
وزیر اقتصاد:

مولدسازی دارایی های 
 دولت صرفا 

برای درآمدزایی نیست

پیش بینی فعاالن بازار از آینده پیشروی دالر

دالر با چه قیمتی سال ۹۸ را  به پایان می برد؟

 

مبارزه با فســاد یکــی از مهمترین عوامــل اثرگذار 
در رونق تولید اســت کــه ضرورت دارد بــا توجه به 
شــاخص های جهانی، تالش های بیشــتری در این 

زمینه به صورت سیتماتیک صورت گیرد.
تحریم های اقتصادی علیه ایران،  شرایط کار را برای 
بنگاه های اقتصادی ســخت کرده است. عبور از این 
شــرایط و چیرگی بر اوضاع پســاتحریم به اقدامات 
کارشناسی دقیق  در ساختار اقتصادی نیازمند است. 
خروج از رکود و حرکت به ســمت رشد اقتصادی  به 
تصمیمات و برنامه ریزی هــای مختلف کوتاه مدت و 
دراز مدت نیاز دارد که بخشــی بر دوش دستگاه های 
حاکمیتــی و بخشــی دیگر بــه عهــده بنگاه های 

اقتصادی است،  تا شاهد رونق تولید باشیم.
در ایــن میان  وظایــف دســتگاه های حاکمیتی به 
دلیل ویژگی هــای اقتصاد ایران، بیــش از نهادهای 
غیردولتی است. بودجه ســالیانه، یکی از پازل های 
مهم این تقســیم بندی عملکردی برای بهبود فضای 
کسب و کار در کشور است. شفافیت و عملیاتی بودن 
بودن بودجه سالیانه، می تواند ریل گذاری صحیحی 

برای اقتصاد کشور رقم بزند.
این روزها الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حال 
بررسی اســت و طی هفته های آینده  به صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی می آید و به تصویب نهایی می 
رســد. الیحه ای که ضرورت دارد چارچوب ملی آن 
در صحن مجلس با نگاه به خواســته های  منطقه ای 
تغییــر ماهیت پیدا نکنــد. به خصوص امســال که 

انتخابات هم پیش روست.
حرکت به سمت اصالح و شــفافیت ساختار بودجه 
از آن جمله ضرورت هایی اســت که می تواند مسیر 

اقتصاد کشــور را تعیین کند. این اصــالح می تواند 
کمک به سزایی در شــفافیت و بهبود فضای کسب 
و کار داشته باشــد،  به نحوی که اگر به طور نمونه به 
تجربه موفق حذف جدول ۱۷ از بودجه توجه کنیم، 
که بر اســاس آن ردیف های بودجه ای موسســات 
و نهاهــای غیردولتی در حوزه فرهنگــی حذف و به 
ردیف های مشخص در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اضافه شــد، می توان بــه نتایج مطلوبــی در فواید 

شفاف سازی و پاسخگویی برسیم.
دولت عمال با این اقدام در راســتای شــفاف سازی، 
امکان پاســخگویی نهادهای دولتی درباره چگونگی 
هزینه کرد بودجه ها در موسســه های غیر انتفاعی و 
غیر دولتی را فراهم کرد. پیــش از این به این جدول، 
به عنوان ردیف های بی حســاب و کتاب بودجه نگاه 
می شد. از این دست تجربه های شفاف سازی در همه 
بخش ها نیاز داریم. چراکه شــفافیت یکــی از لوازم 

اصلی مبارزه با فساد در سیستم اداری است.

مبارزه با فســاد یکــی از مهمترین عوامــل اثرگذار 
در رونق تولید اســت  که ضــرورت دارد بــا توجه به 
شاخص های جهانی، تالش های بیشــتری در زمینه 
مقابله با فساد، به صورت ســیتماتیک صورت گیرد. 
پدیده فســاد همواره گریبانگیر اقتصــاد بوده و مدل 
مبارزه و نحوه پیشگیری از آن، جزو مطالبات صاحبان 

کسب و کار و همه الیه های مدیریتی بوده است.
از منظر اقتصادی، فساد یکی از عوامل مهم اثرگذاردر 
پایین آمدن رشــد اقتصــادی، کاهش ســود دهی 
فعالیت های تولیدی، هدایت سرمایه های سرگردان  
به ســوی بخش فاســد و در نهایــت کاهش حجم 
سرمایه گذاری های تولید محور است و در نهایت آثار 

منفی بسیاری بر بهره وری در کشور دارد.
اگر به آخرین گزارش »سازمان شفافیت بین الملل« 
نگاه کنیم ، رتبه ایران در شاخص ادارک فساد اداری 

و اقتصادی قابل بررسی است.
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وزیر اقتصاد:

مولدسازی دارایی های دولت صرفا برای درآمدزایی نیست
خریدار    وزیر اقتصــاد با بیان اینکه مولدســازی 
دارایی های دولــت صرفا برای درآمدزایی نیســت، 
گفت: در مورد دارایی های دولت شناســنامه داشتیم 
سند نداشتیم؛ یکی از فواید مولدســازی این بود که 

دارایی ها را احصا کنیم.
 فرهاد دژپســند وزیر امــور اقتصــادی و دارایی در 
ســومین نشســت هم اندیشــی صاحبنظران جوان 
اقتصادی بــا موضوع مولدســازی دارایی های دولت 
اظهار داشت: بعضی از دوستان به شرایط مالی دولت 
اشاره کردند و این تلقی ایجاد شــده که شرایط مالی 
دولت موجب رفتن به سمت مولدسازی دارایی های 
دولت شــده اســت در حالیکه این گونه نیست و این 
موضوع، جدید نیســت. ســال ۹۴ در بخش اقتصاد 
مقاومتی که کار می کردم رهبــری از وضعیت انتقاد 
کردند و ما نیز موضوع مولدســازی را در دســتور کار 
قــرار دادیم.وزیر اقتصــاد با بیان اینکه مولدســازی 
دارایی های دولــت صرفا برای درآمدزایی نیســت، 
افزود: در مورد دارایی های دولت شناســنامه داشتیم 
سند نداشتیم؛ یکی از فواید مولدســازی این بود که 

دارایی ها را احصا کنیم.
دژپســند گفت: می گویند در این شــرایط اول رشد 
ایجاد کنیم و بعد با مالیات بر رشــد تامین مالی دولت 
صورت گیرد اما ابتدا باید دارایی هــا را تفکیک کرد. 

همه دارایی ها منجر به رشد نمی شود. 
وی افزود: بحث مولدســازی دارایی های دولت را که 
مطرح می کنیم به معنای این است که در جهت تحقق 
اقتصاد مقاومتی گام بر میداریم. نمی توانیم که اتکای 
دولت به نفــت را قطع کنیم بدون اینکه در ســاختار 

درآمد و هزینه های دولت تحول اساسی ایجاد کنیم.
دژپســند با بیان اینکه به مالیات به عنــوان یک راه 

اصلی بــرای درآمدهای دولت در نظــر داریم، گفت: 
خوشــبختانه درآمد مالیاتــی را بــا روش هایی که 
طراحی کردیم بدون فشــار بر مودیان خوش حساب 
و موجــود ددآمد مالیاتی را افزایــش دادیم. ۱۰ هزار 
میلیــارد تومان درآمــد معوق وصول شــد و هم کار 

فعاالن اقتصادی تسهیل شد. 
وی با بیان ایکنــه الیحه اصالح قانــون مالیات های 
مستقیم را به دولت ارســال کرده ایم، اظهار داشت: 
در این الیحه، کسانی که از طبقات ثروتی و درآمدی 
باالیی برخوردارند در بخش پایه های جدید مالیاتی 
در نظر گرفته شــده اند.وی با اشــاره به ساماندهی 
معافیت های مالیاتی، گفت: برخــی معافیت ها قبال 
در نظر گرفته شده بود که دلیلی ندارد الی االبد ادامه 

یابد از این رو این موضوع را اصالح کردیم.
وزیز اقتصاد ادامه داد: همچنیــن مالیات بر مجموع 
درآمــد را هم پیش بینــی کردیم. خوشــبختانه 
پایانه های فروشــگاهی هم نهایی شــده و مالیات 
بر ارزش افزوده هم در حال نهایی شــدن اســت. این 
مسائل به بخش مالیات کشــور کمک می کند. قطعا 
وقتی بر مولدســازی تاکید می کنیم مــی خواهیم 
دارایی های مازاد را اهرم برای رشــد اقتصادی کنیم. 
یعنی اگر یک سرمایه گذار بخش خصوصی نیاز دارد 
از قبل برخــی زوایا مورد حمایت دولــت قرار گیرد 

دوبت این دارایی های راکد خود را وسط می گذارد.
وزیر اقتصاد گفت: مولدســازی دارایی ها یک بخش 
گسترده ای است. اتفاقا در این شرایط که می خواهیم 
به داشــته های خود تکیه کنیم باید وز ددلت شروع 
کنیم. دســتگاه های بدون تعصب باید در این میدان 
ورد کنند تا هیچ دارایی راکــدی با مالکیت دولتی در 
ایران روی زمین باقی نماند. چرا باید مقاومت صورت 

گیرد؟ مدیریت به معنای واقعــی باید صورت گیرد. 
سطح این مساله به فروش تقلیل ندهیم.

دژپســند با بیــان اینکه البتــه تامین مالــی دولت 
را نیاز داریم اما هدف اولیه ما نیســت، افــزود: اگر به 
جمع بندی رســیدیم که یک بنگاه با مالکیت دولت 
از قبل پدیده ازدحام در حال اشــتباه است، به بخش 

خصوصی می گوییم که این بنگاه را اداره کند.
وزیر اقتصاد گفت: االن دیگــر موضوعیت ندارد روی 
باقی مانده ســهام دولت در شرکت های بورسی تعلل 
کنیم، این ســهام را عرضه می کنیم. در حال حاضر ۳ 

هزار میلیارد تومان عرضه کرده ایم.
وی با بیان اینکه بــه ارزش گذاری دارایی ها اشــاره 
کرد و گفت: ارزش گذاری را ما انجــام نمی دهیم که 
مشکل ایجاد شود به کانون رسمی دادگستری ارجاع 
می دهیم و آنها ارزش گذاری مــی کنند و پس از ارائه 
در هیات واگذاری، هیات تصمیم می گیرد.دژپســند 
تصریح کرد: تا جایی که بتوانیم ســعی می کننیم در 
بورس عرضه کنیم و ارجاع به کارشــناس دادگستری 
هم حتما باید رقابتی باشــد. یک ذره حاضر نیســتیم 
چوب حراج به بیــت المال زده شــود.وزیر اقتصاد در 
مورد تبدیل دارایی به هزینه، گفت: جواب خیر است؛ 
اما باید ببینیم ســرمایه را چه تعریف می کنیم. طبق 
بودجه هزینه های ســرمایه ای نیز باید تفکیک شود 
مثاًل آموزش به عنوان ســرمایه شناخته می شود. اگر 
دارایی بین نسلی را به دارایی بین نسلی دیگری تبدیل 
کنیم اشــتباه نکرده ایم البته باید بــا تمام مراقبت ها 
در نظر گرفته شود.دژپسند گفت: الیحه مولدسازی و 
مدیریت دارایی های دولت را هنوز در دستور کار داریم 
و نفرستاده ایم و می خواهیم با استفاده از نظرات شما 

الیحه را تکمیل و به دولت ارسال کنیم.

سرمقاله

رییس ســازمان امور مالیاتی گفت: 
در ســال آینــده مالک خانــه ای با 
ارزش ۱۵میلیارد تومان باید ســاالنه 
۵میلیــون تومان مالیــات پرداخت 
کند و اگر خانــه ای ۲۵میلیارد تومان 
ارزش داشته باشــد، صاحب آن باید 
ســاالنه ۲۵میلیون تومــان مالیات 

بپردازد.
 امیدعلی پارســا بــا بیــان این که در 

صــورت تصویــب مجلس شــورای 
اســالمی در ســال آینده واحدهای 
مسکونی لوکس و خودروهای لوکس 
مشــمول پرداخــت مالیــات تازه ای 
خواهند شــد، اظهار داشت: براساس 
مصوبه کمیســیون تلفیــق مجلس 
شورای اســالمی و در صورت تصویب 
مجلس، در ســال آینده خودروهایی 
که قیمت باالتر از یــک میلیارد تومان 

دارند و واحدهای مســکونی که قیمت 
باالتــر از ۱۰ میلیــارد تومــان دارند، 
مشــمول پرداخت مالیات ویــژه، یا 

همان مالیات بر ثروت خواهند شد.
وی افــزود: به این ترتیب در ســال 
آینــده مالک خانه ای بــا ارزش ۱۵ 
میلیارد تومــان باید ســاالنه پنج 
میلیون تومــان مالیــات پرداخت 
کند، اگر خانه ای ۲۵ میلیارد تومان 

ارزش داشته باشد، صاحب آن باید 
ســاالنه ۲۵ میلیون تومان مالیات 

بپردازد.
رییس ســازمان امور مالیاتی تصریح 
کرد: بر این اساس، خودروی ۳ میلیارد 
تومانــی، مالیات ســاالنه ۱۵ میلیون 
تومان و خودروی ۵ میلیــارد تومانی 
نیز مالیات ســاالنه ۳۰ میلیون تومان 

را باید پرداخت کند.

مالیات

لوکس نشین ها چقدر باید مالیات دهند؟
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کسب و کار
  ادامه از صفحه یک

جایگاه ایــران که در ســال ۲۰۱۷ در بین ۱۷۶ 
کشــور دنیا، ۱۳۰ بود، در ســال ۲۰۱۸ در بین 
۱۸۰ کشور دنیا ۱۳۸ شــد و بنا بر گزارش سال 
۲۰۱۹ این ســازمان، رتبه ایران با هشــت رتبه 
کاهش بــه ۱۴۶ در بین ۱۸۰ کشــور رســیده 
است که حکایت گر اخبار خوشــی در اقتصاد و 
تولید کشور نیســت.البته در این میان با توجه 
به انقضای مدت اجرای آزمایشــی قانون ارتقای 
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، خبر ارسال  
الیحه »مقابله با فســاد و ارتقای ســالمت نظام 
اداری- مالی« توسط رییس جمهوری برای طی 
مراحل قانونی به مجلس شــورای اسالمی، قابل 
توجه اســت که باید منتظر نتایج عملی آن برای 

بهبود فضای کسب و کار در کشور بود.
شفافیت و دسترســی آزاد به اطالعات، تقویت 
دولت الکترونیک، اطالع رســانی درباره وظایف 
دســتگاه های ناظر برای مقابله با فساد به مردم ، 
متناسب شدن مجازات ها با میزان جرم و اصالح 
ســاختار بروکراســی و همچنین چابک سازی 
سیستم اداری، می تواند در کاهش فساد کمک 
کند. قطعا تجربه کشورهای موفق در این زمینه، 
همچون ژاپن که بر اساس شاخص های جهانی 
توانسته درزمینه »نبود فســاد« در رتبه هشت 
جهانی قرار گیرد، می تواند مســیر دستیابی به 

نتایج مطلوب را سریع تر میسر کند.

معاون وزیر اقتصاد:
با انحصار مجوزهای کسب وکار 

مقابله می کنیم
معاون وزیر اقتصاد بــا بیان اینکه دولت به دنبال 
مقابله بــا انحصــارات نظام مجوزدهــی برای 
کسب وکارها اســت از اجرای قانونی برای دسته 

بندی مجوزها تا پایان سال خبر داد.
 محمد دهقان دهنوی با بیــان اینکه مجوزی که 
قیمت داشته باشد نشــان می دهد که در آن رانت 
و انحصار و فساد وجود دارد، گفت: این امر به هیج 
وجه قابل قبول نیست و به ما شاخصی می دهد که 
هر مجوزی که قیمت باالتری دارد باید با آن زودتر 
برخورد شــود.وی افزود: برخورد ما به این صورت 
اســت که آن انحصار را رفع می کنیم و شــرایط 
صدور مجوز کســب وکار را آســان تر می کنیم و 
وقتی موفق می شــویم که قیمــت آن مجوز صفر 
شــود.معاون وزیر اقتصــاد ادامــه داد: برنامه ما 
هســت که با انحصارات مقابله کنیم و با استفاده 
از ظرفیت هــای هیــات مقــررات زدایی تالش 
می کنیم از مجوزهایی که دچار انحصار شــدند 

رفع انحصار کنیم و شرایط را تسهیل کنیم.
دهنوی از ارسال الیحه ای در این رابطه به مجلس 
خبر داد و افزود: یکی از مواد این الیحه این است 
که مجوزهای کسب وکار به ســه دسته تقسیم 
شــوند یک ســری هیچ نیازی به اجازه گرفتن 
نداشــته باشــند و فقط ثبت اطالعــات صورت 
بگیرد. دسته دوم اگر تا دو هفته دستگاه مربوطه 
جواب نداد بــه معنی موافقت اســت و متقاضی 
می تواند کســب وکارش را شــروع کند و فقط 
دسته محدودی شروع کسب وکارشان منوط به 
دریافت مجوز باشــد.به گفته وی این الیحه یک 
مرحله در مجلس تصویب شد در شورای نگهبان 
به آن ایرادی گرفته شــد و به دولت برگشــت.
مجلس قول داده اســت که اگر الیحه بار دیگر به 
مجلس برود ســریع آن را بررسی و تصویب کند 
و برای تصویــب نهایی به شــورای نگهبان برود. 
امیدوار هستیم تا آخر امسال یا یکی دوماه سال 
آینده این الیحه در مجلس و شــورای نگهبان 
تصویب شــود و بر اساس این قانون تغییراتی را 

در نظام مجوزدهی کسب وکارها ایجاد کنیم.

کالن



رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

رد یا تأیید FATF تأثیری بر شرایط ارزی کشور ندارد
خریدار    رئیــس کل بانک مرکزی بــا بیان اینکه 
تصمیــم آتــی FATF اعــم از تمدید یا عــدم آن، 
نمی تواند تأثیر قابل توجهی بر شــرایط ارزی کشور 

داشته باشد.
 عبدالناصر همتی با انتشار یادداشتی در صفحه خود 
در فضای مجازی، با اشــاره به خبرسازی سودجویان 
بازار ارز در خصوص تصمیم آتی FATF نوشت: این 
روزها سفته بازان و رانت جویان بازار ارز نتیجه جلسه 
آتی FATF را بدون اطالع از پیچیدگی های روند آن، 
عدم تمدید تعلیق قلمداد کــرده و در خصوص تأثیر 
آن بر نرخ ارز، تبلیغات زیادی در کانال های تبلیغاتی 

خود راه انداخته اند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نظــرم را قباًل در مورد 
اهمیت این موضوع گفته ام، لیکن در شرایط فعلی که 
اغلب بانک های خارجی به دلیل تشــدید تحریم های 
آمریکا، همکاری الزم با بانک های ایــران را ندارند و 
تبــادالت ارزی ما از طریــق مکانیســم های بانکی 
جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می شــود، تصمیم 
آتی FATF اعم از عدم تمدید یــا عدم آن نمی تواند 
تأثیر قابل توجهی بر شــرایط ارزی کشورمان داشته 

باشد.
وی تصریح کرد: عمده خبرسازی ها در این خصوص 
با انگیزه سودجویی و نوســان گیری در بازار ارز انجام 

می گیرد.

رئیــس کل بانک مرکــزی ادامه داد: دســتاویز قرار 
دادن موضوع FATF برای اثرگــذاری در نرخ ارز از 
طریق ســفته بازان و فضای مجازی با واقعیات بازار و 
روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم انداز 
گشــایش کانال های جدید همخوانــی ندارد ضمن 
اینکه بانــک مرکزی نظارت بر جریان پــول و مبارزه 
با پولشــویی را نیز در کنار مدیریــت ارز با قوت ادامه 

خواهد داد.
همتی گفت: مردم مراقبت نمایند که با شگرد جدید 
 »FATF ســودجویان، این بار تحت عنــوان »تأثیر
دارایی های آنهــا در بازار ارز در معرض ریســک قرار 

نگیرد.

شعبه

رئیــس کل بیمــه مرکزی بــا اعالم 
جزئیات پرداخت خسارت بابت سیل 
در سال جاری در شمال و جنوب کشور 
در رابطه با بررســی بیمــه هواپیمای 
اوکراینی گفت: هنــوز طرفین در این 

زمینه به جمع بندی نرسیده اند.
 غالمرضا سلیمانی در نشستی خبری 
دربــاره وضعیت پرداخت خســارت 
سیل که در ســال جاری اتفاق افتاد، 

توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: در اوایل امسال سیل شمال 
و خوزستان داشتیم که وضعیت آنها از 
نظر بیمه شدن واحد مسکونی بهتر از 
سیل اخیر در چابهار بود، این در حالی 
اســت که در بخش های شــمالی در 
گرگان تحت پوشش بیمه قرار گرفته 
بودند و در خوزستان هم بنیاد برکت و 
کمیته امداد امام بیمه کردند؛ از این رو 
امسال حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بابت 

بیمه این بخش ها پرداخت شد.

ســلیمانی افزود: در چابهار پوشــش 
بیمه ای بســیار ناچیز است؛ به طوری 
که واحدهای مســکونی بیمه شــده 
خیلی کــم هســتند، ایــن در حالی 
اســت که حدود ۱۲۰۰ روستا در این 

منطقــه خســارت دیدند 
ولی برآوردها نشان داد که 
حــدود ۱۶ میلیــارد ریال 
کل خسارتی است که باید 
بیمه پرداخت کند که رقم 
کوچکی اســت ولــی باید 
ارزیابی شود.به گفته رئیس 

کل بیمه مرکزی با توجه به قواعد نظام 
بیمه ای نمی توان بــه آنها کمک کرد و 
دولت بایــد از بخش هــای دیگر مانده 

خسارت سیل را پرداخت کند.

وضعیت بیمه هواپیمای اوکراینی
اما بعــد از ســاقط شــدن هواپیمای 
اوکرایی در ماه گذشته موضوع تعیین 
و پرداخت خسارت بیمه ای آن مطرح 
شد که قرار بود این خســارت را ایران 
بپردازد ولــی بر عهده شــرکت های 
بیمــه ای نبــود؛ موضوعی کــه امروز 
ســلیمانی در مورد آخریــن وضعیت 
آن اعالم کــرد که بین دولــت ایران و 
اوکراین هنوز اطالعات کامل نشــده و 

به جمع بندی نرسیده اند.
به گفتــه او، شــرکت های بیمه ایرانی 
درگیر موضوع خســارت این هواپیما 
نیســتند اما اگر بحث بیمه ای مطرح 

شود مشاوره ارائه می کنیم.

 بیمه شخص ثالت
 از مالیات معاف نشد

اما در جریــان اصالح قانون 
مالیات های مستقیم بحث 
حذف معافیت های بیمه ای 
نیز مطرح بود که بارهــا مورد اعتراض 
بیمه ها قرار گرفت. این در حالی است 
کــه تازه ترین اعالم رئیــس کل بیمه 
مرکزی از این حکایت دارد که دریافت 
مالیات بر ارزش افزوده در بخش درمان 
و عمر و زندگی منتفی شد چون دولت 
تاکیــد دارد که درآمدهــای مالیاتی 
افزایش یابد و ایــن معافیت مالیاتی در 

بخش شخص ثالث رخ نخواهد داد.

20 میلیارد تومان بابت حوادث 
آبان پرداخت شد

در ادامه این نشســت، رئیس کل بیمه 
مرکــزی در مــورد آخریــن وضعیت 
ارزیابی و پرداخت خســارات ناشی از 
حوادث آبان که بعــد از افزایش قیمت 

بنزین رخ داد، توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفــت: برخی ســاختمان ها بیمه 
اغتشاشــات و آشــوب بودند و برخی 

هم نبودند، آنهایی که تحت پوشــش 
بودند ارزیابی کردیم و پرداخت ها هم 
در دســتور کار قرار دارد، اما در مورد 
بانک ها برخی اعالم کردند که در حال 
جمع بندی هســتند و از ســوی دیگر 
شرکت های بیمه ای نیز به بانک ها نامه 
زدند که خســارت خود را اعالم کنند 
که هنوز نهایی نشده  است.رئیس کل 
بیمه مرکزی یادآور شد که تاکنون ۲۰ 
میلیارد تومان بابت خســارت حوادث 

آبان پرداخت شده است.
همچنین در این نشست، درباره انتشار 
فیــش حقوقی مدیران شــرکت های 
بیمــه از رئیــس کل بیمــه مرکزی 
پرسیده شــد، که وی گفت: با توجه به 
دولتی و خصوصی بودن شــرکت های 
بیمه، در شــرکت های دولتی حقوق 
و مزایا تعییــن شــده و در چارچوب 
پرداخت می شــود. اما حقوق و مزایای 
مدیــران عامل در شــرکت های بیمه 
خصوصــی مرتبط با رابطه ســهامدار 
و مدیران اســت که بر اســاس توافق 
مبالغــی در رابطه با حقــوق و مزایای 
ســاالنه تعیین می شــود؛ پس بیمه 
مرکزی دخالتی در حقــوق و مزایای 

مدیران بیمه های خصوصی ندارد.

بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی: پرداخت ۱.۶ میلیارد خسارت بابت سیل چابهار
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 کاهش قیمت تمام شده پول
 یکی از مهمترین عوامل 

سودآوری است
مدیرعامل بانک ســینا در بازدید از دو شــعبه 
بوشهر و برازجان با بیان آنکه کاهش قیمت تمام 
شــده پول یکی از مهمترین عوامل ســودآوری 
اســت، گفت: این بانک با اجرای سیاست های 
مناســب برای اصالح ترکیب سپرده ها توانسته 
در کاهش قیمت تمام شــده پــول موفق عمل 

کند.
 ایمانی گفت: توجه به ترکیب منابع در شــعب و 
تالش هر چه بیشتر برای جذب و افزایش منابع 
ارزان قیمت و کاهش قیمت تمام شده پول یک 
ضرورت است که می بایست به عنوان یک هدف 
مستمر مدنظر باشد.وی با بیان آنکه جذب منابع 
ارزان قیمت، بانک را در مسیر توسعه و پیشرفت 
قرار خواهد داد از همکاران شــعب خواست تا در 
راستای بهبود و ارتقاء موقعیت بانک در روز های 
پایان سال نســبت به جذب منابع ارزان قیمت، 
تقویت حســاب های جاری و افزایش و کســب 
درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی اهتمام جدی 

داشته باشند.
وی با تاکید بر لزوم رعایت تناســب قیمت تمام 
شده پول و تسهیالت پرداختی، گفت: با اعطای 
تســهیالت مدیریت شــده به ویژه طرح جدید 
تسهیالت پزشــکان که با هدف کمک به ارتقاء 
سالمت جامعه تا سقف ۲۰ میلیارد ریال در قبال 
چک و ســفته قابل پرداخت اســت و همچنین 
رعایت بهداشــت اعتبــاری، عــالوه بر کاهش 
ریســک های احتمالــی زمینه افزایش ســود 

عملیاتی نیز فراهم می شود.
مدیرعامــل بانــک ســینا همچنیــن، وصول 
مطالبات غیرجاری را به عنوان یکی از اولویتهای 
اصلی بانــک بویــژه در روزهای پایانی ســال، 
برشمرد و اظهار داشت: همکاران باید از ابزارها و 
امکانات موجود برای تعیین تکلیف پرونده های 
وصول مطالباتی بهره بگیرند تا ضمن آزاد شدن 
منابع قفل شــده از این محل، سود مناسبی نیز 
شناسایی شــود.ایمانی با تصریح بر اینکه بانک 
بدون مشتری بی معناســت، خاطرنشان کرد: 
یکی از دالیل مهم در خوشــنامی و ســربلندی 
بانــک ســینا، عملکــرد مطلوب و مناســب 
کارکنان در رفتار با مشــتریان و مراجعان است 
که امیدوارم بــا تداوم این رونــد و ارائه خدمات 
شایسته، به روز و نوین، در راستای رضایتمندی 

بیش از پیش این عزیزان گام برداریم.

 ارسال کمک های غیرنقدی
 بانک ملت به منطقه سیل زده 

بشاگرد هرمزگان
بانک ملت به دســتور بیگدلــی مدیرعامل و در 
راستای ایفای مســوولیت های اجتماعی، بیش 
از ۲.۵ میلیــارد ریال اقالم مختلــف ضروری به 
منطقه سیل زده بشاگرد در اســتان هرمزگان 
کمک کرد. این بانک با هدف دستگیری از مردم 
سیل زده بشــاگرد، کمک های خود را در قالب 
چند دســتگاه کامیون به این منطقه ارسال کرد 
تا از طریق کمیته امداد امــام خمینی)ره( بین 

سیل زدگان توزیع شود.
در این راســتا، بانک ملت نســبت به تهیه اقالم 
مورد نیاز سیل زدگان شامل آب معدنی، حصیر، 
دمپایی، مواد خوراکی شامل قوطی های کنسرو 
ماهی، لوبیا، مواد بهداشــتی شــامل دستمال 
کاغــذی، مایع ظرفشــویی، صابون، شــامپو و 
پوشــک، بخاری، دفترچه و ... اقدام و آنها را در 
قالب چند کامیون به منطقه ســیل زده بشاگرد 
ارسال کرد.پیش از این نیز بانک ملت کمکهایی 
به سیل زدگان در استان سیستان و بلوچستان 

ارسال کرده بود.



مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند:

وشیمی ایران شکسته می شود رکورد تولید خوراک در پتر
خریدار   مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی اروند از 
اجرای طــرح افزایش ظرفیت تولید خــوراک کلر در 
این مجتمع پتروشــیمی تا چند هفته آینده خبر داد 
و اعالم کرد: پتروشیمی اروند ۱۰ ماهه نخست امسال 

معادل کل سال ۹۷ سودآوری داشته است.
 حسن نشــان زاده مقدم در تشریح رکوردهای جدید 
تولید، فروش و صادرات بزرگترین زنجیره محصوالت 
کلر ایــران و خاورمیانه، گفت: پتروشــیمی اروند از 
ظرفیت تولید ســاالنه یک میلیــون و ۸۰۰ هزار تن 
محصوالتی همچون کاســتیک، اتیلــن دی کلراید 
»ای.دی.سی«، وینیل کلراید منومر »وی.سی.ام« و 
گرید متونع پی.وی.ســی برخوردار بوده که از ابتدای 
ســال جاری تاکنون بیش از ۱۰۴ درصد برنامه تولید 
در این پتروشیمی محقق شده اســت.وی با اشاره به 
ثبت رکورد جدید سودآوری در این زنجیره کلر ایران، 
تصریح کرد: در شرایط فعلی پتروشیمی اروند نه تنها 
زیان ده نیست که به طور کامل به سودآوری رسیده و 
حتی بخش عمده ای از بدهی انباشت پرداخت شده و 

سود انباشت جایگزین زیان انباشته شده است.
وی با اعالم اینکه  ابتدای ســال جاری تاکنون میزان 
ســودآوری این مجتمع پتروشــیمیایی بیش از ۴۰ 
درصد باالتر از کل عملکرد ســال گذشته بوده است، 
اظهار کرد: اروند بزرگترین تولیدکننده کلر در صنعت 
پتروشــیمی کشــور بوده که از ابتدای ســال جاری 
افزایش تولیــد کلر منجر به افزایــش عرضه خوراک 
بیشــتری به پتروشــیمی بندرامام، غدیر، کارون و 

خوزستان شده است.

او با یادآوری اینکه ۶۵۰ هزار تولید گریدهای مختلف 
محصوالت پی.وی.ســی صنعت پتروشــیمی کشور 
به خوراک عرضه شــده از سوی پتروشــیمی اروند 
وابســتگی دارد، بیان کرد: به عبــارت دیگر افزایش 
تولید کلر در این پتروشــیمی منجر به افزایش تولید 
سایر مجتمع های پتروشــیمی شده که خوراک خود 

را از اروند تامین می کنند.
نشــان زاده یکی از برنامه های مهــم و اولویت دار در 
دست اجرای در این مجتمع پتروشــیمی را تکمیل 
ظرفیت تولید کلر عنوان کرد و افزود: پیش بینی می 
شود تا اواسط اسفندماه امســال حدود هشت درصد 
ظرفیت خالی تولید کلر در این مجتمع پتروشــیمی 
کامل شــده و زمینه تولیــد با ظرفیت اســمی کلر 
فراهم شــود به طوری که انتظار داریم با این تکمیل 
ظرفیت ساالنه حدود ۱۰۰ هزار تن به ظرفیت تولید 
محصوالت در پتروشیمی اروند و حدود ۲۵۰ هزار تن 
در صنایع تکمیلی و پائین دســتی پتروشیمی افزوده 
شــود.مدیرعامل پتروشــیمی اروند ظرفیت تولید 
ســاالنه کلر در این مجتمع پتروشــیمی را حدود 
۵۸۵ هزار تــن اعالم کــرد و یادآور شــد: افندماه 
امســال با اجرای طرح ویژه رفع گلوگاه ها و موانع 
تولیدی و فرآیندی بعد از گذشــت بیش از یک دهه 
زمینه تولید بــا ظرفیت حداکثری کلــر به عنوان 
خوراک اســتراتژیک دســت کم پنج پتروشیمی 

کشور فراهم می شود.
وی در ادامه با اشــاره به تولید بــا ۹۰ درصد ظرفیت 
اســمی »اس.پی.وی.ســی« و ۷۰ درصــدی »ای.

پی.وی.ســی« به عنوان دو محصول مهم زنجیره کلر 
و پی.وی.سی کشــور، بیان کرد: هم اکنون شناسایی 
و رفع موانع و گلوگاه ها و دســتیابی به پایداری تولید 
مهمترین برنامه در دســت اجرا در پتروشیمی اروند 
است.این مقام مســئول با تاکید بر اینکه با اجرای این 
برنامه کلیدی پتروشــیمی اروند پس از سال ها خود 
را آماده رکوردشــکنی در تولیــد محصوالت زنجیره 
کلر می کند، گفت: در حال حاضر مشــکلی در تامین 
خوراک اتیلن هم وجود ندارد و این موضوع مســیر را 
برای ثبت رکوردهای جدید تولید و سودآوری در این 

مجتمع پتروشیمی هموار کرده است.
وی با اشاره به اصالح ســاختارهای مالی، بازرگانی، 
انبارداری، لجســتیک و اداری در این پتروشــیمی، 
تصریح کرد: با اصالح ساختاری درحالی سال گذشته 
با بیش از ۳۸ هزار تن محصول فروخته نشــده و دپو 
شــده در انبارها روبرو بودیم که در شرایط فعلی حتی 
یک تن محصول فروخته نشده و بدون مشتری نه تنها 
وجود ندارد که حتی مشــتریان اقدام به پیش فروش 

محصوالت کرده اند.
نشــان زاده با اشــاره به افزایش صادرات محصوالت 
مختلف پتروشــیمی ارونــد از ابتدای ســال جاری 
تاکنون، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت محصوالت 
به ویژه ای.پی.وی.ســی، برندسازی برای محصوالت 
صادراتــی، نگاه بــازار و مشــتری محــور و افزایش 
ارزآوری برای اقتصاد کشور در شــرایط تحریم های 
غیرقانونی از مهمترین برنامه های فروش و بازرگانی 

پتروشیمی اروند است.

نفت

وزیــر نیــرو گفــت: اکنــون بیش از 
۹۵ درصــد همه تجهیــزات مرتبط با 
صنعت برق در داخل کشــور تولید و با 
همه کشورهای همسایه تبادل انرژی 

می شود.
 رضــا اردکانیــان، بــا بیــان این که 
ظرفیت هــای بســیار باالیــی برای 
صدور خدمات فنی و مهندســی برق 
داریم، گفت: ســال های متوالی است 
که وزارت نیرو رتبه نخســت را در این 
زمینه دارد، اکنــون بیش از ۹۵ درصد 
تمامی تجهیــزات مرتبــط با صنعت 

بــرق در داخــل کشــور 
تولید می شــود و بــا همه 
تبادل  همسایه  کشورهای 

انرژی می شود.
وی افــزود: با توجــه به اثر 
مهمــی که بخش بــرق به 
عنوان یک زیرســاخت، در 

توســعه دیگر بخش هــا دارد، در همه 
جا حائز اهمیــت اســت در حالی که 
جمعیت کشور در طول ۴ دهه گذشته 
تنها ۲.۳ برابر شــده، اما ظرفیت تولید 
برق ۱۲ برابر رشــد داشــته و ظرفیت 

کنونی ۸۳ هــزار مگاواتی 
نصب شده در نیروگاه های 
کشــور در مقایسه با ۷ هزار 
موجود  ظرفیــت  مگاوات 
در ۴ دهه پیــش حاکی از 
این اســت که رشــد بسیار 
خوبی داشتیم. صنعت برق 
کشور چه در سازمان دولت و چه بخش 
خصوصی که نقــش تعیین کنننده ای 
در ایــن حــوزه دارد، خانواده بســیار 

بزرگی است.
اردکانیان ادامه داد: در ابتدای انقالب، 

تعداد روستاهایی که به برق دسترسی 
داشــتند کمی بیش از ۴ هزار روســتا 
بود که در این ۴ دهــه تقریباً ۵۳ هزار 
روستای دیگر به این تعداد اضافه شده 

است.
 برق رسانی به روســتاهای با جمعیت 
بــاالی ۲۰ خانــوار به اتمام رســیده 
و برق رســانی به روســتاهای زیر ۲۰ 
خانوار، مناطق سخت گذر و عشایری 
بویژه عشایر کوچ رو با تجهیز سیستم 
نیروگاه های کوچک خورشیدی سیار 

در دست انجام است.

و نیر

تبادل ۹۵ درصدی تجهیزات صنعت برق با همسایگان ایران
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W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R انرژی
درخواست »بنزین سفر« به دولت 

و وزارت نفت داده شده
درحالی کــه وزیر نفــت، منکر طرح پیشــنهاد 
یا درخواســتی با موضــوع »بنزین ســفر« در 
دولت شده اســت، معاون گردشگری گفت که 
درخواست اختصاص ســهمیه »بنزین سفر« به 

دولت و وزارت نفت، داده شده است.
 بیژن زنگنهـ  وزیــر نفتـ   چنــد روز پیش در 
مصاحبــه ای تصویــری، درباره ســهمیه ویژه 
بنزین ســفرهای نوروزی گفته بــود: »تا االن 
پیشــنهادی درباره ســهمیه »بنزین ســفر« 
)مطرح( نشده است. برای عید هم چیزی ابالغ 
نشــده اســت. این در اختیارات من بــه عنوان 

وزارت نفت نیست. 
مجلس هم چیزی در این بــاره تصویب نکرده، 
البته که بحث کردند امــا تصویب نکردند. دولت 

هم نمی دانم چه می کند. 
پیشــنهاد جــدی در دولت مطرح نیســت که 
سهمیه بدهد. البته هر ســهمیه اضافی بار مالی 
ســنگینی دارد. دولت اصل را بر این گذاشته که 
تعهدات پذیرفته بــرای بازتوزیع درآمد حاصل 
از افزایش نرخ بنزین را بــه خوبی و به موقع اجرا 

کند. «
او دو هفته پیش هم گفته بود: »هنوز تصمیمی 
درباره ســهمیه بنزین نوروز به وزارت نفت ابالغ 
نشده اســت. در دولت و مجلس مباحثی در این 
رابطه مطرح شده اما بنده اطالعی از تصویب آن 

ندارم. «
زنگنــه، روز ۱۹ بهمن ماه بــرای چندمین بار 
تکرار کــرد: »این موضــوع در حیطه وظایف 
ما نیســت و هر وقت به ما ابــالغ کردند، ما آن 
را اجــرا می کنیم، اما فعال پیشــنهادی مطرح 

نیست. «
با این حــال ولی تیموریـ  معاون گردشــگری 
وزارت میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی می گوید: درخواست اختصاص سهیمه 
ویژه بنزین سفر  به دولت و وزارت نفت داده شده 
است تا به توسعه گردشگری و سفرهای داخلی 

کمکی شود.
او دربــاره این که درخواســت اختصاص بنزین 
ویژه ســفر چه زمانی به دولت و وزارت نفت داده 
شده اســت، اظهار می کند:  همان اوایل جریان 
سهیمه بندی بنزین، طرحی با عنوان اختصاص 
سهمیه ویژه »بنزین ســفر« در حد ۱۲۰ لیتر، 
به قیمت مصوب لیتــری ۱۵۰۰ تومان، با هدف 
توسعه سفرهای نوروزی و گردشگری داخلی و 
تشویق مردم به سفر، به دولت و وزارت نفت داده 
شد و در جلسه های مختلف با سایر دستگاه های 
اقتصادی در قالب »بسته حمایتی سفر« مطرح 
و پیگیری شده اســت. همچنان همان طرح را 

پیگیریم.
معاون گردشگری درباره ابراز بی اطالعی وزارت 
نفــت از درخواســت وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی برای اختصاص 
ســهمیه بنزین ویژه ســفر، اظهار کرد: اگر این 
درخواست به دست ایشان )وزیر نفت( نرسیده، 

دوباره آن را ارئه می کنیم. 
ایــن موضوع، مطالبــه وزارت گردشــگری که 
نبوده، بلکه فعاالن گردشــگری از مــا مطالبه 
کرده انــد، مــا هم بــه عنــوان متولی ســفر و 

گردشگری در کشور، پیگیر آن هستیم. 
در واقع مــا آنچــه مــردم، گردشــگران و 
فعــاالن بخش خصوصــی خواســته اند را از 
طریق دولت و مشــخصا وزارت نفت، پیگیری 

می کنیم.
تیموری گفت: ما که بنزین رایگان درخواســت 
نکرده ایم. پیشــنهاد ما اختصاص ســهمیه ای 
ویژه سفرهای نوروزی در حد ۱۲۰ لیتر با قیمت 
دولتی و مصوب بوده اســت که انگیــزه آن هم 
توسعه گردشگری و ســفرهای داخلی و تشویق 

مردم به سفر بوده است.



 رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج :

ج در دستور کار است   توسعه فضای سبز مناطق  کم برخوردار کر
خریدار    رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری کرج گفت:توســعه فضای سبز در مناطق 

کم برخوردار در دستور کار است.
پیمان بضاعتی پــور در آئین افتتــاح و بهره برداری 
همزمان دو پروژه پارک مادر کیانمهر و بوستان یادگار 
امام پارک بین فازی مهرشهر کرج اظهار کرد: توسعه 
فضای سبز در مناطق کم برخوردار و غیر برخوردار از 
اهم سیاست های شورای شهر کرج در دوره پنجم و به 

تبع آن مدیریت شهری این کالنشهر است.
وی ادامه داد: با توجه به اعتبارات بســیار مناسبی که 
شورای شــهر کرج از محل بودجه سال ۹۸ شهرداری 
کرج برای مناطق دهگانه این شــهر لحاظ کرده است 
امیدواریم بتوانیم شــاهد بهره بــرداری از پارک ها و 

بوستان های جدید در نقاط مختلف شهر کرج باشیم.
رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
کــرج در مورد پارک تازه احداث شــده مــادر گفت: 

عملیات اجرایــی این پارک ۱.۲ هکتاری از یکســال 
قبل آغاز شد، از گیاهان کم مصرف و مقاوم به بی آبی 

برای کاشت در این پارک استفاده شده است.
وی با بیان اینکه اصالح الگــوی مصرف در خصوص 
استقرار سیستم های آبیاری نیز در پارک مادر بخوبی 
رعایت شده است، گفت: در کنار بهره برداری از پارک 
مادر کیانمهر همزمان شــاهد آئین افتتاح بوســتان 

یادگار امام پارک بین فازی مهرشهر نیز هستیم

شهر

رئیس شــورای هماهنگــی تبلیغات 
اســالمی اســتان البرز گفت: فرمانده 
کل ارتش ســخنران مراسم ۲۲ بهمن 

امسال در کرج خواهد بود.
حجت االســالم محمدحسین روحی 
یزدی در گفت و گو با ایســنا، با اشاره 
به برگــزاری مراســم راهپیمایی ۲۲ 
بهمن در استان البرز با بیان اینکه این 
مراســم ســاعت ۹ صبح آغاز و ساعت 
۱۱ به اتمام می رسد، گفت: پنج مسیر 
برای راهپیمایی در نظر گرفته شــده 
است، مسیر شماره یک از میدان شهدا 
به ســمت چهاراه طالقانــی و میدان 
جمهوری اسالمی، مســیر شماره دو 
از میــدان آزادگان به طــرف چهاراه 

طالقانی و میدان جمهوری 
اسالمی، مســیر شماره سه 
از فلکه اول رجایی شــهر به 
سمت بلوار ماهان و میدان 
جمهوری اســالمی، مسیر 
شماره چهار از میان جاده به 
سمت سه راه رجایی شهر و 

میدان سپاه و میدان جمهوری اسالمی 
و مسیر شــماره پنج از مسجد حضرت 
ابوالفضل دولــت آباد به ســمت بلوار 
عالمه جعفری و میدان ســپاه و میدان 

جمهوری اسالمی است.
روحی یزدی افــزود: مراســم پایانی 
در مرکز اســتان در میدان جمهوری 
اســالمی برگــزار می شــود و امیــر 

سرلشکر موســوی در این 
مراسم ســخنرانی خواهد 

کرد.
ســرهنگ غالمعلی شرق، 
رئیس پلیس راهــور البرز 
هم در ایــن خصوص گفت: 
برنامه ریزی هــای  طبــق 
محدوده هــای  در  شــده  انجــام 
راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ بهمن در کرج از 
ساعت ۶ صبح روز سه شنبه ۲۲ بهمن 
برنامــه ممنوعیت ترافیکــی اعمال 

می شود .
اســتان  راهــور  پلیــس  رئیــس 
البــرز خاطرنشــان کــرد: در ســایر 
شهرستان های  اســتان البرز از جمله 

ساوجبالغ، فردیس، اشتهارد، نظرآباد 
و طالقــان نیز مســیرهای راهپیمایی 
برای این حرکــت مهم و تاریخی پیش 

بینی شده است.
وی از عمــوم شــهروندان خواســت 
قبل از شــروع محدودیــت ترافیکی، 
خودروهــای خــود را از مســیرهای 

تعیین شده خارج کنند.
سرهنگ شرق یادآور شــد: برای این 
که حضور مردم در راهپیمایی تسهیل 
شــود، ناوگان حمل و نقــل عمومی 
اســتان البرز به ویژه اتوبوسرانی کرج 
اقدام به جابجایی مســافران از میادین 
اصلی به سمت مسیرهای راهپیمایی 

خواهد کرد.

مدیرکل تعاون کار و رفــاه اجتماعی 
البــرز گفت: مســابقه خوشنویســی 
یادواره سردار سپهبد شهید سلیمانی 
ویژه جامعه کار و تالش اســتان البرز 

برگزار شد.
مسابقه خوشنویســی )قلم ( یادواره 
سردار سپهبد شهید سلیمانی حسین 
فالح نژاد، مدیرکل تعــاون کار و رفاه 
اجتماعی اســتان البــرز در گفتگو با 
خبرنگار گروه اســتان های باشــگاه 

خبرنگاران جــوان از البرز، 
گفت: مسابقه خوشنویسی 
)قلــم( یــادواره ســردار 
ســلیمانی  شهید  سپهبد 
ویژه خانواده بزرگ جامعه 
کار و تالش اســتان البرز 
برای اولین بار در نماز خانه 

اداره کل تعــاون، کارورفاه اجتماعی 
اســتان به همت واحد امور فرهنگی 
ایــن اداره و بــا حضــور هنرمندان 

خانــواده  خوشــنویس 
جامعه کار وتالش اســتان 

برگزار شد.
مدیرکل تعــاون کار و رفاه 
افزود:در  البــرز  اجتماعی 
ایــن مســابقه هنرمندان 
جامعــه  خوشــنویس 
کاروتــالش اســتان با نــگارش خط 
نستعلیق با قلم، هنر خود را به نمایش 

گذاشتند.

او افزود: این مســابقه هنــری برای 
اولین بار و به منظور گرامیداشت یاد 
سردار شهید ســلیمانی و در ایام اهلل 
دهه فجر به همت واحد امور فرهنگی 
اداره کل تعــاون، کارورفاه اجتماعی 
اســتان البرز در راســتای اشــاعه 
وترویــج فرهنگ، هنــر وارزش های 
ایرانی اســالمی در جامعه کار وتولید 
با حضــور  کارگران هنرمند اســتان 

برگزار شد.

ارتش

هنر

ج سفر می کند  فرمانده کل ارتش به کر

هنرمندان خوشنویس با قلم هنرنمایی می کنند

5
وزنامـهدوشنبه      21بهمن 1398     شماره 483 ر

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسرزمین
kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaarدر بخش ارزیابی نشریات داخلی 

وابط عمومی آبفا خوزستان  ر
موفق به کسب رتبه برتر کشور شد

وحیدی فر-اهواز:روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب استان خوزستان موفق به کسب رتبه 
برتر در ارزیابی اولیه نشــریات داخلی شــرکت 

های تابعه وزارت نیرو در سراسر کشور شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
شهری استان خوزستان، متن تقدیر نامه ازسوی 
صدیقه ببران، مدیرکل دفتــر روابط عمومی و 

اطالع رسانی وزارت نیرو به شرح ذیل میباشد:
بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را در 
اهتمام آن شــرکت به انتشار نسخه الکترونیکی 
نشریه داخلی و کسب رتبه برتر در ارزیابی اولیه 
نشریات داخلی شــرکت های تابعه وزارت نیرو 

در سراسر کشور را اعالم میدارم.
امید اســت همچنان در عمل به وظایف محوله 
و انعکاس زحمات و تالشهاهای همکارانتان در 
شرکت آبفای خوزســتان به مردم شریف استان 

موفق باشید.
صدیقه ببران با تبریک موفقیت کســب شده در 
ارزیابی نشریات داخلی شرکت های تابعه وزارت 
نیرو در سراسر کشــور توســط روابط عمومی 
شــرکت آب و فاضالب خوزستان ، از تالش های 
صورت گرفته در راستای کسب این رتبه تقدیر 

کرده است.
یادآور می شــود: شــرکت آب و فاضالب استان 
خوزستان اقدامات چشــمگیری را در راستای 
انتشــار خبرنامه الکترونیک در سامانه داخلی و 
امکان بهره مندی تمامی همکاران این شــرکت 
از اخبار نشــریات و خبرگزاریهــا با هدف صرفه 
جویی در هزینه ها به صــورت الکترونیک انجام 

داده است.

ثبت تصویر یک قالده پلنگ 
ایرانی در طالقان

 رئیــس اداره حیات وحش حفاظــت از محیط 
زیست استان البرز ثبت تصویر یک قالده پلنگ 

ایرانی در منطقه شکار ممنوع طالقان خبر داد.
حشمت اهلل کشــیری از ثبت تصویر یک قالده 
پلنگ ایرانی توســط یکی از دوستداران محیط 
زیســت در محدوده مناطق آزاد و شکار ممنوع 
طالقان خبر داد و گفت: ایــن تصویر حدود ۱۰ 
روز پیش ثبت شده و به تازگی در اختیار ما قرار 

داده شده است.
وی با اشــاره به اینکه یک ســال و نیم پیش نیز 
تصویر یک پلنگ ایرانی در استان البرز ثبت شد، 
گفت: در محدوده مناطق آزاد و شــکار ممنوع 
طالقان محلی وجود دارد که در آن پلنگ ایرانی 

زندگی می کند.
رئیــس اداره حیات وحش حفاظــت از محیط 
زیست اســتان البرز تاکید کرد: پیش از این نیز 
تصویر دو قالده پلنــگ در نزدیکی جاده به ثبت 
رسید همچنین تصویر پلنگی که در کمین کل و 

بز بوده است نیز به ثبت رسیده است.
کشــیری با بیان اینکــه پلنگ حیوانی شــب 
گرد اســت به همین دلیل ثبت تصویرش کمی 
ســخت خواهد بود، گفت: کمتــر این موقعیت 
پیش می آید اما رد این حیوان در مناطق شــکار 
ممنوع مشاهده می شود.وی اضافه کرد: شخصی 
که موفق بــه ثبت تصویر پلنگ ایرانی شــده در 
گذشته جزو شکارچیان بوده اما در کالس های 
آموزشی محیط زیست در طالقان شرکت کرده 
و بعد از آن به حفاظت از محیط زیست عالقمند 
شده است.رئیس اداره حیات وحش حفاظت از 
محیط زیست اســتان البرز گفت: این شکارچی 
پس از شــرکت در کالس های آموزشی محیط 
زیســت تصمیم گرفــت به جمع دوســتداران 
حفاظت از محیط زیســت بپیوندد و با در دست 
گرفتن دوربین به تصویر برداری و فیلم برداری 

از حیات وحش می پردازد.



مالیات بر عایدی یک ضرورت است

۷۷ درصد بازار مسکن در کنترل سوداگران
برهان محمودی    اگرچــه الیحه مالیات بر عایدی 
مســکن در چند روز اخیر به هیئت دولت رفته اما به 
نظر نمی رســد در مجلس دهم مطرح شــود این در 
حالی است که طبق بررســی ها ۷۷ درصد معامالت 

توسط سرمایه گذاران انجام می شود.
مالیات بر عایدی ســرمایه در بخش مســکن اگرچه 
دو ســال قبــل در ابتــدای مطرح شــدن و حمایت 
کارشناسان از این مالیات و تاکید بر لزوم وضع هرچه 
سریع تر این پایه مالیاتی جدید، با مخالفت فعاالن این 
صنف مواجه بود اما تبیین ابعاد این مالیات و اثر مثبت 
آن بر مهار سوداگری موجب شــده اخیراً فعاالن بازار 

مسکن نیز به جمع حامیان این مالیات ملحق شوند.
این طرح از ســال ۱۳۹۳ در مجلس نهم مطرح شد اما 
پس از دو بار تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، 
بنا به گفته برخی نمایندگان، به دلیل نامه نگاری های 
وزیر وقت و مستعفی راه و شهرسازی، با دستور رئیس 

مجلس از دستور کار صحن علنی خارج شد.
این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
تصویب و اجرای این پایه مالیاتی را سبب ثبات و حتی 
کاهش قیمت مســکن، افزایش معامــالت و از همه 
مهمتر خروج ســفته باران و دالالن از بازار مســکن 
می دانند که پیامد آن، تبدیل شــدن مسکن از کاالی 

سرمایه ای به کاالی مصرفی است.
هفته گذشــته وزیر اقتصــاد از ارائه الیحــه مالیات 
بر عایدی ســرمایه ذیل الیحه اصــالح قانون جامع 
مالیات های مســتقیم به هیئت دولت خبر داد که با 
توجه به مراحل متعدد بررســی آن در کمیســیون 
اقتصاد دولت، صحن هیئت دولت، ارسال به مجلس، 
اعالم وصــول آن، ارســال به کمیســیون اقتصادی 
مجلس و ســپس طرح در صحن علنــی آن، به نظر 
می رســد بیش از یک ســال زمان تــا تصویب آن در 

انتظار الیحه مالیات بر عایدی مسکن باشد.
در همین خصــوص مصطفی قلی خســروی رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک استان تهران در تشریح ابعاد 
مفید کاهش ســود فعالیت های غیرمولد به خبرنگار 

مهر گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارمسکن 
را در مســیر ســالم تری قرار می دهد؛ بــه طوری که 
خریــداران، فروشــندگان و واســطه ها از آن منتفع 
می شوند.خســروی افزود: گرانی باعث رکود مسکن 
می شود؛ در حالی که این نوع مالیات به کاهش قیمت 

و رونق معامالت می انجامد.

۷۷ درصد معامالت از نوع سوداگرانه است
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران با بیان این که 
۷۷ درصد معامالت بازار مســکن در ایــران را تقاضای 
سرمایه ای تشــکیل می دهد اظهار داشــت: در چنین 
شــرایطی قیمت ها دائماً باال می رود و اقشار متوسط و 
پایین روز به روز از مسکن مناســب دورتر می شوند. از 
سوی دیگر پرش های قیمتی در بخش مسکن، کاهش 
معامالت را در پی دارد و با توجه به پیشران بودن صنعت 

ساختمان، اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار می گیرد.
به گفته خســروی، کشــورهای جهان برای کنترل 
تقاضای ســوداگرانه در بازار امالک از ابزار مالیات بر 
عایدی سرمایه اســتفاده می کنند و این پایه مالیاتی 
در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می شود. آمریکا، انگلیس، 
کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روســیه، اسپانیا، ژاپن، 
ایتالیا، ترکیه، بوتســوانا، قطر، لیبــی و … از جمله 
کشورهای توســعه یافته، در حال توســعه و توسعه 
نیافته ای هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار 
می دهند. در انگلســتان یکی از دالیل اصلی استفاده 
از مالیات بر عایدی ســرمایه، رشد سریع ارزش ملک 
پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع سوداگران 
امالک، خانه هــا را احتــکار می کردند تــا از عایدی 

سرمایه استفاده کنند.
وی تصریح کرد: مالیات بر عایدی ســرمایه بر ارزش 
دارایی وضع نمی شــود بلکه بر افزایش ارزش دارایی 
یا همان عایدی دارایی وضع می شــود. به طور مثال 
اگر فــردی ملکی را در ســال جاری بــه قیمت ۱۰۰ 
میلیون تومان خریداری کند و در ســال بعد به قیمت 
۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون 

تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات 
بر عایدی ســرمایه خواهد بود. هم چنیــن در طرح 
پیشــنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای 
اسالمی، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده 
شامل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف از مالیات 
در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برای تشویق به 
عرضه مسکن و ساخت، ضروری اســت اولین انتقال 
واحدهای مســکونی نوســاز از پرداخــت مالیات بر 

عایدی امالک معاف شوند.
رئیس کمیســیون تخصصی مشــاوران امالک اتاق 
اصناف کشــور خاطرنشــان کرد: بررســی ها نشان 
می دهد معموالً صاحبان امالک بــرای بهره مندی از 
معافیت های بیشتر مالیاتی و افزایش قیمت، فروش 
واحد خود را به تأخیر انداخته اند کــه توازن عرضه و 
تقاضا را به هم زده است. از ســال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در 
شــهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر 
و اجاره بها ۱۰۶ برابر شــده اســت؛ در حالی که طی 
این مدت شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ۶۷ 
برابر شده، یعنی بهای زمین ۲ برابر و مسکن ۱.۴ برابر 
و اجاره بها ۱.۷ برابر ســطح عمومی قیمت ها افزایش 
پیدا کرده اســت. اگر بخشی از ســود ناشی از خرید و 
فروش سفته بازانه مســکن به عنوان مالیات اخذ شود 
قطعاً این نــوع معامالت کاهش می یابــد و معامالت 
مصرفی جــای آن را می گیرد. در ایــن خصوص باید 
تفاوت نرخ مالیات در اثر نگهداری دارایی ها در کوتاه 

مدت و بلندمدت از بین برود.
خســروی درباره آخریــن وضعیت طــرح مالیات بر 
عایدی ســرمایه اظهار کرد: این طرح در کمیسیون 
اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه ۱۳۹۷ با کلیات 
آن موافقت شــد اما در جریان بررسی جزئیات، طرح 
مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه الیحه ای جامع 
در آینده ی نزدیک، متوقف شــد ایــن الیحه پس از 
مدتها از سوی وزارت اقتصاد نهایی و به هیئتی دولت 
تقدیم شــد. طرح مذکور نیز کماکان در کمیسیون 

اقتصادی مجلس معطل مانده است.

پالک
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سناریوهای پیش روی بازار مسکن در سال۹۹
  امکان پرش قیمت مسکن

 وجود دارد؟
فعاالن بازار مســکن هر نوع پرش قیمت مسکن 
را مشــروط به ثبات بازارهای موازی دور از ذهن 

می دانند.
واسطه های ملکی، رکود تورمی و خرید و فروش 
از نوع ســرمایه گذاری را دو سناریوی پیش روی 
بازار مسکن در سال آینده عنوان می کنند. پس 
از افزایش بیــش از ۱۰۰ درصدی ماهیانه تعداد 
معامالت در تهران کــه از دو عامل تغییر قیمت 
بنزین و خرید و فروش های پیش از عید نشــأت 
گرفــت برخی مالــکان بین یک تــا دو میلیون 
تومان در هر مترمربع قیمت های پیشــنهادی 
را باال بردند، اما مشــاوران امالک می گویند که 
معامالت هنوز در ســطح قیمت های قبل انجام 
می شود. چشم انداز پرش قیمتی نیز مشروط به 
ثبات قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طال 

و بورس بعید است.
میانگین قیمت مســکن در شــهر تهران با ثبت 
یک رکورد در دی ماه سال ۱۳۹۸ به ۱۳ میلیون 
و ۸۱۰ هزار تومان در هر مترمربع رســید که ۴۰ 
درصد نسبت به سال قبل و ۲.۱ درصد نسبت به 
ماه قبل افزایش یافت. البته رشــد قیمت در ماه 

قبل ۸.۵ درصد بود که به نوعی کنترل شد.
سه سناریوی رکود تورمی، انجام معامالت از نوع 
سفته بازانه و رونق غیرتورمی برای بازار مسکن 
در سال آینده تصویر می شــود. اگر فعاالن این 
بخش بخواهند اتفاق ســوم برای این بازار بیفتد 
باید از دست کاری قیمت ها پرهیز کنند، چرا که 
تجربه نشــان داده هر زمان نرخ های پیشنهادی 
باال رفته بازار به ســرعت با افت شدید معامالت 

مواجه شده است.
کارشناســان نهایت افزایش قیمت مســکن در 
سال آینده را معادل نرخ تورم عمومی می دانند 
این بــازار در ســال ۱۳۹۸ همین شــرایط را 
سپری کرد. پس از آنکه در ســال ۱۳۹۸ شاهد 
پرش های قیمتی و افزایــش بیش از ۹۰ درصد 
قیمت ها در بازار مســکن بودیم، رشد قیمت در 
ســال ۱۳۹۸ به حدود ۴۰ درصد رسید و برای 
ســال  آینده نیز بیــن ۲۰ تا ۴۰ درصــد تصور 

می شود.
رشــد حــدود ۴۰ درصــد در بازار مســکن در 
شــرایطی اتفاق افتاده که دستمزدها حدود ۱۵ 
درصد باال رفته است. در این شرایط فاصله توان 
متقاضیان واقعــی با افرادی که دارای مســکن 
هستند روز به روز عمیق تر می شود لذا می توان 
پیش بینی کرد معامالت از نوع مصرفی در سال 

۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت.
در حــال حاضر حــدود ۷۷ درصــد معامالت 
مسکن و نوع ســرمایه گذاری و تنها ۲۳ درصد از 
نوع مصرفی که البته بخــش قابل توجهی از این 
افراد از ایــن گروه نیز اقدام به تبدیل به احســن 

واحدهای خود می کنند.
بر اســاس این گزارش، در دی ماه ۱۳۹۸ مطابق 
اعالم بانک مرکزی، متوســط قیمت مسکن در 
شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر 
متر مربع بود که نســبت به ماه قبل ۲.۱ درصد 
و نســبت به ماه مشابه ســال قبل ۴۰.۹ درصد 
افزایش نشــان می دهد. در این مــاه هم چنین 
تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شــهر 
تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مســکونی رسید 
که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه سال قبل به 

ترتیب ۱۲ و  ۵۹ درصد افزایش داشت.



دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

و در سال ۹۹ شایعه است آزادسازی واردات خودر
فاطمه اکبرخانــی    دبیر انجمــن واردکنندگان 
خودرو از ۵۱۱۷خودروی موجود در گمرکات کشــور، 
۹۰۰دســتگاه آن مشــکل قضایی دارد، ولــی مابقی 
به زودی ترخیص خواهد شــد، گفــت: صحبت هایی 
درمورد احتمال واردات خودرو مطرح شده که شایعه ای 
بیش نیست و بیشتر شعارهای انتخاباتی بوده و برخی 
نمایندگان قصد دارند روی مسئله واردات خودرو موج 
سواری کنند. مهدی دادفر با اشــاره به مصوبه جدید 
دولت مبنی بر امکان ترخیــص خودروهای مانده در 
گمرک اظهار کرد: باالخــره طبق مصوبه دولت پرونده 
خودروهای وارداتی در روزهای پایانی ســال۹۸ بسته 
شــد؛ بر این اســاس از بین ۵۱۱۷خــودروی مانده 
در گمرک ۹۰۰دســتگاه مشــکل قضایــی دارد، اما 
۴۲۱۷دستگاه مابقی به احتمال زیاد اوایل هفته آینده 
آزاد خواهد شــد.او ادامه داد: از این تعداد، ۱۰۳خودرو 
باالی ۲۵۰۰ســی ســی هســتند که قبل از مصوبه 
ممنوعیت واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰ســی سی 
یعنی پیش از سال ۹۳، وارد کشور شده اند و به همین 

خاطر مشکلی برای خروج از گمرک ندارند.

 سود خودروهای وارداتی به رغم پرداخت 
مابه التفاوت

دادفر درباره چگونگــی پرداخت مابــه التفاوت این 
خودروها نیز توضیح داد: بــرای خودروهایی که با ارز 
مرجع وارد شده اند باید مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی 
و نرخ ســنا پرداخت شــود اما خودروهایی که بدون 
انتقال ارز وارد شده اند نیازی به پرداخت مابه التفاوت 
نیست؛ همچنین شنیده شده که قرار است ارز تسویه 

عوارض و مالیات ها با نرخ نیمایی باشــد.وی به ســود 
باالی خریداران این خودروها به رغــم پرداخت مابه 
التفاوت اشــاره کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت 
خودرو و نیز قیمت های بی منطقی که اعالم می شود، 
صاحبان ایــن خودروها حتی با وجــود پرداخت مابه 

التفاوت نرخ ارز باز هم سود خوبی کرده اند.

آزادسازی خودروهای وارداتی تاثیری در بازار 
خودرو ندارد

دادفر درباره تاثیر خروج این خــودرو از گمرک بر بازار 
خودرو بیان کرد: بیشتر این خودروها تعهد شرکت های 
واردکننده اســت یعنی مردم، صاحــب این خودروها 
هستند به همین خاطر آزادسازی آن ها تاثیر چندانی بر 

بازار خودرو و کاهش قیمت ها نخواهد گذاشت.

موج سواری نمایندگان مجلس روی موضوع 
واردات خودرو

او همچنیــن در بخــش دیگری از ســخنان خود به 
زمزمه آزادســازی واردات خودرو در سال ۹۹ اشاره 
کرد و افزود: صحبت هایی درمــورد احتمال واردات 
خودرو توســط برخی شــرکت ها مطرح شده که 
شــایعه ای بیش نیســت، هیچ نماینده مجلســی 
نمی تواند ادعا کند که از مسئله خودروهای وارداتی 
بی خبر بوده چرا که انجمن بارها به همه نمایندگان 
درمورد حل مشکل واردکنندگان نامه فرستاده ولی 
تا کنون هیچ اتفاقی نیفتــاده، بنابراین طرح چنین 
شایعاتی بیشــتر شــعارهای انتخاباتی بوده و برخی 
نمایندگان قصد دارند روی مســئله واردات خودرو 

موج سواری کنند.
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روند افزایــش قیمت خودرو در بــازار در حالی 
ادامه دارد که انتظار می رفت انتشار خبر صدور 
محوز ترخیص خــودرو از گمرک فضــا را برای 

تعادل قیمت ها در بازار خودرو فراهم کند.
 رشــد قیمت ها در بازار خودرو حاال حتی برای 
فعاالن این بــازار نیز عجیب تلقی می شــود به 
طوری که وقتی مــروز از برخــی درباره قیمت 
پراید یــا ســایر خودروهایی که زمانــی ارزان 
قیمت بودند سئوال می شــد، می گویند خریدار 
واقعی هســتی یا تنها برای اطــالع از قیمت 
تماس می گیری. این امر نشان می دهد بخش 
عمده ای از مراجعات به بازار خودرو تنها با هدف 
اطالع از وضعیت قیمت هاســت . یکی از فعاالن 
بازار در این خصوص گفت: به عبارت دیگر اغلب 
افرادی که زنگ می زنند کســانی هســتند که 
خودشان خودرو برای فروش دارند و می خواهند 
از قیمت مطلع شــوند تا فایل اعالمی شــان در 
فضای مجازی را اصالح کنند . وی در پاســخ به 
این ســئوال که ایا خرید و فــروش صوری برای 
باال بردن قیمت انجام می شــود یا خیر ؟ گفت: 
در روزهای اخیر حتی خرید و فروش صوری نیز 

نداشتیم چه رسد به واقعی .
قیمت هر دستگاه پراید ۱۱۱ با افزایش نزدیک 
به ششصد هزار تومانی قیمت ســد مقاومتی را 
شکســت و به قیمت ۶۶ میلیون و ســیصد هزار 

تومان فایل شد.
 ســایر مدل های پراید نیز کمابیــش با چنین 
رشــد قیمتی مواجه بودند. سایپا ۱۳۱ به قیمت 
۶۱ میلیون تومان و سایپا ۱۵۱ نیز به قیمت ۶۶ 

میلیون و پانصد هزار تومان فایل شده اند.
 بر اســاس این گزارش تیبا رینگ فوالدی نیز به 
قیمت ۷۲ میلیون تومان و تیبا ۲ سفید به قیمت 
۷۶ میلیون تومــان فایل شــده اند. انتظار برای 

کاهش قیمت ها در بازار وجود دارد .
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وزنامه سراسری صبح ایران 8 ر بازار

پیش بینی فعاالن بازار از آینده پیشروی دالر

دالر با چه قیمتی سال ۹۸ را  به پایان می برد؟
ســمیرا ربیع   قیمت ارز حاال از پس رشــد الک 
پشــتی قیمت به میانه کانال ۱۳ هزار تومان رسیده 
است، سئوال مهم برای فعاالن بازار اما اینجاست، آیا 
روند رو به رشــد قیمت ها در ماه های آتــی نیز ادامه 

خواهد یافت.
 در حالی قیمت ارز افزایشی اندک و روز به روز، حتی 
در محدوده کمتر از صد تومان را تجربه کرده است که 
بســیاری از فعاالن بازار معتقدند زمینه برای جهش 
قیمت ها فراهم نیســت و آنچه انتظــار می رود ثبات 
قیمت ارز و قابل پیش بینی شــدن آن برای آینده ای 

حداقل کوتاه است .
 قیمت دالر از خرداد ماه امســال روند کاهشی خود را 
آغاز کرد  در نیمه ســال بود که جای پایش را در کانال 
یازده هزار تومان ســفت کرد. سخنان همتی، رییس 
کل بانک مرکزی نیز حکایت از آن داشت که براوردها 
بر ماندگاری قیمت ها در ایــن محدوده داللت دارد و 
بسیاری از فعاالن بازار نیز در این خصوص می گفتند 
که قیمت ها حتی از این رقم نیز پایین تر است و  فشار 
تحریم ســبب شــده قیمت ها باالتر از قیمت واقعی 
باشد. این فشــار سیاسی ناشــی از تحریم هاست که 
سبب شده است قیمت ها در این محدوده باقی بماند 

اما اتفاق دیگری در راه بود .
 سهمیه بندی بنزین معادالت را نه تنها در بازار ارز که 
در سایر بازارها نظیر بازار طال و سکه نیز بر هم ریخت 
و روند کاهشــی قیمت ها در اغلب بازارها را به روندی 

افزایشی تبدیل کرد .
 این چنین بود که قیمــت دالر از کانال یــازده هزار 
تومان کنده شــد و حاال تا میانه کانال ســیزده هزار 

تومان پیشروی کرده است .
 سد مقاومتی تازه تعریف دالر اتفاقا درست در همین 
محدوده اســت. در محدوده۱۳ هــزار و ۵۰۰ تومان، 
افزایش قیمت دالر به بیش از ایــن رقم زمینه را برای 
تداوم رشــد مهیا می کند و کاهش قیمت دالر از این 

ســقف نیز امــکان رشــد قیمت را 
سخت تر می کند. سد مقاومتی دالر 
درســت ۱۰ روز قبل بر سیزده هزار 
تومان تعریف شد اما شکسته شدن 
این سد حرکت تا مرز پیش گفته را 

تسهیل کرد. 
حــاال اما این ســئوال پیــش روی 
فعاالن بازار و افکار عمومی اســت، 
دلیــل افزایش قیمت ها چیســت و 

پیشروی تا کجا ادامه دارد؟

 انفجاری در راه نیست
 اگــر از فعاالن بازار ارز در فردوســی و ســبزه میدان 
ســئوال کنید که وضعیت رشــد قیمت ها در آینده 
و چه صورتی است با این پاســخ مواجه خواهید شد؛ 
انفجار در راه نیســت چرا که قیمت ارز در بازار قیمتی 
غیرواقعی نیســت و انفجار قیمتی زمانی رخ می دهد 
که نرخ واقعی دالر بیشــتر از قیمت مبادله آن در بازار 

باشد .
 یکی از فعاالن بــازار در این خصوص گفت: شــرایط 
کنونی اتفاقا سبب شــده نرخ دالر باالتر از نرخ واقعی 
باشد و اگر فشار تحریم و جوســازی برخی دالالن بر 
موج اف ای تی اف و ... نباشــد ، قیمت ها به سرعت به 
کانال های پایین تر بازگشت می کند اما هم ایام پایانی 
سال زمینه را برای برخی دالالن فراهم کرده است که 
سوار موج شوند و هم ماجرای اف ای تی اف و تبلیغات 
عجیب و غریبی که درباره ورود ایران به لیســت سیاه 

می کنند .
 این تبلیغــات در حالی صورت می گیــرد که فرهاد 
دژپســند، وزیر امــور اقتصادی  دارایــی تایید کرده 
اســت ایران از مجموع ۴۱ دستورالعمل اف ای تی اف 
۳۶ دســتور العل را اجرایی کرده اســت و با استناد به 
همین عملکرد امیدواریم مانع از آن شــویم که ایران 
وارد لیست سیاه شود . به گفته وی در آخرین نشست 
 CFT مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو و
تصمیم گیری صورت نگرفــت و اعالم تصمیم در این 

خصوص به زماین دیگر موکول شد.

 محدوده حرکت ، کانال سیزده هزار تومان
 برخی دیگر از فعاالن اقتصادی نیــز بر این باورند که 
محدوده حرکــت دالر در کانال ســیزده هزار تومان 
خواهد بــود و تا پایان ســال تغییر چندانــی در این 
بازار رخ نخواهد داد. آنچه مســتند 
فعاالن بازار در این خصوص اســت، 
حضور بازارســاز در بــازار و اجرای 
سیاست های خاص وی است. بانک 
مرکزی بارها از حضور خود در بازار 
به شکلی رســمی خبر داده و تاکید 
کرده است شــرایط بازار ایجاب می 
کنــد سیاســتگذاری در این حوزه 

ادامه یابد.

ونا   کشش قیمت طال به کر
کم شد؟

اکنون که رشــد موارد جدید ابتــال به ویروس 
کرونا آهسته شد، بازار طال روی آثار زیان بار این 
اپیدمی روی اقتصاد تمرکز کــرده و تقاضا برای 
خرید این فلز ارزشــمند همچنــان قوی مانده 

است.
 طال روز جمعــه بازارهــا را غافلگیر کــرد زیرا 
معامله گــران از فرصتــی کــه با پاییــن رفتن 
قیمت هــا پیش آمده بود اســتفاده کــرده و به 
خرید پرداختند و در نتیجــه قیمت طال تا پایان 
معامــالت روز جمعه بیش از ســه دالر افزایش 
یافت و در ۱۵۷۳ دالر و ۴۰ ســنت بسته شد اما 
برای کل هفته حدود یک درصد کاهش نشــان 

داد.
مهمتریــن خبر هفته گذشــته بجــز تحوالت 
مربوط بــه اپیدمی ویــروس کرونــا، گزارش 
اشــتغال آمریکا بود که نشــان داد اقتصاد این 
کشــور در ژانویه ۲۲۵ هزار شــغل جدید ایجاد 
کرده و نرخ بیــکاری به ۳.۶ درصد رشــد کرده 

است.
پــل اشــورث، اقتصــاددان شــرکت کپیتال 
اکونومیکس در ایــن باره گفــت: تمامی اخبار 
مثبت بودند و رشد ژانویه باالتر از حد انتظارات 
بود و تا حدودی شــاید به هوا مربــوط بود. این 
پنجمین ژانویه گرمی اســت کــه در رکوردها 
ثبت شده اســت. انتظار می رود اقتصاد آمریکا 
بر مبنای ســاالنه حدود دو درصد رشــد کند و 

رشدش در نیمه دوم سال شتاب پیدا کند.
به گفته کارولین بین، اقتصاددان ارشــد کاال در 
شــرکت کپیتال اکونومیکس، اخبــار ویروس 
کرونا همچنان بازار طــال را تحت تاثیر خود نگه 
خواهد داشــت. هر خبری که از ویروس منتشر 
شود، مســیر قیمت طال تعیین خواهد کرد. در 
چند روز گذشته شــمار موارد ابتال کاهش پیدا 
کرده و احتماال شــیوع این ویــروس می تواند 
ســریعا تحت کنترل قرار گیرد. اگر چنین باشد 

طال با کاهش قیمت روبرو خواهد شد.
تحلیلگــران می گویند به نظر می رســد ترس 
از ویــروس کرونا به پیک خود رســیده و اکنون 
توجهات بــه پیامدهای اقتصــادی آن معطوف 
شــده اســت. اما تا زمانی که ابهام وجود دارد، 
قیمت طال پشــتیبانی خواهد شــد. همچنان 
ابهامات فراوانی در خصوص این ویروس و تاثیر 
اقتصادی آن وجود دارد و این امــر از باال ماندن 
قیمت طال حمایت می کند.موضوع دیگری که 
مورد توجه سرمایه گذاران خواهد بود، اقدامات 
بانکهای مرکزی در سراسر جهان در واکنش به 
شیوع این اپیدمی و احتمال تشدید سیاستهای 
تسهیل پولی اســت که روند افزایش قیمت طال 

در بلندمدت را تقویت می کند.
برخی از دولتهای آسیایی هفته گذشته واکنش 
نشان دادند. تایلند با اشــاره به شمار زیاد کسب 
و کارهایی که از ویروس کرونــا لطمه دیده اند، 
نرخهــای بهره را بــه رکورد پاییــن یک درصد 
کاهش داده اســت و بانک مرکزی فیلیپین هم 
هفته گذشته نرخهای بهره را ۲۵ واحد افزایش 
داد و به ۳.۷۵ درصد رســاند.در این بین، رایان 
مک کی، استراتژیســت کاال در شرکت تی دی 
سکیوریتیز پیش بینی کرد قیمت طال در هفته 
جاری در بازه محدودی مانــده و بین ۱۵۵۰ تا 

۱۵۷۰ دالر معامله خواهد شد.

بازگشایی بازارچه های موقت 
غیررسمی در۴استان کشور

وزیــر صمت گفــت: از دیــروز رســما فعالیت 
بازارچه های موقت غیررســمی در چهار استان 

از جمله کردستان آغازشد.
رضا رحمانی در جریان بازدید از مرز سیرانبند و 
بازگشایی رسمی بازارچه های موقت مرزی، به 
وجود روحیه تســهیل گری در استان کردستان 
اشاره و اظهار کرد: در شــرایط جنگ اقتصادی 
موجود کشــور نیازمنــد روحیه همــکاری و 

تسهیل گری است.
رحمانی بــه کاهــش ۳۱ درصــدی کاالهای 
مصرفی در آغاز سال اشاره کرد و گفت: در سال 
۱۴۰۰ کاالهای وارداتی به میــزان ۱۰ میلیارد 

دالر کم شده و در کشور تولید می شود.
وی خاطرنشــان کــرد:  بازارچه هــای موقت 
غیررسمی در چهار اســتان و از جمله کردستان 
آغاز  شد، در شرایط جدید به جای ثبت سفارش 
ثبت آماری صورت می گیرد و واردات ۱۰۰ قلم 

کاال بصورت تجمیعی امکان پذیر است.
رحمانی افزود: همه دســتگاه های مرتبط با این 
موضوع ســاز و کارهای الزم و امکانات مورد نیاز 
را فراهم کرده اند که این امر می تواند تاثیر زیادی 

در بهبود معیشت مرزنشینان داشته باشد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی نگاه ویژه ای به 
توســعه تجارت در مرزها داریم چراکه صادرات 
پیشــران اقتصاد و موتور محرکــه تولید ملی به 

شمار می رود.
وزیر صمت افزود: تجارت در مرز فرصتی است تا 
ما بتوانیم برخی از اقالم مورد نیاز کشور را از این 

طریق فراهم کنیم.
وی اذعان داشــت: بانه ســرزمین فرصت های 
اقتصادی اســت، منطقــه ویژه اقتصــادی بانه 
فرصــت و امکانی برای ســرمایه گذاران و تولید 

کنندگان خواهد بود.
وی تصریح کــرد:  تــالش می کنیم بــا تزریق 
اعتبــارات مناســب آن را بــرای فعالیت های 

اقتصادی و تولیدی آماده کنیم.

عرضه بدون محدودیت شکر
معاون ســازمان حمایت از عرضه شــکر بدون 
محدودیت در میادین میوه و تره بار و فروشــگاه های 
زنجیره ای خبــر داد و گفت: شــکر در اولویت 

بازرسی ها قرار گرفته است.
 ســیدجواد احمدی، با اشاره به شــروع نظارت 
بر انبارهای شــکر ، اظهــار داشــت : انبارهای 
شــکر زیر ذره بین بازرسان ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان قرار دارند و 
اگر تخلفی مبنی بر احتکار و یا عدم عرضه شکر 
در آنها مشــاهده شــود، تمامی موجودی آنها 

ضبط خواهد شد.
وی افــزود: نظــارت بر بازار شــکر بــه منظور 
جلوگیــری از هر گونــه تخلفات گرانفروشــی 
در دســتور کار بازرسان در سراســر کشور قرار 
گرفته و هیچ عمده فروش یا خرده فروشــی حق 
گرانفروشی و عرضه شکر باالتر از نرخ مصوب را 
ندارد. شکر یکی از کاالهای اساسی کشور است 
که دارای نرخ مصوب از سوی دولت بوده و هیچ 
فردی اجازه فروش خارج از شــبکه و یا با قیمت 
باالتر از نــرخ مصوب را ندارد. بر همین اســاس 
بازرسی های گســترده از انبارهای شکر شروع 

شده است.  


