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افق تهران
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كالم نور
اگر مردم میدانستند که در طلب علم چه
فوایدی است ،قطعا در جستوجوی آن
برمیآمدند ،اگرچه با ریختن خون[خود] و
فرورفتن در دریاها باشد.

بازار
ارز

امام صادق

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3751

1

یورو

4061

5

پوند

4794

78

درهم امارات

1031

-

(ع)

تقویم امروز
رحل�ت حكي�م ،ادي�ب و فقي�ه فرزان�ه
«آقانجفي قوچاني(ره)» 1323 -ش
رحل�ت معل�م ق�رآن ،اس�تاد «محمدتق�ي
شريعتي» 1366 -ش
آغاز مذاكرات جمهوري اسالمي ايران و عراق
در ژنو با دبيركل سازمان ملل  1368 -ش
ارتحال فقيه نامدار شيعه «شيخ الفقها شيخ
جعفر كاشفالغطا(ره)» 1228 -ق
تهاجم وهابيون حجاز به شهر مقدس كربال-
1802م
تبعيد «ناپلئون بناپارت» به جزيره «الب» پس
از شكست از متحدان اروپايي1815 -م
تول�د «آدولف هيتلر» صدراعظم و ديكتاتور
سفاك آلمان1889 -م

خبر

دستورات تبلیغاتی دولت شدت گرفت

جزئیات تغییرات
در قبوض برق خوزستانیها

رئیسجمهور یک ماه مان��ده به انتخابات،
دس��تور داد قب��وض برق بهمنماه س��ال ۹۵
خوزس��تانیها رایگان محاسبه ش��ود .به نظر
میرسد این اقدام در جهت جبران مشکالت به
وجود آمده در پی قطعی گسترده برق به دلیل
بروز پدیده ریزگردها باشد .به گزارش تسنیم ،در
میانه بهمنماه سال  95به دنبال رسیدن سطح
ریزگردها در اس��تان خوزستان به  66برابر حد
مجاز و همچنین افزایش رطوبت هوا به بیش از
 97درصد ،ریزگردهای معلق در هوا به صورت
گِل روی تجهیزات برقی شهرهای مختلف این
استان رسوب کرد .این ریزگردها که تبدیل به
گِل ش��ده بود ،با پیدا ک��ردن خاصیت هادی،
موجب بروز اتصال در تجهیزات برقی شد و برق
 11کالنشهر این استان جنوبی کشور قطع شد.
رئیسجمهور بتازگی دستور داد هزینه قبوض
برق بهمنماه  95خوزستانیها به طور کامل به
صورت رایگان محاس��به شود .به نظر میرسد
این اقدام در جهت جبران مش��کالت به وجود
آمده در پی قطعی گس��ترده برق به دلیل بروز
پدیده ریزگردها باش��د .ش��رکت توزیع نیروی
برق خوزستان نیز با صدور اطالعیهای جداگانه
اعالم کرد :دس��تور رئیسجمه��وری مبنی بر
رایگان شدن هزینه برق مصرفی بهمنماه 95
مشترکان استان خوزستان به صورت کامل اجرا
شده و صورتحس��ابهای مشترکان بر همین
اساس صادر میشود .مشترکانی که قبوض برق
آنها قبل از دستور رئیسجمهوری صادر و ارسال
شده است معادل هزینه برق مصرفی بهمنماه
 95آنه��ا در صورتحس��اب بعدی ب��ه صورت
بستانکار و مبالغ دریافت شده از قبوض مربوط
کسر میشود .به گزارش تسنیم ،دولت یازدهم
که از مخالفان جدی اقدامات پوپولیستی دولت
قبل بود ،در آس��تانه انتخابات گرفتار اقدامات
پوپولیستی ش��ده و ضمن  3برابر کردن یارانه
مش��موالن کمیته امداد و بهزیستی و افزایش
حقوق بازنشستگان ،این بار دستور رایگان شدن
قبض برق خوزستانیها را داده است.

پیامک خوانندگان
10002231
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

نفت

گزارش

دولت یازدهم رکوردهای بدهکاری را جابهجا کرد

 210هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها
گروه اقتص�ادی :گزارشهای غیرمحرمانه بانک
مرکزی نش��ان میدهد ،دولت حس��ن روحانی
فقط در یک فقره طی  4س��ال گذش��ته ۱۱۰
هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی برجا
گذاشته است .به گزارش تسنیم ،آمار بدهیهای
بیش از  200هزار میلیارد تومانی دولت قبل یکی
از شعارهای تندی بود که حسن روحانی در ایام
تبلیغات انتخاباتی سال  92با بیان کردن آن برای
مردم توانست نظر مردم را به خود جلب کند و
رئیسجمهورشود.
اواخر سال گذشته وزارت اقتصاد رسما اعالم
کرد رقم بدهیهای دولت از  700هزار میلیارد
تومان گذشته است.
یکی از مهمترین دالیل رشد عجیب و غریب
بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی در این 4
س��ال افزایش قابل توجه بدهی آنها به سیستم
بانکی اس��ت .براس��اس گزارش رس��می بانک
مرکزی ،مجموع بدهیهای دولت و شرکتهای
دولت��ی در اواخر دولت قبل ح��دود  100هزار
میلیارد تومان بوده اس��ت که این رقم بهمنماه
س��ال  95به بیش از  210ه��زار میلیارد تومان
رسیده است که رشد  110هزار میلیارد تومانی
بدهی دولت را نشان میدهد.
اس��ناد غیرمحرمانه بانک مرکزی از افزایش
بدهیهای دولت به سیستم بانکی به شرح زیر
است:

بدهکار بانکی دولت باشد ،خواه بخش خصوصی،
خواه این عدم تس��ویه ناش��ی از ع��دم توانایی
تسهیالتگیرندگانازبازپرداختبدهیهایشان
ناش��ی از رکود موجود در بخشهای اقتصادی
کشور باشد ،خواه در نتیجه استفادههای نامشروع
و غیرقانونی از شبکه بانکی کشور .بدهی دولت
به بانکها در س��الهای اخیر رشد چشمگیری
داش��ته که این مس��اله ناش��ی از این بوده که
دولتها در ایران بانکها را به مثابه یک صندوق
برای تأمین مالیشان در نظر گرفتهاند اما به نظر
میرس��د اتفاق نظری بر میزان بدهی دولت در
خود بدن��ه دولت وجود ندارد .رئیس س��ازمان
برنامه و بودج��ه ،وزارت اقتصاد و دارایی و بانک
مرکزی هر کدام نظر متفاوتی دارند.
محمدباق��ر نوبخت ،رئیس س��ازمان برنامه
و بودجه و س��خنگوی دولت یک هفته پیش و
در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی
و سرمایهگذاری با اشاره به بدهیهای دولت به
نظ��ام بانکی گفت :دولت آنچ��ه بدهی به نظام
بانکی دارد از س��ال  ۹۲در مجمع عمومی بانک
مرکزی حدود  ۳۸هزار میلیارد تومان بوده که به
 ۴۲تا  ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است و ارقام
نجومی که در محافل ش��نیده میشود ،نیست،
هرچه سازمان حسابرس��ی گزارش دهد ،دولت
قبول دارد و نسبت به تأدیه آن قدم بر میدارد.
در همین راس��تا و  2روز بع��د از اظهارنظر

بده��ی دولت به بانکها در س��الهای اخیر
رش��د چش��مگیری داش��ته و یک��ی از عوامل
زمینهساز ایجاد وضعیت بحران بانکی شده است
اما مسالهای که این روزها در این زمینه به چشم
میآید ،این است که اتفاق نظری بر میزان بدهی
دولت در خ��ود بدنه دولت وجود ندارد و رئیس
سازمان برنامه و بودجه ،وزارت اقتصاد و دارایی و
بانک مرکزی هر کدام نظر متفاوتی دارند.
به گ��زارش تابناک اقتص��ادی ،در حالی که
بانکها با توجه به نقش انکارناپذیرشان در خلق
پول و تأمین مالی واحدهای کس��بوکار ،یکی
از محورهای اصلی رش��د اقتصاد ایران به شمار
میآیند ،گویی این روزها بیش از هر زمان دیگری
گرفتار بحران شدهاند .بهرغم اینکه تصور میشد
برجام بیشترین تأثیر مثبت خود بر اقتصاد ایران
را از طریق بانکها و س��هولت م��راودات پولی
نشان خواهد داد ،مشکالت ساختاری بانکها و
وضعیت نابسامان سوددهی و ترازنامهای آنها فارغ
از رفع یا عدم رفع تحریم مانع حرکت پیشرونده
آنها در حوزه اقتصاد شده است.
یک��ی از مهمتری��ن معضالتی ک��ه در حال
حاضر ش��بکه بانکی با آن درگیر است ،مربوط
ب��ه بدهیهای مع��وق بانکها میش��ود؛ خواه

رئیس سازمان برنامه و بودجه ،علی طیبنیا ،وزیر
امور اقتصادی و دارایی در دوازدهمین نشس��ت
شورای اداری استان هرمزگان ،گفت :مطالبات
بانکها از دولت  100هزار میلیارد تومان است و
سیستم بانکی ما مشکالت جدی داشته و دارد و
ما به دنبال حل این مشکل بودهایم.
همچنین وی اظهار داش��ت :انتظ��ار داریم
بخش خصوصی و دانش��گاهیان در زمینه رفع
مشکالت بانکی به ما پیش��نهاد دهند و برنامه
جامعی در این راستا داشتهایم ،چون تا بانکها
راه نیفتند ،مشکالت اقتصادی حل نمیشود و
در مجموع اقداماتی پیشبینی شده تا سیستم
بانکی پویا و کارآمدی داشته باشیم .اما گزارش
بان��ک مرکزی از میزان بدهی دولت ،اعدادی به
مراتب بزرگتر را نشان میدهد .در گزارشی که
 3روز پیش توسط بانک مرکزی منتشر شد و در
بخشی از آن وضعیت بخش پولی و بانکی کشور
مورد تحلیل قرار گرفته است ،رقم بدهی بخش
دولتی به بانکها در آذرماه سال  209 ،95هزار
میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان حدود
 180هزار میلیارد مربوط به خود دولت اس��ت
و مابقی آن به ش��رکتها و مؤسسات وابسته به
دولت مربوط میشود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

وعدهافتتاحپاالیشگاهخلیجفارسعملینشد
عض��و کمیس��یون ان��رژی مجل��س گفت:
پاالیشگاه س��تاره خلیجفارس میتواند کشور را
از واردات بنزی��ن بینیاز کند .هدایتاهلل خادمی
در گفتوگو با خانه ملت ،درباره تاخیر در افتتاح
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس
اظهار داشت :این پاالیشگاه
یک��ی از پروژهه��ای مهمی
است که اگر بموقع راهاندازی
ش��ود ،میتوان��د در صورت
کنترل شفاف مصرف کشور
را از واردات بنزی��ن بینیاز کن��د .نماینده ایذه و
باغملک در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره
به اینکه متاس��فانه در راهاندازی این پاالیش��گاه
بهرغ��م قولهای متع��دد تاخیر بهوج��ود آمده
اس��ت ،گفت :سال گذش��ته که یکی از برجهای
آن به بهرهبرداری رسید ،گفته شد چند ماه دیگر
پاالیشگاه راهاندازی میشود که متاسفانه هنوز این
اتفاق رخ نداده است .خادمی با بیان اینکه تاخیر
بهوجود آمده در افتتاح پاالیشگاه خلیجفارس به
نفع کشور نیست ،تصریح کرد :ما هنوز به دلیل
عدم راهاندازی این پاالیش��گاه مجبور به واردات
بنزین و خارج کردن ارز از کش��ور هس��تیم که
امیدواری��م با تالشهایی که انجام میش��ود این
پاالیشگاه هر چه س��ریعتر راهاندازی شود .عضو
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی درباره
جذب سرمایهگذاری برای ساخت این پاالیشگاه
گفت :متاسفانه نگاه ما بعد از پیروزی انقالب به

صنعت نفت تقریبا خامفروش��ی بوده و به جای
تبدیل مواد خام به صدها فرآورده با ارزش دیگر
خامفروشی کردهایم که متاسفانه همین نگاه باعث
ش��د بعد از انقالب ج��ز در زمان یکی از دولتها
که  2پاالیشگاه تاسیس شد،
دیگر ساخت پاالیشگاهی را
ش��روع نکنیم .وی با اش��اره
ب��ه اینکه متاس��فانه در این
زمینه ضعیف عمل کردهایم،
تصری��ح ک��رد :در طول این
س��الها تنها ب��ه خامفروش��ی ،واردات بنزین و
هدردادن منابع ارزی کش��ور ادامه دادهایم و این
در حالی است که کشورهای دیگر با اینکه منابع
نفتی نداش��ته و از ما نفت میخرند ،همان نفت
خریداریش��ده را تبدیل ب��ه فرآوردههای دیگر
کرده و به خودمان میفروشند! وی درباره میزان
س��رمایهگذاری خارجی در ساخت پاالیشگاهی
همچون س��تاره خلیجفارس گفت :در این حوزه
نیز سرمایهگذاری خارجی صورت نگرفته و هیچ
قراردادی مبنی بر اینکه خارجیها بیایند در کشور
برای ساخت پاالیشگاه سرمایهگذاری کنند اتفاق
نیفت��اد و به همین دلیل در این مدت ،زمان را از
دس��ت داده و بسیاری از کارها را لنگ گذاشتیم.
وی درباره استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی
برای ساخت این پروژه خاطرنشان کرد :کارهایی
که تاکنون انجام شده از سوی شرکتهای داخلی
بوده است.

بانک

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

مشکل نقل و انتقال پول با خارج همچنان پابرجاست
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت :در
شرایط فعلی کشور تنها برخی از بانکها امکان
نقل و انتقال پول در عرصههای بینالمللی دارند
و به همین دلیل هنوز نتوانستهاند به شرایط قبل
از تحری��م بازگردند .محمد الهوتی در گفتوگو
با تس��نیم ،اظهار کرد :برخ�لاف وعدههای داده
شده که قرار بود ارز تا پایان سال  95تکنرخی
ش��ود ،این موضوع به مرحله اجرایی نرس��یده و
شرایط اجرای آن نیز فراهم
نش��ده اس��ت .وی اف��زود:
بان��ک مرک��زی جمهوری
اسالمی ایران معتقد است تا
زمانی که شرایط اجرای ارز
تکنرخی در کش��ور فراهم
نشود اجرای آن نیز با مشکل روبهرو خواهد بود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد :بانک
مرک��زی در صورتی میتواند ارز تکنرخی را در
اقتصاد کش��ور اجرا کند که منابع الزم آن را نیز
داشته باش��د تا در صورت تقاضای بیش از حد
نوس��انات بازار را مدیریت کند .الهوتی تصریح
کرد :برای تکنرخی شدن قیمت ارز روابط بانکی
و کارگزاری با سایر کشورها بسیار مورد اهمیت
است تا از طریق سیستم بانکی بتوان برای نقل
و انتقاالت خارجی اس��تفاده کرد .الهوتی گفت:
در شرایط فعلی کشور تنها برخی بانکها امکان
نقل و انتقال پول در عرصههای بینالمللی دارند
و به همین دلیل هنوز نتوانستهاند به شرایط قبل
از تحری��م بازگردند .وی یادآور ش��د :بانکهای

ما براس��اس قوانین جدید بینالمللی کارآمدی
خ��ود را در زمان تحریمها از دس��ت دادهاند .در
صورتی که الزامات یادشده برای اجرای تکنرخی
ش��دن ارز فراهم نشود مانند دهه  70با شکست
روبهرو خواهیم ش��د و باید بتوانیم مانند تجارب
موف��ق تکنرخی ش��دن ارز در دهه  80ثبات را
به بازار برگردانیم .وی گفت :کشوری که اقتصاد
پویا و شرایط اقتصادی ش��فاف داشته باشد ارز
چندنرخی در آن مش��اهده
نمیش��ود .چندنرخی بودن
ارز در کش��ور نش��ان از
ضعفهای اقتصادی اس��ت
ک��ه با تکنرخی ش��دن آن
میت��وان به ثبات و پایداری
سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی رسید .وی
گفت :تکنرخی شدن ارز رتبه فساد را در کشور
کاهش میده��د و در مقابل ،وج��ود  2یا چند
نرخ ارز باعث ایجاد رانت برای افرادی میش��ود
که مناب��ع ارزانقیمت در اختی��ار دارند .رئیس
کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد :چندنرخی
بودن ارز فس��ادی در سیستم اقتصادی به وجود
میآورد که باعث آس��یب زدن به محیط کسب
و کار میش��ود و استفاده از رانت موجود در نرخ
ارز باعث بیش��تر شدن فاصله طبقاتی در کشور
است .الهوتی گفت :امیدواریم بانک مرکزی هر
چه زودتر بتواند ش��رایط ایجاد ارز تکنرخی در
کش��ور را فراه��م کند تا محیط کس��ب و کار و
اقتصاد کشور به سمت شفافیت پیش رود.

ین ژاپن

35

-

ریالعربستان

1005

-

یوآن چین

579

-2

لیرترکیه

12350

-

دینار کویت

1047

-1

دینار عراق

3/2

-

دالر کانادا

2919

-7

روبل روسیه

68

-

روپیه هند

70

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

1188000

-1000

طرح جدید

1217350

-4750

نیم سکه

697500

-2500

ربع سکه

383000

-1000

سکه

سکه گرمي

251000

-1000

هر مثقال طال

511200

-3150

یک گرم طالی  18عیار

118019

-727

یک گرم طالی  24عیار

157357

-969

هر اونس طال

(1283/3دالر)

-7/9

هر اونس نقره

(18/31دالر)

-0/08

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

52/47

-0/13

برنت درياي شمال

54/99

-0/1

اوپک

52/94

-0/73

نفت

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

78651/4

0/4

شاخص  30شركتبرتر

3091/7

0/49

شاخص  50شركتبرتر

3046/8

0/37

شاخص بازار اول

54929/2

0/3

شاخص بازار دوم

172393/3

0/57

شاخصصنعت

67562/1

0/47

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ن دورود
سيما 

1013

17/52

ي ايران
ح .آهنگري تراكتورساز 

1432

8/48

نيروترانس

8064

5

شير پاستوريزهپگاهاصفهان

6516

5

لول ه و ماشينسازيايران

6983

4/99

ش ايران
بهنو 

6001

4/99

3730

4/98

2547

4/94

3208

4/94

تجارتالكترونيكپارسيان
توليديگرانيتبهسرام
پارس

ت
يمحصوال 
بينالملل 

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ح .سيمان كردستان

214

-8/55

ي ابوريحان
ح .داروساز 

4578

-5

شير پاستوريزهپگا ه خراسان

4148

-4/97

ن ايران
كارت 

3697

-4/79

آلومراد

4413

-4/77

كاوه
ي 
ع كاغذساز 
صناي 

3345

ن بافق
معاد 

-4/48

10703

-4/42

4443

-4/18

1959

-4/02

يآما
صنعت 
ي روزدارو
داروساز 

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

20523

-3

نیکی ژاپن

18432

13

بورسشانگهای

3171

-26

بورساسترالیا

5839/9

-28/8

