اقتصاد

دوشنبه  8دی 1393

اخبار

رشد اقتصادی  3/7درصدی
در فصل تابستان

معاون اقتصادي بانک مرکزي از رشد اقتصادي
 3/7درصدي در فصل تابس��تان امس��ال خبر داد و
گفت :اقتصاد مس��ير خ��روج از رکود خ��ود را آغاز
کرده و در مرحله بازيابي توان از دس��ت رفته است.
به گزارش مهر ،پيمان قرباني ميزان توليد ناخالص
داخلي کش��ور در 6ماه اول سال ( 1393به قيمت
پايه ثابت س��ال  )1383را ه��زار و  23هزار ميليارد
ريال اعالم و تصريح کرد :رشد متغير یادشده نسبت
به  6ماه اول س��ال  1392مع��ادل  4/0درصد بوده
است .قرباني با اشاره به رشد توليد ناخالص داخلي بر
حسب فعاليتهاي اقتصادي افزود :در 6ماه نخست
س��ال  ،1393گروه کش��اورزي معادل  3/2درصد،
گروه نفت معادل  9/2درصد ،گروه صنايع و معادن
معادل  7/2درصد و گروه خدمات معادل  2/5درصد
رش��د را تجربه کردهاند؛ اين در حالي اس��ت که در
دوره مش��ابه سال گذش��ته (6ماه اول سال )1392
همه گروههاي اقتصادي به غير از گروه کش��اورزي
از رش��د منفي برخوردار بودهان��د .وي در خصوص
رش��د گروههاي مختلف اقتصادي نيز اظهار داشت:
در فصل تابستان  ،1393گروه کشاورزي معادل 3/2
درصد ،گروه نفت معادل  10/7درصد ،گروه صنايع
و مع��ادن مع��ادل  7/2درصد و گ��روه خدمات نيز
معادل  1/9درصد رش��د داشتهاند .معاون اقتصادي
بانک مرکزي با يادآوري رشد منفي توليد ناخالص
داخل��ي طي س��الهاي  1391و  1392گفت :طي
این سالها ،اقتصاد کشور  8فصل متوالي انقباض را
تجربه کرد و رشدهاي بهدست آمده در 3ماه و 6ماهه
س��ال  1393گواه اين ادعاست که اقتصاد در مسير
بازيابي توان از دست رفته خود قرار گرفته است.

بلندمرتبهسازی در کشور
بدون ضابطه انجام میشود

مع��اون شهرس��ازی و معم��اری وزی��ر راه و
شهرس��ازی با تاکید بر اینکه بلندمرتبهس��ازی در
کشور بدون ضابطه انجام میشود از تدوین ضوابط
بلندمرتبهس��ازی توس��ط ش��ورایعالی معماری و
شهرسازی خبر داد .پیروز حناچی در نشست خبری
کنفرانس بلندمرتبهسازی اظهار کرد :در یکسال
گذشته کمیس��یون ماده  5متوقف شده تا ضوابط
بلندمرتبهسازی تدوین شود .وی با تاکید بر اینکه
بلندمرتبهسازی در ایران قاعدهمند انجام نشده است،
گفت :در طرح جامع تهران و کالنشهرها زونهای
(پهنه) بلندمرتبهس��ازی دیده شده که روی گسل
قرار نگیرد .حناچی با اشاره به ضرورت رعایت حقوق
ش��هروندان در بلندمرتبهسازی بیان کرد :آیا اجازه
داریم در زمان ساخت وارد مرز حاکمیت همسایهها
ش��ویم ،این قبیل بیتوجهیها تبعاتی را به دنبال
دارد و تالش میکنیم در کنفرانس بلندمرتبهسازی،
ضمن رعایت حقوق شهروندی ،بلندمرتبهسازی را به
سمت اصول اساسی خود هدایت کنیم .مدیرعامل
ش��رکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز در این
نشست با بیان اینکه بلندمرتبهسازی بهانهای برای
رقابت شهرها با هم بوده است ،گفت :باید زمین را
در مباحث مربوط به بلندمرتبهسازی مدیریت کنیم.
ایزدی تاکید کرد :برای مواجهه با این وضعیت باید
همه سیاس��تمداران با هم جمع شده و نسبت به
توقف،کنترل و هدایت این جریان (بلندمرتبهسازی)
تصمیمگیریکنند .اولینکنفرانسبلندمرتبهسازی
با هدف برس��ی چالشهای پیشرو در ایران و ارائه
توانمندیهای مهندس��ی کش��ور و بهرهمندی از
اندیشههای صاحبنظران ،مدیران بخشهای دولتی
و خصوصی  19تا  21دیماه س��الجاری در تهران
برگزار میشود.

برگزاری نخستین کنفرانس
بینالمللی کسب و کار

نخس��تین کنفرانس بینالمللی توسعه و تعالی
کس��ب و کار ب��ا ه��دف مدیریت دان��ش و تعالی
س��ازمانها در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار
ش��د .به گزارش مهر ،در راستای ایجاد فرصتهای
جدید کسبوکار ،کاهش هزینهها و کسب بیشترین
سهم در بازار و بهبود انگیزه در تمام سطوح مشاغل
نخستین همایش بینالمللی توسعه و تعالی کسب
و کار در مرکز همایشهای صداوس��یما برگزار شد.
محمود ساعتچی ،رئیس این همایش با اعالم اینکه
کنفرانس بینالمللی توس��عه و تعالی کس��بوکار
در تکمیل کنفرانس بینالملل��ی مدیریت در قرن
 21برگزار ش��د ،گفت :ت�لاش داریم ب��ا برگزاری
این همای��ش مفاهیم مدیریت��ی و عوامل موثر در
بهبود فضای کس��بوکار در کش��ور را ارتقا دهیم.
این همایش با حضور اس��اتیدی از دانشگاه تهران،
شهید عالمه طباطبایی و دانشگاه تبریز و با حضور
صاحبنظران ،دانشجویان ،کارشناسان و پژوهشگران
فعال در این حوزه صورت گرفت .به گفته سلیمان
ایرانزاده ،دبیر نخستین کنفرانس بینالمللی توسعه
و تعالی کسبوکار 1400 ،مقاله دراین رابطه دریافت
شده است که حدود  750مقاله پذیرفته شده است.
از این تع��داد 5 ،مقاله نیز بهعنوان برترین مقالهها
برگزیده ش��دند .فرزام چاخرلوی ،دبیر اجرایی این
همایش ،مدیریت دانش ،توسعه و تعالی سازمانها
و منابع انسانی ،مدیریت کیفیت و بهرهوری ،توسعه
ب��ازار ،ن��وآوری و کارآفرین��ی ،توس��عه اقتصادی و
مدیری��ت مالی را مهمترین محورهای برگزاری این
همایش عنوان کرد .نخستین کنفرانس بینالمللی
توسعه و تعالی کس��بوکار با هدف مدیریت دانش
و تعالی سازمانها در مرکز همایشهای صداوسیما
توسط موسس��ه مدیران ایدهپرداز پایتخت ویرا و با
همکاری دانش��گاه علوم اقتصادی ،انجمن مدیریت
اجرای��ی و با حمای��ت همراه اول ،نفت س��پاهان و
خودروسازی مرتب برگزار شد.

وطن امروز

بازارچه

چرا  3وزیر روحانی نمیخواهند قانون مبارزه با قاچاق اجرا شود

ایرانکد و شبنم چه موقع بازمیگردند؟

گروه اقتصادی 13 :ماه بعد از دستور
وزی��ر صنعت مبن��ی بر لغ��و اجرای
طرحهای��ی چون ایرانکد و ش��بنم و
منتفع شدن قاچاقچیان از این تصمیم،
دولت قصد دارد دستورات قبلی خود را
ملغی کند تا بار دیگر شاهد ایرانکد و
شبنم در سیستم تجاری کشور باشیم.
سوم دیماه امسال ابالغ قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز که مهمترین قانون
مبارزه با فساد اقتصادی در سالهای
اخیر به شمار میرود یک ساله شد اما
وضعیت اجرای آن همچنان در هالهای
از ابهام قرار دارد .قانونی که الیحه آن
خردادماه سال  90تقدیم مجلس شد
و پس از بررسیها و کش و قوسهای
ف��راوان نمایندگان مجلس ،ش��ورای
نگهبان و قوه قضائیه بر س��ر تصویب
آن ،بهمنماه سال  92نظر نمایندگان
مردم را نسبت به خود جلب کرد.
■■واکنشهای دولت نسبت به قانون قاچاق کاال و ارز
دول��ت تدبی��ر و امید بعد از اب�لاغ قانون واکنش
خوبی نسبت به آن نشان نداد و کمکم صدای اعتراض
دولتمردان بویژه برخی وزرا ش��نیده ش��د .نخستین
مسؤول رسمی دولت یازدهم که نسبت به این قانون
اعتراض کرد و صحبت از عدم اجرای آن به میان آورد
عباس آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی بود .آخوندی در
نامهای به علی الریجانی و سپس به دیگر سران قوه این
قانون را مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و
اجرای آن را اقدامی در جهت برخورد امنیتی با مسائل
اقتصادی تلقی کرد .وزیر راه و شهرسازی روحانی اعالم
کرد با توجه به تغییر شرایط ایران در جهان و کاهش
تحریمها ،نگارش این قانون در شرایط تحریمها بوده
و با شرایط امروز اقتصاد ایران سازگار نیست .در واقع
به زعم آخون��دی اجرای این قانون چالشهایی را در
فضای کس��ب و کار ایجاد میکند که با سیاستهای
اقتصادی دولت تدبیر و امید مغایر است.
■■واکنشتندنعمتزادهبهستادقاچاقکاالوارز
ام��ا واکنش بعدی دولتمردان تندت��ر از آخوندی
بود .این بار محمدرضا نعمتزاده مرد کهنهکار کابینه
وارد گود شد و در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید
سازمان گسترش و نوسازی صنایع گفت مخالف اجرای
این قانون اس��ت و برای اجرا نش��دن این قانون دست
ب��ه انجام ه��ر کاری زده و حتی چند بار به مجلس و

نما
ادامه تناقضگوییها درباره ایرانکد و شبنم
با وجود مخالفت ش�دید مس�ؤوالن ارشد دولت با ایرانکد و شبنم روز گذشته یکی دیگر از مسؤوالن خبر داد
طرحهای «ایرانکد» و «شبنم» دوباره به شبکه تجارت کشور بازمیگردد! سیدعلی معصومی ،مدیرکل حقوقی و
امور بینالملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این باره به مهر گفت :انتقادات از قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز توس�ط نعمتزاده ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت و آخوندی ،وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته است
و براساس دستور جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهور به کمیسیون اقتصادی دولت برای رسیدگی ارجاع شده
است .وی از برگزاری جلساتی در کمیسیون اقتصادی دولت در این ارتباط خبر داد و تصریح کرد :بر این اساس
مقرر شد معاون حقوقی رئیسجمهور ،نظرات را برای بررسی و اصالح الیحه آماده کند و تنها  2جلسه دیگر برای
نتیجهگیری باقیمانده است .معصومی با تاکید بر اینکه هیچ مقام رسمی صالحیتداری ،اظهارنظری برای توقف
اجرای این قانون نداش�ته و دولت موظف به اجرای قانون است ،اظهار داشت :طرح «شبنم» و کلیات «کدینگ
کاال» به تصویب دولت رسیده است و توقف اجرای این طرح ،مقطعی و موردی است و این توقف مقطعی برای این
است که ایرادات آن برطرف شود و در آینده با رفع ایرادات اجرا خواهد شد.

شورای نگهبان رفته ،زیرا معتقد است اجرای این قانون
موانع زیادی را برای کس��ب و کار ایجاد میکند .لحن
نعمتزاده وقتی تندتر ش��د که خطاب به نهاد متولی
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت با وجود س��ازمانهای
نظارتی متعدد در کش��ور نیازی به ادامه فعالیت شما
نیس��ت .به گزارش نسیم ،با فرا رس��یدن خردادماه و
گذشت حدود  4ماه از ابالغ قانون ،اعتراض دولتمردان
نس��بت به این قانون ابعاد وسیعتری به خود گرفت و
حتی اصالح قانون تبدیل به موضوع اصلی کمیسیون
ماده  76شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با

مردم رشد اقتصادی  ۴درصد را لمس نمیکنند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه
نرخ رش��د  ۴درصدی اقتصاد را مردم لمس نمیکنند،
گفت :دولتها دوس��ت دارند آمارهای خوبی ارائه کنند
اما مردم به آمارها در تمام دولتها اعتماد کافی ندارند .به
گزارش تسنیم ،موسیالرضا ثروتی در برنامه گفتوگوی
ویژه خبری شنبهشب شبکه دو سیما افزود :طبق برنامه
پنجم توسعه فقط آمارهای مرکز آمار ایران مستند است
و البت��ه میان آمارهای بانک مرک��زی و مرکز آمار ایران
تفاوت زیادی دیده نمیش��ود .وی با بیان اینکه در کنار
کاهش نرخ تورم به نرخ بیکاری افزوده شده است ،گفت:
صادرات غیرنفتی همچنان با عملکرد سال  91فاصله دارد
و باوجود افزایش سرمایهگذاریها در سالجاری مشاهده
میشود که نرخ بیکاری بیشتر شده است .ثروتی گفت:
بخشی از تورم سالهای گذشته ناشی از انتظارات تورمی
بود که خوشبختانه در دولت یازدهم با آرامش در بازارهای
اقتصادی از بین رفته است .وی گفت :برای اینکه اعتماد

مردم به آمارهای کشور بیشتر شود نیاز داریم مانند نظام
پزشکی و نظام مهندسی ساختمان ،نظام آماری هم ایجاد
کنیم که بخش خصوصی هم در آن دخیل هس��تند و
نظر میدهند .وی افزود :در جامعه امروز ما بیکاری زیاد
شده است و چالش جدی به حساب میآید که امیدواریم
دولت در این زمینه هم بیشتر تالش کند و صرف کاهش
نرخ تورم همراه با افزایش نرخ بیکاری مطلوب نیس��ت.
این نماینده مجلس گفت :البته بودجه  94هم نمیتواند
معجزه کند و ما نیاز داریم به سمت استقرار نظام اقتصاد
مقاومتی حرکت کنیم و متاسفانه در دولت و بخشی از
جامعه خوش��بینی زیادی نسبت به مذاکرات هستهای
دیده میشود که ممکن است در آینده ما را دچار مشکل
کند و باید تالش کنیم با تکیه بر عوامل داخلی به رشد
و رونق اقتصادی برسیم .ثروتی افزود :البته امید دادن به
مردم خوب است اما باید آمارها طوری ارائه شود که برای
مردم هم قابل لمس باشد.

حلقه مشترک اسرائیل و زنجیرهایها
ادامه از صفحه اول
یادداشت روز
ب��ا ای��ن ح��ال وی توضیح
نمیدهد ایران تا کی باید به توصیههای وی درباره صیانت
از چارچوب توافقی که مکرر از س��مت غربیها با اعمال
تحریمهای جدید نقض شده عمل کند؟! سوال اصلیتر
این است که کدام احمقی باور میکند میان هیات حاکمه
آمری��کا و آن عده «بدخ��واه» که در حقیقت مالک همه
س��هم ثروت و قدرت در این کشور هس��تند ،فاصلهای
باش��د؟! فرض خندهداری اس��ت که تش��کیالت جورج
سوروس را «صلحطلب» و «حامی ایران هستهای» بدانیم
و فرضا آیپک را جدا از سوروس صهیونیست تصور کنیم!
شاید بد نباشد بگوییم که علی واعظ پیش از این در
اردیبهشت امسال در روزنامه کریستین ساینس مانیتور
گفته بود نقش��ه مذاکرات و تفاهمات ای��ران و آمریکا را
«گ��روه بینالمللی بحران» طراحی کرده اس��ت .وی که
این نقشه را مس��یری «برد -برد» برای ایران میخواند،
مدعی شده بود ایران پس از عمل کردن به مفاد این طرح
از مزایایی همچون لغو س��ریع تحریمها در سراسر زمان
اجرای این روند ،آزادسازی نیمی از درآمدهای نفتی ایران
پس از سال نخست ،لغو بسیاری از محدودیتهای بانکی،
خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپایی ،ارائه دانش فنی
به برنامه هستهای غیرنظامی ایران و بسیاری موارد دیگر
بهرهمند خواهد ش��د! بندهایی که تا اینجای کار نه تنها
اجرایی نشده بلکه با خلف وعده مکرر آمریکا و طمعکاری
آنها به واس��طه اجرای «نقشه سعودی» با کاهش قیمت
نف��ت ،مدعیان «وفاداری کدخ��دا» را هم مفتضح کرده
اس��ت .متاس��فانه علی واعظ به همراه مدی��ران «گروه
بینالمللی بحران» در س��کوت نهادهای امنیتی کشور،
اسفند سال گذشته به ایران سفر و با هاشمیرفسنجانی

دیدار کردند .عالوه بر ارتباط گسترده این گروه بحرانساز
با جورج س��وروس صهیونیس��ت ،ش��یمون پرز ،رئیس
سابق و نخستوزیر اسبق رژیم کودککش اسرائیل نیز
مش��اور ارشد این تشکیالت است! عالوه بر خوراکدهی
مسموم اعضای البی نایاک که در حقیقت حلقه واسط
رس��انههای زنجیرهای و اسرائیل به شمار میروند ،خط
تقابل آنها با نظام جمهوری اس�لامی در سطور ترجمه
نشده تفکراتشان به آسانی قابل ردیابی است .به طور
مثال علی واع��ظ با به کار بردن واژههایی که در فضای
دیپلماتیک قبیح شمرده میشوند ،در نشریات آمریکایی
به نقد سیاستهای رهبر انقالب پرداخته که از بازنشر
آنها معذوریم .پارس��ی نیز مبدع طرح پیشبرد همزمان
پرونده مجعول حقوق بشر ضد کشورمان توأم با موضوع
گفتوگوهای هستهای اس��ت که تا اینجای کار موفق
ش��ده اس��ت این رویه را عملیاتی کند .طرح فش��ار بر
ایران برای «خلع سالح موشکی» نیز بارها از جانب علی
واعظ که متخصص در این حوزه است ،در اتاقهای فکر
اندیشکدههای صهیونیستی مطرح شده است .جیسون
رضائیان نیز یکی از حلقههای فرامنطقهای همین گروه
بود که چندی پیش به جرم جاسوسی در ایران بازداشت
شد.
پینوشت-----------------------------:

 -1این روزنامه زنجیرهای در برداش��ت آزاد خود این
بخش را اینطور ترجمه کرده اس��ت« :در مورد ایران نیز
سیاست به انزوا کشاندن آن کشور از سوی آمریکاییها در
طول سالیان گذشته ناکارآمد بوده است .بیهوده است اگر
انتظار داشته باشیم ادامه تحریمها در سالهای آینده به
نتیجهای غیر از آنچه تاکنون در طول  3دهه گذشته در
ایران انجامیده ،منجر شود».

حضور عباس آخوندی شد .همراه شدن علی طیبنیا
در تیرماه امس��ال با نعمتزاده و آخوندی شرایطی را
فراهم کرد که این س��ه وزیر با اس��تناد به حکمی از
احکام برنامه پنجم توسعه ،در نامهای خطاب به سران
قوا خواستار تعلیق این قانون شوند که این خواسته آنها
در جلسه مردادماه سران قوا با مخالفت رؤسای قوای
مقننه و قضائیه روبهرو شد.
■■پیام مخالفت با عدم تعلیق قانون چه بود؟
مخالفت  2رئی��س قوه با توقف قان��ون یک پیام
روش��ن برای وزرای معترض روحانی داشت و آن این

ارز

بود که قانون تحت هر ش��رایطی باید
اج��را ش��ود و نقد به قان��ون از طریق
اجرا نکردن آن میس��ر نخواهد ش��د.
پیامی که بعد از گذش��ت یک سال از
گذش��ت آن همچنان عملیاتی نشده
اس��ت .با گذش��ت حدود یک سال از
ابالغ ای��ن قانون فداحس��ین مالکی،
رئیس س��ابق س��تاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز در مصاحبه با نس��یم ،ضمن
رد انتقادات وزرای دولت یازدهم بیان
کرد« :ای��ن قان��ون در ماههای پایانی
دولت احمدینژاد نهایی ش��ده بود اما
برای اینکه دس��ت دول��ت یازدهم را
برای اج��رای قانون باز بگذاریم تدوین
آییننامههای اج��رای آن را به دوران
روی کار آمدن دول��ت جدید موکول
کردیم و در واقع همه وزرا نس��بت به
آییننامههای موجود در قانون آگاهی
داشتند» .وی انتقادات اعضای پارلمان
بخش خصوصی را هم نس��بت به این قانون بیمورد
دانس��ته و از برگزاری جلس��ات متعدد با اعضای اتاق
بازرگان��ی در هنگام تدوین قانون برای لحاظ ش��دن
نظرات آنها رونمایی کرد.
محمدرضا پورابراهیمی ،عضو ناظر س��تاد مبارزه
با قاچاق کاال نیز در ش��رایطی س��خن از اجرای این
قان��ون به می��ان آورد که طبق قان��ون هیچکدام از
وظایف وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت ،راه و
شهرسازی و اقتصاد درباره اجرای این قانون عملیاتی
نش��ده اس��ت .بعد از پاسخهای روش��ن فداحسین
مالکی به انتقادات وارده نس��بت به قانون هیچکدام
از مس��ؤوالن دولتی تاکنون در این باره پاس��خی را
ارائه نکردند و تنها محمود بهش��تیان ،مشاور رئیس
کل گمرک از تدوین الیحه اصالحی قانون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز خبر داد .حتی اگر سخنان بهشتیان
رنگ واقعی��ت به خود بگیرد و هی��ات دولت الیحه
اصالحی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را به مجلس
ارائه دهد ،تاخیر یک ساله و بالتکلیفی در اجرای این
قانون از س��وی دولتی که قانونمداری را از شعارهای
اصلی خود میداند و همواره از زیرپا گذاش��تن قانون
در دولتهای قبلی انتقاد میکند هیچ توجیهی ندارد.
این درحالی اس��ت که به تازگی اعالم شده است که
شخص رئیسجمهور و معاون اول وی موافق برگشت
ایرانکد و شبنم هستند.
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افقی

 -1سد دانشگاه– مجموعهای از بناهای تاریخی ،مذهبی و فرهنگی
یزد با ویژگیهای معماری خاص که در قرن نهم ساخته شدهاند
 -2جمع اجازه – عصر آنها به پایان رسیده
 -3زمان تاریکی – از سازهای زهی قدیم شبیه تار – در
حال وزیدن – یکی از الفبا
 -4روستایی نزدیک تفرش که زادگاه نظامی گنجوی بوده
– رنگین کمان – جانوری شبیه حلزون
 -5کل و تمامی – قسمتی از ترن – فدراسیون جهانی کشتی
 -6سرکشی – دستگاهی در خودرو – مقعر
 -7عذاب – همسایه سولقان –پوشش سنگی زمین که
به صورت قشر جامدی هسته مرکزی زمین را دربر گرفته
 -8جمع فارسی – شرور – ساز و برگ – خوب نیست
 -9تعمیرگاه خودروها – جایگاه مغز – خوبی
 -10رودی در مرز آلمان و لهستان – بلندپایه – گوهری
 -11اما – چهار – زندان مسعود سعد سلمان
 -12به��ای کاال – موج��ب محدودی��ت میش��ود – از
آهنگهای موسیقی در دستگاه شور و ماهور
 -13خدای دستساز – بیجنبش و بیحرکت – توبهکار
– هزار کیلوگرم
 -14دایرهای در اداره راهنمایی و رانندگی – قاره سیاه
 -15اثری از دیوید سالینجر – اثر لئو تولستوی.
عمودی
 -1از آداب و س��نن عید – ش��بهنظامیان

سومالی
 -2افراد برگزیده جامعه – لگام -امید بستن
 -3ویتامینی که در روده تولید میشود –
زمانهها – برنده برزیلی توپ طالی -2007
از خدایان مصر باستان
 -4رودی در فرانس��ه – ام الخبائ��ث -آهو
بره – از درختان جنگلی
 -5فیلمی از پوران درخشنده محصول -1366
از گرفتنیهای فوتبال – کشتی کوچک
 -6مشهورترین موشک ضدتانک – جهانی
– بهره هوشی
 -7بنشن – صاحب حد نصاب ورزشی است
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 -8کاله الف – آب نیمگرم – اسب بارکش – جسم
 -9گفتن سخنان بیهوده – بازیچه
 -10در حال ریختن – راهب مسیحی – آهنگ
 -11درختی تنومند – س��بد بزرگی که آن
را برای حمل بار بر پش��ت انسان میبندند
– پنبهزنی
 -12لقب اربابهای س��ابق – تبهکار – از
حروف الفبا – پارچهای از پشم شتر
 -13باشگاه کرمانی – مهربان – کاردان –
پسوند مصدر جعلی
 -14گله��ای چس��بناک – فصل بهار –
پرهیزکارتر
 -15نزدیک بودن – از شهرهای زیبا و
گردشگری مازندران.
حل جدول شماره 1496

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3575

20

یورو

4360

8

پوند

5545

15

یکصد ین ژاپن

3000

-

ريالعربستان

958

3

يوان چين

583

-2

ليرتركيه

1564

2

درهم امارات

975

-

قیمت(تومان)

تغییر

996500

4500

997000

4500

499500

1500

273000

1500

173000

-

سکه
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
سکه گرمي
یک گرم طالی18عیار
هر اونس طال
نفت
وست تگزاس
برنت درياي شمال
اوپک

تاالر شیشه ای

101940

440

( 1196دالر)

-

قیمت (دالر)

تغییر

59/45

-

55/14

-

56/09

-

شاخص

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

69625/5

-0/11

شاخص  30شركتبرتر

3125/8

-0/29

شاخص بازار اول

51375/9

-/13

شاخص بازار دوم

136376/4

-0/07

58282

-0/15

بيشترينافزايش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

ت گرجي
ح  .بيسكوي 

۲۵۴۹

5/9

ل ايران
ت اتومبي 
قطعا 

۳۶۱۹

3/99

شاخصصنعت

ن طبس
گ نگي 
زغالسن 

۳۵۲۱

3/99

عريختهگريايران
صناي 

۳۵۵۶

3/98

كمكفنرايندامين

۲۳۳۲

3/97

بيشترينكاهش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

ح توسعه معدني و صنعتي صبانور

۲۹۰۰

-26/64

معدني و صنعتي گلگهر

۴۵۸۸

-6/6

سيمانهگمتان

۴۵۰۱

-6/15

ن دورود
سيما 

۱۴۲۳۱

-3/99

ن چين
ت چي 
ت و صنع 
كش 

۱۹۷۰۸

-3/86

تاالربینالملل

شاخص کل

تغییر

-

-

18053/71

-

3552/11

-

5369/5

-

بورس نیکی ژاپن
بورس داوجونز
بورس لندن
بورساسترالیا

