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 تعویق دوباره پروازهای ترکیه 
تا ۱۱ مهر

ایســنا- دبیــر 
انجمــن شــرکتهای 
هواپیمایــی گفــت: 
پروازهــای ایــران و 
ترکیه مجددا تا تاریخ 
اول اکتبر مصادف با ۱۱ مهــر ماه به تعویق افتاده و 
مشخص نیست که در این تاریخ هم این پروازها انجام 
یا مجددا به تاریخ دیگری موکول شود. در پی شیوع 
ویروس کرونا و مذاکرات کشورهای مختلف برای از 
سرگیری پروازهای خارجی بسیاری از کشورها با 
توافق ها و پروتکل های مشترک بهداشتی اقدام به از 
سرگیری پروازهای خود کرده اند، ایران نیز طی ماه 
های گذشــته مذاکرات خود را آغاز کرده و در حال 
حاضر به بسیاری از مقاصد خارجی و البته با شرایط 
خاص پرواز می کند. مقصود اسعدی سامانی، دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی - درباره ی آخرین 
وضعیت پروازهای ترکیه به ایسنا، گفت: بر اساس 
آخرین توافقات صورت گرفته، قرار شد اول سپتامبر 
مصادف با ۱۱ شهریور ماه پروازهای ایران به ترکیه از 
سر گرفته شود اما دوباره این پروازها لغو شد و به ۱۱ 

مهر ماه یعنی اول اکتبر موکول شد.
    

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد؛
ذخایر وارداتی کره رو به اتمام است 
رئیس هیئت مدیره 
اتحادیــه تعاونی های 
فرآورده هــای لبنــی 
کشــور گفت: از سال 
گذشته که ارز 4200 
تومانی برای واردات کره قطع شده بود از ذخایر موجود 
استفاده می شود که تا پایان شهریورماه پاسخگو است. 
اکنون این ذخیره نیز رو به اتمام بوده به همین دلیل 
قیمت ها در حال افزایش است، با این وجود سازمان 
حمایت هنوز مجوزی در این راستا صادر نکرده است.  
علی احســان ظفری در گفت وگو با ایلنا در رابطه با 
افزایش قیمت کره افزود: با توجه به اینکه سازمان 
حمایت همچنان قیمتی را اعالم نکرده است، مجوز 
افزایش قیمت وجود ندارد اما اکنون برخی از واحدها 
به صورت خودسرانه قیمت ها را باال برده اند و بعضی 
هم دست نگه داشــته اند و منتظر مصوبه سازمان 
حمایت هستند. مطمئنا افزایش قیمت وجود خواهد 
داشت، چون ارز نیمایی به ارز آزاد تبدیل شده است. 

    
 ۸۶ درصد اراضی کشاورزی 

کشور خرد است
توسعه ایرانی- 
یک مقام مســئول با 
بیان اینکه ۸۶ درصد 
کشــاورزی کشــور 
توسط کشاورزان خرد 
انجام می شــود، گفت: تنهــا ۱4 درصد فعالیت 
های کشــاورزی ایران دارای شــرایط اقتصادی 
است. غالمحسین طباطبایی مدیرعامل شرکت 
سهامی زراعی فعالیت های کشــاورزی با اشاره به 
اینکه ۸۶ درصد کشاورزی ایران توسط کشاورزانی 
انجام می شود که مســاحت زمین آنها کمتر از ۱0 
هکتار است، گفت: در واقع می توان عنوان کرد که 
کشاورزی ما یک کشــاورزی خرد است و فقط ۱4 
درصد فعالیت های این بخش دارای شرایط اقتصادی 
هستند. وی با بیان اینکه در کشاورزی شرکت های 
سهام زراعی کشــاورزان می توانند با تشکیل یک 
شرکت زیرنظر شرکت ســهامی بزرگ تری قرار 
بگیرند، اظهار داشــت: در این شــرایط فعالیت ها 
اقتصادی می شود و همچنین کشاورزان می توانند 
از معافیت مالیاتی برای مدت ۱0 سال استفاده کنند

    
 صدور کارت بازرگانی دوباره 

آزاد شد
ایسنا- حدود دو 
ماه پس از اجرایی شدن 
سیاست جدید دولت در 
یکپارچه سازی صدور 
کارت هــای بازرگانی، 
سرپرست وزارت صمت اعالم کرده که اجرای کامل 
این طرح به مدت دو ماه به تعویق خواهد افتاد. پس 
از حواشی که در مســیر صدور کارت های بازرگانی 
با محوریت اتاق بازرگانی بــه وجود آمد و تحت تاثیر 
تعهدات ارزی و لزوم بازگشت ارز، نظارت بر عملکرد 
این کارت ها افزایش یافت، دولت اعالم کرد که خود 
نقش محوری را را تایید و توزیع این کارت ها ایفا خواهد 
کرد. تا پیش از این فعــاالن اقتصادی پس از دریافت 
تاییدیه های الزم از ســوی نهادهــای دولت برای 
دریافت کارت خود به اتاق بازرگانی مراجعه می کردند 
اما در چارچوب طرحی که از ابتدای مرداد اجرایی شد، 
سامانه جامع تجارت به جای اتاق بازرگانی، وظیفه 

توزیع این کارت ها را عهده گرفت.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

بازارهای مالی ایران دیروز وضعیت 
نه چندان مساعدی را پشت سر گذاشت. 
شــاخص بورس باز هم عقب نشست و 
سهامدارانی را که از نیمه مرداد منتظر 
برگشــت بازار به روزهای درخشــان 
گذشته بودند، ناامید کرد. حاال شاخص 
بورس بعد از مدت هــا یک کانال دیگر 
عقب نشینی کرد و به کانال یک میلیون 
و 500 هزار واحد رســید. این در حالی 
است که بورس امســال قله 2 میلیون 
و 70 هزار واحدی را فتــح کرده بود اما 
حاال نزدیک به 25 درصد عقب نشسته و 
همین مساله ترس و دلهره تازه واردهای 
بورس را به دنبال داشــته است. بورس 
در ۱5 روز ابتدای شــهریور ماه شاهد 
خروج حدود ۱۶ هــزار میلیارد تومان 
ســرمایه حقیقی ها بوده است و دیروز 
هم صف  فروش با قــدرت پابرجا بود به 
طوری که ارزش معامالت بورس در یک 

روز نزدیک به ۶0 درصد نســبت به روز 
گذشته کاهش داشت و حجم معامالت 
نیز چیزی بیش از 70 درصد نسبت به 

روز قبل کاهش پیدا کرده است. 
از آن ســمت تصاویری از صف دالر 
در فضای مجازی دســت به دست شد. 
دالر دیروز در بــازار آزاد  بهای 25 هزار 
تومان را رد کرد و ســکه کــه به کانال 
قیمت ۱0 میلیون تومــان عقب رفته 
بود بار دیگر از مــرز قیمت ۱۱ میلیون 
تومان عبور کرد و بهای هر قطعه سکه 
بهار آزادی طــرح جدید به ۱۱ میلیون 
و ۶00 هزار تومان رسید. در بازار خودرو 
هم وضعیت بهتر نبود و جهش یکباره 
قیمت خودرو که از اواخر هفته گذشته 
شروع شده است، باعث شد که حسن 
روحانی، رئیس جمهوری بــه وزارت 
صمت بــرای کنترل بازارهــا و به ویژه 
بازار خودرو هشــدار دهد و تاکید کند 
که مانع از هرگونــه داللی و اخاللگری 

سوداگران شود. 

تداوم روزهای سرخ پوش بورس
دیروز در پایان معامالت بازار سهام، 
شاخص کل بازار سهام بیش از 2 درصد 
ریزش کرد و به یک میلیون و 570 هزار 
واحد رسید. این اتفاق در شرایطی رخ 
داد که سهامداران بازار سرمایه از نیمه 
مرداد که شاخص ریزشی شد در انتظار 
برگشــت به روزهای طالیی گذشته 
به ســر می بردند. بازار سرمایه در 4 ماه 
ابتدای امسال بیشتر از 200 درصد سود 
نصیب سهامداران کرده و با عبور از قله 2 
میلیون واحدی بسیاری را تشویق کرد 
که با گرفتن وام یا فروش دارایی های خود 
وارد بورس شوند اما بخت با این دسته از 
سهامداران یار نبود؛ بازار از نیمه مرداد 

شروع به ریزش کرد. 
این ریزش کــه به اعتقــاد برخی 
دستوری انجام شــده بود، در روزهای 
بعد ادامه داشت تا آنجا که بحث های داغ 
بورسی را در فضای مجازی به راه انداخت 
و بورس تبدیل به یکی از ترندهای توییتر 

شد. سهامدارانی که حاال دلهره باخت 
بیش از پیــش سرمایه شــان را دارند، 
گاهی با ضررهای سنگین از بازار خارج 
شــده اند. مهدی رضایتی، کارشناس 
بازار سرمایه در این باره به تجارت نیوز 
گفته است که بورس در ابتدا به صورت 
دستوری ریزشی شد اما در ادامه دیگر 
دولت نتوانســت این ریزش ها را مهار 
کند زیرا سهامداران خرد از این وضعیت 
وحشت زده شده و در صف های فروش 

ایستادند. 
از آن ســمت عرضــه دارا دوم که با 
حواشی بسیاری همراه بود، گویا برخالف 
دارا یکــم  در این روزهای ســرخ پوش 
بورس، مورد استقبال سهامداران قرار 
نگرفته و مهلت عرضه آن که ۱9 شهریور 
به پایان می رســید، یــک هفته دیگر 

تمدید شد. 
اوج گیری دوباره دالر و طال 

در کنار حواشــی بازار سرخ پوش 
بورس تصاویری از صف های خرید دالر 

در فضای مجازی منتشر شد. دیروز دالر 
از سطح مقاومتی 25 هزار تومان عبور 
کرد و بار دیگر خبرســاز شد. هرچند 
که بانــک مرکزی اطالعیــه داد برای 
دالر تقاضای ســوداگرانه وجود ندارد 
و به زودی این بــازار را مهار می کند، اما 
بســیاری از خریداران دالر در فضای 
مجازی نوشتند که تب و تاب مردم برای 

خرید این ارز باال گرفته است. 
عبور سکه از بهای ۱۱ میلیون تومان 
هم در وضعیتی رقم خورده اســت که 
متولیان اتحادیه فروشــندگان طال و 
جواهر به رســانه ها گفته اند که قیمت 
طال در فروشگاه های فضای مجازی باال 
و پایین می شود و تقاضای انچنانی در 

بازارهای سنتی وجود ندارد. 
دستور روحانی برای بازار خودرو

در این میان خودرو هم حاشیه ساز 
دیگر بازارهای ایران بوده است. قیمت 
خودروهای داخلی از دو روز انتهایی 
هفته گذشته جهش یکباره داشتند و 
بهای آنها بین ۸ تــا 30 تا 40 میلیون 
تومان افزایش داشــت. حاال قیمت 
ارزان ترین خودروی بازار ایران یعنی 
پراید دوباره به بــاالی ۱00 میلیون 
تومان رسیده اســت و پژو 20۶ تیپ 
دو که دیگر خــودروی پرفروش بعد 
از پراید اســت به باالی ۱۸0 میلیون 
تومان رسیده اســت. این اتفاق باعث 
شد که نشســت های تلویزیونی برای 
بررسی بازار خودرو تشکیل و خودرو 
بار دیگــر به تیتــر یک بســیاری از 
رسانه ها تبدیل شــود. در این میان 
حسن روحانی، رئیس جمهوری هم 
که پیش از این رضــا رحمانی، وزیر 
صنعت را به دلیــل ناتوانی در کنترل 
بازار خودرو کنار گذاشته بود، دوباره 
به وزارت صنعت هشدار داد که بازار را 
از اخالل سوداگران محافظت کند. بر 
این اساس حسن روحانی، در نشست 
ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت 
با بیــان اینکه تالش دولــت همواره 
این بوده که با مدیریــت و نظارت بر 
قیمــت کاالها و خدمات، نوســانات 
بازار تحت تاثیر عوامل برونزا، زندگی 

مردم را تحت تاثیر قرار ندهد، تاکید 
کــرد: وزارت صمت موظف اســت با 
اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش 
را به بازار خــودرو بازگردانده و مانع 
از آشفته کردن بازار توسط دالالن و 

سودجویان شود.
او همچنین بار دیگر به تاثیر ابزارهای 
مالیاتی در کنترل بازار تاکید کرد و گفت 
که با ایجاد سامانه های موثر و پایانه های 
دقیق نظام مالیاتی باید سطوح باالتری 
از عدالت مالیاتی تحقق پیدا کند و در 
همین راســتا تالش بر این است که در 
هنگام انجام تراکنش های مبادله کاال 
و خدمات بستر الزم برای فرآیندهای 
مالیاتی هم فراهم شــود کــه این امر 
نیازمند هماهنگی بین وزارت اقتصاد و 

بانک مرکزی است.
با این وجود کارشناســان معتقدند 
که بودجه بدون نفت، دولت را زیر فشار 
قرار داده و انتظارات تورمی جامعه را باال 
برده است. آنها به وضعیت رشد فزاینده 
نقدینگی و رشد منفی اقتصادی اشاره 
می کنند و معتقدند که اگر دولت و بانک 
مرکزی هرچه زودتر ابزارهای موثر مهار 
این عوامل را در دستور کار قرار ندهند، 
دیر یا زود اســت که اقتصاد ایران دچار 
آشــفتگی شــود و فرصت اصالح را از 

دست بدهد. 

بازارهای بورس، ارز، طال و خودرو دوباره ملتهب شدند

روز آشفته بازارها
در کنار حواشی بازار 

سرخ پوش بورس، دیروز 
دالر از سطح مقاومتی 

25 هزار تومان عبور کرد 
و بار دیگر خبرساز شد. 

هرچند که بانک مرکزی 
اطالعیه داد برای دالر 

تقاضای سوداگرانه وجود 
ندارد و به زودی این بازار را 

مهار می کند، اما بسیاری 
از خریداران دالر در فضای 

مجازی نوشتند که تب و تاب 
مردم برای خرید این ارز باال 

گرفته است

دبیر کانون انجمن های صنفــی کامیون داران گفت: 
3میلیون و 500 هزار حلقه الستیک از طریق غیررسمی 
وارد کشــور می شــود، که واردات غیر رســمی هم یا با 
کولبران، یا در مناطق آزاد و یا به صورت واردات انبوه بدون 

پرداخت عوارض گمرکی و ... انجام می شود.
احمد کریمی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه این رویه 
باید ساماندهی می شــد، افزود: وزارت صمت هیچ گونه 
اطالعاتی در این زمینه نداشت و آنچه را که تولیدکننده و 
وارد کننده مطرح می کرد مالک عمل قرار می گرفت البته 
اخیرا وزارت صمت درباره نیاز نــاوگان موجود و بازار به 

الستیک به آمار و اطالعاتی دست پیدا کرده است. 
وی تاکید کرد: موضوع مهم این اســت که الستیک 
مورد اســتفاده در بخش خصوصی را باید از حمل و نقل 

عمومی تفکیک کرد. 
کریمی با اشاره به حذف دالر دولتی از واردات الستیک 
گفت: الستیک از اردیبهشت ماه با دســتور دولت از ارز 
دولتی به ارز نیمایی تغییــر وضعیت و گروه داد و در حال 
حاضر هم نرخ ارز نیمایی بین 20 تا 2۱ هزار تومان است 
در صورتی که الســتیک تا چند ماه گذشته با ارز دولتی 

4 هزار و 200 تومانی به دست مصرف کننده می رسید.   

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران ادامه داد: 
یعنی اگر یک جفت الستیک را چهار ماه گذشته 4 میلیون 
تومان خریداری می کردیم االن باید برای آن بیش از 20 

میلیون تومان بپردازیم.

وی با اشــاره به افزایش قیمت الســتیک تاکید کرد: 
متاسفانه از ابتدای سال تا کنون قیمت الستیک سه برابر 

شده است و برخی از سایزها هم در بازار موجود نیست. 
دبیر کانون انجمن های صنفــی کامیون داران با بیان 
اینکه فعال برای حل مشکل الســتیک در باره مشکالت 
قطعات سکوت کرده ایم اظهار داشت: قیمت قطعات هم 
به شدت افزایش یافته  و از ابتدای ســال تا کنون 3 برابر 

گران تر شده است.
وی با انتقاد از افزایش بی رویــه قیمت کامیون گفت: 
در حال حاضر قیمت یک دستگاه کامیون را شرکت های 
خودروساز داخل حدود یک میلیارد و ۸00 میلیون تا دو 
میلیارد و 300 میلیون تومان پیش بینی کرده اند که این 
مبلغ غیرواقعی است و برای این خودروها با ارفاق می توان 

قیمت یک میلیاردی پیشنهاد داد.

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران در گفت وگو با ایلنا خبر داد:

 واردات غیررسمی ۳.5 میلیون حلقه الستیک

خبر

در حالی بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی 
تاکنون ۱.5 میلیون پیامــک به مالکان خانه 
های خالی ارسال شــده که برخی مخاطبان 
اعالم می کنند» پیامک هایــی برای تعیین 
تکلیف خانه هایی که متعلق به آنها نیســت 

برایشان ارسال شده است«.
به گزارش ایسنا، در هفته های اخیر فرآیند 
ارســال پیامک به مالکان بیش از یک واحد 
مســکونی برای تعیین وضعیت اسکان خانه 

های آنها آغاز شده است.
بنا به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، 
روزانه ۱00 هزار پیامک بــه مالکان بیش از 
یک واحد مسکونی ارســال می شود. وزیر راه 
و شهرســازی هم امروز اعالم کرد که تاکنون 
۱.5 میلیــون پیامک در این زمینه ارســال 

شده است.
با این حال، به نظر می رسد عدم هماهنگی 
دستگاه های مرتبط با سامانه امالک و اسکان 

وزارت راه و شهرســازی به  مشکالتی در این 
خصوص منجر شده است. به طور مثال برخی 
مخاطبان عنوان می کنند در حالی که مدتی 
قبل خانه خود را فروخته و سند زده اند و واحد 
دیگر را خریداری کرده اند، پیامکی به منظور 
تعیین تکلیف هر دو خانــه در بازه زمانی ۱0 

روزه برای آنها ارسال شده است.
در این پیامک ها لینک مربوط به وضعیت 
خانه های فرد مورد نظر قرار دارد که پس از باز 
کردن آن می توان آخرین اطالعات مالکیت 

خانه را مشخص کرد.
اگر منــزل مســکونی واگذار شــده باید 
اطالعات خریدار از جمله کد ملی و شــماره 
موبایل او  که اجباری است درج شود، در حالی 
که ممکن است بعضی افراد هم اکنون به این 
اطالعات دسترسی نداشــته باشند و نتوانند 
از طریق دفتر امالک یا دفتر ثبت اســناد به 

اطالعات خریدار دسترسی پیدا کنند. 

در این صورت، سوال این است که آیا خانه 
قبلی به عنوان واحد در تملک فروشــنده در 
نظر گرفته و مشــمول مالیات بــر خانه های 

خالی خواهد شد یا خیر؟
به نظر می رسد فرایند شناسایی واحدهای 
خالی از سکنه در گام های ابتدایی با مشکالتی 
مواجه شــده که طبیعتاً وضع مالیات بر این 
واحدها را نیز دچار مشــکل می کند. البته به 
اذعان پروانه اصالنی مدیــرکل دفتر اقتصاد 
مسکن، ممکن است شناسایی و رکورد حدود 
2۸ میلیون واحد مسکونی  کل کشور در بازه 
زمانی کوتاه مدت ممکن نباشد اما قطعاً طی 

دو سه سال محقق خواهد شد.
اسالمی: مردم هر چه ســریع تر نسبت به 

تکمیل اطالعات اقدام کنند
امــروز محمــد اســالمی - وزیــر راه و 
شهرسازی - با اعالم اینکه تاکنون ۱.5 میلیون 
پیامک به مالکان خانه های خالی ارسال شده 

اســت، گفت: خوشــبختانه در یک ماه اخیر 
اقدامات مثبتی در حــوزه تکمیل اطالعات 
سامانه امالک و اسکان صورت گرفته و قطعاً 
این ســامانه کمک شایانی به ســازمان امور 
مالیاتی برای اجرای قوانین مالیاتی از جمله 

قانون مالیات بر خانه های خالی خواهد کرد.
او که در حاشیه نشست امروز کمیسیون 
عمران مجلس سخن می گفت، اظهار کرد که 
هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی از اجرای 
قانون مالیــات بر خانه های خالــی، مقابله با 

سوداگری در عرصه مسکن و تبدیل مسکن از 
یک کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی است 

تا بازار به سمت ثبات و آرامش حرکت کند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد 
که مردم هر چه سریع تر نســبت به تکمیل 
اطالعات خود در ســامانه امالک اقدام کنند 
تا بتوانیم مرحله راســتی آزمایی را به صورت 
کامل اجرایی و عملیاتی کنیــم و پس از آن 
ســازمان امور مالیاتی بر اســاس مفاد قانون 

بتواند از مشموالن نهایی مالیات اخذ کند.

پیامک اشتباه برای تعیین تکلیف خانه های خالی


