
دیده بان رقابت روسیه شرکت گوگل را به دلیل 
سوءاستفاده از موقعیت برتر خود در بازار میزبانی 
ویدئو، دو میلیــارد روبــل )۳۴.۲ میلیون دالر( 

جریمه کرد.
به گزارش ایســنا، با گســترش کارزار مقابله با 
شرکتهای فناوری خارجی در روسیه، این تصمیم، 
جدیدترین جریمه چند میلیون دالری است که 

علیه گوگل صادر می شود.
سرویس ضد انحصارطلبی فدرال روسیه اعالم کرد 
گوگل از موقعیت برتر خود در بازار سرویس های 
میزبانی ویدئوی یوتیوب سوءاستفاده کرده است 
و باید در مدت دو ماه از زمان صدور این جریمه، 

آن را پرداخت کند.
گــوگل در بیانیــه ای بــه رویترز اعــالم کرد: 
این شــرکت متــن تصمیــم رســمی را برای 

 مشــخص کــردن اقدامــات بعدی، بررســی 
خواهد کرد.

روســیه زیرمجموعه گوگل در این کشــور را در 
ماه های اخیر هدف جریمه هــای متعددی قرار 
داده است و هفته گذشــته دادگاهی دستور داد 
گوگل به دلیل امتناع مکرر از حذف محتوایی که 
در روسیه غیرقانونی محسوب می شود مانند اخبار 
جعلی درباره حمله روسیه به اوکراین، باید ۲۱.۱ 
میلیارد روبل )۳۵۸.۷ میلیون دالر( پرداخت کند.

از زمان آغاز جنگ در اوکراین، مسکو حمالت به 
شرکتهای فناوری غربی را تشدید کرده تا کنترل 
بیشتری در فضای آنالین اعمال کند و از بازیگران 
بومی برای کنار زدن رقیبان غربی شان حمایت 

کرده است.
گازپروم مدیا که رســانه وابســته به غول گازی 

گازپروم است، به شکل وسیعی »روتوب« را تبلیغ 
کرده که جایگزین روسی برای یوتیوب است و این 
سرویس روسی شاهد افزایش چشمگیر ترافیک از 

فوریه بوده است.
یوتیوب که رسانه های تحت حمایت دولت روسیه 
را در سراسر جهان مســدود کرده است، از سوی 
رگوالتور ارتباطات و سیاستمداران روسیه تحت 

فشار شدیدی قرار دارد.
بر اساس گزارش رویترز، گوگل فروش تبلیغات 
آنالین در روســیه را اوایل مارس متوقف کرد اما 
بعضی از خدمات رایگان خود را حفظ کرده است. 
زیرمجموعه روسی گوگل پس از این که مقامات 
روسیه حســاب بانکی این شــرکت را توقیف و 
پرداخت حقوق و هزینه هــا را غیرممکن کردند، 

رسما اعالم ورشکستگی کرد.

دولت بایدن اعالم کرد در راســتای برنامه قبلی 
برای استفاده از ذخایر اضطراری به منظور مهار 
رشــد قیمت ها، ۲۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر 

نفت استراتژیک را خواهد فروخت.
به گزارش ایسنا، دولت آمریکا اواخر مارس اعالم 
کرده بود به مدت شــش ماه، روزانه یک میلیون 
بشکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک که در سواحل 
لوییزیانا و تگزاس نگهداری می شــوند، برداشت 

خواهد کرد.
یک مقام ارشد دولتی گفت: آمریکا پیش از این 
۱۲۵ میلیون بشــکه نفت از ذخایر استراتژیک 
فروختــه و حــدود ۷۰ میلیون بشــکه نفت به 
خریداران تحویل داده شــده اســت. برداشت از 
ذخایر نفت اســتراتژیک، نیاز شرکتهای نفت و 
پاالیشی را همزمان با احیای تولید صنعت نفت 

پس از افولی که در اوج پاندمی کووید ۱۹ داشت، 
تامین می کند. اداره اطالعات انرژی آمریکا ماه 
میالدی جاری اعالم کرد تولیــد نفت آمریکا در 
سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۱.۹ میلیون بشکه در روز 
و در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۲.۸ میلیون بشکه در 
روز در مقایســه با ۱۱.۲ میلیون بشکه در روز در 
سال ۲۰۲۱، رشــد خواهد کرد. تولید این کشور 
در سال ۲۰۱۹ به رکورد ۱۲.۳ میلیون بشکه در 

روز رسیده بود.
وزارت انــرژی آمریکا در مه اعالم کــرد: آمریکا 
در پاییز پروســه خرید ۶۰ میلیون بشــکه نفت 
برای ذخایر اســتراتژیک را آغاز خواهد کرد که 
نخستین گام برای پر کردن مجدد این ذخایر پس 
از برداشــت ۱۸۰ میلیون بشکه نفت از آن است. 
این وزارتخانه به زودی مقرراتی را برای پر کردن 

مجدد ذخایر استراتژیک که سطح آنها به ۴۷۵.۵ 
میلیون بشکه سقوط کرده است، پیشنهاد خواهد 
کرد. یک مقام آمریکایی به خبرنگاران گفت: خرید 
نفت برای پر کردن ذخایر استراتژیک با تقاضا برای 
نفت در کوتاه مدت رقابت نخواهد کرد و احتماال 

پس از سال مالی ۲۰۲۳ انجام می گیرد.
تحلیل وزارت خزانه داری آمریکا نشــان داد که 
برداشــت از ذخایر نفت اســتراتژیک به همراه 
برداشت هماهنگ شــده با متحدان واشنگتن، 
قیمت بنزین در جایگاه های ســوخت را حداکثر 

۴۰ سنت در هر گالن کاهش داده است.
برایان دیس، مشــاور اقتصادی کاخ سفید اعالم 
کرد دولت بایدن قصد دارد پس از برنامه شــش 
ماهه، به برداشــت نفت از ذخایر اســتراتژیک 

ادامه دهد.

سیاســت گذاران بانک ژاپن افزایش دســتمزدها را 
کلیدی برای دستیابی به هدف تورم دو درصدی خود 
می دانند و بر عزم بانک برای پایین نگه داشتن نرخ های 
بهره با وجود نشانه های فزاینده فشار قیمت ها تاکید 

کردند.
به گزارش اکونومیک، بر اساس صورتجلسه تعیین 
نرخ روز سه شنبه، سیاست گذاران بانک ژاپن بر لزوم 
حفظ نرخ های بهره فوق العاده پایین برای حمایت از 
اقتصاد شکننده و اطمینان از همراهی افزایش تورم با 

دستمزدهای باالتر توافق کردند.
با این حال، برخــی از اعضای هیــات مدیره ۹ نفره 
خواهان افزایش قیمت ها بودند که منجر به تغییر در 

تصورات مردمی شد که از دیرباز بر این باور بودند، تورم 
و دستمزدها در آینده افزایش چندانی نخواهند داشت.

البته اعضا توافق کردند که اقتصاد برای مقابله با ضربه 
ناشــی از افزایش قیمت کاالهــا و اختالالت عرضه 
ناشــی از قرنطینه های کووید-۱۹ چین، به حمایت 
پولی گسترده نیاز دارد. یکی از اعضای هیات مدیره 
گفت: ژاپن باید اقتصاد مقاومتی ایجاد کند که در آن 
مصرف همچنان افزایش یابد حتی زمانی که شرکت ها 

قیمت ها را افزایش دهند.
یکی دیگر از اعضای این بانک اظهار کرد: بانک مرکزی 
ژاپن باید تســهیالت پولی را حفظ کند تا زمانی که 
افزایش دستمزدها به یک روند تبدیل شود و به ژاپن 

کمک کند تا به هدف قیمتی خــود به طور پایدار و 
باثبات دست یابد. شاخص قیمت  مصرف کننده ژاپن 
در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۲.۲ درصد افزایش 
یافت که بیشتر از هدف بانک مرکزی بود و بیشتر به 
دلیل افزایش هزینه های سوخت و کاال ناشی از جنگ 

در اوکراین است.
در نشســت ژوئن، بانــک مرکزی ژاپن، نــرخ بهره 
فوق العاده پایین را حفظ کرد. این بانک متعهد شــد 
از ســقف بازده اوراق قرضه با خریــد نامحدود دفاع 
کند و موج جهانی انقباض پولی را در جهت نشــان 
 دادن عزم خود برای تمرکز بــر حمایت از بهبودی 

ضعیف مهار کند.

با اینکه دو ســال دیگر به بازی های المپیک ۲۰۲۴ 
پاریس باقی مانده است اما نگرانی ها در مورد افزایش 

هزینه ها و امنیت این رویداد در حال افزایش است.
به گزارش ایسنا، دولت این کشور اعالم کرد که قیمت 
کل بازی ها در حال حاضر به حدود ۸.۳ میلیارد یورو 
)۱۱.۸ میلیارد دالر ســنگاپور( شــامل تسهیالت و 
سازمان، از بودجه اولیه ۶.۸ میلیارد یورویی اعالم شده 
در ســال ۲۰۱۸ افزایش یافته است اما هزینه نهایی 
احتماال بیشتر افزایش می یابد زیرا فرانسه امنیت رویداد 
را افزایش می دهد و با هزینه های باالتر از برنامه ریزی 

شده برای ساخت وساز و مصالح مواجه می شود.
پس از نشستی بین امانوئل مکرون و برگزارکنندگان 

رویداد در روز دوشنبه )۲۵ جوالی(، مقامات اطمینان 
دارند که فرانسه این رویداد و مراسم افتتاحیه آن را برای 

تماشاگران ایمن خواهند کرد.
برنامه دولت برای صف آرایــی روزانه ۱۱ هزار مامور 
پلیس در زمین و حداکثر ۲۵ هزار مامور امنیتی برای 
جلوگیری از تکرار هرج و مرج در یک مسابقه فوتبال 
در ماه می قرار است به بودجه این رویداد اضافه کند. 

همچنین می تواند تحت تأثیر افزایش تورم قرار گیرد.
فرانسه در حال حاضر با تورمی مقابله می کند که در ماه 
گذشته به ۶.۵ درصد رسید، با این حال دومین اقتصاد 
بزرگ منطقه یورو به دلیــل تالش های مکرون برای 
کاهش هزینه های فزاینده انرژی، بهتر از سایرین عمل 

کرده است. ژان پاسکال گایانت، اقتصاددان متخصص 
در ورزش به بلومبرگ گفــت: بودجه های اولیه برای 
المپیک بیش از حد می شود. او تخمین می زند که تمام 
بازی های اخیر بیش از ۱۰ میلیارد یورو هزینه داشته اند 
و بودجه بیشتری برای تکمیل کارهای ساخت وساز 
به موقع الزم است. این مقام دولتی گفت که کمیته 
سازماندهی به دنبال افزایش منابع حاصل از حامیان 
مالی است. یک مقام در دفتر مکرون در نشست خبری 
به خبرنگاران گفت که دولت انتظار دارد که مقامات 
دولتی و عمومی با حدود ۱.۷ میلیارد یورو کمک کنند. 
این مقام مسئول افزود: در حال حاضر برنامه ای برای 

افزایش قیمت بلیت ارائه نشده است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
ایران با تایید خبر سرقت کابل های مسی در منطقه 
دو تهران، اعالم کرد این اختــالالت به زودی رفع 

می شود.
به گزارش ایسنا، روز سه شــنبه برخی از کاربران 
در منطقه واقع در خیابان شریعتی تقاطع بزرگراه 
رســالت تا بزرگراه شــهید همت، اعالم کردند که 
تلفن های ثابت این ناحیه به علت سرقت کابل های 

تلفن، به طور کامل قطع شــده و مشترکان توانایی 
برقراری ارتباط از طریق تلفــن و اینترنت ثابت را 

ندارند.
در این زمینــه محمدرضــا بیدخــام - مدیرکل 
ارتباطــات و امــور بین الملل شــرکت مخابرات 
ایران- به ایسنا اعالم کرد: متاسفانه به علت سرقت 
انجام شــده در برخی از خطوط ارتباطی شــرکت 
مخابرات ایران واقع در تقاطع اتوبان شــهید همت 

و خیابان شریعتی، شــاهد اختالالتی در برخی از 
شماره های مشترک این ثابت منطقه هستیم.

بیدخام خاطرنشان کرد: با تالش انجام شده در حال 
حاضر خطوط ارتباطی فیبر نوری منطقه طبیعی 
بوده و ارتباطات در حالت پایدار است و پیش بینی 
می شود در روز چهارشــنبه، اختالالت موجود در 
برخی از مشــترکین تلفن ثابت با توجه به شرایط 

خاص  منطقه نیز رفع مشکل شود.

بیت کوین ممکن است با سقوط مجدد به ۱۹ هزار دالر 
روبرو شود و دلیل احتمالی آن این است که خرس ها فشار 
فروش زیادی را ایجاد می کنند. به گزارش تودی، طبق 
نموداری که توسط تحلیلگر، ویل کلمنته در ۲۴ جوالی 
به اشتراک گذاشته شده است، اگر بیت کوین به هر دلیلی 
به زیر محدوده ۲۲ هزار دالر سقوط کند، به احتمال زیاد 

شاهد کاهش مجدد به منطقه ۱۹ هزار دالری خواهیم 
بود. با این حال، بســیاری از معامله گران و تحلیلگران 
امیدوارند که بیت کوین بار دیگر به زیر آستانه ۲۲ هزار 
دالر نزول نکند زیرا جریان های ورودی فراوانی به بازار 
وجود دارد که جهش قیمت در آینده را به یک مشکل 
واقعی برای بازار تبدیل می کند. البته شایان ذکر است که 

جریان های ورودی نهادی هنوز در سطح نسبتا پایینی 
قرار دارند که مخالف موفقیت بیت کوین در بازار در آینده 

قابل پیش بینی هستند.
کوین گزارش کرد که با بدتر شدن مشکالت بازار نزولی، 
صرافی کویــن بیس بار دیگر بــه پایین ترین حد خود 

نزدیک می شود.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی از توزیع روزانه بیــش از ۱۰۰ میلیون بنزین 
به صورت میانگین در کشــور طی چهار ماه ســال 

۱۴۰۱ خبر داد.
افشــین مهدوی در این رابطه اظهــار کرد: از یکم 
فروردین ماه ســال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه امســال 
به طور میانگین روزانــه ۱۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار 

لیتر بنزین در کشور توزیع شده است.

طبق اعالم وزارت نفت، وی افزود: میانگین توزیع 
روزانه نفت گاز در کشور در بازه زمانی یکم فروردین 
تا ۳۱ تیرماه امســال روزانــه ۱۰۷ میلیون و ۶۰۰ 
هزار لیتر بوده اســت. به گزارش ایســنا، میانگین 
مصرف روزانه بنزین کشور در سال ۱۴۰۰، حدود 
۸۷ میلیون لیتر بود کــه این عدد حاکی از افزایش 
حدود ۱۴ درصدی مصرف بنزین کشــور در بازه 
زمانی ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امســال در 

مقایسه با مدت مشــابه پارسال )۱۴۰۰( در کشور 
است. مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور 
از جمله اولویت هایی است که وزارت نفت و به تبع 
آن شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران در صدر برنامه های خود قرار داده اســت، اما 
کاهش فاصله بین تولید و مصرف کنونی و افزایش 
خیره کننده مصرف بنزین در سبد سوخت خودروها 

زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است.

فروش ۲۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک آمریکاگوگل ۳۴ میلیون دالر در روسیه جریمه شد

هزینه بازی های المپیک ۲۰۲۴ سرسام آور شدکاهش نرخ بهره، اقتصاد ژاپن را نابود می کند؟

اختالل در خطوط ارتباطی به علت سرقت کابل های مسی

بیت کوین دوباره ۱۹ هزار دالر را تجربه می کند؟

میانگین مصرف روزانه بنزین به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسید
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وزیر راه و شهرسازی ابالغ کرد؛

ایران خودرو 
برای فروش سهام 

فراخوان داد

وعده اجرایی شدن 
کاال برگ الکترونیک از 

شهریور ۱۴۰۱

افزایش سود 
وام مسکن مهر
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سرمقاله

اثر مخرب 
خلق پول بر تورم

برداشتی که بانک مرکزی 
 در رابطه با کنترل تورم در 
ماه های آینــده دارد خالی 
شــدن بار تورمی حذف ارز 
ترجیحی است. این نهاد تصور می کند گرانی ها 
و تورمی که اتفاق افتاد مربوط به تبعات و شــوک 
حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اســت و در آینده 
این بار تخلیه خواهد شد. هرچند ممکن است این 

اظهارنظر تا...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه ۳

۴

۲

آب گرفتگی 
برنج های  وارداتی

برگشت
سبز  بورس

شرایط پرداخت وام های خرد تسهیل می شود؟

سهام   وثیقه    وام   می شود
صفحه۳

صفحه۲

رونق  تولید  در خرداد ۱۴۰۱
شاخص   تولید   شرکت های   صنعتی   بورسی  نسبت   به  

ماه   مشابه   سال   قبل   ۴.۹  درصد   افزایش   پیدا   کرد

 مدیــرکل دفتــر واردات گمــرک ایــران گفت: 
برنج های وارداتی به زاهــدان که دچار آبگرفتگی 
شد، در محوطه ای دپو شــده که حفظ و نگهداری 
آن در حوزه مسوولیت شــرکت انبارهای عمومی 
به عنوان مرجع تحویل گیرنــده کاال بوده و برنج ها 
هنوز به گمرک اظهار نشده اســت. به گزارش ایرنا 
از گمرک، »علی وکیلی« تصریح کرد: پس از اظهار 
کاال به گمــرک، عملیات گمرکی که شــامل اخذ 
مجوزهای الزم و پرداخت حقوق ورودی است، انجام 
و به مرحله ترخیص می رســد. وی افزود: برخالف 
اینکه گمرک تا زمانی که کاال اظهار نشده باشد به 
لحاظ قانونی قادر به انجــام هیچ عملیات گمرکی 
 نیست، با این حال حساسیت های الزم در این زمینه 

به سازمان های مرتبط و...

روند حرکت بازار ســرمایه روز گذشــته برخالف 
روز گذشته صعودی بود و شــاخص های این بازار 
سبزپوش شدند. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس 
روز گذشته با ۵۳۱۹ واحد افزایش به رقم یک میلیون 
و ۴۴۳ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن 
هم ۱۱۳۶ واحد افزایش یافت و در رقم ۳۸۹ هزار و 
۴۳۸ واحد ایستاد. در این بازار ۲۴۷ هزار معامله به 
ارزش ۲۳ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال انجام شد. فوالد 
مبارکه اصفهان، پتروشیمی نوری، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران و پاالیش نفت 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت 
را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم روز 
گذشته ۴۳ واحد افزایش یافت و رقم ۱۸ هزار و ۸۶۲ 

واحد را ثبت کرد. در این...



اقتصاد2
ایران

مرکز ارتباط با مشــتریان بانک 
قرض الحسنه مهر ایران با حضور 

وزیر اقتصاد افتتاح شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن حضور در 
مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض الحسنه 
مهر ایران و افتتاح این مرکز، بر حمایت های 
دولت از بانکداری قرض الحســنه در کشــور 
تأکید کرد.به گزارش روابــط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، »ســید احســان 
خاندوزی« وزیر امــور اقتصــادی و دارایی 
در مراســم مرکز ارتباط با مشــتریان بانک 
قرض الحسنه مهر ایران گفت: حمایت دولت 
از بانک قرض الحســنه یک حمایت نمادین 
و به منظور گســترش نقش قرض الحســنه 
در اقتصاد کشور اســت. برنامه جدی دولت، 
کمک به رفــع نیازهای مردم به وســیله وام 
قرض الحسنه است .وی اظهار داشت: بر اساس 
شاخص های متعارف بانکداری و جهانی، بانک 
قرض الحســنه مهر ایران بهترین نرخ کفایت 
ســرمایه را دارد و پائین ترین نرخ وام در این 
بانک اعمال می شــود و وام های معوق بانکی 
کمترین میزان در بانک قرض الحســنه مهر 
ایران اســت.خاندوزی افزود: وزارت اقتصاد 
در ســال جاری با همکاری بانک های دولتی 
و سایر نهادهای فعال در شبکه بانکی کمک 
کرد که سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به ۲ برابر افزایش یابد و تالش بر این است که 
با هدف افزایش قدرت اعتباردهی این بانک 
و همچنین رفع نیازهای مــردم به وام خرد، 
تا پایان سال و برای دومین  بار سرمایه بانک 
قرض الحسنه مهر ایران مجدداً افزایش یابد.
وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه نسبت کفایت 
سرمایه بانک قرض الحســنه مهر ایران یکی 
از بهترین نســبت ها در میان بانک های فعال 
در شبکه بانکی کشور است، افزود: با قطعیت 
می توان گفت که این بانک یکی از پایین ترین 

معوقات را در شبکه بانکی کشور دارد.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد؛
اعتمــاد بانــک مســکن به 

شرکت های دانش بنیان
مدیرعامل بانک مسکن گفت: امروز دیگر، یک 
ساختمان یا یک شــعبه با وسعت و مساحت 
بــزرگ نمی تواند یــک مزیت بــرای بانک 
باشــد، بلکه خدمات فوری، بهنگام و برخط 
بهتریــن تبلیغ برای بانک اســت.به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا 
، دکتر محمود شایان در حاشیه آیین امضای 
تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک مسکن 
و اپراتور دانش بنیان آی تی  ساز در نمایشگاه 
بورس، بانک و بیمه، با اشــاره بــه نامگذاری 
امسال به »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
اظهار داشــت: پس از فرمایشات رهبر معظم 
انقالب، بانک مســکن بالفاصله این موضوع 
را ســرلوحه کار خود قرار داد و تالش کردیم 
تا در عمل، شعار سال که از سوی مقام معظم 
رهبری تعیین شــده است را محقق کنیم. به 
همین منظور جلسات کارشناسی و فنی بین 
معاونت فناوری اطالعات و مدیران آی تی ساز 
برگزار شد.وی افزود: خروجی جلسات منتج 
به این تفاهم نامه شد تا خدمات بانک مسکن 
 ICT از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر
روستایی به مردم ارایه شود.مدیرعامل بانک 
مســکن، ادامه داد: با توجه به توانمندی ها و 
امکانات شرکت آی تی ســاز از جمله سامانه 
اســتعالم و احراز هویت و همچنین ارتباط با 
دفاتر پیشخوان دولت، می توان از این ظرفیت 
در جهت هدایت بانکداری ســنتی به سمت 
بانکداری الکترونیــک و در نهایت بانکداری 
دیجیتال بهره برد.دکتر شــایان، با تاکید بر 
اینکه بعد از شیوع کرونا بسیاری از فعالیت های 
مردم غیرحضوری شد، گفت: امروز دیگر، یک 
ساختمان یا یک شــعبه با وسعت و مساحت 
بزرگ نمی تواند مزیتی برای بانک باشد، بلکه 
خدمات فوری، بهنگام و برخط، بهترین تبلیغ 
برای بانک اســت.بر اســاس این گزارش، در 
قالب این تفاهم نامه، مشتریان بانک مسکن 
در مناطــق مختلف کشــور از جمله مناطق 
روستایی، می توانند از خدمات بانک، از طریق 
 ICT ۷ هزار دفاتر پیشــخوان دولت و دفاتر
روستایی سراسر کشور بهره مند شوند که در 
فاز اول این پروژه ارایه خدمات از طریق هزار 
دفتر خدماتی فراهم شده است.این روند منجر 
به دسترسی مشتریان بانک مسکن در نقاط 
دور کشور به شعب این بانک، از طریق دفاتر 

مذکور می شود.

بانک ها

سهام عدالت و سهام بورسی 
می توانــد پشــتوانه وثایق 
تســهیالت خرد متقاضیان 
باشــد. این خبری است که 
رئیس سازمان بورس و وزیر 
اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه ستاره سمات یا همان 

سامانه توثیق الکترونیک سهام عنوان کردند.
روز گذشــته فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند 
دارایی ها، با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، معاون راهبردی قوه قضائیه و رؤسای بانک های 

عامل )ملی، رسالت، مهر ایران( آغاز به کار کرد.
براساس قرار است متقاضیان تسهیالت خرد از سهام به 
عنوان پشــتوانه و ضامن در دریافت تسهیالت خرد که 
منظور تسهیالت زیر 100 میلیون تومان است استفاده 
کنند. عملکرد این سیســتم به این شکل است که اگر 
سهامداری )حقیقی یا حقوقی( قصد وثیقه گذاری نزد 
شخص دیگری را داشته باشد، می تواند طی مراحلی و 
تحت نظارت شرکت سپرده گذاری مرکزی، سهام خود 
را به عنوان وجه الضمان نزد شخص دیگری )حقیقی یا 

حقوقی( توثیق کند.
بر همین اساس، در گام های بعدی پذیرش سایر دارائی ها 
نظیر سکه، اندوخته بیمه عمر، گواهی کسر از حقوق و 
غیره برای انجام اموری که نیاز به وثیقه گذاری وجود دارد، 

به این سامانه اضافه خواهد شد.
 اما سوال این است که آیا بانک ها آمادگی اجرایی کردن 
این تصمیم را دارند، آیا اساسا دارایی تحت عنوان سهام 
که به عنوان یک دارایی ریسکی به دلیل نوسان قیمت 
محسوب می شود، برای بانک ها به عنوان وثیقه جذاب 
است. پیش از این طرح هایی تحت عنوان پرداخت وام 
بدون ضامن به بازنشســتگان دولتی، با عدم استقبال 
بانک ها، بهانه تراشــی و ســنگ اندازی همراه شــد و 
متقاضیان را سرگردان بروکراســی و تکمیل پرونده و 

نهایتا ناامید کرد. 
حال باید برخــورد بانک ها در این زمینــه و پرداخت 

تسهیالت به پشتوانه سهام در عمل چگونه خواهد بود.
کامران ندری، اقتصاددان با اشــاره به ریسک سهام در 
وثیقه گذاری به کســب و کار گفت: سهام نوعی دارایی 
ریسکی محسوب می شود و ممکن است به دلیل نوسانات 
بازار ارزش آن تغییر کند. در این شرایط اگر ارزش سهامی 
که به عنوان وثیقه یک وام تعیین شده است، کاهش پیدا 

کند، بانک ها نمی تواند اصــل وام پرداختی را احیا کند 
چه برسد به سودی که قرار بود برای پرداخت این وام از 

مشتری دریافت کند.
ندری افزود: وقتی صحبت از وثایق تســهیالت بانکی 
می شود، بانک ها معموال تمایل دارند وثایقی را دریافت 
کنند که در صورت عمل نکردن مشــتری به تعهدات 
بتوانند از آن طریق مبلغ و وام پرداختی را جبران کنند؛ 
از همین رو با توجه به نوسانات بازار سهام به نظر می رسد 
چون این نوع وثیقه با ریسک هایی برای بانک ها همراه 
اســت، چندان مورد اقبال از سوی بانک ها قرار نگیرد و 
احتمال اینکه بانک ها در عمل اقــدام به این کار کنند، 
پایین است.  وی ادامه داد: از طرفی به نظر می رسد چنین 
شرایطی با رسالت و وظایف بانک مرکزی در این زمینه که 
متعهد است در جهتی سیاست گذاری کنند که در جهت 
منافع بانک ها باشد نیز در تعارض است.  اما موضوعی که 
مورد تاکید و قابل اهمیت است این است که تقویت نظام 
اعتبارســنجی بانک ها برای پرداخت تسهیالت خرد و 

کالن ضروری است.
کامران ندری، اقتصاددان با اشاره به تقویت سیستم بانکی 
گفت: افزایش سرمایه بانک ها و خروج دارایی منجمد باید 
در دستور کار قرار گیرد. وقتی دارایی ای در سیستم بانکی 
منجمد است و درآمدی برای بانک ندارد، باید خارج شود 
و سالم سازی ترازنامه اتفاق افتد. بهترین و اصولی ترین کار 
این است که اختیارات بانک مرکزی افزایش پیدا کند این 
کمکی است که وزارت اقتصاد و دولت می تواند به بانک 
مرکزی داشته باشد تا این نهاد نیز وظایف قانونی و اصولی 
خود را در قبال بانک ها انجام دهد و بانک ها نیز در قبال 

مشتریان تسهیل گری بیشتری داشته باشند.
وی افــزود: همچنین اقدامات الزم در راســتای بهبود 
وضعیت نظام بانکی و استقالل بانک مرکزی باید صورت 
بگیرد و این بانک بدون مداخالت سیاسی و تاثیرپذیری از 

نفوذ افراد بتواند وظایف خود را انجام دهد.
  ندری ادامه داد: متاسفانه این مشکل وجود دارد که بانک 
مرکزی در سیاستگذاری پولی و نظارت بر بانک ها ممکن 
است تحت تاثیر افراد پرنفوذ و ذی نفع قرار گیرد. بنابراین 
به نظر می رسد قبل ازهر اقدامی بهترین کار این است که 
بانک مرکزی در راستای ایفای تعهدات و وظایف خود 

استقالل کافی داشته باشد.
وی اضافــه کــرد: بانک ها نیز الزم اســت سیســتم 
اعتبارسنجی خود را تقویت کنند و در مورد مشتریان 
خوش حساب و افرادی که ارتباط بلندمدتی با آنها دارند 
و یا شرایط باثباتی از نظر شغلی و... دارند مقررات دست 

و پاگیر را کاهش دهند و شرایط ضامن را تسهیل کنند.   
در حال حاضر بانک ها در برخورد با همه مشتریان یک 
قاعده کلی دارند و براســاس آن و بدون در نظر گرفتن 
شرایط اعتباری فرد عمل می کنند. بسیاری از بانک ها در 
پرداخت تسهیالت خرد از فردی که شغل دائمی و با ثبات 
دارد،  همان وثایق و تعداد ضامن را طلب می کنند که از 
فردی که شغل موقت دارد. بنابراین جای اینکه بانک ها 
سیستم اعتبارسنجی خود را در جهت پرداخت تسهیالت 
خرد تقویت کنند، وجود دارد. اما همین موضوع را نیز 

نمی شود به صورت دستوری به بانک ها تحمیل کرد.

وزیر اقتصاد:سهام عدالت و سهام بورسی پشتوانه 
وثایق تسهیالت خرد است 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دارندگان سهام عدالت 
و سهام بورسی می توانند از سبد مالکیت خود در سیستم 
قضایی و شبکه بانکی به عنوان پشــتوانه و برای وثایق 
تسهیالت خرد استفاده کنند.  »سید احسان خاندوزی« 
در مراسم رونمایی از سامانه ستاره گفت: سامانه ستاره 
یک نوآوری نهادی بین نهاد شبکه پولی، بورس و سیستم 
قضایی است و می تواند پیونددهنده ظرفیت هایی باشد 

که وجود داشته اما به رسمیت شناخته نمی شد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: مردم از این پس می توانند از دارایی 
خود در بورس، سهام عدالت به عنوان وثایق برای دریافت 
خدمات بانکی از جملــه وام خــرد و دریافت خدمات 
دستگاه قضایی استفاده کنند. وی تاکید کرد: از این پس، 
با برقراری سامانه ستاره می توان به صورت برخط و بدون 
تشریفات اداری به ۵0 میلیون سهامدار وثیقه برای شبکه 

بانکی و دستگاه قضایی صادر کرد.
خاندوزی گفت: در فازهای بعدی نه تنها سهامداران و 
دارندگان سهام عدالت می توانند از مزایای سامانه ستاره و 
ارایه وثایق استفاده کنند بلکه دارندگان اوراق مشارکت، 
گواهی سپرده، گواهی طال هم می توانند با تشکیل سبد 

مالکیت از این ابزار به عنوان وثیقه بهره ببرند.
وی گفت: افرادی که پیش از این برای دریافت وام ٣0 تا 
100 میلیون تومانی دچار مشکل مربوط به ضمانت و 
وثیقه بودند امروز با ارایه وثیقه سهام می توانند این مشکل 

را برطرف کنند.

رییس سازمان بورس:وثیقه سهام؛ راهی برای رفع 
مشکل و نیاز مالی سهامداران

ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه گفت: 
اکنون سهامداران می توانند به جای فروش سهام، سهام 

خود را به عنوان وثیقه در اختیــار بانک قرار دهند و وام 
دریافت کنند.

»مجید عشقی« در مراسم رونمایی از فاز نخست سامانه 
وثیقه گذاری الکترونیک )ستاره( افزود: اگر سهامداران 
خرد در بازار ســرمایه نیازمند وجه باشند چاره ای جز 
فروش سهام نداشتند و اگر بازار وضعیت خوبی نداشت 

فروش به صرفه نبود.
عشقی گفت: اکنون دیگر سهامداران می توانند به جای 
فروش سهام، سهام خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک 

قرار دهند و وام دریافت کنند.
رییس سازمان بورس و اواراق بهادار اظهار داشت: سهام 
در وثیقه بانک قرار می گیرد و بعد از بازپرداخت، سهام 

آنها آزاد می شود و در اختیار فرد قرار می گیرد.
عشــقی اظهار داشــت:  برای وثیقه گذاری الکترونیک 
سهام با کمک شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و 
شرکت سپرده گذاری مرکزی کارهای فنی انجام شده 
و وثیقه گذاری سهام به صورت الکترونیک در چند ثانیه 

انجام می شود.
رییس سازمان بورس خاطرنشان کرد: در گذشته فرآیند 
مربوط به وثیقه گذاری سهام نیازمند چند روز زمان بود 
و باید از طریق مراجعه به دفاتر کارگزاری و اسناد رسمی 
انجام می شد، اما اکنون در چند ثانیه سهام افراد به عنوان 

وثیقه وام ها استفاده می شود.
ضرورت توجه به نوسانات بورس برای وثیقه گذاری سهام
در این مراسم دادستان کل کشور با درخواست از سازمان 
بورس برای اتصال سامانه وثیقه گذاری الکترونیک به قوه 
قضاییه، گفت: برای استفاده از سهام به عنوان وثیقه، باید 

به نوسانات بورس توجه کنیم.
حجت االسالم منتظری گفت: این موضوع درباره دریافت 
وام از بانک های عامل )ملی، رســالت، مهر ایران( هم 
امکان پذیر است و سهامداران با توجه به مراحل تعریف 
شــده در این بانک ها هم می توانند با توثیق از دریافت 

تسهیالت بهره ببرند.
وی خاطرنشان کرد: به نوسان بورس هم در این زمینه 
باید توجه کنیم که این نوسانات معادل ۵0 درصد باشد 
یا بیشتر که به محض کسب نتیجه آن را به مردم اطالع 

رسانی خواهیم کرد.
حجت االسالم منتظری گفت: در مساله توقیق سهام 
احتماال الزم به وجود سند نیست بلکه از خودرو و طال 
می توان اســتفاده کرد، هر آنچه که مالکیت داشــته 
 باشــد و قاضی بتواند حق طرف را تامین کند استفاده 

خواهیم کرد.

شرایط پرداخت وام های خرد تسهیل می شود؟

سهام   وثیقه    وام   می شود

رشد 5 هزار واحدی بورس تهران
برگشت سبز  بورس

روند حرکت بازار سرمایه روز گذشته برخالف 
روز گذشــته صعودی بود و شاخص های این 

بازار سبزپوش شدند.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشــته با ۵٣1۹ واحد افزایش به رقم یک 
میلیون و ۴۴٣ هزار واحد رسید. شاخص کل 
با معیار هم وزن هم 11٣۶ واحد افزایش یافت 
و در رقم ٣۸۹ هزار و ۴٣۸ واحد ایستاد. در این 
بازار ۲۴۷ هزار معامله به ارزش ۲٣ هزار و ٣٣٣ 

میلیارد ریال انجام شد.
فوالد مبارکــه اصفهان، پتروشــیمی نوری، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع 
مس ایران و پاالیش نفت اصفهان نســبت به 
ســایر نمادها بیشــترین تأثیر مثبت را روی 

بورس گذاشتند.
شــاخص کل فرابورس هم روز گذشــته ۴٣ 
واحد افزایــش یافت و رقم 1۸ هــزار و ۸۶۲ 
واحد را ثبت کــرد. در این بــازار 11۵ هزار 
 معامله به ارزش ۷1 هزار و ۸٣۹ میلیارد ریال

 انجام شد.
پلیمر آریاساسول و پتروشیمی زاگرس نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل 
تولید نیروی برق دماوند، پاالیش نفت الوان، 
بیمه پاسارگاد و تولید برق عسلویه مپنا نسبت 
به سایر نمادها بیشــترین تأثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.

وصول ۴ میلیارد دالر از صادرات گاز طی ۴ ماه
منع واردات هیچگونه فرآورده ای 

را نداریم
وزیر نفت گفت: طی چهار ماه نزدیک به چهار 
میلیارد دالر وصول از صادرات گاز را داشتیم 
که تقریبا می توان گفت معــادل کل وصول 

صادرات گاز در سال 1۴00 بوده است.
به گزارش ایلنــا، جواد اوجی وزیــر نفت در 
پایان جلســه هیات دولت با حضور در جمع 
خبرنگاران عنوان کرد: طی چهار ماه نزدیک 
به چهار میلیارد دالر وصــول از صادرات گاز 
را داشتیم که تقریبا می توان گفت معادل کل 
وصول صادرات گاز در سال 1۴00 بوده است 
و این نشــان می دهد که ما به تکالیف مان در 

بودجه عمل کرده ایم.
وی افزود: در بحث جذب سرمایه گذاری هم 
در داخل و هــم در خارج از کشــور در بحث 
قراردادهای توســعه میادیــن نفتی و گازی 
تالش کردیم امروز هم در هیئت دولت مصوب 
شد میادینی که ضریب بازیافت شان زیر ۲0 
درصد بود تا ضریــب ٣٣ و ٣۴ درصد افزایش 
پیدا کرد و دولت به وزارت نفت اجازه داد برای 
استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی که 

این نوید خوبی است.
اوجی با بیــان اینکه تا امــروز نزدیک به 1۴ 
میلیــارد دالر قــرارداد و تفاهم نامه در بحث 
توسعه میادین نفتی و گازی داشتیم و بخشی 
از این قراردادها که امضا شده با کشور روسیه 
بوده که در بحث توسعه میادین نفتی بالخص 
میادین مشــترک نفتی و گازی بوده اســت، 
گفت: خوشــبختانه طی دو هفته یا سه هفته 
پیش در جراید هم مطرح شد که میادین نفتی 
آزادگان که بزرگترین میدان نفتی مشترک 
با عراق اســت، بالغ بر ۷ میلیارد دالر استفاده 
از توان و ظرفیت منابع مالی داخل کشــور را 
داشته که ۶ بانک و ۶ هلدینگ بزرگ اقتصادی 
مشارکت می کنند و در توســعه این میدان 

سهامدار می شوند.

اخبار
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تولیــد  شــاخص   ،1۴01 خردادمــاه  طــی 
شــرکت های صنعتــی بورســی نســبت بــه ماه 
مشــابه ســال قبل بــا افزایــش ۴.۹ درصــدی و 
 شــاخص فروش با افزایــش 1٣.٣ درصــدی مواجه 
شــده اســت. مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی از 
شاخص تولید، فروش و قیمت شــرکت های بورسی 
منتشر کرد. بر این اســاس، تحلیل روند رشد بخش 
صنعــت از جنبه های مختلــف، عاملــی کلیدی در 
تحلیل های ُخــرد و کالن اقتصادی و یکــی از ارکان 
تصمیم گیری در حوزه اقتصاد اســت. شاخص تولید 
بخش صنعت به دلیل تأثیر نوســانات سطح فعالیت 
صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص 

مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.
طی خردادماه 1۴01، شــاخص تولید شرکت های 
صنعتی بورسی نســبت به ماه مشابه ســال قبل با 
افزایش ۴.۹ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۷.۹ 
درصدی مواجه شده اســت. در این ماه نسبت به ماه 
مشابه سال قبل، 10 رشته فعالیت افزایش در شاخص 
 تولید و ۵ رشــته فعالیت کاهش در شاخص تولید 
داشته اند. رشته فعالیت های »منسوجات«، »خودرو 
و قطعات«، »ماشین آالت و تجهیزات« و »کاشی و 
سرامیک« بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل و رشته فعالیت های 
»ســایر کانی غیرفلزی« و »غذایی و آشامیدنی بجز 
قند و شکر« بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید 

داشته اند. همچنین شاخص تولید شرکت های معدنی 
بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 1۸.۸ 
درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۶.۸ درصدی 
مواجه شده اســت. طی خردادماه 1۴01، شاخص 
فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه 
سال قبل با افزایش 1٣.٣ درصدی و نسبت به ماه قبل 

با افزایش 1٣.۵ درصدی مواجه شده است.
در این ماه نسبت به ماه مشــابه سال قبل 1۲ رشته 
فعالیت افزایش در شــاخص فروش و ســه رشــته 
فعالیت کاهش در شــاخص فروش داشته اند. رشته 
فعالیت های »تجهیزات برقی«، »کاشی و سرامیک«، 
»منسوجات« و »خودرو و قطعات« بیشترین سهم را 
در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال 
قبل و رشته فعالیت های »ســایر کانی غیرفلزی« و 
»غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر« بیشترین سهم 
را در کاهش شاخص فروش داشــته اند. همچنین 
شاخص فروش شــرکت های معدنی بورسی نسبت 
به ماه مشــابه ســال قبل با کاهش ۴.٣ درصدی و 
 نســبت به ماه قبــل بــا افزایــش 1۹.۸ درصدی 

مواجه شده است.
در خردادمــاه 1۴01 شــاخص قیمــت ماهیانــه 
فعالیت های صنعتی بورسی ۴.۴ درصد افزایش یافت 
و رشد نقطه به نقطه شاخص به ۴۶.۲ درصد رسید. 
الزم به ذکر است میانگین سالیانه شاخص قیمت ۴.۶٣ 

درصد افزایش یافته است.

گمرک ایران اعالم کرد: تجارت غیر نفتی کشور در ۴ 
ماه نخست امسال به ۴۶ میلیون و ۸1۵ هزار تن کاال به 

ارزش ٣۴ میلیارد و ۴۸0 میلیون دالر رسید.
گمرک ایران اعالم کرد: تجارت غیر نفتی کشور در 
۴ ماه نخست امســال به ۴۶ میلیون و ۸1۵ هزار تن 
کاال به ارزش ٣۴ میلیارد و ۴۸0 میلیون دالر رسید 
که نسبت به مدت مشابه رشد 1۹ درصدی داشته، 
سهم واردات و صادرات از این میزان در ارزش یکسان 
بوده و هر کدام 1۷ میلیــارد و ۲۴0 میلیون دالر را 
نشان می دهند که با رشد ۲۲ درصدی صادرات و 1۷ 
درصدی واردات همراه بوده است. به گزارش گمرک 
ایران، تجارت غیر نفتی کشور در ۴ ماه نخست امسال 
با ۴۶ میلیون و ۸1۵ هزار تن کاال به ارزش ٣۴ میلیارد 
و ۴۸0 میلیون دالر رسید، این میزان نسبت به مدت 
مشابه 1۹ درصد رشد داشته است. سهم صادرات از 
تجارت چهار ماهه ایران ٣۵ میلیون و ۶۵۶ هزار تن 
کاال به ارزش 1۷ میلیــارد و ۲۴0 میلیون دالر بوده 
که نسبت به چهار ماه نخســت سال قبل با رشد ۲۲ 

درصدی در ارزش همراه بوده است.
بر اســاس این گزارش، چین با خرید 10 میلیون و 
۶٣ هزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد و ۶1۷ میلیون 
دالر، عراق با ۶ میلیون و ۹٣۲ هزار تن کاال به ارزش 
دو میلیارد و ٣۹۸ میلیون دالر، امارات با ٣ میلیون 
و ۹۵۲ هزار تن بــه ارزش دو میلیارد و ۲۶۴ میلیون 
دالر، ترکیه با سه میلیون و ٣۶٣ هزار تن به ارزش دو 

میلیارد و ۶0 میلیون دالر و هند با یک میلیون و ٣۲۷ 
هزار تن کاال به ارزش ۵۶۷ میلیون دالر، ۵ مقصد اول 
کاالهای صادراتی ایران در چهار ماه نخست امسال 
بودند. پروپان مایع، متانول، گاز طبیعی مایع شده، 
اوره، بوتان مایع، پلی اتیلن، قیر نفت، روغن های سبک 
نفتی، شمش آهن و فوالد و فرآورده های سبک دارای 
بیش از ۷0 درصد نفت یا روغن های معدنی قیری، 
10 قلم کاالی اول صادراتی ایران از ابتدای فروردین 
تا پایان تیرماه بودند. بر اساس گزارش گمرک ایران، 
11 میلیون و 1۵۹ هزار تن کاال به ارزش 1۷ میلیارد 
و ۲۴0 میلیون دالر نیز در چهار ماه ابتدایی سال وارد 
و از گمرکات کشور ترخیص شدند که نسبت به مدت 

مشابه با رشد 1۷ درصدی همراه بوده است.
امارات با فروش ٣ میلیون و ۶00 هزار تن کاال به ارزش 
چهار میلیارد و ۸۷۵ میلیون دالر، چین با یک میلیون 
و 1۸۶ هزار تن به ارزش ۴ میلیــارد و ۴۲۲ میلیون 
دالر، ترکیه با ۹۸٣ هــزار تن به ارزش یک میلیارد و 
۷۸۷ میلیون دالر، هند با ۵۲۸ هزار تن به ارزش ۸۵۹ 
میلیون دالر و روســیه با ۹٣0 هزار تن کاال به ارزش 
۵۹۹ میلیون دالر، ۵ کشور اول فروش کاال به ایران در 
این مدت ۴ ماهه بودند. بر اساس این گزارش، گندم 
معمولی، برنج سفید، گوشی تلفن همراه، ذرت دامی، 
دانه سویا، روغن آفتابگردان، شکر خام، کنجاله سویا، 
تراکتورهای جاده ای و کک های زغال سنگ 10 قلم 

اول کاالهای وارده به کشور در چهار ماه اخیر بودند.

رئیس سازمان توســعه تجارت می گوید برخالف این تصور که با 
وجود تحریم ها، امکان توسعه تجارت خارجی کشور وجود ندارد، 
در ماه های گذشته گام های مهمی در این مسیر برداشته شده است.

به گزارش ایسنا، علی رضا پیمان پاک در یک برنامه تلویزیونی، اظهار 
کرد: یکی از رسالت های سازمان توسعه تجارت، توسعه صادرات و 
به نوعی ایجاد یک تراز تجاری مثبت است. وظیفه دیگر نیز مدیریت 
واردات است. افزون بر این، طبق اساسنامه سازمان توسعه تجارت، 
انتظاری که از آن می رود، ایجاد فرماندهی واحد در حوزه تجارت 

خارجی است.
وی ادامه داد: کاری که ما در طول این چند ماه انجام دادیم، این است 
که با استفاده از خرد جمعی و تجاربی که وجود داشت، یک نقشه 
راه توسعه تجارت تعریف کردیم. در این نقشه راه، اولین گام هدف 
گذاری بود و بر مبنای صحبت هــای انتخاباتی جناب آقای رئیس 
جمهوری، روی ۷0 میلیارد دالر هدف گذاری کردیم که به معنای 
دو برابر کردن توسعه صادرات غیر نفتی کشور در افق 1۴0۴ است.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره آخرین گام هایی که در رابطه با 
توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه برداشته شده، نیز تشریح 
کرد: کشــورها را برای تجارت اولویت بندی کردیم. کشــورهای 
همسایه و کشورهای همسو با ما همچون کشورهای جنوب شرق 
آسیا، آفریقایی، برخی کشورهای آمریکای التین و برخی کشورهای 
اروپای شــرقی را که در اسناد باالدستی مشــخص شده است، در 
اولویت اول صادرات هستند. در گام بعدی الزامات ورود به این بازارها 
را به ۴ رده تقسیم کردیم. اقدامات توسعه بازار، لجستیکی، پولی، 
مالی و بانکی و تأمین زیرســاخت های حمل و نقلی انجام گرفت. 
در برخی کشورها این زیرساخت ها فراهم شــده و رشد ۷0 تا ۸0 

درصدی صادرات را هم داشته ایم.
پیمان پاک افزود: رویکرد بعدی سازمان توسعه تجارت، مانع زدایی 
است. سیاســت های ارزی باید متوزان و هماهنگ با سیاست های 
تجاری باشد. در حوزه ارزی، تجار در خصوص بازگشت ارز صادراتی 
مشکل داشتند. ارز صادراتی باید به کشور برگردد، اما روش های آن 

باید متنوع باشد و تسهیل شود؛ مخصوصاً در شرایطی که تحریم 
هستیم. به این موضوع ورود کردیم و با همکاری بانک مرکزی این 

سیاست ها اصالح شده است.
وی با بیان اینکه سهم ایران از تجارت منطقه نسبت به ظرفیت ها 
بسیار پایین است، بیان کرد: سهم ایران از بازارهای تجارت جهانی 
بسیار کم اســت. در بازار 1۲۵0 میلیارد دالری کشورهای هدف، 
سهم ما ۲۵ میلیارد دالر است. در بازارهای هدف تنها یک تا دو درصد 
نقش داریم. ما صادرات محور نبوده ایــم. اگر بودیم، دچار تعارض 
تنظیم بازار نمی شدیم. اولین گام تسهیل قوانین بوده است. باید به 
سمتی برویم که تجار و بخش خصوصی احساس کنند تحت حمایت 
هستند. اصلی ترین مسئله ای که در سازمان توسعه تجارت داشتیم، 
استفاده از دانش و تجربه بخش خصوصی در برنامه ریزی ها و مانع 
زدایی ها بوده است. ما تقابل اتاق ها با دولت را به قرابت تبدیل کردیم. 
منافع اتاق ها باید طوری باشد که به کل تجار برسد و نباید تنها یک 
عده خاص از حمایت ها برخوردار باشند. کشــورها را به اتاق های 

استانی وصل کرده ایم. باید به جایی برسیم که دولت فقط تنظیم گر 
باشد و بازیگر اصلی، بخش خصوصی باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشــاره به ارتباط نزدیک میان این 
سازمان و وزارت امور خارجه، بیان کرد: ارتباط بسیار نزدیکی بین 
سازمان توسعه تجارت و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه 
برقرار است و برنامه ریزی های مشترک و هماهنگی بین سازمانی 
داریم. سفارتخانه ها به ما کمک می کنند، رایزنان بازرگانی ما عموماً 
در سفارتخانه ها مستقر هستند. در فضای تجارت ممکن است برخی 
فعاالن تمایل نداشته باشــند به دالیل تحریمی به سفارتخانه ها 
نزدیک شــوند. ما با هماهنگی وزارت خارجه، مراکز تجاری ایجاد 
کرده ایم. این تصور بود که با قطع سوئیفت دیگر کاری نمی توان کرد. 
در صورتی که این اصالً مطرح نیست. بحث تهاتر، رمزارزها، بالکچین 
و استفاده از ظرفیت بیمه ها مثل صندوق های ضمانت صادرات در 
اولویت سازمان توسعه تجارت قرار گرفت. در گذشته هم تهاتر را 

داشتیم، اما مختص به معدن بود.

شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی  نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۴.۹ درصد افزایش پیدا کرد

رونق تولید در خرداد ۱۴۰۱
گمرک ایران اعالم کرد؛

رشد ۱۹ درصدی تجارت غیر نفتی در ۴ ماهه نخست سال

رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد
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قیمت سکه طرح جدید ۵ مرداد به ١۴ میلیون و ٨۵٠ هزار تومان رسید
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قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ١٧١٩ دالر و ۶٨ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ٣۵۵ هزار و ٨٩ تومان است.
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يادداشت

 یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 
برداشتی که بانک مرکزی در رابطه با کنترل تورم در ماه های آینده 
دارد خالی شدن بار تورمی حذف ارز ترجیحی است. این نهاد تصور 
می کند گرانی ها و تورمی که اتفاق افتاد مربوط به تبعات و شــوک 
حذف ارز دولتی 4200 تومانی است و در آینده این بار تخلیه خواهد 
شد. هرچند ممکن اســت این اظهارنظر تا حدودی درست باشد اما 
الزاماتی دارد که باید حتما عملیاتی شوند. به عنوان مثال نرخ بهره 
بین بانکی. باید در این خصوص تصمیمات بجا و مناسبی متناسب با 

شرایط اقتصادی کشور گرفته شود. 
 از ســوی دیگر تورم ناشــی از کســری بودجه نیز اســت. کسری 
بودجه ای که از سالهای گذشته وجود داشــته و همچنان نیز ادامه 
دارد. همین امر منجر به خلق نقدینگی شده است. این در حالی است 
که وضعیت سیستم بانکی به دلیل تسهیالت تکلیفی مناسب نیست. 

افزایش وام نهضت ملی مســکن به 700 میلیون تومان، وام مسکن 
روستایی، وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام ودیعه مسکن، وام خودرو 
 و... فشــاری بر بانک ها تحمیل می کند به سمت استقراض از بانک 

مرکزی می روند. 
بانکها برای تســهیالت تکلیفی ناچــار از طریق بــازار بین بانکی 
 برای تامیــن منابع اســتقراض مــی کننــد و خلق پــول اتفاق 
می افتد. باید اضافه برداشت بانک ها بررسی و جلوی آن گرفته شود. 
همین اتفاق آثاری که بانک مرکزی از آن برای کاهش تورم نام برده 
اســت را خنثی خواهد کرد. بانک ها در رشد تورم و نقدینگی، نقش 
پررنگی دارند. اگر خلق پول بدون پشــتوانه کنترل شود امید برای 

کاهش تورم وجود خواهد داشت. 
اثر خلق پول در نظــام بانکی و بانک مرکزی اثــر مخربی به مراتب 
 بیشــتر از ســایر فعالیت هایی دارد کــه منجر بــه افزایش تورم 

می شــود، لذا باید تالش کنیم بانک مرکزی تســلیم خواســته ها 
و مطالبات دولت نشــود و از دســتورات خالف مقررات و شئوناتی 
که به بانــک مرکزی می شــود جلوگیری کنیم، به ایــن دلیل که 
 اگر بانــک مرکزی در مــدار صحیح خــود قرار بگیرد بــه نفع کل 

سیستم است.
پس اگر بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در مقاطعی نواقصی داشته 
در وهله اول باید به برخی سیاست های دولت و مدیران اقتصادی و 
عدم هماهنگی بین آنها ربط داد که وضعیت بــازار ارز و تورم امروز 
کشور ما را به این نقطه رسانده که بانک مرکزی در رسیدن به اهداف 
تعریف شده خود موفق نبوده است. با این شرایط تورم 50 درصدی در 
دسترس است. هرچند برای تورم سه رقمی هنوز شرایط مهیا نیست. 
اما اگر با همین فرمان و با همین تفکر پیش برویم برای یک سال آینده 

تورم سه رقمی دور از دسترس نخواهد بود. 

اثر مخرب خلق پول بر تورم
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امســال نمی توان انتظار تحقق 
درآمدهای مالیاتی و نفتی داشت

یک اقتصاددان با بیان اینکه امسال نمی توان انتظار 
تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی داشت، گفت: دولت 
اگر قادر به تأمین کسری بودجه از طریق عملیات بازار 
باز، فروش سهام و دارایی های دولتی و سایر ابزارهای 
پولی و مالی نشود، نمی توان به کاهش شیب نقدینگی 
و تداوم آن امیدوار بود.  محمود جامساز در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: مهم تر از کاهش نرخ رشد نقدینگی 
در دو ماهه نخست امسال، تداوم این روند کاهشی تا 
پایان سال است. از آنجا که افزایش در نقدینگی ناشی 
از افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول بانک هاست و 
در حال حاضر، ضریب فزاینده نقدینگی  عدد ۸ است، 
اگر فقط یک واحد به پایه پولی افزوده شــود، هشت 
برابر واحد بر حجم نقدینگی اضافه می شود. همچنین 
براســاس اعالم مرکز پژوهش های مجلس، کسری 
بودجه 400 تا 500 هزار میلیارد تومان اســت و این 
کسری در نیمه اول سال خود را آشکار نمی کند که نیاز 
به افزایش نقدینگی باشد بلکه در نیمه دوم سال، خود 
را نشان می دهد که دولت باید به روشی این کسری 
را تامین کند تا محبور به چاپ پول نشود.  وی افزود: 
کسری بودجه هنگامی خود را آشکار می سازد که منابع 
بیش برآوردشده در بودجه محقق نشوند که از جمله 
مهمترین این منابع، درآمدهای نفتی و مالیاتی است. 
با استمرار جنگ روسیه و اوکراین که انتظار می رود به 
یک جنگ فرسایشی تبدیل شود و افزایش فشارهای 
تحریمی بین المللی، بخش قابل توجهی از درآمدهای 
نفتی ما را برخی کشورها از طریق اعطای تخفیف های 
20 تا ۳0 درصدی به مشتریانی که با دور زدن تحریم ها 
خریدار نفت ایران بودند، تصاحب کرده اند؛ بنابراین 
تحقق 4۸4 هزار میلیارد تومان درآمدهای برآورد شده 
نفتی، هرچند بهای بین المللی نفت هم افزایش یافته 
تردید آمیز است و بخشی از کسری بودجه از همین 

محل اتفاق می افتد.

نظام مالیاتی ناکارآمد است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در خصوص تحقق 
درآمدهای مالیاتی 572 هزار میلیار تومانی بودجه که 
حدود ۶2 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر برآورد 
شده است نیز تردید وجود دارد زیرا نظام مالیاتی کشور 
کارآمد نیست و برخی بنیادها و بنگاه های فرادولتی 
که مالک صدها شرکت و نهاد اقتصادی و مالی اقماری 
هســتند، بر اســاس میزان درآمدهای نجومی خود 
به پشــتوانه قدرتهای رانتی، مالیات کافی پرداخت 
نمی کنند و برخی نیز مشمول معافیت های مالیاتی 
هستند؛ از این رو فشار مالیاتی بر بخش خصوصی مولد 
و اصناف بدون ضابطه افزایش یافته اســت. آنان که از  
فراگیری ویروس مهلک کوید ۱۹ از یکسو و تحریم ها و 
شرایط رکود تورمی و عدم حمایت های مالی و قانونی 
دولت و بانک ها از دیگر سوی متحمل زیان های فاحش 
شده اند، قادر به پرداخت مالیات تعیینی دولت نخواهند 
بود و در مقابل فشار مالیاتی تاب نخواهند آورد و بیشتر  
تضعیف خواهند شد که آثار آن در کاهش رشد اقتصادی 
و افزایش بیکاری و درآمد ملی آشکار خواهد شد. وی با 
بیان اینکه البته بیشترین حجم درآمد مالیاتی دولت از 
طریق مالیات های غیر مستقیم از جمله مالیات بر ارزش 
افزوده و مالیات بر مصرف تأمین خواهد شد که آحاد 
مردم، خریداران و مصرف کنندگان نهایی مشــمول 
پرداخت آن هستند، گفت: این مالیات در شرایط تورم 
50 تا ۶0 درصدی اعالمی از سوی مرکز آمار ایران به 
میزان تورم افزایش خواهد یافت و دولت از منظر تورم 
رو به افزایش به بهای فقیرتر شدن مردم درآمد بیشتری 
کسب خواهد کرد اما به هرحال کسری بودجه از محل 
درآمدهای مالیاتی بیش برآورد شده در بودجه سال 
جاری، درحالیکه شرایط اقتصادی از رونقی نسبت به 

سال گذشته برخوردار نشده نیز دور از انتظار نیست.  

نمی توان به کاهش شــیب نقدینگی 
امیدوار بود

جامساز در ادامه بیان کرد: بنابراین، دولت اگر قادر به 
تأمین کسری بودجه از طریق عملیات بازار باز، فروش 
سهام و دارایی های دولتی و سایر ابزارهای پولی و مالی 
نشود، از آنجا که دریافت وام از بانک مرکزی خط قرمز 
دولت است، گزینه ای جز استقراض از بانک های دولتی 
در پیش رو ندارد که منجر به اضافه برداشت بانک ها از 
بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد؛ 
بنابراین به طور زود هنگام نمی توان به کاهش شیب 
نقدینگی چندان امیدوار بود.  وی با بیان اینکه در حال 
حاضر هیچ نشانه ای از سرمایه گذاری در داخل کشور 
وجود ندارد، گفت: به دلیل بی اعتمادی سرمایه گذاران، 
پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد، افزایش انتظارات تورمی 
تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، به نتیجه نرسیدن مذاکرات 
و نظایر آن حجم ســرمایه گذاری داخلی در کشــور 
روند کاهشی یافته اســت و برنامه ای هم برای جذب 
سرمایه های خارجی وجود ندارد؛ بنابراین درآمدهای 
ملی افزایش قابل توجهی نخواهد یافت که بر میزان 

مالیات تأثیرگذار است. 

خبر

طبق اعالم معاون وزیر کار، 
بر اســاس رصدهای هفتگی 
صورت گرفته درصد تعدیل 
نیروی کار نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته 20 درصد 
کاهش داشته است. به گزارش ایسنا،  تصویب افزایش 
57 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱40۱ 
واکنش های بسیاری را به دنبال داشت و موجب اظهار 
نگرانی برخی افراد و مقامات بخش خصوصی نسبت به 
ریزش نیروی کار و تعدیل و اخراج کارگران شد؛ در مقابل 
جامعه کارگری و بسیاری از فعاالن حوزه کار با دفاع تمام 
قد از مصوبه شــورای عالی کار بر لزوم افزایش حقوق و 
دستمزد تاکید کرده و معتقدند بودند که اگر این اتفاق 
نمی افتاد، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاههای 

تولیدی امسال دچار مشکل می شدند.
اما با گذشت چهار ماه از ســال، بررسی ها نشان داد که 
مصوبه دستمزد ۱40۱ نه تنها به زیان بخشهای تولیدی 
تمام نشد بلکه از ریزش و تعدیل نیروهای کار در کارگاهها 

و واحدهای تولیدی هم جلوگیری کرد.
کارشناســان بر این نکته تاکید دارند کــه افزایش 57 
درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت 
خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، 
 موجب افزایش بهره وری بنگاههای اقتصادی و ارتقای 

توان و کیفیت تولیدات داخلی شده است.
علی حسین رعیتی فردـ  معاون روابط کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تالش رییس جمهور برای 
افزایش بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری معتقد 
اســت: یکی از اقدامات مطلوب و اساسی در مدت اخیر 
افزایش حقوق کارگران بود که در شورای عالی کار بدون 
دخالت دولت و با تامین نظر شرکاء اجتماعی به افزایش 
57 درصدی حداقل حقوق کارگران منجر شد. معاون 
وزیر کار می گوید: برخالف اظهار نظر برخی کارشناسان 

مبنی بر اینکه بــا افزایش حقوق، تعدیــل نیرو و تورم 
افزایش می یابد، رصدهای هفتگی نشان داد که درصد 
تعدیل نیرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد 
کاهش داشته اســت. به گفته وی، برخالف اظهار نظر 
برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با افزایش حقوق، تعدیل 
نیرو و تورم افزایش می یابد، رصدهای هفتگی نشان داد 
که درصد تعدیل نیرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

20 درصد کاهش داشته است. 
از نگاه معــاون وزارت کار، افزایش حقوق باعث افزایش 
قدرت خرید و انگیزه کارگران شــده اســت و بسیاری 
از شــهرک ها و مراکز صنعتی، در شرایط بهتری به سر 

می برند.
رعیتی فرد اشــاره ای هم به تاثیر افزایش دستمزد بر 
تورم داشته و می گوید: در حال حاضر سهم دستمزد در 
هزینه های تولید به طور میانگین کمتر از ۱0 درصد است. 
نوسانات حقوق و دستمزد حداکثر 5 درصد اثر تورمی 
دارد و باید توجه داشت در کنار این موضوع نقدینگی در 
بازار و معضالت مربوط به قیمت دالر بیش از سایر مسایل 
بر تورم موثر است.   بر اساس گزارش ها، آمار تعدیل نیروی 

کار در فروردین ماه امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد 
کاهش داشت و تقاضا برای بیمه بیکاری نیز کمتر شده 
بود. سال گذشــته یک میلیون و ۱44 هزار نفر به آمار 
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شد که از 
این تعداد 400 هزار نفر شاغلین جدید و 70 درصد آمار 

مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته است.
رحمت اهلل پورموسیـ  فعال حوزه کارـ  در گفت وگو با 
ایسنا، سیاست دولت در بحث افزایش حقوق و دستمزد 
را موجب رونق تولید و بهبود بازار کار دانسته و می گوید: 
افزایش آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی به نفع تولید و 
اقتصاد کشور است و هرچه ورودی های تامین اجتماعی 
افزایش یابد، در بهبود بازار کار و ایجاد فرصتهای شغلی 

اثرگذار است.
وی معتقد است: افزایش حقوق و دستمزد از گسترش 
مشاغل کاذب و غیررسمی جلوگیری کرده و باعث می 
شود افراد به جای انجام کارهای غیرمولد، انگیزه کار در 

واحدهای تولیدی را به دست آورند.
کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، موضوع دستمزد را در 
انگیزه نیروهای کار و ایجاد تولید رقابتی و باکیفیت موثر 

دانسته و می گویند: کارگری که دغدغه حقوق و دستمزد 
خود را نداشته و قادر به تامین هزینه های زندگی باشد، 
موجب افزایش بهره وری بنگاه و تولید با کیفیت می شود.
رضــا وفایــی یگانــهـ  کارشــناس حــوزه کارـ  در 
گفت وگو با ایســنا، از سرمایه انســانی و نیروی کار به 
عنوان یکــی از عوامل موثــر در تولید نام بــرده و می 
گوید: در صورتــی که انگیــزه کار در افــراد به وجود 
 آید بــه ارتقــای بهــره وری و کیفیت تولیــد داخل 

منجر می شود.
وی در ارزیابی تاثیر افزایش دستمزد بر تولید و معیشت 
می گوید: افزایش دســتمزد صرفنظر از آنکه در تامین 
معیشت خانوار نقش بســزایی دارد، به لحاظ روانی بر 
هزینه های تولید تاثیرگذار است. در حال حاضر هزینه 
های مربوط به دستمزد بین ۱0 تا 20 درصد هزینه های 
تولید را شامل می شود و افزایش هزینه دستمزد بر هزینه 
های تولید در بخش ها و صنایع مختلف حدود 5 تا ۱0 

درصد قیمت تمام شده کاال را افزایش می دهد.
این کارشناس تاکید دارد که پایین بودن دستمزد و عدم 
افزایش آن متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید خانوارها 
را تضعیف می کند در حالی که با افزایش دســتمزدها، 
قدرت خرید افزایش می یابد و این مساله به نفع کارفرما 

و تولیدکننده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی 
کار، با ارتقای دستمزد بهره وری نیروی کار بیشتر می شود 
و کارفرمایان تمایل بیشتری برای حفظ نیرو خواهند 
داشت. در دو دهه گذشته تئوری های اقتصادی بسیاری 
در بحث کنترل تورم به ویژه کنترل تورم از طریق کنترل 
حقوق و دستمزد مورد آزمون و خطا قرار گرفت که نتیجه 
مطلوبی به دنبال نداشــت. در نهایت دولت سیزدهم با 
درک وضعیت اقتصــادی کارگران و بــا تئوری بهبود 
معیشــت از طریق تقویت دســتمزدها تالش کرد تا 
چرخه اقتصاد را از الیه هــای پایین به گردش درآورد و 
رونق بخش تولید و اشتغال و اقتصاد کشور در سالهای 

آینده باشد.

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، آمار تعدیل نیرو را کاهش داد

کاهش 20 درصدی تعدیل نیروی کار 

وعده اجرایی شدن کاال برگ 
الکترونیک از شهریور ۱۴۰۱

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: زیر 
ساخت کاال برگ الکترونیک در حال آماده سازی 
است و بر اساس وعده داده شده در شهریور ۱40۱ 
آماده می شود. به گزارش تسنیم، مهدی طغیانی 
در مصاحبه با رادیو گفتگو کاال برگ الکترونیک را 
مصوب بودجه ساالنه مجلس دانست و یادآوری کرد 
که دولت در اجرا، به دلیِل اتفاقات اردیبهشت ماه 
و نیز اجرای حذف ارز 4200 تومانی، تفاوت هایی 
صورت داد چون اوضاع آن گونه که تصور می شد، 

پیش نرفت.
وی با اشــاره به این کــه زیر ســاخت کاال برگ 
الکترونیک در حال آماده سازی است، ادامه داد: 
بر اساس وعده داده شــده، زیر ساخت کاال برگ 
الکترونیک در شــهریور ۱40۱ آماده می شود و 
کاالی اساســی و ضروری با توجه به قول دولت، 
به صورت کاال برگ ارائه می شود. طغیانی با اشاره 
به این که مشمولین یارانه در قانون مشخص شده 
است، ادامه داد: همین دامنه ای که مشمول یارانه 

هدفمندی شدند، کاال برگ نیز دریافت می کنند.

ایران خودرو برای فروش سهام 
فراخوان داد

شــرکت ایران خــودرو به منظــور دعوت از 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برای خرید 
سهام شرکت های متعلق به این گروه، فراخوان 

صادر کرد.
به گــزارش تســنیم، در این فراخــوان آمده 
است؛ در راستای راهبردهای ریاست محترم 
جمهوری برای خصوصی ســازی های شفاف 
و تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی 
و اهــداف و ماموریــت  وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای فروش ســهام دولت، شرکت 
ایران خودرو در نظر دارد، ســهام شرکت های 
ایران خــودرو فارس، ایران خودرو خراســان، 
ایران خودرو  تبریز، تولید خودرو صنعت خزر 
و ایران خودرو کرمانشاه متعلق به گروه صنعتی 
ایران خودرو را به صورت بلوکی به اشــخاص 
حقیقی و حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط 

و مقررات واگذار  کند. 
متقاضیــان می توانند، جهت اعــالم آمادگی 
خرید و تکمیل فرم های مربــوط، برای احراز 
صالحیت عمومی و اهلیت تخصصی، از امروز 
پنجم مردادماه، به مــدت ۱5 روز به معاونت 
مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو واقع 
در کیلومتر ۱4 جاده مخصوص تهران-کرج، 

مراجعه کنند. 
گفتنی است، شــرایط ویژه عرضه و واگذاری 
سهام شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو 
پس از تکمیل فرآیند قانونی، به اطالع عموم 

خواهد رسید.

قیمت مصوب ۵ محصول لبنی 
مورد توافــق تولیدکنندگان و 

اصناف قرار گرفت
به گزارش تســنیم قیمت مصوب 5 محصول 
لبنی شامل ماست با اوزان 2.5 کیلوگرم و 2 
کیلوگرم با قیمت های ۳۹ هزار و ۹00 و 4۹ 
هزار و ۸00، پنیــرUF  400 گرمی با قیمت 
۳7 هزار تومان، شیر بطری یک لیتر کم چرب 
با قیمت ۱۸ هزار تومان و شــیر نایلونی ۹00 
گرمی کم چرب با قیمــت ۱5 هزار تومان  در 
جلســه ای با حضور نمایندگان وزارت جهاد 
کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان مــورد توافق انجمن صنایع 

لبنی و اتاق اصناف قرار گرفت.
بر این اساس رئیس اتاق اصناف ایران با ارسال 
نامه ای به روســای اتاق های اصناف کشــور 
تاکید کرد که عرضه محصوالت لبنی مشمول 
طرح مردمی سازی یارانه ها با قیمت مصوب 

انجام شود.
در این نامه تاکید شده است با توجه به سیاست 
دولت مبنی بر تامین و عرضه اقالم اساسی و 
ضروری اقشار مختلف جامعه با قیمت مناسب 
پیرو مباحث مطروحه در جلسه روز یکشنبه 
مورخ 2۶ تیر بــا حضور نمانیــدگان وزارت  
جهاد کشاورزی، ســازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان نمایندگانی از اتاق 
اصناف ایران و نیز انجمن صنایع فراورده های 
لبنی ایران مبنی بر عرضه بــه میزان مکفی 
محصوالت لبنی مشمول طرح مردمی سازی 
یارانه ها با قیمت تعیین شده توسط کارگروه 
تنظیم بازار کشــور، نرخها بشرح ذیل توافق 
گردیده و مورد انتظار است کلیه اجزای شبکه 
تامین و توزیع نسبت به رعایت آن اقدام کنند.

اخبار

رستم قاسمی وزیر راه و شهرســازی نحوه اجرای 
تبصره ۱۱ قانون بودجه ســال ۱40۱ در خصوص 
تعیین نرخ ســود تســهیالت مســکن مهر فروش 
اقســاطی نشــده را ابالغ کرد. به گزارش تسنیم، 
صورتجلســه وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل 
بانک مســکن درخصوص نحوه اجرای جزء 4 بند 
الف تبصره ۱۱ قانون بودجه ســال ۱40۱ به شرح 

زیر است:
در راســتای اجرای دقیق جزء 4 بنــد الف تبصره ۱۱ 
قانون بودجه سال ۱40۱ مبنی بر »مالکان واحدهای 
تکمیل شده مســکن مهر که دارای خدمات زیربنایی 
هســتند موظفند تا پایان خردادماه سال ۱40۱ برای 
تبدیل تسهیالت دریافتی از بانک مسکن به تسهیالت 
فروش اقساطی به بانک مســکن مراجعه کنند. بانک 
مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، 
نسبت به افزایش نرخ سود تسهیالت این واحدها از نرخ 
مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار )۱۸ 

درصد( اقدام کند.«
عطف به نامــه رییس کل بانک مرکزی به شــماره 
54704 / 0۱ مورخ 4 خــرداد ۱40۱ مبنی بر »به 
منظور جلوگیری از اعتراضات و نارضایتی متقاضیان 
تسهیالت مسکن مهر و نیز در راستای اجرای جزء 
قانونی یاد شــده، وزارت راه و شهرسازی می تواند 
راسا نسبت به هماهنگی با بانک مسکن اقدام کند«؛ 

موارد ذیل در اجرای این بنــد قانونی به تصویب و 
امضای وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامل بانک 

مسکن رسید:
۱-  نظر به درخواست ها و مراجعات مردمی و ضرورت 
توجه به مطالبات مردم در شــرایط اقتصادی حال 
حاضر، مقرر شــد ادارات و شــعب تابعه وزارت راه 
و شهرســازی و بانک مســکن از هرگونه اقدام در 
خصوص افزایش نرخ سود تســهیالت مسکن مهر 
به ۱۸ درصد برای عموم متقاضیان مسکن مهر جدا 

خودداری کنند.
2- با عنایت بــه اینکه اطالعات دقیــق واحدهای 
مسکن مهر تکمیل شده و دارای خدمات زیربنایی 
در اختیار متولیان مســکن مهر قرار دارد، بنابراین 
تشــخیص تکمیل بودن و دارای خدمات زیربنایی 
بودن پروژه ها و واحدهای مســکونی صرفا با اعالم 
تاییدیه و معرفی نامه کتبی متولیان مســکن مهر 
)ادارات کل راه و شهرســازی اســتان ها برای سایر 
شــهرها، شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید برای شــهرهای جدید و شــرکت بازآفرینی 
شهری ایران برای بافت های فرســوده( بوده که به 

شعب بانک مسکن ارسال می شود.
در اجــرای دقیق قانــون بودجه مقرر شــد صرفا 
واحدهای قابل ســکونت و تکمیل شده ای توسط 
متولیان مسکن مهر جهت افزایش نرخ سود به بانک 

مسکن معرفی شوند که دارای انشعابات و کنتورهای 
آب، برق، گاز و محــل دفع فاضــالب و همچنین 
محوطه سازی و آماده ســازی کامل )راه آسفالته و 
پیاده رو قابل دســترس به واحدها( باشند. بدیهی 
است اطالع رســانی به متقاضیانی انجام می پذیرد 
که با دارا بودن کامل امکانات فوق الذکر برای انجام 
فروش اقســاطی واحد خود تا پایان خردادماه سال 

۱40۱ به بانک مسکن مراجعه نکرده اند.
2-۱- متولیان مسکن مهر موظفند به محض احراز 
شرایط تکمیل و قابل سکونت بودن واحدها مطابق 
بند 2 و همچنین محرز شــدن عدم مراجعه مالکان 
این واحدها برای دریافت دفترچه قســط، تاییدیه 

و معرفی نامه کتبی را به شعب بانک ارسال کنند.
2-2- اطالعات تاییدیه و معرفی نامه کتبی متولیان 
مسکن مهر به شعب بانک مســکن باید شامل نام و 
نام خانوادگی متقاضی، کد ملی، شماره تلفن ثابت، 
شماره تلفن همراه، آدرس محل سکونت، کد پروژه، 
مشخصات کامل واحد شامل آدرس، بلوک، طبقه و 

شماره واحد باشد.
2-۳-متولیان مســکن مهر موظفند رونوشــتی از 
تاییدیه و معرفی نامه کتبی ارسالی به شعب بانک را 

به حوزه وزارتی راه و شهرسازی ارسال کنند.
۳- پس از ارســال تاییدیه و معرفی نامه کتبی توسط 
متولیان مســکن مهــر موضوع بند 2، شــعب بانک 

مسکن موظفند نسبت به ارسال ۳ فقره اخطار کتبی 
)اخطار اول بــا فرصــت ۳0 روز کاری، اخطار دوم و 
ســوم هریک با فرصت ۱5 روز کاری( اقدام و مراتب 
افزایش نرخ ســود به ۱۸ درصد را به این متقاضیان 
اعالم کنند. بدیهی اســت اعمال نرخ ۱۸ درصد پس 
از ارســال ۳ اخطار کتبــی خواهد بود و بــه موازات 
اخطار کتبی، اخطار پیامکی و تلفنی نیز توسط شعب 
بانک مســکن به متقاضیان مذکور انجام خواهد شد. 
همچنین الزامی است شعب بانک مسکن مستندات 
 اخطار خود به این متقاضیــان را در پرونده مربوطه 

نگهداری کنند.
4- درموارد خــاص که انجــام تعهــدات موضوع این 
صورتجلسه توسط متقاضی ناشی از عوامل غیرارادی یا 
اعسار و مانند آن امکانپذیر نباشد، متولیان مسکن مهر 
می توانند مراتب افزایش مهلت به متقاضی را به وزیر راه 
و شهرسازی گزارش کنند و در صورت موافقت وزیر راه و 
شهرسازی با افزایش مهلت، تاییدیه و معرفی نامه کتبی 
را پس از اتمام مهلت اعطایی، به شــعب بانک مســکن 

ارسال کنند.
5- مقرر شد وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک 
مسکن ضمن انجام سایر هماهنگی ها و اقدامات الزم 
برای اجرایی شدن بندهای این صورتجلسه نسبت 
به ابالغ مفاد آن به ادارات و شــعب تابعه در سراسر 

کشور اقدام کنند.

وزیر راه و شهرسازی ابالغ کرد؛

افزایش سود وام مسکن مهر

گروه بازار
News kasbokar@gmail.com

براساس اصالحیه بند یک قسمت »س« تبصره یک قانون بودجه عماًل 
دولت از تأمین اقالم اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودند 
و پیش بینی شده بود که با قیمت شهریور ۱400 به دست مصرف کننده 

برسند، عقب نشینی کرده است.
به گزارش تســنیم، الیحه اصالح قانون بودجه ۱40۱ که به  پیشنهاد 
سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه 
هیئت وزیران به تصویب رسیده اســت برای انجام تشریفات قانونی با 

امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسالمی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است، به  منظور رفع اشکاالت برخی 

احکام قانون بودجــه ۱40۱، در زمینه کنترل قیمت کاالها و افزایش 
عادالنه حقوق و دســتمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود 
متعلق به حســاب های بانکی و نظارت بر تسهیالت غیرجاری، الیحه 

زیر ارائه می شود.
بر اساس الیحه جدید دولت، با حذف بند »ر« تبصره ۶ قانون بودجه، 
معافیت مالیاتی سود سپرده های اشخاص حقوقی مجدداً برقرار خواهد 
شد. براساس اصالحیه تبصره ۱2 نیز شورای حقوق و دستمزد، مجدداً 

مجوز افزایش حقوقها را دریافت می کند.
همچنین براســاس اصالحیه بنــد یک قســمت »س« تبصره یک 

قانون بودجــه، عماًل دولت از تأمین اقالم اساســی کــه پیش از این 
مشــمول ارز ترجیحــی بودند و پیش بینی شــده بود کــه با قیمت 
 شــهریور ۱400 به دســت مصرف کننده برســند، عقب نشــینی 

کرده است.
براساس  الیحه اصالحی دولت، عبارت به قیمت شهریور ۱400 از متن 
قانون بودجه حذف خواهد شد و در صورت موافقت مجلس، دولت در 

این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
گفتنی اســت: با وجود صراحت حکم بودجــه، در ۳ ماه اخیر به جای 

کاالبرگ یارانه نقدی پرداخت شده است.

جزئیات جدید از الیحه اصالح قانون بودجه
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آخرين خبر از پرداخت معوقه يارانه های 300 تا 
400 هزار تومانی

طبق اعالم سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها، فرایند بررسی جهت پرداخت 
معوقات یارانه افراد مشمول، در حال انجام است و به زودی با تکمیل اطالعات، به 

حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، معوقه یارانه ها مربوط به دو گروه است؛ کسانی که تا اردیبهشت 
امســال یارانه نقدی دریافت می کردند ولی با واریز مبالغ جدید، به عنوان دهک 
پردرآمد یارانه آنها قطع شد و در سامانه hemayat.mcls.gov.ir  اعتراض خود را 
ثبت کرده و درخواست بازبینی دهک بندی را داشتند. گروه دیگر کسانی که تا پیش 
my.gov. از این یارانه ای دریافت نکرده و از اردیبهشت ماه برای ثبت نام در سامانه
ir  اقدام کردند. درنهایت درخواست های هر دو گروه بررسی و افرادی که بین دهک 

اول تا نهم قرار گرفتند، به لیست یارانه بگیران اضافه شدند.
بر این اســاس برای افراد معترض، همراه با یارانه تیرماه، اولین پرداخت انجام شد 
و حدود یک هفته بعد برای ثبت نام کنندگان نیز به تناســب دهکی که در آن قرار 
داشتند، یک پرداخت پرداخت صورت گرفت. قرار بود که یارانه اردیبهشت و خرداد 
)مبالغ جدید( نیز به عنوان معوقه برای آنها پرداخت شود که در اعالم اولیه اواخر 
تیرماه مطرح بود ولی تاکنون واریز نشده است. در رابطه با آخرین وضعیت پرداخت 
معوقات یارانه و زمان آن که مورد سوال افراد مشمول قرار دارد، حسینی- سخنگوی 
سازمان هدفمندی یارانه ها - به ایسنا گفته است که این تاخیر به معنی عدم پرداخت 
معوقات نیست و حتما اتفاق خواهد افتاد. وی با بیان اینکه بررسی وضعیت مشموالن 
در حال انجام است، توضیح داد: در مورد افرادی که نسبت به قطع یارانه خود اعتراض 
کرده بودند، قبال یک مرحله یارانه ۳۰۰ هزار تومانی واریز و مسدود شده بود که این 
رقم متعلق به دهک چهار تا ۹ است، بنابراین باید برای کسانی که دهک اول تا سوم 
تشخیص داده شده اند، این مبلغ به تناسب پرداختی برای آنها که هر نفر ۴۰۰ هزار 
تومان است، تغییر کند. از این رو باید فرایند بررسی و انجام محاسبات طی شده و 

پرداخت های انجام شده در قالب دهک بندی صورت گرفته انجام شود.
به گفته سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها، به محض تکمیل جریان بررسی و 

محاسبات، معوقه اردیبهشت و خرداد به حساب مشموالن واریز می شود.
یارانه های نقدی  از سال ۱۳۸۹ با شروع طرح هدفمندی یارانه ها با مبلغ ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان به ازای هر نفر در حال پرداخت بود و از سال ۱۳۹۸ نیز با افزایش قیمت 
بنزین، یارانه معیشتی از محل این مابه التفاوت در دستور کار قرار گرفت که دولت 
حدود ۶۰ میلیون نفر از بین ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر نقدی را گزینش و مبلغی 

بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به تناسب اعضای خانوار پرداخت کرد.

استدالل عجيب ايرالين ها درباره قيمت بليت هواپيما
در شرایطی که قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی تا بیش از یک میلیون و 
۷۰۰ هزار تومان هم فروخته می شود، رییس انجمن شرکت های هواپیمایی به 
عنوان نماینده ایرالین ها معتقد است که قیمت یک پرس چلوکباب با مخلفات از 
قیمت بلیت هواپیما بیشتر است!  به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین مصوبه درباره 
نرخ بلیت پروازهای داخلی در دی ماه سال گذشته که البته مانند نرخ نامه های 
گذشته کف نرخی دیگر در آن نیست و حداقل قیمت ها حذف شده است، حداکثر 
نرخ بلیت هواپیما بــرای پروازهای داخلی از ۵۸۷ هزار و ۹۰۰ تومان در مســیر 
تهران- اراک آغاز شده و تا یک میلیون و ۷۲۸ هزار تومان در مسیر گرگان-کیش 
متفاوت است. البته در برخی ایام هفته و روزهایی در هر ماه قیمت بلیت هواپیما 
در همین پروازها تا حدود ۵۰ درصد هم کاهش می یابد که به دلیل نبود مشتری و 
فروش بلیت بیشتر است. اما با وجود اینکه به صورت میانگین هر مسافر در پروازهای 
داخلی بایدحدود یک میلیون تومان پرداخت کند، سید عبدالرضا موسوی –رییس 
انجمن شرکت های هواپیمایی- معتقد اســت که قیمت یک پرس چلوکباب با 
مخلفات از این قیمت باالتر است یا شاید منظورش این است که نرخ بلیت هواپیما 

از قیمت چلوکباب با مخلفات کمتر است!
وی روز گذشته در نشستی خبری در این باره گفت: برخی انجمن ها بدون هیچ 
اطالع و تخصصی در صنعت هوانوردی اظهار نظر می کنند و متاسفانه برخی از 
دستگاه ها بر اساس همین اظهار نظرها تصمیم گیری می کنند اما باید بدانیم  که 
قیمت یک چلوکباب با نوشابه و دسر و مخلفات زیر یک میلیون نیست و بیشتر 
از قیمت بلیط هواپیماســت. این ادعا در حالی مطرح شده که قیمت چلوکباب 
در رســتورانهای به اصطالح الکچری تهران نهایتا حــدود ۴۰۰ هزار تومان به 
همراه مخلفات کامل است و هیچ بلیتی با این قیمت در میان مسیرهای داخلی 
پیدا نمی شود. در این میان بســیاری از کارشناسان صنعت هوانوردی معتقدند 
که قیمت گذاری بلیت هواپیما در ایران باید به ســمت آزادسازی حرکت کند تا 
شرکت های هواپیمایی بتوانند هزینه های خودشان را مدیریت کنند. اما سوال 
اینجاســت وقتی چنین نگاهی در میان ایرالین ها وجود دارد و در شرایطی که 
امروز مردم توان خرید بلیت هواپیما را ندارند، چگونه می توان انتظار داشت پس از 
آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، نرخ های اعالم شده از سوی شرکت های هواپیمایی 

سر به فلک نکشد و اوضاع بازار بلیت هواپیما از این بدتر هم نشود.

موارد فسخ قرارداد اجاره چيست؟
طبق مصوبه سران قوا تمامی قراردادهای اجاره باید با سقف مجاز افزایش اجاره 
بها به میزان ۲۵ درصد در تهران و کالنشهرها و ۲۰ درصد در دیگر نقاط شهری 
تمدید شود اما استثنائات شش گانه ای وجود دارد که منجر به فسخ قراراد می شود؛ 
این موارد عبارتند از فروش واحد توسط مالک، بازسازی، پرداخت نکردن اجاره بها 
از سوی مستاجر، عدم پذیرش نرخ مصوب توسط مستاجر، ازدواج فرزند مالک 
و نیاز مالک به واحد مسکونی. به گزارش ایسنا، مصوبه تعیین سقف مجاز برای 
قراردادهای اجاره ۲۸ خردادماه امسال به تایید سران قوا رسید. طبق این مصوبه که 
با هدف کنترل اجاره بها به تصوب رسید کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی 
در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابالغ این مصوبه، به صورت خودکار و به مدت یک سال 
و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می شود: شهر تهران و 
سایر کالنشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد. این قانون یک تبصره هم 
دارد که طبق آن، توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد فوق بالمانع است.

اما موارد استثنایی که منجر به فســخ قراردادهای اجاره می شود در یک برنامه 
تلویزیونی توسط رستم قاسمیـ  وزیر راه و شهرسازی اعالم شد که به شرح زیر 
تعیین می شود: در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده 
باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معامالت امالک ثبت کرده و کد رهگیری 
دریافت کرده باشد و همچنین )عالوه بر این( اطالعات ملک را در سامانه امالک 
و اسکان ثبت کرده باشد. اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ 
پروانه ساختمانی از مرجع ذی ربط اقدام کرده باشد. در صورتی که مستاجر در دوره 
اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی )شورای حل اختالف(، نسبت به انجام به موقع 
تکالیف اقدام نکرده باشد. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای 
مصوب توسط مســتاجر. در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای 
سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد. در 
صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر 
باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی )شورای حل اختالف(، 
رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد، 
صرفاً می تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه 
کرده و رای مراجع قضائی )شورای حل اختالف( صرفا برای همان واحد مسکونی 

مورد تقاضا صادر خواهد شد.

اخبار

براســاس قانون مالیات های 
مســتقیم، درآمد حاصل از 
اجاره برخی امالک مشمول 
مالیات می شود که طبق اعالم 
ســازمان امور مالیاتی، برای 
مالیات بر اجاره امالک در ســال ۱۴۰۰ معادل ۱۱۰۰ 
میلیارد تومان درآمد حاصل شده است. به گزارش ایسنا، 
مالیات بر درآمد امالک از انواع مالیات مستقیم است که 
انواع درآمدهای حاصل از ملک را شامل می شود و مالیات 
بر اجاره امالک یکی از سه نوع مالیات بر درآمد امالک 
است که به درآمد حاصل شده اشخاص حقیقی و حقوقی 

بابت اجاره امالک و مستغالت در ایران تعلق می گیرد.
درآمد مشــمول مالیات امالکی که به اجاره گذاشــته 
می شوند، عبارت اســت از کل مال االجاره اعم از نقدی 
و غیرنقدی پس از کســر ۲۵ درصد بابــت هزینه ها و 
اســتهالکات و تعهدات مالک نســبت به مورد اجاره؛ 
بنابراین ۷۵ درصد درآمد اجاره امالک مشمول مالیات 

بوده و ۲۵درصد آن معاف از مالیات است.
همچنین، ملکی که کسب درآمد از اجاره آن مشمول 
مالیات اجاره می شود، می تواند ملک مسکونی، اداری و 
یا تجاری باشد. البته، کاربری ملک در شمول آن نسبت 
به قوانین مربوط به مالیات بر درآمد اجاره ملک، بی تاثیر 
اســت و این مالیات فقط به مبلغ اجاره تعلق می گیرد. 
مالیات بر درآمد اجاره مربوط به صاحبان امالک است 

و ارتباطی به مستاجر ندارد. در این بین، براساس اعالم 
سازمان امور مالیاتی، کلیه اشخاصی که ملک یا امالک 
خود را به اجاره واگذار کرده انــد و درآمدی از آن دارند، 
مشمول مالیات بوده و تا پایان یک مردادماه سال جاری 
 my.tax.gov.ir فرصت داشتند که با مراجعه به سامانه
نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره امالک 
عملکرد سال ۱۴۰۰ خود اقدام کنند. البته، هر مؤدی 
مشمول در اظهارنامه الکترونیکی مالیات بردرآمد اجاره 
امالک باید به ازای تمام امالک مورد اجاره در کل کشور 

یک اظهارنامه ارائه کند.
در این زمینه، براساس اعالم سازمان امور مالیاتی به ایسنا، 
صاحبان امالک اجاری در سال ۱۳۹۹ معادل ۸۸۰ هزار 
اظهارنامه پر کردند که به میزان ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد 
مالیاتی از این محل حاصل شده است. همچنین، برای 
عملکرد سال ۱۴۰۰ مالیات بر اجاره امالک مالیات ابرازی 

۸۰۰ هزار ملک معادل ۱۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
الزم به ذکر است که در نوع مالیات بر اجاره امالک، دو 
نوع محاسبه مالیات دست اول و دست دوم وجود دارد 
و تفاوت این دو محاسبه در آن است که ماخذ مالیات بر 
اجاره دست اول ۷۵ درصد اجاره بهای سالیانه بوده، در 
حالیکه این ماخذ برای اجاره دست دوم توسط مستاجر، 
تفاوت اجاره بهای پرداختی توســط او به مالک و اجاره 

بهای دریافتی توسط او از مستاجر دوم است.
از سوی دیگر، مطابق تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های 
مســتقیم، به ازای هر ۱۰ درصد افزایــش درآمد ابرازی 
مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد 
ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد 

و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاســته 
می شود که شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی 
مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در 

مهلت اعالم شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

موارد معافیت از مالیات بر درآمد اجاره ملک 
در سال ۱۴۰۰

طبق این گزارش، برخی از امــالک از مالیات بر درآمد 
اجاره معاف هســتند که موارد آن ها به شــرح زیر ذکر 

شده است:
۱.امالکی که مورد سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند 

یا اجداد یا افراد تحت تکفل مالک است.

۲.امالک مورد اجاره، درتهران تا ۱۵۰ متر مربع و در سایر 
نقاط تا ۲۰۰ مترمربع.

۳.مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد 
استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعالم 
وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در 
طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد امالک 

اجاری معاف است.
۴.اگر شخص مالک هیچ درآمدی به غیر از اجاره ملک 
خود ندارد تا میزان معافیت مالیاتی که هر ســاله اعالم 
می شــود از پرداخت مالیات معاف اســت که سقف و 
 کف معافیت مالیاتی توســط ســازمان امور مالیاتی 

اعالم می شود.

سازمان امور مالياتی اعالم كرد:

وصول ۱۱۰۰ میلیارد تومان مالیات از اجاره امالک
News kasbokar@gmail.com

کاهش قیمت بیت کوین به واســطه هزینه ناچیز 
برق در ایران تاثیــری بر انگیزه ســودجویان در 

استخراج رمز ارز نداشته است.
به گزارش ایرنا، یکی از شــایعاتی کــه این روزها 
در فضای مجازی دســت به دست می شود، نقش 
کاهــش قیمت بیت کویــن و ســایر رمزارزهای 

دیجتال در پایداری تامین برق است.
این مسئله بیش از آنکه یک موضوع فنی به حساب 
بیاید، یک شایعه بی ارزش است که بیشتر فضای 

مجازی را به خود اختصاص داده است.
برای آکاهی از صحت و دقت نقش قیمت بیت کوین 
در تامین پایدار برق باید ابتدای این گزاره را اثبات 

کنیم که عمال نوسان قیمت بیت کوین هیچ تاثیری 
در انگیزه مزارع استخراج رمز ارز غیر مجاز ندارد.

 مطابق اظهار نظر کارشناســان صنعــت برق، با 
فناوری مزارع رمزارز غیر مجاز در ایران، استخراج 
هر بیت کوین نیاز به ۳۰۰ هزار کیلووات ســاعت 
انرژی برق دارد. با فرض قیمت متوســط برق به 
ازای هر کیلووات ساعت ۱۰۰ تومان، هزینه برق به 
منظور استخراج هر بیت کوین معادل ۳۰ میلیون 

تومان هزینه دارد.
این هزینه در شرایطی رقم می خورد که بر مبنای 
آخرین قیمــت رمزارزها در لحظه نوســتن این 
مطلب، هر بیت کوین ۲۱ هــزار ۳۱۶ دالر ارزش 

دارد. به ازای فرض قیمت هر دالر معادل ۲۵ هزار 
تومان یعنی کف قیمت اتفاق افتــاده در یک ماه 
گذشته، اســتخراج هر بیت کوین، ۵۳۲ میلیون 

۹۰۰ هزار تومان درآمد دارد.
به معنای دیگر متاســفانه به دلیــل قیمت غیر 
کارشناسی برق در ایران، استخراج هر بیت کوین 
با احتساب هزینه ۳۰ میلیون تومانی برای تامین 
برق زمینه کیب سود بیش از ۵۰۰ میلیون تومانی 

را برای سودجویان مهیا کرده است.
بر این اساس می توان بیان کرد، که کاهش ارزش 
بیت کوین به میــان ۰.۰۵ قیمت کنونی و معادل 
۱۲۰۰ دالر نیز همچنان زمینه ایجاد ســود برای 

اســتخراج کنندگان رمزارز را فراهم کرده و عمال 
کاهش قیمــت اتفاق افتاده در این بــازار تاثیر بر 
انگیزه ســودجویان مزارع غیرمجــاز در مصرف 

برق ندارد.
به گزارش ایرنا در ســال جاری، توســعه ۶۰۰۰ 
مگاواتی ســاخت نیروگاه، کاهــش ۳۰ درصدی 
مصــرف بــرق ادارات و دســتگاه های دولتی در 
کنار سیاســت های نرم افزاری در حــوزه تعرفه 
برق خانگی و کشــاورزی از جمله مــواردی بود 
که تا این لحظــه زمینه تامین پایــدار برق را در 
 یکی از گرمترین تابســتان های یــک دهه اخیر 

فراهم آورده است.

ستاد توسعه فناوری نانو و پارک نوآوری و فناوری 
صنعت نفت تفاهم نامه ای با هدف جذب شرکتها 

در این پارک منعقد کردند.
به گزارش ستاد توســعه فناوری نانو، تفاهم نامه 
همکاری بین ستاد ویژه توســعه فناوری نانو و و 
پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با هدف جذب 
شرکت های معرفی شده از رویداد »رینکست« به 

این پارک منعقد شد. از جمله محورهای همکاری 
مشترک بین پارک و ستاد نانو می توان به معرفی 
شرکت های موفق رویداد رینکست جهت استقرار 
در پارک، شناســایی، اولویت بندی، محصوالت 
فناورانه برای کمک به توســعه بازار در شــبکه 

شرکت های وزارت نفت اشاره کرد.
بر پایه این تفاهــم نامــه، از ظرفیت های نهادی 

واســط فناوری در قالــب برنامه شــبکه تبادل 
فناوری ســتاد نانو جهت هماهنگی بــا پارک و 
 احصای نیازهای شــرکت های نفتــی به خوبی 

بهره برداری می شود.
»رینکست« رویدادی است که به منظور تسهیل 
و حمایت از فرآیند تحقیق و توســعه با محوریت 
فناوری نانو برگزار می شــود. این رویداد توســط 

کارگروه صنعت ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد 
تا ریســک فرآیند تحقیق و توسعه برای صاحبان 

فناوری کاهش یابد.
در این رویــداد، طرح هــای فناورانــه حاضر، از 
تسهیالت ســتاد توســعه فناوری در زمینه اخذ 
مجوز نانومقیاس، تجاری سازی محصول، دریافت 

وام و ... برخوردار می شوند. 

تامين پايدار برق ارتباطی به قيمت بيت كوين ندارد 

چرا برق در تابستان قطع نشد؟

در قالب تفاهم نامه ای؛

شرکتهای نانویی عضو پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت می شوند

مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران گفت: برنج های وارداتی به زاهدان که 
دچار آبگرفتگی شد، در محوطه ای دپو شده که حفظ و نگهداری آن در 
حوزه مسوولیت شرکت انبارهای عمومی به عنوان مرجع تحویل گیرنده 

کاال بوده و برنج ها هنوز به گمرک اظهار نشده است.
به گزارش ایرنا از گمرک، »علی وکیلی« تصریح کرد: پس از اظهار کاال به 
گمرک، عملیات گمرکی که شامل اخذ مجوزهای الزم و پرداخت حقوق 

ورودی است، انجام و به مرحله ترخیص می رسد.
وی افزود: برخالف اینکه گمرک تا زمانی که کاال اظهار نشــده باشد به 
لحاظ قانونی قادر به انجــام هیچ عملیات گمرکی نیســت، با این حال 
حساســیت های الزم در این زمینه به ســازمان های مرتبط و مقام های 

استانی اعالم شد.
مدیرکل دفتر واردات گمرک اظهار داشت: به منظور سرعت بخشیدن به 
ترخیص برنج از گمرک زاهدان و با توجه به پیش بینی های هواشناسی و 
محدودیت انبارها از چندین روز قبل، اقدامات و مکاتبه الزم در دستور کار 

گمرک زاهدان و گمرک ایران قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه مکاتبه با وزارت صمت به منظور اعمال 
محدودیت در ثبت ســفارش برنج به مقصد زاهدان و هدایت برنج برای 

ترخیص به شهرهای دیگر انجام شده است.
وکیلی ادامه داد: همچنین با استانداری و شورای تامین استان هم برای 
اتخاذ تمهیدات الزم از سوی گمرک استان انجام گرفت، همچنین در این 
راستا اختیارات الزم برای انجام حمل یک سره برنج ها به انبارهای صاحب 
کاال و ترانزیت داخلی به شهرهای دیگر به منظور اجتناب از دپوی برنج ها 
در زاهدان و نیز امکان ترخیص ۹۰ درصد کاال بدون اخذ کد رهگیری بانک 

و سایر تسهیالت قانونی به گمرک زاهدان تفویض شده است. 
این مسوول درباره علل تراکم و ورود برنج به مقصد زاهدان برای ترخیص، 
گفت: یکی از این علت ها لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج توسط ستاد 
تنظیم بازار بوده که موجب افزایش ورود برنج به انبارهای مرزی از جمله 

شهر زاهدان شده است. 
وی همچنین لغو معافیت قانونی مناطــق آزاد از جمله چابهار را از دیگر 
علت ها ذکر کرد و افزود: این مســاله باعث کاهش انگیزه ترانزیت کاال به 

گمرکات دیگر از جمله چابهار و تمرکز برنج در شهر زاهدان شده است.
وکیلی خاطرنشان کرد: از آنجایی که مرجع تحویل گیرنده کاال در بحث 
واردات برنج در زاهدان، شــرکت انبارهای عمومی از زیرمجموعه های 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و کاالهای دپو شده در محوطه ای 
که تخلیه شده، بارگیری و نگهداری آن با مسوولیت شرکت فوق است، 
پاسخگویی در خصوص ارائه اطالعات و آمار برنج موجود در محوطه و انبار 

یا برآورد خسارت احتمالی و مسوولیت های مرتبط با این شرکت است.

گمرک: »انبارهای عمومی« پاسخگوی برنج های باران زده باشد
گمرک ایران در تازه ترین گزارش خود درباره محموله های برنجی که در 
گمرک زاهدان دچار آبگرفتگی شد اعالم کرده است که »این کاال هنوز 
به گمرک اظهار نشــده بود و مرجع تحویل گیرنده آن، شرکت انبارهای 
عمومی بوده و باید پاســخگوی ابعاد آن باشــد.« این در حالی است که 
پیگیری ها جهت بررســی موضوع از انبارهای عمومی تاکنون با پاسخی 

همراه نبوده است.
به گزارش ایسنا، عصر )سه شنبه( به دنبال بارندگی در زاهدان، بخشی از 
کاالهایی که در محوطه باز گمرک زاهدان قرار داشت زیر باران ماند و دچار 
خسارت شد. این گمرک نیز با ارائه توضیحاتی اعالم کرد که مسئولیتی در 
مورد جریان پیش آمده نداشته و از سال گذشته به دستگاه های مرتبط از 
جمله استانداری و وزارت صمت برای محدود شدن ثبت سفارش به مقصد 
زاهدان به دلیل نبود ظرفیت هشدار داده است، همچنین تاکید کرد که 
انبارهای عمومی در این رابطه مسئول بوده و با وجود اینکه از آنها خواسته 
شده کاال را در محوطه تخلیه نکنند، با گرفتن تعهد از واردکننده، کاال در 

محوطه بوده است.
 ایسنا در حالی در مورد این جریان به دفعات از سازمان انبارداری عمومی 
درخواست ارائه توضیح و پاسخ به سواالت مربوطه داشته و تاکنون پاسخی 
ارائه نشده است که گمرک ایران در تازه ترین گزارش خود در این باره، در 
توضیحی مشابه اظهارات ناظر گمرک زاهدان، بار دیگر بر نقش انبارهای 
عمومی برای نگهداری کاالهای موجود در گمرک و عدم مسئولیت خود 

در این رابطه تاکید کرده است.
علی وکیلی-مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران- با اشاره به اینکه برنج های 
وارداتی به زاهدان که دچار آب گرفتگی شد، در محوطه ای دپو شده که 
حفظ و نگهداری آن در حوزه مسئولیت شرکت انبارهای عمومی به عنوان 
مرجع تحویل گیرنده کاالســت گفت: این برنج ها هنوز به گمرک اظهار 
نشده اســت، در حالی که پس از اظهار کاال به گمرک، عملیات گمرکی 
که شامل اخذ مجوزهای الزم و پرداخت حقوق ورودی است، انجام و به 

مرحله ترخیص می رسد. با این حال حساســیت های الزم در این باره از 
سوی گمرک به سازمان های مرتبط و مقامات استانی اعالم شده است.

او با اشاره به اینکه به منظور سرعت بخشیدن به ترخیص برنج از گمرک 
زاهدان و با توجه به پیش بینی های هواشناســی و محدودیت انبارها از 
چندین روز قبل، اقدامات و مکاتبه الزم در دســتور کار گمرک زاهدان و 
گمرک ایران قرار گرفت گفته که در این خصوص مکاتبه با وزارت صمت 
به منظور اعمال محدودیت در ثبت ســفارش برنج بــه مقصد زاهدان و 
هدایت برنج برای ترخیص به شهرهای دیگر انجام شده است. همچنین 
با استانداری و شورای تامین استان هم برای اتخاذ تمهیدات الزم از سوی 
گمرک اســتان انجام گرفت. از ســویی اختیارات الزم برای انجام حمل 
یکسره برنج ها به انبارهای صاحب کاال و ترانزیت داخلی به شهرهای دیگر 
به منظور اجتتاب از دپوی برنج ها در زاهدان و نیز امکان ترخیص ۹۰ درصد 
کاال بدون اخذ کد رهگیری بانک و سایر تسهیالت قانونی به گمرک زاهدان 

تفویض شده است.
مدیر کل دفتر واردات گمرک ایــران در اظهاراتش تاکید کرده که چون 
مرجع تحویــل گیرنده کاال در بحــث واردات برنج در زاهدان شــرکت 
انبارهای عمومی از زیرمجموعه هــای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
است و کاالهای دپو شده در محوطه ای که تخلیه، بارگیری و نگهداری آن 
با مسئولیت این شرکت است، پاسخگویی درباره ارائه اطالعات و آمار برنج 
موجود در محوطه و انبار و یا برآورد خســارت احتمالی و مسئولیت های 

مرتبط با این شرکت است.
در شــرایطی حدود ۲۴ ساعت از این جریان گذشــته که تاکنون کسی 
مسئولیت این اتفاق قابل تامل در حوزه تجارت خارجی را نپذیرفته و یا 
تمایلی به توضیح نداشته است. در حالی که پای محموله های برنجی در 
میان است که در حال حاضر بازار آن از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده 
و دولت برای ایجاد تعادل در آن نســبت به لغو ممنوعیت فصلی واردات 
برنج که باید طبق قانون هر ساله از ابتدای مرداد تا پایان آبان اعمال شود، 

اقدام کرده است.
این بار اول نیست که کاالها در محوطه باز،  رها و دچار خسارت می شوند و 
بارها این اتفاق رقم خورده است؛ از زمانی که در سال گذشته محموله های 
جو وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در معرض طوفان حاره ای قرار گرفت و یا 
هنگامی که جوهای وارداتی در فضای باز ماند و آنقدر ترخیص نشــد که 

زیر باران جوانه زد.

آب گرفتگی برنج های  وارداتی


