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رینگیت مالزی دالرکانادا

 100ین

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

مشهد

33.000 54.000 46.000 34.500

12.000

5.300 34.200

9.250

9.450

1.196.000

12.250.000

12.450.000

6.600.000

4.150.000

2.850.000

تهران

33.000 54.300 46.000 34.450

11.900

5.300 34.200

9.250

9.450

1.188.900

12.250.000

12.570.000

6.650.000

4.150.000

2.850.000

بازار خبر
بررسیارزان فروشینفتایرانبه طورویژه
درکمیسیونانرژیمجلس

ایلنا  -باوجودادعایوزیرنفتهندمبنیبرخریدنفتایرانبایك
تخفیف ویژه مسئوالن ایرانی و نمایندگان كمیسیون انرژی این
موضوعراردكردند.طیچندروزگذشتهخبرهاییمبتنیبرفروش
نفت ایران به كشورهای خارجی زیر قیمت فوب خلیج فارس و با
تخفیف های ویژه در سایت های جهانی منتشر شد .در عین حال
وزیرنفتهندامویراپامویلیطیمصاحبه ایدررابطهباخریدنفت
ایران گفت :قیمت نفت ایران برای ما دو دالر کمتر از قیمت های
جهانی است به همین دلیل ما به طور جدی با ای��ران در تعامل
هستیم.احمدسجادیعضوکمیسیونانرژیمجلسدرگفت وگو
باایلنااظهارداشت:تاكنونهیچ گزارشیمبنیبرارزانفروشییا
تخفیف ویژه برای فروش نفت ایران به کشورهای دیگر نداشتیم
اما به منظور اطمینان و بررسی صحت و سقم سخنان وزیر نفت،
موضوعبهطورویژهدرکمیسیونانرژیمجلسبررسیخواهدشد.

نظرمساعدهندبهپیشنهادبیسابقهایرانبرای
توسعهمیدانگازیفرزاد
تسنیم-یکمقامنفتیهندگفت:دراقدامیکهمیتواندموجب
گشودهشدنفصلیجدیددرروابطتهرانودهلینوشود،احتماال
شرکتهایهندیپیشنهادایرانبرایانعقادقراردادمشارکتدر
تولید برای توسعه میدان گازی فرزاد ب را خواهند پذیرفت .یک
منبع آگاه در وزارت نفت هند گفت شرکت های هندی احتماال
پیشنهاد ایران برای انعقاد قرارداد مشارکت در تولید برای توسعه
میدان گازی فرزاد ب در بلوک فارسی را خواهند پذیرفت و در این
صورت فصلی جدید در روابط تهران و دهلی نو گشوده می شود.

رشد 20هزاردرصدیوارداتایرانازانگلیس
ایسنا-تازه ترینآمارگمرکایرانحاکیازافزایششدیدتجارت
غیرنفتی ایران و انگلیس در دو ماهه نخست سال  1392است.
به طوری که در این مدت واردات ایران از انگلیس از نظر وزنی و
ارزشیبهترتیب 20235و 180درصدافزایشیافت.ایراندردو
ماهه نخست سال جاری بالغ بر 126هزار و 172تن انواع کاال به
ارزش تقریبی 55.6میلیون دالر از انگلیس وارد کرد .این میزان
واردات از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب  20235.81و180.22
درصد نسبت به مدت مشابه در سال  1391افزایش یافته است.

مهلتنصبواستفادهازسامانه هایفروشگاهیتا۳۱
خردادتمدیدشد
تسنیم -معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی
با اع�لام خبر تمدید مهلت اع�لام نصب و استفاده از سامانه
های فروشگاهی تا پایان خرداد ماه  ،مشخصات ماشین های
فروشگاهی مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور را اعالم کرد.

ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
�� ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺰرگ ﺑﺎ

ﺳﺎﺑﻘﻪ  ٣٥ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰا�ﺶ

ﻧﻘﺪ�ﻨﮕ� ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎر�ﺖ وﺟﺬب

ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻨ� ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ
 %٣۶ﺳﻮد ﺗﻀﻤﻴﻨﯽ دارد

ﺗﻠﻔﻦ٠۵١١٨۵۵٣٢۵۶:

یوان

خبر

ریال عربستان درهم امارات هرگرم طالی18عیار

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران
در سال جاری میالدی را منفی  1.1درصد پیش بینی و اعالم
کرد اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج خواهد شد و رشد
مثبت  0.7درصدی را تجربه خواهد کرد.
به گ��زارش خبرگزاری تسنیم بانک جهانی در جدیدترین
گ��زارش خود موسوم به «دورنماهای اقتصاد جهانی» رشد
اقتصادی ایران در سال گذشته میالدی را منفی  1.9درصد

سكه یك گرمی اونس جهانی(دالر) بورس ایران
1386.6

در پایان معامالت روز گذشته تاالر شیشه ای ،شاخص کل با تداوم روند صعودی خود
 ۵۱۵واحد افزایش یافت و در جایگاه ۴۸هزار و ۳۳۳واحدی تثبیت شد .ارزش بازار
سرمایهنیزباافزایش 3هزارمیلیاردتومانیبهبیشاز ۲۳۰هزارمیلیاردتومانرسیده
است.بهگزارشفارس،رشدشاخصبورساوراقبهادارازابتدایهفتهجاریآغازشده

شاخص کل

مقدار

48333.3

تغییر

515.4

قیمت انواع
تلویزیون
(تومان)

برند

سونی ۳۲

سونی ۴۰

ال جی ۴۷

ال جی ۴۲

سامسونگ ۴۰

سامسونگ ۴۶

مدل

32EX650

40EX650

47LM76100

42LM76100

40ES7770

46ES6980

قیمت

بانک جهانی :اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می شود
اعالم کرد .بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی رشد
منفی اقتصاد ای��ران در سال  ۲۰۱۳کمتر خواهد شد و در
سال  ۲۰۱۴رشد مثبت اقتصاد ایران ازسرگرفته خواهد شد.
بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میالدی را
منفی  1.1درصد پیش بینی کرده است که کمتر از رقم منفی

وبارشدبیشاز 2500واحدیکانال های 47و 48هزارواحدیراپشتسرگذاشت.
براساس این گزارش ،ارزش کل بازار سهام با افزایش 3هزار میلیاردی طی روزهای
اخیربهبیشاز 230هزارمیلیاردتومانرسید.ارزشمعامالتدیروزتاالرشیشه ای
بهبیشاز 227میلیاردتومانباجابجاییبیشاز 616میلیونبرگسهمرقمخورد.

 1.9درص��دی سال قبل از آن اس��ت .بر اس��اس این گزارش
اقتصاد ایران در سال  ۲۰۱۴از رکود خارج خواهد شد و رشد
مثبت  0.7درصدی را تجربه خواهد کرد .صندوق بین المللی
پول نیز در گزارشی که آوریل سال  ۲۰۱۳منتشر کرده رشد
اقتصادی ایران در سال  ۲۰۱۲را منفی  1.3درصد اعالم

1.960.000

3.200.000

3.967.800

و این رقم برای سال  ۲۰۱۳را مثبت  1.1درصد پیش بینی
کرده است.
بانک جهانی همچنین تراز حساب های جاری ایران در پایان
سال  ۲۰۱۲را منفی  0.1درصد تولید ناخالص داخلی این
کشور اعالم کرده و از احتمال افزایش این رقم به منفی 2.5
درصد در سال  ۲۰۱۳و منفی  3.3درصد در سال ۲۰۱۴
خبر داده است.

گزارش

مشاور اقتصادی دکتر روحانی اعالم کرد:

برنامه دولت تدبیر و امید برای حذف یارانه دو دهک پردرآمد و افزایش یارانه 3.5میلیون بیکار
افراد ثروتمند نیازی به یارانه نقدی ندارند بلکه آنها نیازمند امنیت سرمایه گذاری هستند

ناصری

نفر مذکور تنها نیمی از یک دهک جامعه را تشکیل می دهند ،بنابراین اگر به دو دهک
ثروتمندیارانهنقدیندهیمواینپرداختبهنوعدیگریباشد،یارانهنقدی 3.5میلیوننفر
بیکار 4برابرخواهدشد؛بنابراینبااجرایچنینبرنامهایعدالتبهتربرقرارمیشود».

economic@khorasannews.com

مشاوراقتصادیرئیسجمهورمنتخب،بااعالماینکهدولت«تدبیروامید»مصمم
بهاحیاوبازسازیسازمانمدیریتبرایتخصیصبهینهمنابعاستوباانتقاداز
«پرداختیکسانیارانههاینقدیبیناقشارفقیروغنیوپردرآمدوکمدرآمدوحتیبرخی
ازافرادیکهممکناستنیازیبهیارانههاینقدینداشتهباشند»تصریحکرد«:بایدگفت
کهافرادثروتمندنیازیبهاینیارانهنقدیندارندبلکهآنهانیازمندامنیتسرمایهگذاری
هستند .بر این اساس است که باید حتم ًا عدالت را برقرار کنیم و این به معنای برقراری
مساواتنیست».بهگزارشخبرگزاریمهر،محمدباقرنوبختکهیکشنبهشبدربرنامه
زندهتلویزیونیپایشدرموردبرنامههایاقتصادیحسنروحانی،رئیسجمهورمنتخب
مردمدریازدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریسخنمیگفتبابیاناینکه«بایدبه
اینموضوعتوجهکردکهباآغازبهکاردولتیازدهمدرسال 92وپایاندورهکارایندولت
درسال96وضعیتمعیشتمردمچگونهبهبودیافتهاست»تصریحکرد«:هرخانوارایرانی
بایداحساسکندکهقدرتخریدشهرسالنسبتبهسالبعدازآنافزایشیافتهاست».
مشاور اقتصادی حسن روحانی با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم در خرید از بازار با
احساس کمبود مواجه می شوند ،گفت« :باید کاری کنیم که قدرت خرید در سال 92
نسبتبهسال 91افزایشبیابد.براساسآخرینگزارشهایبانکمرکزیقدرتخرید
مردمدرسال( 90کارگرانوکارمندان)بهشدتکاهشیافته،حتیاگرحقوقثابتآنها
افزایشیافتهباشدقدرتخریدشانکاهشیافتهاست».
▪ ▪برنامههای 3گانهدولتآینده

نوبخت با بیان اینکه «سه نوع برنامه برای دوره سال های  92تا  96در نظر گرفته ایم»،
گفت:یکیازاین برنامه هابرنامه«خوشبینانه» است .او افزود«:مردم انتظاردارند با این
انتخاب خود دکتر روحانی بتواند از مزیت ها و توانایی های خود در عرصه بین المللی
و دیپلماسی سیاسی خود در کنار سایر مزیت ها استفاده کند تا بتواند تحریم های
ظالمانه ای که حتی با عرف های بین المللی نیز در تضاد است را از طریق مذاکره تقلیل
دهد تا در نهایت بتوانیم تهدیدها و تحریم ها را کاهش و گشایش هایی را ایجاد کنیم اما
این موضوع به منزله این نیست که از اهداف ملی خود عبور کنیم ».مشاور اقتصادی
حسن روحانی ،دو برنامه دیگر دولت اورا «واقع بینانه» و «بدبینانه» ذکر کرد و گفت:

ﯾﮏ ﺑﺎب وﯾﻼ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل

واﻗﻊ در �ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٥ﺟﺎده ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد ﺑﻪ ﻓﺮ�ﺪوﻧ�ﺎر-
ﺷﻬﺮ� ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻬﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژ ﺗﻘﺮ�ﺒ�  ٩٢٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
زﻣﻴﻦ و  ١٦٠ﻣﺘﺮ ز�ﺮﺑﻨﺎ در دو واﺣﺪ و�ﻼ�� ﻣﺠﺰا
ﺑﺎ اﻣ�ﺎﻧﺎت �ﺎﻣﻞ )ﻣﺒﻠﻪ( ،ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ،ﻣﺤﺼﻮر و
ﻧﮕﻬﺒﺎﻧ�  ٢٤ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ �ﺎﻣﻞ ،در ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﺟﺎده و ﻣﺸﺮف ﺑﻪ در�ﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻ� ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ� ﻓﻮق ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ� رﺳﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎنﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪازﺳﺎﻋﺖ١٠اﻟ�١٥ﺑﺎﺷﻤﺎره:
 ٠٩١٥٣١١٥٨٨٦ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
)در ﺿﻤﻦ اﻣ�ﺎن ﺗﻌﻮ�ﺾ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ �ﺎ ﻣﻠ� در ﻣﺸﻬﺪ
وﺟﻮد دارد(

 /٩٢١٢٢٩١٥م

 /٩٢١٢٣١٨٨م

▪ ▪اجرایطرحهاینیمهتمام

«البتهانتظارنداریمکهبرنامهبدبینانهاجراییشوداماچنینبرنامهایراآمادهکردهایم».

▪ ▪ قطعیارانهنقدیپردرآمدهادردولتتدبیروامید؛افرادثروتمندنیازمندامنیت
سرمایهگذاریهستند

عضو تیم اقتصادی رئیس جمهور منتخب با اشاره به «پرداخت یکسان یارانه های نقدی
بین اقشار فقیر و غنی و پردرآمد و کم درآمد که ممکن است حتی برخی از آنها نیازی به
یارانههاینقدینداشتهباشند»،تصریحکرد«:متاسفانهدرحالحاضرافرادیهستند
که فاقد هر گونه درآمدی می باشند ».او تصریح کرد« :در عین حال ،باید گفت که افراد
ثروتمندنیازیبهاینیارانهنقدیندارندبلکهآنهانیازمندامنیتسرمایهگذاریهستند.
بر این اساس است که باید حتم ًا عدالت را برقرار کنیم و این به معنای برقراری مساوات
نیست ».این کارشناس اقتصادی اعالم کرد« :طبق آمار رسمی اعالم شده توسط مرکز
آمار در حال حاضر بیش از  3.5میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که با درآمد صفر
زندگی می کنند .براساس تعاریف مربوط به بیکاری ،اگر این افراد حتی یک ساعت در
هفتهبدونمزدکارنکردهباشندبیکارمحسوبمیشوندکهالبتهبااینتعریفسختگیرانه
بازهم3.5میلیونبیکاردرکشوروجوددارد».نوبختتاکیدکرد«:عدالتحکممیکندبا
همانچشمیکهبهافرادفاقددرآمدنگاهمیکنیم،بهافرادغنینگاهنکنیم 3.5.میلیون

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در مورد بهبود فضای کسب و کار عنوان
کرد :برخی از مراکز که رتبه بندی بهبود فضای کسب و کار را انجام می دهند تعریف
ویژه ای دارن��د و مولفه های ویژه ای را برای آن در نظر می گیرند .در حال حاضر در
کشور  450هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست بخش خصوصی است که می تواند
به سمت تقاضا و یا عرضه حرکت کند .اگر به سمت تقاضا برود افراد می توانند این پول
را وارد بازارهای ارز و سکه کنند که باعث ایجاد تقاضا و افزایش قیمت می شود .بخشی
از افزایش قیمت ها در این بازارها در سال گذشته ناشی از این امر بود اما اگر همین
نقدینگی به سمت تولید برود باعث مهار تورم خواهد شد زیرا باعث تولید می شود .وی
همچنیندربارهبرنامه هایدولتتدبیروامیدبرایمسکنگفت:برنامهساختمسکن
مهر ادامه خواهد یافت و یک برنامه مسکن استیجاری نیز در کنار آن انجام خواهد شد.

▪ ▪بایدنقدینگیکنترلشود

ویدرموردتورموتاثیرآندرزندگیمردمگفت:تورمنهتنهادرزندگیخانوارهاومعیشت
آنهاتاثیرداردبلکهمیتواندبرارزشپولملی،ثباتوامنیتاقتصادی،بهبودفضایکسب
وکاروبهبوداشتغالتاثیرداشتهباشد.راههایمهارتورمهمانراههاییاستکهتورمبه
جامعهتزریقمیشودوبایدمسدودشود.تورمافزایشقیمتکاالهابهصورتقابلمالحظه
دریکدورهنسبت ًاکوتاهاست.اینپدیدهدربازارکاالاتفاقمیافتد،زمانیکهعرضهتقاضا
نامتوازنشودقیمتهاباالمیرود.زمانیکهتقاضابرعرضهفزونییابدقیمتهاافزایش
می یابد .رایج ترین راه هایی که باعث می شود تقاضا بیشتر از عرضه شود نقدینگی
است.نوبختادامهداد:رابطهمستقیمیبینتورمونقدینگیوجودداردوبایدنقدینگی
کنترل شود .بر اساس برنامه چهارم مناسب ترین رشد برای نقدینگی 20درصد است.
رشد اقتصادی از طریق تولید ایجاد می شود گرچه رشد اقتصادی بر اساس برنامه های
اقتصادی8درصددرنظرگرفتهشدهاستاماکارشناسانمیگویندکهدرحالحاضررشد
اقتصادیمنفیاستولیبههرحالبایدسعیکنیمبهتولیدرشددهیمکهبهعرضهمنجر
شود تا در نهایت برابری در عرضه و تقاضا ایجاد گردد .در این حالت نباید از طریق واردات
عملکردزیرااینامربهمعنایایجادکاربرایکارگرانچینیوباغدارانآرژانتینیاست.

3.307.080

4.064.300

4.480.000

اخبار
توضیحاتوزیرصنعتدربارهعملكردشركت
دخانیاتقانعکنندهبود

غضنفری:تولیدسیگاردرداخل
صددرصدافزایشیافتهاست

حسین بردبار -سوالنادرقاضیپورنمایندهارومیهازوزیرصنعت
معدن وتجارت درباره عملكرد شركت دخانیات و انتقادهای وی به
واردات قاچاق سیگار و ضعف در تولید داخلی این محصول موجب
شدمهدیغضنفریبرخالفخواستهخویشازرشدصددرصدی
تولید سیگار در داخل كشور طی سه ماهه اول سال خبر دهد و
سرانجام با توضیحاتش بتواند نماینده سوال كننده را قانع كند .به
گزارشخبرنگارمجلسخراساننادرقاضیپوردرسوالخودبابیان
این كه تولید سیگار داخلی پاسخگوی مصرف آن نیست و با قاچاق
فراوان این محصول مواجه هستیم خواهان توضیحات وزیر صنعت
درباره اجرایی نكردن برنامه پنجم توسط شركت دخانیات شد .به
گفتهنمایندهارومیهبهدلیلوارداتقاچاقسیگارهایغیراستاندارد
وارد بازار می شود و در  8ماهه اول سال  91نیز  40درصد افزایش
واردات سیگار خارجی داشته ایم كه نشان می دهد افزایش تولید
درداخلنداریم.امامهدیغضنفریدرپاسخبابیاناینكهدرسال
 91نسبت به سال  90درمجموع  12درصد افزایش تولید سیگار
داشتهایمكهاینرقمرابرایسال 92معادل 17درصدپیشبینی
میكنیمافزود:برآوردمصرفسیگارسال 63.8،90میلیاردنخبود
كه این رقم برای سال 92را 65میلیارد نخ پیش بینی می كنیم كه
نشانگررشدمصرفسیگاراست.ویبابیاناینكهامورتصدیگری
شركت دخانیات از وزارت صنعت انتزاع یافته و به بخش خصوصی
واگ��ذار شده است اف��زود :تنها ام��ور حاكمیتی شركت دخانیات
به وزارت صنعت انتقال یافت و  55درص��د سهام آن به صندوق
بازنشستگی فوالد واگذار گردید كه به وزارت كار انتقال یافته است
بنابراینازسالگذشتهاینشركتدیگربهوزارتصنعتتعلقندارد.

مخالفت مجلس با فوریت طرحی برای
تمدیدجذباعتباراتعمرانیبودجه91
خبرنگارپارلمانی-نمایندگانمجلسشورایاسالمیدرجلسه
علنی دی��روز با دو فوریت و یك فوریت طرح تمدید مهلت جذب
اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه
سال  1391کل کشور مخالفت کردند طرحی كه درصورت رای
آوردن آن مهلت تخصیص اعتبارات عمرانی بودجه  91تا پایان
شهریور92تمدیدمیشد.بهگزارشخبرنگارمجلسخراسانابتدا
نمایندگانبا 118رایموافق 36،رایمخالفو 10رایممتنعاز
مجموع آرای 217نماینده حاضر در جلسه ،با دو فوریت این طرح
مخالفت کردند و در ادامه با 103رای موافق 34،رای مخالف و9
رایممتنعاز 217نمایندهحاضربهیکفوریتآننیزرایندادند.
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