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کشاورزی

توزیع سموم تاریخ گذشته
میان کشاورزان

تجارت

معافیت  3479قلم کاال
از پرداخت مابهالتفاوت ارز

گ�روه اقتص�ادی ۳۴۷۹ :قل��م کاال از پرداخ��ت
مابهالتفاوت نرخ ارز معاف شدند .این معافیت بر
اساس مکاتبه وزارت صنعت با بانک مرکزی و در
راس��تای اجرای بند  5مصوبه ارزی دولت در 16
م��رداد و اصالحیه آن به تاریخ  29مرداد اس��ت.
به گزارش «وطن امروز» ،در هفتههای گذش��ته
گزارشات تحلیلی مختلفی در همین صفحه درباره
تبع��ات اجرای بند  5مصوبه ارزی دولت به چاپ
رسید و هشدار داده شده دریافت مابهالتفاوت ارز
از واردکنن��دگان مواد اولیه تولیدی ،از یک س��و
قیمت تمامشده کاالهای تولیدی را باال برده و از
سوی دیگر توان رقابت و ادامه حیات کارخانجات
و تولیدکنندگان را کاهش میدهد .این انتقادات
زمینه را برای تصویب اصالحیه مصوبه  16مرداد
و اجرای آن فراهم کرد ،بهطوری که طبق دستور
وزیر صنعت بالغ ب��ر  3479قلم کاال از پرداخت
مابهالتف��اوت ارز معاف ش��دهاند .بر اس��اس این
اصالحیه ماشینآالت ،تجهیزات ،قطعات یدکی
خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و
طرحهای مرتبط با هر یک از دستگاههای اجرایی
با تشخیص وزارتخانه ذیربط ،مواد اولیه وارداتی،
قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی
آن با ارز رسمی قیمتگذاری میشود با تشخیص
وزارتخانه ذیرب��ط ،مواد اولی��ه دارو ،تجهیزات
پزشکی و قطعات لوازم یدکی ،تجهیزات پزشکی
و ملزومات پزش��کی که مشمول قیمتگذاری با
ارز رس��می و تش��خیص وزارت بهداش��ت است
از پرداخ��ت مابهالتف��اوت ارز مع��اف هس��تند.
مابهالتفاوت ارزی میزان تفاوت قیمتی میان ارز
 4200تومان با ارز قیمتگذاری شده در سامانه
نیما است.
پرواز

مالحظهکاری با متخلفان هواپیمایی

رئیس کمیس��یون عم��ران مجلس با اش��اره
به جلس��هاش با وزیر راهوشهرس��ازی درباره بازار
نابسامانپروازهایداخلی،گفت :سازمانهواپیمایی
کشوری در برخورد با متخلفان حملونقل هوایی
مالحظهکاری میکند .محمدرضا رضایی کوچی در
گفتوگو با تسنیم با تاکید بر اینکه اعتراض جدی
ب��ه افزایش قیمت بلیت پروازه��ای داخلی داریم،
تصریح ک��رد :در این باره با وزیر راهوشهرس��ازی
مکاتبهای انجام شده که رونوشتی از آن به سازمان
بازرس��ی کشور ،سازمان تعزیرات و رئیس سازمان
هواپیمایی کش��وری ارسال شده است .وی با بیان
اینک��ه  50درصد نرخ بلیت ب��ه تالطمهای ارزی
برمیگردد و  50درصد مابقی ریالی است ،تصریح
کرد :به نظر میرس��د افزایش قیمتها غیرواقعی
است.

تورم

دیروز همزمان با پاسخگویی روحانی و عدم اقناع نمایندگان مجلس ،ارز و سکه گرانتر شد و شاخص بورس کاهش یافت

گ�روه اقتصادی :دیروز دقایقی بعد از حضور روحانی
در مجلس و مشخص ش��دن عدم اقناع نمایندگان
از پاس��خهای او ،بازار به این امر واکنش نشان داد و
نرخ ارز و س��که باال رفت و شاخص کل بورس پایین
آمد .به گزارش «وطنامروز» ،واکنش بازار به اتفاقات
دی��روز مجلس مثبت نبود تا دولتیها بدانند چالش
بازارهای مختلف بزرگتر از آن چیزی است که فکر
میکنند .نرخ ارز و سکه دیروز به ترتیب به کانالهای
 11هزار تومان و  4میلیون تومان رس��ید .بر اساس
گزارش میدانی «وطنامروز» ،در این فضای متشنج
همه میخواهند ارز بخرند تا س��رمایه خود را به هر
ش��کلی شده حفظ کنند .کمتر کس��ی دیروز برای
ف��روش دالر آمده ب��ود و همه خری��دار بودند .عمر
آرام��ش بازار با تصمیمه��ای رئیسکل جدید بانک
مرکزی ب��ه  2هفته هم نرس��ید و همزمان با طرح
سوال از حس��ن روحانی ،روند افزایشی قیمت ارز با
یک جهش محسوس شروع شد .آنچنان که دالالن
ی��ا خرید و فروشکنندگان ارز در بازار ارز میگفتند
قیم��ت ارزه��ای مختلف در س��اعات ابتدایی صبح
دیروز با پایه روز خرید و فروش میش��د اما با انتشار
خبر طرح س��وال از رئیسجمهور و پاسخهای او که
نمایندگان مجلس را قانع نکرد ،قیمتها روند جهشی
پیدا کرد .نکته جالب اینجا ب��ود که دالر در تابلوی
صرافیها نیز افزایش چشمگیری را شاهد بود ،دالر
روی تابلو  10900تومان نمایه شده بود در حالی که
روز دوشنبه روی تابلو  10650بود .پیشبینی فعاالن
حوزه ارز این است که با شروع فصل پاییز و  2رخداد
تقویمی کریسمس و اربعین دوباره باید شاهد افزایش
قیمت ارز باش��یم .همین بهان��ه کافی بود که ظرف
چند ساعت قیمت دالر بار دیگر وارد کانال  11هزار
تومان شود .رفتار سکه هم در واکنش به رخدادهای
دیروز مانند دالر بود ،س��که امامی طرح جدید تنها
در چند ساعت  120هزار تومان رشد داشت .بر این
اساس قیمت سکه از  3میلیون و  935هزار تومان به
4میلیون و  54هزار تومان رسید.
■■عقبنشینی  ۳۵۴۳واحدی شاخص بورس

ب��ر ای��ن اس��اس ش��اخص ب��ورس در جریان
معام�لات دیروز ب��ازار س��رمایه  ۳۵۴۳واحد افت
کرد .به گزارش تس��نیم ،در جریان دادوستدهای
دیروز بازار سرمایه تعداد  2میلیارد و 232میلیون
س��هم و حقتقدم ب ه ارزش 630میلیارد تومان در
151هزار نوبت دادوس��تد شد و شاخص بورس با
افت 3543واحدی در ارتفاع 136هزار و  765واحد
قرار گرفت .بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار
سهام در این روز را نمادهای معامالتی پاالیش نفت
بندرعباس ،ف��والد مبارکه اصفهان و پاالیش نفت
اصفهان داش��تند و در مقاب��ل نمادهای معامالتی
گروه مپنا ،س��ایپا و تایدواتر خاورمیانه با رشد خود
مانع افت بیشتر شاخص بورس شدند .بر اساس این
گ��زارش ،در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله
709میلیون ورقه بهارزش  314میلیارد تومان در
 81ه��زار نوبت ،آیفکس  27واح��د افت کرد و در
گ�روه اقتص�ادی :وزی��ر صنعت
خودرو
در صفحه ش��خصی خود پیامی
درب��اره گرانی و احتکار خودرو منتش��ر کرده که
ثابت میکند وی یا اصال در جریان امور نیست یا با
افکار عمومی شوخی میکند .محمد شریعتمداری،
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در واکنش به گرانی
و احتکار خودرو در توئیت شخصی خود نوشت :اگر
اطالع دقیقی بدهید ،بررسی میشود .وی نوشت:
ایرانخودرو و س��ایپا روزانه بیش از  ۳هزار خودرو
میسازند و طی  ۷روز تحویل خریداران میدهند.
با وج��ود نهادهای نظارتی متع��دد مانند (،۱۳۵
 ،)۱۲۴ ،۱۱۰تأمین پارکین��گ برای احتکار این
تعداد خودرو روزی ( ۱۸هزارم) و جریمه تأخیر در
تحویل ،احتکار خودرو منطقی نیست! با این حال
اگر اطالع دقیقی دهید بررسی میشود.
ب��ه گ��زارش «وطنام��روز» ،ش��ریعتمداری
اعالم ک��رده ایرانخودرو و س��ایپا روزانه بیش از
 3ه��زار خ��ودرو میس��ازند و  7روزه تحوی��ل
میدهن��د .واقعا آق��ای وزیر نمیدان��د که امکان
ثبتن��ام و خری��د فوری خ��ودرو وجود ن��دارد و
ماههاس��ت که ایرانخودرو و س��ایپا محصوالت
خود را نمیفروش��ند؟ اگر آقای وزیر واقعا به پیام
خ��ود ایمان دارد درخواس��ت میکنیم در حضور
ایش��ان یک خودرو ثبتنام کنیم و یک هفتهای
تحویل بگیریم! آیا آقای ش��ریعتمداری نمیداند
کسری  ۷۵هزار میلیارد تومانی تراز
بودجه
عملیاتی در سال  ۹۶در حالی رقم
خورد که در  ۵س��ال اخیر  ۳۶۷هزار میلیارد تومان
درآمد نفتی در بودجه خرج ش��ده است .به گزارش
فارس ،طبق نظر رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه
کشور ،بودجه حاوی جداول پیشبینی دخل و خرج
کشور اس��ت که به صورت یکساله تهیه شده و در
مجلس به تصویب میرس��د اما در س��الهای اخیر
این پیشبینیها ب��ا آمار و ارقام عملکرد فاصله دارد
تا جایی که کس��ری بودجه ش��دیدی در س��ال ۹۶
مشاهده میشود و زمانی نگرانکنندهتر است که سیر
آن صعودی بوده و خبری از کاهش نیست .آمارهای

پسلرزه در بازار!

تورم مرداد  11/5درصد شد

گ�روه اقتصادی :نرخ ت��ورم در  12ماه منتهی به
مردا د  ۱۳۹۷نس��بت به  12ماه منتهی به مرداد
 ۱۳۹۶مع��ادل  11/5درص��د اس��ت .به گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی ،شاخص بهای کاالها
و خدم��ات مصرفی در مناطق ش��هری ایران در
مرداد  1397به عدد  133/8رس��ید که نس��بت
به تیرماه  5/5درصد افزایش یافت .این ش��اخص
در مرداد س��ال جاری نس��بت به مرداد پارسال
مع��ادل  24/2درصد افزایش داش��ته اس��ت .به
گزارش «وطنامروز» ،بررسی جدول ارائه شده از
سوی بانک مرکزی نشان میدهد شاخص همه
گروههای مورد بررس��ی افزایش داش��ته که این
افزایش در گروه دخانیات  114/4درصد ،در گروه
تفریح و امور فرهنگی  51/6درصد و در گروه اثاث
و لوازم خانه  37/5درصد بوده است .در این میان
کمترین افزایش مربوطه به گروه مسکن ،آب ،برق
و گاز ب��ا  11/6درصد ،تحصیل با  14/2درصد و
بهداشت و درمان با  15/2درصد بوده است.
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی

عكس :وطنامروز

رئیس انجمن تولیدکنندگان س��موم با بیان
اینکه برخی کارگزاران شرکت خدمات حمایتی
اق��دام به توزیع س��موم تاریخ مصرف گذش��ته
میکنن��د ،از عدم نظارت و کنت��رل دقیق برای
این مس��اله انتقاد کرد .به گزارش «وطن امروز»،
مسعود گیلآبادی با بیان اینکه شرکت خدمات
حمایتی کش��اورزی تا قبل از سال  ۸۴به صورت
انحصاری مسؤولیت تهیه و توزیع سم را برعهده
داشت ،گفت :این شرکت ،سم را به صورت آماده از
شرکتهای خارجی خریداری میکرد که کیفیت
مناسب نداشت و شکایات بسیار زیادی را از سوی
کشاورزان در پی داشت .گیلآبادی با بیان اینکه
ش��رکت خدمات حمایتی ح��دود  3هزار و ۵۰۰
کارگزار دارد که در تمام شهرستانها ،دهستانها
و استانها فعالیت میکنند ،اظهار داشت :برخی
از س��موم به صورت بیرویه در اس��تانها توزیع
شده که بعضی از آنها اصال مورد استفاده نیست.
همچنین ،برخی سمومی در اختیار دارند که از رده
تولید خارج و حذف شده است اما این امکان وجود
دارد سم یاد شده تا چندین سال همچنان در بازار
وجود داشته باشد .این مساله نشاندهنده آن است
که سم در نمایندگی مانده و چون نمایندگی بابت
آن پول پرداخت کرده حاضر به حذف آن از بازار
نش��ده است .وی اضافه کرد :تاریخ مصرف سموم
تنها  2سال است اما برخی از این سموم  ۱۰سال
از عمرشان گذش��ته و هنوز در بازار وجود دارند.
در همین حال معاون بازرگانی ش��رکت خدمات
حمایتی کش��اورزی با اعالم قیم��ت  5قلم کود
کشاورزی گفت :قیمت کودهای یارانهای در سال
 97افزایش نخواهد یافت .علی علیزاده قیمت هر
کیسه  50کیلوگرمی کود اوره را  38هزار و 500
تومان ،هر کیسه  50کیلوگرمی سولفات پتاسیم
را  75هزار تومان ،هر کیسه  50کیلوگرمی کلرید
پتاسیم را  35هزار توما ن و کیسه  50کیلوگرمی
سوپرفسفات تریپل را  55هزار تومان اعالم کرد.

وطن امروز

شماره 3 2522

نوسانات نرخ چند ارز پرفروش در  2روز گذشته (تومان)
ارزهایمختلف

دوشنبه  5شهریور

صبح  6شهریور

ظهر  6شهریور (بعد از سؤال از رئیسجمهور)

دالر آمریکا

10700

10650

11300

یورو

12400

12200

12900

پوندانگلیس

13729

13508

14002

یوآن چین

1572

1539

1612

ارتفاع  1550واحد قرار گرفت.
بر اس��اس این گزارش ،معامالت س��هام در نماد
معامالتی شرکتهای گروه مپنا با 90واحد ،سایپا با
 36واحد و تاید وات��ر خاورمیانه با  25واحد افزایش
بیشترین تأثیر مثبت را بر برآورد شاخص کل بورس
به نام خود ثبت کردند .در مقابل ،معامالت سهام در
نماد معامالتی شرکتهای پاالیش نفت بندرعباس با
 377واحد ،فوالد مبارکه با  352واحد و پاالیش نفت
اصفهان با  302واحد کاهش ،بیشترین تاثیر منفی را
در محاسبه این نماگر داشتند .بر اساس این گزارش،
بازار س��هام تحت تأثیر متغیرهای سیس��تماتیک از
جمله ط��رح س��ؤال از رئیسجمه��ور در مجلس و
همچنین انتش��ار گزارشهای عملک��رد نه چندان
دلچسب شرکتها در کنار عدم ثبات در تصمیمگیری
س��ازمانهای باالدس��تی ش��اهد رفت��ار هیجان��ی
ش سنگین
معاملهگران با شکلگیری صفهای فرو 
در میانه بازار دیروز بود ،هرچند در ادامه کار با تالش
برخی معاملهگران برای استفاده از فرصت موجود در
جمعآوری سهمهای ارزنده از تثبیت صفهای فروش
جلوگیری شد و همین امر روندی متعادل را در اغلب
نمادهای معامالتی به نمایش گذاشت.
■■دولت نرخ دالر را طبق هزینههایش تعیین میکند

در همین ح��ال عضو هیات نماین��دگان اتاق
بازرگانی ایران دیروز اظه��ار کرد :اصوال نمیدانیم

واژه «نرخ واقعی» از کجا پیدا شده است .باید بتوان
ارزش حقیقی پول ملی را در یک ش��رایط نرمال و
پارامترهای مشخص ارزیابی کرد .البته «نرخ واقعی»
که از سوی فعاالن اقتصادی تا سقف  ۵۵۰۰تومان
بیان شده ،بیشتر س��اخته اذهان عمومی است تا
آنچه در اقتصاد شکل میگیرد .چنین اتفاقهایی
را باید در بازار واقعی دید که در حال حاضر نیز بازار
واقعی در ارزش پول ملی وجود ندارد.
مجیدرض��ا حریری افزود :اف��رادی که در حال
حاضر ب��ازار ثانویه و امثال آن را ش��کل دادهاند از
یک نکته اصلی غافلند و آن این است که هرشخص
ب��ا کوچکترین اطالعات اقتص��ادی به یک رابطه
منطقی به نام عرضه و تقاضا اتکا میکند و میگوید
«در آنجا کشف قیمت میشود» .همچنین قیمت
کاال و از جمله دالر را هم میشود بر اساس عرضه
و تقاضا پیدا ک��رد .حریری تصریح کرد :آنچه طی
سالها مرسوم بوده این است که دولتها محاسبه
کنند میزان هزینههایشان چقدر است و بر مبنای
آن ،هزینهه��ا را در بودجه مینویس��ند .همچنین
درآمدهای��ی که بخش��ی از ف��روش نفت حاصل
میشود ،گفته میشود اگر این درآمدها را بخواهیم
به ریال تبدیل کنیم و با آن ریال هزینهها را پوشش
دهیم باید قیمت دالر خاص باشد ،بنابراین قیمت
دالر بر مبنای هزینههای دولت محاسبه میشود.

شریعتمداری:خودروسازانیکهفتهایخودروتحویلمیدهند

آقای وزیر! از بازار خبر ندارید یا دارید شوخی میکنید؟
که خودروسازان و قطعهسازان به وی نام ه زدهاند
که اگر به ما یارانه ندهی دیگر توان تولید نداریم؟
آیا آقای وزی��ر نمیداند که پراید  20میلیونی در
بازار آزاد  40میلیون تومان ش��ده و التهاب آن در
حال سرایت به سایر بازارهاست؟ شاید آقای وزیر
قصد دارد التهاب موجود را با
خبرهای امیدوارکننده از بین
ببرد ام��ا وقتی افکار عمومی
نمیتوان��د صحت گفتههای
وی را قبول کن��د ،این اقدام
ش��ریعتمداری نتیجه عکس
میدهد ،البته چند ساعت بعد از اینکه اعالم شد
طرح استیضاح وزیر صنعت به هیاترئیسه تقدیم
شده ،سایپا اعالم کرد طرح فروش خود را از هفته
آینده اجرا میکند .سایپا برخالف وزیر اعالم کرد
 1500خ��ودرو تولی��د میکند و ن��رخ خودروها
تغییری نکرده است .این در حالی است که انجمن
خودروس��ازان که سایپا نیز عضو آن است وزیر را
تهدی��د کرده بود اگ��ر دالر  4200تومانی به آنها
تعلق نگیرد قیمت خودرو س��ر به فلک میکشد؛
همین اتفاقی که االن در بازار افتاده است.

■■طرح فروش خودرو آغاز میشود

براساس اعالم گروه خودروسازی سایپا ،طرح
فروش خودروهای تولیدی این خودروسازی هفته
آینده آغاز میش��ود .گروه خودروس��ازی سایپا
اعالم کرد در راستای قطع دست دالالن ،تنظیم
ب��ازار و تامی��ن خودروهای
مورد نی��از هموطنان طرح
ف��روش خودروهای تولیدی
گروه سایپا هفته آینده آغاز
میش��ود .رواب��ط عمومی
ای��ن خودروس��ازی اع�لام
ک��رد ،قیمت خودروه��ای داخلی تغییر نکرده و
در ثبتنام جدی��د خودروها با همان قیمتهای
قبلی عرضه میشود .همچنین این خودروسازی
ب��ه فارس اعالم ک��رد :بازرس��ی از نمایندگیها
ب��ه طور مرتب��ط انج��ام میش��ود و در صورت
مش��اهده تخلف در عرضه خودرو باالتر از قیمت
مصوب توس��ط نمایندگ��ی ،آن دفتر نمایندگی
متخلف بسته میش��ود .براس��اس اعالم روابط
عمومی گروه خودروس��ازی سایپا ،روزانه 1500
خودرو توس��ط این خودروس��از عرضه میشود

 ۳۶۷هزار میلیارد تومان درآمد نفتی خرج شد
بانک مرکزی از عملکرد بودجههای سنواتی حکایت
از افزایش کس��ری تراز عملیاتی طی سالهای عمر
دول��ت یازدهم و دوازده��م دارد؛ بهرغم آنکه قوانین
باالدس��تی بر کاهش آن تاکید دارد .س��یر صعودی
کسری تراز در سال  ۹۵تا  ۹۶بسیار قابل توجه است
و از  ۶۱هزار میلیارد تومان به  ۷۵هزار میلیارد تومان
افزایش یافته است .این در حالی است که از سال ۹۲
با رقم  ۴۸هزار میلیارد تومان شیب مالیم صعودی را
تا س��ال  ۹۵طی کرده است .به عبارت دقیقتر فقط

در یکسال افزایش  ۱۴هزار میلیارد تومان کسری به
وجود آمد که به عقیده کارشناس��ان ادامه یافتن آن
خطرناک خواهد بود .طبق آمار کسری تراز عملیاتی
و سرمایهای از سال  ۹۲با رقم  8/8هزار میلیارد تومان
به  ۲۷هزار میلیارد تومان در سال  ۹۶رسیده است.
سیر صعودی کسری نشان میدهد حتی نفت هم به
تنهایی از پس مصارف بودجه و امورات کشور برنیامده
و همچنان منابع نفتی را نیز میبلعد.
بررس��ی آمارهای عملکرد بودجه نشان میدهد

وی با بی��ان اینکه موارد ف��وق فقط مربوط به
دولت حال حاضر نبوده ،بلکه چندین س��ال است
به همین شیوه محاسبات انجام میشود ،اظهار کرد:
همین شده که دولتها روز به روز بزرگتر ،لختتر،
پرهزینهتر و بیفایدهتر ش��دهاند ،چرا که میدانند
هرچه پرهزینهتر باشند ،میتوانند با باال آوردن نرخ
دالر ،هزینههای خود را جبران کنند.
وی درب��اره نرخ واقع��ی دالر گفت :نرخ واقعی
تاب��ع چند متغیر اس��ت که اگر بر مبن��ای اندازه،
ظرفیته��ای اقتص��ادی ،رواب��ط م��ا در دنی��ا و
پتانسیلهای اقتصادی کش��ور که موجود و بالقوه
هس��تند ،باشد و اگر تنشهای سیاس��ی را از آنها
بگیرند و فشارهای خارجی را نیز بردارند ،میشود
گفت نرخ واقعی دالر قطعا رقمی در حدود  3هزار
تا  ۳۵۰۰تومان است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
با اش��اره به اینکه آنچه شرایط حال حاضر اقتصاد
کش��ور و بازار اس��ت ،در اختیار فعاالن اقتصادی و
تجار نیس��ت ،بلکه تاثیر تحریم ،فشارهای بیرونی
و سیاس��تگذاریهای دولت اس��ت ،اظه��ار کرد:
سیاس��تگذاریهای دولت بر این مبناست که اگر
دولت به طور مث��ال  ۱۰۰دالر در بازار وارد کند و
به قیمت  5هزار تومان بفروش��د ،میشود  ۱۰۰تا
 5هزار تومان اما اگر نتواند حتی ۸۰دالر بیاورد در
حالی که نیازش همان  ۵۰۰هزار دالر باش��د ،باید
دالر را گرانتر و به دوبرابر قیمت بهفروش برساند.
حریری اظهار کرد :دولت مخارج ثابت دارد که
ارزش دالر را تعیین میکند و راهحل این است که
با فروش نفت ،ارز حاصل��ه را وارد بازار و تبدیل به
ریال کند و مخارج��ش را تامین کند ،بنابراین به
طور قطع نمیتوان گفت نرخ واقعی ارز باید چقدر
باشد.
و در ه��ر ب��ار ثبتنام پیشفروش خ��ودرو بین
 15ه��زار ت��ا  30هزار خ��ودرو ب��ه متقاضیان
عرضه میش��ود .روابط عمومی این خودروسازی
همچنی��ن اع�لام ک��رد ،دالالن و واس��طهها از
ی��ک هفته تعطیالت تابس��تانی خودروس��ازان
سوءاس��تفاده کردند .این خودروسازی همچنین
اع�لام ک��رد :احت��کار و نگه��داری خودروهای
تج��اری با توجه به اینکه خودروس��از موظف به
پرداخت جریمه نگهداری اس��ت و همچنین با
توجه به هزینه نگهداری خ��ودرو اصال منطقی
نیست .گروه خودروسازی سایپا در اطالعیهای از
هموطنان خواسته است تا فقط از نمایندگیهای
مجاز و همچنین س��ایت اینترنتی رس��می این
گ��روه ب��ه نش��انیwww.saipacorp.com :
اق��دام به ثبتن��ام و خرید خودروی م��ورد نیاز
خود کنن��د و از پرداخت هرگونه وجه اضافی یا
واریز به حسابهای غیر شرکت سایپا و باالتر از
قیمتهای مصوب خودداری کنند .در اطالعیه
گروه س��ایپا تاکید شده اس��ت؛ قیمتهایی که
در س��ایتهای خرید و فروش خودرو یا توس��ط
دالالن اعالم میش��ود ،قیمت واقعی نبوده و به
جهت سودجویی توس��ط دالالن اعالم شده ،لذا
هموطن��ان عزیز میتوانن��د قیمتهای مصوب
محصوالت گروه خودروس��ازی سایپا را از طریق
سایت رسمی این گروه مشاهده کنند.
درآمد نفت طی س��الهای اخیر رشد داشته و سال
 ۹۶به  ۹۲هزار میلیارد تومان رس��یده که نسبت به
س��ال  ۹۵حدود  ۱۸هزار میلیارد تومان رش��د دارد.
در مجموع این س��الها نیز حدود  ۳۶۷هزار و ۳۲۶
میلی��ارد تومان درآم��د نفت و میعان��ات در بودجه
اس��تفاده ش��ده اس��ت.گزارشهای آماری حکایت
میکند افزایش درآمدها کافی نیست و در اعتبارات
هزینهای هم صرفهجویی نش��ده است ،البته دولت
میگوید هزینهها را نمیتوان کاهش داد .طبقهبندی
و حج��م  7فصل مص��ارف بودجه را وقتی بررس��ی
میکنیم فصل حقوق و دس��تمزد و بیمه  80درصد
اعتبارات هزینه را شامل میشود.
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کاالها و خدمات متفرقه
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■■تورم نقطه به نقطه به  19/3درصد رسید

از س��وی دیگر مرکز آمار ایران گزارش کرد
نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه سال جاری
به  19/3درصد رس��ید .در مرداد ماه  ١٣٩٧عدد
ش��اخص کل برای خانوارهای شهری به 127/6
درصد رس��ید که نس��بت به تیرماه  5/1درصد
افزایش نشان میدهد .در این ماه بیشترین نرخ
تورم ماهانه خانوارهای کش��ور مربوط به استان
کهگیلوی��ه و بویراحمد ب��ا  9/5درصد افزایش
و کمترین ن��رخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان
مازندران با  4درصد افزایش اس��ت .بیش��ترین
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان
( 23/2درصد) و کمترین آن مربوط به اس��تان
هرمزگان (14/7درصد) است .یعنی خانوارهای
ساکن استان همدان به طور متوسط  3/9درصد
بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن
استان هرمزگان به طور متوسط  4/6درصد کمتر
از میانگین کل کشور نسبت به مرداد  ١٣٩۶برای
خرید یک «مجموعه کاال و خدمات یکس��ان»
هزینه کردهاند .نرخ تورم 12ماه منتهی به مرداد
 ١٣٩٧برای خانوارهای کشور به عدد  9/7درصد
رسید که بیش��ترین نرخ تورم مربوط به استان
کرمانش��اه ( 12/5درصد) و کمترین آن مربوط
به اس��تانهای بوشهر و سیس��تان و بلوچستان
(7/4درصد) است .از سوی دیگر در مرداد ١٣٩٧
عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور
به  28/01درصد رسید که نسبت به تیرماه 9/5
درصد افزایش نشان میدهد.
اتاق

«بنگاه امین» در جشنواره امینالضرب

گروه اقتصادی :در سال سوم از برگزاری جشنواره
امینالضرب ،شاخص «بنگاه امین» به این دوره
از جشنواره اضافه شد .مسعود خوانساری ،رئیس
اتاق بازرگانی تهران در اینباره گفت :در این دوره
از جش��نواره کارآفرینی امینالضرب ،هدف اتاق
تهران اش��اره به موقعیت ممتاز و اثرگذار فعاالن
بخشخصوص��ی اصیل و صاحب شناس��نامه و
اعتبار اس��ت .وی افزود :آنچه ام��روز در جامعه
بش��دت به آن نیاز داریم احی��ای دوباره اعتماد
عمومی است .این س��رمایه مهم در پی اتفاقات
اخیر و برخی س��ودجوییها مخدوش شده ولی
وقت��ی جامعه با افرادی روبهرو ش��ود که از جان
و دل برای توس��عه اقتصاد کشور کار میکنند،
قطعا امید میگیرد .به همین دلیل در این دوره از
جشنواره ،شاخص «بنگاه امین» هم به فهرست
بررسیها اضافه شدهاست .خوانساری ادامه داد:
مدل بنگاه سالم که براساس ارزیابی شرکتهای
خصوصی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و مبارزه
با فساد اس��ت ،در اتاق تهران طراحی و به طور
آزمایش��ی درباره چند ش��رکت اجرا شده است.
خوانس��اری با بیان اینکه این دوره از جش��نواره
ب��ه صورت خاص به موضوع اخالق کس��بوکار
توجه دارد ،گفت :ش��عار سال گذشته جشنواره
امینالضرب «کارآفرینی و امید» و امس��ال هم
«کارآفرینی و اعتماد عمومی» اس��ت .براساس
اعالم دبیرخانه جشنواره کارآفرینی امینالضرب
فعاالن اقتصادی میتوانند از اول شهریور تا پایان
مهرماه امسال در فراخوان جشنواره شرکت کنند.

