
قیمت طالی جهانی با باال رفتن بازده اوراق قرضه 
آمریکا، به باالترین سطح یک ماهه رسید.

به گزارش ایســنا، قیمت طال امروز دوشــنبه از 
باالترین ســطح یک ماهــه در ســاعات اولیه 
بازگشــایی بازار کاهش یافت زیرا داده های داغ 
تورم آمریکا بازدهی خزانه داری را افزایش داد و 
جذابیت شمش امن را کاهش داد. بهای هر اونس 
طال تا ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه صبح به وقت شرقی 
با ۷.۷ درصد کاهش به ۱۸۶۴ دالر و ۵۰ ســنت 
رسید و طالی آمریکا نیز با ۰.۱۴ درصد کاهش به 
۱۸۶۵ دالر و ۵۰ سنت رسید. بهای هر اونس طال 
در ابتدای بازگشایی بازار با ۰.۱ درصد افزایش به 

۱۸۷۲ دالر و ۵۳ سنت رسید.
طال که در مواقع بحران های اقتصادی به عنوان 
دارایی امن تلقی می شــود، در اوایل جلســه به 
باالترین میزان خود از ۹ می تا کنون رســید و به 

۱۸۷۷ دالر  و ۵ســنت در هر اونس رسید. با این 
حال، بازدهی اوراق بهادار ۱۰ ســاله خزانه داری 
ایاالت متحده نیز به باالترین حــد خود از ۹ می 
رسید که بر تقاضا برای طالی با بازده صفر تاثیر 

گذاشت.
جفری هالی، تحلیلگر ارشد OANDA گفت: 
این واقعیت که طال از حرکــت معکوس به دالر 
آمریکا جدا شد، به من نشان می دهد که بازارها 
با تاخیر به ســمت حالت ریســک گریزی بسیار 
شــدیدتر )به دلیــل داده های تــورم( حرکت 

می کنند.
قیمت های مصرف کننده در ایاالت متحده در ماه 
می افزایش یافت و نشان داد که بانک مرکزی این 
کشــور می تواند به افزایش نرخ بهره ۵۰ واحدی 
خود تا ماه سپتامبر برای مبارزه با تورم ادامه دهد.

سهام آسیایی امروز دوشــنبه به دلیل نگرانی از 

تشدید سیاست تهاجمی فدرال رزرو سقوط کرد، 
در حالی که هشــدار کووید-۱۹ از سوی پکن بر 
نگرانی ها در مورد رشد جهانی افزود. این یک هفته 
سنگین برای بانک مرکزی در پیش است و انتظار 
می رود فدرال رزرو دومیــن افزایش نیم واحدی 

متوالی خود را برای کنترل تورم انجام دهد.
شــمش اغلب به عنوان پوشــش تورمی در نظر 
گرفته می شــود اما هزینه فرصت نگهداری آن 
زمانی که فدرال رزرو نرخ های بهره کوتاه مدت 
را افزایش می دهد، بیشــتر می شــود، زیرا طال 

سودی ندارد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره 
با ۱.۱ درصد کاهش به ۲۱.۶۳ دالر، پالتین با ۱.۵ 
درصد کاهش به ۹۵۸ دالر و ۵۱ سنت و پاالدیوم 
۲.۱ درصد کاهش یافت و بــه ۱۸۹۴ دالر و ۷۲ 

سنت رسید.

بیت کوین اغلب به عنوان یک محافظ در برابر تورم 
توصیف شده اســت و دلیل خوبی هم دارد زیرا 
می تواند ذخیره خوبی از ثــروت حتی با ماهیت 
غیرواقعی خود باشــد امــا عالوه بــر این، هنوز 
دارایی های رمزنگاری دیگــری وجود دارند که 
می توانند در مقابله با طوفان تورم ایاالت متحده 

به افراد کمک کنند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از کویــن، اما چرا 
رمزارزهــای دیجیتــال می تواننــد در مقابله 
با تــورم ســودمند باشــند؟ در حــال حاضر 
دارایی های رمزنگاری شــده بخشــی از جریان 
اصلی صنعت مالی هســتند. نقدینگی زیادی در 
بازار رمزارزهای دیجیتال وجــود دارد بنابراین 
تبدیل دارایی ها به پول آســان تر است همچنین 
 ارزش رمزارزها هنوز پتانسیل زیادی برای رشد 

آینده دارد.

دو دارایــی رمزنــگاری کــه ممکن اســت به 
جلوگیــری از ایــن امــر کمــک کند بــه نظر 
 نویســندگان این مقاله پکس گلــد و بیت کوین 

هستند.
پکس گلد )PAXG(، استیبل کوینی که ارزش 
آن مستقیما با قیمت طال مرتبط است. در اصل، 
این ســکه با نحوه حرکت قیمت طــال در بازار 
واقعی همراه است. در حال حاضر، همان طور که 
می دانید، هیچ پوششی بهتر از طال در برابر تورم 

وجود ندارد.
با انتشار داده های جدید تورم در ایاالت متحده، 
درواقع شــاهد افزایش قیمت طــال در روزهای 
اخیر بوده ایم. پکس گلد به امریکایی ها این امکان 
را می دهد که با خریــد دارایی های غیرمتمرکز 
رمزنگاری شــده، در معرض فلزات گرانبها قرار 

بگیرند.

اگــر در مورد طال مطمئن نیســتید، همیشــه 
می توانیــد به پوشــش نهایــی در برابــر تورم 
در بــازرا رمزارزهــا بازگردیــد. بیت کویــن 
)BTC( صرفــا بــه دلیــل مصونیــت آن در 
برابر تورم سرســام آور، همیشــه بخش بزرگی 
 از ســبد ســرمایه گذاری در سراســر جهــان 

بوده است.
عالوه بر این، ارزش بیت کویــن می تواند به طور 
چشمگیری در این فرآیند افزایش یابد. بیت کوین 
نیز دیر شــروع به همبستگی با ســهام فناوری 
کرده اســت. ســهام فناوری اغلب بــه عنوان 
دارایی های رشــد تلقی می شــوند و به همین 
دلیل، بیت کویــن می توانــد امریکایی ها را در 
معرض رشــد بیشــتری در صنعت فناوری قرار 
 دهد و در عین حــال دالرهــای گرانبهای آنان 

را حفظ کند.

از ابتدای سال جاری تا ۱۵ خرداد، بیش از ۲ میلیون و 
۵۵۶ هزار تن انواع کاالهای اساسی شامل گندم، برنج، 
شکر و روغن برای تنظیم بازار این کاالها در سراسر کشور 
توزیع شده اســت. به گزارش ایلنا از شرکت بازرگانی 
دولتی ایران؛ میزان توزیع گنــدم در این مدت، بالغ بر 

۲ میلیون و ۹۴ هزار و ۴۰۴ تن اســت که شامل انواع 
گندم های معمولی و دوروم برای نیاز مصرفی صنف و 
صنعت و واحدهای نانوایی در ۳۱ استان کشور می شود. 
بر اســاس این گزارش، در همین بازه زمانی، انواع برنج 
پاکســتانی و هندی نیز برای تنظیم بــازار این کاال به  

میزان ۱۴۵ هزار و ۴۶۲ تن در مراکز مصرف عرضه شده 
است.  این گزارش می افزاید، سایر کاالهای اساسی که 
در همین مدت زمان توزیع شده اند، شکر سفید و خام به 
میزان ۱۷۹ هزار و ۹۴۷ تن و انواع روغن از جمله سویا و 
آفتابگردان به میزان ۸۶ هزار و ۷۲۷ تن را شامل می شود.

 Global( مؤسسه جهانی صندوق های ثروت ملی
swf( اعالم کرد که صندوق توســعه ملی ایران با 
۱۳۹ میلیارد دالر دارایی هفدهمین صندوق ثروت 

ملی بزرگ جهان است.
به گزارش ایسنا، از ســال ۲۰۱۴ تاکنون ارزیابی 
دربــاره رتبه بندی صندوق توســعه ملــی ایران 
صورت نگرفته بود و جایــگاه صندوق در بین ۱۶۹ 
صندوق ثروت ملی دنیا،  قبــل از این ارزیابی رتبه 
 ۳۵ را دارا بود کــه به تغییر آخــر ۱۸ رتبه مثبت 

شده است.
جزئیات اعالم  صندوق توســعه ملــی از گزارش 
موسســه جهانی صندوق های ثروت ملی در ادامه 

آمده است.
در این گزارش آمده اســت: »صندوق توسعه ملی 
ایران سرانجام از رازی پرده برداشت که رسانه های 
بین المللی برای مدتها به دنبال کشــف آن بودند. 
یکشنبه گذشته، صندوق توســعه ملی، از آخرین 
وضعیت ترازنامه خود پرده برداری کرد و در کمال 
شگفتی بسیاری از کارشناسان، مجموع دارایی های 
خود را ۱۳۹ میلیارد دالر، شامل ۱۱۰ میلیارد دالر 
به صورت وام و ۲۹ میلیارد دالر دارایی نقدی اعالم 
کرد. عددی که بر اســاس بررســی های موسسه 
جهانی صندوق های ثروت ملی، صندوق توســعه 
ملی ایران را به هفدهمین صندوق ثروت ملی بزرگ 

جهان بدل می کند.«
در قســمت دیگر این گزارش بر این موضوع تاکید 
شــده که ایران در حال حاضر در شرایط دشواری 
قرار دارد و توضیح داده شــده است که:»دولت در 
تالش است تا به توافقات هسته ای ۲۰۱۵ که برای 
مدت کوتاهی باعث لغو برخی تحریم های مالی شد 
بازگردد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، 

از زمان خروج ایاالت متحده از توافق هسته ای در 
سال ۲۰۱۸، اقتصاد ایران کوچک تر شده، نرخ تورم 
افزایش قابل توجهی داشته و با وجود رسیدن قیمت 
هر بشکه نفت به نقطه ی سر به سر حدود ۴۰۰ دالر، 

کسری بودجه بیشتر شده است.
با این حال صندوق توســعه ملی، از سال ۲۰۱۱ و 
پس از اجرای مقررات سختگیرانه  مالی، توانسته به 
بقای خود ادامه دهد. این صندوق، با درس هایی که 
از اشتباهات و نواقص صندوق ذخیره ارزی گرفت، 
برای دریافت ۳۲ درصد از درآمد نفت تا پایان برنامه 
پنجم طراحی شد و قرار بر این بود که از منابع این 
صندوق برای جبران کسری بودجه استفاده نشود. 
اما در دوران شیوع کووید – ۱۹ دولت چند میلیارد 
دالری را برای نجات بورس اوراق بهادار تهران هزینه 
کرد و در این راه به این موفقیت رسید. با این حال، 
صندوق توسعه ملی با تکیه بر ارزش نفت، کماکان 

به روند رو به رشد خود ادامه داد.«

 سه تغییر در رویکرد صندوق توسعه ملی
در ایــن گــزارش بــه حضــور موسســه جهانی 
صندوق های ثروت ملی در دومین همایش صندوق 
توسعه ملی که در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد، 
اشاره و درمورد همایش این طور توضیح داده است: 
»از این همایش استقبال خوبی به عمل آمد. از آن 
زمان به بعد، تغییرات مهمــی در رویکرد صندوق 
مشاهده شده است؛ نخســت آنکه روند برداشت از 
صندوق تا بازپرداخــت وام های پرداختی به دولت 
متوقف شــد. دوم، این احتمال وجود دارد که نام و 
ماهیت صندوق از »توسعه ای« به »ثروت« تغییر 
کند و ســوم آنکه صندوق در نظــر دارد با هدف 
افزایش نرخ بازده و افزایش سرمایه ی خود، سرمایه 

گذاری در سهام شــرکت های داخلی و بین المللی 
را آغاز کند.

البته این اولین بار نیســت که صندوق توسعه ملی 
قصد سرمایه گذاری خارجی و همکاری با نهادهای 
بین المللی را دارد. در سال ۲۰۱۹، صندوق توسعه 
ملی تفاهم نامه هایی را با ســرمایه گذاران خارجی 
از جمله صندوق CDP ایتالیا، هولدینگ بایترک 
قزاقستان و اگزیم بانک کره به امضاء رساند.  ضمن 
اینکه برای سالهای زیادی در مجمع صندوق های 
ثروت ملی SWF عضویت داشــته و در سالهای 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ گــزارش خود ارزیابی، بر اســاس 

اصول سانتیاگو منتشر کرده است.«

به نظر می رسد اهداف صندوق محقق شود
این مؤسسه در گزارش خود، اهداف صندوق توسعه 
ملی را قابل تحقق دانســته و تاکید کرده است: »با 
این حال، این بار و با توجه به ترازنامه ای قابل توجه 
و رهایی از وابستگی به دولت، به نظر می رسد اهداف 
صندوق محقق خواهند شد. صندوق توسعه ملی، با 
همکاری مؤسسه جهانی صندوق های ثروت ملی، 
در حال انتشار اطالعات بیشتری از خود در تارنمای 
صندوق  است تا بدین ترتیب، حاکمیت، پایداری و 
انعطاف پذیری خود را بهبود بخشد. ۱۰ تیر ۱۴۰۱، 
عملکرد و امتیازهای صندوق توسعه ملی در سال 
۲۰۲۲، در کنار آمار ۱۹۹ صندوق برتر دیگر جهان 

منتشر خواهد شد.«
 دفتر مرکزی مؤسسه جهانی رده بندی صندوق های 
جهانی در نیویورک قرار دارد و ماهیت اصلی آن رتبه 
بندی و بررسی استراتژی صندوق های ثروت ملی 
کشورهای مختلف دنیا بوده و مرجع مناسبی برای 

سرمایه گذاران محسوب می شود.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( گزارش ماه 
ژوئن خود را در حالی منتشر کرد که انتظارات خود را 
برای رشد تقاضای نفت در ۳.۴ میلیون بشکه در روز در 

سال ۲۰۲۲ حفظ کرده است.
به گــزارش خبرگــزاری مهر ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفــت )اوپک( گزارش مــاه ژوئن خود را 
در حالی منتشــر کرد که انتظارات خود را برای رشد 
تقاضای نفت در ۳.۴ میلیون بشــکه در روز در ســال 

۲۰۲۲ حفظ کرده است،
اوپک اعالم کرد انتظار دارد که سرعت رشد تقاضا برای 
نفت در سال ۲۰۲۲ به ۳.۴ میلیون بشکه در روز برسد. 
با این حال اوپک پیش بینی خود را برای تقاضای نفت 
در سه ماهه ســوم و چهارم افزایش و در سه ماهه دوم 

سال جاری کاهش داد. این سازمان انتظار دارد تقاضای 
نفت در نیمه دوم ســال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۱ میلیون 
بشکه در روز برسد. بر اساس آنچه بلومبرگ به نقل از 
یکی از نمایندگان اوپک نقل کرده است، انتظار می رود 
مصرف جهانی نفت در سال آینده ۱.۸ میلیون بشکه 
در روز افزایش یابد که از ۳.۴ میلیون بشکه در روز پیش 
بینی شده برای امسال کمتر است. این پیش بینی ها 
هفته آینده توســط نمایندگان کشورهای عضو گروه 

بررسی خواهد شد.
تولید اوپک در ماه می ۱۷۶ هزار بشکه در روز نسبت به 
آوریل کاهش یافت و گزارش اوپک دلیل آن را کاهش 
تولید ایران، عراق، لیبی، نیجریه و گابن دانســت. در 
حالی که تولید جهانــی نفت در ماه مــی به ۹۸.۷۵ 

میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این گزارش حاکی 
از آن است که تولید روسیه در سه ماهه دوم به صورت 

سه ماهه ۹۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
اوپک و متحدانش اوایل ماه جاری با توافق برای تسریع 
بازگشــت تولید متوقف شــده در طول همه گیری، 
بازارهای انرژی را غافلگیر کردند، اما ظرفیت های تولید 
اضافی به عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق 

و کویت محدود شده است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هفته گذشته اعالم 
کرد که اقتصاد جهانی بهای سنگینی را برای جنگ در 
اوکراین خواهد پرداخت که شامل رشد ضعیف تر، تورم 
قوی تر و آســیب های بلندمدت احتمالــی به زنجیره 

تأمین می شود.

بهترین ارزهای دیجیتال ناجی تورم کدامند؟صعود طال و سقوط سایر فلزات ارزشمند بازار

توزیع ۲ و نیم میلیون تن انواع کاالهای اساسی در ۲ ماه و نیم
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سرمقاله

خالءهای قانونی 
پیش فروش مسکن 

روند پیش فروش و پیش 
خرید خانه یکی از الزامات 
و نیازهای جامعه در شرایط 
فعلی اســت. نمی توان به 
دلیل اینکه این فرآیند ریسک باالیی دارد به طور 
کلی از اجرای آن صرف نظــر کرد. پیش فروش 

واحدهای مسکونی...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه ۳
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۴

اجاره های نجومی 
در محله های جنوبی

نگرانی کسبه 
از افزایش مالیات

روند صعودی قیمت دالر متوقف شد

دالرهای خانگی در  راه  بازار
صفحه2

صفحه۳

کالهبرداری  به  اسم  پیش فروش مسکن
  ۳۵  هزار کالهبرداری    پیش   فروش   ساختمان   در   سال 1400   ثبت   شده   است

 در حالی که ســتاد تنظیــم بازار مصوبه ســقف 
۲۵ درصدی اجاره بها را تصویب کــرده، اما اجاره 
بهای مسکن در برخی محله های پایین شهر به ۵ تا ۷ 
میلیون تومان رسیده است. به گزارش مهر، بازار رهن 
و اجاره مسکن در شرایطی رو به وخامت گذاشته که 
اگر تا سال های قبل، نســبت به روند افزایشی کوچ 
خانوارهای دهک های یک تا ۳ شهری ساکن پایتخت 
به شهرهای حومه ای تهران هشدار داده می شد، در 
حال حاضر این روند در حال تســری به خانوارهای 
متوسط شــهری و بعضاً تا دهک های ۶ است. رشد 
سنگین اجاره بها در سال های اخیر عمدتاً به محالت 
گران نشین تهران اختصاص داشت ولی در ماه های 
اخیر این روند رو به رشد، به محله های متوسط نشین 

و یا نیمه جنوبی پایتخت...

در حالی اصناف به قانــون جدید مالیاتی معترض 
هستند که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته است 
هیچ پایه مالیات جدیدی به مالیات اصناف اضافه 
نشده است. دلیل اعتراض اصناف این است که تا پیش 
از این، دریافت مالیات، از طریق رابطه ممیز و موودی 
بوده، حاال دریافت مالیات سیستمی و سامانه ای شده 
و همه چیز شفاف شده است. رسول جهانگیری، عضو 
هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف 
اصفهان درباره وضعیت وصول مالیات از صنوف عنوان 
کرده همه اصناف کشور معتقدند کشور باید برمبنای 
مالیات اداره شــود، به همین دلیل خود را ملزم به 
پرداخت مالیات بر درآمد می دانند، اما نکته  ای که 
مطرح است، این اســت که در طول ۲ سال گذشته 

به دلیل همه گیری ویروس...



اقتصاد2
ایران

زمان اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
راه اندازی سامانه انتقال سهام عدالت 

متوفیان تا شهریور
ســه میلیون و ۳۳۷هزار نفر از جاماندگان سهام 
عدالت، در اولویت دریافت این ســهام هســتند 
که از این تعداد، حــدود دو میلیون و ۲۵هزار نفر 
تحت پوشش بهزیســتی و حدود یک میلیون و 
۳۰۰ نفر تحت پوشــش کمیته امداد هستند. به 
گزارش اقتصادآنالین؛ اختصاص سهام عدالت به 
جاماندگان، تیرماه ســال جاری آغاز خواهد شد. 
اواسط خردادماه، حسین قربانزاده، رییس سازمان 
خصوصی  نیز اعالم کرد که تا دو هفته آینده، پرتفو 
جاماندگان سهام عدالت مشخص می شود. درواقع 
کیفیت پرتفو، نوع ســهام، میزان سهام هر فرد 
و روش انتقال مشخص شده اســت و در تیرماه، 

اطالع رسانی کامل صورت می گیرد.

اختصاص سهام به همه مددجویان بهزیستی
بنابر اعالم مرتضی حسینی، معاون توسعه مدیریت 
و منابع ســازمان بهزیستی کشــور، ۶ میلیون و 
۹۲۸هزار مددجو تحت پوشش سازمان بهزیستی 
قرار دارند. این در حالی اســت که ۷۰درصد از این 
افراد )چهار میلیون و ۸۰۶هزار نفر( در حال حاضر 
ســهام عدالت دارند و حدود ۲ میلیون و ۲۵هزار 
نفر، جزء جاماندگان سهام عدالت هستند یا قبال 
تحت پوشش سازمان بهزیستی نبوده اند که باتوجه 
به پیگیری های انجام شــده، همه این افراد سهام 
عدالت دریافت خواهند کرد. به گفته رییس سازمان 
خصوصی سازی، افراد باید توجه داشته باشند که 
اصال ثبت نامی وجود ندارد. زیرا هویت افراد مشخص 
و در بانک اطالعات موجود اســت. این افراد نباید 
حتی یک ریال پرداخت کنند. اگر پیامکی ارسال 
می شود که لینک ثبت نام دارد، قطعا کاله برداری 
اســت و ربطی به دولت و وزارت اقتصاد و سازمان 
خصوصی ســازی ندارد. معاون توسعه مدیریت و 
منابع سازمان بهزیستی نیز تاکید کرد که قرار نیست 
جاماندگان ســهام عدالت به هیچ عنوان به جایی 
مراجعه کنند. زیرا سازمان بهزیستی، اسامی افراد را 
با اطالعات دقیق در اختیار سازمان خصوصی سازی 
قرار داده و به محض اینکه سازمان خصوصی سازی 
اقدامات قانونــی و اداری آن را انجام دهد، ســهام 

عدالت به افراد جامانده، اختصاص می یابد.

سردار اشتری:
۱۹ کانال و صفحه مجازی فعال 
در حوزه ارز فردایی مسدود شد

فرمانده انتظامی کل کشور گفت: پلیس از تاریخ 
۱۱ خرداد ماه جاری طرح ویژه ای را در خصوص 
معامله ارز فردایی اجرا کرده که در این مدت منجر 
به شناسایی و مسدود شدن ۱۹ کانال و صفحات 

مجازی فعال در این حوزه شده است.
به گزارش »انتخاب«، ســردار حســین اشتری 
روز چهارشــنبه در جمع خبرنگاران در ســتاد 
انتظامی سیســتان و بلوچســتان اظهار داشت: 
در خصــوص معامالت ارزی فردایی متاســفانه 
افرادی هستند که ســوجویی می کنند و در این 
 اوضاع و احول اقتصادی به دنبال منافع شخصی 

خودشان هستند.
به نوشته باشگاه خبرنگاران، وی ادامه داد: از نظر 
قانون و براساس مصوبات اخیر سران قوا معامالت 
فردایی سکه و طال ممنوع اعالم و به پلیس اجازه 

برخورد با متخلفان در این حوزه داده شد.
فرمانده انتظامی کل کشور گفت: معامالت فردایی 
یک حرکت غیرقانونی است و همه دستگاه های 
مســوول باید افرادی را که در این زمینه فعالیت 
می کنند را شناسایی کنند و پلیس با اشرافی که 
داشته اقدامات بسیار خوبی را در این زمینه انجام 
داده اســت. وی تصریح کرد: پلیس از تاریخ ۱۱ 
خرداد ماه جاری طرح ویژه ای را در این خصوص 
اجرا کرده که منجر به شناسایی و مسدود کردن 
۱۹ کانال و صفحات مجازی فعــال در این حوزه 
شده است. سردار اشــتری اظهارداشت: افرادی 
که در زمینه ارز فردایی فعالیت می کردند توسط 
پلیس شناســایی و با هماهنگی دستگاه قضایی 
دســتگیر و تحویل مســئوالن قضایی شدند و 
مقادیر زیادی هم اســناد و مدارک و محتویات 
پرونــده در اختیار ما اســت که بــا هماهنگی 
 دســتگاه قضایی رســیدگی الزم به این موضوع 

خواهد شد.
وی افزود: پلیس طی ماه های گذشته در امر مقابله 
با مخالن اقتصادی گام های خوبی را برداشــته و 
کشفیات قابل مالحضه ای را داشته ایم و این امر در 
موضوع آرامش بخشی به مجموعه اقتصادی کشور 
تاثیر گذار بوده است. فرمانده انتظامی کل کشور 
گفت: ۶۵ متهم اصلی در زمینه معامالت فردایی 
شناسایی و دستگیر و حدود ۲ میلیون و ۳۰ هزار 

قطعه ارز غیرقانونی نیز کشف شده است.

خبر

در حالی که ستاد تنظیم بازار 
مصوبه ســقف ۲۵ درصدی 
اجاره بها را تصویب کرده، اما 
اجاره بهای مسکن در برخی 
محله های پایین شهر به ۵ تا 
۷ میلیون تومان رسیده است. به گزارش مهر، بازار رهن 
و اجاره مسکن در شرایطی رو به وخامت گذاشته که اگر 
تا سال های قبل، نسبت به روند افزایشی کوچ خانوارهای 
دهک های یک تا ۳ شهری ساکن پایتخت به شهرهای 
حومه ای تهران هشدار داده می شد، در حال حاضر این 
روند در حال تسری به خانوارهای متوسط شهری و بعضاً 

تا دهک های ۶ است.
رشد سنگین اجاره بها در سال های اخیر عمدتاً به محالت 
گران نشین تهران اختصاص داشــت ولی در ماه های 
اخیر این روند رو به رشد، به محله های متوسط نشین 
و یا نیمه جنوبی پایتخت کشیده شده و شاهد افزایش 
کوچ ساکنان این محالت به حومه هستیم. هرچند که 
برخی شهرهای حومه ای نیز با گرانی اجاره بها مواجه 

شده است.

بانک مرکزی: رشــد اجاره بها ۵۰ درصد /   
اتحادیه امالک: ۳۰۰ درصد

بانک مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در تهران 
طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته 
خبر داده است؛ همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته 
نسبت به نخستین ماه امسال )فروردین ۱۴۰۱( نیز رشد 

۲ درصدی داشته است.
این در حالی است که عبداهلل اوتادی عضو هیئت مدیره 
اتحادیه مشاوران امالک تهران، رشد اجاره بها در بهار 
امسال نسبت به ســال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده 

است.

مصوبه ای از پیش شکست خورده
ســتاد تنظیم بازار نیز در اواخر اردیبهشت امسال در 
مصوبه ای سقف افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد 

تعیین کرده است که اگرچه بر اساس مصوبه مذکور، 
مشــاوران امالکی که قراردادهای اجاره مســکن را با 
ارقامی بیش از ۲۵ درصد اجــاره بهای همان واحد در 
سال گذشته افزایش دهند، با جریمه روبه رو می شوند، 
اما به نظر می رســد موجران و مالکان توجهی به این 
مصوبه ندارند و با افزایش هایی بعضاً تا چند برابر اجاره 
بهای سال های اخیر واحد مسکونی خود را فایل کرده اند.
آن هم در حالی کــه هنوز دوره زمانــی این مصوبه به 
یک ماه نرسیده و از سوی دیگر به دلیل واقع شدن در 
دوره امتحانــات مدارس و دانشــگاه ها، هنوز خیلی از 
خانواده های مستأجر اقدام به جابه جایی نکرده اند که 
نشان دهنده شکست خورده بودن مصوبه تعیین سقف 

اجاره بها در سال جاری است.
ضمن اینکه کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه 
روند افزایشی اجاره بها در ماه های پیش رو به دلیل تالش 
بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها 
با ارزش ملک که در ســال های اخیر رشد جهش گونه 
داشته، خبر می دهند. گفته می شود که نسبت اجاره بها 
به ارزش ملک معموالً در دامنه ۲۰ درصد )یعنی اجاره 
بها در بازه یک پنجم ارزش مسکن قرار می گیرد( باید 

برسد که هنوز هم علی رغم رشدهای شتابی اجاره بها، 
این فاصله پُر نشده است.

نگاهی به بــازار اجاره بهای مســکن در 
محله های جنوب شهر تهران

به عنوان مثال در بریانک اجــاره واحد واحد ۹۰ متری 
با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۴ میلیون و 

۳۰۰ هزار تومان فایل شده است.
واحد ۶۹ متری در محله مسعودیه منطقه ۱۵ پایتخت 
۳۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان به بازار اجاره مسکن عرضه شده است.

واحد ۱۰۰ متری در منیریه ۶۵۰ میلیون تومان و طبقه 
۴ یک واحد ۶۰ متری در جوادیه بدون آسانسور، ۱۵۰ 
میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴ میلیون تومان از سوی 
موجر فایل شده است. اجاره این واحد در سال گذشته 
۱.۵ میلیون تومان در ماه بود که ۲.۵ برابر رشــد نشان 

می دهد.
واحد ۶۰ متری در مهرآباد جنوبی با پارکینگ با ۱۰۰ 
میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومانی آماده ارائه به بازار اجاره مسکن است. واحدی که 

سال گذشته با قیمت ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره رفته 
بود و رشد بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

یک خانوار ساکن در شرق تهران به خبرنگار مهر گفت: 
که سال گذشته ساکن یک واحد ۷۰ متری در نارمک 
به قیمــت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعــه و اجاره ماهانه 
۱.۵ میلیون تومانی بودند که موجر برای ســال جاری 
اجاره همین واحد را به ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳.۵ 
میلیون تومان اجاره ماهانه افزایش داد ولی به دلیل عدم 
استطاعت در تأمین ودیعه مسکن، به شهر جدید پردیس 

برای سال جاری کوچ کرده اند.
یکی از مشاوران امالک در منطقه ۱۴ تهران به خبرنگار 
مهر گفت: یک واحد ۱۱ سال ساخت ۷۵ متری در محله 
شکوفه )جنوب شرق تهران( در حالی برای سال جاری 
۴۵۰ میلیون تومان رهن کامل شده که همین واحد در 
سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل به مستأجر 

واگذار شده بود.
واحد ۷۲ متری در محله امیر بهــادر )انتهای جنوبی 
خیابان ولیعصر نرســیده به میــدان راه آهن( با ۲۰۰ 
میلیون تومــان ودیعه و اجاره ماهانــه ۶.۵ میلیون در 
حالی به بازار اجاره مسکن عرضه شده که مشابه همین 
واحد سال گذشته در فاصله ۲ تا ۳ میلیون تومانی اجاره 

رفته بود.
اگرچه در هفته جاری جلسه ای با حضور رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرسازی و محسن رضایی معاون اقتصادی 
رئیس جمهور برگزار شــده و همچنین تأکید رئیس 
جمهور بر تسریع در رســیدگی به وضعیت اجاره های 
مسکن در آخرین جلســه هیئت دولت هفته گذشته، 
نشان از عزم دولت برای رســیدگی به وضعیت اجاره 

مسکن دارد.
اما برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند تصمیماتی 
چون اعطای تســهیالت ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ 
درصد یا تعیین ســقف اجاره بها، بیشتر از آنکه راهکار 
باشد، ُمسکن های موقتی برای رهایی از شرایط موجود 
است؛ با این حال حتی سقف گذاری دستوری برای اجاره 
بها، به طور مشهودی از سوی برخی موجران و مالکان 
نقض می شــود که حاکی از نبود ضمانت اجرایی برای 

مصوبه ستاد تنظیم بازار است..

بانک مرکزی: رشد اجاره بها ۵۰ درصد

اجاره های نجومی در محله های جنوبی

رهبر معظم انقالب در دیدار رییس جمهوری 
ترکمنستان:

سیاســت دولت ایران، گسترش 
روابط با کشورهای همسایه است

رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند: سیاست 
دولت جمهوری اسالمی ایران، گسترش روابط 
با کشورهای همسایه اســت و این، سیاستی 

کاماًل درست است.
به گــزارش اقتصادآنالیــن، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر انقالب اســالمی پیش از ظهر 
امروز )چهارشــنبه( در دیدار ســردار بردی 
محمداف رییس جمهور ترکمنستان و هیات 
همراه، گسترش و تعمیق هر چه بیشتر روابط 
را کاماًل به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند: 
سیاســت دولت جمهوری اســالمی ایران، 
گسترش روابط با کشــورهای همسایه است 

و این، سیاستی کاماًل درست است.
ایشــان با تأکید بر این که الزمه عبور از موانع 
منوط به عــزم و اراده جدی دو کشــور برای 
گسترش روابط اســت، افزودند: البته روابط 
دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی 
در سطح منطقه و بین الملل دارد ولی باید بر 
موانع فایق آمد. رهبر انقالب اســالمی تأکید 
کردند: باید کمیسیون همکاری های مشترک 
میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با 

پیگیری مستمر، توافق ها به سرانجام برسند.
در این دیــدار که آقای رییســی رییس جمهور 
کشورمان نیز حضور داشت، آقای سردار بردی 
محمداف رییس جمهور ترکمنستان گفت: اولویت 
دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان 
اســت و تالش داریم با توجه به اسناد همکاری 
که امروز امضاء شــد، روابط خوب دو کشور را در 
حوزه های مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و نقل 
کاال و همچنین اجرای طرح های بزرگ بیش از 
پیش تحکیم ببخشیم. رییس جمهور ترکمنستان 
با اشاره به سی اُمین سالگرد روابط دو کشور خطاب 
به رهبر انقالب گفــت: از طرف خود و همچنین 
ملت ترکمنستان از جنابعالی به دلیل حمایت های 
همیشگی از تعمیق روابط ایران و ترکمنستان 

تشکر و قدردانی می کنم.

مهم ترین مساله بورس، دالر است!
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح ریسک 
هایی که این بازار با آن رو به رو اســت گفت: مهم 
ترین مساله بورس اختالف نرخ دالر در بازار آزاد 
و ســامانه نیما است. ســعید جعفری در گفت و 
گو با ایســنا با تاکید بر اینکه مهم ترین موضوع 
برای بازار سرمایه نرخ دالر است، توضیح داد: مهم 
ترین موضوعی که وجود دارد این اســت که بین 
رشد قیمت دالر در بازار آزاد و دالری که شرکت 
های بزرگ بورسی در سامانه نیما عرضه میکنند 
اختالف زیادی وجود دارد و این باعث شده است 
با وجود انکه شاهد رشــد قیمت دالر در بازار آزاد 
هستیم بازار ســرمایه نزولی شده و همانند سایر 
بازارها با تورم رشد نکند. وی ادامه داد: شرکت های 
بورسی که از صادرکنندگان بزرگ کشور محسوب 
می شوند ملزم شده بودند به اینکه دالر خود را در 
سامانه نیما به اختالف زیاد نسبت به بازار ازاد عرضه 
کنند و این باعث شده بود که سهام شرکت ها نیز 
تحت فشار باشد. اما دلیل اینکه شاهد صعود چشم 
گیر بازار در روزهای قبل بودیم این بود که اعالم شد 
صادرکنندگان میتوانند دالر خود را با نرخ توافقی 
بفروشــند. یعنی با نرخ های باالتر از نرخ نیما که 
این باعث شد هیجان خرید در بازار مخصوصا در 

نمادهای صادراتی و پتروشیمی ها ایجاد شود.
این کارشناس بازار ســرمایه در ادامه با اشاره به 
وضعیت بازارهای جهانی اظهار کرد: از طرف دیگر 
ریسک هایی در بازارهای جهانی وجود دارد. ریزش 
شــدید بازار بورس امریکا و احتمال ایجاد رکود 
گسترده باعث شده است سهام داران در بازار داخلی 
احتیاط کنند زیرا بسیاری از شرکت ها کامودیتی 
محور و وابسته به قیمت های جهانی هستند و اگر 
رکود در بازار جهانــی رخ دهد دامنه آن به کاالها 
در ایران نیز می رسد. جعفری با اشاره به احتمال 
قطعی برق صنایع نیز گفت: از طرف دیگر در استانه 
فصل گرما هستیم و برق  برخی واحدهای تولیدی 
در مقاطعی قطع می شود و سرمایه گذاران نگران 
هستند این قطعی برای چند ماه ادامه دار باشد و 
باعث شود شــرکت ها در گزارش ها هم عملکرد 

خوبی در حوزه تولید و فروش نداشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه ریســک پیرامون بازار سهام 
زیاد است، عنوان کرد: همین ریسک باعث احتیاط 
معامله گران می شود. بسیاری انتظار دارند روند 
بازار سرمایه همسو با تورم رشد کند اما این اتفاق 
کمرنگ شده اســت. با این حال من فکر میکنم 
 از هفتعــه بعد مجــددا صعود مالیمــی در بازار 

داشته باشیم.
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بازار ارز و طال روز گذشته هم شاهد تداوم ریزش قیمت 
دالر، قیمت سکه و قیمت طال بود.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ با اجرایی شدن سیاست های 
جدید ارزی بانک مرکزی در بازار، شــیب صعودی 
قیمت دالر در دو سه روز اخیر کاهش پیدا کرده و نرخ 

دالر بیش از هزار تومان ارزان شده است. 
معامله گران معتقدند با  دخالت بازار ساز  اسکناس 
آمریکایی مجبور به کاهش شده است. این دسته از 
معامله گران تزریق عرضه و محدودیت فعالیت معامله 

گران بزرگ را عامل نزولی شدن نرخ دالر می دانند .
 

صعود آرام قیمت دالر رسمی
نرخ دالر رســمی هم روز گذشته برخالف روز گذشته 
مســیر صعودی آرامی را دنبال کرد. بازار متشکل در 
ابتدای معامالت نقدی روز گذشته چهارشنبه ۲۵ خرداد 
ماه با ۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان آغاز به کار کرد و قبل از ظهر 
به ۲۷ هزار و ۲۸۶ تومان رســید.  نرخ دالر متشکل در 
نیمه روز به قیمت ۲۷ هزار و ۲۴۸ تومان به فروش رسید. 
این قیمت نسبت به روز قبل ۶۱ تومان رشد را نشان می 
دهد.  در صرافی ملی هم قیمت فروش دالر در ابتدای 
معامالت روز گذشته ۲۷ هزار و ۴۴۲ تومان بود و در نیمه 
ظهر بر روی ۲۷ هزار و ۳۹۱ تومان قرار گرفت که نسبت 

به روز گذشته ۶۸ تومان باال تر بود. 

ریزش قیمت سکه و طال 
قیمت اونس طال  که تا پله اول کانال ۱۸۰۰ دالر عقب 
نشینی کرده بود ظهر روز گذشته تقریبا ۱۲  دالر  رشد 
کرد و به قیمت ۱۸۲۰ دالر معامله شد.  در بازار داخلی 
ایران هم  در ساعات ابتدای معامالت روز گذشته قیمت 
سکه و قیمت طال همزمان با نرخ دالر  ریزش کردند. 
قیمت طال ۱۸ عیار روز گذشته در محدوده ۱ میلیون 
و ۴۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان نرخ گذای شد که در مقایسه 
با دیروز ۴۰ هــزار و ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده بود. 
قیمت فلز یاد شده در نیمه روز به ۱میلیون و ۴۴۰ هزار 
و ۸۰۰ تومان رسید  که با قیمت روز گذشته ۳۳ هزارو 
۹۰۰ تومان اختالف دارد .  قیمت سکه هم روز گذشته 
نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان ریزش کرد . قیمت هر قطعه 
سکه امامی ظهر روز گذشته در محدوده ۱۵ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان معامله شــد. از نظــر معامله گران 
محدوده یاده شده برای سکه بازان از اهمیت بسزایی 
برخوردار اســت و در صورت از دست داد مرز یاد شده 
احتمال برگشت سکه به کانال ۱۴ میلیون تومان هم 
وجود خواهد داشت.  ارزش ذاتی سکه با قیمت یاد شده 
۱۳ میلیون و ۷۸۳هزار تومان بود. فاصله ارزش ذاتی 
سکه با قیمت نقدی آن در بازار بیش از ۱ میلیون و ۴۰۰ 
هزار تومان بود و حباب سکه باالی ۱۰ درصد قرار دارد.

 
تداوم برخورد انتظامی در بازار 

همزمان با افزایش قیمت دالر برخوردهای انتظامی و 

بازداشت  و مسدود کردن ها نیز شدت گرفت. معاون 
دادستان تهران روز گذشته از انسداد بیش از ۵ هزار 
حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر در جریان 
برخورد با معامالت فردایی طال و ارز خبر داد. خبری 
که باعث شد بخشی از معامله گران از بازار خارج شوند . 
روز گذشــته هم  فرمانده انتظامی کل کشور گفت: 
پلیس از تاریخ ۱۱ خرداد ماه جاری طرح ویژه ای را در 
خصوص معامله ارز فردایی اجرا کرده که در این مدت 
منجر به شناسایی و مسدود شدن ۱۹ کانال و صفحات 

مجازی فعال در این حوزه شده است.

دالرهای خانگی در مسیر صرافی ها
در پی ادامه روند نزولی قیمت ها در بازار ارز، دالرهای 
خانگی نیز به منظور فروش در صرافی ها وارد بازار شده 
است و همین امر نیز موجب شده است قیمت دالر 
نسبت به سه چهار روز گذشــته حدود ۲هزار تومان 
کاهش داشته باشد. به گزارش تسنیم، با اجرایی شدن 
سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی در بازار، قیمت 
دالر نسبت به هفته قبل که سیر صعودی را پرشتاب 
طی می کرد، کاهش محسوسی داشته و حدود ۲۰۰۰ 
تومان ارزان شده است. احمد لواسانی رئیس سابق 
کانون صرافان به خبرنگار تسنیم گفت: قیمت دالر 
طی سه چهار روز گذشته، به طور میانگین ۵۰۰ تومان 
کاهش یافته است، و این روند قیمتی همچنان در بازار 
ادامه دارد. آن طور که این فعال بازار ارز می گوید: در 
برخی از صرافی های شهر تهران قیمت دالر به زیر ۳۱ 
هزار تومان هم رسیده است و تعدادی از صرافی ها با این 

قیمت معامالت ثبت کرده اند.
او تأکید دارد که بخشــنامه ارزی بانــک مرکزی و 
مجوزهــای جدیــد بــه صرافی هــا موجب شــد 
صادرکننــدگان خرد و ۱۰۰ درصــد خصوصی هم 
بتوانند از محل فروش ارزهایشــان با قیمت توافقی 

در صرافی ها ۲۵ درصد درآمد خود را افزایش دهند.
این فعال بازار ارز در پاســخ به اینکــه "آیا صراف ها 
دالرهای خرد و خانگی را می خرند؟" گفت: صرافی ها 
مشکلی در خرید دالرهای خانگی تا سقف ۱۰ هزار 
دالر ندارند ولــی ازآن جایی که بــازار رو به ریزش 
اســت، نگرانی صرافی ها خرید ارزهــای کالن و با 
حجم باالست. لواســانی ضمن تأکید بر اینکه "طی 
روزهای گذشته بیشتر فروشنده در بازار داشتیم تا 
خریدار"، گفت: دالرهــای خانگی با حجم خرد این 
روزها وارد بازار شــده اند و اکثر مردم از ترس ریزش 
بیشتر قیمت ها قصد فروش دارند. به گزارش تسنیم،  
با اجرای سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی در 
بازار ارز طی چند روز گذشته قیمت دالر حدود ۲هزار 
تومان کاهش یافته است.، البته آن طور که صرافی ها 
می گویند: اگر بازار با همین روند پیش برود و عرضه 
همچنان باال باشــد، در روزهای آینــده قیمت دالر 

کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

دبیر کل کانون صرافان اظهار داشــت: نکته بسیار 
مهم این است که فرار سرمایه به صورت زیر پوستی 
از طریق شــبکه های ارز دیجیتال انجام می شود و 
به همین دلیل اســت که به مدیریت فعالیت های 
سامانه های ارز دیجیتال تاکید داریم چراکه فعالیت 
ارزهای دیجیتال بخش بسیار زیادی از بازار غیررسمی 
را فعال نگه داشته و امروز عمده نیاز ما که در حواله 
درهم در امارات مصرف می شود و با آن کاال و مسکن 

خریدای می شود از طریق ارز دیجیتال بوده  است.
کامران ســلطانی زاده در گفت وگو با ایلنا با اشاره به 
روند تقاضا و عرضه در بازار ارز اظهار داشت: بخشی 
از افزایش تقاضا در بازار ارز در چند روز گذشــته به 
دلیل جو روانی و سیاسی و بخش عمده آن به بحث 
تورم ساالنه بر می گردد و مردم برای مقابله با تورم و 
حفظ ارزش پول، متقاضی کاالهایی مانند ارز، طال و 
... شده اند.   وی در پاسخ به این سوال که چه مقدار از 
این تقاضای ارز برای فرار سرمایه بوده  است؟ گفت: 
نکته بسیار مهم این است که فرار سرمایه به صورت زیر 
پوستی از طریق شبکه های ارز دیجیتال انجام می شود 
و به همین دلیل اســت که به مدیریت فعالیت های 
سامانه های ارز دیجیتال تاکید داریم چراکه فعالیت 
ارزهای دیجیتال بخش بسیار زیادی از بازار غیررسمی 
را فعال نگه داشته و امروز عمده نیاز ما که در حواله 
درهم در امارات مصرف و با آن کاال و مسکن خریدای 

می شود از طریق ارز دیجیتال بوده  است.  
دبیر کل کانون صرافان بــا تاکید براینکه از بازار غیر 
رسمی آمارمشخصی نداریم، ادامه داد: هر چند از بازار 
غیر رسمی آماری نداریم اما وقتی شاهد اثرگذاری 
آن بر روی نرخ ارز هستیم نشان دهنده تاثیرحجم 

تقاضای باال در این بازار است.
وی افزود: اساسا در شرایطی که خروج ارز مسافری 
از کشــور با محدودیت هایی مواجه است، مشاهده 
می کنیم که حواله جات ارزی به صورت غیررسمی 
برای خرید مسکن مصرف می شود و مشخصا نشان 
می دهد که افراد راه های جایگزینی پیدا می کنند و 
ارز از طریق این راه های جایگزین قاچاق می شود مانند 
ارز دیجیتال که هم حجم آن باالست و سرعت آن و 
از سوی کار سهولت باالیی دارد. سلطانی زاده درباره 
روند بازار ارز اظهار داشت: از زمانی که بانک مرکزی 
بخشنامه  امکان ورود صرافی های مجاز به خرید ارز 
از صادرکنندگان به صورت اسکناس با نرخ توافقی را 
صادر کرد، شاهد شیب مالیب کاهش نرخ ارز بودیم 
و تعدادی از صادرکنندگان نسبت به فروش ارز با نرخ 
توافقی با صرافی ها اقدام کردند و در همان ساعات اولیه 
شاهد کاهش مالیم نرخ ارز بودیم که با رفع ابهامات 
این بخشنامه و نگرانی ها بابت نحوه معامالت و اجرا، 

شیب نزولی قیمت ارز ادامه پیدا می کند.
دبیر کل کانون صرافان در پاسخ به این سوال که آیا این 
بخشنامه بانک مرکزی در مقابل تنش های سیاسی 

و تورم باالی کشور می تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد، 
گفت: تنش های سیاسی مساله جدیدی در اقتصاد 
ایران نیست و بیشترین تحریم ها در دنیا علیه ایران 
در حال اجرا اســت و عمال با تمام این تحریم ها در 
کشورمان فعالیت های اقتصادی در حال جریان است. 
از سوی دیگر تورم خلق پول هم موضوع جدیدی در 
اقتصاد ایران نیســت و همواره با این مسائل مواجه 
بوده ایم واساســا با تورم بزرگ شــده ایم و موضوع 

ناآشنایی نیست.
وی ادامه داد: این مصوبه و بخشــنامه بانک مرکزی 
باعث می شود حجم باالیی از ارز به چرخه اقتصادی 
برگردد. می دانیم که صادرکنندگان ارز قابل توجهی 
در اختیار دارند که به جهت محدودیت های قیمتی 
تمایلی ندارند که ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد 
برگردانند این در حالی است که سود صادرکننده از 
تعدد صادرات کاالست و  هر چه سرعت چرخه خرید 

و صادرات افزایش پیدا کند، سود آن باال می رود.  
سلطانی زاده درباره احتمال افزایش نرخ ارز نیمایی 
با اجرای این بخشنامه اظهار داشت: ارز نیمایی برای 
مصرف حواله جات است و نرخ توافقی برای مصارف 
اسکناس در جامعه است. در این میان ما با نیاز نهفته  
مواجه هستیم اگر نتوانیم به این نیاز در سامانه رسمی 
پاسخگو باشیم، این نیاز به بازار آزاد کشیده می شود 
و تمام بازارها هم را تحت ثاثیر می گذارد اما از طریق 
افزایش عرضه ارز و کنترل بازار می توانیم سامانه نیما 

را هم مدیریت کنیم.  
دبیر کل کانون صرافان همچنیــن درباره افزایش 
تقاضای مردم برای خرید ارز در اوج افزایش قیمت 
آن گفت: زمانی که نــرخ ارز به کانال ۳۳ هزار تومان 
ورود کرد شاهد آن بودیم که بسیاری از مردم عادی 
به خرید ارز، طالی آب شــده و سکه دست زدند و از 
انجایی که درباره خریــد ارز محدودیت هایی وجود 
داشت این تقاضا در طالی آب شده و سکه بیشتر بود. 
اما اگرمردم در ســامانه های بانک مرکزی ارز بخرند 
ریسک هایی مانند توزیع اسکناس جعلی، پولشویی و 
... کاهش پیدا می کند و بانک مرکزی می تواند رصد 
دقیق تری در بازار داشته باشد و از سوی دیگر عرضه 
 ارز به مردم با قیمت واقعی برای صادرکننده افزایش 

پیدا می کند.
وی همچنین دربــاره روند برگشــت ارز حاصل از 
صادرات در چند ماه گذشته گفت: گروه هایی مانند 
پتروشیمی ها، فوالدی و معدنی ها در نیما حضور دارند 
که با توجه با افزایش نرخ نفت هر چند حجم صادرات 
پتروشیمی ها افزایش ملموسی نداشت اما به جهت 
افزایش قیمت مشــتقات نفتی حجم بازگشت ارز 
صادراتی هم افزایش پیدا کرد به طوریکه که حجم 
برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما در دو الی 
سه ماه گذشته چیزی حدود ۹ میلیون دالر بوده که 

نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.  

خروج بخشی از معامله گران از بازار ارز؛

دالرهای خانگی در  راه  بازار
دبیر کل کانون صرافان :

فرار زیرپوستی سرمایه از طریق شبکه های ارز دیجیتال

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه به کف دامنه ۱۵ میلیون تومانی سقوط کرد
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با بازگشت به کانال ۱۵.۲ میلیون تومانی در معامالت روز گذشته بازار آزاد تهران به نرخ ۱۵ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان فروش رفت.

سکه طرح قدیم نیز ۴۵۰ هزار تومان کاهش داشت و به نرخ ۱۴ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان به فروش رفت. نیم سکه با افت ۱۸۰ هزار تومانی در قیمت ۸ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان 
معامله شد. ربع سکه ۱۳۰ هزار تومان نزولی شد و در بازار آزاد به قیمت ۵ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان خرید و فروش می شود. سکه یک گرمی هم با کاهش ۵۰ هزار تومانی به قیمت ۳ 

میلیون و ۲۱۰ هزار تومان عرضه شد.



3 بازار

به دنبال تعدد سوال های مشترک بسیاری از مردم مبنی بر اینکه با توجه 
به شرایط فعلی بازار سکه و طال و تغییرات بازار ارز و قیمت طالی جهانی 
آیا سرمایه گذاری در بازار سکه و طال اقدامی درست است یا خیر؟ دبیر 
هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن منع سرمایه گذاران به 
حضور در بازار طالی آب شــده، ورود به بازار سکه و مصنوعات طال را 

ایمن ترین سرمایه گذاری دانست.
نادر بذرافشان اظهار کرد: در وهله اول تاکید ما این است که مردم به  هیچ 
عنوان وارد بازار طالی آب شده )۱۷ عیار( نشوند. برای افرادی که قصد 
سرمایه گذاری در بازار طال دارند، مسیر مطمئنی که پیشنهاد می شود، 
بازار مصنوعات طال به ویژه طالهای کم اجرت است. عالوه بر این سکه نیز 

بهترین گزینه برای سرمایه گذاری ایمن است. دبیر هیات مدیره اتحادیه 
طال و جواهر تهران ادامه داد: برخی معقدند که ورود به بازار مصنوعات به  
سبب حباب بزرگ سکه بهتر است. در حقیقت می توان در مقام مقایسه 
گفت، درست است که حباب سکه در حال حاضر باالست اما در مقابل 
اجرت ساخت برخی طالها چندان قابل توجه نیست. بطور مثال طالیی 
که اجرت ســاخت ۱۰ میلیون تومانی دارد در مقابل حباب ۸۰۰ هزار 
تومانی تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی سکه چندان چشمگیر نیست.

وی افزود: این موضوع در مجموع بســتگی به خود مشتریان دارد که 
تمایل داشته باشند به کدام بازار ورود کنند، اما ورود به بازار طالهای آب 
شده به هیچ عنوان توصیه نمی شود؛ چرا که این حوزه تخصصی است 

و طالی آب شده بیشتر میان افراد صنفی معامله و در بخش تولید طال 
استفاده می شــود و تایید اصالت آن برای عموم مردم به صورت واضح 
قابل تشخیص نیست؛ ضمن اینکه بحث تفاوت عیار آن ها نیز مطرح و 

تشخیص عیار آن نیز تخصصی است.
بذرافشان تاکید کرد: طی  ســال ها تعداد افراد بسیاری در حوزه خرید 
و فروش طالی آب شــده دچار مشکل شــده اند. به طور مثال برای 
سرمایه گذاری اقدام به خرید طالی آب شــده کرده اند، ولی در زمان 
فروش متوجه شده اند که طالی آب شده یا اصالت ندارد یا عیار آن درست 
نیست؛ ضمن اینکه سرمایه گذاری در مصنوعات طال، کمک کننده به 

بخش تولید در این صنعت خواهد بود.

در سال گذشته رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۳.۷- ، گروه صنایع 
و معادن ۶ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، 

رشد داشته است.
رشد اقتصادی سال گذشته به ۴.۳ درصد رسید / کاهش شدید رشد 

بخش کشاورزی
 بر اساس اعالم مرکز آمار محصول ناخالص داخلی )GDP( به قیمت 

ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۰ به رقم  ۷۵۶.۹ هزار میلیارد تومان 
با نفت و ۶۵۱.۱ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است. 
ارقام مذکور نشان از رشــد ۴.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با 
نفت و ۳.۵ درصــدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ســال 

۱۴۰۰ دارد.
این در حالی است که در ســال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی با نفت برابر با 

یک درصد و بدون نفت ۰.۳ درصد ثبت شده بود. نتایج مذکور حاکی 
از آن است که در سال گذشته رشــته فعالیت های گروه کشاورزی 
۳.۷- ، گروه صنایع و معادن ۶ و گروه خدمات  ۴.۵ درصد نسبت به 

دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
سال ۱۳۹۹، رشد گروه کشــاورزی ۳.۵ درصد، صنایع و معادن ۴.۱ 

درصد و خدمات ۱.۳- درصد بوده است.

طالی آب شده نخرید
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خالءهای قانونی پیش فروش مسکن 
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

روند پیش فروش و پیش خرید خانه یکی از الزامات و نیازهای جامعه در شرایط فعلی است. نمی توان به دلیل اینکه این فرآیند ریسک باالیی دارد به طور کلی از اجرای آن صرف نظر کرد. پیش فروش واحدهای مسکونی مشکالت حقوقی 
دارد و این مشکالت باید حل و فصل شوند. بنابراین حذف کلی فرآیند پیش فروش خانه درست نیست و باید با مدیریت صحیح جهت خانه دار کردن مردم پیش برود. 

قانون پیش خرید واحد مسکونی مدتها و سالهاست که در چرخه نظام دولتی بین ارگان ها و ذینفعان دولتی و اجرایی پاسکاری می شود. از زمانی که این قانون در مجلس تصویب، به جهت اجرا از آن خارج و متولی اجرایی آن مشخص شد، 
نظارتی بر اجرای آن وجود نداشته است. ناظران مجلس در مقام نماینده بر اساس قانون باید بر این فرآیند نظارت داشته باشند تا ببیند کجای کار می لنگد. بدین وسیله می توان مشکالت پیش فروش را رفع و حذف کرد. اگر این شرایط به 

مرحله ای برسد که با قانون پیش خرید مردم بتوانند خانه دار شوند و واحد مسکونی خریداری کنند، می تواند گزینه بسیار مناسبی برای خرید خانه در طول یک الی دو سال شود. 
خریداران در این فرآیند به صورت خرد و اندک هزینه می کنند و در طول ساخت سالیق شخصی و فردی خود را به سازنده اعالم می کنند. واحد پیش خرید شده بر اساس سلیقه خریدار تکمیل و تحویل داده می شود. بنابراین فرآیند پیش 
فروش گزینه مهمی بوده به شرطی که نهادهای اجرایی از این قانون استقبال کنند. تا مردم در این فرآیند گرفتار گزینه های بدون ضابطه نشده و مورد سوءاستفاده های مادی و معنوی قرار نگیرند. متاسفانه قانون در این مورد نهادینه نیست 
و سوءاستفاده ها از این خالء وجود دارد.   اینکه اعالم می کنند مشاوران امالک نمی توانند این قراردادها را ثبت کنند نیز ابهاماتی دارد. در قانون عدم دخالت مشاوران امالک در این فرآیند آمده است. اما اگر این قراردادها را مشاوران ننویسند 

چون دفاتر رسمی نیز از انجام این اقدام منع شده اند، مردم باید به کدام نهاد مراجعه کنند. در برخی موارد برای تنظیم این قراردادها جرایم و مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است. 
قانون باید به صورت قدرتمند و با پشتوانه وارد این ماجرا شود. این خالء قانونی است که در تنظیم قراردادهای پیش فروش وجود دارد. نهاد متولی باید قانون را ثبات و جاری کرده و اعالم کند خریدار برای پیش خرید باید به کجا مراجعه کند. 
مشاور امالک به عنوان یک بازاریاب و واسط، متقاضی را به سازنده معرفی می کند و نمی تواند مفسر قانون باشد. این شاخه صنفی نمی تواند تضمین کننده قوانین باشد. باید به صورت جامع و کامل در مورد قوانین پیش فروش و خالءهای 
آن بحث و بررسی شود.  خالءها و اصالحات در همین رابطه باید انجام شود. به طور کلی مسیر باید اصالح شود و آنچه که امکان اجرایی دارد و نیاز به تسهیل گری دارد پیش پای خریدار گذاشته شود. در این حالت مردم پول خود را به صورت 

قانونی و در زمان بیشتر برای خرید خانه اختصاص می دهند که بسیار به صرفه تر از خرید آنی خانه با این شرایط قیمتها است.

رئیس مرکز ملی فرش با اشاره به دو قانون مزاحم در 
حوزه فرش های مرجوعی که باعث مهاجرت بسیاری 
از مرمت کاران و طراحان ایرانی به کشورهای دیگر از 
جمله آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان شده، خواستار 
اصالح قانون و همچنیــن افزایش مهلت تعهد ارزی 

فرش دستباف به ۵ سال برای افزایش صادرات شد.
فرحناز رافع با بیان اینکه در بحث بهبود فضای کسب 
و کار در حوزه فرش دستباف چند قانون مزاحم وجود 
دارد، اظهار کرد: این قوانین باعث شــده بسیاری از 
مرمت کاران و طراحان ایرانی به کشورهای دیگر از 
جمله آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان مهاجرت کنند. 
علت این وضعیت، دو قانون مزاحم در حوزه فرش های 

مرجوعی است.
وی افزود: برای مثال ممکن است فروشندگان فرش 
خود را برای نمایش در نمایشگاه خارجی ببرند، بعد 
از چند سال فروش نرود و بخواهند آن را باز گردانند، 
امکان آن وجود ندارد و باید فرش را با قیمت بســیار 
پایین در همان کشور به فروش برسانند. همچنین اگر 
فرش فروخته شده آسیب ببیند نمی توانیم خدمات 
پس از فروش ارائه دهیــم، چرا که عبور موقت فرش 
دستبافت دچار مشکل اســت. در این رابطه تاکنون 
پیگیری هایی از طریق وزارت صمت انجام شده و در 
کمیسیون اقتصادی نهاد ریاست جمهوری در حال 
بررسی است و قســمتی هم باید در مجلس بررسی 
شود. اما درخواست ما این است که هر چه زودتر این 

دو قانون مزاحم کسب و کار برداشته شود.
رئیس مرکز ملی فرش در ادامه با اشاره به نیاز به کمک 
مجلس در حل این مشکل، تصریح کرد: مشکل دیگر 
در حوزه فرش دســتباف تعهد ارزی است که مهلت 
یک ســاله برای آن جواب نمی دهد و حداقل باید ۵ 
ساله باشد. چراکه فرش مانند لباس نیست که سریع 

فروخته شود و به مدت زمان بیشتری نیاز دارد. اگر در 
شرایط فعلی مهلت تعهد ارزی برای صادر کنندگان 
فرش افزایش پیدا کنــد، قطعاً صادرات فرش خیلی 

افزایش خواهد داشت.
به گفته این مقام مسئول مشکالت متعددی هم در 
زمینه تامین مواد اولیه وجود دارد، از جمله اینکه تعرفه 
ابریشم خیلی باالست و زیرساخت های داخلی هم 
برای فرش ابریشم کافی نیست و باید حداقل ۷ سال 
بر توسعه توتستان ها و نوغان داری کار شود. از طرف 
دیگر کارخانه های نوغانداری همین االن نوغان را از 
چین وارد می کنند، چرا که نوغان داخلی به دلیل از 
بین رفتن توتستان ها کمیت و کیفیت ندارد. این در 
حالی است که این کاال عمق ساخت داخل و ارزش 

افزوده باال دارد.  
وی افزود: در مورد پشــم هم مشــکالتی هست. در 
گذشته ۷۰ درصد پشم سفید و ۳۰ درصد پشم رنگی 
داشتیم اما االن برعکس ۵۰ درصد از هر کدام داریم 
و به زودی ممکن اســت از بین بروند. از پشم رنگی 
استفاده درست نمی شود و تاکید ما این است که پشم 
صادر نشود، چرا که یک سرمایه ملی بدون فراوری، 
خام فروشی می شود. اما در حال حاضر بر فرش های 
خودرنگ کار می کنیم که بســیار مورد اســتقبال 
اروپایی ها قرار گرفته، چرا که در حوزه سالمتی خاص 
هستند و مشکل تنفسی و محیط زیستی و غیره ایجاد 
نمی کنند. امــا در بحث اصالح نــژاد دام، فقط روی 
گوشت کار شــده، اما روی چرم و پشم کاری انجام 

نشده است.
رافع با بیان اینکــه زنجیره ارزش فرش دســتباف 
از قسمت رنگرزی و نخ ریســی به مرکز ملی فرش 
برمی گردد، تصریح کرد: موارد یاد شده در زمینه پشم 

و نوغان مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با پیشنهاد وزیر 
اقتصاد مقرر شــد پیشــنهاد کاهش مالیات از 
تراکنش های دستگاه کارتخوان واحدهای صنفی 
به مجلس ارائه شــود. »قاسم نوده فراهانی« در 
خصوص جلســه فعاالن صنفی با وزیر اقتصاد، 
اظهار داشــت: اصناف همواره بر شفاف سازی 
مالیاتی تاکید دارند و ســالمت مالیاتی و اخذ 
آن بر اســاس قانون را ســرلوحه کار خود قرار 
داده اند. وی افزود: موضوعی که در جلسه با وزیر 
اقتصاد مطرح شــد اخذ مالیات از تراکنش های 
دســتگاه های کارتخــوان در واحدهای صنفی 
اســت، زیرا هیــچ آمــوزش و اطالع رســانی 
 درباره چگونگــی اخذ مالیات بــه اصناف داده 

نشده است.
رئیس اتاق اصناف تهران توضیــح داد: ممکن 
اســت فردی منزل مســکونی خود را فروخته 
باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه 
کارتخوان که در واحد صنفــی خود دارد، واریز 
کند یا در دادوســتدهای بین همــکاران خود 
مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ 
تراکنش ها را افزایش می دهد. نوده فراهانی ادامه 
داد: در این جلسه مقرر شد برای جبران مواردی 
که به آن اشاره کردیم مالیات این تراکنش ها در 
ســال ۱۳۹۹ تا ۳۰ درصد تخفیف داده شود تا 
اشتباهات جبران شود، اما براساس قانون بودجه 
۱۴۰۰، نمی توانیم مالیات تراکنش ها را تخفیف 

دهیم، مگر اینکه مجلس مصوب کند.
وی گفت: طرح وزیر اقتصاد با موافقت نمایندگان 

مجلس حاضر در جلســه همراه بود و مقرر شد 
نامه ای در ایــن خصوص تهیه و بــرای رئیس 
مجلس ارسال شود که در دســتورکار مجلس 
قرار یگیــرد و مالیات دســتگاه های کارتخوان 
اصناف مــورد بازنگری قرار گیــرد. رئیس اتاق 
اصناف تهران اضافه کرد: در این جلسه همچنین 
مقرر شــد هر کدام اصناف اگر نسبت به مالیات 
تعیین شــده اعتراض دارد، می توانند موارد را 
اعالم کنند تا مسائل برطرف شود. نوده فراهانی 
بیان کرد: همچنین در این جلســه اعالم شــد 
که واحدهای صنفــی می توانند دو تا شــماره 
حساب داشــته باشــند که یکی از آن به واریز 
دادوســتدهای واحد صنفی اختصــاص یابد و 
دیگری نیز به حساب های شــخصی فرد تعلق 
 بگیرد و قابل رصد باشــد تا در خصوص مالیات 

اجحافی نشود.
وی توضیح داد: پیش از ایــن واحدهای صنفی 
که چهار میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروش 
داشته اند، طبق روال گذشته می توانند مالیات 
خود را بپردازند و نسبت به سال گذشته افزایشی 
نخواهند داشــت. درآمدهای پنج تا ۱۲میلیارد 
تومان نیز ۶ درصــد افزایش مالیــات خواهند 
داشت و از درآمدهای باالی ۱۲ میلیارد تومان 
نیز ۱۲ درصد اخذ مالیات خواهند شــد. رئیس 
اتاق اصناف تهران گفت: همچنین مدت تحویل 
اظهارنامه ۱۵ روز تمدید شــد و فعاالن صنفی 
می توانند تا ۱۵ تیرمــاه اظهارنامه خود را ارائه 

کنند.

اعضــای اتحادیــه بازرگانــان 
تجهیزات پزشکی ایران، ضمن 
تاکید بــر اینکه طبــق مصوبه 
مجلــس قــرار بــود ارز دارو و 
تجهیــزات به شــرطی حذف 
شود که اختالف قیمت نسبت 
به سال گذشته احساس نشود، 
امــا عــدم برنامه ریزی های به  
موقع شــرایط را سخت تر کرد؛ 
چرا کــه زیرســاخت الزم برای 
این امر وجود نداشــت. نشست 
هیات مدیره اتحادیه بازرگانان 
تجهیــزات پزشــکی ایــران با 
موضوع "بررسی آثار حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی در حوزه تجهیزات 
پزشکی" و بررســی اتهام های 
جدید پیرامون فســاد در بخش 
تجهیــزات پزشــکی، واردات 
کاالهــای بی کیفیــت از هند و 
چین به بهــای کاهش ارزبری و 
بررســی آخرین وضعیت بدهی 
واردکننــدگان در محــل اتاق 
بازرگان صنایــع و معادن ایران 
برگزار شد. در این نشست اعضای 

اتحادیــه مذکــور رامین فالح 
)رئیس هیات مدیره(، ابوالفتح 
صانعــی، عباس براتی، ســعید 
میهن خواه، محمد اسالمی پور، 
افشــین نیــک روش، مصطفی 
وجداندار و حســین رضوانی به 
عنوان فعاالن حــوزه تجهیزات 
پزشــکی و اعضای اصلی هیات 
مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات 
پزشکی ایران و مجید محمدیان و 
حسن بیداری دو عضو علی البدل 
اتحادیه حضور داشته و به ارائه 
مشکالت حوزه خود پرداختند. 
رئیس هیــات مدیــره اتحادیه 
تجهیــزات پزشــکی تصریح 
کرد: عدم تشــکیل کمیسیون 
قیمت گذاری از دیگر مشکالت 
این حوزه است که اولین پیامد 
آن عالوه بر اینکه مشکل در تولید 
کارخانه های داخلی به ســبب 
عدم تامین مواداولیه خواهد بود، 
واردات را هم مختل خواهد کرد؛ 
این موضوع تنها گریبان گیر بیمار 

خواهد شد.

معــاون امــور اقتصــادی 
وزیــر جهــاد کشــاورزی 
گفــت: کلزاکارانــی کــه 
کلزای خود را به شــرکت 
بازرگانــی دولتــی تحویل 
دهنــد مجموعــا ۲۳هزار 
۵۰۰ تومــان دریافــت   و

می کنند. 
محمد قربانی در پاســخ به 
این ســوال که  آیــا قیمت 
خرید تضمینــی کلزا تغییر 
کرده اســت یا خیر؟ گفت: 
قیمــت خریــد تضمینی 
کلزا تغییر نکــرده و همان 
 کیلویــی ۱۵ هــزار تومان

 است.
وی ادامه داد: دولت به دلیل 
اجرای طرح هدفمندسازی 
یارانه ها که قیمت ها را تغییر 
داده اســت ۸۵۰۰ تومــان 
مابه التفــاوت بابت هر کیلو 
صرفا به تولیدکنندگان کلزا 

پرداخت می کند. 
ایــن یعنــی کشــاورزانی 

کــه کلــزای خــود را به 
شــرکت بازرگانی تحویل 
 داده انــد جمعــا ۲۳ هزار 
 و ۵۰۰ تومــان دریافــت 

می کنند. 
معــاون امــور اقتصــادی 
وزیــر جهــاد کشــاورزی 
اضافــه کرد: ایــن اقدام در 
حقیقــت بــرای حمایت از 
کشــاورزان، افزایش درآمد 
 و ترغیب آنها برای کشــت 

انجام می شود.
قربانی در پایان گفت: قیمت 
خرید تضمینی یعنی دولت 
حداقــل قیمتــی تعیین 
می کنــد که اگر کشــاورز 
نتوانســت محصولــش را 
در بازار آزاد بفروشــد با آن 
قیمت به دولــت بدهد در 
غیــر این صورت کشــاورز 
مختار اســت کلزای خود را 
در بازار آزاد بــا هر قیمتی 
 که خریــدار وجــود دارد، 

بفروشند.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: وزارت کشاورزي مي بایستي با برنامه اي متقن و 
اساسي از هدر رفت آب در بخش کشاورزي به طور جدي جلوگیري کند و این امر تنها با 
اصالح الگوي کشت میسر است؛ ضمن اینکه توجه به کشت فرامرزي مي تواند کارساز 

باشد. 
مصطفي دارایي نــژاد، رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران اظهار داشــت: برنامه وزارت 
کشاورزي در قبال کشاورزان ضمن ارایه آموزش هاي الزم جهت الگوي صحیح کشت، در 
اختیار گذاشتن تمام نیازمندي هاي کشاورزان در حوزه کود، سم، بذر و... است. نظارت 
 در این امر مانع از استفاده سودجویان در فروش سم، بذر و کود غیراستاندارد به کشاورزان 

خواهد شد.
وي ادامه داد: قرار گرفتن مواد مورد نیاز کشاورزان در دســت وزارت کشاورزي و ارائه 
آنها به طور مســتقیم به کشــاورز و خرید محصوالت از صفر تا صد توســط دولت، چه 
 براي مصارف داخلي و چــه براي صاردات، منجــر به امنیت اقتصادي براي کشــاورز 

خواهد شد. 
رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران افزود: بســیاري از کشــورهاي پیشــرفته از سویي 
بهترین مــواد اولیه را در اختیار کشــاورز قرار مي دهند و از ســوي دیگر با سیاســت 
 هاي صحیــح، بازاریابي در دیگر کشــورها و یافتن بازارهاي فروش بــه صادرات اقدام 

مي شود. 
با ایــن کار، دیگر هیــچ مواد اولیــه تاریخ گذشــته اي به بــازار نمي آیــد و از تقلب 
کامــاًل جلوگیري مي شــود، ضمــن اینکه بــازار منطقه در دســت کشــاورز ایراني 
خواهد بود. در مقابــل دولت ۱۵ درصد ســود از کشــاورز دریافت مي کنــد. در این 
 صورت ســه ضلع تولید، دولت و مصــرف کامال راضــي و قیمت ها نیز کنترل شــده 

خواهد بود.
وي تصریح کرد: ایران کشــوري اســت که چهار فصل دارد و این ویژگي بسیار منحصر 
است. انواع فرنگي جات و صیفي جات در تمام فصول در بخش هایي از کشور کامال قابل 

کشت است. 

اگر نظارت مســتمر و علمي بر کشــاورزي صورت گیــرد، هیچگاه منابــع آبي تمام 
نمي شــود، همچنیــن مــي توانیــم بــا کشــت فرامــرزي، آب هــاي زیرزمیني 
 کشــور را ذخیــره نگــه داریــم. در شــرایط امــروزي بایــد بــا ســرعت برنامه ها 

انجام شود.
دارایي نژاد در خصوص کشت فرامرزي توضیح داد: بسیاري از کشورها مانند افغانستان، 
ترکمنستان، پاکستان و ... که به ایران نزدیک هستند و کشاورزي پیشرفته اي نداشته 
 و نیروي کار بیکار در کشورشــان بســیار دارند را مــي توان با کشــت فرامرزي کامال 

احیا کرد. 
نظارت بر کشت و انواع محصوالت از سوي ایران و با استفاده از خاک و آب این کشورها 

انجام مي شود. از سوي دیگر مشکل بیکاري درکشورشان حل مي شود. 
رئیــس اتحادیه بارفروشــان تهــران همچنیــن در علت اصلــي گراني انــواع میوه 
و صیفــي جات بیــان داشــت: افزایش صــد در صدي مخــارج کشــاورزان از جمله 
اجــاره زمین، قیمت ســم، بــذر، حقــوق کارگر، کــود، کرایه حمــل و ... بــه یقین 
 تاثیر بســیار زیادي بر قیمت میــوه و صیفي جات مــي گذارد. ۹۰ درصــد زمین ها 

اجاره اي است.
دارایي نــژاد اظهــار داشــت: در ارتبــاط بــا کاهــش قیمــت هــا و کمــک بــه 
کشــاورز و مصــرف کننــده، در دو ماهــه اخیــر پیشــنهادات و راهکارهایــي 
 را بــه وزارت کشــاورزي ارائــه داده ایــم کــه مــورد اســتقبال مســئوالن قــرار 

گرفته است. 
از جملــه، نظــارت بر کشــاورزي بــه دلیــل نداشــتن الگوي درســت کاشــت و 
کشــاورزي. او در همیــن خصــوص افــزود: در کشــور ۷۰ درصــد آب در بخــش 
کشــاورزي اســتفاده مي شــود. ۱۵ ســال آینــده میــزان آب بســیار کاهش مي 
یابد، لذا وزارت کشــاورزي مي بایســتي با برنامــه اي متقن و اساســي از هدر رفت 
 آب به طــور جــدي جلوگیــري کنــد و این امــر تنهــا با اصــالح الگوي کشــت 

میسر است.

افزایش قیمتهــا در بازار 
مســکن موجب بروز سوء 
استفاده های بسیاری در 
رابطه با پیــش فروش ها 

شده است. 
پیش فروش خانــه ها و واحدهای مســکونی که 
ســازندگان آنها را بــه دالالن واگــذار می کنند. 
دالالن نیز با تبلیغات دروغیــن و غیرواقعی مانند 
پایین تر بودن قیمتها نســبت بــه دیگر پروژه ها، 
مردم را جذب خریــد این واحدها مــی کنند. از 
سوی دیگر بر اســاس گزارش های منتشر شده از 
هزاران کالهبرداری انجام شده این دالالن با برخی 
مشــاوران امالک زد و بندهایی برای ثبت صوری 
قراردادهای پیش فروش خانه می کنند و این راه 

پول های کالنی به جیب زده اند. 
متاســفانه این اتفاق به رغم اطالع رســانی های 
متعدد همچنان ادامه دارد و مردم بسیاری از این 

طریق منابع مالی خود را که با هزاران سختی برای 
خرید خانه پس انداز کرده اند، به بازی سازندگان 
با دالالن می بازند. در همین رابطه مدیرکل راه و 
شهرسازی استان تهران اعالم کرده است امضای 
قراردادهــای پیش فروش مســکن در صالحیت 

مشــاوران امالک نیســت و باید در دفاتر اســناد 
رسمی امضا شــود. خلیل محبت خواه با هشدار به 
تهرانی ها افزود: در سال گذشــته ۳۵ هزار پرونده 
در محاکم قضائی اســتان تهران با موضوع جعل 
و کالهبــرداری در پیش فروش ســاختمان ثبت 

شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران 
ادامه داد: طبق آخرین گزارش های دادگســتری 
 تهــران این آمار در ســال ۱۴۰۰ روند افزایشــی 

داشته است. 
وی ادامــه داد: قانون پیش فروش ســاختمان در 
سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شــورای اسالمی 
رسید، در سال ۱۳۹۳ با تأیید قوه قضائیه به آئین 
نامه اجرایی تبدیل شــد در واقع فلسفه این قانون 
جلوگیــری از فروش اموال به صــورت معارض به 
اشخاص متعدد بوده اســت. محبت خواه به پیش 
فروشندگان و مشــاوران امالک هشــدار داد که 
مجازات حبس برای تخلف از قانون توسط قانونگذار 
پیش بینی شده اســت. مدیرکل راه و شهرسازی 
استان تهران به شــهروندان هشدار داد حتماً باید 
پیش فروش در دفتر اســناد رســمی ثبت و کد 
رهگیری دریافت شود. وی تاکید کرد: بنگاه های 
معامالت امالک در این زمینــه صالحیت فروش 
 ندارند و فقط می توانند متقاضیان را به دفاتر اسناد 

رسمی هدایت کنند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

در خرید خانه مراقب کالهبرداری ها باشید

کالهبرداری به اسم پیش فروش مسکن
ثبت ۳۵ هزار پرونده پیش فروش در محاکم قضائی تهران 

مهاجرت مرمت کاران فرش به ترکیه و آذربایجان

مهلت تعهد ارزی فرش را ۵ ساله کنید

دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند

خبر مهم درباره مالیات از تراکنش های دستگاه کارتخوان

رشد اقتصادی سال گذشته به ۴.۳ درصد رسید

 کاهش شدید رشد بخش کشاورزی

کل ارز ترجیحی تامین شده 
تجهیزات پزشکی ۵۰ درصد نیست

پرداخت مابه التفاوت 
۸۵۰۰ تومانی به کلزاکاران

۷۰ درصد آب در بخش کشاورزي استفاده مي شود
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گام مهم دانش بنيان ها بــرای كاهش هزينه های 
دندانپزشكی

نخبگان در یک شــرکت دانش بنیان توانســته اند بخشــی از تجهیزات 
دندانپزشکی را بومی کنند و قدم های مهمی برای جلوگیری از خروج ارز و 
کاهش هزینه خدمات دندانپزشکی بردارند. خروج ارز یکی از مشکالت و 
دغدغه های اساسی در کشور محسوب میشود که شرکت های دانش بنیان 
تالش به ســزایی برای جلوگیری و کاهش این امر در زمینه های مختلف 
می کنند. لبه دیگر مصــرف ارز برای خرید محصوالت مورد نیاز کشــور، 
گران شدن خدمت و محصول برای مردم است.  یک نمونه اصلی آن، واردات 
دستگاه و تجهیزات دندانپزشکی اســت که منجر به باالرفتن هزینه های 
این خدمات ضروری شده است.  حاال نخبگان در یک شرکت دانش بنیان 
توانسته اند بخشــی از این تجهیزات را بومی کنند و قدم های مهمی برای 

جلوگیری از خروج ارز و کاهش هزینه خدمات دندانپزشکی  بردارند. 
سروش جاللیان، مدیرعامل این شرکت در خصوص حوزه فعالیتشان گفت: 
شرکت ما در سال ۹۸ با حضوری تعدادی از جوانان تحصیل کرده با هدف 
ساخت محصوالت و تجهیزات دندانپزشــکی فعالیت خود را آغاز کرد و با 
اولویت، توجه به رفع نیازهای داخلی و خودکفایی کشور در حوزه محصوالت 

پزشکی و به طور خاص دندانپزشکی گسترش یافت.
وی اظهار داشت: تا پیش از  تولید دستگاه های ما، انواع نمونه های دستگاه 
های ساکشن موجود در بازار و مطب ها، وارداتی و خارجی بوده است. ولی 
شرکت ما با تکیه بر توانایی و علم جوانان توانسته برای ساختن این دستگاه 
به خودکفایی برســد و عالوه بر اشــتغال زایی و خودکفایی در تولید این 
محصول از خروج ارز جلوگیری کند. این شرکت تنها تولید کننده دارای 
مجوز تولید ساکشــن های مرکزی دندانپزشــکی و پرتابل دندانپزشکی 
در ایران است و تاکنون توانســته 26 مدل دستگاه تولیدکند،که به لحاظ 
تکنولوژی و فنی در ســطح بهترین های دنیا قرار دارد. مدیرعامل شرکت 
»ســازه طب هواپرگاس« در ادامه افزود: این دستگاه ها دارای تکنولوژی 
خاص و پیچیده ای نیستند و تفاوت آن ها با نمونه های خارجی فقط طرز 
چینش قطعات کنار یکدیگر است، زیرا باعث افزایش طول عمر دستگاه می 
شود. در این حوزه کیفیت تکرارپزی و کارکرد مورد نظر است. از ویژگی های 
این محصول کیفیت باال و خدمات پس از فروش این محصول است؛ عالوه 
بر این ، کنترل از راه دور،کنترل دما و دیگر قابلیت هایی در این دستگاه ها 
وجود دارد که در نمونه خارجی نیست. آرش جاللیان در رابطه با قیمت این 
محصول در مقایسه با نمونه خارجی افزود: این دستگاه نسبت به نمونه های 
وارداتی و خارجی نصف قیمت بوده و یک دهم آن مصرف برق دارد. ما هم 

اکنون ظرفیت تولید 50 دستگاه را در مجموعه داریم.

با داده های 15 سال اخیر؛
نقشه ماه تهيه شد

محققان با استفاده از داده های به دست آمده در ماموریت های چین در ماه، 
یک نقشه جدید و با کیفیت از این سیاره را ساخته اند. این نقشه دقیق با 
استفاده از داده های اولیه برنامه اکتشاف ماه چین ساخته شده که طی ۱5 
سال جمع آوری شده اند. همچنین داده هایی با کیفیت از ماموریت های 
اکتشافی آمریکا، چین و هند نیز در ایجاد این نقشه به کار گرفته شده است.

در نقشه مذکور الیه های زمین شناختی، ویژگی های سطحی و زمانبندی 
رویدادهای به وقوع پیوسته در ســطح ماه از جمله ۱2 هزار و ۳۴۱ دهانه 
ایجاد شده در نتیجه برخورد اشــیا، ۱۸ دریاچه به وجود آمده در نتیجه 
برخورد، ۱۷ نوع صخره و ۱۴ نوع ساختار در سیاره مشخص شده اند.تیم 
محققان در مقدمه پژوهشی که در ژورنال »ساینس بولتن« منتشر شده، 
نوشته اند: این نقشه نشــان دهنده تکامل پوســته ماه تحت فرایندهای 

آتشفشانی، برخوردهای فاجعه بار و انفجار است.

اخراج كاركنان بازارهای رمزارزها
کوین بیس ۱۱00 نیروی کار خود را در بحبوحه آشــفتگی در بازارهای 
ارزهای دیجیتال اخراج می کند. به گزارش ایســنا و بــه نقل از بیرنس، 
صرافی ارزهای رمزنگاری شده کوین بیس گلوبال اعالم کرد که ۱۸ درصد 
از نیروی کار خود یا حدود ۱۱00 شاغل را به عنوان بخشی از تالش برای 
مهار هزینه ها در شرایط نوســان بازار کاهش می دهد. این اخراج یک روز 
پس از ســقوط بیت کوین تا ۱۴ درصد انجام شــد، پس از آن که شرکت 
بزرگ وام دهنده ارزهای دیجیتال سلســیوس نت ورک، برداشت ها و نقل 
و انتقاالت را متوقف کرد و این آخرین نشانه از رکود بازار مالی رمزارزهای 
دیجیتال است. کوین بیس در اوایل این ماه گفت که توقف استخدام خود 
را برای آینده قابــل پیش بینی تمدید می کند و تعدادی از پیشــنهادات 
پذیرفته شده را لغو می کند. این شــرکت اعالم کرد که انتظار دارد حدود 
۴0 تا ۴5 میلیــون دالر در کل هزینه های بازســازی متحمل شــود که 
اساســا همه مربوط به اخراج کارمندان و ســایر مزایای پایان کار است. 
کوین بیس در ماه گذشــته گزارش کرد که درآمد کل ۳5 درصد کاهش 
یافته و به ۱.۱۷ میلیارد دالر برای سه ماه منتهی به ۳۱ مارس رسیده که 
 انتظارات تحلیلگران را از دســت داده و بر احساسات سرمایه گذاران تاثیر 

گذاشته است.

شريك جديد تجاری ايران از اروپای شرقی می آيد
سازمان توسعه تجارت از استقبال دولت بالروس از سه پیشنهاد تجاری ایران خبر 
داد و اعالم کرد که دو طرف آماده افزایش قابل توجه همکاری های مشترک هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان توسعه تجارت، نشست هماهنگی پانزدهمین 
کمیسیون مشترک ایران و بالروس با حضور علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت 
و رئیس سازمان توسعه تجارت، خاریتونچیک، معاون وزارت صنایع بالروس، یاری 
سفیر ایران در مینسک و کالسوف، سفیر بالروس در تهران به صورت مجازی برگزار 
شد.  در این جلسه مقرر شد تا پانزدهمین کمیسیون مشترک دو کشور در تابستان 

سالجاری به میزبانی مینسک برگزار شود.
 در ابتدای این نشســت پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه 
تجارت، بر لزوم برنامه ریزی جهت اجرایی شــدن توافقات کمیسیون مشترک 
بالفاصله بعد از برگزاری گفت: در نشســت های تخصصی میان کمیته های دو 
طرف، متن توافقات کمیسیون مشترک آماده و به تایید طرف ایران رسیده است و 

امیدواریم به زودی برای امضای نهایی میان ورزای 2 کشور آماده شود.
 وی مهمترین موضوع بعد از امضای سند نهایی را ورود به مرحله اجرا عنوان کرد و 
افزود: حجم ۴0 میلیون دالری تبادالت تجاری 2 کشور بسیار ناچیز است و با توجه 

به رابطه 2 کشور این عدد باید به سرعت به یک عدد قابل قبول برسد.
 رئیس سازمان توسعه تجارت در پیشنهادی عنوان کرد: در کنار کمیسیون تجاری 
پیشنهاد می کنیم که هیأت تجاری نیز از ایران عازم بالروس شود تا تجار دو کشور 
بتوانند با ظرفیت های یکدیگر اشنا و در جلسات B2B به توافقات الزم دست پیدا 
کنند. چرا که الزمه توسعه روابط تجاری میان کشورها، شناخت تجار از ظرفیت 
های یکدیگر است.  وی در پیشنهادی دیگر موضوع اعزام نمایندگان صنایع مهم 
و پیشرفته ایران به بالروس را مطرح کرد و این موضوع را سبب ایجاد پیوند میان 

صنایع اصلی دو کشور خواند.

اخبار

اینترنت اکسپلورر با ۲۶ سال خدمت بازنشسته شد
مرورگر اینترنت اکسپلورر مایکروسافت سرانجام پس از گذشت بیش از ۲۶ سال فعالیت، رسما بازنشسته شد. خبر بازنشستگی مرورگر قدیمی مایکروسافت سال میالدی گذشته اعالم شده بود 

و اینترنت اکسپلورر که ۱۵ اوت سال ۱۹۹۵ منتشر شده بود، پس از ۲۶ سال و ۱۰ ماه فعالیت، امروز برابر با ۱۵ ژوئن سال ۲۰۲۲ رسما بازنشسته شد. ورود اینترنت اکسپلورر از همان ابتدا با 
جنجال همراه شد. این مرورگر ابتدا با ویندوز ۹۵ در اوت سال ۱۹۹۵ عرضه شد اما سپس در نسخه سیستم عامل ویندوز ویژه فروشندگان رایانه گنجانده شد. به این ترتیب هر کسی یک رایانه 

جدید خریداری می کرد، دستگاهش یک نسخه از مرورگر وب مایکروسافت داشت که در آن نصب شده بود و به صورت برنامه پیش فرض برای دسترسی به اینترنت استفاده می شد.

در حالی اصنــاف به قانون 
جدیــد مالیاتــی معترض 
احســان  کــه  هســتند 
خانــدوزی، وزیــر اقتصاد 
گفته است هیچ پایه مالیات 
جدیدی به مالیات اصناف اضافه نشــده است. دلیل 
اعتراض اصناف این است که تا پیش از این، دریافت 
مالیات، از طریق رابطه ممیز و مــوودی بوده، حاال 
دریافت مالیات سیستمی و ســامانه ای شده و همه 
چیز شفاف شده است. رسول جهانگیری، عضو هیات 
رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف اصفهان 
درباره وضعیت وصول مالیات از صنوف عنوان کرده 
همه اصناف کشــور معتقدند کشــور باید برمبنای 
مالیات اداره شــود، به همین دلیل خــود را ملزم به 
پرداخت مالیات بر درآمــد می دانند، اما نکته  ای که 
مطرح است، این اســت که در طول 2 سال گذشته 
به دلیل همه گیری ویروس کرونا و مسائل ناشی از آن، 
بسیاری از اصناف درآمدی نداشته اند که بتوانند بر 

مبنای آن مالیات پرداخت کنند.
اما رئیس اتاق اصناف تهران می گوید: با پیشــنهاد 
وزیر اقتصاد مقرر شــد پیشــنهاد کاهش مالیات از 
تراکنش های دســتگاه کارتخوان واحدهای صنفی 
به مجلس ارائه شود. قاسم نوده فراهانی در خصوص 
جلســه فعاالن صنفی با وزیر اقتصاد، اظهار داشت: 
اصناف همواره بر شفاف سازی مالیاتی تاکید دارند و 
سالمت مالیاتی و اخذ آن بر اساس قانون را سرلوحه 
کار خود قرار داده اند. وی افزود: موضوعی که در جلسه 

با وزیر اقتصاد مطرح شد اخذ مالیات از تراکنش های 
دســتگاه های کارتخوان در واحدهای صنفی است، 
زیرا هیچ آموزش و اطالع رسانی درباره چگونگی اخذ 

مالیات به اصناف داده نشده است.
رئیس اتاق اصناف تهران توضیح داد: ممکن اســت 
فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن 
را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد 
صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستدهای بین 
همکاران خود مبالغــی را رد و بدل کند که همه این 

موارد مبلغ تراکنش ها را افزایش می دهد.
نوده فراهانی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد برای 
جبران مواردی که به آن اشــاره کردیم مالیات این 
تراکنش ها در ســال ۱۳۹۹ تــا ۳0 درصد تخفیف 
داده شود تا اشــتباهات جبران شــود، اما براساس 
قانون بودجه ۱۴00، نمی توانیم مالیات تراکنش ها 
را تخفیف دهیم، مگر اینکه مجلس مصوب کند.وی 
گفت: طرح وزیر اقتصاد با موافقت نمایندگان مجلس 
حاضر در جلسه همراه بود و مقرر شد نامه ای در این 
خصوص تهیه و برای رئیس مجلس ارسال شود که در 
دستورکار مجلس قرار یگیرد و مالیات دستگاه های 

کارتخوان اصناف مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف تهران اضافه کرد: در این جلســه 
همچنین مقرر شــد هر کدام اصناف اگر نسبت به 
مالیات تعیین شده اعتراض دارد، می توانند موارد را 
اعالم کنند تا مسائل برطرف شود.نوده فراهانی بیان 
کرد: همچنین در این جلسه اعالم شد که واحدهای 
صنفی می توانند دو تا شــماره حساب داشته باشند 
که یکی از آن به واریز دادوســتدهای واحد صنفی 
اختصاص یابد و دیگری نیز به حساب های شخصی 
فرد تعلق بگیرد و قابل رصد باشد تا در خصوص مالیات 

اجحافی نشود.وی توضیح داد: پیش از این واحدهای 
صنفی که چهار میلیارد و ۸00 میلیون تومان فروش 
داشته اند، طبق روال گذشته می توانند مالیات خود را 
بپردازند و نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهند 
داشــت. درآمدهای پنج تا ۱2 میلیارد تومان نیز 6 
درصد افزایش مالیات خواهند داشت و از درآمدهای 
باالی ۱2 میلیارد تومان نیــز ۱2 درصد اخذ مالیات 
خواهند شد.رئیس اتاق اصناف تهران گفت: همچنین 
مدت تحویل اظهارنامه ۱5 روز تمدید شد و فعاالن 
صنفی می توانند تا ۱5 تیرماه اظهارنامه خود را ارائه 

کنند.
در همین زمینه نایب رییــس اول اتاق اصناف ایران 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: عبور اصناف از 
فشارهای جانبی و رفع نگرانی های ناشی از پیگیری 
های اتاق اصناف ایران اســت. جــالل الدین محمد 

شکریه اضافه کرد: در مجلس شورای اسالمی یکی از 
منابع درآمدی که همیشه مورد توجه نمایندگان است 
درآمدهای مالیاتی بوده و این مالیات ها صنوف را نیز 
در بر می گیرد. اتاق اصناف بارها حل مشکل مالیاتی 
صنوف را با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی در ایام 
کرونا با متولیان مطرح کرده و امیدواریم با برنامه هایی 
که دولت دارد بتواند برای کسب درآمدهای مالیاتی 
جلوی فرارهای مالیاتی و معامالت زیرزمینی را بگیرد.
رئیس اتاق اصناف گیالن بیان کرد: در بخش صنوف، 
اصناف پروانه کسب داشــته و کارتخوان نیز دارند و 
مالیات آنان مشخص است اما برخی از مشاغل خارج 
از صنوف را شاهد هستیم که فرد انجام دهنده کار را 
انجام می دهد اما کســی که خدمات دریافت کرده 
باید هزینه وی را از طریق عابــر بانک های اطراف به 

او پرداخت کند.

گاليه های اصناف از ماليات بر درآمدی كه وجود ندارد 

نگرانی کسبه  از افزایش مالیات
وزير اقتصاد: هيچ پايه ماليات جديدی به اصناف اضافه نشده است

News kasbokar@gmail.com

شــرکت توانیر اعالم کــرد: با هر فــردی اعم از 
حقیقی یا حقوقی در صورت اســتفاده غیرمجاز 
از برق یارانه ای برای اســتخراج رمزارز، برخورد 
خواهد شــد. محمد خــدادادی بهلولی مجری 
طرح تامیــن بــرق رمزارز ها در شــرکت توانیر 
گفــت: میزان انــرژی مصرفی مراکــز غیرمجاز 
رمزارز تاکنــون، حدود ۹00 میلیــون کیلووات 
بــوده کــه از کل مصــرف یــک ســال تمامی 
مشترکان در اســتان هایی مثل خراسان جنوبی، 
 خراســان شــمالی یا چهارمحــال و بختیاری 

بیشتر است.
او می گوید: اکثر قریب به اتفاق مراکز غیرمجازی 
که کشف شــده، در بخش غیردولتی بوده اند، اما 
برای وزارت نیرو تفاوتی نــدارد که این مراکز در 
بخش غیردولتی باشــند یا دولتی و حتما مطابق 
با قانون، برخورد صــورت خواهد گرفت. صراحتاً 
اعالم کردیم که هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی، 
اگر به اســتفاده غیرمجاز از بــرق یارانه ای برای 
اســتخراج رمزارز اقــدام کند، شــدیداً برخورد 
 خواهیم کــرد؛ زیــرا امنیت تامین انــرژی را به 

خطر می اندازد.
کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ هم گفــت: هزینه انرژی تمامی 
مشــترکان بر اســاس تعرفه های مشخص شده، 
محاسبه می شود؛ اگر استفاده ای به غیر از کاربری 
تعریف شــده از برق صــورت گیرد، یــک اقدام 

غیرمجاز اســت. از جمله مصارف غیرمجاز برق، 
مربوط به استخراج مزارز ها می شود که استفاده از 
تمامی تعرفه های یارانه ای موجود، برای این دسته 
 از مصرف کنندگان حتی اگر دارای مجوز باشند، 

ممنوع است.
به گفته او، اســتخراج غیرمجاز رمزارز ها موجب 
افزایش مصــرف انرژی و باال رفتن پیک شــبکه 
می شود که افزایش بار شبکه و مشکالت مدیریت 
آن را به وجــود مــی آورد. شــرکت توزیع برق 
تهران بــزرگ از دو روش پایش انــرژی و پایش 
داده، مصرف بــرق رمزارز هــا را کنترل می کند 
و تاکنون در شــهر تهران، حــدود ۹ هزار مرکز 
غیرمجاز اســتخراج رمزارز در مجموع شناسایی 
 و تجهیــزات آن ها ضبط شــده که ایــن برنامه

 ادامه دار است.
ناظریان می گوید: این ۹ هزار مرکز، از تعرفه های 
مختلفی حتی تعرفه خانگی استفاده می کردند. 
در مورد این اســتفاده های غیرقانونــی از برق، 
تعارفی وجود نــدارد؛ حتی اگــر مجموعه های 
مرتبط و منتسب به دولت باشــند. اگر استخراج 
غیرمجــاز رمزارز هــا از ســوی مجموعه هــای 
دولتی هم باشــد، حتما اســامی آن ها را منتشر 
 خواهیم کــرد؛ همانطور که قبال هــم مواردی را 

منتشر کرده ایم.
شــرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
)توانیر( اعالم کرد: تاکنون هفت هزار و ۹۸ مرکز 

غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و تعداد 2۳۳ هزار 
و 5۷5 دستگاه جمع آوری شده است. در دو هفته 
اخیر ۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز، کشف و 
جمع آوری شده که نکته قابل توجه در این موضوع، 
افزایش تأثیر گزارش های مردمی در کشف مراکز 
غیرمجاز بوده که نشان دهنده حساسیت مردم در 

این زمینه است.
از این تعــداد مراکــز غیرمجاز، ۳6۴ دســتگاه 
ماینــر بــا ظرفیــت مصرفــی ۹۱0 کیلووات 
کشف شــده اســت. ۴۴ درصد از این کشفیات 
توســط گزارش هــای مردمــی، ۱۷ درصــد از 
طریق بازرســی های محلی و ۳۹ درصد با سایر 
روش ها انجام شــده کــه در گزارش پیشــین، 
ســهم گزارش های مردمــی از این کشــفیات 
۱۹ درصد بــوده و بخش عمده ای از کشــفیات 
مربوط به اســتان های تهران، خراســان رضوی، 
 اصفهــان، خوزســتان، آذربایجــان شــرقی 

و فارس است.
بر ایــن اســاس، در مجموع تاکنــون هفت هزار 
و ۹۸ مرکز غیرمجاز اســتخراج رمزارز کشــف 
و تعــداد 2۳۳ هــزار و 5۷5 دســتگاه رمــزارز 
جمع آوری شده اســت. هر دســتگاه استخراج 
بیت کوین )ماینر( به طور متوســط توان مصرفی 
به اندازه پنج یخچال 20 فــوت و چهار کولر آبی 
دارد و بــه همین دلیل اســتخراج های غیرمجاز 
بــه دلیــل ایجــاد اختــالل در شــبکه توزیع، 

 می تواند باعــث بروز آســیب به وســایل برقی 
شهروندان شــود. هم وطنان می توانند در صورت 
مشاهده تخلف، موارد را از طریق سامانه اینترنتی 
https://www.tavanir.org. سمات به آدرس

ir/samaat یا اپلیکیشــن »برق من« گزارش 
کنند که پس از بررسی و صحت سنجی گزارش، 
به افشــاکنندگان پاداش نقدی تعلق می گیرد و 
اطالعات افشــاکنندگان )ســوت زنان( محرمانه 

باقی می ماند.
انجام مانورهای شناســایی و جمــع آوری مراکز 
رمز ارزهای غیرمجاز، انجام بازرســی های محلی 
و موردی به منظور شناسایی و جمع آوری مراکز 
غیرمجاز، اســتفاده از گزارش هــای مردمی در 
خصــوص شناســایی ایــن مراکــز غیرمجاز، 
ایجاد امــکان دریافت گــزارش مردمی از طریق 
اپلیکیشــن »برق من«، اســتفاده از روش های 
فنی برای کشــف مراکــز غیرمجاز اســتخراج 
رمزارز، هماهنگی بــا پلیس امنیــت اقتصادی 
ناجا و هماهنگی با دادســتانی کل کشــور اهم 
اقدام های انجام شــده برای جمــع آوری مراکز 
غیرقانونــی اســتخراج رمز ارزها اســت. رمزارز 
گونه ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد 
پول و تأییــد اصالت تراکنش پول با اســتفاده از 
الگوریتم های رمزگذاری کنترل شــده و معموالً 
 به طــور نامتمرکز بدون وابســته بــه یک بانک 

مرکزی کار می کند.

کارشناس بازار سرمایه گفت: نکته اساسی که باید 
در زمینه توکن های هدیه به آن توجه شــود این 
اســت که افراد به هیچ عنوان حساب اصلی خود 
را نباید به عنوان آدرس بــرای واریز این توکن ها 

اعالم کنند. 
حسین مرید سادات گفت: توکن های هدیه یکی از 
مولف هایی هستند که در بازار کریپتو کامال مرسوم 
هستند؛ به طور مثال وقتی یک توکن، یک صرافی 
یا یک هشتک را بخواهند معرفی و برجسته کنند 
 معموال از توکن های هدیه برای این فرآیند استفاده 

می کنند.
به گفته این کارشناس بازار رمزارزها؛ شرایط کاری 
اغلب این توکن ها به این صورتی است که باید بروید 
کانال های شــبکه های اجتماعی و موارد مطرح 
دیگر را فالو کنید یا توییت مشــخصی را الیک و 
آن را در لیست خود داشته باشید تا هدیه به شما 

تعلق گیرد.  
مرید سادات می گوید: در زمینه توکن های هدیه 
فضای تاریکی وجود دارد و دســتیابی به حساب 
افراد می تواند برای آن ها اتفاقات ناخوشــایندی 

را  رقم بزند.
در نهایــت معموال ایــن توکن هــای هدیه برای 
معروف شدن یک جریان یا صرافی جدید متمرکز 
یا غیر متمرکز اســتفاده می شــوند و بسیاری از 
 آن ها هم به سرعت می ســوزند و به شکلی از بین 

می روند. 
در آخر این خود افراد هســتند کــه باید احتیاط 
الزم را در حــوزه رمــز ارز ها و موارد وابســته به 
آن رعایت کنند. توکــن به هرگونــه دارایی که 
از طریق تراکنــش دیجیتال و رمزنــگاری قابل 

نقل و انتقال باشــد، می گویند. آن ها در بســتر 
بالکچین و بر اســاس خصوصیاتی که توســعه 
 دهنــدگان آن هــا تعریــف می کننــد ایجــاد 

می شوند. 
در کل سه مدل توکن هدیه وجود دارد؛ یک مدل 
به تعــداد برنده ها تعدادی توکن مشــخص داده 
می شــود و دیگری توکن ها بین برندگان تقسیم 
می شــود و مدل آخر این که اصــال توکنی داده 
 نمی شود و تنها از اسم توکن هدیه به عنوان قالب 

استفاده می شود.

استخراج غيرقانونی رمزارز از سوی دولتی ها، اعالم عمومی می شود

کشف ۹ هزار مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز 

توکن های هدیه در کمین حساب های اصلی بازار ارز دیجیتال

وزیــر ارتباطــات پذیــرش اولیــن کســب وکار دیجیتــال در 
فرابــورس را نقطــه عطفــی بــرای توســعه اقتصــاد دیجیتال 
و رشــد اســتارت آپهــا عنــوان کــرد و گفــت: حجــم بــازار 
 اقتصــاد دیجیتــال بــه ۱0 درصــد تولیــد ناخالــص ملــی 

می رسد. 
به گزارش وزارت ارتباطات، عیســی زارع پور پذیرش اولین کسب 
و کار دیجیتال در فرا بــورس را نقطه عطفی برای توســعه اقتصاد 
دیجیتال و رشد شــکوفایی کسب و کارها و شــرکت های استارت 
آپی در کشــور عنوان کرد و گفــت: با پذیرش این شــرکت در فرا 

 بورس مسیر برای دیگر شــرکت ها و استارت آپ های حوزه فناوری 
اطالعات هموار شد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تشــکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال 
در دولت با اختیارات اصــل ۱۳۸ و ۱2۷، تاکید کرد: دولت فناوری 
ارتباطات و اطالعات را یک فرصت برای توسعه کشور می داند و کاماًل 
از کسب و کارهای دیجیتال حمایت می کند و امیدوارم با رفع موانع 
 این حوزه شاهد اســتفاده حداکثری از فناوری برای حل مشکالت 

کشور باشیم. 
وی بــا بیــان اینکــه جوانــان مــا از جوانــان دیگــر کشــورها 

چیــزی کــم ندارنــد، افــزود: مــا مســئولین نیــز بایــد در 
 کنــار ایــن جوانــان نخبه قــرار بگیریــم و موانــع ســر راه آنها 

را برداریم.
زارع پور بــا اظهــار امیدواری نســبت به شــکل گیری کســب 
و کارهــای جدیــد، تصریح کــرد: امیدواریم با توســعه کســب 
و کارهــای حــوزه دیجیتــال بتوانیم حجم ایــن بــازار را به ۱0 
درصد تولید ناخالــص ملی برســانیم و نتیجه آن بــا خلق ثروت 
 و ایجاد اشــتغال و کمک به حل مشــکالت کشــور، در نهایت به 

مردم برسد.

وزير ارتباطات:

حجم بازار اقتصاد دیجیتال به ۱۰درصد تولید ناخالص ملی می رسد


