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اخیر  درباره وضعیت روزهای  ابراهیمیان  کامل 
ها همراه  قیمت  روند صعودی  با  که  بازار سهام 
موثر  "مولفه های  عنوان  با  متنی  انتشار  با  شده 
کرد:  اعالم  اقتصاد،  دنیای  در  سرمایه"  بازار  بر 
ماه های  در  را  بازار  می تواند  که  عاملی  مهم ترین 
پیش رو تحت تاثیر قرار دهد انتشار گزارش های 
عملکرد فصل پاییز شرکت ها است. تداوم عرضه 
خودرو در بورس کاال هم عامل مهمی است که 
به رغم مخالفت های عده معدودی، برقرار بوده و 
مثبتی  تاثیرات  مرتبط  کاال و گروه های  بورس  بر 

خواهد گذاشت.
بازار سهام مهم  برای  نیز  بودجه  تکلیف  تعیین  
هنوز  اینکه  دلیل  به  ظاهرا  بودجه  الیحه  و  بوده 
به  همچنان  نشده،  بررسی  توسعه  هفتم  برنامه 
مجلس ارسال نشده است. در کنار عوامل داخلی، 
وضعیت قیمت های جهانی نیز از مواردی هستند 
تاثیر  میان مدت تحت  آینده  در  را  بازار سهام  که 

قرار داده و برای بازار سهام مهم هستند.
دیگری  و  ارز  نرخ  نیز،  مطرح   مهم  پیشران  دو 
سود  نرخ  همان  یا  بانکی  سپرده های  سود  نرخ 
است. به نظر می رسد وضعیت نرخ ارز در بازار 
بازار غیر رسمی به سطح ثبات رسیده  توافقی و 
نرخ  تعیین  نیمایی،  ارز  نرخ  خصوص  در  ولی 
۲۸.۵ هزار تومان و ثابت کردن نرخ در این قیمت 

جای بحث و جدل دارد.
موضوع  این  به  نیز  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
ورود کرده و سرمایه گذاران بازار سهام امیدوارند 
باید  نیمایی  ارز  نرخ  شود.  تعدیل  تصمیم  این 
تا  شود  تعیین  توافقی  نرخ  وضعیت  با  متناسب 
صادرکنندگان که عمدتا شرکت های سهامی عام و 
متعلق به تمام مردم هستند به دلیل کم نگه داشتن 

نرخ ارز تنبیه نشوند.
پیشران  مولفه های  از  یکی  که  بعدی  موضوع 

نرخ  بازار سرمایه محسوب می شود، بحث  برای 
از  برخی  اینکه  از  بعد  است.  بانکی  سپرده های 
بانک ها پیشنهاد نرخ های بیش از ۲۴ و حتی ۲۷ 
سپرده گذاران  و  سپرده گذاران  برای  را  درصد 
هماهنگی  شورای  دادند،  پیشنهاد  حقیقی 
بانک های خصوصی اعالم کرد نظارت بر بانک ها 
خواهد  انجام  سپرده ها  سود  نرخ  وضعیت  و 
گرفت و بانک ها حق عدول از مصوبات شورای 

پول و اعتبار را ندارند.

امید است این رقابت منفی که در  حال  حاضر 
بیشتر در جریان  بانک ها برای جذب سپرده  بین 
است و موجب تحمیل هزینه های سود بسیار به 
سود  نرخ  چنانچه  رود.  بین  از  می شود  اقتصاد 
مناسبی  وضعیت  که  بانک هایی  و  شود  کنترل 

نکنند،  تحمیل  اقتصاد  به  باالیی  ریسک  ندارند 
تقریبا کنترل شود  بود نرخ سود  امیدوار  می توان 
و چشم انداز آتی بازار سرمایه با این دو مولفه و 

مواردی که پیش از این مطرح شد بهبود یابد.
افزایش  داده،  میان رخ  این  در  که  مهمی  اتفاق 
نرخ سود به صورت رسمی و غیررسمی در بانک 
ها است. هرچند بازار سهام تاثیرات افزایش نرخ 
سپرده های بانکی را پیش خور کرده اما در این میان 
وضعیت صندوق های با درآمد ثابت قابل بررسی 
است. چنانچه بانک مرکزی مجموعه صندوق های 
و  منتشره  ثابت  درآمد  با  اوراق  ثابت،  درآمد  با 
برای  و  گیرد  نظر  در  با هم  را  بانکی  سپرده های 
بازار پول  بریزد، قطعا  این مجموعه تک برنامه ای 

قابل مدیریت است.
البته این موضوع پیش شرط  هایی دارد که باید 
بانک ها  از  بین برخی  لحاظ شود. اگر رقابتی که 
برای جذب سپرده با هر نرخ سود ممکنی به راه 
عرضه  میزان  دیگر  سوی  از  شود.  کنترل  افتاده، 
اوراق با درآمد ثابت متناسب با کشش اقتصاد و 
بازار سرمایه باشد و باعث انحراف شدید و مثبت 

در نرخ سود نشود.
همچنین سپرده ها و سود سپرده های کوتاه مدت 
تحت مدیریت دقیق بانک مرکزی باشد و گواهی 
سپرده ۲۳درصد حداکثر نرخ سود بماند. در این 
شرایط نه  تنها صندوق های با درآمد ثابت متحمل 
ریسک نمی شوند بلکه نرخ سود قابل کنترل شده 
نیز خواهد  بر کنترل تورم  میان مدت  اثر را در  و 
گذاشت. در غیر این صورت، مجموعه بازار پول 
و  سرمایه گذاری  صندوق های  بانک ها،  شامل  که 
در  می شوند  شرکت ها(  و  )دولت  اوراق  ناشران 
فضای رقابتی برای نرخ سود آسیب می بینند.کنترل 
و مدیریت این آسیب و جلوگیری از رخ دادن بر 
عهده بانک مرکزی و گروه اقتصادی دولت است.

بورس

پنج عامل موثر بر بورس در ماه های پایانی سال
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پرداخت سود سنواتی 
سهامداران از ۵۴۰۰ 

میلیارد تومان عبور کرد
و  بهادار  اوراق  مرکزی  سپرده گذاری  شرکت 
وجوه  تسویه 
کرد:  اعالم 
سود  پرداخت 
از  سنواتی 
امسال  ابتدای 
تا نیمه نخست 
از  ماه  دی 
سامانه  طریق 
جامع اطالعات 
ن  یا مشتر
از  )سجام( 

پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان عبور کرد.
واریز  جزئیات  درباره  شده  منتشر  اطالعات 
مطالبات سنواتی سهامداران نشان می دهد که تا 
نیمه نخست دی ماه ۲۷۲ ناشر، سود سنواتی ۳۰ 
که شامل  هزار و ۲۸۷ سهامدار  میلیون و ۶۴۳ 
 ۴۶۲ و  میلیون   ۵۸۷ و  میلیارد   ۴۴۹ و  پنج هزار 
سجام  سامانه  طریق  از  شود،  می  تومان  هزار 

واریز شده است.
از سویی دیگر، از ابتدای امسال تا نیمه دی ماه 
۴۰۰ ناشر، سود جاری ۵۲ میلیون و ۴۷۳ هزار 
 ۶۳۱ و  هزار   ۵۴ شامل  که  را  سهامدار   ۹۰۹ و 
میلیارد و ۳۷۵ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۶۶۶ تومان 
می شود را با استفاده از سامانه جامع اطالعات 

مشتریان )سجام( پرداخت کرده اند.

پذیرش ۲۱ هزار و ۱۴۰ 
خودرو وارداتی در بورس 

کاالی ایران 
مدیریت پذیرش بورس کاالی ایران اعالم کرد: 
پذیرش ۲۱ هزار و ۱۴۰ دستگاه خودرو وارداتی 
سوی  از 
ی  کت ها شر
کیا  و  چانگان 
دنا  خودرو  و 
ایران  به  )متعلق 
خودرو( پس از 
مدارک  بررسی 
در  مستندات  و 
چهل  و  یکصد 
هشتمین  و 
هیات  جلسه 
در  کاال  بر  مبتنی  بهادار  اوراق  و  کاال  پذیرش 
 ۱۹ ترتیب  این  به  شد.  تصویب  آذر   ۱۱ تاریخ 
 CHANGAN هزار خودرو سواری چانگان
متعلق به چانگان چین که عرضه کننده آن سایپا 

است، راهی بورس کاال می شود.
 ۵۰۰ نگین  خودرو  کوشا  بازرگانی  شرکت 
 KIA CERATO سواری  خودرو  دستگاه 
 KIA سواری  خودرو  دستگاه   ۵۰۰ و 
خودرو  دستگاه   ۵۰۰ و   SPORTAGE
خودرو  دستگاه   ۲۰۰ و   KIA K۵ سواری 
سواری KIA CEED و ۱۰۰ دستگاه خودرو 
دستگاه   ۱۰۰ و   KIA PICANTO سواری 
 ۱۰۰ و   KIA PEGAS سواری  خودرو 
 ۷۰ و   KIA RIO سواری  خودرو  دستگاه 
و   KIA SONET سواری  خودرو  دستگاه 
 KIA SELTOS ۷۰ دستگاه خودرو سواری
متعلق به شرکت KIA کره جنوبی را در بورس 

کاال پذیرش کرده است.
پذیرش  به  موفق  خودرو  ایران  همچنین 
خودرو سواری رانا خود در بازار اصلی بورس 

کاال شده است.

نماد۱۰ شرکت بورسی 
و فرابورسی متوقف شد

 نماد ۱۰ شرکت بورسی و فرابورسی به دلیل 
رویدادی  اعالم 
شد  بسته  مهم 
مبنای  حجم  و 
به  سهم  یک 
تغییر  دو درصد 

کرد.
آغاز  از  قبل 
بازار  معامالت 
سهام در سومین 
روز کاری هفته، 
شرکت  نماد 
های پاالیشگاه تهران، های وب، سرمایه گذاری 
به  سایپاآذین   و  ایران   کارتن   پتروشیمی ،  صنایع 
ساعت  یک  برای  و  مهم  رویدادی  اعالم  دلیل 
و  خراسان  پتروشیمی  های  شرکت  شد.  بسته 
فنرسازی  زر برای یک روز و توکاریل، ایرانیت 
و تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک برای دو روز 

کاری از تابلو معامالت خارج شدند.
حجم مبنای شرکت سرمایه گذاری وثوق امین 
هم تا رفع موارد مربوط به بند ۷ ماده ۱۳ مکرر 
۲ دستورالعمل مذکور از امروز معادل دو درصد 

سرمایه پایه شرکت لحاظ خواهد شد.
های  سهام شرکت  معامالت  از  بخشی  ابطال 
بورسی و فرابورسی که در روزهای قبل افزایش 
یافته بود، کاهش یافت و محدود به ملی مس، 
صنایع  و  بروجرد  نساجی  گلستان،  پتروشیمی 

تولیدی اشتاد ایران  شد.

پِی  در  و   ۹۰ سال  از  معلمان  رتبه بندی  طرح 
و  آموزش  وزارت  بنیادین  تحول  سند  تصویِب 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  سوی  از  پرورش 
مطرح شد. در فصل هفتم این سند »ارتقاء منزلت 
اجتماعی و جایگاه منابع انسانی از طریق استقرار 
تخصصی  عمومی،  صالحیتهای  سنجش  نظام 
ارتقای  و  ارزیابی  مالک های  تعیین  حرفه ای،  و 
مرتبه ی )نظام رتبه بندی( علمی و تربیتی معلمان 
انگیزه ارتقای شغلی در آن ها« یکی از  و تقویت 
وزارت  بنیادین  تحول  برای  عملیاتی  راهکاری 
آموزش و پرورش اعالم شد که وزیر آموزش و 
موضوع  این  به  صحبتهایش  آخرین  در  پرورش 

اشاره کرده است. 
رتبه بندی،  اجرای  شدِن  جدی  زماِن  همان  از 
خصوص  به  و  قانون  صنفی،  فعاالن  از  بسیاری 
و  دادند  قرار  نقد  مورد  را  رتبه بندی  آیین نامه ی 
تاکید کردند که رتبه بندی به این شکل نه می تواند 
آموزش  وزارت  بنیادین  تحول  سند  اهداف 
و  باید  که  آنطور  نه  و  کند  محقق  را  پرورش  و 
می تواند  معلمان  معیشِت  اوضاع  بهبود  در  شاید 
نیز معتقد بودند اگرچه  باشد. برخی  نقش داشته 
اجرای  حال  هر  به  اما  است  حداقلی  قانون  این 
وجود  این  با  است.  آن  اجرای  عدم  از  بهتر  آن 
بعد از گذشت حدود یک سال از تصویب قانون 
رتبه بندی، این طرح هنوز به اجرا درنیامده است. 
مهدی محمدیان )فعال صنفی معلمان( در مورد 
وضعیِت قانون رتبه بندی به »ایلنا« گفت: در ابتدا 
باید تأکید کنم که آنچه به عنوان قانون رتبه بندی 
تصویب شده با آنچه معلمان انتظار داشتند تفاوت 
بسیاری داشت، اما به هر حال اجرای آنچه تبدیل 

به قانون شده نیز به کندی پیش می رود. 
وزارت  رتبه بندی،  قانون  طبق  داد:  ادامه  وی 
قانون  این  ماه  باید ظرف سه  آموزش و پرورش 
را اجرا می کرد اما االن بیش از ده ماه از آن تاریخ 
گذشته و وزارت آموزش و پرورش هنوز آن را 
اجرایی نکرده است. آنچه به عنوان علی الحساب 
این  اجرای  معنای  به  اصال  نیز  شده  پرداخت 
قانون نیست. در واقع در پرداخت علی الحساب، 
این طرح شدند،  که مشمول  معلمانی  تمام  برای 
علی الحساب  آموزشیار،  رتبه ی  گرفتِن  نظر  در  با 
ماه  برای شش  و حتی  پرداخت شد  سال ۱۴۰۱ 
تومان  میلیون  مبلغی حدود یک  اول سال ۱۴۰۰ 
به  یعنی همان علی الحساب هم  پرداخت کردند؛ 

صورت کامل پرداخت نکرده اند. 
برای اجرای رتبه بندی،  فعال صنفی گفت:  این 
از  معلمان  هنوز  اما  شود  مشخص  باید  رتبه ها 

و  آموزش  وزارت  ندارند.  خبر  خود  رتبه ی 
پرورش در ماه های اخیر هر بار تاریخی را برای 
اخیرا  است؛  کرده  اعالم  رتبه ها  کردِن  مشخص 
نیز سخنگوی آموزش و پرورش پایاِن دی ماه را 
زماِن اعالم رتبه ی معلمان اعالم کرد که با توجه به 
آنچه ما دیده ایم بعید می دانیم حتی تا پایان دی هم 
بتوانند رتبه ی معلمان را مشخص کنند، چون بعد 
از اینکه رتبه ها مشخص شود، باز هم اعتراضاتی 
به رتبه ها می شود و زمانی هم باید برای بررسی به 
با گذشت  متأسفانه  اعتراضات گذاشته شود.  این 
این همه مدت معلمان همچنان سرگردان هستند. 
که  حقی  اجرای  برای  چرا  گفت:  محمدیان 
قانونش مشخص است، وزارت آموزش و پرورش 

تعلل می کند؟ چه کسانی کارشکنی می کنند؟ 

ویژه ی  فوق العاده  به  ادامه  در  فعال صنفی  این 
معلمان اشاره کرد و گفت: بی توجهی به ظرفیتهای 
دیگِر  موضوع  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 
اگر  حتی  ببینید  است.  معلمان  اعتراض  مورد 
باشد  معلمان  برای  کمکی  می توانست  رتبه بندی 
با توجه به این افزایش شدید قیمت ها و باال رفتِن 
نرخ تورم، دیگر آن کارایی قبلی برای بهبودِ نسبِی 
معیشت معلمان را از دست داده است. به همین 
دلیِل برای بهبود وضعیِت معیشِت معلمان، دولت 
و مجلس باید ظرفیتهای قانون مدیریت خدمات 
کشوری را مانند دیگر دستگاه ها برای آموزش و 

پرورش نیز اجرایی کنند. 
ویژه  فوق العاده  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  وی 
برای خیلی از دستگاه ها با ضریب ۵۰درصد اجرا 
و  ۲۷درصد  حداکثر  با  معلمان  برای  اما  می شود 
ما  واقع  در  می شود.  اجرا  درصد   ۲۱ میانگیِن  با 
تنها ۱۲درصد فوق العاده ویژه  معلمانی داریم که 
می گیرند.  با توجه به اینکه در الیحه ترمیم حقوق 
نظر  در  کار  این  برای  پول  تومان  میلیارد  ۷هزار 
گرفته شده، ما انتظار داریم به معلمان هم توجه 

شود، اما متاسفانه دیگر دستگاه  ها برای گرفتِن این 
حق رایزنی می کنند اما ما هنوز حرکتی از آموزش 

و پرورش در این مورد ندیده ایم. 
این فعال صنفی گفت: چه فرقی بین معلمان با 
دیگر دستگاه ها وجود دارد؟ یکی از دالیل اختالف 
با دیگر دستگاه ها سر همین فوق العاده  حقوق ما 
بسیار  جهت  آن  از  ویژه  العاده  فوق  است.  ویژه 
حقوقی  بندهای  از  ۸۰درصد  که  است  تاثیرگذار 
با  ویژه  فوق العاده  اگر  بنابراین  بر می گیرد.  در  را 
ضریب ۵۰درصد برای ما هم در نظر گرفته شود 
کمک خوبی  و  باشد  می تواند چشمگیر  آن  مبلِغ 
این  پیگیری  انتظار  ما  کند.  معلمان  معیشت  به 
داریم.  پرورش  و  آموزش  وزارت  از  را  موضوع 
حقوق  افزایش  مورد  در  جامعه  در  غلطی  باورِ 
معلمان با اجرای قانون رتبه بندی وجود دارد؛ در 
رتبه بندی آمده از ۴۵ تا ۹۰ درصد افزایش حقوق 
روی احکام معلمان اعمال می شود اما باید توجه 
کنیم که مثال این حداقل ۴۵درصد، روی کل حکم 
حقوقی معلمان اعمال نمی شود. متاسفانه در جامعه 
جوری القا شده که اگر معلمی دانش یار معلم شد 
اما  می کند  پیدا  افزایش  حقوقش  کل  درصد   ۴۵
شغل  حق  بند  سه  از  رتبه بندی  نیست.  اینگونه 
وحق شاغل و فوق العاده شغل تشکیل شده که این 
سه بند تقریبا ۶۰ درصد از حکم است و همه ی 
دانشیار  برای  مثال  اوصاف  این  با  نیست.  حکم 
معلم چیزی حدود ۲۷درصد افزایش حقوق اعمال 
هنوز  هم  همین  گفتم  که  همانطور  البته  می شود. 
اجرا نشده و مشخص نیست آموزش و پرورش 

چه زمانی قرار است این قانون را اعمال کند. 
در  که  مشکالتی  به  معلمان  صنفی  فعال  این 
ایجاد  معلمان  از  برخی  برای  رتبه بندی  اجرای 
شده اشاره کرد و گفت: قانون مشخص کرده که 
اما خب  شود  اعمال  کسانی  چه  برای  رتبه  بندی 
معلمان  از  برخی  برای  مشکالتی  اجرا،  مسیر  در 
این مشکالت  امیدواریم  به وجود آمده است که 
هر چه سریع تر حل شود و البته درخواستمان این 

است که هرچه سریع تر این قانون اجرا شود. 
قانون  اجرای  در  تعلل  گفت:  پایان  در  وی 
که  می شود  پولی  ارزِش  کاهش  باعث  رتبه بندی 
قرار است با اجرای این قانون به حقوق معلمان 
اضافه شود. این در حالیست که با تبلیغاتی که در 
فکر  عمومی  افکار  معلمان شده،  رتبه بندی  مورد 
می کند معلمان بعد از اجرای رتبه بندی حقوقشان 
تغییر بسیاری می کند، در حالی که اینطور نیست و 
حتی با اجرای این قانون، معلمان باز هم مشکالت 

معیشتی خواهند داشت.

از تصویب قانون رتبه بندی معلمان یک سال گذشت 
و قانون اجرا نشد

برآورده  را   ۱۴۰۲ سال  در  کارگران  دستمزد 
موجود  وضعیت  حفظ  برای  نوشته  و  کرده 
پیدا  افزایش  درصد   ۵۱ باید  آینده  سال  دستمزد 
کند.  این روزنامه همچنین نوشت هزینه معیشت 
شرافتمندانه یک خانواده ۳ نفره کارگری در بهمن 
از  حاکی  برآوردها  تومان  میلیون   ۲۱ امسال  ماه 
این است که با فرض تجربه تورم ۲درصدی در 
ماه های دی و بهمن امسال، سهم خوراک در سبد 

معیشت کارگران از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در 
بهمن سال قبل به ۵میلیون و ۳۶۳هزار تومان در 
بهمن امسال خواهد رسید. در این شرایط با توجه 
هزینه  سبد  در  خوراک  ۲۵.۵۵درصدی  سهم  به 
)نه  شرافتمندانه  معیشت  واقعی  هزینه  کارگران، 
حداقلی( یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در بهمن ماه 
)زمان تعیین هزینه معیشت( از ۱۳.۹میلیون تومان 
در  تومان  ۲۱میلیون  مرز  به  قبل  سال  بهمن  در 

بررسی  یافت.  خواهد  افزایش  سال جاری  بهمن 
آمارهای مربوط به تورم و همچنین نسبت حداقل 
مزد مصوب سال های قبل با هزینه معیشت واقعی 
که  است  این  از  حاکی  مصوب  معیشت  سبد  و 
موجود  وضعیت  حفظ  برای  آینده  سال  دستمزد 
کف  و  کند  پیدا  افزایش  ۵۱درصد  حداقل  باید 
دریافتی یک خانوار ۳.۳نفره کارگری با احتساب 

مزایا به حوالی ۹.۷میلیون تومان برسد.

هزینه معیشت شرافتمندانه یک خانواده ۳ نفره کارگری 
در بهمن ماه امسال چقدر است؟

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سخنگوی 
آینده  در  وارداتی  خودروهای  فروش  آغاز  از 
نزدیک در بستر بورس کاال خبر داد و تاکید کرد 
که مجوزهای الزم برای فروش و شماره گذاری 
مانعی  هیچ  و  شده  انجام  وارداتی  خودروهای 
ترخیص، شماره گذاری و فروش  واردات،  برای 

خودروها وجود ندارد.
امید قالیباف گفت: تاکنون حدود ۴۰ هزار ثبت 
است  شده  انجام  واردات خودرو  برای  سفارش 
دی ماه  در  خارجی  خودروهای  فروش  اولین  و 
انجام خواهد شد و بزودی خودروهای وارداتی 

در تابلوی بورس کاال به فروش می رسند. 
تمام  داد:  ادامه  صمت  وزارت  سخنگوی 
شماره گذاری  و  فروش  برای  الزم  مجوزهای 
اکنون  و  است  شده  انجام  خارجی  خودروهای 
هیچ مانعی برای واردات، ترخیص، شماره گذاری 

و فروش خودروها وجود ندارد.
واردات  گرفتن  شتاب  بر  تاکید  ضمن  وی 
فروش   طرح های  به  اشاره  ضمن  خودرو، 
راستای  در  گفت:  داخلی،  خودروهای 
مبنی  صمت  وزارت  شده  انجام  هدف گذاری 
شش  طی  خودرو  دستگاه  هزار   ۹۰۰ عرضه  بر 

حدود  مجموعا  پیش رو،  روزهای  در  آینده،  ماه 
۱۷۰ هزار دستگاه خودرو تولید داخل توسط دو 

شرکت بزرگ خودروساز عرضه خواهد شد.
مشاور وزیر صمت در ادامه همچنین به  ۴۰۰۰ 
امروز  معامالت  در  شده  عرضه  شاهین  دستگاه 
)یکشنبه ۱۸ دی ماه( بورس کاال، اشاره و تصریح 
کرد:  برای این تعداد عرضه تنها ۱۵۴۵ متقاضی 
وجود داشت که توانستند با همان قیمت پایه ۳۰۴ 

میلیون تومان خودرو را خریداری کنند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  سخنگوی 
عرضه  فشار  به زودی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
خودرو افزایش خواهد یافت و این موضوع قطعا 
تقاضای سرمایه ای  و حذف  بازار  اشباع  موجب 

خواهد شد.
وزارت  در  مسئول  مقام  این  نیز  این  از  پیش 
واردات  روند  اینکه  بر  تاکید  ضمن  صمت 
و  گرفت  خواهد  بیشتری  سرعت  خودروها 
پایان  تا  هدف گذاری واردات ۱۰۰ هزار دستگاه 
سال محقق خواهد شد، اعالم کرده بود که برای 
فروش و عرضه خودروهای وارداتی، به صورت 
ماه  دی  هفته سوم  از  ماهه  و سه  فوری  تحویل 

برنامه ریزی های الزم صورت گرفته است.

خودروهای وارداتی به زودی وارد بورس می شوند
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۵ -پیشنهاد و تصویب وضعیت ورودیه و حق عضویت انجمن

۶ -گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس انجمن 
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