
تعامل شهرداری مشهد و بانک شهر 
نمونه ای موفق در همکاری سازنده 

شهردار کالنشهر مشهد با بیان اینکه بانک شهر در 
اجرای طرح های مختلف در کالنشهرها و پاسخگویی 
به نیازهای ش��هروندان تاثیر بس��زایی داشته است، 
گفت: تعامل شهرداری مشهد و این بانک ، نمونه ای 
موفق در همکاری س��ازنده میان مدیریت ش��هری 
با بانک هاس��ت.به گزارش مرک��ز ارتباطات و روابط 
عموم��ی بانک ش��هر، محمدرضا کالی��ی با تبریک 
یازدهمین سالگرد تاسیس این بانک ، گفت: تأمین 
و پشتیبانی مالی و اعتباری از پروژه های عمرانی و 
زیرس��اخت های نرم افزاری و سخت افزاری، زمینه 
ای الزم و حیاتی برای خدمت رسانی به شهروندان 
اس��ت که مدیریت ش��هری همواره ب��ه آن نیازمند 
ب��وده و تحقق اهداف خود را در گ��رو آن می بیند.

وی تصریح کرد: جای امید و خرسندی است که به 
همت تمامی مدیران و کارشناسان خبره بانک شهر، 
تعامل شهرداری مشهد و این بانک، نمونه ای موفق 
و پیش��رو در ایجاد ارتباط موثر و همکاری س��ازنده 
در بین بانک ها و کالن ش��هرهای س��طح کشور و 
منطقه به شمار می رود.کالیی با قدردانی از زحمات 
کارکنان بانک ش��هر، ابراز امیدواری کرد:این بانک 
همچنان در عرصه بانکداری مدرن، سرآمد و پایبند 
به اصول حرفه ای پیش��رو باشد.ش��هردار کالنشهر 
مش��هد در ادامه گف��ت: امیدوارم حض��ور موثر آن 
مجموع��ه در جریان تأمی��ن و گردش منابع مالی و 
همکاری با این کالن ش��هر مذهب��ی جهان که افق 
دس��تیابی به » شهر هوشمند: شهر امید و زندگی« 
را برای خود ترس��یم کرده اس��ت؛ در سایه عنایات 

حضرت علی  ابن موسی الرضا )ع( ادامه یابد.

افتتاح دو شعبه جدید در بانک پاسارگاد
بانک پاس��ارگاد با افتتاح دو ش��عبه ی »کاشانک« و 
»طالقانی کرج«، شبکه بانکی خود را برای ارایه خدمات 
بهتر به مشتریان گسترش داد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، در راستای گسترش شبکه بانکی و رفاه 
حال مشتریان، دو ش��عبه ی »کاشانک« و »طالقانی 
کرج«، بانک پاس��ارگاد افتتاح شد و در حال ارایه انواع 
خدمات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مراجعه کنندگان 
اس��ت.گفتنی اس��ت ش��عبه »کاش��انک« در تهران، 
کاش��انک، خیابان ش��هید پورابته��اج، جنب خیابان 
لش��گری، پالک 2 و ش��عبه ی »طالقان��ی کرج« در 
شهرستان کرج، خیابان طالقانی شمالی، نبش کوچه 

شهروز، پالک 405 واقع شده است.  

 ISO10015و ISO9001 کسب گواهی نامه
توسط بانک ایران زمین

مدیریت امور س��رمایه انس��انی و آموزش بانک ایران 
زمین در راستای بهینه سازی فعالیت ها، ارتقا کیفیت 
ارائه خدمات و کسب رضایت مشتری موفق به کسب 
گواهی نام��ه ISO 9001 وISO 10015 در حوزه 
های س��رمایه انسانی و آموزش شده است.به گزارش 
روابط عمومی: ISO9001 و ISO10015 نش��ان از 
ایجاد و ارتقای کیفیت درمحصوالت و خدمات است. 
کیفیت نیز دقیقاً همان چیزی است که مدیریت امور 
سرمایه انس��انی و آموزش بانک ایران زمین براساس 
نیاز و س��لیقه و حتی بیش ازدرخواست مشتریان به 
دنبال آن اس��ت، توجه به کیفیت موجب به حداقل 
رسیدن شکایات ها و افزایش میزان رضایت مشتریان 
می ش��ود. بنابراین وجود سیس��تم مدیریت کیفیت 
باعث ایجاد جلب رضایت مشتریان می شود.مدیریت 
امور سرمایه انس��انی و آموزش بانک ایران زمین نیز 
ب��ا اهتمام به ای��ن امر، موفق ب��ه دریافت گواهینامه 
ISO9001در بخ��ش س��رمایه انس��انی و دریافت 
گواهینام��ه ISO10015،دربخش آموزش توس��ط 
ش��رکتAKK) ارزیابان کنترل کیفیت خاورمیانه(

شد و توانست نشان دهد، اولویت فعالیت هایشان بر 
اساس رضایت مشتریان و ذی نفعان از طریق افزایش 
دائمی کیفیت، کاهش قیمت تمام ش��ده فعالیت ها، 
کنترل بهتر فرایندها و مس��تند سازی آنها، افزایش 

بهره وری و تنوع آموزش های مورد نیاز است.

اخبار

  تول�د داخل زیر ت�یغ محصوالت وارداتی 
دردسرهای پالم ادامه دارد؛ 

گزارش

توزی��ع ارز 4200 تومانی ک��ه از آن به عنوان 
»ابزار توزیع رانت« یاد می شود، تبعات جدی 
به دنبال داشته که یکی از آنها تحت تاثیر قرار 

دادن خودکفایی محصوالت اساسی است.
تبع��ات توزی��ع ارز 4200 تومان��ی که از آن 
به عنوان اب��زار توزیع رانت یاد می ش��ود، در 
کنار تمام آس��یب هایی که به اقتصاد کش��ور 
وارد ک��رده، خودکفایی برخ��ی از محصوالت 
اس��تراتژیک را نیز با چالش های جدی مواجه 

کرده است.
از اردیبهش��ت ماه سال 9۷ ارز 4200 تومانی 
به عنوان ارز دولتی مبنای کار دولت دوازدهم 
قرار گرفت و برای تأمین بس��یاری از کاالهای 
واردات��ی اختصاص یافت این در حالی بود که 
قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد بیش از 2 
برابر این رقم بود و این امر باعث ش��د واردات 
و توزیع کاالهایی که ارز دولتی دریافت کرده 
بودند با فساد مواجه شود و رانت های عظیمی 

را نصیب عده ای خاص کند.
واردکنن��دگان روغن در براب��ر واردکنندگان 
محصوالت��ی مانن��د ش��کر و برن��ج موقعیت 
محکم تری دارند و به اصطالح بس��یار قوی تر 

از آنان هستند
کاالهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کش��ور 
می شد به دست مصرف کننده نهایی نمی رسید 
و از شبکه توزیع رسمی خارج و با قیمت های 
باالتر در بازار آزاد به فروش می رفت. اما ماجرا 
به همین جا ختم نش��ده است؛ تخصیص ارز 
4200 تومان��ی ب��رای واردات برخی کاالهای 

اساس��ی، قدرت رقاب��ت را از تولیدات داخلی 
گرفته و حتی خودکفای��ی برخی محصوالت 
استراتژیک را با چالش های جدی مواجه کرده 
اس��ت؛ علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه های 
روغن��ی وزارت جهاد کش��اورزی در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهارداشت: کشور ما به ساالنه 
1.5 میلیون ت��ن روغن خام نیاز دارد که این 

نیاز از چند طریق تأمین می شود.
وی با بیان اینکه روش اول واردات مس��تقیم 
روغن خام به کش��ور اس��ت، افزود: از طریق 
واردات دان��ه روغنی و تولی��د دانه روغنی در 
داخل نیز از دیگر روش های این کار هستند.

مهاجر با اشاره به آغاز اجرای طرح خوداتکایی 
دانه های روغنی در س��ال 94، گفت: در زمان 
آغاز اج��رای طرح مذک��ور، 90 درصد روغن 
مورد نیاز از طریق واردات مستقیم روغن خام 
تأمین می ش��د و واردات دانه به کشور بسیار 
محدود بود و به همین دلیل اکثر کارخانجات 
روغنکشی تعطیل بودن یا با کمترین ظرفیت 

کار می کردند.
450 هزارتن روغن پالم ارز دولتی می گیرد!

وی با بی��ان اینکه در س��ال 94 حدود 240 
هزارت��ن دانه روغنی وارد کش��ور ش��ده بود، 
افزود: حدود 400 هزارتن دانه روغنی ش��امل 
سویا، کنجد، آفتابگردان، کلزا و گلرنگ نیز در 
داخل تولید شد که از این میزان دانه نزدیک 
به ۷0 هزارتن و از دانه روغنی وارداتی نیز 40 
هزارتن روغن اس��تحصال وبقیه نیاز بصورت 

روغن خام وارد کشور شد.

ح��دود 900 هزارتن تا یک میلیون تن روغن 
خام نیز وارد کش��ور می شود که 400 تا 450 
هزارت��ن آن روغ��ن پال��م و 400 هزارتن نیز 
ش��امل روغن س��ویا، آفتابگردان، کنجد، کلزا 

و … است
مهاج��ر تصری��ح کرد: م��ا در س��ال 94 این 
سیاس��ت را به افزایش تولی��د دانه روغنی در 
داخ��ل و افزایش واردات دان��ه بجای واردات 
مستقیم روغن خام تغییر دادیم و در سالهای 
95، 9۶ و 9۷ و 9۸ به طور متوس��ط واردات 
دان��ه روغنی ب��ه 2 میلی��ون و 500 هزارتن 
افزای��ش یافت و در این م��دت نیز تولید دانه 

روغنی کلزا در داخل هشت برابر شد.
وی افزود: دانه روغنی وارداتی به کشور شامل 
دانه سویا است چرا که برای این دانه عالوه بر 
بح��ث روغن در بحث کنجاله نیز تقاضا وجود 
دارد و بنابرای��ن واردکنن��دگان نی��ز به دلیل 
دریافت ارز دولتی تمای��ل به واردات دارند تا 

خرید از تولید کشاورزان داخلی.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه درصد روغن 
دانه سویا 1۸ اس��ت، گفت: بنابراین از میزان 
2.5 میلی��ون واردات دانه س��ویا حدود 450 

هزارتن روغن استحصال می شود.
مهاجر تصریح کرد: حدود 900 هزارتن تا یک 
میلیون تن روغن خام نیز وارد کشور می شود 
که 400 تا 450 هزارتن آن روغن پالم و 400 
هزارتن نیز ش��امل روغن س��ویا، آفتابگردان، 
کنجد، کلزا و … است ضمن اینکه از دو سال 
قبل به دلی��ل تحریم ها واردات روغن س��ویا 

محدودتر ش��ده و روغن آفتابگردان جایگزین 
این کاال ش��ده که از کش��ورهای بلوک شرق 
وارد می ش��ود. دولت به واردکنندگان روغن، 
دانه و کنجاله ب��ه ازای هرکیلوگرم واردات 9 

هزارتومان یارانه می دهد!
مجری ط��رح دانه های روغن��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اش��اره به چالش های ایجاد شده برای تولید 
دانه های روغنی در پ��ی اختصاص ارز دولتی 
ب��ه واردات روغن گفت: به دلیل اختصاص ارز 
دولت��ی به واردات روغن خام و دانه و کنجاله، 
کش��اورزان امکان رقابت ب��ا واردات را ندارند 
لذا برنامه های ما هم دس��تخوش تغییر شده 
است و کشاورزان برای درآمد بیشتر به کشت 

محصوالت سبزی و صیفی روی آورده اند.
به دلیل اختصاص ارز دولتی به واردات روغن 
خام و دانه و کنجاله، کش��اورزان امکان رقابت 
با واردات را ندارن��د لذا برنامه های خودکفایی 
هم دس��تخوش تغییرات می شود و کشاورزان 
برای درآمد بیشتر به کشت محصوالت سبزی 
و صیفی روی آورده اندمهاجر با بیان اینکه در 
ازای واردات ه��ر کیلوگرم از این محصوالت 9 

هزارتومان به واردکنندگان یارانه داده می شود، 
افزود: اگر بخشی از این ارز به تولید اختصاص 
یابد، مشکل تولید تا حدود زیادی حل می شود. 
وی با اش��اره به تاکید سرپرست وزارت جهاد 
کش��اورزی بر ح��ذف ارز دولت��ی از کاالهایی 
مانند شکر و روغن گفت: واردکنندگان روغن 
در برابر واردکنندگان محصوالتی مانند شکر و 
برنج موقعیت محکم ت��ری دارند و به اصطالح 

بسیار قوی تر از آنان هستند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه دولتی ب��ودن قیمت 
واردات روغ��ن، دانه و کنجال��ه قدرت رقابت 
را از تولیدکنن��دگان داخل��ی گرفته اس��ت، 
تصریح کرد: کش��اورزان با این شرایط تمایلی 
به کشت ندارند و به همین دلیل برنامه کشت 
نیز محقق نمی ش��ود چرا که تولید با ارز آزاد 
انجام می شود و دولت قادر نیست که به تولید 
یارانه بدهد.مهاجر اضافه کرد: کارخانجات نیز 
به همین دالیل، روی واردات تمرکز می کنند 
ن��ه تولید. این مقام مس��ئول در وزارت جهاد 
کش��اورزی تصریح کرد: از س��ال گذشته و با 
افزایش ن��رخ ارز، تولید دانه ه��ای روغنی در 

کشور با مشکل مواجه شده است. مهر 
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رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ؛
پیاز ارزان می شود

رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی 
اع��الم کرد که ب��ا تزریق پی��از از جنوب به 
بازارهای مصرف��ی، قیمت این محصول روند 

نزولی به خود گرفته است.
در حال��ی ک��ه پی��از در هفته های گذش��ته 
رکوردش��کنی کرد و قیم��ت آن تا 10 هزار 
تومان هم رسید، اما بازار فعلی خبر از کاهش 
قیم��ت این محصول می ده��د؛ به طوری که 
مش��اهدات میدانی حاکی از آن است که در 
حال حاضر پیاز درجه 1 در خرده فروشی ها 
به قیمت ۸000 تومان به فروش می رس��د و 
بر اس��اس وعده رییس اتحادیه فروشندگان 
میوه و س��بزی به دلی��ل تزریق صیفی جات 

از جنوب، قیم��ت این محصوالت روند رو به 
کاهش خواهد داش��ت. اسداهلل کارگر درباره 
افزای��ش قیم��ت پیاز در هفته های گذش��ته 
گفت: جنوب کشور تامین کننده صیفی جات 
است اما بارندگی  و سیل اخیر در آن منطقه 
این محص��والت را تحت تاثیر ق��رار داد؛ به 
طوری که پیاز از این مناطق به بازارها تزریق 
نش��د و  قیمت آن افزایش یافت. وی با بیان 
اینکه خوش��بختانه پیاز جنوب در راه بوده و 
بخشی از آن به بازار تزریق شده است، اظهار 
کرد: در حال حاضر قیمت پیاز کاهش یافته 
اس��ت و بازار آن در روزه��ای آینده به ثبات 
بیش��تری خواهد رس��ید. همچنین هرچه به 
فصل بهار نزدیکتر می ش��ویم، کاشت بیشتر 
ش��ده و به تدریج پیاز جدید جای پیاز کهنه 

راخواهد گرفت.
وی در پایان افزود: براس��اس کش��ف قیمت 
در عمده فروش��ی ها، قیمت کف، میانگین و 
س��قف پیاز زرد 4000 تومان، 5500 تومان 
و ۶500 تومان اس��ت که با اعمال س��ود ۳5 
درصدی، این محصول درخرده فروشی ها به 
ترتیب با قیمت های کف، میانگین و س��قف  
5400 تومان، حدود ۷400  تومان و  حدود 
۸۷00 تومان به فروش می رسد.   ایسنا 

در صحن علنی مجلس انجام می شود؛
طرح الیحه حذف چهار صفر از واحد 

پول ملی 
  ب��ا تصویب الیحه حذف چه��ار صفر، بانک 
مرکزی موظف اس��ت ظرف مدت دو س��ال 
مقدمات اجرایی قان��ون مزبور را با همکاری 

سایر دستگاه های اجرایی فراهم آورد.
ت��داوم ای��ن وضعیت عالوه ب��ر افزایش قابل 
مالحظه حجم اس��کناس در گردش )حدود 
۸ میلی��ارد قطع��ه( و ب��ه تب��ع آن تحمیل 
هزینه ه��ای باالی چاپ، توزی��ع، جمع آوری 
و امحاء اس��کناس، زمینه س��از افت حیثیت 
ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارز ها و 
همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادالت 
روزمره بوده اس��ت. بر همین اس��اس، بانک 

مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررس��ی 
تجربیات کش��ور های مختلف، موضوع حذف 
چه��ار صفر از پ��ول مل��ی را در قالب الیحه 
اصالح ماده یک قانون پولی و بانکی کش��ور 
تدوی��ن و در تاری��خ 15 دی 1۳9۷ جه��ت 

بررسی و تصویب به هیات وزیران ارائه داد.
پس از تصویب این الیحه در جلس��ه 1۳ مرداد 
1۳9۸ هیات وزیران، موضوع برای طی تشریفات 
قانونی در تاریخ ۳0 مرداد 1۳9۸ به مجلس شورای 
اس��المی ارسال ش��د. نمایندگان نیز در جلسه 
م��ورخ ۷ مهر 1۳9۸ ضمن تصویب یک فوریت 
این الیحه، آن را جهت بررس��ی های تکمیلی و 
ابع��اد مختلف اجرایی به کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ارجاع کردند. پس از چند جلسه بحث 
و بررسی با حضور اعضای کمیسیون، مسئوالن 
دستگاه های اجرایی و کارشناسان مربوطه، این 
الیح��ه با انج��ام اصالحات جزئ��ی در عنوان و 
متن در شش��م بهمن 1۳9۸ مورد تصویب آن 
کمیسیون قرار گرفته و مقدمات طرح موضوع در 
جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.گفتنی 
است با تصویب این الیحه، بانک مرکزی موظف 
است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی قانون 
مزبور را با همکاری س��ایر دستگاه های اجرایی 

فراهم آورد.   بانک مرکزی

از محل تملک دارایی  های سرمایه  ای 
انجام می شود؛

سرمایه گذاری 5 هزار میلیاردی در 
1۳ طرح صنعتی 

رئیس س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع 
ای��ران گف��ت: این س��ازمان در س��ال  مالی 
9۷ بی��ش از 5 ه��زار میلیارد ری��ال از محل 
این اعتب��ارات در 1۳ طرح صنعتی کش��ور 

سرمایه گذاری و هزینه کرده است.
محمدباقر عالی در مجمع عمومی طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای ایدرو، تخصیص 
ای��ن اعتبارات را در قال��ب موافقت نامه های 
س��ه گانه مش��ارکت در طرح های با اولویت 
مناطق محروم، توس��عه مجتمع های تولیدی 
صادرات گرا در س��واحل جاس��ک ت��ا گواتر 

و آبرس��انی منطقه ویژه اقتصادی گرمس��ار 
نمونه مناس��بی از هم افزای��ی وزارت اقتصاد، 
سازمان برنامه بودجه، وزارت صمت برشمرد 
که در مجم��وع به اتم��ام 1۳ طرح مختلف 
با اش��تغال زایی مس��تقیم حدود ۷۸00 نفر 

می انجامد.
عال��ی با تاکی��د بر نق��ش ایدرو ب��ه عنوان 
نخستین سازمان توسعه ای کشور در شرایط 
خ��اص جنگ اقتصادی کنون��ی و تالش این 
سازمان در راستای رونق تولید، تصریح کرد: 
ای��درو برای اجرای پروژه ه��ای صنعتی کلیه 
ظرفیت و روش های تامین مالی اعم از منابع 
داخل��ی، اعتبارات طرح ه��ای تملک دارایی 
های س��رمایه ای، جذب سرمایه گذار بخش 
خصوصی و روش های نوین تامین مالی طرح 
ها را در دس��تور کار خود دارد. در نشس��ت 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ایدرو 
با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت 
وزارت صم��ت و نماین��دگان وزارتخانه های 
اقتص��اد و دارایی، نیرو، تع��اون و رفاه، علوم 
و س��ازمان برنامه و بودج��ه گزارش عملکرد 
طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای این 
 س��ازمان ب��ه تایید و تصویب مجمع رس��ید. 
 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

رونمایی از س��امانه امالک و اسکان، تحقق قانون مالیات 
بر عایدی س��رمایه در حوزه امالک را وارد فاز جدی تری 

کرد.
کارشناسان همواره از دالیل ایجاد التهابات در بازارهای 
مس��کن، خودرو، طال و ارز را نب��ود قانونی برای دریافت 
مالی��ات از معامالت س��وداگرانه و معامالت مکرر عنوان 
می کنند. مصداق این موضوع این است که طی روزهای 
اخیر با زمزمه دریافت مالیات از فعالیت های  سوداگرانه، 
بازار خودرو بنا به گفته ی رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران به آرامش نسبی رسید. البته 
هنوز الیحه ای در این خصوص از سوی دولت ارایه نشده 
و ب��ه نوعی چهار بازار مذکور در حالت رهاش��دگی قرار 
دارند اما از حدود یک سال اخیر عزمی برای  تحقق این 

آرزوی 45 ساله دیده می شود.
روز سه شنبه 29 بهمن ماه در یک مراسم توسط وزارت 
راه و شهرس��ازی از سامانه ملی امالک و اسکان رونمایی 
ش��د که محمد اس��المی، وزیر  راه و شهرسازی هدف از 
راه اندازی س��امانه را مهار سوداگری دانست. او گفت: در 
نظ��ر داریم تا س��رمایه در گردش ب��رای تولید و عرضه 
مس��کن لطمه نبیند و در عین حال س��وداگری و ثروت 
ان��دوزی که تاکن��ون موجب تالطم بازار ب��ود، مدیریت 

شود.
اس��المی اظهار امیداری کرد تا تمامی دستگاه هایی که 
در این س��امانه مس��ئولیت دارند، اطالع��ات خود را در 
اختیار س��امانه قرار داده تا س��ازمان امور مالیاتی بتواند 
از آن اس��تفاده کند و تکالیف قانونی خود را به سرانجام 

برساند.
مطابق  آن چه اعالم ش��ده سامانه شامل دو بخش است 
که هم مسئوالن و دس��تگاه ها می توانند اطالعات خود 

را وارد کنن��د و این اطالعات با پاالیش در س��ایت قرار 
می گیرد و هم م��ردم با نام کاربری می توانند از خدمات 

این سامانه بهره مند شوند.
یکی از موضوعاتی که همواره طی سال های اخیر مطرح 
بوده بح��ث دریافت مالیات از عای��دی امالک و مالیات 
خانه های خالی بوده اس��ت که پس از حدود پنج س��ال 
از مطرح ش��دن، مس��ئوالن، پیش نیاز ای��ن موضوع را 

راه اندازی سامانه امالک و اسکان عنوان می کردند.
مطابق برآوردها حدود ۷۷ درصد معامالت بازار مس��کن 
در ایران از نوع س��رمایه گذارانه اس��ت و همین مس��اله 
دائم��ا به افزای��ش قیمت منجر می ش��ود. ب��ر این مبنا 
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ش��ورای اس��المی، طرح 
پیش��نهادی مالیات بر عایدی س��رمایه را تدوین  کرده 
اس��ت. در این طرح عنوان ش��ده کشورهای جهان برای 
کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار امالک از ابزار مالیات 
بر عایدی س��رمایه اس��تفاده می کنند و این پایه مالیاتی 
در 1۸0 کش��ور جهان اجرا می ش��ود. آمری��کا، بریتانیا، 
کانادا، فرانس��ه، چین، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و ... از 
جمله کشورهای توس��عه یافته، در حال توسعه و توسعه 
نیافته ای هس��تند که این مالیات را مورد اس��تفاده قرار 
می دهند. در انگلس��تان یکی از دالیل اصلی اس��تفاده از 
مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از 
جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع س��وداگران امالک، 
خانه ها را احتکار می کردند تا از عایدی سرمایه استفاده 

کنند.
گفته می شود پیشینه دریافت مالیات از خانه های خالی 
به س��ال 1۳5۳ برمی گردد اما از سال 1۳9۳ زمزمه های 
تحقق آن به گوش رس��ید که هیچ گاه طی این س��ال ها 

محقق نشد.  ایسنا 

براساس آخرین اطالعات ؛

دریافت مالیات از دالالن بازار مسکن جدی تر شد
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گف��ت:  مهم ترین 
دلیل رشد شاخص کل بورس سرازیر شدن نقدینگی به 

سمت این بازار است.
ش��اپور محمدی گفت: در این مس��ابقه 2۷ تیم شرکت 
کردند که این تیم ها نیز از بین ۶5 تیم ثبت نامی انتخاب 
ش��ده بودند و در این تیم ها الگوریتم ها و استراتژی هایی 
نوش��ته می ش��ود که به وسیله اس��تراتژ یها و برنامه های 

کامپیوتر خرید و فروش سهام در بورس انجام می شود.
وی گفت: معامالت الگوریتمی در حال حاضر برای تیم های 
مس��ابقه مجاز ش��ده، همچنین صندوق های بازارگردانی 
هم مجاز به اس��تفاده از روش معامالت الگوریتمی سهام 
هس��تند، اما برای اینکه استفاده از الگوریتم ها برای همه 
مجاز شود، باید ارتقای سواد مالی و فرهنگ سرمایه گذاری 
ایجاد شود. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: 
م��ا همواره اصول را به مردم می گوییم که برای حضور در 
بازار س��رمایه به ش��ایعات توجه نکنن��د و خرید و فروش 
س��هام مبتنی بر تحلیل و سودآوری شرکت ها باشد و اگر 
ش��رکتی س��ود قیمت سهام نداش��ت، معموال در مجامع 

عمومی شرکتها سود سهام توزیع می شود.
محمدی ای��ن را هم گفت که مردم برای حضور در بازار 
س��رمایه باید پرتفوی )سبدی از س��هام متنوع( تشکیل 
دهند و دنبال تک سهم نباشند و اولویت برای تازه واردها 

حضور در صندوق های سرمایه گذاری است.
وی ب��ا بیان اینکه هیچ ک��س نمی تواند در بازار تضمین 
بدهد که ش��اخص بازار چه می شود، گفت: ممکن است 
در یک مقطعی ش��اخص بازار رشد کند و یا افت داشته 
باش��د، اما اگر س��رمایه گذاری مبتنی بر اصول و آموزش 
باش��د و از ش��ایعات پی��روی نکند و یا کس��انی که ادعا 
می کنند می توانند سودآوری را تضمین کنند، به ادعای 

آنان گوش نکنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه بر 
اس��اس تحوالت کالن اقتصاد، صنایع، شرکت ها و اوضاع 
بین المللی اقتصاد متأثر می شود و شاخص بازار بر اساس 

فاکتورهای واقعی تغییر می کند.
محم��دی همچنین بر این نکته تأکی��د کرد که یکی از 
دالیل مهم رشد ش��اخص بورس حجم نقدینگی باال در 
جامعه اس��ت که این نقدینگی به س��مت بورس سرازیر 
شده است و برای حضور در بورس باید استراتژی سرمایه 
طوری باش��د که حضور در ب��ازار به صورت میان مدت و 
یا درازمدت باش��د و بحث پای��داری نقدینگی در بازار و 
انتخاب اس��تراتژی درس��ت از س��وی فعاالن باید دنبال 
ش��ود. این مقام مس��ؤول همچنین بر لزوم تنوع بخشی 
به س��رمایه گذاری در ب��ورس مانند س��رمایه گذاری در 
صندوق ه��ا و خرید س��هام به صورت غیرمس��تقیم و از 
طریق صندوق ها و نیز آموزش دیدن بسیار مهم است، اما 
کسی نمی تواند روند رشد شاخص بازار را پیش بینی کند 
و افزایش شاخص از عوامل متعددی سرچشمه می گیرد 
و نکته مهم این است که فعاالن بازار باید با استراتژی و 

فرهنگ و سواد سرمایه گذاری وارد بازار شوند.
وی همچنین با اشاره به اینکه امروز هم عرضه اولیه یک 
شرکت در بورس تهران به نام شرکت پدیده شیمی قرن 
روی داد، گف��ت: این روند عرضه های اولیه در بازار ادامه 
می یابد و امس��ال 1۸ عرضه اولی��ه در بورس و فرابورس 
داشته ایم. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین 
به ت��ازه واردات بازار بورس توصیه کرد که همه پول های 
خود را س��هام ش��رکت ها را نخرند، بلکه بخش��ی از پول 
خ��ود را می توانند در اوراق با درآمد ثابت یا صندوق های 

سرمایه گذاری وارد کنند. فارس

رئیس سازمان بورس اعالم کرد؛

سرازیر شدن نقدینگی به بازار مهم ترین دلیل رشد شاخص بورس


