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وز آینده یز اولین سود سهام عدالت تا ۱۳ ر وار
مشاور سازمان خصوصی سازی از واریز اولین مرحله سود 
سهام عدالت تا پایان شهریورماه جاری خبرداد و گفت: منتظر 

مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ هستیم.
به گزارش تسنیم، سیدجعفر سبحانی از تحقق وعده سازمان 

خصوصی س��ازی برای واریز اولین مرحله س��ود سهام عدالت تا 
پایان ش��هریورماه جاری به حساب مش��موالن خبرداد و افزود:  

برای واریز سود منتظر مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ هستیم.
مش��اور سازمان خصوصی سازی با تأکید بر اینکه سازوکار 

درون سازمانی واریز سود سهام عدالت انجام شده است، تصریح 
کرد: پیش��نهادهای سازمان به ش��ورای عالی اصل ۴۴ در این 
زمین��ه ارائه و جزییات کار، نحوه واگذاری ها، اولویت بندی ها و 

غیره مشخص شده که با موافقت شورا اجرایی خواهد شد.

عضوش��ورای فقه��ی بورس با اش��اره به 
حافظ مصوب��ات جدید ای��ن ش��ورا، از موافقت خيابان 

اولی��ه با کلیت ف��وروارد و یا قرارداد آتی 
خاص خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سیدعباس موسویان، 
درباره بررس��ی موض��وع پیمان آتی در کمیته فقهی س��ازمان 
بورس گفت: در گذش��ته ما موضوعی با عنوان سلف را داشتیم 
که فروش��نده ای می آمد بخشی از محصول آینده خود را پیش 

فروش می کرد و کل قیمت را نیز یکجا دریافت می کرد.
عضو ش��ورای فقهی بورس اظهارداشت: از طریق این نوع 
معامله، فروشنده سلف به دنبال تامین مالی بود و برای تامین 
مالی فعالیت های اقتصادی خود بخشی از محصول را به صورت 
س��لف به فروش می رس��اند. عالوه بر این، پوشش ریسکی نیز 
برای فروش��نده ایجاد می ش��د که وی مطمئن می شد توانسته 
اس��ت بخش��ی از کاالی خود را به قیمت مشخصی به فروش 
برس��اند و دیگر نگران ای��ن نبود که کاال کاه��ش قیمت پیدا 

کند.
وی افزود: به تدریج که زمان پیش رفت در بازارهای مالی 
مش��خص شد که گاهی اوقات فروشنده س��لف پول نیاز ندارد 
و به دنبال تامین مالی نیس��ت و الزم نیست برای تامین مالی 
جنس خود را به نرخ پایین تر به فروش برساند و فروشنده تنها 

به دنبال پوشش ریسک است.
موس��ویان ادامه داد: فروش��نده می خواهد مطمئن باش��د 
وقت��ی کاالی خ��ود را به ب��ازار عرضه می کند ف��الن قیمت را 
خواهد داش��ت. در اینجا گفتند که از قرارداد فوروارد استفاده 
ش��ود به نحوی که شخص متعهد شود نه اینکه کاالی خود را 
بفروش��د. تعهد بده��د که به عنوان مث��ال ۱۰ تن از محصول 

آینده خود را به قیمت مش��خص خواهد فروخت و خریدار نیز 
متعهد می ش��ود که کاال را خواه��د خرید و این نوع قرارداد به 

فوروارد معروف شد.
عضو ش��ورای فقهی بان��ک مرکزی تاکید ک��رد: این نوع 
ق��رارداد گ��ره گش��ایی هایی در بازارهای مالی داش��ت و برای 
افرادی که به دنبال پوش��ش ریسک بودند بسیار موثر بود؛ اما 
به تدریج دیدند که این نوع قرارداد یکس��ری مش��کالتی دارد 
و آن این اس��ت که کاال منضبط نیس��ت و هر کسی کاالیی را 
انتخ��اب می کند و کاال اوصاف مختلف��ی دارد. بنابراین در این 

زمینه آمدند کاال را استانداردسازی کردند.
به گفته وی، بعد از آن مشاهده شد که مقدار کاال نیز افت 
و خیز دارد؛ بنابراین مقدار کاال را نیز استانداردسازی کردند و 
س��پس زمان تحویل نیز استانداردسازی شد که قرارداد فیوچر 
متولد ش��د که از ای��ن طریق برخی نیازها رفع ش��د. این نوع 
قرارداد از حدود ۸ س��ال پیش در کمیته فقهی بورس بررسی 

شد و پس از پذیرش وارد بازارهای مالی شد.
موس��ویان ادامه داد: در عین حال، در مقام اجرا مش��اهده 
شد درست اس��ت، قرارداد فیوچر اصالح شده قرارداد فوروارد 
اس��ت اما در برخی مواقع ما به فوروارد نیاز داریم به این دلیل 
که کشاورز کاالیی را غیر از کاالی استاندارد شده تولید می کند 
و از جه��ت نوع و جنس تفاوت دارد و مق��دار و زمانبندی آن 

نیز متفاوت است.
عضو شورای فقهی بورس تصریح کرد: به این دلیل گفتند 
بیاییم فوروارد که در زبان فارس��ی به پیمان آتی و فیوچر هم 
به قرارداد آتی تعبیر ش��ده را داشته باشیم. البته معنای پیمان 
و قرارداد یکی اس��ت،  اما برای مشخص شدن تفاوت ها این نوع 

اسم گذاری اتفاق افتاد.

عضو شورای فقهی بورس خبر داد

جزئيات مصوبات جدید کميته فقهی بورس
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی 

ایران با بیان اینکه از دو س��ال قبل قرار بــــازار روز
بود قیمت گذاری کاالها برداش��ته ش��ود 
گفت: برنامه ریزی شده بود برداشته شدن قیمت مصرف کننده 
برای همه کاالها باش��د اما روش پله ای که وزیر جدید صنعت 

در نظر گرفته نیز مناسب است.
کاوه زرگران در گفتگو با تس��نیم درباره برداش��ته ش��دن 
قیمت مصرف کننده برخی کاال ها اظهار کرد: این اقدام معقول 
وسنجیده ای است و نشان از تسلط وزیر جدید صنعت،معدن و 

تجارت به مقوله بازار دارد.
وی بابی��ان اینکه از دو س��ال قبل قرار ب��ود قیمت گذاری 
کاالها برداشته ش��ود افزود:برنامه ریزی شده بود برداشته شدن 
قیمت مصرف کننده برای همه کاالها باشد اما روش پله ای که 

وزیر جدید صنعت در نظر گرفته نیز مناسب است.
دبیرکل کان��ون انجمن های صنایع غذایی ایران ادامه داد: 
بر این اس��اس قرار بود کلیه کاالها به غیر از نان، آرد، ماست و 
شیر از ش��مول قیمت گذاری خارج شود و به صورت عرضه و 
تقاضا در بازار عرضه شود. در آن زمان این مهم درپیش جلسه 
ش��ورای اقتصاد مطرح شد اما در جلس��ه نهایی از دستور کار 
خارج ش��د. وی تصریح کرد: به نظر می رسد که دولت تصمیم 
گرفت��ه این برنامه را به صورت بخ��ش بخش به مرحله اجرایی 

در بیاورد.
زرگ��ران گفت: خرده فروش��ان، توزیع کننده و تولیدکننده 
هرکدام برای خود س��ودی دریافت می کند و در صورتی مردم 
از عمده فروش��ی خرید می کنند بای��د کاال را به نرخ پایین تری 
خریداری می کنند اتفاقی که اکنون در برخی از هایپر مارکت ها 

روی می دهد اما باید در همه آنها به این شکل باشد.

وی با بیان اینکه دولت در حال اصالح رویه قیمت گذاری 
است افزود: بر این اساس تولید کننده نرخ خود را برای عرضه 
کنن��ده فاکت��ور می کند و فروش��گاه های نیز موظ��ف به ارائه 

محصول خود با سود در نظرگرفته شده، هستند.
رئیس کمیس��یون کش��اورزی، آب و صنایع غذایی تاکید 
کرد: این اتافاق باعث می شود که دسترسی مردم به خوارکی ها 
در عمده فروش��ی یا همان هایپر مارکت ه��ا ۱۰ تا 2۰ درصد 
ارزان تر ش��ود. تخفیف های که اکنون نیز به مصرف کننده در 
برخی از کاال های ارائه می ش��ود مربوط به هیمن امر اس��ت اما 

منبعد این ارزان فروشی باید در همه کاال ها روی دهد.
زگ��رران اظهار داش��ت: از طرفی تخفیف ه��ای حجمی و 
فصل��ی که تولید کنن��دگان به عرضه کنن��دگان ارائه میکنند 

منبعد به جای فروشگاه داران به مصرف کنندگان می رسد .
وی در پاس��خ به این س��وال که با اجرای این طرح نظارت 
حداقل��ی بر قیمت ها در ش��رایط موجود از بی��ن نخواهد رفت 
گفت:سازمان امور مالیاتی وظبفه دارد، قانون مالیات بر ارزش 
اف��زود را به با نص��ب صندوق های مکانیز ه فروش��گاه هایی به 
مرحله اجرایی درآورد که بر این اساس قیمت تمام کاال ها ثبت 
می ش��ود و هر کاالیی که بیش��تر از قیمت مورد نظر فروخته 

شود به راحتی توسط یک نرم افزار قابل پیگیری است.
زگرران اظهار داش��ت: اقدام مناسبی است و در کشور های 
مختل��ف به مرحله اجرایی رس��یده و کاال در هر فروش��گاهی 
براساس قیمتی که در فروشگاه نصب شده است تعیین می شود 

و از محل کار خانه قیمتی برو روی آن اعمال نمی شود.
براساس ابالغیه موجود، قرار است این طرح از ابتدای مهر 
ماه در کشور اجرا شود و اجرای آن نگرانی هایی را بابت افزایش 

قیمت محصوالت مصرفی مردم ایجاد کرده است.

دبيرکل کانون انجمن های صنایع غذایی:

به غير نان و شير تمام کاال از شمول قيمت گذار خاج شوند

وش بلیت قطارهای مهرماه آغاز فر
فروش بلیت قطارهای مسافرتی مهرماه از صبح روز 

دوشنبه 2۰ شهریور آغاز می شود.
به گزارش ایس��نا براس��اس اعالم ش��رکت رجا از 
س��اعت ۱۰ صب��ح بلیت قطاره��ای مس��افرتی که در 
برنامه ریزی های صورت گرفته از ۱۱ تا ۳۰ مهر حرکت 
می کنند فروخته خواهد ش��د.بر این اس��اس به صورت 
همزمان از س��اعت ۱۰ صبح ام��کان خرید حضوری یا 
اینترنتی بلیت قطارها ممکن می شود.شرکت رجا اعالم 
کرده در کنار روش های گذش��ته در دور جدید فروش 
بلیت امکان خرید اینترنتی، اپلیکیش��نی و خرید است، 
رب��ات تلگرام ممک��ن خواهد بود. همچنین مس��افران 
می توانن��د با پیگیری اخبار نس��بت به خرید بلیت های 

لحظه آخری و ارزان قیمت اقدام کنند.
طبق دستورالعمل راه آهن شرکت هایی که در زمان 
پایین بودن تقاضای س��فر در مورد نرخ بلیت های خود 
تخفی��ف در نظر می گیرند در ایام پیک می توانند تا 2۰ 

درصد نرخ بلیت خود را افزایش دهند.

نیاز ایران به ۷۰ میلیارد دالر درآمد در سال 
یک کارشناس اقتصادی گفت: ایران با ۸۰ میلیون 
جمعیت، ساالنه ۷۰میلیارد دالر درآمد نیاز دارد که در 
گذش��ته ۹۵درصد از این نی��از را از طریق نفت تامین 

می کردیم.
به گزارش تسنیم، اس��داهلل عسگرد اوالدی با بیان 
اینکه تنها درآمد کش��ور از س��ال ها قب��ل از انقالب تا 
االن، نفت اس��ت، اظهار داشت: قبل از انقالب اسالمی، 
۳۰۰ ه��زار دالر صادرات و 2۵ میلیارد دالر فروش نفت 
داش��تیم که عدد ناچیزی ب��ود در حالی که ۹6 درصد 

اقتصاد ایران وابسته به نفت بود.
وی در عی��ن ح��ال تصری��ح داش��ت: البت��ه نباید 
فرام��وش کنیم، اقتصاد فقط صادرات نیس��ت؛ توزیع و 
مص��رف داخل تولیدات که ۸۰ میلیون انس��ان مصرف 

می کنند نیز جزو مهمی از اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید کاری 
کنیم صادرات بیشتر از واردات باشد، اظهار داشت: اگر 
کاری کنی��م که ارز آوری از طریق صادرات بیش��تر از 
واردات باشد، می توان گفت این اقتصاد، استقالل دارد. 
اقتصاد مولد نیز به این معنا است که به جای آنکه نفت 
خ��ام را به فروش برس��انیم و پ��ول آن را صرف هزینه 
جاری کشور کنیم، باید به وسیله آن، واحدهای تولیدی 
را تقوی��ت کنی��م تا هم به مردم داخل کش��ور خدمات 
دهیم و هم اینکه مازاد آن را صادر می کنیم و ارز آوری 

برای کشور داریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به تاکیدات مقام 
معظم رهبری، بر اقتصاد مقاومتی اش��اره کرد و عنوان 
داش��ت: در اقتصاد مقاومتی دو پسوند مهم دارد؛ تولید 
و اشتغال. در اقتصاد مقاومتی نخستین دغدغه اشتغال 

است و این مهم تنها با تولید امکان پذیر می شود.
وی اضافه کرد: ایران با ۸۰ میلیون جمعیت، ساالنه 
۷۰ میلی��ارد دالر درآم��د نیاز دارد که در گذش��ته ۹۵ 
درص��د از ای��ن نیاز را از طریق نف��ت تامین می کردیم. 
ام��ا امروز باید درآمد حاصل از نفت را مس��تقیما صرف 
هزینه های جاری نکنیم و به تولید بپردازیم تا از اقتصاد 

نفتی عبور کنیم.

غ ارزان شد  مر
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش ۴۰۰ تومانی 
قیمت مرغ نس��بت به هفته گذش��ته خبر داد و گفت: 
قیمت مرغ در مراکز خرده فروش��ی ب��ه ۸۱۰۰ تومان 

رسیده است.
مهدی یوس��ف خان��ی در گفتگو با مه��ر از کاهش 
۴۰۰ تومان��ی قیمت هرکیلوگرم مرغ نس��بت به هفته 
گذش��ته خب��ر داد و گفت: قیم��ت هرکیلوگرم مرغ در 

مراکز خرده فروشی به ۸۱۰۰ تومان رسیده است.
وی ن��رخ هرکیلوگم��ر مرغ زن��ده را ۵2۰۰ تومان 
اعالم کرد و اظهارداش��ت: قیمت هرکیلوگرم مرغ آماده 
طبخ در عمده فروش��ی درب کش��تارگاه ۷2۰۰ تومان، 
تحویل درب واحدهای صنفی ۷۳۵۰ تومان و در مراکز 

خرده فروشی ۸۱۰۰ تومان است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هرکیلوگرم ران 
م��رغ باکمر را ۷۱۰۰ تومان اع��الم کرد و افزود: قیمت 
هرکیلوگرم ران مرغ بی کمر۸۱۰۰ تومان، سینه با کتف 
۱۴۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۵۰۰۰ تومان و فیله 

مرغ ۱۷۰۰۰ تومان است. 

تداوم قاچاق پیاز زعفران 
عضو ش��ورای ملی زعفران، با اشاره به اینکه قاچاق 
پی��از زعف��ران همچنان ادام��ه دارد؛ بر ل��زوم حفظ و 

حراست از این سرمایه ملی تاکید کرد.
به گزارش صدا و سیما، علی حسینی گفت: اقداماتی 
که وزارت جهاد کشاورزی در حوزه زعفران به ویژه پیاز 

طالی سرخ کرده، الزم بوده است؛ اما کافی نیست. 
وی اظهار داش��ت: کش��ف و ضبط پیاز زعفران در 
مرزهای کش��ور بیانگر این اس��ت که رون��د خروج این 
محصول به صورت قاچ��اق همچنان به قوت خود باقی 

است.
عضو شورای ملی زعفران، با بیان اینکه پیاز زعفران 
س��رمایه ملی ایران است، گفت: قدمت کشت زعفران در 
کش��ور به بیش از سه هزار س��ال می رسد و مردمان این 
سرزمین، به طور شایسته توانسته اند از این گیاه با ازش 
افزوده باال در بخش کشاورزی حراست و حفاظت کنند.

وی اف��زود: برای بخش عمده ای از روستانش��ینان 
ش��رق کش��ور که هم اکنون با بحران ش��دید کم آبی 
مواج��ه هس��تند؛ تنها محصول��ی ک��ه می تواند معاش 
زندگی آنان را تامین و مانع از مهاجرت روستایی شود، 

گیاه زعفران است.
حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا روستائیان 
پی��از زعفران را در اختیار دالالن ق��رار می دهند تا این 
س��رمایه ملی به صورت قاچاق از مرزهای کشور خارج 
ش��ود، گفت: کش��اورز وقت��ی پیاز زعفران را برداش��ت 
می کند تا اینکه بتواند مزرعه خود را جایگزین یا توسعه 

دهد، پیاز مازاد دارد.
وی افزود: جهاد کشاورزی باید پیاز مازاد کشاورزان 
را خری��داری و پ��س از درج��ه بندی و کدگ��ذاری در 
دسترس سایر کشاورزان کشور که دارای اراضی مستعد 

کشت زعفران هستند، قرار دهد.

مش��اهدات میدانی از س��طح 
شهر نشان می دهد التهابات و خونه به خونه

هیجان��ات حاص��ل از کاهش 
س��ود س��پرده بر بازار اجاره مس��کن که به کمیاب 
شدن فایل های رهن کامل منجر شده بود، فروکش 

کرده است.
به گزارش مهر، بازار اجاره مسکن پس از یک 
دوره افزایش قیمت ها که نوعی پاس��خ هیجانی به 
کاهش سود سپرده های بانکی بود، بار دیگر پس از 
دس��تیابی به آرامش، به قیمت های قبل از کاهش 

نرخ سود سپرده بازگشت.
براساس مش��اهدات میدانی، درپی تغییر نرخ 
سود س��پرده برخی مالکان درپی افزایش اجاره بها 
و حذف یا کاهش شدید ودیعه )پول پیش( بودند 
که تا مدتی نیز توانس��تند نبض بازار را به دس��ت 
بگیرند. با این حال پس از آنکه طبق آمارها تغییر 
چندانی در حجم و مقدار سپرده های بانکی ایجاد 
نش��د و بازارهای موازی مس��کن از قبیل ارز، طال، 
اوراق بهادار و س��هام نیز نتوانستند جذابیتی برای 
س��رمایه گذاران ایجاد کنند، بار دیگر نرخ اجاره بها 
به مقادیر قبلی بازگش��ته است هرچند که باز هم 
برخ��ی مالکان و موج��ران در زمینه رهن کامل با 

کمی وسواس تصمیم می گیرند.
در این زمینه، محمد باس��تانی، از فعاالن بازار 
مس��کن به خبرنگار مهر می گوید: تغییرات ایجاد 
شده در نرخ سود س��پرده ها در انتهای فصل گرم 
بازارهای زودبازده همچون مسکن و ارز و طال و در 
آستانه فصل بازگشایی مدارس اتفاق افتاد که همه 
این عوامل در کاهش التهابات بازار مؤثر بوده است، 
ضم��ن اینکه ایام عزاداری ماه محرم و صفر نیز در 
بیشتر مواقع به سکون بازار می انجامد و این عوامل 
در کنار هم در بازگش��ت قیمت اجاره بهای مسکن 

به نرخ های ابتدای تابستان بی تأثیر نیستند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا با اتمام 
ای��ام عزاداری در ماه انتهایی پاییز، مجددا ش��اهد 
افزایش قیمت اجاره مس��کن خواهیم بود یا خیر؟ 
احتمال وقوع چنین اتفاقی را بسیار بعید می داند و 

می گوید: به خصوص که اوال امسال افزایش بیشتر 
از کش��ش بازار را در بخش اجاره بها شاهد بودیم و 
ثانیا نیمه دوم س��ال زمان جابه جایی ها نیس��ت و 
مالکان معموال با مس��تأجران خود در این ایام در 
زمان سررس��ید قراردادها، با همان نرخ رش��د ۱۰ 

درصد قیمت ها تمدید می کنند.
مش��اهدات میدانی از س��طح بنگاه های امالک 
مش��اوران پایتخ��ت نش��ان می ده��د ب��ا توجه به 
زمزمه های افزایش تسهیالت خرید مسکن، بسیاری 
از افرادی که با فرمول »وام به اضافه آورده شخصی 
ب��ه اضافه ره��ن کامل« ب��ه دنبال خانه دار ش��دن 
هستند، در حال حاضر از وضعیت موجود مبنی بر 
کاهش تمایل برخی موج��ران به واگذاری ملک به 
ص��ورت رهن کامل بهره برده ان��د و میزان خرید و 

فروش مسکن از این طریق افزایش یافته است.
بنابراین وجود این رقابت نه چندان مشهود بر 
سر مس��تأجر با پول پیِش باال، در بازگشت قیمت 
اجاره به��ا به ن��رخ پیش از دوره هیجانِی ناش��ی از 

کاهش نرخ سود سپرده بی تأثیر نیست.
به عنوان نمونه نرخ اجاره بها در محالت گران 
قیمت س��تارخان ش��امل برق آلس��توم، پاتریس 
لومومبا و ش��هرآرا که در زمستان سال گذشته به 
یک و نیم میلیون تومان در هر متر مربع رس��یده 
بود، در اوایل تابس��تان س��ال جاری به حدودا یک 
میلیون و ۷۰۰ ه��زار تومان در هر متر مربع برای 
اج��اره آپارتم��ان افزایش یافت ک��ه در هفته های 
گذش��ته برخ��ی موجران تالش داس��تند آن را به 
ی��ک میلیون و ۸۰۰ هزار توم��ان در هر متر مربع 
برسانند ولی با توجه به استقبال نکردن مستأجران 
و کش��ش نداش��تن بازار درخص��وص اخذ چنین 
مبالغ��ی، در حال حاضر قیمت ه��ا به همان مبالغ 

ابتدای س��ال یا حتی کمتر و متری یک میلیون و 
6۰۰ هزار تومان برای اجاره یک دستگاه آپارتمان 

کاهش یافته است.
گفتن��ی اس��ت تغیی��رات قیمت��ی اجاره بها و 
کاهش مبالغ ودیعه مسکن، در محالت پرمخاطب 
و مورد پس��ند شهروندان تهران واقع شد وگرنه در 
مح��الت میانی و ارزان تر پایتخ��ت حتی در دوره 
اعم��ال کاهش س��ود س��پرده ها نی��ز تغییری در 

قیمت ها ایجاد نشد.
اقتصاددان��ان علت این رخ��داد را حاکم بودن 
رکود ب��ر ب��ازار عنوان ک��رده و می گوین��د: عدم 
استقبال س��پرده گذاران بانکی از بازارهای موازی 
و باقی ماندن سرمایه های سرگردان در بانک ها به 
شکل سپرده ولو با س��ود ۱۵ درصد، نشان دهنده 
نبود رونق و س��ود مورد تقاض��ای مردم در بخش 

تولید، ساخت و ساز یا مسکن است.

همچنی��ن برخ��ی جمعیت شناس��ان تمدی��د 
قراردادهای س��پرده بانک��ی مردم در بانک ه��ا را در 
تغییرات جمعیتی کالنش��هرها به خصوص مهاجرت 
معکوس درپ��ی افزایش هزینه ه��ای زندگی در این 
شهرها جست وجو می کنند. به خصوص که پیش بینی 
می شود تا ۱۰ سال روند کاهشی تعداد ازدواج ها تغییر 
محسوسی نداشته و همچنان شاهد کم شدن تمایل 
جوانان کمتر از ۳۰ سال به ازدواج و در نتیجه کاهش 
تقاضای اجاره مسکن در شهرهای بزرگ خواهیم بود.

بازار مسکن در رکود نیست
در همین رابطه؛ عباس شوکتی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: امروز شاهدیم که مشاوران امالک 
بای��د هزینه هایی مانند اج��اره دفت��ر، مالیات و... 
بپردازند و قطعا راه اندازی این اپلیکیشن ها کسب و 

کار آنها را با مشکالت عدیده ای مواجه می کند.

وی افزود: اعتق��اد دارم فضای مجازی باید زیر 
نظر اتحادیه مش��اوران امالک ساماندهی و نظارت 
شود. به همین منظور باید اتحادیه مشاوران امالک 
در دوره جدی��د اقدام به تاس��یس یک مرکز جهت 
تسهیل فرآیند معامالت کند و به گونه ای اقدام کند 
که کاربران اپلیکیشن های امالک، مشاوران امالک 

باشند نه خریداران و فروشندگان بازار مسکن.
ش��وکتی با اش��اره به چالش مالیات بر ارزش 
افزوده مشاوران امالک گفت: مردم باید به صورت 
مس��تقیم مالیات ش��ان را پرداخ��ت کنن��د؛ بدین 
ص��ورت که اداره مالیات امکانی را در س��امانه کد 
رهگیری فراهم کند که به صورت آنالین شناس��ه 
قبض و شناس��ه پرداخت به مردم ارائه شود و آنها 
مستقیم برای پرداخت مالیات شان اقدام کنند. از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواستارم که در 
آینده طی جلسه ای مش��ترک با اتحادیه مشاوران 

امالک این مساله را بررسی و اصالح کنند.
این کارش��ناس مس��کن ب��ا بی��ان اینکه کد 
رهگیری باید به روزرس��انی شود، خاطرنشان کرد:  
کد رهگیری باعث افزایش امنیت معامالت می شود 
و پ��س از اخذ این کد، ملک مورد نظر در س��امانه 
قفل می ش��ود و به هیچ عنوان س��ند مورد معامله 
قابلیت معامله مجدد نخواهد داش��ت در حالی که 
معام��الت دس��تی احتمال فروش مل��ک به غیر را 
افزایش می دهد. وی خاطرنشان کرد: در چند سال 
اخیر پانل کد رهگیری توس��ط اتحادیه مش��اوران 
امالک به روزرس��انی نش��ده اس��ت. بنده معتقدم 
ضمن به روزرس��انی، باید اقدام الزم برای اجباری 
ش��دن کد رهگیری صورت بگیرد تا به مرور زمان 

در فرهنگ عمومی نهادینه شود.
ش��وکتی تصریح کرد: خوشبختانه در هفته های 
اخیر تعزی��رات حکومت��ی پیگیر الزامی ش��دن کد 
رهگیری در واحدهای صنفی سراس��ر کش��ور است. 
براس��اس ماده 6۸ قانون نظام صنف��ی عدم اخذ این 
کد موجبات محکومیت کیفری در ش��عبات تعزیرات 
حکومتی را درپی خواهد داشت و جای خرسندی است 

که امنیت معامالت مورد توجه قرار گرفته است.

بازگشت اجاره  به نرخ های قبلی

کاهش سود بانکی هم حریف مسکن نشد

مدیرعامل شرکت فرابورسی تشریح کرد: 
شناخت ناکافی اهالی بازار سرمایه از صنعت هتلداری 

مجموع��ه هتل های زنجیره ای پارس��یان 
ت ر هم��واره درصد اش��غالی به می��زان پنج تجــــا

درصد باالتر از میزان اش��غال کشوری به 
خ��ود اختصاص داده ک��ه این موضوع نش��ان می دهد با وجود 
مناس��ب نبودن بازار و ش��رایط گردشگری کش��ور در گذشته، 
شرایط ایجاد ش��ده در هلدینگ پارسیان رو به پیشرفت است.
ضریب اش��غال هتل کوث��ر اصفهان درح��ال  حاضر ۸۰ درصد 
اس��ت که این امر سودآوری قابل توجهی را برای "گکوثر" رقم 

زده است. 
به گزارش بورس آنالین؛ مدیر عامل هتل کوثر اصفهان در 
پاسخ به این سوال که چرا با توجه به ارزندگی سهام شرکت، هر 
س��هم "گکوثر" در روز عرضه اولیه برای اولین بار ۱22۰ تومان 
کشف قیمت ش��د؟ گفت: به نظر می رس��د اهالی بازار سرمایه 

ش��ناخت کافی درخصوص صنعت هتلداری ندارند و به همین 
دلیل معامله گران و تحلیلگران نتوانستند قیمت گذاری درستی 
در روز عرضه اولیه داش��ته باشند. همانطور که می دانید بخشی 
از مکانیزم قیمت گذاری ارزش س��هام ش��رکت در بازار سرمایه 
براس��اس شناخت از صنعت است حال آنکه هتل پارسیان کوثر 

نخستین هتلی است که وارد بازار سرمایه شده است.
ابوطالب��ی ادام��ه داد: ارزش دارایی های��ی ک��ه ب��رای این 
مجموعه برآورد ش��ده بیش از22۰۰ تومان به ازای هر س��هم 
محاسبه می ش��ود. این در حالی است که از نظرسهامدار عمده 
برای س��ودآوری مواردی همچون ثبات سودآوری، ثبات مداوم 
در ارزش دارایی ها همچون ارزش ساختمان و استهالک برآورد 
ش��ده اس��ت. از این رو، ریس��کی از بابت دارایی وجود نداشته 
اس��ت. ضمن اینکه برخی موارد از جمله تغییرات قیمت غذا و 
نوشیدنی - هرچند شاید به نظر نیاید - تاثیر بسیار شگرفی در 

صنعت هتلداری دارد.
مدیرعامل هتل کوثر اصفهان با بیان مطلب فوق عنوان کرد: 

مجموعه هتل های زنجیره ای پارس��یان همواره درصد اش��غالی 
ب��ه میزان پنج درصد باالتر از میزان اش��غال کش��وری به خود 
اختصاص داده که این موضوع نش��ان می دهد با وجود مناسب 
نبودن بازار و شرایط گردشگری کشور در گذشته، شرایط ایجاد 

شده در هلدینگ پارسیان رو به پیشرفت بوده است.
محمد ابوطالبی افزود: با ایجاد ش��رایط مناس��ب تر و ورود 
گردش��گران به ش��هر اصفهان در س��ه ماه ابتدایی سال جاری 
بی��ش از ۳۰۰ درصد افزایش جذب گردش��گر داش��ته ایم و در 
این بین باید به این نکته توجه داشت که ضریب اشغال نسبت 
به اتاق های فروخته ش��ده به اتاق های موج��ود در نظر گرفته 
می شود. این ضریب مسله مهمی است و به ازای هر یک درصد 
تغییر آن، تغییر قابل توجهی در س��ود خالص حاصل می شود 
ک��ه تحلیلگران می توانند آن را بررس��ی کنن��د؛ این موضوع با 
وجود سرمایه ۱۱ میلیارد تومانی هتل کوثر پارسیان رقم قابل 

توجهی است.
وی همچنین راه اندازی دو رس��توران در س��ه ماهه پایانی 

س��ال گذش��ته و افزایش ظرفیت از ۷۰ ب��ه 2۵۰ نفر با توجه 
به س��هم ح��دود ۴۵ درصدی فروش هت��ل از محل خوراک و 

نوشیدنی را از جمله اقدامات هتل کوثر پارسیان برشمرد.
وی ب��ا بیان اینکه س��رمایه گذاران تص��ور می کنند فروش 
اتاق معنای کار هتلداری و ش��اخصه درآمدی اس��ت در حالی 
که این تنها بخش��ی از صنع��ت بزرگ ب��ا ریزه کاری های زیاد 
صنعت هتلداری اس��ت، در این خص��وص افزود: درحال حاضر 
مبنای قیمت گذاری سازمان گردشگری است اما اگر هتلداران 
زنجیره ای خارجی وارد ش��ود، قیمت  گ��ذاری تابع قیمت های 
جهانی خواهد ش��د که چشم انداز س��ودآوری بیشتری را هم 

ایجاد می کند.
مدی��ر عامل هتل کوثر اصفهان به برنامه های این مجموعه 
جهت اجرای برنامه افزایش س��رمایه اش��اره کرد و ابراز داشت: 
انجام برنامه افزایش س��رمایه 6۳ درصدی به تصویب سهامدار 
عمده رس��یده و برای اجرایی شدن آن در انتظار ورود "گکوثر" 

به بازار سرمایه بوده ایم. 

بان��ک  اس��بق  کل  رئی��س 
۳ پشـت باجـه برش��مردن  ب��ا  مرک��زی 

خط��ای بان��ک مرک��زی در 
جریان کاهش نرخ س��ود بانکی در مورد نرخ رشد 
۷ درص��دی اقتصاد در س��ه ماهه اول س��ال گفت 
بخش مهمی از این رش��د به خاطر انتش��ار اوراق 

خزانه بوده است.
به گزارش تسنیم؛ طهماسب مظاهری با بیان 
اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تاکید 
ش��ده در قانون اساسی اس��ت، اقدام بانک مرکزی 
در تعیین نرخ س��ود ۱۵ درصد برای س��پرده ها را 
خطایی خس��ارت زا دانس��ت و گفت: طبق قانون، 
سودی که به سپرده ها پرداخت می شود باید کمتر 
از عایدی بانک ها از این منابع باشد اما همین نرخ 
۱۵ درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از 

سودی است که بانک ها کسب می کنند.
مظاهری افزود: در ش��رایط فعل��ی، بانک ها از 
بازار س��ود ۱۵ درص��د به دس��ت نمی آورند و اگر 
طب��ق ضوابط این رقم را پرداخ��ت کنند، ترازنامه 
آنها منفی می شود و این بزرگترین خسارتی است 

که به نظام بانکداری وارد می شود.
وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه 
س��ود س��پرده ها در اصل باید بر عه��ده بانک ها و 
براس��اس س��ودی ک��ه از منابع کس��ب می کنند، 
گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم 
به تعیین نرخ س��ود سپرده ها می گیرد، می بایست 
عددی می گذاش��ت که بانک ها آن را طبق ضوابط 
به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانک ها 
کس��ب می کنند بیش��تر اس��ت و آنها باید چیزی 
ه��م روی عایدی ه��ای قانونی خ��ود بگذارند و به 

سپرده گذاران بدهند.
مظاهری تصریح کرد با تعیین نرخ س��ود ۱۵ 
درص��د ترازنام��ه بانک ها در س��ال ۹6 هم منفی 

خواهد شد.
این اقتص��اددان خطای دیگر ش��ورای پول و 

اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت ۱۱ یا ۱2 روزه 
برای کاهش نرخ س��ود عنوان کرد و گفت: تعیین 
ای��ن مهلت باعث ش��د بانک ها حت��ی در روزهای 
تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را 
خنثی کنند. بس��یاری از بانک ها برای اینکه منابع 
را از دس��ت ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، 

راهی برای بدل زدن انتخاب کردند.
مظاهری ادامه داد: س��ومین اش��کال، تشدید 
ش��ائبه ربوی ب��ودن سودهاس��ت. بانک ه��ا برای 
پرداخت این س��ود روش ه��ای پرداخت را طوری 
انج��ام می دهن��د که ش��ائبه ربوی بودن تش��دید 
می ش��ود و این درحالی است که هنوز هم مراجع 
دین��ی ما در ربوی بودن روش های بانکداری فعلی 

اشکال می بینند.
رئیس اس��بق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی 

یک بانک در شرایط تورمِی ۱۰ درصد مجبور است 
س��ود ۱۵ درصدی بدهد، ناچار است با روش های 
عجی��ب و غری��ب از تس��هیالت گیرن��دگان پول 

بگیرد.
مظاهری موثر بودن کاهش نرخ سود سپرده ها 
در رونق اقتصادی و سرازیر شدن سرمایه های مردم 
به بازار تولید و اش��تغال را زیر س��وال برد و گفت: 
اگ��ر بانک مرکزی دنبال این اس��ت که با این کار 
انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در کسب و کار و 
تولید افزایش یابد، بازهم رقم ۱۵ درصد بیش��تر از 
آن است که این انگیزه را ایجاد کند.  او افزود: سود 
۱۵ درصِد بدون ریسک، بدون زحمت و نقد شونده 
به مراتب جذابتر از س��ود سرمایه گذاری در تولید 
است و بانک مرکزی بایستی در سیاستگذاری های 

خود تجدیدنظر کند. 
مظاهری تصریح کرد: اگر نظارت جدی نباشد، 
همین رقم نیز اجرا نخواهد شد و بانک های خوبی 
که مدیران منظم و منضبط دارند متضرر ش��ده و 

بانک های بد با عملکرد ناسالم منتفع می شوند.
رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه با همه 

این احوال، سود ۱2 درصد مناسب تر است، گفت: 
واقعیت این اس��ت که مردم می بینند در ش��رایط 
فعلی سود ۳۰ درصد از بازار خصوصی در نمی آید 
و طبیعتا به این سود بدون مالیات و مطمئن روی 

می آورند.
مظاهری در پایان سخنانش انتشار اوراق خزانه 
را یکی دیگر از صدمات جدی بانکداری عنوان کرد 
و گفت: ای��ن اقدام غیر از اینکه به سیاس��ت های 
پول��ی صدمه ج��دی زد و حتی مس��ئوالن و وزیر 
وقت در حد مقدور آن را مطرح کردند، باعث ش��د 
در محاسبات ملی این تصوِر اشتباه ایجاد شود که 
فعالیت های واس��طه گری پولی و مالی ۳۰ تا ۳۵ 
درصد رش��د کرده و بدتر اینکه آن را به حس��اب 

رشد تولید ناخالص ملی گذاشتند.
مظاهری گفت: با همه خسارت هایی که انتشار 
اوراق خزانه داشت، باعث شد آقای روحانی بگوید 
رشد تولید ناخالص ما در ۳ ماهه نخست سال ۹6 
از ۳ درصد به ۷ درصد افزایش یافته اس��ت و این 
درحالی بود که بخش بزرگی از این سود به خاطر 

صدور این اوراق بود.

رئيس کل اسبق بانک مرکزی مطرح کرد

۳ خطای نرخ سودِی بانک مرکزی


