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برای سال آینده

قیمت خرید تضمینی گندم 4000 تومان تعیین شد

کیهان در سایه فراموشی اصالحات ساختاری اقتصاد مطرح کرد

چند راهکار موثر
 برای کنترل نقدینگی2/7 تریلیون تومانی

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی نوبت دوم

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 139860322001000229 دوم موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زاهدان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرهاد کهرازه، فرزند ابراهیم به شــماره شناســنامه 
3610069090 صــادره از زاهدان در ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 16/98 مترمربع 
قســمتی از پالک 3469- اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان امیر معز 
پاساژ الل بخش خریداری از مالک رسمی آقای نوراهلل مسرت محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه99/07/02 تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 99/06/18 
حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

433مالف

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860322001000441 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جواد محمد قاســمی فرزند شیرعلی به شماره شناسنامه 1533 صادره از زابل در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 64 متر مربع قسمتی از پالک 2842 - اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر 
زاهدان همت آباد کوچه منشــعبه از جاده همت آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمد ابراهیم خسروی 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1399/6/18                  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/7/2
حسینعلی مالیی 
م الف 437 رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان 

نوبت دوم

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وضعیت 

برابر رای شــماره 139860322001000443 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زاهدان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا ریگی ســادیز فرزند عمر بشماره شناسنامه 5 
صادره از میرجاوه در ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 24/53 مترمربع قسمتی از پالک 
3469- اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان خیابان جامی خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای نوراله مســرت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1399/6/18     تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/7/2
حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139960326006000852-1399/5/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مالیــر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خدابخش زرینی فرزند علی بابا 
به شماره شناسنامه 170 صادره از مالیر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 155/80 متر 
مربع قســمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آبــاد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از 
مالک رســمی آقای نظر نصیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/7/2

محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر م الف 240

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860322001000426 هیئت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زاهدان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فرشــته گرگیچ فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 446 صادره از 
زاهدان در ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 261/09 مترمربع قسمتی از پالک 15 فرعی 
از 2838 اصلی واقع در بخش یک بلوچســتان شــهر زاهدان خیابان پیربخش- تقاطع پیربخش 
14 خریداری از مالک رســمی آقای فقیر محمد آســوده محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 99/06/18        تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 99/07/02 
حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

نوبت دوم

مالف434

آقای حاتم فدائی اطهر شغل آزاد مجهول المکان 
در اجرای دادنامه شــماره 500216 -99/4/4 
شــعبه 235 خانــواده تهران از شــما دعوت 
می گردد جهت اجرای طالق ظرف مدت یک 
هفته پس از رویت این برگه به دفترخانه طالق 
10 شهرری واقع در شهرری خ نارنج خ شهید 
اینصورت  نمایید در غیر  یوســفی نژاد مراجعه 

طالق بدون حضور شما اجرا خواهد شد.
سردفتر طالق ۱۰ شهرری

اخطار و ابالغ
آقای موســی الرضا ابراهیمی فرزند: محمد همســر شما بانو مهدیه آستانی فرزند علی 
به موجب حکم صــادره از دادگاه به دفترخانه مراجعه و تصمیم بر مطلقه نمودن خود 
دارد لذا به موجب این آگهی به شــما اخطار و ابالغ می گردد که پس از نشر آن ظرف 
یک هفته به دفترخانه مراجعه و ذیل اوراق و اسناد را امضاء در غیر این صورت طالق 

همسر شما یک طرفه به ثبت خواهد رسید. شماره دادنامه: 9909975255000174
سبزوار- خیابان بیهق- بیهق 37- دفترخانه 2 طالق سبزوار

عباس مطهری نژاد-سردفتر ازدواج ۹ و طالق ۲ سبزوار

اخطار و ابالغ 
آقای امیر صفائی فرزند قاسم همسر شما بانو نسترن قائینی فرزند علی به موجب حکم صادره 
از دادگاه به دفترخانه مراجعه و تصمیم بر مطلقه نمودن خود دارد لذا به موجب این آگهی به 
شــما اخطار و ابالغ می گردد که پس از نشر آن ظرف یک هفته به دفترخانه مراجعه و ذیل 

اوراق و اسناد را امضاء در غیر این صورت طالق همسر شما یکطرفه به ثبت خواهد رسید.
شماره دادنامه: 9909975255000517-99/5/7

سبزوار - خیابان بیهق - بیهق 37 - دفترخانه 2 طالق سبزوار 
عباس مطهری نژاد - سردفتر ازدواج و طالق 2 سبزوار

آگهی تغییرات شرکت صادراتی ایران تاک 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۱۹۵۵

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/6/15 تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد: 1- آقای اســماعیل شــش انگشــت کدملی 
2754011927 به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره - آقای سامی  
هیراد کدملی 2740948530 به ســمت عضو و نایب رئیس هیئت 
مدیره - آقای اکبر شش انگشت کد ملی 2754022635 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو ســال تعیین و انتخاب 
شــدند. 2- امضاء کلیه اســناد مالی و چک ها و قراردادها و اسناد 
تعهــدآور متفقًا با 2 نفر از 3 نفــر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه 

شناسه آگهی: )995751(

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه
13/211/000سکهتمامطرحجدید
12/570/000سکهتمامطرحقدیم

6/900/000نیمسکه
3/950/000ربعسکه

2/070/000گرمی
1/235/600هرگرمطالی18عیار

نوع ارز
27/206دالر
31/950یورو
35/269پوند

3/613لیرترکیه
7/496درهمامارات
23دینارعراق

مدیرعامل شرکت آبفا:

باالشهری های تهران 
بیشترین مصرف آب را داشته اند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران،باالشهری های 
تهران را پرمصرف ترین ها اعالم کرد.

محمدرضابختیاریدریکنشســتخبری،اظهارداشت:درپیک
مصرفآبدرامســالرقمسهمیلیونو900هزارمترمکعبراشاهد
بودهوامسالمردمتهران1/3برابرحجمآبدریاچهچیتگررامصرف
کردهاندالبتهقانوناجازهقطعآبپرمصرفهارانمیدهدمگردرموارد
خاصکهاخذمجوزازشورایتأمیناستانخواهدبودامادربرخینقاط
بهعلتافزایشبیرویهمصرف،فشاررابرایپرمصرفهاکاهشدادیم.
مدیرعاملشــرکتآبوفاضالباســتانتهرانبااشارهبهاینکه
حــدود60درصدمردمتهرانزیرالگویمعینمصرفآبدارند،ادامه
داد:20درصدمشترکینتهرانبهصورتمتوسطوکمیبیشترمصرف
میکنند،15درصدپرمصرفهستندو5درصدکهشاملمناطق2،1

و3شهرتهرانمیشود،بسیارپرمصرفهستند.
مدیرعاملشــرکتآبوفاضالباســتانتهرانباتأکیدبراینکه
درتهرانبههیچعنواننهدربخششــربونهدربخشپسابشاهد
ویروسکرونانبودیم،تصریحکرد:40درصدشبکهفاضالبکشورکه
حدود4000کیلومتراســت،قدمتیباالی50سالداشتهوفرسوده
است.سالگذشتهنسبتبهسال97پیشرفتدوبرابریوامسالهم
نسبتبهسالگذشتهبایددوبرابربیشتربهبهسازیشبکهکمککنیم.
بختیاری،درپاسخبهسؤالفارس،مبنیبردرخواستارائهاطالعات
ازسویوزارتراهوشهرسازیبرایتکمیلسامانهامالکگفت:تاکنون
هیچدرخواســتیمبنیبرارائهاطالعاتشرکتآبمنطقهایازسوی
وزارتراهوشهرســازیبهدستمانرسیدهاست.البتهباوجوداینکه
60درصدازمشترکینآببهصورتمجتمعیهستند،اینامکانبرای

آنهاوجودنخواهدداشت.

سعید محمد:

قرارگاه خاتم 70 پروژه دولتی را 
تا پایان سال تکمیل می کند

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء گفت: طی تفاهم 
نامه ای با دولت، مقرر شــد قرارگاه 70 پروژه را تا پایان سال 

تکمیل کند. 
سعیدمحمددرگفتوگوباخبرگزاریفارسدربارهدریافتطلب
قرارگاهســازندگیخاتماالنبیاءازدولتاظهارداشت:فعالقرارگاه
ســازندگیخاتماالنبیاءپولیدریافتنکردهاست.بهتازگیتفاهم
نامهایبادولتداشتهایممبنیبراینکهدولتبخشیازمنابعرابه
قرارگاهخاتمبدهدوقرارگاههمتاپایانســال70پروژهراتکمیل
کند.اینموضوعدرحدتفاهمنامهاستوهنوزعملیاتینشدهاست.
پیشازاینعلینیکزاد؛نایبرئیسمجلسشورایاسالمیگفته
بود:قرارگاهخاتماالنبیاءسرجمعبیشاز50هزارمیلیاردتوماناز
دولت،نهادها،شهرداریهاوشرکتهایدولتیطلبدارداماطلب
آنهاازدولتبهمعنایسازمانبرنامهبودجهرقمیبیشاز10هزار

میلیاردتوماناست.
بهگفتهعلینیکزاددرجلسهایکهبارئیسسازمانبرنامهبودجه
وفرماندهقرارگاهسازندگیخاتماالنبیاءداشتهاند،توافقشدآن10
هزارمیلیاردتومانطلبقرارگاهخاتمازدولتبهمعنایتامدولت
ونهشهرداریهاونهادهایدولتیوغیره،بهنحویتسویهشود.در
اینراستامقررشد100میلیاردتوماناوراقاسنادخزانهاسالمیبه
قرارگاهخاتمبدهند،100میلیاردتومانازمحلیدیگرتسویهشود،
ضمنآنکهسازمانبرنامهوبودجهوخزانهپذیرفتمبلغهشتهزار
میلیاردتومانهمازاولفروردین99تا29اســفند99دراختیار

قرارگاهخاتمقراربگیرد.
نایبرئیسمجلسشورایاسالمیخبردادهبود:دوستانقرارگاه
خاتمهماعالمکردندماهمبرایخدمتبهنظام،118پروژهداریم
کهاینپروژههارادراســتانهاتاسقف12هزارمیلیاردتومانکار
میکنیــموعمدهایــنپروژههاراقبلازاتمــامدولتدوازدهمبه

بهرهبرداریمیرسانیم.
گفتنیاست،عضوناظرمجلسدرشورایساماندهیمرکزسیاسی
واداریکشــوروتمرکززداییازتهرانچندروزپیشدرگفتوگو
بــاخانهملتگفت:قــرارگاهخاتماالنبیاء)ص(نامهایرارســماًبه
رئیسجمهورارسالکردهوبدوناینکهپولیازدولتبخواهدعنوان
کردهکهساماندهیتهرانراانجاممیدهدوانتقالپایتختسیاسی
واداریرانیزبهســرانجاممیرســاند.رئیسجمهورنیزنامهایبه
دبیرشورایعالیانتقالپایتخت؛یعنیوزیرراهوشهرسازیدادهو

منتظریمتامشخصشودایننامهنگاریهابهکجامیرسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادعا کرد

ارسال فهرست خانه های خالی
 به سازمان امور مالیاتی 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مدعی شد: 
همزمان با پایان مرحله اول ارســال پیامک به مالکان خانه های 

خالی، فهرست این خانه ها به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.
محمودمحمودزادهدرگفتوگوباباشگاهخبرنگارانجوان،بااشاره
بهســامانهامالکواســکانوزارتراهوشهرسازیوارسالپیامکبه
صاحبانخانههایخالیگفت:تاکنونیکونیممیلیونپیامکتوسط
ســامانهامالکواسکانبهمالکانخانههایخالیارسالشدهومرحله

اولآنبهاتمامرسیدهاست.
ویبااشــارهبهاینکهبهســازمانامورمالیاتیدسترسیشناسایی
واحدهایخالیدادهمیشود،خاطرنشانکرد:اطالعاتواحدهایخالی
دراختیارسازمانامورمالیاتیقراردادهمیشودواینسازمانازطریق

اطالعاتموجوداقدامبهاخذمالیاتمیکند.
محمودزادهبدوناشــارهبهکوتاهیهایدولتروحانیدرساخت
مســکنمدعیشد:افزایشقیمتمسکندریکسالگذشتهناشیاز
افزایشقیمتدالروســکهوهمچنینبازارهایموازیبودهاست.هم
اکنونبانوساناتایجادشدهدربازارارزوسکهنمیتوانوضعیتمشخصی

رابرایمسکنتعیینکرد.
سیاست مسکنی نادرست

گفتنیاستاثراتسیاستهایاشتباهدولتهاییازدهمودوازدهم
دربخشمسکنطیهفتسالاخیرباگرانیسرسامآورقیمتمسکن

وافزایشنرخاجارهنشینیخودرانشاندادهاست.
بهگزارشمشــرق،درپیرشدتا300درصدیاجارهبهایمسکن
درکشــور،مهاجرتبهحاشــیهکالنشــهرها،زندگــیدرخانههای
مشــترک،کانکسوپشتبامرشدبیســابقهایداشتهوایناتفاقدر
اکثرکالنشهرهایکشوربهخصوصشهرتهران،درحالافزایشاست.
براساسآخرینسرشماری،37درصدازخانوادههایایرانیوتقریباً

نیمیازجمعیتتهران،اجارهنشینهستند.
بهگفتهکارشناساناجتماعی،بیتوجهیوغفلتازکنترلنوسانات
شــدیدبازارمسکنوگســترشپدیدهحاشیهنشینی،موجبافزایش

بزهکاری،آسیبهایاجتماعیوتجمعاتاعتراضیخواهدشد.
علتاصلیوضعفاجعهبارقیمتمسکن،اهمالدولتآقایروحانی
درحوزهتولیدمسکناست.ازابتدایدولتیازدهمبانظریهپردازیهای
آقایعباسآخوندیوزیرراهوشهرسازی،دولتاعالمکردکهدربخش
تولیدمسکنهیچمداخلهاینخواهدکرد.آقایروحانیهممسکنمهر
راعاملاصلیتورمدرکشورمعرفیکردتامقصرهمهمشکالتکشور،

ساختمسکنبرایمردمباشد!
درســال1392کهآقایروحانیمکررامسکنمهررامقصرتورم
معرفیمیکردزیرامعتقدبودرشدپایهپولیعاملاصلیافزایشتورم
اســتکه40درصدافزایشپایهپولیهمبابتخطاعتباریمســکن

مهربودهاست.
ایندرحالیاستکهبراساسگزارشبانکمرکزی،درخردادماه
1399حجمپایهپولیبه383هزارمیلیاردتومانرسیدهاست.یعنی
ازابتــدایدولتآقایروحانیتاکنون287هزارمیلیاردتومانبرحجم
پایهپولیاضافهشدهاست؛یعنیهفتبرابرخطاعتباریمسکنمهر.

بــا40هزارمیلیــاردتومانخطاعتباریمســکنمهر،حدوددو
میلیونواحدمســکونیساختهشد،اگرنصفپایهپولیاضافهشدهدر
دولتروحانیهمصرفساختمسکنمهرمیشد،امکانساختپنج
تاششمیلیونواحدمسکونیدرکشورفراهمشدهومعضلمسکندر

کشوربرایهمیشهرفعمیشد.

نایب  رئیس  اتحادیه طال و جواهر:

سکه یک میلیون و ۱00 هزار تومان 
حباب دارد

نایب  رئیس  اتحادیه طال و جواهر با بیان اینکه افزایش نرخ 
دالر مانع از کاهش قیمت ســکه شد، گفت: حباب سکه به یک 

میلیون و 100 هزار تومان رسیده است.
محمــدکشــتیآرایدرگفتوگوبــاخبرگزاریتســنیمدرباره
وضعیتبازارطالوســکهدرروزسهشنبه،اظهارداشت:طیروزهای
گذشــتهقیمتجهانیطالکاهشیبودوحتیبهزیر1900دالرهم
کاهشیافتولیبانوساناتیدرمحدوده1900دالرمعاملهمیشود.

ویبــابیــاناینکهدرقیــاسباروزهایگذشــتهقیمتجهانی
طال50دالرکاهشیافتهاســت،تصریحکرد:انتظارمیرفتکاهش
50دالریاونسطالباعثکاهشطالوسکهشودولیبرخالفتصور
باافزایشقیمتارزووروددالربهکانال27هزارتومان،قیمتطالو

سکهنیزافزایشیافت.
نایبرئیساتحادیهطالوجواهرادامهداد:قیمتسکهطرحقدیم
12میلیونو400هزارتومان،ســکهطرحجدید13میلیونو130
هزارتومان،نیمسکهبهارآزادیششمیلیونو850هزارتومان،ربع
ســکهبهارآزادیســهمیلیونو850هزارتومانوســکهیکگرمی
دومیلیونو20هزارتوماناســت.کشــتیآرایضمناشارهبهاینکه
افزایشقیمتدالرباعثشــدتاقیمتطالوسکهکاهشپیدانکند،
افزود:اگرکاهــش50دالریاونسطالرادرنظربگیریمبایدقیمت
طالوانواعسکهباکاهشبیشتریهمراهمیشدولیدالرمانعکاهش
قیمتهاشد.بهگفتهوی،هماکنوندربازارطالقیمتهرمثقالطالی
17عیــارپنجمیلیونو320هزارتومان،هرگرمطالی18عیاریک
میلیونو227هزارتومانوهرگرمطالی24عیارنیزیکمیلیونو

635هزارتوماناست.
ویازرســیدنحبابسکهبهیکمیلیونو100هزارتومانخبر
دادوگفت:حباببیانگروجودتقاضابرایخریدسکهطرحجدیداست.

سرویساقتصادی-
در شرایطی که به دلیل فراموشی اصالحات 
ساختاری اقتصاد از سوی دولت، حجم نقدینگی 
مــدام افزایش می یابد و طبــق آخرین آمار 
رسمی به آستانه 2/7 تریلیون تومان رسیده 
است، راهکارهایی برای کنترل نقدینگی ارائه 

می کنیم. 
جدیدترینآمارهایبانکمرکزیدربارهبخش
پولیوبانکینشانمیدهدحجمنقدینگیدرپایان
خردادماهامسالبهدوتریلیونو657هزارمیلیارد
تومانرسیدهکهاحتماالتاکنونازدوتریلیونو700
هزارمیلیاردتومانهمگذشتهاست،رقمیکهشاید
کمترکســیفکرمیکردبهاینزودیهادراقتصاد
ایراننمایانبشــود،چهاینکهدرتیرماه92،زمانی
کهحسنروحانیرئیسجمهورشد،حجمنقدینگی
تنها496هزارمیلیاردتومانبوداماحاالباگذشت

هفتسال،اینشاخص5/3برابرشدهاست!
بهعبارتی،میتوانگفــتروزانهحدود2200
میلیاردتومانبهحجمنقدینگیاضافهمیشودوبا
اینسرعت،احتمالدارددرادامهسال،شاهدارقام
بزرگتریهمباشیم.نکتهمهمآمارهایبانکمرکزی
آنجاستکهنشانمیدهدرشدنقدینگی)ازخرداد
98تاخرداد99(نســبتبهدورهمشابهسالقبل
)خــرداد97تاخرداد98(حدود10درصدافزایش
یافتــهکهفارغازحجمبزرگنقدینگی،زنگخطر

بزرگیبهشمارمیآید.
درواقــع،درحالیکهرشــدنقدینگیبهطور
ســاالنهبین20تا25درصدنوسانداشت)کهآن
رقمهمباالبود(حاالبهبیشاز35درصدرسیدهو
بااینروندمیتوانانتظارداشتحجمنقدینگیبه
ارقامعجیبوغریبتریهمبرسد.یکنکتهدیگر،
آنجاستکهحجمپول)یکیازدوجزءتشکیلدهنده
نقدینگی(درپایانخردادبهرقمشگفتآور502هزار
میلیاردتومانرســیدهوبارشد61درصدینسبت
بهخرداد98،باالترینرشدحجمپولبعدازانقالب

راثبتکردهاست!
ترمز نقدینگی کی کشیده می شود؟

باتوجهبــهوضعیتفوق،ســؤاالتزیادیدر
اذهانکارشناســانومردمبهوجودآمده،ازجمله
اینکهاینروندتاکجامیخواهدادامهپیداکندوتا
کجابایدشــاهداینموضوعباشیمکههرروزاعداد

شگفتانگیزتریازرشدومیزاننقدینگیببینیم؟
قطعامسئولینپولیکشورمیدانندکهاینانبساط
پولی،ثمرهایجزتورمنخواهدداشــتاماآنچهکه
اهمیتدارد،ایناستکهیکجاییبایدترمزافزایش

نقدینگیکشیدهشود.
اگربناباشــدچرخهافزایشنقدینگیوتورمها
بهطورمداومتکرارشودوهرسالشاهدآبرفتن
بخشیازارزشپولملیباشیم،بیشترینآسیبرا
بهمعیشتمردمواردکردهایم،بنابراینیکجاییباید
اینروندکنترلشودتامتغیرهایکلیدیمانندتورم
وحتینرخارزنیزبهثباتبرســد.برهمیناساس،
راهکارهایــیکهدرزمینهکنترلنقدینگیمیتوان

اجراییکردرادرادامهمطلبذکرمیکنیم.
ضرورتی به نام اصالح نظام بانکی

مسلماباتوجهبهدرونزایینقدینگیدراقتصاد،
نمیتوانانتظارداشــتیکشبهوبادستوررئیس
بانکمرکزیرشــدنقدینگیصفرشود،امانبایداز
خاطربردکهسیستمبانکیدرشرایطفعلیمیتواند
نقشمهمیدراینزمینهداشتهباشد،چراکهبانکها
تسهیالتخودرااز»هیچ«ایجادکردهوبهازایآن
ســپردهایجادمیکنند،درواقعاینفشاربرایاخذ
تسهیالتاستکهبهدالیلینظیرانتظاراتتورمی،

سمتراستترازنامهبانکهاراافزایشمیدهد.
ازهمینرو،ســمتچپترازنامههمکهمعادل
سپردهها)شبهپول(ووجوهنقداست،افزایشپیدا
میکندونقدینگیباالمیرود،نتیجهاینفرآیندهم
افزایشتورموایجادگرانیاست.پسبرایکشیدن
ترمزنقدینگیبایدنظامبانکیبگونهایاصالحشود
کــهفرآیندخلقپــولدرآنتاحدامکانتضعیف
شــودوقدرتبانکهادرحوزهافزایشپولموهوم
کاستهشود،اینموضوعیکیازمهمتریندالیلرشد

نقدینگیوتورممیباشد.
البتهبانکهابرایافزایشمیزانحســابخود
نــزدبانکمرکزی)نرخذخیــرهقانونی(کهنتیجه
افزایشتســهیالتودرپیآن،سپردههاســتهم
دستبهاقداماتینظیرخلقپول،جذبسپردههای
دیگربانکهایاحتیاضافهبرداشتازبانکمرکزی
میزنندکهآنهمبهنحوجداگانهایموجبافزایش
نقدینگیمیشــود.اینموضوعرامیتواندرسایر
افزایشداراییهایبانکها)اعمازسرمایهگذاریها

وبنگاهداریها(مشاهدهنمود.

اصالح نظام مالیاتی اجتناب ناپذیر است
بــهطورکلیدولتهابــرایتامینمنابعمالی
خودچندراهبیشــترپیــشروندارندکهپذیرفته
شــدهتریناینراهکارهادربینکشــورهایدنیا،
اخذمالیاتمیباشــد،درکشــورماوجودمواهب
زیرزمینی،درآمدهاینفتیو...نیزبهکمکبودجه
دولتآمدهتاهزینههایبیشتریراپوششبدهداما
ازآنجاکههزینههایدولتیبسیارباالست،همواره
کســریبودجهگریبانگیراقتصادکشوربودهوحاال
کهدرآمدهاینفتیکاهشیافته،اینکسریبیش
ازپیشنمایانشدهاست.ازهمینرو،دولتمیتواند
ازچندطریقکســریخودراپوششدهد:افزایش
پایهپولی)اســتقراضازبانکمرکزی(،چاپاوراق
قرضه)اســتقراضازمردم(،فروشاموالومواردی

ازاینقبیل.
هرچنددولتبهبرخــیازاینراهکارها)مانند
فروش50هزارمیلیاردتومانیاموال(متوسلشده
اماایندســتراهکارهاکامالموقتبودهوحتیبر
فرضموفقیتدرفروشاموال،صرفامشکلیکسال
راحلمیکند،درزمینهاوراقنیز،هرچنددولتاز
ابتدایســالجاریتااواسطشهریورماهحدود67
هزارمیلیاردتوماناوراقمنتشرکردهوبخشمهمی
ازکسریبودجهراپوششداده،امابایدتوجهداشت
کهانتشــاراوراقبایدتایکنسبتاستاندارد)مثال
نسبت40درصدیبدهیبهتولیدناخالصداخلی(
وبانرخبهرهایکمترازتورممنتشــرشــودوگرنه
موجببحرانبدهیوورشکســتگیاقتصادی)که
اصطالحاواگراییاوراقنامیدهمیشود(خواهدشد.
بههمیندلیلتاوقتییکسیستممالیاتیدقیقو
منظمنداشتهباشیمهموارهباچالشهایدرآمدیو

کسریبودجهروبهروخواهیمبود.
رعایت انضباط پولی توسط قوه مجریه

متاسفانهدولتدرحوزهافزایشپایهپولیعملکرد
خوبیبهجانگذاشتهوهمینموضوعمنجربهافزایش
نقدینگیشدهاست.پایهپولیاززمانیکهروحانی
رئیسجمهورشدهازحدود100هزارمیلیاردتومان
بهبیشاز383هزارمیلیاردتومان)3/8برابر(افزایش
یافتهاســت.ازپایهپولیبهعنوانپولپرقدرتیاد
میشود.زیراهرگونهافزایشدرپایهپولیمنجربه
افزایشچندبرابرآن)معادلضریبفزایندهپولی(

درکلعرضهپولمیشود.

متاســفانهدولتازطریقبرداشــتازصندوق
توســعهملینیزپایهپولیراافزایشداده،ازفلسفه
تاسیسصندوقکهبراینسلهایبعدیهستهم
کهبگذریم،بایدبگوییمزمانیکهازصندوقتوسعه
ملی،رقمیخارجمیشود،طبیعتاًبانکمرکزیباید
آنمبلغراتبدیلبهریالکندواینفرآیندتبدیل
بــهریال،پایهپولیبانکمرکزیراافزایشمیدهد

کهدرنهایتموجبتورممیشود.
حتیهمتی،رئیسکلبانکمرکزیباانتقاداز
دولتدرایــنزمینه،چندیپیشاعالمکردهبود:
»خریدبخشــیازمنابعارزیصندوقتوسعهملی،
جهتتأمینکســریبودجهتوســطبانکمرکزی
)آنچنانکــهدربودجهســال98تکلیفشــد(در
شرایطتحریمی،تأمینکسریبودجهازمحلپایه
پولیاســت...لذا،بانکمرکزیبــهحکموظیفه،
نظرکارشناســیخــودرادرخصوصآثاراحتمالی
ناخوشــاینداینروشتأمینبودجه،گزارشکرده
بود.«متاسفانهازسالگذشتهدولتبیشاز65هزار
میلیاردتومانازاینصندوقبرداشــتکردکه28
هزارمیلیاردتومانآنبرایجبرانکسریبودجهبود.

جمع بندی
هرچنــدتاکنوندولتاقداماثرگذاریدرحوزه
اصالحنظاممالیاتی،اصالحنظامبودجهریزیواصالح
نظامبانکیانجامندادهوازطرفدیگر،خودشهم
بهعنوانیکعنصرتورمزانقشآفرینیکردهوهمه
اینهابهافزایشنقدینگیوتورممنتهیشدهاست،
امااگردولتمیخواهدحداقلدرحداینیکسالی
کهباقیمانده،کارنیکانجامدهدوازخسرانبیشتر
جلوگیریکند،ایناصالحاتراکلیدبزندتاحداقلاز
مشکالتکنونیکاستهشود.مباداتصورشودوقتبه

اتمامرسیدهودیگرنمیتوانکاریکرد.
چنانچهرهبــرمعظمانقالبهمدردیداراخیر
خــودباهیئتدولتفرمودند:»اینجورنبایدتصور
کردکهیکسالچیزینیست،نهیکسالخیلیزمان
است.یکسالسهتاصدروزبهاضافهیکشصتوپنج
روزاست،یعنیبنابراینزمانکمیبرایکارنیست.
بههیچوجهنبایدبهصورتوقتاضافیبهسالآخر
نگاهکرد...تالشکنیددریکسالباقیماندهکارهای
اساسیوبزرگیبرایدولتبعدبهیادگاربگذاریدکه
»اصالحساختاربودجه،نظامبانکیونظاممالیاتی«

جزواینگونهکارهاست.«

یک مسئول اعالم کرد

قیمت خرید توافقی گوشت از دامداران
72 هزار و 500 تومان 

رئیس  هیئت  مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: شــرکت 
پشــتیبانی امور دام، قیمت خرید گوشت از دامداران را به 72 

هزار و ۵00 تومان افزایش داد.
سیداحمدمقدســیدرگفتوگوباخبرگزاریمهردربارهآخرین
وضعیتبازارنهادههایدامیاظهارداشت:مسئوالنوعدهدادهاندکهدر
زمینهنهادههایدامیتدابیرالزمرابهکاربگیرندوقراراستکهاتفاقات
جدیدیدراینحوزهرخدهدضمناینکهایراداتســامانهبازارگاهنیز
رفعشدهوبایددیدکهمجموعایناتفاقاتچهنتیجهایطیروزهای

آیندهخواهدشد.
ویبــابیاناینکهدولــتنمیتواندصددرصدنهادههایموردنیاز
صنعتداموطیورراتأمینکند،گفت:تاکنوندولتموفقشدهحدود
55درصدنهادههایداموطیورراتأمینکندونصفنیازتأمیننشدهکه
اینمســئلهباعثایجادکمبودوبروزچالشدربازارنهادههایدامی

شدهاست.
مقدســیباانتقــادازاصــرارمســئوالنبرایتــداومتخصیص
ارز4200تومانــیبهوارداتنهادههایدامیگفت:اگرماســویارابا
ارزآزادواردکنیم،برایمانارزانترازقیمتیتماممیشودکهدرحال
حاضرازبازارمیخریم.بهعبارتدیگر،اگرســویاباارزآزادواردشود
نهایتا13ًهزارتومانتماممیشوددرحالیکههماکنونقیمتایننهاده

دربازار15هزارتوماناست.
رئیسهیئتمدیرهانجمنصنفیگاودارانبااشارهبهخریدتوافقی
دامهایانباشــتشدهتوسطشرکتپشتیبانیاموردامگفت:پیشاز
اینشرکتپشتیبانیامورداماعالمکردهبودهرکیلوگرمگوشتبدون
استخوانگوسالهرابهصورتکارتنی70هزارتومانخریداریمیکند
کهبااعتراضاتانجامشــدهازحدوددوهفتهپیشاینرقمرابه72
هزارو500تومانتغییردادهاستامااینرقممنصفانهومعقولینیست
چراکهاگردولتبخواهدهمیننوعگوشــتراباهمینشــرایطوارد
کند،کمتراز90هزارتومانبرایدولتتمامنمیشود.معتقدیمقیمت
خریدازدامدارانداخلینیزبایدحداقلبین75تا80هزارتومانباشد.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و 
اوراق بهادار از تهیه پیش نویس دستورالعمل 
اعطای مجوز برای کارگزاری های بورس خبر 
داد و گفت: حداقل سرمایه برای تاسیس یک 

کارگزاری 200 میلیارد تومان خواهد شد.
محمدعطایــیدرگفتوگوبــاخبرگزاری
فارس،درمورددســتورالعملاعطایمجوزبرای
کارگزاریهایبورساظهارکرد:براساسمصوبه
هیئتمقرراتزدایی،دستورالعملیبرایاعطای
مجوزشــرکتهایکارگزاریبورساوراقبهادار
تهیــهودرهیئــتمقرراتزداییســازمانهم

اصالحاتالزمآنانجامشدهاست،امابرایاینکه
نظرفعاالنبازارسرمایهودستاندرکارانرابگیریم،
ایندستورالعملدرسایتسازمانبورسواوراق
بهاداردربخشقوانینومقرراتقراردادهشدهو
امکانارائهنظروپیشنهادهایاصالحینیزفراهم

شدهاست.
ویافــزود:هرکسازصاحبنظرانوفعاالن
بــازارمیتواندنظــراتاصالحیوپیشــنهادی
خودراارائــهکنندتاایندســتورالعملازنظر
فنیچکشکاریشــدهوبرایتصویبنهاییدر
هیئتمدیرهسازمانبورسآمادهشودکهدرآن

صورتمبنایصــدورمجوزبرایکارگزاریهای
بورسخواهدشد.

مدیرنظارتبرکارگزارانســازمانبورسو
اوراقبهاداردرمورداینکهمیزانســرمایهاولیه
برایتاســیسکارگزاریبورســیچقدرخواهد
شــد،بیانکرد:پیشبینیشدهباتوجهبهاینکه
کارگزاریهایبورسبایــدیکخدمتملیدر
سراسرکشورارائهکنند،بنابراینحداقلسرمایه
الزمبرایتاسیسکارگزاری200میلیاردتومان
درنظرگرفتهشدهتابتوانندازاینطریقبسترهای
فنــیوآیتیرافراهمکردهوامکانبرخورداری

آحادمردمازخدماتاینکارگزاریهادرسراسر
کشورفراهمشود.

عطاییدرمــورداینکهدرحالحاضرمیزان
ســرمایهشــرکتهایکارگزاریموجودچقدر
اســت،یادآورشد:قباًل15میلیاردتومانبوداما
درحالحاضر108شــرکتکارگزاریبورسدر
کشوروجوددارندکهمیانگینسرمایهآنهاخیلی
باالتراز15میلیاردتومانتعیینشدهقبلیاست
وبرخیازاینکارگزاریهایموجودآنقدرافزایش
ســرمایهدادهاندکهآمادگیتبدیلشدنبهیک

شرکتسهامیعامدارند.

اقتصادی دولت،  در جلسه ستاد هماهنگی 
قیمت خرید تضمینی گندم برای ســال زراعی 

آینده، 4 هزار تومان تعیین شد. 
بهگزارشپایگاهاطالعرســانیریاستجمهوری،
درجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت،پسازارائه
گزارشدســتگاههایمرتبطدرخصوصتامینگندم
کشورواقداماتصورتگرفتهبرایتداومخودکفایی
وارائهبهصرفهترنانبهمردم،قیمتخریدتضمینی
گندمکهپیشازایندرشــورایاقتصادموردتایید
قرارگرفتهبود،برایسالزراعیآینده،4000تومان

تعیینشد.
گفتنیاســت،ایننرخدرشرایطیتعیینشده

کهچنــدروزپیشگفتهبود:»بــاتوجهبهافزایش
هزینههایتولیدوازسویدیگرافزایشقیمتجهانی
گندم،هزینهتولیدبهازایهرکیلو،باســودمعقول
18درصدیبرایکشاورزانوالبتهقبلازگرانشدن
دوبارهکودوسمکهبین400تا600درصدافزایش
داشتهاست،نرخ4800تومانراپیشنهادکردیمکه
اینافزایشسرسامآورکودوسمهمبایدبهایننرخ

اضافهشود.«
الزمبهذکراســت،درآستانهفصلکشتدولت
قیمــتکودراافزایــشدادهوتقریباپنجبرابرکرده
است،برهمیناساس،هزینههایتولیدبرایکشاورزان
افزایــشیافتــهوعالوهبــرتورمســاالنهوافزایش

قیمتهایجاری،کشاورزانباافزایششدیدقیمت
کودوسمنیزمواجهشدهاند.ازهمینرو،نظامصنفی
کشاورزیقیمتتمامشدههرکیلوگرمگندمرابیشاز
7000تومانومجمعملیخبرگانکشاورزیقیمت
تمامشدهگندمرا5200اعالمکردهبود.ازهمینرو،
باتوجهبهاینکهقیمتدولتتاحدیپاییناســت،
بایدمنتظرماندودیدکشاورزانچهتصمیمیاتخاذ

خواهندکرد.
قیمت جدید کنجاله و سویا

درهمینزمینه،براساسدستورجلسهکارگروه
تنظیــمبازارقیمتکنجالهســویاوکلزاودانههای
روغنیآناعالمشد.درمصوبهاینجلسهآمدهاست:

»برایناساسقیمتهرکیلوگرمکنجالهسویااز2450
تومانبه2700تومان،دانهروغنیســویااز24150
به2650تومانتعیینگردید؛همچنینبرایکنجاله
کلزانرخ2550تومانودانهروغنیکلزا2900تومان
تعیینشد.ولیکنتغییراتقیمتمشمولفروشهای
قطعیصورتگرفتهوقبلازابالغمصوبهنمیباشد.«
بنابرایــنگزارش،هموارهبعــدازافزایشقیمت
شیرخامبهفاصلهکمیقیمتانواعلبنیاتنیزافزایش
میباید.قیمتمصوبلبنیاتنیزدرسالجارییک
مرتبهبهصورترســمیافزایشیافتهبود؛باافزایش
قیمترسمیکنجالهزمینهبرایافزایشدوبارهقیمت
شیرخاموبهطبعآنلبنیاتدرسالجاریفراهمشد.

اقدام جدید سازمان بورس برای شکستن انحصار کارگزاری ها


