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همكاري مسي ايران با اروپا 
مهدي كرباسيان، رييس هيات عامل ايميدرو از اعزام قريب الوقوع هياتي از شركت آروبيس آلمان به عنوان بزرگ ترين توليد كننده مس اروپا به ايران براي بررسي زمينه هاي مشترك همكاري، خبر داد و 
اظهار داشت: در سفر اخير به اروپا و بازديد از كارخانه آروبيس قرار شد به سرعت هياتي به ايران اعزام شوند و زمينه هاي مشترك را بررسي كنند. اين شركت با توليد بيش از يك ميليون كاتد مس در مركز شهر 
هامبورگ واقع بوده و كوچك ترين مشكل زيست محيطي ندارد، به طوري كه دستگاه هاي سنجش آالينده ها در اتاق شهردار مستقر است و مردم به صورت آنالين مي توانند وضعيت هوا را كنترل كنند.

سرمايه گذاري مولد رشد 
بدون تورم مي آورد

آنچه به عن��وان نابس��اماني در اقتصاد 
سه سال گذش��ته با آن مواجه بوده ايم 
ميراثي است كه از دولت قبل به جاي مانده است. يكي 
از اصلي ترين داليل نابس��اماني امروز نيز اجراي قانون 
هدفمندي يارانه هاست كه بهتر است آن را قانون نقدي 
كردن يارانه ها بناميم. اجراي اين سياست از يك طرف 
اس��باب كاهش ارزش پول ملي را فراهم آورد و از طرف 
ديگر معيشت خانوار را در مضيقه هاي فراوان قرار داد. 
بايد دقت كنيم آنچه دولت قبل اجرا كرده تبعاتش در 
س��ال هاي پس از آن نيز وجود داشته و دولت يازدهم 
با پيامدهاي آن درگير بوده اس��ت و به نظر نمي رس��د 
در كوتاه م��دت نيز بتوان اميدي به برطرف ش��دن اين 
تبعات سنگين از اقتصاد كشور داشته باشيم. اما به جز 
اجراي برنامه هدفمندي يارانه ها، مصيبت هاي ديگري 
نيز دولت يازدهم را درگير خود كرده است. بارزترين و 
مهم ترين آن هم اعمال تحريم هاي شديد بود كه به قصد 
فلج كردن اقتصاد ايران تصويب و اجرا شد. شاهد بوديم 
كه در سه سال ابتداي دولت يازدهم كماكان تحريم ها 
بر جاي خود باقي ب��ود و به تازگي و البت��ه با گره هاي 
فراوان اين تحريم ها برداشته شده است. لذا اول اينكه 
در فرصتي كه براي دولت يازدهم باقي است يعني يك 
سال، نمي توان اثرات كامل اين لغو تحريم  را ديد و دوم 
اينكه دولت هنوز بايد گره هاي به جاي مانده از تحريم 
را باز كند. بايد توجه داشت برنامه هاي اقتصادي نتيجه 
كوتاه مدتي ندارد و نمي توان يكساله منتظر پيامدهاي 
تصميمات امروز بود. به همين دليل در فرصت يك ساله 
دولت نباي��د فكر كرد تحول عظيمي رخ مي دهد. ما به 
تازگي از يك بحران بين المللي رها شده ايم. بحراني كه 
براي از بين بردن اقتصاد ما تدارك ديده شده بود. پس 
نمي توان انتظار داشت شرايط پيش از تحريم و وضعيتي 
كه در سال پاياني دولت هش��تم داشتيم امسال تكرار 
شود. با اين حال دولت مي تواند با اولويت بندي هايي در 
برنامه هاي اقتصادي خود، ركود را برطرف كند. با تلطيف 
شدن فضاي سياسي، مي توان از حضور كشورهاي ديگر 
و س��رمايه گذاران خارجي در اين راستا استفاده كرد. 
تمايل س��رمايه گذاران به ويژه در حوزه انرژي اين نويد 
را مي دهد كه دولت بتواند بخشي از كمبودهاي خود را 
در اين راستا جبران كند. در صورتي كه دولت بتواند از 
طريق سرمايه گذاري در بخش مولد به رشد اقتصادي 
دست يابد؛ مي توان اميد داشت كه از ركود خارج شويم 
در حالي كه رشد تورم نيز حاصل نشود. اما اگر به جاي 
سياست هاي انبس��اطي دولت از سرمايه گذاري مولد 
ب��ه ويژه س��رمايه هاي خارجي براي خ��روج از ركود و 
به حرك��ت درآوردن چرخ هاي اقتص��اد كمك بگيرد؛ 
مي توان اين انتظار را داشت كه بدون ايجاد تورم، رشد 
اقتصادي به دس��ت آيد. دولت بايد ب��راي خروج از اين 
بن بست تقاضا را نيز تحريك كند. براي داشتن افزايش 
تقاضا در سطح جامعه، نياز است كه سياست هاي ضد 
تورمي دنبال شود تا قدرت خريد مردم در سطح مطلوبي 
باقي بماند. در غير اين صورت با رش��د تورم به معيشت 
مردم دوباره فش��ار وارد خواهد شد و سياست تحريك 

تقاضا نمي تواند چندان نتيجه بخش باشد. 

مراسم پياده روي با حمايت 
آسياتك

شركت انتقال داده هاي آسياتك، مطلوب ترين اپراتور 
ارايه دهنده خدمات اينترنتي در كشور، حامي پياده روي 
بزرگ خانوادگي در ش��هر شيراز شد. به گزارش روابط 
عمومي شركت آسياتك، اين شركت در راستاي انجام 
بخشي از فرهنگ سازي و مس��ووليت اجتماعي خود 
نسبت به جامعه، با مشاركت شهرداري شيراز، شركت 
مخابرات اس��تان ف��ارس و اپراتور هم��راه اول، حامي 
برگزاري پياده روي بزرگ خانوادگي در شهر شيراز شد. 

ارايه خدمات CIP فرودگاهي 
توسط بانك آينده 

»ارايه خدمات CIP فرودگاهي« به س��بد محصوالت 
و خدمات بانكداري اختصاصي بانك آينده، افزوده شد

در راستاي ارزش آفريني و ارايه خدمات بهتر و موثرتر 
براي مشتريان بانك، به خصوص مشتريان ويژه، »ارايه 
خدمات CIP فرودگاهي«در مجموعه سبد محصوالت 
و خدمات بانكداري اختصاصي بانك آينده، قرار گرفت. 
اين خدمت كه از تاريخ 1395/02/19 در كليه ش��عب 
تهران در حال ارايه است، از جمله خدمات  متمايز بانك 

آينده است كه به مشتريان بانك، عرضه مي گردد. 

پاسارگاد، بانك برتر ايران
بر اساس ارزيابي موسسه معتبر يوروماني، بانك پاسارگاد 
موفق ش��د براي دومين س��ال متوالي، جايزه برترين 
بانك ايراني را از آن خود كند. به گزارش روابط عمومي 
بانك پاسارگاد، خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير 
روابط عمومي اين بانك با اعالم اين خبر گفت: موسسه 
يورومان��ي ارايه كننده اطالعات ممت��از در حوزه هاي 
مختلف نظير بازارهاي س��رمايه، س��رمايه گذاري ها و 
ارز محسوب مي ش��ود كه با درنظر گرفتن هوشمندانه 
آخرين تحوالت، امكان آگاهي از وضعيت بازارهاي مالي 
جهاني و انتخاب مناسب ترين موسسه براي همكاري در 

هر كسب و كاري را فراهم مي كند. 

حركت پااليشگاه ها به سمت 
توليد بنزين

نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس با انتقاد از عدم 
توسعه پااليشگاه ها جهت توليد بنزين گفت: با توسعه 
پااليشگاه ها بايد به جاي خام فروشي و واردات، بنزين 
با كيفيت توليد كنيم. هدايت اهلل خادمي در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، با انتقاد از عدم توسعه پااليشگاه ها 
جهت توليد بنزين گفت: هيچ كش��ور توس��عه يافته و 
كش��وري كه به فكر اشتغال جوانان و منابع خود باشد، 
خام فروشي نمي كند و اقتصاد مقاومتي يعني استفاده 

بهينه و حداكثري از منابع مالي، انساني و تكنولوژي .

سرخط خبرها نگاه روز پارلمان

 سه سال از 
عمر دولت 

يازدهم 
گذشته است 

با اين حال 
مي توان 

فرصت دولت 
براي حل 

معضل اقتصاد 
را نه سه سال 

كه 6 ماه 
دانست

تعداد مسكن مهرهاي 
بالتكليف

45 هزار واحد
 از مجموع 347 هزار واحد مسكن مهر شهرهاي زير 25 
هزار نفر تاكنون 303 هزار و 988 واحد به اتمام رسيده 
و 45 ه��زار واحد به دليل مش��كالتي همچ��ون آورده 
متقاضيان و مسائل حقوقي برخي تعاوني ها بالتكليف 
است. ساخت مسكن مهر شهرهاي زير 25هزار نفر بر 
عهده بنياد مسكن انقالب اسالمي است كه از مجموع 
347 هزار واحد، هم اكنون س��اخت 303 هزار و 988 
واحد به اتمام رس��يده اس��ت. 291 هزار و 114 واحد 
رسما افتتاح شده و 265 هزار و 506 واحد هم به مرحله 
فروش اقس��اطي رسيده اس��ت. در اين خصوص جواد 
حق ش��ناس معاون امور مسكن بنياد مسكن گفت: به 
غير از هفت تا هشت هزار واحدي كه احتماال با مشكل 
دليل عدم تامين خدمات و عدم تامين مشتري مواجه 
هستند و همچنين واحدهاي مربوط به تعاوني هايي كه 
براي تكميل واحدها مشكالتي دارند باقي مانده واحدها 
تا پايان سال تحويل مي شوند. وي در پاسخ به اين سوال 
كه واحدهاي باقي مانده مسكن مهر در كدام استان ها 
است؟ گفت: تقريبا در تمامي استان ها ما با اين واحدهاي 
باقي مانده روبه رو هس��تيم اما در اس��تان هايي مانند 
قزوين و زنجان س��اخت تمامي واحدهايي كه برعهده 
بنياد مسكن انقالب اسالمي بوده به پايان رسيده است.  

 مهلت ضرب االجل 
عرضه كنندگان مواد دخاني 

وز فقط 15ر
رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور از 
فرصت 15 روزه به عرضه كنن��دگان مواد دخاني براي 
دريافت پروانه خب��ر داد. علي اصغر رمزي با اش��اره به 
مصرف هشت ميليون نفر در كشور از مواد دخاني با اشاره 
به برنامه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در خصوص 
راه اندازي سامانه آنالين صدور پروانه براي خرده فروشي 
سيگار، گفت: كليه عرضه كنندگان مواد دخاني موظف 
هستند تا اول تيرماه به اين سامانه مراجعه و پروانه خود 
را دريافت كنند. از اين تاريخ به بعد اگر واحدي اين پروانه 
را نداشته باشد با او برخورد قانوني خواهد شد. وي فروش 
مواد دخاني به نوجوانان زير 18 سال و همچنين فروش 
اقالم قاچاق و عرضه اين مواد به صورت نخي را سه تخلف 
عمده مراكز عرضه م��واد دخاني اعالم كرد و گفت: اگر 
هر كدام از اين تخلفات صورت گيرد با نخستين گزارش 

رسمي پروانه عرضه باطل مي شود. 
 

افزايش واردات نفت 
كره جنوبي از ايران 

دو برابر  
شركت نفت كره جنوبي از دو برابر شدن واردات نفت اين 
كشور از ايران پس از برداشته شدن تحريم ها در ژانويه و 
افزايش خريد نفت ارزانتر ايران از سوي پااليشگاه هاي 
بزرگ كره اي خبر داد و اعالم ك��رد كه كره جنوبي در 
چهار ماه اول امس��ال مجموعا 30 ميليون بشكه نفت 
خام و ميعانات از ايران وارد كرده است كه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، به ميزان 113/5درصد رشد نشان 
مي دهد. بر اساس گزارش خبرگزاري دولتي يونهاپ، 
واردات س��االنه نفت از ايران 87/2ميليون بش��كه در 
سال 2011 بود اما سال بعد در پي تشديد تحريم هاي 
هسته اي عليه تهران، به 56/1ميليون بشكه و در سال 
2014 به 44/9ميليون بشكه كاهش پيدا كرد. پس از 
امضاي توافق هسته اي تاريخي ايران در سال گذشته، 
پااليش��گاه هاي كره جنوبي درصدد گسترش واردات 
نفت ايران بودند كه پنج تا شش دالر ارزان تر از نفت خام 
قطر است. پس از اجرايي شدن برجام و برداشته شدن 
تحريم ها عليه تهران، كره جنوبي واردات نفت از ايران 
را ازس��رگرفت و محموله نفت ايران در چهارم فوريه به 
بندر اولسان در ساحل جنوب شرقي كره جنوبي رسيد. 

 
 اعتبار ارزي براي طرح هاي 

كشاورزي

700 ميليون دالر 
مديرعامل بانك كش��اورزي گف��ت: 700 ميليون دالر از 
اعتبارات ارزي صندوق توسعه ملي در قانون بودجه سال 95 
براي كمك به اجراي طرح هاي راهبردي بخش كشاورزي 
اختصاص يافته است. مرتضي شهيدزاده تصريح كرد: 500 
ميلي��ون دالر از اين اعتبار براي اجرا و توس��عه طرح هاي 
گلخانه اي، پ��رورش ماهي در قفس و مكانيزاس��يون در 
اختيار توليدكنندگان بخش كشاورزي قرار داده مي شود.

عدد نوشت

مركز پژوهش هاي مجلس بررسي كرده است

گروه اقتصادي|  ديرهنگام اما الزم، اين 
را مي توان در توصيف گزارشي كه ديروز 
مركز پژوهش هاي مجلس به نمايندگان 
ارايه داد به كار برد. به گزارش »اعتماد«، 
آنچه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��المي در خصوص وضعيت اقتصادي 
ايران در سال هاي 1383 تا 1392 ارايه 
كرد و نكاتي كه در خصوص مش��كالت 
س��اختاري اين اقتصاد گوشزد كرد، به 
درس��تي وضعيت اقتصادي دولت را در 
آس��تانه فعاليتش در سال 1392 آشكار 
كرد.  منتقدان دولت در حالي اين روزها 
با برجس��ته كردن عب��ارت »هيچ«، در 
توصيف دس��تاوردهاي اقتصادي دولت 
تالش دارند از نمد مش��كالت اقتصادي 
كالهي براي خود بدوزند كه اين سو، كم 
نيست شمار آنها كه متهمان رديف اول 
موقعيت پيچيده امروز را همان كساني 
مي دانند ك��ه ديروز بر تم��ام تخلفات و 
سوء مديريت ها و مشكالت چشم بسته و 

مهر سكوت بر لب زده بودند. 
 سه س��ال از عمر دولت يازدهم گذشته 
اس��ت با اين حال مي توان فرصت دولت 
براي حل معضل اقتصاد را نه سه سال كه 

6 ماه دانست. 
 عم��ال دولت يازده��م در دو م��اه و نيم 
ابتداي��ي فعاليتش، در ح��ال واكنش به 
اتفاق��ات بعدي واكنش ه��اي پي در پي 
مانع از كنش قدرتمند و اثرگذار در اين 

حوزه مي شد. 
 از دي ماه سال گذشته بود كه با اجرايي 
شدن برجام، كارويژه دوم دولت آغاز شد 
و اقتصاد سرفصل داس��تان قرار گرفت. 
فراخوان سفيران ايران از ديگر كشورها 
براي ابالغ دستورالعمل اقتصادي، تالش 
براي احي��اي بازارهاي صادرات نفت كه 
به افزايش صادرات نفت در همين دوران 
كوت��اه منجر ش��د، انعق��اد قراردادهاي 

بلندمدت تج��اري مانند كريدور چابهار 
و دخيل ك��ردن كش��ورهاي منطقه در 
مراودات تجاري ايران از جمله اقداماتي 
اس��ت كه در اي��ن دوره زمان��ي صورت 
گرفته است. صداي اقتصاد اما اين روزها 
بلندتر از هميشه است. بسياري از ناظران 
سياسي اقتصاد را پاش��نه آشيل دولتي 
مي دانند كه در اين حوزه ميراث خور بود 
نه مبدع. حاال گزارش ارايه شده از سوي 
مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد 
آنچه دولت يازدهم تحويل گرفت چه بود 
و در فرصت سه ساله رفته چه دستاوردها 

و ناكامي هايي داشته است. 
مع��اون مرك��ز پژوهش هاي اس��المي 
مجلس اظهار كرد: اقتصاد مقاومتي براي 
كاهش بار بودجه عمومي كشور ناشي از 
كسري بودجه اجرا شد اما در عمل هيچ 
باري از بودجه عمومي كش��ور برداشته 
نش��د و در عين حال رقم��ي بيش از دو 
برابر بودجه هاي عمراني در اين س��ال ها 
صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم شد 
كه اين، هي��چ كدام از اهداف هدفمندي 

را در كشور تامين نكرده است. 

مجلس با اقتصاد شروع كرد 
نشس��ت ديروز مجلس در حالي برگزار 
ش��د كه عب��ارت اقتص��اد، بحران هاي 
اقتصادي، مش��كالت اقتصادي و... بارها 
از تريبون رس��مي مجلس و در راهروها 
به گوش رس��يد. نه فقط مع��اون مركز 
پژوهش ه��اي مجلس كه ريي��س اتاق 
بازرگاني ايران نيز در اين نشست حصور 
يافتند تا ش��مه اي از آنچه هست و آنچه 
س��بب اين »هس��تي« ش��ده را تشريح 
كنند. به گفته الريجاني قرار اس��ت وزير 
امور اقتصادي و دارايي نيز براي توضيح 
درب��اره وضعي��ت اقتصادي كش��ور در 

مجلس حضور يابد. 

 اگرچه ن��كات مورد اش��اره در گزارش 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس ش��وراي 
اس��المي پيش از اين به ك��رات از زبان 
مس��ووالن و كارشناسان به گوش رسيد 
اما تجميع بحران ها و اعالم آن از س��وي 
بازوي كارشناسي مجلس درخور اهميت 

و توجه است. 
قاس��مي، معاون پژوهش هاي اقتصادي 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس ش��وراي 
اس��المي هدف از حضورش در مجلس 
را اراي��ه گ��زارش از ش��رايط اقتصادي 
كش��ور و تاثيرات قوانين مصوب در دهه 
اخير عن��وان و بي انضباطي هاي صورت 
گرفته در يك دهه گذش��ته و همچنين 
بحران هاي ساختاري در اقتصاد ايران را 

تشريح كرد. 

ميراث دولت دهم؛ 540 هزار ميليارد 
تومان بدهي 

مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اس��المي در اين گزارش اقتصاد ايران 
را با س��ه مولفه مورد بررسي قرار داده 
است. اين سه مولفه عبارتند از بررسي 
»روند و مقدار متغيرهايي مانند رش��د 
اقتصادي، تورم، بيكاري و...«، بررسي 
روند متغيرهاي كالن اقتصادي حاصل 
از مجموعه اي از اقدامات دولت و بانك 
مركزي در تعامل ب��ا دنياي خارج و در 
نهايت بررس��ي سياس��ت هاي پولي، 
مال��ي، تج��اري و قواني��ن مصوب در 

اين حوزه. 
مركز پژوهش هاي مجلس در بررس��ي 
مولفه اول، يعني روند و مقدار متغيرهايي 
مانند رش��د اقتصادي و تورم بيكاري در 
گزارش خود تاكيد كرده است: نرخ رشد 
اقتصادي در كش��ور از س��ال 1339 تا 
1393 ناپايدار و محدود بوده و متوسط 
رشد اقتصادي در اين سال ها 4/6درصد 

محاسبه شده كه طي سال هاي 55، 57، 
 59،  61، 63، 65، 67، 73 و 91 ت��ا 93 
ش��اهد رش��د منفي اقتصادي بوده ايم. 
همچنين بر اساس ش��اخص هاي رشد 
اقتصادي بين سال هاي 1966 تا 2014 
نس��بت به كش��ورهاي منطقه و جهان 
سطح پايين تري داش��ته ايم و اين رشد 
اقتصادي تقريبا از سال 89 تا 90 هيچگاه 
اش��تغالزا نبوده اس��ت. به طوري كه اين 
سال ها متوسط رشد اقتصادي 4درصد 
و رشد اشتغال نزديك به صفر را داشتيم. 
بر اين اس��اس نرخ تورم در ايران نسبت 
به متوسط جهاني در 15سال اخير رشد 
باالتر و نوس��ان بيش��تري داشته است. 
حداكثر نوس��ان تورم در دنيا طي پانزده 
سال منتهي به 2015 در سال 2008 با 
تورم 10 درصد ثبت ش��ده اما در كشور 
ما در سال 2013، 40 درصد تورم وجود 

داشته است. 
در اين بخش يكي ديگر از شاخص هاي 
مورد بررس��ي مرك��ز پژوهش ه��ا نرخ 
بيكاري ب��وده اس��ت. در اي��ن گزارش 
ب��ر اس��اس تعري��ف رس��مي بي��كاري 
2/7 ميلي��ون نف��ر تايي��د ش��ده ام��ا با 
احتساب اش��تغال ناقص و افراد دلسرد 
از جس��ت وجوي كار جمعي��ت بيكاران 
تا پايان سال 1394 برابر با 6/5 ميليون 
نفر برآورد شده است كه 23/3 درصد آن 

ميان جوانان 15 تا 29 سال است. 

يارانه ها دو برابر بودجه عمراني 
بخش ديگ��ر اين گ��زارش به بررس��ي 
ش��اخص هاي بودج��ه اي كش��ور طي 
س��ال هاي 57 تا 93 پرداخته كه در آن 
تاكيد شده در اين دوره زماني 52درصد 
از بودجه عمومي كش��ور را درآمد نفتي 
تشكيل داده است. اين به آن معناست كه 
طي سه دهه گذشته بودجه كامال وابسته 

گ�روه اقتصادي | باالخره بعد از تداوم يكي، دو هفته اي از قرمز پوش بودن بورس، ش��اخص ها در روز گذش��ته با تقويت 76 
واحدي بورس را سبز پوش كردند. 

ش��اخص كل قيمت و بازده نقدي بورس تهران در پايان معامالت روز يكش��نبه 16 خردادماه 95 با افزايش 76 واحدي به رقم 
76 هزار و 160 واحد رس��يد. ش��اخص كل هم وزن نيز با افزايش 59 واحدي عدد 13 هزار و 838 واحد را به نمايش گذاشت. 
همچنين شاخص ارزش شناور با رشد 277 واحدي به عدد 85 هزار و 89 واحد رسيد. شاخص بازار اول نيز در حالي با افزايش 
58واحدي عدد 53 هزار و 281 واحد را براي خود ثبت كرد كه شاخص بازار دوم با افزايش 135 واحدي به رقم 166 هزار و 616 

واحد دست يافت. همچنين شاخص كل فرابورس )آيفكس( با رشد 5 واحدي روي عدد 820 واحد ايستاد. 
معامالت سهام در نماد معامالتي سه شركت ايران خودرو با 57 واحد، گروه سايپا با 48 واحد و فوالد مباركه با 22 واحد افزايش، 

باالترين تاثير مثبت را در محاس��به شاخص 
كل بورس به ن��ام خود ثبت كردند. در مقابل، 
معامالت سهام در نماد معامالتي سه شركت 
بانك ملت ب��ا 40 واحد، صنايع پتروش��يمي 
خليج فارس ب��ا 27 واحد و س��رمايه گذاري 
صندوق بازنشستگي با 12 واحد باالترين تاثير 
منفي را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند. 
ارزش كل معامالت ب��ورس تهران به بيش از 

237 ميليارد تومان بالغ شد.

صعود۷6 پله  بورس را سبز كرد
بورس

 س��كه طرح جديد ديروز در بازار تهران با 12 ه��زار و 500 تومان افزايش يك ميليون و 
15 هزار تومان و دالر با پنج تومان كاهش سه هزار و 473 تومان فروخته شد. 

نيم سكه هم با چهار هزار تومان افزايش 513 هزار تومان، ربع سكه با دو هزار تومان رشد 
 276 هزار تومان، س��كه گرمي با هزار تومان افزاي��ش 183 هزار تومان و هر گرم طالي 

18 عيار با هزار و 84 تومان افزايش 102 هزار و 885 تومان معامله شد. 
قيم��ت اونس هم كه در بازار جهاني 10 خرداد ماه به هزار و 206 دالر رس��يده بود، 13 
خرداد ماه هزار و 212 دالر و 14 خرداد هزار و 243 دالر داد و س��تد شد و در نهايت روز 
گذش��ته هزار و 244 دالر و 50 سنت به ثبت رسيد. ديروز هم اونس با توجه به تعطيلي 

بازارهاي جهاني همانند روز شنبه هزار و 244 دالر و 50 سنت درج شد. 
در بازار ارز، دالر با پنج تومان كاهش س��ه هزار و 473 تومان، يورو با 40 تومان رشد سه 
هزار و 954 تومان و درهم با يك تومان كاهش 952 تومان فروخته ش��د. كارشناس��ان 
اقتصادي بر اين باورند كه قيمت جهاني طال در روزهاي آينده هم تحت تاثير سه عامل 

مهم و تاثيرگذار خواهد بود. 
به گزارش پايگاه اينترنت��ي كيتكونيوز، قيمت جهاني طال در پايان مبادالت روز جمعه 
تحت تاثير آمارهاي ضعيف اش��تغال امريكا قرار گرفت و با رشد 30 دالري روبه رو شده 
است. بر اس��اس اين گزارش نظرسنجي موسسه سي ام اي نش��ان مي دهد كه احتمال 

افزايش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ژوئن تنها چهار درصد خواهد بود. 

واكنش بازار طال به رشد بهاي اونس
بازار

قيمت انواع طال در بازار آزاد
446250مظنه مثقال

102885گرم طالي 18 عيار
1244اونس جهاني ) دالر (

1013000سكه تمام طرح قديم
س�كه تم�ام ط�رح 

1015000جديد

513000نيم سكه
2۷6000ربع سكه

182500سكه يك گرمي

قيمت ارز در بازار آزاد
34۷3دالر
3954يورو
5055پوند

952درهم
1210لير تركيه

درصدتغييرمقدارعنوان شاخص 
۷6160/60۷6/390/10شاخص كل

2۷814/602۷/900/10شاخص قيمت )وزني-   ارزشي(
13838/8059/400/43شاخص كل )هم وزن(

11333/1048/۷00/43شاخص قيمت )هم وزن(
85089/502۷۷/340/33شاخص آزاد شناور

53281/1058/920/11شاخص بازار اول
166616/30135/350/08شاخص بازار دوم

به نفت بود و در اين س��ال ها بيش��ترين 
هزينه هاي دول��ت در بخش پرداخت ها 
را بودجه جاري به خود اختصاص داده و 
بودجه عمراني در جايگاه دوم هزينه هاي 
بودجه اي دولت قرار داش��ت و اين سهم 
به تناوب رش��د صعودي داش��ت. يعني 
نس��بت پرداخت دولت براي هزينه هاي 
جاري نس��بت به بودجه عمراني از سال 
57 تا 93 افزايش يافته و بودجه عمراني 
نيز با توجه به قيمت نفت دچار نوس��ان 
شده اس��ت. همچنين بدهي دولت نيز 
همواره در مسير افزايش حركت مي كرد 
و تا پايان س��ال 94 اين بدهي 540 هزار 
ميليارد تومان برآورد ش��ده است كه در 
صورت ت��داوم اين روند ت��ا پايان برنامه 
شش��م 50 درصد س��هم توليد ناخالص 

داخلي را بدهي تشكيل خواهد داد. 
در بخ��ش ديگ��ري از گ��زارش مرك��ز 
پژوهش ها نسبت پرداخت يارانه نقدي 
به اعتبارات عمراني محاسبه شده است 
كه بر اساس آن از زمستان 89 تا اسفند 
94 بيش از دو برابر پرداخت هاي عمراني 
صرف پرداخت يارانه نقدي ش��ده است. 
به طوري ك��ه در مقابل رق��م 117 هزار 
ميليارد تومان اعتبار عمراني 245 هزار 
ميليارد تومان هزينه براي پرداخت يارانه 
نقدي ديده مي شود. در بخش صادراتي 
ني��ز نبود تنوع در ش��ركاي تجاري جزو 
اصلي ترين مشكالت اين حوزه بوده است 
به طوري كه حدود 50 درصد از كاالهاي 
صادراتي ايران تنها به مقصد س��ه كشور 
ارسال مي شد كه نش��انه تنوع اندك در 
شركاي تجاري است كه در ميان شركاي 
تجاري چين، عراق، امارات، افغانس��تان 
و هند بيش��ترين سهم واردات از ايران را 

داشته اند. 

سياست گذار پولي استقالل ندارد 
در ح��وزه سياس��ت هاي پولي نش��ان 
مي دهد سياستگذار پولي فاقد استقالل 
الزم از دول��ت و مجلس اس��ت و تعيين 
اهداف متعدد و بعضا ناس��ازگار براي او 
منجر به عدم پاس��خگويي بانك مركزي 
ش��ده است، س��لطه مالي عامل افزايش 
بدهي دول��ت و ش��ركت هاي دولتي به 
بانك مركزي و افزايش پولي است، بانك 
مرك��زي فاقد اس��تقالل الزم از ش��بكه 
بانكي اس��ت كه منجر به ضعف نظارت و 
مقررات گذاري غيرموثر شده است، بازار 
غيرمتشكل پولي به معضلي براي نظارت 
و سياستگذاري تبديل شده است، بانك 
مركزي ابزارهاي اعمال سياس��ت پولي 
مانند عمليات ب��ازار باز در اختيار ندارد، 
بان��ك مرك��زي از توان و س��اختار الزم 
براي اعمال نظارت ش��رعي بر سيس��تم 
بانكي برخوردار نيس��ت. ضمن اينكه در 
10 س��ال اخير به غير از س��ال 94 روند 
بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي فزاينده 

بوده است. 

شوك هاي 10 سال اخير 
در اين گزارش وضعي��ت اقتصاد در 10 
س��ال اخير نيز مورد بررسي قرار گرفته 
است. بر اساس اين گزارش، شوك هايي 
كه در دهه  اخير به اقتص��اي ايران وارد 
شده است كه اين شوك ها بي انضباطي 
پولي و مال��ي در پي افزايش درآمدهاي 
نفتي و تزري��ق بي محاباي آن به اقتصاد 
تحريم ها اقتصادي، افزايش سه برابري 
قيمت ارز، آثار ناشي از بحران اقتصادي 
بين الملل��ي 2008 همزمان با تش��ديد 
تحريم هاي اقتصادي و كاهش بي سابقه 
قيمت نفت در دو س��ال اخير بوده است 
اما به دليل وجود منابع طبيعي مناسب 
در كشور و منابع انس��اني فراوان، عمق 
بحران كنترل شده اس��ت. قاسمي ابراز 
نگراني كرد ك��ه با كاه��ش هزينه هاي 
عمران��ي، دولت به خص��وص در بخش 
سالمت با مخاطرات جدي مواجه شود و 
ادامه داد: از س��ال 83 تا 92 مجموعه اي 
از بي انضباطي هاي مالي رخ داده كه آن 
را به صورت انبوه��ي از بدهي در دولت 
مش��اهده مي كني��م و در همي��ن زمان 
انبوهي از طرح ه��اي عمراني نيمه تمام 
وج��ود دارد و دول��ت در وضعيت فعلي 
متاسفانه ابزار مالي مناسبي براي بهبود 

اوضاع در اختيار ندارد. 

ويژه

 همكاري دو غ�ول گازي جهان ب�راي بازاريابي 
ال ان جي. رويترز 

 كش�ف و ضبط يك ميليون ق�رص ترامادون در 
گمرك فرودگاه امام خميني )ره(. روابط عمومي 

 قانون مديريت خدمات كشوري براي چهارمين 
س�ال تمديد ش�د/ پرداخت ه�اي بي ضابطه در 

ادارات. فارس 
 از س�وي رييس جمهورط�رح »جلوگي�ري از 
پرداخت دموراژ )خس�ارت تاخير( به كشتي ها« 

ابالغ شد. رياست جمهوري 
 رييس اتاق بازرگاني: اقتصاد بيمار ايران با درمان 
مقطعي خوب نمي شود/ عمده بنگاه هاي اقتصاد 

به فضاي گلخانه اي خو گرفته اند. اتاق بازرگاني 
 وصول طلب دولت با واگ�ذاري بلوك مديريتي 
ذوب آهن/ پس�ت بانك از فهرس�ت واگذاري ها 

خارج شد. فارس 

گزارشي از آغاز 
به كار دولت

آنچه مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي 
در خص�وص وضعي�ت 
در  اي�ران  اقتص�ادي 
سال هاي 1383 تا 1392 
اراي�ه ك�رد و نكاتي كه 
در خص�وص مش�كالت 
س�اختاري اي�ن اقتصاد 
گوشزد كرد، به درستي 
وضعيت اقتصادي دولت 
را در آستانه فعاليتش در 

سال 1392 آشكار كرد.

عرفان خوشخو/ اعتماد

روايت روزهاي تلخ اقتصاد در دو دولت
داريوش قنبري

فعال سياسي

نماي اقتصاد 
ايران در گزارش 

مركز پژوهش ها
-  ن�رخ رش�د اقتصادي 
اندك در مقايسه با منابع 

صرف شده 
-  رش�د اقتص�ادي 4 ت�ا 
5 درص�د عمدتا منجر به 
اش�تغال نش�ده و كشور 
همچنان درگي�ر بحران 

بيكاري است 
-  وج�ود 6/5 ميلي�ون 

بيكار در كشور 
-  وابستگي بودجه به نفت 

حركت در مسير اقتصاد 
مقاومتي 

-  جذب اعتب�ارات ب�راي طرح هاي 
نيمه تمام 

-  تغيير مسير در نظام بانكي، افزايش 
بهره وري در حوزه آب و انرژي و بهبود 

شرايط زيست محيطي 
-  اصالح نظ�ام پولي با هدف برقراري 

انضباط پولي 
-  اصالح نظام بانكداري بدون ربا 

-  شفاف كردن منابع و مصارف دولتي 
و اصالح نظام مديريتي كشور با هدف 
ارتق�اي كارآم�دي بر اس�اس بند 6 

سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 

دولت يازدهم چه كرد؟ 
-  در سه س�ال اخير تورم 40درصدي به محدوده 
15 درصدي برگش�ته و پيش بيني ها بر ورود تورم 

به كانال تك رقمي داللت دارد. 
-  در س�ال 94 براي نخستين بار يك ميليارد دالر 
تراز م�ازاد تجاري اتف�اق افتاد ك�ه آن مربوط به 

كاهش شديد واردات در كشور بود. 
 -  ميزان صادرات نفت به قبل از آغاز تحريم نفتي 
ايران بازگشت و ايران در حال حاضر روزانه بيش 

از 2 ميليون بشكه نفت صادر مي كند. 
-  در يك سال گذشته بيش از 200 هيات اقتصادي 
به ايران سفر كرده اند كه برخي آن را نشانه كاهش 
ايران هراسي و بازگشت ايران به نظام بين المللي 

مي دانند. 

بخشي از اثرات سياست هاي دولت 
احمدي نژاد بر اقتصاد: 

-  از آذر 89 تاكنون دو برابر اعتبارات عمراني براي 
پرداخت نقدي يارانه ها هزينه شده است

-  قيمت حامل هاي انرژي به اين دليل افزايش يافت 
تا دولت بتواند يارانه هاي نق�دي را پرداخت كند 
اما بعد از اجراي آن عالوه بر كس�ري بودجه اي كه 
داشت فشار ديگري براي تامين هزينه هاي نقدي 

يارانه ها نيز به دولت تحميل شد. 
-  وضع توزيع درآمد بين استان ها در 12 سال اخير 

فاصله زيادي داشته است
-  ب�ه دليل بدهي ه�اي دولت به سيس�تم بانكي، 

بخشي از نقدينگي كشور قفل شده است
-  شوك تورمي و سه برابر شدن قيمت ارز 


