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هر چه به انتخابات نزدیک میشویم تحرکات
مرموز بیشتری از سوی افرادی که در گذشته
پروندهای سیاه داش��تهاند به چشم میخورد،
از وزارت کشور و کمیس��یون ماده  ۱۰احزاب
میخواه��م که نظارت بیش��تری ب��ه احزاب
تازهتاسیس و فعاالن سیاسی داشته باشند.
ترکاشوند از تهران

 5ماه از س��ال گذش��ته ولی سازمان تامین
اجتماعی هنوز تفاوت حقوق فروردینماه را به
مستمریبگیران پرداخت نکرده است.
0912****174

به مس��ؤوالن دولت بگویید اگ��ر در مذاکره
مدعی هستند لطفا سهم ایران در دریای خزر را
با مذاکره به مالکیت کشور برگردانند تا حداقل
از منابعش برای مردم کشور استفاده شود.
0913****215

سیستان را دریابید .گرما ،توفان شن و گرد و
غبار و خشکسالی چندین ساله مردم سیستان
را به کام مرگ میبرد .آیا جای سوال نیست از
دولتمردان محترم ،چه کار مثبتی برای مردم
سیستان انجام دادهاند .آیا کسی نیست سوال
کند ای��ن بودجهای که در این چند س��ال به
سیستان تعلق گرفته کجا هزینه شده است؟
0936****343

در این بحبوحه جنگ و بیامنیتی در منطقه،
کشورمان مانند کشتی در ساحل امنیت است و
این نیست جز اینکه وامدار خون شهدا ،رهبری
عزیز و ارتش و سپاهیان و سربازان جان برکف
هستیم .خواستم از این طریق هم از این عزیزان
و مرزبانان کشور تشکر کنم و هم به عدهای که
این نعمت امنیت را قدر نمیدانند تلنگری زده
باشم که واقعیات را در نظر بگیرند.
میثمی از تهران

در خبرها شنیدیم سخنگوی قوهقضائیه گفتهاند
مهدی هاش��می برخ�لاف قانون زندان وس��ایل
غیرمج��ازی همراه داش��ته همچون س��کههای
ط�لا و موبای��ل و س��یمکارت! اوال جای تعجب
دارد از خان��وادهای که اینقدر ادعای قانونی بودن
اقداماتشان را دارند این حرکات و دوما پنهانکاری
ای��ن ف��رد را نش��ان میدهد و تاییدی اس��ت بر
حکمش و اقدامات خالفی که تاکنون انجام داده
است .از قوهقضائیه میخواهم که برخورد کند.
سلوکی از زنجان

آقای رئیسجمهوری! با توجه به اینکه مسؤوالن
آمریکا بویژه اوباما تاکنون با صراحت ایران و ایرانی
را م��ورد هجم��ه همهگونه توهین چه آش��کار،
چه غیرآش��کار قرار دادهان��د ،برابر صحبتهای
حضرتعالی و اعضای دولت که مش��تاق رابطه با
دشمن خونخوار ایران هس��تید ،این صحبتها
بعد از توافق هم تاکنون درباره ایران ادامه داشته
است ،بازهم مشتاق رابطه با آمریکا هستید؟
0936****157

پیامک خوانندگان
10002231
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور
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ناپديد شدن «امام موسيصدر» رهبر شيعيان
لبنان  1357 -ش
ارتح�ال فقي�ه جلي�ل آيتاهلل «اس�ماعيل
صالحيمازندران�ي» مدرس حوزه علميه قم -
 1380ش
درگذش�ت «رش�يد الدين وط�واط »كاتب و
شاعر بزرگ ايراني  573 -ق
آغاز جمهوری س�وم فرانس�ه پس از سقوط
«لويي ناپلئون» 1871 -م
آغاز نخستين دوره جشنواره جهاني فيلم كن
در فرانسه 1939 -م
روز ملي و استقالل «مالزی» 1957 -م
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سوخت

گزارش

افت پیدرپی شاخصهای بورس ادامه دارد

زیان 60درصدی سهامداران در  2سال اخیر
گروه اقتصادی :بازارس��رمایه مدتهاست روی
خ��وش به خود ندیده و س��هامداران آن در پی
افقی روش��ن اما همچنان شاهد از دست دادن
س��رمایههای خود هستند .یک کارشناس بازار
سرمایه درباره علل افت بازار سرمایه و بیثباتی
آن گفت :تصمیم��ات دولتمردان در  2س��ال
گذشته با بیتوجهی آنها نسبت به بازار سرمایه
موجب افت و سقوط این بازار شده است .علیرضا
باغانی با اشاره به سقوط فرسایشی بورس از نیمه
دیماه س��ال  92تاکنون گف��ت :در این مدت
سرمایه سهامداران بورسی حدود  30درصد افت
کرده که این موضوع به این معنی است که هر
س��هامداری که در  15دیماه سال  92سهمی
را در بورس خریداری کرده تا االن یکس��وم از
دارایی خود را از دست داده است .این کارشناس
بازار سرمایه افزود :از سوی دیگر اگر سود تقسیم
شده در مجامع را از بازدهی
سرمایهگذاران کسر کنیم
زی��ان س��رمایهگذاران 40
درصد برآورد میشود و اگر
تورم  20ماه گذشته را نیز
درنظر بگیریم ،در مجموع
به شناس��ایی زیان بیش از
 60درصدی توسط س��رمایهگذاران بازار سهام
میرس��یم .وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاران
بازار س��هام در  20ماه گذش��ته حدود دوسوم
از دارای��ی خ��ود را از دس��ت دادهان��د ،تصریح
کرد :در کنار ریس��کهای سیاس��ی و بیرونی،
دولتیها و سایر مس��ؤوالن هم در شکلگیری
شرایط نامناسب در بازار سهام مقصر و شریک
هستند .باغانی ادامه داد :با روی کارآمدن دولت
تدبی��ر و امید ،امیدواریها نس��بت ب��ه آینده
کش��ور بیش از گذشته تقویت ش��د و از سوی
دیگر رش��د ح��دود  4برابری ن��رخ ارز پیش از
انتخابات ریاس��تجمهوری ش��رایط بورس را
متفاوتتر از س��ایر بخشهای کشور کرد؛ چرا
که رش��د قیمت دالر برای صاحبان س��رمایه
ای��ن فرص��ت را ایجاد کرده بود که دس��تکم
برای حفظ ارزش دارایی خود س��هم بخرند ،آن
هم سهام ش��رکتهایی که نرخ محصوالتشان
ب��ه دلیل رش��د قیم��ت ارز و تورم کمس��ابقه
 3براب��ر ش��ده ب��ود .ای��ن کارش��ناس ب��ازار
س��رمایه اف��زود :بدین ترتیب ب��ورس تهران از
مهرماهسال91تا24خردادسال92رشدیمعادل
 73درص��د را از خ��ود به نمایش گذاش��ت که
در این رش��د ،حس��ن روحانی به عنوان رئیس
دولت یازدهم نقش��ی نداش��ت و اصطالحا به
دلیل نوس��ان نرخ ارز و تورم سهامداران شاهد
رشد شاخص و قیمت س��هام در بورس بودند.
باغانی گفت :براس��اس آخری��ن آمارها حدود
 8میلیون نفر در کش��ور صاحب کد معامالتی
هستند که حدود  700هزار نفر از این کدهای
معامالت��ی در س��ال  92فعال بودهان��د .وی با
اش��اره به اینکه از زم��ان روی کار آمدن دولت
یازده��م ،بازار س��رمایه رفتاره��ای متفاوتی از
خود نش��ان داده است ،تصریح کرد :بازار سهام
ک��ه تا قب��ل از انتخابات س��ال  92رش��دهای
آهسته و پیوس��تهای را پشتسرگذاشته بود از
 24خرداد  92تاکنون هیجان را در دستور کار
خود قرار داده است .این کارشناس بازار سرمایه
با بیان اینک��ه از  24خرداد  92ت��ا  15دیماه
همان س��ال بازدهی خوبی نصیب سهامداران

و س��رمایهگذاران در بورس شد ،اظهار داشت:
متاسفانه دولت در آن روزها برنامهای برای مهار
هیجانهای کاذب بورس نداش��ت و ش��اخص
بازار سرمایه به عنوان یکی از نمادهای عملکرد
دولت ه��ر روز بیخود و بیجهت باال میرفت.
وی با بیان اینکه از نیمه دیماه سال  92دوران
موجس��واری بورس روی تورم تمام شد ،افزود:
در ش��رایطی که بورس درحال متوجه ش��دن
واقعیتهای اقتصادی بود ،تصمیمات دولتمردان
و بیتوجه��ی آنها به بازار س��رمای ه موجب افت
شاخصهای بورس ش��د .وی با تاکید بر اینکه
در حال حاضر علت آب شدن سرمایههای مردم
در بورس تنها ش��رایط سیاسی نیست ،گفت:
حدود یک سال است که دولت از خروج اقتصاد
از رکود صحبت میکند اما پرس��ش اصلی این
اس��ت که اگر اقتصاد از حالت رکود خارج شده
چرا ف��والد مبارک��ه که به
عنوان غول فوالدسازی ایران
مطرح است باید  40درصد
از سود خود را در بهار امسال
از دست بدهد؟ باغانی اضافه
کرد :همچنین باید به دنبال
این پرس��ش بود که چرا در
این مدت شرکتهایی چون ذوبآهن اصفهان
زیانده شدهاند؟ چرا پتروشیمیها بعد از کاهش
س��ودهای سال گذش��ته االن به سختی درجا
میزنند؟ چرا سیمانیها کورههای خود را دائما
خاموش میکنند؟ چرا کاش��یهای تولیدشده
کاشیسازان مش��تری ندارد؟ چرا خودروسازان
به نقطه سربهسر رسیدهاند؟ چرا صنایع کوچک
مث��ل کابل قن��دی و پارسالکتریک برای زنده
ماندن ناچار به فروختن زمینهای خود شدهاند
و چرا ارزش معامالت بورس به یکسوم شرایط
عادی رسیده است؟ این کارشناس بازار سرمایه
گفت :در شرایط کنونی سهامداران جز تحمل
چاره دیگری ندارند.
■■سیاستهای پولی دولت عامل افت بورس

مدیرعامل ش��رکت فرابورس ای��ران یکی از
عوامل افت بورس را سیاس��تهای پولی دولت
مبن��ی ب��ر کاهش ن��رخ تورم و کنت��رل حجم
نقدینگی در  2سال اخیر اعالم کرد .به گزارش
تسنیم ،امیر هامونی بر ارتقای فرهنگ استفاده از
ابزارهای متنوع بازار سرمایه تأکید کرد و گفت:
باید فرهنگ استفاده از ابزارهای جدید مانند ابزار
معامالت آتی و مشتقه افزایش یابد و در این میان
نحوه اس��تفاده از طرح بیمه سهام هم بهخوبی
فرهنگس��ازی ش��ود .وی در اینباره ابرازداشت:
بخشی از تحوالت بازار سرمایه در  2سال اخیر
تحت تأثیر سیاس��تهای پولی دولت مبنی بر
کاه��ش نرخ تورم و کنترل حجم نقدینگی قرار
گرفته و افت قیمت کااله��ای صادراتی در بازار
جهان��ی هم این روند را پایدار کرده اس��ت .وی
در ادامه بیان داشت :با توجه به اینکه بانکهای
کشور نرخهای باالیی به سود سپردهها میدهند
این روند ادامه دارد .وی در ادامه به تأثیر قیمت
نفت در بازار س��رمایه اشاره داشت و افزود :افت
قیمت نفت هم به عن��وان یک عامل برونزا در
بازار تأثیر منفی داش��ته است .هامونی در پایان
اشاره داش��ت :باید درباره روشهای استفاده از
ابزارهای پوشش ریسک فرهنگسازیهایی وسیع
صورت بگیرد تا فواید استفاده از این ابزارها برای
سهامداران شفاف شود.

سالمتی مردم فدای سوخت وارداتی!

واردات روزانه 6/5میلیون لیتر بنزین به کشور
روزانه حدود  72میلیون لیتر بنزین در کش��ور
به مصرف میرس��د که از این می��زان حدود 6/5
میلیون لیتر بنزین وارداتی اس��ت .براساس آمار و
اطالعات ارائه ش��ده از سوی
مسؤوالن شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ،موجودی
بنزین  700تومانی باقیمانده
در کارتهای سوخت تا پایان
مردادماه سال جاری به 860
میلیون لیتر رسیده است .با توجه به تمدید زمان
استفاده بنزین  700تومانی تا پایان آبانماه امسال،
انتظار میرود ش��یب استفاده از بنزین نیز تا زمان
اعالم شده مالیمتر شود .همانطور که گفته شد ،به
دلیل روزهای پایانی تابستان و آخرین موج سفرها،
در حال حاضر مصرف بنزین رش��د فزایندهای به
خود گرفته به طوری میزان مصرف بنزین در کشور
به  72میلیون لیتر در روز رسیده است .هماکنون
روزانه حدود  72میلیون لیتر بنزین در کش��ور به
مصرف میرس��د که از این تع��داد حدود  3تا 6/5
میلیون لیتر آن وارداتی بوده و از کشورهای امارات،
هند ،ژاپن و کرهجنوبی تامین میش��ود .حال این
سوال پیش میآید دولت در موضوع کسری بنزین
کیفیت را در اولویت قرار میدهد یا سالمتی مردم
را فدای بنزینهای وارداتی میکند؟ این شرایط حاد
موجب شده واردات بنزین با هر کیفیتی به کشور
افزایش پیدا کند تا بتوان جوابگوی مصرف بود .از

همی��ن رو دولت تصمیم گرف��ت به دلیل آنکه بار
مصرف بنزین کاهش پیدا کند ،مهلت زمان استفاده
از بنزین  700تومانی ذخیره ش��ده در کارتهای
سوخت را تمدید کند .بیژن
حاجمحمدرضا ،رئیس انجمن
صنفی جایگاهداران س��وخت
کش��ور در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران ،با اش��اره به اینکه
از زمان اعالم تک نرخیشدن
قیمت بنزین حدود  2میلیارد و  400میلیون لیتر
بنزین در کارتهای سوخت ذخیره شده بود ،گفت:
پیشبینی میش��ود از این میزان تا پایان شهریور
حدود یک میلیارد لیتر در کارتهای سوخت باقی
بماند به همین خاطر دولت اقدام به تمدید بنزین
 700تومانی کرد .وی تصریح کرد :در صورت تمدید
نشدن بنزین  700تومانی ممکن بود عالوه بر ایجاد
تراکم در جایگاهها حق بسیاری از مردم در کشور
پایمال ش��ود .حاجمحمدرضا یادآور ش��د :تمدید
بنزین  700تومانی س��بب ش��د جلوی اعتراضات
بعدی گرفته ش��ود .وی با تاکید بر اینکه روزانه 3
تا  6/5میلیون لیتر بنزین از کشورهای مختلف وارد
کشور میشود ،گفت :با راهاندازی پاالیشگاه شازند،
ستاره خلیجفارس و پاالیشگاه بندرعباس عالوه بر
تامین نیاز داخلی ،کش��ور از واردات بنزین بینیاز
خواهد ش��د .وی خاطرنشان کرد :روزانه حدود 72
میلیون لیتر بنزین در کشور به مصرف میرسد.

بانک

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3367

8

یورو

3820

12

پوند

5240

-

درهم امارات

932

-

یکصد ین ژاپن

2800

-

ریالعربستان

903

-

یوآن چین

538

-

لیرترکیه

1205

15

دینار کویت

11250

-

دینار عراق

2/8

-

دالر کانادا

2605

5

روبل روسیه

57

-

روپیه هند

55

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

915000

4000

طرح جدید

917000

8500

نیم سکه

470000

2000

ربع سکه

262000

2000

سکه گرمي

171000

1000

هر مثقال طال

407200

3200

سکه

یک گرم طالی  18عیار

93914

738

یک گرم طالی  24عیار

125188

984

هر اونس طال

1134/8

-

هر اونس نقره

14/69

-

قیمت (دالر)

تغییر

45/22

-

50/5

-

42/37

-

نفت
وست تگزاس
برنت درياي شمال
اوپک

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

64467/3

0/02

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

2853/3

0/01

2645/2

0/05

آزاد شناور

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

سرکشی به حسابهای بانکی کار جدیدی نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به اینکه
سرکشی مالیاتیها به حسابهای بانکی مودیان
پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و از گذشته
نظام مالیاتی به حس��ابهای بانکی دسترس��ی
داش��ته اس��ت ،گف��ت :اینکه برخ��ی میگویند
مالیات آنها در س��ال گذش��ته  ۲۰۰یا  ۳۰۰برابر
ش��ده اس��ت درحالیکه درآمدهای آنها افزایشی
نداش��ته درست اس��ت ،چراکه آنها در سالهای
قبل مالیات نمیدادند .علی طیبنیا با اش��اره به
فرار مالیاتی برخ��ی افرادی که درآمدهای باالیی
دارند ،اظهار ک��رد :این افراد
ف��رار مالیات��ی میکردند اما
االن ک��ه درآم��د واقعی آنها
مش��خص ش��ده اس��ت و از
آنها مالیات گرفته میش��ود
س��رو ص��دا راه میاندازند و
ن را نی��ز دیدهایم .وزیر اقتصاد
اخیرا پیامدهای آ 
ادام��ه داد :برای اص�لاح وضعیت نظام مالیاتی از
یکسو الزم بود تغییراتی در قوانین مالیاتی شکل
بگیرد که اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم بر
همین مبنا صورت گرفت و از سوی دیگر الزم بود
شیوههای سنتی شناسایی و تشخیص و وصول با
شیوههای نوین جایگزین شوند .به گفته طیبنیا به
این ترتیب طرح جامع به نوعی با شیوههای جدید
مالیاتی ارتباط بین مودی و مامور را به طور کامل
قطع کرد .وی همچنین با تاکید بر اینکه در طرح
جامع مالیاتی سیستم تشخیص علیالراس کنار
گذاشته میش��ود ،تصریح کرد :به جای آن برای
تعیین مالیات تنها به اظهارنامهها رجوع میشود و

در صورت نبود اظهارنامه سیستم جامع براساس
اطالعات موجود از میزان درآمد و اطالعات دیگر
از سالهای گذشته اظهارنامهای را تنظیم میکند
که میتواند از س��وی مودی م��ورد پذیرش یا رد
قرار گیرد .وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین
به تکلیف قانونی سازمان امور مالیاتی برای تهیه
س��امانه اطالعاتی از مودیان اشاره و خاطرنشان
کرد :در این س��امانه اطالعات مودیان به صورت
متمرکز جمعآوری میش��ود همی��ن امر باعث
میشود بر خالف س��الهای گذشته که مالیات
عادالن��ه براس��اس اطالعات
دقی��ق از مودی��ان مالیاتی
گرفت��ه نمیش��د ،در آینده
نهتنها نظام مالیاتی عادالنهتر
شود بلکه درآمدهای مالیاتی
نیز افزایش پیدا کند .طیبنیا
درباره نحوه افزای��ش درآمدهای مالیاتی تصریح
ک��رد :قرار نیس��ت درآمدها ب��ا افزایش نرخهای
مالیاتی بیشتر شود بلکه از طریق شناسایی بیشتر
ف��رار و اجتناب مالیاتی درآمد بیش��تری وصول
خواهد شد .وزیر اقتصاد درباره نگرانیهای موجود
برای سرکشی سازمان امور مالیاتی به حسابهای
ش��خصی مودیان با تاکید بر اینکه این امر پدیده
جدیدی در اقتصاد ایران به حس��اب نمیآید و از
سوی دیگر در همه کشورها امری طبیعی به شمار
میآید ،گفت :طبق قانون تمام سازمانهایی که به
نوعی اطالعاتی درباره درآمد و هزینه مردم دارند
موظفند به سامانه اطالعات مالیاتی متصل شده و
اطالعات خود را در اختیار این سامانه قرار دهند.

شاخص بازار اول

45663/8

0/03

شاخص بازار دوم

137998

0/13

شاخصصنعت

53119/1

0/03

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح  .قند نقشجهان

6534

10

ح  .شيش ه و گاز

1216

6/95

ح .بيمه ملت

291

5/43

شيش ه و گاز

2289

4/9

يفارس
عشيمياي 
صناي 

5268

4/9

955

4/83

ت خراسان
قند ثاب 
ي و قند پيرانشهر
فرآوردههايغذاي 
شكر شاهرود
قندهكمتان

بيشترينكاهش

3743

4/79

1171

4/74

3083

4/69

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح  .صنايعكاغذسازيكاوه

1492

-9/14

ح .سرمايهگذاري مسكن شمالشرق

266

-8/28

ح  .تراكتورسازيايران

1040

-7/96

چرخشگر

1524

-4/57

ح  .صنايعريختهگريايران

359

-4/27

عجوشكابيزد
صناي 

8869

پتروشيميمبين

-4/26

3065

-4/16

940

-3/89

1950

-3/85

نوردآلومينيوم
رينگسازيمشهد

شاخص کل

تغییر

16643

-

تاالربینالملل
بورس لندن

3434/66

-

بورساسترالیا

5274/7

-

نیکی ژاپن

19136

-

بورس داوجونز

