
خریداران سکه منتظر اعالم نظر بانک مرکزی 
درباره مالیات سکه

مالیات سکه 
قانونی است؟

وزیر نیرو خبر داد

وسیه  انجام مذاکرات فشرده  بین بانک مرکزی ایران و ر

در ســال ۹۷ و سه ماهه ابتدایی ســال جاری شاهد 
جهش بازار ســرمایه بودیم. این در حالی است که به 
اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، پیش بینی می شود این 
شرایط تا پایان سال ۹۸ نیز ادامه یابد. شرایط بوجود 
آمده سبب رونق بازار سرمایه البته با یک تاخیر قابل 

توجه نسبت به سایر بازارهای مالی شده است.
از این رو از ســال گذشته تاکنون شــاهد ورود حجم 
قابل توجهی پول جدید به بازار سرمایه بوده ایم. الزم 
به ذکر است، از اواخر ســال ۹6 تا نیمه ابتدایی سال 
۹۷ نقدینگی سنگینی )که عمدتا حاصل از آزاد سازی 

شــبه پول بود( وارد بازار ارز و طال و ســپس خودرو و 
مسکن شد و در نتیجه شــاهد بازدهی سنگینی که 
منجر به شکل گیری حباب در قیمت ها شد، بودیم. در 
نهایت پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از نوسانات 
نرخ ارز و فروکــش التهابات دیگــر بازارها، پول های 
سرگردان که از رشــد ســایر بازارهای مالی مایوس 
شــده  بودند روانه بازار سرمایه شــدند به طوری که 
رشد بیش از 120 درصدی شاخص های بورس را رقم 
زدند.افت نرخ سود بانکی، دیگر موضوعی است که بر 
جذابیت های بازار سرمایه افزوده و ورود نقدینگی به 
تاالر شیشه ای را شتاب بخشــیده است. در سال های 
پیش هر زمان که بازارهای مــوازی از جذابیت کمی 
برخوردار بودنــد، افراد برای حفظ ســرمایه خود، به 
ســپرده گذاری در بانک ها برای دریافت سود بدون 
ریسک روی می آوردند.                                         ادامه در صفحه 2
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مهدی رباطی
مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس 

بیمه ایران

بررسی وضعیت صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

١- خدمات تخصصي اطفال و كودكان با امكانات ويژه 
٢- ارتودنسي ثابت و متحرك با شرايط ويژه پرداخت

٣- درمانهاي زيبايي جهت طراحي خط لبخند شامل لمينيت 
سراميكي ونير كامپوزيت  و بليچينگ)سفيدكردن(مطبي و خانگي

٤- انواع ترميم ها و درمان ريشه )عصب كشي (

كلينيك تخصيص دندانپزشيك آوا

٥- درمانهاي پروتز ثابت و متحرك شامل انواع روكش ها 
و پالك ها جهت فضاهاي بي دنداني 

٦- درمانهاي دندانپزشكي مخصوص سالمندان محترم
٧- درمان ايمپلنت و جراحي هاي دندانهاي عقل نهفته 

٨- جرم گيري و درمان التهاب و خون ريزي لثه ،جراحي هاي لثه و...

قيطريه- بلوار اندرزگو- نبش كوچه عبدالهی جنوبی - پالك ٧٢- ساختمان پارسيان - طبقه اول - واحد6
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ارائه كليه خدمات دندانپزشكي 

طرف قرارداد بابيمه بانكهای 
تجارت،ملت و صادرات

دکرت فالح سابق
Ava Dental Clinic

   ava_dentalclinic:اينستاگرام



وزیر نیرو خبر داد

وسیه انجام مذاکرات فشرده  بین بانک مرکزی ایران و ر
رامین شــهراد    وزیر نیرو با بیان این که مباحث 
بانکی یکی از موضوعــات مهم مذاکره بیــن ایران و 
روسیه اســت، گفت: مذاکرات فشــرده ای بین بانک 
مرکزی دو کشــور در حــال انجام بــوده و به زودی 
کارگروه مشترکی در تهران تشــکیل جلسه خواهد 
داد.رضــا اردکانیان در حاشــیه پانزدهمین اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری 
ایران و فدراسیون روســیه که دیروز در تهران برگزار 
شد، با بیان این که 60 نفر از شرکت ها و مجموعه های 
مختلف در ســازمان های اســتان های قفقاز شمالی 
برای دومین همایش همــکاری به ایــران آمده اند، 
اظهار کرد: حدود 2۵0 نفر از ســازمان های دولتی و 
شرکت های خصوصی و فدراسیون روسیه، دوشنبه و 

سه شنبه برای اجالس به ما می پیوندند.
وی ادامه داد: سال گذشته به پیشــنهاد وزارت امور 
خارجه و تصویب هیأت وزیران مسئولیت کمیسیون 
مشــترک همکاری اقتصادی ایران و روسیه به وزارت 
نیرو محول شــد و این وزارتخانه مسیر توسعه روابط 

اقتصادی چند پروژه مهم را در دستور کار قرار داد.

نهایی کردن مراحل الحاق ایران به موافقت نامه 
اقتصادی اوراسیا

وزیر نیرو با اشــاره بــه نهایی کــردن مراحل الحاق 
جمهوری اســالمی ایران بــه موافقت نامه اقتصادی 
اوراســیا، اظهار کرد: پس از تصویــب فوریت الیحه 
در هیأت وزیران در سه کمیســیون و صحن مجلس 

شورای اسالمی طی هفته گذشته به تصویب رسید.
اردکانیان ادامــه داد: انتظــار می رود ایــران هم به 
مجموعه کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، 
ارمنستان و بالروس بپیوندد و بتواند از یک بازار 1۸0 
میلیونی برای توســعه روابط اقتصادی عرضه کاال و 
محصوالت به ویژه در شــرایطی که ایران و روســیه 

تحت تحریم های غیرقانونی قرار دارند، بهره ببرد.
وی در ادامــه با بیان این کــه پروژه دیگــر برگزاری 
اجالس کمیســیون مشترک اســت، اظهار کرد: 1۳ 
کارگروه در زمینه های حمــل و نقل، صنعت، معدن، 
انرژی، داروسازی، کشاورزی، توریست و موضوعات 
فرهنگی مباحــث را دنبال می کنــد و انتظار می رود 
طی دو روز آینده پروژه هــای متعددی در بخش های 
مذکور امضا شــود.به گفتــه وزیر نیــرو حدود ۵00 
شرکت خصوصی از ایران برای شرکت در کارگروه ها 

و اجالس کمیسیون مشترک ابراز تمایل کرده اند.
اردکانیان با تاکید بــر این که وزارت نیــرو به عنوان 
یکی از دستگاه های اجرایی جمهوری اسالمی ایران، 

بهره مندی قابل مالحظه ای از امکانات فراهم شــده 
جهت اجــرای پروژه ها در بخش انــرژی دارد، اظهار 
کرد: وظیفه ی مــا در این همایش تســریع ارتباط با 

بخش خصوصی دو کشور است.
وی با بیان این که روســیه در ســال گذشــته بالغ بر 
1۵0 میلیــارد دالر واردات داشــته اســت، تصریح 
کرد: با توجه به زمینه های مختلــف فعالیت در ایران 
قطعاً این مذاکــرات از جمله الحاق بــه موافقت نامه 
اوراســیا این ســهم را افزایش خواهد داد. بر اساس 
آنچه در موافقت نامه اوراســیا آمــده ۸00 قلم کاال از 
تعرفه ترجیحی خواهند شــد.وزیر نیرو با بیان این که 
کشــورهای عضو توافق نامه اوراسیا با یکدیگر در یک 
منطقــه آزاد تجاری فعالیت خواهند داشــت، گفت: 
تأثیر آن در ایجاد اشــتغال و تســریع در محصوالت 
ایران در بازارهای مصرف و مجموعه استان های قفقاز 

شمالی زمینه الزم را فراهم خواهد کرد.

تدارک یک نیروگاه 1۴00 مگاواتی در هرمزگان
اردکانیان با تاکیــد بر این که کمیســیون مذکور به 
ســرعت دادن در اجــرای قراردادهــای منعقد بین 
دو طرف می پــردازد و زمینه را برای انعقــاد قرارداد 
جدید نیز فراهم می کند، افزود: بــرای مثال از محل 
وام فدراســیون روســیه که برای ایران تدارک دیده 
شــده، یک نیروگاه 1۴00 مگاواتی در هرمزگان در 
دستور کار قرار گرفته است.وی ادامه داد: وزارت راه و 
شهرسازی، راه آهن اینچه برون - گرمسار را در برنامه 
دارد. در بخش کشاورزی نیز واردات محصوالت مورد 

نیاز از روسیه در دستور کار است.
وزیر نیرو با بیان این کــه امیدواریم با ضوابط موجود و 
از کانال اوراســیا بتوانیم مبادالت دو کشور را افزایش 
دهیــم، اظهار کــرد: همچنین امیدواریــم امکانات 
ترانزیتی برای صادرات محصوالت منطقه اقتصادی 
اوراســیا و غالت را در اختیار آن ها قــرار دهیم که از 
مسیر کوتاه تری محصوالت را به آب های آزاد برسانند 
و به کشورهای هدف متصل شوند.به گفته اردکانیان 
در زمینه مختلــف صنعتی و گردشــگری مذاکرات 

خوبی بین دو کشور انجام شده است.

انجام مذاکرات فشرده بین بانک مرکزی ایران 
و روسیه

وی در ادامه با تاکید بر این کــه مباحث بانکی یکی از 
موضوعات مهم مذاکرات بین دو کشــور است، گفت: 
مذاکرات فشرده ای بین بانک مرکزی ایران و روسیه 
در حال انجام اســت و به زودی کارگروه مشترکی در 

تهران تشکیل جلسه خواهد داد. ســعی بر این است 
که با حل و فصل و در نظر گرفتن همه جوانب سیستم 
بانکی بتواند نقش مهم خود را در سرعت بخشیدن به 
روابط اقتصادی ایفا کند.وزیر نیرو در ادامه با تاکید بر 
این که تحریم فرصتی فراهم می کند که کشــورهای 
منطقه ظرفیت های همکاری را باالتــر ببرند، اظهار 
کرد: به عنوان مثال در روزهای گذشــته در اجالس 
شانگهای و ســیکا همکاری خوبی فراهم شد و رئیس 
جمهور ایران جلســاتی با رؤســای جمهور روسیه، 

افغانستان و تاجیکستان داشت.
اردکانیان با اشاره به این که وزارت نیرو مسئول ایرانی 
کمیسیون مشترک بین دو کشور اســت، ادامه داد: 
عالوه بر کمیســیون مشترک با روســیه کمیسیون 
مشــترک با افغانســتان، ارمنســتان و تاجیکستان 
هم برگزار می شــود و زمینه ی جدیدی برای رونق و 

توسعه اقتصادی فراهم خواهد شد. 

آمادگی قفقاز برای صادرات گوشت قرمز و 
غالت به ایران

 وزیر ناحیه فــدرال قفقاز شــمالی از آمادگی منطقه 
قفقاز شمالی برای صادرات گوشــت قرمز و غالت به 
ایران خبر داد و گفت: همچنین عالقه مندیم کاالهای 
مورد نیاز خود را در زمینه ی محصوالت کشــاورزی و 

میوه جات از ایران وارد کنیم.
سرگی ویکتوروویچ، وزیر ناحیه فدرال قفقاز شمالی 
در حاشــیه پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همــکاری اقتصادی و تجــاری ایران و فدراســیون 
روســیه با تاکید بر این که همایش مذکور یک رســم 
برای دو کشور است و باعث تشــویق و رشد و توسعه 
روابط در زمینه ی ساخت وســاز، تجارت و کشاورزی 
می شــود، گفت: 60 نفــر از نمایندگان روســیه که 
همگی کارشناسان درجه یک هستند در این همایش 
حضور دارند؛ به جــز اقتصاد و توســعه روابط در این 
حوزه توجه به مسائل علوم انســانی، تاریخ و فرهنگ 
نیز برای دو کشــور حائز اهمیت بوده و این همایش از 

این نظر نتایج خوبی در پی خواهد داشت.

اراده رؤسای جمهور ایران و روسیه بر توسعه 
همکاری دو کشور

وی با تاکید بــر این که مهم ترین ابزار دو کشــور اراده 
سیاســی دو طرف اســت، عنوان کرد: اراده رؤســای 
جمهور ایران و روســیه بر توســعه همکاری ها بوده و 
همه ســاختارهای الزم ایجاد شده و ارگان های دولتی 

روسیه برای توسعه این روابط هدف گیری کرده است.

سرمقاله
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بررسی وضعیت صندوق های 

سرمایه گذاری در بازار سرمایه
  ادامه از صفحه یک

 اما در حال حاضر به دلیل اتخاذ سیاســت های 
جدید بانکی، نرخ سود ســپرده ها کاهش یافته 
که نمونه اخیــر این تغییرات جایگزین شــدن 
طرح پرداخت سود ماه شــمار به جای روزشمار 
اســت که این موضوع بر خروج پول از بانک ها و 

افزایش نقدینگی سرگردان دامن زده است.
در طرف دیگر با رشــد مداوم قیمت ها، شــاهد 
ورود افراد عــادی به بازار بــورس بودیم که این 
موضوع به هیجانی شــدن خرید و فروش  سهام 
شــرکت ها دامن زد. اما تجربه نشان داده است 
که ورودهــای هیجانی و کم ســابقه در بورس، 
سبب متضرر شــدن افراد تازه وارد و همچنین 
تشدید جو هیجانی می شود. در چنین شرایطی 
پیشنهاد اکثر کارشناسان، ســرمایه گذاری در 
بورس از طریــق صندوق های ســرمایه گذاری 
است تا این حجم از نقدینگی جدید وارد شده به 
بورس، کارایی بهتری را داشته باشد. چرا که در 
غیر این صورت نظم معامالت و در کل نظم بازار 
بر هم خورده و نمی توان به درستی آینده را برای 

بورس پیش بینی کرد.
همچنین یکی دیگر از مخاطرات ورود نقدینکی 
بدون علم و تجربه، گرفتار شــدن معامله گران 
در دام سفته بازان و ســودجویانی است که از کم 
تجربگی این افراد سود استفاده کرده و به کمک 
فضای مجازی بر هیجانی شدن بازار می افزایند. 

در نتیجــه هر زمان کــه اقبال به بازار ســرمایه 
افزایش می یابد، شــاهد آن هســتیم که سهام 
برخی شرکت های کوچک و بعضا فاقد ارزندگی، 
به دلیل سفته بازی، با افزایش قیمت های کاذب 
روبرو می شــود که این موضوع نتیجه نداشــتن 
آگاهــی کافی افراد تــازه وارد به بورس و ســوء 
استفاده سفته بازان از بی اطالعی این افراد دارد. 
اما صندوق های ســرمایه گذاری با بهره گیری از 
تحلیل گران خبــره و کارآزموده می توانند نمای 
دقیقــی از آینده ســهام داشــته و کارآیی پول 
جدید وارد شــده به بازار را به حداکثر برســانند 
که در انتهــا موجب برقراری آرامش نســبی در 
بازار شــده که انتفاع ســرمایه گذاران و تمامی 
فعالین بازار خواهد شــد. گفتنی اســت در طی 
یک ســال گذشــته بازدهی کلی صندوق های 
ســرمایه گذاری برابر بــا ۸۵/26 درصد بوده که 
این عدد برای صندوق های ســرمایه گذاری در 
ســهام با اختالف قابل توجهی نســبت به سایر 
صندوق های ســرمایهگذاری برابــر با 12۴/۳۴ 
درصد گزارش شده است.به طور کل برای بررسی 
نمودن عملکرد صندوق ها می بایست بازده بلند 
مدت آن ها را مورد بررســی قرار داد زیرا در نیمه 
اول سال ۹۷ با رشد شدید نرخ ارز ابتدا شرکت ها 
صادرات محــور و به اصطالح دالری رشــد قابل 
مالحظه ای را نشــان دادند. اما در ادامه ســال و 
همچنین تا زمان تهیه این گزارش کاهش شیب 
رشد شرکت های مذکور را شــاهد بودیم که در 
مقابل از نیمه دوم ســال تا زمان تهیه گزارش به 
افزایش شــیب رشد قیمت ســهام شرکت های 

تورم محور هستیم. 
عملکــرد مناســب صندوق هــا در بلندمــدت 
حکایت از هدف گذاری صحیح و اجرای درســت 
سیاست های تبیین شــده و تغییر به موقع آن ها 

در شرایط مختلف دارد.
اما نظام هماهنگ بانکی و ایجاد بازار متشــکل 
ارزی بــه صــورت غیرمســتقیم بــر عملکرد 
صندوق های ســرمایه گذاری تاثیرگذار خواهد 
بود. از آنجاکه یکی از اهداف اصلی راه اندازی بازار 
متشــکل ارزی، کنترل نوســانات نرخ ارز است، 
با ایجاد این بازار احتماال نرخ ارز با ثبات نســبی 
همراه شــود. از این رو ســودآوری شرکت های 
صادرات محور تحت الشعاع قرار گرفته و یک نرخ 
واحد در سطوح بیش از 11 هزار تومانی تغییرات 

مثبتی در سود شرکت ها ایجاد خواهد کرد.



خریداران سکه منتظر اعالم نظر بانک مرکزی درباره مالیات سکه

مالیات سکه قانونی است؟
ســمیرا ربیعی    وضع مالیات بر سکه های پیش 
فروشــی درحالی به دغدغه اصلی خریداران ســکه 
تبدیل شــده اســت که هیچ یــک از مســئوالن به 
دغدغه های این گــروه پاســخی نداده اند بخصوص 

بانک مرکزی!
درحالی خریداران ســکه هنوز در شــوک بخشنامه 
ســازمان مالیاتی برای دریافت مالیات از ســکه های 
پیش فروش شده هســتند که هنوز هیچ دستگاهی 

پاسخ شفافی به سواالت این گروه از مردم نداده است.
و مهمتر آنکه باوجود اینکه هنوز مشموالن پرداخت 
مالیات سکه اما و اگرهای زیادی از حیث قانونی بودن 
این اقدام وزارت اقتصاد دارند؛ مســئوالن ســازمان 
مالیاتی اعالم کرده انــد که این گروه فقــط تا پایان 
خرداد ماه وقت دارنــد و بعد از آن مشــمول جریمه 
می شــوند.انتقاد اصلی خریداران سکه متوجه دولت 
و بانک مرکزی است که در زمان ثبت نام پیش فروش 
سکه هیچ صحبتی مبنی بر دریافت مالیات نکرده اند 
و حتی در جست  وجوها به این جمله از مدیرکل ریالی 
و نشــر بانک مرکزی می رســیم که در همان مطقع 
تأکید کرده بــود: اگر قرار باشــد از پیش فروش های 
کنونی ســکه رقمی تحت عنوان مالیات اخذ شــود، 
بانک مرکزی آنرا از جانب خود پرداخت خواهد کرد. 
در آن ایام خبری در سایت بانک ملی که متولی پیش 
فروش ســکه بود درج شــد با عنوان دریافت مالیات 
برارزش افزوده در زمان تحویل ســکه که همان موقع 

از سوی رحیمی این موضوع رد شد.

 چه کسی جواب خریداران سکه های
 پیش فروشی را می دهد؟

در هیاهوی فعلــی بین موافقــان و مخالفان دریافت 
مالیات از سکه های پیش فروش غیبت بانک مرکزی 
بســیار محســوس اســت، این موضوع از آن جهت 
حائز اهمیت اســت که مردم با تکیه بر اطالعیه بانک 
مرکزی مبنی بــر عدم دریافت مالیات از ســکه های 

پیش فروش نسبت به خرید این سکه ها اقدام کرده اند.
اما بانک مرکزی معتقد اســت که آنچــه اتفاق افتاده 
خالف شــرایط ثبت نام پیش فروش ســکه نیســت 
چراکه در همان مقطع هم تاکید کــرده بوده مالیات 
برارزش افزوده برای این سکه ها لحاظ نمی شود ولی 
بخشنامه جدید سازمان مالیاتی شامل ارزش افزوده 

نیست و به عایدی سرمایه مربوط می شود.
تماس هــای روزانه مــردم حکایــت از آن دارد که 
هرچند بانک مرکزی خود را از موضوع مالیات ســکه 
کنار کشــیده و این موضوع را تماماً مرتبط با سازمان 

مالیاتی و وزارت اقتصاد می داند امــا نظر مردم چیز 
دیگری اســت و معتقدند اتفاقی که افتاده ناشــی از 

بدقولی بانک مرکزی است...
مخالفان دریافت مالیات از ســکه های پیش فروشی 
و خریداران این ســکه ها معتقدند: با دریافت مالیات 
از سکه دیگر مردم به طرح های بانک مرکزی اعتماد 
نمی کنند. هرچند معافیت مالیاتی برای خریدارانی 
که تا 20 سکه خریداری کرده اند بخش قابل توجهی 
از خریداران را شــامل می شــود. با این حال، شــیوه 
اجرای این سیاست مالیاتی به خودی خود با ضرورت 

اعتماد سازی در اقتصاد در تضاد است.
یکی از ابزارهــای مهم بانک مرکزی بــرای مدیریت 
بازار طال و ارز، ایجاد آرامــش در فضای روانی جامعه 
است؛ اما آنچه درباره سکه اتفاق افتاده در تضاد کامل 
با سیاست بانک مرکزی اســت و باتوجه به تجربه تلخ 
ســال های قبل حتماً باید دولت در زمــان اعالم این 
طرح شــرایط و عواقب آن را می ســنجید و بعد 
رسانه ای می کرد.هنوز مردم فراموش نکرده اند که 
زمانی بانکها به اسم سپرده ارزی سپرده های گروهی 
از مردم را دریافــت کرده و وعده دادند کــه در پایان 
مدت ســپرده گــذاری، ارز تحویل مشــتریان 
می دهند ولی متاسفانه بدقولی موجب شد تا بجای 
ارز، ریال تحویل مردم شــود و شد انچه نباید می شد. 
بعــد از آن دیگر مردم طرح های بانــک مرکزی برای 

افتتاح سپرده ارزی استقبال نکردند.

مردم: می توانستیم از بازار آزاد سکه بخریم
موضوع مهم دیگری که مردم را دلســرد نســبت به 
سیاســت های بانک مرکزی کرده این اســت که اگر 
افرادی که در زمان پیش فروش، نسبت به خرید سکه 
از بانک اقدام کردند از بازار آزاد ســکه می خریدند نه 
تنها االن ســود کرده بودند بلکه هزینه خواب پول و 

مالیات را هم نداشتند.
در فروردین ماه ســال ۹۷ ســکه های بانک مرکزی 
با قیمت یک میلیــون و ۵۴0 هزار تومــان برای بازه 
سه ماهه پیش فروش شــد، این درحالی است که در 
آن برهه قیمت ســکه در بازار آزاد حدود 1.۷ میلیون 
تومان بود.بســیاری از خریداران ســکه معتقدند که 
می توانســتند به بانک مرکزی اعتماد نکرده و منابع 
نقدی خود را از طریق بازار آزاد بــه کاالهای دیگر از 

جمله سکه تبدیل کنند.
در حال حاضر با وجود رقم تعیین شــده برای مالیات 
سکه های پیش فروش شــده عماًل تفاوتی بین قیمت 
نقد و پیش فروش وجود نداشته، صرف نظر از مسدود 

شدن سه ماهه منابع سرمایه گذاران نزد بانک مرکزی 
موضوعی به نام پیش فروش بی معنی است.

آیا از خریداران سکه در بازار آزاد هم مالیات 
گرفته می شود؟

عدم شــفافیت اطالع رسانی از سوی ســازمان امور 
مالیاتی موجب شــده تا ابهامات این طرح بیشــتر از 
مزایایی که می تواند داشــته باشــد، شــود. سازمان 
مالیاتی اطالعات خریداران ســکه را از بانک مرکزی 
دریافت کرده است و بنای دریافت مالیات از این گروه 
را دارد ولی سوالی که مردم دارند این است که تکلیف 
کسانی که در بازار آزاد اقدام به خرید بیش از 20 عدد 
سکه کرده اند چه می شود؟ آیا می شود در این مورد به 
خوداظهاری مودیان مالیاتی اکتفا کرد یا به سازوکار 

دقیق تر و مطمئن تری نیاز است.

مالیات سکه قانونی است؟
جدا از ضربه به اعتماد عمومی نسبت به سیاست های 
بانک مرکزی، نقد دیگری متوجه تصمیم اخیر وزارت 
امور اقتصادی و دارایی اســت، که مربوط به مباحث 
قانونی می شود؛ کارشناسان معتقدند یکی از مسائل 
اصلی مالیات بر ســکه قانونی یا غیرقانونی بودن آن 
اســت.نزدیکان دولت در دفاع از این تصمیم وزارت 
اقتصاد می گویند: این بخشــنامه پیروالیحه مالیات 
بر عایدی سرمایه است که هنوز از سوی سازمان امور 
مالیاتی برای ارائه به مجلس شورای اسالمی فرستاده 

نشده،است.
در اصل ۵1 قانون اساســی چنین آمده است: »هیچ 
نوع مالیات وضع نمی شــود، مگر بــه موجب قانون. 
موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی )هم( به 

موجب قانون مشخص می شود.«
محمــد برزگری مدیــرکل دفتر فنی و حسابرســی 
مالیاتی سازمان امور مالیاتی در توضیح مبانی قانونی 
گرفتن مالیات از خریداران ســکه گفته است: مبانی 
آن براســاس قانون مالیات های مســتقیم بوده و در 
دستورالعمل مربوطه نیز قید شده است.  مواد 1 و ۹۳ 
قانون مالیات ها، مســتندات قانونی اخذ مالیات سکه 

است.
سازمان مالیاتی معتقد است که هر فردی که صاحب 
درآمد است، باید مالیات بدهد و این موضوع برای همه 
یکسان اســت؛ برزگری در مورد اینکه می توان خرید 
سکه را درآمد حســاب کرد، گفت: وقتی سکه خرید 
و فروش می شود، مشمول مالیات خواهد بود، در غیر 

این صورت مالیاتی اخذ نمی شود.
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راه اندازی می شود
بازار متشــکل ارزی از تیر ماه کار خــود را آغاز 
خواهد کــرد و بانک مرکزی نیــز حق عضویت 
صرافان را از 100 میلیــون تومان به 2۵ میلیون 

تومان کاهش داده است.
روز شنبه جلســه ای در بانک مرکزی با موضوع 
بازار متشکل ارزی با حضور اعضای هیأت عامل 
این بانک، هیــأت مدیره بازار متشــکل ارزی و 
کانون صرافان برگزار شــد که گفته می شود در 
این جلسه بانک مرکزی برای پیوستن صرافی ها 
به این بــازار متشــکل ارزی، حــق عضویت را 

کاهش داده است.
پیش از این گفته شــده کــه این بــازار تا پایان 
ماه جــاری راه اندازی می شــود، امــا آنطور که 
مدیرعامل بازار متشــکل ارزی عنوان کرده، با 
توجه به اینکه عمده اقدامات مربوط به این بازار 
انجام شــده، از بازار کار بازار متشکل ارزی آغاز 

خواهد شد.
مهم تریــن نکته در ایــن جلســه کاهش حق 
عضویت برای صرافی هــا از 100 میلیون تومان 
به 2۵ میلیون تومــان بوده که بــه این ترتیب، 
صرافی های کوچک تر نیــز می توانند وارد این 

بازار شوند.
از ســوی دیگر، برخی مشــکالت و پیشنهادات 
صرافان نیز در این جلســه مطرح شده که بانک 
مرکزی نیز پس از این مشــکالت تصمیم گرفت 

تا حق عضویت را کاهش دهد.
بازار متشکل ارزی قرار اســت به عنوان کاشف 
قیمت واقعــی ارز در تهران آغاز بــه کار کند؛ به 
طوریکه نخستین قیمت اعالم شده در این بازار 
در هر روز بــه عنوان قیمت پایــه آن روز در نظر 

گرفته می شود.
این بــازار بــا ایجــاد ســاز و کاری از معامالت 
غیرواقعــی جلوگیــری کــرده و بــرای ثبت 
درخواســت در این بازار، رقم اعالم شده فوراً از 
حساب ارزی یا ریالی درخواست دهنده بسته به 
نوع ســفارش )خرید یا فروش( مسدود خواهد 

شد.
بازیگران اصلی این بــازار، بانک ها، صرافی های 
بانکی و صرافی های مجاز بانک مرکزی هستند 
که باید برای ورود به این بازار، مدارک خود را به 
بانک مرکزی ارائه کرده و کد کارگزاری دریافت 

کنند.
در این بــازار تمامی رقم های اعالمی از ســوی 
فروشــندگان و خریداران روی سیســتم قرار 
گرفته و به ترتیب بر اســاس رقم های پایین تر از 
باال به پایین مرتب خواهند شد و سیستم به طور 
خودکار پایین ترین قیمت فروش را به باالترین 

پیشنهاد خرید متصل می کند.
نرخ هر روز بر اســاس قیمت بسته شدن بازار در 
روز قبل با پنج درصد تغییر قابل به روزرســانی 
اســت و تغییرات بیشــتر باید با مجــوز بانک 

مرکزی انجام شود.
صرافی هایی کــه در این بازار خریــد و فروش 
عمده را انجام می دهند، باید یک درصد باالتر از 
نرخ بازار متشکل، نیازهای خرد ارزی را براساس 

فهرست مصارف 2۴ گانه پوشش دهند.
گفته می شــود که با راه اندازی این بازار به جای 
تعیین نــرخ ارز در بازار هرات، ســلیمانیه و … 
این نرخ بر اساس عرضه و تقاضا در بازار متشکل 
ارزی در تهران کشف می شــود و به این ترتیب، 
احتمــال ایجــاد التهابات و نوســانات، کاهش 

می یابد.

 
 
 



مدیرگروه مطالعات انرژی وین:

تهدید ایران، امنیت انرژی را به خطر می اندازد
نگار صادقی   بــازار جهانــی نفــت از تحرک و 
دینامیســم باالیی برخوردار اســت. این دینامیسم 
تحت تاثیر تحــوالت اخیــر در ژئوپولیتیک نفت در 
ماه های اخیر، شتاب بیشــتری به خود گرفته است. 
دولت آقای ترامپ در این میان بــا تحریم نفتی ایران 
به دنبال کاهش صادرات نفت و به حاشیه راندن ایران 
در بازار جهانی نفت و البته اوپک اســت، اما وابستگی 
کشــورها به انرژی تنها یک پیام دارد؛ تهدید ایران به 
عنوان کشوری که در مجموع نخستین کشور دارنده 
منابع نفتی و گازی دنیا است، امنیت انرژی را به خطر 

می اندازد. 
فریدون برکشــلی، مدیرگروه مطالعات انرژی وین، 
معتقد است اگرچه امروز ایران صادرات کمتری دارد، 
اما این موضوع مطلقا به معنای حاشیه ای شدن ایران 
در اوپک نیست، ایران همواره از اعضای اثرگذار اوپک 

است.
بازار نفت با تهدیدهای مســتمر دولــت آقای ترامپ 
به منظور جلوگیری از افزایش قیمت نفت و از ســوی 
دیگر تحریم بزرگ تریــن تولیدکنندگان نفت دنیا از 
جمله ایران و ونزوئال با شــرایط خاصی مواجه شــده 

است.
 از یکسو دولت آمریکا همه تالش خود را به کار می برد 
تا مانع افزایش قیمت نفــت و همچنین قیمت بنزین 
در ایاالت متحده آمریکا شود و از سوی دیگر با خط و 
نشان کشیدن به اعضای اوپک آن هم از طریق توئیتر، 
همه تالش خود را بــه کار می برد تا اوپــک با عرضه 
بیشــتر نفت، مانع از افزیش قیمت نفت شود. آمریکا 
درحالی که صــادرات نفت ایــران و ونزوئال را تحریم 
کرده است و این به معنای کاهش عرضه جهانی نفت 
است، از مصرف کنندگان بزرگ جهانی می خواهد تا 
خرید نفت را از این کشــورها متوقف کنند، اما آیا این 
کار امکان پذیر است؟ امروز چین و هند که عمده ترین 
مصرف کنندگان نفت در جهان و موتور رشــد تقاضا 
برای نفت به شمار می روند، هر دو از خریداران عمده 
نفت ایران هستند که از سوی آمریکا تحت فشار قرار 

دارند.
فریدون برکشــلی، مدیرگروه مطالعــات انرژی وین 
می گوید: »این کشــورها در طول دهه گذشته تالش 
زیــادی کردند تا به کشــورهای خاورمیانــه به ویژه 
تولیدکنندگان منطقه خلیج فارس نزدیک شــوند. 
از همین منظر، سیاســت های تحریمی آمریکا علیه 
ایران یا هــر تولیدکننده مهم دیگری، این کشــورها 
را مســتقیم با خطر امنیــت تامین انــرژی روبه رو 

می سازد«.

برکشــلی با بیان اینکه آینده تولید و مصرف نفت در 
قاره آسیاســت، به موضوع طرح تشکیل نوعی اوپک 
مصرف کنندگان که اعضا اصلــی آن می توانند هند و 
چین باشند، اشــاره می کند و می گوید: »آن طور که 
مطرح شده، پس از این کشــورها، ژاپن، کره جنوبی، 
پاکستان و کشورهای آســیای جنوب شرقی آسیا که 
جملگی فرایند توسعه را از مسیر مصرف باالی نفت و 
گاز طی می کنند، می توانند در این ارتباط مورد توجه 

قرار گیرند«.

بازگشت ژئوپولیتیک نفت به خاورمیانه
هم اکنون عرضــه جهانی نفت حــدود 100 میلیون 
بشکه در روز است که ســهم اوپک از این میزان بیش 
از ۳0 میلیون بشکه اســت. آمریکا در سال های اخیر 
تالش فراوانــی کرده تــا اثرگذاری این ســازمان را 
در بازار جهانــی نفت به میزان قابــل توجهی کاهش 
دهد، اما آنچه در این روزها بیــش از هر چیزی نمود 
دارد اثرگذاری این سازمان بر بازار جهانی نفت است. 
برکشــلی می گوید: »ژئوپولیتیک نفت بــار دیگر به 
خاورمیانه و بازار جهانی نفت بازگشــته اســت. البته 
ماهیت آن تغییراتی داشته و بازیگران بازار و ترکیب 

آنها تغییر کرده است«.
برکشــلی می گویــد: »با گذشــت زمان، شــرایط 
و حساســیت های قیمــت متوجه عواملــی مانند 
بازارهــای آتی و معامــالت کاغــذی، تصمیم های 
بورس های عمده نفتــی و ظهــور اینترنت و هوش 
الکترونیک شــده اســت. پس از دو دهه بــار دیگر 
تعامالت منطقه ای و ژئوپولیتیک به کانون توجهات 

منتقل شده است«.
در ایــن میــان افزایش ذخیره ســازی نــزد مصرف 
کنندگان را نباید از نظر دور داشــت؛ عاملی که سبب 
تغییر ژئوپولیتیک و بازیگران بازار نفت شده و به نوعی 
مصرف کنندگان را به رقیــب تولیدکنندگان تبدیل 
کرده اســت، این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار 

است که برکشلی می گوید: »حجم ذخیره سازی ها به 
یکی از عوامل مهم در تصمیم های اوپک و وزرای نفت 

تبدیل شده است«.
مدیرگروه مطالعات انرژی وین در توضیح ســخنان 
خود ادامه می دهد: »در حال حاضر اســتدالل اوپک 
در عدم افزایش ســقف تولیــد ناشــی از رقم باالی 
ذخایر است، به نحوی که باتوجه به ذخایر باالی نفت، 
وقایعی نظیر آنچــه در ترمینال فجیره و نفتکش های 
پهلو گرفته در بنادر عربســتان به وقوع پیوست تاثیر 

ناچیزی بر بازار داشت«.
کارشناســان نفتی معتقدند با همــه اتفاق هایی که 
این روزها در بازار نفت رخ می دهــد، باز هم بازار نفت 
همواره بهترین تصمیم ها را اتخاذ خواهد کرد؛ بازاری 
که هر لحظه در حال تغییر اســت و عوامل اقتصادی و 

غیراقتصادی بر آن اثرگذار است.

اغراق در اعالم ظرفیت مازاد
بازار نفت این روزها شــکننده تر از قبل شــده است؛ 
ایران و ونزوئال که دو تولیدکننده مهم اوپک هســتند 
به دلیل تحریم های آمریکا حضــور کمرنگی در بازار 
دارند؛ وضع لیبی، الجزایر و سودان هم به دلیل شرایط 
سیاســی حاکم بر آن کشــورها نیز نامشخص است؛ 
ابهام این روزهای نفت به عربســتان هم سرایت کرده 
است، کشوری که بارها اعالم کرده بود ظرفیت تولید 
روزانه 11 میلیون و ۵00 هزار بشــکه نفت را دارد، اما 
در عمل تا فوریه 201۸ بــازار چنین ارقامی را به خود 
ندید، موضوعی که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم در 
افتتاح بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت در 
تهران به آن اشــاره کرد و گفت: »ظرفیت های مازاد 
اعالم شده از سوی بعضی از کشــورها بزرگ نمایی و 

اغراق است«.
برکشــلی هم به صحبت هایی که با تحلیلگران بازار 
نفت در مورد ظرفیت واقعی تولید عربســتان داشته 
اشــاره می کند و می گوید: »اغلب تحلیلگرانی که با 
آنها صحبت کردم، معتقد بودند که توان تولید واقعی 
عربســتان فراتر از 10 میلیون و ۵00 هزار بشــکه در 
روز نیست، اما اگر گمانه زنی ها درباره میزان ظرفیت 
تولید عربستان درست باشد، البد عربستان دوپینگ 

کرده است«.
مدیرگروه مطالعات انرژی وین با بیان اینکه بازار نفت 
در یک فرایند سیاســی خطرناکی قرار گرفته است، 
ادامه می دهد: »به نظر می رسد که آمریکا با نفت خام 
شــیل مقابل خاورمیانه و نفت خام های متعارف قرار 

گرفته است«.

نفت
۴
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آخرین برآوردها از بازار نفت ۲۰۲۰

درحالی تــا پایان ســال 2020 تقاضای جهانی 
برای نفت خام 1.۴ میلیون بشکه در روز افزایش 
خواهد داشــت که رشــد عرضه تنها از ســوی 
تولیدکننــدگان غیر اوپکی در ایــن مدت برابر 

2.۳میلیون بشکه در روز خواهد بود.
مطابق بــا جدیدترین پیش بینی های منتشــر 
شــده از EIA )آژانس بین المللی انرژی(  رشد 
عرضه نفت از سوی غیر اوپکی ها در سال آینده 
میالدی برابر 2.۳ میلیون بشــکه در روز خواهد 
بود. این در حالی اســت که این عدد برای سال 
201۹ نسبت به ســال میالدی قبل برابر با 1.۹ 
میلیون بشــکه بود. در نتیجه این پیش بینی ها 
حاکی از افزایش نرخ رشــد تولید نفت توســط 

تولیدکنندگان غیراوپکی نفت است.
کشــورهای تولید کننده نفت غیــر اوپکی در 
سه ماهه اول ســال 201۹ روزانه بیش از 6۳.۹ 
میلیون بشکه نفت تولید کرده اند که پیش بینی 
می شــود این عدد در پایان سال جاری میالدی 
به رقــم 6۴.۵ میلیون بشــکه در روز برســد. 
همچنین آژانس بین المللــی انرژی پیش بینی 
کرده اســت، تولید این کشــورها تا پایان سال 

2020 برابر با 66.۸ میلیون بشکه شود.
از ســوی دیگر اما مطابق با همین پیش بینی ها، 
تقاضای جهانی بــرای نفت خام تا پایان ســال 
2020 برابر 101.۷ خواهد بود.همچنین برآورد 
می شــود که تقاضای روزانه نفت خام در ســال  
201۹ برابر 100.۳ میلیون بشکه در روز باشد. 
البته گفتنی است تقاضای نفت خام در سه ماهه 
ابتدایی سال جاری میالدی با افت 0.۵ میلیون 
بشــکه ای به رقم ۹۸.۷ میلیون بشکه رسید که 
این رقم برای سه ماهه سوم برابر با 100 میلیون 

بشکه خواهد شد.
در نتیجه باتوجــه به پیش بینی های منتشــر 
شده به نظر می رسد با شــتاب گرفتن افزایش 
تولید کشــورهای غیراوپکــی و همچنین افت 
رشــد تقاضای نفت به دلیل نبود چشــم انداز 
روشن رشد اقتصاد دنیا، فشــار را بر کشورهای 
تولیدکننده عضواوپک افزایش دهد. همچنین 
طبق آخرین آمار منتشر شده، ذخایر نفت خام اوپکیها 
0.2 درصــد کاهش یافتــه که البتــه این برای 
دومین سال متوالی اســت که ذخایر اثبات شده 

نفت اوپک کاهش می یابد.

۲ انتصاب در هیئت مدیره شرکت 
ملی نفت ایران

 وزیر نفت در احکام جداگانه ای، اکبر سهیلی پور 
را به عنوان عضو اصلی و فرخ علیخانی را به عنوان 
عضو علی البدل هیئت مدیره شــرکت ملی نفت 

ایران منصوب کرد.
در حکــم بیژن زنگنــه خطاب به ســهیلی پور 
آمده است: »حســب اختیارات تفویض شده به 
اینجانب از سوی مجمع عمومی محترم شرکت 
ملی نفت ایران، مســتند به مواد 2۸ و 2۹ قانون 
اساســنامه این شــرکت مصوب 1۳۹۵.1.2۳، 
بــا عنایت بــه تعهــد و تخصــص جنابعالی، با 
اســتعانت از خداوند دانای توانا، به موجب این 
حکم به مدت چهار ســال به عنوان عضو اصلی 
هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران منصوب 
می شــوید.از خداوند قادر متعال برای جنابعالی 
در این مســئولیت خطیــر، با همــکاری دیگر 
اعضای محتــرم هیئت مدیره شــرکت، توفیق 
خدمت به مردم و صیانت از امــوال و امانت ملی 

که به شما سپرده می شود، مسئلت می کنم«.
زنگنه در حکم مشــابهی، علیخانــی را نیز برای 
مدت چهار ســال به عنــوان عضــو علی البدل 
هیئت مدیره شــرکت ملی نفت ایران منصوب 
کرده است.بر اساس این گزارش، فرخ علیخانی 
هم اکنون معاون امور تولید شــرکت ملی نفت 
ایران است و اکبر ســهیلی پور نیز مدیریت امور 

مالی این شرکت را به عهده دارد.



در سال جاری صورت می پذیرد

سرمایه گذاری ۷۰ میلیون دالری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
خریدار  مدیر عامل منطقــه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلــزی خلیج فارس پیش بینــی کرد حجم 
سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 

در سال ۹۸ به حدود ۷0 میلیون دالر برسد .
دکتر حسن خلج طهرانی در پاســخ به این سوال که 
ســرمایه گذاری خارجی در منطقه ویــژه اقتصادی 
خلیج فارس در ســال ۹۷ چطور بــوده و پیش بینی 
شما برای ســال ۹۸ چقدر اســت؟ گفت: حجم 
ســرمایه گذاری در این منطقه در ســال ۹۷ حدود 
۵/۵ میلیون دالر ســرمایه گذاری داخلی بوده است 
و با احتساب ســرمایه گذاری خارجی که اوایل سال 
میالدی 201۸ به ثمر نشست میزان سرمایه گذاری 
را حدود ۵۵ میلیون دالر می توان به حساب آورد. در 
سال ۹۸ نیز با انعقاد قراردادهای جدید سرمایه گذاری 
که در حال طی مراحل قانونی اســت پیش بینی 
می شــود حدود ۷0 میلیون دالر جذب منطقه ویژه 

شود.
مدیر عامل منطقه ویــژه اقتصــادی صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فــارس در ادامه همچنین با اشــاره به 
فرصت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس در سال ۹۸ گفت: از جمله این فرصت ها 
می توان به سرمایه گذاری در زمینه طرح های صنعتی 
شامل صنایع تولید فوالد و صنایع پایین دستی فوالد، 
صنایــع تولیــد آلومینیــوم و صنایع پیش دســتی 
آلومینیوم، طرح های نفتی و پتروشیمی، پایانه های 
دریایی، احــداث نیروگاه های بــرق و طرح های آب 

شیرین کن اشاره کرد.
خلج طهرانی در پاســخ به این ســوال که بیشترین 
میزان سرمایه گذاری در ســال ۹۷ در این منطقه در 

کدام حوزه ها بوده اســت؟ اظهار داشت: در سال ۹۷ 
درخواســت های متعددی از سوی ســرمایه گذاران 
در زمینه های تولید فروآلیــاژ، محصوالت فوالدی، 

صنایع نفتی آهک و دولومیت داشتیم.
وی درباره تسهیالت ویژه برای سرمایه گذاری در این 
منطقه نیز گفــت: اســتفاده از معافیت های گمرکی 
برای واردات تجهیزات و مواد اولیه، معافیت از مالیات 
بر ارزش افزوده، معافیــت مالیات عملکردی به مدت 
هفت سال و تسهیل در شرایط پرداخت قیمت زمین 
از جمله تسهیالتی است که در اختیار سرمایه گذاران 

در منطقه قرار می گیرد.
مدیر عامل منطقه ویــژه اقتصــادی صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس در ادامه در پاســخ به این ســوال 
که با توجه به نامگذاری امســال به نام »رونق تولید« 
چه اقداماتی همســو با ایــن هــدف در منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع معدنی و فلــزی خلیج فارس انجام 
شده و چه اقداماتی در دست اقدام است؟، گفت: پس 
از آنکه امسال از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان 
سال »رونق تولید« نامگذاری شد، ما در منطقه ویژه 

نیز تمامی برنامه ریزی ها و اهــداف خود را به گونه ای 
تعریف کردیم که بتوانیم در این مسیر قدم برداریم تا 
در نهایت اثری مثبت در جهت تحقق این موضوع مهم 
داشته باشیم و بدین طریق سازمان ایمیدرو و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سازمان باالدستی 
در تحقق این هدف یاری رســانیم. همچنین بتوانیم 
گامی مهم در جهت افزایش تولید در استان هرمزگان 
برداریم. درهمین راســتا در منطقه ویــژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از پتانســیل های 
استان هرمزگان که استانی مرزی است و این منطقه 
که دارای مزایای متعددی اســت بهــره گرفتیم تا با 
جذب هرچه بیشتر سرمایه گذار به این منطقه، رونق 

تولید را هرچه بیشتر عملی کنیم.
خلج طهرانی افزود: از جملــه اقدامات ما در منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس در همین زمان ســپری شــده از 
سال جدید عبارت است از بررســی سرمایه گذارانی که 
در گذشــته برای آغاز ســرمایه گذاری در منطقه اقدام 
کرده بودند، اما در نهایت این اقــدام به مرحله قرارداد و 
شروع فعالیت نرســیده بود. تالش کردیم تا در ماه های 
ابتدایی سال جلساتی را با این ســرمایه گذاران برگزار 
کــرده و در جریان علل عدم ســرمایه گذاری آن ها قرار 
گیریم و تا حد امکان با رفــع موانع و کمک به آنها امکان 
ســرمایه گذاری را برایشــان فراهم کنیم. خوشبختانه 
ایــن اقــدام نتیجه بخش بود و بــه زودی شــاهد آغاز 
سرمایه گذاری های جدیدی در این منطقه خواهیم بود.

وی در پایان تصریح کرد: همچنین برخی از واحدهای 
فعال منطقه طرح های توســعه ای دارنــد اما وجود 
برخی از مشکالت، روند اجرای این طرح های توسعه 

را کند کرده بود. 

گیالن

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان گیالن گفت: صنایع 
کوچــک و متوســط، محــرک اصلی 
اشتغال و رشــد اقتصادی محسوب 
می شوند که با رونق بخشی فعالیتهای 
این صنایع، می تــوان پویایی جامعه 
را شــاهد بود.به گزارش روابط عمومی 
شرکت شــهرک های صنعتی گیالن، 
احمدعلــی شــهیدی بیان داشــت: 
کارآفرینــی در صنایــع کوچــک و 
متوســط، دارای اهمیت فراوان بوده 

و بــا راه اندازی هــر واحد 
تولیدی کوچــک، می توان 
بــا کوچکترین ایــده ای، 

بدنبال کارآفرینی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: تعامل 
واحدهــای  همــکاری  و 
صنعتی کوچک و متوسط 

با هم و در جهت رونــق تولید، فروش 
و کمــک بــه بازاریابی، مــی تواند در 
افزایش تولید و اشتغال، نقش آفرینی 

مثبتی داشته باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت 
شهرک های صنعتی گیالن 
تصریح کرد: صنایع کوچک 
و متوسط اســتان محرک 
توســعه اقتصادی در سال 
رونق تولید است.احمدعلی 
شهیدی در ادامه با اشاره به 
قانون تشکیل شــرکتهای خدماتی در 
شــهرک های صنعتی برای واگذاری 
اداره امور شــهرکهای صنعتی، گفت: 
تاکنون اداره امور 1۵ شهرک صنعتی 

در سطح اســتان گیالن به صنعتگران 
واگذار شده است. 

وی بــا اشــاره بــه لــزوم حمایــت از 
شــرکت های خدماتــی کــه اداره امور 
شــهرک های صنعتی را برعهده دارند، 
تصریح کــرد: در ایــن زمینــه تالش 
گســترده ای از سوی ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی ایران در 
حال انجام است تا با برطرف شدن نواقص 
قانونی ظرفیت ها و مشوق های بیشتری 

برای بخش خصوصی ایجاد شود.

شهرک صنعتی 

با رفع نواقص قانونی ظرفیت ها و مشوق های بیشتری برای بخش خصوصی ایجاد شود
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فعال هستند
مدیرکل نوسازی مدارس گیالن گفت: خیرین 
انسان ها وارسته ای هســتند که عنایت خداوند 

سبب ورود آنها به این حوزه شده است.
مهندس علی دقیق با بیــان اینکه در همه ادیان 
الهی در زمینه انجام کار خیر تأکید شــده است، 
افزود: خیرین برای کسب رضایت الهی و خدمت 
به جامعه و مردم خدمات فراوان ارائه می دهند و 

می توانند الگوی فرهنگی مناسبی باشند.
مدیرکل نوســازی مدارس گیــالن در ادامه با 
اشاره به اینکه هر ساله روزی برای تجلیل از این 
خیرین در نظر گرفته شــده است، گفت: امسال 
بیســت و یکمین جشــنواره تجلیل از خیران 
مدرسه ساز در استان گیالن ساعت ۹:۳0 صبح 
روز پنجشــنبه ۳0 خرداد ماه در هتل شــهرزاد 

الهیجان برگزار می شود.
وی با بیان به اینکه در این جشــنواره از ۵۴ خیر 
مدرسه ساز گیالنی و غیر گیالنی تجلیل می شود، 
تصریح کرد: نمایشگاهی از دستاوردها و پروژه های 

در دست اجرا خیران برگزار می شود.

آغاز برداشت عسل از ۲9۰ هزار 
کندو در گیالن 

معاون بهبــود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی 
گیالن گفت: زنبورداران گیالنی برداشت عسل 

را از 2۹0 هزار کندو آغاز کردند.
مهندس اکبرنژاد از آغاز فرآیند برداشــت عسل 
در اســتان گیالن خبر داد و با بیــان اینکه این 
اســتان به عنوان پنجمین تولید کننده عســل 
در ایران لقب گرفته اظهار داشــت: زنبورداران 
گیالنی در حال حاضر فرآیند برداشت عسل را از 

حدود 2۹0 هزار کندو آغاز کردند.
وی با بیان اینکه این ســازمان در راستای بهبود 
تولید عســل و افزایش کیفیت ایــن محصول 
برنامه ریــزی می کند عنوان کــرد: کمک برای 
ارتقاء کیفیت تولید عســل در کنار ایجاد ارزش 
افزوده بیشــتر برای این محصول در دستور کار 

جهاد کشاورزی قرار دارد.
وی میزان قابل برداشت عسل توسط زنبورداران 
گیالنی را مــورد تأکید قــرار داد و در این مورد 
تصریح کــرد: پیش بینی می شــود زنبورداران 
اســتان گیــالن امســال بتواننــد از مجموع 
کندوهای موجود بیــش از ۵ هــزار و ۵00 تن 

عسل را برداشت و روانه بازار مصرف کنند.

 دومین جشنواره گل محمدی 
وستای گیلده شفت  در ر

همزمان با دومین روز از هفته جهاد کشــاورزی 
دومین جشــنواره گل محمــدی و گالبگیری 
در روســتای گیلده شهرستان شــفت با حضور 
اســتاندار گیــالن، نماینــده مــردم شــریف 
شهرســتان های شــفت و فومــن در مجلس 
شورای اســالمی و جمعی از مسئولین استانی و 

شهرستانی برگزار شد.
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی گیالن در 
حاشیه این مراســم ضمن بازدید از دستاوردها 
و توانمنــدی های عرضه شــده کشــاورزان 
ســختکوش منطقــه افــزود: گل محمدی از 
گیاهان دارویی است و توســعه کشت گیاهان 
دارویی از اولویت های وزارت جهاد کشــاورزی 

است.
درجانی تاکید کرد: برای توسعه کشت گیاهان 
دارویی در اســتان حمایت های ویــژه از قبیل 
اعطــای نهال یارانــه دار، برگــزاری دوره های 
آموزشــی ترویجی و ... صورت می گیرد که 
عالقمندان می تواننــد از طریق مراجعه به 
مدیریت باغبانی سازمان یا مدیریت جهاد 
کشــاورزی شهرســتان ها از جزئیات آن 

مطلع شوند.



صندوق حمایت از اجاره نشین ها تشکیل می شود

وام رهن مسکن برای مستاجران
برهان محمودی    مدیر طــرح و برنامه بانک عامل 
بخش مســکن از برنامه ریزی این بانک برای تشکیل 
صندوق حمایت از مستأجران با هدف ساماندهی بازار 

اجاره بها خبر داد.
محمدحسن مرادی با بیان اینکه هنوز طرح حمایت 
از بازار اجاره و راه اندازی سازوکار پرداخت تسهیالت 
به مستأجران در این بانک و دولت نهایی نشده، تاکید 
کرد: این طرح هنــوز در مرحله مطالعه قــرار دارد و 
کارشناسان و مسئوالن بانک مذکور در حال ارزیابی 
مدل های مختلفی هستند که به واســطه آنها بتوان 

بهترین روش را برای این کار انتخاب و عملیاتی کرد.
وی افزود: راه اندازی صندوق حمایت از مســتأجران 
برای پرداخت تســهیالت اجاره مسکن به آنها با تکیه 
بر منابــع مردمی و پس اندازهــای متقاضیان یکی از 
روش های مورد بررســی برای اجرای این کار است، 
حال آنکه روش ها و مســیرهای دیگری نیز در دست 
مطالعه و بررســی قرار دارد و هنوز روش نهایی برای 

اجرای این طرح انتخاب نشده است.
مدیر امور طــرح و برنامه بانک عامل بخش مســکن 
خاطرنشــان کرد: عالوه بر راه اندازی صندوق، روش 
دیگری که هم اکنون مورد بررسی و مطالعه قرار دارد 
افتتاح حســاب برای متقاضیان به منظور استفاده از 
امکاناتی همچون دریافت سود سپرده گذاری با هدف 

توانمندســازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت 
در بازار اجاره است؛ به این معنا که مستأجران بتوانند 
با پس انداز کردن مبالغی در بانک عامل بخش مسکن 
و دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور 

در بازار اجاره کسب کنند.
مرادی تاکید کرد: البته همه این مســیرها هم اکنون 
در مرحله ارزیابی و مطالعه قرار دارد و تاکنون طرح و 
برنامه ای در ارتباط با بازار اجاره در بانک نهایی نشده 

و به تصویب نرسیده است.
وی افزود: در صورت نهایی شدن و اجرای هر طرحی 
چه در حوزه بازار اجاره و چه ســایر حوزه ها همچون 
خرید مسکن به سرعت به مردم اطالع رسانی خواهد 

شد.
هفته گذشته ابوالقاســم رحیمی انارکی مدیرعامل 
این بانک در حالی از طــرح بانک مذکور برای حمایت 
از متقاضیان بازار اجاره و مســتأجران خبر داد که بنا 
بر اعالم وی هم اکنون راه انــدازی صندوق حمایت از 
مســتأجران به عنوان یکی از اشکال اجرای این طرح 

در بانک عامل بخش مسکن در حال بررسی است.
وی در این باره اعــالم کرد: در صورت نهایی شــدن 
تصمیمات در این باره قرار اســت صندوقی راه اندازی 
شود که بتوان با اســتفاده از منابع آن به حمایت مالی 
از مســتأجران پرداخت؛ منابع این صندوق بدون اتکا 

به منابع دولتی و از محل پس اندازهای مردمی تأمین 
خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد ســازوکار مورد بررسی در 
این طرح اعطای تســهیالت بــرای پرداخت تمام یا 
بخشــی از ودیعه )مبلغ رهن( واحدهای مســکونی 
به مســتأجران واجد شرایط و ســپرده گذاران این 
صندوق است؛ به نظر می رسد اجرای طرحی مشابه 
صندوق پس انداز مســکن یکم، این بــار برای بازار 
اجاره در دســت بررســی قرار گرفته باشد؛ صندوق 
پس انداز مســکن یکم هم اکنون با جذب ســپرده 
خانه اولی ها و متقاضیان خرید مسکن در بافت های 
فرسوده به متقاضیان واجد شرایط تسهیالت ارزان 
قیمت خرید مســکن پرداخت می کند؛ مشروط بر 
اینکه معادل نیمی از سقف مبلغ تسهیالت به مدت 
یکســال در حســاب افــراد در بانک مســکن 

سپرده گذاری شود.
پیشــتر نیز محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی در 
حاشــیه کلنگ زنی احداث 2 هزار واحد مسکونی در 
شهر جدید اندیشه در جمع خبرنگاران از برنامه ریزی 
و مطالعه برای راه اندازی مؤسســات اجاره داری خبر 
داده بود که مالکان واحدهای مســکونی و همچنین 
کســانی که به دنبال واحدهای مناســب برای اجاره 

مسکن هستند به این شرکت ها مراجعه کنند.
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پیشنهاد نماینده مجلس برای 
کاهش التهابات بازار مسکن

نماینده ســبزوار در مجلس خواســتار تشکیل 
کارگروهی بین برخی دســتگاه ها برای کاهش 

التهابات بازار مسکن شد.
حســین مقصودی نماینده مردم ســبزوار در 
مجلس شورای اسالمی  با اشاره به التهابات چند 
ماه اخیر در بازار مســکن، گفت: دولت و مجلس 
باید بــا طرح های کوتاه مدت و بلنــد مدت بازار 

عرضه و تقاضا در این بازار را مدیریت کنند.
وی با بیان اینکــه یکی از دالیل ایجــاد التهاب 
در بازار مســکن عمل نکردن به قوانین موجود 
اســت، ادامه داد: طبــق برنامه ششــم دولت 
باید  ۹ هزار واحد مســکونی بســازد که این امر 
تاکنون عملیاتی نشده است، البته قانونی درباره 
دریافت مالیات از خانه های خالــی را داریم که 

دولت این قانون را نیز اجرا نمی کند.
نماینده مردم ســبزوار در مجلس تصریح کرد: 
مجلس در چند ســال گذشــته قانونی درباره 
اخذ مالیات از خانه های خالــی مصوب کرد اما 
علیرغم اینکه آمارهــای متناقضی در این زمینه 
وجود دارد همچنان دولت برای تعیین تکلیف 
مسکن های احتکار شــده برنامه ای ارائه نکرده 
است.عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس با بیان اینکه 2 میلیون و 600 هزار واحد 
مسکونی خالی در کشور وجود دارد، اضافه کرد: 
دولت برای احیای بافت فرســوده نیــز برنامه 

عملیاتی ارائه نکرده است.
مقصودی با بیــان اینکه یکــی از عوامل ایجاد 
التهاب در بازار مسکن دالالن فعال در این بخش 
هســتند، عنوان کرد: قوه قضائیه نیز باید در این 
حوزه ورود جدی داشته باشــد تا دست دالالن 
را از این بــازار که برای برخی ســودآوری چند 

میلیارد تومانی دارد، کوتاه شود.
نماینده ســبزوار در مجلس اظهار داشت: باید 
کمیته ای متشــکل از وزارتخانه های کشــور، 
راه و شهرســازی، بانک مرکزی، سازمان نظام 
مهندســی، بنیاد مســکن و قــوه قضائیه برای 
نظارت بر بازار مســکن و کاهــش التهابات آن 

تشکیل شود.

امتیاز ویژه برای خانه دار کردن 
کارکنان دولت

معاون وزیر راه با تشریح آخرین وضعیت تامین 
زمین برای اجرای طــرح ملی تولیــد و عرضه 
مســکن، گفت: با شناســایی زمین های دولتی 
اســتفاده حداکثری از آنها برای تولید مســکن 
خواهیم کرد، در این اقــدام، اولویت با کارکنان 
دســتگاه ها و ســازمان هایی اســت که زمین 

معرفی می کنند.
مازیار حسینی با بیان این که مهم ترین موضوع 
مورد تاکید بخش مســکن تامیــن منابع مالی 
برای احداث واحدهای مسکونی و فراهم کردن 
بسترهای مالی برای تحقق آن است، اظهار کرد: 
در دهمین جلسه شورای عالی مسکن گزارشی 
از برنامه ها و سیاستگذاری های تامین مالی ارائه 
شــد. در عین حال گزارشــی از اقداماتی که در 
خصوص بازار تعهدی مصالح انجام شــده، نیز از 
دیگر مواردی بود که ضمن ارایه گزارش در مورد 

آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.   
وی با یادآوری این که بر اســاس مــاده 6قانون 
عرضه و تولید مسکن، شــرکت ها و سازمانهای 
دولتی باید زمین مناسب را برای ساخت مسکن 
در اختیار این بخش قرار دهنــد که در مورد آن 
بحث و تبادل نظر انجام شــد، افــزود: با تاکید 
رئیس جمهوری، ســازمان ملی زمین و مسکن 
متولی شده تا این کار را به بهترین شکل ممکن 
انجــام دهــد. ادارات کل راه و شهرســازی در 
استان های سراسر کشــور نسبت به شناسایی و 
معرفی زمین های مناسب برای طرح اقدام ملی، 

ماموریت یافته اند.



 در گفت و گو با رییس انجمن همگان قطعه سازان مطرح شد

وسازی  احتمال همکاری ایران و ژاپن در بخش خودر
امیرعباس آزرم وند   محمدرضــا نجفی منش، 
فعــال اقتصادی و رییــس انجمــن صنایع همگن 
قطعه سازی می گوید: ما تمایل باالیی برای همکاری 
با ژاپن در بخش خودروسازی داریم اما آنها حتی پس 

از برجام منتظر گشایشی بزرگتر بودند.
سفر اخیر نخســت وزیر ژاپن به ایران پس از ۴1 سال 
گرچه سفری سیاسی تلقی می شــد اما در ذات خود 
می تواند زمینه های نزدیکی اقتصادی در کشــور را 
فراهم اورد. ژاپن یکــی از قدرتمندترین اقتصادهای 
جهــان، در بســیاری از حوزههــا امــکان همکاری 
اقتصادی بــا ایران را داراســت. یکــی از زمینه های 
طمرح شــده در این بخش البته خودروسازی است.

صنعت خوردوســازی در ایران با مشکالت متعددی 
روبروست.

 هر چند بیش از نیم قرن از عمر این صنعت می گذرد 
اما نه در انتخاب شــرکای اســتراتژیک به درســتی 
عمل کرده و نه عمق ســاخت داخلی را ایجاد نموده 
است.  به عبارت دیگر وابســتگی به واردات از یک سو 
و تکنولوژی قدیمی تولید از ســوی دیگر سبب شده 

است آسیب پذیری این بخش باال باشد.
ســفر نخســت وزیر ژاپن به ایران بهانه ای بود برای 
طرح دوباره موضوع همکاری ایــران و ژاپن در بخش 
خودروسازی. محمدرضا نجفی منش، فعال اقتصادی 
و رییــس انجمن همــگان قطعه ســازان گفتگویی 

داشتیم که در پی می آید.

 آمدن شــینزو آبه به ایران هــر چند دلیل 
سیاســی داشــت، ولی برخی معتقدند این 
نزدیکی سیاســی می توانــد در حوزه های 
اقتصادی مورد بهــره برداری قــرار گیرد . 
بفرمایید آیا موضوع همــکاری ایران و ژاپن 

در عرصه عمل نیز برای خودروســازان وجود 
خارجی دارد؟ یا تنها صرفــا بحثی در محافل 

کارشناسی است؟
به شــکل جدی موضوعی در این خصوص نشنیدم . 
همین حدس و گمان هاســت.  بعید هم می دانم که 
طرف مقابل چنین قصد و حتی تمایلی داشــته باشد. 
به هر روی آن ها در روزهای راحــت تر از امروز حاضر 
به همکاری گســترده نبودند و مــراودات اقتصادی 
خود را در ســطح نفت با ایران نگه می داشتند، حال 
در شرایطی که وضعیت خیلی ســخت تر شده از نظر 

من محال است که ژاپنی ها حاضر به همکاری باشند.

 بسیاری از شرکت های ژاپنی در ایران دفتر 
دارند، مراودات ایــران و ژاپن حاال به باالترین 
سطوح سیاسی رسیده، این اتفاقات نمی تواند 

در ایجاد شرایط همکاری موثر باشد؟
ببینید ما همــواره تمایل داشــتیم که بــا ژاپنی ها 
همکاری اقتصادی، ســرمایه گذاری مشــترک و... 
داشــته باشــیم اما ژاپنی ها عقب می کشیدند. آن ها 
مثال در گروه بهمن مزدا را داشــتند ولی آن را هم رها 
کردند و رفتند. درنتیجه می توان گفت علی رغم اعالم 
تمایل اولیه، آنها حاضر به همکاری با ما نبودند. همان 
طور که گفتید بســیاری از شــرکتهای ژاپنی، حتی 
شرکت های بزرگ آن در ایران دفتر دارند ولی حاضر 

به افزایش همکاری های خود با ایران نیستند.

 به نظر شــما صنایع ژاپنی کمتــر از صنایع 
اروپایی می توانند به توســعه ایــران یاری 

برسانند؟
قطعا می توانند، من شــخصا به ژاپن رفتم و حتی در 
آنجا و اینجا سمینار برگزار کردیم و از ضرورت افزایش 

همکاری ها نیز صحبت شد ولی به هر حال هیچ وقت 
گفتگوها وارد  مراحل جدی تر نشد. 

حتی در دوران پســا برجام نیز تالش هایی شــد ولی 
بی نتیجه مانــد چرا که طــرف مقابــل منتظر یک 
گشــایش جدی تر بود. در هر حال یکی از ویژگی های 
ژاپنی ها این اســت که خیلی دیــر تصمیم می گیرند 
ولی هنگامی که تصمیم بگیرند کامال متعهد و جدی 

آن را اجرایی می کنند.
باید توجه داشته باشیم که ژاپن چه پتانسیل عظیمی 
دارد؛ این کشور ســاالنه تا نزدیک هزار میلیارد دالر 
اضافه بودجه دارند و اگر یــک درصد این رقم در ایران 
سرمایه گذاری شود  کشــور ما می تواند از نظر کیفی 

رشد معنا داری کند.
 چه عواملی مانع همکاری میان ایران و ژاپن 

در بخش تولید می شود؟
ببینید ژاپنی ها مردمانی بسیار محافظه کار هستند 
که خارج از قاعده ای که برای آن ها وجود دارد، عمل 
نمی کنند. پــس از جنگ دوم جهانی و اشــغال این 
کشور توســط آمریکا، کامال در کمپ این کشور قرار 
گرفتند و سعی می کنند از انجام هر کاری که آن ها را 
از متحدان خود در کاخ سفید دور می کند، جلوگیری 
کنند. به بیان دیگر آمریکا در این کشــور نفوذ باالیی 
دارد و به همین دلیل ژاپنی ها نیز کاری خالف تمایل 

آنها نمی کنند.
البته اینجا ژاپنی ها با چینی ها یک تفاوت دارند. چینی 
هایی که با آمریکا شراکت تجاری دارند و سهم شراکت 
با آمریکا برایشان سودآورتر اســت اغلب رسما از ایران 
بیرون می کشــند ولی تحریم ها را دور مــی زنند. در 
سیاســت خارجی و  اقتصاد نیز چینی ها نه تنها تحت 
سلطه آمریکا یا هر کشور دیگری نیستند بلکه در جایی 

که منافع آنها تهدید شود، سکوت نخواهند کرد.
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و  از موضوع قیمت گذاری خودر
عضو کمیســیون صنایع مجلس گفت: موضوع 
قیمت گذاری خودرو هنوز در جلســات شورای 

رقابت مطرح و بررسی نشده است.
ولی ملکی اظهار داشــت: موضوع قیمت گذاری 
خودرو در شــورای رقابت هنوز در جلسات این 
شورا مطرح نشــده و عملیاتی شدن آن نیازمند 

ابالغ شورای نگهبان و مجلس است. 
وی که عضو ناظر مجلس در شــواری رقابت نیز 
است، ادامه داد: هرچه قانون گذار تصویب کند، 
باید اجرا شود، زیرا قانون سندیت دارد. البته در 
حال حاضر با شــرایط بحرانی در صنعت خودرو 
روبرو هستیم و در این شــرایط باید تصمیمات 

بحرانی نیز اتخاذ شود. 
ملکی با بیــان اینکه رفع نوســانات بازار خودرو 
نیازمند اشــباع بازار اســت، گفت: ممکن است 
در آینده از نظر عرضه و تقاضــا، ارتباط با خارج 
و سیاست خارجی کشور شاهد تغییراتی باشیم 
که در آن وضعیت باید شرایط قیمت گذاری نیز 

تغییر کند. 
وی تصریــح کــرد: شــورای رقابــت بــرای 
قیمت گذاری باید نرخ تورم بخشــی را از بانک 
مرکزی اســتعالم کند که این کار زمان بر است و 

ممکن است، شرایط را بحرانی تر کند. 
به گفته عضو کمیســیون صنایــع مجلس، در 
شرایط فعلی ستاد تنظیم بازار می تواند جلسات 
تعییــن قیمت خودرو را با ســرعت بیشــتری 
تشکیل دهد و بر اساس شــرایط تصمیم گیری 

کند. 
وی با بیــان اینکه قیمت کارخانــه ای خودروها 
خیلی باال نیســت، گفت: قیمت حاشــیه بازار 
و حبــاب موجود در ایــن قیمت ها باال اســت، 
وگرنه قیمت پیش فروش ها خیلی باال نیســت 
و فقط خودروهایی که به صــورت فوری عرضه 

می شوند، مشمول قیمت حاشیه بازار هستند.

نعمت بخش: پراید ۳9 میلیون  
وشیم تومانی را ۳۷ میلیون می فر

رئیــس انجمن خودروســازان با بیــان این که 
حــدود ۹0 درصــد از قطعــات الکترونیکــی 
خــودرو از جمله ECU وارداتی اســت، افزود: 
شاید برخی از قطعه ســازان داخلی بتوانند این 
قطعات الکترونیکــی را تولید کننــد اما میزان 
تولید قطعــات کفاف نیازمندی شــرکت های 

خودروساز را نمی دهد.
احمــد نعمت بخش در رابطه با تصاویر منتشــر 
شده در خصوص انبار خودروهای ایران خودرو 
اظهار داشــت: اکثر خودروهای موجود در انبار 
این شرکت دارای کســری قطعات الکترونیک 
هســتند و این شــرکت در تالش اســت تا این 

مشکل را برطرف نماید.
وی با بیان این که حــدود ۹0 درصد از قطعات 
الکترونیکــی خودرو از جملــه ECU وارداتی 
است، افزود: شــاید برخی از قطعه سازان داخلی 
بتوانند این قطعات الکترونیکــی را تولید کنند 
اما میــزان تولید قطعــات کفــاف نیازمندی 

شرکت های خودروساز را نمی دهد.
رئیــس انجمن خودروســازان اضافــه کرد: در 
حــال حاضر بدهی دو شــرکت خودروســاز به 
قطعه سازان به دلیل سرکوب  قیمت ها 1۵ هزار 
میلیارد تومان اســت و این مبلغ هنوز تســویه 
نشده است. این موضوع نشان می دهد قطعه ساز 
نیز منابع کافی برای تولید قطعات شــرکت های 
خودروســاز ندارد.رئیس انجمن خودروسازان 
با اعالم این که امــروز قیمت تمام شــده پراید 
برای شــرکت های خودروســازی ۳۹ میلیون 
تومان اســت اما آنهــا مجبورند ایــن خودروها 
را ۳۷ میلیون تومان به فروش برســانند، گفت: 
خودروساز در حال حاضر با زیان محصول تولید 

می کند و هیچکس پاسخگوی زیان آنها نیست.
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

ارزش بورس برای اولین بار در تاریخ این بازار به ۹۰۰ هزار تومان رسید

پوشی نمادهای شیمیایی  سبز
محمد امین خدابخش  شــاخص بــورس تهران 
در دومین روز معامالتی هفتــه چهار هزار و ۵2 واحد 
رشــد کرد و به ســطح 2۳۸ هزار و 220 واحد رسید. 
افزایش یاد شده که به کسب بازدهی 1.۷۳ درصدی 
برای بورس تهران در روز منتهی شد، بیش از هر چیز 
تحت تاثیر نمادهای »فارس«، »همراه« و »تاپیکو« 

میسر شد.
معامالت دومین روز هفته جاری نیز با رشد قیمت در 
بســیاری از نمادها به خصوص نمادهای شاخص ساز 
همراه بود. در این روز در این روز دماســنج اصلی بازار 
سهام یعنی شاخص بورس تهران به میزان چهار هزار 
و ۵0 واحد دیگر افزایش یافت و به ســطح 2۳۸ هزار 
و 220 واحد رســید. به موازات همین رشد شاخص 
هموزن نیز ضمن رشد 20۴ واحد در سطح ۵۸ هزار و 

1۷۷ واحد قرار گرفت.
شــاخص بورس تهران که چهار ماه است در یک روند 
پر قدرت صعودی قرار دارد و طی این مدت  ۵۵ درصد 
به ارتفاعش افزده شــده اســت. دیروز نیز این نماگر 
برای اولین بار در تاریخ محاســبه اش به سطح 2۳۹ 
هزار واحدی رسید، با این حال به دلیل کاهش تقاضا 
و غلبه عرضه در این روز  نتوانست در این سطح تثبیت 
شود. این رویداد ســبب شــد تا نماگر اصلی بورس 
تهران که بــرای اولین بار به ســطح 2۳۹ هزار و 16۷ 
واحد رســیده بود، در ادامه معامــالت ۹۳0 واحد به 
عقب برگردد و به رشد چهار هزار و ۵0 واحدی بسنده 
کند. بیشــترین تاثیــر را بر حرکت دیروز دماســنج 
اصلی بازار نمادهای »فــارس«، »همراه« و »تاپیکو« 

داشتند.

 حتی »فارس« هم صف خرید شد
معامالت دیروز بازار ســهام در حالی شروع شد که 
از همان ابتدا افزایــش تقاضا در نمادهای مختلف به 
خصوص نمادهای حاضر در گروه شیمیایی، موجب 
پیشروی شاخص ها در بورس و فرابورس شد. حجم 
تقاضا در این نمادها آنچان بــود که حتی »فارس« 
ســنگین وزن نیز تقریبا تمامی ســاعات معامالتی 
خود را در سقف قیمت روزانه و با صف خرید به پیش 

برد.
 همین امر ســبب شــد تا در پایان معامــالت دیروز 
این نماد در قیمت ۵2۵ تومان، شــاهد ثبت رقم ۴۵ 
میلیارد تومان به عنوان ارزش معامالت باشد.  از سایر 
نمادهای پتروشــیمی که در دیروز در ســقف قیمت 

روزانه معامله شدند »شــامال«، »زاگرس« و »شگل« 
اشاره کرد. همین امر موجب شــد تا گروه یاد شده در 
دیروز نه تنها بیشــترین ارزش معامــالت را در میان 
گروه های مورد معامله در بورس تهران داشــته باشد 

بلکه بیشترین تاثر را بر رشد نماگر فرابورس بگذارد.

 رشد ارزش بازار به سطح900 هزار میلیاردی
دیروز یک اتفاق تاریخی دیگر نیز در آمار و ارقام ثبت 
شده در بورس تهران رخ داد. در این روز رشد قیمت ها 
در بازار سهام سبب شــد با احتساب رشد چهار هزار و 
۵0 واحدی دیروز )معادل 1.۷۳ درصد(، برای اولین 
بار در تاریخ معامالت بازار ســهام ارزش بورس تهران 
از ۹00 هزار میلیارد تومان فراتر برود . بر این اســاس 
مطابق با نرخ ارز صرافی هــای دولتی در دیروز بورس 
تهران ارزشی 6۸ میلیارد و ۷00 میلیون دالری دارد 
که همچنــان اختالفی جدی بــا ارزش بیش از 100 
میلیارد دالری این بازار در پایان ســال ۹6 را نشــان 

می دهد.

 ترین های بورسی
معامالت بورس تهران دیروز در حالی پایان یافت که 
نمادهای گروه شــیمیایی با مجموع ارزش معامالت 
2۳2 میلیارد تومانی بیشــترین ارزش معامالت را به 
خود اختصاص دادند. گروه های خودرو، بانک، فلزات 
اساسی و فرآورده های نفتی نیز به ترتیب جایگاه های 
دوم تا پنجم در این زمینه را از آن خود کردند. در میان 
تمامی گروه های بورسی نیز عنوان پر بازده ترین گروه ها 
با کسب بازدهی ۴.۵۳، ۴.۳۵ و ۴.21 درصد به ترتیب 
به گروه های اســتخراج ذغــال ســنگ، مخابرات و 

محصوالت کاغذی رسید.

نگاهی به ارزش معامالت
حجم معامالت دیــروز بورس تهران چهــار میلیارد 
و ۷۹۸ میلیــون ســهم و ارزش معامــالت آن هزار و 
۸۸۳ میلیارد تومان بوده اســت که از این میان هزار 
و ۷01 میلیارد تومــان آن ارزش معامالت خرد بوده 
اســت. در میان نمادها نیز »وبملت« بــا تبادل 1۳1 
میلیون ســهم به ارزش ۵6 میلیارد تومان بیشترین 
ارزش معامــالت در میــان نمادهای بورســی را به 
خوداختصاص داد. این نمــاد در حالی معامالت خود 
را به اتمام رســاند که در قیمــت ۴1۹ تومان با 1.۳۹ 

درصد افت قیمت رو به رو شد.

دالر به کانال ۱۳,۰۰۰ تومان رفت
برخی دالالن طی روزهای اخیر تالش کرده اند 
تا بازار را تحریک به افزایش چشــمگیر نرخ ارز 
کنند، اما صرافی های بانکی با هدایت بازارســاز 
پاتک هایی را به برخی از این برنامه ها وارد کرده 

است.
بر اساس برنامه اعالمی بانک مرکزی به صرافی 
های بانکی، نرخ دالر در آغاز معامالت دیروز 26 

خرداد ۹۸، به کانال 1۳ هزار تومانی بازگشت.
این در شــرایطی اســت که برخی دالالن طی 
روزهای اخیر تالش دارند تا بــازار را تحریک به 
افزایش چشــمگیر نرخ ارز کنند، صرافی های 
بانکی نیز پاتک هایی را به برخی از این برنامه ها وارد 

می آورند.
دیروز دالر با افزایش 2۵0 تومانی قیمت نسبت 
به روز شــنبه، بار دیگر در صرافی های بانکی به 

کانال 1۳ هزار تومان صعود کرد.
بانک ها دیروز قیمت ارز را نسبت به روز گذشته 
افزایش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر در 
بانک ها که روز شنبه 12 هزار و ۵۷6 تومان بود، 

دیروز به 12 هزار و ۷22 تومان رسید.
اما قیمت خرید یورو نســبت به هفته گذشته با 
افزایش همراه شد و شــعب ارزی بانک ها دیروز 
هر یــورو را 1۴ هزار و 26۷ تومــان خریدند که 
قیمت ایــن ارز نیز حــدود 1۵0 تومان افزایش 

یافته است.
هر پونــد انگلیس نیــز دیروز در شــعب ارزی 
بانک ها به قیمت 16 هزار و ۳۴ تومان خریداری 

شد.
قیمــت ارز مســافرتی در بانک هــا همچنان از 
قیمت فروش آن در بازار باالتر اســت؛ به طوری 
که قیمت فروش ارز مســافرتی در بانک ها 1۴ 
هزار و ۹۸۵ تومان اعالم شــده که با احتســاب 

کارمزد به حدود 1۵ هزار و ۳00 تومان می رسد.
اما صرافی های مجاز بانک مرکزی دیروز قیمت 
دالر را نسبت به روز شــنبه 2۵0 تومان افزایش 
دادند؛ به طــوری که قیمت خریــد دالر در این 
صرافی ها 1۳ هزار و 100 تومان و قیمت فروش 

آن 1۳ هزار و 200 تومان بود.
این صرافی هــا همچنیــن، دیروز هر یــورو را 
به قیمــت 1۵ هزار تومان خریدنــد و 1۵ هزار و 
100 تومان فروختند که این نرخ ها نیز نسبت به 

هفته گذشته 2۵0 تومان افزایش داشته است.

سکه گران شد
قیمت ســکه تمام بهار آزادی دیروز با افزایشی 
نزدیک به ۳0 هزار تومانــی از ۴ میلیون و ۷00 

هزار تومان فراتر رفت.
 سکه تمام بهار آزادی دیروز به ۴ میلیون و ۷۵0 
هزار تومان رســید و بررســی ها نشان می دهد 
مهمترین دالیل رشد قیمت ها در این حوزه رشد 
بهای ارز در بازارهای داخلی بوده اســت چرا که 
قیمت اونس جهانی بــه دلیل تعطیلی بازارهای 
جهانی تغییری نداشــت. هر قطعه ســکه تمام 
بهــار آزادی طرح قدیم نیز دیــروز به ۴ میلیون 
و ۵۸0 هزار تومان رســید. نیم سکه به قیمت 2 
میلیون و ۵01 هزار تومان و ربع ســکه به قیمت 
یک میلیون و 6۹1 هزار تومان معامله می شود. 
بر این اساس ســکه گرمی نیز با رشدی 10 هزار 

تومانی به یک میلیون و 20 هزار تومان رسید.
هر گرم طال نیز دیروز با رشــد ۵ هــزار تومانی 

قیمت به ۴۳0 هزار تومان رسید.

 میانگین رشد قیمت لبنیات
 ۲۰ درصد است

قیمت لبنیات براســاس مصوبه ســتاد تنظیم 
بازار قیمت مبنی بر افزایــش 1۹ درصدی نرخ 

شیرخام، حدود 20 درصد رشد کرد.
اواخر هفته گذشــته با مصوبه ستاد تنظیم بازار 
قیمت شیرخام با چربی ۳.2 درصد 2۳۹0 تومان 
درب دامداری تعیین شد، براساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار به ازای هر یــک دهم چربی )مثبت 
یا منفی( ۳6 تومــان به قیمت شــیر اضافه یا از 
آن کم می شــود.در همین زمینه، ســید احمد 
مقدســی، رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور 
در این زمینه به مهر گفت: پیشــنهاد دامداران 
برای قیمت جدید شیر خام 2 هزار و ۵۷0 تومان 
بود که در جلسه ستاد تنظیم بازار 2 هزار و ۳۹0 

تومان مصوب شد.
وی افزود: این افزایش قیمت به دلیل نوســانات 
زیــاد قیمــت ارز بوده اســت چرا کــه قیمت 
نهاده های دامی مثــل کنجاله و ســویا از هزار 
و ۳20 تومــان به 2 هزار و 600 تومان رســیده، 
در نتیجه قیمت تمام شــده شــیر خام باال رفته 
و به همین جهت ســتاد تنظیم بــازار مجبور به 

تشکیل جلسه و افزایش قیمت شده است.
براســاس مصوبه هفته گذشته ســتاد تنظیم 
بازار کشور، قیمت شــیرخام حدود 1۹ درصد و 
همچنین میانگین قیمت 1۴ فرآورده لبنی نیز 
حدود 1۹.۵ درصد افزایش یافته است. برهمین 
اساس قیمت شــیربطری کم چرب 1.۵ درصد 
16.۳ درصد، شــیر بطری نیم چــرب 2 درصد 
16 درصد، شــیر بطــری ۳ درصــد 16 درصد، 
شــیر بطری کامل ۳.2 درصد 16.6 درصد، شیر 
نایلون 1.۵ درصد 1۸.۸ درصد، شــیر اســتریل 
یــک لیتــری پاکــت 1.۵ 21.۴ درصد، شــیر 
استریل یک لیتری پاکت ۳ درصد 22.۹ درصد، 
ماســت دبه ای 2.۵ کیلوگرمی کم چرب 22.1 
درصد، ماســت دبه ای 2.۵ کیلوگرمی پر چرب 
22 درصد، ماســت لیوان ۹00 گرمی کم چرب 
تتراپک 1۷.۹ درصد، ماســت لیوان ۹00 گرمی 
پر چرب تتراپک 1۸.1 درصد، پنیر 210 گرمی 
تتراپک 22.۴ درصــد، پنیر ۵20 گرمی تتراپک 
2۳.۵ درصد و پنیــر یــواف ۴00 گرمی 1۸.۸ 

درصد افزایش یافته است.
در همین زمینه رضا باکری، دبیرانجمن صنایع 
لبنی کشــور دربــاره اینکه آیا قیمــت تعیین 
شــده برای فرآورده های لبنی مــورد رضایت 
کارخانجات لبنی اســت؟، به مهر گفت: در این 
مــورد کارخانــه داران باید نظر بدهنــد و بنده 
تاکنون بــا آنها هیــچ صحبتی در ایــن زمینه 

نداشته ام.

  ۲۰۷ دنده ای ۱۰ میلیون تومان 
گران شد

قیمــت خودروهای داخلــی دیروز در بــازار با 
افزایشــی اندک روبرو بود. براساس مشاهدات 
میدانی از بازار خــودرو، قیمت محصوالت ایران 

خودرو و سایپا به شرح زیر است:
در بازار ایران خودرو، ســمند سورن با 2 میلیون 
تومان افزایش به ملبغ ۹۸ میلیون تومان؛ سمند 
EF۷ با ۳ میلیون تومان افزایــش به مبلغ ۸۹ 
میلیون تومــان و پژو 20۷ دنــده ای )تیپ 1( با 
10 میلیون تومان افزایش به مبلغ 1۳۴ میلیون 

تومان معامله شد.


