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تکذیب انتساب یک خبر
به روزنامه خراسان درباره سیف

...

ارز وطال

اخبار

دالر

یورو

مشهد

نرخی اعالم نشده است

تهران (اعالمیبانکمرکزی)

)0(44.120

) 27( 51.020

پیشنهاد بیمه مرکزی برای راننده محور
شدن بیمه شخص ثالث
حســین بردبار-رئیس کل بیمه مرکزی ایــران با انتقاد از
برخی شــرکت های بیمه ای بین المللی کــه پس از خروج
آمریکا از برجــام تنها با نوشــتن یک نامــه از عرصه فعالیت
کشورمان خارج شــدند ،گفت :این بحران را باید مدیریت
کرد و مــردم بایــد بداننــد کــه در چنیــن فضایــی نیازمند
همکاری آنان هســتیم و خواهش من از رسانه ها این است
که درچنین فضایی به صنعت بیمه کمک کنند.به گزارش
خراســان ،دکتــر غالمرضــا ســلیمانی ،رئیــس کل جدید
بیمه مرکزی دیروز در نشســتی با اصحاب رســانه از تالش
بیمه مرکزی بــرای افزایش ســهم بیمه هــای غیردولتی و
بخش خصوصی در صنعت بیمه خبــرداد و گفت :به دنبال
آن هســتیم که ســهم بخش خصوصــی را در صنعــت بیمه
افزایش دهیم که اگر به رقم 65تا  70درصد از کل صنعت
برســد ،رقم خوبی اســت.وی با بیان این که به دنبال روش
های تشــویقی برای گســترش بیمه های عمر و زندگی در
جامعه هســتیم ،ادامه داد:راننده محور بودن بیمه شخص
ثالث جزو پیشنهادهایی اســت که از طرف بیمه مرکزی در
دولت مطرح شــده اســت و این اجازه را داده اند که راننده
ها بتوانند تخفیف خودشان را هنگام تعویض خودرو برای
خودشــان نگه دارند.وی از ارائه پیشــنهاد بیمه مرکزی به
دولت و تصویب موضوع راننده محور شــدن بیمه شــخص
ثالث طی یکی دوهفته آینــده نیز خبرداد.بــه گفته وی در
چهار مــاه اخیر ،حــق بیمه تولیدی در کشــور بــه ۱۱هزار
میلیارد تومان رسیده است.در همین مدت ۶۷۰۰میلیارد
خسارت نیز پرداخت شد .رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:
بر اســاس جدیدترین آمار ،طی امســال حق بیمه تولیدی
و خســارتهای پرداختــی بــه ترتیــب  ۲۴و  22.3درصد
افزایش داشته است.

معاون وزیر کار خبر داد:

طرح تامین کاالهای اساسی برای اقشار
مختلف در دستور کار
معاون وزیر رفاه با اشاره به این که کاالکارت یا همان کوپن
الکترونیک برای  10میلیون نفر صادر شــده است ،گفت:
وزارت رفــاه آمادگی دارد تــا کاال کارت را برای کل کشــور
اجرایی کند.به گــزارش مهر ،احمــد میدری معــاون وزیر
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی یک شــنبه شــب بــا حضور در
برنامه پایش به تشریح سیاست های این وزارتخانه با هدف
حمایــت از محرومان پرداخــت و گفت :طی طرحــی که از
طرف وزارتخانه به معاون اول رئیس جمهور ارســال شــده
به زودی کاال کارت برای تامین کاالی اساســی مردم به آن
ها داده می شــود .میدری افزود :طی دو سه هفته گذشته
جلسات متعددی با بانک مرکزی داشتیم به این ترتیب که
همان کارت بانکی را که افراد با آن یارانه نقدی می گیرند،
بــه کاال کارت تبدیل کنیــم و افراد با مراجعه به فروشــگاه،
کارت خود را دردستگاه بکشند و ســهمیه کاالیی را آن که
شــامل کاالهای اساســی اســت  ،دریافت کنند .میدری با
اشــاره به آثار رانتی و فســادآلود سیاســت ارزی در گذشته
گفت :به هر حال برای جمع کردن فســاد توزیــع ارز دو راه
بیشتر نداریم -۱ :صدور فاکتور الکترونیک  -۲توزیع «کاال
کارت» بین مردم .وی افزود :کاال کارت یا کوپن الکترونیک
پیشــنهاد آقای ربیعی به دولت بوده است .این کارت البته
برای  ۱۰میلیون نفر صادر و ســالی ســه تا چهار بار شــارژ
میشــود تا مردم اقالم خوراکی خــود مثل لبنیــات و ...را
تهیه کننــد .وزارت رفاه آمادگی دارد تــا کاال کارت را برای
کل کشور اجرایی کند.
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بازگشتامید به بازار

رئیس سازمان مالیاتی :زیرساخت دریافت
مالیات بر عایدی سرمایه فراهم است

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد:

) 5( 57.359

6.460

12.013

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

133.328

شاخص

سقوط قیمت ارز و طال ،یک روز بعد از اعالم سیاست جدید ارزی

ضمن اعالم موافقت با دریافت مالیات
بر عایدی سرمایه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از فراهم بودن زیرساخ 
ت
الزم بــرای دریافت مالیــات بر عایدی ســرمایه خبــر داد و
گفت :موافــق دریافت چنین مالیاتی هســتم امــا توضیح
داد که پیشــنهاد مربوط هنوز به کارگــروه های تخصیص
ارجاع نشده اســت.به گزارش فارس از صدا و سیما ،سید
کامل تقوی نژاد با بیان این که دریافــت مالیات بر عایدی
ســرمایه به عنوان یک پیشنهاد مطرح شــده است ،افزود:
این پیشنهاد هنوز به کارگروههای تخصصی برای بحث و
بررسی ارجاع نشده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر این که دریافت
مالیات بــر عایدی ســرمایه یکــی از انواع مختلــف مالیات
است که در کشــورهای مختلف در حال اجراست ،افزود:
اگر شرایط دریافت چنین مالیاتی در کشور ما فراهم شود،
اجرای آن میتواند مثمر باشــد .وی با بیان این که باید در
فکر افزایش درآمدهای دولت باشیم ،تصریح کرد :دریافت
مالیات بر عایدی ســرمایه میتواند درآمــد دولت از حوزه
مالیات را افزایش دهد .تقوی نــژاد با تاکید بر این که بنده
موافق دریافت چنین مالیاتی هســتم ،گفت :خوشبختانه
ســازوکارهای دریافت چنین مالیاتی فراهم شــده است و
مشکلی در اجرای آن وجود ندارد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال
که آیا دریافت چنین مالیاتی به ایجاد تنش در بازار و اقتصاد
دامن نمی زند ،گفت :هر اقدامی در ابتدا به برخی حواشی
دامــن میزند ،امــا خوشــبختانه با توجــه به فراهــم بودن
زیرســاختهای نرم افزاری و شــبکهای در حوزه دریافت
مالیات بــر عایــدی ســرمایه ،اجــرای آن با نقــص کمتری
مواجه خواهد شــد.گفتنی اســت مالیات بر ســود سرمایه
( )capital gains taxگونــهای مالیات بر عواید ســرمایه
ای است که با هدف کاهش میزان سود سرمایهگذاری در
بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولیــد یا به بیان دیگر از
سود سوداگری دریافت میشود.
بعــد از التهابــات بازارهــا در نیمه اول امســال ،بســیاری
از کارشناســان ،مســئوالن دولتــی و نماینــدگان مجلس
خواستار وضع این مالیات شدند و جلساتی هم در مجلس
برای این منظور برگزار شــد اما به نظر می رســد باز هم در
مسیر اجرا سستی هایی وجود دارد.

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

برخی صفحات در فضای مجازی روز گذشته خبری به نقل از خراسان درباره رئیس کل سابق بانک مرکزی منتشر کردند که انتساب این خبر به خراسان صحت
ندارد.دربرخیصفحاتواقعدرفضایمجازیآمدهاست«:طبقادعایروزنامهخراسان،چهارمیلیارددالرتوسطخانوادهسیفبهاسترالیامنتقلورئیسسابق
بانکمرکزیبهدادگاهاحضارشدهاست».ایندرحالیاستکهبایکجستوجویسادهمیتوانفهمیدکهچنینخبریدرروزنامهخراسان،منتشرنشدهاست.

یک روز بعــد از اعالم سیاســت های جدید ،شــیب کاهش
قیمــت ارز و طال در بــازار تندتر شــد .نــرخ ارز رســمی نیز
بدون تغییر بود یا کاهش یافت .طبق تصمیم بانک مرکزی
همچنین از امروز انتشار اوراق گواهی سپرده 18درصدی
به مدت یک هفته آغاز می شــود.در اولین روز پس از اعالم
بسته سیاست ارزی جدید دولت ،قیمت ها در بازار ارز و طال
با شیب تندتری از روزهای قبل ،رو به کاهش نهاد .هر قطعه
سکهامامیبا 260هزارتومانافتنسبتبهدوروزگذشته،
تا بعد از ظهر دیروز به سه میلیون و  405هزار تومان رسید.
هر گرم طالی  18عیار نیز با پنج هــزار و  540تومان افت
مواجه شد و  274هزار و  500تومان در بازار تهران معامله
شد .از سوی دیگر یورو از کانال  11هزار تومان ،پایین آمد و
به  10هزار و  917تومان رسید .در بازار غیر رسمی ارز نیز
دالرباافتقیمتمواجهشدودرساعاتپایانیروزتا 9هزار
و  500تومان هم پایین آمد .در این زمینه برخی شنیده ها
حاکی از آن است که با ادامه روند کنونی ،دالر در بازار غیر

رسمی تا کانال هشت هزار تومان نیز به زودی افت خواهد
کرد .از ســوی دیگر ،دیروز بانــک مرکزی قیمــت ارزهای
اصلی را بدون تغییر یا با افت نسبت به دو روز گذشته اعالم
کرد .بر این اساس ،نرخ هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به
دو روز گذشــته  ۴۴هزار و  ۱۲۰ریال قیمت خورد .اما نرخ
هرپوندانگلیسباپنجریالکاهشنسبتبهروزگذشته۵۷
هزار و ۳۵۹ریال و هر یورو نیز با ۵۷ریال افت در مدت زمان
مشابه  ۵۱هزار و  ۲۰ریال ارزشگذاری شد.
▪ نگاهی بر اهم سیاست ارزی جدید در آستانه اجرا

رئیس بانک مرکزی ،سرانجام دو شب قبل بسته سیاست
جدید ارزی را تشــریح کرد .هر چند مشروح صحبت های
همتی در رسانه ها منتشر شده است ،اما با این حال ،امروز
که قرار اســت این بســته اجرایی شــود ،بد نیســت نگاهی
مجدد بر اهم سخنان وی و بسته ارزی بیندازیم .در جدول،
به این موارد اشاره شده است.

مهمترین نکات پرونده
آغاز انتشار اوراق گواهی سپرده  18درصدی به مدت یک هفته
با موافقت بانک مرکزی ،اوراق سپرده بانکی با نرخ سود  ۱۸درصد از امروز شانزدهم مرداد به مدت شش روز کاری
عرضه میشود .به گزارش مهر ،با موافقت بانک مرکزی برخی بانک ها اقدام به عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود
 ۱۸درصد برای شش روز کاری کردهاند .هم اکنون قرار بر این است که شعب بانک های منتخب ،در سراسر کشور از
امروز سه شنبه ۱۶مرداد تا دوشنبه ۲۲مرداد ماه جاری به مدت شش روز کاری ،تعداد محدودی اوراق گواهی سپرده
مدتدار ویژه سرمایه گذاری (عام) را با نرخ سود علی الحساب  ۱۸درصد ساالنه عرضه کنند .این اوراق با سررسید
یک ساله ،با نام و قابل باز خرید قبل از سررســید با نرخ  ۱۶درصد ساالنه از تاریخ انتشار است .اوراق مذکور معاف از
مالیات است و سود علیالحساب آن ماهانه پرداخت میشود .مدت عرضه اوراق محدود است و تمدید نخواهد شد.



...
واردات



...
فساد

اهم محورهای سیاست ارزی جدید در یک نگاه

نرخ کاالهای اساســی تا پایان فروردین  ۹۸بدون تغییر باقی خواهد ماند و ارز هم تــا همان زمان به نرخ ۴۲۰۰
تومانی در اختیار آن ها قرار میگیرد؛ البته نظــارت کافی نیز صورت می گیرد که انحــراف در این زمینه وجود
نداشــته باشــد .وزیران قول داده اند که نظارت کافی داشــته باشــند و رئیس جمهور نیز روزانه این موضوع را
پیگیری خواهد کرد.

صادرکنندگان (از جمله پتروشیمی ها) اگر ارز خود را در مدت زمان تعیین شده به بازار ثانویه ارائه نکرده باشند،
باید مابه التفاوت را با نرخ بازار آزادی که شکل خواهد گرفت ،به حساب خزانه واریز کنند.
خرید و فروش ارز در صرافی ها مجاز است .در حدی که مردم برای نیازهای روزمره و سفر نیاز دارند ،می توانند
از بازار صرافی ها بخرند که حدود  5درصد از نرخ بازار ثانویه باالتر است.
خروج ارز حواله ای و صرافی دیگر اتفاق نمی افتد .ما ورود ارز به کشور توسط صرافی ها را آزاد کردیم و صرافی
ها می توانند هم طال و هم اسکناس را با مجوز ما وارد کنند .البته اشخاص حقیقی هم می توانند این کار را بکنند.
طال یک تعرفه و ارزش افزوده ای داشت که  13درصد به آن اضافه می شد .هم اکنون تصویب شده است که هر
کسی آماده وارد کردن طال باشد ،از تعرفه و ارزش افزوده معاف است.
بانک مرکزی مجاز شده است سپرده های مردم را جذب کند .بانک های عامل مجاز شدند از طرف بانک مرکزی
سپرده های ارزی مردم را جذب کنند و سودشان را به صورت ارز بگیرند .مردمی که ارز را به خانه برده اند و زیر
تشک گذاشته اند می توانند بیاورند در بانک مرکزی بگذارند و سودش را هم به صورت ارز بگیرند و این را روسای
سه قوه هم تضمین کرده اند.

کسانی که حواله ارزی (برای ارز مسافرتی) گرفته اند با نرخ قبلی می توانند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
بانک مرکزی وظیفه دارد ارزش پول را حفظ و تورم را کنترل کند .این که بانک ها هر کار خواستند بکنند ،حتما
اتفاق نمی افتد .بانک ها باید از افزایش اضافه برداشت و خلق پول جلوگیری کنند.
با رئیس ســازمان بورس صحبت کرده ایم و می خواهیم کنتــرل بازارهای ثانویه را از طریق بــازار باز و بازارهای
موازی انجام دهیم .یعنی بازار مالی را در کنار بازار ثانویه قرار خواهیم داد و از ابزارهای بازارهای مالی استفاده
بهینه خواهیم کرد .ضمن این که برای اســتفاده از بازارهای مالی نیز ظرف دو هفتــه آینده تصمیمات خوبی را
اعالم خواهیم کرد.

...





اوپک

...
دولت

رشد چشمگیر واردات برخی
کاالهای اساسی

اژه ای 45 :نفر از اخالل گران
اقتصادی دستگیر شده اند

انتقاد تند نماینده ایران در اوپک از
روسیه و عربستان

درخواست  38اقتصاددان ازروحانی:
بازار ثانویه ارز را متوقف کنید

مهر -گمرک آمار چهــار ماهــه واردات کاالهای
اساسی به کشور و مهم ترین اقالم وارداتی را اعالم
کرد که نشــان می دهد واردات برخــی کاالهای
اساســی در مدت مذکور رشد چشمگیری داشته
است .ذرت دامی ،برنج ،لوبیای سویا ،جو ،کنجاله
و دیگر قطعات بیاســتخوان منجمد گاو ازجمله
کاالهای اساســی هســتند کــه بیشــترین میزان
واردات را در این مدت داشــتهاند .بر این اساس،
ذرت دامی در فهرســت عمده کاالهــای وارداتی
رتبه دوم ،برنج رتبه سوم ،لوبیای سویا رتبه چهارم،
جو رتبه نهم ،کنجاله رتبه سیزدهم و دیگر قطعات
بی اســتخوان منجمد گاو ،رتبه یازدهم را داشــته
اند .از نظر ارزش ،واردات ذرت دامی  47درصد،
برنــج  11درصــد ،لوبیــای ســویا  46درصد ،جو
 137درصــد و قطعات بیاســتخوان منجمد گاو
رشد  7.7درصدی داشته است.

ســخنگوی ویژه قوه قضاییه گفــت  :از زمان ورود
این قوه به مسئله اخالل در بازار ارز ،سکه و خودرو
تاکنون 45نفر دستگیر شده اند .به گزارش ایرنا،
حجت االسالم محسنی اژه ای که روز دوشنبه در
حاشیه جلسه مســئوالن عالی قضایی سخن می
گفت ،افزود :البته افرادی هم هســتند که ممکن
است اتهاماتشــان کمتر باشــد و با قرار وثیقه آزاد
شده باشند اما 45نفر در بازداشت هستند .معاون
اول قوه قضاییه با بیان این کــه در این زمینه برای
چند پرونده ،مرحله دادســرایی به اتمام رســیده
است و این پروندهها به دادگاه میرود ،اضافه کرد:
امیدواریم دادگاه به زودی تشکیل شود و این افراد
محاکمه شوند .شایان ذکر است ،دو روز قبل ،وی
در گفــت وگو با صدا و ســیما ،از بازداشــت معاون
ارزی سابق بانک مرکزی و یکی از کارمندان یکی
از معاونان رئیسجمهور خبر داده بود.

روزنامه وال اســتریت ژورنال نوشــت :حســین
کاظمپور اردبیلــی ،نماینده ایــران در اوپک ،از
عربســتان و روســیه به دلیل افزایش تولید نفت
انتقاد کرد .وی گفت :این کشورها توافق جهانی
کاهش تولید نفت را نقض و به تالشهای آمریکا
برای وضع تحریم ضد ایران ،کمک میکنند .به
گزارش مهر به نقل از وزارت نفت وی همچنین
بــه روســیه هشــدار داد کــه افزایش تولیــد این
کشــور ،اتحاد بلندمــدت میــان تولیدکنندگان
نفت را به خطــر میانــدازد .وی دربــاره این دو
کشور گفت :آن ها دست حمایت خود را به سوی
دونالــد ترامــپ دراز میکننــد و ایــن رویکردی
بسیار خصمانه در برابر ماست .انتقادهای او از
روســیه ،تنها به مســائل اوپک مربوط میشود و
روابط گستردهتر میان روســیه و ایران را شامل
نمیشود.

 ۳۸اقتصــاددان در نامــهای بــه رئیــس جمهــور
خواســتار تجدیدنظــر در ایــده راهانــدازی «بــازار
ثانویه ارز» شدند.فرشــاد مؤمنی ،حســین راغفر،
محســن رنانــی ،مرتضــی افقــه ،کمــال اطهاری،
محمد بحرینیان ،غالمحسین حسنتاش و حسن
طائی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.این
اقتصاددانــان خواســتار «محدودســازی و کاهش
تزریق رانــت (به خصــوص رانــت منابــع و انرژی)
بــه بنگاههــای خصولتی و شــبه دولتــی»« ،خروج
تمامی بنگاهها و نهادهــای نظامی از فعالیت های
اقتصــادی»« ،سالمســازی نظام مالیاتی کشــور»،
«ادغام بانک ها در یکدیگر»« ،جلوگیری از پرداخت
ســود به حســاب های دولتی» « ،تامین هزینههای
امنیت کشور از طریق دریافت مالیات و انحصار آن
در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس» و « طراحی
برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد» شده اند.

بازدهی صنایع بورسی در یک سال گذشته؛
خام فروشان در صدر ،تولیدی ها در قعر
بازدهی شاخص کل بورس تهران در یک سال گذشته
به  53درصد و از ابتدای امسال به  38.5درصد رسیده
اســت .با این حال وضعیت گروه هــای مختلف تفاوت
های جدی دارد .شــرکت های دارای رانت مواد اولیه
و همچنین شــرکت های صــادرات محور در یک ســال
گذشته رشــد قابل توجهی داشــته اند اما شرکت های
تولیدی ،مســکن ،خــودرو و گــروه زراعــت وضعیت به
ســامانی ندارند .طنز تلخ ماجرا آن اســت کــه پربازده
ترین گــروه ،کانه های فلزی (شــرکت های اســتخراج
کننده مواد معدنی فلزی) بوده است و بدترین وضعیت
هم به گــروه تولید محصــوالت فلزی اختصــاص دارد؛
یعنی دو گروهی که در دو سر زنجیره ارزش یک صنعت
قرار دارند دو وضع کامال متفاوت دارند؛ خام فروش ها
به لطف رانت منابع اولیه و رشــد دالر با بازدهی 150
درصدی در صدر هستند و تولیدکنندگان محصوالت
نهایی به خاطر فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید با
عقبگرد  30درصدی در قعر!

...
بازارخبر

خداحافظی مردم ونزوئال با ارزانترین
بنزین جهان
دولت ونزوئال به تازگی از برنامه خود برای اجرای سیاست
جدید ســوخت در این کشور خبر داده اســت که به احتمال
زیادافزایشقیمتبنزیندراینکشوربخشیازاینسیاست
خواهد بود .به گزارش راشاتودی ،با تداوم بحران اقتصادی
در ونزوئال نیکوالس مادورو رئیس جمهور این کشور اعالم
کرد قصد دارد سیاست جدید توزیع سوخت را در این کشور
اجرا کند .هــم اکنون ونزوئال ارزانتریــن بنزین جهان را به
مردم خود عرضه میکند که اصلیترین دلیل آن اختصاص
یارانه دولتی بسیار باال به قیمت سوخت در ونزوئالست.

 ۷۰درصد قیمت مسکن در تهران مربوط به
زمین است
مهر  -مشاور وزیر راه در امور تأمین مالی با بیان این که سهم
عمده افزایش قیمت مســکن به افزایش قیمت زمین تعلق
دارد ،افزود ۷۰ :درصد قیمت مســکن در تهران مربوط به
قیمت زمین است .عبده تبریزی در سمینار «سیاستهای
توسعه زمین» با بیان این که افزایش قیمت زمین حتی یک
اشتغال مولد هم ایجاد نمیکند ،ادامه داد :اگر قیمت زمین
کاهش یابد ،منابع هنگفتی که در این محل انباشــته شده
است ،آزاد میشود و میتواند برای سرمایهگذاری در دیگر
بخشهای مولد و اشتغال زا به کار رود.

با انتشار جزئیات جدید از دیدار  24تیرماه رهبر انقالب با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت مشخص شد:

دستور رهبر انقالب برای تشکیل کارگروه ویژه مواجهه با معضل بانکی و نقدینگی
طبق بخشی از بیانات رهبر انقالب که چندی قبل در جمع
اعضای دولت ایراد و دیروز رسانه ای شد ،ایشان به دولت
دستور دادند کارگروهی قوی و پرکار و شجاع تشکیل دهد
و به صورت دایم و شبانه روزی روی مسئله بحران بانکی و
مشــکل نقدینگی کار کند و طی  3-2ماه برنامه روشــنی
برای رفع مشکل به رئیس جمهور ارائه دهد.گفتنی است
این دســتور را که  24تیر در دیدار ایشان با اعضای هیئت
دولت صادر شــد ،دیــروز پایگاه اطالع رســانی ایشــان در
قالب یک نماهنگ با عنــوان بالیی به نــام نقدینگی برای
اولین بار منتشر کرد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی حفظ
و نشر آثار رهبر معظم انقالب( ،)KHAMENEI.IRایشان
در این دیدار می فرمایند" :به مشــکل نظــام بانکی بهطور
جدی باید رســیدگی بشــود؛ این حرفی است که همه می
ّ
زنند ... .در نظام بانکی و مشکل نقدینگی که االن در کشور
وجود دارد ،اگر چنان چه ما می توانســتیم بــا هن ِر هدایت
این نقدینگــی به کارهای ســازنده و مفید ،کشــور را پیش
می بردیم ،این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ االن یک بالی
بزرگی است؛ واقع ًا یک چیز خیلی خطرناکی است ... .این
رقم نقدینگی خیلی رقم فوقالعادهای است؛ هم رقم اش
خیلیباالست،همرشدشزیاداست؛ ۱۵۰۰هزارمیلیارد

نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد ،پدر آن منطقه درمیآید.
 ...البتّه کارگروهی که بخواهند بنشــینند و هفتهای یک
دایم
جلسه داشته باشــند ،فایده ندارد؛ باید یک کارگروه ِ
شبانهروزی از آدم های ف ّعال تشکیل بشود ،بنشینند واقعاً

فرا خبر

بحران نقدینگی و بانکی به روایت آمار
یک چیز افســانهای اســت".رهبر انقالب همچنین تاکید
میکنندکه"...بهنظرمنمسئل هبانکهاوبهخصوصتکیه
روی مســئله نقدینگی احتیاج دارد به یــک کارگروه دانا،
حساسُ ،پرکار ،خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی
ّ
ال شــبوروزکار،
قوی ف ّع ِ
تشــکیل بدهد ... .یک کارگروه ّ
معین بشــوند فقط برای این که فکر کنند ببینند با مسئله
ّ
بانکها و با مســئله نقدینگی چهجوری بایســتی برخورد
کنند؛ بخش های ّ
جذابی را برای جذب نقدینگی در نظر
بگیرند که البتّه یک فهرستی به من داده شده ... .نگذاریم
که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طال و به
طرف مسکن و به طرف کاالها که خب طبع ًا به هرجا که این

ثبت یک رشد تاریخی دیگر در بازار سرمایه

بازدهی بورس طی امسال به  38درصد رسید
دیروز بازار ســرمایه (بورس تهــران و فرابــورس ایران) ،با
محوریت شرکت های صادراتی و به دنبال اعالم جزئیات
بســته جدید ارزی دولت ،یک رشــد تاریخی دیگر را ثبت
کرد .بورس تهران برای اولین بار در تاریخ اش در یک روز
حدود پنج هزار واحد رشــد کرد .بورس تهــران که دیروز
طی ساعاتی تا  5300واحد هم رشد کرد در نهایت (بعد
از ابطال معامالت نماد بانک صادرات و افت اندک قیمت
ها در ساعات پایانی معامالت) با ثبت رشد 4880واحدی
به سطح بی ســابقه  133هزار و  328واحد رسید.دیروز
حجم معامالت روزانه هم به رقم کم سابقه 1427میلیارد
تومان رسید .همان طور که انتظار می رفت ،باز هم شرکت
های پتروشــیمی  ،فوالدی و معدنی پیشــتاز بودند .طبق
سیاست های جدید ارزی ،این شرکت ها مجبور نیستند

کار کنند ،فکر کنند ،س ِر یک ماه ،دو ماه ،سه ماه یک برنام ه
ّ
مشــخص کنند و بیاورنــد بدهند بــه آقای
کاری روشــنی
رئیسجمهور ،دستور اقدام داده بشود و بالفاصله مشغول
عمل بشوند؛  ...یعنی یکچنین چیزی الزم است."...

ارز خود را به نرخ  4200تومانی عرضه کنند بلکه آزادند
منابع را در بازار ثانویه با نرخ بازار به فروش برســانند .این
موضوع می تواند تغییر بااهمیتی در سوددهی شرکت ها
ایجاد کند .جدول زیر ،فهرست شرکت هایی که بیشترین
تاثیر را بر رشد شاخص گذاشتند نشان می دهد .چنان چه
مالحظه می شود همین هفت شرکت حدود نیمی از رشد
شاخص یعنی نزدیک  2500واحد از رشد را به خودشان
اختصاص دادند.به این ترتیب بازدهــی بورس تهران که
سال را در سطح  96هزارواحدی شروع کرده بود تا پایان
معامالت دیروز بــه  38.5درصد رســید .فرابورس ایران
هم شــرایط مشــابهی دارد و بــا رشــد از  1096واحد در
ابتدای امســال به  1527واحد در پایان معامالت دیروز
به بازدهی  39.2درصدی رسیده است .فرابورس دیروز

گفتنی است طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی ،نقدینگی کشور در پایان بهار امسال با رشد  20.4درصدی نسبت
بهپایانبهار 96بهرقمبیسابقه 1582.7هزارمیلیاردتومانرسیدهاست.یکیازمهمترینعللرشدنقدینگی،خلق
پول توسط نظام بانکی است .در واقع بانک ها ضمن اضافه برداشت از بانک مرکزی (افزایش پایه پولی) این پول را بارها
وام داده (خلق پول) و در نتیجه از دو محل بــه ایجاد و تزریق نقدینگی در جامعه مبادرت کرده انــد .نیاز آن ها به اضافه
برداشت نیز ناشی از مشکالت ترازنامه ای ،نیاز به نقدینگی برای تادیه سود حساب ها و  ...است .طبق گزارش بانک
مرکزی (گزیده آمارهای اقتصادی ،بخش پولی و بانکی ،صفحه  )6بدهی بانک ها به بانک مرکزی در خرداد نسبت به
خرداد  96با رشد  38درصدی به  139.7هزار میلیارد تومان رسیده است .اما وضعیت بانک های خصوصی بدتر هم
هست .بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی در پایان خرداد امسال با رشد دوبرابری نسبت به خرداد 96به رقم
 87.6هزار میلیارد تومان رسیده است .این رقم در پایان بهار  96برابر با  42.1هزار میلیارد تومان بوده است .بدهی
بانک های خصوصی به بانک مرکزی ،فقط در سه ماه اول امسال 21درصد ( 7.3هزار میلیارد تومان) رشد کرده است.

نماد/شرکت

قیمت هر سهم (ریال) درصد رشد قیمت پایانی تاثیر بر شاخص کل

فارس /پتروشیمی خلیج فارس

8,065

5

فوالد /فوالد مبارکه اصفهان

4.851

4.84

پارس /پتروشیمی پارس

36.229

5

9.878

6.78

فخاس/فوالد خراسان
فملی /ملی مس ایران

کگل/صنعتی معدنی گل گهر

شبندر /پاالیش نفت بندرعباس

7.76

3.656
6.034

 53واحد رشد کرده بود .گفتنی است در معامالت دیروز
اگرچه رشــد قابل توجهــی در قیمت شــرکت های بزرگ
صادراتی و متعاقب آن در شاخص کل رخ داد اما این رشد
یکدســت نبود و بسیاری از شــرکت های کوچک در گروه
های مختلف بــا عقبگرد قیمــت ها مواجه شــدند .ضمن
این که اعالم بررسی سیاســت های جدید در حوزه فوالد
و معــدن ،در ســاعات پایانی معامالت صــف های پرحجم

502.47

36.32

487.31

5

273.22

4.45

439.66
270.86
242.13
226.44

خرید را متفرق کرد و قیمت ها در برخــی نمادهای گروه
فوالدو فلزات و معدن کاهشــی شــد .همچنین معامالت
بانک صادرات به دلیل برخی ابهامات (رشــد عجیب 26
درصدی بعد از تعلیق چند روزه و خرید پرحجم و مشکوک
یک خریدار حقوقی) ابطال و رشد  330واحدی شاخص
کل متاثر از این رشد هم اصالح شد تا رشد شاخص کل به
زیر پنج هزار واحد برگردد.
CMYK

