
بانک مرکزی نشان می دهد سهم چک های  آمارهای   
رمزدار در مبادالت فعاالن اقتصادی کم شده به طوری که 
در آذر ماه گذشته به ازای صدور حدود 939 هزار فقره از 
این نوع چک، بیش از 295 هزار میلیارد تومان در اقتصاد 

ایران جابجا شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، چک تضمین شده رمزدار یکی 
از انواع چک های بانکی است که برای صدور آن نیاز به داشتن دسته 
چک نیست بلکه هر فردی می تواند با مراجعه به بانکی که در آن 

حساب دارد درخواست صدور چک تضمین شده کند.
چک تضمین شده رمزدار در وجه حامل یا درخواست کننده صادر 
می شود و اعتبار آن از طرف بانک تضمین می شود؛ در زمان صدور 
چک تضمینی، مبلغ آن از حساب فرد کسر شده و در نتیجه چک 

حکم پول نقد را دارد.
تا پیش از آذرماه هرکسی می توانست با بردن این نوع چک ها 
به بانک، مبلغ را دریافت کند اما با تصمیم شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا امکان ظهرنویسی و انتقال چک به غیر از بین 
رفت؛ هدف از این کار که به پیشنهاد بانک مرکزی انجام شد، مدیریت 

بهتر نقدینگی در کشور بود.
پس از آن به دارندگان این چک ها فرصت داده شد که در مدت 
یک ماه نسبت به پاس کردن چک های خود در شبکه بانکی اقدام 

کنند که این مهلت اواسط دی ماه به اتمام رسید.
اکنون آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در ماه های آبان 
و آذر امسال سهم صدور چک های رمز دار در شبکه بانکی کشور 
کاهش یافته است؛ در آبان از نظر تعداد 12.2 درصد و در آذر ماه 
4.3 درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در کشور کاسته شد 
که این روند کاهشی در زمینه کاهش مبلغ چک نیز وجود داشت 
به طوری که 16.5 درصد از ارزش این چک ها در آبان و 1.6 درصد 

در آذرماه کم شد.
بر این اساس از ابتدای امسال در مجموع هشت میلیون و 886 
هزار و 200 فقره چک رمزدار در شبکه بانکی کشور صادر شده که 
مجموع ارزش آن 2 تریلیون و 184 هزار 278 میلیارد و 510 میلیون 

تومان بوده است.
 چک های رمزدار وصولی

آمارها نشان می دهد در آذرماه در کشور بیش از 939 هزار فقره 
چک رمزدار به ارزشی افزون بر 295 هزار و 200 میلیارد تومان 

وصول شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.3 
درصد و 1.6 درصد کاهش داشته است.

در ماه یاد شده در استان تهران حدود ٣١٨ هزار فقره چک رمزدار 
به ارزش بیش از 245 هزار و 900 میلیاد تومان وصول شد و به این 
ترتیب 48.7 درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان 
تهران )33.8 درصد(، خراسان رضوی )7.5 درصد( و اصفهان )7.4 
درصد( وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر 

استان ها داشته اند.
همچنین 87.3 درصد از ارزش چک های یاده شده در استان های 
تهران )83.3 درصد(، اصفهان و خراسان رضوی )هر یک 2 درصد( 

وصول شده است.

 پیشتازی چک های رمزدار در جابجایی نقدینگی
در آذرماه امسال در کشور بیش از 6.1 میلیون فقره چک در شبکه 
بانکی کشور وصول شد که از این تعداد حدود 5.2 میلییون فقره چک 
عادی بود و بقیه به چک های رمز دار اختصاص دارد؛ در مجموع در 
کشور 84.6 درصد از کل تعداد چک های وصولی عادی و 15.6 

درصد رمزدار بوده است.
با توجه به اینکه در ماه آذر 352 هزار و 100 میلیارد تومان از 
نقدینگی کشور توسط چک جابجا شد، بیش از 56 هزار و 800 
میلیارد تومان آن برعهده چک های عادی و 295 هزار و 200 میلیارد 
تومان آن با چک رمزدار بوده است؛ به عبارتی در کل کشور 16.1 
درصد از کل ارزش چک های وصولی عادی و 83.9 درصد رمزدار 

بوده است.
 مهرماه رکورددار صدور چک های رمزدار

نگاهی به روند صدور چک های رمزدار از ابتدای امسال نشان می 
دهد در پنج ماه اردیبهشت، تیر، مرداد، شهریور و مهرماه بیشترین 
که  است  بانکی کشور وصول شده  در شبکه  رمزدار  تعداد چک 
مردادماه با صدور یک میلیون 178 هزار فقره چک، رکورد بیشترین 

تعداد چک های رمزدار را دارد.
اما از نظر ارزشی، رکورد بیشترین میزان چک های مبادله ای در 
مهرماه بوده که بیش از 359 هزار و 250 میلیارد و 800 میلیون 
تومان از نقدینگی کشور با استفاده از یک میلیون و 118 هزار و 100 

فقره چک جابجا شد.

اقتصادی 5

 وزیر تعاون: 

14 میلیون خانوار ایرانی بسته حمایتی دریافت کردند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون نیمی از جمعیت کشور 
بسته حمایتی دریافت کرده اند، گفت: این بسته بین 14 میلیون خانوار 

توزیع شده است.
»محمد شریعتمداری« امروز)یکشنبه( در حاشیه چهل و نهمین جلسه شورای 
عالی حفاظت فنی در محل این وزارتخانه در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر اینکه آیا 
افراد بیمه نشده نیز مشمول دریافت بسته حمایتی می شوند؟ اظهارداشت: افرادی 
که نام آنها در فهرست بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار ندارد اما خود را واجد 
شرایط دریافت بسته حمایتی می دانند، باید به نهادهای حمایتی مراجعه کنند 
تا پس از بررسی درخواست آنها در نوبت های بعدی مشمول دریافت کمک های 

حمایتی شوند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در مرحله نخست توزیع بسته حمایتی، 
همه افرادی که در نوبت ثبت نام برای نهادهای حمایتی بودند، مشمول دریافت 

بسته حمایتی شده اند.
وی با بیان اینکه قالیبافان، کارگران ساختمانی و زنبورداران نیز بسته حمایتی 
دریافت کرده اند، تصریح کرد: برای اجرای آخرین بخش از مرحله نخست توزیع 
بسته حمایتی، 145 میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین 
شد تا بتوانیم به بیش از 6.5 میلیون نفر کارگری که نام آنها در فهرست بیمه تامین 

اجتماعی قرار داشت این بسته حمایتی پرداخت شود.
شریعتمداری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تا پایان سال مرحله دوم 
توزیع بسته های حمایتی اجرایی می شود؟ گفت: طبق دستور رئیس جمهوری، 
باید سازمان برنامه و بودجه اعتبار الزم برای توزیع بسته حمایتی میان افراد تحت 

پوشش نهادهای حمایتی را تامین کند.
به گزارش ایرنا، پیش از این اعالم شده بود که ارزش بسته حمایتی برای خانوار 
یک نفره 100 هزار تومان، خانوار دو نفره 150 هزار تومان، خانوار سه نفره 200 
هزار تومان، خانوار چهار نفره 250 هزار تومان، خانوار پنج نفره 300 هزار تومان 

است.
به گفته رحیم اردالن معاون سازمان تامین اجتماعی، تا پایان امسال باید سه 
نوبت بسته حمایتی برای گروه های مشمول پرداخت شود که ارزش مجموع این 

سه بسته 600 هزار تومان است. 

بهترین مقاصد خرید ملک در خارج از کشور در سال 
۲۰1۹

با توجه به تقویت ارزش دالر در برابر ارزهای دیگر، خریدارانی که قصد 
خرید ملک در خارج از کشور را دارند با گزینه های بهتری روبرو هستند.

به گزارش ایسنا، نشریه فوربس نام 4 کشور برتر برای خرید ملک در خارج از کشور 
را معرفی کرده است که هر چهار کشور در آمریکای جنوبی قرار دارند. این چهار 
کشور عبارت اند از: برزیل واحد پول:رئال. کنترل ارزی:دارد میزان تقویت دالر در برابر 
ارز محلی در سال گذشته: 16.5 درصد میزان تقویت دالر در برابر ارز محلی از سال 
2013:  بیش از 90 درصد طی سال های اخیر برزیل توانسته است خود را از یکی 
از فقیرترین کشورهای جهان به یک اقتصاد در حال ظهور تبدیل کند. آب و هوای 
برزیل دارای تنوع زیادی است و سواحل این کشور همه ساله میزبان گردشگران 
زیادی است. اتباع هلندی و آلمانی زیادی به این کشور آمده اند تا در صنعت شکر، 
نارگیل و قهوه این کشور سرمایه گذاری کنند. کلمبیا واحد پول: پزو. کنترل ارزی: 
دارد میزان تقویت دالر در برابر ارز محلی در سال گذشته:16 درصد میزان تقویت 
دالر در برابر ارز محلی از سال 2013:  81 درصد سازمان  ای ای آر پی این کشور 
را در سال 2010 به عنوان یکی از پنج مقصد برتر برای دوران بازنشستگی معرفی 
کرد. علی رغم کنترل های سختگیرانه بر خروج ارز و نظام اداری پیچیده، کلمبیا یکی 
از ارزان ترین کشورها برای خرید ملک در جهان است و از 17 برنامه مختلف به 
متقاضیان خرید ملک که قصد سرمایه گذاری در این کشور را دارند اقامت می دهد.

مکزیک واحد پول: پزو کنترل ارزی: ندارد میزان تقویت دالر در برابر ارز محلی 
در سال گذشته:5.5 درصد میزان تقویت دالر در برابر ارز محلی از سال 2013:  58 
درصد مکزیک دارای بیشترین جمعیت مهاجر امریکایی در جهان است و حدود یک 
میلیون آمریکایی به این کشور مهاجرت کرده اند. 500 هزار آمریکایی نیز اقدام به 
سرمایه گذاری در بازار امالک این کشور کرده اند. شیلی واحد پول: پزو. کنترل ارزی: 
ندارد میزان تقویت دالر در برابر ارز محلی در سال گذشته:7.8 درصد میزان تقویت 
دالر در برابر ارز محلی از سال 2013:  46 درصد شیلی با زیرساخت های مدرن 
و سطح باالی استاندارد زندگی، یکی از جذاب ترین مقاصد برای دوران بازنشستگی 
است. این کشور با گذار از دوران خونین دیکتاتوری های دهه 80 و 90 میالدی، 

اکنون کشوری آرام و با ثبات است.  

رشد 1۲.6 درصدی صدور پروانه ساختمان در تابستان 
امسال

مرکز آمار ایران اعالم کرد: شهرداری های کشور تابستان امسال 33 هزار 
و 457 پروانه ساختمان صادر کردند که نسبت به تابستان پارسال 12.6 

درصد و نسبت به بهار امسال 2.4 درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مرکز آمار ایران نتایج طرح گرد آوری اطالعات 
پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور را امروز )یکشنبه( 
منتشر کرد. پیش بینی شهرداری های کشور این بود که تابستان امسال 94 هزار و 
932 پروانه احداث واحد مسکونی صادر شود که این پیش بینی نسبت به تابستان 
پارسال 15.4 درصد و در مقایسه با بهار امسال 4.7 درصد رشد داشت اما این میزان 
محقق نشد. متوسط کشوری تعداد واحد مسکونی در هر پروانه  احداث ساختمان 
٢.٨ واحد بود. مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان  
در تابستان امسال حدود 17 هزار و 660 هزار مترمربع بود که نسبت به فصل گذشته 

١.٣ درصد و نسبت به تابستان پارسال حدود ١٤.٤ درصد افزایش یافت.
امسال،  تابستان  بود  بینی کرده  تهران پیش  این گزارش، شهرداری  براساس 
21 هزار و 47 پروانه واحد مسکونی صادر شود که نسبت به فصل گذشته حدود 
٧.١ درصد و نسبت به تابستان پارسال حدود ١٢.١ درصد افزایش داشت.  مجموع 
مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان  صادرشده از سوی شهرداری  تهران 
در تابستان امسال بیش از سه هزار و 882 هزار مترمربع بودکه نسبت به بهار امسال 

حدود ٩.٨ درصد و نسبت به تابستان پارسال حدود ٩.٦ درصد بیشتر شد.
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 راه اندازی 15 زیرمجموعه سامانه جامع روابط کار در دهه فجر
معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی 15 زیرمجموعه سامانه جامع روابط کار در ایام دهه مبارک فجر خبر داد. حاتم شاه کرمی امروز )یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: سامانه جامع روابط 

کار به طور آزمایشی در چهار اداره کل اجرا شده است. وی افزود: این سامانه از نظر سخت افزاری و نرم افزاری اشکاالتی داشت که در دست رفع قرار دارد. به گزارش ایرنا، »سامانه جامع روابط کار« در چهار اداره کل با همراهی دفترهای خدمات 
الکترونیک برای شفاف سازی قراردادهای کاری و جلوگیری از انعقاد قراردادهای سفید به طور آزمایشی به مرحله اجرا درآمد.

طبق آمارهای بانک مرکزی

 سهم چک های رمزدار در مبادالت اقتصادی کم شد
اخبار

طبق برنامه اعالمی بانک مرکزی

 سود روزشمار از امروز در شبکه بانکی ممنوع است

 چین پایین ترین رشد اقتصادی ۲8 سال گذشته را تجربه کرد

طبق برنامه اعالمی بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار به سپرده های 
کوتاه مدت مشتریان بانک ها از امروز )دوشنبه، یکم بهمن ماه( ممنوع است 

و بانک ها باید برای این سپرده ها سود ماهانه بپردازند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، شورای پول و اعتبار 20 آذرماه امسال مقرر کرد: 
»معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به 
ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود 

سپرده های مزبور باشد«.
بر این اساس »از ابتدای بهمن ماه امسال، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده 
های کوتاه مدت عادی باید براساس این رویکرد انجام شود؛ ضمن آنکه طبق مصوبه 
های قبلی شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه 

مدت عادی 10 درصد ساالنه است.«
علت این تصمیم شورای پول و اعتبار این بود که با وجود آنکه حداکثر سود 
بابت حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک ها 10 درصد است اما 
در حدود 2 سال گذشته بانک ها برای جذب مشتری و تامین مالی خود، اگر 
پول مشتری کمتر از یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی می ماند نیز بابت آن 

سود پرداخت می کردند.
شرایط به گونه ای شده بود که بسیاری از صاحبان سرمایه، پول های خود را در 
حساب های کوتاه مدت نگهداری می کردند؛ با این کار هم سرمایه آنها همچون 
حساب های یکساله در بانک قفل نبود که بخواهند بابت برداشت از آن جریمه بپردازند 

و هم می توانستند سود دریافت کنند.

به گفته »محمدرضا جمشیدی« دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های 
اعتباری، در سال های اخیر حساب های سپرده کوتاه مدت به پارکینگ پولی تبدیل 
شده بود و صاحب حساب هر موقع که پولی اضافی داشت به این حساب واریز می 

کرد و به مرور آن را هزینه می کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود می گرفت.
وی افزود: بانک ها حداقل زمان رسوب پول در حساب کوتاه مدت مشتری را 10 روز 
حساب می کردند و به میزانی که پول در حساب مانده بود، سود به آن می پرداختند 
که با این مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت هم این حساب ها سامان می یابد و 

هم از هزینه های بانک ها کم می شود.
به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی مانده 

باشد تا به آن سود 10 درصدی تعلق گیرد.
ویژگی دیگر این مصوبه اینکه، ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر کرده و از 
سیال بودن نقدینگی می کاهد زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکال هایی 

که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح می شد، حساب های کوتاه مدت بود.
دارندگان حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت البته با ارقام کالن، این توان را 
داشتند که در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، 
بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش می کشیدند 

و هم از بانک ها بابت حداقل 10 روز رسوب پول سود می گرفتند.
کارشناسان معتقدند، اجرای این مصوبه در شبکه بانکی سبب ایجاد تعادل بهتر در 

منابع بانک ها می شود.
بر مبنای آخرین آمار بانک مرکزی در پایان مهر ماه امسال، حجم نقدینگی محبوس 

در سپرده های بانکی 13 هزار و 383 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده که از این 
رقم پنج هزار و 66 میلیارد و یکصد میلیون ریال در سپرده های کوتاه مدت و هشت 

هزار و 317 میلیارد و 700 میلیون ریال در سپرده های بلند مدت قرار داشته است.

تبعات جنگ تجاری چین و آمریکا باعث شد تا پکن سال 2018 میالدی افت 
و خیز زیادی را در اقتصاد متحمل شود و رشد اقتصادی این کشور در این 

سال به پایین ترین رقم در 28 سال گذشته برسد.
به گزارش ایرنا اداره ملی آمار چین روز دوشنبه رشد اقتصادی این کشور را در سال 
2018 میالدی 6.6 درصد اعالم کرد و افزود: پکن تالش خواهد کرد از کاهش بیشتر 

این رشد در سال 2019 میالدی با حمایت های بیشتر مالی و پولی جلوگیری کند.
تعرفه های آمریکا بر اساس اعالم این اداره باعث شده است تا مصرف در چین 
بشدت کاهش پیدا کند و به دلیل پایین آمدن تقاضا، رشد اقتصادی نیز پایین آمده 
است. چین که در یک دهه گذشته یک سوم از رشد اقتصادی دنیا را به خود اختصاص 
داده نگران تضعیف این فرایند است و پیش بینی می شود رشد سال 2019 میالدی 

بین 6 تا 6.2 درصد باشد.

دولت چین همچنین نگرانی های زیادی دارد که مبادا بسته شدن کارخانه ها و 
پایین آمدن تقاضا موجب از دست رفتن شغل های بسیاری شود در همین راستا 

بعید نیست بسته های محرک اقتصادی در سال جاری میالدی در نظر گرفته شود.
رشد اقتصادی چین در سال 2017 میالدی به 6.8 درصد رسید این رقم در سه 
ماهه پایانی سال 2018 میالدی هم 6.4 درصد هم کاهش یافت که پایین ترین رقم 
از سال 1990 میالدی است. چن شینگ دونگ اقتصاددان شرکت بی ان پی چین 
می گوید وضعیت می تواند نگرانی های زیادی برای سرمایه گذاران ایجاد کند و آنها 

نیز نمی توانند انتظارهای زیادی داشته باشند.
وی افزود که سال 2019 میالدی برای چین سال دشواری خواهد بود این کشور 
باید همزمان تورم، رکود و بورس را کنترل کرده و با موج منفی تعرفه های آمریکا 

مقابله کند و اجازه سقوط اقتصادی ندهد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
یکی از محورهای اصلی مورد نظر وزارت صنعت، تامین 
این زمینه  برای تولید خودرو است و در  نقدینگی الزم 
دستکم چهار هزار میلیارد تومان به خودروسازی اختصاص 

می یابد.
به گزارش ایرنا از تارنمای اطالع رسانی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، »فرشاد مقیمی« یکشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه 
مدیرعامل سایپا در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)ایدرو( افزود: صنعت خودرو سهم 25 درصدی در اقتصاد صنعتی 
کشور دارد و بیش از 110هزار نفر در این صنعت و افزون بر 500 
هزار نفر در صنوف مرتبط با آن مشغول به کارند که نشان از 

مسئولیت سنگین مسئوالن در قبال این صنعت دارد.
ظهر دیروز)یکشنبه( هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا در 
حکمی »سیدجواد سلیمانی« را به عنوان مدیرعامل جدید این 
شرکت، جایگزین محمدرضا سروش کرد. سروش، 23 مهرماه 
امسال به عنوان مدیرعاملی این شرکت جایگزین »محسن قاسم 

جهرودی« شده بود.
 ضرورت تسریع در تحویل تعهدات به مشتریان

مقیمی در ادامه تاکید کرد: همه باید کمک کنیم این صنعت 
بتواند بار دیگر به شرایط گذشته بازگردد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعهد 132 
هزار دستگاهی سایپا به مشتریان اشاره کرد و تالش مدیریت 
جدید شرکت در تحویل هر چه سریع تر این خودروها را خواستار 

شد.
 استفاده از ظرفیت های مشترک خودروسازان

در این مراسم »شهریار طاهرپور« سرپرست سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران )ایدرو( نیز یادآور شد: ساماندهی و منطقی 
سازی فضای بازار خودرو با در نظر گرفتن الزام های بنگاهداری، 
رعایت حقوق مصرف کنندگان و شرایط خاص اقتصادی کشور از 

موضوع های جدی در این بخش است.
وی، نقش خودروسازان به عنوان هسته های اصلی تولید و 
عرضه کاال در تنظیم بازار را جدی توصیف و تاکید کرد: کاهش 
هزینه های تولید، افزایش بهره وری و استفاده از ظرفیت های 
شرکت های دانش بنیان برای بهینه کردن داخلی سازی با روش 
های بازمهندسی و نیز اشتراک آفرینی بین خودروسازان در بخش 
هایی مانند تحقیق و توسعه می تواند مدلی موثر برای توسعه این 

صنعت باشد.
مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا نیز در این مراسم، 
بر لزوم توجه بیشتر به تولید محصوالت جدید و افزایش رضایت 

مشتریان تاکید کرد.
محصوالت  را  سایپا  مشکالت  از  یکی  سلیمانی«  »میرجواد 
مراکز  و  دانشگاه ها  کمک  با  باید  گفت:  و  کرد  بیان  تولیدی 

تحقیقاتی تولیدهای جدیدی داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، سلیمانی دانش آموخته مهندسی مکانیک از 
دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی و مدیریت اجرایی از 

سازمان مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد است.
قائم مقام ارشد مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، ریاست 
هیات مدیره شرکت ایران خودرو در بالروس و سنگال، قائم مقام 
مدیرعامل شرکت مگاموتور و ریاست هیات مدیره سایپا یدک از 

جمله سوابق سلیمانی در صنعت خودروسازی است.
مدیرعاملی پتروشیمی تبریز و امیرکبیر، از دیگر سوابق مدیریتی 

سلیمانی است.

 معاون وزیر صنعت:

4هزار میلیارد تومان نقدینگی دراختیار خودروسازان قرار می گیرد


