اقتصاد
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ساخت ۱۰۰
درصد قطعات
نیروگاههای
حرارتی در داخل
کشور

بانک و بیمه

رونمایی از پروژه سنجش و توسعه سواد
مالی در بانک توسعه تعاون

مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون در رونمایی
از پروژه سنجش و توسعه سواد مالی در این بانک به تبیین ابعاد
مختلف طرح پرداخت.
کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه
تعاون در نشســت خبری به بهانه رونمایی از پروژه ســنجش و
توسعه سواد مالی در بانک توســعه تعاون ،اظهار داشت :جهان
آینده بانکداری ،با پیشــرفت ها و تحوالت جدید در فناوریهای
نوین و مبتنی بر مــدل های بانکداری دیجیتــال ،بانکداری باز
و فین تک ها همراه خواهد بود .بنابراین بــرای موفقیت در این
شــرایط ،الزم اســت کارکنان و مشــتریان به نگرش ،مهارت و
دانش منطبق و متناســب با چنین دنیا و مــدل های بانکداری
مجهز باشــند و بانک ها بعنوان تســهیل گران مناســبت های
مالی و اقتصــادی ،ضروری اســت راهبردها و سیاســت های
مدبرانه و هوشــمندانه ای بــرای رویارویی با چنیــن فضایی را
ترســیم و مدیریت نمایند .وی افــزود :یکی از ســازوکارهای
کارآمد در این زمینه سنجش و توسعه ســواد مالی در بانک ها
می باشــد .مدیر مرکز آمــوزش و پژوهش گفت :ســواد مالی
( )Financial Literacyبه عنوان الزام عصر آینده ،ترکیبی از
آگاهی ،دانش ،مهارت ،گرایش و رفتارهای مالی مورد نیاز برای
تصمیمگیری صحیح مالی و دســتیابی به وضعیت مساعد مالی
است که هم کارکنان و هم مشــتریان باید بدان مجهز باشند که
مرکز آموزش و پژوهش بانک توســعه تعاون با راهبری معاونت
برنامه ریزی و فناوری اطالعات و با آینده نگری مبتنی بر پژوهش
و علم ،پروژه ای در حوزه سنجش و توسعه سواد مالی کارکنان و
مشتریان بانک توسعه تعاون تعریف و در دست اجرا دارد.
میرزاخانی در تبیین پروژه ارزیابی سطح سواد مالی در بانک
توسعه تعاون گفت :طرح مذکور با هدف فرهنگ سازی و تدوین
مبانی علمی و تجربی سواد مالی ،اندازه گیری سطح سواد مالی
همکاران و مشتریان بانک توسعه تعاون با رویکرد تحلیل شکاف
وضع موجود و مطلوب انجام شده است و انتظار می رود خروجی
های مناسبی برای طراحی و مدیریت راهبرد توسعه سواد مالی
در بانک توسعه تعاون به ارمغان آورد .حسین سرین رئیس اداره
کل پژوهش در خصوص پروژه ارزیابی ســواد مالی گفت :طرح
در مرحله اجرا در سطح واحدهای ستاد و صف بانک می باشد و
کوشش شده است داده ها و اطالعات جامعی در خصوص سطح
سواد مالی گردآوری و تحلیل گردد.

گزارشی از مالقاتهای مردمی
مدیرعامل بانک مسکن

بنا بر اعالم روابط عمومی بانک مســکن جلســات مالقات
مردمی محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن به صورت هفتگی
و مستمر در محل ستاد مرکزی بانک برگزار می شود.
به گزارش پایــگاه خبری بانک مســکن ،روابــط عمومی
بانک مسکن در گزارشــی ماهیانه ای در خصوص مالقات های
مردمی مدیرعامل بانک متبوع خود نوشت :طی یک ماه گذشته
مدیرعامل بانک مســکن در  4جلســه با بیــش از  200نفر از
مشتریان و کارکنان بانک مسکن مالقات داشته و وی به بررسی
مشکالت آنها پرداخته است .روابط عمومی بانک مسکن تاکید
کرد :از عموم مردم ،مشــتریان و کارمندان شریف بانک مسکن
دعوت می شــود در صورتیکه در هر یک از بخش های مختلف
بانک با مشکلی مواجهه شدند طبق سازوکار پیش بینی شده در
جلســات با مدیرعامل بانک حضور پیدا کنند و به طرح مسائل و
مشکالت خود بپردازند .طبق اعالم روابط عمومی بانک مسکن،
عمده مشکالت و مسائل مطروحه از ســوی مردم شریف ایران
اسالمی مربوط به چگونگی دریافت تسهیالت یا نحوه بازپرداخت
آن است ،لذا محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن دستور داد
عالوه بر اینکه مشــکالت مردم عزیزی که بــه صورت حضوری
تشــریف آوردند و مشکالتشــان را مطرح کردند در چارچوب
قوانین و مقررات رفع شــود ،موانع مطروحه بــه طور کلی نیز از
سر راه مشتریان عزیز در سراسر کشور و شعب نیز برداشته شود.

مدیرعامل مپنا با اشاره به ساخت  ۱۰۰درصدی قطعات نیروگاههای حرارتی گفت :تجهیزاتی که در کشور و
در گروه مپنا ساخته میشود هرگز در اثر تحریم با مشکل مواجه نخواهد شد.
به گزارش مهر ،عباس علیآبادی ،مدیرعامل مپنا با اشــاره به اینکه برق ،یک کاالی راهبردی افزود :تامین
امنیت تولید برق به عنوان یک کاالی راهبردی بسیار ضروری است و در این راستا ما باید توانایی احداث نیروگاه
را در کشور حفظ کنیم .مدیرعامل گروه مپنا با اشاره به اینکه هزینه اجرای پروژهها با بومی سازیهای انجام شده
کاهش یافته است ادامه داد :درحال حاضر بخشی از مواد اولیه ساخت نیروگاه داخلی سازی شده است البته ما در
هر بخشی که با مشکل مواجه شدیم آن را بومی سازی کردیم اگرچه توسعه این فعالیت نیازمند هزینه و تامین
زیر ساخت است.

»

مشارکت ۴۳۰
فعال بخش
تعاون در طرح
پایش کسبوکار
تابستان
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عضو هیئت رئیسه و معاون پشــتیبانی و برنامهریزی اتاق تعاون ایران گفت :در طرح پایش تابستان ،۱۴۰۰
تعداد  ۴۳۰فعال اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته فعالیتها و در تمامی استانها مشارکت داشتند.
به گزارش اتاق تعاون ایران« ،علی مطیع جهانی» با اشــاره به نتایج بیستمین دوره پایش محیط کسب و کار
بخش تعاون در تابستان  ۱۴۰۰اظهار داشت :براساس بررسیهای آماری ،استانهای هرمزگان ،آذربایجان غربی،
گلستان بهترین محیط کسب وکار را ثبت کردهاند .عضو هیئت رئیســه اتاق تعاون ایران یادآور شد :طبق ماده
 ۴قانون بهبود فضای کسب و کار ،اتاقها موظفند به منظور اطالع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار
کشور ،شاخصهای ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور ســاالنه و فصلی حسب مورد به تفکیک
استانها ،بخشها و فعالیتهای اقتصادی ،سنجش و اعالم کنند .

گزارش »

وزیر راه و شهرسازی:

مشکالت طرح نهضت ملی مسکن در بودجه ۱۴۰۱رفع میشود
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اشکاالتی در قانون
جهشتولیدمسکنوجودداردکهباهمراهیمجلسدر
تالش برای جبران آن در بودجه  ۱۴۰۱هستیم ،گفت:
استانها گزارش آخرین وضعیت پیشرفت نهضت ملی
مسکن در حوزه زمین و ساخت و مشکالت موجود را به
صورتهفتگیارائهکنند.
رستم قاســمی روز سه شــنبه در جلسه بررسی
وضعیت اجرای نهضت ملی مســکن با اشــاره به روند
پیشرفت این طرح ،اظهار داشــت :مقوله نهضت ملی
مســکن مأموریت دولت و اجــرای مصوبه مجلس بر
اساس قانون جهش تولید مسکن است و اکنون قسمت
قابل توجهی از سبد خانوار ،صرف مسکن می شود .وی
مسکن را موضوعی بسیار مهم و تعیینکننده در کشور
دانست و گفت :وظیفه داریم این موضوع را که معیشت
مردم به آن گره خورده است با همه توان خود حل کنیم.
اینامرحتمامحققخواهدشدبهویژهاینکهتجربهآندر
گذشته وجود دارد و میتوانیم با اصالح نواقض و معایب
طرحهایگذشتهاینمشکلرابرطرفکنیم.
لزوم بررسی و حل مشــکالت مربوط به
مسکندرحوزههایمختلف
وزیر راهوشهرسازی با اشاره به آغاز جلسات سهروزه
دولت از امروز برای تصمیمگیری درباره بودجه ،اظهار
داشــت :یک بخش از تبصرههای مهم متعلق به وزارت
راهوشهرسازی است .در این جلسات موضوعات مختلف
در حوزه مسکن همچون الحاق زمین ،تغییر کاربری و
سایر موضوعات مرتبط مطرح و مسائل و مشکالت آن
بررسیخواهدشد.
وی با اشــاره به آمار و ارقام موجود ،از تامین بخشی
از زمین مورد نیاز در کشور خبر داد و گفت :تقریبا زمین
سهمیه اول استانها تامین شده اســت؛ در این راستا
جلســات متعددی برای ایجاد بانک زمین برگزار شده
است و همکاریها انجام شده تا به نتیجه کنونی دست
پیدا کنیم .وزیر راهوشهرســازی با اظهار اینکه برخی از
استانها در این زمینه پیشرفت بسیار خوبی داشتهاند
و عملیات اجرایی فاز اول را شــروع کردهاند ،اظهار کرد:
بااینحال هنوز در برخی از اســتانها مشکالت جدی
داریم که باید بهسرعت برای رفع این مشکالت تدبیری
اندیشیده شود .قاسمی با بیان اینکه باید زمین مورد نیاز
برایساخت ۴میلیونمسکنراتامینکنیم،تاکیدکرد:
این زمین یا متعلق به وزارت راهوشهرسازی است که در
گام نخست انجام میشــود و در گام دوم نیز زمینهای

تکمیل بخشهــای باقیمانده مســکن مهر ،طبــق قانون جهش
تولید مســکن پیگیری می شــود و هماکنون بر اساس آمار ،برای
ساخت بیش از  ۲میلیون واحد مســکونی ،زمین در اختیار داریم

»

متعلق به دولت است و سومین گام نیز در راستای الحاق
زمینهای ملی به شهرها و شروع ساخت در شهرهای
جدید و حتی ایجاد شهرها و شهرکهای جدید است.
وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه هماکنون بر اساس
آمار،برایساختبیشاز ۲میلیونواحدمسکونی،زمین
در اختیار داریم ،گفت :این آمار در شهرها و استانهای
مختلف ،متفاوت است .در برخی از استانها و شهرها با
وجود داشتن متقاضی ،هنوز اقدامی نشده و در مقابل در
برخی از شهرها و استانها مشکل کمبود زمین وجود
ندارد.
لزوم تصمیمگیری درباره نحوه ســاخت
مسکنباتجربهمسکنمهر
قاســمی با بیان اینکه بحــث زمین ،ســاخت و
نحوه ســاخت ممکن اســت در هر منطقهای متفاوت
باشد ،تصریح کرد :باید روی مســئله نحوه ساخت در
قالب خودمالکان ،انبوهســازان و تعاونیها گفتوگو و
تصمیمگیری شود .تجربه خوبی در مسکن مهر وجود
دارد و اشــکاالتی که در دوره ســاخت این طرح وجود
داشته است ،میتواند در دستور اصالح قرار بگیرد و در
نهایتبهترینروشانتخابشود.
وی درباره طرح اقدام ملی مســکن نیز با اشاره به

شروع ساخت آن در برخی از شهرها و پیشرفت حدود
 ۱۵درصدیآننیزگفت:طرحاقدامملیمسکندرطرح
نهضت ملی جهش تولید مسکن ادغام شده است و به
عنوانیکپروژهادامهخواهدیافتوبدینترتیبمیتوان
ازظرفیتهایقانونجهشتولیدمسکنبرایاینبخش
نیزاستفادهکرد.
قاســمی اضافه کــرد :حتی تکمیــل بخشهای
باقیمانده مسکن مهر ،طبق قانون جهش تولید مسکن
پیگیریمیشود.
وزیر راه و شهرسازی درباره موضوع تسهیالت نیز با
بیان اینکه ۲۰درصد از سهم تسهیالت بانکهای کشور
به مسکن اختصاص یافته اســت ،توضیح داد :هر سال
این رقم متناسب با تورم افزایش خواهد یافت که سهم
بسیار خوبی است؛ هماکنون به بانکها ابالغ شده و سهم
هر واحد در استانها و شهرستانها نیز ابالغ شده است.
این فرصت برای حوزه مسکن در کشور استثنایی است
و بانکها نیز در قانون موظف به پرداخت این تسهیالت
هستند و در صورت ممانعت مشمول جریمه میشوند.
قاسمی با تاکید بر اینکه مجلس و دولت با جدیت تمام
بهدنبالاجرایطرحنهضتملیمسکنهستند،تصریح
کرد :اگر نتوانیم از فرصت تسهیالت اختصاص یافته به

قیمت مسکن در مسیر ثبات

فعاالن بازار مســکن شــروع ثبتنام از افراد فاقد مســکن و اجرای
برنامه ساخت یک میلیون واحد مســکونی در سال را مؤثرترین فاکتور در
جلوگیری از جهش و حرکت به سمت ثبات قیمت مسکن عنوان میکنند.
بازار مســکن روزهای آرامی را پشت ســر میگذارد و افزایش قیمت
مسکن در هر ماه رشــدی کمتر از سه درصد نســبت به ماه قبل را نشان
میدهد .نگاهی به قیمت مسکن شهر تهران در سال گذشته نشان میدهد
برای مثال در خرداد ،تیر ،مرداد و مهر رشد قیمت مسکن هر ماه  ۱۰تا ۱۱
درصد و در شهریور پنج درصد بوده است ،اما امسال در شهریور و مهر رشد
قیمت مسکن نزولی و در آبان امســال هم قیمت هر متر آپارتمان رشدی
اندک و معادل  1/2درصد را دارد .در آبان سال گذشته قیمت مسکن نسبت
به ســال قبل از آن (آبان  ۱۱۸ )۹۸درصد افزایش را تجربه کرد ،اما در آبان
امســال این عدد  ۱۷درصد است که نشــان میدهد تورم نقطهای قیمت
مسکن در آبان  ۱۴۰۰نسبت به آبان ســال  ۹۹بیش از ۱۰۰درصد کمتر

است .به این ترتیب آمار و ارقام نشان میدهد رشد قیمت مسکن با جهش
فاصله گرفته و آهنگ آن کند شده است .نکته قابل توجه در کاهش شتاب
قیمت مسکن مقایسه آن با نرخ تورم است .با توجه به کمتر بودن نرخ رشد
مسکن در آبان نســبت به نرخ تورم عمومی در همین ماه ،به نظر میرسد
افت شتاب رشد قیمت مســکن در ماههای آینده هم ادامه داشته باشد و
رشد قیمت مسکن کمتر از میزان تورم عمومی ماهانه باشد.
کاهش ساخت و ســاز و عرضه مســکن کمتر از میزان تقاضا ،عامل
مؤثری در افزایش قیمت مسکن بویژه در سه سال اخیر است .به گفته اقبال
شاکری ،عضو کمیســیون عمران مجلس «میزان تقاضای انباشته برای
مسکن حدود  ۱۲میلیون واحد است و ســاخت مسکن از یک میلیون در
سال باید بیشتر باشد تا تعادل ایجاد شود».
با توجه به کاهش شتاب قیمت مســکن بهویژه در چهار ماه اخیر ،در
بازار مسکن فعاالن این حوزه ،اجرای برنامه دولت برای ساخت ساالنه یک

مسکن استفاده کنیم .باید به سرعت کارها را پیش برد
تابتواندریافتاینسهمراعملیاتیکنیم.
در تالش برای حل اشکاالت قانون جهش
تولیدمسکندربودجه۱۴۰۱هستیم
وی همچنین بــا اظهار اینکه اشــکاالتی در قانون
جهش تولید مســکن وجود دارد ،گفــت :با همراهی
مجلس در تالش بــرای جبران مشــکالت در بودجه
 ۱۴۰۱هستیم .قاسمی در عینحال با اشاره به امضای
توافقنامــه و تفاهمنامه بــا چند مجموعه در کشــور
درخصوص طرح نهضت ملی مسکن ،تصریح کرد :یکی
از این مجموعهها ،بنیاد مســتضعفان است که حدود
یکهزار هکتار از زمینهای این بنیاد در سراسر کشور
برای اســتفاده در طرح نهضت ملی مسکن توافق شده
است .وزیر راهوشهرسازی ســازمان اوقاف را یکی دیگر
از مجموعههایی بیان کرد که با آن به توافق رسیدهاند و
اعالم کرد :بر اساس این توافقنامه میتوان از زمینهای
سازمان اوقاف در کشــور برای ساخت مسکن استفاده
کرد.دراینراستادربرخیازاستانهانیزاینتوافقانجام
شدهاستودرسایراستانهانیزتوسعهخواهدیافت.
بنیاد مسکن از بازوهای اصلی اجرای طرح
نهضتملیمسکناست
قاســمی عالوه بر این یکی از بازوهای اصلی اجرای
طرح نهضت ملی مسکن را بنیاد مسکن انقالب اسالمی
معرفی کرد و گفت :بنیاد مســکن انقالب اسالمی جزو
خانواده وزارت راهوشهرسازی بهشمار میرود که در ادوار
گذشته اقدامات موثر و مهمی را در حوزه مسکن کشور
و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی انجام داده است.
این بنیاد در بخش نهضت ملی مسکن نیز جزو یاران و
کمکهایاصلیاست.
وی درباره توافق با بنیاد مســکن انقالب اسالمی
توضیح داد :بر این اساس در ساخت واحدهای روستایی
و در شــهرهای کوچک و در هر جایی که بتوان از توان
آن بهره گرفت ،از کمک بنیاد مســکن انقالب اسالمی
استفاده خواهیم کرد .وزیر راهوشهرسازی ،بنیاد مسکن
انقالباسالمیرامجموعهایتوانمندوانقالبیبیانکرد
و گفت :همکاری بســیاری تنگاتنگی را با بنیاد مسکن
انقالباسالمیبرایاجرایطرحهاخواهیمداشت.
قاســمی تاکید کرد :الزم است اســتانها گزارش
آخرین وضعیت پیشرفت نهضت ملی مسکن در حوزه
زمین و ساخت و مشکالت موجود را به صورت هفتگی
ارائهکنند.

میلیون مسکن و شروع ثبتنام از متقاضیان مصرفی را عامل اثرگذار مهمی
در این روند میدانند.
چشمانداز بازار مسکن ،تولید ساالنه یک میلیون مسکن است که منجر
به کاهش تعداد متقاضیان در بازار مســکن میشود .هرچه عرضه مسکن
بیشتر باشد از تعداد متقاضیانی که ســالها در انتظار خرید خانه هستند،
کاسته میشود که این موضوع موجب ایجاد انتظار مثبت در بازار مسکن
میشود.انتظارمثبتبرکندشدنشتابقیمتمسکناثرگذاشتهاست.
از سوی دیگر در آبان امســال خریداران بیشــتری وارد بازار مسکن
شدهاند و تعداد آنها دو هزار نفر بیشتر از خریداران مسکن در مهرماه است.
در آبان ماه هفت هزار و  ۳۰۰معامله مســکن در شهر تهران انجام شده که
این عدد در مهرماه پنج هزار و  ۵۰۰نفر بوده اســت .این نکته نشاندهنده
بازگشت اعتماد خریداران به بازار مسکن است .به نظر میرسد متقاضیان
مسکن متقاعد شدهاند که قیمت مسکن به قیمت واقعی نزدیک شده است.

ستادتنظیم بازار درباره نرخ خودرو
به توافق نرسید

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه کارشناسان
ســتاد تنظیم بازار درباره نرخ خودروها به جمعبندی نرســیدهاند،
گفت :احتمال موکول شدن نشست ستاد تنظیم بازار به هفته آینده
و یا ثابت ماندن قیمتها ،وجود دارد.
به گزارش ایرنا ،در حالی که از  ۱۸آبانماه ،شــرکتهای سایپا
و ایرانخودرو مجوز افزایش قیمت محصوالتشــان را به ترتیب و
بهطور میانگین تا  ۱۶و  ۱۵درصد از ستاد تنظیم بازار دریافت کرده
بودند ،اما تنها  ۲روز بعد رئیسجمهوری با هدف حمایت از مصرف
کنندگان به این موضوع ورود کرد و ســپس وزیر صنعت دســتور
بازگشت به قیمتهای قبلی را صادر کرد.
پس از این تحوالت ،اعالم شد که بعد از بررسیهای همهجانبه،
قیمتهای جدید خودرو اعالم خواهد شد.
در روزهای اخیر نیز برخی رسانهها از احتمال افزایش متوسط
 ۱۰درصدی قیمت خودرو دو خودروساز بزرگ کشور و مطرح شدن
آن در جلســه چهارشنبه هفته جاری ســتاد تنظیم بازار خبر داده
بودند.
در این زمینه" ،محمدصادق مفتــح" مقام وزیر صنعت ،معدن
و تجارت در امور بازرگانی امروز (سهشنبه) در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایرنا در پاســخ به اینکه آیا قرار اســت فردا (چهارشنبه)
تصمیمی درخصــوص افزایش قیمت کارخانــهای خودروها اتخاذ
شود ،افزود :تعیین قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده،
اما اینکه این موضوع در دستور کار این هفته ستاد تنظیم بازار قرار
میگیرد یا خیر هنوز مشخص نیست.
وی تاکید کرد :انجام این کار ،مســتلزم کار کارشناسی از سوی
کارشناسان اســت و مطابق آنچه تاکنون اطالع دارم هنوز مقدمات
الزم فراهم نشده است و اعضا به جمعبندی نرسیده اند.
قائــم مقام وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت در امــور بازرگانی
خاطرنشــانکرد :اعضایی از ســازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان ،کارخانجات خودروسازی ،شورای رقابت و غیره در
این تیم کارشناســی حضور دارند و اگر این تیــم به نتیجه قطعی و
جمع بندی برای ارائه به ستاد تنظیم بازار رسیده بود ،تاکنون از آن
خبردار میشدم.
وی تصریحکــرد :باید منتظــر ارائه نظر کارشناســان بمانیم و
احتمال اینکه با توجه به شرایط موجود قیمتها دستخوش تغییر
نشده و ثابت باقی بماند حتی بیشتر است.
مفتح ادامــهداد :اگر این اجمــاع در هفته جاری انجام نشــود،
بررسی قیمتها به جلســه هفته آینده ســتاد تنظیم بازار موکول
خواهد شد.
وی در خصوص مطرح شدن کنار گذاشته شدن شورای رقابت از
تصمیمسازی در خصوص قیمت خودرو ،تاکید کرد :چنین مطلبی
که در برخی رسانهها مطرح شــده به هیچ عنوان درست نیست و به
هیچ وجه نمی توان این شــورا را از تصمیم ســازی در بحث خودرو
کنار گذاشت.
همچنین ،مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت،
معدن و تجارت نیز به ایرنا گفت :باید منتظــر ماند و دید آیا فرصت
اصالح قیمت به خودروسازان داده می شــود یا خیر؟ و هنوز اطالع
دقیقی از این موضوع در دست نیست.
"ســهیل معمارباشــی" خاطرنشــانکرد :مطابق رویه قبلی،
افزایش قیمت خودرو هر  ۶ماه یکبار با اعالم تورم از ســوی بانک
مرکزی توسط شــورای رقابت اعالن میشــد که همان نیز کفاف
افزایش هزینههای خودروسازان را نمیداد.
وی ادامهداد :با این حال همین افزایش نیز اکنون اعمال نشــده
و خودروسازان بیش از گذشته تحت فشار هستند .معمارباشی ابراز
امیدواریکرد :با یک تصمیم گیری منطقی از ســوی مسئوالن امر،
زنجیره تولید خودرو در کشــور اعم از خودروسازان ،قطعهسازان و
زنجیره تامین از حلقه باطل و زیاندهی ایجاد شده ،خارج شوند.
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