
حاشیه های بازار خودرو به قدری مساله ساز شده که وزیر 
صنعت،معدن و تج��ارت به عنوان متول��ی اصلی این بازار 
مجبور به گذاش��تن ضرب العجل شد.  بی شک مهلت 24 
س��اعته رحمانی برای کس��انی که بازار خودرو را نظارت و 
بررس��ی می کنند یعنی تداوم  بی نظارتی ها ،تاجایی بوده 

که  کارد به استخوان این بازار رسیده است. 
   وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( در حاش��یه جلسه 
بررسی وضعیت بازار که گفت :»به سازمان  حمایت، شورای 
رقابت و س��تاد تنظیم بازار تکلیف ش��ده ظرف 24 ساعت 
آینده در اقدامی مشترک بازار خودرو را ساماندهی کنند و 

جلوی آشفتگی های موجود گرفته شود.«
وی ب��ا تاکی��د براین موض��وع که  س��ازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است در روش های کنترل 
و نظارت خود بر بازار خودرو تجدید نظر کند این مس��اله را 
عن��وان کرد که» این نهاد باید  در س��ریعترین زمان ممکن 
و ب��رای فروکش ک��ردن تالطم به وجود آم��ده در این بازار، 
اقدام��ات مقتضی را انجام و نتای��ج را به مردم گزارش کند.« 
رحمانی تاکید کرد:» هر یک از این اقدامات باید تا 24 ساعت 
آینده ب��ه گونه ای برنامه ریزی و عملیاتی ش��وند تا بازار به 
نحو مطلوبی مدیریت شود و مصرف کنندگان واقعی خودرو 

بتوانند به سهولت دسترسی به خودرو داشته باشند.«

ورود رئیس جمهور
البت��ه این اولتیماتوم تنهااز س��وی وزی��ر صنعت به عنوان 
متولی اصلی این بازار نبوده بلکه طی روزهای اخیر حاشیه 
ه��ای رانت و فس��اد دراین بازار کار را به جایی رس��اند که 
رئی��س جمهور به روند قیمت گذاری دراین بازار ورود کرد 

و خواستار نظارت و بررسی بیشتر از سوی متولیان شد. 
البت��ه ناگفت��ه نمان��د ک��ه در کن��ار ای��ن تذک��ر رئیس 
جمهور؛بس��یاری از متولیان و دس��ت ان��درکاران به عادی 
شدن بازار امیدوار نبودند و به مردم هشدار دادند تا  زمانی 
ک��ه این بازار رون��د مطلوب تری به خ��ود نگرفته اقدام به 
خرید نکنند. در کنار این هش��دارها و تالش گسترده برای 
برپای��ی نظارت درای��ن بازار و جمع کردن س��فره  دالالن 
،خودروس��ازان با ابراز گله مندی های بسیار خود را از تمام 
این اتفاقات مبرا دانس��ته و مدعی شدند که  آنچه رخ داده 
ماحصل کار دالالن اس��ت و بس و اگر بس��اط آنها برچیده 

شود همه چیز میتواند به روال عادی بازگردد.

خودرو گران شد 
س��رانجام بع��د از چانه های بس��یار می��ان وزارت صنعت، 
س��ازمان حمایت ، ش��ورای رقابت و س��تاد تنظیم بازار در 

نهایت توافقات بر سر تعیین قیمت خودرو انجام شد.
براساس اعالم عباس قبادی دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار 
در این جلسه قیمت گذاری خودرو و  نحوه ثبت نام مطرح 

و مورد بررس��ی قرار گرفت و سیاست های کلی و مباحث 
نظارت��ی بازار خ��ودرو و وضعیت ثبت ن��ام و میزان تولید 
تصویب ش��د.   هرچند دبیر کارگ��روه تنظیم بازار مدعی 
ش��د که تالش آنها براین است تا  خودرو به دست مصرف 
کنن��ده واقعی ق��رار گیرد اما روندی که خودروس��ازان در 
فرآیند کارخود پیش گرفتند به خوبی آن روی دیگر سکه 

را نمای��ان ک��رد.
 روزگذش��ته ای��ران خ��ودرو به عن��وان یک��ی از دو غول 
خودروس��ازی کش��ور که به نوعی انحصار تولید خودرو را 
در کش��ور به دست دارد اقدام به پیش فروش خودرو های 
خود از طریق س��ایت کرد . اتفاق تکراری که روز گذش��ته 
ش��اهد آن بود این بود که در کمترین زمان ممکن  سایت  

پر و امکان ثبت نام برای مردم عادی مهیا نش��د. 

تکرار یک اش���تباه 
ت��الش مردم عادی برای ثبت نام برای خودرو دراین مرحله 
نی��ز ناکام  ماند و طبق روال همیش��ه پی��ش فروش ایران 
خودرو شروع شد اما  به رغم ادعای اینکه برای عموم است 
ولی ثبت نام تنها نصیب نورچش��می ها ش��د و  کسانی که 
متقاض��ی ثبت ن��ام بودند به محض ورود در س��ایت با یک 
عبارت روبرو ش��دند که اعالم میکرد:»در برقراری ارتباط با 
سیستم امتا مش��کلی پیش آمده لطفا دقایقی دیگر تالش 

کنید«
البته این مش��کل نه تنها دقایقی بعد که س��اعتها بعد نیز 
مرتفع نش��د و همچنان مردم عادی ماندند و پیش فروشی 
که به اسم مردم نصیب نورچشمی ها و دالالنی شد که به 
نوعی با واس��طه ها ارتباط تنگاتنگ داشته و دارند. اتفاقی 
که روز گذش��ته تکرار شد به خوبی نشان می دهد که این  
خودرو س��ازان همچنان اصالح ناپذیرند و به قولی نمک بر 
زخم مردم هس��تند چراکه  وقتی صدای فریاد مردم بلند 
می شود ،مش��کالت بازار را به گردن دالالن می اندازند و 
وقتی هم پای نظارت به میان می آید همه چیز را حاش��ا 
می کنند غافل از آنکه اگر رابطه ای میان دالالن و کسانی 
که چنین رویه ای را در بازار باب می کنند نباشد چرا بازار 
خودرو با وجود ورود متولیان و ضرب العجل  وزیر صنعت 
به عن��وان متولی اصلی این بازار باید همچنان در دس��ت 
دالالن باش��د مگر آنکه سر و سری میان تولید کنندگان و 

دالالن وجود داش��ته باش��د . اهلل اعلم . 

فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری 
عام در بانک آینده هم چنان ادامه دارد

فروش گواهی سپرده سرمایه گذاری عام بانک آینده 
که از ش��نبه 6 اردیبهش��ت ماه درکلیه شعب بانک 
آینده، آغاز ش��ده بود، با استقبال مردم و مشتریان 

روبه رو شده و هم چنان ادامه دارد.
ای��ن اوراق، یک س��اله، با نرخ س��ود علی الحس��اب 
18درصد س��االنه و معاف از مالیات است که سود 
آن به ص��ورت ماهان��ه، پرداخت خواهد ش��د. نرخ 
بازخری��د قبل از سررس��ید ای��ن اوراق، 10درصد 

سالیانه، تعیین شده است.
تمامی ش��عب بانک آینده در سراس��ر کشور، آماده 
عرضه اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری عام 
به هم وطنان هستند؛ متقاضیان محترم می توانند با 
مراجعه به شعب بانک آینده، نسبت به تکمیل فرم 

درخواست اوراق مذکور، اقدام کنند.
بدیهی اس��ت نقدینگ��ی حاصل از ف��روش گواهی 
سپرده سرمایه گذاری از س��وی بانک ها و استقبال 
مطل��وب هم وطن��ان گرامی از آن ها به بس��ترهای 
اصلی خود، یعنی پروژه های توس��عه ای و عمرانی و 

نیز بانک ها و اقتصاد کشور منتج می شود.

روند کاهشی قیمت تمام شده پول در 
بانک توسعه تعاون تداوم یافته است

س��ید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توس��عه 
تعاون: روند کاهش��ی قیمت تمام شده پول در بانک 
توس��عه تعاون تداوم یافته و هم اکنون به 16 درصد 

رسیده است.
س��ید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توس��عه 
تع��اون پی��ش از ظهر ام��روز در جلس��ه تدوین و 
پیاده سازی بودجه ریزی بر مبنای مدیریت عملکرد 
بانک توسعه تعاون که در ساختمان میرداماد برگزار 
شد اظهار داشت: روند برنامه ریزی در بانک توسعه 
تعاون به گونه ای بوده است که نقش توسعه ای بانک 
به بهترین شکل به اجرا درآید. وی افزود: این بانک 
به عن��وان یک نه��اد مالی، با رعایت اس��تانداردهای 
حس��ابداری و انتخ��اب بهتری��ن فرآیندها، ضمن 
ارائ��ه خدمات تخصصی و عمومی ب��ه تعاونگران و 
کارآفرینان و عموم جامعه؛ روند مناسبی در کاهش 
قیمت تمام ش��ده پول طی نموده است و نتیجه آن 
کاهش این ش��اخص به 16 درص��د در حال حاضر 
می باش��د.عضو هی��ات مدیره بانک توس��عه تعاون 
گفت: کلیه دستگاه های دولتی، در راستای حرکت 
در مس��یر توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی کش��ور، 
موظف به انضباط مالی، ش��فاف نمودن فرآیندها و 
بهبود مستمر عملیات هستند. ازاین رو بودجه ریزی 
برمبن��ای مدیریت عملکرد، به عنوان الزام راهبردی 
جه��ت عملیات مالی در همه دس��تگاه های دولتی 
مطرح اس��ت.فتاحی با تبیین رون��د برنامه ریزی و 
تدوی��ن بودجه در بانک توس��عه تعاون گفت: یکی 
از دقیق ترین و منظم ترین سیستم های برنامه ریزی 
در این بانک در حال انجام است. اهداف کلی بانک 
به همراه راهبردها و اس��تراتژی ها منجر به تعیین 
برنامه های عملیاتی برای کلیه واحدهای ستادی و 
اجرایی گردیده است و اجرا و به روزرسانی و نظارت 
بر این برنامه های عملیاتی به صورت منظم و فصلی 

در واحدهای بانک انجام می شود.

نرخ حق الوکاله بانک صنعت و معدن 
تعیین شد

بر اساس مصوبه هیات مدیره بانک صنعت و معدن 
نرخ حق الوکاله این بانک براي سال 99 سه درصد 

تعیین شد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني بان��ک صنعت و 
معدن، حداکثر نرخ حق الوکاله به کارگیري سپرده 
هاي س��رمایه گذاري در فعالیت هاي اقتصادي بر 
اس��اس بخش��نامه بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

ایران 3 درصد تعیین شده است.
مطابق م��اده 3 از بس��ته سیاس��تي نظارتي بانک 
مرکزی، بانک هاي کش��ور مکلفند نرخ حق الوکاله 

خود را در ابتداي هر سال تعیین و اعالم نمایند.

 مواجهه تمام قد »بانک رفاه « 
با »کرونا«

بان��ک رفاه در مواجهه با وی��روس کرونا، در گذر از 
» هفته س��المت« ب��ه منظور قطع زنجیره ش��یوع 
ویروس کووید 19 و تامین س��المت مردم، خدمات 

بانکی از راه دور خود را تقویت کرد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک رف��اه کارگران به 
نقل از پایگاه اطالع رس��انی تابناک،، بانک رفاه در 
راس��تای رعایت پارامترهای تامین س��المت مردم 
و خان��واده بزرگ بانک، با تامین اقالم بهداش��تی و 
حفاظتی مقابله با کرونا، عالوه بر رفع نیازهای اولیه 
پرس��نل خود در مواجهه با این وی��روس، اقدامات 
گس��ترده ای در قال��ب کم��ک های مال��ی، اهداء  
تجهی��زات مقابله با این ویروس و تامین س��المت 

مردم در کشور کرده است.
مبارزه بان��ک رفاه با »کرونا« در بس��تر اینترنت و 
خدمات آنالین گس��ترش و توسعه خدمات آنالین، 
یکی از شاخص هایی به شمار می آید که بانک رفاه 
نیز با تقویت و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، 
اج��رای آن را ب��ا هدف تامین س��المت کارکنان و 

مشتریان در کشور عملیاتی کرد.
اجرای دس��تورالعمل های س��تاد مب��ارزه با کرونا، 
پیش از ابالغ وزارت بهداش��ت در کش��ور، افزایش 
س��قف برداش��ت و نقل و انتقال وج��وه با توجه به 
توصیه بان��ک مرکزی، از اقدامات اجرایی این بانک 

در مواجهه با کرونا است.

اخبار گزارش
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رئیس اتاق تعاون ایران تشریح  کرد؛
 نحوه واگذاری باشگاه های پرسپولیس 

و استقالل 
رئیس اتاق تع��اون ایران درباره نحوه واگذاری باش��گاه 

های پرسپولیس و استقالل توضیحاتی ارائه کرد.
19 اردیبهش��ت امسال شورای عالی نظارت بر اصل 44 
پیش��نهاد خود را برای واگذاری دو باش��گاه استقالل و 
پرس��پولیس مطرح کرد که بر این اس��اس 10 درصد از 
سهام باش��گاه های استقالل و پرس��پولیس برای کشف 
قیم��ت در بورس و 50 درصد به ش��رکت های س��هامی 
ع��ام با حداقل 10 هزار س��هامدار و 40 درصد دیگر به 

تعاونی های سهامی و فراگیر کل کشور واگذار می شود.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تع��اون ایران در این باره گفت: 
واگذاری باش��گاه های پرسپولیس و استقالل زمینه شفاف 
سازی و پاسخگویی هر چه بیشتر باشگاهها را فراهم می کند 
. در واقع مشارکت و مالکیت هواداران یکی از عوامل حیاتی 
در ایجاد حاکمیت  خوب در باشگاه های فوتبال است. وی 
ادامه داد: یک سیستم خوب حاکمیتی در یک باشگاه فوتبال 
سیستمی است که عالقمندی ها و نظرات گروههای متفاوت 
ذی نفعان را در نظر گرفته، نیازهای عمومی و تجاری آنها را 
پوشش دهد. عبداللهی افزود: خوشبختانه با این مصوبه زمینه 
برای تحقق این اصل مهم در صنعت فوتبال کشور مهیا می 
ش��ود هر چند انتظار بر این بود حداقل70 درصد سهام در 

قالب تعاونی به گروههای ذینفع واگذار شود.
رییس اتاق تعاون ایران گفت:  تاس��یس تعاونی سهامی 
عام می تواند فصل جدیدی را در روند گس��ترش س��هم 
تعاون��ی ه��ا در اقتصاد کش��ور به صورت ع��ام و  جمع 
س��پاری مالکیت در باش��گاه های فوتبال بطور خاص به 
همراه داشته باشد.  عضو شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوص��ی  اضافه کرد: تش��کیل دو تعاونی  بر پلت فرم 
مجازی با نامهای »ش��رکت تعاونی سهامی عام استقالل 
ایرانیان«” و »ش��رکت تعاونی س��هام عام پرس��پولیس 
ایرانیان« به عنوان قال��ب اجرایی واگذاری مذکور مورد 

نظر است.  تسنیم 

معاون گمرک اعالم کرد:
احتمال تمدید زمان ترخیص خودروهای 

دپو شده
آن ط��ور که معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد، با توجه 
به درخواس��ت هایی که در رابطه با تمدید زمان ترخیص 
خودروهای دپو شده وجود داشته، احتمال تمدید آن از 

سوی هیات وزیران وجود دارد.
29 اردیبهش��ت ماه پایان زمان س��ه ماهه ای است که از 
س��وی دولت برای ترخیص خودروهای دپو شده تعیین 
ش��ده بود، اما گزارش معاون امور گمرکی گمرک ایران 
نشان داد که تاکنون از حدود 5108 خودرو کمی بیش 

از 1000 دستگاه ترخیص شده است.

مه��رداد جم��ال ارونقی- مع��اون فنی و ام��ور گمرکی 
گمرک ای��ران توضیحاتی ارائه کرد که نش��ان می دهد 
در حال حاضر درخواس��ت هایی از س��وی مراجع ذیربط 
برای تمدید مدت زمان ترخیص خودروهای دپو ش��ده 
ارائه شده است که در صورت تائید هیات وزیران اعطای 

مهلت دوباره صورت می پذیرد.
وی با بی��ان این که در حال حاضر بخش��ی از خودروها 
ترخیص نش��ده اند، اظهار کرد: امکان اظهار خودروهای 
فاق��د ثبت س��فارش معتبر به گمرک وجود نداش��ته و 
این طبیعی اس��ت که خودروهای فاقد ثبت سفارش نیز 

ترخیص نشوند.  
مع��اون فنی و ام��ور گمرک ای��ران ادام��ه داد: تکلیف 
تع��دادی از خودروه��ا نیز که باالی 2500 س��ی س��ی 
هس��تند مشخص نیس��ت و مراجعه ای در این رابطه به 

گمرکات صورت نگرفته است.
معاون فن��ی و امور گمرکی گمرک ایراند گفت:  پس از 
اظهار خودروهای دپو شده به هریک از گمرکات کشور، 
در صورت مطابقت ش��رایط آن ها با مفاد مصوبه هیئت 
وزیران، ارائه ثبت س��فارش معتبر برای اظهار کاال، ارائه 
کد رهگی��ری یا موافق��ت بانک مربوطه و اخ��ذ و ارائه 
مجوزهای قانونی و مقرراتی، نس��بت به ترخیص خودرو 

اقدام خواهد شد. ایسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار 
گف��ت: کارفرمایان از چهارش��نبه همین هفته می توانند 
برای دریافت تسهیالت کرونایی به تدریج در سامانه کارا 

ثبت نام کنند.
عالالدین ازوجی اظهار داشت: ابتدا پیامک هایی از وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ب��رای بیش از یک میلیون 
واح��د اقتصادی به ش��دت آس��یب دیده از پنج ش��نبه 

گذشته آغاز شده و طی امروز یا فردا به پایان می رسد.
وی ادامه داد: بعد از ارسال پیامک مبنی بر اینکه کارفرما 
می توان��د در صورت تمایل ثبت ن��ام کند، کارفرمایان از 
چهارش��نبه این هفته به تدری��ج می توانند با مراجعه به 

سامانه کارا اقدام به ثبت نام کنند.
مدیرکل دفتر سیاس��ت گذاری و توس��عه اش��تغال وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی افزود: روند کار به این صورت 
است که بر اساس کد ملی که کارفرما وارد سیستم می کند 
فرایند ثبت نام آغاز می شود. سپس مشخصات اولیه کارفرما 

بر اساس اطالعات تأمین اجتماعی ارائه می شود.
وی گف��ت: ه��ر کارفرمایی ک��ه ثبت نام کن��د و بتواند 
داده های لیس��ت تأمی��ن اجتماعی در اختیار س��ازمان 
تأمی��ن اجتماعی ق��رار ده��د، کار تأمین تس��هیالتش 

س��ریع تر انجام خواهد ش��د. ازوجی تصریح کرد: ما یک 
مرکز تماس را آماده کرده ایم که اگر اعتراضی از س��وی 
کارفرم��ا یا خویش فرمایی مبنی بر عدم دریافت پیامک 
صورت گیرد، به صورت شبانه روزی بتواند پاسخ سواالت 

خود را از این مرکز تماس بگیرند.
وی افزود: بنگاه های مش��مول دریافت وام کرونایی، 13 
رس��ته شغلی هستند که اسامی آنها اخیراً از سوی بانک 
مرکزی بروزرسانی شد؛ این بنگاه ها ناشی از شیوع کرونا، 
به شدت آس��یب دیده اند؛ همچنین ستاد ملی مبارزه با 
کرونا برخی از کس��ب و کاره��ا را باالجبار تعطیل کرده 
اس��ت که بر همین اس��اس ای��ن بنگاه ه��ا حمایت های 
بیشتری نسبت به بنگاه هایی که تعطیل نبودند، خواهند 
گرف��ت. ازوجی گفت: نزدیک به 3 میلیون ش��اغل بیمه 
ش��ده در این یک میلیون واحد اقتصادی آس��یب دیده 
مش��غول به کار بوده اند که در ص��ورت تأیید، اطالعات 
به بانکی که خود متقاضی در س��امانه ثبت کرده اس��ت، 
ارسال می ش��ود. مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: یکی 
از مبناهای اصلی برای ارائه تس��هیالت کرونا، نیروی کار 

شاغل بیمه شده در این بنگاه ها است. مهر 

مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار خبر داد

آغاز ثبت نام کارفرمایان برای دریافت وام کرونایی 
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
با بیان اینکه پیش بینی شده بنگاه های تولیدی در سال 
جاری به ح��دود 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز 
دارند، اظه��ار کرد: بخش خصوصی می تواند بورس را به 
عن��وان یک فرص��ت در نظر بگیرد و از ای��ن منبع برای 
تأمین بخش��ی از نقدینگی خود اس��تفاده کنند، چرا که 
در زمین��ه منابع بانکی ه��م محدودیت هایی وجود دارد 
و واحده��ای تولیدی ب��رای تامین نقدینگ��ی نمی تواند 

همیشه وابسته به نظام بانکی باشند.
مهدی صادقی نیارکی با بیان اینکه سال گذشته سرمایه 
در گ��ردش مورد نیاز حدود 360 ه��زار میلیارد تومان بر 
اس��اس ارزش تولیدات س��ال 97 با دو بار گردش برآورد 
ش��ده بود، اظهار کرد: میزان س��رمایه گ��ردش مورد نیاز 
واحدهای تولیدی برای س��ال ج��اری 500 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده است. وی با اشاره به پرداخت 970 
هزار میلیارد تومان در س��ال گذش��ته از سوی بانک های 
عامل به بخش های مختلف اقتصادی، سهم بخش صنعت 
از این تس��هیالت را را کمت��ر از 300 هزار میلیارد تومان 
عن��وان کرد و گفت: بانک ها باید ب��رای تولید امتیاز ویژه 
در نظر بگیرند، طبق قانون برنامه شش��م هم بانک ها باید 

40 درص��د تس��هیالت پرداختی خود را ب��ه بخش تولید 
اختص��اص دهند و مهم ترین درخواس��ت ما از بانک ها در 

سال جاری عمل به همین بخش از قانون است.
معاون امور صنایع وزیر صمت با بیان اینکه بخشی از تامین 
مالی بنگاه ها در قالب  ابزارهای نوین قابل دستیابی است، 
تصریح کرد: بنگاه های 100 درصد خصوصی هنوز حضور 
جدی در بورس ندارند. رونق بورس در حال حاضر فرصت 
خوبی اس��ت تا بخش خصوصی که ساختار مالی منسجم 
و ش��فاف و همچنین برن��د دارد و مردم به محصوالت آن 

اعتماد دارند وارد چرخه تامین مالی بورس شوند.
صادقی نیارکی با بیان اینکه بخش خصوصی می تواند بورس 
را به عنوان یک فرصت در نظر بگیرد، خاطرنش��ان کرد: به 
خصوص بنگاه هایی که س��ابقه، دارای نامش��هود و بنابراین 
توسعه سرمایه گذاری دارند می توانند از این منبع برای تأمین 
بخشی از نقدینگی خود استفاده کنند، چرا که در زمینه منابع 
بانکی هم محدودیت هایی وج��ود دارد و واحدهای تولیدی 
برای تامین نقدینگی نمی تواند همیشه وابسته به نظام بانکی 
باشند. در حال حاضر رونق بورس و محدودیت منابع فرصت 
خوبی برای بنگاه خصوصی ایجاد کرده که از ابزارهای جدید 

تامین مالی استفاده کنند. ایسنا  

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛

رونق بورس، فرصتی برای کاهش وابستگی تولید به نظام بانکی

دیگ پیش فروش ایران خودرو این بار هم برای عموم نجوشید؛

نمک خودروسازان همچنان روی زخم مردم

 افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصوالت ایران خودرو 
و ۲۳ درصدی سایپا

رضا شیوا،  رییس شورای رقابت نیز با اعالم اینکه بر اساس فرمول قیمت گذاری جدید، قیمت خودروهای گروه 
صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: به دلیل اینکه 
افزایش قیمت خودروهای ساخت ایران خودرو در بهمن ۱۳۹۷ به مراتب بیشتر از سایپا بود، ایران خودرویی ها 
کمتر باید سود ببرند.  وی با بیان اینکه در بهمن ۱۳۹۷ ایران خودرویی ها ۸۴ درصد افزایش قیمت و سایپایی ها 
۶۴ درصد رشد قیمت داشتند، اظهار کرد: تالش شده در این شیوه قیمت گذاری خودروهای تولیدی به دست 

مصرف کننده واقعی برسند و حباب قیمتی شکسته شود.

نمای نزدیک


