حساب سپرده رنگ باخت

اخبار
ايران در فهرست سياه «کارگروه
اقدام مالي» باقي ماند

کارگروه اقدام مالي که هدف خود را مبارزه
با پولشويي اعالم کرده روز جمعه اعالم کرد
نام ايران را در فهرست سياه خود حفظ کرده
است .به گزارش فارس ،يک نهاد بينالمللي
که هدفش را مبارزه با پولشويي اعالم کرده
در بيانيهاي روز جمعه ضمن تعليق اقدامات
تقابلي و تنبيهي عليه ايران نام اين کشور را
کماکان در فهرست سياه خود (موسوم به
بيانيه عمومي) نگاه داشت .کارگروه اقدام
مالي که در پاريس مستقر است ،به  37عضو
خود و ديگر کشورهاي جهان پيشنهاد کرده
است که «به توصيه به موسسات مالي خود
نسبت به هوشياري در روابط و مبادالت»
با ايران ،ادامه دهند .در اين فهرســت که
بسياري آن را سياسي توصيف کردهاند ،تنها
نام ايران و کره شمالي در فهرست موسوم
به «بيانيه عمومي» به چشم ميخورد.
حساب بانکي  ۸۶دالل و قاچاقچي
ارز مسدود شد

يک منبع آگاه از مسدودشــدن حســاب
بانکي  ۸۶دالل و قاچاقچي ارز خبر داد.
به گزارش تســنيم ،اين مقــام آگاه گفت:
در ادامه برخوردهاي قانوني با ســوداگران
مخــرب در بازار ارز ،ســربازان گمنام امام
زمان(عج) ،بــا حکم مرجع قضايي1225 ،
حســاب متعلق به  86نفــر از دالالن و
قاچاقچيان ارزي را بلوکه و مسدود کردند
و  10نفر از قاچاقچيان و دالالن ارزي نيز
از جانب ســربازان گمنام امام زمان(عج)
بازداشــت و به مرجع قضايي تحويل داده
شــدند .وي افزود  :مجموع گردش مالي
اين حســابها بيش از  530هزار ميليارد
ريال بوده است و بيش از  330ميليارد ريال
نيز بلوکه شــد .وي گفت :اين اقدامات در
آينده نيز بهصورت جدي ادامه خواهد يافت
ت ســنگيني گريبان سوداگران و
و مجازا 
تخريبگران بــازار ارز را خواهد گرفت .در
پي تنشها و التهابات اخير بازار ارز ،پيش
از اين  755حساب دالالن ارزي با مجموع
گردش مالي  20هزار ميليارد توماني بلوکه
و مسدود شده بود.
پياز و گوجه فرنگي؛
رکورد دار افزايش قيمت

افزايــش بيش از  ۷۶و  ۷۴درصدي قيمت
گوجه و پياز در آذر ماه ســال جاري نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  ،اين دو کاال
را در صدر بيشترين رشد قيمتي قرار داده
اســت .به گزارش تســنيم ،بر اساس آمار
منتشر شده از قيمت کاالهاي اساسي در
آذر ماه ســال جاري و مقايسه آن با مدت
مشابه سال گذشــته ،پياز و گوجه فرنگي
با تغيير  76.7و  74.3درصدي بيشــترين
افزايش و درصد تغيير را به خود اختصاص
داده است .همچنين ،کره پاستوريزه با 51
درصد ،تير آهن  14با  64درصد ،تير آهن
 18و تخم مرغ هر کــدام با  44.7درصد
بيشترين افزايش قيمت را در آذر ماه سال
جاري در مقايســه با آذر سال  95به خود
اختصاص داده است .بر اساس اين گزارش،
عدس درجه يک با منفي  3.5و سيب زرد
درجــه يک با منفــي  3.3درصد کمترين
درصد تغيير قيمتي را در آذر ماه سال جاري
نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه
کرده است.
برترين اپراتور ارتباطات ثابت كشور
در كمپين حمايت از زلزله زدگان

امپراطوري اوراق  ۲۰درصدي در بانکها

بــا انتشــار اوراق گواهي ســپرده  ۲۰درصد در
بانکها ،ديگر کمتر نشاني از تبليغ براي گشايش
حساب سپردههاي  ۱۵درصدي ساالنه در بانکها
ديده ميشــود ،اکنون حتي مشترياني که به هر
دليلي مايل به باز کردن حساب سپرده  ۱۵درصد
هم هستند به خريد اوراق گواهي سپرده تشويق
ميشوند .به گزارش ايســنا ،يک هفته از اجراي
بسته سياستي بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز
گذشته است .در اين بســته انتشار اوراق گواهي
ســپرده با سود  ۲۰درصد به مدت دو هفته ،يکي
از گزينههــاي مدنظر براي جــذب نقدينگي به
سمت شــبکه بانکي بود .بر اين اساس مشتري
ميتوانســت با خريد اوراق گواهي سپرده به طور
ساالنه  ۲۰درصد سود دريافت کند که هر ماه به

حســاب وي واريز شده و در صورت ابطال به آن
سود  ۱۴درصد تعلق ميگيرد .گزارشهاي ميداني
حاکي از آن بود که گرچه منابع جديد قابل توجهي
طي هفته اول وارد شــبکه بانکي نشده و تمايل
مشتريان بيشتر براي بستن حسابهاي مدتدار
 ۱۵درصد و تبديل آن به گواهي سپرده بود ولي
جالب اينجاســت که تازهترين سرکشي به شعب
بانکها از اين حکايت دارد که شــعب مشتريان
را که حتي براي باز کردن ســپرده  ۱۵درصدي
به بانک ميآيند به خريد اوراق گواهي  ۲۰درصد
تشويق ميکنند .در يکي از بانکها وقتي در مورد
شرايط حساب سپرده ســاالنه  ۱۵درصد سوال
ميشود ،اين گونه پاسخ ميدهند که فعال گواهي
ســپرده  ۲۰درصدي داريم و حساب سپرده ۱۵
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درصد در اين حالت معنايي ندارد و نفع مشــتري
با اوراق خواهد بود .اين در حالي اســت که بنابر
تاکيد مديران بانکي پرداخت سود  ۲۰درصد بابت
پرداخت اين گواهي سپرده موجب باال رفتن هزينه
بانکها و بقاي تمام شــده پول براي آنها خواهد
شــد ،آن هم در شرايطي که سود تسهيالت ۱۸
درصد بوده و هيچ تغييري نکرده است و پايينتر
از سود سپرده  ۲۰درصد قرار دارد که خود موجب
زياندهي بانکها ميشود .در اين حالت اينکه باز
هم بانکها مردم را تشويق به خريد اوراق گواهي
 ۲۰درصد ميکنند جاي ســوال دارد که پشتوانه
آنها براي اين تغييرات چيســت؟ بايد يادآور شد
که اکنون با رقابتي که در بانکها براي انتشــار
اوراق گواهي ســپرده وجود دارد ،هراس از خروج
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اخبار
منابع از يک بانک و رفتن به بانک ديگر نيز يکي
از عواملي است که باعث تشويق مشتريان براي
خريد اوراق گواهي ميشــود .در عين حال که در
مواردي بانکها در مورد نرخ سود ابطال گواهي
با يکديگر رقابت کرده و از نرخ قانوني  ۱۴درصد
تعيين شــده براي گواهي سپرده ،تا  ۱۶درصد و
حتي باالتر هم پرداخت ميکنند.

«عصر ايرانيان» در گفتوگو با کارشناسان از برنامه مبهم دولت برای کمک به صنعت گزارش میدهد

«طرح رونق» علیه تولید!

دبیر کل خانه صنعت :بانکها براي پرداخت تسهيالت بيش از دو برابر وثيقه ميخواهند که تأمين آن براي توليدکنندگان ميسر نيست
گروه اقتصادي -اميرعلــي امينيان:درحاليکه دولت
هــدف اصلي خــود را رونق توليد و کســبوکار
عنوان ميکند اما فعاالن صنعتي و دستاندرکاران
حوزه توليد در ســال جاري با مشــکالت فراواني
دســتوپنجه نرم کــرده و گزارشهــا از تعطيلي
بســياري از واحدهاي توليــدي و نيز چالشهاي
فراوان توليد و اشتغال در اين واحدها حکايت دارد.
به گزارش «عصر ايرانيان» يکي از برنامههايي که
وزير صنعت،معدن و تجارت در آغاز سال از آن خبر
داده بود پرداخت  50هزار ميليارد تومان تسهيالت
در قالب طرح رونق توليد بود.طرحي که در شهريور
 95و با حضور رضا رحماني در سمت قائممقام وزير
صنعت،معدن و تجارت کليد خود و به قول دولتيها
هنوز هم تداوم دارد.
قرار بود سال گذشته  12هزار ميليارد تومان تسهيالت
به واحدهاي توليد که با رکود مواجهاند پرداخت شود
و باوجوداينکه بسياري از توليدکنندگان از شيوههاي
پرداخت اين تســهيالت و ســنگاندازيهايي که
دولــت و بانکها بر ســر راه آنها داشــته گاليه
داشــتند درنهايــت وزارت صنعت،معدن و تجارت
در پايان ســال  95طرح را موفقيتآميز توصيف و
اعالم کرد 17هزار و  500ميليارد تومان تسهيالت
به  24هزار بنگاه پرداخت کرده است.موضوعي که
هنوز هم براي بســياري از فعاالن اقتصادي مبهم
است و معلوم نيست اگر اين حجم از تسهيالت به
واحدهاي توليدي پرداختشده چرا هيچ رونقي در
توليد کشور ايجاد نکرده است.
تنها در يک نمونه ســاده پيگيريهــاي خبرنگار
«عصر ايرانيان» نشــان ميدهد تنهــا دريکي از
استانهاي جنوبي  400ميليارد تومان تسهيالت به
بنگاههاي توليدي پرداختشده و از همان بنگاهها
 420ميليــارد تومان ماليات اخذشــده و درنتيجه
نهتنها توليدکنندگان نتوانستهاند تسهيالت دريافتي
را به زخم توليد بزنند بلکه با يک حســاب ســاده
بدهکارتر هم شدهاند.
دولــت در راســتاي ادامه همان طــرح رونق که
اثراتش هنوز هم مشخص نيست ،امسال اعتباري
 50هزار ميليارد توماني بــراي آن در نظر گرفت.
ولياهلل سيف ،رئيسکل بانک مرکزي اوايل سال
جاري گفته بود که بر اساس برنامه ،براي سال 96
مبلغ  50هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شــد تا
نظام بانکي باهدف خاص رونق واحدهاي توليدي
کوچک و متوسط و ايجاد اشتغال پرداخت کند.
طبق اعالم ســيف ،از اين مبلــغ 20 ،هزار ميليارد
تومان براي ســرمايه در گردش بنگاههاي کوچک
و متوســط 10 ،هزار ميليارد تومان براي نوسازي
خطوط توليد واحدهاي کوچک و متوسط و  20هزار
ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال در کشور در نظر
گرفته شد.
سيف مدعي شد نظام بانکي در سال گذشته وظيفه
خود را در زمينه حمايت از واحدهاي توليدي کوچک
و متوســط ادا کرده بهگونهاي که  24هزار و 500
واحــد توليدي ،مبلغ  17هزار و  500ميليارد تومان
تسهيالت سرمايه در گردش دريافت کردند.
موانع بانکي

ادعاي رئيسکل بانک مرکزي در حالي اســت که
بسياري از توليدکنندگان نظري خالف نظر سيف
درباره رونق توليد دارند.
عبدالوهاب سهلآبادي  ،رئيس خانه صنعت و معدن
ايران در گفتوگو با «عصر ايرانيان» در اين زمينه
گفت:بانکها هيچ همکاري با توليدکنندگان نکردند
و ســال گذشته شاهد تعطيلي واحدهاي توليد و به
زنــدان افتادن تعدادي از فعاالن اقتصادي به دليل
نبود سرمايه در گردش و نقدينگي بوديم.
وي افزود:بانکهــا بيش از  30درصد تســهيالت

پرداختي بــه توليدکنندگان را بلوکــه ميکردند.
توليدکنندگان بــراي دريافت وام راه پرپيچوخميرا
طي ميکردند و سنگاندازيهاي فراواني از سوي
بانکها صورت گرفت.
اين فعال اقتصادي تأکيد کرد:وام رونق توليد زماني
ميتواند مؤثر باشــد که مدتزمان بازپرداخت آن
با تنفس دو يا سهســاله همراه باشد اما تسهيالت
پرداختي دولت اغلب يکساله بوده و وام يکساله
براي صنعت هيچ معنايي ندارد.
به گفته ســهلآبادي پرداخت تسهيالت در سال
جاري هم با همان مشــکالت سال گذشته و حتي
بيشتر مواجه است و بسياري از توليدکنندگان تاب
مقاومت در برابر موانعي که بانکها و دولت بر سر
راه توليد ميتراشند را ندارند.
محمد گراميتوليدکننده مستقر در شهرک صنعتي
تهران نيز درباره وامهاي رونق توليد که امسال قرار
بود پرداخت شــود به «عصر ايرانيان» اظهار کرد:
قرار بود  30هزار ميليــارد تومان براي طرح رونق
بنگاههاي کوچک و متوسط و نوسازي و بازسازي
واحدهاي توليدي اختصاص داده شــود اما در اين
مورد  ،بانکها بسيار مقاومت ميکنند.
وي تأکيد کرد:ممکن است دولت آماري ارائه کند
که تعداد زيادي ثبتنــام کردهاند اما آنهايي که
توانستهاند شرايط بانکها را بپذيرند و همه مدارک
موردنياز و وثيقههاي ســنگين موردنظر را تأمين
کنند بسيار کم هستند.
اين توليدکننده باسابقه با اشاره به اينکه واحد توليدي
که مشــکل مالي دارد اگر ميتونســت وثيقههاي
سنگين بانکي را تأمين کند ديگر نيازي به وام رونق
توليد نداشت ادامه داد:باوجود توضيحات مسئوالن
دولتي ،طرح رونق توليد امسال بدتر از سال گذشته
اجراشده و بنگاههاي توليدي نتوانستهاند از مزاياي
اعالمياين طرح بهرهمند شوند.
بنابراين گزارش آمارهاي منتشرشده ادعاي اين فعال
بخش خصوصي را تائيد ميکند چراکه جديدترين
آمار از ميزان پرداخت تســهيالت به توليدکنندگان
در قالب تأمين مالــي بنگاههاي توليدي کوچک،
متوســط و طرحهاي نيمهتمام با پيشرفت باالي
 60درصد در راستاي اقتصاد مقاومتي تا تاريخ 30
آذرماه امســال نشان ميدهد از مجموع  41هزار و
 823واحد توليدي ثبتناميدرنهايت  10هزار 707
واحــد توليدي موفق به دريافــت  82135ميليارد
ريالي شدهاند.
شــرايط نامســاعد پرداخت تســهيالت بانکي به
واحدهاي صنعتي در طرح رونق توليد سال 1396
چندي پيش تا جايي پيش رفت که صداي محمد
شــريعتمداري ،وزير صنعت ،معــدن و تجارت نيز
به نشــانه اعتراض درآمد .برخي توليدکنندگان هم

اظهــار ميکنند ،براي پرداخت تســهيالت آنقدر
چــوب الي چرخ توليدکننــده ميگذارند که افراد
خودشان از تقاضايشان صرفنظر کنند .برخي ديگر
نيز به بروکراسي بانکي انتقاد دارند.
رونق توليد دستوري

کارشناسان و نمايندگان مجلس معتقدند که رونق
توليد در شــرايط کنوني اگر مورد توجه قرار گيرد
بهتر از سالهاي گذشــته ميتواند رکود را از بين
ببرد.
احمد انارکي محمدي ،عضو کميســيون اقتصادي
مجلس شــوراي اســاميدر اين زمينه به «عصر
ايرانيــان» گفت :رونق توليد و اشــتغال بهصورت
دســتوري در کشور ايجاد نخواهد شد بلکه اقدام و
عمل جدي از سوي دولت را ميطلبد.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر فضاي کسبوکار
در کشور وضعيت مناسبي ندارد ،افزود :بهبود فضاي
کسبوکار ميتواند روند سرمايهگذاري در اقتصاد را
تســهيل کرده و با ايجاد فضاي امن براي فعاالن
حوزه اقتصادي شــرايط مناســبي را بــراي رونق
توليد فراهم آورد .بهبود اين فضا در هر کشــوري
از مهمترين فاکتورها براي تحقق رشــد اقتصادي
است.
نماينده مردم رفســنجان و انــار در مجلس الزمه
ورود پساندازهاي راکد بــه چرخه توليد را بهبود
شرايط کســبوکار در جامعه دانست و اظهار کرد:
هماکنــون زمينههاي الزم براي تحققپذيري اين
مهم در کشــور فراهم نيست .سپردههاي مردم در
نزد بانکها بايد در مسير رونق توليد و اشتغال قرار
گيرد.در حال حاضر ســود تسهيالت و نرخ سپرده
بانکي متناسب نيست و تحقق رونق توليد مستلزم
کاهش نرخ سود سپردههاي بانکي و بهبود فضاي
کسبوکار است.
اوضاع بد بنگاههاي توليدي

اين حقيقت انکار ناپذير اســت کــه وضع توليد و
بنگاههاي توليدي اين روزها بد و نابسامان است.
اسداهلل عسگراوالدي،عضو اتاق بازرگاني ايران نيز
در گفتوگو با «عصر ايرانيان» درباره شرايط کنوني
توليد گفت :متأســفانه در حــال حاضر بنگاههاي
توليدي در شرايط بسيار بدي بسر ميبرند و براي
خروج از شــرايط کنوني و حرکت در مســير توليد
 ،صــادرات و  ....نيازمنــد حمايتهاي مالي دولت
هســتند اما به نظر ميرسد اين حمايت مالي هنوز
هم موانعي دارد که برطرف نشده است.
وي افــزود :در حال حاضر بيــش از  ۷۰۰کارخانه
توليدي که کاالهاي مصرفي مردم را توليد ميکنند
در کشــور فعاليت دارند اما از ايــن تعداد تنها 20
درصد با ظرفيت  50درصدي کار ميکنند و الباقي
واحدهاي توليد با ظرفيت زير  40درصد فعالاند.

اين فعال اقتصادي پيشکسوت تأکيد کرد:دولت با
اعالم پرداخت تسهيالت به توليدکنندگان در ذهن
بسياري از آنان اميد واهي ايجاد کرد و تنها عدهاي
از فعاالن توليدي موفق شدند تسهيالت بگيرند و
اين مسئله موجب نارضايتي توليدکنندگان از روند
پرداخت تسهيالت رونق توليدشده است.
ناصر پارياب توليدکننده نماهاي ساختماني در اين
زمينه با اشاره به اينکه اگر توليدکنندگان ميخواهند
که موفق شــوند بايــد دل از حمايتهاي دولت
بردارند در ارتباط با پرداخت اندک تسهيالت بانکي
به واحدهاي صنعتــي گفت:باوجوداينکه در ارتباط
با اين طرح شــعارهاي مختلفي دادهشــده اما بايد
اعالم کرد که اين طرح در عمل موفق نبوده است
و دسترســي راحتي براي واحدهاي توليدي جهت
دريافت تسهيالت وجود ندارد.
وي با اشاره به ســپردهگذاري ارزي خود در بانک
اقتصاد نويــن تصريــح کرد:من بهعنــوان يک
توليدکننده نهتنها نيازي بــه وام رونق توليد ندارم
بلکه ميخواهم با سرمايه شخصي خود کارخانهام
را گسترش دهم اما دولت پول خودم را که در بانک
و حساب سپرده ارزي گذاشتهام هم به من نميدهد
.بسياري از توليدکنندگان مانند من وام رونق توليد
نميخواهند بلکه انتظار دارند دولت پول خودشان را
به خودشان بدهد.
وامهاي  25درصدي

محمدرضا مرتضوي دبير کل خانه صنعت،معدن و
تجارت ايران هم در گفت و گو با «عصر ايرانيان»
به مشــکالت طرح رونق توليد دولت اشاره کرد و
گفت:دولت مدعي است سود تسهيالت  18درصد
است اما اگر کميدقيقتر محاسبه کنيم با توجه به
مسدودي پول در حساب و ديرکردها سود اخذشده
حدود  22تا  25درصد اســت و اين مســئله فشار
زيادي بر توليدکنندگان وارد کرده است.
وي افزود:بانکها براي پرداخت تســهيالت بيش
از دو برابــر وثيقه ميخواهند کــه تأمين آن براي
توليدکنندگان ميســر نيســت و بــه همين دليل
بسياري از آنان از گرفتن وام منصرف شده و ترجيح
ميدهند کســبوکار را رها کرده و کارگرانشان را
اخراج کنند.
مرتضوي اذعان کرد :يکي ديگر از چالشهاي طرح
رونق توليد کند بودن روش پرداخت تسهيالت است.
درباره بلوکه کردن سپرده توليدکنندگان هم بانک
مرکزي اعالم کــرده که اين اقدام خالف مقررات
است اما بانکها گوششان به دستورالعملها بدهکار
نيست.روند کارشناســي بانکها و استعالمها هم
بسيار زمانبر است.
وي با اشاره به اينکه دولت ميخواهد اميد مصنوعي
در بين واحدهاي توليدي ايجــاد کند ،تأکيد کرد:
در عمل دسترسي به منابع بانکي ارزانقيمت براي
صنعتيها وجود ندارد و بسياري از واحدهاي توليدي
در حوزه اصناف و معادن هم ناديده گرفتهشدهاند.
بنابراين گــزارش اين روزها به قول بســياري از
فعاالن اقتصادي حال توليد اص ً
ال خوب نيست و به
قول سيد علي قانع يکي از اعضاي اتاق ايران چراغ
توليد روزبهروز در کشور کمنورتر ميشود.
به گزارش«عصر ايرانيان» ،آنچه اين روزها در کشور
رونق دارد و هرروز چراغش روشنتر است يکهتازي
بانکها و آمارهاي جذاب دولتي از طرح رونق توليد
است .معلوم نيست دولت تا  24روز آينده که سال
 96به پايان ميرســد قصد دارد چگونه آمار سازي
کند تا نشان دهد واحدهاي توليدي مانند سال 95
حتي بيش از ظرفيت تعيينشده از تسهيالت دولتي
استفاده کردهاند و چگونه قرار است رونق را در توليد
و اشتغال کشور به کارشناسان و فعاالن اقتصادي
نشان دهد.

گراني خودروهاي ايراني در آستانه نوروز

به گزارش روابط عموميشركت آسياتك،
در راستاي توصيه وزير ارتباطات ،کليه
هزينههاي خريد اقالم تبليغاتي نوروز سال
 ۹۷اين شرکت به زلزله زدگان کرمانشاه
اختصاص پيدا ميکند .بر اساس اين گزارش
اين اقدام با پيوستن شركت آسياتك به
كمپين حمايت از مردم زلزله زده كرمانشاه
وزيرارتباطاتصورتگرفتهوطيآن،هزينه
كليه اقالم تهيه نشده مربوط به نوروز  ٩٧به
هموطنان عزيز آسيب ديده از زلزله كرمانشاه
اختصاص خواهد يافت .گفتني است پيش از
اين نيز شرکت آسياتک در هنگام وقوع زلزله
کرمانشاه در دو فاز گسترده ،اقدام به اهداي
اقالم ضروري و مبالغ ريالي به زلزله زدگان
کرده است.

قيمت چند مدل خودروي داخلي در بازار افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا ،قيمت سمند  EF۷معادل  ۴۰۰هزار تومان ،پژو

پارس ســال  ۵۰۰هزار تومان ،ساندرو اتومات  ۲۰۰هزار تومان،
ساندرو اســتپوي  ۲۰۰هزار تومان و تندر  E۲ ۹۰معادل ۳۰۰

هزار تومان در بازار افزايش يافته است.

قيمت برخي خودروهاي داخلي (مدل  )۹۷به شرح زير است:

خودرو
تيبا
 SE۱۱۱پرايد
پرايد ۱۳۱
SLXپژو ۴۰۵
 EF۷سمند
پژو پارس سال
پژو  ۲۰۶تيپ ۵
پژو  ۲۰۶تيپ ۲
پژو  ۲۰۶مدل وي۸
رانا

قيمت بازار
 ۲۵ميليون و  ۶۰۰هزار تومان
 ۲۳ميليون و  ۲۰۰هزار تومان
 ۲۱ميليون و  ۷۰۰هزار تومان
 ۳۲ميليون تومان
 ۳۴ميليون و  ۳۰۰هزار تومان
 ۳۹ميليون و  ۹۰۰هزار تومان
 ۴۰ميليون و  ۴۰۰هزار تومان
 ۳۴ميليون و  ۶۰۰هزار تومان
 ۴۱ميليون تومان
 ۳۵ميليون و  ۱۰۰هزار تومان

قيمت کارخانهاي
 ۲۵ميليون و  ۵۵۰هزار تومان
 ۲۱ميليون و  ۲۵۰هزار تومان
 ۲۱ميليون و  ۳۰۰هزار تومان
 ۳۲ميليون و  ۶۰۰هزار تومان
 ۳۲ميليون و  ۱۰۰هزار تومان
 ۳۸ميليون تومان
 ۳۹ميليون و  ۱۰۰هزار تومان
 ۳۳ميليون و  ۸۵۰هزار تومان
 ۳۹ميليون و  ۸۵۰هزار تومان
 ۳۶ميليون و  ۷۰۰هزار تومان

خودرو
دنا
 S۱۱۰ام وي ام
امويام ۵۵۰
 ۵اتومات Sجک
ساندرو
ساندرو اتومات
ساندرو استپوي
پارس تندر
تندر  ۹۰پالس اتومات
 E۲تندر ۹۰

اقتصادي

قيمت بازار
 ۴۶ميليون و  ۴۰۰هزار تومان
 ۳۲ميليون تومان
 ۵۶ميليون و  ۵۰۰هزار تومان
 ۱۰۵ميليون تومان
 ۴۸ميليون و  ۸۰۰هزار تومان
 ۵۵ميليون و  ۸۰۰هزار تومان
 ۵۶ميليون و  ۴۰۰هزار تومان
 ۴۵ميليون و  ۵۰۰هزار تومان
 ۵۴ميليون و  ۹۰۰هزار تومان
 ۴۴ميليون و  ۸۰۰هزار تومان

قيمت کارخانهاي
 ۴۲ميليون و  ۸۰۰هزار تومان
 ۳۲ميليون تومان
 ۵۶ميليون و  ۵۰۰هزار تومان
 ۱۰۴ميليون و  ۹۰۰هزار تومان
 ۴۳ميليون و  ۸۰۰هزار تومان
 ۴۹ميليون و  ۹۰۰هزار تومان
 ۴۹ميليون و  ۲۰۰هزار تومان
 ۴۱ميليون و  ۴۵۰هزار تومان
 ۴۹ميليون و  ۱۰۰هزار تومان
 ۳۹ميليون و  ۵۰۰هزار تومان

ضرغامي:

اميدوارم دولت به قانون حمايت
ازپيام رسانهاي داخلي عمل کند

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت:
اميدواريم دولت به مصوبات شوراي عالي
فضاي مجــازي و قانون حمايت از پيام
رسانهاي داخلي عمل کند و اين قوانين
در حد شعار باقي نماند.
به گزارش مهر ،عــزت اهلل ضرغاميدر
نشست ماهانه جامعه اسالميمهندسين
اظهار کرد :مــا دير فضاي مجازي را به
رسميت شناختيم .اينکه متاسفانه دولتها
بــه ويژه دولت اخير کــم کاري کرده و
نتوانســته فضاي الزم براي فعاليت پيام
رسانهاي داخلي را فراهم کند ،مشکل
جاي ديگري است.
رييس اسبق رسانه ملي گفت :ما در زمينه
ايجاد پيام رســانهاي داخلي با سرعت،
کم کاري کرديم؛ دولت هم کاري نکرده
و نميدانم چرا همچنان طلبکارند.
ضرغاميگفــت :اميدواريــم دولــت به
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و
قانون حمايت از پيام رســانهاي داخلي
عمل کند و اين قوانين در حد شعار باقي
نماند تا همه اطالعات در اختيار دشمن
قرار نگيرد.
تورم بهمن ماه  ۹.۹ :درصد

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به بهمنماه
 ۱۳۹۶نســبت به دوازده ماه منتهي به
بهمنماه  ۱۳۹۵معادل  ۹.۹درصد است.
به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزي،
شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي
در مناطق شهري ايران نيز در بهمنماه
 ۱۳۹۶به عدد  ۱۱۳.۴رسيد که نسبت به
ماه قبل  ۰.۹درصد افزايش يافت.
تقاضاي وزير سابق صنعت براي
بازگشت تعرفه خودروهاي هيبريدي

وزير سابق صنعت ،معدن و تجارت ضمن
غير علميخوانــدن اقدام دولت ،تصريح
کرد :تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي
بايــد به روال قبل بازگــردد .به گزارش
پرديس خودرو محمــد رضا نعمت زاده
با بيان اينکــه در زمينه تعرفهها عدهاي
سواستفاده کردند ،گفت :برخي از افراد که
در زمينه واردات خودرو فعاليت داشتند به
جاي واردات خودروهاي هيبريدي با 80
درصد صرفه جويي ،خودروهاي هيبريدي
بــا  20درصد صرفه جويي وارد کشــور
کردند .وي با اشاره به اينکه استداللها
در وزارت صنعت مبني بر افزايش تعرفه
واردات خودروهاي هيبريدي ،علمينبوده
 ،تصريح کرد :تعرفه واردات خودروهاي
هيبريدي بايد به روال قبل بازگردد.
سقوط دالر ادامه دارد

در جريان معامالت بازار آزاد تهران ،نرخ
دالر با  ۳تومان کاهش ،به  ۴۴۹۰تومان
رســيد؛ ضمن اينکه نرخ يــورو هم با ۵
تومان کاهش  ۵۵۱۸تومان معامله شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،هر پوند ۶۷۰۷
تومان ،درهم امارات  ۱۳۰۰تومان و لير
ترکيه  ۱۲۸۷تومان است.
پانزدهمين همايش ملي تعالي
سازماني برگزار ميشود

پانزدهمين همايش ملي تعالي سازماني با
حضور مقامات ،مديران ارشد سازمانها و
متخصصان ،فــردا در مرکز همايشهاي
بين المللي صدا و ســيما برگزار ميشود.
به گزارش روابط عموميسازمان مديريت
صنعتي ،در ايــن همايش ،ضمن معرفي
و تقدير از ســازمانهاي ســرآمد کشور،
تجربيات موفــق مديريتي آنهــا ارائه
ميشود .سازمانها و شركتهاي ايراني
در  5بخش ســاخت و توليــد ،خدمات،
ســامت ،آموزش و بخش عمومي ،که
پس از انجام خودارزيابي بر اساس الگوي
تعالي سازماني و به اجرا گذاردن برنامههاي
بهبود متقاضي جايزه ملّي تعالي سازماني
شده و مورد ارزيابي قرارگرفته اند ،تقدير
خواهند شد .در  15سال گذشته بيش از
 1400سازمان ايراني از نزديك و توسط
ارزيابان تعالي سازماني مورد ارزيابي قرار
گرفتهانــد و نقاط قوت و زمينههاي قابل
بهبود نظامهاي مديريتي آنها شناسايي
شده و بهبود يافته است.

