اقتصاد
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شاخص

خام فروشی ،صادرات ایران
را ارزان کرد
ب ــررس ــی مــیــانــگــیــن س ــه مــاهــه بــهــای
واحدکاالهای صادراتی ایران نشان می
دهد که در بهار  98نسبت به بهار ،97
شاخص یادشده 32درصد افت کرده و از
 417دالر به  285دالر در هر تن رسیده
است.اینافتهمزمانبارشدقابلتوجه
نرخ ارز ،به احتمال زیاد به دو دلیل رشد
و گسترش خام فروشی و نیز تخلف کم
اظهاریدرگمرکهابرایفرارازبازگشت
ارزبهکشوررخدادهاست(.منبع:احسان
سلطانیبراساسدادههایگمرک)

بازار خبر

وعدهارزانیکنسروتنماهی
مهر -عضو هیئت مدیره صنایع کنسرو ایران
گفت:باکاهشقیمتدالروشروعفصلصید،
پیشبینی میشود قیمت کنسرو تن ماهی
کاهش یابد .به گفته وی ،قیمت هر کیلوگرم
ماهی تن اکنون در بازار  ۲۱هزارتومان است
اما این روند کاهشی ،استمرار خواهد داشت و
قیمتبهکمتراز ۱۵هزارتومانخواهدرسید.

مجوزهایغیرضروریدربخش
کشاورزیحذفشد
ایسنا-محمودحجتیباارسالنامهایبهوزیر
امور اقتصاد و دارایی بازنگریهای انجام شده
دردستورالعملهاوبخشنامههادرجهتبهبود
فضایکسبوکارواصالحفرایندصدورمجوز
واحدهای تولیدی بخش کشاورزی را اعالم
کرد .بر این اساس ،استعالم های غیر ضروری
برایصدورمجوزگلخانهونیزمجوزواحدهای
دام،طیوروآبزیانحذفشدهاند.

پرداخت 87درصدازمطالبات
گند مکارانکشور
فارس -شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم
کرد :تاکنون هفت میلیون و 650هزار تن
گندم به ارزش  131هــزار و  392میلیارد
ریــال از کــشــاورزان خــریــداری شــده و بیش
از  114هــزار و  374میلیارد ریــال معادل
 87درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت
شده است.

تعاونیهایاعتباریفقطاسم
تعاونرایدکمیکشند
فــارس -رئیس اتــاق تعاون ایــران با انتقاد از
تعاونیهایاعتبارولزومنظارتبانکمرکزی
در این باره گفت :شرکتهای تعاونی اعتبار
اسمتعاونیرایدکمیکشندوواقعاهیچکدام
از اینها حقیقتا شرکت تعاونی واقعی نبود.
به عنوان مثال در شهریار یک شرکت تعاونی
اعتباربودکهقب ً
ال 200نفرعضوداشتوفردی
سهامهمهاینافرادراخریدهودرواقعخودش
صاحبکلتعاونیشدهبود.
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اجبارقضاییبهاجرایرمزدومیکبارمصرف

اخبار

بانک ها مکلف به جبران خسارت مال باختگان ناشی از لو رفتن رمزهای دوم ثابت شدند

بانکمرکزیدربخشنامهایبهشبکه
بانکی اعالم کرد که پویانکردن رمز
دوم کارت بانکی از آسیب پذیری های
امنیتیبهشمارمیرودوشبکهبانکی
در صورت وقوع جرم ،ملزم به پرداخت
خسارتبهمشتریاست.
بهگزارشخراسان،امروزهبرایکارت
هایبانکیدونوعرمزاولودومتعریف
می شود .رمز اول مربوط به استفاده
حضوری دارنـــده کــارت از دستگاه
هــای خــودپــرداز و پرداخت از طریق
کارت خوان هاست اما رمز دوم برای
خریدهایمجازینظیرخریدازطریق
کدهای  USSDو همچنین اینترنتی
به کار می رود .با این شرایط و با توجه
به امکان به دســت آوردن اطالعات

کــارت ها از طریق عملیات سایبری
خرابکارانه ،به دست آوردن رمز دوم
بانکی به یکی از حــوزه هــای جذاب
برایکالهبردارانتبدیلشدهاستتا
در سایه غفلت کاربران ،بتوانند مبالغ
موجود در کارت ها را تخلیه کنند .در
ایــن خصوص ،بانک مرکزی در ماه
هایگذشته،درهشداریبهبانکها،
خواستاربهکارگیریفناوریاستفاده
ازرمزهاییکبارمصرفبرایرمزهای
دوم بانکی شد .به طور مشخص این
بانکاعالمکردهکهبانکهاازابتدای
خـــرداد ،باید بــرای تهیه زیرساخت
ارائه رمز یک بار مصرف (از طریق نرم
افزار یا پیامک) اقدام می کردند .در
غیر این صــورت ،مسئولیت هر گونه

سوءاستفاده از حسابهای مشتریان
به دلیل آسیب پذیریهای امنیتی
خدمات بانکی ،به طــور مستقیم بر
عهده بانکها و موسسات اعتباری
ارائه دهنده این خدمت بوده و در این
مواردتاییدمرجعقضاییبرایجبران
خسارتمشتریانکفایتمیکند.

استقبالبورسهاازتوافقچینوآمریکابرایمذاکره
نشان میدهد که سرعت رشد دستمزدها
در بخش خصوصی به باالترین سطح خود
در طول چهار ماه اخیر رسیده است و این
موضوع منجر به جهش بازدهی اوراق قرضه
دالری و به دنبال آن رشد ارزش دالر شد.
سهام آسیایی نیز بــا امید بــه آغــاز مجدد
مــذاکــرات تجاری چین و آمریکا و کاهش
احتمالی تنشها بین دو اقتصاد بزرگ
جهان ،رشد کرد.

ایسنا -معامالت دیروز بازارهای جهانی،
تحت تاثیر خبر توافق آمریکا و چین برای از
سرگیری مذاکرات تجاری قرار گرفت و با
کاهش تقاضا برای خرید داراییهای امن
ارزش دالر جهانی افزایش یافت.
در ایــن خصوص تا بعدازظهر دی ــروز ،هر
اونــس طــا بــا سقوط بیش از  12دالری
مواجه شد.
از ســوی دیگر آمــارهــای جدید کــار آمریکا

با ایــن حــال ،ایــن بانک در بخشنامه
اخیر خــود ،ضمن تاکید بر هشدار
فوق ،تصریح کرده است؛ پویا سازی
رمز دوم (ایجاد زیرساخت رمز دوم
یک بــار مصرف) کــارتهــای بانکی
از مصادیق آسیب پــذیــری امنیتی
خدمات غیر حضوری مبتنی بر کارت

محسوب میشود .بنابراین به موجب
توافقهای حاصل شــده با معاونت
فضای مجازی دادستانی کل کشور،
مقرر شد تا به منظور تسهیل و تسریع
پرداخت خسارت مستقیم (معادل
مبلغ مورد جرم) ناشی از اجرا نکردن
بخشنامهفوقبهمالباختگان،مراجع
قضاییپسازانجامبررسیهایالزم،
دستورات مقتضی در این خصوص
را از طریق سامانه تعاملی کاشف به
بانکها و موسسات اعتباری ابالغ
کنند .این موسسات نیز مکلف اند در
حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط
درخصوص اجــرای دستورات ابالغ
شده اقدام و نتایج حاصل را از طریق
سامانهکاشفمنعکسکنند.

همتی:بدهیارزیکشور 3.5میلیارددالرکاهشیافت
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه سفر به کرمان،
از کاهش حدود  3.5میلیارد دالری بدهی ارزی
کشور در یک سال و نیم گذشته خبر داد و گفت:
بدهی ارزی ایران هم اکنون حدود  ۹میلیارد دالر
است که اص ً
ال قابل مقایسه با بسیاری از کشورها
نیست .به گزارش مهر ،وی همچنین درخصوص
اقداماتبانکمرکزیدرجهتحمایتازتولید،به
تصویبآییننامهقانونجدیدچکدردولتاشاره
کرد و گفت :آیین نامه قانون چک که در روزهای

آیندهابالغمیشود،بهمنظورحمایتازبنگاههایی
باتعدادکارکنان ۱۰۰نفروباالتراستوامیدواریم
با این آیین نامه مشکل برخی واحدهای تولیدی
در زمینه چک برگشتی با واگذاری اختیار تصمیم
به شورای تأمین استان ها ،رفع شود .رئیس کل
بانکمرکزیهمچنینگفت:عالوهبرقانونچک،
تمدید ضمانت نامه های بانکی و تامین نقدینگی
بنگاههایاقتصادیازدیگراقداماتحمایتیبانک
مرکزیازتولیدکنندگانوفعاالناقتصادیاست.

 ۵تجربه جهانی حمایت ازمستاجران

آلمان ،فرانسه ،آمریکا  ،انگلیس و هلندچگونه از مستاجران پشتیبانی می کنند؟
محمد حقگو  -حدود  30سال است که قیمت
مسکنواجارهبها،حولوحوشتورمباالمیرود.
صاحبان امالک چه برای احتکار ملک و چه برای
اجاره ،در حاشیه امن مالیاتی قرار دارند و در عین
حال یکی از کم ریسک ترین حوزه های سرمایه
گذاری برای برخی ،اجاره داری شده است .از
سوی دیگر ،شوک نرخ ارز در این اواخــر ،خاطر
خیلیهاراازدسترسیبهمسکنراحتکردهوآن
هارابهاجارهنشینیکشاندهاست!دراینشرایط،
دولتبعدازسالها،مجدد مداخلهدربازارمسکن
را در پیش گرفته تا جبران مافات کند و با خانه دار
شدن قشرهای کم درآمدتر ،بار خانه به دوشی را
از دوش آنان بردارد اما به نظر می رسد این تالش
های مفید ،کافی نیست و باید تا رسیدن دوباره
نیاز و عرضه مسکن به هم ،اقدامات دیگری نیز
صورتگیرد.تجربهکشورهایدیگروتوصیههای
کارشناسان ،حاوی نکات قابل تاملی است که در
این گزارش به اهم آن ها اشاره می شود .از جمله
تجربه پنج کشور غربی با اقتصاد مبتنی بر بازار
آزاد موید دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن
برایکنترلاجارهبهاست.طبقسرشماریسال
 95مرکزآمارایران،حدوددومیلیونو 580هزار
واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که آمار
آن به طور دوره ای نقل زبان مسئوالن شده ،اما با
وجود توصیه کارشناسان ،هیچ تدبیر اساسی از
جنسمالیات،برخالفآنچهدرعرفدنیامرسوم
است.بهاجرانرسیدهاست.
▪مالیات مسکن در آمریکا  ،انگلیس و فرانسه

بهگزارشمرکزپژوهشهایمجلس،کشورهایی
مانندامریکا،انگلیسوفرانسهتدابیرمالیاتیویژه
ای برای خروج منازل مسکونی خالی در پیش
گرفتهاند.
به عنوان مثال می توان به مالیات  10درصدی

بر ارزش خانه های خالی در برخی از ایالت های
آمریکااشارهکردکهازسال 1982بهاجرادرآمده
است.همچنینفرانسهازسال،1998برایرفع
کسری عرضه مسکن در پاریس و شهرهای بیش
از  50هزارنفر جمعیت ،اقــدام به وضع مالیات
بر خانه های خالی کرد .پایه این مالیات ،ارزش
اجــاره ای امــاک اســت .نرخ آن بــرای سال اول
معادل  12.5درصد و برای سال های بعد معادل
 25درصــد تعیین شده اســت.در انگلستان نیز
در برخی مناطق ،در صورتی که خانه ای بیش از
ششماهخالیبماند،مشمولمالیاتخواهدشد.
خبرگزاری مهر نیز در این زمینه به دو کشور نمونه
هلندوآلماناشارهکردهاست.
▪تعیین نرخ اجاره بها در هلند و آلمان

درهلنداگرفردیخانهایرااجارهکرد،مستاجرتا
هرزمانکهبخواهدمیتوانددرآنخانهباپرداخت
اجارهبهایمشخصزندگیکندوصاحبخانهتنها
در صورتی می تواند مستاجر را از خانه خارج کند
که بتواند ثابت کند مستاجر چند ماه اجاره خانه را
پرداخت نکرده است یا این که قصد فروش خانه را

دارد یا خودش می خواهد در آن خانه ساکن شود.
در این کشور ،مبلغ ساالنه اجاره صرف ًا با توجه به
نرخیکهدولتاعالممیکندمیتواندافزایشیابد
و مالک نمی تواندخود سرانه مبلغ اجاره را اضافه
کند .نکته جالب دیگر این است که در هلند خانه
های بسیار بزرگ و شیک و مجللی دیده می شود
کهمستاجرآنتنهاماهیانه 300یورو!(حدود سه
میلیونو 765هزارتومان)بابتاجارهآنپرداخت
میکند.درحالیکهاگرکسیبخواهدآنراامسال
اجاره کند حداقل باید ماهیانه هزار و  400یورو
( 17میلیون و  570هزار تومان) پرداخت کند.
علتاینمسئلهآناستکهآنخانهحدود 40تا50
سال است که در اجاره یک نفر است و صاحبخانه
نیز قصد فروش آن را نداشته و مستاجر حدود 50
سالاستکهدرآنزندگیمیکندوباتوجهبهنرخ
سالیانهاعالمشدهتوسطدولتبرایافزایشاجاره
بها ،مبلغ اجاره بها اضافه شده و در نهایت به مبلغ

 300یورودرماهرسیدهاست.
آلماننیزبانظامتامیناجتماعیقویونیزقوانین
حمایتی از مستاجران ،یکی دیگر از کشورهایی
استکهازآنمیتوانبهبهشتاجارهنشینانیاد
کرد.دراینکشوراجارهنامههاتاریخپایانندارند
و دایمی هستند .یعنی وقتی خانه خود را اجاره
میدهیدتنهادرصورتیمیتوانیدمستاجرخود
را خارج کنید که شما خود بخواهید در آن خانه
ساکنشویدواینخودنیزمستلزمشرایطیاست
وآنایناستکهشماخانه دیگرینداشتهباشید
یااینکهمستاجرتانباترکخانهدرتامینزندگی
خوددچارمشکلنشوددرغیراینصورتدادگاه
بهاوزمانیطوالنیترمثالچندسالمیدهد.در
آلمان،مبلغاجارهساالنهافزایشنمییابد،بلکه
شماهرسهسالوباتوجهبهتورمفقطمیتوانیدتا
سقف 15درصدمبلغاجارهراباالببرید!
به ایــن ترتیب در شرایطی که پرداخت هزینه
اجاره با سهم حداقل 30تا 40درصدی از هزینه
های خانوار ،به هدف اصلی اجــاره نشینان در
زندگیتبدیلشدهاستبهنظرمیرسدداغاجاره
نشینیراباروشهاییغیرازتملکمسکنهممی
توان تسکین داد .عزم دولت برای توزیع عادالنه
یارانه ها و نیز گسترش عادالنه چتر مالیاتی برای
درآمدهای بدون ریسک از جمله مسکن در این
زمینه تعیین کننده است .تنظیم قواعد موجر و
مستاجر با هدف کاهش سلطه موجران نیز می
تواند گام مهم دیگری برای دوران گذار از فشار
اجارهنشینیبرایخانوارهایایرانیبهشمارآید.
مشروح این گزارش را در ضمیمه دخل و خرج
امروزروزنامهخراسانبخوانید.

معاون ارزی اسبق بانک
مرکزی :بخشی از ارزهای
خانگی وارد بازار شد

معاونارزیاسبقبانکمرکزیبااشارهبهورود
بخشی از ارزهای خانگی به بازار ارز گفت :این
روزها بازار ارز از آرامش و ثبات برخوردار است.
سیدکمالسیدعلیدرگفتوگوباایبنا،درباره
وضعیت فعلی بازار ارز و آرامش حاکم بر این
بازار،اظهارکرد:قیمتارزازنوساناتپرشتاب
کاهش یافته که به نظر من خروج سفته بازان
از این بازار و نبود رونق سرمایه گذاری بر ارز
از جمله دالیــل ایــن اتفاق اس ــت.وی افــزود:
همچنینافرادیکهسالگذشتهیاهنگامیکه
قیمت ها بر مدار ۱۴تا ۱۵هزار تومان بود ،ارز
خریداری کرده و به جای سود متضرر شدهاند،
ارزهای خود را در بازار عرضه کردهاند .البته
میزانثبتسفارشوکنترلوارداتهمدراین
زمینهتاثیرگذارخواهدبود.بهگفتهسیدعلی،
بانکمرکزیبایدازهماینکبهفکرکنترلتورم
وافزایشنیافتننقدینگیباشدزیرااینعوامل
تاثیرمستقیمبرافزایشنرخارزدارد.ویتاکید
کرد :ارزهای خانگی تا حدودی تزریق شده و
ثبات قیمتها در بازار نیز تا حدودی به دلیل
تزریقاینارزهابهبازاراست.

صدور کارت سوخت همه
متقاضیان تا پایان مهر

مــعــاون بــرنــامــه ریـــزی شــرکــت مــلــی پخش
فــراوردههــای نفتی از صدور کارت هوشمند
سوخت همه متقاضیان تا پایان مهر ماه خبر
داد.به گزارش صداوسیما ،شهرام رضایی در
خصوص آخرین وضعیت صــدور کارتهای
المثنیگفت:ازابتدایاجرایاینطرح،حدود
سه میلیون و  ۶۰۰هــزار درخــواســت صدور
کارت المثنی داشتهایم که از این تعداد حدود
 ۷۰درصــد آن ها تولید شده و بقیه کارتها
نیز در نهایت تا آخر مهر تولید خواهد شد و به
دست مردم خواهد رسید.وی در زمینه زمان
انتظار صدور کارت افزود :فرایند تولید کارت
سوختالمثنیدرشرایطعادی،دوتاسههفته
است ،اما با این حجم درخواستی که امروز با
آن مواجه هستیم ممکن است این فرایند به
یک ماه نیز برسد.رضایی اضافه کرد :اگرچه
مردم استقبال خوبی در زمینه ثبت نام کارت
سوختانجامدادهاند،اماازآنجاکههمچنان
کــارت جایگاهها فعال اســت زیــر  ۱۰درصد
از مردم از کارت شخصی استفاده میکنند
که امیدواریم این عدد افزایش یابد.معاون
برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراوردههای
نفتی تنها مرجع پیگیری کــارت هوشمند
سوخترادرگاه  epolice.irاعالمکرد.

