بانک ،بورس و بیمه
اخبار
قائممقام صندوق بيمه كشاورزي اعالم كرد

خسارت  ۴۴۰ميليارد توماني
سرمازدگي به باغها و مزارع بيمهشده

قائممقام صندوق بيمه كشاورزي گفت :براثر سرمازدگي بهار امسال۴۴۰،
ميليارد تومان خسارت به اراضي زراعي و باغي زير پوشش صندوق بيمه
كشاورزي وارد شده است .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از وزارت جهاد
كشاورزي ،محمدابراهيم حسننژاد ضمن اعالم اين مطلب افزود :ارزيابي
كارشناسان صندوق بيمه كشاورزي نشان ميدهد كه براثر سرمازدگي
بهار سال جاري باغهای بيمهشده تاكنون ،حدود  ۳۰۰ميليارد تومان و
زراعت بيمهشده  ۱۴۰ميليارد تومان خسارت دیدهاند .وی سطح اراضي
زراعي بيمهشده خسارتديده براثر سرمازدگي در  ۱۱استان كشور را
 ۵۸۹هزار هكتار عنوان كرد .وي با بيان اينكه درصد خسارات در باغها و
مزارع بيمهشده متفاوت است ،گفت :كشاورزان زير پوشش صندوق بيمه
كشاورزي كه براثر سرمازدگي دچار آسيب شدهاند ،نگران نباشند؛ چراكه
غرامت آنها بهموقع از سوي صندوق بيمه كشاورزي مطابق با بيمهنامهها
و براساس نوع خسارت واردشده پرداخت ميشود .حسننژاد تصريح كرد:
باغهای تمام استانهاي كشور تحت تأثير سرمازدگي قرار گرفتهاند؛ اما
ميزان و درصد تأثيرات آن در برخي استانها بيشتر و در برخي ديگر
كمتر است و كارشناسان صندوق در حال بازديد و مستندسازي از
خسارات وارده به باغها و مزارع هستند .وي ادامه داد :پس از مستندسازي
و برداشت محصوالت ،بايد درصد افت محصول مشخص و براساس آن
خسارت به بيمهشدگان پرداخت شود .قائممقام صندوق بيمه كشاورزي
بار ديگر از كشاورزان خواست در فرصت باقيمانده در كشت بهاره نسبت به
بيمهكردن محصوالت و اراضي خود اقدام كنند.
محمدحسن علمداري اعالم کرد

تشكيلكارگروهتعيينتكليف
واحدهايمسكنمهر

مدير امور اعتباري بانك عامل بخش مسكن از تشكيل كارگروه ويژه براي
تعيينتكليفواحدهايمسكنمهروتكميلاينپروژهتاپايانامسالخبر
داد .بهگزارش «سبزینه» بهنقل از بانك عامل بخش مسكن ،محمدحسن
علمداري اعالم كرد :با دستور وزير راه و شهرسازي و براي تعيين تكليف
واحدهاي باقيمانده مسكن مهر و همچنين تسريع در روند تكميل و
اتمام اين پروژه ،كارگروهي تشكيل شده است .وي افزود :مأموريت اين
كارگروه مطابق با دستور وزير راه و شهرسازي پيگيري تأكيدات وزير در
راستايتعيينتكليفپروژههايمسكنمهرواجراييكردنتصميماتدر
اين زمينه است .علمداري خاطرنشان كرد :جلسهاي به همين منظور با
حضور وزير راه و شهرسازي و مسئوالن ساير نهادها و دستگاههايي كه به
هر نحو در اجراي پروژه مسكن مهر مشاركت داشته و دارند برگزار شد
كه در اين جلسه قرار شد با تشكيل كارگروهي هركدام از مسئوالن و
دستگاههاي مرتبط با موضوع مسكن مهر با شناسايي چالشها و موانع
موجود در مسير تكميل ،اتمام و بستهشدن پرونده پروژه مسكن مهر،
در تسريع اقدامات موردنياز در اين زمينه همكاري كنند .وي با بيان
اينكه هر كدام از ارگانهاي مسئول مأموريت يافتهاند بهصورت جداگانه
نسبت به آسيبشناسي موضوع اقدام كنند و بهصورت مستقل گزارشي
از چالشها ،اقدامات و راهكارهاي تعيين تكليف مسكن مهر تهيه كنند،
خاطرنشان كرد :بانك مسكن در نقش تأمينكننده منابع مالي موردنياز
براي پروژه مسكن مهر و بهعنوان نهاد پرداختكننده تسهيالت ساخت
اين واحدها نيز يكي از اعضاي اين كارگروه است؛ بنابراين بنا داريم تا با
آسيبشناسي موضوع گزارشي از چالشها و موانع موجود در اين مسير
تهيه كنيم؛ همچنين مقرر است در اين آسيبشناسي راهكارهاي تعيين
تكليف مسكن مهر از سوي هركدام از ارگانهاي مسئول استخراج و در
اين كارگروه در حضور وزير راه و شهرسازي ارائه شود.
دستور رئيسجمهور برای تكميل مسكن مهر تا پايان ۹۸
بهدستور محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي ،كارگروهي متشكل
از ارگانهاي دولتي مسئول در طرح مسكن مهر براي شناسايي
محدوديتها و ارائه راهكارهاي مؤثر براي تكميل واحدهاي باقيمانده
مسكن تشكيل شده است؛ در جلسهاي كه با حضور مديران و
نمايندگان اين ارگانها و وزير راه و شهرسازي در اين وزارتخانه برگزار
شد ،معاون امور مسكن و ساختمان ،قائممقام وزير راه و شهرسازي در
طرح مسكن مهر ،مدير امور اعتباري بانك عامل بخش مسكن ،رئيس
بنياد مسكن انقالب اسالمي ،معاون برنامهريزي و مديريت منابع وزارت
راه و شهرسازي ،مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن و مديرعامل
شركت عمران شهرهاي جديد حضور داشتند .براساس تصميمهاي
اخذشده و با توجه به اهميت موضوع در راستاي تسريع در تكميل
واحدهاي مسكن مهر مقرر شده است اين جلسات بهصورت مستمر و
در هر هفته برگزار شود تا با همكاري و همفكري دستگاههاي مسئول
موانع تكميل واحدها شناسايي و واحدهاي باقيمانده هرچه سريعتر
با راهكارهاي عملي ،تكميل و افتتاح شود و به بهرهبرداري برسد و
آن دسته از واحدهاي مشكلدار كه به هر دليلي امكان رفع مشكل
براي آنها وجود ندارد ،از چرخه كار خارج شود .با توجه به اینكه
يكي از اساسيترين چالشهاي پروژه مسكن مهر در ابتداي شروع
پروژه تاكنون موضوع تعاونيها و كمكاري برخي از آنها در تكميل
و تحويل واحدها بوده است در اين زمينه نيز تصميم بر آن شد ضمن
تعامل با وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،براي حل مشكالت موجود
در اين زمينه نيز اقدام شود .از سوي ديگر تسريع در روند رسيدگي
به پروندههاي قضايي و تأمين زيرساختها با هماهنگي قوه قضاييه
و وزارت نيرو از طريق برگزاري جلسات منظم و اتخاذ راهبردهاي
عملي در دستور كار اين كارگروه قرار گرفت .خاطرنشان ميشود احمد
اصغري مهرآبادي ،قائممقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسكن مهر،
ابتداي اين هفته از دستور مؤكد رئيسجمهور براي تكميل مسكن مهر
تا پايان امسال خبر داده بود.

كدام حقوقها از ماليات معاف هستند؟

براساس قوانين مالياتي ،حقوق بازنشستگي و مستمري پايان خدمت،
بازخريد خدمت ،مستمري پرداختي به وراث ،حق سنوات و حقوق
ايام مرخصي استفادهنشده ،هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط
به شغل ،مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه برای استفاده
كارگران و خانههاي ارزانقيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا
كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار ميگيرد معاف از ماليات هستند.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ايسنا ،براساس قوانين مالياتي ،درآمدي
كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي)
در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا
كار انجامشده بهطور نقد يا غيرنقد كسب ميكند ،مشمول ماليات بر
درآمد حقوق است .همچنين وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت
بدني و معالجه و امثال آن ،عيدي ساالنه يا پاداش آخر سال جمعاً
معادل يكدوازدهم ميزان معافيت مالياتي ،خانههاي سازماني كه با
اجازه قانوني يا بهموجب آييننامههاي خاص در اختيار مأموران كشوري
قرار داده ميشوند از ماليات معاف هستند .وجوهي نيز كه كارفرما
بابت هزينه معالجه كاركنان خود با افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا
بهوسيله حقوقبگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك
مثبت پرداخت كند مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر
معادل دودوازدهم معافيت قانوني درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح
جمهوري اسالمي ايران اعم از نظامي و انتظامي نيز از پرداخت ماليات
معاف هستند .براساس قوانين مالياتي مشموالن قانون استخدامي
وزارت اطالعات ،جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و آزادگان
معاف از مالياتند و  50درصد ماليات حقوق كاركنان مشاغل در مناطق
كمتر توسعهيافته نيز طبق فهرست سازمان مديريت و برنامهريزي
كشور بخشوده ميشود.
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رئيس كل بانك مركزي مطرح کرد

احتمالتجديدنظردرشيوههايرفعتعهدصادرات

سبزینه

محبوبه فکوری

رئيس كل بانك مركزي در جلسه اخير
خود با فعاالن اقتصادي ،از تجديدنظر در
شيوههاي رفع تعهد ارزي صادرات خبر داده
است و به نظر ميرسد كه تسهيل جديدي
براي بازگشت ارز صادراتي در راه باشد.
اين روزها حرف و حديثهاي بسياري بر
سر بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور
در محافل اقتصادي مطرح است .سعيد
ميرشجاعيان ،مشاور وزير امور اقتصادي
و دارايي ،از عدم بازگشت  ۳۰ميليارد
دالر ارز حاصل از صادرات به كشور خبر
داده و فعاالن اقتصادي و البته مقامات
بانك مركزي ،اين موضوع را با قاطعيت
رد كردهاند.
البته جنجال دوباره بر سر عدم بازگشت
ارز حاصل از صادرات ،از سخنان فرهاد
دژپسند ،وزير امور اقتصادي و دارايي ،در
جلسه با مجمع كارآفرينان در هفتههاي
گذشته شروع شد .او لب به انتقاد گشود و
از فعاالن اقتصادي گاليه كرد كه چرا آنقدر
كه از دولت توقع دارند تسهيل در امور
اقتصادي و ارزي ايجاد كند ،خودشان به
بازگشت ارز حاصل از صادرات خود پايبند
نيستند .حاضران در جلسه ميگويند كه
رقم  ۳۰ميليارد دالري عدم بازگشت ارز
صادرات به كشور نخستين بار از زبان وي
اعالم شده است.
آيا بازگشت ارز صادراتي
تسهيل ميشود؟
نكته حائز اهميت آن است كه اكنون بانك
مركزي اين اعداد و ارقام را قبول ندارد و
بر اين باور است كه بازگشت ارز حاصل از
صادرات ،روند خوبي گرفته است .يك مقام
مسئول در نظام بانكي گفت :از اسفندماه
سال گذشته روند بازگشت ارز حاصل از
صادرات به كشور سرعت گرفت و آنگونه
كه آمار رسمي بانك مركزي ميگويد ،بالغ
بر  ۷۰درصد از ارز حاصل از صادرات به
كشور بازگشته است.
وي افزود :با مكانيزمهايي كه بانك مركزي
براي صادركنندگان براي تسهيل در
بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته
است ،به نظر ميرسد صادرات غيرنفتي
نسبت به سال گذشته با رشد بيشتري
مواجه شود و در قبال آن ،بازگشت ارز
حاصل از صادرات نيز سرعت بگيرد؛ به
هر حال اكنون صادركنندگان ميتوانند

ارز حاصل از صادرات خود را در اختيار
واردكنندگان قرار دهند و واردكنندگان
نيز به جز ممنوعيتهاي وارداتي كه دولت
اعالم كرده ،ميتوانند ارز حاصل از صادرات
را براي واردات كاالهاي خود استفاده کنند.
اين مقام مسئول در نظام بانكي گفت:
بهزودي بانك مركزي عالوه بر اينكه
ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات
را اعالم خواهد كرد ،زمينهاي را فراهم
ميآورد تا تسهيل بيشتري در شيوههاي
رفع تعهد ارزي صورت گيرد؛ به هر حال
اكنون صادرات غيرنفتي به عنوان يك
منبع ارزآوري مطرح است و بايد حداكثر
همكاري با صادركنندگان صورت گيرد تا
بتوانند عالوه بر رشد صادرات ،ارز حاصل از
آن را به چرخه اقتصادي برگردانند.
در جلسه اخير عبدالناصر همتي ،رئيس
كل بانك مركزي ،با هيئت رئيسه و اعضاي
كميته ارزي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن
و كشاورزي ايران نيز يكي از مواردي كه
مطرح و مورد تأكيد قرار گرفت ،موضوع
بازگشت ارز صادراتي و تسهيل در قوانين
و مقررات مرتبط با آن بود.

خبر تازه از ادغام بانكهاي نظامي

در جلسه ادغام بانكهاي وابسته به نيروهاي مسلح با حضور رئيس كل بانك مركزي اعالم شد ادغام
بانكهاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانك سپه ،گامبهگام بهخوبي در حال پيشرفت است .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از روابط عمومي بانك مركزي ،در اين نشست كه با حضور رئيس كل و معاون نظارت
بانك مركزي ،معاون طرح و برنامه ستاد كل نيروهاي مسلح ،معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي
و دارايي ،مديرعامل بانك سپه ،مديران عامل واحدهاي ادغامشونده و نمايندگان سازمان بورس و
اوراق بهادار برگزار شد ،آخرين وضعيت اقدامات انجامشده براساس زمانبنديهاي مدنظر بررسي
شد .عبدالناصر همتي ،ضمن تشكر از تالشهاي ستادكل نيروهاي مسلح ،بانك سپه و واحدهاي
ادغامشونده ،با تأكيد بر اينكه پروژه ادغام بانكهاي وابسته به نيروهاي مسلح اقدامي ملي و موردتوافق
سران سه قوه است ،تأكيد كرد :اين اقدام در تاريخ نظام بانكي كشور ماندگار خواهد بود .همتي همچنين
خواستار تسريع در برگزاري مجامع واحدهاي ادغامشونده شد و بر رعايت حقوق همه ذينفعان
اين واحدها اعم از مشتريان ،سهامداران و بهويژه كاركنان آنها تأكيد كرد .حنيفي ،معاون نظارت
بانك مركزي ،در اين نشست با اشاره به وضعيت سهام غيروابسته واگذارشده واحدهاي ادغامشونده
گفت :خوشبختانه تاكنون اقدامات مفيدي در اين خصوص انجام شده و اين مرحله سهام بهزودي
نهايي خواهد شد .معاون نظارت بانك مركزي افزود :اقدامات مقدماتي درباره ارزشگذاري واحدهاي
ادغامشونده انجام شده و مجامع آنها پس از مشخصشدن ميزان داراييها و بدهيهايشان برگزار
خواهد شد .سردار صالح ،معاون طرح و برنامه ستاد كل نيروهاي مسلح ،نيز در اين نشست با اشاره به
اهميت و بزرگي اين پروژه گفت :بانكهاي ادغامشونده در بانك سپه از ظرفيتهاي خوبي برخوردارند
كه ميتوانند در ارتقاي كمي و كيفي بانك سپه تأثيرگذار باشند .وي ادامه داد :هماهنگيهاي الزم
درباره واگذاري سهام باقيمانده واحدهاي ادغامشونده انجام شده و ستاد كل نيروهاي مسلح با همراهي
مديران عامل و هيئتمديره اين بانكها بهسرعت واگذاري سهام مذكور را پيگيري ميكند .در ادامه
معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز از حمايت و پشتيباني آن وزارتخانه در انجام بهموقع
و با برنامه ادغام تأكيد كرد .مديرعامل بانك سپه نيز در اين جلسه تصريح كرد :تمهيدات الزم براي
ساماندهي نيروي انساني واحدهاي ادغامشونده توسط بانك سپه انديشيده شده است .وي همچنين
با اشاره به تعامل ستاد كل نيروهاي مسلح و واحدهاي ادغامشونده با بانك سپه گفت :نمايندگان بانك
سپه در واحدهاي ادغامشونده مستقر شده و همه امور طبق برنامه از پيش تعيينشده در حال انجام
است .گفتني است فرآيند ادغام بانكهاي وابسته به نيروهاي مسلح (بانكهاي انصار ،قوامين ،حكمت
ايرانيان ،مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباري كوثر) در بانك سپه براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار و
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي (سران سه قوه) از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و براساس برنامهاي
جامع ،هماهنگ و مؤثر در مسير اصالح نظام بانكي كشور و ساماندهي بازار پول در حال انجام است.

معامالتمشتقهموجبكاهشنوسانميشود

یک اقتصاددان و استاد دانشگاه اظهار داشت :بورسها همانند آتشنشانان هستند؛ يعني هرجايي كه
آتش باشد آتشنشانان نيز آنجا خواهند بود ،اما دليل آتش نيستند ،بنابراين وقتي كمبودي بهوجود
ميآيد و قيمتها تغيير ميكند ،بورسها موجب كاهش ميزان خسارت خواهند شد .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از ایلنا ،علي سعدوندي درباره نقش و اهميت بورس كاال گفت :بورس كاال در بازارهاى
كااليى نقش بسيار مهمي را ايفا كرده و به كارآيي آنها كمك ميكنند چون بورس كاال درواقع مرجع
قيمتي را تعيين ميكند ،يعني با اينكه اكثر قريب به اتفاق معامالت خارج از بورس صورت ميگيرد،
اما قيمت مرجع در بورس تعيين ميشود .درواقع بورسهاى كااليى بازارهاى انحصارى محلى را به يك
سازكار برآمده از بازار رقابتى پيوند مىزند .وي ادامه داد :براي مثال حجم معامالت نفت در دو بورس
نيويورك و  IPEلندن سهم جزئي از معامالت نفت جهانى را به خود اختصاص ميدهد ،اما اين دو
بورس تعيينكننده قيمتهاي مرجع  WTIو برنت هستند .بنابراين قيمت ساير انواع نفت براساس
اين قيمتهاي مرجع بهصورت اضافه يا كسر تعيين ميشوند .بنابراين اينكه بورس كاال بهعنوان مرجع
قيمتي تعيينشود شرايطي را بهوجود ميآورد كه رقابت را تشديد و كارايي را ارتقاء ميدهد .در نهايت
اين روند باعث كاهش شكاف بين قيمت خريد و قيمت فروش ميشود كه اين كاهش بهنوبه خود
موجب افزايش كارآيي و كاهش نوسانها هم میشود .وي با بيان داليل افزايش كارايي در بورس كاال
گفت :اوالً يك كاالي استاندارد موردمعامله قرار مىگيرد و ثانياً حجم حداقل كاالي موردمعامله بهدقت
تعيين مىشود؛ مثال درباره نفت حداقل  ۱۰۰هزار بشكه يا يكميليون بشكه است .نكته ديگر اينكه
چون ساعات معامالت محدود است ،بنابراين تعداد زيادى خريدوفروش در زمان محدود خواهد بو د و
باعث رقابت حجم زيادي از تقاضاي خريد و تقاضاي فروش ميشود ،درحالىكه اگر تقاضاهاي محدود
خريدوفروش در طول روز پخش شوند ،كارايي بازار كاهش خواهد يافت .اين استاد اقتصاد و مالى تصريح
كرد :معامالت مشتقه در اين بازارها موجب افزايش كارآيي و كاهش نوسان ميشود .بنابراين قيمتهاي
بيرونآمده از دل آن مورد اعتماد فعاالن بازار است .درواقع حاصل اين بازارها نهتنها كارآيي زیادی دارد،
بلكه عادالنهتر است .سعدوندي فعاليت بورس كاالي ايران را موفق دانست و افزود :بايد توجه داشت كه
بورسها نبايد نهاد دولتي باشند و به هيچوجه نبايد دولت در سازكار آن دخالت كند ،متأسفانه از سال
گذشته و با بازگشت تحريمها شاهد دخالت زیاد دولت در بورس كاال هستيم كه این کار موجب كاهش
اعتماد شده است ،درواقع نقصان بهوجودآمده ناشى از دخالت دولت بيشتر از مزيتهاي آن بوده است.

افزايش بازگشت ارز
حاصل از صادرات
پيشتر محمد الهوتي ،عضو كميته ارزي
اتاق بازرگاني ايران ،نيز اعالم كرده بود تا قبل
از صدور بخشنامه بانك مركزي در تسهيل
بازگشت ارز صادراتي در ماههاي پاياني
سال  ،٩٧حدود  ۲۸درصد ارز صادراتي به
كشور بازگشته بود؛ ولي اين عدد امروز به ۵۰
درصد رسيده است و به نظر ميرسد كه در
جايي كه بسترها را به درستي تعريف كرده و
شرايط را بر اساس واقعيتها ايجاد كنيم ،قطعاً
صادركنندهها ميخواهند از روشهاي رفع تعهد
ارزي استفاده كنند و ارز را به چرخه اقتصادي
برگردانند .وي ادامه داد :بنابراين بهنظر ميرسد
كه اگر اين رويههاي مثبت ادامه يابد ،قطعاً
برگشت ارز سرعت ميگيرد؛ همانطور كه در
فروردين ماه  ٩٨كه  ۱۵روز تعطيلي عيد وجود
داشت ،بازگشت ارز حتي در بين تعطيالت هم
سرعت بيشتري نسبت به گذشته و ماههاي
قبل داشت و فكر ميكنم به جايي رسيدهايم
كه ميتوانيم بازگشت ارز به كشور را تسريع
كنيم .الهوتي گفت :ولي باز هم معتقدم كه
دولت موضوع سطحبندي صادركنندگان را بايد

حداقل در بخشهايي مثل صنعت ،بخشي از
معدن و كشاورزي را بردارد و اجازه دهد كه اين
صادركنندگان ارز را با واردكنندگان بر اساس
توافق معامله كنند تا سرعت عمل بيشتري را
در بازگشت ارز شاهد باشيم.
عرضه  2/2ميليارد يورو
در بازار ثانويه
از ابتداي امسال تاكنون فقط در بازار ثانويه
(سامانه نيما) بيش از  2/2ميليارد يورو ارز
توسط بانك مركزي و صادركنندگان با
متوسط نرخ هر يورو  ۱۱هزار تومان عرضه و در
جهت تأمين مواد اوليه و واسطهاي بخشهاي
صنعتي كشور در اختيار فعاالن اقتصادي قرار
گرفته است .همچنين بانك مركزي طي دو ماه
اخير معادل دو ميليارد يورو ارز مورد نياز براي
تأمين كاالهاي اساسي و دارو را تأمين كرده
است .بانك مركزي باتوجه به نرخسازيهاي
غيرمعامالتي كه در فضاي مجازي در چارچوب
جنگ رواني ايجاد شده عليه كشورمان شكل
ميگيرد ،تأكيد دارد كه تمام تالش خود را
براي تأمين ارز جهت نيازهاي واقعي كشور به
كار خواهد گرفت.
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روی خط

اثر دوگانه افزايش سرمايه در بورس

يك كارشناس بازار سرمايه گفت :افزايش سرمايه میتواند بر شركتهايي كه
دارايي آنها براثر افزايش نرخ دالر ارزش بيشتري یافته اثرگذار باشد ،اما در
كنار آن ممكن است مشكالتي را هم با خود براي شركت به همراه داشته
باشد.بهگزارش«سبزینه»بهنقلازایرنا،ميثمكريميبهتأثيرافزايشسرمايه
شركتها از محل تجديد ارزيابي داراييها بر روند معامالت بازار سرمايه اشاره
كرد و افزود :اگر يك شركت از استراتژي خاصي براي سودآوري برخوردار
نباشد ،يا برنامهريزي خاصي را براي اصالح ساختار شركت از طريق آن دارايي
كه قرار است وارد شركت شود نداشته باشد ،اين تجديد ارزيابي همانند
ريختن بنزين روي كنده خيس درخت است كه ممكن است در ابتدا ُگر
بگيرد ،اما در انتها دود آن به چشم همه حاضران مربوط به شركت خواهد
رفت .كريمي با بيان اينكه افزايش سرمايه بهعنوان يك ابزار در كشورهايي
بهكار گرفته ميشود كه دارايي يا پول رايج آن كشور در حال نزول است،
گفت :در اين زمان افزايش سرمايه بهعنوان ابزاري تلقي ميشود تا شركتها
بتوانند از محل تجديد ارزيابي افزايش داراييها نقدينگي داشته باشند .اين
كارشناس بازار سرمايه با اعتقاد بر اينكه افزايش سرمايه از محل تجديد
ارزيابي مخالفان و موافقاني را با خود به همراه دارد ،اظهار داشت :مخالفان اين
اقدام معتقدند ،شركتهايي كه مشمول قانون  141قانون تجارت هستند،
از اين راه استفاده ميكنند تا از شرايطي كه در آن قرار دارند خارج شوند ،اما
نبايد اين نكته را فراموش كرد كه تنها اين اقدام نميتواند به بهبود عملكرد
شركتها كمك كند .وي خاطرنشان كرد :افزايش سرمايه و بهروزكردن
داراييها روزي شامل ماليات ميشود و به شركتها هزينههاي مالي تحمیل
میکند كه اين موضوع ميتواند شركتها را با بحران مواجه كند .بهگفته
كريمي ،اگر شركت برنامهاي را براي بهبود و بازسازي ساختارها داشته باشد،
افزايش ارزش سرمايه كار مثبتي تلقي ميشود؛ در غير اين صورت در آينده
براي شركت موردنظر محدوديتهايي را ايجاد ميكند.

پرداخت  ۱۰ميليون يورو ارز دولتي
به شركت آسمان در  ۱۴ماه اخير

شركت خدمات هوايي آسمان از فروردين  ۹۷تاكنون ۱۰ ،ميليون و ۹۷
هزار و  ۸۱۸يورو ارز دولتي از بانك مركزي دريافت كرده است .بهگزارش
«سبزینه» بهنقل از فارس ،دولت پس از نوسان ارزي در سال  ،۹۶تصميم
گرفت قيمت ارز را بهصورت ترجيحي انتخاب كند ،بنابراين دالر با نرخ
چهارهزار و  400تومان يا همان ارز دولتي تعيين شد .پس از تعيين ارز
دولتي ،از فروردين تا تيرماه  ۹۷ارز چهارهزار و  200توماني يا همان دولتي
براي همه واردكنندهها اختصاص يافت ،بعد از تيرماه  ۹۷واردات به چهار
گروه دستهبندي شد كه واردات كاالي گروه چهارم ممنوع شد .پس از آن
تعيين تكليف شد كه گروه سوم واردكننده هم ارز را با نرخ آزاد ،گروه دوم
ارزنيمايي (رقمي بين ارز دولتي و ارز آزاد) و گروه اول هم كه بيش از ۳۰
كاالي اساسي است ،ارز چهارهزار و  200توماني دريافت كنند.

