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افزایش 7 دالری قیمت نفت 
ایران در تیرماه

توسعه ایرانی-  
اوپــک در جدیدترین 
گزارش خود اعالم کرد 
هر بشکه نفت ایران در 
ماه جوالی 2020 با 7 
دالر و 4 سنت افزایش به 43.30 دالر رسیده است. 
به گزارش توسعه ایرانی، سازمان کشورهای تولید 
کننده و عرضه کننده نفــت، اوپک در جدیدترین 
گزارش اعالم کرد، متوســط قیمت هر بشکه نفت 
ســنگین ایران در ماه جوالی 2020 )تیر 99( با 7 
دالر و 4 سنت افزایش نســبت به ماه پیش از آن به 
43.30 دالر رسید. بر اساس این گزارش، هر بشکه 
نفت سنگین ایران در ماه ژوئن  36.26 دالر به فروش 
رسیده بود. قیمت نفت ایران در ماه فوریه )بهمن 98( 
نزدیک به 10 دالر کاهش یافت. فوریه، ماهی بود که 
بیشــتر جهان پس از چین، درگیر شیوع ویروس 
کووید 19 شده بود. به دنبال شیوع این بیماری در 
چین، تقاضا برای نفت در این کشور کاهش یافت و 
این باعث کاهش قیمت نفت شد. پس از آن سرایت 
این بیماری به باقی کشورها نگرانی در مورد تاثیرات 

اقتصادی را شدت داد.
    

 نرخ دالر به کانال
 ۲۱ هزار تومان بازگشت

توسعه ایرانی-  
صرافی های بانک ها از 
صبح دیروز، بیست و 
ششم مردادماه، قیمت 
دالر را بــرای فروش به 
مردم 21 هــزار و 900 تومان اعــالم کرده اند که 
نسبت به روز شنبه 1۵0 تومان کاهش داشته است. 
صرافی های بانک ها از صبح دیروز، بیست و ششم 
مردادماه، قیمت دالر را برای فروش به مردم 21 هزار 
و 900 تومان اعالم کرده اند که نسبت به روز گذشته 
1۵0 تومان کاهش داشته است. این صرافی ها دالر 
را از مردم با قیمت 21 هزار و 800 تومان خریداری 
می کنند. بر همین  اســاس طی روز جاری قیمت 
فروش یورو در صرافی های بانک ها، 2۵ هزار و 900 
تومان اعالم شده است. همچنین قیمت خرید یورو 
نیز در این صرافی ها 2۵ هزار و 800 تومان اســت. 
گفتنی است؛ ۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی 
با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به 
نام متقاضی از ساعت 10 تا 1۵ تا 2000 دالر آمریکا 

به متقاضیان واجد شرایط عرضه می کنند.
    

وزیر جهاد کشاورزی خواستار شد؛
شورای عالی خاک تشکیل شود

توسعه ایرانی- 
وزیر جهاد کشاورزی 
در نامه ای به روحانی، 
خواســتار تشــکیل 
شورای عالی خاک به 
ریاست رئیس جمهور شــد.  کاظم خاوازی، وزیر 
جهاد کشاورزی در نامه ای خطاب به حسن روحانی، 
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه خاک به عنوان ثروت 
ملی و بستر اصلی کشاورزی و محیط زیست و انجام 
فعالیت های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، اظهار کرد: چنانکه در رهنمود های مقام معظم 
رهبری به عنوان »قضیه ای مهم تر از آب« از آن یاد 
شده و حضرتعالی نیز آن را به عنوان »اولین سرمایه 
بسیار بزرگ« ذکر نموده اید. این نعمت خدادادی در 
مقیاس عمر بشری تجدیدناپذیر محسوب شده و 
آسیب های شدید ناشی از تخریب و آلودگی خاک از 
جمله فرسایش، تغییر کاربری، شوری، کاهش مواد 
آلی، کاهش بنیه حاصلخیزی خاک و...   این منبع 

پایه را دچار چالش جدی کرده است.
    

تورم زیمبابوه به 837 درصد رسید
بلومبرگ- دفتر 
آمار ملــی زیمبابوه 
گــزارش داد که این 
کشور با تورم ساالنه 
837.۵3 درصــدی 
روبرو شــده اســت. به گزارش بلومبرگ، دفتر 
آمار ملی زیمبابوه گزارش داد نرخ تورم ســاالنه 
در این کشــور در ماه جوالی به 837.۵3 درصد 
رسیده است.این رقم برای ماه ژوئن هم 737.3 
درصد بود. تورم ماهانه هم برای ماه ژوئن 31.7 
درصد بود که برای ماه جــوالی به 3۵.3 درصد 
افزایش داشته است. این کشــور آفریقایی هم 
اکنون با کمبود مواد غذایی و حامل های انرژی 
روبرو شده و ارز ملی این کشور پس از آنکه سال 
گذشــته و پس از حدود یک دهه وقفه معرفی 
شد به شدت کاهش ارزش را تجربه کرده است.

حدود 10 سال پیش شاهد یک ابر تورم سنگین 
در زیمبابوه بودیم.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

سومین ریزش تاریخی بورس رقم 
خورد. دیروز شاخص کل بورس تهران 
نزدیک بــه 90 هزار واحــد ریخت که 
معادل 4.7 درصد بود.  رکورد باالترین 
ریزش بورس در 26 اسفند سال 93 ثبت 
شده است که در این تاریخ شاخص کل 
بازار سرمایه ۵.۵1 درصد افت داشت که 
این رکورد هنوز شکســته نشده است. 
رکورد قبلی به تاریخ ۵ آبان ســال 87 
مربوط می شود که شاخص ۵.3 درصد 
ریزش را تجربه کرد. این اتفاق سهامداران 
خرد را دستپاچه کرد و بسیاری از آنها در 
فضای مجازی نوشــتند که روز موعود 
ترکیدن حباب ها سرانجام فرارسید. این 
در حالی اســت که کارشناسان اقتصاد 

نگاه دیگری به اتفاقات بورس دارند. 
دلهره سهامداران خرد

بورس تهــران هفته آخر مــرداد را 
قرمزپوش شــروع کرد. دیروز شاخص 
کل بورس اوراق بهادار در پایان ساعت 

بازار 89 هزار و 693 واحد افت داشت و به 
رقم یک میلیون و 813 هزار و ۵74  واحد 
رسید. همچنین شــاخص کل با معیار 
هم وزن با کاهش 10 هزار و 623 واحدی 
به رقم  490 هزار و ۵63 واحد رســید. 
شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی هم  
2.12 درصد به 321 هــزار و 876 افت 
کرد. شــاخص کل با معیار هم وزن نیز 
2.12 درصد کاهش یافت. شاخص آزاد 
شناور 4.21 درصد کاهش یافت. شاخص 
بازار اول بورس 4.12 درصد افت کرد و 
شــاخص بازار دوم بورس ۵.۵4 درصد 

نسبت به روز قبل کاهش داشت. 
نمادهای شستا، فارس، فوالد، فملی، 
شپنا، شتران و اخابر به ترتیب بیشترین 
اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتند. 
روز شنبه هم بازار تجربه معامالتی 
خوبی نداشــت و  شــاخص کل بازار 
سرمایه بیش از 72 هزار واحد کاهش 
یافت. در این عقب نشــینی بورس به 
رقم یــک میلیون و 902هــزار واحد 
رســید. پیــش از ایــن در روزهای 

آخر هفته گذشــته شــاخص کل از 
2 میلیون واحد عقبگرد داشــت.  در 
این میــان نمادهــای یکپارچه قرمز 
بازار سرمایه بســیاری از سهامداران 
خرد را دســتپاچه کرد. سهامدارانی 
کــه روز شــنبه یعنــی در اولین روز 
کاری بورس ریزش بیشتر از 70 هزار 
واحدی را تجربه کرده و دیروز منتظر 
بازگشت نمادهای سبز روی پنل های 
معامالتی شان بودند؛ اما بازار روز دوم 
هفته جاری هم روی خوش نشان نداد 
و این بار با شدت بیشتری فرو ریخت و 
رکورد سومین ریزش تاریخی بورس 
را رقم زد.  این اتفاق در شــرایطی رخ 
داد که ســهامداران تــازه وارد، بارها 
در رســانه ها خوانده بودند که حباب 
بورس دیر یا زود می شکند و زیان های 
سنگین در انتظار سهامداران است. این 
ماجرا سبب شــد که سهامداران خرد 
صف های طوالنی فروش تشکیل دهند 
تا به گفته خود پیش از باخت بزرگ، 

سرمایه شان را از بازار خارج کنند. 

دالیل قرمزپوش شدن بورس 
کارشناسان بازار سرمایه اما اعتقاد 
دارند که چند رفتار دولت در ریزشــی 
شدن شــاخص کل بازار سرمایه مهم 
بوده اســت. آنها می گوینــد که عرضه 
آبشاری ســهام عدالت در بازار سرمایه 
یکی از مهمترین علت های ریزشی شدن 
شاخص بوده است. نگاهی به نمادهای 
اثرگذار در منفی شــدن شاخص نشان 
می دهد که این نمادها همان نمادهای 
سبد سهام عدالت هستند. هفته گذشته 
مجوز فروش 30 درصد دوم سهام عدالت 
صادر شــد و تعداد زیادی از سهامداران 
برای فروش سهام شان به کارگزاری ها 

مراجعه کردند.
گالیه های مردم از تاخیر بانک ها و 
کارگزاری ها در واریز پول فروش بخش 
اول ســهام عدالت، گویا موجب شــده 
اســت که این بار بانک ها و کارگزاری ها 
به مالحظــات قیمت و بازار ســرمایه 
توجه نکننــد و 30 درصد دوم ســهام 
عدالت را به سرعت وارد صف های فروش 

کنند.  اتفاق دیگر تکذیب های مربوط 
به عرضه صندوق دارا دوم بود که بورس 
را تحت تاثیر قرار داد. گویا بیژن زنگنه، 
وزیر نفت و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد 
برای عرضه صنــدوق دارا دوم به توافق 
نرسیده بودند. این موضوع در حالی رخ 
داد که هســته معامالتی بازار سرمایه 
در روزهــای ریزش بــورس با اختالل 
زیاد مواجه شده بود و مشتریان برخی 
کارگزاری ها مانند مفید، آگاه و فارابی 
از کندی ســامانه های معامالتی شان و 
اختالل در خرید و فروش ها انتقاد کردند.  
همزمان با این جریانات خبر فروش اوراق 
نفت در فرابورس به رســانه ها رســید. 
گرچه مدیران بورس انرژی اعالم کردند 
که اوراق ســلف نفتی که قرار است در 
فرابورس عرضه شــود با طرح گشایش 
اقتصادی رئیس جمهوری متفاوت است، 

اما این خبر تاثیر خود را بر بازار گذاشت.
آینده بورس از نگاه کارشناسان

با این وجود بســیاری از سهامداران 
خرد ریزش های بــازار ســرمایه را به 
روز موعود ترکیدن حبــاب ربط داده 
و در نظراتی که برای رســانه ها ارسال 
کرده اند، نوشــتند که با رای نیاوردن 
تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل 
دولت به گشایش های سیاسی امیدوار 
شده است و احتمال دارد که دیگر از بازار 
سرمایه حمایت نکند. آنها این اتفاق را 
مقدمه ترکیدن حباب سهام شرکت ها 
دانســتند. محمدعلی حقانی نســب، 
تحلیلگر ارشد بازار ســرمایه اما با این 
تحلیل سهامداران خرد مخالف است. او 
به »توسعه ایرانی« می گوید که نمی داند 
عده ای بحث ترکیدن حباب بازار سرمایه 
را با چه هدفی رسانه ای کردند؛ اما بیشتر 
از 4 دهه است که بازار مسکن، دالر، طال 
و خودرو حباب دارد. اگر ترکیدن حباب 
به همین راحتی است چرا در بازارهای 
واسطه ای و داللی مانند مسکن حباب را 
نمی شکنند؟ چرا این تهاجم فقط به بازار 

سرمایه وجود دارد؟ 
او علــت ریزش شــاخص بــازار 
ســرمایه را عرضه آبشــاری ســهام 
عدالت و ســایر دالیلــی می داند که 
پیش تر به آن اشــاره شــد و برخالف 
نگرانی های بخشــی از ســهامداران 
مبنی بر تکــرار نشــدن ریزش های 

مکرر بورس در ســال 92 اعتقاد دارد 
 که دیگــر آن اتفاق تکرار نمی شــود.  
به گفته حقانی نســب دولت در سال 
92 گزینه های متعددی برای جبران 
کسری بودجه و نجات اقتصاد داشت و 
به همین دلیل بازار سرمایه در اولویت 
سیاســت گذاری هایش نبود؛ اما در 
حال حاضر هیچ راهی بجز بورس پیش 
روی دولت قرار ندارد. حقانی نســب 
گمانه زنی ها دربــاره انتخابات امریکا 
و رای آوردن جو بایــدن را هم بر بازار 
سرمایه بی تاثیر می داند و می گوید که 
مقام معظم رهبری تکلیف سیاســت 
کلی ایــران را در برخورد بــا امریکا 
مشــخص کرده  و گفته انــد که ایران 
مذاکره نمی کند. بنابراین چه بایدن و 
چه ترامپ نمی توانند بر آینده بورس 
تاثیر چندانی داشته باشند.  در مقابل 
حســین صمصامی، سرپرست سابق 
وزارت اقتصاد و استاد اقتصاد دانشگاه 
شــهید بهشتی به »توســعه ایرانی« 
می گوید که ســودهای ۵00 و 600 
درصدی در بورس نشان می دهد که 
این بازار هم گرفتار سفته بازان و دالالن 
شــده اســت و چنانچه دولت با وضع 
مالیات بر عایدی ســرمایه وارد ماجرا 
نشــود، تولیدکنندگان هم ســرمایه 
خود را وارد بــورس می کنند و بورس 
به عنصری ضد تولیــد تبدیل و مانند 
سایر بازارهای واسطه ای محل جوالن 

دالالن می شود. 

روز موعود ترکیدن حباب ها فرا رسیده است؟

روزهای جهنمی بورس
محمدعلی حقانی نسب، 

تحلیلگر ارشد بازار سرمایه 
در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: نمی دانم عده ای 
بحث ترکیدن حباب بازار 

سرمایه را با چه هدفی 
رسانه ای کردند؛ اما بیشتر 

از 4 دهه است که بازار 
مسکن، دالر، طال و خودرو 

حباب دارد. اگر ترکیدن 
حباب به همین راحتی است 
چرا در بازارهای واسطه ای و 

داللی مانند مسکن حباب 
را نمی شکنند؟

با وجود آنکه الیحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز از طرف دولت ارائه نشده امروز 
کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، لزوم دریافت مالیات از فعاالن بازارهای غیر مولد همچون جمله 
ارز، سکه، خودرو و مسکن سال هاست که از طرف کارشناسان مطرح شده اما هنوز به 

نتیجه نرسیده است.
این طرح در سال 1397 از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی مطرح 
شد اما دولت آبان ماه همان سال اعالم کرد که در این زمینه الیحه ارائه می دهد. با گذشت 
حدود دو سال هنوز الیحه ای در این زمینه ارائه نشده هرچند مسئوالن دولتی می گویند 

که این برنامه در دستور کار قرار دارد و هیچ مانعی برای اجرای آن دیده نمی شود.

به هر ترتیب امروز کلیات طرح مالیات بر سوداگری )مالیات بر عایدی سرمایه( در 
کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. این خبر را مهدی طغیانی سخنگوی 

کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد.
بازار مسکن در قبضه ۷۷ درصد سوداگر!

رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان این که 77 درصد معامالت بازار مسکن 
در ایران را تقاضای سرمایه ای تشکیل می دهد گفت: در این شراط قیمت ها دائما باال 
می رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز از مسکن مناسب دورتر می شوند. از سوی دیگر 
پرش های قیمتی در بخش مسکن، کاهش معامالت را در پی دارد و با توجه به پیشران 

بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور تحت  تاثیر قرار می گیرد.
به گفته مصطفی قلی خسروی، کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه 
در بازار امالک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می کنند و این پایه مالیاتی در 
180 کشور جهان اجرا می شود. آمریکا، بریتانیا، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، 
اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و ... از جمله کشورهای  توسعه یافته، در 
حال توسعه و توسعه نیافته ای هستند که این مالیات را مورد  استفاده قرار می دهند. در 
انگلستان یکی از دالیل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش 
ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع  سوداگران امالک، خانه ها را احتکار 

می کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند.
بنابراین گزارش، مالیات بر عایدی ســرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی شــود 

بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می شــود. به طور مثال 
اگر فردی ملکی را در  ســال جاری به قیمت  100 میلیون تومان خریداری کند و 
در سال بعد به قیمت 1۵0 میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵0 میلیون تومان 
افزایش ارزش دارایی، مشــمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. 
هم چنین در طرح پیشــنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی، 
انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده شــامل والدین و فرزندان و همسر 
دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برای تشویق به  عرضه 
مسکن و ساخت، ضروری است اولین انتقال واحدهای مسکونی نوساز از پرداخت 

مالیات بر عایدی امالک معاف شوند.
بررسی ها نشان می دهد معموال صاحبان امالک برای بهره مندی از معافیت های 
بیشتر و افزایش قیمت، فروش واحد خود را به تاخیر انداخته اند که توازن عرضه و تقاضا 
را به هم زده است. از سال 1371 تا 1394 در شهر تهران، بهای زمین 128 برابر، مسکن 
88 برابر و اجاره بها 106 برابر شده است؛ در حالی که طی این مدت شاخص بهای کاالها 
و خدمات مصرفی 67 برابر شده، یعنی بهای زمین 2 برابر و مسکن 1.4 برابر و اجاره بها 
1.7 برابر سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا کرده است. اگر بخشی از سود ناشی از خرید 
و فروش سفته بازانه مسکن به عنوان مالیات اخذ شود قطعا این نوع معامالت کاهش 
می یابد و معامالت مصرفی جای آن را می گیرد. در این خصوص باید تفاوت نرخ مالیات 

در اثر نگهداری دارایی ها در کوتاه مدت و بلندمدت از بین برود.

دالالن مسکن، خودرو  و  ارز منتظر مالیات باشند

خبر

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بررسی های میدانی نشان 
می دهد که قیمت های غیر واقعی بر بسته بندی برخی اقالم 

حبوبات در فروشگاه های زنجیره ای انجام می شود.
به گزارش »توسعه ایرانی«، سعید ممبینی در نشستی با  
نمایندگانی از اتحادیه های بنکداران مواد غذایی گفت:  اتاق 
اصناف ایران با توجه به شرایط اقتصاد و تجارت کشور یکی از 
اتحادیه های بسیار موثر در بهبود شرایط به ویژه در خصوص 
تامین کاال در حوزه تجارت داخلــی را اتحادیه بنکداران مواد 

غذایی می داند.
رئیس اتاق اصناف افزود: با وجود اینکه در گذشته مصوب 
شــده بود این اتحادیه به صورت کشوری در قالب کمیسیون 
تخصصی فعالیــت کند اما اقدامــات موثــری در ایجاد این 

کمیسیون انجام نشده بود. وی بیان داشت: بنابراین در نشستی 
که هفته گذشته در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد و تعدادی 
از روســای اتحادیه های بنکداران مواد غذایی از شهرستان ها 
در این نشســت حضور یافتند. مباحث مختلفی مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
ممبینی بیان داشت:  از جمله گالیه های این صنف مربوط 
به اقدامات شرکت های فروشگاه های زنجیره ای در خصوص 
قیمت گــذاری روی کاال و ایجــاد رقابتی ناســالم در عرصه 
تامین کاال به ویژه مواد غذایی بود. تعدادی از حاضران در این 
نشست که در صنعت بسته بندی حبوبات فعال هستند بر این 
نکته تاکید کردند و نیز بررســی های میدانی ما نیز موید درج 
قیمت های غیر واقعی بر بســته بندی برخی اقالم حبوبات در 

فروشگاه های زنجیره ای اســت و اجحافی نسبت به مصرف 
کنندگان است.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: همچنین از آنجایی که 
تمامی نمایندگان صنف بنکداران حاضر در این نشست اعالم 
کردند که توان تامین کاالهای اساسی و همکاری بیشتر با دولت 
را دارند، مقرر شد به منظور تقویت اقتصادی فعاالن این صنف، 
نقش و جایگاه این اتحادیه ها به عنوان تجار قدرتمند در حوزه 
صنفی هر چه بیشتر برای دولت شفاف و روشن شده و به اطالع 
آن ها برســد تا در تامین کاالها به خصوص کاالهای اساسی و 

توزیع آن از طریق شبکه صنفی تصمیم گیری شود.
ممبینی تصریح کرد: همکاری نکردن مشتریان با بنکداران 
مواد غذایی در اعالم کد ملی و شناســه صنفی در اجرای ماده 

169ســامانه انبارها به عنوان یک نگرانی از سوی این صنف 
مطرح شد. عالوه بر این، حاضران در این نشست، به نمایندگی 
از کل کشور گالیه هایی از جرائم مالیاتی و سود سازمان حمایت 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مقابل نرخ مالیات 
مطالبی را مطرح کردند. همچنین موضوعاتی پیرامون سامانه 
جامع تجارت و سامانه انبارها مطرح و گفته شد که کارشناسان 
سازمان های صمت در استان ها آموزش کافی ندیده اند و از این 

رو مشکالتی ایجاد شده و کار را سخت کرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران: 

کاالها در فروشگاه های زنجیره ای با قیمت غیرواقعی عرضه می شوند


