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آشنایی با بورس

رئیس کمیســیون معدن خانه اقتصاد ایــران با بیان اینکه 
ســنگ آهن در داخل حدود ۷۰ درصد زیــر قیمت جهانی به 
فوالدســازان عرضه می شــود، گفت: اخذ عوارض ۲۵ درصدی 
صادرات ســنگ آهن در نهایت باعث کاهش تولید این محصول 

معدنی در کشور شده است.
ســعید صمدی در گفت و گو با خبرگزاری فارس درباره اجرایی شدن 
وضــع عوارض صادرات مواد خام معدنــی از ابتدای مهرماه تصریح کرد: 
عوارض صادرات مواد خام معدنی از ابتدای مهرماه اجرایی شده اما بیشتر 
یک بحث پوپولیســتی است و برخی قصد بزرگ نمایی دارند. در مجموع 
94 درصد مواد معدنی تولید داخل در زنجیره فوالد داخل مصرف می شود 
و فقط شش درصد آن صادر می شود، بنابراین در کل مصرف کشور تأثیر 

چندانی ندارد.
وی افزود: طی 30 ســال اخیر هیچ وقت ایران واردکننده سنگ آهن 
نبوده است و کارخانه های داخلی نیز هیچ گاه با مشکل تأمین سنگ آهن 
رو بــه رو نبوده انــد. بنابراین موضــوع وضــع عوارض صــادرات بر مواد 
معدنی بیشــتر یک بحث پوپولیستی اســت و دنبال کنندگان آن در پی 
پایین آوردن قیمت ســنگ آهن در کشور هســتند. زیرا در این صورت 
تولیدکننده داخلی مواد معدنی به جز فروش داخلی، گزینه دیگری برای 
عرضه محصوالت خود ندارد. دنبال کنندگان این موضوع فقط در پی رانت 

حاصل از این قضیه هستند و بحث دیگری مطرح نیست.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تصریح کرد: تولیدکنندگان 
سنگ آهن در جلسه ای با فوالدی ها اعالم کردند که حاضرند با کارخانه های 
فوالد قرارداد ببندند به طوری که سنگ آهن مورد نیاز فوالدی ها 30 درصد 
زیر قیمت جهانی تأمین شود. یعنی قیمت جهانی هر چقدر باشد، سنگ 
آهن بر مبنای دالر نیما و با تخفیف 30 درصدی در اختیار فوالدسازان قرار 

گیرد ولی آنها قبول نکردند. 
صمدی افزود: فوالدسازان به دنبال رانت 60 تا 70 درصدی هستند در 
حالی که از رانت 90 درصدی در انرژی برخوردارند و حاال هم می خواهند 
از رانت باالی 50 درصدی برخوردار شوند. در اصل فوالدسازان باید فوالد را 
در بازار داخلی 40 تا 50 درصد زیر قیمت جهانی عرضه کنند. این موضوع 
را با سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت هم در میان گذاشتیم و گفتیم 
که حاضریم سنگ آهن را با قیمت پایین عرضه کنیم ولی فوالدسازان هم 

محصوالتشان را با شرایطی مطابق با شرایط سنگ آهن عرضه کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت جهانی هر تن سنگ آهن با عیار 
62 حدود 90 دالر است، قیمت داخلی سنگ آهن با همین عیار در داخل 
300 تا 320 هزار تومان اســت. البته قیمت جهانی تا 130 دالر هم باال 
رفته بود ضمناً هر تن از همین ماده معدنی با قیمت 200 هزار تومان به 
ذوب آهن اصفهان عرضه می شود، در واقع سنگ آهن در داخل حدود 70 

درصد زیر قیمت جهانی به فوالدسازان عرضه می شود.

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران:
فوالدسازان به دنبال رانت 70 درصدی 

در تهیه سنگ آهن هستند

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پنج تصمیم اخیر 
این بانک درخصوص خرید سهام بانک ها، از ممنوعیت 
سهامداری بیش از یک سوم سهام بانک ها توسط یک 

نفر خبر داد. 
عبدالناصــر همتی طی یادداشــتی در صفحه خود در 
فضای مجازی نوشت: در اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت 

جدی از حقوق سپرده گذاران، سهامداران و ثبات و سالمت 
بانک ها دســتورالعمل نحوه تملک ســهام بانک ها اخیراً به 

تمامی بانک ها ابالغ شد. 
وی افزود: بر اساس این دستورالعمل: تملک بیش از 33 
درصد سهام بانک برای هر مالک واحد )اشخاص حقیقی یا 
حقوقی دارای روابط مالی، خویشــاوندی، نیابتی ، وکالتی یا 

مدیریتی( ممنوع اســت. تملک سهام بین 10 تا 33 درصد 
صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور است. 

رئیــس کل بانک مرکزی ادامه داد: ســهامداران عمده 
بایســتی تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز 
سهامداری اقدام و نسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام 
نمایند. از آن پس نســبت به سود توزیع شده سهام مازاد و 

حق تقدم فروش رفته آن 100 درصد مالیات تعلق گرفته و 
حق رای آن در مجامع نیز در در اختیار وزارت امور اقتصادی 

و دارایی قرار می گیرد.
همتی اضافه کرد: بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش 
از 10 درصد را با تصویب هیئت انتظامی داراست و برنامه اش 

جلوگیری از تامین مالی ترجیحی مالک واحد است.

تصمیمات جدید بانک مرکزی درباره سهام بانک ها

با افزایش دو تا سه برابری قیمت لوازم التحریر در 
سال جاری نسبت به پارسال مردم از خرید برخی اقالم 

مورد نیاز دانش آموزان خود پرهیز کردند.
امسال به دنبال اختصاص نیافتن ارز ترجیحی به واردات 
کاغذ دانش آموزی، قیمت دفتر مشق افزایش قابل توجهی 
یافت. در راستای تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در شهریورماه امسال )1398( اعالم کرد 15 میلیون دفترچه 
دانش آموزی با نــرخ ارز دولتی )4200 تومان( تأمین و در 
راستای کنترل قیمت ها توزیع می شود اما از آنجا که توزیع 
این دفاتر در بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی، سازمان بهزیستی و همچنین در 10 استان محروم 
کشور انجام شد تأثیری بر کاهش قیمت لوازم التحریر نداشت 
و خانواده ها باالجبار، دفاتر مورد نیاز دانش آموزان خود را با 

قیمت آزاد و آن هم بسیار گران خریداری کردند. 
مریــم احمدی؛ مادر ســه دانش آمــوز در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس درباره قیمت لوازم التحریر گفت: امسال به 
مانند سال های گذشته که در شهریور ماه یا اوایل مهرماه کلیه 
مایحتاج یکساله نوشت افزاری فرزندانم را خریداری می کردم، 
خرید نکردم. وی افزود: سال گذشته قیمت هر دفتر مشق 
100 برگ پنج هزار تومان بود اما امسال به 11 هزار تومان 
افزایش یافته است.  قیمت مداد مشکی از یکهزار تومان سال 
گذشــته به دو هزار تومان و قیمت مداد قرمز هم از 1500 
تومان سال گذشته به سه هزار تومان در سال جاری افزایش 
یافته است. توسلی؛ مادر یک دختر کالس هفتمی هم گفت: 
امســال برای خرید لوازم التحریر فرزندم در مقایسه با سال 
گذشــته بیش از دو برابر هزینه کرده ام.  قیمت کوله پشتی 

از 250 هزار تا 800 هزار تومان است. مدرسه بیش از 200 
هزار تومان برای مانتو دخترم دریافت کرد. 

وی درباره طراحی روی جلدی دفاتر دانش آموزی اظهار 
کرد: متاسفانه علی رغم اینکه گفته می شود از طرح های ایرانی 
و ملی برای طراحی روی جلد دفاتر دانش آموزی استفاده شود 
این کار به درســتی انجام نمی شود. به عنوان نمونه تصاویر 
شهدا آنچنانکه باید با جذابیت روی دفاتر دانش آموزی طراحی 
نمی شود و دانش آموزان با دیدن تصاویر طراحی شده بر روی 

دفاتر به خرید آن ترغیب نمی شوند. 
فاطمه اســماعیلی هم که فرزندش امســال در کالس 
پنجــم تحصیل می کند، گفت: یــک جعبه مداد رنگی 12 
رنگ ایرانی را به قیمت 45 هــزار تومان خریداری کردم.  
در حالی که ســال گذشته دقیقا نصف قیمت امسال بود. تا 

جایی که امکان داشته از دخترم خواسته ام تا از وسایل سال 
گذشته خود استفاده کند. 

مــادر دو دانش آموز دیگری به نام محمدی هم تصریح 
کرد: برخی اقالمی را که ســال های گذشته برای فرزندانم 

می خریدم امسال با سه برابر قیمت خریده ام. 
 امســال دفتر صــد برگ را به قیمــت 18هزار تومان 
خریداری کردم در حالی که قیمت همین دفتر سال گذشته 
کمتر از 10 هزار تومان بود.یک فروشــنده لوازم التحریر در 
مرکز شــهر تهران هم در مورد افزایش قیمت  لوازم التحریر 
بیان داشت: ما تقریبا در ســه ماه تابستان فروش چندانی 
نداریم بنابراین ســه ماه سال تعطیالت تابستانی را به امید 
بازگشایی مدارس و رونق گرفتن فروش سپری می کنیم که 

متاسفانه امسال کسب و کاری خوبی نداشتیم. 

انتقاد مردم از افزایش 3 برابری قیمت لوازم  التحریر

در شــرایطی که قیمت گوجه با کاهش محسوسی مواجه 
 شــده و کیلویی 8۰۰ تومان به فروش می رسد، هر کیلو رب
۲۲ برابر قیمت گوجه و باالتر از 18 هزار تومان فروخته می شود. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که هر کیلوگرم  گوجه فرنگی  
در میدان مرکزی میوه، حدود 800 تومان به فروش می رسد، سازمان 
 حمایت از مصــرف  کنندگان و تولید کنندگان قیمت هر قوطی رب
گوجــه  فرنگی 900 گرمــی را 16 هزار و 500  تومــان اعالم کرده 
و قیمت هر کیلوگــرم از این محصول هــم  18 هزار و 330 تومان 

فروش می رود. 
به عبارتی، فاصله قیمتی هر کیلوگرم گوجه فرنگی و هر کیلوگرم 
رب موجود در بازار، بیش از 18 هزار تومان بوده و قیمت هرکیلو رب 

گوجه فرنگی بیش از 22 برابر هر کیلو گوجه است. 
ایــن در حالی اســت کــه با خرید مســتقیم گوجــه فرنگی از 
کشــاورزان، هزینــه تولیــد هر کیلوگــرم رب غیرصنعتی 4000 
تــا 4500 تومان می شــود. در صورتی که هزینه های ســربار مانند 
قوطی، انــرژی، نیــروی کار، حمل ونقل، نمک و ســود را نیز به این 
قیمت اضافه کنیــم، هر کیلوگرم رب گوجه فرنگی کارخانه ای  کمتر 

از 10 هزار تومان قیمت خواهد داشت. 
این در حالی است که در تاریخ دوم شهریورماه سال جاری، سازمان 
 حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان با توجــه به کاهش نرخ

گوجه  فرنگی خبر از کاهش قیمت رب گوجه  فرنگی داده بود. 
در حال حاضر نیز بیش از 40 روز از این وعده سازمان حمایت از 
مصرف کننده می گذرد اما در مرجع اطالع  رسانی قیمت کاال و خدمات 
کماکان هر قوطی رب گوجه فرنگی  900 گرمی  1650 تومان )قیمت 

هر کیلو گرم 18330 تومان( نرخ  گذاری شده است!
ســازمان تعاون روســتایی بــرای حمایــت از کشــاورزان هر 
کیلوگرم گوجه فرنگــی را 1150 تومان خریــد حمایتی می کند اما 

کشاورزان هزینه تولید این محصول را 2000 تومان می دانند.
دالیــل کاهــش قیمت گوجه فرنگی در هفته های اخیر اعمــال 
تعرفه 380 دیناری عراق برای واردات گوجه فرنگی است که صادرات 
این محصول را از صرفه  انداخته است. همچنین کاهش قیمت خرید 
تضمینی گندم و چغندرقند باعث شد که کشاورزان به سمت تولید صیفی 
جات ازجمله گوجه فرنگی بروند که باعث شده تولید این محصول بیشتر 
از نیاز بازار باشد. درحالی که قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی به صورت 
خرده فروشــی در تهران هزار و 300 تومــان تا 2000 تومــان بــه 
فــروش می رســد که این محصــول در ســال گذشــته و در زمان 

صادرات به 15 هزار تومان نیز رسیده بود.

گران فروشی ۲۲ برابری در سایه سکوت نهادهای نظارتی

گوجه فرنگی 800 تومان
رب 18 هزار تومان! 

رئیس هیئت مدیره شــهرک صنعتی عباس آباد 
گفت: تولیدکننده با همین مشوق های مالیاتی حاضر 
به حضور در شــهرک های صنعتی شده اما مجریان 
قانون حاضر به اعمال این معافیت های مالیاتی نیستند!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سجاد هاشمی با اشاره 
به اینکه 92 درصد از واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی 
عموماً واحدهای متوسط و کوچک هستند، اظهار داشت: ما به 
راحتی می توانیم از ظرفیت این واحدهای تولیدی در شرایط 

تحریم آن هم در سال رونق تولید استفاده بهینه  کنیم. 
وی با بیان اینکه متأسفانه مشکالت متعدد عاملی شده 
تــا فعالیت این واحدهای تولیدی هر روز به ســختی انجام 
شــود، افزود: فضای کسب و کار به هیچ عنوان برای صنایع 
کوچک، مشابه صنایع بزرگ نیست ولی قانون برای این دو 
واحد یکســان است، درحالی که شرایط و مشکالت صنایع 

کوچک و صنایع بزرگ بسیار متفاوت است.
رئیس هیئت مدیره شــهرک صنعتی عباس آباد با گالیه 

از اینکه هنوز معافیتهای مالیاتی اجرایی نشده است، گفت: 
اگــر قانونگذار قانونــی را برای حمایــت از صنایع کوچک 
تنظیــم می کند چرا اجرا نمی کند؟ چــرا مجری قانون به 
دنبــال بهانه های جدیدی برای عدم اجرای قوانین اســت؟ 
تولیدکننده با همین مشوق های مالیاتی حاضر به حضور در 
شهرک های صنعتی شده اما مجریان قانون حاضر به اعمال 

این معافیت های مالیاتی نیستند.
هاشمی اضافه کرد: تنها انتظار ما این است که همه بر 
مدار قانون عمل کنیم هم دولت هم ما، االن از 1360 واحد 
صنعتی شــهرک صنعتی عباس آباد فقط به تعداد انگشتان 
دست از معافیت مالیاتی برخوردار شده اند و بقیه به بهانه های 
مختلف محروم شده اند، چرا مجری نباید قانون را اجرا کند 

و بهانه بیاورد؟ 
به گفتــه وی، قبل از آنکه واحــد تولیدی بخواهد در 
شهرک های صنعتی مستقر شــود باید به سازمان مالیاتی 
مراجعه کرده و آمار ماشــین آالت پرسنل و تجهیزات خود 
را به آنها ارائه دهد تا کار ممیزی صورت گیرد، سازمان امور 

مالیاتی براساس همین اموال و پرسنل و تجهیزات اقدام به 
معافیت های مالیاتی می کند. 

رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد بیان کرد: 
سؤال اینجاست وقتی واحد تولیدی درصدد ارتقای محصول 
و یا افزایش پرســنل و خرید ماشین آالت جدید باشد چرا 
مشمول معافیتهای مالیاتی نیست؟ مگر نه اینکه کار نو سازی 
ماشین آالت در اولویت کار تولیدی قرار گرفته تا در نهایت 
ارتقای محصــول صورت گیرد؟ چرا مجریــان قانون بهانه 
تراشی می کنند و معافیت مالیاتی را برای تولیدکنندگان در 

شهرک های صنعتی اعمال نمی نمایند؟
هاشمی به پرداخت تسهیالت بانکی به واحدهای تولیدی 
اشاره کرد و افزود: صحبت از ارائه وام به واحدهای تولیدی 
اســت اما با بهره های 18 درصد که با احتساب هزینه های 
جانبی به 23 درصد می رسد، کدام واحد  تولیدی می تواند 
کار کنــد؟ وقتی واحد تولیدی بــه زحمت وامی را دریافت 
می کند باید 30 روز بعد از دریافت این وام روند بازپرداخت 
آن را انجام دهد درحالی که شش ماه زمان می برد تا واحد 

تولیــدی این پول را خرج و بتواند بعد از آن بازپرداخت آن 
را انجام دهد.

همچنین فرشــاد کهیــاری مدیرکل تأمیــن مالی و 
سرمایه گذاری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 
با اعالم اینکه بررسی ها نشان می دهد 70 درصد تسهیالت 
پرداختی به بنگاه های بزرگ بوده اســت، گفت: از این میان 
ســهم صنایع کوچک و متوسط حدود 30 درصد است این 
ارقام نشان می دهد چهار درصد از واحدهای تولیدی بزرگ 
توانسته است سهم 70 درصدی تسهیالت را در اختیار قرار 
گرفتــه و از آن طرف منابع اندکی بــه بنگاه های کوچک و 

متوسط پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: سال گذشته 164 هزار میلیارد تومان 
سرمایه درگردش به واحدهای صنعتی کشور پرداخت شده 
اســت. در حال حاضر صنایع کشــور نیازمند 361 میلیارد 
تومان سرمایه در گردش هستند که فقط در چند ماه نخست 
امســال 15 هزار میلیارد تومان منابع به واحدهای تولیدی 

پرداخت شده است. 

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت: براساس 
آمار، روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن قارچ در کشــور تولید می شود که با 

احتساب مصرف داخل کمبودی نداریم.
محمدحسن افشــار در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت بازار قارچ خوراکی اظهار کرد: در شهریور قیمت قارچ به 
سبب مصادف شــدن با ایام محرم و بازگشایی مدارس با افت چشمگیر 
به هشــت هزارتومان رسید که خوشبختانه از ابتدای مهرماه اوضاع بازار 

بهتر شد.
وی متوســط قیمت فعلی هر کیلوگرم قارچ را 10 تا 12 هزار تومان 
اعالم کرد و گفت: این در حالی است که انجمن، قیمت هر کیلوگرم قارچ 

درجه یک را 14 هزار تومان اعالم کرده است.
رئیس انجمن پــرورش دهندگان قارچ خوراکی ادامه داد: با توجه به 
آنکه کامپوست های این ماه عملکرد الزم را ندارند، از این رو این امر منجر 

به کمبود عرضه می شود.
افشار، متوسط نرمال روزانه قارچ را 70 تن اعالم کرد و گفت: با توجه 
به عملکرد پایین کامپوست ها، عرضه روزانه به حدود 40 تن تقلیل یافته 
است که همین امر موجب شده قیمت نسبت به ماه های گذشته وضعیت 

بهتری داشته باشد.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی قیمت تمام شــده هر 
کیلوگرم قارچ بدون احتساب سود را 11 هزار و 800 تومان اعالم کرد و 
افزود: در شرایط فعلی اگر تولیدکننده حداقل هر کیلوگرم قارچ تولیدی 
خود را 12 هزار تومان عرضه کند، متحمل زیان نمی شــوند، در غیر این 

صورت فروش با نرخ های کمتر به زیان پرورش دهندگان تمام می شود.
به گفته افشار، با خنک شدن هوا، ازدیاد مصرف، کاهش عرضه سایر 
سبزی ها و ازدیاد تقاضا برای غذاهای گرم پیش بینی می شود که قیمت 

قارچ در روزهای آتی به 14 هزار تومان برسد.
وی تولید روزانه قارچ کل کشور را 300 تا 400 تن اعالم کرد و گفت: 

با توجه به نیاز بازار، کمبودی در عرضه وجود ندارد.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی  درباره آخرین وضعیت 
صادرات قارچ خاطرنشــان کرد: در فصل تابستان مشکالت حمل ونقل و 
جابه جایی محصول در مرز منجر به کاهش صادرات شد، اما هم اکنون با 
متعادل شدن ارز زمینه صادرات فراهم است که با بهبود مشکالت گمرکی 
و حمل ونقل پیش بینی می شود که تا پایان سال میزان صادرات قارچ به 

عراق به رقمی حدود 20 تا 30 هزار تن برسد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ:
کمبود قارچ خوراکی در بازار نداریم

در فاصله دو هفته مانده به اربعین حسینی)ع(، 
برخی مــردم برای خرید بلیت رفت و برگشــت به 

شهرهای مرزی دچار مشکل هستند.
به گــزارش خبرنگار ما، هر ســاله جمعیت کثیری از 
کشورمان در نیمه دوم ماه صفر برای شرکت در آیین بزرگ 
راهپیمای اربعین راهی کربال میشــوند و امسال با توجه به 
اشــتیاق مضاعف مردم و تمهیدات فراهم شده، پیش بینی 
می شــود حداقل سه میلیون نفر تنها از ایران راهی عتبات 
عالیات شوند. به همین منظور از مدتها قبل، تدابیری برای 
تســهیل سفر زائران تدارک دیده شد، اما دو هفته مانده به 
اربعین، مــردم از کمبود بلیت و برخــی کمبودهای دیگر 

گالیه دارند.
برخی مردم در تماس با کیهان اظهار می کنند که قادر 
به خرید بلیت رفت و برگشت به مناطق مرزی برای ایام اوج 
سفرهای اربعینی نیستند. با بررسی برخی مسیرهای پرتردد 
از تهران به مناطق مرزی هم بلیتی یافت نشد. این در حالی 
است که به عنوان مثال، بلیتهای اتوبوس موجود برای مسیر 

تهران-مهران و تهران-شلمچه، با نرخ های نجومی 152 هزار 
تومان و 170 هزار تومان به فروش می رسد.

هــر چند هنوز دو هفته تــا روز اربعین باقی مانده، اما 
تجربه ســال های گذشته نشــان می دهد بسیاری از مردم 
برای جلوگیری از تراکــم جمعیت در مناطق مرزی، زمان 
سفر خود را زودتر انتخاب می کنند و امسال نیز زودتر از هر 
سال این سفرها آغاز شده است. به این ترتیب ضروری است 
مســئوالن ستاد اربعین که همواره بر توزیع سفرهای مردم 
تأکید داشته اند، نســبت به تأمین وسایل نقلیه فوق العاده 

تدبیر بیاندیشند.
در همین رابطه، معاون مسافری شرکت راه آهن از فروش 
450 هزار نفر-صندلی قطارهای برنامه ای و فوق العاده اربعین 
خبر داده و گفته است که احتمال برنامه ریزی برای قطارهای 

فوق العاده جدید هم وجود دارد.
میرحسن موسوی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره 
آخریــن وضعیت قطارهای فوق العــاده اربعین گفت: پیش 
فــروش بلیت قطارهای اربعین از چهارشــنبه 10 مهر آغاز 

شــد و قطارهای فوق العاده نیز برای مسیرهای خرمشهر و 
کرمانشاه راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه کلیــه صندلی های قطارهای اربعین 
بــرای ایام پیک تقاضا، به فروش رفته اســت، افزود: حتی 
قطارهای فوق العاده این مســیرها نیــز برای ایام منتهی به 
27 مهــر )اربعین( و چند روز پس از آن هم به فروش رفته 
و احتمال دارد بــرای راه اندازی قطارهای فوق العاده جدید، 

برنامه ریزی کنیم.
معاون مسافری شرکت راه آهن یادآور شد: تعداد ظرفیت 
صندلی قطار اربعین در سال جاری نسبت به سال گذشته 50 
درصد رشد داشته که عمدتا برای مسیرهای غرب و جنوب 
اســت اما باز هم تقاضا باالســت و همه ظرفیت به فروش 
رفته اســت. وی با تاکید بر اینکه تمام امکانات شرکت های 
ریلی و شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران برای ارائه 
خدمات به زائران اربعین بکار گرفته شده است، خاطرنشان 
کرد: سال گذشــته 296 هزار نفر- صندلی در شبکه ریلی 
برای زائران اربعین ظرفیت ایجاد کردیم که امسال به 450 

هزار نفر – صندلی افزایش یافت اما با توجه به اینکه تقاضا 
بســیار زیاد است همه این 450 هزار ظرفیت ایجاد شده به 

فروش رفته است.
درباره جدیدترین اخبار از وضعیت ترددهای اربعین هم 
گفتنی است، کمیته حمل ونقل و سوخت ستاد مرکزی اربعین 
در اطالعیه ای از ممنوعیت خروج سواری های شخصی از 15 

تا 30 مهر به مقصد عراق خبر داد.
همچنین معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای در گفت وگو با ایسنا اعالم کرد: اتوبوس های دربستی 
که البته به صورت یکطرفه می توانند زائران را به عراق ببرند 
و باید 24 ســاعته به کشور برگردند، تنها تا دو هفته دیگر 

می توانند این کار را انجام دهند.
دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی نیز در گفت وگو 
با خبرگزاری فــارس گفت: پروازها از ایران به فرودگاه های 
بغداد و نجف طبق برنامه در حال انجام است و شرکت های 
هواپیمایی هم برای سفرهای اربعین مجوزها را از فرودگاه های 

نجف و بغداد اخذ کرده اند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش 
ارزش پول در یکسال گذشته به معنی افزایش قدرت 
خرید نیســت، گفت: چنین توانی در طول بیش از 
یکسال گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش 

هم داشته است. 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به تازگی عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی در پیامی اینستاگرامی نوشــته که 
امروز درست نسبت به یک سال پیش، پول ملی 40 درصد 
تقویت شده و رشد تورم مهار شده و طلیعه رشد اقتصادی 

آشکار شده است. 
بعــد از این، رئیس جمهور نیز در جلســه هیئت دولت 
گفت: »بر اســاس گزارش بانک مرکــزی ارزش پول ملی، 
10 مهرماه امســال نسبت به 10 مهرماه پارسال 40 درصد 
افزایش پیدا کرده است. سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار 
و بانک مرکزی می گویند شــرایط تورمی ماه به ماه نسبت 

به ماه های قبل کاهش پیدا می کند؛ تورم در شــهریور 0.5 
درصد بوده و نقطه به نقطه ما در دو ماه گذشــته مجموعاً 
برای تولیدکننده )شاخص تولید کننده( 12 درصد در دو ماه 

کاهش پیدا کرده است.« 
در این رابطه کارشناسان اقتصادی معتقدند که اساسا 
مقایســه های اقتصادی معموال بر اســاس الگوهای زمانی 
چندماهه یا حداقل یک ســاله صورت می گیرد و مقایســه 
روزانه شاخص های اقتصادی امری غیر متداول است. از این 
گذشته مقایسه بین نرخ ارز با ارزش پول ملی بدون در نظر 
گرفتن شاخص قدرت خرید مقایسه ای کامل به نظر نمی رسد. 
قدرت ا... امام وردی، استاد دانشگاه با بیان این که افزایش 
ارزش پول ملی با توجه به تورم خارجی ســنجیده می شود، 
درباره آمارهای ارائه شده مبنی بر افزایش 40 درصدی ارزش 
پول ملی در 10 مهرماه امسال نسبت به سال گذشته گفت که 
این آمار براساس مقایسه تورم داخلی با تورم نرخ ارز به دست 

آمده است که براساس کاهش نوسانات قیمت دالر در مهرماه 
امسال نسبت به مهرماه سال گذشته به دست آمده است. 

وی با بیان این که مقایسه تورم داخلی و کاهش قیمت ارز 
ارتباطی به افزایش قدرت خرید ندارد، ادامه داد: اگر بخواهیم 
افزایش ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را با قدرت 
خرید مقایسه کنیم، نتیجه یکسان نخواهد بود؛ چرا که در 
طول بیش از یک سال گذشته در حوزه های مختلف کاالیی 

و غیرکاالیی افزایش جهشی قیمت ها را تجربه کرده ایم. 
این کارشناس اقتصادی به افزایش جهشی قیمت ها در 
بازارهای مسکن، بورس و طال هم اشاره کرد و گفت: در برخی 
از این حوزه ها تورم تا 200 درصد هم افزایش داشــته است 
که براین اســاس این آمارهای ارائه شده به معنای افزایش 

قدرت خرید مردم نخواهد بود. 
امام وردی با اشاره به تفسیرپذیری شاخص های آماری 
در شــرایط مختلف ادامه داد: اگــر بخواهیم قدرت خرید 

را مالک تفســیر این آمارهای ارائه شــده توســط مقامات 
اقتصادی قــرار دهیم، لزوما اتفاق خاصــی رخ نداده و آن 
 چیــزی هم که مردم در بازار احســاس می کنند این نکته 

را تایید می کند. 
وی با بیان این که مقایسه ضروری در شرایط فعلی باید 
براساس توان خرید مردم انجام شود گفت: چنین توانی در 
طول بیش از یکسال گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه 
کاهش هم داشته است؛ بنابراین نمی توان آمار ارائه شده را 
به عنوان مالکی برای افزایش قدرت خرید در نظر گرفت. 

گفتنی اســت، گزارش اخیر مرکز آمار ایران حاکی از 
تورم باالتر از 50 درصدی در شــش اســتان می باشد، در 
شــهریورماه سال جاری، نرخ تورم در استانهای ایالم 51.9 
درصد، کردســتان 51.1 درصــد، چهارمحال و بختیاری و 
خراســان جنوبی 50.3 درصد و لرستان و خراسان شمالی 

50 درصد شده است.

فایننشال تایمز نوشت: بورس ایران طی 1۲ ماه 
گذشته عملکرد موفقی داشته و توانسته است رقبا 

را کنار بزند.
به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از فایننشنال تایمز، 
طی 12 ماه گذشــته بورس ایران یا به عبارت دیگر بورس 
تهران بهترین عملکرد را در میان بورس های جهان داشــته 
اســت. در حالی که طی سال گذشــته شاهد آن بودیم که 
تحریم های  آمریکا  تا حدودی بر روند معامالت بورس تهران 
اثرگذار بود اما این بازار مالی توانسته است طی 12 ماه گذشته 

به یکی از بورس های با بهترین عملکرد در جهان تبدیل شود. 
یکی از اصلی ترین دالیل این مســئله ورود سرمایه گذاران 

بیشتر به این بازار بوده است.
با توجه به آنکه نرخ تورم در ایران طی چند سال اخیر 
افزایش یافته اما نرخ سود بانکی باال نرفته است، کارشناسان 
می گویند که این دو مسئله سرمایه داران را به سمت بازارهای 
سهام سوق داده است. این مسئله باعث شد تا بورس تهران 
صعود قابل توجهی را تجربه کند و این در حالی اســت که 
در ســه ماهه نخست سال 2018 و به دلیل نگرانی از بروز 

درگیری نظامی و همچنین رکود اقتصادی بازار در شرایط 
صف فروش قرار داشت.

طی 12 ماه گذشــته شاهد آن بودیم که ارزش بورس 
تهران  حدود 70 درصد رشد داشته و در واقع عملکرد بهتری 

را از هر بورس دیگری در جهان داشته است.
به گفته یک مدیر شــرکت مدیریت سرمایه گذاری که 
خواست نامش فاش نشود، بورس تهران نشان داد که می تواند 
با هرگونه نوسان بازار ارز مقابله کرده و بهترین جایی است 
که افراد می توانند از ارزش پول خود در آن محافظت کنند.

علی رغم آنکه طی 12 ماه گذشته ارزش دالری بورس 
تهران دو برابر شده است،  اما هنوز نتوانسته به بیشینه خود 
در سال 2014 دست یابد. کارشناسان انتظار دارند که شاهد 
اصالح قیمت شــرکت های کوچک و بزرگ در بورس تهران 

در آینده باشیم.
تحریم های علیه ایران باعث شده است که سرمایه گذاری 
خارجی قابل توجهی به بورس تهران نســبت به قبل اضافه 
نشود و در محدوده 50 میلیون دالر که از سال 2018 شاهد 

آن بوده ایم باقی مانده باشد.

 یک کارآفرین برتر گفت: با یک ایده کامأل جدید توانسته ایم 
 گام ارزشمندی در حمایت از پوشاک مردانه داخلی برداریم.

حسن باغبانیان ، مدیر منتخب نمونه جوان کشور در سال 1396 تصریح 
کرد: با یک ایده کامأل جدید توانســته ایم گام ارزشمندی در حمایت از 
پوشــاک مردانه داخلی برداریم که این روند در حوزه پوشاک بچه گانه و 

زنانه نیز طی فازهای بعدی اجرایی می گردد. 
وی به نحوه عملکرد سرویس رایگان پرو کت و شلوار در محل اشاره 
و تأکیــد کرد: این ســرویس با نام یقه اقدام بــه انجام پرو رایگان کت و 
شــلوار مردانه در محل می کند که مورد اقبال مشتریان و تولیدکنندگان 

نیز قرار گرفته است. 
خالق برند یقه ادامه داد: با تماس با شماره1449 و یا ارسال پیامک 
بــه 20001449 ، بدون حتی یک ریال هزینــه ، در کمال آرامش و در 
زمانی اندک ، حدود50 دســت کت و شلوار درطرح ها ، رنگ ها ، جنس ها و 
قیمت های مختلف برای انجام پرو رایگان در محلی که مشتریان محترم 
سفارش داده اند ، با خودروهای مخصوص حمل لباس ، توسط دو استایلیست 
آموزش دیده و مجرب ، در دسترس شهروندان تهرانی قرار می گیرد که در 
فازهای بعدی در دیگر کالن شــهرها نیز قابل اجرا خواهد بود که همین 
امر باعث ایجاد اشــتغال مستقیم و غیرمستقیم برای تعداد قابل توجهی 

از جوانان نیز می گردد. 
حسن باغبانیان ضمن اعالم آمادگی کامل برای اعطای نمایندگی یقه 
به کلیه شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت ، در راستای ایجاد اشتغال 
و کارآفرینی در سطح گسترده تر گفت: حمایت از تولید داخل و رونق تولید ، 
صرفه جویــی در وقت ، کاهش ترافیک ، کاهش آلودگی هوا ، ارائه تخفیف 
8 درصــدی از فاکتور فروش و همچنین هدیه 7 میلیون ریالی در قالب 

بن کارت از دیگر مزیت های سرویس پرو رایگان لباس در محل است. 
وی یکی دیگر از مزایای این ســرویس را خدمات خیاطی رایگان در 
محــل اعالم کرد و افزود: آمادگی کامل داریم که با کلیه تولیدکنندگان 
پوشاک داخلی وارد مذاکره شده و با استفاده از زیرساخت های ایجاد شده 

در این سرویس نسبت به ارائه و فروش اقالم آنان اقدام  نماییم.

 ایده یک کارآفرین 
برای حمایت از پوشاک داخلی

با نزدیک شــدن زمان بررسی طرح بانکداری 
جمهوری اسالمی در مجلس شورای اسالمی، جمعی 
از اقتصاددانان و صاحبنظران حوزه بانکداری اسالمی 

نسبت به تبعات آن هشدار دادند.
اواخر مردادماه امســال، رئیس کمیسیون اقتصادی در 
گفت و گو با خبرگزاری خانــه ملت گفت: »از هفته آینده 
طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران ماده به ماده مورد 
بررســی قرار می گیرد و تا پایان شهریور نهایی می شود.« 
الیاس حضرتی مدعی شد: »امیدوارم با این اقدام کمیسیون 
اقتصادی استقالل بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند 

ربوی بودن نظام بانکداری به صفر رسانده شود«.
این اظهارات باعث شد گروهی از اقتصاددانان حوزوی 
و دانشــگاهی را کــه در زمینه بانکداری اســالمی دارای 
ســابقه تحقیق و بعضاً صاحب تجربه هستند، در نامه ای 
به نمایندگان مجلس شــوری اسالمی، با بیان ده مورد از 
اشکاالت اساسی تر طرح جدید، درمورد نقائص آن هشدار 
دهنــد. در این نامه که در اختیار کیهان قرار گرفته، آمده 
است: »اگر گروهی از نمایندگان مجلس که بیشتر وقت شان 
صرف جناح بندی های سیاســی و مسائل حاشیه ای شده 
است، برای جبران کم کاری گذشته و جلب افکار عمومی 
در ماه های آخر، در تصویب لوایح و طرح ها عجله کنند، به 

یقین، سنگ بنای کجی نهاده می شود که آتش انتقاد ها را 
تیزتر و گســترده تر خواهد ساخت و به جای گره گشایی، 
سد راه فعاالن اقتصادی خواهد شد؛ چنانکه اکنون در مورد 

تصویب قانون تجارت شاهد آنیم«. 
این 21 کارشناس اقتصادی با اشاره به »عدم بهره گیری 
از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح«، اظهار کردند: 
»اشــکال دیگر اینکه تدوین مواد طرح جدید بانکداری در 
فضایی دو قطبی انجام شد... نتیجه این شد که نمایندگان 
تدوین کننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی 
مجبور به عقب نشینی و تغییر مواد طرح شدند. این بود که 
بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت... افزون 
بر این مطابق ماده 210 قرار اســت از تاریخ اجرا، قوانین 
مهم پولي و بانکي کشور ملغي شود درحالی که این طرح 
همه مواد قانونی موجود در قوانین قبل را پوشش نمی دهد«.

سومین عامل مورد اشاره آنان، »عدم توجه به مشکالت 
ساختاری« است؛ »ساختار اصلی بانک های تجاری بر یک 
امر استوار اســت ) مبلغ – مدت – نرخ – جریمه( مطالعه 
تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون به خوبی بیانگر 
این واقعیت است. بانک در برابر تغییر کارکردش مقاومت 
می کند. دلیل اصلی اینکه در 35 ســال گذشــته بانک ها 
عقود شــرعی را غالبا به صورت صوری اجرا کرده اند همین 

امر است... این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار 
طراحی شده و پیش فرض قانون فعلی نیز همین امر است 
و این همه تخلف و صوری  سازی و... معلول آن است. برخی 
از اموری که در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است 

که تاکنون تخلف محسوب می شد«. 
 این اقتصاددنان با تأکید بر »عدم حل مشکل صوری  سازی«

گفته اند: »پس از تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت 
تســهیالت خواهد شد و صوری  سازی قراردادها نه تنها از 

بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت«.
این کارشناســان درباره »قانونــی کردن اخذ جریمه 
تأخیر« تأکید کردند: »بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه 

تأخیر کاماًل قانونی خواهد شد«.
ششــمین اشکال 21 استاد دانشگاه، آن است که »در 
طرح حاضر برای حل این مسئله و ضابطه مند کردن موضوع 

خلق پول، راهکار قابل قبولی ارائه نشده است«.
درمورد »بی توجهی به مشــکل بنگاه داری بانک ها و 
دست اندازی شان به بازار سرمایه« نیز آمده است: »در این 
طرح نه تنها برای این امور چاره اندیشی نشده، بلکه دست 

بانک ها را در این زمینه بازگذارده است«.
» جایگاه نامناسب شورای فقهی« دیگر موردی است 
که این افراد نسبت به آن هشدار داده و گفته اند:»در طرح 

حاضر این جایگاه را تنزل داده و شــورای فقهی را یکی از 
سه شورای تخصصی هیئت عالی به شمار آورده که جنبه 
مشــورتی شــورای فقهی را تقویت کرده و از استقالل آن 

کاسته است«.
ایــن اقتصاددانان درباره »ســاختار نامناســب بانک 
مرکــزی« و » اقتدار فوق العاده رئیس کل« در طرح جدید 
تصریح کردند: شعار تدوین کنندگان طرح جدید در چند 
سال گذشــته، افزایش »اقتدار بانک مرکزی« بوده است 
ولی در نسخه اخیر طرح، »اقتدار رئیس کل بانک مرکزی« 
فوق العاده افزایش یافته است که این لزوماً به معنای اقتدار 
بانک مرکزی نیســت. در پایان آمده است: »الزم است در 
مورد تصویب طرح تأمل و دقت بیش تری به خرج داده شود. 
هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می کوشند به هر 
قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع تر 
آن را در مجلس به تصویب رسانند و این به صالح اقتصاد 
کشور نیست«. در این نامه پیشــنهاد شده است: »موارد 
مثبــت این طرح در قالب چنــد ماده به صورت الحاقیه به 
قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شود. همچنین ساز 
و کار جامعی توســط خود مجلس برای استفاده از تمامی 
صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی با لوازم بایستۀ آن طراحی 

و تصویب شود«.

هشدار ۲1 اقتصاددان: 

طرح مجلس برای اصالح نظام بانکی شتابزده است

عزت اهلل ضرغامی با انتقاد از خصوصی  ســازی در صنایع 
کشور نوشت: با نمایندگان کارگران کنتور سازی به دادگستری 
رفتیم و با رئیس جوان و با انگیزه آن صحبت کردیم. با ما همراه 
بود. هر کاری الزم باشد انجام می دهیم تا چراغ تولید کارخانه 

مجددا روشن شود.
به گزارش فارس، سید عزت اهلل ضرغامی پس از حضور در کارخانه 

کنتور  سازی قزوین در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: 
در محل کارخانه بحران زده کنتور سازی ایران در قزوین، با کارگران 

و کارکنان زحمتکش و نجیب آنجا گفت و گو کردم.
این خصوصی بازی لعنتی، حسابی وبال گردن تولید در کشور شده 
است. در حالی که مردم مدت ها در نوبت دریافت کنتور هستند، این 
کارخانه، که محور اصلی تولید و تامین کنتور برق مورد نیاز کشور است، 
در عیــن برخورداری از چند صد هزار قطعه آماده و عوامل فنی ماهر، 

مدتهاست که تعطیل شده و حقوق پرسنل آن پرداخت نشده است.
صفت »نجیب« واقعا برازنده این بچه هاست. علیرغم مشکالت فراوان 
معیشتی و کم توجهی مسئوالن در حل مشکل مدیریتی این کارخانه، 
آنان همچنان با نزاکت و اخالق و تعهد و انگیزه برای راه اندازی مجدد 

کارخانه تالش می کنند.
از زمان واگذاری، بخش زیادی از ســرمایه کارخانه توســط مدیر 
جدید به فروش رفته و بســیاری از نیروهای فنی و ماهر که ســرمایه 

تولید هستند تعدیل شده اند!
کارخانه کنتور  سازی که از سال 1347 ،در شهر صنعتی البرز قزوین 
تاسیس شــده یکی از قطب های تولید در حوزه کاالهای الکترونیکی 
به شمار می رود و ظرفیت توسعه بسیار بیشتر از آنچه که بود، داشته 

است که متاسفانه فعال کل کارخانه تعطیل است!
با نمایندگان کارگران به دادگستری رفتیم و با رئیس جوان و با انگیزه 
آن صحبت کردیم. با ما همراه بود. هر کاری الزم باشد انجام می دهیم 
تا چراغ تولید این کارخانه در سال »رونق تولید« مجددا روشن شود.

ضرغامی پس از حضور در کارخانه کنتور  سازی:
»خصوصی بازی« 

وبال گردن تولید شده است

سود و زیان و توقف نماد
قسمت ششم

)EPS( مفهوم نهم: سود پیش بینی شده
عبارتست از سود عایدی شرکت به ازای هر سهم که توسط شرکت 

پیش بینی می شود.
در ابتدای ســال مالی، هر شرکت سود تخمینی خود را براساس 
نظر هیئت مدیره شرکت تخمین می زند و به سهامداران اعالم می کند. 
معموالً این اعالم سود با محافظه کاری صورت می گیرد. سود پیش بینی 

شده در قیمت سهم تأثیر مستقیم دارد.
برای به دســت آوردن EPS باید سود خالص شرکت )پس از کسر 
مالیات( را بر تعداد ســهام شرکت تقسیم نمود. عدد EPS را می توان 
در صورت سود و زیان شرکت ها با عنوان »سود هر سهم پس از کسر 

مالیات« پیدا کرد.
مفهوم دهم: تعدیل سود

تغییرات سود پیش بینی شــده )EPS( شرکتها طی سال مالی را 
تعدیل می گویند.

پس از آنکه سال مالی شروع شد، بسته به روند عملکردی شرکت، 
هیئت مدیره تخمینی که از مقدار EPS ارائه داده بودند رابه رقمی واقعی 

نزدیک تر می کنند یا اصطالحاً آن را تعدیل می کنند.
تعدیل به دو صورت می باشد. تعدیل مثبت که به افزایش EPS منجر 
می شود و تعدیل منفی که به کاهش EPS می انجامد. تعدیل مثبت و 
منفی بر روی قیمت معامالتی سهم نیز تاثیر مثبت و منفی می گذارد.

مفهوم یازدهم: بسته شدن نماد
هر گونه تغییر، اعم از تغییر در اصول اساسی شرکت به مانند تغییر 
محل، تعدیل EPS، افزایش سرمایه و تعیین اعضای هیئت مدیره و ...تنها 

در صورتی امکان پذیر است که نماد معامالتی شرکت بسته شود.
یعنی معامالت ســهام شرکت تا زمان تصمیم گیری درخصوص 
موارد فوق تعطیل خواهد شــد و نماد شــرکت در تابلوی بورس به 

وضعیت متوقف درخواهد آمد.
الزم به ذکر اســت، بعد از تصمیم گیری درخصوص موارد فوق و 
با اجازه ســازمان بورس، سهام شرکت مورد نظر با قیمت جدید وارد 
تابلو خواهد شد یا اصطالحاً نماد بازگشایی می شود و در اولین روز باز 
شــدن، سهام از قانون حجم مبنا پیروی نکرده و مانند روزهای دیگر 

سقف و کف قیمتی مجاز نخواهد داشت.

یک مسئول بخش صنعت: 

دولت قانون معافیت مالیاتی صنایع کوچک را اجرا نمی کند

دو هفته مانده به اربعین حسینی)ع(

سرگردانی مردم در خرید بلیت برای راهپیمایی اربعین

فایننشال تایمز: طی یک سال اخیر

بورس ایران یکی از بهترین عملکردها را داشته است


