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عرضه ۹ محصول در مرحله سوم 
پیش فروش مهرماه ایران خودرو

ایران خودرو به منظور پاس��خگویی به نیاز مشتریان و 
بازار، پیش فروش برخی از محصوالت خود را با موعد 

تحویل سال ۹۹ در دستور کار قرار داده است.
پژو ۴۰۵ بنزینی اس.ال.ایکس، سمند ال.ایکس سال 
بنزیني، سمند ال.ایکس با موتور اي.اف.۷، پژو پارس 
س��ال،  پژو۲۰۶تی��پ۲، پژو ۲۰۶صن��دوق دار، پارس 
ال.ایک��س، دناپ��اس و دنا معمولي ب��ا موعد تحویل 
ش��هریور و مهرماه س��ال ۹۹، محصوالت پیشنهادی 
ایران خودرو در مرحله س��وم ط��رح پیش فروش مهر 

است.
ای��ن طرح با اعمال محدودیت هایی از جمله دارا بودن 
گواهی نام��ه، هر کد ملی یک خودرو و خرید نکردن از 
ایران خودرو و سایپا در ۱۸ ماه گذشته، امکان ثبت نام 
فقط برای افراد باالی ۱۸ سال و عدم تنظیم صلح نامه 
به منظور بهره مندی مش��تریان واقعی به اجرا گذاشته 
می ش��ود. سود مشارکت نیز بس��ته به نوع محصول از 
۱۵.۵ ت��ا  ۱۷.۵ درصد و س��ود انصراف نیز از ۱۲.۵ تا 

۱۴.۵ درصد متغیر است.
متقاضی��ان می توانن��د ب��رای ثبت نام، از س��اعت ۱۱ 
روز سه ش��نبه ۳۰مهر۹۸ به س��ایت فروش اینترنتی 
 esale.ikco.ir محص��والت ایران خ��ودرو به نش��انی

مراجعه کنند.

 بانک رفاه کارگران خوب کار کرده 
و مشکلی ندارد

عض��و فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس ش��ورای 
اسامی گفت: به اعتقاد بنده بانک رفاه کارگران خوب 
کار کرده و مش��کلی ندارد.به گ��زارش روابط عمومی 
بان��ک رف��اه کارگران به نق��ل از پای��گاه خبری نبض 
بازار، جبار کوچکی ن��ژاد در گفت گو با خبرنگار نبض 
بازار، با اش��اره به عملکرد بانک رفاه کارگران در ارائه 
خدمات به بازنشس��تگان و ح��وزه تولید گفت: تمرکز 
بانک رفاه در ارائه تس��هیات به بازنشس��تگان خوب 
ب��وده و معتقدم که با وج��ود آنکه منابع بانک محدود 
اس��ت اما به خوبی تسهیات پرداخت کرده است.وی 
اف��زود: البته ذکر این نکته هم حائز اهمیت اس��ت که 
بازنشستگان تامین اجتماعی جمعیت عظیمی هستند 
که متقاضی تس��هیات ۵ میلیون��ی و رقم های باالیی 
هستند، با این حال این بانک تا آنجایی که توانسته از 

بازنشستگان حمایت کرده است.

 ابتکار تازه بانک پاسارگاد 
در ارائه کارت های هدیه

بانک پاس��ارگاد که با ظرفیت های مناس��ب در بخش 
بانک��داری الکترونیک و امکانات زیرس��اختی قوی در 
ای��ن بخش، تمرک��ز ویژه به رونق ص��دور کارت های 
هدیه داشته، به تازگی با تمرکز بر افزایش گستردگی 
و سهولت مراکز صدور کارت، راه اندازی سرویس ویژه 
ای در این بخش نموده است.این کارت های هدیه که 
اتفاقا با اقبال خوبی از س��وی مشتریان سیستم بانکی 
مواجه ش��ده اند، برای بانک ه��ا ظرفیت قابل توجهی 
در جذب و رس��وب پول دارند. از این رو عمدتا بانکها، 
حس��اب ویژه ای برای س��رمایه گذاری در این بخش 
باز ک��رده اند. از جمله بانک پاس��ارگاد که با ظرفیت 
های مناسب در بخش بانکداری الکترونیک و امکانات 
زیرس��اختی و تکنولوژیک قوی در این بخش، تمرکز 
وی��ژه ای را بر این بخش معطوف داش��ته و به تازگی 
با تمرکز بر افزایش گستردگی و سهولت مراکز صدور 
کارت، اق��دام به راه اندازی س��رویس ویژه ای در این 
بخش نموده اس��ت.محدودیت زمانی برای مراجعه به 
ش��عب بانکی جهت دریافت کارت ه��ای هدیه، یکی 
از مشکاتی اس��ت که عموم مشتریان از آن گله مند 
هستند. بنابراین امکان ارائه کارت های هدیه در باجه 
ه��ای بانکی ۲۴ س��اعته، یکی از مزی��ت های رقابتی 
مهمی اس��ت که عاوه بر تامی��ن نیاز و رضایت خاطر 
مشتریان، برای بانکها نیز دستاوردهای چشمگیری به 
هم��راه خواهد داش��ت.همچنین از دیگر ویژگی های 
کارت های هدیه بانک پاس��ارگاد م��ی توان به امکان 
سفارش طرح های دلخواه اختصاصی و همچنین درج 
مت��ن یا طرح های دلخواه بر روی کارت هدیه اش��اره 
ک��رد. به این ترتیب که مش��تریان با ورود به س��امانه 
اینترنتی ش��رکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، قادر 
خواهن��د بود کارت هدی��ه ای با طرح و متن دلخواه و 

انتخابی خود سفارش دهند.

برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی در 
غرب کشور با حمایت بانک شهر

رئیس سرپرستی منطقه ۲ بانک شهر از آمادگی کامل 
این بانک جهت حضور در برگزاری دومین نمایش��گاه 
بزرگ کتاب کش��ور در تبریز به عن��وان اصلی ترین و 
بزرگترین رویداد فرهنگی شمالغرب کشور ، خبر داد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی، علی وظیفه 
با تاکید بر اینکه با تدابیر اتخاذ شده، بانک شهر امسال 
با ۱۶ باجه جهت ارائه بن کارتهای تخفیف خرید کتاب 
در نمایش��گاه حضور خواهد داش��ت، افزود: براس��اس 
برنامه ریزی های صورت گرفت��ه تعداد ۴۲ هزار فقره 
بن کات خام به ص��ورت آناین و آفاین با ۲۰ درصد 

تخفیف در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت

اخبار

بازگشت بیش از ۹۵ درصد ارز پتروشیمی ها به کشور  
  وزی��ر نفت با بیان این که بیش از ۹۵ درصد پتروش��یمی ها در بازگرداندن ارز 
بس��یار خوب عمل می کنند، گفت: تنها چند ش��رکت ب��ازی درمی آورند که به 

دستگاه های نظارتی معرفی شده اند.
بیژن نامدار زنگنه با بیان این که صادرات پتروش��یمی ها و بازگش��ت ارز حاصل از 

این صادرات به کش��ور به خوبی انجام می ش��ود، اظهار داشت: به عنوان کسی که از 
رئیس جمهوری مسئولیت کنترل نحوه بازگشت ارز شرکت های پتروشیمی را بر عهده 

دارم، باید بگویم؛ بیش از ۹۵درصد ش��رکت های پتروشیمی  در بازگرداندن ارز بسیار خوب 
عمل می کنند. وی افزود:تنها چند ش��رکت به اصطاح بازی در می آورند که برای پیگیری 
به دس��تگاه های نظارتی معرفی شده اند اما پتروش��یمی های بزرگ و اصلی مانند هلدینگ 
خلیج فارس، هلدینگ پارسیان و هلدینگ تاپیکو خیلی خوب عمل می کنند. زنگنه درمورد 
عدم پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان بودجه به شهرداری ها برای تهیه قیر گفت: وظیفه ما 
واریز پول به حساب خزانه کل کشور بود که این وظیفه انجام شده است.  خانه ملت 

بخشودگی ۸ هزار میلیارد تومانی خوش حساب های مالیاتی 
رییس کل س��ازمان مالیاتی گفت: حدود ۲۰۰ هزار مودی بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ 
میلی��ارد تومان مالیات خ��ود را پرداخت کردند و از حدود ۸ هزار میلیارد تومان 

بخشودگی برخوردار شدند.
امیدعلی پارسا رییس کل سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی، 

مرداد امس��ال با همگرایی و اجماع هر س��ه قوه، بخشنامه مهمی را برای حمایت 
از تولید، مقابله با فرار مالیاتی و فس��اد اداری صادر کرد، اظهار داش��ت: بر اساس این 

بخش��نامه، همه جرائم مالیاتی قابل بخش��ش مودیان با پرداخت اصل بدهی مالیاتی تا 
پایان مهر، بخشیده می شود.

 وی گف��ت: ح��دود ۲۰۰ هزار مودی بالغ بر ۴ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات خود 
را پرداخت کردند و از حدود ۸ هزار میلیارد تومان بخش��ودگی برخوردار ش��دند.با توجه 
به اینکه این بخش��نامه، مرداد اباغ ش��د بنابراین به هیچ وجه به فکر تمدید این مهلت 

نیستیم و امیدواریم نیازی به تمدید نباشد.  صدا وسیما 

شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی  شرکتهای بورسی
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با 
آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 

توضیحاتی جدید ارائه کرد.
حس��ن امیری گفت: مطابق اصاحیه قانون مالیات های مس��تقیم افزایش بهای 

ناش��ی از تجدی��د ارزیابی دارایی های اش��خاص حقوقی با رعایت اس��تانداردهای 
حس��ابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیس��ت. بنابراین شرکت ها می توانند 

نسبت به شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی  ها در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق 
صاحبان س��هام اقدام کنند. به گفته وی، برپایه اصاحیه قانون مالیات های مس��تقیم، 
افزایش س��رمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوش��ش زیان از محل مازاد، انتقال این 
مازاد به حس��اب س��ود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه 
به منزله عدم رعایت اس��تانداردهای حس��ابداری و همچنین تحقق در آن س��ال بوده و 

مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد  سنا 

رئیس اتحادیه باغداران مازندران با اش��اره به افزایش حدود 
۱۰ درص��دی تولید مرکبات در س��الجاری گفت: صادرات 
نارنگی در حال انجام اس��ت و صادرات پرتقال نیز از حدود 

۱۵ روز دیگر شروع می شود.
محمدرضا شعبانی با اشاره به وضعیت مطلوب تولید مرکبات و 
کیوی در سالجاری گفت: برآورد می شود امسال در مازندران حدود 
۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن مرکبات تولید شود که از این میزان یک 
میلیون و ۶۰۰ هزارتن  پرتقال  و مابقی شامل نارنگی، لیمو، نارنج 
و ... است. وی پیش بینی کرد: تولید مرکبات در کل کشور حدود 

۴.۵ میلیون تن باشد. رئیس اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه 
در جنوب کشور تولید انواع لیموی ترش و شیرین بیشتر از منطقه 
شمال اس��ت، افزود: در حال حاضر  پرتقال  های جنوب به بازار 
عرضه می شود و بعد از آن نوبت به عرضه محصوالت شمال خواهد 
رسید البته االن نیز عرضه  پرتقال های شمال به صورت محدود 
انجام می شود. شعبانی ادامه داد:  پرتقال های شمال هم برای 
مصارف تازه خوری مورد استفاده قرار می گیرد هم اینکه در 
بحث ذخیره س��ازی برای ش��ب عید از آنها استفاده می شود 

ضمن اینکه صادر هم می شوند. مهر 

رئیس اتحادیه باغداران مازندران اعالم  کرد؛
آغاز صادرات پرتقال از ۱۵ روز دیگر

نای��ب رئیس اتحادیه اماک با اش��اره به خ��روج ۷۰درصد 
تقاضای سرمایه ای از بازار مسکن یکی از دالیل کاهش ۳۰ 
درصدی قیمت مس��کن را ظرفیت بس��یار پایین خریداران 

اعام کرد.
حسام عقبایی ، اظهار کرد: رکود حاکم بر بازار مسکن باعث 

شده تا تقاضاهای سرمایه ای از این بخش خارج شود.
وی ادام��ه داد: تا پیش از ورود بازار مس��کن به دوره رکود 
غیرتورم��ی، ۸۰ درصد تقاضاها در این بخش س��رمایه ای و 

فقط ۲۰ درصد مصرفی بود.

وی بیان کرد: این در حالی اس��ت که به دلیل افت ش��دید 
معامات مس��کن،  حدود ۷۰ درصد تقاضای س��رمایه ای از 

بازار مسکن خارج شده است.
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران ام��اک در عین حال گفت: 
البت��ه از ۲۰ درص��د تقاضای مصرفی نی��ز هم اکنون حدود 
۱۲ درصد به واس��طه گرانی های یکسال اخیر، قدرت خرید 
در بازار مس��کن را ندارند.عقبای��ی اضافه کرد:  یکی از دالیل 
کاه��ش ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت مس��کن طی ماه های اخیر، 
ظرفیت بسیار بسیار پایین خریداران بوده است. تسنیم 

نایب رئیس اتحادیه امالک عنوان کرد؛
خروج ۷۰ درصد تقاضای سرمایه ای از بازار مسکن

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد 
از اظهار نظر بعضی مس��ئوالن دولت��ی اعام کرد: 
موض��وع حذف معافیت های مالیات��ی مناطق آزاد 
در هیچ محفل رسمی دولتی و قانونگذاری مطرح 
نیست و در قانون منطقه آزاد، بازه زمانی ۲۰ ساله 

برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
سال هاس��ت که مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی 
برای جذب س��رمایه گذار مش��وق هایی در نظر 
گرفته ان��د که یکی از آن ه��ا معافیت از پرداخت 
مالیات اس��ت. این موضوع اخیرا با انتقاد برخی 
افراد دولتی همراه شده و عده ای خواهان حذف 
معافیت ها هس��تند. به عنوان مثال »محمدعلی 
دهق��ان دهن��وی«، معاون وزیر اقتص��اد با بیان 
اینکه در حال حاض��ر با اظهارات انتقادی مبنی 
بر موثر نبودن معافیت ها مواجه هستیم، راهکار 
را اصاح مس��یر کنونی دانسته که از نظر او این 

اصاح می تواند شامل حذف معافیت ها باشد.
ام��ا نوک تیز انتقادها مش��خصا معافیت مناطق 
آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را نشانه 
گرفته و اخیرا پای این موضوع به مجلس شورای 
اسامی نیز کش��یده شده است؛ عمده منتقدان 
این معافیت معتقدند اجرای الیحه کنونی باعث 
کاه��ش درآمد دولت در ش��رایط فعلی ش��ده و 
بس��تر بروز فس��اد را نیز فراهم کرده اس��ت. به 
همی��ن دلیل برخ��ی افراد در مجل��س و حتی 
دولت، مصرانه به دنب��ال حذف معافیت مناطق 
آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.

»مرتضی بانک«، دبیر ش��ورایعالی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی در این زمینه توضیح داد: مالیات 
ی��ک موضوع محوری درباره مناطق آزاد اس��ت. 
مناطق آزاد اگر وج��ود دارد و اگر قانونی به نام 
منطقه آزاد وجود دارد، مهم ترین عنصر مناطق 
آزاد، معافی��ت مالیات��ی و معافیت های گمرکی 
اس��ت که این موضوع نه در اینج��ا که در همه 
دنیا وج��ود دارد. اینک��ه فردی یا کارشناس��ی 
موضوع ح��ذف معافیت ه��ای مالیاتی از مناطق 
آزاد را مطرح می کند، نش��ان می دهد از مفهوم 
و قانون منطقه آزاد هیچ اشراف و اطاعی ندارد. 
اصا خیلی بعید و عجیب اس��ت که کارشناسان 
متخص��ص مرب��وط ب��ه اقتص��اد و حوزه  ه��ای 

اقتصادی، این صحبت ها را مطرح کنند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع حذف معافیت های 
مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی 
و قانونگذاری مطرح نیس��ت، ادامه داد: در قانون 
منطق��ه آزاد بازه زمانی ۲۰ س��اله برای معافیت 
مالیاتی در نظر گرفته شده که این معافیت های 

مالیاتی پس از ۲۰ سال کاهش می یابد.
مش��اور اقتصادی رئیس جمه��وری با بیان اینکه 
معافیت مالیاتی از منظر قانونی جزو ضرورت هاست، 
خاطرنشان کرد: معافیت های مالیاتی در بسیاری 
از کش��ورها دائمی هستند و شاید کمترین مدت 

معافی��ت ب��رای ایران اس��ت؛ اما در ح��ال حاضر  
ای��ن قانون مصوب کش��ور اس��ت و اگر ق��رار بر 
حذف آن باش��د، دیگر وجود منطقه آزاد معنایی 
دارد. بانک تصریح ک��رد: مناطق آزاد برای جذب 
سرمایه گذاری ها ایجاد می شوند و معافیت ها، یکی 
از مش��وق های الزم برای ایجاد سهولت در جذب 

سرمایه گذاری به حساب می رود.
وی با اش��اره به معافیت مالیات بر ارزش افزوده 
اظهار کرد: برخی افراد خودش��ان را کارش��ناس 
معرف��ی می کنند، اما درب��اره معافیت مالیات بر 
ارزش افزوده نکاتی می گویند که مشخص است 

موضوعات را باهم خلط کرده اند.
این مقام مسئول ادامه داد: وقتی نظامی بر اساس 
معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده ایجاد 
شده و سرمایه گذار و فعال اقتصادی با اعتماد به 
ای��ن معافیت فعالیتش را آغ��از کرده، تغییر این 

موضوع اعتماد را خدشه دار می کند.
بانک ب��ا بیان اینکه موض��وع معافیت در الیحه 
تصویب ش��ده وجود دارد، افزود: برخی دوستان 
دولت��ی خ��اف الیحه اظه��ار نظر ک��رده یا در 
مجلس صحبت می کنند که با هیچ رویه قانونی 
و ساختاری هماهنگی ندارد. بنابراین به دوستان 
دولتی تاکی��د می کنم با توجه ب��ه اباغیه وزیر 

اقتص��اد، ارکان دولت باید از الیحه دفاع کرده و 
اظهار نظر شخصی نداشته باشند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
پاسخ به انتقادهای برخی افراد توضیح داد: اینکه 
منابع نفت��ی ما باید ذخیره ش��ود و از درآمدی 
دیگر اس��تفاده کنیم، موضوع درست و به حقی 
است؛ اما ما یک ساختار اقتصادی داریم که این 
ساختار می گوید مالیات باید اخذ شود، نفت باید 
تولید ش��ود، صنعت باید در این حوزه ها فعالیت 

کند و مناطق آزاد هم باید وجود داشته باشد.
 ای��ن مقام مس��ئول با اعتقاد به اینکه س��اختار 
اقتص��ادی کش��ور نمی تواند بر اس��اس حوادث 
تغیی��ر کند، ادامه داد:  نمی ش��ود یک روز صبح 
بیدار ش��ویم بگوییم مقررات بانک مرکزی باید 
تغیی��ر کند و ی��ک روز دیگ��ر بخواهیم وظایف 
وزارت اقتص��اد را حذف کنیم؛ همه اینها روندی 

دارد که باید طی شود.
وی درب��اره تبعات حذف این معافیت بیان کرد: 
با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، اعتماد 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی از بین می رود، 
قیم��ت تمام ش��ده کاال برای ص��ادرات افزایش 
می یاب��د، ۹ درصد به میزان س��رمایه در گردش 
فعاالن اقتصادی اضافه می کند. اینها موضوعاتی 

ک��ه نظام مناط��ق آزاد را دچار خدش��ه کرده و 
سیاست ها و اهداف را زیر سوال می برد.

بانک با بیان اینکه قانون مناطق آزاد در مجلس 
تصویب ش��ده و نمی شود یک روزه آن را حذف 
کرد، گفت: درباره الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
ما مطابق مصوبات و الیحه دولت معتقد هستیم 
معافیت در مناطق آزاد ادامه خواهد داش��ت. در 
مجلس ه��م صحبت کرده  و افراد را نس��بت به 
ای��ن موضوع متقاعد کرده ایم. اگر دولت بخواهد 
الیحه را اصاح کند باید از مجلس بخواهد الیحه 
به آنجا بازگردد. وی با تاکید بر اصل مش��ارکت 
جمع��ی در دولت ادامه داد: مجلس��ی ها ممکن 
است پیش��نهاداتی بدهند و این پیشنهادات هم 
نباید مغایر با الیحه باشد، اما توسط ارکان دولت 

امکان ندارد با هیچ الیحه ای مخالفت شود.
اصل مش��ارکت جمعی در دولت اگر خدشه پذیر 
باشد مشکات زیادی برای کشور بوجود آورده و 

انسجام دولت را از بین می برد.
مش��اور رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: برخی 
اظهار نظرهای سطحی و غیرکارشناسی شنیده 
می ش��ود که بیش��تر ب��ه مطرح کردن مس��ائل 
شخصی ش��باهت دارد. اینکه در دولت هرکس 
نظ��ر خودش را بی توجه به الیحه ها بگوید، یک 
نوع آنارشی س��اختاری ایجاد می کند که دولت 
با آن مخالف اس��ت. به گفته بانک، بارها رئیس 
جمه��وری در واکنش به برخ��ی افراد که بدون 
توج��ه ب��ه مسئولیتش��ان اظهار نظ��ر کرده اند، 
هشدار داده و برخورد هم کرده است.   ایرنا 

گزارش
روز گذشته شاخص کل بورس با ۸۸۶ واحد به رقم ۳۰۲ هزار 
و۱۱۷   واحد رسیده و در این لحظه ارزش بازار به یک هزار و 

۱۰۵ هزار میلیارد تومان   رسید.
 ای��ن اتف��اق در حالی رخ داده ک��ه طی روزه��ای اخیر بازار 
س��رمایه   نوسانات بس��یاری را تجربه کرده است . نوسانات و 
فراز و فرودهایی که نگرانی های گس��ترده ای را نیز با خود به 
همراه داشته اس��ت ،نگرانی هایی از حضور سهامدارانی که از 

آنها به عنوان »کد اولی« بورس یاد می شود.
روند  نزولی بازار س��رمایه طی روزهای اخیر در حالی صورت 
گرفت��ه که این بازار از ابتدای س��ال تاکنون رش��د باالی ۷۰ 
درصد را تجربه کرده اس��ت و کارشناس��ان ب��روز چنین رویه 
ای راب��رای ب��ازار ، کامًا ع��ادی تلقی ک��رده و آن را  دور از 
ذهن نمی دانستند اما علیرغم پیش بینی هایی که برای زمان 
اس��تراحت بازار لحاظ ش��ده بود ،بروز برخ��ی اتفاقات و اما و 
اگرهای پیرامون آن سببش��د تا نوسانات بازار و حرکت نزولی 

آن وارد مسیر جدیدی شود.
 بر اساس اطاعات منتشر شده روز گذشته نمادهای »فوالد«، 
»فملی«، »ش��بندر«، »پارس«،» تاپیکو« و  »ونوین« از جمله 
نمادهایی بودند که بیش��ترین تاثیر را در ش��اخص های بازار 
داش��تند و و  پی��رو آن    ۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون س��هم به 
ارزش هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار و یک 
میلیارد و ۴۱۹ میلیون س��هم به ارزش ۵هزار و ۷۲۲ میلیارد 

تومان در فرابورس داد و ستد شد .
عکس العمل های روزهای اخیر بازار کار را به جایی رس��انده 
که اکثر کارشناسان و تحلیلگران از نگاه خود نسبت به تشریح 

آینده این بازار اقدام کرده و می کنند.
محمود رضا خواجه نصیری نایب رئیس ش��رکت بورس تهران  
در گفت و گو با سیاس��ت روزبه تشریح فرآیند افت و خیزهای 
روزهای اخیر بازار پرداخته و از آینده روش��ن آن خبر می دهد 
. وی با اش��اره به حضور ش��رکت های بنیادی و گزارش های ۶ 
ماهه های منتشر شده از سوی آنها ،این بشارت را به سهامداران 
می دهد که روند بازار روند رو به ثبات خواهد بود و در این بین 
تنها سرمایه گذاران باید نسبت به افزایش دانش مالی خود اقدام 

کرده و از سرمایه گذاری مستقیم در بازار اجتناب کنند.

حبابی در کار نیست 
محمودرضا خواجه نصیری نایب رئیس شرکت بورس در گفت 
و گو با سیاس��ت روز با بیان اینکه به کار بردن واژه حباب در 
مورد بازار س��رمایه در شرایط فعلی اصا صحیح نیست  گفت: 
بررسی روند حرکت ش��اخص از ابتدای سال تاکنون نمایانگر 
این مس��اله اس��ت که بازار سرمایه کش��ور با رشد حدود ۷۰ 
درصد مواجه بوده  اس��ت به این ترتیب که شاخص درابتدای 
س��ال درمرز ۱۷۹ هزار واحد قرار داش��ته و امروز به رقم ۳۲۶ 

هزار واحد رسیده است. 

وی اف��زود:  در مقابل این رش��د اما طی روزهای اخیر ش��اهد 
افت حدود ۱۰ الی ۱۵ درصدی برخی شاخص ها در بیشترین 

حالت ممکن بوده است. 
ب��ه گفته وی با این تفاس��یر و با درنظر داش��تن جمیع موارد  
نمیتوان مدعی ش��د که  بازار س��رمایه با ش��رایط حباب گونه 

روبرو بوده و بازار امیدی به بازگشت ندارد. 
 نایب رئیس ش��رکت بورس با اش��اره به گزارش های ۶ ماهه  
منتش��ر ش��ده از س��وی برخی ش��رکت های بنیادی در بازار 
س��رمایه  از شرایط مطلوب این شرکتها خبر می دهد که خود 
این موضوع می تواند به عنوان یک عامل اثر گذار مدنظر باشد 

ضمن اینکه نوسان در ذات بازار است. 

یک میلیون کد اولی
خواج��ه نصیری با اش��اره به قابل توجه ب��ودن تعداد کدهای 
معاماتی بورسی جدید تصریح کرد: امسال تعداد سهامدارانی 
که برای اولین بار وارد بورس شدند و در اصطاح به آن ها کد 
اولی می گویند بسیار قابل توجه بوده است؛ به عبارت دیگر ما 
حدود یک میلیون کد اولی داش��تیم که برای اولین بار حضور 
در بازار سرمایه را تجربه کردند و شاید با نوسانات بازار که جزو 

ذات آن هست آن طور که باید آشنایی ندارند.
به گفته نای��ب رئیس بورس بااین وجودای��ن نگاه تلقینی که 
اصاحات انجام گرفته در بازارهمواره تداوم خواهد داشت نگاه 
درس��تی نیست هرچند که شاهد هیجانات گسترده به واسطه 
حضور س��هامداران جدی��د در این روزها باش��یم و به تبع آن 

فشارفروش سهام  قابل توجه باشد. 
به اعتقاد نایب رئیس شرکت بورس موضوع نزولی بازار سرمایه 
به زودی برطرف شده و بازار وارد فاز تعادلی شده و  به سخن 

دیگر به یک ثبات می رسد.
وی در پاس��خ به این س��وال که چ��را در ش��رایط کنونی که  
صندوق های س��رمایه گذاری ؛ صندوق توسعه بازار و صندوق 
تثبیت بازار اقدامی درجهت حمایت از بازار نمی کنند تصریح 
کرد: یک��ی از مزایای ام��روز ما که طی س��الهای اخیر وجود 
نداشت وجود یک صندوق توسعه بزرگ و یک صندوق تثبیت 
بازار اس��ت که در کنار صندوق های سرمایه گذاری با منابع با 

ثبات تر نسبت به حمایت از بازار اقدام می کنند.
 نایب رئیس شرکت بورس با تاکیدبراینکه طبیعتا این حمایت 
هوش��مندانه خواهد بود  خاطرنشان کرد: در جریاناینجمایتها 
قطعا  گروه هایی از بازار و ش��رکت ها صنایع مورد حمایت قرار 

خواهند گرفت که تزریق این نقدینگی به آنها به اس��تحکام و 
ثبات بیشتر بازار کمک کند . 

حمایت های به جا 
ب��ه گفت��ه خواج��ه نصی��ری در ح��ال حاض��ر صندوق های 
س��رمایه گذاری هم در کنار صندوق توس��عه و صندوق تثبیت  
ای��ن حمایت ه��ای الزم را انجام دادند اما باید در نظر داش��ته 
باش��یم که نوس��انات  جز الینفک بازار اس��ت و  اینکه چقدر 
حمایت شود و این حمایت ها به آن سمتی هدایت شود که 

 ب��ازار الزم دارد مس��اله ای اس��ت که طی روزه��ای اخیر نیز 
شاهد آن بوده ایم. 

  به اعتقاد نایب رئیس شرکت بورس این حمایتها  طی روزهای 
اخیر هم مش��هود بوده و روند بازار به سمت  باثبات تر شدن در 
حرکت اس��ت و با در نظر گرفتن اینکه نوسان جزء الینفک بازار 
اس��ت به سهامداران و کد اولی ها توصیه می شود که  تخصص 
مالی الزم را برای حضور در چنین بازاری را داشته باشند و ترجیحاً 
از صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند و از  سرمایه گذاری 
به صورت مستقیم اجتناب کرده و در جهت افزایش دانش مالی 

خود  تاش و کوشش بیشتری داشته باشند. 

بورس در آستانه ثبات 
نایب رئیس شرکت بورس در گفت و گو با سیاست روز تشریح کرد؛

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ؛

معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف نمی شود


