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آغاز دس�تگيري ش�خصيتهاي سياس�ي
پيشين كش�ور از سوي دولت نظامي ازهاري -
 1357ش
صدور پيام امام خمين�ي(ره) در محكوميت
كش�تار دانشآموزان در  13آبان توسط رژيم -
 1357ش
گس�ترش اعتراض�ات مردم�ي نس�بت ب�ه
نخستوزيري ارتشبد «ازهاري»  1357 -ش
رحل�ت «ح�اج مالمحمدتقي اس�ترآبادي»
دانشمند بزرگ شيعه  1272 -ق
وفات فقيه اديب «شيخ محمدرضا اصفهاني»
  1361قتولد «ماريكوري» كاشف راديوم و پلوتونيوم
در لهستان  1867 -م
تولد «آلبر كامو» نويسنده معروف فرانسوي
  1913مآغ�از انقالب بلش�ويكها در روس�يه و روز
انقالب  1917 -م

سالم وطن

66413942

برای جهاد در راه خدا و مدافع حرم ش��دن
در مقابل داعش چگونه بای��د اقدام کرد .لطفا
اطالعرسانیکنید.
صفری

در نمایش��گاه مطبوعاتی ک��ه در آن هدف
واقعی مطبوعات که همانا آزادی اندیشه و بیان
در چارچوب مصالح نظام است اما این اصل زیر
پا گذاش��ته میشود و مطبوعات منتقد نیز به
دادگاه ارس��ال میشوند همان بهتر که شرکت
نکردید و ما مردم هم برای بازدید نمیرویم .از
روزنامه شما متشکرم.
صارمی

خاطرم هس��ت ح��دود  3س��ال پیش هم
مشوقهایی برای فرزندآوری در مجلس مصوب
ش��د که هیچوقت اجرا نش��د .امیدوارم طرح
جدی��دی که در اینباره در مجلس در دس��ت
بررس��ی اس��ت پس از تصویب ب��ه عاقبت آن
دچار نشود.
حیدرپور

سال  91در مسکنمهر پیشوا پروژه خورشید
هشتم ثبتنام کردم .ساختمانها تکمیل بود و
تمام پول را از ما دریافت کردند اما هنوز خبری
از مسکن نیست! این حق را از کجا بگیریم؟
علوی

یاران��ه پرداخت��ش هر ماه عقبت��ر میرود.
دیگر در حقیقت با یک ماه تاخیر دارد پرداخت
میش��ود .باالخره یک ماه هم پرداخت نش��ود
برای دولت سود است و برای مردم ضرر.
یک هموطن

امام خامنهای در یکی از سخنرانیهایشان
اجازه تجهیز کرانه باختری به س�لاح را دادند
اما هنوز اقدام عملی از سوی مسؤوالن صورت
نگرفته است .اگر فلسطینیهای کرانه باختری
هرچ��ه زودتر مس��لح بش��وند و بتوانند روزی
چند عدد خمپاره به شهرکهای یهودینشین
شلیک کنند با مهاجرت معکوسی که به وجود
میآید زوال رژیم جعلی صهیونیستی نزدیکتر
خواهد شد.
حاتمینیا

م��ا همچن��ان منتظر اجرایی ش��دن وعده
 100روزه رئیسجمهور هستیم .نمیدانم چرا
 100روز  100روز میگذرد اما خبری نیست!
ترکمانی

پیامک خوانندگان
10002231
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور
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گزارش

انتقاد کارشناسان به افزایش بدهی دولت و بسته خروج از رکود

ورشکستگی و سقوط شرکتهای بزرگ در راه است
گروه اقتصادی :بدهی سنگین دولت به بانکها و
پرداخت نکردن آن موجب شده است تا بانکها
توان تس��هیالتدهی به بنگاههای اقتصادی را
نداش��ته باش��ند و تبعات آن به تعطیلی مراکز
تولید بینجام��د .رئیسکل بان��ک مرکزی در
دولت احمدینژاد و وزیر اقتصاد دولت خاتمی
گفت :اگر قرار است تسلیم شویم– همانگونه
ک��ه اکنون تس��لیم ش��دهایم -و بانک مرکزی
ب��رای حل مش��کل منابع تزریق کن��د ،با یک
ورشکس��تگی بزرگ و س��قوط ش��رکتهای
بزرگ مواجه خواهیم ش��د .به گزارش تسنیم،
طهماس��ب مظاهری در شبکه خبر و در پاسخ
به س��وال مجری که کاهش نرخ سود بانکی در
دستور کار شورای پول و اعتبار قرار میگیرد یا
خیر؟ گفت :به نظر من بانک مرکزی در اینباره
مقاومت ندارد اما از اینکه نرخ سود بانکی در بازار
عدد فعلی باش��د نگران است .وی با بیان اینکه
دول��ت باید این نرخ را پایین بیاورد و فاصله آن
را با نرخ سود بازار کاهش دهد ،ادامه داد :بانک
مرکزی باید با عواملی که باعث افزایش نرخ سود
میش��ود برخورد کند که
یکی از این عوامل فعالیت
مؤسس��ات غیرمجاز است.
وی اف��زود :یک��ی دیگر از
عوامل فاصله بین نرخ سود
بانکی و نرخ س��ود در بازار
ناشی از تورم و بدهیهای دولت است .مظاهری
با بیان اینکه بانک باید معوقات خود را از دولت
وصول کند ،گفت :اکنون بانک نمیتواند طلب
خود را از دولت در سرفصل معوقات بگیرد ،بنا
بر این بانکها نی��ز نمیتوانند اعتباری بدهند.
وی با بیان اینکه باید نرخ سود بانکی متناسب
با تورم و  2-3درصد باالتر از آن تعیین ش��ود،
افزود :بان��ک مرکزی نیز در درجه نخس��ت با
هماهنگی بانکها و قوه نظارتی مؤسسات مالی
و اعتباری مجاز را وادار کند که این نرخ سود را
رعایت کنند .وی با بیان اینکه قبول دارم دولت
پول ندارد تا بدهیه��ای خود را پرداخت کند،
اف��زود :پرداخت نکردن بدهی دولت به بانکها
تنها نداش��تن پول نیس��ت و بای��د در اینباره
تمهیداتی اندیشیده شود چرا که ادامه این روند
باعث میش��ود بنگاههای ب��زرگ و کوچک به
سمت کمرونق شدن بروند به طوری که اکنون
برخی از این بنگاهها تعطیل شدهاند .وی ادامه
داد :اینکه دولت با چه روشی حداقل بخشی از
بدهیهای خود را بپردازد بحث دیگری است اما
باید اقداماتی انجام دهد بویژه که اکنون مجلس
آمادگی دارد از دول��ت حمایت کند .مظاهری
گفت :هر چند دولت منابعش محدود است اما
بدهیاش خیلی سنگین است و باید فکری برای
پرداخت آن کند .وی با بیان اینکه ارقام بدهی
دولت بسیار نگرانکننده اس��ت ،افزود :اکنون
روند کار طوری است که آن مقدار از بدهیها که
پرداخت میشود کمتر از آن مقداری است که
دولت دوباره بدهکار میشود .مظاهری ادامه داد:
البته بخش بس��یار بزرگی از این بدهیها ارثیه
دولت قبل اس��ت که با کمدرایتی یا ندانمکاری
بهرهبرداری سیاس��ی خود را ک��رده و زحمت
اقتصادی آن را به گ��ردن دولت فعلی انداخته
است .وی گفت :اکنون تسویه این مقدار بدهی
کار بس��یار سختی است اما سختی آن دلیل بر
عدم انجامش نیست و باید در اینباره فکر جدی

کند و اگر اقدام نکند شرایط رکود ما را به جایی
میرساند که وضع بدتر ش��ود .وی گفت :تا به
امروز برخی از بنگاههای اقتصادی توانس��تهاند
مقاومت کنند اما تداوم این وضع باعث صدمات
زیادی میشود .مظاهری افزود :اکنون توافقاتی
(در بحث تحریمها) صورت گرفته است و امیدی
برای برداشته ش��دن یا کاهش تحریمها وجود
دارد که حداقل آث��ار روانی آن را میبینیم که
در واقع فرصت مناسبی برای اقدام دولت است
بویژه که برداشتن تحریمها هزینه صادرات کاال
را کاهش میدهد.

■■عبدهتبریزی 43 :درصد حس�اب بانکها
قرمز شده است

مدیرعامل ب��ورس در دولت اصالحات نیز با
اعالم اینکه در شرایط فعلی حساب بانکها 43
درصد نسبت به گذشته قرمز شده است ،گفت:
بدون کاهش نرخ س��ود امکان خ��روج از رکود
وجود ندارد .حسین عبدهتبریزی درباره واقعیت
اقتصاد کشور به کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد
و گف��ت :دولت باید این نرخ را کاهش بدهد در
غیر این صورت امکان خروج
از رکود وجود ندارد و بدون
کاهش نرخ سود امکان ندارد
تورم کاه��ش پیدا کند .وی
ادامه داد :ش��رایط ما اکنون
عادی نیس��ت و نمیتوانیم
منتظر بازار بمانیم که بازار نرخ س��ود را تنظیم
کند بویژه که مردم توان خریدشان کاهش پیدا
کرده است و در اقتصاد تقاضایی وجود ندارد .این
کارشناس اقتصادی گفت :البته وضعیت بانکها
نیز بسیار دشوار شده است و بانک مرکزی بیش
از ای��ن نمیتواند به آنها فش��ار بیاورد ،بویژه که
قیمت دارای��ی بانکها نیز کاه��ش پیدا کرده
اس��ت .وی با بی��ان اینکه اکن��ون دولت امکان
پرداخت بده��ی خود به بانکها را ندارد ،افزود:
دولت نمیتواند بدهی خود را به بانکها بپردازد
اما باید در اینباره تصمیم قاطعی اتخاذ ش��ود.
عبدهتبری��زی گفت :دولت بای��د نرخ را کاهش
داده و با تورم یکسان کند .در واقع شورای پول
و اعتب��ار باید این کار را انج��ام دهد و اگر نرخ
سود اصالح نشود بورس نیز صدمه میبیند .وی
افزود :در شرایط فعلی حساب بانکها  43درصد
نسبت به گذشته (سال گذشته) قرمز شده است
و در واق��ع بانکه��ا به بانک مرک��زی بدهکار
ش��دهاند .این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه
مشکل اصلی در رکود است ،گفت :خانوادهها از
نظر مالی ضعیفتر شدهاند ،هزینهها کمتر شده
اس��ت و دولت با پرداخت وام کمک میکند که
مردم به صورت قس��طی بخرند و کارخانهها از
این طریق رونق پیدا کنن��د .وی ادامه داد :این
در شرایطی اس��ت که بانک سرمایه در گردش
ندارند چ��ون اعتباره��ای قبل��ی را نمیتواند
پس بگی��رد .وی افزود :در واق��ع میراث دولت
قبل��ی در اینباره کم نیس��ت و دولت  40تا50
هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و ش��رکتها،
حدود  120هزار میلیارد به بانکها و  200هزار
میلیارد نیز به صندوقهای بازنشستگی بدهکار
اس��ت .وی ادام��ه داد :این رق��م  2برابر بودجه
کشور است که باید دولت تمهیداتی بیندیشد.
عبده تبریزی گفت :دولت باید ابتدا بدهی خود
را ب��ه بانکها بپردازد که با این نرخ س��ود 25
درصدی امکانپذیر نیست.

رشد اقتصادی

مرکز پژوهشهای مجلس رشد  3درصدی سال  93را رد کرد

دولت آمارها را چگونه به دست میآورد؟

مرک��ز پژوهشه��ای مجل��س در گزارش
جدیدی نرخ رشد اعالمی  3درصد در سال 93
را بیشبرآوردی دانست و با اعالم اینکه نرخ رشد
اقتصادی س��ال گذشته پس از تعدیل  2درصد
خواهد شد ،پیشبینی کرد ،نرخ رشد اقتصادی
امسال هم  -0/7درصد شود .به گزارش تسنیم،
در چکیده گ��زارش مرکز پژوهشهای مجلس
ب��ا عنوان «تحلیل بخش واقع��ی اقتصاد ایران،
عملکرد رش��د اقتصادی  1393و چش��مانداز
 »1394آمده اس��ت :اقتصاد ایران در سالهای
 1391و  1392دوران س��ختی را تجرب��ه کرد
به طوری که نرخ رش��د اقتصادی طی  2س��ال
متوال��ی رقمی منفی و به ترتیب برابر با  -6/8و
 -1/9درص��د بود .اه��م دالیل این رخ��داد را
میتوان مرب��وط به مدیریت ن��اکارای اقتصاد
کالن ،وجود زمینههای ساختاری و تحریمهای
اقتصادی دانست .شواهد آماری حاکی از مثبت
ش��دن رشد اقتصادی در س��ال  1393است .با
این حال نش��انههای روشنی از رونق اقتصادی
مشاهده نمیشود به نحوی که بسیاری صنایع
و فعالیتهای تولیدی همچنان در رکود به سر
میبرند .مطالعه حاضر به تحلیل رشد اقتصادی
سال  1393و چش��مانداز آن برای سال 1394
میپردازد .نتایج مطالعه حاضر نش��ان میدهد
رش��د اقتصادی  3درصدی اعالم ش��ده بانک
مرکزی برای س��ال  1393دچار بیشبرآوردی
اس��ت و احتماالً نیازمند تعدیل است .بررسی
عوامل مؤثر ب��ر ارزش افزوده برخی بخشهای
مه��م نظی��ر کش��اورزی ،صنع��ت ،بازرگانی،
رستوران و هتلداری و خدمات مؤسسات پولی
و مال��ی و ش��واهد موجود حاکی از آن اس��ت
که نرخ رش��د اقتصادی س��ال  1393حدود 2

درصد اس��ت .پیشبینی رشد اقتصادی 1394
برمبنای عملکرد فصل اول اقتصاد در این سال
و برآورد رون��د پیش رو ،به تفکیک بخشهای
اصلی اقتصادی نش��ان میدهد ب��ا فرض ادامه
روند موجود از نظر تحریمهای اقتصادی ،رشد
اقتصادی بخشهای کشاورزی ،نفت ،صنعت و
خدمات در س��ال  1394به ترتیب برابر با ،4/2
 -3/8 ،2/8و  -0/4درص��د خواهد بود .رش��د
اقتصادی س��ال  1394نیز حدود  -0/7درصد
برآورد میشود .گفتنی است چنانچه سناریوی
لغو تحریمها در زمستان  1393در نظر گرفته
شده و فرض ش��ود صادرات نفت کشور روزانه
معادل  500هزار بشکه افزایش یابد ،رشد بخش
نفت و رش��د اقتصادی کشور در سال  1394به
ترتیب حدود  11/1درصد و  -0/5درصد برآورد
میش��ود .همه پیشبینیهای انجام ش��ده در
این گزارش حاصل تعمی��م عملکرد  3ماه اول
سال ( 1394البته با در نظر گرفتن سیکلهای
فصلی ،تحوالت مورد انتظار و مقایس��ه با نتایج
خروجیه��ای م��دل  VECXمرکز) اس��ت و
طبیعی است با انتشار آمار و اطالعات عملکرد
اقتصاد در بخشهای مختلف برای تابس��تان،
پاییز و زمستان ،این پیشبینیها به روز شده و
تعدیل خواهد شد .عالوه بر این ،گزارش حاضر
عمدتاً با هدف توصیف وضعیت بخش حقیقی
از منظر بخشهای اقتصادی و ارائه پیشبینی
تا پایان سال ارائه شده است و تبیین و تحلیل
مشاهدات با هدف ارائه راهبردهای سیاستی در
گزارش جداگانهای ارائه خواهد ش��د .همچنین
مرکز آمار ایران با انتشار گزارش یک صفحهای،
نرخ رش��د محصول ناخالص داخلی  6ماه اول
سال  1394را یک درصد اعالم کرد.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3389

-

یورو

3855

-

پوند

5397

-

درهم امارات

958

-

ین ژاپن

29

-

ریالعربستان

935

-

یوآن چین

559

-

لیرترکیه

1248

-

دینار کویت

11580

-

دینار عراق

2/9

-

دالر کانادا

2700

-

روبل روسیه

57

-

روپیه هند

55

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

918000

-

طرح جدید

918000

-

نیم سکه

468000

-

ربع سکه

247000

-

سکه گرمي

167000

-

هر مثقال طال

407100

-

یک گرم طالی  18عیار

93890

-

یک گرم طالی  24عیار

125160

-

هر اونس طال

1106/31دالر

1/63

هر اونس نقره

15/05دالر

0/02

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

45/43

0/2

برنت درياي شمال

48/44

0/45

اوپک

43/94

-

سکه

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

62927/4

-

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

2709/6

-

آزاد شناور

2569/7

-

شاخص بازار اول

43960

-

شاخص بازار دوم

138080/8

-

شاخصصنعت

51851/4

-

بيشترينافزايش

ایرانچک

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک:

جعل ایرانچک  50هزار تومانی جدید امکانپذیر نیست
رئیس س��ازمان تولید اس��کناس و مسکوک
با اشاره به انتش��ار خبری مبنی بر احتمال جعل
ایرانچک گفت :بخش��نامهای ک��ه برخی بانکها
در زمین��ه هش��دار جع��ل ایرانچ��ک  50هزار
تومانی جدید به ش��عب خود ابالغ کردند ،اقدامی
پیشگیرانه و برای صیانت از حقوق مشتریان بوده
اس��ت .به گزارش میزان ،امیر ش��کری با رد خبر
جع��ل ایرانچک  50هزار تومانی
جدی��د اظهار ک��رد :در طراحی و
تولی��د ایرانچک  50هزار تومانی
جدی��د باالتری��ن ش��اخصهای
امنیتی لحاظ شده که امکان جعل
ندارد .وی گفت :وقتی قطع جدید
اس��کناس به ب��ازار میآید برخی
افراد س��ودجو و فرصتطلب که
دنبال جعل هس��تند از سطح پایین آگاهی مردم
سوءاستفاده میکنند و اقداماتی انجام میدهند اما
درباره ایرانچک  50هزار تومانی جدید اقدامی که
به معنای جعل باش��د ،نداشتهایم .رئیس سازمان
تولید اس��کناس و مس��کوک بانک مرکزی گفت:
در کاغ��ذ ،چاپ ،طراحی و مرک��ب ایرانچک 50
هزار تومان��ی جدید ویژگیه��ای متعدد امنیتی
گنجانده شده است که هموطنان باید به آن توجه

کنند و در س��ایت بانک مرکزی نیز آمده اس��ت.
ش��کری با اش��اره به اینکه کپی رنگی از اسکناس
موضوع��ی متف��اوت از جع��ل و به راحت��ی قابل
تشخیص اس��ت ،افزود :مهمترین شاخص امنیتی
در ایرانچ��ک  50هزار تومانی جدید طرح ناقص
 quotation markاس��ت ب��ه ای��ن مفهوم که
تصویر عدد  50روی کاغذ ایرانچک نیمی از رو و
نیمی از پشت قابل رویت و قابل
انطباق و غیر قابل چاپ اس��ت.
رئیس سازمان تولید اسکناس و
مس��کوک بانک مرکزی تصریح
کرد :این ویژگی به تنهایی تا حد
باالیی برای مردم اطمینانبخش
است .شکری افزود 2 :نخ امنیتی،
واتر مارک ی��ا پرنده قابل دیدن،
طرح برجسته گنبد حرم امام رضا(ع) ،عدد  50هزار
و عبارت بانک مرکزی که با لمس قابل تشخیص
اس��ت از دیگر ویژگیهای امنیت��ی ایرانچک 50
هزار تومانی جدید است .وی گفت :اگر ایرانچک
را مقابل چشم به صورت افقی مقابل نور قرار دهید
یک تصویر مخفی عدد  50روی گلدسته حرم امام
رضا(ع) باالی سمت چپ کاغذ رویت میشود که
این ویژگی نیز بر امنیت ایرانچک افزوده است.

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

شهد

8949

34/49

ي اراك
ماشينساز 

2821

7/51

ح .سرما آفرين

565

5/61

ي ابوريحان
داروساز 

13936

5

پلياكريل

2216

4/87

توليد مواد اولي ه داروپخش

14545

4/87

5365

4/87

7706

4/8

2529

4/76

رادياتور ايران
ي فارابي
داروساز 
قندلرستان

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .فوالد مباركه اصفهان

109

-9/17

ح .سرمايهگذاريبوعلي

160

-5/33

پتروشيميشيراز

3121

-4/99

پارسسويچ

4752

-4/94

نقائن
سيما 

15625

-4/91

ي ايران
ب و رو 
ي سر 
مل 

1343

ع جوشكابيزد
صناي 

-4/82

8201

-4/79

1045

-4/57

1830

-4/39

سرمايهگذاريبهمن
كالسيمين

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل

17863

-15

بورس لندن

3480/72

-5/92

بورساسترالیا

5269/7

21/8

نیکی ژاپن

19266

150

بورس داوجونز

