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كالم نور
وجود یک فقیه برای ابلیس گرانتر از هزار
عابد است.

بازار

پیامبراکرم

(ص)

ارز

تقویم امروز
ورود سپاه «عمر بن سعد» به سرزمين كربال-
 61ق
برگزاري نخستین جلسه مجلس شوراي ملي
پس از پيروزي نهضت مشروطه 1285 -ش
دع�وت جهان�ي اسلام توس�ط «پيامب�ر
اكرم(ص)» 7 -ق
ي ملي در پي اولتيماتوم
تعطيلي مجلس شورا 
روسيه به مجلس در زمان احمدشاه 1330 -ق
وق�وع ش�ورش تاريخي س�لطنتطلبان در
جريان انقالب فرانسه1795 -م

خبر
تاکنون  4میلیون و  ۶۰۰هزار نفر در سرشماری
اینترنتیمشارکتکردهاند

 2گیگا بایت اینترنت رایگان هدیه
به ثبتنامکنندگان سرشماری

رئیس مرکز آمار ایران گفت:
تاکنون  5/4درصد ایرانیان در
سرشماری اینترنتی شرکت
کردهاند .امیدعل��ی پارسا در
نش��ستی خبری گف��ت :تا
ام��روز یک میلیون و  372ه��زار خانوار برابر با
4میلی��ون و 600هزار نفر ک��ه  5/4درصد کل
خانوادههای ایرانی است به صورت اینترنتی در
سرشماری نفوس و مسک��ن سال  95شرکت
کردهاند .رئیس مرکز آمار ایران گفت :در حالی
 ٣٣درص��د از ه��دف  10روزه مرک��ز محقق
شده که استانه��ای سمنان و بوشهر بیش از
صددرصد هدفگ��ذاری تعیین شده را محقق
کردهاند .وی افزود :هدفگذاری برای مشارکت
بیش از  ٨میلیون خانوار به صورت اینترنتی در
سرشم��اری سال جاری اس��ت .پارسا تصریح
کرد :استانهای هم��دان ،خوزستان ،لرستان،
قزوین ،البرز ،کهگیلویهو بویراحمد ،آذربایجان
غربی و اردبیل کمتر از  ٢٨درصد هدفگذاری
خود در  10روز اولی��ه را محقق کردهاند .این
مق��ام مسؤول خاطرنش��ان ک��رد :در بسیاری
کش��ورهای دنیا در اولین سرشماری اینترنتی
تنه��ا  2درصد از خانواره��ا شرکت میکنند و
حداکثر مشارکتی که به ثبت رسیده  ٨درصد
است در حالی که در ایران  ٣٥درصد مشارکت
با توجه به ضریب نفوذ اینترنت در نظر گرفته
شده است .پارسا درباره مش��ارکت مردم تهران
در سرشماری اینترنت��ی گفت 28/5 :درصد از
هدف تعیین شده در سرشماری اینترنتی برای
این استان محقق شده و به این ترتیب تهران در
رتبه بیستم بین استانهای کشور قرار گرفته
است .وی افزود :در بین استانهای کش��ور در
سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی،
استان هم��دان با تحقق هدف 19درصدی ،در
انتهای جدول قرار گرفته است .رئیس مرکز آمار
ایران با بیان این مطلب که به هیچ عنوان قطعی
سایت سرشماری را قبول ندارم ،گفت :البته در
 2روز اول برای سایت سرشماری مشکالتی به
وجود آمد که بابت آن از مردم ایران عذرخواهی
میکن��م .پارسا در پایان گف��ت :برای 100نفر
اول مش��ارکتکننده در سرشماری اینترنتی،
قرعهکش��ی انجام شده و تا  2روز آینده جایزه
یک میلیون تومانی به حساب آنها واریز میشود.
همچنین با هماهنگیهای به عمل آمده با سایر
دستگاههای اجرایی قرار شده است به اعضای
ه��ر  IPک��ه از طریق آن مش��ارکت اینترنتی
در آمارگی��ری انجام ش��ده است 2 ،گیگا بایت
اینترنت رایگان تعلق گیرد.

پیامک خوانندگان
10002231
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

گزارش

اعتراف وزیر امور اقتصادی و دارایی به پابرجا بودن تحریمها

طیبنیا :معیشت مردم مشکل دارد

گ�روه اقتصادی :وزیر اقتص��اد با بیان اینکه پس
از برج��ام تحریمها به ص��ورت رسمی لغو شده
ام��ا برخی تحریمه��ا در عرصههای عملی هنوز
برطرف نشده است ،گفت :معیشت مردم کشور
هنوز مش��کل دارد .علی طیبنی��ا اظهار داشت:
ارزیابیهای اولیه نش��ان میدهد که تحقق رشد
 5درص��دی امکانپذیر اس��ت .وی افزود :دشمن
وابستگ��ی ب��ه نفت را ب��هعنوان یک��ی از نقاط
آسیبپذیری اقتصاد کشورمان شناسایی کرده و
ت نفت اقتصادمان
دریافته است که با نوسان قیم 
دچار نوسان شدید میشود .وزیر اقتصاد با اشاره
به اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی بیماری و
مشکل اصلی اقتصاد ایران است ،خاطرنشان کرد:
این وابستگی و آسیب مسیری برای اعمال نفوذ
و سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشورمان شده بود.
وزی��ر اقتصاد با اشاره به اینکه در مذاکرات و پس
از برج��ام ،تحریمها به ص��ورت رسمی لغو شده
است ،عنوان کرد :البته برخی
تحریمها در عرصههای عملی
هنوز برطرف نش��ده است.
وی با بی��ان اینکه دشمنان
کش��ورمان در ادام��ه نی��ز
چارهای ج��ز تسلیم در برابر
اراده ملت ما ندارند ،گفت :اگر با تکیه بر مدیریت
جه��ادی از همه ظرفیتهای موجود در کش��ور
استفاده کنیم ،تحقق اقتصاد مقاومتی و پیروزی
در نبرد اقتص��ادی و کاهش وابستگی اقتصاد به
نفت ،امکانپذیر است .وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه
کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر شدیدترین
و طوالنیتری��ن تکانه نفتی در تاریخ معاصر بود،
تأکید کرد :براساس گزارش رسمی بانک جهانی،
اقتصاد ایران بهترین عملک��رد را در این شرایط
داشته اس��ت در حالی که هنوز بیسابقهترین و
گستردهتری��ن تحریمها وج��ود داشت .طیبنیا
با بیان اینکه کش��ور هنوز با مش��کالتی مواجه
است ،از بیکاری به عنوان بخش��ی از مش��کالت
کشور نام برد و افزود :معیشت مردم کشور هنوز
مش��کل دارد .وزیر اقتصاد با اشاره به ارزیابیهای
مثبت اقتصادی انجام شده و نتایج مثبت آن در
 3ماه��ه اول امس��ال ،رسی��دن به ه��دف رشد
اقتصادی  5درصدی را تا پایان امسال امکانپذیر
دانس��ت و عنوان ک��رد :در صورتی که اختالفات
سیاس��ی ،حزبی ،گروهی و ن��زاع بر سر تصاحب
قدرت در عصر سیاستهای اصولی در اداره کشور
غلبه نکند ،میتوانیم از این شرایط سخت عبور
کنیم .طیبنی��ا با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی با
تیزبینی و درک درست از شرایط واقعی کش��ور
ابالغ شده است ،خاطرنشان کرد :تأکیدات درست
مقام معظم رهبری فرص��ت مناسبی را برای ما
فراهم کرده است تا بتوانیم اقتصاد کشور را درمان
کنیم .وی که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
استان سمنان سخن میگفت ،با بیان اینکه هدف
اقتصاد مقاومتی مقابله با بیماری دولتی و نفتی
بودن اقتص��اد ایران است ،تصریح ک��رد :این دو
معضل همان چیزی است که منشأ آسیبپذیری
کش��ور در برابر تکانههای خارجی و منشأ اصلی
رشد پایین اقتصادی کشور در  40سال گذشته
و نیز عام��ل اصلی نوسانات در بیک��اری و رشد
اقتصادی کشور در اقتصاد ما بوده است ،بنابراین
همه ما باید در راستای تحقق این سیاستها عمل
کنیم .همچنین در سفر دکتر طیبنیا به سمنان،
نماینده ولیفقیه و امامجمعه این استان در دیدار

ب��ا وزیر اقتصاد گفت :مسؤوالن شرایط زندگی را
برای مردم تسهیل کنن��د چراکه فقر و بیکاری
مشکالتی است که مردم با آن مواجهند .در ادامه
وزی��ر اقتصاد نیز با بیان اینکه اکنون با انبوهی از
جوانان جویای کار مواجهیم ،گفت :اما شرایط کار
برای آنها فراهم نیست.

■■دول�ت در پرداخت بدهی ب�ه پیمانکاران
با مشکل مواجه است

رئیس اتاق تهران نیز با بیان اینکه هنوز شاهدیم
که نرخ ارز در کش��ور به قیم��ت واقعی نرسیده
است ،گفت :این موضوع باعث میشود مشکالت
عدیدهای را در اقتصاد کشور هم در ارتباط با تولید
و ه��م در ارتباط با صادرات شاهد باشیم .مسعود
خوانساری ،رئی��س اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کش��اورزی تهران در جریان نوزدهمین جلسه
هیات نمایندگان اتاق تهران به بررسی مشکالت
و مسائل روز اقتصادی کشور پرداخت و از اهمیت
واقعیسازی نرخ ارز ،تدوین
برنام��ه شش��م ب��ا توجه به
نیازهای امروز کش��ور و حل
مش��کل بنگاههای اقتصادی
در حوزههای مختلف گفت.
او در ادام��ه ب��ه چن��د نکته
اقتص��ادی اشاره ک��رد و گفت« :ب��ا وجود رشد
 4/4درص��دی که در فصل بهار امسال شاهد آن
بودهایم ولی متاسفانه هنوز چالشهای عمدهای
در بحث اقتصاد میبینیم ،از جمله اینکه همچنان
بنگاههای اقتصادی ما با کمبود منابع مالی روبهرو
هستن��د بوی��ژه در زمینه سرمای��ه در گردش با
مش��کل مواجهند .چالش فروش و کمبود تقاضا
در اکث��ر محصوالت وج��ود دارد و کارخانجات با
ظرفیت اسم��ی خود کار نمیکنن��د و شاهدیم
ک��ه با ظرفیته��ای خیلی پایینتر مش��غول به
کار هستن��د» .خوانسازی با بی��ان اینکه بخش
ساختمان و سرمایهگذاری همچنان در رکود است
گفت« :دولت در پرداخت بدهی به پیمانکاران و
بنگاهها همچنان با مش��کل مواجه است ،اگرچه
اوراق مش��ارکت منتش��ر شده ولی هنوز بیش از
 50درصد اوراق فروش نرفته و طلب پیمانکاران و
بنگاهها از دولت به قوت خود باقی است .از طرف
دیگر بانکهای کش��ور هنوز نتوانستهاند ارتباط
مستحکمی با بانکهای جهان پیدا کنند و همین
باعث کندی مبادالت پولی ،مالی و بانکی بین ما و
سایر کشورها شده است .او در ادامه گفت :در بحث
صادرات و صنایع هم مشکالتی داریم که رقابت ما
را در بازارهای بینالمللی دچار چالش کرده است.
■■نیلی :اقتصاد کش�ور با بیماری جدیتر از
تورم مواجه شد

مش��اور اقتصادی رئیسجمهور نیز با بیان
اینکه اقتصاد کش��ور دچار بیماری جدیتر از
تورم است ،گفت :بیماری فعلی اقتصاد کش��ور
رشد پایی��ن اقتصادی است ک��ه این بیماری
جدیتر از تورم است .مسعود نیلی اظهار کرد:
رشد اقتصادی س��ال  95مناسب خواهد بود و
ما پیشبین��ی کردهایم رشد  5ت��ا  6درصدی
بهاحتمال زیاد حاصل ش��ود همچنین امکان
دستیاب��ی به رشد  6تا  7درصدی نیز براساس
شاخصه��ای اقتص��ادی موجود وج��ود دارد.
مشاور اقتصادی رئیسجمهور با بیان اینکه «با
بیماری رشد پایین اقتصادی مواجهیم» گفت:
در حال حاضر بیماری کشور دیگر رکود نیست
بلکه رشد پایین اقتصادی است.

کارت اعتباری

هشدار رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به بزرگترین طرح خروج از رکود دولت

احتمال زد و بند در کارتهای اعتباری ۵۰میلیونی!

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت :نظارت
روی طرح کارت اعتباری خرید کاال به اینگونه
مقدور نیست ک��ه بتوان تم��ام فروشندگان و
مغازهداران و خری��داران را کنترل کرد ،شرایط
ب��ازار نیز به گونهای است که براحتی زمینه زد
و بنده��ای کارته��ا را فراهم میکند .بهمنی
گفت :دولتمردان باید پیشبینی میکردند و به
جای کارت فکر دیگری میاندیشیدند و راهحل
مناسبتری را جایگزین این کارتها میکردند.
بیش از  10روز از آغاز طرح جدید بانک مرکزی
برای خروج از رک��ود میگذرد .ولیاهلل سیف و
مدیرانش در ساختمان میرداماد که قبال با طرح
وام  10میلیون��ی خرید کاال در قالب بسته دوم
خ��روج از رکود ،قصد داشتند صنایع را از رکود
خارج کنن��د ،این بار در طرح��ی جدید سعی
کردن��د با ارقام جدی��د  30 ،10و  50میلیونی
دوباره طرح شکست خورده قبلی را به گونهای
دیگ��ر و با ارقامی متفاوتتر امتحان کنند! آنها
بع��د از شکست در طرح اول خود این بار سعی
کردن��د با ایج��اد تغییراتی شرای��ط را برای به
نتیجه رسیدن طرح جدیدشان فراهم کنند اما
بررسیهای میدانی طی  10روز گذشته نشان
میدهد طرح وام  50میلیونی خرید کاال عمال با
شکست مواجه شده و مردم استقبال چندانی از
آن نکردهاند .بانکها نیز اغلب از وجود این طرح
اب��راز بیخبری و سعی میکنن��د مردم را بین
شعب مختلف بانکی پاسکاری کنند .همچنین
برخی گزارشها هم حاکی از سوءاستفاده از این
ط��رح و زد و بند برای نقد کردن مبلغ موجود
در کارتهاس��ت .محم��ود بهمنی ،رئیس کل

سابق بانک مرکزی با تایید برخی تبعات منفی
اج��رای این طرح گفت :این طرح چنانچه واقعا
به مصرف کاال و خدمات میرسید میتوانست
تقاضا را تحریک کند ،زیرا بخش مهمی از رکود
فعلی در نتیجه فروش نرفتن کاالها و دپو شدن
آنها در انبار کارخانههاست .وی افزود :نگرانی ما
از این طرح این است که این کارتها به مصرف
واقع��ی نرسد و به طرق مختل��ف پولش خرج
ش��ود و کاالیی نیز به ف��روش نرود ،همان طور
که در گذشته نیز شاهد چنین اتفاقاتی بودهایم
به طوری که برای مثال برای خودرو تسهیالت
میگرفتند و آن را دریافت میکردند اما بعد آن
را در جای دیگر مصرف میکردند .این نماینده
مجلس گفت :چنانچه این اتفاق صورت بگیرد
ب��ه جای تحریک تقاضا اثرات منفی نیز خواهد
داش��ت و موجب باال رفتن ت��ورم خواهد شد و
تسهی�لات آن نیز به سمت بازارهای غیرواقعی
م��یرود .بهمنی تأکید ک��رد :نظارت روی این
طرح به اینگونه مق��دور نیست که بتوان تمام
فروشندگان و مغازهداران و خریداران را کنترل
کرد ،شرایط بازار نیز به گونهای است که براحتی
زمین��ه زد و بندهای کارتها را فراهم میکند.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد :دولتمردان باید
پیشبین��ی میکردن��د و به جای ک��ارت فکر
دیگری میاندیش��یدند و راهحل مناسبتری را
جایگزین این کارتها میکردند .حال باید دید
ب��ا وجود گذشت بیش از  10روز از آغاز اجرای
این طرح مسؤوالن بانک مرکزی حاضرند درباره
استقبال م��ردم از این طرح و میزان کارتهای
اعطا شده اظهارنظر کنند؟

اصل 44

معاون سازمان خصوصیسازی:

واگذاریهای بورسی تمام شد
یک مقام مسؤول از تکلیف  16هزار و 550
میلیارد تومانی بودجه امسال برای واگذاریها
خب��ر داد و گفت :حج��م عم��دهای از درآمد
خصوصیسازی از محل تسویه اقساط سالهای
قبل خواهد ب��ود .داوود خانی گفت :امسال در
بودجه دولت ب��رای واگذاری شرکتهای اصل
چهلوچه��اری ب��ه بخش خصوصی ت��ا مبلغ
 16ه��زار و  550میلی��ارد تومان ب��ه سازمان
خصوصیس��ازی تکلیف ش��ده اس��ت .داوود
خانی افزود :این رقم ب��رآورد بودجهای شامل
درآمده��ای واری��زی ب��ه
خزان��ه دول��ت و وص��ول
اقساط پرداخت��ی از محل
شرکتهای واگذار شده در
سالهای قبل و همچنین
سود حاصل از شرکتهای
حاضر در سب��د سهامعدالت است .وی با بیان
اینکه واگذاری شرکتهای اصل چهلوچهاری
از طری��ق بورس به انتها رسی��ده ،عنوان کرد:
اغل��ب واگذاریهای سازم��ان خصوصیسازی
در فهرس��ت باقیمانده از این پ��س به صورت
مزایدهای خواهد بود .به گفته عضو هیات عامل
سازمان خصوصیسازی ،گاهی اوقات فهرست
داراییه��ا برای واگ��ذاری از جمل��ه فروش 2
کش��تارگاه یا پمپ بنزین شام��ل داراییهای

ثابت میشود و نه سهام .خانی از فرآیند دشوار
خصوصیسازی در افق پیشروی سیاستهای
اص��ل  44قانون اساسی سخ��ن گفت و افزود:
ب��ا توجه به پایان یافت��ن واگذاری شرکتهای
دولت��ی از طریق بورس و در عین حال کاهش
حجم واگذاریها باید گف��ت از این پس آنچه
به عن��وان تکلیف در بودجه محقق میشود ،از
محل درآمد حاصل از فروش داراییها نخواهد
ب��ود ،بلکه از مح��ل وصول اقس��اط پرداختی
از س��وی مالک��ان شرکته��ای واگذارشده در
سالهای قبل تامین خواهد
ش��د .وی با یادآوری تعیین
تکلیف س��ود نقدی مجامع
امسال شرکتهای حاضر در
سب��د سهامعدالت از سوی
سازم��ان خصوصیس��ازی،
تصریح کرد :در این زمینه عالوه بر مش��خص
بودن میزان مطالبات در فرصت زمانی  8ماهه؛
از طری��ق ابزارهایی همچ��ون دریافت چک یا
قسطبن��دی این مطالبات وص��ول میشود .در
عی��ن حال ب��ا تالشهایی که ص��ورت گرفت
ح��دود  4ه��زار میلیارد توم��ان از سود نقدی
شرکته��ای سبد سهامعدالت ک��ه تا پیش از
سال  1392در شرکتها دپو شده بود ،وصول
شده است.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3584

1

یورو

4030

-11

پوند

4645

-10

درهم امارات

982

1

ین ژاپن

35

-1

ریالعربستان

955

1

یوآن چین

548

3

لیرترکیه

1210

-3

دینار کویت

11885

-

دینار عراق

2/8

-

دالر کانادا

2751

1

روبل روسیه

58

-

روپیه هند

55

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

1112000

-2000

طرح جدید

1112000

-4800

نیم سکه

564000

-1000

ربع سکه

293000

-1000

سکه

سکه گرمي

185000

-1000

هر مثقال طال

489100

-1400

یک گرم طالی  18عیار

112803

-323

یک گرم طالی  24عیار

150367

-430

هر اونس طال

( 1311دالر)

-2/3

هر اونس نقره

( 18/84دالر)

-0/08

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

48/42

-0/25

برنت درياي شمال

50/54

-0/26

اوپک

44/63

0/29

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

77335/3

0/09

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

3132

0/22

شاخص  50شركتبرتر

3060

0/13

شاخص بازار اول

54016

0/11

شاخص بازار دوم

169713/9

0/05

شاخصصنعت

64466/5

0/12

شاخص بورس

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ي ملي
گرو ه صنعت 

8719

5

ي روزدارو
داروساز 

5421

5

ل البرز
كاب 

4000

4/99

يسينا
صنايعشيمياي 

16807

4/94

چرخشگر

1717

4/76

كارت اعتباري ايران كيش

4233

4/54

8199

4/53

6600

4/51

2411

4/51

ش جهان
قند نق 
يايران
يتراكتورساز 
ريختهگر 
س سرام
پار 

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح .سرمايهگذاري اعتبار ايران

578

-9/55

ل البرز
ح  .كاب 

3874

-9/32

ح .گروهصنايعبهشهر ايران

369

-8/21

ليزينگايرانيان

1502

-4/57

دادهپردازيايران

3459

-4/42

ي مگسال
ي و دامپرور 
ح  .كشاورز 
يمشهد
رينگساز 
ي تكسرام
ي كاش 
توليد 
ي فارابي
ح  .داروساز 

تاالربینالملل

6299

-4/01

1251

-3/99

1069

-3/95

7500

-3/85

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

18254

-

نیکی ژاپن

16736

137

3005

-

بورسشانگهای
بورساسترالیا

-

