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دعاى روز بیست و پنجم ماه رمضان
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اج َع ْلنی فی ِه مح ّب ًا أل ْولیائ َ
ِك و ُمعادی ًا
اللهم ْ
ّ
ِك ُم ْس َت ّن ًا ب ُِس ّن ..هخات َِم ان ْبیائ َ
أل ْعدائ َ
ِك یا عاصِ َم
لوب النّبی ّین.
ُق ِ
خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت
و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم
پیغمبرانت ،اى نگهدار دل هاى پیامبران.

اخبار

تعيين تكليف سپردهگذاران
 5تعاونی اعتباری منحله

براس��اس مصوب��ه س��ران  3ق��وه ،فرآیند
بازپرداختسپردههایسپردهگذارانتعاونیهای
اعتباری منحله ثامنالحجج ،فرشتگان ،وحدت،
افضل توس و تشکیالت البرز ايرانيان تا سقف
 10میلیارد ریال و تعيين تكليف سپردهگذاران
دارای س��پردههای باالت��ر از  10ميليارد ريال،
از صبح روز دوش��نبه  21خردادماه در ش��عب
منتخ��ب بانکها و موسس��ات اعتباری عامل
آغاز میشود .به گزارش میزان ،به نقل از روابط
عمومی بانک مرکزی ،سپردهگذاران میتوانند
بر اساس برنامه زمانبندی مندرج در وبسایت
بانکها و موسس��ات اعتباری عامل ،به همراه
مدارک مورد نیاز برای احراز هويت و مستندات
مربوط به منشأ وجوه س��پردهگذاری شده در
هر یک از تعاونیهای مورد اش��اره ،به ش��عب
منتخب مراجعه کنند .بر اساس مصوبه سران
 3قوه ،برای شناسايی كامل اموال و دارايیهای
موسسههای پولی غيرمجاز و اشخاص مرتبط با
آنها و به منظور احقاق حقوق همه ذينفعان و
مجازات متخلفان ،قوهقضائيه با قاطعيت ،دقت
و س��رعت الزم ،رس��يدگی به پرونده تخلفات
تعاونیه��ای منحل��ه و مديران و س��هامداران
عمده آنها را تا حصول نتيجه پيگيری میکند.
در پایان خاطرنش��ان میشود ،ساماندهی بازار
غیر متش��کل پولی و برخورد با نهادهای پولی
غیرمجاز ،به عنوان یکی از مأموریتهای مهم
بانک مرکزی در دولتهای یازدهم و دوازدهم
برای ايجاد سالمت و ثبات مالی در شبكه بانكی
كشور ذیل سیاستهای کالن اقتصاد مقاومتی
و با هدف بهبود فضای كس��ب و كار ،پيگيری
شده و با همراهی و همکاری هر  3قوه ،همچنان
با قاطعیت ادامه خواهد يافت.

قیمت مرغ دوباره باالتر از نرخ
مصوب پرید

قیمت مرغ که در روزهای گذش��ته کاهش
یافت��ه بود دی��روز به  ۸۲۰۰تومان رس��ید که
باالتر از نرخ مصوب اس��ت .به گزارش تسنیم،
در حالی که س��تاد تنظیم ب��ازار اخیرا قیمت
س��قف و کف ه��ر کیلوگرم م��رغ را  7هزار و
 100تومان تا  7ه��زار و  800تومان در بازار و
برای مصرف خردهفروش��ی تعیی��ن کرده بود،
نرخ دیروز هر کیلوگرم مرغ گرم توسط اتحادیه
فروشندگان پرنده و ماهی  8000تومان و قیمت
خردهفروش��ی مرغ کشتار شمال  7600تومان
اعالم شد .بنا بر این گزارش ،نرخ استعالمی از
کش��تارگاههای تهران نیز 7200تومان ،قیمت
پخش ای��ن محصول  7350توم��ان و قیمت
عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن 6800
تومان است.
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مسکن

گزارش

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انحرافات مالی دولت در بودجه را تشریح کرد

تناقض تحقق بودجه سال  96با واقعیات موجود

گروه اقتصادی :دولت در حالی صورتوضعیت
منابع و مصارف خود در بودجه سال گذشته را
ارائه کرده اس��ت که هزینهکرد و اعداد و ارقام
آن ب��ا واقعیات موجود در تناقض اس��ت .عضو
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی گزارشی از انحرافات مالی دولت
از بودجه سال  ۹۶ارائه کرد .محمد حسینی در
گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به عملکرد منابع
و مص��ارف دولت در س��ال  ،96اظهار داش��ت:
براس��اس صورتوضعیتی که دولت ارائه کرده
انحرافات دولت از بودجه س��ال  96مش��خص
شده است و بر این اساس دولت اعالم کرده 92
درصد بودجه را محقق کرده است در حالی که
این عدد با واقعیت در تناقض اس��ت .وی ادامه
داد :دولت اعالم کرده از  346هزار میلیارد تومان
بودجه عمومی ،در سال  96توانسته است 320
هزار میلیارد تومان وصولی داشته باشد اما اگر
کمی دقت کنیم در طبقهبندی منابع اعالمی
توس��ط دولت 3 ،عدد وج��ود دارد که با توجه
به الیحه بودجه در سرجمع منابع دیده نشده
است .وی با بیان اینکه  320هزار میلیارد تومان
عدد صحیح نیست ،گفت :چند عدد را باید کم
کنیم ،ش��اید در مجموع از  346هزار میلیارد
تومان  305ه��زار میلیارد
را وصول کردهایم که نسبت
ب��ه مصوبه تنها  85درصد
تحقق منابع داشتهایم .وی
تاکید ک��رد :از آنجایی که
برخی وصولیه��ای دولت
در س��رجمع منابع بودجه در نظر گرفته نشده
ب��ود ،دولت با احتس��اب آن عملک��رد خود را
 320هزار میلیارد تومان اعالم میکند که اگر
بخواهیم عملکرد شفافی را ارائه دهیم الزم است
گزارش اصالح شود .نماینده مردم در مجلس به
اعداد و ارقامی که نباید در س��رجمع منابع در
نظر گرفته شود اشاره کرد و گفت :یکی از این
اعداد به برداشت  30هزار میلیارد ریال از منابع
صندوق توسعه ملی بر میگردد که تناقض آن با
واقعیت آشکار است .وی با اشاره به سقف اوراق
مشارکت و اسناد خزانه اسالمی بیان داشت :در
بودجه  34هزار و  500میلیارد تومان برای اوراق
پیشبین��ی کرده بودیم ،دولت  44هزار و 500
میلیارد اضافه کرده اس��ت 2 .حکم در بندهای
«ز» و «ه��ـ» قانون بودجه س��ال  96به دولت
اجازه میدهد  10هزار میلیارد دیگر را عملیاتی
کند که در سرجمع بودجه دیده نشده بود؛ اگر
قرار باشد این عدد محاسبه شود باید در سقف
بودجه مصوب لحاظ ش��ود تا تراز مالی واقعی
شود .نماینده مجلس شورای اسالمی به مصارف
بودجه سال  96پرداخت و اظهار داشت :حدود
 243ه��زار میلیارد تومان را به اعتبار هزینهای
اختص��اص دادهایم و  41ه��زار و  600میلیارد
اعتبارات تملک دارایی سرمایهای و حدود 27
هزار میلیارد هم به نوعی تملک داراییهای مالی
بوده و رقم��ی با توجه به حکم قانون در رابطه
با اس��تفاده از ماده  10قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت و ماده  12مدیریت بحران
پرداخت شده است اما از آنجایی که پرداختها
بوی��ژه برای زلزلهها هنوز ادامه دارد برای اینکه
گ��زارش را نهای��ی کنیم باید تا  30ش��هریور
سال  97منتظر باشیم .حسینی تاکید کرد :با
توج��ه به احکامی که در قانون داریم بعضی از

درآمدها ب��رای هزینهها و پرداختهای خاص
مصوب ش��د که دولت طی سال  96در بعضی
از این امور به علت اینکه نقدینگی نداشته است
مجبور ش��ده برخی احکام را به صورت دقیق
اج��را نکند و نقدینگی منابع را به جای تزریق
در محل قانون جابهجا کند و از محل اس��ناد
خزانهداری پرداخته��ا و هزینههای جاری را
انجام دهد .وی با اش��اره به اختصاص  3درصد
از فروش نفت خام به مناطق نفتخیز و محروم،
بیان داش��ت :در سال  96از محل فروش نفت
حدود  4هزار و  800میلیارد تومان پیشبینی
درآمد داش��تیم که  4هزار و  600میلیارد این
منابع وصول ش��ده است ولی عددی که دولت
باید به استانها پرداخت میکرد چیزی حدود
کمتر از  50درصد بود که به جای اینکه نقدی
باشد به صورت اسناد خزانه و اوراق انجام شد.
این نماینده مجلس به انحرافات دیگر دولت در
اجرای قانون بودجه اشاره کرد و گفت :انحراف
دیگر به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی
برمیگردد ،براس��اس قانون مت��وازن به دولت
اج��ازه دادهایم  3درصد مجم��وع اعتبارات را
کم کن��د و در اعتب��ارات مت��وازن ابالغ کند،
دول��ت در برخی جاها نمیتوانس��ت کم کند
بنابرای��ن از برخ��ی منابع
بیش از  3درصد کم ش��ده
که این موض��وع در بحث
صندوق توسعه ملی به عدد
 15درصد رس��یده اس��ت.
با اینک��ه برداش��تها نقد
بوده اس��ت اما در تخصیص اعتبارات متوازن
به استانها عملکرد ش��فاف نبوده و با اسناد
خزانه عمل ش��ده است .وی گفت :در رابطه با
یک درص��د مالیات بر ارزش افزوده که باید به
حوزه سالمت پرداخت میشد ،دولت به جای
پرداخت نقدی ،از اسناد خزانه برای بازپرداخت
بدهی داروخانهها به وزارت بهداش��ت و درمان
استفاده کرده است .حسینی ادامه داد :در قانون
بودج��ه  0/27درصد از مالیات ارزش افزوده را
برای ورزش اختصاص دادهایم ،توقع همه مردم
از وزارت این بود که حرکتهای بسیار خوبی
در حوزه ورزش در استانها شکل بگیرد اما در
حالی که  75درصد مالی��ات بر ارزش افزوده
وصول ش��ده ولی تخصیص آن کمت��ر از 50
درصد بوده اس��ت .نماینده مردم در مجلس با
اش��اره به درآمد حدود  9هزار و  500میلیارد
تومان از مابهالتفاوت نرخ ارز مبادلهای ،توضیح
داد :از نوسانات ارز 9هزار و  500میلیارد درآمد
مازاد ایجاد ش��د که با توجه به اینکه ارز در ید
و اختی��ار دولت بوده و با قیمت باالتر فروخته
ش��ده ،بای��د در س��رجمع درآمده��ای نفتی
طبقهبندی میش��د اما دولت آن را در ردیف
درآم��د متفرقه طبقهبندی و اس��تفاده کرده
است .حسینی گفت :در حوزه آموزش  3هزار و
 400میلیارد تومان از محل تامین یک درصد
بودجه شرکتها پرداخت شد که این پرداخت
به صورت تنخواه در ابتدای سال صورت گرفت
اما از آنجایی که تا پایان س��ال نتوانستیم یک
درصد را از بودجه شرکتها کم کرده و به عدد
قابل قبول برسیم تزریق منابع از سایر محلها
جهت جب��ران کمبود بودجه انجام ش��د .وی
اظهار داشت :پرداخت در حوزه آموزشوپرورش
باعث شد بدهی را به سال آینده منتقل کنیم.

شرایط پرداخت وام بانک مسکن ظالمانه است

سود ۳۴درصدیوامبانکیبرایتولیدکنندگانمسکن
دبیر کانون سراس��ری انبوهسازان با تاکید بر
اینکه ش��رایط پرداخت وام به سازندگان توسط
بانک مس��کن از محل اوراق تسه بسیار ظالمانه
اس��ت ،گفت :نرخ واقعی سود این تسهیالت زیر
 ۳۴درصد نیست .فرشید پورحاجت در گفتوگو
ب��ا تس��نیم ،درب��اره دالیل
نابسامانی بازار مسکن اظهار
کرد :آنچه مش��خص است،
در  5سال گذشته متاسفانه
سیستم بانکی به طور کلی
نتوانستهپاسخگوینیازتولید
باش��د که بخش مسکن نیز از این ماجرا مستثنا
نبوده اس��ت .وی با بیان اینکه در حوزه مس��کن
ش��رایط تامین مالی از طریق تس��هیالت بانکی
بسیار بسیار سختتر از سایر بخشها بوده است،
افزود :بررسیها نشان میدهد شرایط پرداخت وام
به بخش مسکن بویژه در سال  96بسیار سخت
و بخش مسکن با کمبود نقدینگی باالیی روبهرو
بوده است .وی با بیان اینکه بانک مسکن به عنوان
بانک عامل نتوانس��ته متناسب با نیازهای بخش
تولید منابع مال��ی را تامین کند ،تصریح کرد :از
همه مهمتر اینکه شیوه پرداخت تسهیالت هم

در بانک مسکن سال گذشته از محل اوراق تسه
بود که شرایط بسیار ظالمانهای را به بخش تولید
تحمیل کرد .دبیر کانون سراسری انبوهسازان با
بیان اینکه نرخ واقعی س��ود این تسهیالت زیر
 34درصد محاس��به نشده است ،گفت :به کرات
مصائب بخش تولید مسکن
کش��ور را اع�لام کردهای��م
اما تاکن��ون اق��دام خاصی
در این رابطه نش��ده اس��ت.
پورحاجت با اشاره به اینکه
هزینه تامین پول برای بخش
تولید مسکن در س��ال  96باالی  34درصد بود
که ش��رایط را برای ما سخت کرده است ،اظهار
کرد :البته در  2ماه اول سال جاری سیاستهای
بانک مسکن تغییر کرده و روشهای مالیمتری
را در پی��ش گرفته اس��ت .اما به نظر میرس��د
سیاس��تهای بانک مس��کن که به شعب ابالغ
ش��ده ،مقداری در اجرا دچار تفسیر شده است؛
هنوز پرداخت تس��هیالت ب��ه تولیدکنندگان از
محل اوراق تسه است و شرایط قبلی برقرار است.
به نظر میرس��د باید یک فکر اساسی برای حل
این مشکل شود.
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دالر آمریکا (رسمی)

4200

-

یورو

7892

284

پوند

8992

323

درهم امارات

1816

65

ین ژاپن

612

21

ریالعربستان

1789

64

یوآن چین

1046

37

لیرترکیه

1500

60

دینار کویت

22288

792

دینار عراق

5/5

0/2

دالر کانادا

5187

201

روبل روسیه

107

4

روپیه هند

99

4

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

2180000

60000

طرح جدید

2317500

92500

نیم سکه

1140000

350000

ربع سکه

640000

15000

سکه

سکه گرمي

380000

10000

هر مثقال طال

870500

12000

یک گرم طالی  18عیار

201080

2880

یک گرم طالی  24عیار

268110

3850

هر اونس طال

1299/04دالر

-0/05

هر اونس نقره

16/82دالر

0/03

قیمت (دالر)

تغییر

65/57

-0/09

برنت درياي شمال

76/4

-0/02

اوپک

73/62

-

نفت
وست تگزاس

بورس
بورس تهران

کشاورزان از عملکرد ضعیف صندوق بیمه محصوالت کشاورزی ناراضیند

برآورده نشدن انتظار کشاورزان از صندوق بیمه

اگرچ��ه صندوق بیمه محصوالت کش��اورزی
میتواند مشکالت کش��اورزان در مراحل کشت،
تولید و برداش��ت محصوالت ناشی از وقوع بالیای
طبیعی غیرمترقبه در کشور را به حداقل برساند اما
صندوق بیمه محصوالت در سالهای اخیر به سبب
عملکرد ضعیف پاس��خگوی نیاز کشاورزان نبود.
پس از تصویب قانون بیمه محصوالت کشاورزی،
صن��دوق بیمه به عنوان یک��ی از روشهای نوین
مقابله ب��ا خطرات فعالیتهای کش��اورزی و ابزار
حمایتی از تمام زیربخشها کار خود را آغاز کرد.
البته ناگفته نماند بسیاری از مسؤوالن ذیربط بر
این باورند که به س��بب عملکرد ضعیف صندوق
بیمه محصوالت کشاورزی ،کشاورزان و دامداران
تمایل��ی به بیمه ندارند همانگونه که بر اس��اس
آخرین برآوردها از سرمازدگی
اخیر و خسارات گستردهای
که به بخش اعظمی از باغات
وارد ش��د تنه��ا  20ت��ا 30
درصد باغات کل کشور بیمه
است که به این امر انتقاداتی
وارد اس��ت ،چرا که از دول��ت تدبیر و امید انتظار
میرود با عنایت ب��ه فرامین مقام معظم رهبری
در س��ال حمایت از تولید ملی توج��ه ویژهای به
بخش کشاورزی که نقش مهمی در اقتصاد کشور
داراست به عمل آورد .مجتبی شادلو ،نایبرئیس
اتحادیه باغداران استان تهران در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،با اش��اره به اینکه صندوق بیمه
محصوالت کشاورزی باید به عنوان یکی از ابزارهای
حمایتی از کشاورزان در شرایط خاص مطرح باشد،
اظهار کرد :با توجه به آنکه تولید در زیربخشهای
مختلف زراعی باغی در محیط باز با ریس��ک باال
صورت میگیرد که امکان مراقبت از سرمازدگی
شدید ،توفان و سایر حوادث وجود ندارد بنابراین

قیمت(تومان)

تغییر

از صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در شرایطی
ک��ه در چارچوب وظایف خود عمل کند میتوان
ب��ه عنوان ی��ک فرصت یاد کرد .وی با اش��اره به
اینکه انتظارات کشاورزان در بحث صندوق بیمه
محصوالت کش��اورزی برآورده نشده است ،افزود:
در س��الهای اخی��ر صندوق بیم��ه محصوالت
کشاورزی پاسخگوی غرامت کشاورزان و جبران
خسارتهای وارده نبوده است .نایبرئیس اتحادیه
باغداران اس��تان ته��ران تصریح ک��رد :با اصالح
آییننامهها انتظار میرود مسائل و مشکالت پیش
روی کشاورزان ناشی از عملکرد ضعیف صندوق
بیمه مرتفع ش��ود به طوری که در صورت قصور
دولت یا صندوق بیمه وضعیت روشن شود ،چرا که
بحث بیمه محصوالت برای کشاورزان قابل قبول
نیست .محمدرضا شعبانی،
مدیرعامل اتحادیه باغداران
اس��تان مازندران نیز گفت:
برخی بیمهها به گونهای عمل
میکنند که کش��اورز برای
گرفتن غرامت خود مدتها
زم��ان نیاز دارد که این امر به صرفه نیس��ت .وی
افزود :با توجه به مشکالت پیش روی کشاورزان
از عملکرد ضعیف صندوق بیمه ،آنها اعتماد خود
را به بیمه محصوالت کشاورزی از دست دادهاند.
شعبانی گفت :بنابراین فعالیت صندوق بیمه باید
به گونهای باشد که کشاورزان برای دریافت غرامت
خود وقت زیادی را نگذارند تا نسبت به بیمه باغات
و اراضی خود دلس��رد ش��وند .وی افزود :عملکرد
ضعیف صندوق بیمه محصوالت کشاورزی منجر
به کاهش اعتبارات بودجه در سال  97شد ،چرا که
سرمایهگذاری دولت در بخش بیمه بیشتر صرف
هزینههای جاری میش��ود ک��ه به همین خاطر
اعتماد کشاورزان از بین رفته است.

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

96077/1

0/08

شاخص  30شركتبرتر

4531/1

0/22

شاخص  50شركتبرتر

4041/8

-0/04

شاخص بازار اول

69232

0/13

شاخص بازار دوم

199315/7

-

شاخصصنعت

86239/4

0/08

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .سيمان كردستان

59

7/27

پرداخت الكترونيك سامان كيش

6825

5

ي بارز
گرو ه صنعت 

2354

5

سيمانشاهرود

1137

4/99

سيمانغرب

2740

4/98
4/94

ي پارس
دود ه صنعت 

4591

ليزينگخودروغدير

1115

4/89

نشمال
سيما 

1082

4/84

سيمانهگمتان

1650

4/83

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح.لبنياتكالبر

210

-7/08

ح.گروهصنايعبهشهرايران

15

-6/25

آلومينيومايران

1951

-4/97

گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

2273

-4/86

نيرومحركه

1319

-4/7

س خودرو
پار 

680

مهركامپارس

-4/63

1721

-4/6

844

-4/52

2876

-4/4

سايپا ديزل
يآبادان
پتروشيم 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25317

26

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22695

-

بورسشانگهای

3067

-

بورساسترالیا

6156/8

-12/6

