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فروش امالک ترکیه سقوط کرد
فروش امالک در ترکیه در ماه جوالی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
یافته است.به گزارش ایسنا و به نقل از ترکیش، بر اساس آخرین آمار منتشرشده، 
فروش امالک مســکونی در ترکیه در ماه جوالی ۱۲.۹ درصد نســبت به مدت 
مشابه سال قبل کاهش یافته است.موسسه آمار ترکیه )TurkStat( اعالم کرد 
که در ماه گذشــته در مجموع ۹۳هزار و ۹۰۲ باب خانه فروخته شــده اســت.
اســتانبول با ۱۵.۳ درصد و ۱۴ هزار و ۳۵۰ باب خانه بیشترین سهم را به خود 
اختصاص داده است و پس از آن آنکارا با ۷۴۱۷ و ازمیر با ۴۸۶۸ فروش به ترتیب 
با ســهم ۷.۹ درصد و ۵.۲ درصد قرار دارند.اســتان های حکاری و اردهان با ۳۱ 
باب خانه و سیرناک با رقم ۴۹ کمترین میزان فروش را به خود اختصاص دادند.

فروش به خریداران خارجی در ماه گذشته با ۱۲.۴ درصد کاهش به ۳۹۳۹ باب 
خانه رسید.فروش خانه به خارجی ها ۴.۲ درصد از کل فروش خانه در ماه جوالی 
را به خود اختصاص داده است.آنتالیا با ۱۴۲۱ فروش به خارجی ها رتبه اول را به 
خود اختصاص داد و اســتانبول با ۱۱۵۴ و مرسین با ۲۸۹ فروش در رتبه بعدی 
قرار گرفتند.در بین اتباع خارجی، روس ها با خرید ۱۰۲۸ خانه بیشــترین خرید 
را داشــتند و پس از آن ایرانی ها با ۴۳۱ خرید و عراقی ها با خرید ۳۸۰ خانه در 
رتبه هــای بعدی قرار گرفتند.در دوره ژانویه تا جوالی، فروش مســکن با ۲۴.۲ 
درصد افزایش نســبت به مدت مشــابه سال گذشــته به ۸۲۰ هزار و ۳۰۰ باب 

خانه رسید.

میزان بخشودگی مالیاتی اعالم شد
سازمان امور مالیاتی جزئیات بخشودگی جرائم اشخاص حقیقی و حقوقی را 
اعالم کرد.به گزارش ایســنا، ســازمان امور مالیاتی در اطالعیه  ای اعالم کرد: به 
مناسبت گرامیداشــت هفته دولت و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، بخشودگی 
جرائم مالیات و عوارض هر ســال/دوره بــرای مؤدیانی که تا تاریخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ 
نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی سال یا دوره مربوطه اقدام کنند، درباره اشخاص 
حقیقی تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان و در مورد اشخاص حقوقی تا سقف ۳۰۰ 

میلیون تومان بدون پیش شرط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

استفاده از ماسک در هواپیما الزامی شد
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بخشنامه الزام استفاده از ماسک 
در هواپیما به شــرکت های هواپیمایی ابالغ شده است.به گزارش ایرنا از سازمان 
هواپیمایی، »میراکبر رضوی« اظهار داشت: بر اساس مصوبات یکصد و بیستمین 
جلســۀ ســتاد ملی مدیریت کرونا استفاده از ماســک در هواپیما، قطار، مترو، 
اتوبــوس، مراکز زیارتی، هیئت های مذهبی و مراکز تجمع در شــهرهای قرمز و 
نارنجی الزامی است.وی افزود: همچنین مقرر شد به منظور کنترل واکسیناسیون 
زائران، سامان سماح که برای ثبت نام سفر اربعین در نظر گرفته شده به سامانۀ 
»ایران من« متصل شود.رضوی تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه شرکت های 
هواپیمایی ضمن رعایت سایر مقررات و دستورالعمل های مرتبط با بیماری کرونا، 

ملزم به رعایت مراتب فوق در پروازهای آن شرکت هواپیمایی هستند.

ریزش ۳۴۰ هزار تومانی سکه امامی
معامالت ســکه و طال در بازار تهران حاکی از ریزش حدود ۳۵۵ هزار تومانی 
ســکه امامی تا این لحظه حکایت دارد.به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشــنبه 
قیمت فروش هر ســکه تمام طرح امامی در صرافی های تهران بطور میانگین ۱۳ 
میلیون و ۷۱۸ هزار تومان درج شده است که نسبت به روز پیش از آن ۳۴۵ هزار 
تومان کاهش یافت.نرخ هر سکه نیم بهار آزادی اما بطور متوسط در صرافی های 
تهران به مبلغ ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله می شود. همچنین قیمت هر 
سکه ربع بهار آزادی نیز بطور متوسط هم اکنون در صرافی ها ۴ میلیون و ۷۵۰ 
هزار تومان درج شده است.گفتنی است هر سکه یک گرمی در صرافی های تهران 
به طور متوسط به قیمت ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان در نوسان است.در بازار آتی 
بورس کاال اما قرارداد آتی واحدهای ســرمایه گذاری صندوق طالی لوتوس هم 
اکنون با افزایش خریداران در روند منفی قیمت ها مواجه است این در حالی است 

که تعداد موقعیت های باز تنها در این سررسید با افزایش روبرو است.

سقوط قیمت برنج آغاز شد
کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش تولید برنج، افت قیمت خوبی در بازار 
خواهیم داشت. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، گزارش ها از سطح بازار حاکی 
از آن اســت که قیمت هر کیلو برنج طارم ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، فجر ۷۰ تا 
۸۰ هزار تومان، شیرودی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان و نیم دانه ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان 
است.حسن تقی زاده، رییس اتحادیه برنج فروشان بابل درباه قیمت برنج می گوید: 
طارم و هاشــمی کیلویی ۹۷ هزار تومان، شــیرودی کیلویی ۵۵ هزار تومان، ندا 
کیلویی ۵۰ هزار تومان و فجر کیلویی ۶۰ هزار تومان بفروش می رسد.این نرخ ها 
در بنکداری شهرهای شمالی است و بنکداری تهران می تواند بر این قیمت ها ۳ 
درصد سود در نظر بگیرد.این قیمت ها در حالی در بازار برنج مشاهده می شود که 
به تازگی خبرهایی مبنی بر کاهش قیمت برنج نیز منتشر شده است.فعاالن بخش 
شالکوبی برنج در شمال کشور در این باره می گویند: قیمت برنج در سال گذشته 
حباب داشت که در سال جدید حباب آن ترکیده است؛ به طوری که در مازندران 
شاهد کاهش ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی هر کیلوگرم برنج ایرانی هستیم.به گفته آنها، 
در حال حاضر بهترین برنج ایرانی در شالیکوبی ۹۰ هزار تومان به فروش می رسد 
و میزان عرضه این محصول به بازار زیاد شــده است.قاسمعلی حسنی، دبیرکل 
اتحادیــه بنکداران مواد غذایی نیز می گوید: قیمت برنج ایرانی در بازار با کاهش 
۱۵ تا ۲۵ هزار تومانی به ۷۰ تا ۱۱۰ هزار تومان کاهش یافته و با توجه به ورود 
به فصل برداشــت و افزایش تولید کاهش قیمت ها ادامه دارد.وی عنوان می کند: 
قیمت برنج ایرانی در حال حاضر ۷۰ تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش می رسد که با 
توجه به افزایش تولید برنج در ســال جاری و وجود حجم زیادی برنج در انبارها 
پیش بینی ادامه کاهش قیمت وجود دارد.البته پیش از این، مجید حسنی مقدم، 
معاون بازرگانی داخلی وزارت جهادکشــاورزی خبر داده بود: امسال میزان برنج 
تولید داخل در وضعیت مطلوب قرار دارد و شــاخص های بازار هم این موضوع را 
نشان می دهد که قیمت ها نزولی اســت.جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج 
ایران هم عنوان می کند: با توجه به افزایش تولید برنج افت قیمت خوبی در مرداد 

و شهریور به نسبت تیرماه خواهیم داشت.

بورس ۸۰۰۰ واحد ریخت
در حالی که شاخص کل بورس روزگذشته روندی نزولی داشت شاخص کل 
با معیار هم وزن همانند روز سه شنبه روند صعودی خود را حفظ کرد.به گزارش 
ایســنا، شــاخص کل بورس روز چهارشــنبه با ۸۱۰۴ واحد کاهش به رقم یک 

میلیون و ۴۵۱ هزار واحد رسید.
این در حالی اســت که شــاخص کل با معیار هــم وزن ۴۵۲ واحد افزایش 
یافــت و تا رقم ۳۹۹ هزار و ۷۶ واحد صعود کــرد.در این بازار ۳۹۶ هزار معامله 
انجام شد که ۴۴ هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال ارزش داشت.صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، پاالیش نفت بندرعباس، پتروشیمی پردیس، پاالیش نفت اصفهان، معدنی 
و صنعتی گلگهر و پاالیش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشتری تأثیر منفی 
را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم با ۵۷ واحد کاهش در رقم ۱۹ 
هزار و ۴۴ واحد ایستاد. در این بازار ۱۵۸ هزار معامله به ارزش ۹۳ هزار و ۳۲۴ 
میلیارد ریال انجام شد.پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، پاالیش نفت الوان، 
و پاالیش نفت شیراز نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی و در مقابل بیمه 
پاسارگاد و تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایرنمادها بیشترین تأثیر مثبت 

را روی فرابورس گذاشتند.
 در پایان معامالت روزگذشته شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران 
با کاهش ۸ هزار و ۱۰۴ واحدی در محدوده یک میلیون و ۴۵۱ هزار واحد درجا 
زد. شــاخص کل هم وزن اما با افزایش ۴۵۲ واحدی عدد ۳۹۹ هزار و ۷۶ واحد 
را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول اما در حالی با ۵ هزار و ۷۸۸ واحد کاهش 
به رقم یک میلیون و ۹۴ هزار واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با ۱۶ هزار 
و ۷۴۸ واحد کاهش، بــه عدد ۲میلیون و ۸۲۴ هزار واحد رضایت داد.در بورس 
تهران دیروز ۸ میلیارد و ۶۷۶ میلیون ســهم و اوراق مالی قابل معامله در ۴۰۸ 
هزار و ۷۸۳ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان 
را در برداشت.در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۵۷ واحد کاهش به رقم ۱۹ 

هزار و ۴۴ واحد دست یافت. 

گزارش

اخبار کوتاه

بازار

بورس

گروه اقتصادی- عباس قاری: سرنوشــت کشور را به 
مذاکرات گره نمی زنیم؛ این ادعایی اســت که دولتمردان 
دارند و شــاید تالش هایی هم در این زمینه شــده باشد، 
اما واضح اســت که مذاکرات هسته ای و سرنوشت برجام 
ارتباط مســتقیم با معیشت و اقتصاد مردم دارد. بخشی از 
این ارتباط به دلیل مناسبات بین المللی و این واقعیت است 
که در دنیای جدید نمی توان جزیره ای مستقل از دنیا بود؛ 
تحریم های ظالمانــه آمریکا بخصوص در زمینه های ابنکی 
و خرید نفت، باعث شــده که در سال های اخیر مشکالت 
بسیاری برای مناسبات تجاری بین المللی ایران شکل بگیرد 
و تبعات این موضوع زندگی مردم را به شــدت تحت تاثیر 
قرار داده است.  نکته دیگر این است که اقتصاد ایران از نظر 
روانی هم احتیاج به این توافق دارد. ناتوانی دولت در عمل 
به وعده ها و مقایسه وضعیت فعلی با روزهای بعد از امضای 
برجام، نیاز روانی به توافق را افزایش داده است.با همه این 
احوال در روزهای اخیر که احتمال توافق هســته ای بعد از 
نزدیک به دو سال مذاکرات، افزایش پیدا کرده و حتی اعالم 
شده که ایران به پیشــنهاد اروپا پاسخ داده است و به این 
ترتیب توافق را باید در دســترس دانست، در بازارهای ارز، 
طال و سرمایه واکنش مثبت چشمگیری به چشم نمی آید! 
این در حالی اســت که در سال های قبل هر خبر مثبت یا 
منفی، تالطمی را در این بازارها شــکل می داد. مثل زمانی 
این شــوخی در بین مردم جا افتاده بود که با هر »ســرفه 
ترامپ« دالر قدر پیشروی می کند! اما چرا در روزهای اخیر 

چنین چیزی به چشم نمی خورد؟
۱- شــاید مهمترین موضوع کشــدار شــدن مذاکرات 
اســت. در طول دو سال گذشــته بارها و بارها خبر، شایعه 
یا تحلیل هایی از افزایش احتمال مذاکرات به گوش رسید، 
ولی نهایتا هیچ اتفاقی نیفتاد. منابع رســمی خبری داخل 
کشــور البته هیچ توضیحی به مردم در این باره نمی دادند 
و اخبار از منابعی چون توئیت های اولیانوف مذاکره کننده 
روس یا مقامات اروپایی به دســت می آمــد. در این میان 
بعضی مخالفان داخلی برجام تا می توانســتند به ســنگ 
اندازی در مقابل توافــق ادامه می دادند. پیامد انتظار بیش 
از اندازه مردم، رسیدن به این تحلیل بود که پیگیری اخبار 
مذاکرات فقط باعث فرســایش روح و روان می شود و تنها 
زمانــی باید به این اخبار توجه کرد که توافق امضای کامل 

شده باشد. 
۲- در واقعیت هم باید گفت که اخبار اخیر و حتی پاسخ 
ایــران به اتحادیه اروپا به معنی توافق کامل نیســت، بلکه 
گامی رو به جلو است. به نظر می رسد هسته سخت مخالفت 
با برجام شکسته است اما به نظر بعضی تحلیل گران هنوز 

تا رسیدن به سرانجام فاصله داریم. روز سه شنبه زمانی که 
پس از اعالم ارسال نظر ایران به اتحادیه اروپا، بازار طال و ارز 
باز هم روندی صعودی داشت، یک کارشناس بازارهای مالی 
ابراز عقیده کرد که بازارها در انتظار پاسخ قطعی ایران بودند 
اما موضع مشــروط کشور، ابهامات را در مورد آینده برجام 
افزایش داده است. به همین دلیل واکنش آنها، صعودی بود. 
به اعتقاد او، طال و سکه اکنون بیشتر از اونس، از قیمت دالر 

پیروی می کنند و در انتظار نتیجه مذاکرات وین هستند.
۳- نکته دیگری که مــورد تاکید بعضی صاحب نظران 
است، این اســت که بازار ارز در کشور ما از اخبار رسانه ها 
تغذیه نمی کند و به این نوع اخبار بی توجه اســت. در واقع 
به نظر می رسد بازیگران اصلی این بازار مرتبطان با دولت و 
ارگان های خاص )فروشندگان غیر رسمی ارز دولت( هستند 
که بر اســاس اخبار دقیق دالر را به بازار تزریق می کنند یا 

دالرهای بازار را جمع می کنند! 
دولــت که بیش از هر چیز نیاز به پول دارد تا کســری 
بودجه خود را جبران کند، در پی استفاده از این بازار برای 
ســود بیشتر است و برای همین دقیقا مثل یک معامله گر 
در بــازار رفتار می کند. به ایــن ترتیب باید گفت که اخبار 
دقیق هســته ای و توافق احتمالی پیش از هر چیز خودش 
را در این بازار نشــان می دهد؛ دولت پیش از دیگران خبر 

دارد که توافق نهایی شده و دست به فروش دالرهای خود 
قبل از کاهش قیمت می رود. بــا این وصف می توان گفت 
که هنوز خبری از »توافق نهایی« نیست، زیرا دالر کاهش 
محسوســی ندارد. به این ترتیب شاید درست باشد بگوییم 
هر زمــان دالر قیمتی نزدیک به ۲۵ هزار تومان پیدا کرد، 

توافق نهایی شده است!
۴- بازار سرمایه نیز در سه شنبه و چهارشنبه این هفته 
روی خوشی به سهامداران نشــان نداد. در این زمینه باید 
گفت داســتان بورس اما از نوعی دیگر اســت. شاید حتی 
بعد از رسیدن به توافق نیز امید چندان زیادی به این بازار 
برای سرمایه گذاران غیرحرفه ای نیست. در واقع آنچه در 
دو سال گذشته شکل گرفت باعث بی اعتمادی و ناامیدی 
کامل سهامداران خرد به این بازار شد. وعده های رنگارنگ 
دولتمردان کنونی هم هیچ فایده ای نداشــت و در نهایت 
آن چنــان ناامیدی به این بازار افزایش یافت که از آبان ماه 
سال گذشته خروج پول های حقیقی از بورس شدت گرفت 
و ظرف یکسال ۶۳ هزار میلیارد تومان از دارایی های مردم 
از بورس خارج شد! با توجه به این واقعیت انتظار اینکه بعد 
از اعالم پاسخ ایران به پیشنهاد هسته ای اروپا، بازار سرمایه 
متحول شود، انتظاری غیرمنطقی بود که البته محقق نشده 

و نمی شود.

تاثیر برجام بر نرخ تورم
پنجمین ماه از سال ۱۴۰۱ در روزهای پایانی خود قرار 
دارد و با توجه به تاخت و تاز نرخ تورم، هیچ بعید نیســت 
که این شاخص اقتصادی برای سومین ماه متوالی باالی ۵۰ 
درصد ثبت شــود.تکرار چنین اتفاقی به معنی آن است که 
اقتصاد ایران دچار تورم باال شود که وضعیت نگران کننده ای 

برای معیشت و اقتصاد مردم است.
سناریوی بد برای آینده نرخ تورم

زهرا کریمی، اقتصاددان و مدرس دانشــگاه در این باره 
به تجارت نیوز می گوید: در شرایط فعلی دو سناریوی کامال 
متفاوت پیش روی اقتصاد ایران اســت، یک ســناریو عدم 
احای برجام و تدوام وضعیت کنونی است. یعنی حالتی که 
تورم همچنان چهــار نعل به تاخت و تاز خود ادامه دهد و 
به تبع آن وضعیت معیشتی برای طبقات متوسط به پایین 
دشــورارتر شــود.وی توضیح می دهد: این وضعیت معلول 
محدودیت هایی اســت که از چند ســال پیش برای دولت 
در دسترســی به منابع مالی به وجود آمده است، در چنین 
شرایطی دولت که همیشه هزینه  جاری به شدت سنگینی 
دارد، ناگزیر از خلق نقدینگی است و در نتیجه جامعه مدام 
با تورم بی سابقه روبرو می شــود.وی ادامه می دهد: در این 
شرایط هرقدر هم که دولت بر حقوق و دستمزدها بیفزاید، 
بازهم روند صعودی قیمت ها ادامه خواهد داشت و در عمل 
از فشــار اقتصادی بر مردم چیزی کم نخواهد شد و حتی 
اصرار دولت بر اجرای اصالحات اقتصادی به وخیم شــدن 

اوضاع منجر می شود.
سناریوی خوب برای آینده نرخ تورم

کریمی  می افزاید: در مقابل امــا می توان قائل به وجود 
ســناریویی خوشبینانه برای اقتصاد ایران و آینده نرخ تورم 
بود. این ســناریوی با به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی و 
برداشته شــدن تحریم های اقتصادی شــروع می شود.وی 
ادامه می دهد: وقتی تحریم های اقتصادی برداشــته شود، 
یعنی فضای کســب و کار تاحدودی مســاعد خواهد شد، 
حتــی دولت قادر خواهد بود تا طبــق پیش بینی بودجه، 
درآمدهــای خود را تامین کند، نتیجــه اینکه منابع مالی 
جایگزین خلق پول بدون پشتوانه خواهد شد و بدین ترتیب 
روند صعودی تورم متوقف می شود.وی در خاتمه می گوید: 
تنها در این صورت است که برنامه های اصالحات اقتصادی 
دولت می توانــد به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شــود، 
در غیر اینصورت اگر برجام به جایی نرســد ادامه وضعیت 
موجود تنها بر فشــار اقتصادی خواهد افزود و حتی اجرای 
برنامه اصالحات اقتصادی می تواند تاثیر بدتری از خود باقی 

بگذارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایــران گفت: برای هموار کردن راه 
تجارت ایران و بنگالدش، الزم است توافق تجارت ترجیحی 
که پیش از این نیز تصویب شده عملیاتی شود.به گزارش اتاق 
بازرگانی ایران، منصور چاوشــی، سفیر جدید ایران در داکا، 
پایتخت بنگالدش در آستانه عزیمت به محل مأموریت خود 
در داکا، با حضور در اتاق ایران با غالمحسین شافعی دیدار 
کرده و دو طرف راهکارهای تقویت تجارت و افزایش حجم 
مبادالت ایران و بنگالدش را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در این دیدار غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، 

با اشاره به رشد باالی اقتصادی بنگالدش و آغاز رویکردهای 
توسعه محور طی سال های گذشته در این کشور، چشم انداز 
آینده اقتصادی بنگالدش را مثبت ارزیابی و بر لزوم تقویت 
زیرساخت های تجاری ایران با کشور بنگالدش برای توسعه 
همکاری های دو کشور تأکید کرد.وی ادامه داد: با توجه به 
برنامه های توسعه زیرســاختی در بنگالدش، ظرفیت های 
همکاری مختلفــی از جمله تأمین مصالــح و فناوری های 
راه سازی و ساخت وساز مثل قیر و سیمان، سوخت، همکاری 
در بخش ناوگان حمل ونقل و ساخت اتوبوس، سرمایه گذاری 

و توســعه همکاری ها در صنایع مختلف از جمله پوشاک و 
همچنین حوزه های کشاورزی، داروهای گیاهی و تجهیزات 
پزشکی، و بسیاری از زمینه های دیگر وجود دارد.رئیس اتاق 
بازرگانی ایران تأکید کرد: در زمینه تجارت با بنگالدش دو 
موضوع موانع تعرفه ای و مشکالت حمل ونقل سایه افکنده 
که نیاز اســت این چالش ها تســهیل شود.شــافعی افزود: 
کشور بنگالدش با برخی کشورها و همچنین اتحادیه اروپا 
معافیت های تعرفه ای برقرار کرده و لذا برای هموار کردن راه 
تجارت دو کشور الزم است توافق تجارت ترجیحی که پیش 

از این نیز تصویب شــده عملیاتی شود.وی با اشاره به سفر 
اخیر هیأت اعزامی اتاق ایران به داکا برای شرکت در اجالس 
اتاق های بازرگانی عضو ســازمان دی ۸ گفت: این هیأت در 
خصــوص برنامه های همکاری از جملــه کاهش تعرفه های 
تجاری و لغــو روادید تجاری بین اعضای این ســازمان به 
رایزنی پرداخت. همچنین اعالم آمادگی برای برگزاری دور 
بعدی اجالس اتاق های بازرگانی هشــت کشور اسالمی در 
حال توسعه در تهران صورت گرفت و از سوی اتاق های دیگر 

نیز از این موضوع استقبال شد.

آمار و ارقام اعالمی  از ســوی شــاپرک بیانگر آن است 
که ارزش اسمی تراکنش های تیرماه نسبت به خردادماه، با 
افت ۵ درصدی مواجه بوده اســت اما از طرف دیگر تعداد 
تراکنش های انجام شده نزدیک به ۲ درصد افزایش داشته 
است.در روزهای اخیر شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت 
کارت)شــاپرک( به  مانند هر ماه و با هدف شفاف ســازی، 
گزارش مربــوط به تراکنش های صورت گرفته در تیرماه را 
منتشر کرد.بر اساس گزارش منتشر شده از سوی شاپرک، 
ارزش تراکنش ها در تیرمــاه، در مجموع به بیش از ۶۸۵ 
هزار میلیارد تومان می رسد که نسبت به خردادماه معادل 
۵.۴ درصد کاهش داشته است.پس از انتشار این گزارش، 
برخی از تحلیلگران کاهش ۵درصدی ارزش تراکنش های 
شــاپرکی در تیرمــاه را به قوانین مالیاتــی جدید مربوط 
دانســته اند. در واقع از آنجایی  که ســازمان امور مالیاتی 
جهت محاسبه مالیات ســال ۱۴۰۰ مجموع تراکنش های 
pos را مالک قرار داده اســت، این دسته از افراد معتقدند 
که علت اصلی کاهش ارزش تراکنش های پوزها، مربوط به 
خودداری برخی کسبه نســبت به استفاده از دستگاه های 
کارت خوان بوده است.اما با این  وجود، بررسی دقیق گزارش 
شاپرک حاوی نکات جامع تری است.همانطور که گفته شد، 
بر اســاس گزارش شاپرک، ارزش تراکنش پوزها در تیرماه 
نســبت به ماه گذشته کاهش ۵درصدی داشته است اما بر 
اساس همین گزارش، تعداد تراکنش های شاپرکی در تیرماه 

۳ میلیارد و ۷۷۰ میلیون عدد بوده که نسبت به خردادماه 
معادل ۱.۸۶ درصد رشد داشته است. اتفاقاً این امر بیانگر 
آن اســت که درصد استفاده از دســتگاه های کارت خوان 
نسبت به ماه گذشته، نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش 
هم یافته است.همچنین به مانند گذشته، کارت خوان های 
فروشــگاهی ســهم اصلی در میان تراکنش های مردم را 
داشته و حدود ۹۳ درصد از تراکنش های تیرماه با این ابزار 
صورت گرفته است.بررسی آمار پایانه های فروش در تیرماه 
-که بیشتر به موضوع خودداری اصناف نسبت به استفاده 
از دســتگاه های کارتخوان مرتبط است- نیز نشان می دهد 
که بیــش از ۵۸۷ هزار میلیارد تومان از این طریق، خرید 
انجام شــده است. هر چند این میزان نسبت به خردادماه، 
کاهــش ۵.۱ درصدی در ارزش را تجربه کرده اما باز هم از 

نظر تعداد، ۲.۷ درصد رشد داشته است.
از طرف دیگر، بررســی تک عاملــی اینگونه موضوعات 
معموالً نتیجه درستی در پی ندارد، به طور مثال متغیری 
مهمی ماننــد افزایش یارانه پرداختی و تشــکیل صف های 
متعدد برای خرید اجناس در اردیبهشــت و خردادماه که 
تحت تأثیــر اجرای طرح مردمی ســازی یارانه ها حذف ارز 
ترجیحــی صورت گرفت را نباید در مقایســه عملکرد تیر 
و خرداد نادیده گرفت.عالوه بر این بررســی گزارش سال 
۱۴۰۰ شاپرک نیز بیانگر آن است که در برخی از ماه های 
سال ارزش تراکنش های شاپرکی کاهش پیدا می کند و در 

ســال گذشته که قوانین مالیاتی به مانند گذشته بوده، این 
امر رخ داده اســت.به طور مثال در مردادماه سال گذشته 
مجموع کل تراکنش های کشــور ۵۳۶ هزار میلیارد تومان 
بوده درصورتی که این مبلغ در تیرماه سال ۱۴۰۰ ۵۶۰ هزار 
میلیارد تومان بوده است، همچنین در ماه های مختلفی در 
طی سال گذشته شــاهد افت ارزش تراکنش های شاپرک 
بوده ایم.از ســوی دیگر، می توان از زاویه مثبت نیز به این 
موضــوع نگاه کرد که بخشــی از کاهش ارزش تراکنش ها 
در تیرماه ممکن اســت مرتبط با آگاهی اصناف نسبت به 
تبعات اســتفاده غیرتجاری از کارتخوان ها باشد؛ به عبارت 
دیگر برخی کســبه به مانند گذشته از کارتخوان های خود 
بابت کارهای شــخصی و غیرکاری استفاده نمی کنند؛ چرا 
که بر اساس اطالع رسانی سازمان امور مالیاتی، تمام وجوه 
واریــزی به حســاب های متصل به پوز، مبنای محاســبه 

مالیات بر مشاغل در نظر گرفته می شود.
با همه این اوصاف و فارغ از گزارش شاپرک، مشاهدات 
میدانی صحت ایــن موضوع که برخی از اصناف به منظور 
فرار مالیاتی، دســتگاه های پوز را کنار گذاشته اند، را تایید 
می کند و این مســئله غیرقابل کتمان است.آنچه مشخص 
است سازمان امور مالیاتی در جهت تحقق عدالت مالیاتی 
گام های مثبتی را برداشــته است که اولین گام آن مالک 
قراردادن تراکنش های pos جهت بررسی پرونده مالیاتی 
بوده است.همچنین اطالعیه منتشر شده از سوی سازمان 

امور مالیاتی، در سال جاری تراکنش های حساب بانکی هر 
فرد نیز مــالک قرار خواهد گرفت. به بیان دیگر با تکمیل 
ســامانه مؤدیان حتی اگر افراد بــا بهره گیری از کارت به 
کارت هزینــه خدمات یا فروش محصــول خود را دریافت 
کنند، این مبلغ در محاســبات مالیاتی ســال آینده لحاظ 
خواهد شد. چه بسا که از سال های گذشته این موضوع در 
خصوص پزشــکان نیز به اجرا درآمده باشد.طبق »قوانین 
مالیات های مســتقیم«، »مالیات بر ارزش افزوده«، »بند م 
تبصره ۱۲ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰« و »مواد ۱۰ و ۱۱ 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان« کلیه وجوه 
واریزی به حســاب های بانکی تجاری از جمله درگاه های 
الکترونیکی پرداخت، دستگاه کارت خوان، کارت به کارت، 
ســاتنا و پایــا و ... به عنــوان فروش تلقی شــده و مبنای 

محاسبات مالیاتی قرار خواهد گرفت.
این موضوع ســبب شده است برخی کســبه به دلیل 
در خطر دیــدن منافع خود و اجبار بــه پرداخت مالیات، 
موج منفی را در فضای مجازی و رســانه ای تشکیل دهند 
تا ســازمان امور مالیاتی را از انجام وظایف خود دور سازد.
البته ســازمان امور مالیاتی باید به ســرعت موضوع صدور 
فاکتــور الکترونیکی را عملیاتی ســازد تا بخش دیگری از 
فرار مالیاتی شناسایی شود و در نهایت یکی از اصلی ترین 
بندهای اقتصادی مقاومتی یعنی توجه ویژه به درآمدهای 

مالیاتی محقق شود.

رابطه دالر، طال و بورس با احیای برجام

چرا بازارهای مالی به اخبار توافق روی خوش نشان ندادند؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

توافق تجارت ترجیحی ایران و بنگالدش باید عملیاتی شود

ترس از مالیات میزان استفاده از دستگاه های پوز را کاهش داده است

کاهش پنج درصدی ارزش تراکنش های بانکی طی ماه گذشته

معاون کسب و کار، تجارت و خدمات وزارت صمت 
از ایجاد  ســایت )سامانه ای( از ســوی وزارت صمت 
در حوزه خرید شــفاف و تامین تسهیالت به صورت 
زنجیره ای برای خرید کاال خبر داد و تاکید کرد وزارت 
صمــت ناظر بر فرآیند زنجیره تولید تا توزیع و عرضه 
به مشتریان خواهد بود.به گزارش ایسنا، علیرضا شاه  
میرزایی در حاشــیه »رویداد روایــت برنامه تحولی 
صنعت خودرو« از برگزاری نمایشــگاه خدمات کسب 
و کار ایران برای اولین بار از ابتدای شــهریور ماه خبر 
داد و اعالم کرد: از یکم شــهریور مــاه لغایت چهارم 
شــهریور در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران  
در ۱۱ ســالن برگزار خواهد شــد. در این نمایشگاه 
شــرکت های متعدد ارائه دهنده خدمات کســب وکار 
حضور خواهند داشــت. رونمایــی از پلتفرم خدمات 
کسب وکار، ارائه خدمات حقوقی در حوزه کسب وکار و 
همچنین خدمات روانشناسی در این حوزه، مدیریت 
زنجیره تامین و.... از جمله خدماتی هستند که توسط 
شرکت های کســب و کار خصوصی راه اندازی شده و 
در این نمایشــگاه در معرض دیــد عموم قرار خواهد 
گرفت.معاون کســب و کار، تجارت و خدمات وزارت 
صمــت با بیان اینکه تاکنون پنج بانک و تعداد زیادی 
از تولیدکنندگان به این طرح پیوســته اند؛ گفت: در 
مرحله نخســت بایســتی ثبت نام از سوی متقاضیان 
انجام شــود تا اســامی به بانک ها ارجاع داده شود.وی 
از ایجاد ســایتی از ســوی وزارت صمــت خبر داد و 

خاطرنشان کرد: این سایت مجموعه هایی که در حوزه 
خرید شــفاف و تامین تسهیالت به صورت زنجیره ای 
برای خرید کاال اقدام می کنند را معرفی می کند. این 
سایت با  نام »توان خرید« فعال خواهد بود، البته این 
سامانه همان سامانه »خرید شفاف« است که تاکنون 
فعالیت داشته است.شاه  میرزایی تصریح کرد:  با حذف 
واسطه ها، ارائه کد رهگیری و شناسه کاال و همچنین 
اســناد فروش در سامانه خرید شفاف و کنترل قیمت 
و اصالت کاال، حال با توجه به اینکه تســهیالت خرید 
نیز به آن افزوده شده است، به »توان خرید« تغییر نام 
یافته و مصرف کنندگان می توانند از طریق تسهیالت 
دریافتــی به این طرح بپیوندند.معاون کســب و کار، 
تجارت و خدمــات وزارت صمت اعــالم کرد: تامین 
مالــی برای ۲۰۰ هزار خانوار  انجام شــده و به تدریج 
بــه هر میزان که منابع مالی توســط بانک ها افزایش 
یابد، گروه های هدف نیز اضافه خواهند شد.وی ادامه 
داد: وزارت صمــت بر کل زنجیــره از تولید تا توزیع 
و عرضه به مشــتریان، نظارت خواهد داشت اما هیچ 
دخالتی ندارد. نظارت بر اصالت کاال، قیمت ها، کاهش 
قیمت به سبب تامین عمده، دارا بودن کدشناسه و کد 
رهگیری کاالها بر عهده وزارت صمت خواهد بود. این 
طرح در آینده با همــکاری وزارتخانه های مربوطه در 
حوزه خودرو و مســکن نیز اجرایی می شود.در خاتمه 
این برنامه، از پوستر طرح توان خرید )تسهیالت خرید 

لوازم خانگی و اثاث منزل( رونمایی شد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: خشکسالی در 
ســال جاری ۸۰ درصد از تولیــد گندم در مزارع آبی 
و دیمی اســتان های جنوبی و مرکــزی را کاهش پیدا 
داد.عطااهلل هاشــمی در گفت وگو با ایلنا، میزان خرید 
تضمینــی گندم را حدود ۶ میلیــون و ۹۰۰ هزار تن 
دانســت و افزود: خرید گندم نســبت به مشابه سال 
گذشــته ۴۸ درصــد افزایش داشــت. همچنان امید 
افزایش میزان خرید گندم وجــود دارد.به گفته وی؛ 
پیش بینی خرید گندم تا ۷.۵ میلیون تن دور از انتظار 
نیســت چراکه احتمال تولید گندم به ۹ میلیون تن 
وجود دارد؛ اما بخشــی از این تولیــد به عنوان بذر و 
خود معیشتی در اختیار کشاورزان باقی می ماند و به 

دولت فروخته نخواهد شد.
هاشمی با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم حدود 
۶ میلیون هکتار اســت، تصریح کرد: ۴ میلیون هکتار 
از اراضی گندم دیمی و ۲ میلیون آن آبی اســت؛ سال 
گذشته خشکسالی ها باعث شــد حدود ۹۰ درصد از 
اراضی دیم را از دست بدهیم.وی با اشاره به پراکنش 
مناســب بارندگی ها در ســال جاری، بیان کرد: ستاد 
اجرایی فرمان امام طرحــی را به نام جهش تولید در 
مــزارع دیم آغاز کــرد که این ورود بــا پراکنش های 
مناسب همراه و افزایش تولید را به همراه آورد.رئیس 
بنیاد ملــی گندمکاران افزایش قیمت خرید تضمینی 
گندم را عامل اصلی افزایش خرید عنوان کرد و افزود: 
خرید گندم کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باعث شد 

که کشــاورزان رغبت خوبی برای برداشت محصول از 
خود نشان بدهند.هاشمی در پاسخ به این پرسش که 
آیا خشکســالی در سال جاری در کاهش تولید گندم 
تاثیر گذاشته است؟ گفت: ۸۰ درصد از تولید گندم در 
مزارع آبی و دیمی استان های جنوبی و مرکزی کاهش 
پیدا کرد.وی تولید گندم در مزارع دیم استان ها غرب 
و شــمال غرب را مناسب دانست و افزود: تولید گندم 
در اســتان های گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل و کردســتان نســبت به سال گذشته 

افزایش پیدا کرد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه افزایش 
نرخ خرید گنــدم بعد از فصل بودجه تصویب شــد، 
افــزود: مجلس خرید گنــدم را بر اســاس ۷ هزار و 
۵۰۰ تومانی بســته بود اما بعــد از تغییر نرخ گندم 
در شــورای قیمت گذاری، دولت را تامین مبلغ اضافی 
بــا چالش های جــدی مواجه کرد امــا امیدواریم در 
هفته جاری پرداخت ها به موقع انجام شــود و بتوان 
کشــاورزان را راضی کنیم.هاشــمی در پاسخ به این 
پرسش که تا به امروز چند درصد مطالبات کشاورزان 
پرداخت شــده است؟ تصریح کرد: میزان خرید گندم 
بر اساس آمار بانک کشاورزی حدود ۷۸ هزار میلیارد 
تومان اســت که از این میزان ۶۳ هزار میلیارد تومان 
آن را پرداخت و دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهکار 
است که ســازمان برنامه و بودجه قول داده این مبلغ 

در هفته آینده پرداخت شود.

۱۵ هزارمیلیارد از مطالبات گندمکاران پرداخت نشدارائه تسهیالت برای خرید اثاثیه منزل و لوازم خانگی


