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تقویم امروز
شهادت «امام موسيكاظم علیهالسالم» در زندان
«هارونالرشيد» خليفه ستمكار عباسي  183 -ق
تصويب قانون تأسيس «بانك ملي ايران» در
مجلس شوراي ملي  1306 -ش
استعفاي «شريفامامي» به دنبال اوجگيري
تظاهرات دبيران و مشاجرات دروني مجلس -
1340ش
س�رنگوني هواپيماي حامل «بنيحيي» وزير
خارجه الجزاير توسط عراق  1360 -ش
رحلت دانش�مند ب�زرگ مس�لمان آيتاهلل
«سيداميرمحمد كاظميقزويني»  1373-ش
رحلت آیتاهلل «محمدجواد صافيگلپايگاني»
  1387قارتح�ال عالم ربان�ي و فقيه بزرگوار ش�يعه
آيتاهلل «ابوالفضل خوانسارینجفی»  1422-ق
تولد «آلكس�ي كلودكلرو» رياضيدان شهير
فرانسوي 1713 -م
آغاز قيام «ژاندارك» دوش�يزه ميهنپرست
فرانسوي عليه انگلستان 1429 -م
كشف جزاير «جامائيكا» در آمريكاي مركزي
توسط «كريستف كلمب» 1494 -م
تولد «راب�رت پيري» دريان�ورد آمريكايي و
كاشف قطب شمال 1856 -م
روز جهانی مطبوعات

خبر

کیفیت مسکن مهر فدای قیمت شد

رئی��س مرک��ز تحقیق��ات راه ،مس��کن و
شهرس��ازی با بیان اینکه گزارش اشکاالت فنی
واحدهای مسکن مهر توسط کارشناسان خبره
این مرکز تهیه و در اختیار وزارت راهوشهرسازی
ق��رار گرفت ،گف��ت :اگ��ر چه اش��کاالت فنی
واحدهای مسکن مهر میتواند با ترمیم برطرف
ش��ود ،اما احتم��ال اینکه ای��ن واحدها تخریب
ش��وند ،فع ً
ال به این مرکز گزارش نشده است .به
گزارش فارس ،محمد شکرچیزاده در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه قرار بود مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرس��ازی گزارشی از کیفیت پایین
برخی از واحدهای مس��کن مهر تهی��ه و آن را
منتش��ر کند ،گفت :پروژهای در مرکز تحقیقات
راه ،مس��کن و شهرسازی با عنوان مستندسازی
مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده بود ،بنابراین
این اقدام توس��ط کارشناس��ان خبره این مرکز
انج��ام و گزارش نهایی آن در اختی��ار وزارت راه
و شهرس��ازی قرار گرفته است .وی افزود :درباره
کیفیت ساخت و ساز مس��کنمهر ،مواردی که
نیاز به بررسی فنی دارد ،در استانهای مختلف
بوی��ژه تهران ،تهیه و به مرکز ارجاع میش��ود و
نظرات تخصصی مرکز تحقیقات را برای رفع این
اشکاالت جویا میش��وند ،به همین دلیل مرکز
تحقیق��ات این موارد را به طور موردی بررس��ی
میکن��د .ش��کرچیزاده ادام��ه داد :قراردادهای
آن زمان برای س��اخت و س��از مسکن مهر جزو
تعهدات دس��تگاههای پیمانکار بود که مقررات
ملی س��اختمان رعایت شود ،اما اینکه در عمل،
مقررات ملی ساختمان در پروژههای مسکن مهر
تا چه حد رعایت شده است ،باید گفت که خیلی
کمرنگ بوده است ،چرا که محدودیت قیمت و
مش��خص نبودن عدد واقعی ،باعث میشود که
پیمانکاران به دنبال حاشیه سود بروند و کیفیت
را فرام��وش کنند .وی با اش��اره به اینکه دولت
باید زمینهس��از ساخت و ساز باشد ،گفت :وقتی
مقررات ملی س��اختمان در پروژه مس��کن مهر
رعایت نش��ود ،اشکاالت فنی بیش از پیش خود
را بروز میدهد.

پیامک خوانندگان
10002231
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور

کاال

گزارش

دولت یازدهم تاکنون  6بار از ساختمان میرداماد قرض گرفته است

استقراض 6هزار میلیارد تومانی دولت بدون برگشت!
گروه اقتصادی :در حالی که دولت یازدهم پس
از کاهش نرخ تورم ،عدم استقراض و برداشت
از منابع بانک مرکزی را از دس��تاوردهای مهم
خ��ود عنوان میکند اما بررس��یها حکایت از
دستاندازیهای دولت به منابع بانک مرکزی
برای اداره امور جاری در طول  2-3سال اخیر
دارد .به طور مثال دولت روحانی با برداشت ۶
ه��زار میلیارد تومان از مناب��ع بانک مرکزی و
تسویه نکردن آن ،کشور را در معرض افزایش
پایه پولی و نقدینگی ق��رار داد .انضباط پولی
و مالی از مهمترین شعارهای اقتصادی حسن
روحان��ی در دوران انتخاب��ات ب��ود .وی روی
این نکته تاکید کرد که در تش��کیل کابینه از
افرادی استفاده خواهد کرد که انضباط پولی و
مالی اقتصاد کش��ور را تضمین کنند .اما امروز
با گذش��ت نزدیک به  3س��ال از آغ��از به کار
دولت تدبیر و امید ،دولتمردان نشان دادند که
چندان به شعارهای دوران
حض��ور در ق��وه مجری��ه،
پایبند نیستند .در یکی از
ای��ن موارد میتوان به عدم
تسویهحس��اب تنخواههای
دول��ت یازده��م از بان��ک
مرکزی اشاره کرد .طبق قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت ،خزانهداری کل کش��ور
میتواند  3درص��د از کل بودجه عمومی را از
بانک مرک��زی به عنوان تنخ��واه دریافت و تا
پایان س��ال تسویه حس��اب کند .در حقیقت
شنیدهها و یافتهها ،نش��ان میدهد که دولت
حسن روحانی در سال  94نتوانسته این تنخواه
را تس��ویه کند .این تنخواه چیزی در حدود 6
هزار میلیارد تومان بوده که بازنگرداندن آن به
بان��ک مرکزی مطمئنا تاثیر بس��یار زیادی بر
افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد گذاشت.
نمونههای اینچنینی از دس��تاندازی دولت به
بانک مرکزی بخوبی نش��ان میدهد که دولت
برای اداره امور جاری خود بهرغم شعارهایی که
در ای��ن زمینه میدهد ،از خزانه بانک مرکزی
استفاده میکند .حیدر مستخدمین حسینی،
معاون اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با نسیم
آنالین ،با انتقاد از دستاندازی دولت روحانی
ب��ه مناب��ع بانک مرک��زی اظهار ک��رد :دولت
روحانی در سالهای گذشته معموال در ماههای
پایانی سال از بانک مرکزی استقراض کرده تا
هزینههای خود را جبران کند و آن را به عنوان
تنخواه از بانک مرکزی به حساب آورده است.
وی اف��زود :دولت یازدهم مدل تنخواه را برای
استقراض از بانک مرکزی طراحی و از سال اول
اس��تقرار ،وجوهی را به عنوان تنخواه از بانک
مرکزی دریافت کرده است .در واقع باید گفت
دولت حس��ن روحانی  6بار به عناوین مختلف
از بانک مرکزی استقراض کرده است .برخی از
دولتمردان این استدالل را مطرح میکنند که
دولت برای دریاف��ت تنخواه از مجلس مصوبه
گرفته اس��ت ،ام��ا در صورتی ک��ه این ادعای
دولت هم صحت داش��ته باشد ،باز هم صورت
مساله پاک نخواهد شد و دولت برای اداره امور
جاری خود به منابع بانک مرکزی دستاندازی
کرده اس��ت .تاثیر این اق��دام دولت در حجم
نقدینگی هم نمایان شده ،به شکلی که برخی
از اقتصاددانان بر ای��ن باورند که نقدینگی در
حال حاض��ر از مرز هزار ه��زار میلیارد تومان

گذشته است و مسؤوالن بانک مرکزی به دلیل
تبعات منفی که اعالم این رقم برایش��ان دارد،
فع�لا آن را اعالم نمیکنند .بنابراین در دولت
روحانی که دولتمردان آن مدعی انضباط پولی
و مالی هس��تند ،نقدینگی ،هم از لحاظ رشد
و ه��م از لح��اظ قدر مطلق افزایش ش��دیدی
داش��ته است .در واقع با رس��یدن نقدینگی از
رقم ح��دود  490هزار میلیارد تومان به بیش
از ه��زار هزار میلیارد تومان ،میتوان گفت که
دولت حس��ن روحانی در کمتر از  3سال1/5 ،
برابر نقدینگی کل طول تاریخ اقتصاد ایران به
رقم نقدینگی اضافه کرده اس��ت .بررسیهای
خبرنگار «نس��یم آنالین» نش��ان میدهد که
ثبت این رکورد بیسابقه ناشی از نحوه تعامل
دولت با بانک مرکزی اس��ت .ب��ه عنوان مثال
در طول  3س��ال گذش��ته بارها ارزهای بانک
مرکزی به اسم بانکهای دیگری برداشته شده
و به خزانه رفته اس��ت .این
مس��اله خالص داراییهای
خارج��ی بان��ک مرکزی را
افزایش داده که مس��تقیما
تاثیر خ��ود را ب��ر افزایش
حجم نقدینگی گذاش��ته
اس��ت .جالب اینجاست که این ارزها نه وصول
ش��ده و نه در بازار به فروش رفتهاند .بنابراین
بهراحتی میتوان نتیجه گرفت که دولت حسن
روحانی برای تامی��ن مالی خود مدام از خزانه
بانک مرکزی برداشت میکند.

■■رشد سرسامآور پرداختهای خزانهداری
بهرغم ادعای خالی بودن خزانه!

اما با وجود این برداشتها شاید این تصور
ب��ه وج��ود بیاید که ب��ه دلیل تنگن��ای مالی
ناش��ی از کاهش قیمت نف��ت ،دولت ناچار به
دس��تاندازی به منابع بانک مرکزی است .اما
بررس��ی پرداختهای خزانهداری کل کش��ور
از زمان روی کار آمدن دولت حس��ن روحانی
تاکنون خالف این مس��اله را نش��ان میدهد.
پرداختهای دولت از خزانهداری کل کش��ور
در س��ال  42 ،92درصد رش��د کرد و از 104
ه��زار میلیارد ب��ه  148هزار میلی��ارد تومان
رس��ید .دولت یازدهم در سال  93هم به روند
افزایشی خود ادامه داد و پرداختهای خود از
خزانهداری را به رقم  178هزار میلیارد تومان
رس��اند .س��ال  94هم تخ��ت گاز در افزایش
پرداخته��ای خزانهداری پی��ش رفت و رقم
پرداختهای خود را از مرز  200هزار میلیارد
تومان عبور داد .بنابراین دولت حسن روحانی
در فاصله کمتر از  3س��ال بودجه کل کشور را
 2براب��ر کرد .این در حالی اس��ت که پیش از
این رئیسجمهور از هزینهکرد خزانه در دولت
قبل انتقاد کرده و مدعی ش��ده بود که خزانه
را از دول��ت دهم خالی تحویل گرفته اس��ت.
حاال سوال اینجاس��ت که دولتمردان تدبیر و
امی��د بهرغم ایجاد رکود در طرحهای عمرانی،
فش��ار بر کارکنان دولت برای پرداخت حقوق
و منت گذاش��تن بر س��ر مردم برای پرداخت
یاران��ه نق��دی ،ای��ن افزایش مخارج و رش��د
سرس��امآور نقدینگی را به چه سمت و سویی
سوق دادهاند .این سوالی است که پاسخ به آن
میتواند بس��یاری از مشکالت در این زمینه را
برطرف کند .باید دید مردان اقتصادی روحانی
چه پاسخی برای این مساله دارند؟

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مطرح کرد

سرگردانی مردم برای خرید کاال با کارت اعتباری
عدم اطالعرسانی مناسب موجب شده طرح
اعط��ای وام خرید کاال در گام نخس��ت اجرا به
بنبس��ت بخورد و آن طور که بای��د باری را از
دوش تولیدکنندگان برن��دارد .رئیس اتحادیه
لوازم خانگی گفت :مش��خص نبودن محلهای
عرض��ه ل��وازم خانگ��ی،
دریافتکنن��دگان کارت
خرید اعتباری لوازم خانگی
را س��رگردان کرده اس��ت.
محم��د طحانپ��ور اظهار
داش��ت :روزان��ه  70تا 80
تماس با اتحادیه لوازم خانگی برقرار میش��ود
که نشاندهنده س��ردرگمی مردم برای خرید
با این کارتهاس��ت .وی روش نادرست اجرای
ی��ک طرح مناس��ب را دلیلی برای زیر س��وال
رفتن تالشهای وزارت صنعت و معدن و بانک
مرکزی دانست و تصریح کرد :انعکاس تلفنهای
دریافتکنندگان این کارتها و فروش نداشتن
تولیدکنندگان معرفی شده نشاندهنده وجود
اشکال در اجرای این طرح است .رئیس اتحادیه
لوازم خانگی با اشاره به اینکه این کارتها برای
 3گروه  350هزار نفری و با مبلغ  4تا  6میلیون
تومان در نظر گرفته شده است ،ادامه داد :فقط
ی��ک برند موفق به فروش بخش��ی از کاالهای
خود ش��ده که دارای مراکز عرضه متعدد است
و حدود  50کارخانه تولید لوازم خانگی داخلی

دیگر مراکز الزم برای عرضه ندارند .وی با اشاره
به مهل��ت  3ماهه مردم برای اس��تفاده از این
کارته��ا گفت 4 :ه��زار و  200میلیارد تومان
اعتبار تعیین شده این طرح فقط متعلق به لوازم
خانگی نیست و مردم میتوانند فرش ماشینی
تولید داخ��ل ،چینی ،بلور و
مبلمان هم خریداری کنند.
وی افزود :ارائ��ه وام ارزان از
سوی دولت به مردم با هدف
بهرهمندی مصرفکنندگان
از وام کمبه��ره و به حرکت
درآم��دن چ��رخ تولید ب��وده ،در حالی که این
اتفاق تاکنون عملیاتی نش��ده است .وی ادامه
این روند را سبب ایجاد بازتاب منفی برای مردم
و تولید دانس��ت و ادام��ه داد :دریافتکنندگان
کارت خری��د اعتباری میتوانن��د با مراجعه به
س��ایت وزارت صنعت و معدن در بخش کاالی
ایرانی ،نشانی مراکز عرضهکننده کاال را مشخص
کرده و س��پس خرید کنند .طحانپور با اشاره
ب��ه اینکه وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت باید
شماره تلفنهای پاس��خگویی به مردم را اعالم
رس��می کند ،افزود :براس��اس پیشبینیهای
دولت بیشترین خرید باید در شهرستانها انجام
شود ،در حالی که در همه جا امکان دسترسی
به اینترنت و آمادگی مراکز فروش تعیین شده
در این طرح وجود ندارد.

بخش خصوصی

کرکره اقتصاد دولتی در ایران همچنان باالست

دولت بخش خصوصی را در اقتصاد کنار گذاشت
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه
بانکهای اروپای��ی از ترس جریمه آمریکاییها با
ایران مراودات معامالتی اس��نادی و ارزی ندارند،
گفت :س��ازمان امور مالیات��ی «وبالگردن» مردم
اس��ت .اسداهلل عس��گراوالدی در گفتوگو با مهر
با اش��اره به رفت و آمدهای انجام ش��ده از سوی
کش��ورهای اروپای��ی در چند ماه اخی��ر ،گفت :با
نهایت تاس��ف ،هیاتهای متعددی ک��ه به ایران
آمدن��د ،بخش خصوصی را کنار گذاش��تند .البته
دولت روحانی ،بخش خصوصی را کنار گذاش��ته
اس��ت .رئیسجمهور چین
در س��فر اخیر خود به ایران
 ۱۶پروت��کل امض��ا کرد که
هم��ه آنه��ا مش��مول کار با
بخش دولتی اقتص��اد ایران
است .رئیسجمهور کره ۱۸
پروتکل سرمایهگذاری دارد که همه با دولت منعقد
خواهد شد .در این رابطه ما با دولت مشکل داریم.
وی افزود :دولت هنوز حاضر نیست کرکره دولتی
شدن را پایین بکشد در حالی که تمام فسادها از
بزرگ بودن دولت اس��ت .عضو هیات نمایندگان
اتاق ایران افزود :خود س��ازمان امور مالیاتی وبال
گردن مردم اس��ت .از ای��ن موضوع هم پولی گیر
دولت نمیآید ولی فساد در آن است و دولت باید
این معضل را حل کند و همه اینها با کوچک شدن
دولت انجام میشود .وی معتقد است که بهره ۲۰
درصدی عامل فساد است و نرخ ارزی که هماکنون
در دولت و بازار وجود دارد ،خود عاملی برای فساد
میلیاردی شده است .در واقع ،دولت دالر را  ۳هزار

تومان میفروش��د و ب��ازار آن را به قیمت ۳۴۰۰
تومان معامله میکند؛ این یک فس��اد است .افراد
بسیاری هس��تند که دالر  ۳هزار تومانی از دولت
میخرند و  ۳۵۰۰تومان در بازار میفروشند ،دولت
خود ی��ا نمیداند یا عوامل ذینفعش نمیگذارند
جلوی این فساد گرفته شود و ارز تکنرخی شود.
عسگراوالدی گفت :این به دلیل ندانمکاری دولت
اس��ت .تیم اقتصادی دولت این مس��ائل را درک
نمیکند .بانک مرکزی ما فقط ش��عار میدهد در
حالی که باید از ش��عار به ش��عور بیاید و با مردم
صادق باش��د .اگر پول ندارد،
بگوید پول ندارم نه اینکه دالر
را با تفاوت نرخ بفروش��د .اگر
با صداق��ت بگوید که کمبود
منابع ارزی دارد ،مردم زودتر
باور میکنند .عسگراوالدی با
بیان اینکه این روزها ش��ایعه است که آب و برق و
گاز و تلفن قرار است گران شود ،گفت :فشار دولتی
و انحصار باید از روی خدمات برداش��ته شود؛ این
یک س��م مهلک برای اقتصاد ایران است .در سایر
کشورها وقتی میخواهند آب و برق را گران کنند،
جلسات و کمیسیونهای مردمی مختلفی برگزار
میشود و در نهایت یک درصد قیمتها باال میرود
اما اکنون در ایران ،شب میخوابند و صبح که بیدار
میشوند ،قیمت را باال میبرند؛ بنابراین کارمندی
هم که حقوقبگیر اس��ت ،از  ۴۵هزار تومان یارانه
نمیگذرد و میگوید که باالخره بخشی از قبوض
خ��ود را میتواند جبران کند .پ��س انحصارهای
دولتی باید بشکند.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3461

-

یورو

3980

16

پوند

5073

-5

درهم امارات

948

-

ین ژاپن

32

-

ریالعربستان

925

-

یوآن چین

550

-

لیرترکیه

1255

2

دینار کویت

11400

-

دینار عراق

2/7

-

دالر کانادا

2805

-10

روبل روسیه

55

-

روپیه هند

60

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

1045000

-2000

طرح جدید

1046000

-1500

نیم سکه

540000

-2000

ربع سکه

292000

-2000

سکه

سکه گرمي

200000

-

هر مثقال طال

463300

-800

یک گرم طالی  18عیار

106830

-180

یک گرم طالی  24عیار

142400

-250

هر اونس طال

( 1295دالر)

1/9

هر اونس نقره

( 17/84دالر)

-0/08

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

45/59

-0/33

نفت
برنت درياي شمال

46/88

-0/49

اوپک

42/7

0/68

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

78285/4

-0/13

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

3240/8

-0/14

شاخص  50شركتبرتر

3147/9

-0/1

شاخص بورس

شاخص بازار اول

54849/7

-0/02

شاخص بازار دوم

170768/1

-0/32

شاخصصنعت

65387

-0/09

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ي و سراميك سينا
ع كاش 
ح .صناي 

1731

8/32

ي كاوه
ح .صنايعكاغذساز 

2846

7/27

گرو ه صنعتيبوتان

3136

4/99

ع كاغذسازيكاوه
صناي 

4025

4/98

نماس هريختهگري
تامي 

1967

4/96

4456

4/95

شيش ه و گاز
فوالد آلياژي ايران
عجوشكابيزد
صناي 
نوردآلومينيوم

بيشترينكاهش

1808

4/87

10934

4/86

1196

4/82

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

سيمانغرب

3006

توسعه معدني و صنعتي صبانور

2572

-4/66
-4/63

يمهرام
توليد 

10566

-4/58

ت قند قزوين
كارخانجا 

3448

-4/57

ن بافق
معاد 

4601

-4/48

پارس

ي
كاش 

5317

-4/37

2212

-4/28

سرمايهگذاري اعتبار ايران
ح .سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي
ف مصنوعي
توليد مواد اوليه و اليا 

تاالربینالملل

654

-4/25

3666

-4/21

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

17999

-

نیکی ژاپن

17353

-

بورسشانگهای

2965

-

بورساسترالیا

5312

-4

