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رئیسجدیدگمرک:مشکالتترخیصکاالهایاساسیودارودرکوتاه ترینزمانحلمی شود
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رینگیت مالزی دالرکانادا

یوان
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خبر

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی اونس جهانی(دالر) بورس ایران

مشهد

33.000 50.500 43.800 33.000

10.000

5.100 32.000

8.700

8.900

1.111.000

2.300.000 3.450.000 5.550.000 11.200.000 11.000.000

تهران

33.000 50.500 43.800 33.000

10.200

5.100 32.000

8.700

8.900

1.112.700

2.280.000 3.450.000 5.580.000 11.180.000 11.000.000

بازار خبر
رشد 7.4درصدیمصرفبنزینازابتدایامسال

شانا -مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از تامین
کافیبنزینتابستانیخبردادوگفت:باوجودرشد 7.4درصدی
مصرفبنزینازابتدایامسالتانیمهشهریور،اینفرآوردهبهمیزان
کافیدرسراسرکشورتوزیعشدهاست.

گزینهمعاونتارزیبانکمرکزینهاییشد
فارس -با تأیید رئیس کل بانک مرکزی ،غالمعلی کامیاب برای
معاونتارزیبانکمرکزینهاییشد.کامیاببهعنوانگزینهنهایی
معاونتارزیبانکمرکزیانتخابشدهاست.ویهم اکنونعضو
هیئت مدیره بانک ایران زمین است و پیش از این به عنوان مدیر
عاملشرکتخدماتانفورماتیکبانکمرکزیفعالیتمی کرد.
ولیازآنجاکهبازنشستهاست،صدورحکمویازطرفرئیسکل
بانکمرکزیمنوطبهتأییدهیئتوزیرانشدهاست.همچنین،در
زمانریاستکلیابراهیمشیبانیبربانکمرکزی،کامیابمدیرکل
ارزیومحمدجعفرمجردمعاونارزیبانکمرکزیبود.شنیده ها
حاکیاستدرصورتتأییدهیئتوزیران،ویمعاونتآیندهارزی
بانکمرکزیراعهده دارخواهدشد.

ایرانتوافقخریدیکمیلیونتنگندمازپاکستانرالغوکرد  
تسنیم -درحالی که وزیر امنیت غذایی پاکستان خبر لغو معامله
خرید یک میلیون تن گندم این کشور از سوی ایران را تایید کرده
استیکیازمقاماتدیگراینوزارتخانهگفت:ایراناحتماالبهجای
گندمکاالیدیگریازپاکستانواردخواهدکرد.

سخنگویاتاقبازرگانیایران:اولیننشستشورای
گفت وگودردولتروحانیسه شنبهبرگزارمی شود
فارس -علی درستکار سخنگوی اتاق بازرگانی ایران از افتتاح
شورایگفت وگویدولتجدیدوبخشخصوصیباحضورمعاون
اولرئیس جمهوردرروزسه شنبهجاریخبرداد.دولتگذشتهدر
سال پایانی فعالیت خود حضور اعضای دولت در جلسات شورای
گفت وگورامتوقفکردهبود.

آغازمذاکراتایرانبایککشوراروپاییبرایصادراتگاز
فارس -مذاکرات ایران با یک کشور اروپایی برای صادرات گاز
آغاز شد .پس از عقد قراردادها و تفاهم نامه صادرات گاز با برخی
از کشورهای آسیایی به تازگی مذاکراتی به منظور صادرات گاز با
یک کشور اروپایی انجام شده است که بر اساس این مذاکرات گاز
ایران از طریق خاک ترکیه و یک کشور واسط به این کشور اروپای
غربی ارسال می شود .در خور یادآوری است مذاکرات صادرات
گاز با این کشور اروپایی در دولت دهم صورت گرفته بود اما بنابه
دالیلیازجملهبهبهانهتحریممعلقماندولیازاوایلتابستانجاری
برای بار مجدد و به صورت جدی این مذاکرات از سر گرفته شد.

رئیس جدید گمرک ایران گفت :در کوتاه مدت سعی خواهیم کرد مشکالتی
که اخیرا در زمینه ترخیص بعضی از کاالهای اساسی و دارو در گمرک به
وجودآمدهراباایجادهماهنگی هایالزمحلکنیم.بهگزارشایسنا،مسعود
کرباسیان که در مراسم معارفه خود سخن می گفت با بیان این که گمرک

باگذشتبیشازیکماهازمصوبهشورایعالیکاربرای
افزایش ۱۵هزارتومانیبننقدیو ۱۰هزارتومانیحق
مسکن کارگران ،وزیر کار افزایش  ۱۵هزار تومانی بن نقدی را
ابالغ کرد اما سرنوشت افزایش  ۱۰هزار تومانی حق مسکن
کارگران همچنان در ابهام قرار دارد .نایب رئیس کانون عالی
شورای اسالمی کار در گفت وگو با تسنیم ،با اشاره به تصویب
افزایشحقمسکنکارگراناز۱۰هزارتومانبه۲۰هزارتومان
گفت :مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش بن کارگری از
۳۵هزار تومان به ۵۰هزار تومان دیروز از سوی ربیعی وزیر کار
ابالغ شد .محمد احمدی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم ،با
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شورایاسالمیکارافزود:اینمصوبهازاولمردادماهبایدتوسط
کارفرمایانبهکارگرانپرداختشود.درهمینحال،رئیسهیئت
مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور اظهار داشت:
افزایش حق بن نقدی از اختیارات شورای عالی کار است و این
شورامیتواندراسادراینبارهتصمیمگیریکند،اماافزایشحق
مسکنبایدبهتاییدهیئتوزیرانبرسد.علیبیگیبابیاناین که

ادعای مقامات دولت دهم درباره تصویب افزایش حق مسکن
کارگراندرآخرینجلسههیئتدولتدهمتابهامروزدستاوردی
برای کارگران نداشته است بیان داش��ت :ما همچنان منتظر
سرنوشتافزایش 10هزارتومانیحقمسکنکارگرانهستیم.
ویادامهداد:ازوزیرتعاون،کارورفاهمیخواهیمکهاگرموضوع
افزایش حق مسکن در هیئت دولت دهم مطرح نشده است ،وی
این موضوع را برای تصویب به هیئت وزی��ران ببرد تا درب��اره آن
تصمیم گیری شود .پیش از این اسدا ...عباسی وزیر کار دولت
دهم از تصویب افزایش ۱۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در
آخرینجلسههیئتدولتدهمدرمشهدخبردادهبود.

گزارش

کلید دولت یازدهم در آستانه گشودن قفل صادرات
عطاء ا ...ناصری

▪ ▪عضوهیئتمدیرهانجمنتولیدکنندگانفوالد 40:هزار
تن،صادراتیکروزتولیدفوالدکشوراست

economic@khorasannews.com

در حالی ک��ه تولید کنندگان ب��زرگ محصوالت
صادراتی ،به وی��ژه تولیدکنندگان ف��والد از اعمال
محدودیت ه��ای ص��ادرات��ی گله مند هستند و از انباشت
محصوالت خود در انبارها بدون وجود مشتری خبر می دهند
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به جلسات مختلف وزارت
صنعت با تشکل ها برای تسهیل ممنوعیت صادرات تعدادی از
کاال ها ،می گوید« :برقراری شرایط جدید صادراتی شامل تمام
کاالهای صادراتی شده و طی روزه��ای آینده توسط وزارت
صنعت اع�لام م��ی ش���ود ».حمید ص��اف��دل در گفت وگو با
خبرگزاری تسنیم ،با اشاره به این که اساس ًا دولت یازدهم در
برنامه 100روزه خود در ممنوعیت و محدودیت های صادراتی
قصد انجام تجدید نظرهایی را دارد ،اظهارداشت :هنوز به
صورت رسمی تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده و فقط
پیشنهادهایی توسط وزارت صنعت به دولت ارائه شده است.
▪ ▪صافدل :در بخش فوالد و پتروشیمی هنوز تصمیم قطعی
گرفته نشده است

او با اش��اره به این که هم اکنون وزارت صنعت با تشکل و
معاونت های مختلف در اتخاذ تصمیمات جدید صادراتی
جلساتی را برگزار کرده است ،افزود :تمام این پیشنهادها با

مشاوروزیراعالمکرد:

برنامه وزارت راه و شهرسازی برای
اعطایتسهیالتبلندمدتخریدمسکن

بانك صادرات سر.غدیر

گل گهر بانك اقتصاد نوین سر.امید ایران خودرو
2046

افزایش ۱۵هزار تومانی بن نقدی کارگران ابالغ شد؛
افزایش ۱۰هزار تومانی حق مسکن در ابهام
اشاره به این که علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
افزایش بن کارگری از مبلغ ۳۵هزار تومان به ۵۰هزار تومان را
ابالغکرد،اظهارداشت:حقمسکنکارگرانهنوزابالغنشدهو
در هیئت دولت در حال بررسی است .وی تأکید کرد :اجرای
مصوبهافزایشحقمسکنمنوطبهتأییدیههیئتدولتاستکه
پس از تأیید می تواند عملیاتی شود .نایب رئیس کانون عالی

نباید به وسیله ای برای حل اختالف بین سازمان های مختلف اقتصادی
تبدیل شود ،اظهار کرد :هر یک روز توقف کاال در گمرک معادل است با یک
درصد ارزش آن کاال به این ترتیب ما باید راهی پیدا کنیم تا ترخیص کاالهای
موجود در گمرک به بهترین نحو و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

نگاه به تسهیل فرآیند تجارت و توسعه بازارهای جدید انجام
خواهد گرفت به نحوی که با اعمال تمام نظرات تصمیمات
نهایی اتخاذ می شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن بیان این مطلب که در بخش
فوالد و محصوالت پتروشیمی هنوز تصمیم قطعی برای تغییر
در صادرات آن ها لحاظ نشده است ،افزود :بخشی از تغییرات

ممنوعیت ردیف های کاالی صادراتی موافقت دولت را می
طلبد که در همین زمینه وزارت صنعت در حال رایزنی و ارائه
پیشنهادهای خود است .سال گذشته در پی محدودیت های
ارزی به وجود آمده و همچنین در راستای تامین نیاز بازار
داخلی ص���ادرات برخی محصوالت از جمله برخی اقالم
پتروشیمی و محصوالت فوالدی ممنوع اعالم شد.

در همین ح��ال بهادر احرامیان ،عضو هیئت مدیره انجمن
تولیدکنندگانفوالددرگفت وگوباایسنابااشارهبهاین کهسهمیه
ص��ادرات  40هزار تنی فقط شامل یک روز تولید فوالد کشور
می شود،گفت:هم اکنونروزانه 40تا 50هزارتنفوالددرکشور
تولید می شود و به دلیل ممنوعیت صادرات در چند ماه گذشته
مقدار قابل توجهی محصوالت فوالدی در کارخانه ها انباشت
شدهوبهفروشنرفتهاست.اوبااشارهبهاین کههم اکنونعرضه
بر تقاضا در بازار محصوالت فوالدی پیشی گرفته است ،گفت:
امیدواریم هرچه زودتر صادرات محصوالت فوالدی و نه شمش
بهطورکاملآزادشود.درهمینحالدبیرانجمنتولیدکنندگان
فوالد نیز با انتقاد ازممنوعیت چند ماهه ص��ادرات محصوالت
فوالدی گفت :براساس پی گیری های ما مشخص شد که وزیر
صنعتنیزبااعمالمحدودیتیاممنوعیترویصادراتمخالف
است و امیدواریم در همین راستا صادرات محصوالت فوالدی به
زودیآزادشود.ازسویدیگرکرمانشاهی،معاونسازمانتوسعه
تجارت هم در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این که مجوز صادرات
محصوالت فوالدی را ستاد تنظیم بازار صادر کرده است ،گفت:
اگر فوالدسازان و پتروشیمی ها نیاز بازار داخلی را تامین کنند
مشکلی برای صادرات وجود نخواهد داشت .وی در عین حال
از لغو ممنوعیت صادرات برخی کاالها در آینده نزدیک خبر داد.

باتوجهبهاینکهمسئوالنوزارتراهوشهرسازیبرافزایشقیمت
مسکنطییکی-دوسالاخیروپایینآمدنارزشوام 20میلیون
تومانی خرید مسکن اذعان داشته و معتقدند قدرت خرید مردم
کاهش یافته و مبلغ وام پرداختی کمکی به خانه دار شدن مردم
نمی کند،درقالبطرح هایجدیدازقبیلراه اندازیبازاررهن
و بازار رهن ثانویه درصدد افزایش قدرت خرید خانه برآمده اند.

حسینعبدهتبریزیکههفتهپیشبهعنوانمشاورامورمدیریتو
تامینمنابعمالیوزیرراهوشهرسازیمنصوبشد،بهایسناگفت:
با توجه به اینکه توان مالی گروه های کم درآمد و زوج های جوان
کم است باید به منظور افزایش قدرت خرید این اقشار تسهیالت
بلند مدت برای خرید مسکن از سوی دولت پرداخت شود؛ به
طوری که با صدور مجوز بانک مرکزی همه بانک های تجاری

بتوانند صندوق های سپرده گذاری ایجاد کنند و به خریداران
وام های بلند مدت بپردازند .در این زمینه وزیر راه و شهرسازی
نیز تاکید دارد :برای خانه دار شدن مردم باید حداقل  70تا 90
درصد قیمت خانه در قالب تسهیالت به مردم داده شود که این
امر در صورتی امکان پذیر است که بانک ها توان مالی الزم برای
پرداختراداشتهباشند.

رئیس سازمان توسعه تجارت :شرایط جدید صادرات کاالها در روزهای آینده توسط وزارت صنعت اعالم می شود.

عکس :آرشیو

اخبار

نادران :بخش اعظم منابع صندوق
توسعه ملی در خارج بلوکه شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان
این که بخش اعظم منابع صندوق توسعه ملی در خارج از کشور
بلوکه شده است اظهار داشت :مفهوم ساده برداشت دولت
از صندوق توسعه ملی این است بانک مرکزی در حساب ها،
حساب سازی کند که دولت این مقدار به ما ارز فروخته وباید
این مقدار به دولت ریال بدهیم که خرج کند این کار یعنی چاپ
پول پرقدرت و باالبردن پایه پولی و افزایش تورم .الیاس نادران
در گفت وگو با مهر ،در مورد راهکارهای دولت برای جبران
کسری بودجه که در الیحه اصالحیه بودجه  92مطرح شده بود
اظهار داشت :دولت راحت ترین راه را برای تامین مالی خود
در اصالحیه بودجه برگزید که برداشت از صندوق توسعه ملی
است .نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان
این که دولت قبلی هم بر برداشت از صندوق توسعه ملی برای
جبران کسری بودجه خود تاکید داشت ادامه داد :هم اکنون
صندوق توسعه ملی در کار نیست ،باید از واقعیت ها صحبت
ک��رد ،بخش اعظم منابع صندوق توسعه ملی در کشور های
مختلف بلوکه است و اجازه انتقال به ایران ندارد .نادران تاکید
کرد :دولت حق برداشت از منابع مالی صندوق توسعه ملی جز
در مواردی که در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده ندارد،
اگر اضطراری وجود دارد باید آن را با راه حل های اضطراری
حل کرد نه این که دولت صندوق توسعه ملی را به عنوان سرمایه
خود تلقی و هر وقت اراده کرد از آن برداشت کند ،دولت قبلی
هم همین کار را می کرد.

مجمعجهانیاقتصاد:ایراندررتبه۲۱
بزرگ تریناقتصادهایجهانقراردارد
مجمع جهانی اقتصاد با انتشار تازه ترین گزارش خود از اقتصاد
جهان از ارتقای  ۴پله ای ای��ران در رتبه بندی بزرگ ترین
اقتصادهای جهان در سال  ۲۰۱۲خبر داد و افزود :ایران با
تولید ناخالص داخلی  548.9میلیارد دالری در سال ۲۰۱۲
به رتبه  ۲۱بزرگ ترین اقتصادهای بزرگ جهان صعود کرده
است .پیش از این شمس الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد به
نقل از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رتبه ایران دربین
اقتصادهای بزرگ جهان را  ۱۷اعالم کرده بود .به گزارش
تسنیم ،مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین گ��زارش خود
موسوم به گزارش رقابت پذیری جهانی از رتبه  ۲۱اقتصاد ایران
میان  ۱۴۸کشور جهان خبر داد .تولید ناخالص داخلی ایران
در سال  ۲۰۱۲به  548.9میلیارد دالر رسید و ایران در جایگاه
بیست و یکمین اقتصاد بزرگ دنیا در این سال قرار گرفت.

 /٩٢٢٤٤٦٦٧م

 /٩٢٢٤٢٦٨١ب
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