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تفاهمنامه فروش گاز
 FLNGبه شرکت نروژی
فعال متوقف شد
خانه ملت :رئیس کمیسیون انرژی مجلس،
از دستور زنگنه برای توقف تفاهمنامه وزارت
نفت با ش��رکت ن��روژی برای ف��روش گاز
 FLNGخبر داد.
فریدون حس��نوند با اش��اره به ارسال نامه
کمیسیون انرژی به وزیر نفت درباره فروش
گاز به یک ش��رکت نروژی گفت :برداشت
کمیسیون انرژی درخصوص فروش گاز به
ش��رکت نروژی با عنوان  FLNGاین بود
که  2الی  3م��اده قانونی در این تفاهمنامه
رعایت نشده اس��ت ،که از جمله میتوان
به این موارد اش��اره کرد که اگر این معامله
جزء معامالت و قراردادهای جدید تعریف
میشود حتما نیاز به مصوبه هیأت وزیران
دارد.
او اف��زود :در بح��ث فرمول ف��روش گاز نیز
نظر کمیس��یون بر این بود که باید از فرمول
دیگری استفاده میشد.
بررسی تفاهمنامه وزارت نفت و شرکت
نروژی با حضور زنگنه

حسنوند با بیان اینکه چهار الی پنج محور از
نقایص در این تفاهمنامه در نامهای محرمانه
به وزیر نفت اعالم ش��د ،ادامه داد :پیش از
اینکه این موضوع رسانهای شود کمیسیون
انرژی با حضور زنگنه جلسهای برگزار و وزیر
توضیحاتی در این باره مطرح کرد.
نماین��ده م��ردم اندیمش��ک در مجل��س
شورای اس�لامی یادآور ش��د :وزارت نفت
بررس��یهایی انج��ام داد و اع�لام کرد که
اگر اش��کال و نقایصی وجود داش��ته رفع
میشود.
او افزود :براس��اس نامهای که وزیر نفت به
کمیس��یون انرژی ارس��ال کرده در حال
حاضر فعال موضوع این قرارداد با ش��رکت
ن��روژی منتفی اس��ت و انعقاد ق��رارداد یا
فروش گاز به این ش��رکت در دس��تورکار
وزارت نفت نیست.رئیس کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :در واقع
موافقتنامه و تفاهمنامه اولیهای بین وزارت
نفت و شرکت نروژی صورت گرفته و هیچ
قراردادی امضاء نشده و وزارت نفت فعال آن
را متوقف کرده است.

عک�س  :میلا د
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نرخ تورم در دهکهای مختلف درآمدی اعالم شد

نرخ تورم
دهک اول
19درصد از
دهک دهم
بیشتر است
(دهک اول
 8.8درصد
و دهک دهم
 7.4درصد)
یعنی اقشار
کمدرآمد
جامعه
19درصد نرخ
تورم را بیشتر
از خانوادههای
پردرآمد حس
میکنند

جامعه فردا :ده��ک اولیها تورم  ۸.۸درصدی
و ده��ک دهمیها ت��ورم  ۷.۴درصدی را لمس
میکنند .مرکز آمار جزئی��ات تورم دهکهای
درآمدی در آذرماه را اعالم ک��رد .اقدامی که از
سوی معاون مرکز آمار ایران به عنوان دستاورد
بزرگ این مرکز اعالم شد و جواد حسینزاده ،با
اشاره به اینکه تورم دهکی ،دستاورد بزرگ این
مرکز اس��ت ،دیگر دستاورد را تغییر سال پایه از
 ٩٠به  ٩٥در حوزه تورم دانست.
جدول ش��اخص قیم��ت مصرفکنن��ده و نرخ
تورم خانوارهای کل کشور بر حسب دهکهای
هزین��های در آذرم��اه نش��ان میده��د ت��ورم
خوراکیه��ا در دهک اول  ۱۱.۱و در دهک دهم
 ۱۳.۲درصد رشد کرده است .بر اساس اطالعات
مذک��ور ،خوراکیها ،آش��امیدنیها و دخانیات
 ۴۳.۳درصد از وزن س��بد مصرف��ی خانوارهای
دهک اول را به خود اختصاص میدهند که این
س��هم در دهک دهم یعنی پردرآمدها ۱۷.۲۲
درصد است .همچنین سهم اقالم غیرخوراکی
و خدمات برای ده��ک اول  ۵۶.۷درصد و برای
دهک دهم  ۸۲.۷۸درصد است.

همچنین تورم ساالنه خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیات ب��رای دهک اول  ۱۱.۱درصد و برای
ده��ک دهم  ۱۳.۲درصد اس��ت ،ضم��ن اینکه
ت��ورم س��االنه غیرخوراکیه��ا و خدم��ات نیز
ب��رای کمدرآمدها  ۷درصد و ب��رای پردرآمدها
 ۶.۲درصد است.
ت��ورم در حالی برای دهک اولیه��ا  8.8درصد
برآورد شده که برای دهک دوم هم  ۸.۸درصد،
برای دهک سوم  ،۸.۷دهک چهارم  ،۸.۶دهک
پنج��م  ۸.۵و ده��ک شش��م  ،۸.۴دهک هفتم
 ،۸.۳دهک هشتم  ،۸.۲دهک نهم  ۸و دهک دهم
 ۷.۴درصد محاسبه شده و تورم ساالنه برای کل
دهکها هم  ۸درصد برآورد شده است.
پیشی گرفتن تورم شهری به روستایی

محمدجواد حسینزاده ،درباره برآورد تورم برای
دهکهای مختلف درآمدی در نشس��ت خبری
روز گذش��ته خود با تأکید ب��ر اینکه از این پس
مرکز آمار ،نرخ تورم را برای دهکهای مختلف
محاس��به میکند ،گفت :شاخص قیمت درصد
تغیی��ر میانگین موزون قیم��ت کاال و خدمات

در مقایسه با سال پایه است که سال پایه به ٩٥
تغییر یافته است.
حس��ینزاده در خصوص ت��ورم دهکی و دالیل
محاس��به آن هم گفت :برای تجزی��ه و تحلیل
دقیق علتها و معلولهای��ی که منجر به تغییر
تورم در هر یک از دهکها میش��ود نیاز اس��ت
ت��ورم دهکی را م��ورد محاس��به ق��رار دهیم،
بهخصوص در حوزه مباحث مرتبط با فقر ،بر این
اساس نتایج محاسبات نش��ان میدهد تورمی
که اقش��ار پردرآمد جامعه با آن مواجه هستند
کمتر از کمدرآمدهاس��ت ،به نح��وی که تورم
دهک ده��م در آذرماه  ١٩درصد کمتر از دهک
اول بوده است.
او توضی��ح داد که این تورم نش��ان میدهد که
اقالم س��بد مصرفی دهکه��ای کمدرآمد باید
مورد حمایت واقع ش��ود .این در حالی است که
تورم برای کمدرآمدها کمتر از تورم پردرآمدها
اس��ت که دولت میتواند برنامهریزی الزم را در
این حوزه داشته باشد.
به گفته حسینزاده ،ضریب اهمیت خوراکیها
و آشامیدنیها با تغییر سال پایه از  28.4درصد

به  27.2درصد کاه��ش یافته و ضریب اهمیت
کاالهای غیرخوراکی و خدمات با تغییر س��ال
پای��ه از  71.54درصد به  72.76درصد افزایش
یافته است .یعنی وقتی سهم خوراکیها در سبد
مصرفی خانوار کاهش مییابد بدین معناست که
نیاز خانوارها کاهش یافته است و به واقع میتوان
گفت خانوارها از نی��از خوراکی خود صرفنظر
میکنند .همچنین در س��بد مصرفی خانوارها،
س��ال  95به لحاظ فن��اوری ،ترکیب جمعیتی،
اقالم مصرفی تغییر میکند که میتواند موجب
تغییر سال پایه شود.
معاون اقتصادی مرکز آمار ایران بیان داش��ت:
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کاالها و
خدمات مصرفی خان��وار) در دوازده ماه منتهی
به آذرماه سال  1396نسبت به دوره مشابه سال
قبل برای کل کش��ور  8درصد ،مناطق شهری
 7.8درصد و مناطق روستایی  9.2درصد است
که نس��بت به همین اطالع در آبانماه امس��ال
برای کل کش��ور و مناطق روس��تایی  0.2واحد
درصد و مناطق شهری  0.3واحد درصد افزایش
یافته است.

نگاه

صدور دستور توقف تولید  25مدل خودرو از سوی سازمان ملی استاندارد

خودروسازان میگویند تولید قبال متوقف شده بود

جامعه فردا :سازمان ملی استاندارد ایران در اولین گام اجرای فاز
اول استانداردهای اجباری ،دستور توقف تولید  ۲۵مدل خودروی
غیراستاندارد ش��رکتهای مدیران خودرو ،سایپا ،ایران خودرو،
بهمن و کرمان موتور را صادر کرد .دس��توری که با پاسخ عجیب
برخی از نمایندگیهای خودروس��ازان روبهرو شد آنها به فارس
گفتهاند که مدتی است تولید این خودروها متوقف شده و آنها در
خطوط تولید قرار ندارند.
به نظر میرسد که باالخره انتقاد کارشناسان و نارضایتی مستمر
از کیفیت پایین خودروهای داخلی کارس��از ش��د ت��ا با تدوین
اس��تاندارد جدید برای ارتقا تولیدات داخلی ،از جان و مال مردم
صیانت ش��ود .البته این گام اول سازمان ملی استاندارد ایران در
راه توق��ف تولید خودروهای غیراس��تاندارد و بیکیفیت اس��ت
بهگونهای که از ابتدای تیرماه سال  ۱۳۹۷نیز دو مورد استاندارد
جدید به  ۶۱اس��تاندارد قبلی اضافه میشود و درنهایت با اضافه
شدن  ۲۲مورد اس��تاندارد خودرویی دیگر تا دیماه سال آینده،
تعداد اس��تانداردهای اجباری خودروهای س��واری به  ۸۵مورد
افزایش مییابد.
بنابراین اگر خودروس��ازان نتوانند خود را با استانداردهای مورد
نظر همگام و ایرادات کیفی باقی محصوالت خود را برطرف کنند،
از ابتدای تیرماه  ۱۳۹۷و همچنین دیماه  ۱۳۹۷ش��اهد توقف
تولید برخی دیگر از خودروهای داخلی خواهیم بود.

معافیت مشروط ۲ساله
حق بیمه کارفرمایان
مه�ر :ب��ر اس��اس مصوب��ه هی��أت دولت،
کارفرمایان کارگاهه��ای تولیدی در صورت
ج��ذب فارغالتحصی�لان دارای م��درک
لیس��انس و باالتر ،تا  ۲سال از پرداخت حق
بیمه سهم کارفرما معاف میشوند.
هی��أت وزیران کلیه کارگاهه��ای تولیدی و
خدماتی دارای مجوز کسبوکار را در صورت
اس��تخدام بیکاران دارای مدرک لیسانس و
باالتر که در مرکز کاریابی و مش��اوره شغلی
ثبتنام کردهاند به مدت  ۲سال از پرداخت
حق بیمه سهم کارفرما معاف کرد.
این گروه از کارفرمایان در صورتی مشمول
معافیت از پرداخت حق میشوند که لیست
بیمه ارسالی آنها به سازمان تأمین اجتماعی
بعداز اس��تخدام نیروی کار جدید نسبت به
قبل از استخدام فارغالتحصیالن دانشگاهی
افزایش یافته باشد.

توقف تولید  ۲۵خودروی غیراستاندارد سبک و سنگین

تولید  ۲۵خودروی سواری و س��نگین جادهای با اجرای فاز اول
اس��تانداردهای جدید اجباری خودرو که از ابتدای دیماه سال
جاری کلید خورده است ،متوقف شد .براساس زمانبندی صورت
گرفته برای ارتقای استاندارد خودروهای داخلی ،از ابتدای دیماه
امسال  ۶۱مورد استاندارد خودرویی اجرایی شد که طبق اعالم
سازمان ملی استاندارد ایران ،اجرایی شدن استانداردهای جدید

ُم ّر روش دولت برای حذف
یارانه تصویب نمیشود
تسنیم :رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷
گفت :قاعدتا مجلس ُم ّر روش��ی را که دولت
برای حذف یارانهها پیش��نهاد کرده اس��ت،
تصویب نخواهد کرد.
غالمرضا تاجگ��ردون ،رئیس کمیس��یون
تلفیق بودجه  ،97گفت :از میان روشهایی
که مط��رح بود برای هدفمن��دی یارانهها از
شناس��ایی بینی��ازان یا پرداخ��ت یارانه به
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ،دولت
روش حذفی را انتخاب کرده است که قاعدتا
مر آن چیزی که دولت پیشنهاد کرده
مجلس ّ
را تصویب نخواهد کرد.
او در ادامه گفت :البته دولت یک بسته برای
رفع فق��ر مطلق پیشبینی کرده اس��ت که
دامنه آن گس��تردهتر از مددجویان کمیته
امداد و بهزیستی است.

کمدرآمدها تورم  ٨/٨درصدی را تجربه میکند

غیراستاندارد با توقف خط تولید روبهرو شدهاند.
طبق این تصمیم اعالم ش��د که اگر خودروی��ی نتواند تا ابتدای
دیماه امس��ال  ۶۱مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در
اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبهرو
میشود .همچنین قرار ش��د دو مورد استاندارد خودرویی دیگر
به این  ۶۱مورد از ابتدای تیرماه س��ال آینده اضافه ش��ود که در
غیر این صورت خودروهای مربوط��ه در صورت عدم رعایت ۶۳
مورد اس��تاندارد مربوطه با توقف خط تولید در آن مقطع زمانی
روبهرو میشوند.
واکنش خودروسازان به خبر توقف تولید خودروهای
غیراستانداردشان

توقف تولید  ۲۵مدل خودروی سواری و سنگین در روزهای اخیر
را بهدنبال داشته است.
اس��فند ماه  ۱۳۹۵سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد
استانداردهای خودرویی از  ۵۵به  ۸۵مورد خبر داد و اعالم کرد
که براس��اس تفاهمنامهای که بین این سازمان و وزارت صنعت،
معدن و تجارت ب��رای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی منعقد
شده است ،اس��تانداردهای جدید بهتدریج اجرایی خواهند شد.
موضوعی که براس��اس مصوبه شورای سیاس��تگذاری خودرو
با حض��ور وزیر وقت صنع��ت ،معدن و تجارت ،رئیس س��ازمان
ملی استاندارد ،خودروسازان و قطعهس��ازان در دستور کار قرار
گرفته است.
بهگزارش ایس��نا ،با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری
خودرو از اول دیماه  ،۱۳۹۶تولید و واردات برخی از خودروهای
غی��ر اس��تاندارد از جمل��ه خودروهای ۳۱۵ MVMس��دان،

بازار

روایت جدید بانک مرکزی از گرانی اقالم خوراکی

تخممرغ ۵۳درصد گران شد
جامعه فردا :هفته پایانی پاییز ،با افزایش قیمت
تخممرغ ،برنج ،میوههای تازه و گوش��ت قرمز به
پایان رس��ید .بهگزارش بانک مرک��زی در هفته
منتهی به یکم دیماه متوس��ط قیمت متوس��ط
خ��رده فروش��ی تخمم��رغ  ۵۳.۷درص��د ،برنج
 ۲.۲درصد ،میوههای تازه  ۲۴.۳درصد و گوشت
قرمز  ۱۴.۴درصد نس��بت به هفته مش��ابه سال
گذشته افزایش داشت.
این روایت درحالی دیروز از س��وی بانک مرکزی
اعالم ش��د ک��ه در روزه��ای گذش��ته خبرهای
مختلفی از افزایش قیمت اق�لام خوراکی از بازار

او اظهار کرد :ضرایب اهمیت گروههای کاالیی
در دو س��ال پایه  90و  95نش��ان میدهد تورم
س��االنه ب��رای ده��ک اول اق�لام خوراکیها و
آش��امیدنیها  11.1و دهک دهم 13.2درصد
است .همچنین نرخ تورم کاالهای غیرخوراکی
ب��رای ده��ک اول  7درص��د و ده��ک ده��م
 6.3درصد است.
به گفته او ،وزن (درص��د) کاالهای خوراکی در
س��بد مصرفی خانوار برای ده��ک اول  43.3و
دهک ده��م  17.2و وزن کاالهای غیرخوراکی
برای دهک اول  56.7و دهک دهم  82.7درصد
است.
وی گفت :در نهای��ت 19درصد نرخ تورم دهک
اول از دهک دهم بیش��تر است (دهک اول 8.8
درصد و ده��ک دهم  7.4درصد) یعنی اقش��ار
کمدرآمد جامعه 19درصد نرخ تورم را بیشتر از
خانوادههای پردرآمد حس میکنند.
معاون مرکز آمار ایران ،اظهار امیدواری کرد که
محاسبه نرخ تورم به تفکیک دهکها در تعیین
حداقل دستمزد مورد استفاده قرار گیرد.
حسینزاده با اشاره به اینکه از این پس نرخ تورم
روز یکم هر ماه اعالم میشود ،گفت :همچنین
نرخ تورم به تفکیک دهکها در هفته اول هر ماه
منتشر خواهد شد.
در ادامه این نشس��ت ،معاون مرکز آمار ایران ،با
اشاره به اینکه تورم شهری ،روستایی و کل کشور
بر اساس سال پایه  ٩٥محاسبه میشود ،توضیح
داد که بر این اساس 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 دس��ت علت تغییر سال
پایه است؛ ضمن اینکه افزایش درآمد خانوارها
الگوی مصرف را تغییر میدهد و همین امر تغییر
سال پایه را رقم میزند.
به گفته حس��ینزاده ،اقالمی که برای محاسبه
ت��ورم در س��بد ق��رار میگیرن��د بای��د دارای
ویژگیهای خاصی باشند که شاخصهای آن از
س��وی مرکز آمار لحاظ شده است؛ ضمن اینکه
مرحله بعد جمعآوری آمار مربوط به قیمت است
که این طرح هم به صورت ماهانه اجرایی میشود
و از فروردین سال  ٩٥شروع شد؛ البته بین سال
 ٩٠تا  ٩٥تعداد  ٢٦قل��م حذف و  ۳۰قلم اضافه
شده اس��ت و پایش در  ٤٧٥قلم کاال در مناطق
شهری و روستایی صورت میگیرد.
او با اش��اره به اینکه تعداد اقالم نهایی برای سال
 95در تعیین نرخ تورم در مناطق شهری 455
قل��م کاال و در مناطق روس��تایی  305قلم کاال
اس��ت ،ادامه داد :تورم ش��هری از  357منطقه
ش��هری و در مناطق روس��تایی از  626آبادی
جمعآوری میشود.
س��هم دخانیات و خوراکی و آشامیدنی در سبد
مصرفی مردم کم ش��ده و در مقابل س��هم مواد
غیرخوراکی بیشتر شده ،این خبر را معاون مرکز
آمار داد و یادآوری کرد که این که سهم خوراکی
کم شده را ما تحلیل نمیکنیم ،ولی وقتی سهم
خوراک��ی کم میش��ود و غیرخوراکی بیش��تر
میشود نشان میدهد که خانوارها نیازشان به
کاالهای خوراکی کمتر شده است.

به گوش میرس��د؛ از تخمم��رغ گرفته تا لبنیات.
در هفته موردگزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر
غیرپاس��توریزه و شیر پاستوریزه نسبت بـه هفته
قبل هریک مع��ادل  0.3درصد افزایش یافت ولی
بهای ماس��ت غیرپاس��توریزه  2.1درصد کاهش
داش��ت .قیمت س��ایر اقالم این گروه بدون تغییر
بود .بهای تخممرغ معادل  9درصد افزایش یافت
و شانهای  126تا  175هزار ریال فروش میرفت.
همچنی��ن قیم��ت برن��ج واردات��ی غیرتایلندی
مع��ادل  1.5درصد و برنج داخل��ه درجهیک 0.1
درصد افزایش داش��ت و بهای برنج داخله درجه

 ،MVM۵۵۰تیگو  ،۵س��ایپا  ۱۳۱و س��ایپا  ۱۳۲دوگانهسوز،
س��ایپا  ۱۴۱بنزینی و دوگانهس��وز ،آریو  ۱۵۰۰سیس��ی ،پژو
پارس با موتور  ،XUMوانت تک کابین و دو کابین مزدا بنزینی
و دوگانهس��وز ،کارا (۱۷۰۰بنزینی و دوگانهسوز) ،آسا ،۵۰F B
لیفان  ،۶۲۰لیفان  ،X۵۰لیفان  ،X۶۰جک  ،J۵هیوندای i۱۰از
دستور کار خودروسازان خارج شد.
عالوه بر خودروهای س��واری اعالم ش��ده ،خودروهای سنگین
کش��نده نیمه تریلر آکس��ور مدل  ،۱۸۴۳LSکامیون فاقد اتاق
بار دانگ فنگ مدل  ،K۱۰۵۱Sکش��نده نیمه تیریلر اس��کانیا
مدل  ،R۴۴۰LAکش��نده نیمه تریلر اسکانیا مدل R۴۶۰LA
کش��نده نیم��ه تریلر  FAWم��دل  ۴۲۵۰ CA-J۶کش��نده
نیمه تریلر  FAWمدل  CA۴۱۸۰-J۶و اتوبوس بین ش��هری
درس��ا ،خودروهای سنگینی هس��تند که از ابتدای آذرماه سال
جاری براس��اس مصوبه مربوط به توقف خط تولید خودروهای

دو ثابت ب��ود .در گروه حبوب قیم��ت همه اقالم
بدون تغییر بود.
در آخر پاییز ،در میادین زیر نظر ش��هرداری لوبیا
سبز عرضه کمی داشت .سـایر اقالم میوه و سبزی
تازه ک��ه تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایس��ه
با س��ایر میوهفروش��یها متفاوت بودند ،بـه نرخ
مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میشد.
میوهفروشیهای سطح شهر اقالم میوه و سـبزی
ت��ازه را عرض��ه میکردند که در گ��روه میوههای
تازه بهای لیموش��یرین معادل  2.4درصد و انگور
 4.5درصد کاه��ش ولی قیمت س��ایر اقالم این
گروه بین یکدرصد ت��ا  9.4درصد افزایش یافت.
در گروه س��بزیهای ت��ازه بهای گوج��ه فرنگی
معادل  4.6درصد ،سیبزمینی و پیاز هریک 0.5
درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین
 0.4درصد تا  8.8درصد افزایش داشت.
در هفته مور د گزارش بهای گوش��ت گوس��فند و

شرکتهای مدیران خودرو ،سایپا ،ایران خودرو ،بهمن و کرمان
موتور به اعالمیه س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران مبنی بر توقف
تولی��د خودروهای غیراس��تاندارد این ش��رکتها واکنشهای
متفاوتی نشان دادند.
در این زمینه بابک صدرایی ،مدی��ر بازاریابی چری ،اعالم کرده
است که تولید امویام  ۵۵۰را خودمان متوقف کرده بودیم .تولید
امویام  ۳۱۵سدان نیز از یک سال پیش متوقف شده و هماکنون
تنها مدل هاچبک این خودرو تولید میشود .منظور استاندارد از
توقف تولید تیگو  ۵نیز مدل قدیمی این محصول بوده که تولید آن
را نیز متوقف کرده بودیم و هماکنون تیگو  ۵جدید فیسلیفیت
درحال تولید است.
گروه خودروسازی س��ایپا نیز با صدور اطالعیهای اعالم کرد که
خودروی سایپا  ۱۴۱از چند سال پیش متوقف شده و سایپا ۱۳۱
و  ۱۳۲دوگانهسوز نیز تولید نمیشود .مجوز شمارهگذاری آریو
 ۱۵۰۰نیز تا دیماه  ۱۳۹۷اخذ شده و تولید این خودرو متوقف
نشده و ادامه دارد.
موضع گروه صنعتی ایران خودرو در این رابطه نیز پیگیری شده
و این ش��رکت اعالم کرد که تولید پژو پارس با موتور  XUMاز
ابتدای امسال متوقف شده است.
یکی از مدیران گروه خودروسازی بهمن نیز اعالم کرده است که
سه مدل خودرویی که اس��تاندارد توقف تولید آن را اعالم کرده
اس��ت خطوط تولیدشان قبال از سوی این شرکت متوقف شده و
دیگر تولید نخواهند شد.

گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت
مرغ معادل  0.9درصد افزایش یافت.
براس��اس اعالم بانک مرکزی ،در هفته منتهی به
یکم دیماه متوسط قیمت متوسط خرده فروشی
لبنیات  4.3درصد ،تخمم��رغ  53.7درصد ،برنج
 2.2درصد ،حب��وب  3.2درص��د ،میوههای تازه

 24.3درصد ،سبزیهای تازه  42درصد ،گوشت
قرمز  14.4درصد ،گوشت مرغ  7.5درصد ،چای
 19.5درصد و روغن نباتی  2.2درصد نس��بت به
هفته مشابه سال گذشته افزایش داشت .همچنین
متوسط قیمت قند و ش��کر  12.7درصد در دوره
زمانی یاد شده کاهش داشته است.

