كه دليل فيلتر شدن اين 
ســرويس ارتباطی با درخواســت دولت ندارد. امير 
ناظمی در اين مورد گفت: »از ســال گذشته به كليه 
دستگاه های اجرايی مشخص كرديم كه هيچ دستگاه 
دولتی نمی توانــد از هيچ كســب وكاری مجازی به 
صورت مســتقيم شــكايت كند و هر نوع شكايت از 
 اين كســب وكارها پيش از ارجاع بــه قوه قضائيه و 
دستور فيلتر از سمت اين نهاد بايد در كارگروه تعيين 
مصاديق مجرمانه مورد بررسی قرار بگيرد. بنابراين 
با اطالعاتی كه از طرح شكايت در اين كارگروه دارم 
می توانم با قاطعيت بگويم كه هيچ شكايتی از سمت 
دولت عليه »رايچت« نشــده كه در نهايت منجر به 
فيلتر اين سرويس شود.«او با اشــاره به روند فيلتر 
و رفع فيلتر موقت اين ســرويس تاكيد می كند كه 
احتماال اين درخواست فيلترينگ در كميته آنالين 
كارگروه تعييــن مصاديق مجرمانه مطرح شــده و 
فيلترينگ »رايچت« هم از سمت اين كارگروه اتفاق 
افتاده اســت. آن طور كه ناظمــی می گويد وزارت 

ارتباطات هيچ حــق رای  در كميته آنالين كارگروه 
تعيين مصاديق مجرمانه نــدارد و هر كدام از ۵ عضو 
كه در اين كميته فرعی به صورت آنالين حضور دارند 
)پليس فتا، دادستانی، صداو ســيما، وزارتخانه های 
اطالعــات و ارشــاد( می توانند به صورت مســتقل 
يك ســرويس مجازی را فيلتر كننــد. پيش از اين 
بارها وزارت ارتباطات، دو نماينده مجلس عضو اين 
كارگروه و همچنين معاون حقوقی رئيس جمهوری 
نســبت به روند برگزاری جلســات آنالين كارگروه 
تعيين مصاديق محتــوای مجرمانه انتقــاد و اعالم 
كرده بودند كه برگزاری جلســات ايــن كارگروه به 
اين شــيوه از نظر حقوقی درســت نيست. هرچند 

كه در مقابل اين انتقاد ها سرپرســت معاونت فضای 
مجازی هم برگزاری آنالين جلســات اين كارگروه 
را براســاس مصوبات داخلی اين كارگــروه قانونی 
اعالم كرده بود. با تمام اينها به دنبال اين اعتراض ها 
اخيرا دو جلســه اين كارگروه به صــورت حضوری 
برگزار شده اســت؛ اما به نظر می رســد با توجه به 
اتفاق اخير برای فيلتر شــدن »رايچت« تصميمات 
برای فيلترينگ ســرويس های آنالين همچنان به 
شــيوه ســابق رخ می دهد. حال بايد ديد اين شيوه 
تا كی ادامه خواهد داشــت و آيا اعضــای آن پيش 
 از فشردن دكمه فيلترينگ آســيب های اين كار را

 در نظر گرفته اند؟

دادستانی كل كشور بداند كه با فشار دادن دكمه فيلترينگ چه مشكالتی برای كسب وكارها ايجاد خواهد شد

شوک  فیلترینگ به کسب وکارهای    اینترنتی  
 چرا  هر  روز  به  بهانه ای دكمه  فيلترينگ    فشرده  می شود؟                            »رايچت« فيلتر و موقتاً رفع فيلتر شد

مينا حسينی
News kasbokar@gmail.com

دولت و قوه قضائيه در مورد فيلترينگ تعامل کنند 
رضا الفت نسب، سخنگوی اتحاديه کسب وکارهای مجازی

دولت سال گذشته توافقی در راستای كاهش موانع كسب وكارهای مجازی انجام داده بود كه طبق آن كليه دستگاه های اجرايی نمی توانند از هيچ كسب وكار مجازی به صورت مستقيم شكايت كنند؛ يعنی دولتی ها بايد قبل از 
شكايت بردن در كميته ای در معاونت حقوقی رئيس جمهوری صحبت كنند؛ اما اعضای اصلی كميته مصاديق مجرمانه می توانند مستقالً درخواست فيلتر بدهند و اين كار جزو اختيارات آنهاست. هنوز برای ما مشخص نيست 
كه در مورد »رايچت« چه اتفاقی افتاده و قطعاً براساس دستورالعمل هايی كه احتماال كميته مصاديق مجرمانه دارد و داشته، اقدام به فيلتر آن كرده است. نكته مهم اين است كه دوستان معاونت فضای مجازی دادستانی برخالف 
سال های قبل يك سری توضيحات و نامه هايی كه دوستان »رايچت« دادند را خيلی سريع بررسی كردند و موقتا دستور رفع فيلتر را دادند تا در فرصت جديد بشود بررسی بيشتری كرد. قطعاً نفس كار فيلتر كردن اتفاق خوبی 
نيست. ما به شدت دنبال تعامليم و خوب است اين تعامل بين دولت و قوه قضائيه اتفاق بيفتد و آن تعامل اگر اتفاق بيفتد خيلی موضوعات حل وفصل می شود و اين وسط كسب وكارها ضربه نمی خورند. از طرفی كسب وكارها هم 
بايد مراقب باشند. موردی كه قطعاً به آن اعتقاد داريم اين است كه نه »رايچت« و نه هيچ كسب وكاری كه  به صورت رسمی كار می كند دنبال اين نيست كه خطايی كند كه منجر به فيلترش شود؛ اما هميشه از دوستان دادستانی 
خواستيم و پيگيرش هستيم كه قبل از فيلتر تذكری بدهيد و اگر موضوع رفع نشد اقدام به فيلتر كنيد. اميدواريم اين اتفاق يك روز بيفتد. رويكرد دوستان معاونت فضای مجازی و آقای جاويدنيا كه يك سالی است دبير كميته 
مصاديق است، نسبت به كسب وكارها مثبت بوده است. اميدواريم دليل اين فيلتر مشخص شود. مسئوالن »رايچت« هم قول داده اند كه اگر مواردی باشد آن را رفع می كنند. اين را ما بايد باالخره به جايی برسانيم و اين كار صرفا با 
تعامل حل خواهد شد؛ يعنی طرفين بايد با هم صحبت كنند. دوستان دادستانی هم بدانند كه باالخره با فشار دادن دكمه فيلترينگ چه مشكالتی برای كسب وكارها ايجاد خواهد شد و اگر از قبل به آنها اطالع داده شود حتما بيش 
از ۹۹ درصد موارد با تذكر قبلی حل می شود چون اينها پلتفرم هستند. »رايچت« يك محيط گفتگو است كه بين مشتری و كسب وكار قرار داد، اينكه چه اتفاقی آنجا افتاده است، مشخص نيست. اين مورد چت معمولی نيست، 
بلكه چت كاری است. با وجود اينكه همه می دانيم فيلتر كار خوبی نيست؛ اما من نگاه جديدی كه به اين موضوع شده و رفع فيلتر كه در ساعت های نيمه شب روز تعطيل اتفاق افتاد را به فال نيك می بينم و حاال خيلی از دوستان 
معترض هستند كه چرا اين را به فال نيك می بينيد. ما بايد قبل از اينكه فيلتر را ببينيم سابقه  فيلتر كردن را هم ببينيم. از قبل وقتی می خواستند كسب وكاری را فيلتر كنند آخر هفته اين كار را می كردند كه تا اين كسب وكار 
می خواست آن را پيگيری و رفع كند چندين روز پلتفرم او فيلتر بود. مثال سايت »ايستگاه« سر يك مسئله ساده و جزئی باالی ۳۰ روز فيلتر بود. اين نگاهی كه االن می آيد و بررسی می كند و متوجه می شود كه اين كسب وكار واقعا 
دچار مشكل می شود و سعی می كند اين فيلتر را رفع موقت كند واقعا نگاه خوبی است و  با تعامل كامال قابل حل است. يك جاهايی را ما به عنوان حاكميت بايد كمك كنيم. كمی چشم پوشی كنيم. البته تخلف اصال كار خوبی 
نيست؛ اما تخلفی كه من به عنوان يك پلتفرم واقعا نقش عمده ای در آن نداشتم می تواند با تذكر رفع شود. اتحاديه به عنوان تشكل رسمی كسب و كارهای آنالين در اين موضوع ورود كرد و  با تعامالتی كه وجود داشت دوستان 
حرف درخواست رفع مشكل را قبول كردند و »رايچت« به طور موقت رفع فيلتر شد. بايد توجه كنيم اين شركت ها شركت های دانش بنيان هستند كه از يك سری فيلترها گذشته اند. باالخره نگاه ما بايد نگاه حمايتی باشد. ما نبايد 
مشتريان كسب وكارها را درگير كنيم. اميدواريم كه ديگر شاهد اين اتفاقات نباشيم. از سوی ديگر بايد ابعاد اين موضوع به صورت جامع و در فضايی تعاملی بررسی شود. كسب و كارهای فوق كسب و كارهای پلتفرمی هستند، 
احتماال در يكی از كسب وكارهای سرويس گيرنده عمل مجرمانه اتفاق افتاده است. اين كسب وكار كاربرمحور است؛ يعنی كاربران نقش  محوری در آن دارند و در حال فعاليت هستند. مجوز كسب وكارهای كاربرمحور را ارشاد 
می دهد كه متاسفانه صدور آن زمان بر است و بارها آن را به وزارت ارشاد اعالم كرديم و تقاضای كاهش زمان صدور مجوز را كرده ايم ولی متاسفانه اتفاق خاصی نيفتاده است. در كسب و كارهای كاربر محور اصوالً در صورت تخلف 

كاربر اكانت شان مسدود خواهد شد و كل پلتفرم درگير آن نمی شود  و آسيب نمی بيند.

هيچ نهادی هنوز به ما اعالم نكرده دليل فيلتر »رايچت« چيست
قادر صادقی، هم بنيان گذار »رايچت«

پلتفرم »رايچت« عصر روز دوشنبه فيلتر شد. اينكه فيلترينگ از سمت كدام نهاد است، فعال مشخص نيست. طبق پيگيری كه انجام داديم  امير ناظمی، معاون وزير ارتباطات گفتند كه از سمت دولت نبوده است. اين در حالی است 
كه روز دوشنبه ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر به ما ايميلی به عنوان اطالع رسانی زدند كه طبق ماده ۲۱ قانون مدنی محتوای پلتفرم مجرمانه است و آن را بررسی كنيد. ما چك و پيگيری كرديم؛ ولی به نتيجه ای دست نيافتيم. ساعت ۱۰ 
شب بود كه سايت فيلتر شد. نيمه های شب رضا  الفت نسب از طرف اتحاديه كسب وكارهای مجازی پيگير رفع فيلتر بودند. فيلترينگ را از سمت كميته فيلترينگ پيگيری كرديم و رفع فيلتر موقت دادند كه تعطيالت فيلتر نباشيم؛ 
ولی امروز هم كه پيگيری كرديم مسئول آن نبود و بعد تعطيالت و در هفته بعد دوباره بتوانيم آن را پيگيری كنيم. توجه داشته باشيد كه محتوای »رايچت« توسط مخاطب توليد می شود و خود كسب وكارها هستند كه آن كانتنت را 
توليد می كنند. از طرف ديگر به همان ايميل هم پاسخ داديم كه كدام بخش ايراد دارد كه ما بررسی كنيم؛ ولی هنوز جوابی نگرفته ايم و مجبور شديم مستقيم پيگيری كنيم كه فعال نتيجه اين شده است كه »رايچت« را از فيلتر بعد از 

يكی دو ساعت به طور موقت درآوردند. ما فعال از طريق دادستانی پيگير هستيم كه ببينيم دليل اين كار چيست. درست است پلتفرم ما چت است؛ ولی چتی كه برای كسب وكارهاست. 
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