
قیمت های نفت در ژانویه تحت تاثیر شیوع ویروس کرونای 
جدید که جان بیش از ۲۰۰ نفر را گرفت و شمار مبتالیان به 
آن رو به افزایش است، بیش از ۱۵ درصد کاهش پیدا کردند 
که بزرگترین کاهش قیمت نفت در ژانویه از سال ۱۹۹۱ به 

این سود بود.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت روز جمعه که معامله 
گران به ارزیابی شیوع ویروس کرونای جدید و تاثیر احتمالی 
آن روی رشد اقتصادی جهانی و تقاضا برای نفت پرداختند، 

نزول کرد.
لوکمان اوتونوگا، تحلیلگر ارشــد در شــرکت FXTM به 
مارکت واچ گفت: قیمت های نفت هفته گذشته تحت تاثیر 
تشدید نگرانی ها نسبت به شیوع ویروس مرگبار چینی که به 
تقاضا برای سوخت آسیب خواهد زد، با ریزش روبرو شدند. 
نگرانی و ابهام درباره گسترش این بحران و پیامدهای آن بر 
رشد اقتصاد جهانی ممکن است باعث کاهش بیشتر قیمت 
نفت شــود. با توجه به این که چین بزرگترین مصرف کننده 
انرژی در جهان است، کندی رشد تقاضای این کشور ممکن 

اســت بازارهای نفت را بی ثبــات کنــد. وی در ادامه افزود: 
بسته شدن شــاخص قیمت نفت آمریکا در پایین ۵۲ دالر 
ممکن است باعث شود قیمتها حمایت در سطح ۵۰ دالر را 
که پایینترین قیمت از ژانویه سال گذشته به شمار می رود، 

امتحان کنند.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۵۸ سنت 
معادل ۱.۱ درصد کاهش پیدا کرد و در ۵۱ دالر و ۵۶ سنت 
در هر بشکه بسته شد. این شــاخص قیمت کاهش هفتگی 
۴.۹ درصدی را ثبت کرد و در ژانویه ۱۵.۶ درصد افت داشت.

بهــای معامــالت آتــی نفــت بنــرت ۱۳ ســنت معادل 
۰.۲ درصد کاهــش پیدا کــرد و در ۵۸ دالر و ۱۶ ســنت 
در هر بشــکه بســته شــد. نفت برنــت بــرای کل هفته 
 ۴.۲ درصــد و بــرای ژانویــه ۱۲ درصــد کاهــش قیمت 

نشان داد.
بهــای نفــت در معامــالت روز جمعــه ابتدا تحــت تاثیر 
اخباری مبنــی بر این که عربســتان ســعودی مذاکرات با 
اعضای اوپک برای جلــو انداختن زمان برگزاری نشســت 

 اوپک از اوایــل مارس به اوایــل فوریه را آغاز کرده اســت، 
حمایت شدند.

منابع آگاه در اوپک پالس اظهــار کردند هیچ تصمیم نهایی 
درباره تاریخ جدید دیدار رســمی اوپک گرفته نشده است و 
همه اعضای اوپک هنوز با این تصمیم موافق نیستند. پیشتر 
گزارش شــده بود که اعضای اوپک در حال بررسی کاهش 
بیشــتر تولید نفت یا تمدید مدت اجرای پیمــان فعلی در 
واکنش به افت شدیدی هســتند که قیمتهای نفت به دلیل 

نگرانی از شیوع ویروس کرونا در چین پیدا کرده اند.
الکساندر نواک، وزیر انرژی روســیه روز جمعه گفت روسیه 
آماده است زمان نشست با اوپک و سایر متحدانش را از مارس 
به فوریه تغییر دهد تا به تاثیر این اپیدمی بر تقاضای جهانی 
برای نفت بپردازد. وی ســرگرم مذاکره با عربستان سعودی 
است و کشــورهای تولیدکننده نفت به زمان بیشتری برای 

ارزیابی و تصمیم گیری درباره زمان نشست خود نیاز دارند.
اما برخی از تحلیلگران بر این باورند که جلو انداختن نشست 
اوپک اقدام مثبتی نخواهد بود. تحلیلگران کومرس بانک در 

یادداشتی نوشــتند: ما بر این باوریم که جلو انداختن زمان 
برگزاری نشست اوپک پالس اقدام سازنده ای نخواهد بود و 
ممکن است از سوی بازار به عنوان یک واکنش وحشت زده 
تفسیر شود و نتیجه عکسی داشته باشــد. بعالوه در مقطع 
فعلی ارزیابی دقیق میزان آســیب ویــروس کرونا بر تقاضا 
امکان پذیر نیســت و ارزیابیها از صدها هزار تا یک میلیون 
 بشــکه در روز در ســه ماهه نخست ســال میالدی جاری 

متغیر است.
طبق اعالم کمیسیون ســالمت ملی چین، حداقل ۲۱۳ نفر 
بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دســت داده اند و 
حدود ۹۷۰۰ نفر به این ویروس مبتال شده اند. وزارت خارجه 
آمریکا از شهروندان این کشور خواست به چین سفر نکنند. 
عالوه بر توقف پروازهای ایرالینهــا به چین، فیلیپین صدور 
ویزا برای شــهروندان چینی را متوقف کــرده و هنگ کنگ 
قطارها از مبدا چین را متوقف کرده است. سنگاپور مرزهای 
خود را به روی مهمانان چینی بسته و روسیه مرز خود با چین 
را بسته است. ایتالیا ســفرهای هوایی به چین را معلق کرده 

و قزاقستان سفر اتوبوســها و قطارها به چین را متوقف کرده 
است. کره شــمالی مرزهای خود را به روی همه گردشگران 
خارجی بسته است و اینها تنها معدودی از محدودیتهای سفر 
هستند که نشان می دهند با وجود خودداری سازمان جهانی 
بهداشــت از توصیه برای وضع محدودیتهای سفر و تجارت، 
 احتیاط زیادی بــرای جلوگیری از گســترش این بیماری 

وجود دارد.
بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعالم کرد شیوع این بیماری 
احتماال ۰.۴ درصد از رشــد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ 
کم می کند و ممکن است رشد اقتصادی آمریکا را هم پایین 
بیاورد. شیوع ویروس مرگبار ممکن است تقاضای چین برای 
نفت را بیش از ۲۵۰ هزار بشــکه در روز در سه ماهه نخست 

امسال کاهش دهد.
تحلیلگران موسسه "کپیتال اکونومیکس" هم اظهار کردند 
که به نظر می رسد ویروس کرونا رشد اقتصادی چین و تقاضا 
برای کاالها را در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ کاهش خواهد 

داد.

 وزیر راه و شهرســازی خبر داد که از دو روز دیگر
» ۱۴ بهمن« به واجدان شــرایط و تاییدشدگان 
مسکن ملی در مرحله نخســت، پیامک ارسال 

می شود.
مردم از دو روز دیگر منتظر پیامک تایید مسکن 
ملی باشند»محمد اسالمی« در حاشیه برگزاری 
مراســم نمادین ورود حضرت امام خمینی )ره( 
به ایــران در ترمینال یک فــرودگاه مهرآباد، در 
خصوص آخریــن وضعیت مســکن ملی گفت: 
همزمان با ایام دهه فجر تعــدادی از واحدهای 
مسکن مهر به مردم تحویل داده شده و تعدادی 
 از پروژه هــای ملــی مســکن نیز کلنــگ زنی 

خواهد شد.
وی در خصــوص اعــالم نتیجــه بررســی 
مرحله نخســت ثبت نام مســکن ملــی گفت: 
مــردم از روز ۱۴ بهمــن منتظــر دریافــت 

 پیامکی باشــد کــه نشــان دهنــده پذیرش 
آنها است.

به گفته اسالمی ۴۲ درصد متقاضیان مسکن ملی 
در مرحله نخست حذف شدند و برای ۵۸ درصد 
دیگر پیامکی ارسال خواهد شــد که آنها را برای 
معرفی به ادارات کل راه و شهرســازی استان ها  

راهنمایی می کند.
وی همچنیــن به بازدیــد روز گذشــته خود از 
آزادراه تهــران - شــمال اشــاره کــرد و گفت: 
وجه تمایز ایــن آزادراه با دیگــر پروژه هایی که 
تاکنون اجرا شــده،  سیســتم هوشمندی است 
کــه در این آزادراه اســتفاده می شــود؛ آزادراه 
تهران شمال با یک سیســتم مدیریت یکپارچه 
که شــامل آتش نشــانی، هالل احمــر، پلیس 
 راه، اســت به صــورت هوشــمند اداره خواهد 

شد.

به گفته اســالمی اکنون آزادراه تهران شــمال 
نیازمنــد برق اضطراری اســت و گفــت: تصور 
شــرکت آزادراه تهــران - شــمال این بــود از 
منطقه گچســر به آنهــا برق داده می شــود که 
ظاهرا میسر نشــد؛ در همین فاصله ژنراتورهای 
 یــک مگاواتــی خریــداری شــد و در حــال 

نصب است.
بر اساس نتیجه گیری اسالمی، تا روز ۳۰ بهمن 
ماه هیچ بخشی از کار باقی  نمی ماند و همه ارگانها 

از منطقه خارج می شوند.
وزیر راه و شهرســازی  با بیان اینکه شرکت های 
فعــال در آزادراه بهترین شــرکت های فعال و 
پیمانکار هســتند و روز افتتاح این شــرکت ها و 
مشاوران به مردم معرفی می شوند، گفت: روزهای 
اولیه اسفند ماه، آزادراه تهران - شمال را افتتاح 

می کنیم.

خبرگزاری دویچــه وله آلمان در گزارشــی به 
وضعیت اینســتکس در یک سالگی تاسیس آن 

پرداخت.
به گزارش ایسنا، اکنون یک ســال از آغاز به کار 
ساز و کار مالی ویژه اتحادیه اروپا برای همکاری 
با ایران که به اینســتکس معروف شد می گذرد. 
دولت آمریکا در می ۲۰۱۸ از برجام خارج شــد 
و تحریم های لغو شــده علیه ایــران طبق توافق 
اتمی سال ۲۰۱۵ وین را بازگرداند. دویچه وله در 
گزارش خود با اشاره به تمایل ایران برای پایبندی 
به توافق هسته ای و بهره مندی اقتصادی از برجام 
نوشــت: در حال حاضر مقر اصلی اینستکس در 
وزارت دارایی فرانســه قرار دارد و میشل بوک، 
دیپلمات آلمانی عهده دار ریاســت آن است. در 
حالی که تحریم هــای آمریکا بخــش بزرگی از 
دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را قطع کرده، 

اینســتکس ایده ای برای انتقال کاال بین ایران و 
اتحادیه اروپا بدون انتقال مستقیم پول )به ایران( 

بوده است.
در حال حاضر این مکانیــزم متمرکز بر کاالهای 
بشردوستانه نظیر غذا و محصوالت دارویی است. 
با وجود گذشت یک سال از تاسیس اینستکس، 
هنوز کاالیی در این مکانیزم تجاری مبادله نشده 
است. میشــل توکوس، عضو اتاق بازرگانی ایران 
و آلمــان در همین رابطه گفــت: زمانی که یک 
شرکت از ما در خصوص اینســتکس می پرسد 
حتی نمی توانیم به او یک شماره تماس بدهیم. 
این تاجر آلمانی مکانیزم اینستکس را بیشتر یک 
پروژه سیاسی ارزیابی می کند و می گوید مکانیزم 
فعلی خیلی ارتباطی با شکل فعلی تجارت ایران و 

اتحادیه اروپا ندارد.
به گفته مرکز آمار آلمــان، حجم تجارت ایران و 

آلمان در ســال ۲۰۱۹ معادل ۱.۵ میلیارد یورو 
بوده که نصف رقم تجارت سال های قبل دو کشور 
اســت. رژیم تحریم های آمریکا باعث شده است 
تا بسیاری از شرکت ها از تجارت با ایران هراس 
داشته باشند. با این حال به گفته یک منبع آگاه در 
اینستکس، برنامه هایی برای اجرای توافقات در 

آینده ای نزدیک وجود دارد.
با این حال به نظر می رسد دلیل تاخیر در اجرایی 
شدن اینســتکس به ابراز نارضایتی آمریکایی ها 
برگردد. در ماه می ســال قبل استیون منوچین، 
وزیر خزانه داری آمریکا با ارسال نامه ای به رئیس 
اینستکس نسبت به فعالیت هایی که تحریم های 
آمریکات را متزلــزل کند ابــراز نگرانی کرده و 
هشــدار داده بود که چنین اقداماتی می تواند با 
 عواقب جدی نظیر قطع دسترسی به نظام دالری 

منتهی شود.

شاخص داوجونز با تشدید وحشت از ویروس کرونا، 
بیش از ۶۰۰ واحد سقوط کرد و تمام سود خود در 

ماه ژانویه را از دست داد.
در پایان معامالت روز جمعه، با تشــدید وحشت از 
ویروس کرونا شاخص داوجونز بیش از ۶۰۰ واحد 
ســقوط کرد و تمام ســود خود در ماه ژانویه را از 

دست داد.
میانگین صنعتی داو جونــز ۶۰۳.۴۳ واحد یا ۲.۱ 
درصد سقوط کرد و به ۲۸۲۵۶.۰۳ واحد بازگشت 
اس اندپی ۵۰۰ با بدترین سقوط خود از ماه اکتبر تا 

کنون مواجه شد و با از دســت دادن ۱.۸ درصد از 
ارزش خود به ۳۲۲۵.۵۲ واحد رســید. کامپوزیت 
نزدک ۱.۶ درصد سقوط کرد و به ۹۱۵۰.۹۴ واحد 

بازگشت.
روز جمعــه آمریکا ویروس کرونــا را یک وضعیت 
اضطراری ملی در این کشور اعالم کرد. ایرالین های 
امریکن، دلتا و یونایتد اما پروازها بین چین و آمریکا 

را لغو کردند.
ویروس کرونا که ابتدا در شــهر ووهان چین شایع 
شــده بود، حاال به بیش از ۱۸ کشور جهان سرایت 

کرده و گمانه زنی ها در مورد کاهش رشد اقتصادی 
جهان را تقویت کرده است.

کمیســیون ملی ســالمت چین اعالم کرد تعداد 
کشته شــدگان به ۲۵۹ نفر و تعــداد مبتالیان به 

۱۱۷۹۱ نفر افزایش یافته است.
در بازار ارز، ین ژاپن، به عنوان ســرمایه امن، نرخ 

برابری خود با دالر را تا ۱۰۸.۳۸ واحد تقویت کرد.
یــوآن چیــن ۰.۴۷ درصــد دیگــر در برابر دالر 
 آمریکا افت کــرد و به نرخ برابــری ۶.۹۳۶۴ واحد 

رسید.

به گزارش بلومبرگ، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت 
آمازون بار دیگر با قدرت به صدر فهرست ثروتمندترین 
افراد جهان بازگشت. در پایان معامالت هفتگی بورس 
نیویورک ارزش ســهام گروه آمازون به لطف گزارش 
بسیار خوب این شرکت از وضعیت سودآوری در سه 
ماهه پایانی سال قبل ۱۲ درصد جهش کرد و به ۲۱۰۰ 
دالر در هر سهم رســید. این افزایش محسوس باعث 
شد تا تنها در طول ۱۵ دقیقه ثروت جف بزوس ۱۳.۲ 
میلیارد دالر افزایش پیدا کند و وی با ۱۲۹.۵ میلیارد 

دالر به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل شود.

بزوس ۵۶ ساله حتی با وجود مجبور شدن به واگذاری 
بخشی از ســهام شــرکت آمازون به همسر سابقش، 
بزرگ ترین سهامدار شرکت آمازون با ۱۲ درصد کل 
سهام باقی مانده است. او عالوه بر آمازون مالک شرکت 
فضایی "بلو اورجین است که ارزش سهام آن در بازار 
حدود ۶.۲ میلیارد دالر برآورد می شود. در حال حاضر 
آمازون یکی از پنج شــرکتی در جهان است که باالی 

یک تریلیون دالر ارزش دارند.
مک کینزی بزوس، همسر سابق که مالک چهار درصد 
کل سهام آمازون اســت اکنون با ۳۷.۱ میلیارد دالر 

به عنوان بیســت و چهارمین فرد ثروتمند در جهان 
محسوب می شود. وی اخیرا بخشی از سهام در اختیار 
خود را فروخته بود.بزوس تنها فردی نبود که توانست 
با وجود ریزش سنگین شــاخص های بورسی در وال 
استریت ســود خوبی به دســت آورد. ایالن ماسک، 
مدیرعامل تسال نیز به لطف افزایش سهام این نماد ۲.۳ 
میلیارد دالر ثروتمندتر شــد. از سوی دیگر اما پس از 
رشد ضعیف سودآوری شرکت فیس بوک در سه ماهه 
پایانی سال، ارزش ثروت مارک زاکربرگ، مدیرعامل 

فیس بوک حدود چهار میلیارد دالر کاهش پیدا کرد.

بزرگ ترین سقوط قیمت ماهانه نفت در ۳۰ سال گذشته

اینستکس یک ساله شدمردم از دو روز دیگر منتظر پیامک تایید مسکن ملی باشند

جف بزوس در یک ربع ۱۳ میلیارد دالر پولدارتر شد!سقوط سنگین ۶۰۰  واحدی داوجونز 
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صفحه 2

صفحه 4

برای اولین بار در 4 سال گذشته

برای جلوگیری از پولشویی، 

تورم تولیدکننده 
بخش صنعت  در  فصل 

پاییز  منفی  شد

تراکنش های غیر معمول 
آنالین ها  بررسی

 می شود

فعال هیچ 
موردی از 
ویروس کرونا 
نداریم

رحمانی فضلی:

احتمال افزایش 
تاییدصالحیت شدگان 

در وقت 
قانونی 
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kasbokarnews 

کدخدایی  خبر داد

سرمقاله

تهدید حساب های بانکی 
به نفع تورم

بحــث تحریــم و کاهش 
درآمدهاي نفتي باعث شده 
کسب درآمدهاي مالیاتي 
مورد توجه باشد. معافیت 
مالیاتي ۴۰ هزار میلیارد توماني و ۵۰ هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتي، کشــور را از ۹۰ هزار میلیارد 
تومان درآمــد محروم مي کند. بــه جهت برخي 
مالحظات و ناتواني ها از لحاظ ابزار و ســامانه ها، 
کسب درآمد از این محل بسیار سخت شده است و 
فشار مالیاتي مجددا بر دوش تولید و حقوق بگیران 

خواهد بود.

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصاد و کارآفرینی

2ادامه  د ر صفحه 4
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انتقاد مرکز پژوهش های مجلس 
از طرح ایجاد 60 منطقه ویژه اقتصادی:

نصف مناطق ویژه 
غیرفعال است

٥۰ سال  درجا زدن 
صنعت  چرم

فعاالن بخش خصوصی خواستار عدالت در مالیات ستانی شدند

رصد مالیاتی تراکنش های  باالی  5میلیارد
صفحه2

صفحه3

فرار سرمایه  از  واحدهای  تولیدی
شورای  جهانی  طال:  ایرانی ها   سال   2۰۱۹  حدود   ۷۰   تن   طال   خریدند

مرکز پژوهش های مجلس ضمن انتقاد از طرح ایجاد 
۶۰ منطقه ویژه اقتصادی، اعالم کرد:ایجاد مناطق 
جدید نباید محلی برای تأمین اهداف غیراقتصادی 
باشد و رویه فعلی نیز نیازمند اصالح است. در ماده 
واحده طــرح ایجاد مناطق ویژه اقتصــادی که در 
مجلس است، قید شده که این طرح به ایجاد مناطق 
ویژه اقتصادی در ۳۶ نقطه کشور می پردازد. بر این 
اســاس طبق طرح حاضر حــدود ۶۰ منطقه ویژه 
اقتصادی جدید در این طرح عالوه بر تصویب بیش 
از ۱۰۰ منطقه ویژه اقتصادی در الیحه ایجاد مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی مصوب مجلس، ایجاد می شود. 

هر یک از این مناطق نیز...

تولیدکننــدگان و فعاالن صنعت چــرم بر خالف 
اظهارات مســئوالن و مدیران دولتی بر این باورند 
که این صنعت تالش های آخــر خود را برای بقا در 
بازارهای جهانی و حتی بازارهای داخلی می کند. 
صنعت چرم ایران به دلیل وجود ظرفیتهای بسیار 
زیادی که در کشور وجود دارد می توانست پله های 
ترقی را خیلــی زود در بازارهای جهانی طی کند و 
عالوه بر مشتریان بسیاری که داشته مشتریان ثابت 
و ارزآوری بسیار باالیی برای کشور رقم بزند. آمارها 
حاکی است که تولیدکنندگان رغبت گذشته خود 
را نسبت به چرم طبیعی تبریز از دست داده اند چرا 
که چرمی با کیفیت پایین تر از نظر اقتصادی صرفه 

بیشتری دارد. در این میان...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر کشور: 
فعال هیچ مــوردی از ویروس 

کرونا در ایران نداریم
وزیر کشور با تاکید بر این که مردم اطالعات 
کروناویروس را از رسانه های رسمی و وزارت 
بهداشــت دریافت کنند، گفــت: فعال هیچ 

موردی از ویروس کرونا در ایران نداریم.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در 
پاسخ به سوالی در خصوص ورود ویروس کرونا 
و جلسه شب گذشــته وزرا در این خصوص 
گفت: شب گذشته به درخواست جهانگیری 
جلســه ای با حضور وزیر بهداشــت در مورد 
بیماری کرونا برگزار کردیم که وزیر بهداشت 
گزارش مفصلی ارائــه دادند و گفتند که فعال 
هیچ موردی از کرونا در ایــران نداریم. اما با 
توجه به نوع مراوداتی کــه وجود دارد امکان 
ورودش وجود دارد. بنابراین بحث مراقبت های 
ویژه به خصــوص در مناطق مــرزی کنترل 
می شود و قرار شــد محدودیت هایی نیز در 
سفر هواپیماها به خصوص از چین انجام شود 
تا از این ایام عبور کنیم.وی با بیان این که از 
مردم خواسته می شــود که اخبار و اطالعات 
در این موضوع را از طریق وزارت بهداشــت، 
خبرگزاری ها و رســانه های رسمی دریافت 
کنند، چرا که  شــایعات در این خصوص زیاد 
است افزود: مسئله مهم بحث پیشگیری است 
و راه های پیشــگیر ی به خوبی در رســانه ها 

اعالم می شود.

عقب نشینی شاخص بورس در 
نخستین روز هفته

شــاخص کل در بازار بورس روز شنبه ۹۵۴ 
واحد افت داشــت که در نهایت این شاخص 
به رقم ۴۲۶ هزار و ۱۸۴ واحد رسید.براساس 
معامالت امروز بیش از هشت میلیارد و ۸۶۹ 
میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۳۹ هزار و ۵۳ میلیارد ریال داد و ستد 
شد.همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۲۳۹ 
واحد افزایــش به ۱۴۰ هــزار و ۲۰۱ واحد و 
شاخص قیمت )هم وزن( با ۱۶۰ واحد رشد 
به ۹۳ هزار و ۵۲۹ واحد رسیدند.شاخص آزاد 
شــناور نیز با ۱۴ واحد افزایش به رقم ۵۱۲ 
هزار و ۳۰۱ واحد رسید، شــاخص بازار اول 
۳۶۸ واحد و شاخص بازار دوم سه هزار و ۳۹۶ 
واحد افت داشتند.عالوه براین در بین تمامی 
نمادها، نماد ایران خــودرو )خودرو( با ۲۳۳ 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهــر )کگل( با 
۲۳۱ واحد، بورس اوراق بهادار تهران )بورس( 
با ۱۶۱ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۱۵۳ 
واحد، بانک صادرات ایــران )وبصادر( با ۱۴۹ 
واحد و معدنی و صنعتــی چادرملو )کچاد( با 
۹۵ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
کل داشتند. در مقابل نماد ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با ۵۷۱ واحد، انرژی خلیج فارس 
مبین )مبین( با ۱۷۲ واحد، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )فارس( با ۱۷۱ واحد، پتروشیمی 
خارک )شخارک( با ۱۶۶ واحد و توسعه معادن 
و فلزات )ومعادن( با ۱۶۵ واحد بیشترین تاثیر 
منفی را بر معامالت امروز بورس داشتند.برپایه 
این گزارش، در بین نمادهای امروز نماد بانک 
تجارت، بانک ملت، ماشین سازی اراک، بانک 
اقتصاد نوین، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش 
نفت اصفهان و ایران خودرو در گروه نمادهای 
پربیننــده قرار داشــتند.گروه بانــک ها  در 
معامالت امروز صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه چهار میلیارد و ۹۹۷ 
هزار برگه سهم به ارزش بیش از چهار هزار و 

۴۵۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۰ واحد افزایش 
داشــت و بر روی کانال پنج هزار ۴۱۵ واحد 
ثابت ماند.همچنین در ایــن بازار دو میلیارد 
و ۷۷۹ هزار برگه ســهم به ارزش بیش از ۲۱ 
هزار و ۴۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.امروز 
در بین تمامی نمادها، نماد سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، پتروشیمی مارون )مارون(، 
پاالیش نفت الوان )شــاوان(، فرابورس ایران 
)فرابورس( و گروه ســرمایه گــذاری میراث 
فرهنگی )ســمگا( بیشــترین تأثیر مثبت را 
بر شاخص این بازار داشــتند.همچنین نماد 
 صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، پتروشــیمی زاگــرس )زاگرس(، 
توکاریل )توریل(، نفت پاســارگاد )شپاس( و 
توسعه و عمران استان کرمان )کرمان( مانع از 

رشد بیشتر این شاخص شدند.

خبر

غالمحسین شــافعی رئیس اتاق 
ایران در نشســت صبحانه کاری 
فعاالن اقتصادی با رئیس سازمان 
امور مالیاتی، بر لزوم جاری شدن 
عدالت مالیاتی و انتخاب روشی از 
مالیات ستانی که حامی فعالیت های مولد در کشور باشد، تأکید کرد. 
در این نشست مقرر شد به منظور رسیدگی دقیق تر به مشکالت 
مطرح شــده، کمیته ای با حضور معاون ســازمان امور مالیاتی و 
نماینده اتاق ایران تشکیل شود.رئیس سازمان امور مالیاتی اتاق 
ایران به همراه تعدادی از معاونان این سازمان در نشست صبحانه 
کاری با نمایندگان تشکل ها و اتاق های استانی اتاق ایران به بررسی 
دغدغه ها و چالش های حوزه مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
پرداختند. امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در حاشیه 
نشست صبحانه کاری با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی در جمع 
خبرنگاران از بررسی تراکنش های بانکی و تدوین آیین نامه آن تا 
پایان هفته جاری خبر داد.وی ادامه داد: البته تمام این تراکنش ها 
شامل این موضوع نمی شوند و تنها تراکنش هایی که بیش از پنج 
میلیارد تومان است مورد بررسی مالیاتی قرار خواهد گرفت. بر اساس 
این آیین نامه سازمان امور مالیاتی حق دارند که تراکنش های پنج 
سال گذشته این افراد را نیز مورد بررسی قرار دهند.وی ادامه داد: در 
بررسی های صورت گرفته بیش از ۵۰ درصد این قبیل تراکنش ها 
اصال مربوط به موضوع خرید و فروش و یا معامله نبوده پس خود 
به خود از دستور کار خارج می شود اگر هم تمام این مبلغ مربوط 
به یک معامله ای باشد نهایتا دو تا ســه درصد مالیات به آن تعلق 
خواهد گرفت. البته این موضوع فقط برای افرادی اســت که هیچ 
گونه اطالعاتی درباره فعالیت های مالی آنها وجود نداشــته باشد. 
پس طبیعی است شرکت ها و کسانی که پرونده مالیاتی دارند نباید 
نگرانی ای در این خصوص داشته باشند. از آنجا که مباحث مختلفی 
مطرح شد، امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی پیشنهاد 
داد تا کمیته ای ویژه با حضور معاون این سازمان و یک نفر از طرف 
اتاق ایران تشکیل شود و به بررســی مسائل و ارائه راهکار بپردازد.

غالمحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور از جاری 
کردن عدالت مالیاتی بر اقتصاد کشور و پیدا کردن راهکار مالیاتی در 
راستای تقویت بخش مولد، به عنوان دو محور اصلی خواسته های 
بخش خصوصی یاد کرد.وی همچنین خواستار جلوگیری از فرارهای 
مالیاتی شد و از وضع غیرعادالنه انواع معافیت های مالیاتی برای 
ســازمان ها و نهادهای مختلف انتقاد کرد.به باور او در حال حاضر 
به دلیل وجود انواع معافیت های مالیاتی برای نهادها و دستگاه ها، 
بخش خصوصی درگیر رقابتی غیرمنصفانه شده اند که رهایی از آن به 
همت سازمان امور مالیاتی بستگی دارد. امیدوارم بتوانیم این محیط 
رقابتی را در صحنه اقتصادی حاکــم کنیم.رئیس پارلمان بخش 
خصوصی کشور از افزایش میزان دریافت های مالیاتی در بودجه ۹۹ 
ابراز نگرانی کرد و گفت: در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش 
مشکالت تولیدکنندگان، نگرانیم این افزایش درآمدهای مالیاتی بر 
دوش افراد سالم و شفافی که تاکنون مالیات های خود را به صورت 
کامل و دقیق پرداخت کرده اند، بیفتد.شافعی با توجه به مصادف 
شدن انتخابات مجلس با روند بررسی بودجه ۹۹ اظهار امیدواری 

کرد که همه مسئوالن و تصمیم گیرندگان در راستای منافع ملی 
حرکت کرده و حامی تولید کشور باشند.

به دنبال استقرار سیستم مالیات ستانی هوشمند 
هستیم

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این مطلب 
که در هر کشوری با هر شیوه اداره ای به طور متوسط باید بین ۲۰ 
تا ۲۵ درصد کل درآمدها صرف هزینه های حاکمیتی مانند حفظ 
امنیت، نظم، اجرای قوانین، عدالت و کمک به محرومین می شود، 
گفت: در کشورهای پیشرو این رقم باالی ۳۰ درصد است اما در ایران 
بین ۷ الی ۸ درصد بوده که بسیار اندک است. به طور حتم با این رقم 
نمی توان انتظار داشت که حاکمیت و دولت بتواند وظایف خود را به 
درستی انجام دهد.این مقام مسئول حاکمیت نظام مالیاتی مدرن 
بر اساس تکمیل اظهارنامه مالیاتی صادقانه توسط ۹۵ درصد مردم 
و تعیین نرخ های مالیاتی متناسب با درآمد، ثروت و مصرف افراد را 
از ویژگی های اصلی این کشورها دانست و تصریح کرد: اگر مردم 
این کشورها اظهارنامه مالیاتی را صادقانه تکمیل می کنند به دلیل 
اجرای دقیق قوانین بازدارنده در این کشورهاست.پارسا خاطرنشان 
کرد: دریافت مالیات در کشور الکترونیکی است؛ اگرچه باید توجه 
داشــت که دریافت الکترونیکی مالیات با شیوه هوشمند مالیات 
متفاوت است؛ چراکه در سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور 
مالیاتی به تمامی اطالعات، دسترسی دارد و راهی برای فرار مالیاتی 
باقی نمی ماند.وی افزود: در قانون پیش بینی شده که هیچ دستگاه 
دولتی و غیردولتی عذر و بهانه ای برای عدم ارائه اطالعات به سازمان 
امور مالیاتی ندارد؛ این در حالی است که پیش نویس جدیدی برای 
قانون مالیات های مستقیم در سازمان امور مالیاتی تهیه شده که در 
آن، ساماندهی معافیت ها، طراحی پایه های جدید مالیاتی از جمله 
مالیات بر عایدی بر سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد نیز در نظر 
گرفته شده است.رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ما در دنیا 
شاهد معافیت کامل بخش های اقتصادی نیستیم، خاطرنشان کرد: 
معافیت های مالیاتی باید هدفمند، کاهنده، تضمین شده و مشروط 

باشند و نمی توان به طور کامل یک بخش را از پرداخت مالیات معاف 
کرد. از طرفی در همه دنیا بین ۸۵ تا ۹۰ درصد درآمدهای دولت 
از طریق مالیات تأمین می شود. راه های دیگری مانند استقراض، 
چاپ پول و فروش امالک، دارایی ها و منابــع طبیعی وجود دارد 
که هیچ یک عقالنی نیستند.بر اســاس اظهارات او جهت گیری 
نظام آن است که ایران به ســمت مالیات هوشمند و نسل چهارم 
 مالیات ســتانی برود و امیدواریم فرارهای مالیاتی و فساد اداری

 با این اقدام از بین بروند.

استرداد مالیات بر ارزش افزوده در اولویت باشد
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: خط قرمز ما فرار مالیاتی است که 
من اسم آن را دزدی، تاراج بیت المال و حق الناس می گذارم و هر 
شخص در هر رده و صنفی اگر این تخلف را مرتکب شود به صورت 
حقوقی و کیفری به شدت با آن برخورد خواهد شد.امیدعلی پارسا 
رییس سازمان امور مالیاتی در بخش دوم صحبت های خود در اتاق 
بازرگانی در پاسخ به انتقادات فعاالن اقتصادی در خصوص استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان گفت: این مجموعه شامل 
یک پکیج است و استرداد این مالیات در سریع ترین زمان ممکن 
و در کوتاه ترین مسیر از اولویت های ســازمان امور مالیاتی است. 
ما باور داریم که باید این کار به سرعت انجام شود اما بخشی از آن 
در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است و ما نمی توانیم برای 
وزارت صمت و بانک مرکزی زمــان معین کنیم بلکه باید مالیات 
 وصول شــده را با اولویت اســترداد مالیات بر ارزش افزوده خرج 
کنیم.وی ادامه داد: وقتی ۳۱ درصــد GDP از پرداخت مالیات 
معاف است طبیعی است که فشــار به دیگر بخش ها وارد شود در 
قانون جدید نظام مالیاتی ما تالش کردیم که صالح مودی را در نظر 
بگیریم.وی در خصوص افزایش مالیات در بودجه سال آینده گفت: 
میانگین رشد درآمدهای مالیاتی ۳۹ درصد است و اشخاص حقوقی 
۱۵ درصد معین شده این یعنی مجلس و دولت متوجه وضعیت 
اقتصادی و رکود در کشور بوده اســت.وی افزود: خط قرمز ما فرار 
مالیاتی است که من اسم آن را دزدی، تاراج بیت المال و حق الناس 

می گذارم و هر شخص در هر رده و صنفی اگر این تخلف را مرتکب 
شود به صورت حقوقی و کیفری به شــدت با آن برخورد خواهد 
شد.وی در خصوص تراکنش های بانکی گفت: تراکنش منبع اخذ 
مالیات نیست بلکه اطالعات و دیتا است که ما آنها را بررسی خواهیم 
کرد پس لزوما هر تراکنش باالیی شامل مالیات زیاد نخواهد شد.در 
ادامه این جلسه رییس سازمان امور مالیاتی به معاون خود دستور داد 
تا اولویت اول را در خرج کردن مالیات ستانده شده به استرداد مالیات 
بر ارزش افزوده قرار دهد.پارسا گفت: ما اول استرداد مالیات بر ارزش 
 افزوده را انجام خواهیم داد و سپس درآمد وصولی خود را به خزانه

 واریز خواهیم کرد.

فضای رقابتی کامال به نفع فعاالن زیرپله ای است
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۸ درصد از تولید ناخالص 
داخلی کشور به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می گیرد که با 
این رقم نمی توان وظایف حاکمیتی را انجــام داد .وی افزود: ما در 
حوزه اخذ مالیات بر روی ۳۰ کشــور دنیا تحقیق کردیم و متوجه 
شــدیم که ۹۵ درصد مردم اظهارنامه های مالیاتی را صادقانه پر 
میکنند پس عدالت مالیاتی هم متناسب با درآمد هزینه می شود.
پارسا با اشاره به تامین درآمدها و بودجه کشور از طریق نفت گفت: 
۳۵ تا ۴۰ درصد از بودجه کل کشــور از طریق نفت، ۴۵ درصد از 
طریق مالیات و باقیمانده آن از طریق استقراض و چاپ پول تامین 
می شود این در حالی است که در کشورهای پیشرفته سهم مالیات 
در تامین بودجه از همه حوزه ها بیشتر است از طرف دیگر باید این 
به توجه کرد که هرچه قدر سمت چاپ پول برویم فقیرتر می شویم 
و اغنیا قوی تر می شوند.پارسا ادامه داد: در دنیا همه اطالعات مربوط 
 به معامالت، امالک، صادرات و واردات در اختیار سازمان مالیاتی آن

 کشــور قرار می گیرد اما وقتی ما این اطالعات را در اختیار نداریم 
چگونه باید عدالت مالیاتــی و تفاوت بین مودیان را تشــخیص 
بدهیم، هرچند در طــرح جامع مالیاتی فعالیت های بســیاری 
انجام شــده و تمام فرایندها را الکترونیکــی کردیم اما باید گفت 
که هنوز این فرایندها هوشمند نیســت.وی ادامه داد: ما به سمت 
هوشمندسازی حرکت کرده ایم که براســاس آن اگر هر شرکت 
یا دســتگاه دولتی اطالعات خود را ارائه نکند این اقدام به عنوان 
معاونت در جرم فرار مالیاتی محسوب می شود.پارسا در خصوص 
معافیت های مالیاتی گفت: در هیچ کجــای دنیا معافیت کلی و 
نامحدود برای حوزه فرهنگ، ورزش و حتی کشاورزی نداریم در 
حالی که در بخش کشاورزی حداقل ۱۰ درصد از افراد می توانند 
مالیات پرداخت کنند و از درآمدهای میلیاردی برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: وضعیت اکنون به گونه ای اســت که فعاالن زیر 
پله ای در مقایســه با فعاالن شناسنامه دار با هزینه نسبی کمتری 
مشغول به فعالیت هستند و فضای رقابتی کامال به نفع آنها است.
وی در خصوص فســاد در روند اخذ مالیات گفت: از سال گذشته 
بخشنامه ای صادر شده که ۱۰۰درصد مالیات ها  را تا پایان شهریور 
اعالم کردیم که هدف آن برداشــتن فشــار از تولید و به حداقل 
رساندن فرار مالیاتی و فســاد اداری بود در نتیجه ۳۵۰ هزار نفر از 
این بخشنامه استفاده کردند که بیشتر آنها تولیدکنندگان پوشاک 
و متوســط بودند. ما توانســتیم با اجرای این بخشنامه از بخش 
 بزرگی از فعالیت های مالیات و سوءاستفاده مالیاتی در اخذ مالیات 

جلوگیری کنیم.

فعاالن بخش خصوصی خواستار عدالت در مالیات ستانی شدند

رصد مالیاتی تراکنش های باالی 5میلیارد

کدخدایی:
احتمال افزایش تاییدصالحیت شدگان 

در وقت قانونی
سخنگوی شورای نگهبان از احتمال افزایش تایید 
صالحیت شدگان در وقت قانونی خبر داد و گفت: در 
این مرحله از بررسی صالحیت ها، حدود دوهزار نفر 
تایید صالحیت شدند.»عباســعلی کدخدایی« روز 
شنبه در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان، 
گفت: مشــکل عظیمی که در بحث انتخابات داریم 
و بارها هم گفتیم، نظام انتخاباتی و قوانین حداقلی 
است که باعث وضعیت کنونی شده  است و متاسفانه 
هر دو طرف ناراضی هســتند و ما نیز از این وضعیت 
راضی نیستیم.سخنگوی شــورای نگهبان گفت: با 
انجام ثبت نام ها، مقرر شد اطالع رسانی به حد کافی 
انجام شود و از امروز وارد مرحله دوم تاییدصالحیت 
های دوم شورای نگهبان شدیم.وی ادامه داد: کسانی 
که در مرحله قبل صالحیتشــان تایید نشده است 
می توانند شکایت کنند و آنرا اعالم کنند و شکایت 
آنها مورد بررســی قرار خواهد گرفــت و اعالم نظر 
می کنیم.کدخدایی اظهار داشــت : از ۱۶ هزار و ۳۳ 
نفر که ثبت نام کرده بودند پس از انصراف ها و بررسی 
هیات اجرایی، صالحیت ۴۵۰۰ نفر مورد بررسی قرار 
گرفت. مجموع افراد که مورد تایید شورای نگهبان 
قرار گرفتند حدود ۵۰ درصد است. حدود ۲۰ درصد 
ردصالحیت داشتیم که در این مرحله مجدداً بررسی 
خواهد شد و تایید صالحیت شدگان افزایش می یابد.

نســخه جدید همــراه بانک 
پاســارگاد برای سیستم عامل 

اندروید رونمایی شد
نسخه جدید سامانه همراه بانک پاسارگاد مخصوص 
سیستم عامل اندروید، با قابلیت های جدید و کاربردی 
رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
امکاناتی از قبیل امکان فیلتر سپرده پیشرفته، امکان 
به اشــتراک گذاری تصویر کارت، دریافت رمز پویا 
در تمام تراکنش های کارتــی، امکان کپی رمز پویا، 
ذخیره یا عدم ذخیره cvv۲ درگوشــی به انتخاب 
کاربر و نمایش پیام در زمان مسدود کردن کارت به 
این سامانه افزوده شده است.بر اساس این خبر، سامانه 
همراه بانک پاســارگاد خدمات بانکــی متنوعی در 
بخش های سپرده، کارت و تسهیالت به کاربران ارایه 
می کند. مشتریان می توانند پس از نصب این برنامه از 
طریق سایت بانک و یا فروشگاه های نرم افزاری مجاز، 
جهت دریافت رمز و فعال سازی آن، به سامانه بانکداری 
مجازی و یا نزدیک ترین شعبه بانک پاسارگاد مراجعه 
کرده و وارد این برنامه شوند.گفتنی است جهت کسب 
https://www.bpi.ir/ اطالعات بیشتر به نشانی

mobilebank مراجعه و یا با مرکز اطالع رســانی 
و مشاوره بانک پاســارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ تماس 

حاصل کنید.

اختصــاص ۴.۵ میلیارد تومان 
یارانه به اهالی قلم در نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران توسط 

بانک صادرات ایران
مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران با 
اشاره به ارائه تسهیالت حمایتی برای اهالی قلم در 
سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از 
اختصاص چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یارانه 
حمایتی توسط بانک صادرات ایران به عنوان بانک 
عامل این دوره نمایشگاه به اهالی قلم، دانشجویان، 

طالب و دانشگاهیان خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران به 
نقل از »ایرنا«،  قادرآشنا با اشــاره به جزئیات مفاد 
امضای تفاهم نامه منعقده میــان وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی و بانک صادرات ایران )بانک عامل( 
سی و سومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، 
گفت: نمایشگاه کتاب امسال با برنامه ریزی منسجم 
و هماهنگ کمی زودتر از موعود، کار و فعالیت خود را 
آغاز کرده و روند فعالیت ها برای آماده سازی برگزاری 

یک رویداد بزرگ فرهنگی در حال انجام است.
قائم مقام سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران همچنین به پیشینه و سابقه فعالیت و همکاری 
بانک صادرات ایران با نمایشگاه های قبلی کتاب تهران 
اشــاره کرد و گفت: دلیل انتخاب این بانک تنها به 
عنوان بانک عامل نیست بلکه بانک حامی نمایشگاه 
نیز محسوب می شود.آشنا اظهار کرد: مقرر شده این 
بانک عالوه بر حضور و حمایت از فعالیت در این دوره 
از نمایشگاه بین المللی کتاب، در سایر نمایشگاه های 
استانی نیز به عنوان دو بال در ابعاد داخلی و استانی 
تالش کند.به گفته وی، اینکه بانکی رقمی حدود چهار 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را به عنوان یارانه نشر و 
حمایت از اهالی قلم در نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران در نظر می گیرد، اتفاق بزرگی است.

اخبار

اخبار
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مرکز پژوهش های مجلس ضمن انتقاد از طرح ایجاد 
۶۰ منطقه ویژه اقتصادی، اعالم کرد:ایجاد مناطق جدید 
نباید محلی برای تأمین اهداف غیراقتصادی باشد و رویه 

فعلی نیز نیازمند اصالح است.
، در ماده واحده طرح ایجاد مناطــق ویژه اقتصادی 
که در مجلس است، قیده شده که این طرح به ایجاد 
مناطق ویژه اقتصادی در ۳۶ نقطه کشور می پردازد. بر 
این اســاس طبق طرح حاضر حدود ۶۰ منطقه ویژه 
اقتصادی جدید در این طــرح عالوه بر تصویب بیش 
از ۱۰۰ منطقه ویژه اقتصادی در الیحه ایجاد مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی مصوب مجلس، ایجاد می شود. هر 
یک از این مناطق نیز مطابق ماده ۸ قانون تشکیل اداره 
مناطق ویژه اقتصادی از معافیت حقوق گمرکی، سود 
بازرگانی و عوارض برخوردار بوده و از پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده نیز معاف اســت.مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشــی اشــکاالت قانونــی و تبعات 
 اقتصادی طرح ایجاد مناطق ویــژه اقتصادی را مورد

 بررسی قرار داده است.

نصف مناطق ویژه اقتصادی موجود، غیرفعال 
است

در بخش مقدمه گزارش بازوی نظارتی مجلس آمده 
اســت: مناطق ویژه اقتصادی، مناطقی با وســعت 
محدود بوده و در نواحی صنعتی و تولیدی و خارج از 
محدوده های جمعیتی شهری و روستایی قرار گرفته 
اند، از این رو نســبت به مناطق آزاد تجاری صنعتی 
عملکرد تخصصی تر و با حاشــیه کمتری داشته اند. 
با این حال با توجه به شــرایط فعلی تجارت جهانی 
و اقتصاد کشور توســعه کمی این مناطق در اولویت 
نیست اما توسعه کیفی این مناطق می تواند بیش از 
پیش با اتخاذ سیاست های حمایتی و اصولی تقویت 
شود.ایجاد کردن حدود ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی بدون 
در نظر گرفتن مالحظات مربوط به توازن منطقه ای، 
آمایش سرزمینی و درآمدهای دولت آثار بلندمدت و 
پایداری برای اقتصاد ملی نخواهد داشت. توجه به این 
نکته نیز الزم اســت که در حال حاضر از مناطق ویژه 
اقتصادی موجود و مصوب تقریبــاً بیش از نصف آنها 

غیرفعال است.

ایجاد مناطق جدید دارای بار مالی برای دولت 
است

در بخش جمع بندی و پیشنهاد این گزارش آمده است: 
»ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید در شــرایطی که 
کمتر از نیمی از آنها غیرفعال هستند به لحاظ منطق 
کارشناســی و علمی توجیه ندارد، باب شــدن چنین 
رویه ای در مجالس و دولت هــای مختلف بدون انجام 
مطالعات همه جانبه کارشناسی و آثار بلندمدت آن به 
صالح اقتصاد ملی نیســت.این طرح صراحتاً دارای بار 
مالی برای دولت است و حتی با وجود پذیرش سازمان 
مسئول غیردولتی برای تأمین زیرساخت ها در حیطه 
تأمین زیرساخت های اساسی طبق قانون بر عهده دولت 
اســت و تأمین زیرســاخت های اساسی توسط بخش 
خصوصی فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود.نکته بعدی 
این است که طرح فعلی مغایر برخی مواد برنامه ششم 
توسعه بوده و نیازمند کسب دو سوم آرا جهت تصویب 
در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس است و مغایر بند 
۱۷ سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سهم 
درآمدهای مالیاتی خواهد بود چرا که طبق قانون مناطق 
آزاد این مناطق از پرداخت مالیــات و مالیات بر ارزش 

افزوده معاف هستند.

ایجاد مناطق نباید محلی برای تأمین اهداف 
غیراقتصادی باشد

ایجاد مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی جدید نباید محلی 
برای تأمین اهــداف غیراقتصادی باشــد و رویه فعلی 
نیز نیازمند اصالح است. آنچه مبنای پیشنهاد چنین 
طرح ها و لوایحی قرار می گیرد بند ۱۱ سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی اســت که نیازمند تفســیر دقیق از 
سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.استنباط 
مطالعات کارشناســی مرکز پژوهش های مجلس این 
است که آنچه تصریح شده اشاره به توسعه حوزه عمل، 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلــی دارد و برای تمرین 
آزادسازی اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی 
کفایت می کنــد. از این رو تصویب چنیــن طرحی با 
این ابعــاد و گســتردگی و بــدون انجــام مطالعات 
 کارشناســی جامع و بــدون رفع مشــکالت مناطق 

ویژه فعلی توصیه نمی شود.

آمارها نشان می دهد برای اولین بار در ۴ سال اخیر، 
تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت ایران در فصل 
پاییز امسال منفی شده و ۲.۳ درصد نسبت به فصل 

تابستان کاهش یافته است. 
البته همچنان نرخ تــورم نقطه به نقطه و ســاالنه 
تولیدکننده بخش صنعت کشورمان باالست و فقط 
در صورت استمرار شیب نزولی تورم فصلی می توان 
به کاهش بار هزینه های تولید و افول نرخ تورم این 

حوزه امیدوار بود.
آمارهــای رســمی از کاهــش قابل توجــه تورم 
تولیدکننــده بخش صنعت کشــور حکایت دارند؛ 
به گونه ای که برای اولین بار در ۴ ســال گذشــته، 
نرخ تورم فصلــی این بخش در فصل پاییز امســال 
به منفی ۲.۳ درصد رســیده و تورم نقطه به نقطه و 
 ســاالنه این حوزه نیز با کاهش چشمگیری مواجه 

شده است.
در فصــل پاییز امســال تغییرات شــاخص قیمت 
تولیدکننــده بخــش صنعت نســبت بــه فصل 
قبل )تورم فصلی( بــه منفی ۲. ۳ درصد رســیده 
که در مقایســه بــا همیــن اطــالع در فصل قبل 
 )۰.۲ درصــد(، معــادل ۲.۵ واحــد درصد کاهش 
دارد.بر اساس اطالعات منتشــر شده از سوی مرکز 
آمار ایران، در میان بخش های مختلف صنعتی کشور، 
کم ترین تورم فصلی مربوط به رشــته فعالیت های 
»صنایــع زغال ســنگ و پاالیشــگاه های نفــت« 
)منفــی ۱۰.۷ درصد(، »تولید کاغــذ و محصوالت 
کاغذی« )منفی ۴.۶ درصد( و »صنایع محصوالت 
شــیمیایی« )منفی ۲.۰ درصــد( و بیش ترین آن 
به ترتیب مربــوط به »تولید ماشــین آالت اداری و 
محاســباتی« )۲۶.۶ درصد(، »تولید پوشاک، عمل 
آوردن و رنگ کردن پوســت خزدار« )۹.۵ درصد( 
 و »تولید ســایر وســایل حمل ونقل« )۷.۸ درصد(

 بوده است.
همچنین تغییرات شــاخص قیمــت تولیدکننده 
بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( به ۲۷ درصد رســید که در مقایسه با 
همین اطالع در فصل قبــل )۶۰.۵ درصد( معادل 
۳۳.۶ واحد درصد کاهش داشــته است. به عبارتی، 

در فصل پاییز امســال میانگین قیمــت دریافتی 
توســط تولیدکننــدگان محصــوالت صنعتی به 
ازای تولید کاالهای خود در داخل کشــور، نسبت 
 به فصل پاییز ســال گذشــته ۲۷ درصــد افزایش

 داشته است.
بررســی ها نشــان می دهــد در بخش هــای 
مختلــف صنعتی، کمتریــن تــورم نقطه به نقطه 
مربــوط به رشــته فعالیــت »تولید زغال ســنگ 
و پاالیشــگاه های نفت »)۶.۴ درصد( و بیش ترین 
آن مربوط به رشــته فعالیت »تولید ماشــین آالت 
 اداری و محاســباتی« )۱۱۸.۹ درصــد( بــوده

 است.
بــر اســاس آمارها، تغییــرات میانگین شــاخص 
قیمــت تولیدکننــده محصــوالت صنعتــی در 
داخل کشــور در چهارفصل منتهی به فصل پاییز 
۱۳۹۸ نســبت به مدت مشابه در ســال قبل نیز به 
۶۱. ۵ درصد رســیده که نســبت به همین اطالع 
 در فصــل قبــل ۱۵.۵ واحد درصد کاهش نشــان 

می دهد.
در فصل پاییز امســال، در میان بخش های مختلف 
صنعتی در کشــور، کمترین تورم ســاالنه مربوط 
به رشــته فعالیت »تولید پوشــاک، عمــل آوردن 
و رنگ کــردن پوســت خــزدار« )۳۷.۸ درصد( و 
بیش تریــن آن مربوط به رشــته فعالیــت »تولید 
 ماشین آالت اداری و محاســباتی« )۱۱۴.۱ درصد( 

بوده است.

انتقاد مرکز پژوهش های مجلس  از طرح ایجاد 60 منطقه ویژه اقتصادی:

نصف مناطق ویژه غیرفعال است
برای اولین بار در ۴ سال گذشته

تورم تولیدکننده بخش صنعت  در  فصل پاییز  منفی  شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

 نرخ دالر؛ ۱۳۵۰۰ تومان
صرافی های بانک ها از دوازدهم بهمن ماه، قیمت دالر را برای فروش به مردم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرده اند که نسبت به روز پنجشنبه با افزایش ۵۰ تومانی همراه بوده است.

این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۲۵۰ هزار تومان خریداری می کنند.بر همین  اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی های بانک ها، ۱۵ هزار تومان اعالم شده 
است؛ همچنین قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها ۱۴ و ۷۵۰ هزار تومان است.گفتنی است؛ ۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام 

متقاضی از ساعت ۱۰ تا ۱۵ تا ۲۰۰۰ دالر آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می کنند.
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انتخاب روش سرمایه گذاری 
در ایران کار سخت، پیچیده 
و حساسی است. روش های 
ســرمایه گــذاری در ایران 
متفاوت اســت و شــرایط 
سیاسی و اقتصادی تاثیرات بسیاری در تصمیم گیری 
مردم برای خرید سرمایه دارد. در مدت اخیر بخصوص در 
فاصله سال گذشته تا به امروز تمایل مردم برای خرید ارز، 
طال و سکه و مسکن افزایش زیادی داشته است. اما بازار 
طال و سکه گویا جذاب ترین بازار برای سرمایه گذاری 
مردم به شمار آمده و ایرانی ها در سال 2019 حدود 70 

تن طال خریداری کرده اند. 
شــورای جهانی طال اعالم کرد که ایرانی ها در ســال 
گذشته میالدی ۳9.1 تن سکه و شمش طال، همچنین 
۳0.۵ تن جواهرات طال خریداری کرده اند. بر اســاس 
این گزارش، خرید جواهرات توسط ایرانی ها در سال 
2019 نسبت به سال 201۸ حدود چهار درصد افزایش 
یافته، اما خرید شمش و سکه حدود یک سوم کاهش 
یافته است. معموالً مردم برای حفظ دارایی های ریالی 
خود رو به بازار شــمش و سکه طال می آورند، در حالی 
که جواهرات معموالً جنبه زینتی دارد. خرید شمش 
و سکه طال در ایران در ســال 201۶ که هنوز آمریکا 
تحریم هایی علیه تهران وضع نکرده بود و ارزش ریال 

نیز سه برابر قیمت فعلی بود، زیر پنج تن بود، اما در سال 
 2017 به 19 تن اوج گرفت و سال 201۸ نیز از ۶1 تن 

عبور کرد.
در پی تحریم های آمریکا ارزش ریال به شــدت سقوط 
کرد و یکی از گزینه هــای حفظ دارایی هــای ریالی، 
سرمایه گذاری مردم در حوزه شمش و سکه طال بود. اوج 
افت ارزش ریال در مقابل دالر به سال گذشته خورشیدی 
برمی گردد که خرید سکه و شمش نیز اوج گرفت. پاییز 
پارسال حتی برای مدتی قیمت دالر به 19 هزار تومان 

اوج گرفت و همان فصل خرید شمش و سکه طال در ایران 
رکورد تاریخی خود را زد و به باالی 21 تن رسید. در سال 
جاری قیمت دالر نسبت به ریال افت و خیزهایی داشته، 
اما در محدوده 12 تا 1۴ هزار تومان باقی مانده  اســت. 
قیمت سکه تمام بهار آزادی در بهمن ماه سال 9۶ حدود 
1٫۵ میلیون تومان بود، اما اکنون به باالی پنج میلیون 

تومان اوج گرفته است.
اقتصاددانان بر این باورند که بازار طال وابســته به ارز و 
وضعیتش مشخص است. در نتیجه این بازار هم جایگاه 

خوبی برای سرمایه گذاری نیست. بازار خودرو هم که 
به ارز، سیاســت های تجاری، تعرفه ها و ممنوعیت ها 

ربط دارد.
تنها فرصت های ســرمایه گذاری در این روزها بانک و 
بورس است. در شرایط فعلی اگر کســی نخواهد پول 
خود را در بانک سپرده کند و فعال حرفه ای بورس باشد 
و در بازار سهام داد و ستد کند می تواند سود خوبی ببرد 
 اما به افراد غیر حرفه ای توصیه می کنم که در این بازار 

سرمایه گذاری نکنند.

شورای  جهانی  طال:  ایرانی ها   سال   2۰19 حدود ۷۰   تن  طال  خریدند

فرار سرمایه از واحدهای تولیدی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسه دار 
کردن تمامی انبارهای نگهداری کاالها خبر داد 
و گفت: ورود و خــروج و دپــوی کاال در انبارها 
شفاف شــده و مســیر توزیع کاالهای اساسی 
رهگیری می شــود.عباس تابش گفت: ســامانه 
جامع انبارهــا و مراکز نگهــداری کاالها، یکی 
از برنامه های اســتراتژیک کشــور برای تنظیم 
بازار بوده که بر این اســاس، ایجاد این ســامانه 
دقیقاً می توانــد در جلوگیــری از قاچاق کاال و 
احتکار، نقــش مؤثر و کلیــدی ایفــا نموده و 
 مسیر کاالهای حســاس و ضروری در کشور را 

شفاف سازی کند.
معــاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت افزود: 
ســامانه جامع انبارها در حل ریشه ای قاچاق و 
احتکار، نقش کلیــدی دارد و یکی از برنامه های 
محوری در سطح کشور به شــمار می رود؛ این 
در حالی اســت که این ســامانه به عنوان یکی 
از ســامانه های مهــم جامع تجــارت، با هدف 
رهگیری کاال )از مبدا تا مقصــد(، ورود و خروج 
و دپــوی کاال در انبارهــا و ارائــه اطالعات به 
تولیدکننــدگان برای تأمین مواد اولیه و ســایر 
نیازهای کاالیی، می تواند به مکانیزم ساماندهی 
و تنظیم بازار کمک نماید و با اجرا و تکمیل آن، 
 می توان به اهداف ســالم ســازی تجارت دست 

پیدا کرد.
تابش ادامــه داد: با تصمیم ســتاد تنظیم بازار، 
مدیریت سامانه انبارها به سازمان حمایت مصرف 
کننــدگان و تولیدکنندگان محول شــده و این 
سازمان با همکاری دستگاه های اجرایی از قبیل 
بیمه مرکزی، ســازمان حمل و نقل و راهداری، 

گمرک جمهوری اسالمی ایران، شرکت انبارهای 
عمومی، سازمان اموال تملیکی، وزارت بهداشت 
و وزارت جهاد کشاورزی، نســبت به شناسه دار 
کردن تمامی انبارها و مراکز نگهداری کاال و نیز 
نوع و میزان کاالهــای ورودی و خروجی از این 
 اماکن، با هدف شناســایی کاالهای قاچاق اقدام 

کرده است.
رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان ادامــه داد: در حــال حاضر 
معاونت بازرســی و رســیدگی به تخلفات این 
ســازمان عهده دار اســتقرار و تکمیل اطالعات 
انبارهای کشــور بوده و بخش های دیگر نیز به 
فراخور مسئولیت، در عملیاتی شدن فعالیت های 
ایــن ســامانه همــکاری می نمایند؛ از ســوی 
دیگر، تمامــی بخش های اقتصــادی مرتبط با 
نگهداری کاال در کشــور به منظور تســهیل و 
روان ســازی کنتــرل و نظارت بــر فرآیندهای 
واردات، صــادرات و ترانزیــت کاال مکلــف 
هستند با اتصال به این ســامانه، اطالعات ورود 
 و خروج کاال خــود را در این ســامانه مدیریت 

نمایند.
تابش گفت: برقراری این اتصال، مزایایی شامل 
کاهش جعل و امکان قاچاق کاال، یکپارچه سازی 
و تجمیع رویه های عملیاتی، کسب اطمینان از 
صحت داده ها و ایجــاد توانایی برای برنامه ریزی 
به منظــور پذیرش کاال را در برخواهد داشــت و 
البته سامانه انبارها از مدتی قبل در ستاد وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت طراحی و با هماهنگی 
دیگر دستگاه های مربوط، شــروع به کار کرده 

است.

دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران با بیان اینکه کشور 
هم اکنــون 1.۴ میلیون تن ذخایر شــکر دارد،گفت: 
علیرغم حذف ارز دولتی شکر، هیچ افزایش قیمتی در 

این کاال نخواهیم داشت.
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران در 
واکنش به حذف ارز ۴200 تومانی شکر، هم اکنون 1.۴ 
میلیون تن ذخایر شکر دارد، گفت: علیرغم حذف ارز 
دولتی شکر، هیچ افزایش قیمتی در این کاال نخواهیم 

داشت.
وی افزود: البته مصوبه حذف ارز دولتی شکر، هنوز رسماً 
به ما اعالم نشده است.وی اضافه کرد: اعالم رسمی این 
موضوع و تغییر ثبت سفارش ها از ارز ۴200 تومانی به ارز 

نیمایی تا بعد از عید 99 طول خواهد کشید.
دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران میزان ذخایر شکر 
را در حال حاضر یک میلیون و ۴00 هزار تن اعالم کرد 
و گفت: ۵00 هزارتن شــکر داخلی حاصل از نیشکر و 
چغندر قند پاییزه در راه اســت همچنین حدود ۴۵0 
هزارتن ذخایر شــرکت بازرگانی دولتی و حدود ۴00 
هزارتن نیز ذخایر خود ماست که در مجموع 1.۴ میلیون 
تن می شــود.دانایی تصریح کرد: بنابراین در روزهای 
باقیمانده به ســال جدید افزایش قیمتی در نرخ شکر 

در سطح بازار نخواهیم داشت. وی با بیان اینکه امیدوار 
هستیم هیجان و جو روانی ایجاد شده تأثیری بر شرایط 
بازار نداشته باشد، افزود: این احتمال وجود دارد که برخی 
سودجویان، شکر را به نرخ مصوب فعلی )۴0۵0 تومان( 
بخرند و بخواهند آن را با قیمت های باالتر عرضه کنند. 
الزمه کنترل این مساله ورود دقیق و جدی سازمان های 
نظارتی از جمله سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی 
اســت که باید از مبدا تا مقصد توزیــع کاال را به دقت 

پیگیری و رصد کنند.
دانایی تصریح کرد: ما نیز در این زمینه با دقت توزیع کاال 
را رصد و پیگیری می کنیم تا مشکلی ایجاد نشود.وی 
حذف ارز ۴200 تومانی شکر را اقدامی درست خواند 
و افزود: این اقدام به نفع تولید و صنعت است اما باید در 

زمان مناسب تری اجرا می شد.
دانایی با بیان اینکه هیأت وزیــران در نیمه اول آبانماه 
این مصوبه را تصویب کرده است، گفت: از حدود 7 الی 
۸ ماه قبــل و در دوره وزارت محمود حجتی در وزارت 
جهادکشاورزی، این بحث مطرح بود و در هشت آبانماه 
به تصویب هیأت وزیران رسید.بر اساس تصمیمات ستاد 
تنظیم بازار، کاالی شکر از گروه یک به گروه دو کاالهای 

وارداتی منتقل شده است.

میری گفت: هم اکنــون حداقل قیمت هر کیلو طالی 
ســرخ با افزایش قیمت، ۶ میلیون و 200 هزار تومان 
است. غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران 
از افزایش 2 درصدی قیمت زعفران نسبت به یک ماه 
گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت 
هر کیلو طالی ســرخ ۶ میلیون و 200 هزار تومان و 
حداکثر 10 میلیون و ۵00 هزار تومان است. وی افزود: 
با توجه به پایان فصل برداشت قیمت زعفران به سبب 
عرضه در بورس و کاهش تقاضا نسبت به یک ماه گذشته 
با نوساناتی در بازار روبرو شده است و این افزایش قیمت 

هیچ ارتباطی به صادرات زعفران ندارد.
میری درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران، گفت: 
بنابر آمار 9 ماهه گمرک صادرات زعفران نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 7 درصد کاهش یافته است که این امر 
به مشکالت بازگشت ارز به سامانه نیما و صدور قوانین 
سختگیرانه و یک شبه صادرات باز می گردد. نایب رئیس 

شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه نوسان قیمت طالی 
سرخ ارتباطی به صادرات ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه 
کشاورزان در پیک برداشت به سبب نیاز به نقدینگی 
اقدام به عرضه یکباره محصول در بازار می کنند و سپس 
با پایان فصل محصول چندانی برای عرضه به بازار ندارند 
که این امر در کنار مسائل دیگر منجر به ایجاد شک به 

بازار می شود.
این مقام مسئول درباره آینده بازار طالی سرخ، گفت: اگر 
موانعی سد راه صادرات همچون بازگشت ارز به سامانه 
نیما برداشته شود و مســئوالن ذیربط به پیشنهادات 
تشــکل ها مبنی بر دریافت ارز در مقصد را اجرا کنند، 
شاهد افزایش صادرات در ماه های آتی خواهیم بود در 
این غیر این صورت تولیدکنندگان با مشکالت متعددی 
روبرو می شود چرا که بسیاری از صادرکنندگان خانه 
نشین شدند یا با ظرفیت های حداقلی به کار خود ادامه 

می دهند.

رئیس اتحادیه تعمیــرکاران خودرو گفت: خط 
تولید قطعات مورد نیاز بــازار تعمیرات خودرو 
بومی سازی شده است. علیرضا نیک آیین رئیس 
اتحادیه تعمیــرکاران خودرو دربــاره وضعیت 
وضعیت بازارهای خودرو اظهار کرد: هم اکنون 
حدود ۵.۵ میلیون خودرو در ســطح شهر تردد 
می کنند که حدود 20 تا 2۵ درصد این خودرو ها 

خارجی است.
رئیس اتحادیه تعمیــرکاران خودرو با اشــاره 
به اینکه بازار تعمیرکاران راکد اســت، تصریح 
کرد: با توجه به شــرایط آب و هوای فعلی، تردد 
خودرو در ســطح شهر کم شــده و این موضوع 
توانســته اســت بازار تعمیرات خودرو را تحت 
تأثیــر قــرار دهد.نیک آئین با تأکیــد بر اینکه 
هم اکنون به دنبــال قطعات ایرانــی با کیفیت 
هستیم، تصریح کرد: در خط تولید ایران خودرو 

و پارس خودرو، عقب هســتیم و ســعی کردیم 
بازار را پوشــش دهیم، در نتیجه مدعی هستیم 
 بازار بــا کمبود قطعــات برای تعمیــر خودرو 

مواجه نیست.
نیک آئین افزود: خوشــبختانه اماکن بازرســی 
ارتبــاط خوبی با صنــف تعمیــر کاران خودرو 
دارند و تا حــدی برخورد هــای الزم در این امر 
صورت پذیرفته اســت.در پایان رئیس اتحادیه 
تعمیرکاران خــودرو از مردم درخواســت کرد 
که در صورت وجود هرگونه مشــکل با شــماره 
77۵۳172۳ تماس بگیرنــد و موارد را گزارش 
کنند.گفتنی اســت؛ تحریم ها یکــی از دالیلی 
است که قطعه سازان برای گرانی مطرح می کنند 
و عده ای از تعمیــرکاران خودرو بــرای تعمیر 
خودرو ها جواب قانع کننده ای را به مشــتریان 

نمی دهند.

تولیدکننــدگان و فعــاالن 
صنعــت چــرم بــر خالف 
اظهارات مسئوالن و مدیران 
دولتی بر ایــن باورند که این 
صنعت تالش های آخر خود 
را برای بقا در بازارهای جهانی و حتی بازارهای داخلی 
می کند. صنعت چرم ایران به دلیل وجود ظرفیت های 
بسیار زیادی که در کشور وجود دارد می توانست پله های 
ترقی را خیلی زود در بازارهای جهانی طی کند و عالوه 
بر مشتریان بسیاری که داشته مشتریان ثابت و ارزآوری 
بسیار باالیی برای کشــور رقم بزند. آمارها حاکی است 
که تولیدکنندگان رغبت گذشته خود را نسبت به چرم 
طبیعی تبریز از دست داده اند چرا که چرمی با کیفیت 
پایین تر از نظر اقتصادی صرفه بیشتری دارد. در این میان 
کمبود مواد اولیه، مشکالت گمرکی و امور مالیاتی هم 
از جمله مواردی است که تولیدکنندگان از آن ناراضی 
هســتند و در کنار ورود کفش های خارجی بی کیفیت 

وضعیت این بازار را با آشفتگی هایی مواجه کرده است.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور 
و چرم ایران ضمن گالیه از بی توجهی دولت به صنعت 
ارزآور چرم بیان کرد: دولت با وضــع عوارض برای این 
صنعت، منجر به افت 1۶0میلیون دالری صادرات چرم 
شد. محمد الهوتی با تشریح جزییات انواع چرم، درباره 
ســهم چرم ایران در بازار جهانی توضیح داد:چرم به دو 
بخش سنگین و سبک تقسیم می شود، چرم سنگین و 
یا گاوی برای تولید کیف و کفش و بعضا مبلمان استفاده 
می شود و چرم ســبک به خاطر لطافتی که دارد برای 
کیف، کفش و البسه مورد اســتفاده قرار می گیرد که 
جزو چرم های گران قیمت است. او ادامه داد: در گذشته 
سهم کشور ما در استخصال پوست خام سبک، حدود 
۵.۵درصد بازارهای جهانی بود که حاال به دلیل افزایش 
قیمت گوشت و افت توان خرید مردم و کاهش کشتار، این 
سهم کاهش یافته است؛ همچنین چرم سنگین ما نیز نیم 
درصد سهم جهانی را در بر داشت؛ این در حالی است  که 

داشتن یک درصد از سهم منابع جهانی یک مزیت جدی 
محسوب می شود ولی ما طی ۴ دهه گذشته نتوانستیم 
از ظرفیت ۵.۵درصدی چرم سبک استفاده بهینه کنیم.

واحدهای تولیدی چرم به انبارهای متروکه و 
ساختمان  های مسکونی تبدیل شده اند

رییس کنفدراســیون صادرات ایران اضافه کرد: علت 
سرمایه گذاری در این نوع چرم طی دهه ۴0 این بود که ما 
قبل از انقالب با مسئله ممنوعیت واردات پوست به دلیل 
ذبح شرعی مواجه نبودیم و بدلیل موقعیت جغرافیایی 
کشــور با هدف بازارهای پیرامونی صــورت گرفت، تا 
جاییکه ایران در اواخر دهه ۴0 به یکی از برندهای مهم 
منطقه ای در تولید چرم سنگین تبدیل شد تا جاییکه  
پوتین ارتش ســرخ شوروی توســط کفش ملی ایران 
تامین می شد. الهوتی خاطرنشان کرد: در همان زمان 
برنامه هایی برای تولید چرم سبک نیز در دستور کار قرار 
گرفت و در این راســتا اواسط دهه ۵0 چندین کارخانه 

سبک برای تولید این نوع چرم تاسیس شد؛ چرم مغان، 
خراسان، لراسان، خزر خزر و باّل کارخانه های تولیدکننده 
چرم سبک قبل از انقالب بودند. او با اشاره به علت توقف 
تولید چرم سبک، اظهار کرد: زبر ساخت های مورد نیاز 
پوست تا محصول چرمی  ایجاد شد و در شرف راه اندازی 
و بپوســتن به بازارهای جهانی بودیم که با آغاز انقالب 
اسالمی تمامی این واحد ها مصادره و متعاقبا با ملی شدن 
صنایع و روی کار آمدن مدیران دولتی این واحدها به مرور 
زمان ورشکسته، واگذار و امروز بجای واحد های تولیدی 
فعال یا انبارهای متروکه و یا به ساختمان  های مسکونی 

تبدیل شدند.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ساالمبور 
و چرم با گالیه از غفلت دولت از صنعت تصریح کرد: در این 
زمینه نیز بعد از اتمام جنگ تحمیلی و شروع سازندگی 
نیز نه تنها از این بخش حمایتی صورت نگرفت بلکه با الزام 
واحدهای تولیدی صنایعی در جنوب  تهران، به شهرک 
صنعتی چرمشهر ورامین با مشکالت جدی مواجه کرد. 

الهوتی گفت: تا قبل از سال 7۳ با تخصیص ارز ترجیحی 
به صنایع و ورور خطوط تولید جدید واحدهانوســازی 
گردید شد اما در سال 7۳ درســت زمانیکه واحدهای 
چرمسازی به شهرک چرمشهر منتقل گردید حمایت 
ارز ترجیحی قطع و نرخ ارز آزاد شد؛ بنابراین اکثر واحدها 
به خاطر کمبود منابع قادر به تجهیز خود نشــدند و در 
حال حاضر واحدهای چرم سبک ما فاقد تجهیزات الزم 
و یا خطوط فرسوده و قدیمی هستنند که امکان تولید 
محصول مرغوب صادراتی را ندارنــد  لذا ایران کماکان 
در بحث چرم سبک، صادرکننده ســاالمبور و وت بلو 
یعنی مواد واسطه ای تولید و  نیمه ساخته هستیم و هنوز 
نتوانسته ایم از این ظرفیت عظیم محصول نهایی را تولید 
کنیم. این فعال بخش خصوصی به یکی دیگر از اقدامات 
مخرب دولت در صنعت چرم اشاره کرد و افزود: در سال 
90 دولت برای حمایت از صنایع چرم داخلی و جلوگیری 
از صدور کاال های نیمه ساخته، اقدام به وضع عوارض کرد 
که عمال این کار به جای اینکه از تولید حمایت کند، صرفا  
منجر به پرداخت میلیاردهــا تومان عوارض بی نتیجه 
توســط صادرکنندگان و بدهکار شدن تولیدکنندگان 
شد و این در حالی است که بازار داخل کمتر از 10 درصد 
توان جذب پوست استحصالی را دارد و 90 درصد مازاد 

نیاز داخلی داریم .

درآمدزایی میلیاردی دولت با نابودی صنعت چرم
الهوتی افزود: همچنین بر اثر این سیاســت، صادرات 
200میلیون دالری ساالمبور، وت بلو و چرم سال 90 به 
کمتر از ۵0 میلیون  دالر در سال 97 رسید؛ و در مقابل 
تا کنون بالغ بر 100میلیارد تومان عوارض صادراتی به 
دولت پرداخت شــده و یک ریال آن تاکنون به صنعت 
برنگشته و عمال  عمال با شــعار حمایت و  وضع عوارض 
بجای پیشرفت، زمینگیر شد. به گفته الهوتی، همچنین 
واحدهای موجود در شهرک صنعتی چرم شهر که قطب 
تولید چرم سبک کشور محسوب می شود، بالغ بر 120 
واحد احداث شده که متاسفانه در حال حاضر به خاطر 
دالیل گفته شده، کم تر از ۵0 واحد فعال در این منطقه 
حضور دارند که البته آن ها نیز به صورت نیمه ظرفیت و 

فصلی کار می کنند.

با افت بیش از 1۰۰ میلیون دالری صادرات، نابودی صنعت چرم به دست مدیران دولتی رقم خورد

٥٠ سال درجا زدن صنعت چرم
پرداخت میلیاردها تومان عوارض بی نتیجه توسط صادركنندگان و بدهکار شدن تولیدكنندگان

منبع بسیار ارزشمند ارزآوری در حال از دست رفتن است
جواد حسینی خواه، فعال و تولیدکننده صنعت چرم

صنعت چرم یکی از سوآورترین صنایع در سطح جهان است. در حالیکه در کشورهای دیگر امروز از اهمیت و نقش بسیار باالی این صنعت در درآمدزایی و ارزآوری باخبر شده اند کشور ما نزدیک به نیم قرن است از این صنعت درآمدزایی کرده است. 
البته تمام تالش هایی که تا به امروز برای صنعت چرم کشور انجام شده به دلیل برخی سهل انگاری ها و بی توجهی ها در حال از بین رفتن است. البته مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در زمان کنونی مهم ترین مشکل این صنعت بوده و 
رکود بازار هم این موضوع را تشدید کرده است. با اینکه بسیاری از مشکالت را پشت سر گذاشته ایم، مشکل سرمایه در گردش هنوز هم وجود دارد. همین عوامل سبب شده تا شاهد درجا زدن صنعت چرم ایران باشیم. صنعتی که در بازارهای جهانی 
همواره حرفی برای گفتن داشته است. ارز در اقتصاد ما تاثیر بسیار زیادی داشته و دارد و هرگاه شاهد تقویت منایع ارزی بوده ایم رشد اقتصادی تقویت شده است. امروز صادرات در این حوزه افت دارد و منبع بسیار ارزشمندی برای ارزآوری در حال از 
دست رفتن است. همچنین تولید محصوالت چرمی به این دلیل که هنر دست است، نرخ اشتغال زایی باالیی دارد و می تواند بسیاری از مشکالت اشتغال را برطرف کند. باوجود این موضوع تا به حال حمایت خاصی از سوی دولت صورت نگرفته است.  

ریسک ورود به بازار طال و ارز زیاد است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

در ایران مولفه های بسیاری در تعیین روش های سرمایه گذاری دخالت دارد. بازار ارز و طال یکی از مورد استقبال ترین بازارهای سرمایه گذاری برای مردم شده است. اما این عقیده وجود دارد که بازار طال بازار بسیار پرریسکی است و خرید 
طال برای سرمایه اندوزی همراه با ریسک بسیاری است. همانطور که اشاره شد در ایران فاکتورهای متعددی برای تعیین روش سرمایه گذاری دخیل هستند. شرایط سیاسی و اقتصادی برزگترین عامل برای تعیین قیمت ارز و طال شده اند 

که اطمینانی به آنها نیست. به طور کلی ریسک ورود به بازار طال و ارز زیاد است و اتفاقا خروج از این دو بازار ریسکی ندارد.
در حال حاضر بازارهای مختلف مانند بازار مسکن، طال و سکه و خودرو بازارهای مطمئنی برای سرمایه گذاری نیستند. سرمایه گذاری در این بازارها موجب فرار سرمایه از واحدهای تولیدی شده که نرخ اشتغالزایی را نیز تحت تاثیر قرار داده 
است. از اواخر سال 1۳9۶ اکثر مردم سعی کردند تا با خرید طال و دالر ارزش پول خود را حفظ کنند، با این حال این الگو دیگر قابلیت تکرار ندارد چرا که از یک طرف ارزش طال کاهش یافته و از طرف دیگر نرخ ارز نیز به یک تعادل رسیده است.

اما سال 99 با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران در آن به سر می برد سالی حساس و پر اهمیت برای دولت و همچنین سخت برای مردم خواهد بود، زیرا با توجه به تورمی که در سال 9۸ شاهد بودیم و روند افزایش نقدینگی، در سال 99 هم 
شاهد این تورم ها و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود. بنابراین مردم باید در انتخاب روش سرمایه گذاری بسیار دقیق عمل کنند. 
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در سه ماهی که گذشت، ۲۰۲ میلیون جست وجو در کافه 
بازار انجام شد. نکته جالب توجه در جست وجو و نصب برنامه 
نشان می دهد، پیام رسان ها رشد خوبی داشتند. البته یکی از 
دالیل مهم این رشد به قطعی اینترنت در آبان ماه برمی گردد 
که راه ارتباطی برای دو هفته تنها از طریق اپلیکیشن های 
داخلی مقدور بود.کافه بازار به رســم هر فصل، گزارشی از 
عملکرد اپلیکیشــن ها و رفتار کاربران منتشر کرده است. 
در این گزارش نکات جالبی وجود دارد. از تمایل کاربران به 
استفاده از یک برند خاص تلفن همراه تا روزها و ساعت هایی 
در هفته که کاربران بیش از زمان های دیگر به نصب برنامه 
روی گوشی های تلفن همراه خود روی می آورند.بر اساس 
این گزارش ، ۳۱ درصد از کاربران اندرویدی که تا پایان فصل 
پاییز بازار را روی دستگاه خود نصب داشته اند، از بازار خرید 
کرده اند. سهم کاربران کافه بازار از برند گوشی سامسونگ ۶۲ 
درصد، هواوی ۲۱ درصد، ال جی و سونی ۳ درصد، نوکیا، 
شیائومی و لنوو ۲ درصد، اچ تی ســی و موتوروال ۱ درصد 
است.سهم درآمد برنامه ها و بازی ها از برندهای گوشی نیز از 
دیگر مواردی است که در این گزارش فصلی آمده است. بر 
این اساس، سهم درآمدی گوشی ها از برنامه های کاربردی 
در سامسونگ ۶۳ درصد، هوآوی ۱۸ درصد، ال جی ۴ درصد 
و سهم درآمد از بازی ها ۶۴ درصد سامسونگ، ۱۸ درصد 

هوآوی و ۳ درصد متعلق به ال جی است.

عصر جمعه، بیشترین خرید از کافه بازار
آمار بعدی که در این گزارش منتشر شده است، خیلی روی 
بازار تکنولوژی تمرکز ندارد. بیشتر آماری است از عملکرد 
کاربران. به این شکل که خرید برنامه  و بازی از کافه بازار در 
روزهای جمعه و ساعت ۶ تا ۷ عصر بیشتر از هر زمان دیگری 
در هفته است و برعکس روزهای اول هفته خصوصا شنبه، 

کمترین خرید به ثبت رسیده است.

رشد ۱۸ درصدی تعداد برنامه های فعال دسته 
آموزش

سهم برنامه های فعال هر دسته نسبت به کل برنامه های بازار 
نشان می دهد تعداد برنامه های فعال نسبت به فصل قبل 
چند درصد تغییر کرده است. منظور از برنامه فعال، برنامه ای 
است که در انتهای فصل پاییز در حال انتشار باشد. در پاییز 

۹۸ دسته آموزش با سهم ۱۸ درصد، بیشترین سهم را بین 
دســته های مختلف برنامه در بازار دارد.این گزارش نشان 
می دهد، دسته خرید نسبت به تابستان ۹۸ چیزی حدود ۹ 
درصد رشد داشته و بیشترین میزان در این ارزیابی را به خود 
اختصاص داده است. پس از آموزش، برنامه های مذهبی با 
۹ درصد، برنامه کتاب ها، منابع و برنامه های کاربردی با ۸ 
درصد و سرگرمی ۷ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. 
در این آنالیز برنامه های آب و هوا، استراتژی و شبیه سازی 
نه رشدی داشتند نه ســهمی از برنامه ها در بازار را به خود 

اختصاص داده اند.

ورود بیش از ۲ هزار برنامه جدید به بازار
در این فصل در مجموع ۲۱۹۶ برنامه جدید به بازار اضافه 
شد. دسته آموزش با ۳۳۵ برنامه جدید، بیشترین سهم را از 
این تعداد دارد. در نمودار مربوط به آنالیز این بخش سهم 
برنامه های کاربری ۲۱۶ و سهم برنامه های خرید ۲۰۸ است.

میانگین نصب برنامه و بازی در فصلی که گذشته مربوط 
به برنامه های کاربردی با تعداد نصب ۴۹۱۵ مرتبه اســت 
و پیام رســان ها در بخش بعدی با ۴۸۷۳ نصب قرار دارند. 
نکته مهمی که در این بخش به چشم می آید، تعداد نصب 
پیام رسان ها است که با رشد چشمگیری رو به رو شده است. 
قطعی اینترنت در آبان ماه یکی از دالیلی است که منجر به 
این رشد شده است چرا که در آن زمان امکان استفاده از پیام 

رسان های دیگر وجود نداشت.

۱۰ هزار نصب فعال
برنامه های فعالی که در این فصــل بیش از ۱۰ هزار نصب 
داشته اند از دیگر بخش های این گزارش است. برنامه های 
مذهبی، کاربردی، آموزشی، سرگرمی و ابزارها به ترتیب در 
صدر این نمودار قرار گرفته اند. برنامه های مربوط به خبرها 
و نشریات، برنامه های ورزشی، آب و هوا و ماجرایی نیز به 
ترتیب پایین جدول حضور دارند.در نموداری که میانگین 
تعداد روزی که هر برنامه از زمان انتشــار تا رسیدن به ۱۰ 
هزار نصب فعال طی کرده را نشــان می دهد، پیام رسان 

ها طی ۵۳۱ روز، ابزارها ۴۹۸ روز، کسب و کارها ۴۹۸ روز 
به ۱۰ هزار نصب فعال رسیده اند. از طرف دیگر برنامه ها و 
بازی های مربوط به دسته کلمات و دانستنی ها طی ۱۰۶ 
روز، رفت و آمد ۲۲۱ روز و شــبیه سازی ۲۲۸ روز مراحل 
نصب ۱۰ هزارتایی خود را طی کرده اند.در فصل پاییز بیش 
از ۲۳ هزار برنامه در بازار، درآمد داشته اند که دسته مربوط 
به برنامه های آموزش ۶ هزار و ۷۶۵ برنامه بیشترین سهم را 
در این بین دارد. بازی های مربوط به کلمات و دانستنی ها 
حدود ۳۸ درصد و بازی های استراتژی ۳۱ درصد برنامه های 
فعال در این دسته ها کسب درآمد کرده اند. آب و هوا، خبرها و 
نشریات، رفت و آمد کمترین سهم را در این نمودار داشته اند.

سهم درآمدی از انواع پرداخت
اشتراک، خرید برنامه و پرداخت درون برنامه از جمله راه های 
سهم درآمد برنامه ها در کافه بازار است. بر اساس آماری که 
این مجموعه ارائه کرده است، برنامه های مربوط به خرید، 
کلمات و دانستنی ها، استراتژی و شبکه های اجتماعی ۱۰۰ 
درصد و برنامه های خانوادگی، ویدیو رسانه و ورزشی ۹۹ 

درصد پرداخت درون برنامه ای داشته اند.
برنامه های عکاسی با ۷۰ درصد و شخصی سازی با ۶۷ درصد 
جزو برنامه های خریداری شــده در بازار هستند. باالترین 
سهم اشتراک نیز متعلق به برنامه های آشپزی و رستوران با 

۴۴ درصد و رفت و آمد با ۲۴ درصد است.
منظور از اشتراک درون برنامه ای، برنامه هایی هستند که از 
اعتبار بازار برای دریافت هزینه اشتراک مشتریان استفاده 
می کنند. در واقع تمام برنامه هایی که مدل درآمدشــان 
اشتراکی است لزوما از روش اشتراک درون برنامه ای بازار 
استفاده نمی کنند و ممکن است پرداخت خود را با روش 
پرداخت درون برنامه ای پیاده سازی کرده باشند.رشد تعداد 
خریداران در گزارش فصل پاییز، به کاربرانی اشاره دارد که 
در طول فصل حداقل یک بار خرید انجام داده اند. بازی های 
معمایی رشد ۱۴۳ درصدی داشته و برنامه های ورزشی با 
رشد ۸۷ درصدی رو به رو بوده اند. در حالی که برنامه های 

سیر و سفر و شبکه های اجتماعی رشد منفی داشته اند.

ریزش خریداران در پاییز
نرخ ریزش فصلــی به ازای خریداران محاســبه شــده 
اســت. این نرخ به این معناســت کــه چنــد درصد از 
 خریــداران فصــل تابســتان، در فصــل پاییــز خرید 

خود را تکرار نکرده اند.
برنامه های سیر و سفر، کسب و کار، شخصی سازی، سبک 
زندگی، ابزارهــا و آب و هوا ریزش ۱۰۰ تــا ۹۸ درصدی 
داشــتند در حالی که ریزش برنامه های استراتژی، ویدیو 
رســانه و بازی های خانوادگی خیلی زیاد نبوده است. نرخ 
تمرکز در گزارش فصلی کافه بازار حکایت از تمرکز درآمد 
بازار محصوالت دیجیتال دارد. بر این اســاس، تمرکز باال 
یعنی بازاری که تعداد بســیار کمی از رقبا ســهم بسیار 
زیادی از آن دارند. در تمرکز پایین، سهم بازار همه برنامه ها 
تقریبا پایین است و هیچ بازیگری با ســهم عمده در بازار 
وجود ندارد. برنامه های خرید، خبرها و نشریات و ورزشی 
باالترین تمرکز را دارند و برنامه های ســرگرمی و آموزش 
در انتهای این نمودار هســتند.وضعیت بازار محصوالت 
دیجیتال از قســمت های جذاب گزارش کافه بازار است. 
برنامه های مربوط به خبرها و نشــریات، سیر و سفر، رفت 
و آمد، بازی های امتیازی، شبیه ســازی و آموزش خریدار 
کم و رقابت کم دارند. اما برنامه های خرید، ویدیو رســانه، 
شــبکه های اجتماعی و مذهبی و بازی هــای خانوادگی، 
تفننی، کلمات و دانســتنی ها خریدار زیاد دارند و رقبای 
اندک.سهم هر کدام از دسته های بازی و برنامه از تعداد کل 
نمایش آگهی در فصل پاییز به این شرح بوده؛ برنامه رفت 
و آمد ۲۴ درصد، ۱۲ درصد امور مالی، ۱۰ درصد خرید. در 
 بین بازی ها ۱۴ درصد کلمات و دانستنی ها، ۸ درصد تفننی 

و ۵ درصد اکشن.

سهم جست وجوی موضوعی در بازار
کاربران کافه بازار در فصلی که گذشــت بیــش از ۲۰۲ 
میلیون بار در بازار جســت و جو کرده انــد که بیش از ۸۹ 
درصد از این جســت و جوهــا موفق بوده اســت. منظور 
از جســت و جو موفق، جســت و جویی است که منتهی 
به نصب یک برنامه شــده باشــد. ۳۲ درصد جســت و 
 جوهای موفــق در بازار، مربــوط به کلمــات موضوعی 

هستند.

رشد نصب پیام رسان ها با قطع اینترنت

مدرسهزمستانه»مالکیتفکری«برگزارمیشود
مدرسهزمستانه»مالکیتفکری«توسطکانونپتنتمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریوباهمکاریانستیتوپاستورایران،برگزارمیشود.بهگزارشمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری،این
رویدادباهدفبرگزاریآموزشحوزهمالکیتفکریوبهطورخاصپتنتاز۳تا۵اسفندماهسالجاریدرمحلانستیتوپاستورایرانبرگزارمیشود.همچنینآشناییمخاطبانبامالکیتفکریباتأکیدبر
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شهردار اصفهان: 
پاركینگ مجموعه مصلی اصفهان با ظرفیت 200 

جای پارک در اختیار شهروندان قرار می گیرد
شــهردار اصفهان از بهره برداری از پارکینگ مجموعــه فرهنگی مصلی 
شــهر اصفهان با ظرفیــت ۲۰۰ جای پــارک در دهه فجر امســال خبر 
داد و گفت: با این اقدام از مشــکالت مــردم این منطقه کاســته خواهد 
شــد.  به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت 
اله نــوروزی در گفت و گوی زنــده رادیویی با برنامه »ســالم اصفهان« با 
اشــاره به دوازدهم بهمن ماه، آغــاز دهه فجر انقالب اســالمی و تبریک 
این ایام، اظهــار کرد: دهه فجــر فرصت مهــم و ویژه ای بــرای معرفی 
 دستاوردها و خدماتی است که به مردم از سوی شــهرداری اصفهان ارائه

 می شود.وی ادامه داد: شهرداری اصفهان دو ابرپروژه عمرانی را در حال اجرا 
دارد و از نظر ما پروژه قطار شهری اصفهان و حلقه حفاظتی شهر با نگاهی که 
به بسیاری از مشکالت امروز اصفهان داشتیم طراحی شده و کارکرد باالیی 

می تواند داشته باشد.
 وقتی به اقدام زیرســاختی بــرای کاهش آلودگی هوا می اندیشــیم این 
دو پــروژه، بــزرگ ترین اقدام زیرســاختی اســت کــه در این راســتا 
 در حال انجام اســت.  شــهردار اصفهــان تصریح کــرد: انتظــار مردم

 این اســت که برخی از صنایع اطــراف اصفهان با پرداخــت هزینه هایی 
 که بابت آلودگی به شــهر وارد می کنند، با کمک به ســاخت این پروژه ها

 و پرداخت حقوق قانونی شهر در جبران آن کمک کنند تا شهروندان بیش از 
این بابت الودگی هوا آسیب نبینند.  وی با اشاره به خط دوم متروی اصفهان 
 اظهار کرد: با تالش شبانه روزی فرزندان شهر در عمق زمین و به کارگیری

 بهترین روش هــا عملیــات اجرایی ۱۰ ایســتگاه از ۱۶ ایســتگاه خط 
 دوم مترو در جبهه شــرق در حــال انجام اســت. طول بخشــی از خط

 دوم متروی اصفهان کــه در حال انجام اســت ۱۴.۵ کیلومتر و دارای ۱۶ 
ایستگاه و روش اقدام هم در این ایستگاه ها، زیرزمین است. 

 نوروزی افزود: به همین ســبب شــاید اجرای این پروژه را شــهروندان 
احســاس نکننــد، زیــرا ابتدا ایســتگاه هــا احــداث می شــود و بعد 
از آن تــی بــی ام در حال حفــاری وارد ایســتگاه هــا می شــود. این 
 روش معضــالت ترافیکــی و مشــکالت ســاخت را بــه حداقــل

 می رساند.   

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :
تولید ریل در ذوب آهن اصفهان ، باور به توان داخلی 

را تقویت كرد
منصــور یــزدی زاده 
مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان جمعه ۴بهمن 
ماه دربرنامه زنده رود 
شــبکه اصفهــان ، 
آخرین دستاوردهای 
را  شــرکت   ایــن 
تشــریح کرد .وی با 
اشــاره به اهمیت روز ۲۳ دیماه در صنعت فوالد کشــور گفت :  قرارداد 
تاسیس ذوب آهن اصفهان در ســال ۱۳۴۴ ، تولید فوالد در کشور برای 
اولین بار در ســال ۱۳۵۱ و همچنین بهره برداری از فــوالد مبارکه در 
ســال ۱۳۷۱ در این روز اتفاق افتاده اســت . ضمن اینکه امسال در روز 
۲۳ دی ماه رکورد تولید روزانه جدیــدی در  بخش کوره بلند ذوب آهن 
ثبت شد . وی افزود : صنعت فوالد از ۶۰۰ هزارتن تولید قبل از انقالب به 
۲۶ میلیون تن رسیده که نشــان دهنده موفقیت این صنعت است و این 
در حالی اســت که نیمی از تولیدات فوالدی کشور صادر می شود که در 
شرایط تحریم کار بزرگی است .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به نقش این 
شرکت در شکل گیری سایر صنایع فوالدی اشاره کرد و گفت : این مجتمع 
عظیم صنعتی ، فرهنگ صنعتی را در کشــور ایجاد کــرد و متخصصان 
 آن در ساخت ســایر صنایع فوالدی از جمله فوالد مبارکه نقش داشتند

 و صنعت کشــور مرهون ذوب آهن اســت .یــزدی زاده ، تولیــد انواع 
مختلف ریــل برای خطــوط بین شــهری و متــرو در ذوب آهن را یک 
 افتخار بزرگ برای صنعت کشــور و باعث افزایش باور بــه توان داخلی 
دانســت و گفت : تولیــد ریل بدون مشــکل در این شــرکت انجام می 
شــود و این باور در وزارت راه و راه آهن جمهوری اســالمی ایجاد شده 
اســت که نیازی به واردات این محصــول نداریم . در حــال حاضر هم 
فوالد ریل و هــم نورد آن با تــوان داخلــی انجام می شــود و مطابق با 
استاندارد جهانی اســت که بسیار سخت گیرانه اســت.مدیرعامل ذوب 
آهن اظهار داشت : این شــرکت یک خانواده بزرگ اســت و مسئولیت 
اجتماعی خود را برای توســعه شهرســتان ، اســتان و کشــور در ابعاد 
 زیرســاختی انجام داده اســت و لــذا می تــوان گفت ریشــه دارترین

 صنعت کشور در جامعه است .

در نشست خبری ستاد دهه فجر شهرداری اصفهان مطرح شد
200 عنوان برنامه در دهه فجر از سوی شهرداری 

اصفهان در قالب 400 اجرا برگزار می شود
رئیس هماهنگــی امور اجتماعــی و فرهنگی مناطق ۱۵ گانه ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی شــهرداری اصفهان گفت: ۲۰۰ عنوان برنامه در دهه 
فجر از سوی شهرداری اصفهان در قالب ۴۰۰ اجرا و با شعار محوری " وطن 
یعنی..." برگزار می شود که افتتاحیه این برنامه ها صبح شنبه ۱۲ بهمن 
ماه همزمان با آغاز دهه فجر، ســاعت هفت و نیم صبح از مقابل شهرداری 

مرکزی خواهد بود. 
 به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، امیرحسین ستوده 
فر در نشست خبری تشریح برنامه های ســتاد دهه فجر با اشاره به اینکه 
شهرداری در جلسات ســتاد دهه فجر در کنار ســایر نهادهای اجرایی و 
اداری اصفهان حضور جدی داشته اســت، اظهار کرد: سال گذشته تعداد 
قابل توجهی از برنامه های شــهر اصفهان در دهه فجر توسط شهرداری 
برگزار شد.  وی با اشاره به اینکه مشــارکت در اجرای برنامه ها از سیاست 
های امســال ما در برگزاری برنامــه های دهه فجر اســت، ادامه داد: این 
 مشارکت در دو قالب مشارکت با دیگر نهادهای اداری و مشارکت مردمی

 بوده است. 
رئیس هماهنگــی امور اجتماعــی و فرهنگی مناطق ۱۵ گانه ســازمان 
فرهنگی-اجتماعی شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه سعی کردیم 
توزیع عادالنه برنامه های دهه فجر را در سال جاری دنبال کنیم، تصریح 
کرد: تنظیــم برنامه ها با توجه بــه نوع مخاطبان و در نظــر گرفتن تنوع 
مخاطبــان از دیگر ویژگی هــای برنامه هاســت. وی افزود: بــا توجه به 
فعالیــت دفاتر تخصصــی در ســازمان فرهنگی – تفریحی شــهرداری 
 اصفهان، ســعی کردیم برای همه مخاطبــان برنامه هایــی در این دهه

 داشته باشیم.
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تجــارت  توســعه  مرکــز 
الکترونیکی وزارت صنعت، از 
همکاری با بانــک مرکزی به 
منظور جلوگیری از پولشویی 
در کســب و کارهای اینترنتی 
با اعالم هشــدار برای »تراکنش های مالی غیر طبیعی« 

خبر می دهد.
»فردوس حاتمی«، مدیر اجرایــی ای نماد مرکز تجارت 
توســعه الکترونیکی در گفتگو با دیجیاتو عنوان می کند 
که آنها به منظور شفاف سازی هرچه بیشتر و پیشگیری 
از بروز برخی اتفاقات، با نهادهــای گوناگونی همکاری 
می کنند که این همکاری نیز از جمله همین همکاری ها 
اســت. او توضیح می دهد که برای پایش تراکنش های 
غیر معمول، این مرکز دسترســی خاصــی ندارد و تمام 
فعالیت ها در بانک مرکزی انجام خواهد شد. او در همین 

زمینه توضیح داد:
»نه API دریافت شده و نه این خدمات توسط ما صورت 

می گیرد؛ چرا که اساسا ما در این زمینه تخصصی نداریم 
و نمی خواهیم وارد این مقوله شویم. بانک مرکزی در این 
همکاری با تحلیل تراکنش های مالی یک کســب وکار، 
اگر با حجم تراکنش غیر معقولی نسبت به فعالیت های 
سابق مجموعه روبرو شد، به ما هشدار می دهد تا موضوع 
را پیگیری کنیم.« حاتمی با تاکید بر این موضوع که آنها 
به این بررسی ها و لیســت تراکنش ها دسترسی ندارند و 
از خدمات بانک مرکزی در این زمینــه بهره می برند به 
دیجیاتو می گوید که این موضوع می تواند یک پیشگیری 
مناسب برای وقوع برخی فعالیت های سودجویانه نظیر 
ماجرایی که برای »سکه ثامن« اتفاق افتاد باشد: »ما در 
آن زمان هم نمی دانستیم که این سایت مشغول فروش 
هنگفتی شده و نتوانســتیم احتمال دهیم که در پشت 
جریان اتفاقاتی در حال رخ دادن است.« به گفته حاتمی، 
هر کســب و کار با توجه به اندازه و فعالیتی که دارد، حد 
متوسط تراکنش هایش برای بانک مرکزی مشخص است 
و سیستم هوشــمند می تواند یک تراکنش غیر معمول 
را گزارش دهد. او می گوید پــس از دریافت این گزارش، 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت وارد عمل 

خواهد شد:

»ما در ابتدای امر، ســایت و یا اپلیکیشن مذکور را چک 
می کنیم تا ببینیــم این تراکنش غیر معمــول چرا رخ 
داده است. گاهی ممکن است ســایت مذکور یک حراج 
ترتیب داده باشد و یا محصولی را پیش فروش کرده باشد 
و یا هر اتفاق دیگری که ممکن است روی تراکنش های 

ایــن مجموعه تاثیر محسوســی بگذارد. با کشــف این 
مساله، گزارش حل و فصل می شــود و ممکن است در 
این بین مورد معدود و انگشت شــماری هم باشــد که 
 مشغول به تخلف و پولشویی باشند که از این طریق قابل 

کشف هستند.«

برای جلوگیری از پولشویی، 

تراکنش های غیر معمول آنالین ها  بررسی  می شود
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

ادامه سرمقاله

در این بین تاکید رئیس ســازمان امور مالیاتي بر رصد و 
وجود ۳۰۰ هزار میلیاردر که مالیات پرداخت نمي کنند از 
یک سو و تاکید رئیس کل بانک مرکزي بر اخذ مستندات 
از نقل و انتقال باالي یک میلیارد هرچند درست و الزم 
بود؛ اما به جهت نبود بستر مناسب و عدم رصد دارایي هاي 
فیزیکي و مبادالت تهاتري باعث شده است حضور پول در 
حساب هاي بانکي تهدید شود. این موضوع باعث خواهد 
شد معامالت تهاتري افزایش یابد؛ چراکه هیچ مکانیزم و 
سامانه و اراده اي براي اخذ مالیات از عایدي ثروت از طریق 
معامالت ملک، خودرو، طال و ارز تعبیه نشــده است. در 
شرایط فعلي ترس رویت موجودي حساب بانکي و وجود 
راه فراري به نام معامالت تهاتري و داشــتن دارایي هاي 
غیربانکي و همچنین تبدیل دارایي هاي سپرده شده در 
بانک به دارایي هاي فیزیکي مي تواند یک تهدید باشــد. 
نگارنده این تهدید را در ماه هاي گذشته به اطالع مسئوالن 
ذي ربط رسانده است؛ اما آنچه شاهد هستیم، به جاي اخذ 

مالیات بر عایدي ثروت، فشــار بیشتر روي حساب هاي 
بانکي است. همچنان که در ماه هاي اخیر شاهد افزایش 
قیمت در بخش مسکن، خودرو و کاالیي بودیم، ممکن 
است در ماه هاي آینده نیز شــاهد همین روند باشیم. با 
پیش بیني رکود، همگان منتظر کاهش قیمت یا ثبات در 
بازارهایي مثل مسکن، خودرو، طال و ارز بوده اند؛ اما فشار 
رواني بر موجودي حساب ها باعث شده است دستور فروش 
دارایي هاي فیزیکي جاي خود را به دستور خرید بدهند و 
صاحبان سرمایه، دارایي هایی مثل مسکن، خودرو، طال و 
ارز را بر سپرده گذاري در بانک ترجیح دهند. البته بحث 
ادامه تحریم ها و حفظ ارزش پول هم در این راستا بي تاثیر 
نبوده است؛ اما فشار مالیاتي بر دارایي هاي فیزیکي به جاي 
سپرده هاي بانکي مي توانست بر آرامش بازارها بیفزاید. 
بدیهي است فعاًل بورس به عنوان تنها بازار پررونق کشور 
بخش مهمي از سرمایه هاي سرگردان را جذب کرده است. 

حمایت دولت از این روند مي تواند این نقدینگي را تحت 
کنترل قرار دهد و از فشار بر بازار مسکن، خودرو و به ویژه 
طال و ارز بکاهد. جذابیت در بازار سرمایه و ماندگاري آن 
با یک شیب مناسب و منطقي مي تواند هم به بخش تولید 
کمک کند و هم تورم را تحت کنترل درآورد. سرمایه هاي 
ســرگردان چابک بوده و به راحتي و در عرض چند روز 
مي توانند از بازار بورس خارج شــده و بازارهاي دیگر را 
تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین ریزش بازار سرمایه بیش 
از چند روز مي تواند خروج نقدینگي از بورس را به همراه 
داشته باشد. الزم اســت با تدابیر ویژه، این سرمایه هاي 
سرگردان و نقدینگي هراسان به ســهامداران پایدار در 
بورس تبدیل شوند تا از طریق همین بازار، خصوصي سازي 
در شفافیت کامل اتفاق بیفتد تا هم دولت از بنگاه داري 
خالص شود و هم بهره وري توسط بخش خصوصي افزایش 
یابد و از همه مهم تر نقدینگي آرام گیرد. به نظر مي رسد 

براي تامین درآمدهاي کشور سریع ترین راه اخذ مالیات 
باشد؛ اما مهم ترین موضوع این است که این مالیات از چه 
کساني و در چه بازارهایي و با چه مکانیزمي اخذ شود. البته 
یکي از مهم ترین مسائلي که باید مورد نظر باشد، این است 
که در اخذ مالیات بایستي تدابیر به گونه اي اتخاذ شود که 
بخش مالیات دهنده و فراریان مالیاتي نتوانند فشار حاصل 
از پرداخت مالیات را به قشــرهاي پایین تر انتقال دهند. 
وقتي یک مالیات دهنده بزرگ که در بخشــي از اقتصاد 
فعال است بتواند به راحتي هزینه هاي مالیاتي خود را روي 
قیمت کاال و خدمات قابل عرضه خود اضافه کند، در این 
صورت مالیات این بخش هــا را مصرف کنندگان و اغلب 
قشر متوسط و ضعیف جامعه پرداخت مي کنند؛ چراکه 
این اقشار حقوق ثابت و درآمد محدودي دارند و قیمت 
خدمات خود را نمي توانند افزایش دهند. نبود مکانیزم 
مناسب جهت جلوگیري از انتقال فشار به اقشار دیگر و 
مصرف کنندگان مي تواند تورم مضاعفي را بر اقشار متوسط 

و ضعیف جامعه وارد کند. 

 تهدید حساب های بانکی به نفع تورم

هیات دولت با تصویب اساســنامه جدید شورای 
اجرایی فنــاوری اطالعات، وظیفــه نظارت بر 
برنامه های توسعه دولت الکترونیکی در کشور را 
برعهده این شورا گذاشت.به گزارش پیوست، در 
این اساسنامه که اواخر آبان ماه گذشته در هیات 
دولت تصویب و ابالغ شد این شوار موظف شده 
به صورت دوره ای گزارش های وضعیت توســعه 
دولت الکترونیکــی را به مجلس، شــورای عالی 
فضای مجازی و هیات دولت ارائــه کند.پس از 
تصویب و ابالغ این اساســنامه رئیس جمهوری 
پس از ۱۲ سال برای اولین بار در جلسه شورای 
اجرایی فناوری اطالعات شرکت کرد و تحوالت 

صورت گرفته در توسعه دولت الکترونیکی را مورد 
بررســی قرار داد.طبق اساسنامه جدید، ریاست 
شورا برعهده رئیس جمهوری و نایب رئیس شورا 
نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تعیین شده 
است. از دیگر وظایفی که در این اساسنامه برای 
شــورای اجرایی فناوری اطالعات در نظر گرفته 
شــده ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی 
در تبادل و به اشــتراک گذاری داده و اطالعات و 
همچنین تصویر شــیوه بهر ه گیری از داده های 
کالن و داده کاوی پایگاه هــای اطالعات کشــور 

با رعایــت محرمانگی و حریم خصوصی اســت. 
همچنیــن تصویب مقررات، دســتورالعمل ها و 
استانداردها به منظور هماهنگی در ضوابط فنی 
و اجرایی فنــاوری اطالعات بر عهده این شــورا 
گذاشته شده اســت.طبق اساسنامه تصمیمات 
شورا با رعایت سیاست های کلی نظام و مصوبات 
شورای عالی فضای مجازی و در چهارچوب قوانین 
و مقررات پس از تایید رئیس جمهوری توســط 
وزیرارتباطات و فناوری اطالعات ابالغ می شود و 
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات بر 

عهده وی خواهد بود.شوار حداقل سه ماه یکبار 
تشکیل جلسه خواهد داد و اگر رئیس جمهوری 
قادر به حضور در جلسه نبود، جلسه شورا با حضور 
معاون اول رئیس جمهور تشکیل خواهد شد.پس 
از منحل شدن شوراهای عالی در دولت نهم و باقی 
ماندن شورای فناوری اطالعات تا حدودی شکل 
فعالیت شــورای اجرایی فناوری اطالعات تغییر 
کرد و بیشتر به سمت پیگیری و اجرای پروژه های 
دولت الکترونیکی حرکت کرد. حال در اساسنامه 
جدید شورا نیز بیشتر بر توسعه دولت الکترونیکی 
و هماهنگی میان بخش های مختلف برای توسعه 

آن هدف قرار گرفته است.

شورای اجرایی فناوری اطالعات ناظر دولت الکترونیکی شد
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