
گروه اقتصاد: پس از آنكه نمايندگان مجلس شوراى 
ــى از اجراى  ــالمى راى به كاهش درآمدهاى ناش اس
ــارى دادند،  ــال ج ــدى يارانه ها در س ــون هدفمن قان
ــبت به عدم  ــوى مقامات دولتى نس ــدارها از س هش
ــده اين قانون در  توانايى در اجراى از پيش تعيين ش
ــور شدت گرفت.  مشاور معاونت برنامه ريزى و  كش
نظارت راهبردى با بيان اين كه هنوز چگونگى هزينه 
ــدى  يارانه ها در صحن علنى  منابع مربوط به هدفمن
ــيده است، گفت: در پى اين  مجلس به تصويب نرس
ــش مى يابد و يا  ــه نقدى كاه ــه يا ميزان ياران مصوب
تعدادى از افراد از دريافت يارانه محروم خواهند شد 
در غير اين صورت سهم بخش توليد و دولت كاهش 
ــه در گفت وگو با  ــد يافت.دكتر محمد كردبچ خواه
ايسنا، درباره تصويب درآمد 50 هزار ميليارد تومانى 
براى اجراى قانون هدفمندى  يارانه ها در سال جارى 
ــنهاد دولت مبنى  اظهار كرد: نمايندگان مجلس با پيش
ــزار ميليارد تومانى براى اجراى اين  بر درآمد 120 ه
ــزار ميليارد تومانى  ــون و همچنين افزايش 30 ه قان
ــيون تلفيق مخالفت كردند.وى درباره  مصوبه كميس
ــا توجه به كاهش  ــى پرداخت يارانه نقدى ب چگونگ
ــراى اين  ــده براى اج ــر گرفته ش ــاى درنظ درآمده
ــوز چگونگى هزينه اين منابع  قانون تصريح كرد: هن
ــخص نشده است و در جلسه علنى مجلس براى  مش
منابع تصميم گرفته شده است.مشاور معاونت برنامه 
ريزى و نظارت راهبردى در پاسخ به اينكه آيا ميزان 
ــت: رييس مجلس  ــدى كاهش مى يابد، گف يارانه نق
ــنهاد داد كه از مبلع 50 هزار  ــالمى پيش ــوراى اس ش
ــته 42 هزار ميليارد  ــال گذش ميليارد تومان مطابق س
ــود  تومان به پرداخت يارانه نقدى اختصاص داده ش
ــرى در پرداخت يارانه صورت نگيرد.كردبچه  تا تغيي
با بيان اين كه اين موضوع در حد يك پيشنهاد مطرح 
شده و بايد در جلسه علنى مجلس مورد بررسى قرار 
بگيرد، افزود: در صورتى كه اين پيشنهاد به تصويب 
ــد و طبق مصوبه كميسيون تلفيق عمل شود 22  نرس
ــارد تومان به پرداخت يارانه نقدى،  هزار و 500 ميلي
ــان به توليد، حدود پنج  ــزار و 500 ميليارد توم 13 ه
ــت و درمان و 9 هزار  ــارد تومان به بهداش هزار ميلي
ميليارد تومان به دولت اختصاص داده مى شود كه در 
چنين شرايطى يا ميزان يارانه نقدى كاهش مى يابد و 
ــار از دريافت يارانه محروم خواهند شد.  برخى اقش
وى همچنين تاكيد كرد:  در صورتى كه پيشنهاد رييس 
مجلس شوراى اسالمى به تصويب برسد سهم بخش 
ــت كاهش مى يابد  ــت، توليد و همچنين دول بهداش
ــكل  ــه دولت در تامين مخارج خود با مش و در نتيج
ــد و احتماال اين كاهش منابع دولت  روبرو خواهد ش
پروژه هاى عمرانى را تحت تاثير قرار مى دهد.همچنين 
ــئول در معاونت برنامه ريزى و نظارت  يك مقام مس
ــش اعتبارات  ــور، نتيجه كاه ــردى رئيس جمه راهب
ــدى يارانه ها از 120 به 50 هزار ميليارد تومان  هدفمن
ــه 92 در مجلس را احتمال اختالل ارزى در  در بودج
ــازار، واردات8/5 ميليارد دالر فرآورده  نفتى، كاهش  ب
ــكيل بازار غير رسمى  ــديد اعتبارات عمرانى، تش ش
ــرد و در عين حال  ــور اعالم ك ــطح كش انرژى در س
ــاس مصوبه مجلس، با وجود افزايش 30  گفت: براس
درصدى قيمت سوخت در سال جارى، احتماال هيچ 
ــد باقى نمانده و از آن مهم تر  منبعى براى بخش تولي
ــاهد افزايش مبلغ يارانه نقدى مردم نخواهيم  اينكه ش
بود.امير باقرى در گفت وگو با مهر مجموعه اقدامات 
ــاز اول هدفمندى يارانه ها،  دولت در زمينه اجراى ف
ــريح كرد و در ادامه  ــتاوردهاى آن را تش نتايج و دس
ــنهاد  به بيان برنامه ها، نتيجه مذاكرات با مجلس، پيش
ــالجارى  درآمد 120 هزار ميليارد تومانى دولت در س

از محل هدفمندى يارانه ها و تصويب درآمد 50 هزار 
ميليارد تومانى در مجلس پرداخت.

آخرين وضعيت رشد اقتصادى، نرخ تورم 
و بيكارى و ضريب جينى

ــئول در معاونت برنامه ريزى و نظارت  اين مقام مس
ــه آمار  ــت: مقايس راهبردى رئيس جمهور اظهار داش
ــان مى دهد نرخ رشد  ــد اقتصادى مركز آمار نش رش
ــط دوره 89- اقتصادى از رقم 5/5 درصد براى متوس

ــال 90 رسيده است كه  84 به عدد 5/3 درصد در س
ــاهد0/8 درصد كاهش در آن هستيم  بدين ترتيب ش
ــد اقتصادى بدون نفت  ــه نرخ رش و همچنين مقايس
ــت. در همين حال،  ــز بيانگر كاهش0/6 درصد اس ني
مقايسه نرخ بيكارى مركز آمار نشان مى دهد اين نرخ 
ــالهاى 89-84 به12/3  ــط11/5 درصد در س از متوس
درصد افزايش يافت و نرخ تورم نيز از متوسط14/9 
ــد  ــت.وى افزود: رش درصد به21/5 افزايش يافته اس
ــتناد  ــدون ميعانات گازى به اس ــادرات غيرنفتى ب ص
ــط دوره 89-84 به  ــرك از 20 درصد متوس آمار گم
ــد واردات نيز از نرخ  27 درصد ارتقا يافته و نرخ رش
ــت،  ــيده اس 11 درصد به منفى 4 درصد كاهش رس
ــد نقدينگى  همچنين با مديريت دولت نرخهاى رش
ــط27/7 درصد  ــده به گونه اى كه از متوس كنترل ش
ــت.رئيس امور برنامه  به19/4 درصد كاهش يافته اس
ــت برنامه ريزى و نظارت  ريزى اقتصاد كالن معاون
راهبردى رئيس جمهور در ادامه به وضعيت ضريب 
ــاره و اضافه  ــت، اش جينى كه بيانگر توزيع درآمد اس
كرد: در بخش شهرى به استناد آمار ارائه شده توسط 
ــى از0/3979 در طى  ــران، ضريب جين مركز آمار اي
ــال 90  ــدد 0/3578  در س ــال هاى 89- 84 به ع س
كاهش يافته و در بخش روستائى از 0/3767 در طى 
سال هاى 89- 84 به رقم0/3394 كه در هر دو حوزه 
ــان دهنده بهبود شرايط است،  شهرى و روستائى نش
ــبت مخارج دهك دهم به دهك اول در  همچنين نس
ــه 10 برابر و در مناطق  ــهرى از 14 برابر ب مناطق ش

ــتائى نيز از رقم17/7 برابر به12/5 برابر كاهش  روس
يافته است.

نياز به واردات8/5 ميليارد دالر 
فرآورده  نفتى خواهيم داشت

ــات واصله از  ــق اطالع ــت: مطاب ــرى اظهار داش باق
ــئول تامين انرژى، در صورت ادامه  ــتگاه هاى مس دس
ــد واردات حداقل معادل8/5  ــور نيازمن اين روند كش
ميليارد دالر فرآورده نفتى است تا بتواند اين افزايش 
ــال  ــش دهد. لذا دولت در س تقاضاى انرژى را پوش
جارى با هدف مديريت مصرف انرژى و اجراى گام 
ــازى يارانه ها، پيشنهاد افزايش  دوم قانون هدفمند س
ــال 1392 ارائه نمود.  قيمت ها را در اليحه بودجه س
ايده اصلى نيز بدين شكل بود كه با توجه به نرخ ارز 
مبادله اى 2500 تومان حداقل نيمى از مسير قانون به 
ــال باقيمانده از  ــد و نيم ديگر نيز در دو س انجام برس
ــاله پايانى برنامه پنجم به انجام  اجراى قانون و دو س

رسد.
هشدار نسبت به اختالل ارزى

 در بازار و كاهش شديد اعتبارات عمرانى
ــاد كالن معاونت  ــزى اقتص ــور برنامه ري ــس ام رئي
برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور گفت: 
ــرايط  ــت اين نكته را توضيح دهم كه در ش الزم اس
ــى چنانچه فاز دوم را انجام ندهيم و يا اقدام هاى  فعل
الزم كنترل مصرف و قاچاق فرآورده هاى نفتى انجام 
نشود شاهد برخى مشكالت خواهيم بود كه به برخى 
ــاره مى كنم. همانگونه كه توضيح دادم، در  از آنها اش
صورت ادامه روند موجود حداقل نيازمند واردات8/5 
ــتيم كه براى تامين آن  ميليارد دالر فرآورده نفتى هس
الزم است در سال 92 معادل اين رقم را از درآمدهاى 
نفتى دولت صرف نماييم. بدين ترتيب از يكسو عرضه 
ــازار ارز ايران معادل اين رقم كاهش مى يابد  ارز در ب
ــرف واردات فرآورده نفتى  ــت كه ص زيرا مجبور اس
ــوى ديگر، به دليل اينكه از سهم درآمد  ــود و از س ش
نفتى دولت خرج مى شود، لذا مخارج عمرانى دولت 
ــادل ريالى اين رقم و در حدود 19 هزار ميليارد  را مع

ــاب  ــان كاهش خواهد داد و در مجموع با احتس توم
عدم تخصيص 10 هزار ميليارد تومان از محل اجراى 
ــبت به اليحه  فاز دوم ،كل مخارج عمرانى دولت نس
ــزار ميليارد تومان كاهش خواهد يافت و در  تا 29 ه
واقع مى توان گفت هزينه هاى عمرانى دولت در سال 
1392 بسيار ناچيز خواهد شد. لذا ادامه روند موجود 
ــرايط محدوديت هاى  و عدم اجراى فاز دوم و در ش
ــال 1392 هم منجر به اختالل هاى شديد  ارزى در س
ــارج عمرانى دولت  ــود و هم مخ ــازار ارز مى ش در ب
ــگاه بدبينانه پيش  ــش مى دهد حتى در يك ن را كاه
ــود كه اگر نتوانيم به دليل تحريم واردات  بينى مى ش
فرآورده را انجام دهيم به لحاظ مازاد تقاضاى موجود 
در بازار شاهد ايجاد بازارهاى موازى خريد و فروش 
ــيم. باقرى  فرآورده نفتى و با قيمت هاى باالترى باش
خاطر نشان كرد: پيش بينى مى شود در ادامه وضعيت 
ــويم و هم  ــش در بازار ارز ش ــم دچار تن موجود ه
مخارج عمرانى دولت به شدت نسبت به اليحه افت 
ــمى و موازى سوخت توسط  كند و هم بازار غيررس
ــود، لذا همچنانكه اجراى  ــور ايجاد ش دالالن در كش
فاز دوم مى تواند پيامدهائى اقتصادى به همراه داشته 
ــد، عدم اجراى آن نيز در شرايط فعلى پيامدهاى  باش
ــه نبايد از آنها  ــت ك ديگرى را به همراه خواهد داش
غافل بود.سرانجام اين مقام مسئول در معاونت برنامه 
ــور ادامه داد:  ــزى و نظارت راهبردى رئيس جمه ري
مصوبه كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى با اين 
ــد قيمت حاملهاى انرژى در  رويكرد كه حداقل رش
ــال جارى ايجاد شود، پيشنهاد كرد قيمت حامل ها  س
به طور متوسط 30 درصد اضافه شده و سرجمع منابع 
هدفمند سازى يارانه ها با احتساب رديف هاى بودجه 
ــا به 50 هزار ميليارد تومان افزايش يابد و  اى يارانه ه
ــن رقم معادل22/5 هزار ميليارد تومان بين مردم  از اي
توزيع شود و13/5 هزار ميليارد تومان به بخش توليد 
ــود و  ــا 9 هزار ميليارد تومان به دولت داده ش و نهايت
ــيون ميزان منابع تخصيصى بابت  بدين ترتيب كميس

يارانه نقدى به مردم را تا حدود نصف كاهش داد.

واكنش دولتى ها به تصويب كاهش درآمدهاى هدفمندى يارانه ها در مجلس شوراى اسالمى

هشدار نسبت به كاهش شديد يارانه اختصاصى به توليد

ــاى نقدى از محل  ــركان گفت: افزايش يارانه ه اكبر ت
ــا، معاون  ــزارش ايلن ــدارد.  به گ ــى ن ــدر منع ارث پ
ــت در گفت وگو با ايلنا  ــبق برنامه ريزى وزارت نف اس
ــادى در  ــه اقتص ــوص الزامات تحقق حماس درخص
سالجارى گفت: حتى اگر روش هاى عقاليى و صحيح 
در اقتصاد كشور بكار گرفته شود، بايد دانست حماسه 
ــت، بلكه اصالح روش ها  ــادى كارى فورى نيس اقتص
ــت.وى گفت: پيش شرط ايجاد  آغاز يك حماسه اس
يك حماسه اقتصادى، بازگشت به عقل و علم است، 
چراكه در سال هاى اخير عقل وعلم منزوى شده است؛ 
ــى نامه هايى به رئيس  ــاتيد حوزه اقتصاد ط بهترين اس
ــدار دادند  ــاى دولت هش ــبت به روش ه جمهور نس
ولى متاسفانه موثر فايده نبود. تركان، تعطيلى سازمان 
ــوراهاى عالى را مصداق  مديريت و برنامه ريزى و ش
انزواى عقل در اقتصاد كشور دانست و گفت: با تعطيلى 
اين مراكز، نظام تصميم گيرى عقلى به انزوا رفته است. 
وقتى عقل وعلم به انزوا برود نتايج خوبى در پى ندارد. 
ــاب صحيح مردم  ــدوارى كرد تا با انتخ ــراز امي وى اب
ــات، عقل وعلم مجددا در نظام تصميم گيرى  در انتخاب
ــود.  معاون اسبق برنامه ريزى وزارت  كشور محور ش
نفت در پاسخ به اين سوال كه صنعت نفت چه روندى 
را در اين 8 سال طى كرده است؟ گفت: صنعت نفت 
ــور از موفقيت هاى نسبى در برخى از قسمت ها و  كش
ــمت هاى ديگر برخوردار است.  عدم موفقيت در قس
ــبى اين صنعت در توسعه ساخت داخل  موفقيت نس
ــگاه اخير  ــت.  بدين معنى كه در نمايش تجهيزات اس
دستاوردهاى صنعت نفت، توليدات خوب و تحسين 
برانگيزى ارائه شده بود كه بايد از توليدكنندگان تقدير 

ــتيابى وزارت نفت به  ــر تركان افزود: عدم دس كرد.اكب
اهداف برنامه از موارد عدم موفقيت صنعت نفت است. 
وزارت نفت يكسرى اهداف بلندپروازانه را براى خود 
ترسيم كرد و اعتبارات خود را بر روى آنها پخش كرد، 
ــدند و به  نتيجه آنكه پروژه ها با كمبود اعتبار مواجه ش
نتيجه نرسيدند. وى تصريح كرد: در طول اين 8 سال، 
هنوز يك پروژه نفتى كه در اين دولت آغاز شده باشد، 
ــت.تركان گفت: اميدواريم دولت  به اتمام نرسيده اس
ــاى 12،15،16،17 و 18 را حداقل  بتواند حداقل فازه
ــون اين فازها به اتمام  ــاند چ به مرحله راه اندازى برس
ــا به دليل ميدان  ــيد. وى افزود: اين فازه نخواهد رس
ــورهاى حوزه خليج فارس از اهميت  ــترك با كش مش

ــرارداد آنها به زمان  ــتند و عقد ق بااليى برخوردار هس
ــناس  ــدارت مهندس زنگنه بر مى گردد .اين كارش ص
حوزه نفت در ادامه با اشاره به تصويب اهداف صنعت 
ــط هيات دولت (منتشره در روزنامه  نفت كشور توس
رسمى كشور - تاريخ 1391/12/26) گفت: تحقق اين 
اهداف امكان ناپذير است.وى براى نمونه افزود: ما در 
سال سوم برنامه پنجم و هم اكنون روزانه 600 ميليون 
ــد مى كنيم ولى در اهداف صنعت  مترمكعب گاز تولي
ــاره شده  نفت، توليد 1470 ميليون مترمكعب گاز اش
ــت.اين كارشناس حوزه نفت  كه امرى غير ممكن اس
ــوالى مبنى بر وجود شائبه در كيفيت  ــخ به س در پاس
بنزين هاى توليدى پااليشگاه ها گفت: پااليشگاه اراك 

كه به تازگى به بهره بردارى رسيده، بنزين را با باالترين 
استانداردها توليد مى كند.  وى افزود: قرارداد بهسازى 
ــت آقاى نعمت زاده در  ــگاه در زمان مديري اين پااليش
ــركت پااليش و پخش به امضا رسيده ولى بخاطر  ش
اتمام پروژه بايد از مسئوالن اين دولت تشكر كرد. وى 
افزود: در حاليكه شركت توتال فازها را در 60 ماه اجرا 
ــور  ــد، قراردادهايى با مدت زمان 35 ماه در كش مى كن
بسته شد كه به نتيجه هم نرسيده ولى اگر اين فازها در 
ــد، بايد دست مسووالن  70 ماه هم به بهره بردارى برس
ــيد.تركان در عين حال گفت: صنعت نفت در  را بوس
حدود 70 درصد به خودكفايى رسيده كه بايد از دست 
اندركاران و توليدكنندگان داخلى تشكر كرد. وزير راه 
ــخ به سوال  ــازندگى در پايان در پاس و دفاع دولت س
ايلنا مبنى برطرح افزايش چند برابرى يارانه هاى نقدى 
ــط برخى از كانديداها گفت: افزايش  ــده توس ارائه ش
ــاى نقدى از محل ارث پدر منعى ندارد! تركان  يارانه ه
ــون هدفمندى يارانه ها،  ــت: باتوجه به الزامات قان گف
ــق افزايش حامل هاى  ــش يارانه ها از طري ميزان افزاي
انرژى، قبوض و ساير هزينه هاى مردم محقق خواهد 
ــاس، آيا جامعه آمادگى افزايش چند  ــد.  بر اين اس ش
برابرى قيمت بنزين و گاز را دارد؟ كانديداهاى محترم 
ــوال پاسخ دهند.وى در عين حال گفت:  بايد به اين س
تصميم گيرى در خصوص ميزان افزايش يارانه ها، تنها 
در دست رئيس جمهور نيست و نياز به قانون دارد. اين 
كارشناس اقتصادى، همچنين افزايش حقوق كاركنان 
ــب با نرخ تورم كارى صحيح دانست  دولت را متناس
و گفت: تورم بر افراد جامعه على الخصوص كارمندان 

فشار ايجاد كرده است.

معاون اسبق وزير نفت:
افزايش يارانه هاى نقدى از محل ارث پدر منعى ندارد

گزارش شنبه  ٢٨ اردیبهشت -٧ رجب  ١٤٣٤ -١٨ می ٢٠١٣ - سال دوازدهم - مشاره  ٣١٩٦اخبار کوتاه  ٤   اقتصادی
آخرين آمار واردات كشور

گمرك ايران جزئيات واردات خودرو، برنج، گوشى 
ــيگار را در فروردين ماه  ــاك و س تلفن همراه، پوش
امسال اعالم كرد. آمارهاى گمرك ايران نشان مى دهد: 
واردات خودروى سوارى در فروردين ماه امسال در 
حالى به 518 دستگاه به ارزش 12 ميليون دالر رسيده 
است كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه در سال 91 
ــتگاه به ارزش 32 ميليون دالر) 68  (هزار و 637 دس

درصد كاهش نشان مى دهد.
ــوارى وارداتى در  ــر خودروى س ــن قيمت ه ميانگي
فروردين ماه سال 92 مبلغ 22 هزار و 736 دالر بوده 
كه نسبت به سال گذشته، با افزايش14/74 درصدى 
مواجه شده است. از 518 دستگاه خودروى سوارى 
ــال، 486  ــور در فروردين ماه امس ــده به كش وارد ش
دستگاه به ارزش 11 ميليون و 161 هزار دالر از مبدا 
امارات متحده عربى، 16 دستگاه به ارزش 298 هزار 
دالر از مبدا جمهورى كره، 10 دستگاه به ارزش 204 
ــتگاه نيز به ارزش  ــزار دالر از مبدا كويت و 6 دس ه

115 هزار دالر از مبدا ساير كشورها بوده است.
ــال جارى 898  ــال، در فروردين ماه س در همين ح
ــون دالر به خارج  ــتگاه خودرو به ارزش 7 ميلي دس
ــده، اين در حالى است كه صادرات  كشور صادر ش
ــزار و 380  ــال قبل 3 ه ــابه س خودرو در مدت مش

دستگاه بوده است.
ــوارى صادراتى در  ــن قيمت هر خودروى س ميانگي
ــزار و 770 دالر بوده  ــال جارى 7 ه فروردين ماه س
ــال گذشته با افزايش38/26 درصدى  كه نسبت به س

مواجه شده است.
ــد صادراتى  ــورهاى مقص طى اين مدت، عمده كش
خودروهاى سوارى ايران نيز عراق، اوكراين و چين 
بوده اند؛ به نحوى كه در مجموع 898 دستگاه خودرو 
ــده كه سهم عراق در اين ميان، 849   از ايران صادر ش
ــهم  ــتگاه به ارزش 6 ميليون و 613 هزار دالر، س دس
اوكراين 48 دستگاه به ارزش 355 هزار دالر و سهم 

چين 1 دستگاه به ارزش 9 هزار دالر بوده است.
ــال جارى 19 تن گوشى  همچنين در فروردين ماه س
تلفن همراه به ارزش 3 ميليون و 443 هزار دالر وارد 
ــت كه اين ميزان در  ــده، اين در حالى اس ــور ش كش
ــال گذشته 19 تن به ارزش 3 ميليون  مدت مشابه س
ــت. امارات متحده عربى،  و 691 هزار  دالر بوده اس
ــى  جمهورى كره و چين 3 مبدا اصلى واردات گوش

تلفن همراه به كشور بوده است.
ــزار و 356 تن  ــال جارى 113 ه در فروردين ماه س
ــور  ــون دالر وارد كش ــه ارزش 131 ميلي ــج ب برن
ــبت به سال  ــت. واردات اين محصول نس ــده اس ش
ــد افزايش وزني و101/78 درصد  قبل،57/51  درص
ــت. در مدت مشابه سال  ــي داشته اس افزايش ارزش
ــته ميزان واردات برنج به كشور 72 هزار تن به  گذش

ارزش 65 ميليون دالر بوده است. 
ــتان 3 مبدا اصلى  ــد، امارات متحده عربى و پاكس هن
ــور گزارش شده است.براساس  واردات برنج به كش
ــال جارى، حدود  ــرك، در فروردين ماه س آمار گم
ــه ارزش 185 هزار دالر وارد  ــاك ب 26 تن انواع پوش

كشور شده است. 
واردات اين كاالها نسبت به سال قبل 62/06 درصد 
ــي داشته  كاهش وزني و80/25 درصد كاهش ارزش
ــاك به كشور نيز  ــت. 3 مبدا اصلى واردات پوش اس

امارات، چين و تركيه بوده است.
در فروردين ماه امسال حدود 305 تن سيگار به ارزش 
ــده است.  ــور ش 2 ميليون و 253 هزار دالر وارد كش
واردات اين محصول نسبت به سال قبل52/22 درصد 
ــى داشته  كاهش وزنى و73/65 درصد كاهش ارزش
ــت. تركيه، جمهورى كره و امارات متحده عربى  اس
3 كشور اصلى واردات سيگار به كشور در فروردين 

ماه 92 بوده است.

پيش بينى كاهش نرخ بيكارى 
در ايران

ــت از  ــزارش واحد اطالعات اكونوميس تازه ترين گ
ــال  ــكارى ايران به15/3 درصد در س كاهش نرخ بي
جارى خبر مى دهد.به گزارش ايسنا، واحد اطالعات 
اكونوميست در گزارش ماه آوريل 2013 خود نيروى 
ــته را 27 ميليون نفر و نرخ  ــال گذش كار ايران در س
بيكارى را15/5 درصد اعالم و پيش بينى كرد كه اين 
ــال جارى به ترتيب 27 ميليون و  ــاخص ها در س ش

700 هزار نفر و15/3 درصد خواهد بود.
انتظار مى رود طى سال آينده نيروى كار ايران معادل 
ــد و اين در حالى  ــزار نفر باش ــون و 400 ه 28 ميلي
ــت كه نرخ بيكارى در اين سال برابر با 15 درصد  اس
ــاس در سال 1394  ــده است.بر اين اس پيش بينى ش
ــغل ايران به 29 ميليون و 100  ــمار افراد داراى ش ش
هزار نفر خواهد رسيد كه اين ميزان براى سال 1395 
ــده  ــون و 700 هزار نفر پيش بينى ش معادل 29 ميلي

است.

تاسيس 2 شركت هوايى جديد 
در سال 92 

ــيس دو  ــورى از تاس ــازمان هواپيمايى كش رئيس س
ــر داد و گفت: در  ــال جارى خب ايرالين جديد در س
ــاوگان هوايى  ــته 19 فروند هواپيما به ن ــال گذش س
كشور اضافه شد و براى سال جارى هم تعداد ديگرى 
ــود.حميد رضا  هواپيما به ناوگان هوايى افزوده مى ش
پهلوانى در گفت وگو با مهر در خصوص ارايه مجوز 
ــركتهاى هواپيمايى اظهار داشت: در  براى تاسيس ش
ــال گذشته حدود 18 مصوبه براى تاسيس ايرالين  س
صادر شد كه اين شركتها براساس تعهداتى كه دادند، 
در حال تكميل ساختار ناوگان هوايى و ساختار هاى 

فنى خود هستند.
ــال حداقل دو  وى با بيان اينكه اميدواريم تاپايان امس
ــركت هواپيمايى فعاليت خود را آغاز كنند، افزود:  ش
ــته 19 فروند هواپيما به ناوگان هوايى  در سال گذش
ــم تعداد  ــال جارى ه ــد و براى س ــور اضافه ش كش

ديگرى هواپيما به ناوگان هوايى افزوده مى شود. 

انتقال پرواز حجاج از مهرماه
 به فرودگاه امام خمينى 

ــه حجاج از مهرماه  ــه پروازهاى خارجى از جمل هم
ــال جارى از مهرآباد به فرودگاه امام خمينى منتقل  س
مى شود. به گزارش روابط عمومى سازمان هواپيمايى 
ــث انتقال  ــرودگاه مهرآباد باع ــور،محدوديت ف كش
پروازهاى خارجى به فرودگاه امام خمينى شده است. 
ــاخت ترمينال حجاج  بنابر اين گزارش،طراحى و س
در فرودگاه امام خمينى(ره) در حال ساخت و آماده 

شدن براى پذيرش زائران خانه خداست.

رونق بازار سيگارهاى قاچاق 
ــور در فروردين 1392 نصف  واردات سيگار به كش
ــاس آمار گمرك ايران  ــنا، براس ــد.به گزارش ايس ش
ــال جارى 305 تن انواع سيگار  ــتين ماه س در نخس
ــون و 253 هزار دالر وارد  ــه ارزش تقريبى دو ميلي ب
كشور شد. اين ميزان واردات از نظر وزنى و ارزشى 
نسبت به فروردين 1391 به ترتيب52/2 و73/6 درصد 
ــت. تركيه، كره جنوبى و امارات سه  كاهش يافته اس
ــيگار به ايران در مدت  مبدا اصلى واردات قانونى س

زمان يادشده بودند. 
ــديد واردات سيگار به كشور نمى تواند  اما كاهش ش
خبر خوبى براى بازار داخلى باشد. اگرچه طبق آمار 
ــيگار در فروردين امسال 66 درصد  توليد داخلى س
ــده اى از نياز  ــت اما هم اكنون بخش عم افزايش ياف
ــيگار از طريق واردات تامين مى شود  بازار داخلى س
ــه منزله افزايش  ــيگار ب كه كاهش واردات قانونى س

قاچاق اين محصول دخانى به كشور است.
در حال حاضر از ميزان مصرف 61 ميليارد نخ سيگار 
ــور در خوشبينانه ترين حالت فقط نيمى از آن  در كش
ــركت دخانيات ايران قرار دارد و مابقى  در اختيار ش

نياز بازار از طريق قاچاق يا واردات تامين مى شود.

كاهش  73 درصدى 
صادرات خودرو 

صادرات خودروى ايران در نخستين ماه سال 1392 
با كاهش شديد73/4 درصدى به 898 دستگاه رسيد.

به گزارش ايسنا بر اساس تازه ترين آمار گمرك ايران 
در فروردين امسال وزن و ارزش صادرات خودروى 
ــران نيز به ترتيب68/9 و63/2 درصد كاهش يافت  اي

و به هزار تن وهفت ميليون دالر رسيد.
ــوارى صادراتى طى  ميانگين قيمت هر خودروى س
ــبت به مدت  مدت زمان فوق 7770 دالر بود كه نس
ــال قبل با افزايش38/2 درصدى مواجه  مشابه در س
شده است.اصلى ترين دليل كاهش صادرات خودروى 
ــور كاهش توليد اين محصول صنعتى بوده است  كش
ــته و در فروردين امسال  به طورى كه در سال گذش
ــب 44 و 51 درصد  ــور به ترتي توليد خودروى كش

كاهش يافت.

 تحويل سكه هاى پيش خريد شده 
از اول خرداد 

ــده در اسفندماه سال 1391  سكه هاى پيش خريد ش
ــنبه اول خرداد ماه سال جارى تحويل  از روز چهارش

داده مى شوند. 
به گزارش ايسنا، پيمان قربانى - مدير اداره بررسى ها 
ــت هاى اقتصادى بانك مركزى - افزود: در  و سياس
ــته مجموعاً 851 هزار قطعه سكه پيش  ــال گذش س
ــكه  ــد كه از اين تعداد 507 هزار قطعه س فروش ش

تمام بهار آزادى و 344 هزار قطعه نيم سكه بود.
ــتردادى تمام بهار آزادى  قربانى تعداد سكه هاى اس
ــكه  ــكه را 109 هزار قطعه س را 189 هزار و نيم س
ــال جارى به دليل محدود  بيان و تصريح كرد: در س
ــده، بانك  ــكه هاى پيش فروش ش ــداد س ــودن تع ب
ــكه هاى  مركزى از اول خردادماه اقدام به تحويل س
ــان مى توانند با  ــده مى كند و هموطن پيش خريده ش
ــايى معتبر به شعب  ــت داشتن مدارك شناس در دس
ثبت نامى بانك تجارت مراجعه و سكه هاى خويش 

را دريافت كنند. 

تلنگر
ارز مرجع واردات دارو 

رسما حذف شد 

ــمى حذف  ــع واردات دارو به صورت رس ارز مرج
ــد. به گزارش ايسنا، در حالى اوايل ارديبهشت ماه  ش
سال جارى بانك مركزى با صدور بخشنامه اى اعالم 
ــه دارو ديگر براى واردات ارز مرجع نخواهد  كرد ك
ــوول در سازمان غذا و دارو  گرفت كه يك مقام مس
ــن اظهارات خود از آغاز روند اختصاص  در تازه تري

ارز مبادله اى به واردات دارو خبر داد.
ــر دارو و مواد  ــت دفتركل نظارت ب به گفته سرپرس
مخدر سازمان غذا و دارو اختصاص ارز مبادله اى به 
واردات دارو از چند روز پيش آغاز شده است.مهدى 
سليمانجاهى درباره تعيين تكليف داروهاى دپو شده 
در گمرك هاى كشور نيز گفته كه «مردم نگران نباشند، 
تاريخ مصرف داروهاى در گمرك مانده نمى گذرد و 

اين داروها به تدريج ترخيص مى شوند.» 
ــوق مى توان  ــه به اظهارات ف ــن ترتيب با توج به اي
ــع واردات دارو نيز به  ــه ارز مرج ــت ك ــه گرف نتيج
ــمى حذف شد و از اين پس بايد شاهد  صورت رس
ــيم.بانك  ــمگير قيمت دارو در بازار باش افزايش چش
مركزى چندى پيش اعالم كرد كه هيچ مشكلى براى 
ــواد اوليه  ــى و م ــص ارز براى كاالهاى اساس تخصي
ــك مركزى همچنين اعالم  ــى وجود ندارد. بان داروي
كرد كه از آغاز سال جارى تا 16 ارديبهشت  ماه 157 
ميليون دالر براى دارو، مواد اوليه دارويى و تجهيزات 

پزشكى اختصاص داد.
دارو و برخى تجهيزات پزشكى سال قبل در اولويت 
ــز ارز مرجع  ــراى واردات ني ــتند و ب ــك قرار داش ي
ــال  ــت مى كردند. بانك مركزى در 11 ماهه س درياف
ــراى واردات دارو  ــارد دالر ب ــغ3/1 ميلي 1391 مبل

اختصاص داد.
ــا ارز مبادله اى و  ــس از واردات دارو ب ــد پ ــد دي باي
ــد شديد قيمت دارو در بازار آيا دولت و مجلس  رش
چاره اى براى كنترل قيمت اين محصول حياتى براى 

مردم خواهند داشت يا خير؟

بورس
ــپرى شد  ــته بورس در حالى س معامالت هفته گذش
ــك به دو درصدى از  ــاخص كل با كاهش نزدي كه ش
ــزار و 683 واحد در ابتداى هفته به رقم 43 هزار  44 ه
ــتيك  ــيد. صنعت الس و 864 واحد در پايان هفته رس
ــب بازدهى مثبت12/25 درصدى  ــتيك با كس و پالس
عنوان پر بازده ترين صنعت را از ميان صنايع مختلف 
ــاير  ــود اختصاص داد. پس از آن دو صنعت س به خ
ــه ترتيب با  ــوالت فلزى ب ــز محص ــل و ني حمل ونق
ــج و چهار درصدى  ــق بازدهى مثبت بيش از پن تحق
ــوم پربازده ترين صنايع اين هفته بورس  مقام دوم وس
ــت كه صنعت  ــت آوردند. اين در حالى اس را به دس

ــب بازدهى مثبت جا مانده  ــاى نفتى از كس فرآورده ه
ــره كم بازده  ــى 6/9 درصدى در زم ــا بازدهى منف و ب
ــاس اطالعات موجود  ترين صنايع جاى گرفت. براس
ــت57/47 درصدى را  ــركت كوير تاير بازدهى مثب ش
ــهم بورس  ــت آورد و به عنوان پربازده ترين س به دس
ــناخته شد. در پى آن دو  طى معامالت هفته جارى ش
شركت سرمايه گذارى آتيه دماوند و سيمان فارس نو به 

ترتيب با تحقق بازدهى مثبت بيش از 23و24 درصدى 
رتبه هاى بعدى را به خود اختصاص دادند. اما در مقابل 
شركت صنعتى مينو در نماد «غصينو» با كسب بازدهى 
ــاير شركت ها  منفى نزديك به 16 درصدى مغلوب س
شد و عنوان كم بازده ترين سهم معامالت هفته جارى 
ــه اى  را از آن خود كرد. معامالت اين هفته تاالر شيش
در حالى پايان پذيرفت كه 134 نماد با كسب بازدهى 

مثبت، هشت نماد بدون كسب بازدهى مثبت يا منفى 
و مابقى نمادها يعنى 183 نماد با كسب بازدهى منفى 
ــت 49 هزار و 397  ــدند.در پايان گفتنى اس همراه ش
كد معامالتى با جابه جايى بالغ بر يك ميليارد و 819 
ميليون سهم طى 274 هزار و 149 دفعه معامله، حجم 
معامالتى به ارزش 11 هزار و 752 ميليارد ريال را رقم 
ــركت هاى فعال معامالت هفته  زدند. در ميان تمام ش
ــهام شركت صنايع پتروشيمى خليج فارس  جارى، س
با جا به جايى 236 ميليون و 614 هزار سهم به عنوان 
ــهم بازار و سهام شركت آلومراد به  پرگردش ترين س

عنوان كم گردش ترين سهم انتخاب شد.

بورس در هفته اى كه گذشت
مريم نجفيان


