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خودروهای بی کیفیت سال آینده
۳درصد ارزان می شود

یادداشت

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

ارز وطال

دالر

یورو

پوند

یوان

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سكه یك گرمی

اونس جهانی

بورس ایران

مشهد

) 250(34.250

) 400( 38.400

) 300(49.300

5.450

9.400

1.036.000

10.120.000

) 10.000( 10.120.000

5.330.000

2.780.000

1.850.000

(دالر)

مقدار

80.236

تهران

) 43( 34.182

) 156( 37.802

) 330( 49.400

5.450

9.312

1.033.700

10.140.000

) 20.000 (10.105.000

5.360.000

2.810.000

1.900.000

)-13(/1.244

تغییر

+870

مذاکرات نفتی و برقی وزیر انرژی روسیه در تهران

محمد حقگو

economic@khorasannews.com

رئیس اتاق بازرگانی تهران خبرداد:

نواک :افزایش تولید نفت حق ایران است

کاهش تعرفه واردات و دو سوال حمایتی
از دولت!

مناطق آزاد

عکس و شرح

شاخص کل

شاخص

گزارش عملکرد  10ماهه بودجه دولت منتشر شد

تماسظریف باکری برای رفع ابهاماتبانکیبرجام تخصیص تنها  43درصد بودجه عمرانی

وزیر انرژی روسیه گفت :ایران
حق دارد ب��رای افزایش تولید
نفت خود راهی منحصر به فرد
داشته باشد .به گ��زارش شانا،
الکساندر نواک بعدازظهر دیروز
پس از دیدار با بیژن زنگنه ،وزیر
نفت در جمع خبرنگاران درباره این که آیا اعتقاد دارید که ایران باید از طرح
تثبیت تولید نفت مستثنی شود ،تصریح کرد :این موضوع را با وزیر نفت ایران
بررسی کردیم .تولیدکنندگان اصلی نفت باید با یکدیگر هماهنگ باشند ،اما
از آنجا که سطح تولید نفت ایران در دوران تحریم پایین آمده است ،ما موضع
ای��ران مبنی بر تالش برای افزایش تولید و احیای سهم خود در بازارهای
جهانی را به طور کامل درک می کنیم .وزیر انرژی روسیه افزود :در چارچوب
هماهنگی میان کشورهای تولیدکننده اصلی نفت (کشورهای عضو و
غیراوپک) ایران حق دارد یک راه منحصر به فرد را برای افزایش تولید نفت خود
داشته باشد .زنگنه نیز ،پس از دیدار با نواک اظهارکرد :همکاری با روسیه به
عنوان یک سیاست پایدار در برنامه های ما قرار دارد .ایران و روسیه می توانند
در بخش سوآپ نفت و گاز همکاری مناسبی داشته باشند .وزیر انرژی روسیه
روز گذشته دیداری نیز با حمید چیت چیان وزیر نیرو داشت که مهمترین نتیجه
آن قرارداد ساخت نیروگاه  1400مگاواتی در ایران بود .ساخت نیروگاه
اتمی ،احداث سیستم انتقال برق بین دو کشور و همچنین نوسازی واحدهای
تولید انرژی از دیگر زمینه های همکاری دو طرف است.

سال  94را در حالی به پایان می بریم که تولیدکنندگان
خرد و کالن نسبت ًا زیادی ،ترجیح دادند کرکره واحدهای
خود را پایین بکشند و عطای تولید را به لقایش ببخشند.
کارخانه  50ساله سفال کرمان ،چندین و چند کارخانه
سیمان،کارخانهفوالدسهندزنجانویابرخیکارخانههای
مشهورتر مانند لوازم خانگی آزمایش از این دسته بودند.
این در حالی بود که هم و غم دولت در این سال به صنعت
خودرو معطوف بود.
اعطای مجوز دو فقره تسهیالت  500میلیارد تومانی و
تامین منابع وام خودرو به میزانی حدود  2500میلیارد
تومان از این دست کمک ها را شامل می شدند .این در
حالی است که عم ً
ال نه تحولی در بازار خودرو اتفاق افتاده
و نه به واسطه تحرک بخش تولید خودرو ،سایر بخش ها
خروج از رکود را تجربه کرده اند .از سوی دیگر برای سال
آینده ،کاهش بازه تعرفه های واردات از  4تا  75درصد به
 5تا  55درصد توسط سازمان توسعه تجارت هدف گذاری
شده است .با این حال جای دو سوال اساسی در خصوص
حمایت های دولت از صنعت باقی است.
اول این که اگر چه رییس جمهور چندی پیش از محدود
بودن حمایت از خودروسازان خبر داده است ،اما باز در
برنامه های وزارت صنعت ،معلوم نیست دقیق ًا حمایت
از این صنعت نورچشمی به چه ص��ورت و تاکی ادامه
خواهد یافت؟
و دوم این که با وجود کاهش بازه تعرفه های موجود ،و
وضعیت رکود صنعت ،آیا این امر به منزله زمینه سازی
برای نابودی هر چه بیشتر صنعت نیست؟ در این راستا
اگر چه کاهش قاچاق کاال هدف این کار عنوان می شود،
اما آیا سیاستگذاران می توانند تضمین دهند که با کاهش
تعرفه برای تشویق به ورود قانونی این کاالها انگیزه قاچاق
کاال از بین می رود؟

تسنیم -رئیس شورای رقابت از کاهش۳درصدی قیمت خودروهای بیکیفیت در سال ۹۵خبر داد .رضا شیوا با اشاره به اینکه سه فاکتور
تورمبخشی ،کیفیت و بهرهوری در دستور العمل قیمتگذاری خودرو مورد بررسی قرار میگیرد ،افزود :در دستورالعمل قیمت گذاری
خودرو جریمه و پاداش 3درصدی برای شرکتهای خودروسازی در نظر گرفته شده است.

رئیس ات��اق ب��ازرگ��ان��ی تهران
از تماس ظریف با ک��ری برای
رف��ع اب��ه��ام��ات بانکی اج��رای
ب��رج��ام خبر داد .ب��ه گ��زارش
تسنیم ،مسعود خوانساری در
یک نشست اظهار کرد :برخی
مسائل بانکها و بیمههای خارجی در ارتباط با ای��ران هنوز وج�ود دارد.
مشکالت بانکهای درجه دو و سه تقریبا در حال حل شدن است اما مسائل
مربوط به بانکهای درجه یک حل نشده است .وی اف��زود :بانکها برای
ارتباط با ایران جریمههای زیادی به آمریکا دادهاند اما آقای ظریف قول داده
است که این مشکل برطرف شود .رئیس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد :در
تماس آقای ظریف با آقای جان کری صحبت شده است تا این مشکل برطرف
شود .خوانساری افزود :بانکهای اروپایی نگران تشخیص ناصحیح میان
تحریمهای اولیه و اتمی هستند .در همین حال روزنامه انگلیسی بلومبرگ
در گزارشی اعالم کرد :بانکهای آمریکایی به دلیل این که تحریمهای پیش
از هستهای که همچنان به قوت خود باقی است ،نمیتوانند پولهای ایران را
آزاد کنند .هیچ کدام از بانکهای بزرگ اروپایی هم از ترس جریمه آمریکا،
جرات حرکت در این راستا را ندارند .به گزارش فارس بلومبرگ با نقل قول
از یک بانکدار سابق نوشت که پرداخت پول به ایران به  6ماه زمان نیاز دارد.
بسیاری از بانکهای اروپایی مجبور به امضای توافقاتی با وزارت دادگستری
آمریکا هستند که ارتباطات آن ها با ایران را محدود می کند.

تجارت

گ���زارش عملکرد ب��ودج��ه 10
م��اه��ه دول���ت ن��ش��ان م��ی ده��د
تنها  43درصد بودجه عمرانی
محقق شده است .بانک مرکزی
گزارش عملکرد ده ماهه بودجه
دول��ت در س��ال  94را منتشر
کرد .این گزارش نشان می دهد از مجموع 47هزار و  385میلیارد تومان
بودجه مصوب عمرانی در سال  ،94طی دهماه تنها  43درصد یعنی 20هزار و
 420میلیارد تومان تخصیص یافته است .لذا می توان گفت  57درصد بودجه
عمرانی کشور تا پایان دی ماه محقق نشده است.از سوی دیگر به گزارش
اقتصاد آنالین ،دولت در این بازه زمانی  ٧٩ ،هزار و  ٨٨5میلیارد تومان
درآمد مالیاتی به دست آورده و  ١٢٨هزار و  ٩٣٣میلیارد تومان هزینه کرده
است .به این ترتیب تا دی ماه سال  5٢ ،٩٤هزار و  ٧٤میلیارد تومان کسری
بودجه عملیاتی برای دولت ایجاد شده است که در نهایت دولت مجبور شده تا
عمدت ًا با فروش نفت ،بخش زیادی از این کسری را جبران نماید.این گزارش
در بخش دیگر بیانگر این است که در  ١٠ماهه سال جاری  5٨هزار و ١5٤
میلیارد تومان درآمد از محل مالیاتها به دست آمده که نسبت به مدت مشابه
سال قبل  ٧/٧درصد افزایش را نشان می دهد.هم چنین بررسی درآمدهای
مالیاتی دولت نشان می دهد کارکنان بخش عمومی  36.3درصد ،کارکنان
بخش خصوصی  16.9درصد و کارکنان مشاغل نیز  18.4درصد نسبت به
سال گذشته بیشتر مالیات داده اند.

بودجه

گندم

توافق برای تاسیس نخستین
منطقه آزاد تأمین مالی در ایران

آیا درست است بازرگان ایرانی درقرن
 21چمدان پول به روسیه ببرد؟!

مجلس کلیات الیحه دودوازدهم بودجه
 ۹۵را تصویب کرد

واردات گندم در سال آینده فقط برای
صادرات مجدد است

با حضورترکان مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای
عالی مناطق آزاد تجاری کشور و محمد فطانت
رئیس سازمان بورس تفاهمنامه مشترک به منظور
استفاده از ظرفیتهای تأمین مالی از طریق بازار
سرمایه در مناطق آزاد به امضا رسید .به گزارش
فارس،رئیس سازمان بورس در این مراسم عنوان
کرد :بازار سرمایه میتواند از طریق ایجاد پایگاهها
و ارتباطات مستحکمتر در مناطق آزاد رشد خود را
بیش از پیش توسعه دهد .ترکان نیز بر لزوم تأمین
مالی از طریق بازار سرمایه و ورود سرمایه خارجی
تأکید کرد و گفت  :به زودی منطقه آزاد تأمین مالی
بههمتطهماسبمظاهریرئیسکلاسبقبانک
مرکزی تشکیل و راهاندازی میشود.

حسین بردبار -رئیس ات��اق مشترک ای��ران و
روسیه در دیدار با هیات تجاری روس با بیان این
که از حجم کنونی مبادالت ایران وروسیه احساس
غبن می کنیم گفت:حجم تجارت ایران با برخی
از کشورهای همسایه به  10تا  15میلیارد دالر
میرسد اما حجم تجارت با روسیه  2میلیارد دالر
استکهقانعکنندهنیست.عسگراوالدیازشفاف
نبودن نقل وانتقال پولی میان ایران و روسیه نیز
گالیه کرد وگفت :آیا درست است درقرن 21برای
انجام یک معامله ،بازرگان ایرانی به روسیه چمدان
پول ببرد؟! وی گفت :درحال حاضر تعرفه گمرکی
میان دوکشور هنوز شفاف نیست و نقل وانتقال
پولی نیز با مشکالتی مواجه است.

محمد اکبری  -مجلس شورای اسالمی کلیات
الیحه دودوازده���م بودجه سال  ۹۵را تصویب
کرد تا به این ترتیب سرنوشت الیحه اصلی بودجه
و بررسی آن در صحن علنی مجلس به پس از
تعطیالت نوروز موکول شود .به گزارش خراسان
بر اساس ماده واحده این الیحه ،به دولت اجازه
داده میشود در دو ماهه اول سال  ۹۵مطابق
احکام و ج��داول قانونی بودجه  ،94بر مبنای
دو دوازدهم ارقام مصوب آن ،اقدام کند .محمد
باقرنوبخت رئیس س��ازم��ان مدیریت و برنامه
ریزی در دفاع از این الیحه انتظار اجرای برجام
و وابستگی درآمد بودجه به نفت را علت تأخیر در
ارائه آن عنوان کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بر اساس تولید
و واردات گندم  ،کشور نیازی به واردات ندارد و
گندم موجود بیش از نیاز است گفت :قرار است
گندم وارد و فرآوری شود و برای استفاده در صنایع
آرد  ،ماکارونی و نشاسته تولید و مجدد ًا صادر شود.
به گزارش تسنیم ،حجتی گفت :از آنجا که گندم
مشمول قیمت گ��ذاری اس��ت بنابراین واردات
این محصول در بخش دولتی و خصوصی کنترل
میشود.دوروزقبل،خبرگزاریمهربهنقلازمعاون
سازمان توسعه تجارت ،از مذاکرات وزیر کشاورزی
با صنعت خبر داده و گفته بود :وزیر جهاد خواستار
ممنوعیت واردات گندم و وزیر صنعت خواستار
وضع تعرفه  ۴۰درصدی بدون ممنوعیت است.

از سقوط قیمت تخم مرغ تا صعود
قیمت لیمو شیرین
گ���زارش ج��دی��د ب��ان��ک م��رک��زی در م���ورد قیمت
موادغذایی در خ��رده فروشی های تهران(هفته
منتهی به  21اسفند) نشان می دهد که اگرچه
قیمت تخم مرغ نسبت به ماه قبل ح��دود 17.2
درصد کاهش پیدا کرده است ،اما قیمت اغلب میوه
ها افزایش یافته است.

بازار خبر
بازداشتمتهماصلیپروندهدکلنفتیگمشده
فارس -متهم اصلی پرونده دکل فورچونا
مشهور به دکل گمشده نفتی که دورهای
مدیریت بر یک شرکت نفتی متعلق به
صندوق بازنشستگی نفت را بر عهده
داش��ت هفته گذشته توسط قوه قضاییه بازداشت شد.
شنیده شده است فشارهای سنگینی برای آزادی این متهم
از سوی افراد ذی نفوذ به قوه قضائیه وارد میشود.

بانکهای ایرانی  ۴۸۰میلیون یورو گشایش
اعتبار کردند
مهر -با گذشت  ۵۰روز از اجرایی شدن
برجام ،بانکهای ایرانی از طریق بانک
تجارتی ایران و اروپا افزون بر مبلغ ۴۸۰
میلیون یورو گشایش اعتبار کردند .در
این راستا مبلغ  ۱۰۸میلیون یورو مربوط به بانک صنعت و
معدن و مابقی متعلق به بانکهای دیگر است.

«سنوات»از سال  ۹۵معاف از مالیات است
تسنیم-پسازاصالحقانون مالیاتهای
مستقیم و ابالغ آن ،از سال  ۹۵طبق بند
 ۵م��اده  ۹۱ای��ن قانون کسر مالیات از
سنوات غیرقانونی است.

در جستجوی روشی که فیروزه را خرد نکند!
معدن فیروزه نیشابور مدتهاست نیازمند بهینهسازی
روشاستخراجیاستچراکهباروشهایقدیمیسنگ
های قیمتی خرد و غیرقابل استفاده می شوند .مسئول
دفترفنیمعدنفیروزهنیشابوردرگفتوگوبااقتصادنیوز
در این باره می گوید :آتشباری روش مناسبی نیست و
شایدروشهایسنتیکهبراساسآناستادکارهابازدن
ضربه به رگه های سنگ ،فیروزه را استخراج می کنند
بهتر باشد اما باید به فکر روش جدید و تکنولوژی برای
استخراج فیروزه بود .او از مکاتبات با دانشگاه ها و وزارت
صنعت برای توسعه تکنولوژی استخراج هم میگوید که
البته تاکنون بی نتیجه بوده است.

ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى
ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ و داروﯾﯽ

 /٩٤٥١٠٥٥٢ل

 /٩٤٥١٠٥٤٨ل

ﺟﻬﺖ ﺑﺎزارﺎﺑ ،ﺗﻮزﻊ و ﭘﺨﺶ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺎزار
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ  ،ﭘﺰﺷ
و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻤﺎﻟ ،ﺟﻨﻮﺑ ،رﺿﻮ ﻧﻤﺎﻨﺪه ﻓﻌﺎل
ﻣ ﭘﺬﺮد .واﺟﺪﻦ ﺷﺮاﻂ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮاﺑﻖ و رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
آدرس اﻤﻴﻞ
estekhdam@behbanshimi.ir
و ﺎ ﺷﻤﺎره ﻓﺲ
 ٠٢١-۶۶۵٨١٢٩٢ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻨﺪ.

 /٩٤٥٠٩٢٧٢ف

 /٩٤٤٩٦٤٦٠آ

اﻣﻼک ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﻮاﻣﻴﻦ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
رد

آدرس

ﭘﻼ ﺛﺒﺘ

١

ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ -ﻧﺒﺶ
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ٢

 ٨٤٢٦ﻓﺮﻋ از
١٤اﺻﻠ ﺑﺨﺶ ٩
ﻣﺸﻬﺪ

٢
٣
٤
٥

ﻋﺮﺻﻪ
ﻧﻮع ﺎرﺑﺮ
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

 ١٣٥ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺠﺎر
ﻫﻤ©  ٣٢٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺴﻮﻧ دردو ﻃﺒﻘﻪ

٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺗﺨﻠﻴﻪ

٧٢٨٫٣٢٠٫٠٠٠

ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺗﺠﺎر
ﻣﺴﻮﻧ

٣٢٠

ﻣﺴﻮﻧ
)آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ (

١٥٣

١٤٦

٣٨٨٫٥

١٢٦

٤٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

*

١١٣٫٤٣

١٫٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺗﺨﻠﻴﻪ

٣١٩

 ١٤٢٥ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ١٠
واﺣﺪ در  ٥ﻃﺒﻘﻪ

٤٣٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺳﺮﺧﺲ¯ -ﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ
ﺳﻴﺪ¯ﺎﺑﻠ )دﺧﺎﻧﻴﺎت( ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ
ﻏﺮﺑ  ١٣٫٨ﺳﺮﻧﺒﺶ ﭘﻼ٣٥ °
ﻣﺴﻮﻧ
ﺳﺮﺧﺲ-ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ
٢٢٧٢
)آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ (
-١٣ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﻮم
ﻣﺸﻬﺪ -ﻣﻮﺳﻮ ﻗﻮﭼﺎﻧ -
ﻣﺴﻮﻧ
٤٧٢٨٧
ﻣﻮﺳﻮ ﻗﻮﭼﺎﻧ  ١٤ﭘﻼ٤ °
)آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ (
ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪ ٦
ﻣﺸﻬﺪ -ﻣﻴﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎز -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻼ °ﻓﺮﻋ ﻣﺠﺰا از
ﭘﻼ ٤ °اﺻﻠ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﻮﻧ
ﻣﻴﻼد ﺷﻤﺎﻟ  -ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻼد
 ٩ﻣﺸﻬﺪ
ﺷﻤﺎﻟ  ١٤و ١٦
١٧٠٤

اﻋﻴﺎن )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻪ )رﺎل(

وﺿﻌﻴﺖ

زﻣﺎن ،ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ درﺎﻓﺖ ﭘﺎﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات:

زﻣﺎن درﺎﻓﺖ ﭘﺎ¯ﺖ ﻫﺎ از ﺗﺎرﺦ اوﻟﻴﻦ روز درج آﮔﻬ ﺑﻪ ﻣﺪت  ١٥روز ¯ﺎر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎن درﺎﻓﺖ ﭘﺎ¯ﺖ ﻫﺎ واﺣﺪ ادار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ ﻣﺪﺮﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧ ¹ﻗﻮاﻣﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﺴﺘ در ﭘﺎ¯ﺖ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ ¯ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ  ٠٥١٣٧٦٥٢٤٧٤و  ٠٥١٣٧٦٥١٥٦٤و  ٠٥١٣٧٦٥٥٥٣٠واﺣﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
ﻫﺰﻨﻪ آﮔﻬ روزﻧﺎﻣﻪ از ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﺪه اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﺑﺎﻧ ¹ﻗﻮاﻣﻴﻦ در ﻗﺒﻮل ﺎ رد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﺎم دارد.

 /٩٤٥١٠٢٢١ب

 /٩٤٤٩٩٦٧٨ت

CMYK

