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وطن امروز

بورس

اخبار

آزادسازی سهام عدالت برای 2دهک

شاخص بورس در مرز 250هزار واحد

تولید خودروی ایرانی شام در سوریه

یادداش��تتفاهم همکاری بین ایران و سوریه
در تهران به امض��ای وزیران کار و امور اجتماعی
ایران و سوریه رس��ید .به گزارش «وطن امروز»،
بر اساس این یادداشتتفاهم که به امضای محمد
شریعتمداری و ریمه قادری رسید ،یک همکاری
 5س��اله در زمینه آموزش مربیان فنیوحرفهای،
اعزام نیروی کار و همکاریهای امور کار و اجتماعی
بین 2کشور انجام میشود .شریعتمداری با اشاره به
اینکه وضعیت کنونی سوریه از حالت جنگی خارج
شده و مرحله سازندگی در این کشور شروع شده
است ،از آمادگی نیروهای ایرانی برای سازندگی در
سوریه خبر داد .وی همچنین از آمادگی مربیان
فنیوحرف��های برای انتقال مه��ارت و تجارب به
کارآموزان س��وریهای خبر داد .قادری هم در این
مراس��م گفت :اگرچه کارخانههای خودروسازی
در س��وریه بر اثر جنگ خساراتی متحمل شدند
اما در ح��ال حاضر خط تولید خ��ودروی ایرانی
«ش��ام» در س��وریه مش��غول کار و تولید است.

قیمت خودرو شکسته میشود

رئی��س اتحادیه صن��ف نمایش��گاهداران و
فروش��ندگان خودروی تهران بر این باور است
ب��ا عرضه خودروه��ای ناقص موج��ود در کف
کارخانههای خودروسازی شاهد شکسته شدن
و ریزش قیمته��ا در بازار خودرو خواهیم بود.
س��عید موتمن��ی در گفتوگو با ایس��نا گفت:
آنطور که مس��ؤوالن وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت اعالم کردهاند حدود  ۱۹۰هزار دستگاه
خودروی ناقص در کارخانههای خودروس��ازی
بوده که این خودروها بتدریج تکمیل ش��ده و
وارد ب��ازار میش��ود .وی ادامه داد :با عرضه این
حجم از خودرو و ورود حداقل  ۲۰هزار دستگاه
آن به بازار ،قیمتها ریزش خواهد کرد .بهعنوان
نمونه قیمت پژو  ۲۰۶تیپ  ۵که هفته گذشته
 ۱۰۳میلی��ون تومان بود اکنون به  ۹۷میلیون
تومان رسیده ،بنابراین در عرض یک هفته حدود
 6میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
رقابت

تشکیل شعب ویژه
برای آرای شورای رقابت

رئیس قوهقضائیه در بخشنامهای به روسای
کل دادگستریها دستور داد شعبی از دادگاهها به
عنوان شعبه تخصصی برای اجرای آرای شورای
رقابت تعیین شود .به گزارش تسنیم ،سیدابراهیم
رئیس��ی در بخش��نامهای تحت عنوان «اجرای
سیاس��تهای کل��ی اقتصاد مقاومت��ی با هدف
تسهیل رقابت ،منع انحصار و جلوگیری از اخالل
در رقابت» به مراجع قضایی و س��ازمان بازرسی
کل کش��ور اعالم کرد :دادس��تانها چنانچه به
مواردی از اخالل در رقابت در حوزه کسب و کار
توس��ط اش��خاص حقیقی و حقوق��ی از جمله
بنگاههای اقتصادی برخورد کنند ،پس از انجام
تحقیقات الزم و تهیه مستندات نسبت به اعالم
ش��کایت به ش��ورای رقابت اقدام و مراتب را به
دادستان کل کشور نیز برای پیگیری اعالم کنند.
دیوان عدالت اداری هم با تخصیص ش��عبهای از
شعب دیوان به شکایات مربوط به آرا و تصمیمات
شورای رقابت رسیدگی و تصمیمگیری کند.
تجارت

ترخیص کاغذ با دالر  ۹۰۰۰تومانی

بان��ک مرک��زی در بخش��نامهای خطاب به
 ۲۷بانک عامل ،میزان مابهالتفاوت دریافتی برای
ترخیص چای ،کره ،کاغذ و حبوب��ات وارداتی را
اعالم کرد .به گزارش «وطنامروز» ،بانک مرکزی
ایران در این نامه نوشت :در مواردی که تامین ارز
بابت گشایش اعتبار اسنادی ،ثبت برات اسنادی
و حوال��ه ارزی برای واردات کره ،حبوبات ،چای و
کاغذ با نرخ رسمی  4200تومانی به ازای هر دالر،
صورت پذیرفته و کاالی مربوطه تا  18خرداد 98
ترخیص نشده است ،پذیرش اسناد حمل مربوطه
و صدور اعالمیه تامین ارز ،منوط به دریافت مبلغ
 4800تومان ب��ه ازای هر دالر بر مبنای نرخ روز
تبدی��ل ارز از متقاضی با رعای��ت دیگر مقررات
خواهد بود.

موضوع استخراج ارز دیجیتال همچنان در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است

عکس :وطن امروز

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در
پایان معامالت دیروز  905واحد افزایش یافت و
به رقم  249هزار و  621واحد رسید .به گزارش
«وطنامروز» ،شاخص کل هم به رقم  61هزار
و  809واحد رس��ید .ارزش روز بازار در بورس
اوراق بهادار نی��ز به بیش از  940هزار میلیارد
تومان رسید .دیروز معاملهگران در بورس بیش
از  3میلیارد اوراق بهادار س��هام و حق تقدم در
قال��ب  292هزار نوبت معامله و به ارزش 988
میلیارد تومان دادوستد کردند.
خودرو

شماره 3 2762

هشداربانکمرکزیبهمعاملهگرانرمزارزها
همتی :از نظر بانک مرکزی فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری «زنجیره بلوک»
غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال ،طال ،فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است

گ�روه اقتصادی :داس��تان دنب��الدار رفتارهای ضد
و نقی��ض دولت درباره رمز ارزه��ا گویا پایانی ندارد؛
با وجود اینکه وزیر کش��ور موضوعات مربوط به رمز
ارزه��ا را بر عهده وزارت اطالعات و س��تاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز گذاش��ته بود ام��ا رئیس کل بانک
مرک��زی درب��اره تعرفه ارزکاوی دیجیتال س��خنان
جدیدی اظهار کرد .در واقع شرایط به گونهای شده
ک��ه فعاالن این حوزه روزانه منتظر تصمیمی جدید
هس��تند .به گزارش «وطن امروز» ،هر روز ش��اهد
اظهارات جدیدی توس��ط مس��ؤوالن دولتی درباره
رمز ارزها هس��تیم .آنها حتی ضوابط و قواعد رسمی
صادر ش��ده در این حوزه را هم زیر س��وال میبرند.
ب��رای مثال معاون فناوریه��ای نوین بانک مرکزی
هفته گذش��ته درباره به کارگیری رم��ز ارزها اظهار
داش��ت :خریدوفروش آن در داخل کش��ور با توجه
به مصوبه ش��ورای عالی مبارزه با پولش��ویی ممنوع
اس��ت! ناصر حکیمی در ادام��ه گفت« :نکته صریح
اینکه خریدوفروش بیتکوین در ایران ممنوع است،
در نتیجه مردم نباید وارد این حوزه ش��وند» .این در
حالی است که در جلسه سیام شورای عالی مبارزه
با پولش��ویی در تاریخ  ۹دیماه  ،۱۳۹۶بهکارگیری
بیتکوین ( )BitCoinو س��ایر ارزهای مجازی در
تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعالم شده بود،
این یعنی دیگر مراکز یا ش��هروندان میتوانند از آن

استفاده کنند .حتی در پیشنویسی که بانک مرکزی
درباره رمز ارزها منتشر کرد ،هیچگاه ممنوعیت خرید
و فروش رمز ارزها نیامده و تنها از کسانی که این کار
را میکنند خواسته شده است مسؤولیت رفتار خود را
بپذیرند و بانک مرکزی را مصون از هرگونه مسؤولیت
در این رابطه اعالم کرده است.
■■ماینرها باید ارز را به کشور بازگردانند

رئی��س کل بانک مرکزی که این روزها س��خت
درگیر بازگشت ارز ناش��ی از صادرات است ،آن را به
ارزکاوی هم تعمیم داد .عبدالناصر همتی با تأکید بر
ثبات الزم در بازار ارز ،گفت :در اس��تخراج رمز ارزها
نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراجکنندهها
تعهد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور بدهند.
همتی در حاشیه جلس��ه هیات دولت با بیان اینکه
صادرکنن��دگان غیرنفت��ی در برگش��ت ارز عملکرد
بهت��ری دارند ،افزود :هدف ما ثبات اقتصادی اس��ت
و ش��اخصهای اقتص��ادی نظیر نرخ کاهن��ده تورم
و بی��کاری موید این نکته اس��ت .رئی��س کل بانک
مرک��زی درباره رمز ارزها تصریح ک��رد :از نظر بانک
مرکزی فعالیت اش��خاص برای ایجاد و اداره ش��بکه
پولی و پرداخت مبتن��ی بر فناوری «زنجیره بلوک»
غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال ،طال،
فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
همتی افزود :موضوع استخراج رمز ارزهای جهانروا

معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی:

مالیات خانههای خالی قابل اجرا نیست!
مع��اون پژوهش��ی س��ازمان امور
مالیات
مالیاتی تصریح ک��رد تا زمانی که
سامانه ملی اس��کان و امالک کشور راهاندازی نشود،
امکان شناس��ایی خانههای خالی و گرفتن مالیات از
آنها وج��ود ندارد .ب��ه گزارش
مهر ،احمد زمان��ی افزود :طرح
پیشنویس مالی��ات بر عایدی
س��رمایه هم به هی��أت دولت
میرود ام��ا بهدلیل آنکه حجم
کاره��ای اقتصادی باال اس��ت،
نمیتوان زم��ان دقیقی برای اج��رای آن اعالم کرد.
زمان��ی درباره مالیات بر خانههای خالی یادآور ش��د:
ب��رای اجرای این ط��رح باید وزارت راهوشهرس��ازی
س��امانه امالک و مس��تغالت را راهان��دازی کند و تا

زمانی که این سامانه اجرایی نشود ،امکان شناسایی
خانه های خالی هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه در این
سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی ،دلیل
آن و تعداد واحدها بررسی شود که البته در سال ۹۴
در قانون به این موضوع پرداخته
شده اس��ت .وی اضافه کرد :به
دلیل آنکه در ط��رح مالیات بر
خانههای خالی هزینه افرادی که
برای شناسایی خانهها میروند و
اطالعات کسب میکنند بسیار
زیادتر از مالیات وضع شده است؛ بنابراین اجرای آن
برای س��ازمان صرفه اقتصادی ندارد .بهگفته زمانی،
در طرح مالیات بر عایدی س��رمایه فقط سوداگران و
سوءاستفادهکنندگان از بازار ،مشمول مالیات میشوند.

شورای پول و اعتبار تصویب کرد

افزایش  10میلیون تومانی وام مسکنمهریها

بر اس��اس مصوبه ش��ورای پول و پرونده گرانی مصالح ساختمانی تأکید کرد و گفت:
خانه
اعتبار ،وام واحدهای مس��کن مهر دستگاههای نظارتی و بازرسی باید پای دالالن را از
با پیش��رفت باالی  ۷۰درص��د از  ۴۰میلیون به  ۵۰بازار مسکن بویژه حوزه مصالح ساختمانی قطع کنند.
میلی��ون تومان افزایش مییابد .به گزارش تس��نیم ،سیداحسن علوی در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره
مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار ،سقف تسهیالت به افزایش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی گفت:
مسکن مهر برای حدود  202هزار واحد مسکونی در بر اساس آمارهای مربوط ،قیمت مصالح ساختمانی
حال ساخت که پیشرفت فیزیکی حداقل  70درصدی در ماههای ابتدایی  98نسبت به سالهای گذشته
دارن��د اما هنوز کار س��اخت و
حدود  60درصد افزایش پیدا
تکمیل آنها به پایان نرس��یده
ک��رده ،ای��ن در حالی اس��ت
مخالفت با تشکیل
است ،از  40میلیون تومان فعلی
ک��ه بخش اعظم��ی از مصالح
کمیتهتعیین اجارهبها
به حداکث��ر  50میلیون تومان
م��ورد اس��تفاده در صنع��ت
در آخرین جلس��ه هیات دولت
افزایش پیدا کرده است .بر این
ساختمانس��ازی ،محصوالت
تشکیل کمیته تعیین سقف اجارهبها
اساس سقف تسهیالت مسکن
داخلی اس��ت .وی ادام��ه داد:
منتفی ش��د و به نوعی هیات دولت
مهر برای پروژههای شهر جدید
شرکتهای داخلی تولیدکننده
نس��خه این کمیته و ای��ده تعیین
پردی��س از  40میلیون تومان
مصالح ساختمانی علت افزایش
سقف برای اجارهبها را پیچید .عباس
به  50میلیون توم��ان افزایش
قیمت محص��والت را افزایش
فرهادیه ،مدیرکل دفتر برنامهریزی و
پیدا کرده است .افزایش سقف
ن��رخ ارز و افزایش هزینهها از
اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی
تسهیالت مسکن مهر در دیگر
جمله مالیات ،حقوق کارگر و
در گفتوگ��و با فارس ،در پاس��خ به
ش��هرها به  45میلی��ون تومان
افزایش نرخ حاملهای انرژی
اینکه آی��ا از آخرین جلس��ه هیات
مط��رح ب��وده اس��ت .برآوردها
اعالم میکنند اما در هر صورت
دولت که با تش��کیل کمیته تعیین
حاک��ی از آن اس��ت که حدود
می��زان افزای��ش انجام ش��ده
سقف اجارهبها مخالفت کرده خبری
 202ه��زار واح��د از  370هزار
با وج��ود تم��ام هزینهها نیز
داری��د ،تاکی��د کرد :حت��ی اگر این
واحد مس��کونی مهر ،پیشرفت
منطق��ی نیس��ت .وی تصریح
کمیته نیز منحل شود  6طرح دولت
فیزیکی باالی  70درصد دارند.
کرد :اغلب مواد اولیه برای تولید
برای ساماندهی اجارهبها را پیگیری
این محصوالت در داخل تولید
■■مصالح  ۶۰درصد گران شد
خواهیم کرد که یکی از این طرحها
و تأمین میش��ود و این مساله
نای��ب رئیس کمیس��یون
اص�لاح تبصره  ۱۱م��اده  ۵۳قانون
هیچ ارتباطی با تالطمات بازار
عمران مجلس بر ل��زوم ورود
مالیاتهای مستقیم است.
ارز نخواهد داشت.
سازمان تعزیرات حکومتی به

در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و
جهتگیری این است که در استخراج این ارزها نرخ
صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراجکنندهها تعهد
بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور بدهند .البته
همت��ی توضیح نداد از چه ابزاری برای بازگش��ت ارز
حاصل از ارزکاوی دیجیتال میخواهد بهره بگیرد ،آن
ه��م در زمانی که به کلی توانیر در حال تعطیلی این
مراکز اس��ت .شاید در آیندهای نزدیک بانک مرکزی
از واحدها ماینینگ بخواهد در س��امانه نیما ثبت نام
کنند .البت��ه در پیشنویس قانونی که بانک مرکزی
برای این موضوع منتش��ر کرده ب��ه هیچوجه به این
موضوع اشارهای نشده است.
■■هشدار بانک مرکزی به معاملهگران رمز ارزها

بانک مرکزی اما دی��روز یک بار دیگر ضوابط خود را
درباره رمز ارز ابالغ کرد که طبق آن تشکیل و فعالیت
اش��خاص برای ایجاد و اداره ش��بکه پولی و پرداخت
مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک ،غیرمجاز است .در این
اطالعیه آمده اس��ت :با استناد به قانون پولی و بانکی
کشور (مصوب سال  1351و اصالحات بعدی آن) که
تولید و انتش��ار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت
را در انحصار بانک مرکزی قرار داده اس��ت ،این بانک
ضم��ن تاکید مجدد به فعاالن ح��وزه پولی و بانکی
کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ 96/10/9
سیامین جلسه «ش��ورای عالی مبارزه با پولشویی»

درباره رمز ارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی
و استفاده از رمز ارزها ،موارد و نکات زیر را به آگاهی
میرس��اند -1 :انتش��ار رمز ارز با پشتوانه ریال ،طال و
فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
 -2تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه
پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک ،از نظر
این بانک ،غیرمجاز محسوب میشود .بانک مرکزی
حق پیگرد قانونی اش��خاصی را که با نادیده گرفتن
مقررات ،به ایجاد و اداره ش��بکه اقدام یا نسبت به آن
تبلیغ میکنند برای خود محفوظ میداند.
 -3هرگونه ضرر و زیان ناش��ی از فعالیت بر اس��اس
ش��بکههای پول��ی و پرداخ��ت مبتنی ب��ر فناوری
زنجیرهای بلوک و کس��ب و کاره��ای مرتبط با آن،
متوجه ناشر(ین) ،پذیرنده (گان) یا متعامالن آن است.
 -4موضوع اس��تخراج رمز ارزهای جهانروا و شرایط
آن در کمیس��یون اقتصادی دولت در حال بررس��ی
است و پس از اتخاذ تصمیمات الزم ،ضوابط آن مطابق
مقررات و مصوبه فوق ابالغ میشود.
با همه آنچه گفته ش��د ،در پای��ان یک نتیجه از
تمام تناقضهایی که مس��ؤوالن دولتی در کالم خود
دارن��د میتوان یافت؛ آنها هیچ برنامهای در حوزه رمز
ارزها ندارند و مجبورند در برابر اصرار افکار عمومی به
دلیل داشتن وظیف ه اجتماعی اظهار نظری کنند که
خودشان هم معنی سخنانی را که میگویند نمیدانند.

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران از عملیاتی
شدن آزادسازی س��هام عدالت برای دهکهای
ی��ک و  2خب��ر داد .ب��ه گزارش تس��نیم ،امیر
هامون��ی در مجمع عمومی ش��رکت فرابورس
ایران گفت :شرکت فرابورس با همکاری شرکت
س��پردهگذاری مرکزی آمادگ��ی فراهم آوردن
زیرس��اخت فنی آزادس��ازی س��هام عدالت را
دارد .وی با بیان اینکه ما چند س��ال پیش هم
آمادگی عملیاتی کردن بحث آزادس��ازی سهام
عدالت را داشتیم ،گفت :موضوعات کالنی که در
حاشیه بحث سهام عدالت بین دولت ،مجلس و
سیاستگذار وجود داشت مانع عملیاتی شدن
این موضوع شد .هامونی تاکید کرد :ما به لحاظ
فنی و مقرراتی کارهایی را که باید در بورس برای
این موضوع انجام میشد انجام دادیم و االن آماده
عملیاتی شدن آزادسازی سهام عدالت هستیم.

اجرای اصالح ساختاری بودجه
با تنفیذ رهبر انقالب

سازمان برنامه و بودجه در اطالعیهای اعالم
کرد اصالح ساختاری بودجه پس از تنفیذ رهبر
انقالب اجرایی خواهد شد .به گزارش مهر به نقل
از سازمان برنامه و بودجه کشور ،سازمان برنامه
و بودجه کش��ور در اطالعیهای اعالم کرد طرح
اصالح س��اختاری بودجه در مجلس و ش��ورای
عالی هماهنگی اقتصادی سران  3قوه مطرح و
در نهایت با تنفیذ رهب��ر معظم انقالب ابالغ و
اجرایی خواهد شد.

بلیت پرواز تهران ـ مشهد رکورد زد

در حال��ی مع��اون وزیر راه ن��رخ بلیت پرواز
تهران -مش��هد را  ۸۰۰ه��زار تومان اعالم کرده
که قیمت این مس��یر پروازی در آستانه والدت
امام رض��ا (ع) رکورد  1/2میلیون تومان را ثبت
کرده اس��ت .به گزارش تسنیم ،طبق معمول با
نزدیک ش��دن به ایام خاص ب��از هم نرخ بلیت
پروازهای داخلی افزایش یاف��ت .علی عابدزاده،
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری روز سهشنبه با
حمایت همهجانبه از شرکتهای هواپیمایی بابت
ت بلیت هواپیما گفته بود :نرخ بلیت مشهد،
قیم 
از  220هزار تومان ش��روع ش��ده و تا  800هزار
تومان به فروش میرسد .نرخ  200هزار تومانی
با گذشته فرقی نکرده و در زمان نرخگذاری نیز
بلیت مشهد 190هزار تومان بود.

