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خبر

درهای واردات اتومبیل باز نشد ،اما زیان انباشته خودروسازیها به میزان 170سال بودجه برخی از نهادهای فرهنگی رسید

آسیبهای فضای انحصاری خودروسازها

آخرین وضعیت صادرات از ایران
به قاره آفریقا

ســخنگوی گمرک گفت :در پنج ماه نخست امسال ۶۹۶
میلیون و  ۷۳۱هزار و ۴۱۲دالر کاالی ایرانی به  ۳۷کشــور
آفریقایی صادر شــد که نســبت به مدت مشابه ۴۰درصد
افزایش داشــته ۳۰.۵ ،درصد از صادرات ایران به قاره آفریقا
مربوط به کشور آفریقای جنوبی بوده است.به گزارش ایسنا،
سید روح اله لطیفی در جلسهای که با حضور سفیر آفریقای
جنوبی در تهران و رئیس هیئتمدیره باشگاه تجار ایران و
آفریقا برگزار شد گفت :در پنج ماه نخست امسال یکمیلیون
و  ۳۵۴هزار و  ۲۷۶تــن کاال به ارزش ۷۴۱میلیون و ۱۲۲
هزار و  ۹۲۲دالر بین ایران و کشــورهای قاره آفریقا تبادل
شــد که یکمیلیون و  ۳۱۱هــزار و  ۶۴۷تن آن ،کاالهای
صادراتی ایــران به ارزش  ۶۹۶میلیون و  ۷۳۱هزار و ۴۱۲
دالر به این قاره بود (رشــد ۴۰درصدی) و  ۴۲هزار و ۶۲۹
تن کاال نیز بــه ارزش  ۴۴میلیون و  ۳۹۱هزار و ۵۱۰دالر
از  ۱۹کشــور آفریقایی وارد کشورمان شده است.وی ادامه
داد :سیاست توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای
آفریقایی در کنار کشورهای همسایه و پیرامونی در دولت
سیزدهم با جدیت دنبال میشود ،در همین مدت نیز شاهد
رشد چشمگیری در صادرات ایران به همسایگان و کشورهای
آفریقایی بودیم.وی در خصوص پنــج مقصد اول صادرات
کاالی ایرانــی به قاره آفریقا توضیح داد :کشــور آفریقای
جنوبی با خرید  ۲۱۲میلیــون و  ۷۳۹هزار و  ۷۵۱دالر و
رشد ۲۰۳درصدی ،موزامبیک با ۱۰۵میلیون و  ۲۹۲هزار و
 ۱۸۵دالر و رشد هزار و ۵۱۱درصدی ،سودان با  ۸۵میلیون
و  ۲۸۳هــزار و  ۲۳۰دالر و رشــد ۳۷۴درصدی ،نیجریه با
 ۸۰میلیون و  ۹۴۷هزار و  ۹۸۹دالر و رشد ۳۳۴درصدی و
غنا با خرید ۷۶میلیون و  ۵۳۵هزار و  ۷۷۶دالر ،پنج مقصد
اول صادرات کاالهای ایرانی به آفریقا از ابتدای سال تا پایان
مردادماه در این قاره بودند.لطیفی در خصوص میزان واردات
از کشورهای آفریقایی گفت :تانزانیا با فروش ۱۲میلیون و
 ۴۲۹هزار و  ۵۱۹دالر و رشد  ۱۶۸درصدی ،کنیا با ۹میلیون
و ۵۱۹هــزار و  ۹۳۴دالر و رشــد  ۵۱۸درصدی ،آفریقای
جنوبــی با ۴میلیون و ۵۷۳هزار و  ۳۲۷دالر و رشــد ۳۲۰
درصدی ،کنگو با  ۴میلیــون و ۱۱۷هزار و ۱۸۱دالر و غنا
با  ۳میلیون و  ۳۴۲هزار و  ۸۳۸دالر و رشــد ۱۳۱درصدی،
پنج کشــور اول فروش کاالهای موردنیاز کشورمان از بین
کشورهای آفریقایی بودند.سخنگوی گمرک در ادامه افزود:
بیــش از ۳۰.۵درصد صادرات ایران به قاره آفریقا در  ۵ماه
نخست امسال به کشــور آفریقای جنوبی بوده است ،این
روند رو به رشد صادرات از سال گذشته آغازشده و صادرات
کشورمان به آفریقای جنوبی در سال  ۱۴۰۰به  ۲۵۴میلیون
و  ۲۶۷هزار و  ۵۸۰دالر رسیده بود که این میزان نسبت به
سال  ۹۹با رشد ۵۷۰درصدی همراه بوده است که با وجود
تحریمها این میزان در ۱۵سال اخیر بیسابقه بوده است.
بر اساس گزارش گمرک ،لطیفی در خصوص میزان صادرات
ایران به آفریقای جنوبی در ۱۵سال اخیر توضیح داد :در سال
 ۹۹حدود  ۳۸میلیون دالر ،سال ۹۸حدود  ۸۸میلیون دالر،
سال  ۹۷حدود  ۳۷میلیون دالر ،سال  ۹۶حدود ۳۷.۴میلیون
دالر ،ســال  ۹۵حدود  ۴۳.۲میلیون دالر ،سال  ۹۴حدود
۲۳.۱میلیون دالر ،سال  ۹۳حدود  ۲۲.۸میلیون دالر و سال
 ۹۲حدود ۳۸.۸میلیون دالر کاال از ایران به کشور آفریقای
جنوبی صادرشده است.وی در ادامه گفت :در سال  ۹۱حدود
 ۷۷.۵میلیون دالر ،در سال  ۹۰حدود  ۴۱.۲میلیون دالر ،در
ســال  ۸۹حدود  ۵۵میلیون دالر ،در سال  ۸۸حدود ۴۵.۸
میلیون دالر ،در سال  ۸۷حدود  ۱۹.۶میلیون دالر (کمترین
میزان در ۱۵ســال اخیر) و در ســال  ۸۶نیز  ۳۷.۷میلیون
دالر صادرات ایران به آفریقای جنوبی بوده است.سخنگوی
گمرک در خصوص واردات از آفریقای جنوبی در  ۱۵ســال
اخیر گفت :به ترتیب از ســال  ۱۴۰۰به قبل در  ۱۵سال،
 ۶.۴میلیون دالر۸.۴ ،میلیون دالر۳۷.۷ ،میلیون دالر۳۵.۶ ،
میلیــون دالر ۳۴.۲ ،میلیون دالر۴۷.۵ ،میلیون دالر.۳۵۰ ،
میلیون دالر (باالترین میزان واردات سال ۲۷.۵ ،)۹۴میلیون
دالر۱۳.۵ ،میلیون دالر ۳۴ ،میلیون دالر ۵۰.۸ ،میلیون دالر،
۷۴.۳میلیون دالر۸۲.۸ ،میلیون دالر ۹۴.۳ ،میلیون دالر و ۷
هزار و ۱۱۶دالر (کمترین میزان واردات در سال  )۸۶کاال از
کشور آفریقای جنوبی به کشورمان واردشده است.

وضعیت نگرانکننده بورس

همدلی| فاطمه آقاییفرد :زیان پشت زیان؛ این
اوضاع یکی از مهمترین غولهای خودروسازی در
داخل کشور است؛ همان شرکتی که تا 31شهریور
 1400مبلــغ 55هــزار میلیارد تومان خســارت
متحمل شده و بر اســاس گزارشهای اخیر ،طی
90روز حدود 91ریال زیان در ســال جاری ،ثبت
کرده است .بر اســاس برخی برآوردها ،مبلغ زیان
خودرو در ســال گذشــته معادل  170سال کل
بودجه کانون پرورش فکــری بوده؛ همان کانونی
که در روزهای گذشته اظهارات ضدونقیضی درباره
تعطیلیاش به گوش رسید .طبق گزارشها ،خودرو
تا پایان دوره ۳ماهه سال  ،۱۴۰۱زیان ( )۶۵ریالی
را در صورتهــای مالی خود ثبــت کرده که این
مقدار در مدت مشابه سال گذشته ( )۹۱ریال بود.
کارشناسان بر این باور هستند که عدم تناسب مبلغ
فروش با بهای تمامشــده محصوالت عاملی برای
تداوم زیاندهی این شرکت شده است .البته گفته
میشود حاشیه ســود ناخالص شرکت از محدوده
منفی ۸درصــدی اکنون در نزدیکــی صفر قرار
گرفته است؛ اما اینها برای خودروسازی که سالها
ت حمایتهای دولتی بوده و همواره در فضای
تح 
انحصار فعالیت کرده ،کافی به نظر نمیرسد .در این
لتوجه زیان ایرانخودرو بهعنوان
میان اما مبلغ قاب 
یکی از شرکتهای بزرگ داخلی که همواره مورد
حمایتهای دولتی بوده توجه بســیاری را به خود
جلب کرده و سواالت بیشماری را در میان اذهان
عمومی با خود همراه کرده است .اینکه یک چنین
شــرکتی با کدام توجیه اقتصــادی همچنان در
فعالیت اســت ،سوال مهمی اســت که هیچگاه از
سوی سکانداران اقتصادی پاسخ درستی به خود
ندیده .یکی از نکات قابلتوجه در میان گزارشهای
زیانده بودن این شرکت ،مبلغ باالی حقوقی است
که این شرکت به کارکنان خود پرداخت میکند.
بنابر صورتهای مالی ارائهشــده به بورس توسط
ایرانخودرو ،ســایپا و پارسخودرو ،آنها در سال
گذشته در مجموع بیش از ۱۰هزار و ۷۰۰میلیارد
تومان صرف حقوق و دستمزد پرسنل خود (کارگری
و کارمندی) کردهاند که این رقم حدود ۶ /۵درصد
از کل درآمد فروش آنها را تشکیل میدهد .البته با
در نظر گرفتن این مقیاس در خودروسازی جهان،
مشخص میشود در دنیا بخش بیشتری از درآمد
شرکتهای خودروســاز صرف حقوق و دستمزد
پرســنل میشــود .بهعنوانمثال ،در سال ۲۰۲۰
حدود ۱۳درصد از درآمد فولکسواگن صرف حقوق
و دستمزد پرسنل شده است .این در شرایطی است
که در کشورهای توســعهیافته خودروسازیها در
فضای کام ً
ال رقابتی فعالیت میکنند و در پی صرف
هزینههای باال ،دستکم اتومبیلهای باکیفیت و
مدرن به بازار عرضه میکنند .درحالیکه در ایران
درهای واردات به روی خودروهای خارجی بســته
است و همین موضوع بحث قیمتگذاری دستوری
و هزاران مشــکل را روی کار آورده است .از طرفی
خودروسازی ایران دارای هزاران نیروی مازاد است
که هزینه حقوق و دستمزد را حسابی باال بردهاند؛
نیروهایی که بسیاری از آگاهان اقتصادی باور دارند
از تخصص کافی برخوردار نیستند .هر چه هست بر
اساس گزارشها ،از ۱۰هزار و ۷۰۰میلیارد تومانی
که غولهای جاده مخصوص طی ســال گذشته
صرف هزینه حقوق و دســتمزد کردهاند ،بیش از
۹هزار میلیارد تومان آن به بخش سربار  -کارگری-
مربوط میشــود و هــزار و ۷۰۰میلیــارد تومان
باقیمانده نیز به پرســنل اداری ،عمومی و فروش
(غیرکارگری) ارتباط دارد .با توجه به اینکه ســه
خودروساز بزرگ کشور در سال  ۹۹بالغ بر ششهزار
و ۷۶۵میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد کل
پرســنل خود کردهاند ،هزینه موردنظر در ســال
 ۱۴۰۰حدودا ۵۹درصد رشد را نشان میدهد.
نگاهی به حقوق کارکنان شــرکتهای
خودروسازی
در حالی انتقادها به تعــداد باالی نیروهای کار در
شرکتهای خودروسازی همیشه شنیده میشود
که بر اساس گزارشها میزان حقوق این کارکنان
سازمان
آگهی ها

روزانهم
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مدتهاســت که حال بورس خوب نیســت امــا این روزها
نگرانیها درباره آینده بازار سرمایه به اوج خود رسیده است.
شاخص کل هر روز یک رکورد جدید در سال  ۱۴۰۱را ثبت
میکند و این شــاخص دیروز هم به کمترین میزان خود از
ابتدای ســال جاری رســید .بورس تهران دیروز سهشــنبه
۲۹شــهریور  ۱۴۰۱هم به روند نزولی خود ادامه داد و برای
چهارمین روز متوالی سرخپوش شد .در پایان معامالت امروز
شــاخص کل بورس در معامالت امروز بیش از شش هزار و
۷۶۰واحــد افت کرد .بهاینترتیب ،شــاخص با این کاهش
۰٫۵درصدی روی سطح یکمیلیون و ۳۶۷هزار واحد ایستاد.
موازی با این افت ،شاخص کل هموزن هم نزولی شد و دو هزار
و ۳۰۲واحد ،معادل ۰٫۶درصد کاهش یافت؛ بنابراین در پایان
بورس امروز شاخص هموزن به ۳۹۷هزار و ۹۱۰واحد رسید.
رکود در رکودمدتهاست که بورس با ثبت ارزش معامالت
خرد در حدود دو هزار میلیارد تومان ،در رکود به سر میبرد.
سهشنبه هم این رکود ادامه داشت و در معامالت بورس امروز
تنها دو هزار و ۳۰۰میلیارد تومان برگه ســهام جابجا شد .به
عقیده کارشناسان تا زمانی که این وضعیت رکودی در بازار
ســهام ادامه یابد ،نمیتوان امیدی به رشد شاخص داشت .از
سوی دیگر ،بازار صندوقها هم این روزها با خروج پول مواجه
هســتند .بااینوجود این پولهای خارجشده وارد بازار سهام
نمیشوند و آمار نشان میدهند که خروج پول حقیقی از بازار
سهام نیز ادامه دارد.مدتهاست که حال بورس خوب نیست
اما این روزها نگرانیها درباره آینده بازار ســرمایه به اوج خود
رســیده است .شاخص کل هر روز یک رکورد جدید در سال
 ۱۴۰۱را ثبت میکند و این شــاخص امروز هم به کمترین
میزان خود از ابتدای ســال جاری رسید .در این شرایط ،نه
سیاستهای دولت و سازمان بورس توانسته به داد بازار برسد و
نه اقدامات بانک مرکزی در جهت سرکوب نرخ بهره بینبانکی
کارساز بوده است .به نظر میرسد ریسکهای موجود در بازار
سرمایه همچنان اجازه رشد را به بورس نمیدهند.

اقتصاد
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بدون اینکه عملکرد بهتری نسبت به گذشته داشته
باشند رشــد کرده .در حالت تفکیکی با توجه به
اینکه هزینه حقوق و دستمزد پرسنل کارگری سه
خودروساز بزرگ کشور در سال  ۱۳۹۹حدود ۵هزار
و ۶۸۱میلیارد تومان بوده ،هزینه آنها در این بخش
طی سال گذشته حدود ۶۰درصد رشد کرده است.
خودروسازان همچنین در سال  ۱۴۰۰حدود هزار و
۷۰۰میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد پرسنل
اداری ،فــروش و عمومی خــود کردهاند ،بنابراین
هزینه مربوط به حقوق و دســتمزد غیر کارگری
آنها در مقایسه با ســال  ۹۹رشد ۵۷درصدی را
نشان میدهد .این ســه خودروساز همچنین در
مجموع بالغ بر ۱۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان صرف
هزینههای سربار خود در سال  ۱۴۰۰کردهاند که
البته حقوق و دســتمزد نیز در آن محاسبه شده
است .در مجموع طی سال گذشته حدود ۶۸درصد
از هزینه سربار خودروسازان بزرگ کشور به حقوق
و دســتمزد اختصاص داشته است .در صورتهای
مالی خودروسازان اما جمع هزینههای بخش اداری،
عمومی و فروش نیز محاسبه و طبق حسابوکتاب
آنها ،حدودا ۷هزار میلیارد تومان صرف این امور
شده اســت .در مقایسه با سال  ،۱۳۹۹هزینههای
ســربار  ۵۳درصــد و هزینــه اداری ،عمومــی و
فروش نیز ۷۰درصد رشــد را بــه خود میبینند.
طبق پیشبینی خودروسازان اما هزینههای آنها
در بخش حقوق و دستمزد ،ســربار و امور اداری،
عمومی و فروش طی ســال جاری رشد سنگینی
در مقایســه با سال گذشــته خواهد داشت .طبق
اطالعات ارائهشده به بورس ،هزینه سه خودروساز
بزرگ کشــور در این بخش طی ســال جاری ،به
باالی ۱۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومان خواهد رســید
که نســبت به سال گذشته ۵۵درصد رشد خواهد
داشــت .همچنین طبق پیشبینی خودروسازان،
جمع هزینه سربار آنها طی امسال به باالی ۱۸هزار
و  ۶۰۰میلیارد تومان میرسد ،بنابراین در مقایسه با
سال گذشته رشد حدودا ۴۰درصدی خواهد داشت.
در بخش اداری ،عمومی و فروش نیز خودروسازان
پیشبینی کردهاند که طی امسال بالغ بر ۱۰هزار
و ۴۰۰میلیــارد تومان هزینه خواهنــد کرد و در
صورت تحقق آن ،هزینه موردنظر در مقایسه با سال
گذشته رشد حدودا ۴۹درصدی را به خود میبیند.
ایرانخودرو چقدر حقوق میدهد؟
طبق صورتهای مالی ارائهشــده بورس توســط
ایرانخودرو ،این شــرکت در سال گذشته نزدیک
به۶هزار میلیارد تومان صرف حقوق و دســتمزد
کارگری کــرده و حدود ۹۴۰میلیارد تومان نیز به
پرسنل غیرکارگری خود پرداخته است ،یعنی در
مجموع چیزی حدود ۷هــزار میلیارد تومان .این
در حالی اســت که ایرانخودرو در سال  ۹۹کمتر
از۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان حقوق و دســتمزد
بــه کارگران خود پرداخته بود و ســهم پرســنل
غیرکارگری نیز حــدودا  ۵۸۰میلیارد تومان بوده
است؛ بنابراین بزرگترین خودروساز ایران طی سال
گذشته با رشد حدودا ۶۶درصدی هزینه در بخش
حقوق و دســتمزد مواجه بوده است .ایرانخودرو
همچنیــن پیشبینی کرده که طی ســال جاری
حدودا ۱۱هزار و ۱۳۳میلیارد تومان صرف حقوق

و دســتمزد کارکنان و کارگران خود خواهد کرد.
در صورت تحقق این پیشبینی ،ایرانخودروییها
امسال و در مقایسه با سال گذشته حدودا ۶۰درصد
رشد در هزینه مربوط به حقوق و دستمزد خواهند
داشــت.ایرانخودروییها امــا در بخش مربوط به
استهالک هزینهای حدود  ۵۵۰میلیارد تومان طی
سال گذشته صرف کردهاند ،بنابراین در مقایسه با
سال  ،۱۳۹۹هزینه این شرکت در بخش موردنظر،
کمتر از ۴درصد افزایش یافته اســت.یکی دیگر از
موارد مربوط به هزینههای سربار در خودروسازی،
بخش انرژی شــامل آب ،برق ،گاز و سوخت است.
ایرانخودرو در این بخش بالغ بر  ۸۳میلیارد تومان
طی سال گذشته هزینه کرده است .این در حالی
است که سال  ۹۹هزینه ایرانخودرو در این بخش
کمتر از ۲۷میلیارد تومان بود؛ بنابراین قبض انرژی
ایرانخودرو در ســال گذشته و نسبت به سال ۹۹
بیش از ســه برابر شده است .در مجموع با در نظر
گرفتن دیگر هزینهها از جمله هزینه مواد مصرفی،
بزرگترین خودروساز ایران طی سال گذشته بالغ
بر ۷هــزار و  ۶۰۰میلیارد تومان صرف هزینههای
سربار کرده اســت .در مقایسه با سال  ،۹۹هزینه
ســربار ایرانخودرو رشــد ۵۵درصدی را نشــان
میدهد؛ اما هزینههای ایرانخودرو در بخش اداری،
عمومی و فروش نیز طی ســال گذشته نزدیک به
۴هزار میلیارد تومان بوده است .در مقایسه با سال
 ۹۹هزینه موردنظر رشــدی ۷۴درصدی داشته
است.
حقوق و دستمزد در گروه سایپا
امــا طبق صورتهــای مالی ارائهشــده به بورس
توسط ســایپا ،این شرکت در سال گذشته حدودا
۲هزار و ۴۰۰میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد
کارگران خود و  ۶۰۹میلیارد تومان نیز صرف حقوق
غیرکارگری کرده است .این در حالی است که سایپا
در ســال  ۹۹کمتر ازهــزار و ۵۵۰میلیارد تومان
حقوق و دســتمزد کارگری و ۴۲۳میلیارد تومان
نیز حقوق و دستمزد غیر کارگری پرداخته است.
با این حســاب ،هزینه این شــرکت در این بخش
حدود ۵۱درصد باال رفته اســت .سایپاییها اما در
بخش مربوط به اســتهالک هزینــهای نزدیک به
۳۸۷میلیارد تومان صرف کردهاند و این رقم نشان
میدهد دومین خودروساز بزرگ ایران در مقایسه با

ســال  ،۹۹هزینه استهالک خود را حدودا ۶درصد
کاهش داده اســت .ســایپا نیز مانند ایرانخودرو
بخشــی از هزینههای ســربارش به انرژی مربوط
میشود.این شرکت در این بخش بالغ بر ۲۸میلیارد
و ۴۰۰میلیــون تومان هزینه کرده که نســبت به
ســال  ۹۹حدودا ۲ /۷برابر شده است .در مجموع
بــا در نظر گرفتن دیگــر هزینهها از جمله هزینه
مواد مصرفی ،دومین خودروســاز بزرگ ایران طی
سال گذشته بیش از ۳هزار و ۸۴۰میلیارد تومان
صرف هزینههای ســربار کرده اســت .هزینههای
ســایپا در بخش اداری ،عمومی و فروش نیز طی
سال گذشته و در مقایسه با سال  ۹۹با رشد مواجه
شده اســت .این شرکت در سال گذشته حدودا ۲
هزار و ۵۸۰میلیارد تومان صرف هزینههای مربوط
به بخش اداری ،عمومی و فروش کرده که نسبت به
سال  ۹۹رشد حدودا  ۷۲درصدی را نشان میدهد.
سراغ پارسخودرو برویم ،سومین خودروساز بزرگ
ایران که کمترین نیروی انسانی را بین سه شرکت
اصلی صنعت خودروی کشــور در خود جای داده
اســت .طبق صورتهای مالی ارائهشده به بورس
توســط پارسخودرو ،این شرکت در سال گذشته
نزدیک به  ۶۹۷میلیارد تومان حقوق و دســتمزد
بــه کارگران خــود پرداخت کرده اســت .این در
حالی اســت که پارسخودرو در سال  ۹۹کمتر از
۴۷۵میلیارد تومان حقوق و دســتمزد به کارگران
خود پرداخته بود؛ بنابراین هزینه این شرکت در این
بخش حدود  ۴۷درصد باال رفته است .پارسخودرو
امــا در بخش انرژی کمتــر از  ۱۷میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان طی ســال گذشته هزینه کرده که
نسبت به سال ۹۹به میزان  ۲ /۴برابر رشد را نشان
میدهد .در مجموع با در نظر گرفتن دیگر موارد از
جمله مواد مصرفی ،سومین خودروساز بزرگ ایران
طی سال گذشــته نزدیک به هزار و  ۸۸۰میلیارد
تومان صرف هزینههای ســربار کرده اســت .در
مقایسه با هزینه سربار حدودا ۹۵۰میلیارد تومانی
در سال گذشته ،پارسخودرو در این بخش حدودا
دو برابر رشد هزینه داشــته است؛ اما هزینههای
پارسخودرو در بخش اداری ،عمومی و فروش نیز
طی سال گذشــته و نسبت به  ۹۹رشد هنگفتی
داشته است .این شــرکت در سال گذشته بالغ بر
۴۱۸میلیارد تومان صرف هزینههای اداری ،عمومی
و فروش کرده که رشد ۶۷درصدی را نشان میدهد.
هر چه هست ،ادعای خودروسازان و قطعهسازان این
است که تداوم قیمتگذاری دستوری باعث شده تا
زیان انباشــته صنعت خودرو بسیار بزرگ شده و
این روند ادامه داشته باشد و با یک انباشت بزرگ
مواجه شویم .برخی مســئوالن وزارتی نیز به این
امر اعتراف کرده و از نظر خودروسازان و مسئوالن
صمت ،سیاست قیمتگذاری دستوری ،سیاستی
که شــورای رقابت مجری آن محســوب میشود
کامــ ً
ا ناکارآمد و برخــاف بدیهیات علم اقتصاد
است .بااینحال چرا صورتهای مالی شرکتهای
خودروسازی زیانده ازکاردرآمده است؟ از طرفی باید
پرسید در شرایطی که درهای واردات بسته است،
چگونه میتوان خودروسازان را به حال خود رها کرد
و قیمتگذاری دستوری را فراموش کرد؟

بانک و بیمه
در ادامه تعامل با مشتریان صورت میگیرد:

گفتگویمستقیممعاوناعتبارات
و نظارت بانک سینا با مشتریان

به منظور تکریم و تامین رضایتمندی مشــتریان ،در
دومین برنامه از تعامل با مشــتریان ،عضو هیات مدیره
ک ســینا در گفتگوی
و معــاون اعتبارات و نظارت بان 
تلفنی پاسخگوی سواالت مشــتریان در حوزه خدمات
بانکی خواهد بود.به گزارش روابطعمومی بانک ســینا،
در راســتای تحقق اصل مشتریمداری مبنی بر تعامل
ســازنده و ارتباط مستقیم با مشتریان ارجمند ،مهدی
رزمی عضو هیاتمدیره و معاو ن اعتبارات و بینالملل این
بانک با حضور در مرکز  24ساعته ارتباط مشتریان بانک
پاسخگوی مشتریان در حوزه خدمات بانکی به ویژه حوزه
اعتبارت و تسهیالت است.مشتریان گرامی روز سهشنبه
 29شهریورماه جاری از ســاعت  11الی  12میتوانند
از طریق تماس با شــماره تلفن  02141731سواالت و
موضوعات خود را مطرح کنند.

جایزه ویژه قرعه کشی سپرده سبا
باشگاه مشتریان بانک پارسیان اهدا شد

آییــن اهدای جایــزه ویژه  500میلیــون ریالی قرعه
کشی ســپرده ســبا دوره اول  -بهار ،1401برگزار شد.
این مراسم با حضور بهرام هنرپرور ،مدیر روابط عمومی
بانک پارسیان در محل شعبه فردیس برگزار و جایزه ویژه
 500میلیون ریالی سپرده سبا به سید مبین فارغ ،برنده
خوش شانس این قرعهکشی اهدا شد.گفتنی است؛ آیین
قرعهکشی دوره اول «سپرده سبا باشگاه مشتریان بانک
پارسیان»صبح روز دوشــنبه  3مردادماه سال جاری با
حضور مدیر روابط عمومی ،مدیر بازاریابی و توسعه کسب
وکار و نمایندگان بازرسی و نظارت و دیگر مدیریتهای
مربوطه ،برگزار و 11برنده خوشاقبال این قرعهکشــی
شناسایی شدند.در این قرعهکشــی بهپاس قدردانی از
همراهی سپردهگذاران سبا ،یک میلیارد ریال جایزه به
برندگان تعلق گرفت که شامل یک جایزه  500میلیون
ریالی و 10جایزه  50میلیون ریالی بوده است.

اوراق گام و اعتبار اسنادی از مهمترین
خدمات بانک توسعه تعاون در شبکه شعب

سرپرست بانک توسعه تعاون در سفر به استان قزوین
از اوراق گام و اعتبار اسنادی از مهمترین خدمات بانک
در شبکه شعب یاد کرد .محمد شیخ حسینی سرپرست
بانک توســعه تعاون در سفر یک روزه به استان قزوین
اظهار داشت :اوراق گام با قابلیت تامین مالی زنجیره ای
صنایع و کســب و کارهای گوناگون ،موجبات تسهیل
فعالیت اقتصــادی را میان تولید کننــدگان و تامین
کنندگان فراهم می آورد.وی افزود :بانک توسعه تعاون
می تواند به صورت تخصصی ،صدور این اوراق را در میان
رسته های گوناگون تعاونی ها انجام دهد و نیاز بسیاری
از اعضای اتحادیه های تعاونی در رســته های مختلف
تامین شود.سرپرســت بانک توسعه تعاون گفت :صدور
اعتبار اسنادی ریالی از جمله خدمات ارزنده شعب بانک
است که به دلیل درگیری کمتر منابع بانک ،سرویسی
است که همکاران شعب به صورت نامحدود می توانند از
این طریق تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی و تعاونی
را صورت دهند.وی تاکید کرد :توســعه فعالیت ارزی از
مهمتریــن برنامه های بانک در دوره کنونی اســت که
صــدور اعتبار اســنادی ارزی و حوالجات ارزی قابلیت
گسترش می یابد.

