
معاون ســازمان امور مالیاتی خطاب به کســانی که در سال 
۱۳۹۷ ســکه خریده اند اما مالیات آن را نپرداخته اند، گفت: 
این افراد در صورتی که بیشــتر از ۲۰۰ سکه خریده باشند، 
می توانند امسال اظهارنامه پر کنند و کسانی که کمتر از ۲۰۰ 
سکه خریداری کرده باشند نیز می توانند طبق دستورالعمل 

سال ۱۳۹۷ مالیات خود را بپردازند.
به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی به تازگی دستورالعمل 
اخذ مالیات از خریداران سکه در سال ۱۳۹۸ را منتشر کرده 
که بر اساس آن تمامی اشخاص حقیقی که در سال گذشته به 
خرید حداکثر ۱۸۵ قطعه سکه اقدام کرده اند، مشمول مالیات 

می شوند و میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت آن ها براساس 
تعداد سکه تحویلی طی سال ۱۳۹۸ بدین گونه است که تا ۱۰ 
قطعه سکه مشمول مالیات نمی شوند و نسبت به مازاد ۱۰ تا 
۳۰ سکه به ازای هر سکه ۴۰۰ هزار تومان و نسبت به مازاد ۳۰ 
تا ۵۰ سکه به ازای هر قطعه ســکه ۵۲۰ هزار تومان مشمول 
پرداخت مالیات می شوند. عالوه بر این، نسبت به مازاد ۵۰ تا 
۱۸۵ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه معادل ۶۵۰ هزار تومان 

مالیات مقطوع برای آن ها محاسبه می شود.
این در حالی است که خریداران ســکه در سال ۱۳۹۷ تا ۲۰ 
سکه از پرداخت مالیات معاف بوده و نســبت به مازاد ۲۰ تا 

۶۰ سکه به ازای هر ســکه معادل ۱۵۰ هزار تومان و به مازاد 
۶۰ تا ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه باید ۲۰۰ هزار تومان مالیات 
بپردازند. همچنین نسبت به مازاد ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، به ازای 
هر ســکه مکلف به پرداخت ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع 

هستند. 
بنابراین، این ارقام نشــان می دهد که نحــوه و نرخ مالیات 
از خریداران ســکه در ســال ۱۳۹۸ نســبت به سال ۱۳۹۷ 
سخت گیرانه تر شده و با افزایش قابل مالحظه ای مواجه شده 

است.
در همین رابطه محمد مســیحی، معاون درآمدهای مالیاتی 

ســازمان امور مالیاتی به ایســنا توضیح داد: بــرای دریافت 
کنندگان سکه در سال۱۳۹۷ دستورالعمل پرداخت مالیات 
مقطوع تا تعداد ۲۰۰ سکه صادر شده است و برای خریداران 
امسال سکه نیز در ســال ۱۴۰۰ اقدام خواهد شد. همچنین، 
خریداران سکه باالتر از ۲۰۰ عدد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 

هم مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند.
به گفتــه وی دلیل اینکه خریداران ســکه در ســال ۱۳۹۸ 
مشمول این مالیات شده اند، این است که تا پایان مرداد ۱۳۹۹ 
مهلت تســلیم اظهارنامه مالیاتی یا پرداخت مالیات مقطوع 

برای عملکرد سال ۱۳۹۸ وجود دارد.

مســیحی تاکید کرد که بر مبنای مفاد قانــون مالیات های 
مستقیم، کلیه اشــخاصی که به خرید و فروش سکه فعالیت 
دارند، مشــمول مالیات بر درآمد و مکلف به پرداخت مالیات 

متعلق هستند.
معاون سازمان مالیاتی در پاســخ به اینکه خریداران سکه در 
ســال ۱۳۹۷ که مالیات خود را نپرداخته اند، چه باید کنند؟ 
گفت: افرادی که در سال ۱۳۹۷ بیشتر از ۲۰۰ سکه خریده اند، 
امســال می توانند اظهارنامه پر کنند و کســانی که کمتر از 
۲۰۰ سکه خریداری کرده اند طبق دستورالعمل سال ۱۳۹۷ 

می توانند مالیات خود را پرداخت کنند.

سهم تعدادی خرید کاال و خدمات از کل تراکنش های 
بانکی طی تیرماه در حالی بــا کاهش همراه بوده که 
تعداد تراکنش های پرداخت قبض و خرید شــارژ، 
افزایش داشته و مانده گیری از حساب با رشد مواجه 
بوده اســت. به گــزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از 
پژوهشکده پولی و بانکی، شبکه پرداخت الکترونیک 
کارتی سه خدمت خرید کاال و خدمات، پرداخت قبض 

و خرید شارژ و مانده گیری را به جامعه ارائه می کند.
بر این اساس، در تیرماه ســال جاری ۸۶.۹۷ درصد 
خدمات ارائه شــده توسط شبکه شــاپرک از نوع 
خدمت »خرید کاال و خدمات« بوده که نسبت به ماه 
گذشته این سهم کاهش ۰.۲۰ درصدی داشته است. 
همچنین خدمت »مانده گیری« با ۴.۸۱ درصد سهم، 
کمترین ســهم از کل خدمات در بین خدمات ارائه 
شده داشته است. از نظر ارزشی ۹۷.۶۵ درصد مبلغ 
خدمات ارائه شده در تیر ۹۹ مربوط به خدمت »خرید 
کاال و خدمات« بوده است و خدمت »مانده گیری« 
نیز به دلیل عدم اثر مالی بر مبلغ تراکنش های شبکه 

پرداخت، سهم مبلغی صفر را دارا بوده است.

نسبت به ماه گذشته، سهم تعدادی خدمات »خرید 
کاال و خدمات« از کل تراکنش ها با کاهش همراه بوده, 
خدمت »پرداخت قبض و خرید شارژ« از کل تراکنش ها 
افزایش داشــته و خدمت »مانده گیری« با افزایش 
مواجه بوده است. سهم تعدادی تراکنش های »خرید 
کاال و خدمات« نســبت به ماه گذشته کاهش ۰.۲۰ 
درصدی، »پرداخت قبض و خرید شارژ « افزایش ۰.۱۰ 
درصدی و ســهم تعدادی تراکنش های مانده گیری 
افزایش ۰.۱۰ درصدی داشته است. همچنین سهم 
مبلغی تراکنش های »خریــد کاال و خدمات« نیز در 
تیر ماه بــا افزایش ۰.۰۵ درصدی همراه بوده اســت 
که میزان افزایش یافته از سهم مبلغی تراکنش های 
»پرداخت قبض و خرید شارژ« کاسته شده است. بر 
این اساس همزمان با رشد ۵.۳۴ درصدی سهم تعداد 
تراکنش های »خرید کاال و خدمات« در تیر ۹۹ نسبت 
به تیر ۹۸، سهم مبلغی آن به میزان ۰.۴۹ درصد افزایش 
داشته اســت. تعداد تراکنش های »پرداخت قبض و 
خرید شارژ« در قیاس نقطه به نقطه با کاهش ۳.۴۹ 

درصدی همراه بوده است

معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه وشهرسازی 
گفت: در مرحله اول شناسایی واحدهای مسکونی 
بیش از ۱۳ میلیــون و ۴۰۰هزار ملک مســکونی 
شناســایی و وضعیت ملکیت آن مشخص شده که 
۶۰۵ واحد مســکونی متعلق به یک نفر و ۲۳ هزار و 

۸۰۰ واحد متعلق به نهادها و سازمان ها است.
»محمود محمودزاده« عصر روز گذشته در مراسم 
اجرایی نمودن ســامانه امــالک و اســکان که در 
ســاختمان دادمان وزارت راه برگزار شــد، گفت: با 
مصوبه هیات دولت توانســتیم اطالعات کافی را از 
سازمان های مربوط و سازمان امور مالیاتی دریافت 
کنیم و بر اساس پاالیش های انجام شده در مرحله 
نخست بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ملک مسکونی 
شناسایی و وضعیت ملکیت آنها مشخص شده است.

وی گفت: این رقم معــادل ۴۵ درصد کل واحدهای 
مسکونی کشور اســت که با اولویت در شهر تهران و 
چند کالنشهر دیگر شناسایی شد. از این تعداد خانه ۹ 
میلیون و ۳۰۰ هزار مالک حقیقی و حقوقی شناسایی 
شدند که ۶۰۵ واحد مسکونی متعلق به یک نفر و ۲۳ 

هزارو ۸۰۰ واحد آن متعلق به شخصیت حقوقی است.
محمودزاده ادامه داد: در حال حاضر ۹۱ میلیون کد 
ملی با مالکیت وجود دارد که دلیل مغایرت این عدد 
با جمعیت ایران، عدم ابطال ســند مالکیت افرادی 
است که پیش از این فوت شده اند. همچنین ۷۲ هزار 

مالکیت برای افراد زیر ۱۸ سال شناسایی شد.
محمود زاده با اشاره به این که آنالیزها به تفکیک شهر 
و شهرستان به زودی اعالم خواهد شد، افزود: از روز 
گذشته فرایند ارسال پیامک برای افرادی که صاحب 
دو خانه هستند آغاز شده است. در همین راستا روز 
گذشته برای ۱۰۰ هزار نفر پیامک ارسال می شود و 
تا ۱۰ روز آینده  یک میلیون و ۵۰۰ هزار پیامک دیگر 
برای باقی افراد که صاحب بیش از یک ملک مسکونی 

هستند این پیامک ها ارسال خواهد شد.
وی تاکید کرد: مالکانی که ایــن پیامک را دریافت 
می کنند باید وارد سامانه مربوطه شده و در صورتی 
که ملک آنها خالی نیست، مستندات اجاره ملک را 
در سامانه ثبت کنند، در ادامه ما مجددا به مستاجر 

پیام میدهیم، تا وضعیت نهایی ملک مشخص شود.

از مجموع آمار دو میلیــون و ۳۱۶ هزار و ۴۹۱ نفری 
شاغل غیررسمی اخذ شده از دستگاهها، تعداد ۱۱۴ 
هزار و ۸۳۸ نفر در ســامانه کارا ثبت نــام کرده اند و 
وزارت صمت با ثبت ۴۱ هزار و ۷۴۱ نفر و تسهیالت 
درخواستی ۲۵۰۵ میلیارد ریال بیشترین آمار را به خود 
اختصاص داده است. وزارت کشور دومین دستگاهی 
است که در ردیف بیشترین تعداد متقاضیان و شاغالن 

غیرســمی و فاقد بیمه قرار دارد که با ۳۵ هزار و ۵۷۰ 
مورد ثبت نامی، مبلغ ۴۹۹ میلیارد ریال تســهیالت 
را دریافت کرده اند. به گزارش ایسنا، تاکنون بیش از 
۵۰ درصد تسهیالت حمایتی کرونا توسط متقاضیان 
معرفی شده از سوی موسسات عامل دریافت و حدود 
۲۳ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال تسهیالت کرونا از سوی 

موسسات عامل به مشموالن پرداخت شده است.

با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس سازمان امور 
مالیاتی کشور برای ۱۰۰ هزار نفر از مالکانی که صاحب دو 
واحد مسکونی هستند، پیامک تعیین تکلیف ارسال شد. 
روز گذشته با حضور مســووالن وزارت راه شهرسازی و 
اقتصاد، مراسم اجرایی نمودن سامانه ملی امالک و اسکان 
کشور برگزار شد. به گزارش ایرنا، »محمد اسالمی« وزیر 
راه و شهرسازی، در این مراسم با اعالم دستور آغاز ارسال 
پیامک به مالکانی که بیش از یــک خانه دارند، گفت: ۲ 
میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی شده است که 

مالکین آن ها صاحب خانه هایی هستند که دو یا چند واحد 
دارند و از روز گذشته ارسال پیامک برای آن ها آغاز می شود 
تا وضعیت بهره برداری ملک مشخص شود. وی ادامه داد: 
اگر صاحبخانه ها بتوانند اجاره ملک دوم و ســوم خود را 
اثبات کنند، از دادن مالیات معاف خواهند بود. اسالمی 
تصریح کرد: بر این اســاس تا اواســط شهریور وضعیت 
خانه های خالی مشخص شده و پس از آن لیست قطعی 
خانه های خالی به ســازمان امور مالیاتی داده می شود تا 
قبض های مالیاتی برای مالکان خانه های خالی صادر شود.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه اعالم کرد: برای حمایت از بازار سرمایه 
و حقوق سهامداران، فروش سهام عدالت به صورت 

بلوکی با نماد ۲ در بورس انجام می شود.
به گزارش ایسنا، حسین فهیمی اظهار کرد: فروش 
سهام عدالت در بازار باعث نزولی شدن بازار سرمایه 
نشــده اســت و نکته ای که این روزها در این رابطه 

مطرح می کنند، صحت ندارد.
وی با اشاره به اینکه حجم بازار سرمایه عمیق شده 
است، ادامه داد: در بازاری که بیش از ۲۰ هزار میلیارد 
تومان معامله صورت می گیــرد عددهای چند صد 
میلیاردی سهام عدالت در برخی روزها تاثیر زیادی 
در منفی و مثبت شــدن بازار ندارد؛ ممکن است در 
برخی نمادها تاثیر مقطعی داشــته باشد، اما اینکه 

کل شاخص بورس را منفی و مثبت می کند، صحت 
ندارد. فهیمی که در صدا و ســیما سخن می گفت، 
اظهار کرد: از ابتدای آزاد سازی سهام عدالت، بیش 
از ۶۴۰۰ میلیارد تومان ســهام عدالت فروخته شد، 
اما بازار منفی نشد. در این روزها جمعا ۶۰۰ میلیارد 
تومان سهام عدالت فروخته شده است پس فروش 

سهام عدالت تاثیری در بازار ندارد.
مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی  اوراق 
بهادار و تسویه وجوه، درباره روش های فروش سهام 
عدالت ادامه داد: فروش سهام عدالت تابع قوانین و 
مقررات بازار بورس است و در فروش سهام عدالت، 
سفارشــات تجمیــع، و در اختیار گارگــزاری قرار 
می گیرد. ضمن اینکه اگر سهم کارگزار برای فروش 
کم بود بصورت کل عرضه می کند و اگر بصورت بلوک 

بود تابع قانون بلوکی خواهد شــد؛ به طوری که اگر 
حجم فروش کارگزاری در یــک نماد بزرگ و بلوک 
باشد مشــمول مقررات بلوکی بازار می شود و باید 

سهام را به این روش بفروشد.
فهیمی ادامه داد: بــا توجه به اینکــه اخیرا امکان 
فروش ۶۰ درصد ســهام عدالت فراهم شده، ممکن 
اســت افراد زیادی اقدام به فروش کنند و احتمال 
دارد سهام، مشمول فروش بلوک یا عمده شود. وی 
تصریح کرد: فروش بلوکی سهام عدالت، با نماد ۲ در 
تابلو بورس درج می شود. وی با اشاره به اینکه فروش 
سهام عدالت به صورت عمده یا بلوکی برای حمایت 
بازار و سهامداران است، گفت: با این روش یک رقابت 
خاصی بین خریداران عمده شکل می گیرد و گاهی 

ممکن است باالتر از قیمت تابلو فروخته شود.

بر اساس آخرین آمارها، بیش از ۵۰ درصد متقاضیان 
وام کرونا را دریافت کرده اند و بلندترین ستون در جدول 
آماری رسته های به شدت آسیب دیده از کرونا متعلق به 

رانندگان بوده است.
به گزارش ایسنا، آخرین آمارها از سامانه کارا حاکی از آن 
است که ۳۹۱ هزار فقره پرونده در این سامانه ثبت نام 
کرده اند که ۷۷۵ هزار نفر اشتغال را شامل می شوند. این 
پرونده ها که توسط ۱۳ دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار 
گرفته، حدود ۱۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت حمایتی 

کرونا را در برمی گیرد.                

وام کرونا به کمک طرح ودیعه مسکن رفت                        
برابر اعالم معاونت اشتغال وزارت کار منابع مالی پیش 
بینی شده برای تسهیالت حمایتی کرونا تا سقف ۲۰۰ 

هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. دلیل این کسر، 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در اختصاص این میزان 

اعتبار به طرح ودیعه مسکن بوده است.
بر اساس آمار متقاضیان و پرونده های ثبت نام شده در 
سامانه کارا، تسهیالت مورد نیاز جمعا ۲۳۵ هزار میلیارد 
ریال است که ۲۰۰ هزار میلیارد ریال آن مربوط به کسب 
و کارهای دارای بیمه و شــاغالن غیررسمی فاقد بیمه 
بوده و ۳۵ هزار میلیارد ریال آن به ۱۰۸ شرکت بزرگ 
حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، 

ریلی و دریایی اختصاص یافته است.
به گفته معــاون اشــتغال وزیر کار، کل تســهیالت 
درخواستی نهایی شده متقاضیان با توجه به تعداد کل 
ثبت نام شدگان، ۱۱۲ هزار میلیارد ریال است و رانندگان 
با دریافت مبلغ ۳۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال از رقم کل 

تسهیالت کرونا، بلندترین ســتون را در جدول آماری 
رسته های بسیار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به 

نام خود ثبت کرده اند.
همچنان که بررســی ثبت نام متقاضیان در ســامانه 
کارا پیش از این نشان داده بود که بیشترین پرداختی 
تسهیالت کرونا به متقاضیان مربوط به رانندگان بوده 
است. تاکنون تعداد ۸۴۸ زیر رســته به شدت آسیب 
دیده از شیوع ویروس کرونا با هماهنگی دستگاههای 
اجرایی شناسایی شــده است. تعداد بنگاههای آسیب 
دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب ۳ میلیون واحد است که 
۳.۱ میلیون واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و 
۷.۱ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند، این 
تعداد ۸.۲ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه 

را شامل می شود.

اگر مالیات سکه در سال ۹۷ را نپرداخته اید، بخوانید

شناسایی ۲۳ هزار و ٨٠٠ واحد مسکونی متعلق به سازمان ها و نهادهاتعداد تراکنش های خرید کاال کاهش یافت وزارت صمت و کشور دارای بیشترین تعداد شاغالن فاقد بیمه 

آغاز ارسال پیامک به مالکان خانه های خالی

رانندگان، طوالنی ترین صف دریافت وام کرونافروش سهام عدالت بلوکی شد
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تدابیر  الزم   برای  ریزش   احتمالی  بورس
فعاالن  بخش  خصوصی  فراز  و فرودهای  بازار  سهام    را  با  حضور  رئیس  سازمان  بورس  بررسی  کردند

60 درصد   تازه   واردان     10تا  15 میلیون وارد بازار می کنند
روزانه  100هزار  و  امسال  4.5  میلیون  کد بورسی   صادر  می شود

تازه واردان   امسال  110هزار میلیارد   پول جدید   وارد    بورس کردند

با در نظر گرفتن آخرین ترازنامه منتشرشده از میزان 
ذخیره طــالی بانک مرکزی کشــور می توان گفت 
که طالی ذخیره شــده در خانه ایرانی ها بیشــتر از 
 ذخایر طالی بانک مرکزی کشــور است. با استناد به 
صحبت های کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و 
 جواهر تهران در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ تن طال در 
خانه های مردم وجــود دارد. وی درباره میزان طال و 
سکه در دست مردم گفت: صحت و سقم آن را تأیید 
نمی کنم، ولی طبق یک برآورد صورت گرفته نزدیک 
۳۰۰ تن طال و ســکه در منازل ذخیره شــده است. 
گزارش بیزینس اینسایدر نشان می دهد مردم ایران 

از سال ۲۰۱۶ تا کنون یکی از بزرگترین...

تعطیلی واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی 
کشــور به چالش بزرگی برای اقتصاد تبدیل شده 
است. بر اساس بررسی های انجام شده، ۷۷ درصد 
واحدهــای مذکور به علت کمبــود نقدینگی، ۱۷ 
درصد به علت فقدان بازار، ۳ درصد به علت اختالف 
شرکا، ۲ درصد به علت تامین نشدن مواد اولیه و یک 
درصد به علت نقصان ماشین آالت از چرخه تولید 
خارج و غیرفعال شده اند. به گفته فعاالن اقتصادی 
امروز اگر مشــکالتی پیش روی تولیدکنندگان در 
استان ها وجود دارد، سازمان های صمت مکلف است 
تا راه حل های مبتکرانه و جدی برای حل مشکالت 
آن ها داشــته باشــند، چراکه راه اندازی واحدهای 

غیرفعال در استان ها یک بحث...



اقتصاد2
ایران وجهان

 رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
الــزام بانک ها بــه نگهداری 
درصدی از سپرده ها به صورت 

اوراق دولتی
رئیــس کل بانک مرکــزی گفــت: بانک ها 
بایســتی درصدی از ســپرده های خود را به 
 صــورت اوراق دولتی، در ترازنامه هایشــان

 نگهداری کنند.
به گزارش بانک مرکــزی، عبدالناصر همتی، 
رئیــس کل بانک مرکــزی اعالم کــرد: بر 
اساس سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی 
و در راســتای اقدامــات احتیاطــی اقتصاد 
کالن و تکمیل بسترســازی عملیــات بازار 
باز، بانک ها و مؤسســات اعتبــاری موظف 
خواهند شــد درصدی از ســپرده های خود 
 را به صــورت اوراق دولتــی در ترازنامه خود 

داشته باشند.

رئیس اداره کل تأمین مالی و ســرمایه 
 گذاری بین المللی بانک توسعه صادرات

 خبر داد:
راه اندازی خط سوم انتقال برق 
 ایران به ارمنســتان طــی ۶ ماه 

آینده
رئیس اداره کل تأمین مالی و سرمایه گذاری 
بین الملل بانک توسعه صادرات از راه اندازی 
خط ســوم انتقال برق دو مــداره 400 کیلو 
ولت به طول 275 کیلومتر شــامل طراحی، 
مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی به همراه 
پســت های انتقال برق طی ۶ ماه آینده خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، کامــران رضوانی، گفــت: این پروژه با 
ســرمایه گذاری بالغ بر ۸۳ میلیــون یورو از 
سوی بانک توســعه صادرات در قالب اعتبار 
 خریــدار تامین مالی شــده و خاطر نشــان

 می شود، این ابزار بانکی منحصر بفرد صرفاً 
توسط بانک توســعه صادرات ایران در نظام 
بانکی ارائه شــده کــه راهبرد اســتراتژیک 
 در نفــوذ در بازارهــای هــدف صادراتــی 

محسوب می شود.
وی با اشاره به راه اندازی پروژه خط ۳ انتقال 
برق ایران به ارمنســتان، افزود: این پروژه که 
با ســرمایه گذاری بالغ بــر ۸۳ میلیون یورو 
از سوی بانک توســعه صادرات تامین مالی 
شده ظرف شــش ماه آینده به بهره برداری 
خواهد رســید و پروژه خط انتقــال برق در 
بخش پست موضوع تامین تجهیزات، نصب 
و راه انــدازی پســت 400/220 کیلو ولت 
 DCS واقع در نورآوران با سیســتم کنترل 

است.
وی، تامین مالــی در قالب اعتبــار خریدار 
در این پــروژه را یکی از موفــق ترین موارد 
تامین مالی شــده توســط نظــام بانکی در 
شــرایط حاکــم دانســت و گفــت: اعتبار 
 خریدار یکی از تســهیالت پایه ای محسوب 
می شــود که تکنولوژی آن در اختیار اگزیم 
بانک های معروف جهان است که در کشورمان 
چنین تسهیالتی توسط بانک توسعه صادرات 
در راســتای رســالت خود جهت حمایت از 
صادرات و تسهیل فرآیند مبادالت تجاری در 
سطح کالن اقتصادی به بانک ها و خریداران 
خارجی کاال و خدمات فنی و مهندسی ایرانی 

ارائه می شود.

اعزام پزشک از ســوی شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو

طرح اعزام پزشک عمومی به 
روستاهای شهرستان بهاباد 

در راستای اشــاعه فرهنگ همیاری و تعمیم 
خدمات بهداشــتی درمانــی در مناطق کم 
برخوردار حــوزه فعالیت شــرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو ، از ابتدای مرداد ماه ســال 
جاری این شــرکت اقدام به اعزام پزشــک 
 عمومــی به روســتاهای شهرســتان بهاباد

 نمود.
این خدمات بطور رایگان انجام میشــود و هر 
پنجشنبه تیم پزشــکی به یکی از روستاهای 

بهاباد اعزام می شود. 
گفتنی است بهاباد از شهرســتانهای استان 
یزد در ۶5 کیلومتری  معــدن چادرملو قرار 

گرفته است .

خبر

بانک ها

استان ها

نمایندگان بخش خصوصی در 
اتاق بازرگانی تهران، در نشست 
مرداد ماه خود میزبان حســن 
قالیباف اصل، رئیس ســازمان 
بورس و اوراق بهــادار بودند و با 
او از نقاط ضعف و قوت بازار سهام 
در دوره اقبال عمومی به این بازار گفتند و پیشنهادات، انتقادات 
و سواالت خود را مطرح کردند و رئیس سازمان بورس نیز به 
بخشی از این سواالت پاســخ داد. پانزدهمین نشست هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با دستورجلسه بررسی شرایط 
کنونی بورس اوراق بهادار، صبح سه شــنبه 2۸ مرداد ماه 99 
برگزار شد. در این نشست نمایندگان پارلمان بخش خصوصی 
پایتخت میزبان رئیس سازمان بورس بودند. حسن قالیباف 
اصل در حالی وارد خانه فعاالن بخش خصوصی شد، که بازار 
سهام روزهای حساسی را از سر می گذراند. در حالی که اقبال 
عمومی به بورس بسیار افزایش یافته و رشد شاخص در دوره 
کوتاهی جهش وار بوده اســت، چند روزی اســت که تابلوی 
بورس قرمز رنگ است و نوسان در این بازار به چشم می خورد، 
نوساناتی که برخی آن را نشانه ای از نزدیک شدن به زمان ریزش 
بورس قلمداد می کنند. با این حال هم چنان امیدها به تداوم 
روند صعودی و بازگشت شاخص پررنگ است، هرچند شاید از 
سرعت رشد آن کاسته شود.مسعود خوانساری به سخنانش در 
جلسه گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران و مساله 27 میلیارد 
دالر ارز بازنگردانده حاصل از صادرات که از ســوی رئیس کل 
بانک مرکزی اعالم  شده بود، اشاره کرد و گفت: جدا از اینکه این 
عدد چقدر واقعیت دارد و میزان دقیق آن چه عددی است، ما 
مکاتباتی با بانک مرکزی انجام دادیم تا فهرست صادرکنندگانی 
که ارزشان را برنگردانده اند و میزان ارزی که بازنگشته را برای 
اتاق تهران ارسال کنند. خوشبختانه این اتفاق رخ داد و بانک 
مرکزی فهرستی از اشخاص را همراه میزان ارز برگشت نشده 
ارسال کرد؛ اگرچه این فهرست رقم اندکی از 27 میلیارد دالری 
است که عنوان شده. در دو هفته گذشته ما جلسات متعددی 
را برای بررسی این مساله تشکیل دادیم و تاکنون مذاکراتی 
با بیش از 90 شــرکت، بنگاه و افرادی که در این فهرست قرار 
دارند در حضور نمایندگان بانک مرکزی انجام دادیم.مسعود 
خوانساری دالیل اصلی بازنگشتن ارز حاصل از صادرات این 
اشخاص را »عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف مانند 
گمرک، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی«، »نبود سامانه 
متحد که همه بتوانند از اطالعات آن استفاده کنند« و »صدور 
بخشنامه های متعدد و عدم آگاهی بعضی از صادرکنندگان از 
دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره« عنوان کرد. او گفت: 
تاکنون جلسات بسیار خوبی تشکیل شده است و توانسته ایم 
مقدار زیادی از مشکالتی که موجب ُکندی بازگشت ارز شده 
را بررسی کنیم؛ خوشبختانه بانک مرکزی هم همکاری بسیار 
خوبی دارد اما ای  کاش این هماهنگی پیش از اعالم مساله و 
بیان آمار و ارقام صورت می گرفت. ای کاش این هماهنگی ها 
بین دســتگاه های مختلف دولتی و بخــش خصوصی وجود 
داشت تا هم کارها سریع تر انجام می شد و هم اینکه خوب و بد و 
تر و خشک را به یک چوب نمی راندیم. به طور طبیعی اشخاص 
خاطی در هر رشــته فعالیتی وجود دارند اما همه را مشمول 

سختی و تنبیه قرار دادن درست نیست.

تکلیف اوراق سلف نفتی زودتر مشخص شود
مسعود خوانساری در ادامه صحبت هایش به موضوع کسری 
بودجــه پرداخت و گفت: ایــن موضوع در جلســات متعدد 

در اتــاق تهران مطرح شــده و پیش بینی ها نشــان می دهد 
1۸0 تا 200 هزار میلیارد تومان کســری بودجه در ســال 
جاری وجود دارد. تاکنون دولت از طریق فروش اوراق قرضه 
دولتی و عرضه ســهام شــرکت های دولتی در بــورس )که 
امیدواریم سرعت بیشــتری بگیرد( توانسته است تا اندازه ای 
این کسری را جبران کنند. بحثی که هفته گذشته از سوی آقای 
رئیس جمهور اعالم شد، ارائه اوراق سلف نفتی بود که به صورت 
 ریالی عرضه می شــود. آقای دکتر همتی اعــالم کردند این

 اوراق به صورت فروش قطعی، تحویل دو ســال آینده است 
و برای آن دو ویژگی اصلی طرح کردنــد. اول اینکه انتظارات 
تورمی را مدیریت می کند و دوم اینکه نسبت به اوراق قرضه 
قابل مدیریت تر است و هم زمان سود بیشتری را ارائه می دهد. 
اما انتظار بود قبل از اینکه این موضوع به عنوان یک خبر ناگهانی 
اعالم شود؛ به صورت کارشناسی مطرح و جوانب مختلف آن 
 بررسی می شد. انتظار ما این است که در شرایطی که تورم شدید

 در کشور وجود دارد و هرروز تعداد زیادی از خانواده ها را درگیر 
می کند، مسئوالن به جای اینکه مطالب خود را در مخالفت یا 
موافقت با هم از همان ابتدا در رسانه ها بیان کنند، با هماهنگی 

بین دستگاه ها موضوعات را طرح کنند.
 امیدواریم هرچه ســریع تر موضوع اوراق سلف نفتی تعیین 
تکلیف شــود و اعالم کنند کــه در نهایت فــروش صورت 
خواهد گرفت یا نه و تکلیف کســری بودجه روشــن شــود.

مســعود خوانســاری در بخش دیگری از صحبت هایش به 
بحــث تفاهم نامــه همــکاری ایــران و چین اشــاره کرد 
 که در نشســت قبلی هیات نمایندگان اتــاق تهران مطرح

 شد و گفت: در همان جلسه تصمیم گرفتیم که کارگروهی برای 
این موضوع تشکیل دهیم که خوشبختانه تشکیل شد و خانم 
فریال مستوفی هدایت آن را بر عهده  دارند. در این  بین مکاتباتی 
با وزارت خارجه صورت گرفت که کل تفاهم نامه و آخرین نسخه 
آن را در اختیار داشته باشیم. هم اکنون هماهنگی خوبی با وزارت 
خارجه وجود دارد و من از اعضا می خواهم هرکسی تمایل دارد 
با این کارگروه همــکاری کند.رئیس اتاق تهران هم چنین به 
طرح اصالح نظام بانکداری هم اشاره کرد و گفت: طرح نظام 
بانکداری هم اکنون در مجلس مطرح است که تلفیقی از طرح 
نمایندگان مجلس، الیحه  دولت و قانون فعلی بانکداری است. 
این طرح در حال حاضر در کمیسیون تخصصی مورد بررسی 
قرار گرفته است. اتاق بازرگانی تهران دو هفته قبل صحبت هایی 
با آقای دکتر فرهاد نیلی که قبالً نماینده ایران در بانک جهانی 
بودند، داشت تا پژوهش های الزم در این خصوص انجام شود 
و ما ظرف ســه ماه بتوانیم نظرات اتــاق و بخش خصوصی را 
 به مجلس ارائه دهیم تا شــاید بتواند در تدوین قانونی جامع 

و بهتر کمک کند.

مشکالت صدور کارت به سامانه سازمان توسعه 
تجارت برمی گردد

رئیس اتاق تهران در پایــان صحبت هایش به موضوع صدور 
کارت بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: از یک سال گذشته بحثی 
مطرح شد که صدور کارت از طریق سامانه واحدی به نام سامانه 
جامع تجارت صورت گیرد و وزارت صمت پیگیری کرد و اعالم 
شد ورود افراد برای صدور یا تمدید کارت باید از طریق سامانه 
جامع انجام شود. طبق بخشنامه که از سوی سازمان توسعه 
تجارت در اول بهمن ماه صادر شد؛ قرار شد از اول مرداد کارها 
از طریق این سامانه انجام شود و امروز که 2۸ مرداد است، هنوز 
سامانه به درستی راه اندازی نشده و اخالل در کارها وجود دارد. 
هم چنان افراد زیادی به اتاق تهران برای صدور کارت و تمدید 
مراجعه می کنند اما دست ما بسته است؛ من همین جا از فعاالن 
اقتصادی خواهش می کنم که دیگر به اتاق مراجعه نکنند و برای 
بررسی و پیگیری مشکالت موجود در فرآیند صدور و تمدید 

کارت به سازمان توسعه تجارت مراجعه کنند.

شاخص ها به کدام سمت و سو  می روند؟
در ادامه این جلسه، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران به 
مرور آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب پرداخت 
و با اشاره به آغاز مجدد رشد تولید و افزایش سفارشات جدید 
جهانی بعد از گذشت شش ماه و کندتر شدن نرخ رشد منفی 
سفارشات در حوزه صادرات گفت: صادرات غیرنفتی ایران به 
ترکیه، چین و اتحادیه اروپا، به ترتیب تغییری معادل منفی ۳7 
درصد، منفی 11.7 درصد و منفی 14.5 درصد داشته است و 
این آمار افت توام صادرات نفتی و غیرنفتی ایران به مقصد ترکیه 
و چین را نشان  می دهد.مریم خزاعی در بخش دیگری از گزارش 
خود به تامین 52.5 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای دولت 
طی 11 روز حراج اوراق افزایش 2.9 برابری حراج اوراق دولتی 
در تیر ماه اشاره کرد و درباره وضعیت بازدهی بازار سرمایه گفت: 
این بازار در تیر ماه 4۶ درصد بازدهی داشته و این رقم در مرداد 
ماه به منفی 5 درصد رسیده اســت.خزاعی همچنین عنوان 
کرد که مقایسه تامین مالی از طریق بازار سرمایه طی چهار ماه 
نخست سال های 1۳9۸ و 1۳99 حاکی از آن است که تامین 
مالی از این بازار 7.5 برابر شده است. متن کامل این گزارش را 

)اینجا( دریافت و مطالعه کنید.

تدابیر سازمان بورس برای ریزش های احتمالی 
چیست؟

 در ادامه این جلســه و با حضور یافتن حســن قالیباف اصل، 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسی وضعیت بازار سهام 
در دستورکار این نشست قرار گرفت. ابتدا رئیس کمیسیون 

بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به جلساتی که 
این کمیسیون برای بررسی وضعیت بازار سرمایه برگزار کرده 
است، پرســش هایی را خطاب به رئیس سازمان بورس اوراق 
بهادار مطرح کرد.فریال مستوفی گفت: پرسش اول این است 
که چه چشم اندازی از رشد و آینده بازار وجود دارد؟ هم چنین 
چگونه قرار است رشد مستمر بازار به سمت ثبات پایدار حرکت 
کند؟ سوال سوم این است که آیا تامین کسری بودجه دولت، 
نخستین هدف متولیان بازار است؟ هم چنین مایلیم تدابیر 
ســازمان بورس در مورد مدیریت ریزش های احتمالی را نیز 
بدانیم.این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه 
بخشــی از نقدینگی موجود در بازار مربوط به ســرمایه های 
خانوادگی است، این پرسش را مطرح کرد که میانگین سرمایه 
مردم به چه میزان اســت و در صورت اصالح شدن روند بازار 
کدام دهک ها بیشتر متحمل آسیب  می شوند. فریال مستوفی 
هم چنین در مورد وضعیت مجوزدهی به کارگزاری ها نیز سوال 
مطرح کرد و پرسید: با توجه به رشد  سرمایه گذاری ها در این 

بازار چه تعداد صندوق به تازگی شروع به کار کرده است؟

ثبت 4.5 میلیون کد معامالت در بورس
پس از این صحبت های ابتدایی، رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که در حال حاضر، بازار 
سرمایه به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی نزدیک شده و نقش 
خاص خود را در اقتصاد کشور ایفا می کند.حسن قالیباف اصل 
سپس به رشد و جهش اتفاق افتاده در بازار سرمایه طی مدت سال 
جاری اشاره کرد و با بیان اینکه سال گذشته در مجموع ۸20 هزار 
کد معامالتی در بورس صادر شده بود، یادآوری کرد که این میزان 
طی مدت گذشته از سال جاری، به 4.5 میلیون کد رسیده است. 
به گفته وی، در حال حاضر 50 تــا ۶0 درصد تازه واردان به بازار 
سرمایه، به طور میانگین 10 تا 15 میلیون تومان وارد بازار سرمایه 
کرده اند. وی در عین حال تصریح کــرد که هر روز 100 تا 120 
هزار کد بورسی جدید صادر می شود.قالیباف اصل در ادامه به رقم 
پول جدید وارد شده به بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: از ابتدای 
امسال تاکنون در حدود 110 هزار میلیارد تومان پول جدید وارد 
این بازار شد ه  است در حالی که سال گذشته در مجموع این میزان 
۳5 هزار میلیارد تومان بود.رئیس سازمان بورس با بیان اینکه این 
میزان از نقدینگی در صورتی که به هر بازار دیگری سرازیر شود، 
رشد تورم را به همراه خواهد داشت، تاکید کرد که این نقدینگی 
حجیم را باید در بازار سرمایه حفظ کرد. وی افزود: در بازار سرمایه 
در تالش هستیم تا به همان میزان که نقدینگی جدید وارد بورس 
می شود، عرضه جدید نیز صورت گیرد.حسن قالیباف اصل سپس، 
تقویت سمت عرضه را یکی از اقدامات جدی بازار سرمایه عنوان 
کرد که در پیش گرفته شده و یادآور شد که از دیگر برنامه های 
سازمان بورس، افزایش سهام شناوری است و افزود: در حال حاضر 
سهام شرکت ها در بازار سرمایه باالتر از 27 درصد است که جای 
رشــد دارد.وی همچنین افزود: از دیگر اقدامات سازمان بورس 
این است که برای اولین بار شرکت ها را مجاز کردیم که در بورس 
سهام ممتاز داشته باشند و شرکت ها بتوانند با حفظ کرسی های 
مدیریتی خود، مابقی سهام شرکت را در بورس عرضه کنند که 
به این ترتیب، نگرانی از کنترل شرکت  نیز برطرف می شود. البته 
برای شرکت هایی که از قبل در بورس بوده اند، نمی توانیم اجازه 
داشتن ســهام ممتاز بدهیم اما برای این بخش از شرکت ها نیز 
صندوق تامین مالی را در نظر گرفته ایم.رئیس ســازمان بورس 
و اوراق بهادار ســپس به یکی از مصوبات دولت طی سال جاری 
اشاره کرد و افزود: بر اســاس این مصوبه، به شرکت هایی که در 
اختیار نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه های دولتی هستند 
این مجوز داده شد که حداقل سهام شناور این شرکت ها در بازار 

سرمایه 25 درصد باشد که اتفاق خوبی بود.

فعاالن  بخش  خصوصی  فراز  و فرودهای  بازار  سهام    را  با  حضور  رئیس  سازمان  بورس  بررسی  کردند

تدابیر  الزم   برای  ریزش   احتمالی  بورس
ورود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول به بازار سرمایه از ابتدای سال

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت:

نقشه راه اقتصادی کشور برای 
»سال هشتم« اعالم می شود

رئیس جمهور از تدوین سند راهبردی "نقشه 
راه اقتصادی کشور" برای سال هشتم فعالیت 
دولت تدبیر و امید خبر داد که در هفته دولت 
اعالم خواهد شــد و با اجرای آن حوزه های 
مختلف اقتصادی برای رونــق تولید، هم افزا 

خواهند شد.
حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به توفیق 
دولت در جلوگیری از تحقق اهداف دشــمن 
در ایجاد اختالل در تامین معیشــت و توقف 
مسیر توسعه کشور در جریان جنگ اقتصادی 
علیه جمهوری اســالمی، تصریح کرد: دولت 
با تدوین این نقشه راه و هدف گذاری دقیق، 
برای یکسال پیش رو، به دنبال ایجاد انسجام 
و حرکتی نظام مند و یکپارچه ســازی منابع 
مالی همه دســتگاه هــا در کنار مشــارکت 
حداکثری مردم اســت تــا عالوه بــر ایجاد 
 آرامش و ثبات، مسیر توسعه و پیشرفت کشور

 را هموارتر کند.

قیمت دالر ٢٨ مرداد ٩٩ به ٢٢ 
هزار و ٥٥۰ تومان رسید 

روز گذشــته قیمــت هــر اســکناس دالر 
آمریکا، سه شــنبه 2۸ مــرداد 99 در صرافی 
 هــای بانکــی، بــه 22 هــزار و 550 تومان

 رسید.
همچنین صرافی ها هر دالر را 22 هزار و 450 

تومان خریداری می کنند.
قیمت خرید یورو نیز در صرافی ها 2۶ هزار و 
۶50 تومان و قیمت فروش آن 2۶ هزار و 750 

تومان است.

توضیح وزیــر نفــت درباره 
محموله های توقیفی از ســوی 

آمریکا 
وزیر نفت در واکنش بــه ادعای آمریکا مبنی 
بر توقیف کشــتی های نفتکش ایرانی تاکید 
کردکه نه کشــتی و نه محموله ها متعلق به 
ایران نیســت، بلکه این محموله ها شــامل 
 بنزین فروخته شــده ایران بــه ونزوئال بوده

 است.
به گزارش ایســنا، بیژن زنگنه پس از شرکت 
در نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
در جمع خبرنگاران از بررسی موضوع انتشار 
اوراق مالی اســالمی برای توسعه طرح های 
نفتی در کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 

خبر داد.
او گفت: در این نشســت درباره صدور اوراق 
مالی اسالمی که برای طرح های نفت براساس 
تبصره 5 قانون بودجه قرار است منتشر شود، 

توضیح دادیم.
وی با بیان اینکه در این نشست افزون بر وزارت 
نفت، دیوان محاســبات و بــورس انرژی نیز 
توضیحاتی ارائه دادنــد و نمایندگان مجلس 
هم به طرح پرســش های خــود پرداختند، 
تصریح کــرد: برداشــت من این اســت که 
همه اعضای کمیســیون دنبال ایــن بودند 
به حوزه نفت کمــک کنند تا بــدون اینکه 
 مشکلی ایجاد شــود این اوراق هرچه زودتر

 منتشر شود.
زنگنه دربــاره نتیجــه این نشســت افزود: 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظرات خود 
را پس از بررسی و مشورت اعالم می کند، اما 

من نظر آنها را مثبت دیدم.

محموله های توقیفی از سوی آمریکا 
متعلق به ایران نیست

وزیر نفت در واکنش بــه ادعای آمریکا مبنی 
بر توقیف کشــتی های نفتکــش ایرانی هم 
گفت: نه کشــتی و نه محموله هــا متعلق به 
ایران نیســت، بلکه این محموله ها شــامل 
 بنزین فروخته شــده ایران بــه ونزوئال بوده 

است.
وی در خصوص ادعای آمریکا مبنی بر توقیف 
محموله های نفتی ایران، گفت: آمریکا به دنبال 
تهیه یک پیروزی برای خود است، نه کشتی و 

نه محموله ها متعلق به ایران نبوده است.
زنگنــه اظهار کــرد: این محموله ها شــامل 
بنزین ایران بوده که به صورت فوب به ونزوئال 
فروخته شده بود، لذا آمریکا نه اموال جمهوری 
 اســالمی ایران، بلکه اموال ونزوئال را توقیف

 کرده است.

اخبار
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در جدیدترین شــگرد کالهبرداران مدعی هســتند 
خودروهای شــان در کارخانه هســت و مردم با نصف 
قیمت بازار می توانند آنها را خریداری کنند، به شرطی 
که تمام مبلغ خودرو را پرداخت نمایند. به گزارش تسنیم 
، در روزهایی که بازار خرید و فروش خودرو راکد است و 
کمتر خریداری در بازار وجود دارد، برخی درصددند با 
تبلیغات اغوا کننده و گمراه کردن مردم، سودهای باالیی 
را از بازار خودرو کسب کنند.در این مدل جدید تبلیغات 
کالهبرداران، به عنوان نمونه برای دنا پالس قیمت 140 
میلیون تومان تعیین شده در حالی که قیمت این خودرو 
در بازار 2۶4 میلیون تومان است.همین اختالف قیمت 

باال عاملی شــده تا برخی با پرداخــت کل مبلغ به این 
کالهبرداران به امید تحویل 2 روزه خودرو و فروش آن در 
بازار در دام آنها افتاده و در نهایت نه خودرویی تحویل آنها 
شده و نه می توانند مبلغ پرداختی خود را از کالهبردارانی 
که فراری شــده اند پس بگیرند.عالوه بر این تعدادی از 
محتکران خودرو هم به امید ســود باال هنوز آماری از 
محصوالت احتکاری خود اعالم نکرده اند و با انتشــار 

آگهی های فروش در صدد کسب سود باالتر هستند. این 
محتکران در این تبلیغات مدعی هستند خودروها را ارزان 
تر از بازار می فروشند، البته خریدار باید با پرداخت تمام 
هزینه خودرو خودروهای بدون پالک را از آنها تحویل 
بگیرند.این در حالی است که بنا بر اعالم سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مهلت پارکینگ ها 
برای عرضه خودروهای احتکار شــده سوم خرداد تمام 

شد و از این تاریخ به بعد مبنای برخورد بازرسان و سایر 
دستگاه هایی که در این طرح همکاری می کنند مواجهه 
با احتکار است و اگر خودرویی بدون پالک در پارکینگ ها 
وجود داشته باشد تحت عنوان احتکار برای آن پرونده 
تشکیل می شود، در صورت تایید احتکار مالک خودروها 
ملزم هست خودروها را به قیمت درب کارخانه عرضه کند.

به گفته رئیس سازمان حمایت، در حالت دوم اگر مالک از 
این روند تمکین نکند، دستگاه های قضایی اقدام خواهند 
کرد و خودرو دوباره در اختیار خودروساز قرار می گیرد تا 
در قالب قرعه کشی و طرح های فروش با قیمت مصوب 

در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهــوری گفت: قــوه قضاییه باید 
در ســریعترین زمان ممکن نســبت به اتهامات مطرح 
علیه مسئوالن ارشد کشــور شفاف سازی کند.»اسحاق 
جهانگیری« در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی با اشــاره به گزارش دادستان عمومی و انقالب 
تهران مبنی بر تشکیل پرونده های مرتبط با جرایم ارزی، بر 
لزوم آسیب شناسی از پروندهها و تخلفات اقتصادی مشابه 
به منظور انجام اصالحات در فرآیندها و رویه ها تاکید کرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: حتما باید با کسانی که در 
این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته اند تا کاالهای 
مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده اند برخورد 
شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت مجازات 
شوند و از دیگر سو مسئوالن ذیربط در دستگاه های دولتی 
نیز با آسیب شناســی و اصالح فرایندها از بروز تخلفات 

مشابه جلوگیری کنند.
وی یادآورشــد: در همین مدت برخی اصالحات انجام 
شده و سامانه های متعددی نیز راه اندازی شده است، ولی 
همچنان نیازمند به اصالحات بیشتر در فرآیند تامین ارز 
برای واردات کاال به کشور و شفافیت و نظارت دقیق تر در 
این حوزه هستیم.جهانگیری با اشاره به سخنان نایب رئیس 
اول مجلس شورای اسالمی در خصوص ادراک عمومی 

جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: در 
حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از 
مسئوالن رده باالی کشور در رسانه های رسمی هستیم که 
با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی 
این است که قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن نسبت 
به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد 
اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید در غیر این صورت 
شاهد شکل گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت 
به عملکرد و سالمت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.

وی افزود: به نظر ضروری می رســد که قوه قضاییه برای 
پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت 
به متخلف بودن مسئوالنی که متهم شده اند یا تبرئه آنها از 
اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. 
چرا که در غیر این صورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد 

مردم آسیب جدی خواهد دید.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه بــا تاکید بر ضرورت 
آسیب شناســی و درس آموزی از برخی پرونده های در 

حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولین دفتر یکی از 
مقامات ارشد نظام، گفت: اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت 
دقیق می تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر 

مسئولین کشور منجر شود.

 مسئوالن در واگذاری اختیارات و نظارت بر 
عملکرد دفاتر حساسیت داشته باشند

جهانگیری با بیان اینکه مســئوالن ارشد نظام و مدیران 
سطوح باالی مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و 
نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه های مرتبط با خود دقت 
و حساسیت بیشتری داشته باشند، گفت: بعضاً برخی افراد 
در دفاتر مسئوالن عالی رتبه کشور به واسطه اختیارات بی 
حد و حصر و عدم نظارت به گونه ای از جانب مافوق خود 
سخن می گویند که منجر به وقوع تخلفاتی می شود که 
مسئول دستگاه از آن بی خبر است، اما جامعه این تخلفات 
را به آن مسئول ارتباط داده و به پای او حساب می کند. لذا 
انتظار است که مراقبت های الزم بیش از پیش انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با 
اشاره به حوادث پیش آمده در خصوص برخی شرکت های 
واگذار شده در چارچوب اجرای اصل 44 نیز گفت: دستگاه 
قضایی باید با قوت به تخلفات مالک این شرکت ها و یا دیگر 
مدیران متخلف برخورد کند اما در کنار برخورد قضایی 
باید با هماهنگی و تدوین مقررات اجازه ســوء استفاده 
به متخلفین داده نشود که با تعطیلی کارخانه، زندگی و 

معیشت کارگران زحمتکش را گروگان بگیرند.
وی با انتقاد از کســانی که قصد موج ســواری از مسائل 
مرتبط با خصوصی سازی در کشور را دارند، گفت:  مسایل 
اقتصادی کشور نباید بازیچه رفتارهای سیاسی شود، هر 
گونه اقدامی در این خصوص باید منجر به حل مســایل 
ذینفعان و کارگران زحمتکش و رونق تولید باشد و باید 
با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی این نوع شرکت ها،  
اجازه نداد که کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل 
معیشــتی پیدا کنند.جهانگیری با بیــان اینکه بخش 
خصوصی واقعی و فعال کشــور از برخــورد با متخلفان 
اقتصادی استقبال می کنند، گفت: حرکت هماهنگ هر 
سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و شفافیت، نظارت دقیق در 
مبارزه با مفاسد می تواند به پیشگیری از بروز زمینه های 

فساد اقتصادی کمک زیادی کند.

شگرد جدید محتکران خودرو برای کالهبرداری از مردم

 خودروی پالک نشده نخرید

جهانگیری:

قوه قضائیه نسبت به اتهامات علیه مسئوالن ارشد شفاف سازی کند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ٢٨ مرداد ٩٩ به ١٠ میلیون و ٧٥٠ هزار تومان رسید 
قیمت سکه طرح جدید، سه شنبه ٢٨ مرداد ٩٩ در معامالت بازار آزاد تهران به ١٠ میلیون و ٧٥٠ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ١٠ میلیون 

و ٦٠٠ هزار تومان، نیم سکه ٥ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٥٠ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ٧٠٠ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای 
جهانی نیز ٢٠٠٨ دالر و ٣٧ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار یک میلیون و ٧٣ هزار و ٩١٤ تومان است.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 1991| چهارشنبه 29 مردادماه

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این 
شورا از ۹ تیرماه تاکنون جلسه ای نداشته است، گفت: تکمیل 
نهایی سند معماری شبکه ملی اطالعات در انتظار برگزاری 

جلسه شورای عالی فضای مجازی است.
رسول جلیلی اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای عالی 
فضای مجازی بخش های باقی مانده از سند معماری شبکه 
ملی اطالعات که توســط وزارت ارتباطات تهیه شده است، 
مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد اما زمان جلسه به جمع 
بندی و نهایی شدن این سند نرســید.وی گفت: متاسفانه 
شورای عالی فضای مجازی از ۹ تیرماه ۹۹ تاکنون که بیش 
از ۶ هفته از آن می گذرد جلسه ای تشکیل نداده است و اگر 
جلسه تشکیل شود، این موضوع در دستور کار قرار می گیرد 
و سند معماری کالن شبکه ملی اطالعات آماده برای تصویب 
نهایی است. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید 
بر اینکه البته پیگیری اجرای شبکه ملی اطالعات در حال 
حاضر متوقف نیست، افزود: اما اگر سند معماری این شبکه به 
تصویب نهایی برسد، یک وفاق مشترک قطعی برای تکمیل 
این شبکه در میان دست اندرکاران این پروژه ملی از جمله 

مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات شکل می گیرد.
وی با بیان اینکــه درصد عمده ای از نیازهای شــبکه ملی 
اطالعات مربوط به مباحث فنی است، گفت: این شبکه باید 

از نظر زیرساخت ارتباطی توسعه یابد. به نحوی که شهرهای 
کشور به شکل مطلوب به شبکه ملی اطالعات متصل شوند 
و این اتصال به گونه ای باشد که شبکه نسبت به رخدادهای 
احتمالی تاب آور بوده و در هر شرایطی ارتباطات آن برقرار 

باشد.
جلیلی با اشاره به اینکه در سند اولیه شبکه ملی اطالعات به 
تمام این موضوعات پرداخته نشد، افزود: سند معماری شبکه 
ملی اطالعات، هدفگذاری های این پروژه را مشخص می کند 
و وزارت ارتباطات به عنوان مجری، باید دو بحث توسعه و بومی 
سازی را در این شبکه دنبال کند.عضو حقیقی شورای عالی 
فضای مجازی گفت: شیوع ویروس کرونا باعث شد نیاز کشور 
به شبکه ملی اطالعات و افزایش کیفیت خدمات این شبکه 
بیشتر به چشم بیاید و مردم بیشتر درگیر دریافت خدمات از 
این شبکه شوند. برای مثال موضوع آموزش مجازی از طریق 

این شبکه به صورت گسترده ارائه شد.
وی با بیان اینکه از اول مهرماه ۹۹ نیز نیاز دانشگاه ها و مدارس 
به شبکه ملی اطالعات مضاعف می شــود، افزود: با توجه به 
اینکه با آغاز کالس های درس مجازی ساعات پیک ترافیک 
شــبکه ملی اطالعات در حوزه دانش و پژوهش نیز افزایش 
می یابد و پهنای باند مصرفی باال می رود، این شبکه باید ارتقا 

یافته و با نیاز مردم، سازگار شود.

در ۴ ماه نخســت امســال ۲۲ هزار و ۲۱۸ پرواز عبوری از 
آســمان ایران انجام شده که نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته، کاهش ۸۰.۵ درصدی داشته است.بر اساس آمار 
منتشره از سوی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در 
۴ ماهه نخست امسال ۲۲ هزار و ۲۱۸ سورتی پرواز عبوری 
از آسمان ایران تردد داشته است که در فروردین ماه ۵ هزار 
و ۱۶۲، اردیبهشت ماه ۴ هزار و ۳۸۹، تیرماه ۵ هزار و ۳۷۲ و 

تیرماه ۷ هزار و ۲۹۵ سورتی پرواز انجام شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته )فروردین 
تا تیر ماه ۹۸(، ۱۱۴ هزار و ۴۰۹ ســورتی پرواز عبوری از 
آسمان داشته ایم که نشــان دهنده کاهش ۸۰.۵ درصدی 
پروازهای عبوری از آسمان ایران در ۴ ماهه ابتدایی امسال 

نسبت به ۴ ماهه نخست سال قبل است.

در تیرماه امســال ۷ هزار و ۲۹۵ پرواز عبوری از آسمان رخ 
داد که اگرچه نســبت به تیرماه سال گذشته کاهش ۷۰.۴ 
درصدی داشــت، اما نسبت به خرداد امســال رشد ۲۶.۳ 
درصدی را نشــان می دهد. در این مدت )۳۱ روزه تیر ماه 
۹۹( به طور متوسط روزانه ۲۳۵ پرواز عبوری از آسمان ایران 

تردد داشته است.
از ابتدای امسال تا پایان تیرماه )۴ ماهه نخست سال جاری( 
به طور متوسط ۱۷۹ سورتی پرواز عبوری از آسمان ایران به 
وقوع پیوسته است.طی ۱۲ سال گذشته، بیشترین میزان 
پروازهای عبوری از آسمان ایران به سال ۱۳۹۶ با ۴۲۶ هزار 
و ۶۸۴ سورتی پرواز برمی گردد که نشان می دهد در آن سال 
)۹۶( به طور متوسط روزانه ۱۱۶۸ سورتی پرواز عبوری از 

آسمان کشورمان انجام شده است.

معاون وزیــر کار، تعاون و رفــاه اجتماعی گفت: 
تاکنــون ۲۳ هــزار و ۶۶۷ میلیــارد ریال تحت 
عنوان تسهیالت کرونا، از ســوی بانکهای عامل 
به مشموالن پرداخت شده است.عیسی منصوری 
درباره مصوبات بیست و چهارمین جلسه کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشــی از شــیوع 
ویروس کرونا، اظهار داشت: براساس آخرین آمارها 
از سامانه کارا، تعداد ۳۹۱ هزار فقره پرونده ثبت 
نام کرده اند که این تعداد، ۷۷۵ هزار نفر اشتغال 
را شامل می شــود که توسط ۱۳ دستگاه اجرایی 
بررسی شده و ۱۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
را در برمی گیــرد. معاون توســعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
رانندگان با دریافت مبلغ ۳۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد 
ریال از رقم کل تسهیالت کرونا، بلندترین ستون 
را در جدول آماری رسته های بسیار آسیب دیده 

از شیوع ویروس کرونا به نام خود ثبت کرده اند.
وی با اشاره به کسر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل 
تسهیالت کرونا به کســب و کارهای آسیب دیده 
و اختصاص آن به طرح ودیعه مســکن بر اساس 
مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا، گفت: با توجه 
به آمــار متقاضیان و پرونده های ثبت نام شــده 
در سامانه کارا، جمع تســهیالت مورد نیاز، ۲۳۵ 
هزار میلیارد ریال اســت که ۲۰۰ هــزار میلیارد 
ریال آن مربوط به کسب و کارهای دارای بیمه و 
نیز شاغالن غیررسمی فاقد بیمه است و ۳۵ هزار 
میلیارد ریال نیز به ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل 
عمومی مسافر برون شــهری اعم از هوایی، ریلی 
و دریایی اختصاص یافته اســت؛ ضمن اینکه کل 
تسهیالت درخواستی نهایی شــده متقاضیان با 
توجه به تعداد کل ثبت نام شــدگان، ۱۱۲ هزار 

میلیارد ریال اســت. منصوری افزود: تعداد ۸۴۸ 
زیر رسته به شدت آســیب دیده از شیوع ویروس 
کرونا با هماهنگی دستگاه های اجرایی شناسایی 
شده و تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته 
منتخب ۳ میلیون واحد اســت کــه ۱.۳ میلیون 
واحد آن بیمه شــده و دارای کد کارگاهی و ۱.۷ 
میلیون واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی هســتند، 
این تعداد ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون 

نفر فاقد بیمه را شامل می شود.
به گفته منصــوری، با توجه به تعــداد ۲ میلیون 
۳۱۶ هزار و ۴۹۱ نفر شاغل غیررسمی اخذ شده 
از دســتگاهها، تعداد ۱۱۴ هزار نفر و ۸۳۸ نفر در 
ســامانه کارا ثبت نام کرده اند که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با ۴۱ هزار و ۷۴۱ نفر بیشــترین 
آمار را به خــود اختصاص داده اســت.این مقام 
مســئول ادامه داد: تســهیالت درخواستی برای 
این تعداد ۲ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال اســت که 
بیش از ۵۶۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است. 
وزارت کشور در رده بعدی شــاغالن غیرسمی و 
فاقد بیمه قرار دارد که با ۳۵ هــزار و ۵۷۰ مورد 
ثبت نامی، مبلغ ۴۹۹ میلیارد ریال تســهیالت را 

دریافت کرده اند.
وی ضمن بیــان اینکه ۵۰ درصــد از متقاضیان 
معرفی شده به مؤسسات عامل، تسهیالت بانکی 
را دریافت کــرده اند، گفــت: از کل ۳۸۵ هزار و 
۱۶۶ پرونده ارســال شده به مؤسســات عامل، 
۱۱۹ هــزار و ۲۵۷ پرونده مصوب و تســهیالت 
مربوط به ۱۰۰ هزار و ۳۷۶ پرونده پرداخت شده 
است. تاکنون ۲۳ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال تحت 
عنوان تسهیالت کرونا از سوی مؤسسات عامل به 

مشموالن پرداخت شده است.

مدیــرکل دفتــر هماهنگی صــادرات محصوالت 
کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت 
ایران، گفت: صادرات پســته و مغز پسته طی ۴ ماه 
نخست سال جاری، از نظر وزنی رشد بیش از ۱۰۰ 
درصدی را تجربه کرده است.محمود بازاری، مدیرکل 
دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشــاورزی و 
صنایع تبدیلی سازمان توســعه تجارت ایران اظهار 
داشــت: آمارهای صادرات پسته و مغز پسته طی ۴ 
ماهه نخست سال جاری، حاکایت از جهش قابل توجه 
ارزشی و وزنی صادرات در این محصول استراتژیک 

بخش کشاورزی دارد.
وی افزود: امســال بهترین شــرایط برای صادرات 
محصوالت کشاورزی ایران فراهم است؛ مشروط به 
اینکه سیاست ها و دســتورالعمل های دستگاه های 
اجرایی، هماهنگ با اهداف و سیاســت های کالن 
صادرات غیرنفتی باشــند.بازاری ادامه داد: صادرات 
پسته و مغز پســته طی ۴ ماهه نخست سال جاری، 

بیش از ۱۰۰ درصد رشــد وزنی داشــته است.وی 
گفت: پسته ایران با طعم و کیفیت عالی به بیش از ۶۵ 
کشور دنیا صادر می شود که رقابت تنگاتنگی با پسته 
آمریکا داشته و در بازارهای شرق و جنوب شرق آسیا 

خریداران بسیاری دارد.
مدیــرکل دفتــر هماهنگی صــادرات محصوالت 
کشــاورزی و صنایع تبدیلی تاکید کرد: صیانت از 
توسعه صادرات بخش کشاورزی به ویژه اقالم مهم 
خشکبار و به خصوص پســته، یکی از ضروری ترین 
موضوعاتی اســت که باید نمــود و خروجی آن در 
هماهنگی برنامه ها و ضوابط دستگاه های اجرایی با 
اهداف و سیاست های کالن توسعه صادرات غیرنفتی 
بروز و ظهور داشته باشــد.وی یادآور شد: صادرات 
بخش کشــاورزی برای حمایت و انگیزه تولید مهم 
است و هرگونه اعمال سیاست مخل این هدف گذاری، 
موجب آسیب و خدشه به شاخص های اقتصادی این 

بخش خواهد شد.

با در نظــر گرفتــن آخرین 
ترازنامه منتشرشده از میزان 
ذخیره طــالی بانک مرکزی 
کشور می توان گفت که طالی 
ذخیره شده در خانه ایرانی ها 
بیشتر از ذخایر طالی بانک مرکزی کشور است. با استناد به 
صحبت های کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ تن طال در خانه های 
مردم وجود دارد. وی درباره میزان طال و ســکه در دست 
مردم گفت: صحت و سقم آن را تأیید نمی کنم، ولی طبق 
یک برآورد صورت گرفته نزدیک ۳۰۰ تن طال و سکه در 
منازل ذخیره شده است. گزارش بیزینس اینسایدر نشان 
می دهد مردم ایران از سال ۲۰۱۶ تا کنون یکی از بزرگترین 
خریداران طال بوده اند و تا کنون توانسته اند این جایگاه را 

حفظ کنند.
مصداق این ادعا تنش در بازار ســکه و طال در دو ســال 

گذشته و در اوج بحران اقتصادی است که با هجوم مردم 
به این بازارها قیمت طال در بازار ایران از روند قیمت ها در 
بازار جهانی بسیار جلوتر افتاد و نرخ ها به صورت لحظه ای 
جابه جا شد. درحال حاضر نیز با شفاف نبودن وضع بازار 

طال در ایران و حتی جهان به نظر می رســد مردم کشور 
راهکار خرید و ذخیره طال در خانه هایشان را منطقی ترین 
گزینه دانسته اند. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
در این رابطه گفته است که ۷۵ درصد طالی تولیدی باید 

به بازیافت برگردد؛ وقتی می گوییم در ســال های قبل 
۱۲۰ تن تولید مصنوعات داشــتیم باید ۷۵ درصد آن به 
بازیافت برمی گشت که برنگشته. این روال در سال های 
متمادی رخ داده البته این آمار تایید شــده نیست، ولی 
نزدیک به یقین اســت. کمااینکه مسئوالن کشور اعالم 
کرده اند کــه ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دالر ارز در خانه هاســت 
 که تبدیل این رقم به ســکه نیز همان ۳۰۰ تن را نشان 
مید هد. او ادامه داد: بانک مرکزی در یک مرحله ۶۰ تن طال 
فروخت که هنوز هم برنگشته است. در سال های گذشته 
هم این اتفاق ها رخ داده اســت. نایب رئیس اتحادیه طال 
و جواهر تهران در پاســخ به این سوال که این عدد شامل 
سکه و طالی خام می شود، گفت: بله سکه و طالی خام 
و طال هایی که از رده خارج شــده اند، طال هایی که هنوز 
استفاده می شوند به عنوان رایج محسوب می شود و حساب 
نمی آوریم. خیلی از سکه ها و طال های قدیمی هستند ک 
هنوز برنگشته اند؛ مثالً موسسه اعتباری دانشگاه تهران در 
مقطعی قبل از انقالب سکه یادبود ضرب کرد و مشابه این 
سکه های یادبود زیاد داریم که هیچ وقت به چرخه ذوب 

بازار نرسیده است و در منازل و کلکسیون ها و … است.

300 تن طال در خانه های مردم وجود دارد

استقبال مردم  از  سرمایه گذاری امن
افزایش ذخیره سازی طال در خانه ها 

مدیریت انتظارات  تورمی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

تمایل مردم به سرمایه گذاری و پس انداز درآمد مازاد مصرف بسیار طبیعی است و در شرایط مختلف با توجه به موقعیت بازارها و ریسک هایی وجود دارد این اقدام انجام می شود. در سال های اخیر شاهد نوسان بازار های مالی و انتخاب های درست یا 
غلط جامعه برای حفظ ثروت خود بوده ایم و این تجربه نشان می دهد که مردم به دنبال تبدیل ثروت خود به  دارایی های قابل اعتماد هستند. در این راستا مردم هم می توانند پس انداز ریالی که همان سپرده گذاری بانکی است را داشته باشند و هم می 
توانند در بازارهای دیگر مانند خودرو، ارز، مسکن، سهام، اوراق قرضه و... سرمایه گذاری کنند. این موضوع به میزان دارایی افراد نیز بستگی دارد و دامنه خرید  اشتباه آن ها حتی به زمین، مسکن و خودرو نیز کشیده می شود،این قبیل از خریدها زمانی 
بیشترین آسیب را به بدنه اقتصاد وارد می کند که شرایط اقتصادی وارد مرحله سخت و بحرانی شده باشد. بازار طال نیز یکی از پرمخاطب ترین بازارهای سرمایه گذاری توسط مردم است. البته از سال ۹۲ تا ۹۶ مردم به شکل ریالی پس انداز می کردند 
چون نرخ سود بانکی مناسب بود و طال ومسکن و زمین قیمت ثابتی داشتند. اما از زمانی که با تورم مواجه شدیم به عمد یا غیرعمد غیرعمد نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و کمتر کسی تمایل برای نگهداری ریال به عنوان پس انداز داشت. البته این 
اتفاق در همه جای دنیا مصداق دارد ومشاهده کردیم که در دوران کرونا قیمت هر انس طال به بیش از ۲ هزار دالر رسید و رکود تاریخی برای آن ثبت شد. این بدان معناست که استقبال از خرید طال در این شرایط خاص افزایش بسیاری داشته است. 

اما در شرایط فعلی اقتصاد که تورم باالست و تولید کاهش یافته است دولت باید سیاست هایی را به کار ببرد که مردم پس اندازها را به شکل ریال نگهداری کنند تا تقاضا برای ریال افزایش پیدا کند. درست است که مردم با توجه به شرایطی که اقتصاد 
درآن قرار دارد تصمیم به سرمایه گذاری در بازارها می گیرند اما سیاست های اجرایی توسط دولت و سیاست گذار نیز می تواند تعیین کننده مدل و رفتار سرمایه گذاری مردم شود. البته سیات گذار نمی تواند در تمام بازارها مداخله کند اما در مواقعی 
که نیاز به ابزار کنترلی و نه با هدف افرایش درآمد دولت است باید ورود داشته باشد و تالش کند رفتارها را در بازارهای مختلف کنترل وهدایت کنند. سیاست گذار از طریق نرخ بهره که به صورت تورمی آن را افزایش می دهند و با کنترل نرخ تورم 
آن را کاهش می دهند می تواند رفتار مردم را در بازار طال کنترل کند.  همچنین دریافت مالیات ابزاری دیگر برای کنترل بازارهاست. وقتی سیاست گذار می بیند در بازاری افزایش تقاضا و سرمایه گذاری وجود دارد که ممکن است به کمبود در بازار 
منجر شود با ابزار مالیات ستانی به بازار مذکور ورود کند. چراکه در برخی موارد رفتار پس اندازی مردم بازارها را با آشفتگی روبرو می کند. البته هدف دولت و سیاست گذار از این مداخله نباید افزایش درآمد  باشد بلکه باید انگیزه خریداران را از خرید 
مضاعف دور کند چراکه ادامه روند به افزایش انتظار تورمی در اقتصاد ایجاد خواهد شد. مردم احساس خواهند کرد که قرار است در آینده موج بزرگی از تورم را داشته باشیم. بنابراین کنترل قیمت طال و سهام مهم است چراکه انتظارات تورمی ایجاد 

می کند. دولت باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کالن در بازار طال مداخله و از افزایش قیمت غیرمتعارف جلوگیری کند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

ابزارهای جدید برای رونق تولید
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

برای حل مشکالت واحدهای تولیدی می بایست از ظرفیت های جدید بوجود آمده در بازارها استفاده کرد. با وجود آگاهی نسبت به وابستگی رشد اقتصادی به تولید اما همچنان این بخش از مشکالت بسیاری رنج می برد. حل مشکالت 
فعلی در گروی رفع مشکالت تولید و تکیه بر توانایی های داخلی است. در تحریم های قبل نیز تجربه نشان داد که با بهره مندی از ظرفیت های داخلی می توانیم تا حدودی مشکالت را کاهش دهیم. بنابراین باید به فکر استفاده از ظرفیت به 

عنوان مثال بازار سرمایه برای رونق تولید باشیم. 
از طرفی دیگر بانک ها نیز باید به کمک تولید بشتابند. بانک ها باید تولیدکننده را حمایت کنند و این افراد را نه در مقابل خود بلکه در کنار خود داشته باشند. تسهیالت باید به سهولت به دست تولید داخلی برسد. سختی ها و موانع پیش رو 
باید برداشته شود. اینکه واحدهای تولیدی بسیاری تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند جای بسی تاسف دارد. با گران شدن نرخ ارز، فروشندگان مواد اولیه هزینه را به صورت نقد دریافت می کنند و تولیدکنندگان دیگر نمی توانند 

به صورت اعتباری خرید کنند، از طرفی تامین سرمایه در گردش از طریق بانک ها با توجه به سود باالی این تسهیالت نتوانست گرهی از مشکالت واحد های تولیدی را باز کند.
وظیفه اصلی بانک ها این است که به کمک تولید بیایند و مشکالت تولیدکنندگان را حل کنند، اما متأسفانه بانک ها بیشتر به دنبال سود هستند تا کمک. به همین دلیل پیشنهاد می شود تا سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را از طریق 
ابزارهای جدید بازار سرمایه انجام دهیم. روشی که ازیک طرف می تواند سرمایه های سرگردان را جذب کند و از طرفی این سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کند. استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت های تولیدی و 

بنگاه های اقتصادی، نکته مهمی است که معموالً به آن توجهی نمی شود به خصوص در شرایطی که این بازار سرمایه هم برای مردم تا حدودی جاافتاده و مردم تمایل دارند که سرمایه های کوچک خود را در این بازار سرمایه گذاری کنند.

تعطیلی واحدهای تولیدی 
مســتقر در نواحی صنعتی 
کشــور به چالــش بزرگی 
بــرای اقتصاد تبدیل شــده 
است. بر اساس بررسی های 
انجام شده، ۷۷ درصد واحدهای مذکور به علت کمبود 
نقدینگی، ۱۷ درصد به علت فقدان بازار، ۳ درصد به علت 
اختالف شرکا، ۲ درصد به علت تامین نشدن مواد اولیه 

و یک درصد به علت نقصان ماشین آالت از چرخه تولید 
خارج و غیرفعال شده اند. به گفته فعاالن اقتصادی امروز 
اگر مشــکالتی پیش روی تولیدکنندگان در استان ها 
وجود دارد، سازمان های صمت مکلف است تا راه حل های 
مبتکرانه و جدی برای حل مشکالت آن ها داشته باشند، 
چراکه راه اندازی واحدهای غیرفعال در اســتان ها یک 
بحث گلوگاهی اســت و باید در راستای حل مشکالت 

گام برداشت.
بابک دین پرســت، معاون اقتصادی وزیر کشور در این 
رابطه گفــت: ۴۶ هزار واحد تولیدی در شــهرک های 
صنعتی کشور مستقر هســتند که از این تعداد ۹۸۰۰ 

واحد یعنی حدود ۲۲ درصد غیرفعال هستند. به گفته 
وی، ۴۰ درصد واحدهای فعــال با ظرفیت کمتر از ۵۰ 
درصد، ۲۳ درصد با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۳۴ درصد 

با ظرفیت باالی ۷۰ درصد مشغول به فعالیت هستند.
در حال حاضر بســیاری از واحدهای تولیدی از کمبود 
نقدینگی شــکایت دارنــد اما کارشناســان اقتصادی 
می گویند مسئله اصلی تامین منابع مالی نیست بلکه 
ثابت ماندن تقاضای داخلی باعث شده است تا این واحدها 
نتواند محصوالت تولیدی خود را در بازار بفروشند. در حال 
حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی 
شکایت دارند اما کارشناسان اقتصادی می گویند مسئله 

اصلی تامین منابع مالی نیست بلکه ثابت ماندن تقاضای 
داخلی باعث شده است تا این واحدها نتواند محصوالت 

تولیدی خود را در بازار بفروشند.
برخی کارشناســان اقتصادی با ابراز نگرانی از وضعیت 
صنایع داخلی می گویند که برخی از صنایع داخلی که 
از تکنولوژی روز بهره مند هســتند و امکانات بیشتری 
دارند شاید بتوانند در رقابت با همتایان خارجی خود در 
بازارهای بین المللی موفق شوند و سهمی به دست آورند 
اما عمده واحدهای تولیدی در صورت ادامه این وضعیت، 
باید در انتظار تعطیلی های زودرس بمانند و پرداخت وام 

تنها تعطیلی آنها را برای مدتی به تاخیر خواهد انداخت.

22 درصد واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی كشور غیر فعال هستند

نیاز تولید به سرمایه گذاران جدید
ظرفیت های بازار سرمایه برای تأمین مالی تولیدی ها 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تردد روزی 1۷9 پرواز از آسمان ایران

کاهش ۸۰.۵ درصد پروازهای عبوری

تعویق مجدد جلسه شورای عالی فضای مجازی

شبکه ملی تا مهر ارتقا یابد

رشد ۱۰۰ درصدی صادرات پسته طی ۴ ماه نخست امسال

پرداخت ۲.۳ هزار میلیاردی تسهیالت کرونا به بنگاه ها

سرمقاله
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 کسب و کار

گزارش سازمان نظام صنفی رايانه ای استان تهران از 
تبعات شيوع كرونا منتشر شد

با گذشت ۶ ماه از شیوع کرونا، ۲۳ درصد از کسب وکارهای حوزه فاوا هنوز 
غیرفعال اند.  در نظرســنجی صورت گرفته از سوی سازمان نظام صنفی 
رایانه ای تهران پرسشنامه ای با ۲۱ سؤال اختیار عموم اعضای این سازمان 
و متخصصان صنعت فاوا قرار گرفته اســت و مجموعاً ۹۰ شرکت در این 
تحقیق مشارکت کرده اند.به گزارش وبنا، آنطور که در این گزارش آمده ۹۷ 
درصد از کسب وکارهای شرکت کننده در نظرسنجی سازمان نظام صنفی 
رایانه ای از تســهیالت دولتی مربوط به بحران کرونا بهره مند نشــده اند. 
همچنین ۷۰ درصد از شــرکت کنندگان اعالم کرده اند که پس از شیوع 
کرونا وضعیتشان بدتر یا کمی بدتر شده است. در این میان تنها ۱۲ درصد 
از کسب وکارها به نوعی از فرصت های ناشی بحران کرونا بهره مند شده اند. 
عالوه بر آن، چیزی بیش از ۶۱ درصد کسب وکارهای B۲B و ۳۴ درصد 
کسب وکارهای B۲C در این دوران از نظر فروش و درآمد به دلیل کاهش 
تقاضا متضرر شــده و نزدیک به ۳۰ درصد شرکت ها هم در زنجیره تأمین 
با چالش مواجهه بوده اند.براساس آنچه در این گزارش آمده چیزی حدود 
۶۰ درصد کســب وکارها در دوران بحران کرونا مجبــور به توقف فعالیت 
خود شده و حتی ۲۳ درصد هنوز هم فعالیت خود را به صورت کامل از سر 
نگرفته اند. همچنین این اطالعات حاکی از این است که حدود ۱۶ درصد 
کسب وکارها بیش از ۷۵ درصد و حدود ۵۵ درصد کسب وکارها بیش از ۲۵ 
درصد از فروش خود را در دوران بحران شیوع کووید-۱۹ از دست داده اند.

مدیرکل دفتر توسعه و کسب و کار بین الملل معاونت ریاست جمهوری 
مطرح کرد

صادرات 800 ميليون دالری شركت های دانش 
بنيان ايران

مدیرکل دفتر توســعه و کســب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت: میزان صادرات و ارز آوری شرکت های دانش بنیان 
بر اساس آمار رسمی گمرک و نهادهای های متولی در سال گذشته رقمی 
افزون بر ۸۰۰ میلیون دالر بوده است.روح اهلل استیری سه شنبه در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا در الرستان فارس اظهار داشت: این میزان صادرات در حوزه 
های مختلف شامل تولید محتوا، ساخت اپلیکیشن، نوشتن نرم افزارها و 
همچنین انجام پژوهش ها و تحقیقات علمی و فناورانه در حوزه آی تی برای 
کشورهای هدف صادرات بوده است.وی این میزان صادرات و ارز آوری را 
حاصل تالش ۴۰۰ شرکت دانش بنیان ذکر کرد و گفت: هم اینک یک هزار 
و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان از مجموع حدود پنج هزار شرکت موجود ، در 
حوزه آی تی و فناوری اطالعات به ثبت رسیده اند و مشغول فعالیت هستند 
که بر اســاس ارزیابی ها، هزار مورد نیز ظرفیت صادرات و ارزآوری دارند.

استیری بیان کرد: بیشــترین میزان صادرات این شرکت ها به کشورهای 
عراق، روسیه، افغانستان و سوریه بوده که امسال نیز برخی کشورهای حوزه 
خلیج فارس ، اتریش و حتی چین نیز در برنامه ویژه صادرات محصوالت 

آی تی قرار گرفته اند.

شرایط ویژه برای ایرانیان خارج از کشور
مدیرکل دفتر توســعه و کســب و کار بین الملل معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری همچنین گفت: یکی از برنامه های اساسی این معاونت 
ایجاد شرایط و زمینه مناسب برای حضور و جذب ایرانیان خارج از کشور 
اعم از متخصصان، نخبگان ، ســرمایه گذاران و کارافرینان در کســب و 
کارهای مختلف اســت.وی بیان کــرد: برنامه های حمایتی و تشــویقی 
برای جذب و حضــور این افراد نیــز به صورت یک چارچــوب خاص در 
حوزه معاونت علمی و فناوری از حدود چهار ســال پیش تاکنون تدوین 
شده که البته دامنه این حمایت ها و مشــوق ها نیز به فراخور مقتضیات 
زمانی و ضرورت های موجود گسترده تر شده است.استیری گفت: دولت 
همچنین در خصوص شــرایط همکاری و فرآیند حضــور افراد و ایرانیان 
خارج از کشور و چگونگی همکاری آنها با شرکت های دانش بنیان شروط 
و ســخت گیری های خاصی قائل نشــده و حتی این افراد می توانند در 
همان کشــور محل اقامت خود نیز به همکاری با این معاونت و یا دانشگاه 
ها و موسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان ایرانی اقدام کنند و از 
شرایط و مشوق های پیش بینی شده بهره ببرند.وی با یادآوری مصادیقی 
 از کمک ها و مشــوق های الزم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوی

 برای جذب ایرانیــان خارج از کشــور نیز گفت: برای حضــور هر یک از 
متخصصان و یا سرمایه گذاران و صاحبان شرکت های دانش بنیان خارجی 
به ایران در نخستین گام گرنت های)کمک هزینه پژوهشی( ۱۵۰ میلیون 

تومانی به آنها اعطا خواهد شد.
وی همچنین گفت: در صورت جذب هیات علمی شدن این افراد در یکی از 
دانشگاه ها وانجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و همکاری با شرکت های 
دانش بنیان،  دولت و معاونت علمی و فناوری از طریق صندوق های پژوهش 
و فناوری تسهیالت ویژه ارزان قیمت در اختیار آنان قرار خواهد داد.استیری 
اضافه کرد: برای جذب هر یک از افرد و یا نخبگان ایرانی توســط یکی از 
شرکت های دانش بنیان ایرانیان خارج از کشور نیز معاونت علمی ریاست 
جمهوری نصف حقوق و مزایای یک سال این افراد را پرداخت خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به همین مشــوق ها و برنامه های جامع و حمایتی 
معاونت علمی و فناوری تاکنون بیش از ۱۳۰ شرکت دانش بنیان از سوی 

ایرانیان خارج از کشور در ایران راه اندازی شده است.
 اســتیری گفت: ارایه تســهیالت و مشــوق ها از ســوی معاونت علمی 
ریاســت جمهوری به این شــرکت های دانــش بنیان از ســوی ایرنیان 
خــارج از کشــور نیز به صــورت یک بــازی برد بــرد اســت و در قبال 
آموزش هــا و یا جذب دانشــجویان و نخبــگان علمی و انجــم کارهای 
 تحقیقاتی ، از برنامه هــای حمایتی این معاونت نیز بهــره مند خواهند 

شد.

سمساری های آنالين محبوب تر می شوند
مغازه های اغلب قدیمی و بی رنگ و روی سمســاری ها که در ســال های 
گذشــته تقریبا در هر محله ای پیدا می شــدند، همیشــه پر از رمز و راز 
بوده اند. در سال های اخیر اما تعداد این مغازه ها کمتر و کمتر شده است؛ 
به نشــانه ای از اینکه مردم دیگر کمتر به سراغ شان می روند. این اتفاق در 
کشورهای پیشرفته تر دنیا، کمی زودتر و همزمان با افزایش نفوذ اینترنت 
و رونق تجارت الکترونیک افتاده است. حاال دیگر پلت فرم های اینترنتی به 
اولویت اول خرید و فروش کاالهای دســت دوم یا کاالهای بالاستفاده- نو 
یا مستعمل- تبدیل شــده اند. این پلت فرم ها با ایجاد امکان ارتباط راحت 
و ســریع تر طرفین معامله در فضایی امن و قابل کنترل، باعث شده اند که 
نیاز به حضور واســطه ها کمتر شــده، عمر کاالهای دست دوم طوالنی تر 
شــده و در نهایت عالوه بر صرفه جویــی در زمان، با حــذف آگهی های 
 چاپــی و کاهش نیاز بــه خرید وســایل جدید، به حفظ محیط زیســت

 هم کمک شود.

اخبار

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران غیرقانونی است
اگرچه حدود 1 سال از قانونی شدن ماینینگ در ایران می گذرد، اما هنوز قانون و دستورالعملی برای خرید و فروش ارز دیجیتال در کشور تدوین نشده است. از این رو به دلیل نبود مجوزی 

برای فعالیت صرافان در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال، این کار در ایران غیرقانونی است.

بورس امالک که قــرار بود 
طی ســاز و کاری مشخص 
و مدون راه اندازی شــود در 
حالی بــا عرضه نخســتین 
واحد تجاری در این بازار وارد 
مرحله اجرایی می شود که گویی پیش از موعد و ایجاد 
زیرساخت ها وارد فاز عملیاتی شده است. این در حالی 
است که جزئیات این عرضه نشان می دهد واگذاری این 
ملک تجاری آش دهان سوزی نیست که سهامداران را 
به این بازار بکشاند.در همین راستا شرکت عمران شهر 
جدید پردیس پس از پذیرش یک باب واحد تجاری در 
بورس کاالی ایران، این واحد را در تاریخ ۲۹ مرداد ماه 
جاری به ارزش پایه بیش از ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون 

ریال در بازار فرعی عرضه می کند.

جزئیات عرضه نخستین ملک تجاری روی 
تابلوی بورس امالک

براساس اطالعیه صادره از ســوی بورس کاالی ایران 

و ارزیابی هــای صورت گرفته کارشــناس رســمی 
دادگســتری، یک باب واحد تجاری )مغازه( واقع در 
محله ۱ فاز ۲ پردیس و به مســاحت ۱۷.۱۶ مترمربع 
مورخ ۲۹ مرداد ماه سال جاری از سوی شرکت عمران 
شــهر جدید پردیس برای فروش روی تابلوی فرعی 
بورس کاالی ایران مــی رود. متقاضیان پس از بازدید 
از این واحد و درصورت رضایت، برای ثبت ســفارش 
نیازمند دریافت کد بورسی از یکی از ۸۶ شرکت کارگزار 
حاضر در بورس کاال هستند. پس از این اقدام در تاریخ 
عرضه، کارگزار به نمایندگی از مشتری، تقاضای خود 
را ثبت خواهد کرد و برای ثبت درخواســت، مشتری 
بایســتی ۳ درصد ارزش پایه ملک را به حساب بورس 
واریز کند یا از طریق مکانیزم حســاب وکالتی بورس 
برای این موضوع اقــدام کند تا کارگــزار مربوطه در 
مکانیزم حراج شرکت کند و در نهایت ملک به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. فروش این واحد 
به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد به صورت اقساط 
۴۸ ماهه اســت و بعد از برگزاری حراج، برنده معامله، 
باقیمانده ۳۰ درصد وجه اولیه را به حساب بورس کاال 
واریز و چک ها را هم نزد شــرکت عمران شهر جدید 
پردیس تحویل می دهد و با امضای مبایعه نامه، فرایند 

معامله در بورس کاال تمام می شــود. ســه روز بعد از 
امضای مبایعه نامه، شرکت عمران پردیس ملک را به 

خریدار تحویل خواهد داد.

حراج ملک در بورس کاال 
با همه این اوصاف، اعالم شــده که »ملک به باالترین 

قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد«. ذکر این بند 
نشان می دهد قرار اســت بنگاه ملکی در بورس شکل 
بگیرد نه بورس امالک؛ چراکه خــود باعث باال رفتن 

قیمت ملک می شود.
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، این مساله 

را بررسی می کند. 

»كسب و كار« از راه اندازی شتابزده بورس امالک گزارش می دهد

سوت آغاز عرضه ملک  در بورس
ملك تجاری پرديس روی ميز فروش                                                                                                  بار تورمی حراج ملك در بورس امالک

بلبشوی قیمتی با راه اندازی نصف و نیمه بورس امالک 
منصور غیبی، کارشناس مسکن

قرار است فردا ارائه ای به صورت پایلوت و نمایشی از بورس امالک اجرا شود؛ در حالی که ماهیتا با بورس امالکی که مقرر بود ۶ ماه بعد با تعیین یک نظام و ساز و کار دقیق فنی، علمی و اقتصادی شکل بگیرد همخوانی ندارد. یکی 
از دالیل استقبال کارشناسان از حوزه بورس امالک این بود که متقاضی ورود به این بورس باید شفافیت مالی از نظر برخورداری ذی نفعان، سرمایه، محل ورود و خروج این نوع سرمایه ها برای پروژه ها و مایملک خود را شفاف ارائه 
بدهد و به صورت گزارش های دوره ای به سازمان بورس اعالم کند. این در حالی است که در این مورد خاص که قرار است در بورس عرضه شود، تاکنون چیزی ارائه نشده یا این موضوع بسیار شتابزده به صورت پیش فرض یا مثال 
آورده شده که ممکن است بورس را از رسالت اصلی خود دور کند زیرا هیچ جایی ارائه نشده که شرکت عمران شهرهای جدید پردیس کجا برای بورس ممیزی شده و تاییدیه گرفته است که مشکل مالی، تعهدی، ساختاری ندارد و 
می تواند امالک خود را در بورس ارائه کند. اگر قرار باشد شرکت عمران خود را نشان دهد، یک نهاد نظامی نیز می تواند ملک و امالک خود را در بورس ارائه دهد و بدین ترتیب بورس تبدیل به بنگاه مسکن خواهد شد. قصد ما این 
نیست که بنگاه مسکن تولید کنیم، بلکه اینجا بورس مسکن است. چون برای بنگاه مسکن ضوابط صنفی الزم، اتحادیه مربوطه، تاییدیه شورای صنفی، حق العمل کاری و حق الزحمه مصوب، نیروی انسانی، مشاوران و صاحبان 
جواز در حال فعالیت هستند و قرار نیست ما وارد حوزه رفتاری و عملکردی این بخش شویم. بنابراین در بورس امالکی که فعال در حال راه اندازی است ناپختگی وجود دارد. می توان به این پروژه این گونه نگاه کرد که مسئوالن با 
عرضه این ملک ورود پیدا کرده اند تا باگ ها و ایرادات ۶ ماهه آینده را بگیرند و با یک مرکز تجاری ۱۷ متری در حد یک میلیارد شروع کرده اند تا میزان استقبال و موارد دیگر را بسنجند. بنابراین این فضای گلخانه ای برای بورس 
امالک نباید ادامه دار شود. ساختار این بورس می بایست از طریق نمایندگان مجلس، کارشناسان بورس و حوزه مسکن و کارشناسان مربوط به معامالت اقتصادی و حقوق تجارت مدون شود. باید توجه داشت که ما در این بخش 
یک سری اصناف موازی داریم که این نوع خدمات را ارائه می دهند و این طرح به آنها آسیب نرساند و هم از آنها در شناسایی، ارائه مشاوره در نظام خرید و فروش و کارشناسی ملک کمک بگیرد، نه اینکه آنها را کنار بگذاریم. همه 
این بخش ها الزم است با یک کارشناسی و تدوین یک آیین نامه اجرایی وارد این نظام حقوقی شوند. مهم تر اینکه آن کسی که ادعا می کند که می خواهد یک ملک تجاری را در بورس واگذار کند اول باید خود را ثابت کند. اگر این 
کار را نکند از همین فردا بورس مسکن را تعطیل کنند زیرا این کار در نهایت به یک بلبشو در جامعه اقتصادی در حوزه مسکن تبدیل خواهد شد. اگر می خواهند بورس امالکی رسمی و عالی داشته باشیم، نمی بایست از پروژه هایی 
شروع می کردند که در بازار اقتصادی و مسکن ما در اولویت نیستند. توجه داشته باشیم که واگذاری این مغازه تجاری طرح موثر و جالبی نیست که سهامداران را جذب کند و این گونه امالک تجاری در شهرک های اقماری را به 
صورت اقساطی واگذار می کنند. اگر آپارتمان های ۵۰ تا ۶۰ متری را در منطقه ای به صورت پایلوت مشخص می کردند، از آن قطعا استقبال می شد زیرا مردم امیدوار بودند که اگر در بورس وارد می شوند، بانک مرکزی قیمت 
شاخص مسکن را در این ماه معین کرده و تا ۵ درصد اجازه نمی دهد که قیمت باال و پایین شود تا کشف قیمت شود. این در حالی است که در حراج این ملک تجاری ممکن است یک نفر قیمت گزاف بدهد و موجب تورم در بازار 
ملک شود. انتظار ما از فرایند بورس مسکن این است که سرمایه های خرد مردم در نظام مشارکت در ساخت و تولید مسکن هزینه شود و در آتی نتیجه این خواهد شد که یا رقم سرمایه گذاری سرمایه گذاران به حدی رسیده که 
بتوانند به صورت فیزیکی آپارتمان را تحویل بگیرند یا در مقطع آماده سازی یا در میانه آن سهم خود را واگذار کنند تا در نهایت که پروژه حاضر شد قیمت تمام شده مطلوب جهت واگذاری متقاضی اصلی تعریف و تحویل شود  نه 
به این معنی که من ملک خود را در رقابت و حراج بگذارم. این با کدام یک از آیین نامه های کنترل قیمت در حوزه مسکن نمایندگان، مسئوالن و حکومت همخوانی دارد؟ در واقع این کار نوعی ایجاد تورم در حوزه مسکن است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

در هفته های اخیر چند بار این موضوع در شبکه های اجتماعی 
مطرح شده که تاکسی های اینترنتی کمیسیون رانندگان خود 
را افزایش داده اند. اتفاقا این موضوعی اســت که حتی اگر با 
بعضی از رانندگان در میان بگذارید، پاسخ مثبت را می شنوید. 
اما آیا واقعا نرخ کمیسیون نسبت به گذشته تغییری داشته 

است؟
برای بررسی این موضوع به سراغ مرجعی که به تاکسی های 
اینترنتی مجوز می دهد، یعنی اتحادیه کشوری کسب وکارهای 
مجازی، و البته خود اسنپ و تپسی رفتیم تا ببینیم تغییرات 

دقیقا چه بوده اند.

اتحادیه: مستندی پیرامون افزایش کمیسیون 
دریافت نکرده ایم

»رضا الفت نسب« عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی با اشاره به این مساله که نهایت کمیسیون دریافتی 
توسط تاکســی های اینترنتی ۲۰ درصد است، می گوید که 
امروزه این رقم در بین بسیاری از این پلتفرم ها، از جمله اسنپ 
و تپسی ۱۵ درصد تعیین شده است: »البته قانونی تعیین نشده 
که سقف مجاز کمیسیون تاکسی های اینترنتی ۲۰ درصد 
باشد اما مساله رقابت بین خود این پلتفرم ها اجازه نمی دهد که 
کمیسیون هایشان بیشتر از این مقدار برود؛ ضمن اینکه تدوین 
چنین قانونی تنها به دست ما میسر نیست و نهادهای دیگری 
چون شهرداری و وزارت کشور نیز باید در این موضوع دخیل 
باشند.«الفت نسب می گوید کمیسیون تاکسی های سنتی در 
بسیاری موارد، بیشتر از ۲۰ درصد است و از آن سو این رقم در 
تاکسی های اینترنتی بسیار کمتر است. او می گوید کمیسیون 
فعلی پلتفرم های اینترنتی، رقم مناسبی است. او در مورد شایعه 
افزایش کمیسیون ها به دیجیاتو می گوید: »تعدادی از رانندگان 
نیز به ما شکایت کرده و گفته اند که کمیسیون ها بیشتر شده، 
ما هم از آنها سند و مدرک خواستیم اما هیچ یک به ما سندی 
ارائه ندادند و پیگیری ها ما نیز نشان می دهد که کمیسیونی 
افزایش نداشته است.«در این میان به نظر می رسد تغییری که 
به وجود آمده، دریافت کمیسیون از سوی تاکسی های اینترنتی 
در داخل طرح ترافیک از ابتدای امسال است. تا پیش از این، 

تاکسی های اینترنتی به عنوان یک عامل تشویق کننده برای 
رانندگان جهت قبول سفر در داخل طرح، کمیسیونی برای این 
سفرها دریافت نمی کردند. با این حال الفت نسب به دیجیاتو 
می گوید که همچنان تخلفی صورت نگرفته است:»اسنپ یک 
پیشنهاد ویژه به رانندگان خود داده بود و سفرهای داخل طرح 
ترافیک را با کمیسیون صفر درصد محاسبه می کرد؛ حاال هم 
این پیشــنهاد خود را با اعالم قبلی حذف کرده و دیگر قصد 
ادامه دادن آن را ندارد. اینکه یک پیشنهاد تخفیف دار حذف 
شود مغایرتی با قانون ندارد. ضمن اینکه لغو کمیسیون این 
سفرها هر از گاهی توسط اسنپ به عنوان یک پیشنهاد ویژه 
تکرار می شود.«الفت نسب می گوید که آنها در اتحادیه به دنبال 
حل مشکالت بزرگتر و ریشه ای تاکسی های اینترنتی هستند 
و باور دارد که مساله افزایش کمیسیون یک تصور اشتباه است: 
»تاکسی های اینترنتی هنوز برای ورود به برخی شهرها مشکل 

دارند و شهرداری ها با آنها مخالف هستند.«

اسنپ: کنار رانندگان هستیم تا زندگی بهتری 
داشته باشند

»فرید شهابی« مدیر تجاری اسنپ نیز از اساس افزایش قیمت 
کمیسیون های این مجموعه را رد می کند و تاکید دارد طی 
یک سال گذشته، کمیســیون های دریافتی در هیچ شهری 
تغییر نداشته است: »هم اکنون کمیسیون دریافتی اسنپ 
از کاربران راننده در ۸ اســتان تهران، البرز، اصفهان، فارس، 
خراسان رضوی، قم، خوزستان و آذربایجان شرقی ۱۵ درصد 
و در بقیه مناطق کشور ۲۰ درصد است.« او تاکید می کند که 
رقم کمیسیون از ابتدای فعالیت اسنپ در ۸ استان مذکور ۱۳ 
درصد بود و اردیبهشت سال ۹۸ به منظور همسان سازی با 
سایر تاکسی های اینترنتی به ۱۵ درصد تغییر یافت: »بنابراین 
کسر هرگونه مبلغ دیگری به عنوان کمیسیون صحت ندارد.«

شهابی همچنین می گوید که  اسنپ از کاربران راننده دارای 
معلولیت و همچنین جانبازان کمیسیونی دریافت نمی کند: 

»این کاربران در سراسر کشور معاف از پرداخت کمیسیون 
هستند. تعداد این گروه به بیش از ۱۱هزار راننده می رسد.«

شهابی باور دارد که مساله گران شدن کمیسیون سفرها به 
شائبه دریافت عوارض ۱.۵ درصدی شــهرداری از کاربران 
راننده برمی گردد که به گفته او یک تصور اشتباه است. شهابی 
در این باره می گوید که این مبلــغ اضافه به طور پیش فرض 
روی کرایه ســفرها لحاظ شده: »هزینه ســفر، کمیسیون 
اسنپ و عوارض شــهرداری به این صورت محاسبه می شود 
که ابتدا هزینه سفر را )بدون ۱.۵ درصد عوارض شهرداری( 
مشخص می کنیم و میزان کمیسیون اسنپ بر مبنای آن مبلغ 
محاسبه می شود. سپس به هزینه کلی سفر ۱.۵ درصد عوارض 
شهرداری اضافه می شود که این مبلغ  اعالمی به مسافر است. 
در واقع حق کمیسیونی که کاربر راننده از هزینه سفر پرداخت 

می کند بدون محاسبه ۱.۵ درصد عوارض شهرداری است.«
مدیر تجاری اسنپ تاکید می کند آنها با در نظر گرفتن شرایط 
مختلف سعی می کنند به افزایش درآمد رانندگان خود کمک 
کنند. او درباره حذف شدن کمیسیون سفرهای داخل طرح 
ترافیک به دیجیاتو می گوید:»معافیت از پرداخت کمیسیون 
طرح ترافیک در تهران تا اردیبهشت امسال ادامه داشت و پس 
از آن دریافت کمیســیون انجام شد. مجددا از حدود یک ماه 
پیش به مدت دو هفته اخذ کمیسیون طرح لغو شد.«بر اساس 
گفته های او لغو شدن برخی کمیسیون ها )مانند سفرهای 
داخل طرح ترافیک تهران( در بعضی روزهای ســال اتفاق 

خواهد افتاد.

تپسی: کمیسیون افزایش نداشت
»مصطفی قلی زاده« مدیر تیم توســعه و نگهداشت ناوگان 
»تپسی« نیز تاکید می کند که هیچ گونه افزایش کمیسیونی 
صورت نگرفته ولی از آن سو می گوید که تحقیق های تیم آنها 
نشان داده که دالیل پیش آمدن این فکر برای رانندگان در چه 
مواردی نهفته است. به گفته قلی زاده اکثر رانندگان تا چند 

ماه پیش رقم کمیسیونی که پرداخت می کردند در هر سفر، 
شاید مبلغی پیرامون ۳ هزار تومان بوده ولی با افزایش قیمت 
سفرها این رقم از این دایره بیشــتر شده است و یک خطای 
شناختی برای ذهن صورت می گیرد: »برخی رانندگان نیز از 
این نکته غافل می مانند که هزینه سفرهایشان باالتر شده و به 
همین دلیل هم کمیسیونی که از آنها دریافت می شود بیشتر 
شده است؛ آنها بیشتر خود رقم کسر شده بابت کمیسیون را 
می بینند و به گران شدن هزینه های سفر و در نتیجه دریافتی 

بیشترشان کمتر توجه می کنند.«
قلی زاده تاکید دارد که کمیسیون تپسی ۱۵ درصد است و 
این رقم چند سال است که تغییری نداشته. به گفته قلی زاده 
عوارض ۱.۵ درصدی شهرداری که از زمستان سال گذشته 
روی هزینه ها اعمال شده نیز از دیگر مسائلی است که رانندگان 
را به اشتباه می اندازد: »در صورتی که ما این رقم را از مسافر 
دریافت می کنیم و راننده تنها نقش واسطه را ایفا می کند؛ این 
واسطه گری گاهی باعث ایجاد شبهه برای راننده می شود. در 
حالی که به عنوان مثال اگر یک سفر  ۱۹۳۰۰ تومان باشد، رقم 
۱.۵ درصدی شهرداری به هزینه سفر اضافه می شود و سپس 
درخواست سفر ارسال می شود.« قلی زاده تاکید دارد که این 
رقم در گاهی مواقع رند می شــود و رند شدن آن نیز توسط 
فرمولی که از سوی خود شهرداری ارائه شده انجام می شود 

ولی در هیچ حالتی از جیب راننده رقمی دریافت نمی شود.
مدیر تیم توسعه و نگهداشت ناوگان تپسی تاکید دارد که آنها 
فعال هیچ برنامه ای برای افزایش کمیسیون ۱۵ درصدی خود 
ندارند. او می گوید که ممکن است در مواردی بسیار نادر یک 
مشکل فنی رخ بدهد و کمیسیون ها جابجا شود اما سیستم 
آنها روزانه این موضوع را رصد کــرده و در صورت وجود یک 
مغایرت، سریعا این موضوع برطرف خواهد شد.به نظر می رسد 
موضوعی که به عنوان افزایش کمیسیون تاکسی های اینترنتی 
پخش شده، یک سوتفاهم برای رانندگان این پلتفرم ها است؛ 
رانندگانی که مانند همه اقشار در این روزهای سخت کرونایی 
و البته سایه سنگین مشــکالت اقتصادی در کنار آن، نگران 
معیشت خود هستند و به اشتباه گمان بر این برده اند که هزینه 

کمیسیون بیشتری را پرداخت می کنند.

رئیس پلیس فتای البرز گفت: شهروندان فریب قیمت های 
پایین سایت های واسطه خرید و فروش آنالین را نخورند.

ســرهنگ محمد اقبالی، رئیس پلیس فتــای البرز گفت: 
شهروندان در زمان خرید از فروشــگاه های اینترنتی باید به 
نماد اعتماد الکترونیک ســایتی که از آن استفاده می کنند 
توجه کرده و با کلیک بر روی آن از اعتبار سایت مطمئن شوند.

ســرهنگ اقبالی در خصــوص نحوه خرید از ســایت های 
واسطه ای نیز افزود: شهروندان در سایت های واسطه خرید 

و فروش آنالین، به صرف پایین بــودن قیمت کاال ها، فریب 
عده ای از کالهبــرداران را نخورند و بیعانــه ای بابت خرید 
 کاال واریز نکننــد، چرا که هیــچ کاالیی برای آنها ارســال 

نخواهد شد.
رئیس پلیس فتای اســتان البرز خطاب بــه کاربران گفت: 
در هنگام اســتفاده از اینترنــت بانک به ویژه با اســتفاده از 
کامپیوتر های عمومی از صفحه کلید مجازی برای وارد کردن 
رمز و پسورد خود استفاده کنید و در زمان واردکردن اطالعات 

حساب بانکی از اصالت سایت که مربوط به بانک است اطمینان 
حاصل کنید، زیــرا کالهبرداران با جعــل درگاه های بانکی 
)فیشینگ( اقدام به سرقت اطالعات حســاب و برداشت از 

آن می کنند.
او افــزود: بــا توجه به الــزام بانک هــا برای عملــی کردن 
رمز های یک بــار مصرف )پویــا(، کالهبرداران ســایبری 
باطراحــی اپلیکیشــن های جعلــی رمزســاز بــه دنبال 
ســرقت اطالعات بانکی کاربران هســتند تا با دسترســی 

 به اطالعــات کاربران نســبت بــه خالی کردن حســاب
افراد اقدام کنند.

رئیــس پلیــس فتــای اســتان البــرز در پایــان گفت: 
همشــهریان البــرزی توجــه داشــته باشــند فقــط با 
مراجعه به شــعب یــا ســایت بانک های مربوطه نســبت 
به فعال ســازی رمز دوم خود اقدام کننــد و فریب تبلیغات 
 اپلیکیشــن های رمز ســاز بانکــی را در فضای ســایبری

 نخورند.

آیا کمیسیون  تاکسی های اینترنتی افزایش داشته است؟

هشدار؛ خریدهای اینترنتی، امنیت حساب تان را به خطر نیندازد
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