
مدیر امور طرح و برنامه بانک مســکن با اعالم جزئیات افزایش ســقف سنی 
واحدهای مسکونی مشمول دریافت تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم، 
گفت: مالک بانک برای تشیص قدمت ساختمان تاریخ صدور پروانه ساختمانی 

یا جواز ساخت است.
محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در خصوص افزایش 
سقف سنی واحدهای مسکونی مشــمول وام صندوق پس انداز مسکن یکم، 
اعالم کرد: این کار به این جهت انجام شــد تا کمکی به سپرده گذاران حساب 
صندوق پس انداز مسکن یکم شود و این دسته از افراد بتوانند امالکی را تهیه 

کنند تا در استطاعات مالی آنها قرار بگیرد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: افزایش سقف سنی واحدهای 
مسکونی مشمول وام صندوق مسکن یکم به پیشنهاد بانک مسکن و موافقت 

بانک مرکزی انجام شده است که بر اســاس آن قدمت واحدهای مسکونی از 
۱۵ سال به ۲۰ سال افزایش پیدا کرد.مرادی هدف از این اقدام بانک مسکن 
را، ایجاد شــرایط بهتر برای خرید واحدهای مسکونی با قیمت پایین تر برای 

دارندگان حساب صندوق پس انداز مسکن یکم عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام از ۳ ماه قبل آغاز شده است، گفت: هم اکنون این 
موضوع به شبکه بانکی ابالغ شده و با مکاتباتی که با بانک مرکزی انجام شده، 
هفته گذشته مجوز اجرایی شدن آن به بانک مسکن ابالغ شد که همان هفته 
گذشته، اجرایی شدن این مهم از سوی بانک مسکن به شبکه بانکی ابالغ شد و 

در حال حاضر، اجرایی شده است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مســکن تصریح کرد: مالک بانک برای تشیص 

قدمت ساختمان تاریخ صدور پروانه ساختمانی یا جواز ساخت است.

مرادی یادآور شد: بعضا ممکن است پایان کار تاریخ دیگری اعالم کند که این 
اشتباه است و تسهیالت گیرندگان را دچار مشــکل می کند و وقتی به بانک 
مراجعه می کنند امکان ارائه تسهیالت به آن ها وجود ندارد. تاکید می شود 
که مالک بانک برای تعیین قدمت ساخت از تاریخ صدور پروانه ساخت است و 
کسانیکه در سال های ۹۹ بسته تسهیالتی را دریافت می کنند می توانند پروانه 
های صادره سال ۷۹ به بعد را برای استفاده از تسهیالت مسکن، انتخاب کنند.

گفتنی است، سقف تسهیالت مســکن در تهران ۸۰ میلیون تومان در مراکز 
استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون تومان و در سایر 
شهرها ۴۰میلیون تومان است که این میزان برای زوجین دو برابر می شود و 
زوجین می توانند در تهران ۱۶۰ میلیون تومان، در مراکز استان ها و شهرهای 
باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۲۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۸۰ میلیون 

تومان تسهیالت را به شرط سپرده گذاری به مدت تعیین شده برای یک پالک 
اســتفاده کنند.حداقل موجودی ســپرده گذاری برای متقاضیان این نوع از 
تسهیالت ۱۳.۵ میلیون تومان است که در طی مدت سه سال سپرده گذاری 
توسط متقاضیان سقف تسهیالت مسکن به آنها اعطا می شود. بر اساس اعالم 
بانک مســکن، بهترین و کوتاهترین حالت ممکن برای دریافت تســهیالت 
سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومانی به مدت یکسال توسط سپرده گذاران است 

که بعد از یکسال سقف تسهیالت به آنها پرداخت خواهد شد.
حســاب  دارنــدگان  بــرای  تســهیالت  ســود  نــرخ  همچنیــن 
صنــدوق پــس انــداز مســکن یکــم در بافــت فرســوده ۶ درصــد 
 و در خــارج از بافــت فرســوده ۸ درصــد و مــدت بازپرداخــت

 نیز ۱۲ سال است.

۱ ۱ درصد از مدیران کارگاه های مورد بررسی را زنان تشکیل داده اند که فعالیت های سایر 
فعالیت های خدماتی شخصی )شستشوی منسوجات، آرایش و پیرایش و ...( با ۴۹ درصد 
بیشترین سهم را از این حیث دارا بوده اند.به گزارش مرکز آمار ایران، طرح جامع آمارگیری 
از کارگاه های بازرگانی و خدمات یکی از طرح های آماری است که با هدف تهیه ی اطالعات 
مناســب از ویژگی های کارگاه  های بازرگانی و خدمات، در سطح کشور توسط مرکز آمار 
ایران و با همکاری ســازمان  مدیریت و برنامه ریزی اســتان ها به اجرا درآمده است تا در 
برنامه ریزی های اقتصادی به کارگرفته شود. این طرح در سال ۱۳۹۸ به اجرا درآمده است 
که شــامل ۳۰ کد طبقه بندی فعالیت  های اقتصادی ایران )ISIC Rev,۴( می باشد و 

قسمت اعظم کارگاه های بخش بازرگانی و خدمات کشور را شامل می شود.
نتایج طرح در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد:

در سال ۱۳۹۷، حدود ۷۹ درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد و ۲۱ 
درصد را کارکنان زن تشکیل داده اند. کارگاه های با فعالیت  آموزش، با ۶۱ درصد کارکن 
زن بیشترین سهم کارکن زن در بین فعالیت های بخش بازرگانی و خدمات را دارا بوده و 
کارگاه های دارای فعالیت  تعمیر کاالهای شخصی و خانگی با ۴ درصد، کمترین سهم را در 
سهم زنان شاغل داراست. ۳۴ درصد از کارکنان کارگاه های بازرگانی و خدمات را کارکنان با 
تحصیالت باالتر از دیپلم، ۳۵ درصد کارکنان دیپلم و ۳۱ درصد نیز دارای مدرک تحصیلی 

زیر دیپلم تشکیل داده اند. حدود ۳۵ درصد از ارزش افزوده کارگاه های بازرگانی و خدمات 
مورد بررسی، مربوط به فعالیت خرده فروشی )بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت( 
 است. بهره وری کارکنان این کارگاه ها در سال ۱۳۹۷ به ازای هر کارکن معادل ۳۶۰ میلیون 
ریال بوده است. همچنین بهره وری کارکنان به ازای هر ساعت بیش از ۱۴۸ هزار ریال بوده 
است. بر اساس نتایج به طور متوسط هر کارکن ۵۰ ساعت در هفته به فعالیت مشغول بوده 
است. نتایج طرح نشان می دهد که ضریب نفوذ رایانه در این کارگاه ها ۲۶ درصد می باشد 
که کارگاه های با فعالیت  جنبی خدمات مالی و فعالیت های بیمه با ضریب نفوذ ۹۹ درصد 
دارای باالترین نسبت از این حیث در کارگاه های مورد بررسی است. ۲۰ درصد از کارکنان 

کارگاه های مورد بررسی نیز از اینترنت برای فعالیت های کارگاه در داخل یا خارج از کارگاه 
استفاده نموده اند. ۱۱ درصد از مدیران کارگاه های مورد بررسی را زنان تشکیل داده اند که 
فعالیت های سایر فعالیت های خدماتی شخصی )شستشوی منسوجات، آرایش و پیرایش 

و ...( با ۴۹ درصد بیشترین سهم را از این حیث دارا بوده اند. 
 ۸۸ درصد از کارگاه های بازرگانی و خدمات از ابزارهای الکترونیکی برای پرداخت و دریافت 
خود بهره برده اند که فعالیت های انتشاراتی، فعالیت جنبی خدمات مالی و فعالیت های 
بیمه با ۹۹ درصد باالترین میزان استفاده در این زمینه را دارا بوده اند. همچنین ۹۸ درصد از 

کارگاه ها از دستگاه  کارتخوان برای پرداخت و دریافت استفاده کرده اند.

فارس به نقل از رویترز نوشت: قیمت طال با کاهش 
ارزش دالر، افزایش یافت و کاهش اولیه ناشــی از 
کاهش شدید در هفته گذشته را اندکی جبران کرد 
و هر اونس ۱۹۵۰.۵۵ دالر فروخته شد.قیمت طال 
با کاهش ارزش دالر، افزایش یافت و کاهش اولیه 
ناشی از کاهش شــدید در هفته گذشته را جبران 
کرد اما بر انتشار نتیجه نشست بانک مرکزی آمریکا 
در این هفته تمرکز دارد.هر اونس طال در بازارهای 
جهانی با ۵.۴۳ دالر افزایش ۱۹۵۰.۵۵ دالر فروخته 
شــد.   قیمت طال هفته گذشته ۴.۵ درصد کاهش 

یافت که بیشــترین کاهش از ماه مارس به شمار 
می رود. طال هفته گذشــته بــه اوج قیمت برابر با 
۲۰۷۲.۵۰ دالر در هر اونس رســیده بود.با آرامش 
یافتن سرمایه گذاران بر سر تاخیر در مورد بررسی 
بسته تجاری آمریکا و چین، ارزش دالر کاهش یافت 

و طال را برای مالکان ارزهای دیگر ارزان تر ساخت.

قیمت طال با تضعیف ارزش دالر افزایش یافت
جان شارما، اقتصاددان بانک ملی استرالیا، درحالی 
که ســوددهی اوراق قرضه آمریکا افزایش یافته و 

برداشت، مسیر حرکتی طال را تاحدی تغییر داده 
اما عوامل بنیادین بازار به نظر سالم می رسند.نتیجه 
نشســت فدرال رزرو آمریکا چهارشنبه مشخص 
خواهد شــد و بر احتمال تغییر راهبرد خود در ماه 
سپتامبر متمرکز خواهد بود.گفته می شود، »فدرال 
رزرو در حال حاضــر عجله ای برای توســعه ابزار 
حمایت مالی ندارد.«با اجرای محرک های اقتصادی 
بی سابقه در جهان برای کاهش خسارت اقتصادی 
ناشی از شیوع ویروس کرونا، قیمت طال در بازارهای 

جهانی امسال ۲۸.۴ درصد افزایش یافته است.

شرکت "زد تی ای")ZTE( ساعاتی پیش به شکل رسمی 
اعالم کرد که اولین گوشــی هوشــمند دنیا را که دارای 
دوربین سلفی مخفی زیر نمایشــگر خواهد بود، در تاریخ 
اول سپتامبر)۱۱ شهریور( روانه بازار خواهد کرد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از انگجت، به نظر می رسد رقابت داغ برای 
عرضه اولین گوشی هوشــمند با دوربین زیر نمایشگر با 
برنده شدن شرکت ZTE به پایان رسیده است، چرا که این 
شرکت به تازگی اعالم کرده است که اولین گوشی هوشمند 
 ۲۰ Axon" دارای دوربین سلفی زیر نمایشگر موسوم به
۵G" را به تولید انبوه رسانده و اول سپتامبر آن را عرضه 

خواهد کرد. پیش بینی می شود "۵G ۲۰ Axon" دارای 
صفحه نمایش ۶.۹۲ اینچی اولد با رزولوشن +FHD باشد، 
اما برخالف همه گوشی هایی که تاکنون دیده ایم در آن 
خبری از اشغال فضای نمایشگر توسط نوار دوربین سلفی، 
ناچ قطره ای یا پانچ هول نیست و دوربین پاپ آپ نیز وجود 
ندارد و با یک نمایشگر کامل و یک دست مواجه خواهیم 
بود. تاکنون اغلب گوشی های تمام صفحه از دوربین های 
اصطالحا پــاپ آپ)pop up( بهره برده انــد که در آنها 
دوربین سلفی برای عکسبرداری و فیلمبرداری از باال یا کنار 
گوشی بیرون می آید و پس از اتمام کار دوباره به جای خود 

باز می گردد. شرکت ZTE خاطرنشان می کند که همه 
بازیگران اصلی صنعت تولید تلفن همراه هوشمند در حال 
کار بر روی دوربین های زیر نمایشــگر هستند، اما ظاهرا 
این شرکت اولین شرکتی اســت که آن را به بازار معرفی 
می کند. شرکت ZTE مشخصات دیگری را از این گوشی 
فاش نکرده است، اما یک افشای اطالعات نشان داد که این 
گوشــی می تواند دارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی و 
دوربین اصلی چهارگانه ۶۴ مگاپیکسلی، لنز اولترا واید یا 
دید عریض هشت مگاپیکسلی، حسگر تشخیص عمق دو 

مگاپیکسلی و لنز ماکرو دو مگاپیکسلی باشد. 

ســازمان خصوصی ســازی با انتشــار اطالعیه ای 
نســبت بــه شــیوه جدیــد کالهبــرداری و 
اخاذی از مردم بــا عنوان "ثبت نــام و تخصیص 
 ســهام عدالــت بــه جامانــدگان" هشــدار
 داد.به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی سازمان 
خصوصی سازی، پیرو انتشــار خبرهای نادرست 
توسط برخی افراد سودجو با مقاصد کالهبرداری 
و اخاذی تحــت عنوان "تخصیص ســهام عدالت 
به جاماندگان" از طریق انتشــار لینک سایت های 
جعلی منتســب به نام ســازمان خصوصی سازی 

در شــبکه های مجازی، این ســازمان اعالم کرد: 
حســب اطالع واصله، اخیرا لینک سایت اینترنتی 
جعلی منتســب به ســازمان خصوصی ســازی 
در شــبکه های مجازی تحت عنــوان تخصیص 
 ســهام عدالت به جامانــدگان منتشــر گردیده

 است.
در همین رابطه افراد با ورود بــه این لینک جعلی 
و وارد کردن کد ملی جهت ثبت نام ســهام عدالت، 
مستقیماً به یک درگاه الکترونیکی هدایت می شوند 
که متعاقب آن برای ثبت نام، درخواســت پرداخت 

هزینه شــده و از حســاب کاربران مبالغی کســر 
می شود.

این سازمان ضمن تکذیب موضوع تخصیص سهام 
عدالت به افــراد جدید یا جامانــده اعالم می کند، 
اکنون برنامه ای برای توزیع ســهام عدالت وجود 
ندارد و ســازمان خصوصی ســازی با پیگیری این 
موضــوع از طریق مراجــع قضایــی و پلیس فتا، 
نســبت به برخورد قانونی با شــخص یا اشخاص 
 خاطی اقدام می کنــد و نتیجه امر نیــز به اطالع

 عموم مردم خواهد رساند.

رگوالتور ضد انحصارطلبی آلمان در حال تحقیقات 
درباره سوء استفاده شــرکت آمریکایی آمازون از 
موقعیت برتر خــود در بازار آنالیــن برای تحمیل 

قیمت های مورد نظرش به فروشندگان است.
به گزارش ایســنا، فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ 
به نقل از آندریاس موندت، رییس این رگوالتوری 
نوشــت: دفتر کارتل فدرال در حال بررســی این 
موضوع اســت که آیا آمازون در فروشگاه اینترنتی 
خود نظرش را درباره قیمت به فروشندگان تحمیل 
کرده است یا خیر. دفتر وی در واکنش به شکایتها 

از عمکلرد این غول فناوری آمریکایی و ممانعت از 
عرضه فروشــندگان به دلیل قیمت گذاری باال در 
طول چهار ماه نخست شــیوع ویروس کرونا وارد 
عمل شده است.رگوالتور آلمان ســرگرم ارزیابی 
پاسخ آمازون به سواالتش است. آلمان دومین بازار 
بزرگ آمازون پس از آمریکاست.بر اساس گزارش 
بلومبرگ،آمازون اعالم کرد اگرچه فروشــندگان  
قیمت های خود را روی کاال می گذارند اما آمازون 
سیاست هایی دارد تا اطمینان حاصل کنند شرکای 
فروشــنده  قیمت های خــود را رقابتی تعیین می 

کنند.تا ســال ۲۰۱۳ آمازون مانع از این می شــد 
که فروشندگان محصوالت خود را از طریق سایت 
های دیگر با قیمت پایین تر از قیمت عرضه شده در 
فروشگاه اینترنتی آمازون عرضه کنند. دیده بان ضد 
انحصارطلبی آلمان این شرکت را وادار کرد سیاست 
مذکور را رها کند.آمازون سال گذشته با رگوالتور 
ضد انحصارطلبی آلمان برای اصالح مفاد سرویس 
خود برای فروشندگان شخص ثالث به توافق رسید 
و در نتیجه این سازمان به تحقیقات هفت ماهه خود 

خاتمه داد.

ارائه تسهیالت مسکن یکم به پروانه های ساختمانی از ۷۹ به بعد

٨٨ درصد کارگاه ها از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند

طالی جهانی ۵ دالر گران شد

اولین گوشی دنیا با دوربین مخفی زیر نمایشگر

شیوه جدید کالهبرداری با عنوان تخصیص سهام عدالت به جاماندگان

آمازون زیر ذره بین رفت
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قیمت سکه به ۱۰ میلیون 
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  هنوز  طرحی
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وزیر نفت:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

خطر سهامداران دست 
به ماشه برای بورس

 بازار خودرو 
همپای دالر می تازد

 گرانی مسکن
 با کوچک سازی

شــاخص بــازار بــورس 
همانند تمام شاخص های 
اقتصادی ظرفیتی دارد و 
بعد از آنکه به نقطه حداکثر 

ظرفیت می رسد...

  ســید مرتضــی افقــه، 
اقتصاددان 

  امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

  افشین پروین پور، کارشناس مسکن
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طرح  خانه های 2۵متری 
روی میز هیأت دولت

سقوط تاریخی بورس 
چرا رقم خورد؟

اخد مالیات از بازارهای غیرمولد هنوز به نتیجه نرسیده است

وقت کشی  در مالیات ستانی از سوداگران
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خودرو   در  مسیر  ثبت  رکورد   قیمتی  جدید 
»کسب و کار«   از   تداوم   رکود   تورمی   در  بازار  خودرو   گزارش   می دهد

عضو   اتحادیه   نمایشگاه داران   خودرو :  کسی  جرات   خرید   و  فروش  خودرو   را   ندارد

وزارت کشــور طرحی با نام ساخت واحدهای 
مســکونی کوچک اندازه با متراژ ۲۵ متری و 
با زیرســاخت قانونی مصوبه ســال ۹۵ دولت 
درباره مســکن اجتماعی را بــه هیئت دولت 
داده اســت. نمونه این طرح ها بسیار است اما 
هیچکدام تاکنون به ســرانجام نرسیده است. 
اصرار مسئوالن برای اجرای این مدل خانه ها 
تبعات اجتماعی و اقتصادی بســیاری خواهد 
داشــت که کارشناســان بازار بارها درباره آن 
هشدار داده اند. فعاالن بازار مسکن نیز بر این 
اعتقادند که دولت باید سیاست  گذاری همراه 
با برنامه های کارشناسی برای ساماندهی بازار 
مسکن داشته و از ارائه  طرح های متعدد که راه 

به جایی نمی برند فاصله...

تحلیلگران بازار ســرمایه اعتقاد دارند مســیر اصالح 
شــاخص بورس به تدریج متوقف خواهد شــد و بازار 
به یک تعادل نسبی خواهد رســید.بورس تهران این 
روزها، دوران پرنوسانی را طی می کند؛ تا جایی که روز 
یکشنبه سقوط تاریخی ۸۹ هزار واحد را تجربه کرد. 
شــاخص کل بورس که از ابتدای سال رشد عجیبی را 
در پیش گرفته بود، پس از ثبت چند رکورد و افزایش 
غیرمترقبه، سرانجام در هفته سوم مردادماه ریزش های 
سنگینی را تجربه کرد؛ تا جایی که رکوردهای ریزش از 
رکوردهای صعود پیشی گرفت.در پنج روز معامالتی 
اخیر منحنی شــاخص بورس افت ۲۶۵ هزار واحدی، 
معادل ۱۲.۷ درصدی را به ثبت رساند. برآوردها حاکی 

از آن است که ...



اقتصاد2
ایران وجهان

واعظی:
 نوسان اخیر بورس عادی است

رئیس دفتر روحانی نوسان روزهای اخیر بورس را 
عادی دانست و ضمن توصیه به مردم بر عدم رفتار 
هیجانی اعالم کرد: سیاست مبنایی دولت حمایت 
از بازار سرمایه و تقویت آن است. محمود واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهور بعــد از اعالم حمایت 
دیروز روحانی از بــورس و وعده تداوم عرضه های 
اولیه سودآور در توییتر اعالم کرد: فراز و فرودهای 
مقطعی بازار سرمایه بخشی از ماهیت این بازار است. 
توصیه دولت به فعاالن بورس و مردم عزیزی که در 
آن سرمایه گذاری کرده اند این است که هیجانی 
تصمیم نگیرند. سیاست مبنایی دولت حمایت از 

بازار سرمایه و تقویت آن است.

حرکت بورس صعودی شد
بازار ســرمایه که در روزهای گذشته برمدار نزول در 
حرکت بود روز گذشــته کمی روند صعودی به خود 
گرفت و شاخص کل بورس تاکنون ۱۲۲۵ واحد رشد 
کرده است. به گزارش ایسنا، در معامالت روز گذشته 
بازار سرمایه تا ســاعت ۱۲:۵۲ شاخص کل بورس با 
۱۲۲۵ واحد رشد رقم یک میلیون و ۸۱۴ هزار واحد 
را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۳۰۰۶ 
واحد نزول به رقــم ۴۸۷ هزار و ۵۵۸ واحد رســید. 
معامله گران تا این ساعت یک میلیون معامله به ارزش 
۱۴۳ هزار و ۷۹۴ میلیارد ریال انجام داده اند. سرمایه  
گذاری تامین اجتماعی، فوالد مبارکه اصفهان و ملی 
صنایع مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل مخابرات ایران، کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، شرکت ارتباطات سیار و ایران خودرو 
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی 
بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه فرابورس 
که به کار روز گذشته خود خاتمه داده است با ۲۰۶ 
واحد کاهش رقم ۱۹ هزار و ۱۳۵ واحد را ثبت کرد. 
معامله گران این بازار ۵۸۶ هزار معامله انجام داده اند که 
۶۲ هزار و ۲۲۸ میلیارد ریال ارزش داشت. پتروشیمی 
مارون، پتروشــیمی تندگویان، بانک دی و سهامی 
ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی و در مقابل سنگ آهن گوهرزمین، بیمه پاسارگاد 
و شرکت آهن و فوالد ارفع نســبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

رئیس اداره کل سرمایه گذاری بانک توسعه 
تعاون تصریح کرد:

اقبال بیشتری در انتظار صندوق 
توسعه تعاون صبا است

ارامین نجمی رئیس اداره کل ســرمایه گذاری بانک 
توسعه تعاون در تشــریح عملکرد و مکانیزم فعالیت 
صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون گفت: این صندوق 
بر اساس چهارچوب تعیین شده برای کلیه صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک تحت نظارت دقیق سازمان 
بورس و اوراق بهادار بوده و کلیه فعالیت های آن تابع 
بخشــنامه ها و ضوابط ابالغی آن ســازمان می باشد. 
نجمی در تشریح رابطه میان صندوق سرمایه گذاری 
صبا و بانک توســعه تعاون تصریح کرد: بانک توسعه 
تعاون به عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقد شوندگی 
صندوق صبا بوده و بر اساس مقررات جاری، سهامدار 
ممتاز حق رأی در مجامع صندوق را داراست و ارکان 
صندوق را ازجمله مدیر صندوق که رکن بااهمیت در 
سرمایه گذاری منابع صندوق می باشد، تعیین می نماید.

حجت اله صیدی در دیدار با معاون رئیس جمهور 
و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

بانک صادرات ایران به شهدا و 
آزادگان خود می بالد

مدیرعامل بانک صادرات ایــران گفت: فرهنگ ایثار 
و شهادت به یمن تقدیم ۹۵ شهید، حضور آزادگان، 
ایثارگران و فرزندان شــهدا، در بانک صادرات ایران 
زنده اســت و جریان دارد. به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایــران، حجت اله صیــدی، با حضور 
در بنیاد شــهید و ایثارگران انقالب اسالمی با سعید 
اوحدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان 
سرافراز به میهن اســالمی، دیدار کرد و این روز را به 
وی که خود از آزادگان جنگ تحمیلی است، تبریک 
گفت. حجت اله صیدی به برنامه ریزی و تالش شبکه 
بانک صادرات ایران در جهت پاسداشت خانواده های 
معظم شــهدا، ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی 
و آزادگان سرافراز اشــاره کرد و گفت: خانواده بانک 
صادرات ایران ۹۵ شهید تقدیم انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس کرده که شامل شهدای نهضت اسالمی و قبل 
از پیروزی انقالب اسالمی، شهدای جنگ تحمیلی، 
شهدای مدافع حرم، و همین طور شهدای فاجعه منا 
هستند و هر ساله مراسمی در مشهد مقدس به منظور 

پاسداشت خانواده های این شهدا برگزار می  شود.

خبر

تحلیلگران بازار سرمایه اعتقاد 
دارند مســیر اصالح شاخص 
بورس به تدریج متوقف خواهد 
شد و بازار به یک تعادل نسبی 
خواهــد رســید.به گــزارش 
خبرگــزاری خبرآنالین، بورس تهران ایــن روزها، دوران 
پرنوسانی را طی می کند؛ تا جایی که روز یکشنبه سقوط 
تاریخی ۸۹ هزار واحد را تجربه کرد. شــاخص کل بورس 
که از ابتدای سال رشد عجیبی را در پیش گرفته بود، پس 
از ثبت چند رکورد و افزایش غیرمترقبه، سرانجام در هفته 
سوم مردادماه ریزش های سنگینی را تجربه کرد؛ تا جایی 
که رکوردهای ریزش از رکوردهای صعود پیشــی گرفت.
در پنج روز معامالتی اخیر منحنی شــاخص بورس افت 
۲۶۵ هزار واحدی، معادل ۱۲.۷ درصدی را به ثبت رساند. 
برآوردها حاکی از آن است که به دنبال نزول بازار، در ۵ روز 
گذشته، ۶۰ میلیارد دالر از ارزش بورس تبخیر شده؛ با این 
وجود، تحلیلگران بازار ســرمایه اعتقاد دارند روند اصالح 
شاخص بورس به تدریج متوقف می شــود و بازار به تعادل 

نسبی خواهد رسید.

سقوط تاریخی بورس چرا رقم خورد؟
علیرضا حیدری، تحلیلگر بازار سرمایه به خبرآنالین گفت: 
من فکر می کنم ریزش بازار به شکل گیری حس بی اعتمادی 
در بازار باز می گردد. باالخره این فضا ایجاد شــد که سایر 
نهادها با دولت هماهنگی چندانی ندارند.وی افزود: طرح 
بحث های عجیب و غریب درباره طرح گشایش اقتصادی از 
یک سو و اتفاقات دیگر نظیر منتفی شدن عرضه دارا دوم از 
سوی دیگر، بازار را با مکث و وقفه روبه رو کرد.این کارشناس 
بازار سرمایه ادامه داد: ریزش قیمت یا به عبارت فنی تر اصالح 
بازار البته تا زمانی ادامه دارد که سهامداران به این نتیجه 
برسند سمت و سوی برنامه های همه نهادها حمایت از بازار 
سرمایه است. در این صورت می توان انتظار داشت نقدینگی 

تازه مجددا وارد این بازارها شود.

بهانه هایی که برای افت شاخص مطرح می شود
نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره علت افت 
شاخص کل در معامالت بازار ســرمایه، گفت: به نظر من 
سرعت رشــد بازار در چند هفته اخیر مقداری باال بود؛ به 
خصوص در گروه پتروشیمی ها. ضمن اینکه عالوه بر باال 
بودن سرعت رشد بازار اما در روزهای اخیر دولت دست به 
کارهایی زد که فشــار فروش و عرضه در بازار افزایش یابد.
وی افزود: به نظر من آنچه درباره علت افت معامالت امروز 
مانند عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت یا اختالل 
در هسته معامالت گفته می شود، بهانه ای برای افت شاخص 

اســت، اما در اصل بازار مایل به اصالح قیمت هاست.این 
کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: من با ریزش بازار موافق 
نیستم؛ به نظر من افت شاخص در روزهای اخیر بیشتر برای 
اصالح قیمت ها انجام می شود. البته دولت نیز در این کاهش 
قیمت ها نقش داشت و با افزایش عرضه شرکت های پاالیشی 
و نیز اعالم اینکه قرار اســت ارزش سهام شناور شرکت ها 
افزایش یابد، به این اصالح کمک کرد.خاندوزی عنوان کرد: 
اقداماتی که دولت انجام داد، سبب افزایش عرضه شد، اما از 
سمت تقاضا حمایتی نشد و تقاضا به سمت ضعف پیش رفت. 
همچنین هر چه در بازار بیشتر پیش رفتیم، قیمت سهام 
افزایش یافت، اما قدرت خرید فعاالن بازار کاهش داشت.

کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه عدم تعادل در عرضه 
و تقاضا در بازار یکی از عوامل اصلی کاهش رشد شاخص بوده 
و نباید حاشیه ها و شایعاتی مانند عدم رای اعتماد یا مسائلی 
مانند آن را عامل افت شاخص بدانیم، تصریح کرد: بازار به 
این اصالح نیاز داشت ولی مجدداً شاهد خواهیم بود بازار در 
مسیر صعود قرار خواهد گرفت چرا که مولفه هایی که سبب 

رشد بازار بوده است همچنان به قوت خود باقی هستند.

 روند شتابان بازار سرمایه ادامه دارد؟
سیامک قاســمی، اقتصاددان در یادداشتی اینستاگرامی 
نوشت: احتماال دست حمایت دولت همین روزها از آستین 
حقوقی ها بیرون خواهد آمد و برای جلوگیری از ریزش بازار 
و جلوگیری از تبعات جدی سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن، 
اجازه کاهش بیشتر را نخواهد داد، اما این که بازار پس از این 
اصالح به ادامه روند شــتابان خود پس از دو اصالح اسفند 

ماه و اردیبهشت ماه ادامه دهد، کمی بعید به نظر می رسد.

بازار سرمایه مرز ۲ میلیونی را رد می کند؟
همایون دارابی، کارشناس بازار ســرمایه نیز در خصوص 
وضعیت بازار سرمایه اظهار داشت: باید توجه داشت بازار 

در محور مقاومت دو میلیون واحد، وارد یک فاز نوســانی 
سینوسی شده اســت و این فضای نوسانی سینوسی بازار 
ادامه خواهد داشت.وی افزود: فعال بازار برای اینکه بتواند مرز 
۲ میلیون واحد را پشت سر بگذارد، همان رفتاری را نشان 
می دهد که ما در مرز یک میلیون واحد یا یک و نیم میلیون 
واحد تجربه کردیم.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: 
به هر حال مدل قابل قبول سهام اینجا باید معامله شود. سهام 
دست به دست شود، نقدینگی جدید وارد بازار شود، تاثیرات 
خبرها خودش را نشان دهد و گزارش ها بیاید تا بازار پتانسیل 
شکستن این مقاومت بسیار قوی را داشته باشد.دارابی عنوان 
کرد: در چند هفته آینده با این مقاومت همچنان دست به 
گریبان خواهد بود و جریان سینوســی به خبرها واکنش 
اصالحی رشدی نشــان می دهد.وی پیش بینی کرد بازار 
همچنان نیز در فاز نوسانی باقی بماند و سیاست یک گام به 

پیش و دو گام به پس را در دستور کار داشته باشد.

بازار در وضعیتی خنثی خواهد بود
همچنین مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به 
روند کنونی معامالت بورس، گفت: به طور معمول برگزاری 
مجامع شرکت ها در خرداد و تیر ماه، تقسیم سود مجامع و 
افزایش سرمایه شرکت ها برای سال آینده باعث می شود 
تا در مرداد و شــهریور ماه با آرامش و تعادلی در معامالت 
بازار همراه شویم.وی با بیان اینکه در این دو ماه نمی توان 
در انتظار رشــد پرشتاب شــاخص بورس مانند چهار ماه 
گذشته بود، تصریح کرد: روند معامالت در بازار در برخی از 
روزها منفی و در دیگر روزها مثبت است، اما در کل براساس 
پیش بینی های صورت گرفته روند بازار با شیبی آرام صعودی 

خواهد بود.

ریزش قیمت ها پیش بینی می شد
حمید میرمعینی، کارشــناس بازار سرمایه با اشاره به 

این که وقتی شاخص از مرز روانی دو میلیون واحد عبور 
کرد، بسیاری از کارشناسان ریزش قیمت را پیش بینی 
کردند، گفت: معلوم بود ایــن مقطع مقاومت نقطه ای 
اساسی است و قیمت سهم ها را نه داده های اقتصادی 
تایید می کرد و نه عوامل بنیادینی که در رشد شاخص 
موثر بودند، از این رو عقب نشــینی شاخص از این مرز 
روانی آغاز شــد و من معتقدم در روزهای آتی نیز این 
وضعیت ادامه می یابد.وی تاکید کرد: باید در نظر داشت 
با رســیدن قیمت ها به مرحله قیمت جذاب شــرایط 
دستخوش تغییر می شود، اما شــاید برای برخی تلخ 
باشد که بگویم این ریزش حتی ممکن است ۲۰ تا ۳۰ 
درصدی باشد اما در نهایت هر چه اصالح در این مرحله 
عمیق تر باشد، در مرحله آتی روند رشد محکم تر خواهد 
بود. پس می بینید که این وضعیت به ضرر سفته بازان و به 
سود سرمایه گذاران است.این کارشناس با اشاره به اینکه 
در سال ۹۹ پارادایم حاکم بر بورس از سرمایه محوری به 
سودمحوری تغییر کرد، گفت: بازار سرمایه باز هم به مدار 
رشد باز می گردد، اما بعید می دانم این اتفاق در روزهای 
آتی رخ دهد اما در نهایت رشد بازار سرمایه از طال و سکه 

و ارز و مسکن بیشتر خواهد بود.

رشد و سودآوری شرکت ها با ارزش ذاتی آنها 
متناسب نیست

فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص علت 
اُفت بازار بورس گفت: بازار سرمایه از ابتدای سال ۹۹ تا به 
امروز حدود ۲۹۰ درصد بازدهی داشته و به مقطعی رسیدیم 
که رشد و سودآوری صنایع و شرکت ها با ارزش ذاتی آنها 
متناسب نیست. به همین دلیل شاهد اصالح در بازار هستیم.
او افزود: ما اکنون به نقطه ای رسیدیم که شرایط بازار ایجاب 
می کند که قیمت ها اصالح شود و شــرکت های پروزن و 
بزرگی که به عنوان لیدر موثر در شــاخص کل محسوب 
می شوند، در فرآیند اصالح قیمت اثر خود را بازار گذاشتند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگر حجم معامالت 
به صورت افزایشی و باالی ۲۴ هزار یا ۲۵ هزار میلیارد تومان 
باشد، از لحاظ تکنیکال می توان گفت اصالح موقتی است و 
بازار مجدد به روند رشد خود باز می گردد، زیرا جذابیت خرید 
را برای  عده ای فراهم می کند. اما در حال حاضر به علت اینکه 
شــاهد اُفت حجم معامالت در کنار  اصالح قیمت منفی 
هســتیم، خریداران کماکان امیدوار و یا منتظر اصالحات 

قیمت هستند.
آقا بزرگی متذکر شد: براساس نمودارها پیش بینی می شود 
اگر شاخص کل از یک میلیون و هشتصد هزار واحد به سمت 
منفی برود، قطع به یقین تا پایان هفته ماشاهد اُفت شدید اما 
موقتی خواهیم بود، مجموع این اتفاقات سبب یک جهش 
بزرگ در بازار می شود به علت اینکه با اُفت شدید جذابیت 

خرید بیشتر می شود.

پیش بینی آینده شاخص در روزهای آینده

سقوط تاریخی بورس چرا رقم خورد؟

وزیر نفت:
 هنوز طرحی برای تغییر سهمیه 

بنزین به دست ما نرسیده است
وزیر نفت درباره طرح مجلس برای تغییر در 
ســهمیه بندی بنزین گفت: هنوز طرحی به 
دست ما نرســیده و نمی توان روی فرضیات 

نظری داد.
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه امروز در حاشیه 
مراسم امضای ۱۳ قرارداد نگهداشت و افزایش 
تولید نفت در جمع خبرنگاران درباره اینکه 
آیا گشایش اقتصادی، طرح وزارت نفت بوده، 
اظهار کرد: ایده را وزارت نفت نداده اســت. 
چارچوبی را ارائه دادنــد تا وزارت نفت اعالم 

کند که آیا از نظر تکنیکال قابلیت اجرا دارد.
وزیر نفت با بیان اینکه در شرایط فعلی طرح 
گشایش اقتصادی که مربوط به فروش قطعی 
نفت اســت با فروش اوراق اســالمی اشتباه 
گرفته می شــود، ادامه داد: پیــش از این نیز 
اوراق اســالمی برای تامین مالی طرح ها به 
فروش می رســید اما طرح عرضه نفت پیش 
فروش قطعی موضوعی اســت که در جلسه 
ســران قوا مطرح شــده و هنوز نهایی نشده 

است.
وی افزود: در این زمینه پیشــنهادی دادیم 
که به مراحل بعدی رفته اســت. در هر حال 
هر چه که بــه وزارت نفت ابالغ شــود، اجرا 

خواهیم کرد.
وزیر نفت گفت: قیمت خوراک پتروشــیمی 
را کاهش داده و قیمت خوراک پاالیشــگاه 
را اصالح کردیم که ایــن موضوع باعث بهتر 
 شــدن وضعیت ایــن شــرکت ها در بورس 

می شود.
به گفته وی امروز برای صنعت نفت ایران روز 
مهمی است، زیرا در ســخت ترین تحریم ها 
امروز قراردادهایی به ارزش ۱.۵ میلیارد یورو 
 با شــرکت های ایرانی به امضا رســید که در 
اســتان هــای خوزســتان، کهکیلویــه 
 بویر احمــد، فــارس، بوشــهر و هرمزگان

 اجرا می شود.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از تجهیزات مورد 
نیاز در این طرح ها توسط سازندگان داخلی 
تامین می شــود، افزود: فرصت های زیادی 

برای اشتغال ایرانی ایجاد می کند.
به گفتــه زنگنه پیام مهم ایــن قرادادها این 
اســت که متوقف نمی شــویم و به ظرفیت 
سازی فکر می کنیم، زیرا تحریم ها و بانیان 
تحریم ها رفتنی هستند و ملت ایران و ایران 
 ماندگار بوده و شرایط ســخت تر را نیز طی 

کرده است.
وی افزود: به عنوان فرزندان این کشــور در 
این شرایط مسوولیت خود را به ملت به انجام 
می رسانیم و برای فرزندان این مردم اشتغال 

ایجاد کنیم.
وزیر نفت با بیان اینکه برای توســعه صنعت 
نفت منتطــر خارجی هــا نمی نشــینیم ، 
افزود: از همین رو دسته ســوم قراردادهای 
 نگهداشت تولید تا پایان ســال امضا خواهد 

شد.
وی درباره صندوق ETF پاالیشی نیز تاکید 
کرد: تقاضا را دادیم  و فراینــد را بورس طی 

می کند.
وی عملکــرد اوپک در ماه هــای اخیر برای 
کنترل بــازار نفت را موفق دانســت و افزود: 
با اقدامات و تصمیمات انجام شــده، قیمت 
نفت از ۱۵ دالر بــه ۴۵ دالر در هر بشــکه 
رسیده و تثبیت شده اســت. اینکه در آینده 
 چه کاری انجام شــود بســتگی به شــرایط 

بازار دارد.
او با بیان اینکه آمریکا ادعا کرده که محموله 
بنزین ایران را توقیف کرده اســت اما این در 
شرایطی است که اگرچه محموله ها از ایران 
رفته بود اما نه کشتی ها ایرانی بود نه محموله 
برای ایران بود، گفــت: محموله بنزین ایران 
بود که به مشتری فروخته شده بود و پول آن 

نیز دریافت شد.
زنگنه گفت: در برنامه ســند مصرف سوخت 
آینده کشور تا ۱۴۲۰ سی.ان.جی را سوخت 

اصلی می دانیم.
وی با اشــاره به اعتراضات از ســوی برخی 
کارگــران صنعت نفــت گفت: یک ســری 
اعتراضات بود که مربوط به پیمانکاران دست 
دوم نفت می شــد. اما به عنــوان وزیر نفت 
با قدرت می گویم از حقــوق کارگران دفاع 

می کنم.
وزیر نفت با رد شایعه امتیاز به ترکمنستان در 
دریای خزر بر سر صادرات گاز نیز گفت: من 

امتیاز می دهم؟!

اخبار
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یک مقام مســئول در وزارت صمت بر تسریع در 
رفع مشــکل معوقات بانکی واحدهای تولیدی با 

حذف سود و جریمه غیرقانونی تاکید کرد.
دبیر ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید کشور با 
اشاره به لزوم حل و فصل سریع تر مشکالت بانکی 
واحدهای تولیدی گفت: بخشنامه اخیر رئیس قوه 
قضائیه مبنی بر عدم ورود قوه قضائیه به شکایات 
بانک ها برای دریافت سود و جریمه های نامتعارف 

و بیش از دســتورالعمل بانک مرکزی، موید این 
موضوع اســت که متأســفانه تعدادی از بانک ها 

مرتکب دریافت این مبالغ غیر قانونی می شوند.
میثم زالی در هفتاد و ســومین جلسه دبیرخانه 
ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: 
در ایــن وضعیت، بهتریــن راه حل اســتفاده از 
ظرفیت کارشناســان رســمی دادگستری برای 
محاســبه دقیق و قانونی میزان سود تسهیالت و 

معوقات بانکی تولیدکنندگان اســت. وی افزود: 
اگر مشکالت واحدهای تولیدی به جای محاکم 
رســمی، با مصوبه هر یک از ارکان ستاد توسط 
کارشناسان رسمی دادگستری متخصص حوزه 
بانکی بررسی شود، هم رسیدگی سرعت بیشتری 
خواهد داشــت و هم از بار محاکم قضائی کاسته 

خواهد شد.
زالی تصریح کرد: در صورتی که پیشنهاد دبیرخانه 

در ستاد به تصویب برســد، بسیاری از مشکالت 
تولید در حوزه معوقات بانکی حل خواهد شد؛ این 
پیشنهاد شامل تعیین هیأت سه نفره کارشناسی، 
مرکب از نماینده واحد تولیدی، نماینده بانک و 
نماینده ستاد تسهیل اســت که با بررسی دقیق 
مدارک و قراردادها ظرف مدت کوتاهی نظر خود 
را اعالم خواهد کرد و این نظر برای طرفین الزم 

االجرا خواهد بود.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران گفت: صنایع لوازم خانگی 
حداکثر ۲۵ درصد ورق فوالد مورد نیازشان را از طریق بورس کاال و ۷۵ درصد 

آن را از بازار آزاد تامین می کنند.
حمیدرضا غزنوی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب 
شبکه دوسیما با اشاره به اینکه سامانه ”بهین یاب“ سال هاست که مشکل دارد، 
افزود: شرکت های تولیدکننده ای هستند که پروانه بهره برداری گرفتند، اما 
رصد نمی شوند که چقدر تولید کردند و اگر این اتفاق می افتاد و از مواد اولیه ای 
که گرفته اند تا تولید نهایی آن ها رصد می شد بسیاری از این شرکت ها از چرخه 
دریافت کاال و محصول از بورس کاال حذف می شدند، اما متأسفانه این اتفاقات 
نیفتاده است. وی گفت: پارسال میزان تولید ورق گرم ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن بود که از این میزان سه میلیون و ۶۰۰ هزار تن وارد بورس شد و ۴ میلیون 
و ۷۰ هزار تن در خارج از بورس عرضه شده است در حالی که فوالدسازها برای 

عرضه خارج از بورس مجوز ندارند.
غزنوی افزود: در بسیاری موارد به علت عرضه کم، قیمت ها باال می رود و برخی 
معامالت ابطال می شود و این موضوع، تقاضاهای انباشته ای را ایجاد می کند و 

قیمت ها افزایش می یابد.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با 
حضور در این برنامه با اشاره به اینکه آمار همه واحدهای تولیدی داخل کشور 
را با جزئیات داریم و آن ها را بررسی کرده ایم، گفت: طرحی را از دو ماه پیش 
آغاز کردیم و معاونت امور صنایع وزارت صمت متولی ساماندهی طرف تقاضا 
شده است و سهمیه ها و میزان دریافتی آن ها بررسی و میزان خرید و تولید 

آن ها تطبیق می شود.
کیوان گردان افزود: اجبار کردیم همه واحدهای تولیدی باید در داخل سامانه 
»بهین یاب« قرار بگیرند، زیرا بیش از ۴۰ درصد واحدهای تولیدی تاکنون در 
داخل سامانه بهین یاب نبودند بنابراین نمی توانیم همه تقصیرها را برگردن 

این سامانه بیاندازیم.
گردان اضافه کرد: بخشی از واحدهای تولیدی مانند خودروسازها ۱۰۰ درصد 
ورق مورد نیاز خود را از شرکت فوالد مبارکه گرفته اند و در سامانه بهین یاب هم 
برخی واحدهای تولیدی ۱۰۰ درصد، برخی ۸۰ درصد و برخی هم حدود ۲۰ 

تا ۳۰ درصد مواد اولیه را گرفته اند. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یکی از برنامه های اساسی ما عدالت 

در توزیع ورق های فوالدی میان همه تولید کنندگان است.
گردان با بیان اینکه فوالد مبارکه همه واحدهای تولیدی را که بیش از ۱۱۰ تن 
در ماه خرید دارند، کارشناسی کرده است، افزود: ارقامی هم در سامانه »بهین 

یاب« قرار دارد که ما با تطبیق این آمار، آن ها را ارزیابی دقیق تر می کنیم.
وی گفت: ۷ شرکت تولید کننده ورق گرم داریم که ۶ میلیون تن ورق قابل 
عرضه در بورس دارند و از شهریور همه آن ها مکلف شدند که همه ورق گرم 

تولیدی خود را باید در بورس عرضه کنند.
گردان اضافه کرد: ۵ شرکت تولید کننده ورق سرد داریم که ۲ و ۲ دهم میلیون 
تن تولید می کنند که ۵۰ درصد از این ظرفیت متعلق به شرکت فوالد مبارکه 

است و همه این شرکت ها هم مکلف به عرضه محصوالت خود هستند.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگــی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: بر اساس فرآیندی که در دست اجراست شرکت فوالد مبارکه هم مکلف 
است همه عرضه های خود را در داخل بورس کاال انجام دهد و موضوع مچینگ 

کامالً باید حذف شود.
گردان افزود: از هفته گذشته به استان ها ابالغ کردیم که در ماه آینده، سهمیه ها 
را بر اســاس فرمول ها بازنگری کنند و شرکت های عرضه کننده هم مکلف 

هستند تولیدات خود را عرضه کنند.
مدیر نظارت بر بازار بورس کاال نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه 
دو سال از فعالیت سامانه »بهین یاب« می گذرد، گفت: این سامانه در این دو 
سال ایراد داشته و در این مدت به درستی کار نکرده است و تولید کنندگان 

مجبور شدند مواد مورد نیاز خود را از خارج از بورس تأمین کنند.
سید جواد جهرمی افزود: برخی از طریق سامانه »بهین یاب« ورق فوالد مبارکه 
را در فروردین امسال ۸ هزار و ۲۰۰ تومان خریدند و اکنون آن را در حدود ۲۰ 

هزار تومان قیمت گذاری کرده اند و در سایت ها می فروشند.
وی اضافه کرد: صرفاً شرکت مبارکه، ورق های سرد تولیدی خود را در بورس 
عرضه می کند و بقیه شرکت های تولید کننده این ورق از جمله شرکت هفت 
الماس، غرب آسیا و امیرکبیر کاشــان، ورق های تولیدی خود را در خارج از 

بورس عرضه می کنند. جهرمی افزود: پارســال ۷۳۳ هزار تن ورق سرد در 
بورس معامله شد در حالی که کل ورق مصرفی کشور بالغ بر ۲ میلیون تن بود.

معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان هم گفت: عرضه 
محصــوالت در فوالد مبارکــه به صــورت ۱۰۰ درصد در بورس اســت و 
در محصوالت گــرم, ۴۰ درصد را در تــاالر اصلی و ۶۰ درصد را بر اســاس 
دستورالعمل های ستاد تنظیم بازار به صورت اختصاصی و مچینگ عرضه 
می کنیم و در بورس کاال هم ثبت می شود بنابراین صد درصد محصوالت فوالد 

مبارکه در بورس کاال ثبت و عرضه می شود.
طهمورث جوانبخت افزود: در محصوالت سرد هم این گونه است و بر اساس 
دستورالعمل های ستاد تنظیم بازار، ۲۰ درصد در تاالر اصلی و ۸۰ درصد به 
صورت اختصاصی برای صنایع راهبردی مانند خودروسازها، لوازم خانگی و 

قطعه سازان است.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۵ که محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاال عرضه 

شد این کار در حال انجام است.
جوانبخت گفت: عرضه ما دقیقاً بر اساس برنامه ریزی بورس کاال انجام می شود 
و در دو هفته یک بار محصوالت گرم خود را و ۲۰ درصد ورق ســرد را عرضه 

اختصاصی و ۸۰ درصد آن را به صنایع راهبردی، مچینگ می کنیم.
وی افزود: مچینگ همان عرضه اختصاصی اســت و قیمت بر اساس عرضه 
عمومی و در تاالر است و با همین قیمت به تولید کننده واقعی عرضه می شود.

معاون قضائی دادستان کل کشور هم گفت: یا باید پذیرای بورس کاال به عنوان 
سازمان شفاف سازی و اقتصادی باشیم یا نباشیم و نمی شود یک بام و دو هوا 

داشته باشیم.
سعید عمرانی اضافه کرد: یکی از ایرادات مچینگ این است که همه کارخانه های 
پایین دستی ما در تولید لوله، پروفیل و محصوالت فوالدی باید کاالهای خود 
را از بازار آزاد بخرند و تولید کننده های باالدستی، محصوالت خود را به عده ای 
می فروشند که معلوم نیست تولید کننده هستند یا خیر. عمرانی ادامه داد: 
یکی از مشکالت ما در حوزه فوالد این است که عرضه واقعی در بورس انجام 
نمی شود و به آن معترضم و این عرضه نکردن موجب شده است که کارخانه دار 

و تولیدکننده، مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کند.

سود و جرایم غیرقانونی بانک ها حذف شود

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی:

یک چهارم مواد اولیه صنایع لوازم خانگی از بورس کاال تامین می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسید. ، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید روز گذشته دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ 

میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است.  براین اساس قیمت هر قطعه نیم سکه ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، هر قطعه ربع سکه ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان است. همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۵۱ دالر و ۸۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۶۹ هزار و ۹۸۹ تومان است.

بانک ها
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معاون فنی گمرک ایــران ضمن اعــام آخرین وضعیت 
موجودی و ترخیص برنج های وارداتی اعام کرد که مطابق 
اسناد و مدارک ارائه شده، در حال حاضر ۳۰۰ هزار تن برنج 
در صف تخصیص ارز قرار دارند که بخشی از آن با مشکل عدم 
انتقال مالکیت کاال به دلیل عدم انتقال ارز مواجه است.مهرداد 
جمال ارونقی در رابطه با آخرین وضعیت ترخیص برنج های 
دپو شده در آستانه پایان مهلت ترخیص این کاال از گمرک 
)اول شهریور( با اشاره به جزئیات آماری اظهار کرد: از ابتدای 
امسال تا کنون بیش از ۳۹۲ هزار تن با ارزشی معادل ۳۵۵ 
میلیون دالر واردات قطعی برنج انجام شده است؛ به عبارتی 
این حجم برنج با انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق 

ورودی از گمرک ترخیص قطعی شده است.
وی با اشاره به موجودی برنجهای ترخیص نشده، گفت: طبق 
آمار و مدارک ارائه شده در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار تن 
برنج به گمرک اظهار شده که در صف تخصیص ارز و انجام 
تشریفات گمرکی قرار دارد و مشکل ارز آنها هنوز حل نشده 
است. از سوی دیگر ۱۵۰ هزار تن دیگر هنوز به گمرک اظهار 
نشده؛ چراکه آنها هم مشکل تامین ارز داشته و حتی بخشی 
هنوز اسناد مالکیت ندارند. همچنین ۵۰ هزار تن دیگر که قبا 
در گروه ۱ قرار داشت تامین ارز شده و باید در اختیار شرکت 
بازرگانی دولتی یا ستاد تنظیم بازار قرار می گرفت که فعا 

تحویل نشده و در شرف اقدام الزم قرار دارد. ارونقی با اشاره به 
اینکه در این حالت حدود ۳۵۰ هزار تن برنج ترخیص نشده 
از گمرک وجود دارد که همراه با ۳۹۲ هزار تنی که تاکنون 
ترخیص شده به حدود ۷۴۲ هزار تن از ابتدای سال جاری تا 
کنون می رسد، افزود: این در حالی است که در مدت مشابه 
سال قبل ۸۹۱ هزار تن با ارزشی معادل ۹۵۰ میلیون دالر 
واردات قطعی برنج داشته ایم که ۲۰ درصد بیشتر از امسال 
بوده است. به عبارت دیگر سال قبل در این مدت ۸۹۱ هزار تن 
برنج ترخیص شده بود ولی امسال فقط ۳۹۲ تن برنج تاکنون 
ترخیص شده است که البته این تنزل، تحت تاثیر توجه به 

وضعیت تولید داخل و کاهش واردات در این کاال قرار دارد.
معاون فنی گمرک در ادامه به موانع ترخیص برنج های مانده 
در گمرک اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو مشکل اصلی 
درباره دپوی برنج های وارداتی وجود دارد که موضوع اول به 
برنج هایی که در صف تخصیــص ارز قرار دارند برمی گردد. 
این در حالی اســت که گمرک نمی تواند تا زمانی که برای 
برنج تامین ارز نشده و اعامیه تامین ارز آن را ندارد نسبت به 
ترخیص اقدام کند. با این حال اعام مسئوالن بانک مرکزی از 
این حکایت دارد که تمام برنج هایی که درخواست تخصیص 
ارز آنها مربوط به سال قبل است در صف تخصیص ارز قرار 

دارد و تامین ارز خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطــات و فناوری اطاعات اعــام کرد: دو 
اپراتور تلفن همراه بسته های اینترنتی بلندمدت و پرطرفدار 
حذف شده  خود را باز می گردانند. از نیمه تیرماه سال جاری، 
کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته های اینترنتی 
در اپراتورهای همراه خبر داده و بــه آن اعتراض کردند. این 
موضوع منجر به واکنش حســین فاح جوشقانی -رئیس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعام کرد 
باالبردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگوالتوری 
تخلف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها آغاز شده است. پس 
از آن فاح جوشــقانی از اباغ جریمه دو میلیارد تومانی به 
اپراتورها خبر داد و اعام کرد جریمه نقــدی قدم اول برای 
برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این 
مساله، روال های دیگری از جمله تعلیق، کاهش مدت اعتبار 

پروانه و مواردی از این دست، از مصوبه های قانونی است که 
می توان با استناد به آن ها تخلفات را پیگیری کرد.محمدجواد 
آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات- نیز پس 
از آن عنوان کرد: وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات 
برای برخورد با این تخلف، اختیاری تا حد جریمه دو میلیارد 
تومانی را داشت که انجام شد. پس از آن از دولت درخواست شد 
اختیارات بیشتری به این وزارتخانه بدهد تا بتواند با تخلفات، 
جدی تر برخورد کند. تا کنون بسته های پرمخاطب ایرانسل به 
اپلیکیشن این اپراتور بازگشته است. همچنین با توجه به حجم 
گران فروشی اپراتورها به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان که به گفته 
وزیر ارتباطات توسط سازمان تنظیم مقررات به دست آمده 
و به سازمان تعزیرات ارسال شده است، باید دید اپراتورهای 

همراه چه برنامه ای برای جبران این خسارات به مردم دارند.

رئیس اتحادیه مشــاوران اماک گفت: اگر سایت ها 
و اپلیکیشن ها اجازه دهند هرکس هر قیمتی دلش 
می خواهد برای مسکن یا خودروی خود تعیین کند 
در واقع آب به آسیاب نوسان گیران می ریزند. مصطفی 
قلی خســروی اظهار کرد: یکی از دالیل اصلی تورم 
بازارهای ارز، طا، خودرو و مســکن به اعام مداوم 
قیمت ها برمی گردد. به خصوص کــه در این چهار 
حوزه، خرید و فروش های سرمایه گذارانه مسیر بازار 
را تعیین می کند. اگر وبسایت ها و اپلیکیشن ها اجازه 
دهند هرکس هر قیمتی دلش می خواهد برای مسکن 
یا خودروی خود تعیین کند در واقع آب به آســیاب 

نوسان گیران می ریزند.
وی افزود: تاش ما این است که در بدنه صنف مشاوران 
اماک شرایطی ایجاد کنیم تا ضمن دستیابی به رونق، 
جلوی تاطمات قیمتی را بگیریــم؛ چراکه بخش 
مسکن به عنوان یک حوزه پیشرو ۳۰ درصد اقتصاد 
کشور را در بر می گیرد و یک بازار مولد و اشتغال زاست. 
از طرف دیگر مسکن نیاز اساسی خانوارهاست و همه 
باید تاش کنیم تا مردم بتوانند مسکن مناسب خود 

را تهیه کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران اماک کشور با اعام این خبر 
که از ریاست کمیسیون تخصصی اماک این اتاق کنار 
رفته است گفت: هر کس که در این جایگاه قرار گیرد 
از او حمایت می کنم؛ زیرا معتقــدم باید یک فضای 
همدلی بین دولت، بخش خصوصی و مردم ایجاد شود 

تا از شرایط جنگ اقتصادی که درگیر آن هستیم عبور 
کنیم. مسکن به عنوان یک کاالی اساسی نقش مهمی 
در زندگی مردم دارد، لذا ما به عنوان خانواده مشاوران 
اماک الزم است از اقداماتی که به ایجاد تنش در بازار 

مسکن می انجامد بپرهیزیم.
خســروی درباره تاش های انجام شــده در صنف 
مشاوران اماک برای ساماندهی بازار مسکن گفت: 
طی سال های اخیر قراردادها را متحدالشکل کردیم. 
از طرف دیگر لزوم مجهز شدن مشاوران به علم اماک 
و مستغات به شدت احســاس می شد که دانشگاه 
علمی کاربردی اتحادیه امــاک را راه اندازی کردیم 
و عمده فارغ التحصیان در سمت کارشناس در دفاتر 
اماک مشغول فعالیت هستند. ایجاد کد رهگیری 
نیز اقدام مهمی بود که با توجه به اتصال به ســامانه 
اماک و مســتغات به مرجعی برای مراکز آماری 
تبدیل شده اســت. وی در پاسخ به این سوال که چه 
برخوردی با مشاوران اماک متخلف انجام می شود 
اظهار کرد: بازرسان ما مرتباً به دفاتر اماک سرکشی 
و با هر نوع تخلفــی برخورد می کننــد؛ زیرا حقوق 
متعاملین برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است. در 
جدیدترین اقدام به دفاتر اعام کرده ایم اگر قرارداد 
متناســب با کاربری ملک منعقد نشود، جواز کسب 
را باطل می کنیم. همچنیــن در صورتی که قرارداد 
 صوری منعقد شــود پروانه را باطل و دفتر را پلمب 

خواهیم کرد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به خساراتی که 
سال گذشته بر اصناف وارد شد و بیان برخی مشکات 
حوزه بازرسی و نظارت اصناف، گفت که بررسی های 
میدانی حاکی از درج قیمت های غیر واقعی و گران تر 
از نرخ واقعی بر بســته بندی برخی اقام حبوبات در 

فروشگاه های زنجیره ای است.
مجتبی صفایی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصاد و 
تجارت کشور یکی از اتحادیه های موثر در بهبود شرایط 
به ویژه در خصوص تامین کاال در حوزه تجارت داخلی،  
اتحادیه بنکداران مواد غذایی است، اظهار کرد: از جمله 
گایه های این صنف مربوط به اقدامات شرکت های 
فروشگاه های زنجیره ای در خصوص قیمت گذاری روی 
کاال و ایجاد رقابتی ناسالم در عرصه تامین کاال به ویژه 
مواد غذایی بود. برخی افرادی که در صنعت بسته بندی 
حبوبات فعال هستند، بر این نکته تاکید کردند و نیز 
بررسی های میدانی ما نیز موید درج قیمت های غیر 
واقعی و گران تر از نرخ واقعی بر بسته بندی برخی اقام 
حبوبات در فروشگاه های زنجیره ای است که اجحافی 

نسبت به مصرف کنندگان است.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران بــا بیان اینکه تمامی 

نمایندگان صنف بنکــداران اعام کردنــد که توان 
تامین کاالهای اساســی و همکاری بیشتر با دولت 
را دارنــد، تصریح کرد: بنابراین مقرر شــد به منظور 
تقویت اقتصادی فعاالن این صنف، نقش و جایگاه این 
اتحادیه ها به عنوان تجار قدرتمند در حوزه صنفی هر 
چه بیشتر برای دولت شفاف و روشن شده و به اطاع 
آن ها برســد تا در تامین کاالها به خصوص کاالهای 
اساسی و توزیع آن از طریق شبکه صنفی تصمیم گیری 
شــود. اما همکاری نکردن مشتریان با بنکداران مواد 
غذایی در اعام کد ملی و شناسه صنفی در اجرای ماده 
۱۶۹سامانه انبارها به عنوان یک نگرانی از سوی این 

صنف مطرح شده است.
وی افزود: با وجود اینکه در گذشته مصوب شده بود 
این اتحادیه به صورت کشــوری در قالب کمیسیون 
تخصصی فعالیت کند اما اقدامــات موثری در ایجاد 
این کمیسیون انجام نشــده بود. اما اخیرا مقرر شد تا 
برگزاری قانونی تشــکیل کمیسیون تخصصی مواد 
غذایی تعدادی از روسای اتحادیه های بنکداری مواد 
غذایی مراکز استان ها به عنوان نماینده نسبت به طرح 

موضوعات به اتاق اصناف ایران و بالعکس عمل کنند.

وزارت کشــور طرحی با 
نــام ســاخت واحدهای 
مســکونی کوچک اندازه 
با متــراژ ۲۵ متــری و با 
زیرساخت قانونی مصوبه 
سال ۹۵ دولت درباره مسکن اجتماعی را به هیئت 
دولت داده اســت. نمونه این طرح ها بسیار است 
اما هیچکدام تاکنون به ســرانجام نرسیده است. 
اصرار مســئوالن برای اجرای این مــدل خانه ها 
تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری خواهد داشت 
که کارشناســان بازار بارها درباره آن هشدار داده 
اند. فعاالن بازار مســکن نیز بر ایــن اعتقادند که 
دولت باید سیاســت  گذاری همراه بــا برنامه های 
کارشناسی برای ســاماندهی بازار مسکن داشته و 
از ارائه  طرح های متعدد کــه راه به جایی نمی برند 

فاصله بگیرد.
گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری 
تهران اما در این باره گفته بود حداقل مســاحت 

واحد مســکونی که برای شــهر تهــران در طرح 
تفصیلی مصوب و تعریف شــده ۳۵ متر مربع بوده 
است اما ما در سازمان نوسازی شهر تهران پیشنهاد 
داده ایم که کف مساحت این واحدها ۲۵ متر باشد. 
به گفته این مقام مسئول در شهرداری تهران، در 
صورتی که وزارت کشور پیشنهاد ما را تأیید کند 

مشــوق هایی برای اجرای آن از جمله ســاخت و 
اســتفاده از آن وجود دارد و ما در این خصوص ۲ 

پیشنهاد داده ایم. 
با توجه به اینکه اصاح طرح تفصیلی شهر تهران 
می بایست در شــورای عالی شهرسازی و معماری 
انجام شود و از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی با 

ساخت واحدهای مسکونی ۲۵ متری مخالف است، 
لذا شهرداری تهران برای عملی کردن طرح خود، 
به دنبال اخذ مجوز از وزارت کشور است. این اظهار 
نظر معاون شــهردار تهران در حالی اســت که بر 
اساس طرح تفصیلی پایتخت، کف مساحت مسکن 

در تهران ۵۰ متر است نه ۳۵ متر.

معاون مســکن وزیر راه: با ســاخت 
واحدهای ۲۵ متری مخالفیم

محمود محمودزاده معاون مســکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی نیز در گفت وگویی که ۹ 
تیرماه امسال با خبرنگار مهر داشت، ضمن مخالفت 
با ساخت واحدهای ۲۵ متری، در پاسخ به پرسشی 
درباره موافقت دولت با ساخت خانه های ۲۵ تا ۳۰ 
متری اظهار داشت: ســاخت خانه های ۲۵ متری 
پیشنهادی بود که شــهرداری تهران ارائه کرده و 
این پیشنهاد هنوز رسماً به وزارت راه و شهرسازی 
ارائه نشده اســت. وی ادامه داد: فلسفه اعام این 
پیشنهاد از ســوی شهرداری بر اســاس برداشت 
آنها از موضوعی با نام »خانه های کوچک« در دنیا 

بوده است.

داللی با كوچک سازی مسکن رواج می گیرد

طرح خانه های 25 متری روی میز هیات دولت
سرانه مسکن برای هر نفر 35 متر است

گرانی مسکن با کوچک سازی
افشین پروین پور، کارشناس مسکن

نمونه این مدل طرح های دولتی برای ساماندهی بازار مسکن بسیار زیاد است و هیچکدام تا به امروز به مرحله اجرا نرسیده است. وزارت کشور، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و... از نهادهای پیشنهاد دهنده ساخت و عرضه این مدل 
خانه ها هستند و بدون توجه به تبعات آن اصرار به تصویب اجرای آن دارند. 

کوچک سازی به رغم اینکه ممکن است سیاست دست یافتنی باشد اما تبعات دارد بنابراین سیاست نادرستی است. در حال حاضر سرانه مسکن برای هر نفر ۳۵ متر است که اگر این متراژ را برای یک زوج بدون در نظر گرفتن بچه در نظر 
بگیریم حداقل سرانه اختصاص یافته باید ۷۰ متر باشد. این طرح فارغ از سیاست هایی که برای اجرای آن بیان شده طرحی ضد جمعیت است.از طرف دیگر کوچک سازی باعث گران شدن مسکن خواهد شد چراکه تقاضا برای آن را 
افزایش خواهد دارد و سوداگری و داللی برای اماک زیر ۷۰ متر رونق خواهد گرفت. متاسفانه دولت به تعهدات خود پایبند نیست و تکالیف قانونی دولت بر اساس قانون اساسی انجام نمی شود. این اقدامات جز حاشیه بر دولت دستاورد 
دیگری نخواهد داشت. در حال حاضر دولت باید تعهدات خود را برای ۸۰۰ هزار متقاضی اقدام ملی مسکن به سرانجام برساند. بنابراین این طرح ها آنچه را که در ذهن یادآوری می کند این است که دولت هیچ برنامه و سیاست گذاری 
مشخصی در هفت سال گذشته برای ساماندهی بازار مسکن، تولید مسکن و کنترل قیمت نداشته است. مسکن اساسا کاالیی فرهنگی است که بعد اقتصادی نیز دارد بنابراین مسکن بر خاف دیگر کاالها تک بعدی نیست. ساخت 
واحدهای ۲۵ و ۳۰ متری که قرار است صرفا به بخش اقتصادی خانوده کمک کند، ممکن است دیگر ابعاد زندگی خصوصا ابعاد اجتماعی و فرهنگی را دچار چالش کند. بهتر است نخست جلوی افزایش نرخ مسکن را گرفت و مشکل 
گرانی آن را حل کرد. متاسفانه دولت بدنبال رفع علت نمی رود ولی طرح هایی اجرا می کند که پاک کردن صورت مسئله است. اگر دولت به دلیل گرانی زمین خواهان تولید مسکن با متراژ پایین است و کوچک سازی را به این دلیل در 
دستور کار قرار داده پیش از تولید مسکنی که نمی تواند پاسخگوی نیاز خانواده باشد باید به این پرسش پاسخ دهد که چرا قیمت زمین گران تمام می شود نه اینکه با پاک کردن صورت مسئله به دنبال تولید مسکن با متراژ پایین باشد و 

پاسخی به چرایی گرانی مسکن ندهد. ارزان شدن زمین یا ارزان در اختیار گذاشتن زمین موضوعی است که دولت ها باید به آن توجه داشته باشند تا با ارزانی زمین، مسکن مناسب زندگی خانوار ایرانی تولید شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ابهام در کارآمدی مالیات بر عایدی سرمایه
مجید شاکری کارشناس اقتصادی

زمانی که طرحی برای اجرایی شدن معرفی و یا به تصویب می رسد موافقان و مخالفان بسیاری پیدا می کند که با استناد به دالیلی مطرح می شوند. اما در رابطه با طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اشاره شود  این طرح طرحی ناقص و یا به اصاح 
طرحی خام است که شفاف سازی نشده و جزئیات آن اعام نشده است. این طرح در حال حاضر بسیار خام است. بنابراین باید جزئیات آن مشخص شود، بعد می توان در رابطه با آن بیشتر اظهار نظر کرد. از سوی دیگر تقدم و تاخر این طرح نسبت 
به قوانین مشابه و همچنین جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه بسیار مهم است و آن ها تعیین کننده خواهند بود که آیا این طرح کارآمدی خواهد داشت. همچنین در مورد اینکه از مسکن و خودرو مالیات اخذ شود، کسی مخالفتی ندارد، اما موضوع 
بر سر این است که، قوانین این حوزه قرار است چگونه تدوین شود. سال ها است که گفته می شود قرار است مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود، اما هنوز چیزی در این رابطه شفاف اعام نشده و همیشه فقط یکسری کلیات مطرح شده است.

بازارهای اقتصادی در ایران 
گرفتار داللی و ســفته بازی 
شده و سوداگران در آن نقش 
اصلی را بازی مــی کنند. به 
همین دلیل مالیات ستانی از 
دالالن مســکن، خودرو و ارز در مجلس تصویب و چند 
قدمی تا اجرا فاصله دارد. این در حالی اســت که لزوم 
دریافت مالیات از فعــاالن بازارهای غیر مولد همچون 
جمله ارز، سکه، خودرو و مسکن سال هاست که از طرف 
کارشناسان مطرح شده اما به نتیجه نرسیده بود. به هر 
ترتیب کلیات طرح مالیات بر سوداگری )مالیات بر عایدی 
سرمایه( در کمیســیون اقتصادی مجلس به تصویب 

رسید. این خبر را مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس اعام کرد.

محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس در این رابطه 
می گوید: هدف از اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
از جمله اخذ مالیات بر مسکن های خالی، انتقال منابع 
اصلی به سمت تولید واقعی و جلوگیری از احتکار است. 
پورابراهیمی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت 
های سوداگری جلوگیری می کند و مسیر حرکت بازار 
سرمایه, جذب نقدینگی برای ایجاد سرمایه گذاری مولد 

در اقتصاد کشور است.
 اما علی مروی، اقتصاددان بر این باور است که ضمانتی 
نیست که مالیات بر عایدی سرمایه شکل گیری حباب را 
به تأخیر بیاندازد. وعده هایی که در مورد آثار مالیات بر 
عایدی سرمایه بدون اجرای مالیات بر مجموع درآمد داده 
می شود نسیه است و نمی توان روی این موارد حساب کرد 

چه رسد به اینکه از آن به عنوان منجی اقتصاد ایران یا بازار 
مسکن یاد کرد. در اینجا باید نیم نگاهی به نظام حقوقی 
نیز داشته باشیم. در نظام حقوقی پدیده وکالت بسیار 
قوی اســت و این موضوع می تواند به افزایش معامات 
وکالتی منجر شود. بنابراین از همان ابتدا باید مالیات بر 
مجموع درآمد اجرا شود و بعد مالیات بر عایدی سرمایه. 
مروی اظهار داشت: از مجلس جدید می خواهم که طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه را از دور خارج کند و اگر امضا 
جمع شده در کمیسیون عقب بیاندازند؛ باید طرح مالیات 
بر مجموع درآمد با اولویت تدوین شود. زیرا نمی توان به 

الیحه دولت دلخوش بود. 
کارشناســان اقتصادی معتقدند که مالیات بر عایدی 
ســرمایه قبل از برقرار کردن مالیات بر مجموع درآمد، 
آثار مثبتش را از دست خواهد داد. نمی توان جلوی سفته 
بازی و … را گرفت. اگر روی کاالهای قابل شناســایی 

مالیات با نرخ باال گذاشته شــود، سرمایه به سمت بازار 
دیگری می رود که عایدی داشــته باشــد، بدون اینکه 
شناسایی شود؛ مثًا این شــخص می تواند در بازار ارز 
حضور یابد. آیا بانک مرکزی تماماً بر بازار ارز نظارت دارد؟ 
خیر بازار سیاه وجود دارد بازار اصاً ویژگی اش این است 
که غیرمتمرکز است. اجرای مالیات بر عایدی پیش از 
مالیات بر مجموع درآمد اولین اثرش این است که بخش 
غیررسمی را بزرگ تر می کند؛ دومین اثرش هم این است 
که اگر قرار باشد نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باال باشد 
شرایط را سخت می کند زیرا رونق از بین می رود. در بازار 
مسکن می توان از خرید و فروش مکرر تا حدی جلوگیری 
کرد ولی آیا در بازار ارز، طا، خودرو و… هم می توان این 
کار را کرد؟ وقتی در بازاری حباب شکل می گیرد شاهد 
سودهای باالی ۲۰۰ درصد هم هستیم، چقدر می توان 

از اینها مالیات گرفت؟ 

اخد مالیات از بازارهای غیرمولد هنوز به نتیجه نرسیده است

وقت کشی در مالیات ستانی از سوداگران
ابهام در مالیات ستانی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد

بازگشت بسته های پرمخاطب اپراتورهای همراه

گره ارزی ترخیص برنج

دپوی ۳۰۰ هزار تنی با اعمال ممنوعیت واردات برنج

تمركز باید بر فرارهای مالیاتی باشد

درج قیمت غیرواقعی بر حبوبات بسته بندی در فروشگاه های زنجیره ای

امضای قرارداد صوری یعنی ابطال پروانه كسب

انتقاد از وبسایت های خرید و فروش مسکن
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در سال گذشته 98 ميليون آگهی روی »ديوار« منتشر شد
دیوار، پلتفرم  نیازمندی آنالین، درگزارش جامع عملکرد سال ۹۸ خود اعالم کرده است 
که در طول سال گذشته، ۹۸ میلیون آگهی یعنی به طور میانگین روزانه ۲۷۰ هزار آگهی 
روی این پلتفرم منتشر شده و ۴۴۷ هزار کسب وکار فعال آگهی های خود را روی دیوار 
ثبت کرده اند. براساس این گزارش همچنین ۲۰ میلیون تعداد نصب اپلکیشن دیوار در 
کافه بازار صورت گرفته است و دیوار ۳۵ میلیون کاربر فعال دارد. بیشترین کاربران دیوار 
نیز در استان های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان ، البرز، فارس و آذربایجان 
شــرقی بوده اند و بیش از نیمی از آگهی ها رابه خود اختصاص داده اند. در سال گذشته 
۴۴۷ هزار کسب وکار فعال در دیوار مشغول فعالیت بودند. دیوار این امکان را فراهم کرده 
تا کسب وکارها از سراسر کشور به معرفی محصوالت خود از طریق این سرویس بپردازند. 

دسته »امالک« همچنین محبوب ترین دسته بین کسب وکارهای فعال در دیوار است.

توضیح صباایده در مورد پایان فعالیت لنزور
شكست »اينستاگرام ايرانی« با وجود حمايت های 

دولتی
لنزور به فعالیت خود پایان داد. هلدینگ صباایــده در اطالعیه ای از پایان فعالیت 
لنزور، شــبکه اجتماعی عکس محور، خبر داد. صباایده در اطالعیه خود مشخص 
نبودن جایگاه شبکه های اجتماعی و حدود مسئولیت سرویس دهندگان در ایران و 
معین نبودن حطوط قرمز فرهنگی و سرگردانی مدیران شبکه های اجتماعی ایرانی 

را از جمله دالیل عمده پایان کار لنزور اعالم کرده است.
صباایده، در توضیح  پایان فعالیت "لنزور"  می نویســد: لنزور، در سال ۱۳۹۲ و با 
هدف توسعه یک شبکه های اجتماعی عکس محور توسط هلدینگ صباایده، فعالیت 
خود را آغاز کرد. حاال در پایان مرداد ۹۹ و با گذشــت هفت سال از شروع به کار، 
بحران ها و مشــکالت مختلف لنزور که از ابتدا وجود داشت، صباایده را به تصمیم 

برای پایان فعالیت این پلتفرم رساند که دو دلیل اصلی آن عبارتند از:
۱- مشــخص نبودن جایگاه شــبکه های اجتماعی و حدود مســئولیت سرویس  
دهندگان در ایران و همچنین عدم پشــتیبانی حقوقی )عملــی و نه تئوریک( از 

اینگونه خدمات. 
۲-معین نبودن خطوط قرمز  فرهنگی و ســرگردانی مدیران اینگونه شبکه های 
اجتماعی نسبت به نظرات متنوع و بعضا سلیقه ای ارکان و متولیان مختلف فرهنگ 

کشور که تا به امروز هم ادامه دارد. 
 گسترش و توسعه شــبکه های اجتماعی در هر کشوری پیش از هر دغدغه فنی و 

زیرساختی نیازمند تعیین تکلیف شفاف و عملی دو محور فوق است. 

گزارش سازمان نصر از تاثیر کرونا
 احتمال تعطيلی ۵0 درصد استارتاپ ها وجود دارد

گزارش ســازمان نظام صنفی رایانه ای درباره تاثیرات شــیوع ویــروس کرونا در 
کسب وکارهای ایرانی با نیم نگاهی به تمامی گزارش ها و نقل قول های مسئولین 
درباره این امر و ارائه یک گزارش تفصیلی توسط خود این سازمان منتشر شد. در 
این گزارش تاکید شده جمعیت غیرفعال کشور در دوران شیوع کرونا افزایش یافته 
و جمعیت شاغل با کاهش ملموس مواجه شده است. همچنین اعالم شده که ۵۰ 
درصد کسب وکارها با تداوم اوضاع شیوع ویروس کرونا قادر به حیات نخواهند بود 
و تنها ۱۲ درصد از کسب وکارها به نوعی از فرصت های ناشی بحران کرونا بهره مند 
شده اند. بر اساس این گزارش همچنین ســازمان تامین اجتماعی و سازمان امور 
مالیاتی نیز بیشترین نهادهای حاکمیتی بوده اند که در این دوران سخت بر سر راه 

کسب وکارهای نوپا سنگ اندازی کرده اند.
 

تاثیر کرونا در جهان
در این گزارش با اشاره به اینکه اقتصاد ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه محسوب 
می شود، اعالم شده که در سال های اخیر صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات جایگاه 
بسیار قابل توجهی به دست آورده است؛ به ویژه با کاهش شدید درآمدهای نفتی. در این 
گزارش تاکید شده که بحران شیوع ویروس کرونا باعث شد تا وضعیت نه چندان به سامان 
اقتصاد ایران در سال های اخیر دوباره به شرایط بحرانی بازگردد و روی کسب وکارها فاوا 
تاثیر مضاعفی بگذارد. این گزارش با اشاره به رشد قابل توجهی در برخی فروشگاه های 
اینترنتی و کسب و کارهای ارائه کننده ارتباطات مجازی و آموزش الکترونیکی تاکید 
داشته که اغلب کسب و کارهای این حوزه به دلیل تعطیلی کامل فعالیت فعالیت های 

اقتصادی به شدت دچار چالش شدند.
  

دولت به همه کمک نکرد
سازمان نصر با گالیه از دولت نسبت به ارائه بسته های حمایتی اقتصاد »کرونا زده« برای 
چند کسب و کار معدود حوزه فاوا نظیر خدمات دهندگان گردشگری و سفارش آنالین 
غذا، اعالم کرده که دولت دیگر کســب و کارهای این حوزه را نادیده گرفت. در گالیه 
دیگری که سازمان نصر در ابتدای این گزارش به آن تاکید ورزیده موضوع ممنوعیت 
ثبت سفارش برخی کاالهای اساسی حوزه فاوا و عدم تخصیص ارز به سفارش های ثبت 
شده در این حوزه است؛ موضوعی که به زعم سازمان نصر به خاطر خانه نشینی مردم 
و نیاز دانش آموزان و دانشجویان به این دستگاه های الکترونیکی بیش از پیش حس 
می شده ولی تصمیمات دولت مانع از ثبت سفارشات شده است. دلیلی که سازمان نصر 
برای این سیاست ها متصور شده، ناآشنایی مسئوالن و تصمیم گیران دولت با میزان 
گستردگی صنعت فاوا و کسب وکارهای مرتبط با آن است. سازمان نصر معتقد است که 
دولت گستره فاوا را در چند فروشگاه اینترنتی بزرگ می بیند که در ایام کرونا رشد هم 

داشتند و بقیه کسب وکارهای آسیب دیده را فراموش کردند.
 

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
تشكيل هيئت كارشناسی و بازرسی برای بررسی 

علت حادثه سی و سه پل
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: هیئت کارشناسی و بازرسی از شهرداری 
اصفهان برای بررسی علت حادثه تلخ فوت یک کودک و آسیب دیدن یک نوجوان در سی 
و سه پل تشکیل شده است.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حسین 
امیری در خصوص حادثه تلخ جان باختن یک کودک و آسیب دیدن یک نوجوان در محل 
سی و سه پل، اظهار کرد: همچنین در این زمینه از ظرفیت کارشناسان اداره برق استفاده 
کردیم؛ عالوه بر این، کارشناسان اداره کل بازرسی شهرداری اصفهان مامور شدند موضوع 
را به دقت بررسی کنند. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اضافه کرد: با توجه به 
تجهیزات و امکاناتی که شرکت برق در اختیار ما قرار داد، کارشناسان برق اعالم کردند 
ما نمی توانیم فعال به صراحت اعالم کنیم که برق، عامل بروز این حادثه بوده باشد چراکه 
هیچ گونه نشتی برق، مشاهده نشده است. وی تصریح کرد: ایمنی شهروندان موضوعی 
بسیار حائز اهمیت است. محدودیت های ایجاد شده در دهانه های زیرین سی و سه پل هم 
برای تامین ایمنی شهروندان بوده است. به شهروندان توصیه می کنیم که مراقب فرزندان 
خود باشــند تا به مناطق ممنوعه رودخانه ورود نکنند.امیری ادامه داد: تابلوها و عالئم 
هشداردهنده در این مکان نصب است اما به منظور ایمنی شهروندان از بروز خطراتی که 
می تواند برای آنها ایجاد شود، اقدامات پیشگیرانه از جمله نصب موانع در ضلع شمالی سی 
و سه پل انجام شده که شهروندان اجازه عبور از عرض رودخانه را نداشته باشند. هرچند 
قبال ضلع جنوبی نیز با مانع بسته شده بود. همچنین بنرها و پالکاردهای هشداردهنده 

هم در محل نصب شده است.

اخبار

استان ها

بیمهمرکزیبرایفینتکهاسوئیچاختصاصیایجادمیکند
بیمهمرکزیتصمیمداردبرایارائهبهترخدماتبهفینتکهایفعالدرحوزهبیمهای،سوئیچتخصصیفینتکبرایاینشرکتهاایجادکند.درصورتایجاداینسوئیچ،APIهایبیمهای

شرکتهایبیمهرویاینبسترقرارخواهندگرفتوفینتکهابهبصورتمستقیمبااتصالبهاینAPIهامیتوانندبیمهنامهصادرکنندوخدماتبهمشتریانخودارائهدهند.

خــودرو در حالــی چــراغ 
خاموش رکورد افزایش قیمت 
را زد که مشاهدات میدانی از 
این بازار نشان می دهد خرید 
و فروش به کمترین حد خود 
در سه ماه گذشته رسیده و تنها کسانی اقدام به خرید 
می کنند که نیاز اساسی به این کاال دارند و افرادی اقدام 
به فروش می کنند که نیاز مالــی دارند. در حال حاضر 
خودرو تبدیل به یک کاالی سرمایه ای شده و به دلیل 
رشد سرســام آور قیمت ها، نه کســی حاضر می شود 

خودروی خود را بفروشد و نه کسی خریدار است. 

افزایش روزانه قیمت خودرو
 علیرضا پورحســنی، عضو اتحادیه نمایشــگاه داران 
خودرو در همین رابطه مــی گوید: »قیمت خودرو در 
بازار به قدری باال رفته که بازار دچار رکود تورمی شده 

و کسی جرات خرید و فروش خودور در بازار را ندارد.« 
پورحسنی ادامه می دهد: »افزایش قیمت ها در حالی 
هر روز در بازار اتفاق می افتد که تقریبا کمتر معامله ای 
انجام می شود و فقط فروشــندگان برای سود بیشتر 
قیمت های باالتری را برای محصوالت خود پیشنهاد 
می کنند. هیجانی که در بازار وجود دارد به دلیل همین 
مساله اســت درحالی که تولید کم نشده، قیمت مواد 
اولیه افزایش نیافته و قیمت ارز نیز تغییری نداشته، اما 

قیمت خودرو افزایش یافته است.«
پیگیری های »کسب و کار« از نمایشگاه های خودرو 
نشان می دهد در حالی که قیمت خودرو در سایت های 
آگهی مخابره نمی شود و به نوعی قیمت ها زیرزمینی 

است؛ اما با شیب مالیم در حال رکوردزنی است. 

قیمت خودرو، همواره صعودی
قیمت خودرو از یک سال گذشته فراز و نشیب زیادی 
تجربه کرده، اما کفه ترازو همیشه بر روی افزایش قیمت 
سنگینی کرده و شرایط به گونه ای پیش رفته است که 
به زودی شاهد کف قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی در بازار 

خواهیم بود زیرا پراید ۱۳۱ در حــال حاضر با قیمت 
بیش از ۸۰ میلیون تومان و خودروی سایپا ۱۱۱ و ۱۵۱ 
با قیمتی بیش از ۹۰ میلیون تومان در بازار معامله می 
شود و اگر عالقه مند به خرید یکی از محصوالت ایران 

خودرو باشید، الزم است که برای خودرویی مثل پژو 
پارس تا حداکثر ۲۳۰ میلیون تومان هم هزینه کنید. 

»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، آینده این 
بازار را بررسی می کند. 

»كسب و كار« از تداوم ركود تورمی در بازار خودرو گزارش می دهد

خودرو در مسیر ثبت رکورد قیمتی جدید
عضو اتحاديه نمايشگاه داران خودرو: كسی جرات خريد و فروش خودرو را ندارد

بازار خودرو همپای دالر می تازد
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

در شرایط کنونی ما نمی توانیم بازار خودرو را براساس تحلیل های سنتی بازار عرضه و تقاضای مصرف خودرو مورد تحلیل قرار دهیم زیرا در گذشته با وارد شدن به تابستان، قیمت خودرو افزایش و پس از سپری شدن این فصل، 
قیمت ها کاهش می یافت. همچنین طبق تحلیل سنتی در ماه های محرم و صفر قیمت خودرو نزولی می شد. اما با متغیرهای کنونی موثر بر بازار خودرو باید تحلیل های سنتی را کنار بگذاریم زیرا به درد موقعیت کنونی نمی 
خورد. اگر به بازار سرمایه هم نگاهی بیندازید، بازارهای مختلف با سرعت های مختلفی باال و پایین می شوند. حال به ارزان قیمت ترین خودروی بازار یعنی پراید نگاه کنید. این خودرو در حالی در بازار کنونی حدود ۱۰۰ میلیون 
تومان قیمت خورده که معادل قیمت مواد اولیه آن دالر ۱۸ هزار تومانی است. این در حالی است که دالر در حال حاضر در بازار حدود ۲۲ هزار تومان است؛ ولی این افزایش نرخ برای دالر با تاخیر در بازار خودرو خود را نشان می 
دهد. بنابراین زمانی که شاهد شتاب صعودی قیمت ارز هستیم، خودرو افزایشی مالیم را تجربه می کند ولی به تدریج این افزایش خود را با نرخ دالر هماهنگ می سازد. در حال حاضر نرخ دالر پایین تر آمده؛ ولی قیمت خودرو باال 
می رود و حتی جا دارد باالتر هم برود چون دالر ۲۰ هزار تومانی برای آن حساب نشده است. پیش بینی من این است که اگر دالر باالی ۲۲ هزار تومان تثبیت شود، قیمت پراید و البته سایر خودروهای داخلی باالتر هم می رود. یک 
اتفاق نگران کننده دیگر رشد بازارهای موازی است زیرا بازارهای سرمایه ای همانند ظروف مرتبطه عمل می کنند. وقتی بخش مسکن مشکل سودآوری پیدا می کند سرمایه گذاران به سمت بازار خودرو و سایر بازارهای سرمایه 
ای می روند. در حال حاضر که بورس افت پیدا می کند هیجان آن به سمت بازار خودرو می آید. این در حالی است که ما در قیمت خودروهای داخلی شاهد افزایش بوده ایم زیرا در ماه های اخیر قیمت مواد اولیه خودرو همانند 
فوالد و آلومینیوم باال رفته است؛ البته نه همپای دالر ولی کمی کندتر باال می رود. وقتی دالر پایین می آید قیمت ها هم کندتر از دالر پایین می آید. اگر دولت بتواند در این یکی، دو ماهه قیمت دالر را ثابت نگه دارد، قیمت خودرو 
به تدریج ثبات پیدا می کند. از طرف دیگر قطعا رکود در این بازار محسوس است چون با قیمت های کنونی مصرف کننده واقعی نمی تواند این کاال را بخرد. همچنین خریداری که به قصد داللی و سود این کاال را خریداری کرده، 
با سقوط بورس دست نگه می دارد. لذا ما رکودی عمیق را در این بازار شاهد هستیم. این موضوع فعال در این بازار ادامه دارد. وقتی دالر در کانال ۲۰ هزار تومان و باالتر تثبیت شود حتی اگر تولید باال رود باز هم قیمت ها افزایشی 
خواهد بود حتی اگر مردم نتوانند آن را بخرند. این در حالی است که دو اتفاق خطرناک پیش رو داریم. اگر بورس رشد کند بازار خودرو آرام تر خواهد گرفت ولی اگر سقوط کند مطمئن باشید بازارهای سرمایه ای به شدت متالطم 
خواهد شد و یکی از تبعات آن افزایش قیمت خودرو است. همچنین نتیجه انتخابات آمریکا نیز بر قیمت ارز تاثیرگذار خواهد بود. پیش بینی من افزایش قیمت است چون در شرایط کنونی خودروها با دالر ۱۸ هزار تومان معامله 

می شوند ولی اگر دالر روی کانال ۲۰ هزار تومان تثبیت شود قیمت ها باالتر خواهد رفت. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رئیس پلیس فتــا پایتخت گفــت: پلیس حامی 
استارتاپ ها اســت و ادامه حیات استارتاپ ها به 

تامین امنیت آنها بستگی دارد.
ســرهنگ داوود معظمــی گــودرزی در نهمین 
نمایشــگاه فناوری و نوآوری اینوتکس ۲۰۲۰ که 
به صورت مجازی در محل  پارک فناوری پردیس 
برگزار شــد، افزود: امنیت از مولفه های مهم در 
فعالیت های استارت آپی به شــمار می رود و اگر 
این مولفه نباشــد اســتارت آپ ها قادر به ادامه 

حیات نیستند.
وی با بیان اینکه ایران از لحاظ زیر ســاخت های 
امنیتی استارت اپ ها در کشــور وضعیت خوبی 
ندارد، بیان داشت : چالش های زیر ساختی استارت 
آپ ها شــامل »پهنای باند«، »سرعت اینترنت« 

»دیتا سنتر« و تجهیزات امنیتی می شود.
گودرزی با بیان اینکه تامیــن امنیت هزینه های  
زیــادی را می طلبد که کشــورهای مختلف این 
هزینه ها را ســاالنه پرداخت می کنند، افزود: در 

تحقیقاتی کــه انجام دادیم مشــاهده کردیم که 
متاســفانه اولویت امنیت برای حیات اســتارت 
آپ هــا در رده آخر قرار دارد؛ اکنــون اولویت اول 
استارت آپها مسائل اقتصادی، فرهنگی و در آخر 
امنیت است.وی در خصوص ۱۰ حمله برتر علیه 
استارت آپ ها گفت: بیشــترین حمالت در دنیا 
از نوع حمــالت »بات نت« )botnet( اســت که 
ایران از نظر تعداد این حمالت در رتبه ســوم قرار 
دارد؛ این موضوع نگران کننده ای به شــمار می 
رود. بیشترین حمالت بات نت، شامل مراکز ارائه 
دهنده خدمات رفاهی، علمی و دانشگاهی و سرمایه 
گذاری می شود که غالبا فعالیت استارت آپها زیر 
مجموعه ایت خدمات قرار می گیرد. رئیس پلیس 
فتا تهران افزود: نقاط آســیب پذیر استارت آپ ها 
در " ایده های تجاری"، "طرح های تحقیقاتی"، 
"صورتحساب های مالی"، "اطالعات کارمندان" 

و"اطالعات مشتریان" هســتند و از آنجایی که 
بسیاری از اســتارت آپ ها از ایده ها یا طرح های 
تحقیقاتی خود به خوبی مراقبت نمی کنند، رقبا 

به این ایده ها دسترسی پیدا می کنند.
وی با بیان اینکه وقتی رقبا به ایده دسترسی پیدا 
کند ایده را به نام خود ثبت مــی کنند، ادامه داد: 
هک اطالعات مربوط به مشــتریان در اســتارت 
آپ ها از دیگر مشکالتی اســت که استارت آپها با 
آن مواجه هستند. در واقع اطالعات استارت آپها 
زمانیکه به بیگ دیتا تبدیل می شود ممکن است 

با هک مواجه شوند.
معظمی گــودرزی متداولترین حمــالت علیه 
استارت آپ ها را شــامل »فیشینگ«، »حمالت 
DoS یا محروم ســاز از ســرویس« و »حمالت 
Ransom Ware یا باج افــزار« عنوان کرد.  در 
واقع فیشینگ کم هزینه ترین نوع حمالت سایبری 

به شمار می رود که اســتارت اپها می توانند مورد 
این حمله سایبری قرار بگیرند.  عدم احراز هویت 
از جرایم اســتارت آپ هابه شمار می رود و ممکن 
است یک نفر در دو اســتارت آپ مشغول فعالیت 
باشــد. وی با تاکید براینکه پلیس حامی استارت 
آپهاســت، گفت: این تیم ها، موتور پیشــرفت و 
توسعه کشور هستند و ما وظیفه خود میدانیم که 
در کنار استارت آپ ها باشیم و از انها حمایت کنیم.

رئیس پلیس فتا تهران با بیان اینکه جرایم استارت 
آپ ها شــامل دو بخش جرایم در بستر استارت 
آپ ها و جرایمی که اســتارت آپ هــا خود عامل 
آن هستند تقسیم بندی می شــوند، گفت: عدم 
مالحظات امنیتی در نگهداری اطالعات کاربران 
یکی از جرایم مهم استارت آپ ها است. ؛ متاسفانه 
اســتارت آپ ها اطالعات کارمندان و مشــتریان 
خود را بدون رمز نگاری و ایجاد ســرورهای مجزا 
نگهداری می کنند که این امر دسترسی هکرها به 

اطالعات آنها را فراهم خواهد کرد.

کارشناس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
گفت:شــرکت هایی که دارای اظهار نامه مالیاتی 
هستند و حداقل ۱۰۰ میلیون تومان فروش دارند 
می توانند از تسهیالت امریه در شرکت های دانش 

بنیان بهره مند شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد ترابی، کارشناس 
مرکز شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری امــروز در رویداد مجازی معرفی 
نیازهای فناورانه حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و 
سالمت گفت: تسهیالت به شرکت هایی که نمونه 

اولیه محصوالتشان ساخته نشده اعطا می شود.
وی با تاکید بر اینکه ســاخت نمونــه اولیه یک 
محصول از شــروط اجباری اعطای تسهیالت به 
شرکت های دانش بنیان است گفت: ساخت نمونه 

اولیه حتی اگر فناوری مشــابه داشته باشد مورد 
حمایت قرار می گیرد.

ترابی افزود: برای ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
۳ شرط اصلی »ارزیابی مبتنی بر تحقیق و توسعه«، 
»مرحله تولید« و »سطح فناوری« در نظر گرفته 
می شود.وی عنوان کرد: اگر محصولی در شرکتی 
تولید می شود، شرکت باید اثبات کند که فناوری 
مورد اســتفاده در داخل بدست آمده و حتماً باید 
نمونه اولیه داشته باشد.کارشناس مرکز شرکت ها 
و مؤسســات دانش بنیان گفت: حمایت های ارائه 
شــده به شــرکت های دانش بنیان در دو دسته 
تقسیم بندی می شوند؛ یک دسته از حمایت ها به 
محصوالت تأیید شده و دسته دوم به کل شرکت 
اعطا خواهد شد.ترابی با اشاره به مهترین حمایت ها 

و تســهیالت اعطا شــده به دانش بنیان ها اشاره 
کرد و گفت: شرکت های دانش بنیان از پرداخت 
مالیاتی مستقیم تأیید شده نوع ۱ معاف هستند و 
معافیت های پرداخت از عوارض، حقوق گمرکی و 
سود بازرگانی تنها برای کاال یا قطعات دانش بنیان 
برای مهندسی معکوس یا ســاخت نمونه اولیه و 
پایلوت، تجهیزات آزمایشــگاهی، تست و کنترل 
کیفیت و ماشــین آالت خط تولید برای کاالهای 

دانش بنیان اعطا خواهد شد.
ترابی افزود: تشریفات گمرکی نظیر هدایت کاال در 
مسیر سبز گمرکی، تعیین ماهیت کاال، ترخیص 
کاال با کارت بازرگانی موقت و ترخیص پته گمرکی 

برای شرکت های دانش بنیان تسهیل شده است.
وی با بیان اینکه اعطا جواز تأسیس و پروانه بهره 

برداری در شهرهای دارای محدودیت استقرار از 
دیگر حمایت های اعطا شده به شرکت های دانش 
بنیان است، گفت: این شــرکت ها مجاز هستند 
در محدوده شــهر تهران و دیگر شهرها با رعایت 

مقررات زیست محیطی مستقر شوند.
وی ادامــه داد: پــروژه جایگزیــن خدمــت در 
دســتگاه های دفاعی و دولتی در ازای ارائه اظهار 
نامه مالیاتی اعطا می شــود و فــرد متقاضی باید 
حداقل در ۳ ماه اخیر در شرکت دانش بنیان بیمه 
داشته باشد.کارشناس مرکز شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان گفت: شــرکت هایی که دارای اظهار 
نامه مالیاتی هستند و حداقل ۱۰۰ میلیون تومان 
فروش دارنــد می توانند از تســهیالت امریه در 

شرکت های دانش بنیان بهره مند شوند.

پلیس از استارتاپ ها حمایت می کند

شرط استفاده از تسهیالت امریه سربازی برای دانش بنیان ها

سرمقاله

   سید مرتضی افقه، اقتصاددان 
شــاخص بازار بورس همانند تمام شــاخص های 
اقتصادی ظرفیتی دارد و بعد از آنکه به نقطه حداکثر 
ظرفیت می رسد، نوسانات براساس روند فعالیت های 
واحدهای اقتصادی و رفتار سهامداران شکل می گیرد. 
تحلیل درونی از سقوط کنونی بورس نشان می دهد 
این سقفی که شاخص بورس وارد آن و سپس متوقف 
و بعد از مدت ها رشــد، دچار ریزش شد به آن نقطه 
انتهایی رسیده اســت. بنابراین طبق تحلیل درونی 
شاخص کل به نقطه استراحت و تعدیل رسیده است؛ 
اما بد نیست در کنار تحلیل درونی، تحلیلی بیرونی نیز 
از این بازار داشته باشیم. طبق تحلیل بیرونی، عوامل 

متعددی بر سقوط شــاخص بورس تاثیرگذار بوده 
و هستند. هرچند برخی کارشناســان، افزایش نرخ 
سود ســپرده های بانکی را به عنوان نخستین عامل 
سقوط بورس ذکر کرده اند که زمینه جذب بخشی 
از نقدینگی از بازار بورس را فراهم کرده، اما نرخ سود 
بانکی به میزانی افزایش نیافته که سپرده گذاران انبوه 
را به ســمت خود جذب کند. به نظر می رسد چند 
عامل سیاســی در این قصه دخیل است. هیجانات 
اولیه و سودآوری خیره کننده این بازار در آغاز سال 
سهامداران بسیار و البته تازه واردی را وارد بورس کرد؛ 
اما این افراد به دلیل حرفه ای نبودن با دلهره و نگرانی 
و ترس از سقوط یک باره و ریزش بورس وارد شدند. به 

همین دلیل این سرمایه گذاران همیشه در این مدت 
دست به ماشه و منتظر بودند که هر زمان که شاخص 
بورس دچار مشــکل و ریزش شد بالفاصله شروع به 
فروش ســهام خود کنند. بنابراین بخشی از سقوط 
فعلی بورس می تواند به این دلیل باشد که سهامداران 
کوچک نگران از توقف رشد شاخص، شروع به فروش 
کردند. بخشی دیگر از این تالطم به موضوع اوراق سلف 
نفتی برمی گردد. خیلی ها پیش بینی می کنند که این 
اوراق سود بیشتری دارد و نقدینگی را از بازار سرمایه 
خارج می کند. از طرف دیگر بگو مگوهای سیاسی که 
بین سران سه قوه بعد از این قصه رخ داد تا حدودی بر 
سقوط شاخص موثر بود. این اخبار دلهره آور سیاسی؛ 

چه داخلی و چه خارجی بر کلیه سرمایه گذاری های 
داخلی تاثیرگذار اســت. متاســفانه اعالم رسانه ای 
اختالف نظر سران ســه قوه باعث آشفتگی سرمایه 
گذاران در همه بازارها شــده است. مجموعه عوامل 
سیاسی چه داخلی و چه خارجی بر تصمیم گیران و به 
خصوص تصمیم گیران غیرحرفه ای بازار بورس تاثیر 
منفی گذاشته و احتماال عده ای به عرضه سهمامشان 
برای فروش اقدام و این ریزش را ایجاد کردند و البته 
این نقطه خطرناکی است. اگر این روند ادامه پیدا کند 
و اعتماد سرمایه گذاران غیرحرفه ای جذب نشود و 
این افراد برای فروش هجوم بیاورند، آنگاه سقوط های 

نگران کننده دیگری خواهیم داشت. 

خطر سهامداران دست به ماشه برای بورس
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