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كالم نور
و آنچه بیشتر دیده والیان بدان روشن
است ،برقراری عدالت در شهرها و
پدیدار شدن دوستی میان رعیت
است و دوستی آنان آشکار نگردد جز
آنگاه که دل ایشان بیگزند شود و
خیرخواهیشان راست نیاید جز آنکه
والیان را برای کارهای خود نگاه دارند و
دوام حکومت آنان را سنگین نشمارند.
حضرت علی

رشد بیش از  ۲هزار واحدی
شاخص بورس

ش��اخص ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در
معامالت بیس��ت و نهمین روز مردادماه با رشد
 ۲۷۱۸واح��دی به پله  ۱۳۷هزار و  ۷۳واحدی
رسید .به گزارش میزان ،در معامالت دیروز بازار
س��رمایه تعداد یکهزار و  ۹۰۲سهم اوراق بهادار
ب��ه ارزش  ۷میلیون و  ۲۷۵ه��زار و  ۷۸۹ریال
در بیش از  ۱۳۱نوبت معامالتی داد و ستد شد.
بر این اساس ش��اخص قیمت (وزنی -ارزشی)
بیش از  ۷۹۶واحد و ش��اخص بازار دوم ۲۰۰۲
واحد ،شاخص آزاد شناور  ۳۳۱۸واحد ،شاخص
بازار اول  ۲۷۱۷واحد ،ش��اخص کل (هموزن)
 ۲۱۶واحد و ش��اخص قیمت (ه��موزن) ۱۵۳
واحد رش��د را تجربه کردند .نمادهای پربیننده
معامالت دی��روز فوالد مبارک��ه اصفهان ،ملی
صنایع مس ایران ،ماشینسازی اراک و پاالیش
نفت بندرعباس با روند صعودی و پتروش��یمی
پارس ،سایپا و پتروشیمی شازند با روند نزولی
به کار خود پایان دادند .شاخص فرابورس نیز در
معامالت دیروز با رشد بیش از  ۱۸واحدی به پله
 ۱۵۵۵واحدی رسید .در بازار فرابورس نیز تعداد
 ۵۲۱هزار و  ۵۹۲سهم اوراق بهادار به ارزش ۴
میلیون و  ۶۴۸هزار و  ۶۶۶ریال در بیش از ۶۷
نوبت معامالتی داد و ستد شد .در معامالت بازار
فرابورس نمادهای س��هامی ذوبآهن اصفهان،
پاالی��ش نفت الوان ،صنایع ف��والد آلیاژی یزد
با روند صعودی و گروه س��رمایهگذاری میراث
فرهنگی ،پتروشیمی زاگرس ،کشت و دام قیام
اصفهان و گروه صنایع کاغذ پارس با روند نزولی
به کار خود پایان دادند.

پیامک خوانندگان
10002231
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور
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اسرائيل 1348 -ش
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و سياستمدار مشهور شوروی سابق1940 -م
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یارانه

گزارش

نمایندگان مجلس از سیاست ناکارآمد بانک مرکزی در جذب نقدینگی انتقاد کردند

چوب حراج به منابع ملی با پیشفروش انبوه سکه

یک نماینده مجلس :اهداف جذب نقدینگی با پیشفروش سکه محقق نشد
گروه اقتصادی :سیاس��ت پیشفروش سکه از
سوی دولت با هدف جذب نقدینگی و ساماندهی
ب��ازار طال و ارز در حالی ش��کل عملی به خود
گرفت که این سیاست ناکارآمد نهتنها نتوانست
بازار آشفته سفتهبازی ارز و طال را سامان بخشد،
بلکه موجب شد پشتوانه بانک مرکزی بتدریج
خال��ی و با ای��ن رویکرد فقط عدهای س��ودجو
پولدارتر شوند .کارشناسان معتقدند عرضه انبوه
س��کههای طال در قالب پیشفروش سکه جز
حراج منابع ملی نتیجه دیگری را دربر نداشته
اس��ت .این در حالی اس��ت که با طرح حراج و
پیشفروش س��که تاکنون بی��ش از  7میلیون
قطعه سکه به فروش رفته است.
از سوی دیگر ،با عبور حجم نقدینگی از رقم
 ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان دیگر مکانیزم عرضه و
تقاضا نتیجه مثبتی به وجود نمیآورد .ابزار عرضه
و تقاضا برای تعدیل قیمتها زمانی پاس��خگو
خواه��د بود که بازار دارای ثبات باش��د و بتوان
آیندهای برای آن در نظر گرفت اما پیشفروش
س��که با هدف بهبود عرضه در این ش��رایط به
هیچ وجه مبتنی بر دانش اقتصاد نبود .متاسفانه
بانک مرکزی در تحلیلهای خود از بازار اصل را
فراموش کرد و با سیاستهای فرعی و حاشیهای
راه را برای س��وداگران و رانتبازان باز گذاشت.
در واقع مدی��ران این بانک تصور میکردند اگر
حراج و پیشفروش س��که
اجرا ش��ود ،عرضه از تقاضا
فزونی میگیرد و قیمتها
روند نزول��ی را میپیمایند
و در نهای��ت تعادل در بازار
حکفرم��ا میش��ود اما در
ش��رایط هیجانی هر چه عرضه در بازار صورت
بگیرد ،به دلیل نقدینگی عظیم ،تقاضا هم رشد
مییابد و آثار سوء دیگری برای اقتصاد به وجود
میآید .در طرح پیشفروش سکه عدهای دالل
و واس��طهگر یکشبه ره صدس��اله را پیمودند.
یک محاس��به سرانگشتی نش��ان میدهد هر
قطعه س��که  ۲/۳میلیون تومان سود به جیب
خری��داران س��که واریز میکن��د .این فعالیتی
اس��ت که از آن مالیاتی هم دریافت نمیش��ود
و واقعا جای پرس��ش است که مسؤوالن با چه
چش��ماندازی حاضر به اجرای آن شدند .اکنون
نیز مجریان این طرح باید به مردم توضیح دهند
ک��ه چرا این طرح را اجرا کردن��د و اگر هم آن
را طرحی موف��ق میدانند ،درباره علت افزایش
قیمت سکه در طول ماههای اخیر سخن بگویند.
در ای��ن باره عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و
محاس��بات مجلس میگوید پیشفروش سکه
ه��دف جذب نقدینگی را محقق نکرده اس��ت.
محمد حسینی با اشاره به سود  6هزار میلیارد
تومانی از پیشفروش سکه ،گفت :در بازه زمانی
که س��رمایههای مردم به س��مت ارز رفته بود،
مسؤوالن به دنبال کنترل بازار ارز بودند ،از سوی
دیگر جذب نقدینگی نیز از اهداف دولت ش��ده
بود ،به همین دلی��ل بانک مرکزی برای جذب
نقدینگی سیاس��ت پیشفروش سکه را مطرح
کرد تا بازار را مدیریت کند.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس ادامه داد :بانک مرکزی سکه را بر اساس
قیمت در  6ماه ،پیشفروش کرد اما این سیاست
در ادامه موفق نبود؛ قیمت سکه و ارز از نوسان

بسیار باالیی برخوردار ش��د که امروز شاهدیم
افرادی که در ابتدای عرضه س��که توسط بانک
مرک��زی ،اقدام به خرید س��که کردند امروز به
سودهای نامتعارفی دست پیدا کردهاند .نماینده
مردم تفرش در مجلس دهم ش��ورای اسالمی
بیان داش��ت :سیاست پیشفروش سکه ما را از
هدف اصل��ی دور کرده؛ به دنبال این بودیم که
حجم نقدینگی بازار را کم کنیم اما امروز شاهد
هستیم سکه مس��بب افزایش حجم نقدینگی
ش��ده اس��ت .وی گفت :زمانی سکه به قیمت
یکمیلیون و  500هزار عرضه میشد و امروز در
بازار قیمت آن حداقل  2برابر ش��ده ،این مساله
خود به خود خلق پول است بدون اینکه در حوزه
اقتصاد تاثیر گذاشته باشد .حسینی با بیان اینکه
افزایش قیمت س��که موجب افزایش نقدینگی
ش��ده و در کن��ار آن تورم را به همراه داش��ته
اس��ت ،به خانه ملت گفت :بای��د در این زمینه
برنامه بهتری اتخاذ میش��د ،چرا که این افراد
به درآمدی خارج از عرف دس��ت پیدا کردهاند
و از ه��دف جذب نقدینگی فاصل��ه گرفتهایم.
عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات
مجل��س تاکید کرد :در این می��ان باید دید آیا
قانون مالیاته��ا اجازه میده��د از این درآمد
اتفاقی که برای این گروه حاصل ش��ده مالیات
دریاف��ت کرد تا حداقل از این طریق بتوانیم در
مدیریت حوزه اقتصاد قدمی
برداریم؟ عضو کمیس��یون
اص��ل  ۹۰مجلس ش��ورای
اس�لامی نی��ز با اش��اره به
سود سکههای پیشفروش
ش��ده میگوید این س��ود
بین بانک مرکزی و خریداران تقسیم میشود.
محمدقس��یم عثمانی با اش��اره به سود  6هزار
میلیاردی س��که در مدت  6ماه ،گفت :خرید و
فروش سکه جزو فعالیتهای سودآور است ،از
آنجایی که بانک مرکزی نسبت به فروش سکه
اقدام کرده به نوعی خود بانک وارد بازار شده و
از این محل س��ود کرده است .عضو کمیسیون
اصل  90مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد:
اینکه گفته میشود سود سکهها به ضرر منافع
بانک مرکزی است را رد میکنم ،چرا که در واقع
این سود بین بانک مرکزی و کسانی که سکه را
پیشخرید کردهاند تقسیم میشود .وی در این
باره که دولت با هدف جمعآوری نقدینگی دست
به پیشفروش سکه زده است ،بیان داشت :تاثیر
جمعآوری نقدینگی موقتی بوده اس��ت ،یعنی
زمانی که پیشفروش سکه انجام شد از نقدینگی
کش��ور کاسته ش��د اما اکنون که زمان تحویل
سکههاست به نوعی نقدینگی مجدد به جامعه
تزریق ش��د .وی ادامه داد :در واقع سیاستهای
دولت و بانک مرکزی مسکنهای موقتی است
که در یک مقطع مش��کل را ح��ل میکند اما
در مقطع دیگر مجدد مش��کالت ظهور و بروز
پیدا میکند .همچنین رس��ول خضری ،عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز
در این باره گفت :در شرایط نوسانات ارزی ،بانک
مرکزی در شرایطی که ارزش پول ملی در حال
افت بود ،باید ذخایر ارزی و طال را نگه میداشت
ام��ا ذخایر ارزی و طال را دودس��تی تقدیم کرد
و ریال را نگه داش��ت ،حرکتی که  100درصد
خالف علم روز اقتصاد است.

یارانه نقدی  ۹۰هزار تومان میشود؟

شرکتنفتهزارانمیلیاردتومانپولهدفمندیرانداد
رئی��س هی��ات تحقی��ق و تفح��ص از
س��تاد هدفمندس��ازی یارانهه��ا ش��رط  2برابر
ش��دن مبل��غ یارانههای نق��دی را اع�لام کرد.
به گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از خانه مل��ت ،جبار
کوچکینژاد با اشاره به تحقیق و تفحص از ستاد
هدفمندس��ازی یارانهه��ا ،گفت :گ��زارش هیات
تحقیق و تفح��ص در حال
جمعبن��دی بود ام��ا برخی
مس��ائل رخ داده که به این
منظور نظارت��ی میدانی در
ح��ال انجام اس��ت ،چرا که
از س��وی دول��ت ب��ه برخی
شرکتها پول پرداخت شده اما ظاهرا زد و بندی
در پرداخته��ا انجام ش��ده اس��ت .رئیس هیات
تحقیق و تفحص از ستاد هدفمندسازی یارانهها،
افزود :تع��دادی نیرو ماموریت پی��دا کردهاند در
شرکتها حضور یابند تا مشخص شود آیا پول در
محل معین هزینه شده است یا خیر .وی با بیان
اینکه در ماده  ۸قانون س��تاد هدفمندی یارانهها
تاکید شده که دولت میتواند کمک بالعوض به
شرکتها داشته باشد ،ادامه داد :دولت به صورت
بالعوض به برخی شرکتها کمک کرده و حتی

به یک شرکت  ۱۰میلیارد تومان کمک بالعوض
داش��ته اما بحث اصلی این اس��ت که با توجه به
اینکه در یک استان به  2شرکت کمک کرده آیا
این کمک ضوابط داش��ته یا زد و بند بوده است؟
نماینده مردم رش��ت در مجلس شورای اسالمی
یادآور ش��د :یارانه  ۴۵هزار تومانی در حال حاضر
تأثی��ری بر تقوی��ت اقتصاد
خانواره��ا ندارد ،البته قیمت
برخی محص��والت همانند
بنزین نیز طی سالهایی که
مبل��غ یارانه نق��دی افزایش
نیافته گران نشده است .وی
با بیان اینکه در تحقیق و تفحص مشخص میشود
درآمد دولت از محل هدفمندی چقدر است ،افزود:
شرکت ملی نفت چندین هزار میلیارد تومان پول
سازمان هدفمندسازی یارانهها را پرداخت نکرده
است که اگر این پولها پرداخت شود یقینا یارانه
نق��دی  ۴۵هزار تومانی  2برابر میش��ود .رئیس
هیات تحقیق و تفحص از س��تاد هدفمندسازی
یارانهها تصریح کرد :اگر  ۱۱۰هزار میلیارد تومان
ستاد هدفمندسازی یارانهها از سوی شرکت ملی
نفت پرداخت شود میتوان یارانهها را  2برابر کرد.
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10000

ربع سکه

901000

10000

سکه

سکه گرمي

491000

-

هر مثقال طال

1260000

-1000

یک گرم طالی  18عیار

290890

-1700

یک گرم طالی  24عیار

387850

-230

هر اونس طال

( 1188/13دالر)

3/38

هر اونس نقره

( 14/77دالر)

-0/01

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

65/22

0/01

برنت درياي شمال

72/14

0/34

اوپک

69/47

-

نفت

بورس
بورس تهران

نرخ هر کیلو دام زنده برای عید قربان  23تا 23هزار و  500تومان است

قاچاق و افزایش نرخ ارز ،عامل گرانی گوشت قرمز
افزای��ش قیم��ت ارز و قاچاق موجب ش��ده
طی هفتههای اخیر قیمت گوشت قرمز در بازار
افزایش یابد .به گزارش میزان ،طی هفتههای اخیر
قیمت گوش��ت گوسفندی در بازار روند افزایشی
داش��ته و هر روز نیز بر نرخ آن افزوده میش��ود.
دالیل مختلفی از س��وی فعاالن این بخش برای
افزایش قیمت گوشت قرمز عنوان شده است؛ از
افزایش قیمت نهادههای دامی تا افزایش نرخ ارز
و قاچاق دام به خارج از مرزها که هر کدام دالیل
خاص خود را دارند .فعاالن این بخش طی ماههای
گذشته نسبت به خروج گسترده دام به خارج از
کش��ور هش��دار داده بودند و بارها از مس��ؤوالن
درخواست کردند در این زمینه چارهجویی کنند.
در همین راس��تا ،وزیر صنعت طی بخشنامهای
انتق��ال دام به خارج از کش��ور را ممنوع کرد اما
این بخشنامه راهگشا نشد و
خروج دام از کشور از مسیر
قانونی به سمت قاچاق سوق
پیدا ک��رد .علیاصغر ملکی،
رئی��س اتحادی��ه گوش��ت
گوس��فندی درب��اره چرایی
گران شدن گوش��ت قرمز در گفتوگو با میزان
اظه��ار کرده بود :به دلیل خ��روج دام از مرزهای
غربی به کشور عراق در داخل با کمبود دام مواجه
شدیم .ملکی افزود :عالوه بر خروج دام به عراق از
مرزهای غربی کشور ،دام زنده از طریق بندرعباس
به کشورهای عمان ،کویت ،امارات و قطر قاچاق
میشود .رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در این
باره نیز گفت :به دلیل افزایش قیمت ارز ،خروج
دام از کش��ور زیاد ش��ده و مبالغی که دامداران
از خ��روج دام دریافت میکنند ب��ر این موضوع
اثر گذاش��ته اس��ت و از طرفی ب��ه دلیل قیمت
باال قاچاقچی��ان بر این موض��وع دامن میزنند.

قیمت(تومان)

تغییر

همچنین سعید سلطانیسروستانی ،تولیدکننده
محصوالت دامی ،افزایش قیمت نهادههای دامی
و قیمت ارز را در افزایش قیمت گوشت تاثیرگذار
عنوان کرد و افزود :افزایش قیمت ارز موجب گران
ش��دن قیمت نهادههای دامی شد بهگونهای که
کنجاله نسبت به سال گذشته  ۱۰۰درصد و ذرت
 ۵۰درصد رشد قیمت داشته و قیمت تمامشده
را افزایش داده اس��ت .وی گفت :البته گوشت با
قیمتی که به دس��ت مصرفکننده میرس��د و
قیمتی که از تولیدکننده خریداری میشود حدود
 ۳۰درص��د اختالف دارد که ب��ه جیب دالالن و
واسطهها میرود.
■■عید قربان کمبودی در توزیع دام نداریم

وضعیت قیمت و عرضه دام زنده در آس��تانه
عیدقربان دغدغه خریداران اس��ت ،چراکه پالس
گرانی غیرمنطقی دام قربانی
از طرف دالالن صادر میشود،
البته رئیس اتحادیه گوشت
گوس��فندی از بهبود عرضه
دام نسبت به هفته گذشته در
بازار خبر داده و میگوید :در
عید قربان کمبودی در توزیع نخواهیم داشت .به
گفته ملکی ،با توجه به وضعیت مناسب عرضه دام
در میادین تصور ما بر آن است که مشکل خاصی
از حیث نوسان قیمت در عید قربان پیش نیاید.
وی نرخ هر کیلو دام زنده را در شهرس��تانها 22
هزار تومان و در تهران  23تا 23هزار و  500تومان
اعالم کرد .وی افزود :بر اس��اس تجربه سالهای
گذشته به افراد توصیه میکنیم از هجوم و تعجیل
ب��رای خرید دام اجتناب کنند ،چرا که نرخ دام از
س��اعت  10تا  11در بازار شکسته میشود ،این
در حالی اس��ت که ازدحام افراد تاثیر بسزایی بر
قیمتها خواهد داشت.

مقدار

تغییر(درصد)

137073/0

2/02

شاخص  30شركتبرتر

6805/3

3/21

شاخص  50شركتبرتر

6004/0

2/31

شاخص بورس

شاخص بازار اول

100913/8

2/77

شاخص بازار دوم

273332/4

0/74

شاخصصنعت

125990/9

2/15

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
سرمايهگذاري نور كوثر ايرانيان

1466

12/42

حفاري شمال

3971

10/03

ح .پگاهآذربايجانغربي

1605

8/45

ح  .باما

4845

8/37

پتروشيميپرديس

14174

7/12

4856

6/56

ن طبس
گ نگي 
زغالسن 
ي و سراميك سين ا
ع كاش 
صناي 
آلومينيومايران
گروه مپنا

بيشترينكاهش

2393

6/17

3866

5

3658

4/99

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ي خاور
ح  .فنرساز 

938

-6/94

ي رنا
ح  .سرمايهگذار 

83

-4/6

نفتسپاهان

22789

-4/58

ن خراسان
قند شيري 

33524

-4/54

فيبر ايران

5720

-4/52

ي الوند
كاش 

3470

-4/36

4061

-4/31

1534

-3/94

1082

-3/74

نيروكلر
سايپا آذين
ليزينگايرانيان

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

25669

-

نیکی ژاپن

22199

-71

بورسشانگهای

2698

3

بورساسترالیا

6435/1

8/9

