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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امکان افزایش اقساط 
کاالکارت بانک مهر

امکان افزایش اقساط کاالکارت های ۶ماهه بانک 
مهر به ۱۲ماه فراهم شد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
افــراد  مهــر،  قرض الحســنه  بانــک 
از ســوی اشــخاص  معرفــی شــده 
حقوقــی می توانند با تودیع مبلغی 
در ســپرده معرفی شــده نزد بانک 
نســبت بــه افزایــش بازپرداخــت کاالکارت هــای ۶ماهــه 
اقدام كنند. این افزایش متناسب با مدت زمان و مبلغ 

تودیع شده است.
تســهیالت  پرداخــت  امــکان  اســاس  همیــن  بــر 
پذیرنــدگان  بــرای  ۱۲ماهــه  بازپرداخــت  بــا  کاالکارت 
۶ماهه فراهم شده است. مشتریان محترم می توانند 
بــا مراجعــه بــه شــعب بانــک مهــر نســبت به ایــن كار 

اقدام كنند.

رونمایی از »ارزش کارت« 
بانک ملت

بــا  اطلــس  ارزش آفریــن  خدمــت جدیــد شــرکت 
عنــوان کارت اعتبــاری ارزش کارت بــا حضور مدیرعامل 

بانک ملت، به صورت رسمی رونمایی شد.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بیگدلــی  محمــد  ملــت،  بانــک 
مدیرعامــل بانــک ملــت، بــا اشــاره 
بــه ایــن نکتــه کــه کارت اعتبــاری 
شــرکت  همــکاری  بــا  ارزش کارت 
ارزش آفریــن اطلــس، گــروه مالــی 
ملــت و ایــن بانــک بــه عنــوان یــک محصــول جدیــد و 
پرطرفدار بانکی طراحی و تولید شده است گفت: تولید 
این محصول اقدام ارزشــمندی اســت که در آن از منابع 
بانــک اســتفاده نمی شــود و در عیــن حــال به مشــتریان 
هــم بــرای دریافــت ســود و مبالــغ تســهیالت، فشــاری 
وارد نمی شــود و همــه چیــز بــر اســاس توافق شــرکت و 

فروشندگان کاال و خدمات تعیین می شود.
هــم  فروشــندگان،  بــرای  هــم  را  کارت  ایــن  او 
تولیدکننــدگان، هم شــرکت، هم مشــتریان و هم بانک 
دارای منافــع خوبــی خوانــد و اظهارکــرد: طراحــی ایــن 
محصــول یــک حرکــت چندجانبــه اســت و امیدواریم که 
همــه شــرکت های زیرمجموعــه از ایــن کار الگو بگیرند و 
بــا بهره گیری از توانمندی و پتانســیل شــرکت های دیگر 
بانــک، تامیــن نیازهــای مشــتریان را در دســتور کار قرار 
دهنــد و از ایــن طریق برای خود نیــز درآمد خوبی ایجاد 

کنند.
علیرضــا ابراهیم پــور، مدیرعامــل گــروه مالــی ملت 
هــم بــا قدردانــی از حمایت هــای مدیرعامــل و اعضــای 
هیــات مدیــره بانــک ملــت در طراحــی و اجرایــی شــدن 
ارزش کارت، گفت: ما در این کارت از منابع فروشگاه ها 
اســتفاده می کنیم و بازپرداخت اقســاط فروشگاه ها نیز 

تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.
تســهیالت  اقســاط  بازپرداخــت  او،  گفتــه  بــه 
حقــوق  محــل  از  و  ســازمان ها  ســوی  از  ارزش کارت 
کارکنان، تضمین می شــود به همین دلیل، فروشــگاه ها 

استقبال زیادی از این خدمت خواهند کرد.
جعفر حق شــناس، مدیرعامل شرکت ارزش آفرین 
اطلــس هــم صــدور کارت اعتبــاری ارزش کارت را باعــث 
افزایش قدرت خرید، فراهم شدن امکان خرید اعتباری 
و اقســاطی، فراهم شــدن امکان انتخاب تعداد اقســاط 
و تســویه قطعــی پیــش از سررســید، دانســت و گفــت: 
جلوگیــری از افزایــش نقدینگــی و پــول کاغــذی، کاهش 
تــورم، عــدم نیــاز بــه ضامــن و تشــریفات اداری خــاص، 
قابلیــت شــارژ مجــدد و ...از جملــه مزایــای ایــن کارت 

است.

 5 شعبه اگزیم بانک
در جمع شعب برتر 

بانک های کشور
پنج رئیس شعبه از شعب بانک توسعه صادرات 
بــه عنــوان روســای شــعب منتخــب بــر اســاس کیفیت 
مدیریت در دوران اشــاعه ویروس کرونا در یازدهمین 
موفــق  روســای  گردهمایــی 

بانک های کشور معرفی شدند.
روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
در  صــادرات،  توســعه  بانــک 
روســای  گردهمایــی  یازدهمیــن 
کشــور  بانک هــای  شــعب  موفــق 
کــه یکشــنبه ۲۶بهمن 99بــا حضور اکبــر کمیجانی قائم 
مقــام بانــک مرکــزی و فرشــاد حیــدری رئیــس موسســه 
آمــوزش عالــی بانکــداری به صــورت مجازی برگزار شــد، 
آقایان سعید نیکنام، رئیس وقت شعبه مرکزی، سعید 
رضایــی رئیــس شــعبه اراک، صولــت امینــی شــلمزاری 
رئیس وقت شعبه شهرکرد، نیما بزرگمهر رئیس شعبه 
اصفهــان و فریــد کامیابــی رئیــس شــعبه زنجــان بانــک 
توســعه صادرات ایــران به عنوان روســای برتربانک های 

کشور معرفی شدند.
فرآیند انتخاب شعب برتر بر مبنای حجم عملیات 
همچــون  مختلفــی  عملکــردی  شــاخص های  رشــد  و 
تســهیالت پرداختــی، ســپرده ها، ضمانتنامه  های صادره، 
بــروات و اعتبــارات اســنادی، اعتبارات اســنادی داخلی، 
حوالجــات ارزی، خریــد و فروش ارز و کاهش معوقات، 
و  جدیــد  مشــتریان  جــذب  و  بازاریابــی  فعالیت هــای 
بــه تعــداد  بــا توجــه  همچنیــن ســایر عملیــات شــعب 

نیروهای انسانی موجود انجام پذیرفته است.

آغاز ارائه سرویس درقالب 
 پلتفرم »بانکداری باز«

در بانک رفاه
اطالعــات  فنــاوری  امــور  در  مدیرعامــل  معــاون 
بانــک رفــاه، از آغــاز ارائــه ســرویس در قالــب پلتفــرم 

و  داد  خبــر  بــاز  بانکــداری 
گفــت: این پلتفــرم، به صورت 
بهره بــرداری  مــورد  آزمایشــی 
قــرار گرفتــه اســت و در حــال 
حاضر مقدمات ارائه ســرویس 
بــه »هــاب شــاهین«، در ایــن 
قالب عملیاتی شده و در ادامه 

امــکان ارائه خدمــات به فین تک ها و توســعه دهندگان 
خدمات فناوری اطالعات میسر خواهد شد.

بــه گزارش روابط عمومی بانــک رفاه، معاون مدیر 
عامــل در امــور فنــاوری اطالعــات ایــن بانــک، طراحــی و 
بهره بــرداری از پلتفــرم بانکــداری بــاز را یکــی از ارکان 
تحــول دیجیتــال در بانــک رفــاه توصیــف کــرد و گفــت: 
تحــول دیجیتــال دارای چند خصیصه و ویژگی اســت که 
یکی از خصایص و ویژگی های اصلی آن، پلتفرم محوری 

است.
او افزود: عالوه بر پلتفرم محوری موضوعاتی نظیر 
تجربه محوری، داده محوری، نوآوری محوری، الگوریتم 
محوری و اکوسیستم محوری به عنوان خصایص اصلی 

موضوع تحول دیجیتال مطرح هستند.
معــاون مدیرعامــل در امور فنــاوری اطالعات بانک 
رفــاه، همچنیــن تمرکــز بــر روی افزایش امــکان پردازش 
تراکنش هــای همزمــان، پایدارســازی و دســترس پذیری 
ســامانه های عملیاتــی بانک، احراز هویــت غیرحضوری، 
پیاده ســازی امضــای دیجیتــال و ارائــه حداکثری خدمات 
بانکی به صورت مجازی و غیرحضوری توسعه محصول 
موبایلــی،  اپلیکیشــن های  ســوپر  توســعه  پــول،  کیــف 
مدرن ســازی سامانه های عملیاتی )core(، ارائه خدمات 
دســتگاه های  طریــق  از  لمســی  غیــر  و  کارت  بــدون 
خودپــرداز و ...را از جملــه برنامه هــای کلیدی در دســت 

اقدام در حوزه فناوری اطالعات بانک رفاه عنوان کرد.

 انعقاد تفاهم نامه

 همکاری بانک دی

با شرکت ملی پست
بــه منظــور افزایش ســرعت و کیفیــت خدمات به 
مشتریان بانک، مدیران عامل بانک دی و شرکت ملی 

پست ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
بانــک دی، برات کریمی، مدیرعامل 
بانــک دی در مراســم امضــای ایــن 
از  اســتفاده  لــزوم  بــر  تفاهم نامــه 
در  پســتی  شــبکه  ظرفیت هــای 

گسترش ارائه خدمات بانکی به مشتریان تأکید کرد.
او گفــت: امــروزه مدیریــت هزینه هــای ســازمان از 
طریــق برون ســپاری برخــی از خدمــات، بــه یــک هــدف 
استراتژیک تبدیل شده است که نقش مهمی در کاهش 
هزینه ها و تســریع در ارائه خدمات به مشــتریان دارد. 
کریمی افزود: در بانک دی نیز با توجه به شبکه محدود 
شعب در سراسر کشور و لزوم خدمت رسانی باکیفیت 
به مشتریان در سریع ترین زمان ممکن در اقصی نقاط 
میهن، در کنار توسعه و تجهیز زیرساخت های بانکداری 
الکترونیک، برون ســپاری برخی از خدمات مشــتریان به 
یــک الــزام عملیاتــی و کارکــردی تبدیــل شــده اســت کــه 
انعقاد تفاهم نامه همکاری با شــرکت ملی پســت ایران 

در همین راستا صورت می گیرد.
بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه، شــرکت ملــی پســت 
جمهــوری اســالمی ایــران خدماتــی ماننــد انجــام فرآینــد 
تحویــل  و  درخواســت  دســته ای،  حســاب  افتتــاح 
و  بدهــکار  مشــتریان  بــه  اخطاریــه  ابــالغ  دســته چک، 
ضامنین، درخواست غیرحضوری و پرداخت تسهیالت و 
برخی دیگر از خدمات به درخواســت بانک دی را انجام 

خواهد داد.

 تمدید قرارداد همکاری

بیمه دی با انجمن اهدای 
عضو ایرانیان

بیمــه دی قــرارداد همکاری خود بــا انجمن اهدای 
عضــو ایرانیــان را تمدیــد کــرد تــا یک ســال دیگــر حامی 

»جانبخش «ها و فرهنگ اهدای عضو بماند.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
تمدیــد  آییــن  دی،  بیمــه  شــرکت 
همکاری بیمه دی و انجمن اهدای 
عضــو ایرانیان بــا حضور مدیرعامل 
انجمــن  مدیرعامــل  و  دی  بیمــه 

اهدای عضو ایرانیان انجام شد. در این مراسم محمدرضا 
کشــاورز مدیرعامل بیمه دی با اشــاره به اهمیت اهدای 
و  شــرکت ها  اصلــی  رکن هــای  از  یکــی  گفــت:  عضــو، 
برندهــای تجاری برتر در دنیا، مســئولیت های اجتماعی 
اســت. ما انجمن اهدای عضو ایرانیان را انتخاب کردیم 
تا عالوه بر اشاعه فرهنگ اهدای عضو بتوانیم، خانواده 
اهدا کنندگان عضو را تحت حمایت خود قرار دهیم. به 
نظــرم یکــی از وظایف اصلی شــرکت های بیمه، توجه به 

این گونه حمایت هاست.
کشــاورز بیان کرد: واژه »جانبخش« پیشنهاد تیم 
خــالق بیمــه دی بــود و خوشــحالیم کــه ایــن شــرکت در 
فرهنگ ســازی اهدای عضو و عمومی شــدن این واژه در 

کشور، موثر بوده است.
خانواده هــای  از  حمایتــش  دی  بیمــه  افــزود:  او 
جانبخــش را در قالــب بیمه  نامه هــا و رفــع نیازهایــی که 
دارنــد، شــروع کــرده اســت. بســیار خرســندیم کــه در 
ایجــاد جانبخــش و اشــاعه فرهنــگ آن در کشــور نقش 

داشته ایم.

بــه گفته مدیــر عامل شــرکت فرابورس 
ایــران، اکنون نمی توان بــه هیچ عنوان زمان 
مشــخصی را بــرای عرضه ســهام ســرخابی ها 
در فرابورس اعالم کرد، اما فرابورس از همه 
لحــاظ آمادگــی الزم بــرای پذیرش ســهام این 

دو باشگاه را دارد.
امیر هامونــی روز گذشــته در گفت وگــو 
بــا ایرنا درباره آخریــن وضع واگذاری و عرضه 
ســهام اســتقالل و پرســپولیس در فرابــورس 
ســازمان  دولــت،  پشــتکار  و  همــت  گفــت: 
خصوصی سازی و هیات واگذاری در سال ٩٩ 
برای واگذاری ســهام اســتقالل و پرســپولیس 
نســبت به ســال های گذشــته بی ســابقه بوده 
اســت و در ایــن زمــان تالش هــای گســترده ای 
از ســوی ســازمان های مختلف برای به نتیجه 
رســاندن ایــن عرضه و واگــذاری صورت گرفته 

است.
او اظهــار کــرد: ســازمان خصوصی ســازی 
ایــن  بــرای  را  خوبــی  مســتندات  و  مــدارک 
واگذاری در اختیار شرکت فرابورس قرار داده 
و استقالل تا حدودی به لحاظ انجام برخی از 

فرآیندها عقب تر از پرسپولیس است.
هامونی با تاکید بر اینکه مدارک باشگاه 
پرســپولیس در اختیــار شــرکت فرابورس قرار 
گرفته است، یادآور شد: جلسه پیش پذیرش 
سهام این باشگاه برگزار شده است و در این 
میــان برخــی از پیگیری هــا از ســوی ســازمان 
خصوصی سازی برای زودتر به نتیجه رساندن 

این عرضه در حال انجام است.
مدیر عامل شرکت فرابورس ایران اظهار 
کرد: اکنون بحث مهمی که برای نهایی شدن 
دارد  وجــود  فرابــورس  بــه  ســرخابی ها  ورود 
ایــن اســت کــه زمانــی باشــگاه ها وارد بــورس 

می شــوند مــردم شــریک آینده این شــرکت ها 
ســال  ســالیان  اســت  قــرار  و  بــود  خواهنــد 
سهامدار این شرکت ها باقی بمانند؛ بنابراین 
بایــد ایــن باشــگاه ها برنامــه ای را بــرای تــداوم 
فعالیت، ســودآوری مســتمر و تکرارشونده به 

فرابورس ارائه دهند.
او اظهار کرد: مســئوالن این دو باشــگاه 
در ایــن زمینــه شــاید الزم باشــد قراردادهایی 
را با اسپانســرها و شــرکت ها امضا کنند تا از 
طریــق آنهــا نقدینگــی به صورت مســتمر وارد 
این باشــگاه ها شــود و به صورت ساالنه پولی 

را از طریق اسپانسرها دریافت کنند.
اینکــه در صورتی کــه  بیــان  بــا  هامونــی 
دو  ایــن  درآمدزایــی  بــرای  مســتمری  برنامــه 
باشــگاه وجــود نداشــته باشــد، اقــدام مربــوط 

بــه پذیــرش آنهــا در فرابــورس ســخت خواهد 
شــد و مسیر ســخت و طاقت فرسایی را برای 
حضــور آنها در فرابورس پیش بینی می شــود، 
گفت: این دو باشگاه باید همه تالش خود را 
بــرای ایجاد درآمدزایی باثبــات و پایدار به کار 
گیرنــد تــا بتوانند همیشــه نفعــی را به این دو 

مجموعه ورزشی برسانند.
مدیــر عامــل شــرکت فرابــورس ایران با 
یادآوری اینکه در مورد دو باشــگاه اســتقالل 
و پرســپولیس با برخی از مســایل غیرمترقبه 
مثــال،  بــرای  افــزود:  هســتیم،  روبــرو 
قهرمانــی  مرحلــه  بــه  امســال  پرســپولیس 
جــام باشــگاه های آســیا رســیده اســت و در 
صورت هــای مالــی خــود درآمــدی را از محــل 
کــرده  دریافــت  جــام  ایــن  قهرمانــی  نائــب 

اســت، ایــن موضوع چه میــزان احتمال دارد 
کــه ســال آینده برای پرســپولیس رخ دهد و 
در ایــن زمینــه رقم واردشــده بــه صورت های 
مالــی بســیار قابل توجه اســت کــه نتیجه به 
دســت آوردن یا نیاوردن آن می تواند بســیار 

با یکدیگر متقاوت باشــد.
او خاطرنشــان کــرد: فــروش بازیکــن نیز 
از جملــه مســایلی اســت کــه می توانــد تاثیــر 
متفاوتــی را در صورت هــای مالــی باشــگاه ها 
داشــته باشــد، به عنوان مثال، ســال گذشــته 
بازیکنی به یکی از باشگاه های معتبر اروپایی 
فروختــه شــد که درآمــد قابل توجهــی را برای 

پرسپولیس ایجاد کرد.
هامونــی یــادآور شــد: هر ســال می توان 
دیگــر  بــه  تــا  داد  آمــوزش  را  بازیکــن  چنــد 
باشــگاه ها فروخته شــود که باشــگاه می تواند 
از این محل درآمد قابل توجهی را کسب کند 
و ایــن مســایل، نــکات بســیار مهمی هســتند 
کــه باشــگاه ها بایــد به طور حتم بــه آن توجه 

داشته باشند.
ایــران  فرابــورس  شــرکت  عامــل  مدیــر 
در  ســرخابی ها  ســهام  عرضــه  زمــان  دربــاره 
بــه  بســته  موضــوع  ایــن  گفــت:  فرابــورس 
برنامه هــای مســئوالن در هیــات پذیرش دارد 
کــه ایــن دو باشــگاه بــه چــه صــورت در هیات 
پذیــرش ظاهــر شــوند و حــرف نهایی از ســوی 

این هیات مطرح می شود.
مســائل  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تاکیــد  او 
مطرح شــده اکنــون نمی تــوان بــه هیــچ عنوان 
ســهام  عرضــه  بــرای  را  مشــخصی  زمــان 
امــا  کــرد  اعــالم  فرابــورس  در  ســرخابی ها 
فرابــورس از همــه لحــاظ آمادگــی الزم بــرای 

پذیرش سهام این دو باشگاه را دارد.

علیرضــا ناصرپــور معــاون توســعه بــازار 
ایــران  کاالی  بــورس  اقتصــادی  مطالعــات  و 
کشــور  مالیاتــی  امــور  ســازمان  موافقــت  از 
بــا ســازوکار اجرایــی رفــع ابهامــات مالیاتــی 
ســپرده  گواهــی  ابــزار  در  ســرمایه گذاران 
کاالیــی در بــورس کاالی ایــران خبــر داد تــا 
ایــن معامالت با حمایت های ســازمان بورس 
ورود  و  توســعه  مســیر  در  بهــادار  اوراق  و 

دارایی های جدید قرار گیرد.
ناصرپــور در گفت وگــو با پایــگاه کاالخبر 
بــا بیــان اینکه ایــن رویداد مهــم و مثبت برای 
بازار سرمایه با حمایت و پیگیری های مجدانه 
بهــادار و همچنیــن  اوراق  بــورس و  ســازمان 
اقتصــادی و دارایــی و همــکاری  امــور  وزارت 
ســازمان امــور مالیاتــی اجرایی شــد، گفت: با 
توجــه بــه اینکــه مطابــق مصوبه شــورای عالی 
بــورس و اوراق بهــادار ابــزار »گواهــی ســپرده 
کاالیی« ذیل ابزارهای بند ۲۴ماده یک قانون 
بــازار اوراق بهــادار شناســایی شــده اســت و 
قانــون  در  ذکرشــده  معافیت هــای  مشــمول 

توسعه ابزارها و نهادهای مالی می شود اما با 
توجه به اینکه گواهی سپرده کاالیی یک ابزار 
خــاص در ایــن حوزه بود کــه در ابتدا یک کاال 
تبدیــل بــه ابــزار مالی شــد و در نهایت مجددا 
لــذا  بــه کاال می شــود،  تبدیــل  بــرای تحویــل 
مسئله سازوکار اجرایی انتقال اعتبار مالیات 
بــر ارزش افــزوده در این ابزار یکی از ابهامات 

بوده است.
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی 
واقــع  در  داد:  ادامــه  ایــران  کاالی  بــورس 
فروشــنده ای کــه کاالیــی را تبدیــل بــه گواهی 
ســپرده کنــد و آن را بــه فــروش می رســاند، 
طبیعتــا مالیات بــر ارزش افزوده را از خریدار 
دریافــت می کنــد امــا بــا توجــه بــه اینکــه بعد 
از اولیــن معاملــه، کاالی مربوطــه تبدیــل بــه 
گواهــی ســپرده کاالیی می شــود، این مســئله 
کــه چطــور ایــن اعتبــار مالیاتی ایجادشــده به 
منتقــل  کاال  تحویل گیرنــده  یعنــی  آخــر  نفــر 
شــود، موضــوع بحــث بــود کــه بــا مســاعدت 
ســازمان امور مالیاتی کشــور سازوکار اجرایی 

در نحــوه انتقــال این اعتبار مالیاتی و تکالیف 
هر یک از سرمایه گذاران در این فرایند تبیین 
شد. لذا یکی از موانع اصلی توسعه معامالت 

گواهی سپرده کاالیی مرتفع شد.
او خاطرنشــان کرد: با همکاری و پیگیری 
بهــادار،  اوراق  و  بــورس  ســازمان  مجدانــه 
پیشــنهاداتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ارائــه شــد و بــا همــکاری خــوب ســازمان امــور 
مالیاتــی، موافقــت بــا طــرح و تبییــن ســازوکار 
اجرایی  رفع ابهامات مربوط به تکالیف مالیاتی 
ســرمایه گذاران در ابزار گواهی ســپرده کاالیی 

از سوی سازمان امور مالیاتی اعالم شد.
ناصرپــور بــا بیــان اینکه از ایــن پس این 
امــکان وجــود خواهــد داشــت کــه معامــالت 
گواهــی ســپرده کاالیــی و معامــالت ثانویه آن 
در بــورس کاالی ایــران بــر روی کاالهایــی کــه 
مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز مــی 
باشــند بــدون ابهام صــورت گیرد یادآور شــد: 
با این ســازوکار ابهامات موجود بر روی نحوه 
انتقــال اعتبــار مالیاتــی ایــن معامــالت مرتفع 

می شود و تنها باید در انتظار ابالغ بخشنامه 
ســازمان امــور مالیاتــی بود که حــاوی جزئیات 

این موضوع باشد.
مطالعــات  و  بــازار  توســعه  معــاون 
اقتصــادی بــورس کاال در خاتمــه تاکیــد کــرد: 
بــا ایــن تصمیــم یکــی از موانــع اصلــی بر ســر 
راه توســعه معامــالت گواهــی ســپرده کاالیی 
رفــع خواهــد شــد چراکــه تــا پیش از ایــن تنها 
کــه  کشــاورزی  محصــوالت  نظیــر  کاالهایــی 
معــاف از مالیــات بودنــد قابلیــت اســتفاده از 
این ابزار بورس کاال را داشتند اما از این پس 
معامــالت گواهــی ســپرده کاالیــی برای ســایر 
کاالها نیز مقدور خواهد بود. بنابراین بورس 
کاال از ایــن پــس بــا همــکاری فعــاالن ســایر 
حوزه ها مانند صنعتی و معدنی یا پتروشیمی 
و فرآورده های نفتی قادر خواهد بود در بحث 
گواهــی ســپرده کاالیــی و معامــالت مشــتقه 
ایــن کاالهــا و به تبع آن صندوق های ســرمایه 
گــذاری کاالیــی ورود کنــد کــه ایــن پیشــرفت 

بزرگی محسوب می شود.

مسعود وطنخواه

حــدود  رشــد  از  پــس  ســرمایه  بــازار 
47هــزار واحدی در اولین روز کاری، دیروز 
دوبــاره در مــدار نزولــی قــرار گرفــت. هــر 
چنــد شــاخص کل بــورس کارنامه کاری روز 
گذشــته را با رشد ۲هزار واحدی بست، اما 
رونــد معامــالت و افزایــش عرضه هــا نشــان 
صعــودی  رونــد  نبــودن  پایــدار  احتمــال  از 

می دهد.

گذشــته  روز  معامــالت  ارزش  و  حجــم 
در مقایســه بــا شــنبه با کاهش همــراه بود و 
عرضه های آبشــاری  نیز باردیگر رمق بورس را 

برای صعود گرفت.
روز  دربــازار  باردیگــر  نیــز  نوســان گیران 
گذشــته خودنمایــی کردنــد؛ بــه طوری که چند 
شــدن  افت وخیــز  شــاهد  معامــالت  در  بــار 

قیمت ها بودیم. 
روند معامالت به گونه ای بود که هر چه 

بــه پایــان زمان معامــالت نزدیک تر می شــدیم 
از تقاضا کاســته می شــد و در مقابل عرضه ها 
افزایــش می یافــت کــه همین امر ســبب شــد 
شــاخص کل بورس که در یک ساعت ابتدایی 
شروع معامالت رشد ۱0هزار واحدی را تجربه 
کند؛ بود حدود 8هزار واحد کاهش یابد و در 
نهایت این نماگر بازار ســرمایه با رشــد ۲هزار 
و 83واحدی در سطح یک میلیون و ۲۶۴هزار 

واحدی ایستاد.

مدیر عامل فرابورس: زمان مشخصی را برای 
عرضه سهام سرخابی ها نمی توان اعالم کرد

بورس 
صعودی نشده 

نزولی شد

ابهام مالیاتی معامالت گواهی سپرده کاالیی رفع شد

سهام عدالت متوفیان 
از مالیات معاف است

مالیاتــی  امــور  ســازمان  کل  رئیــس 
کشــور در ابالغیــه آزادســازی ســهام عدالــت 
تاکیــد کرده اســت، ســهام عدالت بــه عنوان 
دارایی هــای ماترک متوفیان معاف از مالیات 

است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، امید علی 
پارســا در ابالغیــه بــه ادارات کل امور مالیاتی 
آیین نامــه  مالیاتــی  احــکام  کشــور،  سراســر 
اجرایی آزادسازی سهام عدالت را ابالغ کرد.

بر اساس تبصره 3 ماده ۲ این ابالغیه، 
ســهام عدالــت بــه عنــوان دارایی هــای ماتــرک 
از  معــاف   ،۱399/5/۱ تاریــخ  تــا  متوفیــان 
مالیــات موضــوع بند ۱ مــاده ۱7 و ماده ۱۴3 و 
مــاده ۱۴3 مکــرر قانون مالیات های مســتقیم 

است.
عدالــت  ســهام  شــرکت های  همچنیــن 
خالــص  حســابداری  روش  از  بایــد  اســتانی 
افشــاهای  و  کننــد  اســتفاده  فــروش  ارزش 
الزم را بر اســاس استاندارهای حسابداری در 

صورت های مالی انجام دهند.

بانــک  اعتبــارات  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
مرکزی، افزایش ســقف وام خرید مســکن 

در اغلب اوقات داللی را رونق می دهد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، رشــد 
بیــش از 500 درصــدی قیمــت مســکن در 
ســه سال اخیر موجب کاهش قدرت خرید 
متقاضیــان مســکن و بــه تبــع آن کاهــش 
ســهم وام مســکن در بهــای مســکن شــده 
است. شرایط فعلی بازار مسکن به گونه ای 
اســت کــه دیگــر بــرای قشــر متوســط فاقــد 
خانــه ملکــی، امــکان خریــد مســکن وجــود 

ندارد.
علــی اصغر میرمحمــد صادقی، درباره 
رونق در بخش مســکن گفت: ما با تقویت 
بخش مســکن موافقیم، چرا که اگر بخش 
مســکن تقویت شود بسیاری از بخش های 
اقتصادی رونق  پیدا می کند. با همین نگاه 
بــه بانک ها ابالغ کردیم که ۲0هزار میلیارد 

تومان به بخش مسکن تسهیالت بدهند.
بــه گفتــه او، البتــه در بخــش مســکن 
روســتایی کارهای خیلی خوبی انجام شــده 
اســت. از ســال 8۴ ســاالنه ۲00هزار واحد 
مسکن روستایی ساخته شده است و فقط 
یک سال در سال اول مسکن مهر ۴00هزار 

مســکن در بخــش روســتایی ســاخته شــد. 
یــک میلیــون و  بــرای ســاخت  در مجمــوع 
930هزار واحد مســکن روستایی روستایی 
تســهیالت بــه ارزش ۲۱هــزار و 500میلیارد 

تومان پرداخت شده است.
صادقــی افــزود: امــا در حــوزه مســکن 
شــهری و وام خرید مسکن دل نگرانی هایی 
داریــم. زمانــی کــه مرحــوم رحیمــی انارکــی 
مدیرعامل ســابق بانک مســکن درخواســت 
مــی داد کــه ســقف وام بــاال برود، مــا نگران 
مســکن  بانــک  منابــع  و  صنــدوق  منابــع 
بودیــم. وقتــی بانــک مســکن نتوانــد تامیــن 
کنــد، از بانک مرکــزی می گیرد و آثار تورمی 
آن قیمــت مســکن را دوبــاره بــاال می بــرد؛ 
بنابراین باید قدرت تسهیالت با سقف وام 
مســکن هم تناســب داشــته باشــد. بخشی 
از وام بایــد پس انــداز مــردم باشــد نه اینکه 
۱00درصــد وام را بانــک مســکن تامین کند. 
اگــر ایــن گونه باشــد هیچ بانکــی نمی تواند 
به تنهایی جور تورم را بکشــد و ســقف وام 

را مدام باال ببرد.
مدیــرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره 
ابزارهــای مالیاتــی ماننــد مالیات بــر عایدی 
ســرمایه و مالیــات بــر خانه هــای خالی برای 

بخش مسکن اعمال نشود،  افزایش سقف 
وام مســکن نتیجــه ای جــز افزایــش قیمــت 

مسکن ندارد.
صادقــی دربــاره افزایــش ســقف وام 
مســکن اظهــار کــرد: افزایــش ســقف وام 
داللــی  اوقــات  اغلــب  در  مســکن  خریــد 
مســکن را رونــق می دهد. البتــه این طرف 
قضیه مردم هســتند کــه فقط می خواهند 
یــک خانــه بخرنــد. اگر ســقف وام مســکن 
را 300میلیــون تومــان کنیــم، بازپرداخــت 
آن خیلــی ســنگین می شــود و بســیاری از 
افــراد نمی تواننــد ایــن وام را بازپرداخــت 
هــم  مــا  نکــول می شــود.  وام هــا  و  کننــد 
دغدغــه مســکن مردم را داریــم اما به نظر 
می رســد مســکن از آن موضوعاتــی اســت 
که دولت باید وارد آن شــود. دولت زمین 
پیمانــکاری  شــرکت های  اختیــار  در  ارزان 
قــرار دهــد. بخشــی  قــوی ساختمان  ســاز 
مــردم  آورده  بخشــی  و  باشــد  تســهیالت 
باشــد. امــا در مــورد وام بانکــی بــه نظــر 
می رسد، اگر امروز رقم تسهیالت خرید را 
3 برابر کنیم، هم بازپرداخت آن ســنگین 
بهــای  افزایــش  احتمــال  هــم  و  می شــود 

مسکن را تقویت می کند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی: افزایش وام 
خرید مسکن فقط داللی را رونق می دهد

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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