دولت با فرمول جدید عدد تورم را کم کرد!
گروه اقتصادی :در حالی که دولت تورم آذرماه را  8درصد اعالم کرده بود با تغییر فرمول محاسبه و بر پایه سال پایه جدید رقم تورم را به  7.6درصد کاهش داد تا بار دیگر بر واقعیت های
موجود در جامعه سرپوش گذارد .معاون مرکز آمار ایران در همین زمینه روز گذشته در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره شیوه محاسباتی جدید این مرکز توضیح داد و گفت:از این پس
تورم دهکها هم توسط مرکز آمار ایران اعالم میشود که تورم دهک اول  ۸.۸درصد و تورم دهک دهم  ۷.۴درصد بوده است .جواد حسین زاده افزود :از این پس تورم شهری ،روستایی
و کل کشور بر اساس سال پایه  ۱۳۹۵محاسبه میشود .علت تغییر سال پایه به دلیل تغییر تکنولوژی تولید کاال ،حذف برخی اقالم از سبد مصرفی و افزودن برخی دیگر ،تغییر در وزن
کاالها و مواردی از این دست علت تغییر سال پایه است.

خبر ويژه
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نشریات بی کاغذ و افزایش صادرات  111درصدی!

«املت» الکچری شد!

قيمت هر کيلوگرم گوجهفرنگي در ســطح شهر تهران به بيش از  ۴هزار تومان رسيد ،در
حالــي که قيمت اين محصول در ميادين ميوه و تره بار  ۲هزار و  ۵۰۰تومان اســت .به
گزارش تسنيم ،قيمت هر کيلوگرم گوجهفرنگي در سطح شهر تهران بيش از  4هزار تومان
به فروش ميرسد ،اين در حالي اســت که قيمت مصوب عمدهفروشي اين محصول در
ميادين مرکزي ميوه و ترهبار نيز  2هزار تومان تا  2هزار و  500تومان است و قيمت ممتاز
آن در اين مرکز  3هزار تومان اعال م شــده است .در هفتههای اخیر بسیاری از کاالهای
اساسی ،میوهها و سبزیجات شاهد افزایش قیمت بوده است.

اخبار

در شرایطی که بازار کاغذ با مشکالت متعدد گرانی دست و پنجه نرم میکند ،آمار وزارت صنعت
نشــان میدهد در شش ماهه اول امســال صادرات کاغذ و محصوالت کاغذی از نظر وزنی
 ۱۱۱.۶درصد رشد داشتهاست .به گزارش ایسنا ،افزایش صادرات کاغذ در شرایطی رخ میدهد
که در ماههای گذشته بازار کاغذ در داخل کشور با گرانی و کمبود مواجه شده و بنابر آنچه از
سوی فعاالن این عرصه عنوان میشود ،افزایش قیمت کاغذ در سطح بینالملل دلیل این گرانی
بوده است .درحال حاضر همچنان در بازار کاغذ شاهد افزایش  ۲۰درصدی قیمتها نسبت به
ماههای قبل هستیم و کمبود کاغذ یکی از مشکالت رسانه ها در روزهای اخیر است.

لبنیات و تخممرغ

در هفته مورد گــزارش در گروه لبنیات
قیمــت پنیــر غیرپاســتوریزه و شــیر
پاستوریزه نسبت بـه هفته قبل هر یک
معادل  ۰.۳درصــد افزایش ولی بهای
ماست غیرپاستوریزه  ۲.۱درصد کاهش
داشت .قیمت سایر اقالم این گروه بدون
تغییر بــود .بهای تخم مــرغ معادل ۹
درصد افزایش یافت و شــانهای  ۱۲۶تا
 ۱۷۵هزار ریال فروش میرفت.
میوهها و سبزیهای تازه

در هفته مورد بررسی ،در میادین زیر نظر
شهرداری لوبیا سبز عرضه کمی داشت.
ســـایر اقالم میوه و ســبزی تازه که
تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایســه
با سایر میوهفروشــیها متفاوت بودند،
بـــه نرخ مصوب سازمان میادین میوه
و ترهبار عرضه میشد .میوهفروشیهای
سطح شهر اقالم میوه و سـبزی تازه را
عرضه میکردند که در گروه میوههای
تازه بهای لیموشیرین معادل  ۲.۴درصد
و انگــور  ۴.۵درصد کاهش ولی قیمت
ســایر اقالم این گروه بین یک درصد
تــا  ۹.۴درصد افزایــش یافت .در گروه
ســبزیهای تازه بهــای گوجه فرنگی
معادل  ۴.۶درصد ،سیبزمینی و پیاز هر
یک  ۰.۵درصد کاهش ولی قیمت سایر
اقالم این گروه بیــن  ۰.۴درصد تا ۸.۸
درصد افزایش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفتــه مورد گزارش بهای گوشــت
گوســفند و گوشــت تازه گاو و گوساله
ثابت بود و قیمت گوشــت مرغ معادل
 ۰.۹درصد افزایش یافت.
مدير عامل آسياتک:

توسعه فضاي کسب و کار براي
استارت آپها يک ضرورت ملي است

پنجميــن دوره
انتخابــات هيــات
مديره سازمان نظام
صنفــي رايانهاي
هفتــم دي مــاه
 1396در شــرايطي برگزار ميشود که
صنعت ICTو رايانه کشــور از مديران
به روز ،باهوش و آينده نگري بهره مند
اســت و ميتوانند آينده بهتري را براي
اين صنعت مهم ،رقم بزنند  .محمد علي
يوسفي زاده مدير عامل شرکت آسياتک
که از موفقترين مديران صنعت ICT
کشور است ،در گفتگويي با خبرنگار ما،
يکي از اهداف اصلي خود از شرکت در
اين انتخابات و کانديدا شــدن را توسعه
فضاي کسب و کار براي استارت آپها
عنوان کرد .وي با اشاره به رشد و تاثير
جهاني ايــن صنعت ،تصميمات مديران
صنعت  ICTرا بر اســاس منافع ملي،
حفظ حقوق سهامداران ،کارکنان و مردم
دانســت و تاثير همگرايي در راســتاي
افزايش ضريب قدرت ،نفوذ و سهم بازار
را امري اجتناب ناپذير دانست .مديرعامل
آسياتک تقويت نيروي انساني متخصص
را به همراه توسعه و قابل استفاده کردن
کالن ابزارها بر اساس چهار پايه اصلي
نظام صنفــي در روابط با حاکميت را از
ديگر اهدافي دانســت که در اين فرايند
مبتني و با تعريــف قوانين جديد نظام
صنفي رايانهاي صورت ميپذيرد .وي
در پايان تاکيد کرد :در نتيجه اين فرآيند،
توسعه کالني در اين حوزه روي خواهد
داد که بدون شــک اثــرات مثبت اين
توسعه ،بر تماميســطوح کشور ،بهبود
کميو کيفــي کســب و کار و ارتقاي
کيفيــت زندگي مردم عزيــز ميهنمان
خواهد بود.

سپردهگیری غیرمجاز
یک شرکت در تهران

«عصر ايرانيان» در گفتوگو با کارشناسان شعارهای اقتصادی دولت در زمان انتخابات را بررسي ميکند

وعد ه واهی سهام عدالت!

گرانی در بازار خرده فروشی

بانک مرکزی گزارش متوســط قیمت
خُ ردهفروشــی برخــی موادخوراکی در
تهران را در هفته منتهی به یکم دی ماه
منتشر کرد که قیمت  ۵گروه نسبت به
هفته قبل افزایش داشت و بهای  ۶گروه
ثابت بود .به گزارش مهر ،متوسط قیمت
خُ ردهفروشــی گروههــای تخم مرغ ۹
ی تازه
درصد ،برنج  ۰.۲درصد ،میوهها 
 ۲.۲درصد ،سبزیهای تازه  ۰.۵درصد و
گوشت مرغ  ۰.۹درصد در هفته منتهی
به یکم دی ماه نســبت بــه هفته قبل
از آن افزایش داشــت .همچنین قیمت
خردهفروشی گروههای لبنیات ،حبوب،
گوشت قرمز ،قند و شکر ،چای و روغن
نباتی ثابت ماند.

اخبار

عضو سابق کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «عصر ایرانیان» :بعيد ميدانم روحاني به وعدههايش درباره سهام عدالت و اشتغال عمل کند
گــروه اقتصادي – اميرعلــي امينيان:
کارشناســان اقتصادي معتقدند دولت
وعدههاي اقتصادي زيادي به مردم داده
است که نميتواند آنها را محقق کند.
به گزارش «عصر ايرانيان» ،اين روزها
در فضاي مجــازي بخشهاي زيادي
از وعدههاي انتخاباتي حســن روحاني
و اســحاق جهانگيري بازنشر ميشود
که نشــان ميدهد بخــش عمدهاي از
اين وعدهها يــا کامال غير قابل تحقق
است و يا اينکه دولت نتوانسته در انجام
آنها موفق باشد .از جمله وعدههايي که
معاون اول رئيس جمهور به عنوان يک
کانديداي به ظاهر مستقل در انتخابات
رياســت جمهوري مطرح کــرده بود و
بعدها نيز از ســوي روحاني عنوان شد
موضوع ســهام عدالت و اشــتغال بود.
اســحاق جهانگيري در ايــن مناظره
تلويزيونــي گفت :ما ســهام عدالت را
واقعي خواهيم کرد .من به شما اطمينان
ميدهم شما  50ميليون مردم ايران در
کارخانهها ســهام دار خواهيد شد ،سه
ســال روي اين طرح کار شد که سهام
عدالت طوري ساماندهي شود که مردم
مزه ســهام دارشدن کارخانه را بچشند.
از شــهريور  1396هر تحت پوشــش
کميته امداد مالــک  10ميليون تومان
در کارخانههــاي کشــور خواهد بود و
بقيه  5ميليون نفر جمعيت بين  5تا 10
ميليون تومان سهام بهترين کارخانهها
را خواهند داشــت و در سود کارخانهها
مشــارکت خواهند کرد.هر ســال 950
هزار شغل ايجاد ميکنيم و ...
هر چند اين روزها برخي کاربران فضاي
مجازي با هشــتک وعــده دروغ اين
ســخنان را باز نشر کردهاند اما از همان
زمان چند ســئوال درباره اين وعدهها
مطرح بود که اصل آن را هم زير سوال
ميبرد چه برسد به تحقق آن!
ســوال اينجاست که مگر سهام عدالت
هــر نفر چقدر اســت که افــراد تحت
پوشــش کميته امداد و بقيه افراد ذکر
شــده در صحبتهاي آقاي جهانگيري
بين  5تا  10ميليون تومان سهام عدالت
دريافت خواهند کرد؟
براي پاســخ به اين ســوال بد نيست
ســخنان رئيس کل سازمان خصوصي
ســازي را در جمع خبرنگاران بازخواني
کنيــم .مير علي اشــرف عبداهلل پوري
حسيني حدود يک ســال پيش درباره
ســهام عدالت گفت:بــراي  ٤٧ميليون
نفر بايد سهام عدالت توزيع شود که به
هر فرد  ٥٥٠هزار تومان ســهم خواهد
رسيد .ولي افرادي که قبال پولي گرفته
باشند ،بايد از عدد  ٥٥٠هزار تومان کم
کنند .به کميته امداديها ،بهزيستيها و
روســتاييان فاقد شغل دو برابر اين رقم
سهام تعلق ميگيرد.
بنابراين اگر رقميکه بايد به مشموالن
سهام عدالت پرداخت ميشد را بررسي
کنيــم ميبينيم که در طول  10ســال
گذشــته بيش از  10ميليون تومان حق
واقعي و طبيعي مشــموالن اين سهام
بــوده و قرار نبوده که دولت کار خاصي
براي اين مشــموالن انجام دهد و حال
بايد پرســيد که چرا ايــن وعده محقق
نشده است.
موسي الرضا ثروتي ،نماينده ادوار مجلس
شوراي اسالميو عضو سابق کميسيون
برنامــه و بودجــه درباره ايــن وعده

جهانگيري به «عصر ايرانيان» گفت :بنا
به دستور مقام معظم رهبري  50درصد
سود سهام عدالت به مددجويان کميته
امداد و بهزيســتي تخصيص داده شده
است .بعد از آن که سود سهام بعد از ده
سال بررسي ميشود معلوم استانهايي
که مددجوي بهزيســتي هســتند تمام
ســهم دولت را از محل ســود پرداخت
کرده اند.ســود سهام عدالت بايد از سه
ســال پيش پرداخت ميشد که تاکنون
دولت اقداميدرباره آن نکرده است.
وي با تاکيد بر اينکه اين اقدام در دولت
يازدهم اجرايي نشد ،افزود :اينکه آقاي
جهانگيــري در وعدههاي انتخاباتي به
آن اشــاره ميکند اقدامياست که بايد
عملياتي شود يعني سالهاي قبل بايد
آن را انجام ميدادنــد ولي تا االن اين
اقدام را انجام نداده اند.
ثروتي با اشاره به الزامات اجرايي اصل
 44و بحث ســهام عدالت که مجلس
قانون آن را مصوب کرده تصريح کرد:
براي بقيه مردم هم بايد تمام سود سهام
به ازاي هر نفر  2ميليون تومان پرداخت
شود که بخشي از پول را از مردم مطالبه
کردند و اگر مردم بقيــه پول را بريزند
ســهام آنها هم آزاد و سود آنها پرداخت
خواهد شــد .البته اين مــورد اعتراض
مجلس قرار گرفــت و االن در جريان
بررسي است.
اين نماينده ســابق مجلس تاکيد کرد:
براي بيــش از  40ميليون نفر ســهام
عدالت واگذار شــده ولي سودي به آنها
داده نشده است .حال اگر دولت بخواهد
قانــون را اجرا کند راجع به بهزيســتي
از  3ســال قبل بايد مبالغ مورد نظر را
پرداخت ميکرد که اين کار را هم نکرده
است .دولت فقط حرف زده و وعده داده
اســت .ثروتي همچون بسياري ديگر
از کارشناســان معتقد اســت که زمان
عملياتي شــدن وعدههاي دولت معلوم
نيست.آلبرت بغزيان کارشناس و استاد
اقتصاد دانشــگاه نيــز در گفت و گو با
«عصر ايرانيان» بر اين حقيقت اذعان
دارد که دولت در زمينه ســهام عدالت
در سالهاي اخير شــفاف عمل نکرده
است.
وي در ايــن رابطه گفت:اصل وعدهاي
که داده شــده تا حدودي شدنی است
و قــرار اســت دولت از محــل اجراي
طرح هدفمنــدي يارانهها به بنگاههاي
اقتصــادي کمک کند تا بتوانند ســود

آقاي روحاني وعده و شعار
زياد داده و وعدههايش
محقق نشده و شاهد
بوديم که شرايط از قبل
هم بدتر شده است

آور شوند و سودشــان ميان اقشار کم
درآمد تقســيم شود اما اينکه چه زماني
قرار اســت اين کار تجرايي شود معلوم
نيست.

شرکتهاي ســود ده سهام عدالت
کجا هستند؟

اما ســوال ديگــري که دربــاره وعده
جهانگيري مطرح است اينکه مقصود از
بهترين کارخانههاي ايران ،سهام متعلق
به کدام کارخانههاست؟
سبد ســهام عدالت متشــکل از سهام
متعلق به  60شــرکت است .از اين 60
شرکت 34 ،شرکت بورسي و  26شرکت
غيربورسي ميباشند .هيئت وزيران در
مورخــه  1اســفند  1395مصوبهاي را
به تصويب رســاند کــه در آن برخي
شرکتهاي سودده از سبد سهام عدالت
خارج شــدند و سهام شرکتهاي ديگر
جايگزين شد .شرکتهاي سودده خارج
شده از سبد سهام عدالت عبارت بودند
از :خروج  20درصدي سهام شرکتهاي
پااليش نفت اصفهــان ،تبريز ،الوان،
تهران ،شيراز ،کرمانشاه و بندرعباس و
جايگزيني  36درصدي سهام پااليشگاه
امــام خميني (ره) و  9درصدي ســهام
پااليشــگاه آبادان .اين مصوبه دولت،
انتقادهاي فراوانــي را با خود به همراه
داشــت .محمدرضا پورابراهيميرئيس
کميسيون اقتصادي مجلس نسبت به اين
مصوبه هيات وزيران انتقاد و تأکيد کرد:
نمايندگان مجلــس در نامهاي به آقاي
الريجاني از وي خواستهاند که مصوبه
هيئت وزيــران پيرامون خارج کردن 7
شرکت پتروشيميو پااليشگاهي بورسي
سودده از سبد سهام عدالت را در هيئت
تطبيق مصوبات دولت با قوانين ،ملغي
کند .همچنيــن در پي اين اقدام ،مرکز
پژوهشهاي مجلس ،در گزارشي ضمن
انتقاد از تصميم دولت ،ســهام مذکور را

ســودده و اقدام دولــت را غيرقانوني و
موجب تضييع حقوق سهامداران سهام
عدالت دانســت .اين مصوبه از ســال
 4 ،86بار ديگر نيز دستخوش تغييرات
شــده و ســهم مربوط به سهام عدالت
از ســبد مذکور با کاهش و يا افزايش
مواجه شــده بود .مرکــز پژوهشهاي
مجلس در گزارش خود ضمن انتقاد از
مغايرت اين اقــدام با قانون تاکيد کرد:
اين گونــه مصوبات داراي تبعات منفي
بســياري اســت .اول آن که يک رويه
نادرست مســتقر خواهد شد تا هر يک
از وزارتخانهها بتوانند شرکتهاي خود
را از سبد سهام عدالت خارج کنند .دوم
آن که خروج اين شــرکتها که بعضا
سودده و بورســي هستند ،ارزش سهام
عدالــت را تضعيف خواهد کرد و از اين
جهت تهديدي براي منافع سهامداران
تلقي ميشود.
اين مســاله نشــان ميدهد که ادعاي
جهانگيــري دربــاره ســهام بهترين
شرکتهاي سود ده نيز تنها يک وعده
توخالي بود و با خروج اين هفت شرکت
بورسي سودده از سبد سهام عدالت بايد
ديد که مقصود اســحاق جهانگيري از
بهترين کارخانهها چه بوده است و اينکه
چه تضميني وجود خواهد داشت که اين
عمل تکرار نشود و ارزش سهام عدالت
روز به روز کمتر نشود؟
وعده اشتغال  950هزار نفر

يکي ديگر از وعدههايي که جهانگيري
در مناظرههــا داده بــود موضوع ايجاد
 950هزار شــغل براي جويندگان کار
بود.وعدهاي که کارشناسان آن را دور از
انتظار دانسته و تنها از آن به عنوان يک
شوي تبليغاتي ياد ميکنند.
ثروتي در اين زمينه هم به خبرنگار«عصر
ايرانيان»اظهــار کرد:اينهــا آمارهاي
صحيحي نيست همانگونه که آمارهاي
مرکز آمار ايران هم درباره اشتغال درست
نيســت.البته اگر بر اساس نظريهاي که
يک ســاعت کار در هفته را هم شغل
ميدانند آمارگيري شود شايد بتوان اين
ميزان شــغل ايجاد کرد اما حقيقت اين
اســت که اين نوع ايجاد شغل دردي از
زندگي مردم دوا نميکند.
وي اظهار کرد :کارمندان ما  44ساعت
در هفته کار ميکنند و  100ساعت در
ماه هم اضافه کاري ميکنند اما باز هم
هشت شان گرو نه شان است لذا اعالم
سازمان بين المللي کار درخصوص کار

يک روز در هفته درباره کشور ما صدق
نميکند.
ثروتي با تاکيد بر اينکه آماري که آقاي
روحاني و جهانگيــري اعالم ميکنند
صادقانه نيســت تصريح کــرد :پايگاه
اطالعات ايرانيــان نداريم و آمار مرکز
ايران هم قابل اعتنا نيســت .ســازمان
تامين اجتماعي هم آماري ارائه نداده که
ميزان افراد جديدي که تحت پوشــش
بيمه اجتماعي قرار ميگيرند را بصورت
ورودي و خروجــي مشــخص کند لذا
آمارهاي دولت درست نيست.
وي افزود :ما  3سال پياپي قانون مصوب
کرديم که يک حداقل پولي به بيکاران
تحت عنــوان بيمه بيــکاري پرداخت
شــود که دولت در اين ســه سال هم
آن قانــون را اجرا نکرد .يک بار  4هزار
ميليارد تومان در دو ســال ديگر  2هزار
ميليــارد تومان مجلس مصوب کرد که
براي پرداخت بــه جوانان بيکار جوياي
کار براي متاهــان  50درصد حداقل
حقوق و کســاني که مجرد هستند 30
درصد حداقل حقوق پرداخت شــود که
اين قانون را هم دولت اجرا نکرد.
به هر حال اينکــه وعدههاي اقتصادي
دولــت چــه زماني قرار اســت محقق
شــود موضوعي است که کم کم مردم
هم درباره آن با شــک و ترديد سخن
ميگويند و خيليها ديگر چشم اميدشان
را بر دولت تدبير و اميد بسته اند.
نماينده سابق مردم بجنورد در مجلس
شوراي اســاميدر اين زمينه اميدوار
اســت خدا به دولت توفيــق دهد که
قانون را اجرا کنند و در عين حال معتقد
اســت:بعيد ميدانــم وعدههاي دولت
عملي شــود؛ چون آقاي روحاني وعده
و شــعار زياد داده و وعدههايش محقق
نشــده و شاهد بوديم که شرايط از قبل
هم بدتر شده مثل همان وعده کاهش
نــرخ ارز کــه االن دالر باالتر از همه
زمانها شده است يا رونق اقتصادي که
اتفاق نيفتاد ،يا ارزش پولي ما که اصال
بهبود پيدا نکرد بلکه بدتر هم شد.
ثروتي با اشاره به اينکه دولت وعده داده
بود که نقدينگي کم ميشود اظهارکرد:
نقدينگي اضافه شــده است همچنانکه
گفتند تورم کم شــده اما در اقالميکه
مردم نياز دارند تورم زياد شــده است.
تنهــا در  400قلم کاال که به درد مردم
نميخــورد و پول خريــد آن را ندارند
تورم کاهش پيدا کرده اما قيمت اقالم
ضروري در اين دولت افزايش داشــته
است .وضع مســکن در دولت يازدهم
و دوازدهم بدتر شــده .مواد غذايي هم
نسبت به دوره قبل گران تر شده است
و در برخــي کاالها بيش از  100درصد
افزايش قيمت را شــاهد هســتيم .اين
نشان ميدهد که شعارهاي آقاي روحاني
محقق نشده و محقق شدني نيست.
بر اساس اين گزارش عوام و خواص اين
روزها از دولت گاليههاي فراواني دارند و
راه اندازي کمپينهايي چون «پشيمانم»
و يا انتشــار فيلمها و نوشــتههايي از
وعدههاي محقق نشده روحاني و يارانش
گواه آن دارد که دلسردي در ميان مردم
به دليل بدعهدي دولت روحاني به مردم
هر روز در جامعه بيش از پيش افزايش
مييابد.بدون شک بايد براي اين مردم
و روزهاي سختشان فکري کرد تا الاقل
حسرت وعدههاي داده شده را نخورند.

واکنش سازندگان خودروهای بیکیفیت به تصمیم استاندارد :ابالغیه نداشتیم؛ تولید ادامه دارد
شــرکتهای مدیران خودرو ،ســایپا ،ایران خودرو،
بهمــن و کرمان موتور به اعالمیه ســازمان ملی
اســتاندارد ایران مبنی بر توقف تولید خودروهای
غیراستاندارد این شــرکتها واکنشهای متفاوتی
نشان دادند .به گزارش ایسنا ،سازمان ملی استاندارد
ایران امروز با صدور اطالعیهای از توقف تولید ۲۵
مدل خودرو به دلیل پاس نکردن اســتانداردهای
جدید اجرایی شــده از ابتدای دی ماه خبر داد .این
خودروها شــامل  ۳۱۵ MVMسدانMVM ،
 ،۵۵۰تیگو ( ۵محصوالت مدیران خودرو) ،ســایپا
 ۱۳۱و سایپا  ۱۳۲دوگانهسوز ،سایپا  ۱۴۱بنزینی و
دوگانهسوز ،آریو  ۱۵۰۰سیسی (محصوالت گروه
خودروسازی ســایپا) ،پژو پارس با موتور XUM

(محصــول ایران خودرو) ،وانــت تک کابین و دو
کابین مزدا و کارا ۱۷۰۰بنزینی و دوگانهســوز ،آسا
( ۵۰F Bمحصوالت گروه خودروســازی بهمن)
و لیفــان  ،۶۲۰لیفان  ،X۵۰لیفــان  ،X۶۰جک
 J۵و هیونــدای ( i۱۰محصوالت کرمان موتور) و
برخی از خودروهای ســنگین جادهای هستند .در
این زمینه بابک صدرایــی مدیر بازاریابی چری،
گفت :تولید امویام  ۵۵۰را خودمان متوقف کرده
بودیم .تولید اموی ام  ۳۱۵ســدان نیز از یک سال
پیش متوقف شده و هماکنون تنها مدل هاچبک
این خودرو تولید میشود .منظور استاندارد از توقف
تولید تیگــو  ۵نیز مدل قدیمی این محصول بوده
که تولید آن را نیز متوقف کرده بودیم و هماکنون

تیگــو  ۵جدید فیسلیفیت در حال تولید اســت.
گروه خودروســازی سایپا نیز با صدور اطالعیهای
اعالم کرد که خودروی ســایپا  ۱۴۱از چند سال
پیش متوقف شده و سایپا  ۱۳۱و  ۱۳۲دوگانهسوز
نیز تولید نمیشود .مجوز شمارهگذاری آریو ۱۵۰۰
نیز تا دی ماه  ۱۳۹۷اخذ شــده و تولید این خودرو
متوقف نشــده و ادامه دارد .موضع گروه صنعتی
ایران خودرو در این رابطه نیز پیگیری شده و این
شــرکت اعالم کرد که تولید پــژو پارس با موتور
 XUMاز ابتدای امسال متوقف شده است .یکی
از مدیران گروه خودروسازی بهمن اعالم کرد که
سه مدل خودرویی که استاندارد توقف تولید آن را
اعالم کرده اســت خطوط تولیدشان قبال از سوی

این شرکت متوقف شده و دیگر تولید نخواهند شد.
همچنیــن یکی از مدیران کرمان موتور نیز اعالم
کرد که تاکنون ابالغیــهای مبنی بر توقف تولید
برخی محصوالت به دست این شرکت نرسیده و

شــرکت «ســرمایه پیشــروی دودمان
تــوکان» در تهران مبــادرت به جذب
ســپرده و پرداخت ســودهای نامتعارف
میکند.این شــرکت هیچ گونه مجوزی
برای فعالیــت بانکی نداشــته و بانک
مرکزی تاکید دارد هیچ تعهدی نسبت به
سپردهگذاری در آن را قبول نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی با اعالم
آدرس محل فعالیت این شرکت هشدار
داده که هموطنــان به منظور جلوگیری
از به مخاطره افتادن امــوال خود ،با در
نظر داشتن غیرقانونی بودن جذب سپرده
توسط شرکت سرمایه پیش روی دودمان
توکان ،از سپردن داراییهای خود به آن
خودداری کنند.در غیر اینصورت بانک
مرکــزی هیچگونه مســئولیتی در قبال
تضییع حقوق مشــتریان این شرکت به
خصوص استرداد وجوه نخواهد داشت.
شرکت ســرمایه پیشــرو دومان توکان
(سهامی خاص) به شماره ثبت ،۴۷۵۶۸۰
در تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا،
خیابان شــیخبهائی ،کوچــه معصومی،
پالک  ۴۱و  ،۴۳واحد  ،۲۸قرار دارد.
کسری  ۱۲هزار میلیارد تومانی
دولت برای پرداخت یاران ه نقدی

دســـــتیار ویــژه
اقتصــادی رئیس
جمهور با اشاره به
اینکــه ماهانه هزار
میلیارد تومان برای
پرداخت نقدی یارانه ها کســری داریم،
اظهار داشت :موضوع اعتبارات یارانههای
نقدی نظام مالــی دولت را مختل کرده
و در مجموع ســاالنه  12هــزار میلیارد
تومان بــرای پرداخت یارانــه نقدی از
محلهای دیگری تامین اعتبار میکنیم.
به گزارش فارس ،مســعود نیلی دستیار
ویژه اقتصادی رئیس جمهور در نشست
بینالمللی کنفرانس مدیریت بیان اینکه
اوراق مشــارکت دولتی بخشی در داخل
بازار سرمایه و بخشی خارج از آن عرضه
شده است،گفت :تصمیم گرفتیم تا تمام
ق موجود در داخل بازار سرمایه عرضه
اورا 
شــود که این فرآیند موجب شد با یک
تحول مثبت مواجه شویم؛ با اتفاقاتی که
در سال  93تا  95رخ داد و تحوالتی که
در نظام مالی دولت بــه وجود آمد ،نرخ
بازدهی ایــن اوراق افزایش یافت اما در
ســال  ،96کاهش در نرخهای بازدهی
اوراق داشتیم.
بنزین  1500تومانی
رو در روی برنامه ششم

ارائــه پیشــنهاد دولت بــرای افزایش
یکبــاره ۵۰درصــدی قیمــت بنزین و
افزایش ۳۳درصــدی قیمت گازوئیل در
ســه بخش مغایر با قانون برنامه ششم
توسعه است .به گزارش تسنیم ،در حالی
این روزها مســئوالن دولت از پیشنهاد
افزایش قیمت بنزین بــه  1500تومان
در هر لیتــر و افزایش قیمت گازوئیل به
 400تومان در هر لیتر خبر میدهند که
افزایش یکباره 50درصدی قیمت بنزین و
33درصدی قیمت گازوئیل هیچ سنخیتی
با اســناد باالدســتی چون قانون برنامه
ششم توسعه ندارد .در متن قانون برنامه
ششم توسعه در ماده  39این قانون آمده
است« :بهمنظور ارتقای عدالت اجتماعی،
افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی
و هدفمندکردن یارانهها در جهت افزایش
تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد ،به
دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و
حاملهای انرژی و سایر کاالها و خدمات
یارانهای را با رعایت مالحظات اجتماعی
و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی
برای صنایع و تولیدات ،بهتدریج تا پایان
ســال  1400با توجه به مــواد ( )2( ،)1و
( )3قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب
 1388.10.15اصــاح و از منابع حاصل
بهصورت هدفمند بــرای افزایش تولید،
اشــتغال ،حمایت از صــادرات غیرنفتی،
بهرهوری ،کاهش شدت انرژی ،کاهش
آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت
اجتماعــی و حمایتهــای اجتماعی از
خانوارهای نیازمنــد و تأمین هزینههای
عملیاتی و ســرمایهگذاری شــرکتهای
ذیربط در چهارچوب بودجههای ساالنه
اقــدام الزم را بهعمــل آورد» .ازاینرو،
ارائه پیشنهاد دولت برای افزایش یکباره
50درصدی قیمــت بنزیــن و افزایش
33درصدی قیمت گازوئیل در سه بخش
مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است.
 .1تأکید قانون برنامه ششــم به افزایش
تدریجی قیمــت آب و حاملهای انرژی
طی  5سال طول اجرای این برنامه
 .2رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی
 .3حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع
و تولیدات.

