
داستان قیمت گذاری خودرو و بالتکلیفی بازار 
همچنان ادامه دارد. پ�س از جار و جنجال های 
بس�یار در تعیین قیمت خودرو، هفته هاس�ت 
که مردم در انتظار اعالم قیمت مصوب خودرو 
هستند. خبر های رسیده حاکی است که فروش 
فوری خ�ودرو که حدود یک هفته اس�ت آغاز 
ش�ده اختالف ۹ میلیون تومان�ی با قیمت های 
اصلی خودروه�ا دارد و هیچ کس پاس�خگوی 
دلیل گران فروش�ی خودروس�ازان نیس�ت. 

پللس از کشللمکش فراوان بر سللر اعللام قیمت 
جدید خودروهللا و برگزاری جلسللات پی در پی 
پشت درهای بسته، نه مردم فهمیدند چه نرخی 
برای تولیدات خودروسللازان مشللخص شده و نه 
بازار می داند خرید و فللروش را باید با چه قیمتی 
انجام دهد! در این میان، اختاف بین نرخ فروش 
فوق العاده خودروسازان و اباغیه شورای رقابت نیز 

قابل توجه است.
در روزهایللی کلله جلسللات مختلفللی بللرای 
قیمت گذاری خودرو برگزار می شد، اخبار مربوط 
به تعییللن نرخ های جدید جللزو پرمخاطب ترین 
اخبار رسللانه های جمعی بود و عطللش زیادی از 
سوی مخاطبان برای اطاع از نتیجه این جلسات 
دیده می شللد. همه منتظر بودند تا ببینند نتیجه 
بگومگوهای خودروسازان، شورای رقابت و وزارت 
صنعت بر سر قیمت خودروها به کجا می رسد و چه 
تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ می شود؛ به ویژه 
آنکه تعیین نرخ های جدید بللا اوج گرفتن هرج و 
مرج در بازار خللودرو و نارضایتی مردم از وضعیت 
بازار همراه بود و به صدور اولتیماتوم 24 ساعته رضا 
رحمانی وزیر سابق صنعت برای مقابله با سوداگری 
و دالل بازی توسللط خودروسللازان هم رسید. در 
نهایت رضا شیوا رئیس شللورای رقابت اعام کرد 
قیمت محصوالت ایران خودرو به طور متوسط 10 
درصد و قیمت محصوالت سایپا به طور متوسط 23 

درصد افزایش خواهد یافت. 
در کنار اخباری کلله در مورد برگزاری جلسللات 
مختلف تعیین قیمت جدید خودروها مخابره شد، 
هیچ یک از دستگاه های مربوطه فهرستی از قیمت 
جدید خودروها ارائه نکردند و تنها نرخی که اعام 
شد فهرسللتی بود که فارس در مورد قیمت های 
تعیین شده توسط شورای رقابت منتشر کرد. اما 
خودروسللازان با تکذیب این نرخ ها فروش فوری 

خودرو را با قیمت هایی باالتر آغاز کردند.
  اختالف قیمت فروش فوق الع�اده با نرخ 

شورای رقابت
مقایسه نرخ های اعام شللده در فروش فوق العاده 
خودروسازان با قیمت های اباغی شورای رقابت 
نشللان دهنده اختاف قابل توجه بین این دو نرخ 
است به طوری که قیمت تیبا در فروش فوق العاده 
سللایپا 8 میلیون تومان باالتر از نرخ تعیین شده 
توسط شللورای رقابت اسللت. حتی اگر بخواهیم 
طبق گفته شیوا، 14 درصد بابت هزینه های دیگر 
به قیمت خودرو اضافه کنیم نهایتللاً بیش از 6/5 
میلیون تومان نبایللد به نرخ فللروش این خودرو 

اضافه شود.

همچنین در مورد تیبای هاچ بک شاهد اختاف 8 
میلیون و 820 هزار تومانی قیمت فروش فوق العاده 
با نرخ شورای رقابت هسللتیم که در این مورد هم 
با در نظر گرفتن هزینه 14 درصدی خودروسللاز، 
نرخ نهایی نبایللد بیش از 8 میلیللون و 260 هزار 
تومان باشد. در خصوص ساینا نیز باید به اختاف 
8 میلیون و 840 هللزار تومانی بین قیمت فروش 

سایپا و نرخ شللورای رقابت اشللاره کرد در حالی 
که حتی با احتساب هزینه 14 درصدی، اختاف 
قیمت این خودرو نباید بیش از 7 میلیون و 336 

هزار تومان باشد.
به این ترتیب پس از کشللمکش بسیار، در نهایت 
ضمن اینکه هیچ نهادی مسللئولیت اعام قیمت 
جدید خودروها را بر عهده نگرفت، اصوالً مشخص 

نشللد که قیمت خودروها در فروش فوق العاده بر 
چه مبنایی محاسبه شللده و چرا باید بین قیمت 
خودروسللازان و نرخ های اباغی شللورای رقابت 
اختاف وجود داشته باشد. در این شرایط همچنان 
این سؤال برای مردم مطرح است که آیا قیمت های 
فروش فوق العاده به درسللتی از سوی خودروساز 
محاسبه و اعام شللده یا اینکه ممکن است چند 
وقت دیگر رئیس شورای رقابت باز هم از افزایش 
قیمت خودسرانه و بی ضابطه خودروسازان سخن 

گوید؟
  بالتکلیفی بازار

ابهللام در قیمت گذاری خودروهللا فقط به همین 
چهار محصول خاصه نمی شللود بلکه مشخص 
نبودن سرنوشت قیمت سایر خودروها نیز بازار را 
با باتکلیفی روبه رو کرده اسللت. بر اساس مصوبه 
سللتاد تنظیم بازار، خودروی صفر در بللازار آزاد 
فقط 10 درصد بیشتر از قیمت کارخانه می تواند 
فروخته می شود. این در حالی است که هنوز قیمت 
کارخانه ای خودروهللای دیگر )به جز محصوالتی 
که در فروش فوق العاده عرضه شدند( اعام نشده 
و مشخص نیست که آیا نرخ اعامی شورای رقابت 
برای این خودروها هم دسللتخوش تغییر خواهد 

شد یا خیر؟
نگاهی بلله اتفاقات رخ داده طللی هفته های اخیر 
برای قیمت گذاری کارخانه ای خودروها و کنترل 
بازار خودرو نشان می دهد ظاهراً هیچ دستگاهی 
شللهامت اعام نرخ های جدید خللودرو را ندارد و 
در نتیجه مردم و بللازار همچنان با ابهامات زیادی 
در این خصوص روبه رو هسللتند. به این ترتیب نه 
تنها سرانجام قیمت گذاری خودرو از منظر مردم 
مشللخص نشللده بلکه کنترل بازار با محدودیت 
اختاف 10 درصدی قیمت فروش خودرو با نرخ 
کارخانه نیز بیشللتر به یک نمایش تبدیل شد که 
فروشللندگان و بازار را در باتکلیفی قللرار داده و 
همین قفل شدن معامات بازار می تواند منجر به 
انباشت تقاضا شود که در صورت ورود یکباره آن 
به بازار، دوباره جرقه احتمالی برای رشد قیمت ها 

زده خواهد شد.
  قرعه کشی خودروهای فروش فوق العاده، 

از شنبه 
همچنین مدیر عامل ایران خودرو روز گذشته  با 
اشللاره به فرایند ثبت نام متقاضیان خودرو گفت: 
ثبت نام  فروش محصللوالت ایران خللودرو تا 14 
خرداد ادامه خواهد داشت و شنبه قرعه کشی انجام 
می شود و حداقل تا سه ماه آینده تحویل خواهیم 
داد. پیش فروش دیگری هم در هفته آینده خواهیم 
داشت که موعد تحویل آن سال 1400خواهد بود.

فرشاد مقیمی افزود: در موضوع طراحی سازمانی 
نیازمند قابلیت سازی در سازمان هستیم که یکی 
از آنها منابع انسانی کارآمد است. از شهریور سال 
گذشللته در تاش بودیم که تعدیل نیرو نداشته 
باشللیم، اما در نهایت تاکنون 77 نفر تعدیل نیرو 
داشللتیم که آنها هم بازنشسللته بودند. از نیروی 
پیمانکار یک نفر هم تعدیل نداشللته ایم و حدود 

140هزار نفر در شبکه قطعه سازی جذب شدند.
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 اختالف  9 میلیونی فروش فوق العاده خودرو
 با نرخ شورای رقابت

قرعه کشی خودروهای فروش فوق العاده، شنبه انجام می شود

  گزارش  یک

 انتقاد فعاالن صنعتی 
از اجرایی نشدن مصوبات ستاد مقابله با کرونا

اجرای�ی  از  ای�ران  ات�اق  صنای�ع  کمیس�یون  اعض�ای 
نش�دن مصوب�ات س�تاد مقابل�ه ب�ا کرون�ا انتق�اد کردن�د.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران در 
نشستی با موضوع آسیب شناسی و بررسی علل ناکارآمدی حمایت های 
دولت از تولید، از نبود استراتژی توسعه صنعتی، نبود نظارت کافی بر نوع 
و شیوه اجرای حمایت ها و در نتیجه گسترش رانت و فساد و همچنین 

اجرایی نشدن مصوبات ستاد مقابله با کرونا انتقاد کردند.
به باور آنها آنچه دولت در دوران شیوع ویروس کرونا در قالب مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا اباغ کرد نیز به عاقبت حمایت های قبل دولت 
دچار شللد و به دلیل نبود ضمانت اجرایی، هیچ کدام به ویژه در سایر 

استان های کشور، عملیاتی نشدند.
اعضای این کمیسیون از عملکرد بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی 
و تأمین اجتماعی در برخورد با صنعت به ویژه در دوران رکود حاکم بر 
اقتصاد کشور انتقاد کردند و خواستار اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی 

مقابله با کرونا شدند.
بر اسللاس اظهارات ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسللیون صنایع اتاق 
ایران، پس از شللیوع این ویروس و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر 
انواع کسللب  و کارها، انتظارات فعاالن اقتصادی از دولت طی بیانیه ای 
30 ماده ای برای تمام مسئوالن ارسال شد. هر چند در ستاد ملی مقابله 
با کرونا تعداد قابل توجهی از بندهای این بیانیه مطرح و بررسی شد اما 

در نهایت مصوبات به مرحله اجرا نرسید.
این فعال اقتصادی از فقدان ضمانللت اجرایی کافی برای مصوبات این 
ستاد سخن گفت و یادآور شد: دیگر حمایت های دولت از تولید و صنعت 
طی سالیان گذشته نیز به همین سرانجام دچار شد و در نهایت هیچ یک 

به هدف نهایی خود که توسعه تولید و صنعت بود، نرسید.

 مرکز تماس سهام عدالت راه اندازی شد
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( 
به طور رس�می مرکز تم�اس س�هام عدال�ت را راه ان�دازی کرد.
به گزارش ایسنا، شرکت سللپرده گذاری مرکزی با هدف پاسخگویی 
مطلوب به مشللموالن سهام عدالت، مرکز تماس سللهامداران عدالت 
را افتتاح کرد. مشموالن سهام عدالت می توانند از طریق شماره تلفن 
156۹ از سراسر کشور سؤاالت خود را از کارشناسان این مرکز مطرح 
کنند. همچنین شللماره تماس 83338 سللازمان خصوصی سللازی، 
همچنان برای پاسخگویی به مشموالن سهام عدالت در دسترس عموم 
قرار دارد. گفتنی اسللت از روز دهم خرداد 13۹۹، سهام 46 میلیون و 
500 هزار نفر از مشموالن سهام عدالت آزادسازی شد. تمامی دارندگان 
سللهام عدالت که مدیریت مسللتقیم را انتخاب کرده اند، می توانند با 
مراجعه بلله درگاه sahamedalat.ir  از وضعیت دارایی خود در 36 

شرکت بورسی و فرابورسی مطلع شوند.
این سللهامداران همانند یک سللهامدار عادی در بورس کشللور قادر 
خواهند بود تمامی حقوق و منافع سهامداری را استیفا کرده و از مزایای 
سهامداری بهره مند شوند. از جمله این حقوق و منافع نظارت همگانی 
میلیون ها نفر از هموطنللان بر بنگاه های اقتصادی پذیرفته شللده در 
بورس، امکان شللرکت در مجامع عمومی، دریافت سود، مشارکت در 
افزایش سرمایه، دریافت حق تقدم و انجام خرید و فروش سهام در بازار 
سرمایه است .همچنین بانک ها هم می توانند از طریق کارگزاری های 
خود یللا کارگزاری های طرف قللرارداد، به تدریج برای فروش سللهام 
متقاضیان، در بازار سرمایه اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده 

به حساب آنها واریز کنند.

 بنزین در ونزوئال 
سهمیه بندی و دونرخی می شود

همزمان با نزدیک شدن پنجمین محموله سوخت ایران به دریای 
کارائیب و احتمال ورود آن به آب های ونزوئال، مقامات این کشور 
آماده می شوند طبق سیستمی متش�کل از یارانه ها و قیمت های 
بین المللی، خرده فروشی س�وخت در کش�ور را گسترش دهند.

به گزارش رویترز، سوختی که از طرف ایران به ونزوئا ارسال شده بود، 
در روز شنبه، تنها چند سللاعت قبل از اینکه نیکوالس مادورو افزایش 
قیمت بنزین را اعام کند به پمپ بنزین های ونزوئا رسید. به این ترتیب 
بیش از دو دهه عرضه بنزین تقریباً رایگان در ونزوئا به اتمام می رسد.

اطاعات وب سایت رفینیتیو آیکون که مسیر کشتی ها را ردیابی می کند 
نشان می دهد همزمان با نزدیک شدن پنجمین محموله سوخت ایران 
به دریای کارائیب و احتمال ورود آن به آب های ونزوئا در روز یک شنبه، 
مقامات ونزوئا آماده می شوند طبق سیسللتمی متشکل از یارانه ها و 
قیمت های بین المللی، خرده فروشللی سللوخت در کشور را گسترش 
دهند  .از 1800  پمللپ بنزین در ونزوئا، حللدود 240 پمپ بنزین از 
زمان اعام تعطیلی های ناشی از همه گیری ویروس کرونا در ماه مارس، 
فعال بوده اند. به خاطر ذخایر پایین بنزین، محدودیت هایی برای فروش 

سوخت در نظر گرفته شده بود.
انتظار می رود بیش از 1500 پمپ بنزین در سراسر ونزوئا طی روزهای 
آینده طبق سیستم جدید فعالیت خود را آغاز کنند. این سیستم شامل 
سهمیه های ماهانه برای خودروها و موتورسیکلت ها، فروش اتوماتیک 
و بررسی تجهیزات می شود. به رغم افزایش قیمت، پر کردن کامل باک 
یک خودرو با یارانه حدود یک دالر هزینه دارد. رانندگان پس از اتمام 
سهمیه های خود باید شاخص بین المللی قیمت بنزین را پرداخت کنند. 
عرضه بنزین در 200 پمپ بنزین باقی مانده توسط شرکت های مستقل 
صورت می گیرد بنابراین رانندگانی که بنزین خللود را از این مکان ها 
خریداری می کنند باید  50 سللنت برای هر لیتر بنزین با ارز خارجی 
بپردازند .همواره در ونزوئا برای بنزین یارانه های سللنگینی پرداخت 
می شد که با توجه به تورم باال در سال های اخیر قیمت آن تقریباً رایگان 
بود ولی کمبود شللدید این سوخت بازار سیاه را تشللویق کرد مردم را 

مجبور کند حداقل لیتری 2 دالر بپردازند.
پاالیشگاه های ونزوئا که ظرفیت تولید بیش از 1/3 میلیون بشکه در روز 
را دارند، در سال جاری میادی کمتر از 20 درصد ظرفیت خود فعالیت 

کرده اند که دلیل آن قطعی برق و نبود قطعات یدکی بوده است.
تحریم های امریکا علیه شللرکت نفللت دولتی ونزوئا، منابللع و انواع 
محصوالت وارداتی این کشللور را محدود کرده اسللت. بنابراین دولت 
مادورو در سال جاری برای تأمین سللوخت و قطعات یدکی مورد نیاز 
خود به ایران رو آورد. تأمین سللوخت ونزوئا توسط ایران مورد انتقاد 
امریکا قرار گرفت چون هر دو کشور تحت تحریم قرار دارند. واشنگتن 
به دولت ها، بنادر، شرکت های کشتیرانی و بیمه هشدار داده در صورت 

کمک به ایران در عرضه سوخت به ونزوئا تحریم خواهند شد.

مرک�ز آم�ار ای�ران از افزای�ش ۹2 و س�ه دهم 
درص�دی قیم�ت هندوان�ه و افزای�ش 1۰1 
درص�دی مرکب�ات در زمس�تان س�ال 1۳۹۸ 
نسبت به فصل مشابه س�ال قبل از آن خبر داد.

به  گللزارش مرکز آمللار ایران، قیمللت فروش یک 
کیلوگرم هندوانه در کل کشور، 17714 ریال بوده 
است. استان سیستان و بلوچستان با 18064 ریال 
بیشترین و استان هرمزگان با 12000ریال کمترین 
قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش 
این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی 
معادل 3/۹2 درصد داشته است .بر اساس اعام مرکز 
آمار ایران، قیمت پیاز در زمستان ۹8 نسبت به فصل 
مشابه سال قبل از آن 34 و دو دهم درصد افزایش 
داشته است. در زمستان سال 13۹8 قیمت فروش 
یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 477۹4 ریال بوده 
اسللت. اسللتان هرمزگان با 65464 ریال باالترین 
قیمت و استان قم با 14423 ریال پایین ترین قیمت 

فروش را در کل کشور داشته اند.
  محصوالت کشاورزی 

همچنین قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه ای 
در زمستان سال 13۹8 در کل کشور 1۹301 ریال 
بوده که استان هرمزگان با 22000ریال بیشترین و 
استان خوزسللتان با 14173 ریال کمترین قیمت 
فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این 
محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹7، معادل 3/7 

درصد افزایش داشته است.
  محصوالت جالیزی

در زمستان سال 13۹8 قیمت فروش یک کیلوگرم 
خیار در کل کشور 16705 ریال بوده است. استان 
مازندران با 80هزار ریال بیشترین و استان کرمان با 
15416 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور 
داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل 
مشابه سال قبل کاهشی معادل 1/48 درصد داشته 

اسللت .مرکز آمار ایران اعام کرد: در زمستان سال 
13۹8 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در 
کل کشور 21568 ریال بوده است. استان مرکزی 
با 77778ریال باالترین و استان بوشهر با 20275 
ریال پایین ترین قیمت فروش را داشللته اند. قیمت 
فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹7 

معادل 1/1 درصد افزایش داشته است.
همچنین در زمسللتان سللال 13۹8 قیمت فروش 
یک کیلوگرم بادمجان در کل کشللور برابر 21206 
ریال بوده و استان کرمان با 4۹623 ریال باالترین و 
استان خوزستان با 12500 ریال پایین ترین قیمت 
فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این 
محصول نسبت به زمستان سللال ۹7 معادل 7/28 

درصد افزایش یافته است.
قیمت فروش یک کیلوگرم اسفناج در کل کشور در 
زمستان سال 13۹8، 15هزار و ۹۹5 ریال بوده است. 

اسللتان گیان با 60834 ریال باالترین و استان قم 
با 8552 ریال پایین ترین قیمت فروش را داشته اند. 
قیمت فروش این محصول نسللبت به فصل مشابه 

سال ۹7 معادل 0/21 درصد افزایش داشته است.
  مرکبات

قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور در 
زمستان سال 13۹8 برابر 430۹1 ریال بوده است. 
استان فارس با 56725 ریال باالترین و استان زنجان 
با 24هزار ریال پایین تریللن قیمت فروش را در کل 
کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت 
به زمستان سال قبل معادل 101/5 درصد افزایش 

داشته است.
همچنین در زمستان سال 13۹8 قیمت فروش یک 
کیلوگرم نارنج در کل کشور 26738 ریال بوده است. 
استان خوزستان با 400۹5 ریال باالترین و استان 
گیان با 10231 ریال پایین تریللن قیمت فروش 

را داشللته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به 
فصل مشابه سللال ۹7 معادل ۹/17 درصد افزایش 

داشته است.
  دام و فرآورده های دامی

مرکز آمار ایران اعام کرد: در زمستان سال 13۹8 
قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده در کل 
کشور 381581 ریال بوده است. استان هرمزگان با 
540هزار ریال باالترین و استان خراسان شمالی با 
32042۹ ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل 
کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت 
به فصل مشابه سللال ۹7 معادل 4/8 درصد کاهش 

داشته است.
در زمستان سللال 13۹8 قیمت فروش گاو پرواری 
کمتر از دو سال زنده در کل کشللور از قرار هر کیلو 
306385ریال بوده است. استان کرمان با 455۹3۹ 
ریال بیشترین و استان خراسان رضوی با 26785۹ 
ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. 
قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 

۹7 معادل 7/14 درصد کاهش یافته است.
  فرآورده های دامی

در زمستان سال 13۹8 قیمت فروش یک کیلوگرم 
شیر گوسفند چرخ نشده در کل کشور 84016 ریال 
بوده که نسبت به فصل مشابه سال۹7 افزایش 0/5۹ 
درصدی داشللته است. اسللتان آذربایجان شرقی با 
۹6373 ریال باالترین و استان سیستان و بلوچستان 
با 22886 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل 
کشور داشللته اند .در زمستان سللال 13۹8 قیمت 
فروش یک کیلوگرم شللیر گاو چرخ نشللده در کل 
کشور 23555 ریال بوده اسللت که نسبت به فصل 
مشابه سال ۹7 معادل 5/21 درصد افزایش داشته 
است. استان بوشهر با 38440 ریال باالترین و استان 
آذربایجان غربی با 18883 ریال پایین ترین قیمت 

فروش را در کل کشور داشته اند.

افزایش قیمت محصوالت جالیزی و کشاورزی در زمستان ۹۸ 
مرکز آمار اعالم کرد قیمت انواع میوه و مرکبات درزمستان ۹۸ نسبت به سال ۹7 دوبرابر شد

   گزارش 2

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتقیمت پایانینام شرکت 

269864498پرداخت الكترونيك سامان كيش
5838586سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

6518605تأمين سرمايه بانك ملت
15699714596فرآورده هاي نسوزپارس 

113251052عمران وتوسعه فارس 
546004747تامين ماسه ريخته گري 

152001152سيمان كرمان 
225902002نفت پارس 

276991117غلتك سازان سپاهان
16905805مارگارين 

558632660ملي سرب وروي ايران 
238791137توسعه معادن روي ايران 

263831256سرمايه گذاري كشاورزي كوثر
243481159خدمات انفورماتيك 

277761322پمپ سازي ايران 
9434449صنايع پتروشيمي خليج فارس

7880375پااليش نفت تهران
19376922كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

8871422گسترش نفت وگازپارسيان
7548359ليزينگ خودروغدير

11691556سرمايه گذاري صنعت نفت  
7025334سرمايه گذاري صدرتامين

7343349سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
13995666ايران ياساتايرورابر

5390256س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
5308252گروه پتروشيمي س.ايرانيان

7986380ماشين سازي اراك 
257471226سايپاشيشه 
9611457سيمان ايالم 
6159293بانك سينا

349041662فوالداميركبيركاشان
4497214سرمايه گذاري پرديس
4269203صنايع ريخته گري ايران 

9778465سيمان مازندران 
7556359سيمان دورود

271741294آسان پرداخت پرشين
40541194صنايع كاغذسازي كاوه 

10599504بيمه ملت
11125529سيمان داراب 

13244630فوالدآلياژي ايران
14887708سيمان خزر

398171896آبسال 
255361216قندلرستان 

5267196فوالدمباركه اصفهان
8848421فنرسازي زر

11547549سيمان فارس وخوزستان
7669365سيمان كردستان

10232487سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
17287823توليدي كاشي تكسرام 

19699938فجرانرژي خليج فارس
5930262پااليش نفت اصفهان

15846754پتروشيمي شازند
9270285صنايع پتروشيمي خليج فارس

13282632سيمان شاهرود
253451206نفت پارس 

11526548معدني وصنعتي گلگهر
5992285حمل ونقل بينالمللي خليج فارس

3440161پارس خودرو
214471021فرآوري موادمعدني ايران 

388001197پتروشيمي پرديس
514892451درخشان تهران 

5607267سرمايه گذاري صنعت بيمه 
504001895ايران تاير

6228405معدني وصنعتي چادرملو
216981003فروسيليس ايران 

15962760توريستي و رفاهي آبادگران ايران
9443449پست بانك ايران

7877375معدني وصنعتي چادرملو
676533221پتروشيمي نوري

8976142پالسكوكار
9002428سيمان صوفيان 

445882123پليپروپيل نجم-جمپيلن
14628696تراكتورسازي ايران 
16701795سامان گستراصفهان 
15399458پااليش نفت تبريز

416391526گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
619132948كربن ايران 

239001081صنعتي بهشهر
7160328سرمايه گذاري بوعلي 

270871289پتروشيمي خارك 
7400342نوسازي وساختمان تهران 

14688699سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
9084432موتورسازان تراكتورسازي ايران 

293001077مس شهيدباهنر
17343825مبين انرژي خليج فارس

10112375تجارت الكترونيك پارسيان
380151810سيمان قائن 
28487611كاشي الوند
890404240قنداصفهان 

231331101داده پردازي ايران 
11463545ايركاپارت صنعت

1185110بيمه آسيا
11332539ليزينگ ايرانيان

486092314پارس مينو
313531493سيمان فارسنو

229791017ريخته گري تراكتورسازي ايران 
6653316مهركام پارس 

10000215پااليش نفت بندرعباس
269781284صنايع كاشي وسراميك سينا

360451716سيمان آرتااردبيل
218821042داروسازي زاگرس فارمدپارس

229001090افست 
7599361 گروه صنايع بهشهرايران 

516692460كاشي پارس 
211981009قندنيشابور

665373168فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
229531086سبحاندارو

1097825227گروه صنعتي ملي )هلدينگ 
232711108كيميدارو

287421368رينگ سازي مشهد
340491621نيروترانس 

374171781سراميك هاي صنعتي اردكان 
5173246تأمين سرمايه اميد

33810592معادن بافق 
492382344بهنوش ايران 

15956759همكاران سيستم
16895284س.صنايع شيميايي ايران

14295680سيمان هرمزگان 
838733201پتروشيمي پارس

1238065895صنايع شيميايي سينا
263-25900سرمايه گذاري ساختمان ايران

829393949صنايع جوشكاب يزد
18902518پتروشيمي جم
13800381آلومينيوم ايران 

7880130ملي صنايع مس ايران  
876-86413شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

13091623سرمايه گذاري ملي ايران 
16700429توليدمحورخودرو

8670411محورسازان ايران خودرو
314051495كابل البرز

15099123كمك فنرايندامين 
783023728لنت ترمزايران 

13606647صنايع شيميايي فارس 
1400-35600نفت بهران 

6900142سرمايه گذاري سپه 
657363130فراورده هاي نسوزايران 

224541069نيرومحركه 
6753321بانك كارآفرين 

42997209كشت وصنعت چين چين
458492183سيمان بهبهان 

7666365كمباين سازي ايران 
9679278آهنگري تراكتورسازي ايران 

11433544الكتريك خودروشرق 
6154107سرمايه گذاري توسعه ملي 

9200177سيمان شمال 
8557407مخابرات ايران

240561145شهد
3330158س.ص.بازنشستگي كاركنان بانك ها

4252201سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
5496217گروه بهمن 

6711319سرمايه گذاري بهمن 
79-6850تأمين سرمايه نوين

نمای نزدیک

رئیس سازمان حمایت درخصوص نحوه فروش 
خودروهای احتکاری که اخیراً توسط تعزیرات 
و پلیس مورد شناسللایی قللرار گرفته اظهار 
داشت: قرار شللده است نخسللت خود مالک 
خودروها را با قیمتی مصوب به فروش برساند. 
برای ما مهم این است که خودرو فقط با قیمت 
مصوب به فروش برسد، حال مالک می تواند آن 

را به هر کس که می خواهد بفروشد.
تابش با بیان اینکه در حالللت دوم اگر مالک 
نسبت به این موضوع امتناع کرد، طبق قانون 

این خودروها اموال تملیکی محسللوب شده 
و توسللط خودروسللاز در قالب قرعه کشی و 
طرح های فروش با قیمللت مصوب به فروش 
خواهد رسللید. وی با بیان اینکلله اولویت ما 
فروش خودرو با قیمت مصوب اسللت گفت: 
به نظر می رسد اگر خود مالک نسبت به این 
موضوع اقدام کند زودتللر به منابع مالی خود 
دسللت پیدا خواهد کرد، چراکه اگر مشمول 
اماک تملیکی شللود اخذ وجه خللودرو به 

سختی صورت خواهد گرفت.

خودروهای احتکاری کشف شده چگونه به فروش می رسد؟


