
دو کارشناس اقتصاد مسکن معتقدند پیشنهاد افزایش 
این   از  تومان جدا  میلیون  رقم ۳۰۰  تا  تسهیالت خرید 
که دیر ارائه شده، تاثیر چندانی در تعادل بخشی به بازار 
این  از  است مشوق هایی  بهتر  و  داشت  نخواهد  مسکن 

دست به بخش عرضه اختصاص یابد.
 ۳۰۰ تسهیالت  طرح  دو  اخیرا  مجلس  نمایندگان  برخی 
میلیون تومانی ۳۰ ساله و اجاره دادن خانه های خالی با حکم 
دادستانی را ارائه کرده اند. طرح دوم با حدود ۳۰ امضا به هیات 
اعالم وصول  احتماال مهرماه سال جاری  و  ارائه شده  رئیسه 
خواهد شد. بر اساس طرح مذکور، سامانه ای ایجاد خواهد شد و 
مردم طبق قانون، خانه های خالی را گزارش و معرفی می کنند. 
پس از آن با حکم دادستانی، یک ماه به صاحب خانه مهلت 
این صورت  غیر  بدهد. در  اجاره  را  تا آن خانه  داده می شود 
کارشناس رسمی دادگستری با حکم دادستان از خانه بازدید 
کرده و پس از آن خانه را اجاره می دهد و مبلغ دریافتی را به 

حساب دادگستری می ریزد.
به گزارش ایسنا،طرح دیگری که نمایندگان به دنبال جهش 
قیمت مسکن در ماه های اخیر ارائه کردند، پیشنهاد افزایش سقف 
تسهیالت تا رقم ۳۰۰ میلیون تومان با مدت بازپرداخت ۳۰ ساله 
است. طبق نظر نمایندگان، این طرح در صورت اجرا مانع ورود 
دالالن و سوداگران می شود و تنها اجازه پرداخت به متقاضیان 
واقعی داده می شود. هم اکنون باالترین رقم تسهیالت پرداختی 
به متقاضیان، وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین خانه اولی است که 
از طریق سپرده گذاری یک ساله انجام می شود. طبق محاسبه ها، 
هم اکنون این مبلغ حدود ۲۶ درصد یک خانه ۶۰ متری بر اساس 

متوسط قیمت شهر تهران را پوشش می دهد.
پیشنهادهای اصالحی معموال دیر انجام می شود

برای واکاوی این دو پیشنهاد با دو تن از کارشناسان اقتصاد 
مسکن گفت وگو کردیم. سلمان خادم المله در این زمینه اظهار 
کرد: پیشنهادهایی از این دست که برای اصالح وضعیت داده 
متوسط  هم اکنون  می افتد.  اتفاق  دیر  زمانی  نظر  از  می شود 
قیمت مسکن شهر تهران به متری ۷.۵ میلیون تومان رسیده 
است. یعنی یک خانه ۱۰۰ متری ۷۵۰ میلیون تومان قیمت 
مبلغ  تمام  اگر  حتی  و  باالست  عدد  این  خریدار  برای  دارد. 
خانه را تسهیالت بدهند پرداخت اقساط سخت خواهد بود. 
تسهیالت باید زمانی ارائه می شد که قیمت مسکن از این عدد 

پایین تر قرار داشت.
وی افزود: این را هم در نظر بگیریم که اقساط تسهیالت ۳۰۰ 
میلیون تومانی، باال است. در شرایطی که متوسط درآمد خانوارهای 
تهرانی حدود چهار میلیون تومان است. پرداخت اقساط وام ۳۰۰ 
میلیون تومانی، سنگین است و بسیار طوالنی خواهد شد. احتمال 

عدم وصول اقساط هم وجود دارد.
تسهیالت به تولید مسکن اختصاص یابد

همچنین مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: 
افزایش تسهیالت از منظر اقتصاد کالن با افزایش نقدینگی و تورم، 
مرتبط است که باید در جایگاه خودش بررسی شود. اما در مورد 
بخش مسکن، افزایش وام بخش تقاضا در کوتاه مدت باعث رشد 
قیمت ها می شود. قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه ۶۲ درصد 
رشد یافته که با افزایش تسهیالت احتمال ادامه سیر صعودی 

قیمت ها وجود دارد.
بهتر است هر نوع تسهیالت و  اعتقاد من  به  ادامه داد:  وی 
مشوقی به بخش تولید مسکن هدایت شود. در این خصوص 
اعطا تسهیالت به واحدهای مبتنی بر الگوی مصرف، الزم است. 
هم اکنون حدود ۷۰ درصد تقاضای بازار مسکن شهر تهران برای 
ساختمان های زیر ۱۰۰ متر است. در سایر شهرها نیز عمده تقاضا 
برای واحدهای مسکونی زیر ۵۰۰ میلیون تومان است که این 
الگو در اعطا تسهیالت ساخت لحاظ شود. اعطا تسهیالت به 
سازندگان حرفه ای بخش مسکن، رعایت الگوی مصرف در بخش 

واحدهای تولیدی و البته رعایت نکات فنی، موضوعاتی است که 
در سیاست ها باید اعمال شود.

واحدهای خالی کنونی قابلیت ورود به بازار مصرف را ندارد
خانه های  از  مالیات  اخذ  طرح  درباره  همچنین  روانشادنیا 
جواب  خصوص  این  در  قهری  مکانیزم  اینکه  بیان  با  خالی 
نمی دهد گفت: ابتدا الزم است تحلیل کنیم خانه های خالی 
چند گروه هستند. بخشی از آن ها در نقاط خوش آب و هوا 
مثل شمال یا مناطقی مثل کیش برای محل تفریح استفاده 
این زمینه می توان روش های مالکیت جدید را  می شوند. در 
برای این حوزه تدوین کنیم. راه حل دنیا مالکیت زمانی است 
که هر فرد مالکیت دوره ای از زمان را در این خانه ها اختیار 
می کند. به طور مثال ماه اول سال به یک نفر فروخته می شود 
و ۱۱ نفر دیگر هم ماه های دیگر را می خرند. یا اینکه هرکس 
می تواند یک هفته در سال این واحدها را خریداری کند. وی 
ادامه داد: بخش دوم خانه هایی هستند که توسط بستگان و 
اینکه  به  توجه  با  ولی  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  آشنایان 
معموال وجهی بابت اجاره آن ها پرداخت نمی شود در سامانه 

امالک ثبت نشده  است. گروه سوم واحدهای لوکسی هستند 
که توسط سازندگان ساخته شده اند و امکان خریدشان برای 
متقاضیان بخش مسکن وجود ندارد. این واحدها نیز عمال قابل 
عرضه به بازار نیستند، چرا که امکان استقرار افراد در آن ها 
از نظر توان مالی وجود ندارد. این کارشناس اقتصاد مسکن 
واحدهای خالی متناسب با الگوی مصرف را اندک دانست و 
گفت: بخش اندکی از واحدها در متراژ الگوی مصرف هستند 
که به دالیل مختلف خالی مانده و با توجه به پایین بودن تعداد 
آنها به نظر نمی رسد نقش تعیین کننده ای در عدم تعادل بازار 
مسکن داشته باشند. با توجه به این چهار آیتم به اعتقاد من 
روش های قهری و تنبیهی برای ورود واحدهای مسکونی خالی 

به بازار مصرف، نتایج مدنظر را به دنبال نخواهد داشت.
هفتم شهریورماه ۱۳۹۷ طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش 
امالک که با هدف حمایت از تولید و عرضه، کاهش نوسان های 
بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری و حمایت از خانه دار شدن 
نماینده  امضاِی ۱۱۷  با  تدوین شده،  و ضعیف  متوسط  اقشار 

مجلس شورای اسالمی، اعالم وصول شد.

اقتصادی 5

مدیرعامل بانک صادرات ایران در جمع دانش آموزان دبیرستان 
پسرانه عالمه حلی منطقه ١٧ تهران:

برای رسیدن به موفقیت همیشه از »پایان« آغاز کنید
 زنگ آغاز سال تحصیلی در یکی از دبیرستان های منطقه ١٧ تهران توسط 

مدیرعامل بانک صادرات ایران نواخته شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی در مراسم آغاز 
سال تحصیلی جدید دبیرستان عالمه حلی )٩( در منطقه ١٧ تهران با بیان اینکه 
در دست یابی به مراتب علمی نباید به حداقل ها قانع بود، گفت: هر انسان موفقی 
در جهت رسیدن به اهداف روشن خود باید چشم اندازی را تعریف کند و با تالش 

و مجاهدت به سمت آن حرکت کند.
مدیر عامل بانک صادرات ایران افزود: دانش آموزان مستعد کشور آینده سازان 
و امید های جامعه هستند که باید با ایجاد کردن بستر های الزم، امکان بهره وری 
حداکثری از توان علمی آن ها را برای رونق بخشی به اقتصاد و صنعت کشور فراهم 
آورد. وی با تاکید بر اینکه ترسیم و تصور روشن از هدف، زمینه ساز انتخاب مسیر 
مستقیم است، افزود: باید برای رسیدن به موفقیت از پایان آغاز کنیم و به عبارت 
بهتر بدانیم که در هر مقطع و هر ایستگاه از تحصیل و زندگی باید به چه اهدافی 

برسیم. عالوه بر این در جهت تحقق هدف های مورد نظر باید پیشرونده باشیم. 

در بانک ملی ایران

جشنواره بیستابیست تا بیست روز دیگر ادامه دارد
2۰ روز دیگر تا پایان جشنواره »بیستابیست« بانک ملی ایران و بردن 

جوایز 2۰ میلیون تومانی آن فرصت باقی است.
نخستین جشنواره ملی کارت آرزو ویژه کاربران کانون جوانه های بانک ملی 
ایران از ۲۰ ام مرداد ماه ۹۷ با دو جایزه ۲۰۰ میلیون ریالی برای دو نفر، واریز 
ماهانه ۱۰ میلیون ریال به مدت یک سال برای ۲۰ نفر و پرداخت مبلغ یک 
میلیون ریال برای ۲۰۰ نفر آغاز شده است و تا ۲۰ مهر ماه ادامه دارد. کانون 
جوانه های بانک ملی ایران  با هدف افزایش توجه کودکان به موضوع بانکداری 
الکترونیک، این جشنواره را برای بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار عضو خود 

طراحی کرده است.
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قرعه کشی حساب های قرض الحسنه بانک اقتصادنوین 
تمدید شد

حساب های  قرعه کشی  جشنواره  ششمین  از  استقبال  به  توجه  با 
قرض الحسنه بانک اقتصادنوین، مهلت افتتاح و یا افزایش موجودی این 

حساب ها تمدید شد.
  مراسم قرعه کشی ششمین جشنواره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه 
بانک اقتصادنوین در تاریخ ۳۰ مهرماه ۹۷ برگزار و برندگان خوش شانس این 
جشنواره معرفی خواهند شد. در ششمین جشنواره حساب های قرض الحسنه 
بانک اقتصادنوین که با هدف ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه و به پاس 
قدردانی از مشتریان نیک اندیش این بانک برگزار می  شود، ۱۷ سکه تمام بهار 
آزادی به یک نفر، به دو نفر هر کدام ۱۷ سکه نیم بهار آزادی، به سه نفر هر کدام 
۱۷ سکه ربع بهار آزادی، به یک هزار و ۱۱۷ نفر هر کدام یک سکه ربع بهار 
آزادی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر به سپرده گذاران واجد شرایط شرکت 
در قرعه کشی این دوره اعطا می شود که طبق برنامه ریزی انجام شده از هر ده نفر 

واجد شرایط شرکت در قرعه کشی یک نفر برنده این جوایز خواهد بود.

سلیمانی در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی مطرح کرد

حرکت صنعت بیمه به سمت جلو
صنعت بیمه در مسیر خوبی حرکت می کند و با توجه به حمایت دولت و 
تکیه به راهبردهای توسعه مدارانه و توسعه محور، برای دستیابی به اهداف 

و تکالیف برنامه ششم تالش می کنیم.
  غالمرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی که در مجمع عمومی عادی سالیانه 
بیمه مرکزی سخن می گفت اعالم کرد: توسعه بیمه های زندگی از راهبردهای 
جدی بیمه مرکزی است که هم امنیت اقتصادی کشور را تامین می کند و هم 

پشتوانه ای مناسب برای اقشار آسیب پذیر محسوب می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرسندی از نگاه مثبت سرپرست وزارت اقتصاد و 
اعضای دیگر مجموعه نسبت به صورت های مالی و گزارش ارائه شده، اظهار داشت: 
ظرفیت های قابل توجهی در صنعت بیمه وجود دارد که با فعال کردن آن می توان 

بخش اعظم اهداف برنامه ششم توسعه را تحقق بخشید.

تا پایان پاییز انجام می شود

بهره برداری از پست نخست اسکله بندر پارسیان
مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان گفت: یکی از پست های 
چهار گانه اسکله بندر پارسیان )پست اسکله فله خشک( تا پایان پاییز به 

بهره برداری می رسد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
حسن شاهرخی با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر، بندر پارسیان با 4 
پست شامل پست اسکله فله مایع، پست اسکله فله خشک و ۲ پست اسکله جنرال 
کارگو و عمومی، در حال احداث است و مجموع این طرح، ۲۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد. وی افزود: مبلغ برآورد احداث فاز راه اندازی بندر پارسیان ۱۷۰ میلیون 
یورو و قرارداد آن به صورت ای پی سی اف )طراحی و مهندسی، تامین، ساخت و 
تامین مالی( است. تاکنون ۳۹ میلیون یورو برای احداث این بندر هزینه شده است.

بازدید عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن از چهار 
طرح صنعتی در لرستان

حسین عسكری عضو هیات مدیره بانك صنعت و معدن از طرح شركت 
های سیمان سفید ازنا ، فوالد و ذوب آهن ازنا ، كارخانجات دارویی بایر 

افالك و فوالد الیگودرز در لرستان بازدید كرد.
در این سفر عسكری به اتفاق جبارزاده رئیس اداره نظارت بر طرح ها و دارائی نژاد 
سرپرست شعب استان لرستان روند اجرای طرح های یادشده را مورد بررسی قرار 
داد.  قرارداد طرح سیمان سفید ازنا در سال ۱۳۹۶ به منظور استفاده از تسهیالت ۱۷ 
میلیون دالری بانك صنعت و معدن از محل صندوق توسعه ملی منعقد شده كه پس 
از تكمیل طرح، این واحد تولیدی با ظرفیت تولید ۲۲۰ هزار تن سیمان سفید و با 
اشتغال مستقیم حدود ۱۲۲ نفر فعالیت خواهد كرد .  طرح شركت فوالد و ذوب آهن 
ازنا كه در زمینه تولید انواع ورق گرم با ظرفیت سالیانه حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن)كه ظرفیت افزایش تا ۲ میلیون تن را نیز دارد( و با تسهیالت ارزی ۱8۵ میلیون 
دالری و تسهیالت ریالی ۳۰ میلیارد تومانی در حال ساخت بوده و پیشرفت فیزیكی 
مناسبی دارد پس از تكمیل كامل موجب اشتغال مستقیم حدود ۶۰۰ نفر می شود.
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بازدید عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی ومدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران از بیمه سامان شعبه مازندران با حضور مشاور مدیر عامل بیمه سامان
دکترعلی اصغر یوسف  نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی و دکترجواد واحدی مدیر عامل و عضو هیات مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران ضمن حضور و بازدید از شعبه مازندران بیمه سامان با دکتر امیر هوشمند 

مشاور مدیرعامل و مدیر بازرسی بیمه سامان دیدار و گفتگو کردند. به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، در این بازدید طرفین ضمن مذاکره در مورد همکاری های استانی ، بر گسترش و تقویت همکاری  در همه رشته های بیمه ای در استان 
مازندران توافق و گفتگو کردند

طبق قانون خانه های خالی گزارش و معرفی می شود

واکاوی وام ۳۰ ساله خرید مسکن
اخبار

یک کارگر اگر تمام حقوقش را پس انداز کند، بعد از چه مدت می تواند پراید بخرد؟
ایلنا نوشت: پراید که این روزها »گران و بامعطلی« ست، حدود 4۰ میلیون توماِن 
ناقابل برای خریدارِ بینوا آب می خورد؛ پرایِد ۱۳۱، ۳8 میلیون تومان و پراید مدل 
۱۱۱، درست 4۰ میلیون تومان؛ البته این ها نرخ های رسمی خودروست که هر لحظه 
و هر روز در بازار باال و پایین شده و چه بسیار زود باشد که از مرز 4۵ میلیون تومان 

هم بگذرد!
اما قیمت همین خودروی نه چندان باکیفیت که خیلی از دارندگانش به راحتی ادعا 
می کنند »جرأت نداریم با این ماشین راهی مسافرت و جاده شویم«، در اسفند ماه 
حداکثر ۲4 میلیون تومان بوده است، البته پراید ۱۳۱ آن روزها فقط ۲۲ میلیون بوده 
است. همان روزها هم، کارگران و مزدبگیراِن کم درآمد دست شان به خودروی سواری 
شخصی که ارزان ترین اش همین پراید است، نمی رسید چه برسد به امروز که با حقوق 
یک میلیون و 4۰۰ هزار تومانی نمی شود حتی خواِب »پرایدسواری« را نمی توان دید. 
دست مزد فقط ۱۹.۵ درصد زیاد شد اما قیمت خودرو حداقل ۶۰ درصد افزایش یافت. 
اگر حداقل مزد به اضافه مزایا را در اسفند ۹۶، یک میلیون و دویست هزار تومان 
درنظر بگیریم، در آن زمان به شرط محاِل ثبات قیمت ها، یک کارگر برای داشتن 
یک پراید ۱۳۱ باید بیش از ۱8 ماه حقوق خود را کامل بدون یک ریال خرج اضافی 
پس انداز می کرد. درحالی که دستمزد ۹۷، فقط ۱۹.۵ درصد بیشتر از دستمزد اسفند 
۹۶ است، قیمت خودرو حتی خودروهای وطنی حداقل ۶۰ درصد افزایش قیمت 
داشته  است. از خودروهای داخلی لوکس و یا وارداتی ها بگذریم که بیش از ۱۰۰ درصد 

افزایش قیمت داشته اند، بیست درصد افزایش مزد کجا و صد درصد افزایش قیمت 
خودرو کجا؟! کارگر بینوا هرچه بدود دستش به خودروی شخصی نمی رسد! اگر باز 
همان ارزان ترین خودروی وطنی یعنی پراید ۱۳۱ را درنظر بگیریم، در شهریور ۹۷ با 
دستمزد یک میلیون و 4۰۰ هزار تومانی، یک کارگر باید بیش از ۲۷ ماه دستمزدش 
را به صورت کامل پس انداز کند تا بتواند صاحب چنین خودرویی شود؛ البته مشروط 
بر اینکه در این مدت حتی یک ریال از حقوق اش را خرج نکند و همه را یک جا برای 
خرید خودروی وطنی پس انداز کند. پراید را به عنوان یک نمونه آوردیم؛ به این دلیل 
که باقی خودروها آنقدر گران هستند که هیچ زمان یک ایرانی اگر کارگر یا کارمند 
ساده باشد، نمی تواند با پس انداز از محِل دستمزد خود، یکی از آنها را بخرد و سوار شود. 
کافی ست نگاهی به جدول قیمت خودروها بیاندازیم تا این حقیقِت مسلم، روشن شود.
با این حساب به نظر می رسد این که کارگری بتواند روزی برای خود؛ خودروی 
شخصی و یک پراید ساده بخرد، به هیچ وجه ممکن نیست. شاید برخی ادعا کنند 
که کارگران الزم نیست حتماً خوروِی صفر سوار شوند، آنها می توانند خودروهای 
کارکرده و دست دوم بخرند، اما این ادعا هم جواب نمی دهد. این روزها قیمت یک 
پیکان دست دوم که بیش از ده سال کار کرده، حداقل 8 میلیون تومان است، یعنی 
بیش از پنج برابر دستمزد یک ماه یک کارگر! بنابراین برای ایاب و ذهاب کارگران و 
خانواده های شان می ماند همان اتوبوس های شرکت واحد و مترو به شرط اینکه در 

تهران ماندگار باشد.

میانگین روزانه 47۰۰ کامیون کاال از گمرکات ترخیص می شود
رئیس کل گمرک ایران گفت: به طور میانگین 
برخی  و در  کامیون  و 7۰۰  روزانه چهار هزار 
روزها تا 6 هزار کامیون کاال از گمرکات کشور 

ترخیص می شوند.
به گزارش ایرنا، »فرودعسگری« با تشریح آخرین 
افزود:  کشور،  اساسی  کاالهای  واردات  وضعیت 
تا پیش از مصوبه دولت برای تسهیل در ترخیص 
زیر  به  تهران  گمرک  از  کاال  خروج  روند  کاالها، 
۶۰ کامیون در روز رسیده بود که با اجرایی شدن 
این  از  کاال  روند خروج  اکنون  مصوبه های جدید، 
گمرک به بیش از ۲۲۰ کامیون در روز رسیده است. 
در بخش واردات کاالهای اساسی وضعیت بهتری 
نسبت به سال گذشته داریم، بر اساس تازه ترین 
آمارها واردات ذرت ۲۶ درصد،  گوشت قرمز ۳۹ 

درصد و جو ۵۱ درصد افزایش داشته و دیگر کاالهای اساسی هم وضعیت مشابهی دارند.
کاالهایی که تا آخر مرداد ماه وارد گمرک شده اند مجاز خواهند بود با ثبت سفارش یک ماهه ترخیص شوند و در این زمینه 

وزارت صنعت موظف شده است سامانه ثبت سفارش را باز کند و این مشکل بزودی برطرف خواهد شود.

قوامی: ایجاد پاالیشگاه در کشورهای همسایه موجب رفع مشکالت صادرات نفت می شد
نماینده مردم اسفراین با انتقاد از کاهش صادرات نفت،  گفت: اگر در کشور همسایه و منطقه پاالیشگاه ۴۰۰ بشکه ای ایجاد 

می کردیم، می توانستیم با قیمت های مناسب ایجاد ارزش افزوده کنیم و ارز وارد کشور کنیم.
به گزارش ایسنا، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی جلسه علنی مجلس با انتقاد از کاهش 
تولیدات نفت، گفت: در آبان ماه صادرات نفت ما به ۵۰۰ هزار رسید،  این در حالی است که ما ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر 
می کردیم. اگر از قبل در این باره فکر کرده بودیم و در کشورهای همسایه و منطقه پاالیشگاه 4۰۰ بشکه ای در روز ایجاد می کردیم در این 

شرایط می توانستیم با قیمت های مناسب ایجاد ارزش افزوده کنیم، ارز وارد کشور کنیم و تورم بیکاری را کاهش دهیم.
ارز باید مدیریت شود،  تقاضای ارز باید کاهش پیدا کند و عرضه آن نیز باید افزایش پیدا کند. باید به بانک مرکزی در این زمینه کمک 

کرد.

جایگاه ویژه بورس کاال در توسعه شفافیت اقتصادی
مدیرعامل هلدینگ بانک سامان در خصوص مزیت ها و فرصت های بورس کاال برای اقتصاد گفت: بورس کاال در همه دنیا 

بهترین مکان برای اجرای عدالت در معامالت و کشف واقعی قیمت کاالهاست.
بهزاد گلکار در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه در همه دنیا بورس های کاالیی به دلیل کشف قیمت واقعی و ارائه خدمات متنوع از 
طریق ابزارهای مالی نوین، جایگاه ویژه ای در اقتصاد دارند، گفت: در بازارهای نظامند کاالیی، قیمت ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین 
می شود به همین دلیل این بازارها در همه کشورها از بورس فلزات لندن و شیکاگو گرفته تا بورس گل هلند و بازارهای متشکل آسیایی، 
از جایگاه ویژه ای برخوردارند.  روند مطلوب توسعه ای بورس کاال در طول سال های اخیر در شرایطی بوده که بازارها و ابزارهای جدیدی 
به فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران معرفی شده اما شاید تنها مانع سر راه پیشرفت این بورس، برخی دخالت های قیمتی از سوی نهادی 

باالدستی است. البته بورس کاال در حال گذر از مراحل رشد و رسیدن به بلوغ کامل است.

اتحادیه طال برای بستن سایت های فروش آنالین سکه نامه نوشت
کرد:  اعالم  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
نامه نگاری با مراجع و نهادهای مرتبط برای 
سکه  آنالین  فروش  سایت های  همه  بستن 
و طال را آغاز کرده و از مردم انتظار دارد از 
فروش  و  خرید  نوع  این  در  سرمایه گذاری 

غیرقانونی، بپرهیزند.
داشت:  اظهار  محمدولی  آیت  ایرنا،  گزارش  به 
اتحادیه طال به هیچ عنوان مجوز خرید و فروش 
را  طال  مصنوعات  و  مسکوکات  مجازی  و  آنالین 
نمی دهد، برخی از کسانی که تجارت آنالین طال 
به راه انداخته اند، از اتحادیه های استانی مجوز ایجاد 
واحد صنفی و فروش فیزیکی طال را دریافت کرده اند 
اما پس از اخذ مجوز، کسب و کار خود را به فضای 

مجازی برده اند.
مجوزی که اتحادیه طال برای سکه فروشی یا طال فروشی می دهد به این معنی نیست که واحد صنفی مربوطه می تواند 
خرید و فروش آنالین انجام دهد و از وزارت صنعت مجوز تجارت الکترونیک بگیرد، بلکه این مجوز یک مجوز صنفی 

است و باید کاال به طور فیزیکی به مشتری عرضه شود.


