
خدمات سامانه موبایل بانک رفاه 
کارگران توسعه یافت

 بان��ک رفاه کارگران از توس��عه و بهب��ود خدمات 
سامانه موبایل بانک خبرداد.

به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، 
در راس��تای توس��عه و تکمیل خدم��ات بانکداری 
الکترونیک��ی و در جه��ت بهین��ه س��ازی و بهبود 
کیفیت سامانه موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل 
Android، ضم��ن ارتقاء زیر س��اخت نرم افزاری 
س��امانه مذکور با هدف س��ازگاری با نسخه جدید 
سیس��تم عامل یادش��ده، امکاناتی نظی��ر مدیریت 
ارس��ال پیامک، پایا دوره ای، پرداخت اقساط دوره 
ای، شارژ ش��گفت انگیز ایرانسل، حساب های قابل 
نمای��ش در خودپرداز و گزارش چ��ک های واگذار 
شده در این سامانه ایجاد و آماده بهره برداری شد.

بانک پارسیان به کمک صنایع می آید
در ادامه حمایت بانک پارسیان از واحدهای صنعتی و 
تولیدی و به منظور تحقق"شعار جهش تولید"، امکان 
پرداخت تس�هیالت ریالی »س�رمایه درگردش بخش 
صنعت معدن«، »سرمایه در گردش ویژه شرکت های 
صادر کننده کاالهای صنعتی« و »سرمایه ثابت طرح 
های ایجادی و توس��عه ای بخش صنعت معدن«، از 
س��وی این بانک فراهم ش��د.بر اس��اس قراردادهای 
فی مابین بانک پارس��یان و ص�ندوق توس�عه ملی، 
واحدهای صنعت��ی و معدنی در مناط��ق برخوردار 
برای تامین س��رمایه در گردش خ��ود می توانند تا 
س��قف 300 میلیارد ریال تسهیالت با نرخ سود 16 
درصد و ش��رکت های صادر کننده کاالهای صنعتی 
کلیه مناطق تا س��قف 400 میلیارد ریال تسهیالت 
با نرخ س��ود 14/5 درصد دریافت کنند و طی مدت 
یک سال تسهیالت خود را تسویه نمایند.طرح های 
ایجادی و توس��عه ای بخش صنع��ت معدن مناطق 
برخوردار از دیگر بخش هایی است که بانک پارسیان 
به متقاضیان واجد شرایط تسهیالت بلند مدت 5/5 
س��اله اعطا می نماید. تسهیالت تامین سرمایه ثابت 
این بخش حداکثر 80 درصد میزان سرمایه گذاری 
ط��رح و با نرخ س��ود 16 درصد ب��وده و بازپرداخت 
تس��هیالت بعد از اتمام فرآیند ساخت )حداکثر 30 
ماه( و یک تنفس 6 ماهه آغاز و با بازپرداخت اقساط 

طی مدت 30 ماه پایان می پذیرد.

عضویت رییس شعبه توسعه ملی 
در هیأت خبرگان بانكی و اقتصادی 

استان تهران
ب��ا حکم عبدالناصر همتي رییس کل بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران و به پیشنهاد استاندار استان 
تهران فرزین سمائی رییس شعبه توسعه ملی بانک 
صنعت و معدن در این اس��تان ب��ه عضویت هیأت 
خب��رگان مورد وث��وق بانکی و اقتص��ادي منصوب 
ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رساني بانک صنعت و 

معدن، در بخشي از این حکم آمده است:
"به موجب این حکم به مدت دو س��ال به عضویت 
هیأت خبرگان مورد وثوق بانکي و اقتصادي موضوع 
تبصره ذیل م��اده 62 قانون الحاق موادي به قانون 
رف��ع موانع تولید رقابت پذی��ر و ارتقاي نظام مالي 
کش��ور منصوب مي شوید. امید اس��ت با اتکال به 
خداون��د متعال و همکاري کلیه اعضاء هیأت مزبور 

در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."

»نشان عالی مدیر سال« به بانک 
صادرات ایران رسید

»نش��ان عالی مدی��ر س��ال« در پنجمین اجالس 
سراس��ری با حضور عیس��ی کالنتری معاون رئیس 
جمهور و رئیس س��ازمان محیط زیست، علی اصغر 
مونس��ان وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع 
دس��تی، داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام، معاونان وزرا، مدیران عامل بانک ها 
و فعاالن اقتصادی و صاحبان کس��ب و کار به بانک 

صادرات ایران اعطا شد.

اخبار
کارشناسان  وضعیت بازارهای سرمایه گذاری در نیمه دوم سال را پیش بینی کردند؛

گزارش

با توجه به این مس��ئله که  روند ش��اخص بورس تا اواسط 
م��رداد ماه ۹۹ مثبت بود و به دو میلیون و 80 واحدی نیز 
رسید، اما از اواخر مرداد ماه ۹۹ بود که حال بازار به دلیل 
کل کل های بین دو وزارتخانه مبنی بر حضور صندوق های 

پاالیش یکم در  بازار بر هم ریخت.
این آش��فتگی ب��ازار  پای خیلی از مس��ئوالن را به منظور 
س��ر و س��امان دادن به میان کش��ید تا برای جلوگیری از 
ادام��ه روند اصالحات ب��ر بدنه بازار س��رمایه هایی تزریق 
 شود، اما همچنان  با وجود گذشت تقریبا شش ماه از سال 
۹۹ تغییر چش��مگیری را در بازار مش��اهده نمی کنیم حال  
بیشتر س��هامداران در بازار سرمایه امیدشان به شش ماهه 

دوم سال است.

نیمه دوم سال چراغ سبز بورس روشن خواهد ماند
همایون دارابی کارش��ناس بازار س��رمایه در پاس��خ به این 
س��وال که آیا عملکرد ش��ش ماهه دوم بازار س��رمایه بهتر 
از ش��ش ماهه اول خواهد بود یا خیر؟ اظهار کرد: در نیمه 
دوم س��ال از آنجای��ی که با بحث انتخاب��ات آمریکا مواجه 
هس��تیم می توان گفت که بازار بعد از نتیجه گرفتن روی 
این مسئله قطعا فرصت رشد خواهد داشت به گونه ای که 
ما زمس��تان خوبی را برای بازار به نسبت سال های گذشته 

پیش بینی می کنیم.
وی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که باید ببینیم 
این ابهامات سیاسی به وجود آمده در بازار تا چه زمانی به 
طول می انجامد؟ با توجه به شرایطی که طی یک ماه اخیر 
در بازار به وجود آمد، نقدینگی تا حدودی از بازار س��رمایه 
خارج و به بازار های موازی س��رریز ش��د حال باید منتظر 
باش��یم و ببینیم ک��ه آیا حجم نقدینگی بازه��م روانه بازار 

سرمایه می شود یا خیر.
این کارش��ناس بازار س��رمایه تصریح کرد: مسائل سیاسی 
تاثی��رات موقتی ام��ا پررنگی را از خود به ج��ا می گذارند 
و ب��ه طور عملی نمی ت��وان گفت که ای��ن انتخابات تاثیر 
چشمگیری بر بازار سرمایه می گذارد، به علت آنکه اقتصاد 
ایران ب��ا اقتصاد جهانی به دلیل تحریم های صورت گرفته 

ارتباط چندانی ندارد.
دارابی اظهار کرد: انتخابات از لحاظ معامالت سیاسی برای 
معامله گران مهم است ولی از لحاظ اقتصادی تاثیری ندارد 

و بازار یه سرعت خودش را با این شرایط وقف می دهد.

وضعیت بازار اجاره مسکن در نیمه دوم سال 
حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه امالک استان تهران 
با تاکی��د بر اینکه دولت نمی تواند ب��ازار اجاره را با انعقاد 
قراردادهای دو س��اله کنترل کند، افزود: تنها راهکار اصلی 

برای کنترل بازار اجاره افزایش تولید و همچنین س��اخت 
مسکن های اس��تیجاری اس��ت. عقبایی اضافه کرد: تولید 
مسکن استیجاری به عنوان یکی از موثرترین روش ها برای 
بازار اجاره محسوب می شود که متاسفانه تاکنون دولت در 

این زمینه اقداماتی را انجام نداده است.
او توضیح داد: دولت چندی پیش اعالم کرده بود که اجرای 
طرح مس��کن استیجاری را در دستور کار خود قرار خواهد 
داد اما هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده ما امیدواریم 
اگر این طرح حتی به صورت پایلوت اجرایی شود می تواند 

بازار را به سمت آرامش هدایت کند.
او بیان کرد: دولت در طرح مسکن استیجاری اراضی را در 
اختیار س��ازندگان قرار داده است اما بسیاری از مالکان این 
اراضی را تغییر کاربری داده و آنها را برای طرح های دیگر 

در اختیار گرفته اند.
نایب رئیس اول اتحادیه امالک اس��تان تهران با اش��اره به 
اینک��ه کنترل تورم و افزایش تولید مس��کن اس��تیجاری، 
نظ��ارت بر تس��هیالت بانکی اصالح سیاس��ت های پولی و 
بانکی و همچنین پرداخت تس��هیالت با ن��رخ های پایین 

خود می تواند این بازار را به سمت آرامش هدایت کند.
عقبائی همچنین درباره آخرین وضعیت بازار مسکن در سه 
ماهه پایانی س��ال هم گفت: اقتصاد کشور وارد دوران تورم 
ش��ده و این افزایش نرخ تورم در بازار مسکن اثر داشته که 

این تورم قابل پیش بینی بوده است.
عقبائی یاد آور ش��د: هم اکنون متوسط نرخ قیمت مسکن 
به بیش از 20 میلیون تومان رس��یده و این افزایش قیمت 

مسکن بیشتر از درآمد متقاضیان بوده است.

نایب رئیس اول اتحادیه امالک اس��تان تهران توضیح داو: 
در ماه های پایانی سال ۹8 بیش از 50 تا 60 درصد قیمت 
مس��کن افزایش یافت و شاهد رش��د چشمگیر و بی سابقه 
مسکن بودیم اما با توجه به اقدامات دولت در این بخش از 
نیمه دوم شهریور ماه بازار مسکن وارد رکود بدون افزایش 

قیمت می شود .
او با تاکید بر اینکه این رکود در بازار مسکن توأم با افزایش 
قیمت نخواهد بود اظهار کرد: در نیمه دوم سال این بازار با 

یک ثبات قیمتی مواجه خواهد شد.
عقبایی با اشاره به اینکه دولت هایی که برای بازار اجاره در 
دستور کار خود قرار داد اقدامات درمانی نبوده است، افزود: 
این اقدامات تا حدودی به عنوان مسکن توانست از افزایش 

قیمت ها در بازار مسکن و اجاره جلوگیری کند.
او تصری��ح کرد: بازار اج��اره با اجرای طرح ه��ای دولت از 
لحاظ روانی توانست به آرامش برسد و ادامه این اقدامات تا 

حدودی بر این بازار موثر خواهد بود.
س��ال ۹۹ افت و خیزهای بس��یاری را به خ��ود دید. حتی 
کمتر کس��ی این وضعیت را پیش بینی م��ی کرد. در این 
می��ان ویروس کرونا نیز وارد  اقتصاد آش��فته  ایران ش��د. 
وی��روس کروناعالوه برهم زدن اقتصاد در کش��ور, پیش��رو 
تغییرات بس��یاری در بازار س��رمایه, بازار مسکن, بازار ارز 

و بازار طال شد.
در این وضعیت بس��یاری از مردم همچنان س��ردرگم این 
موضوع هس��تند که قیمت دالر و س��که در نیمه دوم سال 
۹۹ به کدام س��و می رود و بهتر است در کدام بازار سرمایه 

خود را متوقف کنند.

بازار ارز در نیمه اول سال ۹۹ چگونه سپری شد؟ 
بس��یاری از کارشناس��ان در ماه ه��ای پایانی س��ال ۹8 در 
خصوص قیمت دالر در س��ال ۹۹ معتقد بودند که در سال 
جدید ارز ش��اهد صعود به کانال 25 هزار تومان خواهد بود. 
اما نه تنها مردم ایران دالر 25 هزار تومانی را با چشم خود 
دیدند، بلکه هم اکنون دالر 31 هزار تومانی را پذیرفته اند.

بازار ارز از اواس��ط اردیبهشت ماه ۹۹ شاهد طوفان شدید 
رش��د قیمت ها بود. این در حالی است که 11 فروردین ماه 
امس��ال، قیمت هر دالر 14 هزار و ۹03 تومان اعالم ش��د، 
ای��ن نرخ رفت��ه رفته افزایش یافت و ای��ن افزایش از اواخر 
اردیبهش��ت ماه و با خروج پول از بازار بورس، شدیدتر هم 
ش��د. در نهایت قیمت دالر ت��ا این لحظه بر قله 31 هزار و 

650 تومان ایستاد.
بازار طال در ایران همچون سایر بازار ها در یک سال گذشته 
با تورم باالیی مواجه شده بود، با این تفاوت که نرخ طال به 

طور مستقیم با تغییرات نرخ ارز دچار نوسان شده است.
طبق آمار های موجود، قیمت هر سکه بهار آزادی در ششم 
فروردین ماه امسال، 6 میلیون و 1۷8 هزار تومان اعالم شد 
که این قیمت در آخرین روز ش��هریور ماه به 16 میلیون و 

250 هزار تومان افزایش یافت.

بازار طال؛ غیر قابل پیس بینی، اما قابل نزول!
ابراهی��م محمد، ولی رئی��س اتحادیه فروش��ندگان طال و 
جواهر تهران با پیش بینی بازار طال در 6 ماهه دوم س��ال 
اظهار کرد: اتفاقات بس��یاری در جهان می تواند بر بازار های 
جهانی تاثیر گذاش��ته و موجب بله وجود آمدن نوس��انات 
ش��ود. همین نوسانات در بازار های جهانی تاثیر مستقیم بر 

بازار های داخلی دارد.
وی ادامه داد: کرونای ترامپ و بهبود وضعیت وی بازار های 
جهانی را متشنج کرد. از این رو نمی توان وضعیت بازار طال 

را پیش بینی کرد.
محمد ولی بیان کرد: در صورتی که شاهد اتفاقات غیر قابل 
پیش بینی نباش��یم و نرخ ارز نیز در داخل با ثبات مواجه 
باشد، ممکن است در شش ماه پایانی سال با کاهش قیمت 

طال و سکه مواجه شویم.
این مقام مس��ئول بیان کرد: حجم زیادی از س��رمایه های 
مردمی در بازار طال و س��که است که دولت باید با فرهنگ 
س��ازی این س��رمایه ها را خارج و مردم را تشویق به تولید 
در زمینه ه��ای مختلف کند. همچنی��ن درصورتی که بازار 
ارز آرامش داش��ته باش��د، اتفاقات غیر منتظ��ره نیوفتد و 
س��رمایه های مردم از بازار ارز خارج ش��ود می توان ش��اهد 

کاهش قیمت طال و سکه بود.
 باشگاه خبرنگاران جوان
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معاون وزیر نیرو خبر داد:
تامین هزینه طرح برق امید از 
محل سرمایه گذاری غیرضرور  

معاون ب��رق وزیر نی��رو گفت: قص��د داریم 
هزینه ناشی از صفر کردن قبوض مشترکین 
در طرح امی��د را از محل کاهش هزینه های 
غیرضروری س��رمایه گذاری ب��رای افزایش 

تولید برق، تامین کنیم.
همایون حائ��ری، معاون وزیر نی��رو در امور 
برق درباره محل تامین هزینه های طرح برق 
امی��د، گفت: حدود 8 میلیون مش��ترکی که 
شامل این طرح می شوند کم مصرف هستند 
و مصرف چندانی ندارند. طبق بررس��ی های 

انجام شده قصد داریم هزینه های صفر کردن 
ای��ن قب��وض مش��ترکین را از محل کاهش 
هزینه های غیرضروری سرمایه گذاری برای 

افزایش تولید برق، تامین کنیم.
وی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری غیرضروری 
برای افزای��ش تولید برق به منظور پوش��ش 
افزایش مصرف غیرضروری نداشته باشیم، می 

توانیم هزینه های این طرح را تامین کنیم.
این مقام مس��وول ادامه داد: فرصت 6 ماهه 
ای را به مش��ترکین پرمص��رف داده ایم تا با 
مدیری��ت مصرف خود در الگوی اس��تاندارد 
مص��رف ق��رار بگیرند و در غی��ر این صورت 
تعرفه قب��ض پرمصرف ها 10 درصد افزایش 
می یاب��د. البته تمرکز ما ب��ر کاهش هزینه 

سرمایه گذاری های غیرضروری است.
طرح برق امید با هدف تش��ویق مش��ترکین 
به مدیریت مصرف ب��رق خود و قرار گرفتن 
در دامنه مصرف استاندارد که منجر به صفر 
ش��دن قبض برق حدود 8 میلیون مشترک 
در کشور می ش��ود، از ابتدای آبان ماه سال 
ج��اری کلید می خورد. البت��ه به گفته وزیر 
نی��رو اثرات این ط��رح با گذر زمان بیش��تر 

مشخص می شود. مهر 

معاون فنی سازمان امور مالیاتی
اعالم کرد

شناسایی ۲۵۰۰ شرکت کاغذی 
اخاللگر در نظام اقتصادی 

معاون فنی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 
2500 ش��رکت کاغذی در 2 ماه خبر داد و 
گفت: براساس اطالعات به دست آمده 200 

شرکت با یک آدرس پستی شناسایی شد.
محمود علیزاده با اش��اره ب��ه برخورد جدی 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور با شرکت های 
کاغذی اظهار داشت: با همکاری دستگاه های 
ذی رب��ط و داده ه��ا و اطالعات در س��امانه 
تعریف ش��ده و در دو ماه گذش��ته ماه باالی 

2500 ش��رکت صوری شناسایی کردیم که 
با اس��تفاده از مکانیزم گرافیک است. معموال 
افرادی که در شرکت های کاغذی قرار دارند، 
زنجی��ره ای در ش��رکت های دیگر نیز حضور 
دارن��د. مثاًل اگر یک فردی در یک ش��رکتی 
شناسایی ش��ده این فرد در شرکتهای دیگر 

رصد خواهد شد.
معاون فنی و حقوقی س��ازمان امور مالیاتی 
تاکی��د کرد:  دومین موضوع برای شناس��ایی 
مکان ثبتی ش��رکت ها است. به وجود آمدن 
این شرکت ها معموالً با نیت اقتصادی نیست 
و بیش��تر به دنبال ف��رار مالیاتی و اخالل در 
نظام اقتصادی هس��تند. مث��اًل در یک مکان 
200 ش��رکت با یک آدرس پستی ثبت شده 
اس��ت، بنابراین تمام��ی فعالیت های آنها زیر 

نظر قرار می گیرد.
وی ب��ا بیان اینکه در گذش��ته حدود 4500 
ش��رکت کاغذی شناسایی کردیم، گفت: این 
ش��رکتها در عالم واقع موجودی��ت فیزیکی 
ندارند. صورت های معامالت واهی ایجاد می 
کنند و در کنار فروش��نده ی��ا خریدار واقعی 
قرار گرفت��ه و اقدام به ص��دور فاکتور واهی 

می کنند. فارس

سخنگوی شورای عالی بورس اعالم کرد
دو تصمیم مهم شورایعالی بورس 

سخنگوی ش��ورای عالی بورس از دو تصمیم 
مهم در شورایعالی بورس خبر داد و گفت: در 
جلسه شورایعالی بورس در خصوص دو محور 
فرآیند داد و س��تد س��هام عدالت و تاس��یس 
شرکت های تامین سرمایه تصمیم گیری شد.
حسن قالیباف اصل، دبیر و سخنگوی شورای 
عالی بورس گفت: در جلسه شورایعالی بورس 
در خصوص دو محور فرآیند داد و ستد سهام 
عدالت و تأسیس شرکت های تأمین سرمایه 

تصمیم گیری شد.
وی ضمن بیان اینکه تا به حال 2۷ ش��رکت 

آماده پذیرش در بورس ش��ده اند، به آخرین 
وضعیت س��هام عدالت و شرکت های سرمایه 
گذاری اس��تانی اشاره کرد و افزود: در جلسه 
امروز آخرین وضعیت ش��رکت های س��رمایه 
گذاری اس��تانی و س��هام عدالت بررس��ی و 
گزارشی در این خصوص به شورایعالی بورس 
ارائه شد. بر اس��اس آئین نامه ابالغ شده در 
مرداد ماه، شرکت های سرمایه گذاری استانی 
موظف بودند سهامداران خود را شناسایی و 

اسامی آنها را در سامانه ثبت کنند.
سخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد: دو ماه از 
ابالغ آئین نامه سپری شده و اکنون شرکت های 
س��رمایه گذاری باید به منظور انتخاب اعضای 
هی��أت مدیره س��هامداران را ب��رای حضور در 
مجمع دعوت کنند. وی ادامه داد: شرکت های 
سرمایه پذیر هم باید سود سهامدارانی که روش 
مس��تقیم و غیر مس��تقیم را انتخاب کرده اند 
مطابق سایر سهامداران پرداخت کنند. به این 
ترتیب س��ود سهامدارانی که روش مستقیم را 
انتخاب کرده اند به حس��اب ش��خصی واریز و 
س��ود افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب 
کرده اند به حساب شرکت های سرمایه گذاری 

استانی واریز می شود. سنا 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

بورس، طال ومسکن گزینه های روی میز 

رئیس شورای رقابت در واکنش به طرح انتقال قیمت گذاری 
خودرو از این ش��ورا به سازمان حمایت گفت: برخی شاید 
اط��الع ندارند زمان��ی که وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
)صمت( مسئولیت قیمت گذاری خودرو را برعهده داشت، 
نتوانست آش��فته بازار خودرو را کنترل کند. خودروسازان 
هم بهتر اس��ت همه چیز را گردن قیمت نینداخته و بروند 

از راه دیگر پول درآورده و زیانشان را جبران کنند.
 اخی��را برخ��ی خبرها از این حکایت داش��ته ک��ه کمیته 
سیاس��ت گذاری خودرو مقدمات انتق��ال قیمت گذاری از 
ش��ورای رقابت به س��ازمان حمایت را فراه��م کرده و قرار 
اس��ت برای نهایی ش��دن آن موضوع در شورای هماهنگی 

سران سه قوا به تصویب برسد. 
ظاهرا در این ماجرا پای خودروس��ازان نیز در میان بوده و 
نس��بت به زیانی که در حال حاضر دارند معترض ش��ده و 
حتی گفته می ش��ود آنها درخواست قیمت گذاری براساس 

نرخ حاش��یه بازار را داشته اند که با آن موافقت نشده است، 
ول��ی اینگونه مطرح ش��ده تا زمانی که خ��ودرو در بورس 
عرضه می ش��ود قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان 

حمایت منتقل شود. 
این در حالی اس��ت که ش��ورای رقابت در ماه های گذشته 
مج��ددا به قیمت  گذاری خودرو برگش��ته بود، چرا که در 
حدود دو س��ال پیش این ش��ورا در نتیج��ه مصوبه هیات 
هماهنگی سران سه قوا به نوعی از مسئولیت قیمت گذاری 
خودرو کنار گذاش��ته ش��ده بود، آن هم در ش��رایطی که 
مس��ئوالن در شورای رقابت معتقد بودند برداشت نادرست 
وزیر صنعت، معدن و تجارت)صمت( وقت از مصوبه سران 
سه قوا موجب کنار رفتن شورا از قیمت گذاری و انتقال به 
وزارت صمت ش��د،ولی در نهایت بعد از رایزنی های صورت 
گرفته و به اس��تناد قانون که تاکید دارد باید شورای رقابت 
ب��ه بازار انحصاری ورود و قیم��ت گذاری را بر عهده بگیرد 

ب��ار دیگر در ابتدای س��ال جاری ش��ورای رقابت به قیمت 
گذاری خودرو برگش��ت. اما با طرح کنار گذاش��تن شورا و 
انتقال قیمت گذاری به س��ازمان حمایت،رضا شیوا رئیس 
شورای رقابت در این باره به تجربه واگذاری قیمت گذاری 
به وزارت صمت اشاره کرد و گفت: از بهمن ماه سال 13۹۷ 
تا اردیبهش��ت ماه امس��ال قیمت گذاری و به نوعی کنترل 
قیم��ت بر عهده وزارت صمت بود، پس چرا نتوانس��تند به 
بازار سروس��امان داده و آشفته بازار خودرو را کنترل کنند 

و وضعیت به این سمت پیش رفت؟
رئیس شورای رقابت ادامه داد: شاید برخی اطالع ندارند از 
س��ابقه وزارت صمت در این باره که چه اتفاقی افتاده است 
و وزارتخان��ه موفق نبوده که در نهایت به برگش��ت قیمت 

گذاری به شورای رقابت منتهی شد. 
وی در ادامه به درخواس��ت خودروسازها برای راهکاری به 
منظ��ور جبران زیان انباش��ته و یا قیمت گذاری براس��اس 
حاشیه بازار اش��اره کرد و گفت: قیمتی که در حال حاضر 
ش��ورای رقابت براس��اس فرمول تعیی��ن می کند با در نظر 
گرفت��ن ت��ورم بخش��ی و همچنی��ن ابعاد دیگ��ر از جمله 
هزینه های مالی، هزینه نقل و انتقال پول خودروس��ازان و 

س��ود هفت درصدی آنها است و از سوی دیگر باید قیمت 
برای مصرف کننده واقعی نیز به صرفه باشد.

شیوا ادامه داد: این که خودروسازها دائم از زیان انباشته سخن 
گفته و به دلیل مش��کالت خود نمی توانند به قطعه س��ازان 
پول دهند، مشکل شورای رقابت نیست که بخواهند قیمت 
گذاری را از جای دیگر منتقل کنند بلکه مشکل خودروساز 
باید به گونه ای دیگر حل شود، بروند دارایی های غیر مولد و 
غیرمرتب��ط خود را فروخته و هزینه های غیرمتعارف خود را 
کاهش دهند نه این ک��ه همه چیز را بخواهند گردن قیمت 
انداخته و از محل آن جبران کنند. اما شیوا درباره اینکه چرا 
برخی اصرار دارند که قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت 
خارج و به س��ازمان حمایت منتقل ش��ود گفت:از گذش��ته 
سازمان حمایت طرفدار قیمت گذاری بر مبنای پنج درصد 
زیر حاش��یه بازار بوده و به هیچ عنوان موافق قیمت عادالنه 

ای که شورای رقابت تعیین می کرد نبود.
وی گف��ت: در ای��ن حالت اگ��ر قیمت گذاری به س��ازمان 
حمایت واگذار ش��ود اتفاق خیلی خوبی برای خودروسازان 
اس��ت و آن موقع مابه التفاوتی که باید به مردم برس��د به 

خودروسازان خواهد رسید. ایسنا 

  رئیس شورای رقابت؛

وزارت صمت نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کند


