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كالم نور
گویی قائم(ع) را میبینم که میان رکن
و مقام ایستاده و جبرائیل پیشاپیش او
بانگ میزند :برای خدا بیعت کنید! پس
زمین را پر از عدل کند ،چنانکه از ظلم و
جور پر شده است.
امام باقر

پیشنهاد افزایش وام مسکن
به ۳۰۰میلیون تومان

عضو کمیسیون عمران مجلس با ارائه پیشنهاد
افزایش سقف وام مسکن در تهران به  ۳۰۰میلیون
تومان و در شهرس��تانها به  ۱۵۰میلیون تومان،
گفت :حداقل مدت زمان بازپرداخت تس��هیالت
باید از  ۲۰س��ال تا  ۹۰س��ال ش��ود تا جوانان به
نحو بهتری بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند.
به گزارش تس��نیم ،س��یدهادی بهادری با اشاره
ب��ه احتمال اصالح مقررات ارائ��ه وام اوراق خرید
مسکن توسط وزارت راهوشهرسازی ،اظهار کرد:
در ش��رایط کنونی میزان تقاضای افراد و زوجین
برای خرید اوراق مس��کن بسیار کاهش یافته که
این موضوع دالیل متفاوتی دارد ،از این رو محدود
کردن شرایط ارائه وام به صالح نیست .وی یادآور
شد :یکی از برنامهها و پیشنهادات مسؤوالن وزارت
راهوشهرسازی برای اصالح مقررات وام اوراق خرید
مس��کن ،حذف عمر بنا اس��ت ،چون در شرایط
کنونی ب��ه بناهای باالی  15س��ال ،وام پرداخت
نمیشود .بهادری افزود :یکی دیگر از پیشنهادات
وزارت راه ،افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط
وام مسکن است .بر اساس قانون ،بیشترین مدت
زمان بازپرداخت وام اوراق12 ،سال است اما به نظر
من باید حداقل مدت زمان بازپرداخت ،از  20سال
تا  90س��ال شود تا جوانان به نحو بهتری بتوانند
اقس��اط خود را پرداخت کنند .عضو کمیسیون
عم��ران مجلس بیان ک��رد:بر اس��اس اظهارات
مس��ؤوالن وزارت راه ،آنها به دنبال افزایش سقف
تسهیالت اوراق خرید مسکن هستند ،در شرایط
کنونی حداکثر میزان پرداختی 80 ،میلیون تومان
است که یک زوج در مجموع  160میلیون تومان
میتوانند وام دریافت کنند .بهادری با اعالم اینکه
سقف تسهیالت اوراق خرید مسکن باید به 300
میلیون تومان افزایش یابد ،تصریح کرد :با توجه
به افزای��ش چند برابری قیمت مس��کن در کل
کش��ور ،به نظرم سقف تسهیالت اوراق در تهران
باید تا  300میلیون تومان و در شهرس��تانها تا
 150میلیون تومان افزایش یاب��د .وی ادامه داد:
قطعا میزان پرداختی اوراق مسکن باید بهگونهای
باشد که با دریافت آن وام حدود  50تا  70درصد
از هزینه خرید مسکن تأمین شود.

پیامک خوانندگان
10002231

خرمآباد

39 / 14

همدان

33 / 9

رشت

32 / 21

یاسوج

34 / 15

زاهدان

38 / 18

یزد

40 / 24

ارز

تقویم امروز

خبر

تهران

37 / 27

مشهد

39 / 21

بازار

(ع)

■■آغ�از انتش�ار روزنامه «نس�يم ش�مال» به
مديري�ت «سيداش�رفالدين حس�يني» در
رشت1286 -ش
■■انتقال «محمدعلي ميرزا» پادشاه مخلوع
قاجار به روسيه 1288 -ش
■■درگذش�ت عال�م مجاهد مب�ارز آيتاهلل
«سيدمحمود طالقاني» نخستین امامجمعه
تهران 1358 -ش
■■درگذشت «ابنخياط» دانشمند و نحوي
بزرگ 320 -ق
■■ش�هادت روحان�ي آگاه و مب�ارز انقالبي
«شيخ محمد خياباني» در تبريز 1338 -ق
■■آغاز نبرد «مازوري» ميان آلمان و روسيه
در جريان جنگ اول جهاني1914 -م
■■برپايي نخس�تین كنفرانس كش�ورهاي
صادركننده نفت (اوپك) در بغداد1960 -م
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گزارش

بسته حمایتی دولت برای اقشار آسیبپذیر از هفته آینده اجرایی میشود

توزیعکارتهوشمندتأمینکاالبین25میلیوننفر

گروه اقتص�ادی :رئی��س اتحادیه فروش��گاههای
زنجیرهای گفت :دولت تصمیم گرفته بس��تههای
حمایت��ی را در اختیار خانوادهه��ا قرار دهد ،بدین
ص��ورت ک��ه ب��ه حس��اب
سرپرس��ت خان��وار مبلغی
غیرقابل برداش��ت بهصورت
نق��دی واری��ز میش��ود و
سرپرس��ت خان��واده فق��ط
میتوان��د مع��ادل آن کاال
خریداری کند .به گزارش تس��نیم ،رئیس اتحادیه
فروشگاههای زنجیرهای درباره توزیع اقالم اساسی
گفت :با توجه به گستردگی فروشگاههای زنجیرهای
و ش��یوه کاری و قابل اعتماد بودن این فروشگاهها
دول��ت تصمی��م گرفت پخ��ش اقالم اساس��ی و
کاالیهای کوپنی را برعهده این مجموعه بگذارد.
امیر خسرو فخریان ادامه داد :مطابق هماهنگیای
ک��ه ب��ا وزارت رفاه انجام دادیم قرار اس��ت  9هزار
فروش��گاه در سراسر کشور سیستمهای خودشان
را برای توزیع بستههای حمایتی هماهنگ کنند
که پیشبینی میشود در نهایت این هماهنگی تا
آخ��ر این ماه انجام ش��ود .وی درباره نحوه فروش

اقالم اساسی گفت :دولت تصمیم گرفته بستههای
حمایتی را بهصورت غیرنقدی در اختیار خانوادهها
قرار دهد ،بدین صورت که به حس��اب سرپرست
خان��وار مبلغ��ی غیرقاب��ل
برداشت بهصورت نقدی واریز
میش��ود و سرپرست خانواده
فقط میتواند معادل آن کاال
خریداری کند .فخریان تصریح
ک��رد :درباره بس��ته حمایتی
هنوز هیچ آییننامه و دستورالعملی به ما نرسیده
اس��ت اما بهطور حتم این بسته شامل تمام افراد
نخواهد ش��د و فقط برخی دهکه��ای جامعه را
پوشش خواهد داد .وی در پاسخ به این سؤال که آیا
این مبلغ در اختیار همه افرادی که از دولت یارانه
دریافت میکنند قرار خواه��د گرفت؟ گفت :آمار
دریافتکنندگان بستههای حمایتی25میلیون نفر
است و شامل همه دریافتکنندگان یارانه نمیشود.
فخریان تصریح کرد :بودجه بسته سبد حمایتی که
شامل اقشار ضعیف و تحت حمایت سازمانهاست
تأمین اعتبار ش��ده و از هفته آین��ده مبلغ آن به
حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

انتقاد کارشناسان در گفتوگو با «وطن امروز» از سیاستگذاریهای اقتصادی

بیتدبیری دولت اقتصاد کشور را کوپنی کرد

اسداهلل خسروی :نابسامانی اقتصاد در پی افزایش
ن��رخ ارز و عدم مدیریت صحی��ح در بازار موجب
شد قیمت همه کاالها و خدمات در کشور افزایش
یاب��د .این افزایش قیمت ک��ه در برخی کاالها به
بیش از 100درصد نیز میرس��د قش��ر ضعیف و
کمدرآمد جامعه را در ش��رایط سخت اقتصادی
قرار داده اس��ت؛ در چنین ش��رایطی دولت قصد
دارد اقدام به توزیع کارت هوشمند غیرنقدی برای
تامین کاالهای اساسی دهکهای پایین درآمدی
جامعه کند تا اقش��ار کمدرآمد و ضعیف جامعه
از این طریق بتوانند مایحت��اج خود را حداقل با
قیمتی نسبتا کمتر تهیه کنند .در این باره عضو
هیات علمی دانشگاه تهران درباره وضعیت کنونی
اقتصاد کش��ور گف��ت :اعتقاد دول��ت روحانی به
اقتصاد آزاد و بیتوجهی به تولید ملی همچنین
باز گذاشتن دروازههای واردات باعث شد اقتصاد
کشور به چنین روزی مبتال شود .دکتر کیامرث
جهانگی��ر تصریح کرد :دول��ت رویکرد غربگرایی
را با واردات گس��ترده کاالهای خارجی به کشور
ترویج داد و در شرایطی که تولید ملی در محاصره
کاالهای خارج��ی قرار گرفت ،بعض��ا واحدهای
تولیدی تعطیل ش��دند .این رویکرد موجب شد
اکنون ارز قابل توجهی از منابع ملی صرف واردات
ش��ود و تاوان این ناکارآم��دی و بیتوجهیهای
دولت را آحاد مردم بدهند .استاد دانشگاه تهران
ب��ا بیان اینکه تخصیص دالر به کاالهای خارجی
و سوداگری عدهای سودجو و فرصتطلب باعث
کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم شده،
گفت :کوپنی شدن اقتصاد با ارائه کارت خرید کاال
ناشی از ناکارآمدیهای دولت و بیتدبیری مدیران
است که اقتصاد کشور را به این روز رسانده است.
وی اف��زود :دولتهای یازدهم و دوازدهم توجهی
به تولید ملی نداشتند و با تعطیل شدن برندهای
خوش��نام و قدیمی آنها را حمای��ت نکردند .وی
گف��ت :زمانی که مراکز تولید در کش��ور تعطیل
میشوند باید منتظر واردات کاالهای خارجی بود
که بخش عمدهای از منابع ارزی کشور به دست

عدهای رانتخوار و س��ودجو میرسد .وی افزود:
اقتصاد آزاد در دولت روحانی با تفکر لیبرالی بدون
کنترل و نظارت اجرا ش��د و این مساله باعث شد
خودباوری در تولید ملی و مصرف کاالهای داخلی
کمرنگ شود و خودباختگی مدیران و غربگرایی
جای آن را بگیرد.
■■سفره بسیاری از ایرانیها نصف شده است

عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس میگوید از آنجا که قرار است با کارتهای
هوش��مند تامین کاالی اساسی ،تنها جنس داده
ش��ود نه پول ،ای��ن روش را ضدت��ورم میدانیم.
عبدالرضا مصری در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره
به اعطای کارت نقدی برای تامین کاالها اساسی،
اظهار داشت :با وضعیتی که از نظر اقتصادی پیش
آمده است بیشترین صدمه به قشری وارد میشود
که حقوق ثابت دارند ،تحت پوشش دستگاههای
حمایتی هستند یا محدودیت درآمد دارند ،قطعا
س��فره آنها کوچکتر ش��ده اس��ت .وی با بیان
اینکه در چنین مواقعی باید تمهیداتی اندیشیده
ش��ود ،ادامه داد :ب��ا توجه ب��ه افزایش قیمتها
قشرهایی صددرصد آس��یب میبینند؛ کارکنان
دولت ،بازنشس��تگان ،کارگران ،رزمندگان معسر
و مددجویان بهزیس��تی قطعا صدمه میبینند و
دولت بای��د در چنین مواقعی کمکهای ویژهای
ارائ��ه دهد .نماینده م��ردم در مجلس با تاکید بر
اینکه سفره بسیاری از ایرانیها نصف شده است،
ادام��ه داد :برخیها میگویند نباید این کمکها
مانن��د یارانه نقدی به همه اف��راد اختصاص یابد
ام��ا وقتی قرار اس��ت به کاالهای اساس��ی ارز 4
ه��زار و  200تومانی اختصاص پیدا کند باید در
اختیار همه مردم قرار گیرد ،این حق همه مردم
اس��ت .وی تاکید کرد :نباید کاالهای اساس��ی با
ارز دولتی تنه��ا در اختیار افراد خاص قرار گیرد،
در ش��رایطی که کاالی وارداتی با نرخ بازار سیاه
فروخته میش��ود ،باید کاالهای اساسی با نرخ 4
هزار و  200تومان برای همه اقش��ار فراهم شود
تا ضدتورم باشد.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی:

جامعهنرختورمرابارشدنجومیقیمتهانمیپذیرد
عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :دولت تورم را با
معادله چند مجهولی برای م��ردم بیان میکند.
حمیدرضا حاجیبابایی در گفتوگو با خانه ملت
درباره اینکه نرخ تورم  12ماه منتهی به مردادماه
س��ال جاری به  9/7درصد رس��یده است ،گفت:
آماره��ای اقتص��ادی باید به نحوی ب��رای مردم
تشریح ش��ود که عموم مردم متوجه شوند .عضو
کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاس��بات مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :در محاسبه و اعالم نرخ
تورم نکات قابل تاملی وجود
دارد ،بهط��ور مثال میانگین
قیمت کاالهای��ی مانند نان،
بلیت ،گوشت و قیمت زمین
در قله کوه همراه با هم لحاظ
میشود که بیانگر این است
که در اعالم نرخ تورم ،میانگینی از قیمت کاالهایی
که خیلی مورد اس��تفاده عموم ق��رار میگیرد و
کاالهایی که خیلی مورد استفاده خانوارها نیست،
لحاظ میشود .نماینده مردم همدان و فامنین در
مجلس شورای اسالمی ادامه داد :افزایش قیمت
کاالها در ماههای اخیر به اندازهای بوده که جامعه

تورم اعالمی حدود  9درصدی را قبول نمیکند.
حاجیبابایی در ادامه تصریح کرد :مردم عالوه بر
نرخ تورم درباره آمار اشتغال نیز گالیه دارند ،چرا
که میگوین��د واقعیتهای جامعه با آمار اعالمی
تطابقی ندارد ،البته نباید فراموش کرد کس��انی
که نرخ تورم را محاسبه میکنند دروغ نمیگویند
و این موضوع براس��اس تعاریف مش��خص است
اما دولت باید مس��ائل را تشریح کند و بهصورت
ملموس وضعیت گرانیه��ا را برای مردم توضیح
ده��د و صادقانه اعالم کند دالیل گرانی چه بوده
اس��ت .حاجیبابایی تصریح
کرد :دولت تورم را با معادله
چن��د مجهولی ب��رای مردم
بیان میکن��د که بیانگر این
است زمانی که مردم قیمتها
را میبینند با عالمت س��وال
روبهرو میش��وند ،چرا که برخی اجناس افزایش
 70،30و 150درصدی داشتهاند .عضو کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر لزوم ارتقای وضعیت معیش��تی مردم،
یادآور ش��د :دولت یکسری تعریف برای بیان آمار
اقتصادی دارد که با جیب مردم مطابقتی ندارد.
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183

-

روپیه هند

178

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3856000

-150000

طرح جدید

4200000

45000

نیم سکه

2034000

-30000

ربع سکه

1053000

-10000

سکه

سکه گرمي

612000

-

هر مثقال طال

1494000

-14000

یک گرم طالی  18عیار

344800

-3350

یک گرم طالی  24عیار

459730

-4460

هر اونس طال

(1195/86دالر)

-

هر اونس نقره

(14/22دالر)

-

نفت

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

67/84

-

برنت درياي شمال

77/03

-

اوپک

74/51

-

بورس
بورس تهران

عضو هیأترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

مردم تاوان عدم مدیریت خودروسازان را میدهند
عضو هیاترئیسه کمیسیون صنایع و معادن
مجل��س گفت :ب��ه دلیل اینک��ه خودروس��ازان
بخش دولتی هستند متاس��فانه مدیریت هزینه
ندارن��د و مصرفکننده باید ت��اوان آن را بپردازد.
عبداهلل رضیان در گفتوگ��و با خانه ملت ،درباره
افزایش قیمت محصوالت تولیدی خودروسازان و
نوس��انات بازار ،اظهار داشت :حدود  2ماه گذشته
در جلس��اتی که با خودروسازان و بازدیدهایی که
از مجموعههای قطعهساز داشتیم اعالم شد قطعه
زیادی در انبارها وجود ندارد و اگر نتوانیم حتی یک
قطعه را تامین کنیم تولید دچار مشکل میشود.
وی با بی��ان اینکه حدود 30
درصد از قطعات مصرفی در
همه خودروهای تولید داخل
وارداتی است و تولید آنها نیاز
ب��ه تکنولوژی خاص��ی دارد،
گف��ت :درصورتی که یکی از
قطعات م��ورد نیاز خودروهای تولید داخل تامین
نش��ود چرخه تولید دچار مش��کل میشود .وی
با اش��اره به اینکه ادعای تولی��د خودرو با قطعات
 100درص��د تولی��د داخ��ل قاب��ل قب��ول
و امکانپذی��ر نیس��ت و در هی��چ جای��ی از
دنی��ا صنع��ت خودروس��ازی ب��ه ص��ورت
 100درصدی ب��ه توان تولید داخ��ل اتکا ندارد،
ادامه داد :تولید برخی قطعات به لحاظ تکنولوژی
ش��رایط خاصی دارد و امکان تولید آنها برای تمام
ش��رکتها وجود ندارد .وی با تاکید بر اینکه این
پیشبینی را داش��تیم که صنعت خودروس��ازی
دچار نوس��ان ش��ود ،عنوان کرد :در زمینه قیمت
محصوالت تولیدی خودروس��ازان مباحث بسیار
زیادی مطرح ش��ده است .اخیرا مدیرعامل سایپا
اعالم کرد تولید پراید برای این خودروس��ازی 32
میلی��ون تومان هزینه دارد و ب��ا این حال آن را با

قیمت  22میلیون تومان به فروش میرساند ،این
شرایط به باال بودن هزینه تولید بازمیگردد ،چراکه
در گذشته هزینه تولید در خودروسازیها بدرستی
مدیریت نش��ده اس��ت .رضی��ان اضافه ک��رد :در
جلسات کمیسیون به خودروسازان و قطعهسازان
اعالم کردیم که باید قیمت محصوالت بررس��ی و
آنالیز کارشناسی و بر اساس آن قیمتگذاری انجام
ش��ود .وی با تاکید بر اینکه باال بودن هزینه تولید
خودروس��ازان ارتباطی به ش��رایط کنونی ندارد و
نیروی کاری که در گذشته توسط آنها جذب شده
حجم بسیار زیادی بوده و نیروی مازاد بسیار زیادی
دارند ،گف��ت :به دلیل اینکه
خودروس��ازان بخش دولتی
هستند متاس��فانه مدیریت
هزینه نداشت ه و آن را رعایت
نکردهاند و مصرفکننده باید
ت��اوان آن را بپ��ردازد .وی با
بیان اینکه با توجه به شرایط پیشآمده در کشور،
عدم مدیریت هزینه و باال بودن هزینه تولید خود
را نشان میدهد و محصول تولید داخل نمیتواند
با محصوالت وارداتی با کیفیت مشابه رقابت کند،
ادامه داد :از س��وی دیگر خودروس��ازان مطالبات
قطعهس��ازان را پرداخت نمیکنند ،به طور مثال
قطعهسازی با  150نفر نیروی کار  6میلیارد تومان
از خودروس��ازان طلب دارد و در حال ورشکس��ت
شدن است .رضیان با تاکید بر اینکه قطعهسازان
مجب��ور هس��تند محص��ول خ��ود را در اختیار
خودروس��ازان داخلی قرار دهند و شرایط رقابتی
نیست به همین دلیل از آنها سوءاستفاده میکنند،
افزود :تنها جایی که م��ردم میتوانند ارزش پول
خود را تا حدودی حفظ کنند بازار خودرو اس��ت
و تقاضایی که برای خودرو وجود دارد مطابق نیاز
نیست و مردم به دنبال ذخیره خودرو هستند.

مقدار

تغییر(درصد)

142234/4

1/87

شاخص  30شركتبرتر

6884/3

1/48

شاخص  50شركتبرتر

6124/8

1/67

شاخص بورس

شاخص بازار اول

104903/9

1/84

شاخص بازار دوم

282710/5

1/91

شاخصصنعت

129896/5

1/83

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
نيروكلر

4990

13/67

سيماناصفهان

7455

10/1

موتورسازانتراكتورسازيايران

5402

9/98

ي نيرو
ح .سرمايهگذار 

157

9/79

ن ايران
كرب 

9969

9/35

نماس هريختهگري
تامي 
سيمان فارس نو
ح .موتورسازانتراكتورسازي
سايپا آذين

بيشترينكاهش

5024

9/12

4785

8/73

3670

8/71

2100

8/53

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ن ايران
كارت 

6695

-3/59

كارگزاران بورس اوراق بهادار

4880

ي ايران
ي تراكتورساز 
آهنگر 

6087

-2/81

قائن
ن 
سيما 

13939

-2/35

-2/89

توليد مواد اوليهداروپخش

5860

-2/22

ايران
ح 
ي امال 
معدن 

18515

-2/04

1068

-2/02

2683

-1/54

4221

-1/54

گايران
ليزين 
فوالد آلياژي ايران
يآبادان
پتروشيم 

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25917

-

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

22313

-

بورسشانگهای

2702

-

بورساسترالیا

6252/3

-

