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سکه طرح جدید
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39.000.000

87.000
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حسین بردبار

استفاده از سامانه استعالم چک
بانک مرکزی
مدتی اســت بــا ایــجــاد سامانه صــدور یکپارچه
الکترونیک دسته چک (صیاد) ،انواع دسته چک
های متنوع بانک های مختلف شکل یکپارچه
و واحــدی یافته است اما بسیاری از مشتریان از
امکانات موجود در این سامانه استفاده نمی کنند
یا هم از آن خبر ندارند؛ مثال هنگام دریافت چک
از افراد گوناگون در کسب و کارها تاکنون چقدر
بهاعتبارفردصادرکنندهآناندیشیدهاید؟یکیاز
مهمترینخواصاینسامانهموضوعاعتبارسنجی
فرد صادر کننده چک از طریق شماره  16رقمی
مندرج بر روی چک های صیادی است .برای این
منظور باید شماره 16رقمی مندرج بر باالی چک
های صیادی را به سامانه ای که در بانک مرکزی
وجوددارد؛ارسالوپاسخاعتبارسنجیازصاحب
چک را از طریق پیامک دریافت کنید .این فرایند
خیلی پیچیده و طوالنی نیست ،کافی است به
سایت بانک مرکزی به آدرس cbi.irمراجعه و
سپسواردگزینه«نظامهایپرداختوزیرساخت»
شویدوبعدگزینه«استعالموضعیتاعتباریچک
صیادی» را دابــل کلیک کنید تا سپس بتوانید
شماره 16رقمیمذکورراواردکنیدومنتظرپاسخ
استعالم بانک مرکزی از طریق این سامانه شوید.

خبر

معرفی  109هزار واحد مسکونی
خالی به سازمان امور مالیاتی
وزیــر راه و شهرسازی گفت ۱۰۹ :هــزار واحــد
مسکونیخالیبهسازمانامورمالیاتیمعرفیشد.
به گــزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،
محمد اسالمی ،وزیر راه و شهرسازی دیروز در گفت
و گو با رادیوپیام ،آخرین وضعیت اجرایی شدن
دریافتمالیاتازخانههایخالیرااعالمکرد.وزیر
راه و شهرسازی گفت :یکی از تکالیف وزارت راه و
شهرسازی تعیینتکلیفخانههایخالی،راهاندازی
سامانه و معرفی آن ها به سازمان امور مالیاتی بود تا
بتواند از آن ها ،مالیات مقرر قانونی را دریافت کند.

چانهزنیاتحادیهمشاورانامالکوسازمانحمایتدربارهحقکمیسیون

تعرفهمشاورانامالک تغییر میکند
رئیس اتحادیه امالک تهران از موافقت سازمان
حمایت با تعرفه  0.3درصــدی کمیسیون
مشاوران امالک بدون در نظر گرفتن سقف
قیمت خبر داد.
تعرفه کمیسیون امالک و نحوه محاسبه آن،
یکی از م ــوارد ســوال و حتی شکایت مــردم
هنگام معامالت ملک بوده است .به گزارش

میزان ،از سال  ،95هر معامله خرید و فروشی
که در دفتر مشاوران امالک شهر تهران به ثبت
برسد ،تا سقف  500میلیون تومان مشمول
دریافت  0.5درصــد کمیسیون از هر طرف
معامله شده است (خریدار و فروشنده هر کدام
نیم درصد) ،پس از آن بسته به ارزش ملک مورد
معامله در رقم های باالتر از  500میلیون،

درروزبازگشتحقوقیهابهمدارخرید،بورسیککانالدیگرراهمازدستداد

بازگشت بورس بهکانال 1.5میلیون واحد

شاخص کل بورس تهران که با رشدهای هفته
گذشته در سطح  1.7میلیون واحد پا به هفته
جدید گذاشته بود ،با گذشت سه روز کاری دو
کانال را از دست داد و با افت  57هزار واحدی
دیــروز به کانال  1.5میلیون واحــد برگشت.
به گــزارش خــراســان ،ایــن افــت در حالی است
که بر خالف روز یک شنبه در معامالت دیروز،
شاهد حمایت حقوقی ها از بــازار و در بیشتر
نمادهابودیم.حقوقیهاییکهپیشترنیزباخرید
گسترده ،شاخص را از کانال  1.5میلیون واحد
تا  1.7میلیون واحد رشد دادند و بعد از فروش
در روزهای سبز شاخص ،اکنون دوباره خریدار
شده انــد .در اثر خرید حقوقی ها در معامالت
دیروز،امیدبهبهبودبازاردرمعامالتدوروزکاری
مانده از هفته جاری افزایش یافته است.بعد از
دو روز نزول سنگین بازار ،در نیمه دوم معامالت
دیروز شاهد خرید گسترده حقوقی ها در بیشتر
نمادهای بزرگ بازار بودیم .موضوعی که نشان
دهنده انتقال گسترده سهام از سهام داران
حقیقیبهحقوقیدرایننمادهاست.اگرچهاین
خریدها در معامالت دیروز نتوانست همه بازار را

متعادلکندامابخشیازبازاربهبودیافتوانتظار
برایبرگشتبازاربهمدارتعادلونوسانراتقویت
کرد .گفتنی است با رفتار حقوقی ها و همچنین
بازارگردانیگستردهدربازارانتظاربرایبازگشت
بورس به مدار صعودی عمال ضعیف شده است و
اکثر کارشناسان معتقد به تداوم نوسان در بازار
و کاهش تدریجی دامنه نوسانات هستند .در
این خصوص در تحلیل های هفتگی هفته نامه
اقتصادی دخل و خرج بیشتر توضیح داده ایم.
اگرچهبهانهشروعروندنزولیاخیر،عرضهاولیه
ها و پذیره نویسی های اخیر و همچنین مسائل
سیاسیبودهاستاماایننوساناتدرقالبروند
نوسانی و بازارگردانی بورس به نحو بهتری قابل
تحلیل است.این در حالی است که برخی سهام
دارانهمچنانمنتظرحمایتهایموثرتردولت
ازبورسهستند.موضوعاتینظیراظهاراترئیس
جمهور در خصوص حمایت از بورس و همچنین
اثر معکوس وعده های گشایش و پیروزی وی بر
بورس موردتوجه بورس بازان در فضای مجازی
است.همچنینموضوع تزریقیکدرصدازمنابع
صندوقتوسعههمچنانموردمطالبهاست.

نسبت به مــازاد ارزش مــورد معامله 0.25
درصد به کمیسیون دو طرف معامله افزوده
می شود .به گزارش خراسان ،این به معنای
تعرفه  75صدم درصــدی بــرای مــازاد ارزش
ملک نسبت به  500میلیون است .هر چند در
گفتار مسئوالن این صنف و همچنین واقعیات
میدانی تناقضاتی دیده می شود .به عنوان
مثال پرس و جوی میدانی در مشهد نشان می
دهد که به عنوان مثال برخی مشاورین امالک،
از هر طرف معامله یک درصد کمیسیون می
گیرند .گزارش تسنیم نیز در سال  96به نقل از
عقبایی رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران
امالک ،این گونه گفته که نرخ کمیسیون برای
معامالت تا سقف  500میلیون تومان ،نیم
درصد و مازاد بر آن نیز  25صدم درصد است!
در هر حــال ،دیــروز خبرگزاری مهر با اشاره
به همان فرمول  0.5درصد و  0.75درصد
افزود :با توجه به این که قیمت مسکن در دو
سال اخیر رشد مهارنشدنی را تجربه کرده،
درآمد مشاوران امالک و واسطههای ملکی
نیز بر همین اساس از رشد خوبی برخوردار
بــوده اســت .حال اتحادیه مشاوران امالک،
از مراجع گوناگون از جمله وزارت صمت به
عنوان نهاد باالدستی و وزارت راه و شهرسازی
به عنوان نهاد سیاست گذار در بخش مسکن،
درخواست کرده با افزایش نرخ تعرفه داللی

مسکن موافقت کنند .ایــن گــزارش به نقل
از قلی خــســروی رئیس اتحادیه امــاک از
پیشنهاد اتحادیه مذکور مبنی بر دریافت نرخ
 ۸دهم درصد ( 0.4درصد از هر یک از دوطرف
معامله) بدون داشتن محدودیت سقف یا کف
قیمت مسکن خبر داده که البته بر خالف
ادعــای مطرح شده ،کاهش نرخ را نسبت به
وضعیت کنونی نشان می دهد .گزارش مذکور
افــزوده است با این حال ،سازمان حمایت به
اخذ  ۶دهم درصد ( 0.3درصد از هر یک از
دوطــرف قـــرارداد) موافقت کــرده اســت؛ هر
چند که هنوز پیشنهاد سازمان حمایت به
کمیسیون نظارت وزارت صمت ابالغ نشده
تا این کمیسیون ،نرخهای جدید را به اتحادیه
مشاوران امالک ابالغ کند.
قلی خسروی در ادامه ،تصریح کرد :رقم ۴دهم
درصد را کارشناسان اتاق اصناف تهران تعیین
کردهاند اما سازمان حمایت بر اساس بررسی
میدانی به رقم  ۳دهم درصــد رسیده است.
وقتی محاسبه میکنیم با توجه به قیمتها
مشاوران امالک نیمه جنوبی تهران با نرخ ۳
دهم ضرر میکنند .به گفته خسروی ،حدود
 ۱۲هــزار نفر در تهران و  ۱۴۰هــزار نفر در
کل کشور دارای پروانه کسب مشاوره امالک
هستند که نشان میدهد معیشت نیم میلیون
نفر با این صنف به طور مستقیم مرتبط است.

قالیبافبااشارهبهبررسیجزئیاتطرحتامینکاالهایاساسیدرکمیسیون
برنامهوبودجهمجلستشریحکرد:

جزئیاتطرحمجلسبرایحمایتمعیشتیازمردم

رئیس مجلس با اشــاره به این که بــرای برخی
خانوارها کاالهای اساسی هم دست نیافتنی
شــده اســت ،بــر حفظ و افــزایــش قــدرت خرید
کاالهایضروریوسبدغذاییتوسطمردمتاکید
کرد.بهگزارشخبرگزاریخانهملت ،محمدباقر
قالیباف در نشست با روسای کمیسیونهای
اقتصادیوبرخینمایندگانمجلسکهباموضوع
بررسی طرح حمایت معیشتی از مردم تشکیل
شدهبود،بااشارهبهاینکهبرایبرخیخانوارها
کاالهایاساسیهمدستنیافتنیشدهاست،
بر حفظ و افزایش قدرت خرید کاالهای ضروری
وسبدغذاییتوسطمردم تاکیدکرد.ویافزود:
در موضوع حمایت و دسترسی اقشار ضعیف و
کم درآمد به کاالهای اساسی ،مجلس تدبیری
اندیشیده است تا در قالب کــارت الکترونیک
کاالیی ،نیاز اساسی این قشر را برطرف کند.
وی تاکید کرد :ما نباید اجازه دهیم سبد غذایی
وضروریمردمکوچکشود.قالیبافادامهداد:
مجلس در این موضوع به یک فوریت طرحی
رای داده که اکنون در حال جمع بندی نهایی

در کمیسیون برنامه و بودجه است.وی با بیان
این که متاسفانه ارز  4200تومانی تخصیصی
به کاالهای اساسی نتوانسته مسیر درستی را
طیکندونتیجهمطلوبیداشتهباشدوبهاجماع
همه کارشناسان هدررفت آن بیش از مزیتش
بوده است ،تاکید کرد :ارز یارانهای تخصیصی
بــرای تامین کاالهای اساسی باید به درستی
در اختیار جامعه هدف قرار گیرد تا بتوانیم به
بهترین نحو از داشتههای خود استفاده کنیم.
رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان این که
دربارهتامینکاالهایاساسیبااستفادهازکارت
الکترونیکیوبهصورتموقتبحثیوجودندارد،
افزود :تعداد دفعات پرداختی به جامعه هدف تا
پایان سال 99برای خرید کاالهای اساسی باید
تعیین و در صورت ادامه اجرای آن در سال آینده
هم ساز و کار الزم پیشبینی شود .ما معتقدیم
باید در فواصل منظم تا پایان سال اقالم اساسی
مورد نیاز خانوارها مانند گوشت ،روغن ،برنج و
دیگرکاالهایاساسیراباقیمتارزاندراختیار
خانوارهایمشمولقرارداد.

سود سهام داران حقیقی شرکت بیمه دی به صورت غیرحضوری پرداخت شد
ســود ســهــام ســهــام داران حقیقی شرکت
بــیــمــه دی بــــرای ســـال مــالــی مــنــتــهــی به
 ۲۹اســفــنــد  ۱۳۹۸در کــمــتــر از دو مــاه
پـــس از بــــرگــــزاری مــجــمــع ســــاالنــــه ،در
تــاریــخ  ۲۰شــهــریــورمــاه  ۱۳۹۹و از طریق
شــرکــت ســپــرده گـــذاری وجـــوه (بــر اســاس
اطالعات موجود در سامانه سجام) پرداخت

شد .به گزارش روابط عمومی؛ به منظور رفاه
حــال سهام داران حقیقی عزیز و همچنین
حضورنیافتن سهام داران در بانک بــرای
دریــافــت ســود سهام به دلیل شرایط شیوع
بیماری کرونا ،شرکت بیمه دی برای اولین بار
سود سهام داران را با واریز وجوه به حساب های
شبای معرفی شده در سامانه سجام پرداخت

کرد.در صورتی که سود سهام داران حقیقی
به حساب ایشان واریز نشده ،می توانند پس
از دریافت تایید تلفنی از امور سهام شرکت
( ۱۶۷۱داخلی  )۱۳۶۷در خصوص تکمیل
مدارک ،از تاریخ  99.8.1با در دست داشتن
کارت ملی به شعب بانک دی مراجعه و برای
دریافت سود سهام خود اقدام کنند .گفتنی

است سود سهام سهام داران حقوقی نیز طبق
برنامه زمان بندی اعالم شده از طریق سایت
کدال ،در موعد مقرر قابل پرداخت است.
بیمه دی در مجمع عمومی عــادی ساالنه
صاحبان سهام شرکت که در تاریخ  ۳۱تیرماه
امسال برگزار شد ،توانست به ازای هر سهم
 ٩٠٠ریال سود نقدی مصوب کند.

شاخص

لوازم خانگی بر مدار رونق تولید
آمارهای وزارت صمت از رشد 42.5درصدی
تولید لوازم خانگی در  5ماه امسال نسبت به
مدت مشابه سال قبل خبر داد .بر این اساس
و در میان سه قلم عمده لوازم خانگی ،تولید
تلویزیون با حدود  79درصد در صدر است.
به نظر می رسد افزایش قیمت این لــوازم که
در خرداد امسال تا  60درصد هم بیان شده،
توانسته تا حدی به جریان تولید کمک کند .با
اینحال،اینسواالتاساسیباقیاستکهبا
توجهبهقدرتخریدجامعه،رشدتولیدبهرشد
فروشهممنجرشدهاست؟

بازار خبر

عقب افتادگی سامانه 124
از تغییر قیمت کره
فارس -اگرچه براساس اعالم مسئوالن صمت،
کارکردسامانه124سازمانحمایت،اطالعرسانی
دقیققیمتکاالوخدماتبهمردماستامابهعلت
تاخیر در به روزرسانی ،این سامانه مرجع مناسبی
برایرصدقیمتهانیست.بهعنوانمثالدرحالی
که قیمت کره در هفته های اخیر به یکی از مباحث
داغتبدیلودرجلسههفتهگذشتهستادتنظیمبازار،
نرخ عرضه کره در بسته بندی 100گرمی حدود8
هزار تومان اعالم شده بود اما با گذشت یک هفته،
قیمت قبلی کره یعنی هر کره  100گرمی 4500
تومان در سامانه  124یعنی سامانه مرجع رسمی
اعالمقیمتکاالوخدماتنمایشدادهمیشود.

استفاده از پهپادنظارتیدرگمرکات
مهر -معاونبرنامهریزیگمرکگفت:بااستقرار
گمرک هوشمند در شش ماه نخست سال ۹۸
کشفیات قاچاق با رشد  ۲۶۴درصدی به بیش از
 ۲۹هزار میلیارد ریال رسید .علی بعیدی مفرد،
معاون برنامهریزی گمرک اعالم کرد :به منظور
نظارت مطمئن و نامحسوس بر نقل و انتقاالت و
ورود و خروج کاال و با اتکا به توان داخلی؛ به صورت
کام ً
البومیاقدامبهساختوتولیدانواعکوادکوپتر
وپهپاددرگمرکاتکشورکردهایم.

اوضاع باورنکردنی گرانترین
فراورده نفتی در دوران کرونا
ایسنا-سوختیکههواپیماهایمسافربریمصرف
میکنندویکیازگرانترینفراوردههاینفتیبود،
دردورانبحرانکرونابهحدیارزانشدهکهازآنبه
عنوان سوخت کشتی استفاده می کنند .کروسن
خام که معموال برای تولید سوخت جت به کار می
رود ،در بحبوحه سقوط مصرف از سوی ایرالین ها،
اکنونبرایتولیدنفتکورهحاویسولفوراندکدر
صنعتدریانوردیاستفادهمیشود.

