
گرچه نگرانی از هجوم سپرده های بانکی سررسیده شده 
به سمت بازار ارز، بانک ها را وادار به باالبردن نرخ سود و 
تحمیل زیان ناشی از آن، برای نگه داشت منابع کرد؛ اما در 
همین بین و در زمانی که مردم در تردید برای ورود به بازار 
پر ریسک ارز یا ماندن در بانک ها بودند، برخی نشانه ها و 
خبرها تصمیم گیری آنها را آسان تر کرده و تا حدی بازار ارز 

را به سود بانکی ترجیح دادند.
در  بانک ها  که  سپرده ای  حساب های  سررسید  آستانه  در 
شهریورماه سال گذشته و قبل از کاهش دستوری نرخ سود بانکی 
)حداکثر ۱۵ درصد( با سودهای باال باز کرده بودند، بانک مرکزی 
به آنها اعالم کرد که می توانند این سپرده ها را تا یک ماه دیگر 
تمدید کنند. دلیل هم این بود که در جریان التهابات بازار ارز و در 
زمانی که تمایل برای ورود منابع به این بازار باال بود، شبکه بانکی 
بتواند با جذب و نگهداری سپرده ها مانع از خروج پول و حرکت 
به سمت بازار ارز و سکه و تشدید نوسان شود؛ از این رو بانک ها 
نرخ سود در حساب های سپرده را در فاصله دوم شهریورماه به بعد 
افزایش داده و حتی سپرده های با سود ۲۳ درصدی افتتاح کردند.

به گزارش ایسنا، گر چه این نرخ سود تا پنج درصد باالتر از 
سود تسهیالت ۱۸ درصدی فعلی بوده و زیان باالیی را به بانکها 
تحمیل می کند، ولی ظاهرا ترجیح بر این بود که به هر ترتیبی 
شده سپرده ها در شبکه بانکی مانده و کمتر وارد بازارهای دیگر 
شود. اما در همین زمان بود که برخی خبرها و نشانه ها بار دیگر 
را دستخوش  بازار  و  داد  افزایش  را  تقاضای دالر  برای  هیجان 
نوسانات تندی کرد. ظاهرا بار دیگر سپرده های بانکی به سمت 
بازار ارز حرکت کرده و مردم ترجیح داده اند سرمایه گذاری را برای 
دالر انجام دهند. این در حالی است که حتی مشاهدات میدانی از 
بازار ارز در روزهای اخیر نیز از این حکایت داشت که مردمی که 
برای خرید آمده بودند، اغلب چک های بین بانکی به همراه داشته 
و حتی اظهار می کردند که بخشی از سپرده بانکی را برای خرید 

ارز آورده اند!
 تا حدود دو هفته اخیر قیمت دالر برای مدتی بین ۱۰ هزار تا 
۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در حال معامله بود، ولی بعد از برخی اعالم 
نظرها و نرخ گذاری ها جریان بازار معکوس شد. به اعتقاد تحلیلگران 
بازار، واکنش های برخی مسئوالن از جمله بانک مرکزی تاثیرگذار 
بوده و به بازار پیام خطر داده است. این در حالی است که گفت وگو 
با برخی مدیران بانکی برای پیگیری جریان تغییر سپرده ها در 

مدت اخیر و اثر آن بر بازار ارز با توضیحاتی از سوی آنها همراه 
بود؛ به طوری که اظهار می کنند که هر چند به نظر نمی رسیده 
است تا تمامی سپرده گذاران مایل به تمدید حساب های خود حتی 
با سودهای باالتر باشند، اما این انتظار وجود داشت که تا حدی 
مانع از التهاب بازار ارز شوند که در ابتدا تا حدی هم این گونه پیش 
رفت و با وجود این که حساب ها در خود بانک ها ثابت نماند و بین 
بانک ها جابه جا شد، ولی تا حدی در شبکه بانکی ماندگار بود؛ اما  
در ادامه زمانی که بانک مرکزی به صراحت اعالم کرد که قرار 
نیست ارزی به بازار تزریق شود، این نشانه ای برای مردم و فعاالن 
بازار ارز بود که ممکن است با کمبود ارز مواجه شده و باید نیاز خود 
را به سرعت تامین کنند. از سوی دیگر این انتظار وجود داشت که 
با کاهش عرضه، قیمت ها باالتر برود؛ از این رو تقاضا برای خرید در 

بازار با خارج کردن منابع از حساب های سپرده باال رفت و در کنار 
آن برخی خبرهای هیجانی دیگر موجب شد تا دالر تا مرز ۱۵ هزار 

تومان در هفته گذشته افزایش یابد.
همچنین بعد از آنکه بازار تا حدی تعدیل و تا ابتدای هفته 
قیمت ها تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته بود، بار دیگر 
شاهد بهم ریختگی بازار و رشد قیمت دالر تا ۱۴ هزار و ۹۰۰ 
تومان نیز بودیم. دلیل این موضوع نیز از نگاه برخی مدیران 
بانکی و البته تحلیلگران بازار تا حدی به پیام بانک مرکزی در 
هفته گذشته برای بازار ارز بر می گردد؛ به طوری که در ابتدای 
هفته با شروع توزیع ارز مسافرتی در بانک ها بانک مرکزی قیمت 
پایه را برای دالر حدود ۱۲ هزار  و ۶۰۰  تومان اعالم کرد. این 
نرخ هم سطح بازار آزاد بود و به مخاطبان بازار این پیام را میداد 

که ۱۲ هزار تومان می تواند کف قیمتی دالر باشد؛ از این رو بار 
دیگر هیجان در بازار باال رفت و قیمت ها از همان روز صعودی 
شد و تاکنون هم قیمت به کمتر از ۱۳ هزار تومان نرسیده و 
عمدتا بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان 
است. گرچه تمام ماجرای بازار ارز و نوسانان والتهابات آن محدود 
به این واکنش ها و سیاست ها نیست و عوامل متعدی باعث ایجاد 
این وضعیت شده است، ولی به نظر می رسد اعالم پیام هایی که 
اثر منفی بر بازار داشته، خود می تواند در شرایط فعلی به تشنج 
بیشتر بازار منجر شود. به گفته مدیران بانکی، بانک مرکزی باید 
بازار  ارز را از طریق سیاستگذاری ها کنترل کرده و تامین نیاز 
واقعی ارزی مردم از جمله ارزهای خدماتی از طریق صرافی ها و 

با توجه به  عرضه و تقاضا تامین و نرخ گذاری شود.

اقتصادی 5

افتتاح رسمی شرکت پتروشیمی مرجان عسلویه با 
حمایت بانک ملت

شرکت پتروشیمی مرجان عسلویه با حضور رئیس جمهوری، بیژن زنگنه 
وزیر نفت و امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در شهر عسلویه منطقه پارس 
جنوبی و با استفاده از تسهیالت بانک ملت به صورت رسمی به بهره برداری 

رسید.
پتروشیمی  بانک ملت، شرکت  ازروابط عمومی  نقل  به  ابتکار  به گزارش 
مرجان با ظرفیت ساالنه تولید ۱،۶۵۰،۰۰۰ تن گاز متانول از مهم ترین و 
بزرگ ترین تولید کنندگان این محصول و از مشتریان ارزنده بانک ملت است. 
بر اساس این گزارش، در آیین افتتاح این پروژه ملی، مسعود نصر اصفهانی 
مدیر امور بانکداری شرکتی بانک ملت و تعدادی از مدیران ارتباط با مشتری 
نیز به نمایندگی از این بانک حاضر شدند و سپس از بخش های مختلف 
پروژه بازدید کردند. حسن بیگی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی مرجان در 
این بازدید، با قدردانی از مساعدت های بانک ملت، گسترش روز افزون روابط 
فی مابین به ویژه در تامین مالی و راه اندازی و تکمیل سایت های جدید را 

خواستار شد.

تمدیدآخرین مهلت افتتاح حساب قرعه کشی سپرده 
های قرض الحسنه بانک انصارتا 27 شهریور1397

با توجه به استقبال و درخواست مشتریان و متقاضیان شرکت در نهمین 
مرحله قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک انصار، آخرین 
مهلت افتتاح حساب و تکمیل موجودی این قرعه کشی، تا 27 شهریور 

تمدید شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات، در نهمین مرحله قرعه کشی 
سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک انصار، امکان ویژه ای در سایت 
رسمی بانک به نشانی www.ansarbank.Ir ایجاد شده است تا متقاضیان 
به همراه خانواده محترمشان با مراجعه به آن سایت، نسبت به افتتاح سپرده 

قرض الحسنه پس انداز اقدام کنند.
قرض  سپرده های  قرعه کشی  مرحله  نهمین  در  گزارش،  این  براساس   
الحسنه پس انداز با حداقل ۵۰ هزارتومان موجودی و هر ۵۰ هزارتومان 
موجودی، یک امتیاز در یک روز،  به  ۱۱۰ نفر از دارندگان سپرده ها، 
جایزه هزارمیلیون ریالی،۱۱۰نفر جایزه ۲۵میلیون ریالی به عنوان کمک 
نفر جایزه ۱۵میلیون ریالی کمک  هزینه خرید صنایع دستی و به ۱۱۰ 
تعلق  نقدی  جوایز  دیگر،  نفر  هزاران  به  و  عالیات  عتبات  به  سفر  هزینه 

می گیرد.

 درآستانه فرارسیدن ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان)ع(

بانک صادرات ایران با »همیاران محرم« به خدمت 
عزاداران حسینی آمد

هیات های مذهبی کشور می توانند با استفاده از طرح »همیاران محرم« 
ویژه  تخفیفات  از  نیاز  مورد  ملزومات  تهیه  برای  ایران،  صادرات  بانک 

برخوردار شوند.
ایام  فرارسیدن  با  همزمان  ایران،  صادرات  بانک  روابط عمومی  گزارش  به 
سوگواری ماه های محرم و صفر، طرح »همیاران محرم« این بانک در راستای 
تبلیغات  سازمان  از  مجوز  دارای  مذهبی  هیات های  به  بهتر  خدمات  ارائه 
قرار  کار  دستور  در  کشور،  سراسر  مساجد  امنای  هیات  اعضای  و  اسالمی 
گرفته که با مشارکت در آن، امکان تهیه مناسب تر ارزاق و لوازم مورد نیاز این 
هیات ها از تعاونی های مصرف بانک صادرات ایران و فروشگاه های رفاه سراسر 

کشور با تخفیفات ویژه فراهم شده است.

در سی و دومین مرحله قرعه کشی

اسامی برندگان حساب های قرض الحسنه بانک رفاه 
اعالم شد

اسامی برندگان سی و دومین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های قرض 
الحسنه پس انداز بانک رفاه کارگران اعالم شد.

   مشتریان بانک رفاه می توانند با مراجعه به شعب و پورتال بانک به نشانی
 www.refah-bank.ir از نتیجه این قرعه کشی مطلع شوند.  

گفتنی است ۵۸ کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به ارزش یک میلیارد 
ریال، ۱۵۸ کمک هزینه خرید خودرو داخلی به ارزش هر یک ۲۰۰ میلیون ریال، 
۲۵۸ جایزه نقدی به ارزش هر یک ۵۰ میلیون ریال، ۳۵۸ کمک هزینه خرید صنایع 
دستی به ارزش هر یک ۵ میلیون ریال و ۱۹۹ هزار و ۱۶۸ جایزه نقدی هر یک به 
ارزش یک میلیون ریال از جوایز این مرحله از قرعه  کشی حساب های قرض الحسنه 

پس انداز بانک رفاه کارگران بود.

فراخوان شرکت ایساکو برای طراحی پوستر 
»خدمت رسانی زایرین اربعین حسینی«

راستای  در  )ایساکو(،  ایران خودرو  فروش  از  پس  خدمات  شرکت 
از  حسینی«  اربعین  زایرین  به  »خدمت رسانی  پوستر  طراحی 
به  دعوت  فراخوان  این  در  شرکت  برای  طراحی  حوزه  عالقمندان 

عمل می آورد.
شرکت ایساکو هر سال، همزمان با راهپیمایی بزرگ و پرشور هموطنان در مسیر 
قبله عشاق و کربالی معال، به عنوان متولی خدمات پس از فروش ایران خودرو، 
خدمات ویژه ای به زایرین ارائه می کند و با بهره گیری از اکیپ های مختلف شامل 
نمایندگی های مجاز، پایگاه و تعمیرگاه صحرایی، موتورسوار، امدادگر بالینی، امدادگر 
حمل، سرویس اتوکلیک و کانکس به صورت یک شیفت، دو شیفت و شبانه روزی و 
با دارا بودن تجهیزات و ادوات کامل و حضور نیروهای زبده و ماهر به خدمت رسانی 

می پردازد.

 غالمرضا سلیمانی:

پیشینه سندیکای بیمه گران ایران نشان از بلوغ صنعت 
بیمه دارد

سندیکای بیمه عصاره صنعت بیمه به شمار می آید و این بازوی توانمند و 
مغز متفکر بیمه باید در تمامی تصمیم سازی ها ورود کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا 
سلیمانی که در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران سخن می گفت با 
اعالم این مطلب از سندیکای بیمه گران به عنوان نماد بلوغ صنعت بیمه یاد کرد و 
افزود: در هم اندیشی حل مشکالت صنعت بیمه باید موضوعات اصلی و فرعی را از 
هم جدا کنیم و بخشی از مسایل در کمیته های تخصصی دنبال شود و بخش دیگر 

را سندیکای بیمه گران ایران برطرف کند.
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امکان پرداخت خودکار قبوض همراه اول از طریق سامانه ی بانک پرداخت ملت
پرداخت خودکار قبوض خطوط تلفن همراه اول ازطریق سامانه ی بانک پرداخت ملت امکان پذیر شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، از این پس مشتریان بانک ملت که به طور مستمر تراکنش هایی نظیر خرید شارژ، پرداخت قبض، پرداخت 

اقساط خرید کاال و خدمات انجام می دهند، می توانند با یک بار ثبت نام در این طرح و ارایه مجوز پرداخت بابت تراکنش مورد نظر، پرداخت های بعدی را به صورت خودکار به بانک یا شرکت ارائه دهنده خدمت بسپارند.

هجوم سپرده های بانکی سررسیده شده به سمت بازار ارز، بانک ها را وادار به باالبردن نرخ سود کرد

سود بانکی هم سد راه دالر نشد
اخبار

شریعتمداری:

دالر ۴۲۰۰ تومانی به طور موقت جواب داد

مدیرعامل بیمه آسیا:

دولت می تواند نقش بسزایی در توسعه بیمه های زندگی داشته باشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت در مقاطع زمانی مختلف به تناسب 
شرایط موجود سیاست های جدیدی در پیش گرفت و نرخ ارز 42۰۰ تومانی 

نیز سیاستی بود که به طور موقت جواب داد.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری افزود: با وجود تمام تالش هایی که در ۴۰ سال 
گذشته صورت گرفت، نتوانستیم آنطور که باید از بخش تولید حمایت کرده و جلوی 

فعالیت های سوداگرانه را بگیریم.
وی به فشار و تحریم دشمن بر صنایع اشتغالزای اشاره و تصریح کرد: خودروسازی، 

فوالد و پتروشیمی از جمله این صنایع هستند.
شریعتمداری به پیش فروش محصوالت یکی از خودروسازان در هفته های اخیر 
اشاره کرد و یادآور شد: در کسری از ثانیه، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تا پای معامله 

پیش رفتند اما سامانه به آن ها اجازه خرید نداد.
کاهش ارزش پول ملی به ضرر همه است

وی به موج روانی ایجاد شده در جامعه و گرایش مردم به تبدیل ریال به دالر اشاره 
کرد و افزود: اگرچه بسیاری در این حوزه قلم زدند اما مردم را آگاه نکردند که سود آتی 

آنان با کاهشی که به این ترتیب در ارزش پول ملی ایجاد می شود، حذف خواهد شد.
شریعتمداری بر لزوم به روز شدن قوانین مطابق شرایط جدید تاکید کرد و گفت: 
زمانی که دولت دالر ۴۲۰۰ تومانی را اعالم کرد همه استقبال کردند. دولت اعالم کرد 
هرکس برای واردات کاالهای غیرممنوعه ارز دولتی می خواهد، می تواند دریافت کند و 

این راهکار بطور موقت جواب داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تهدید دشمن مبنی بر اینکه از ۱۳ آبان مانع 
صادرات نفت ایران خواهدشد خاطرنشان کرد: دولت با تمهید مقدمات الزم تصمیم 
گرفت ارز دولتی به کاالهای اساسی و ویژه همچون دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص 

پیدا کند.
پرداخت مابه التفاوت ارزی از رانت خواری جلوگیری می کند

وی با اشاره به الزام شرکت های وارد کننده به پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تا سقف ۷۰۰۰ تومان، گفت: اگر این مابه التفاوت پرداخت نشود، رانت خواری ایجاد 

می شود زیرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاال وارد شده و به قیمت باالتر فروخته می شود.
شریعتمداری ادامه داد: مطابق بخشنامه جدید دولت، مواد اولیه تولید و قطعات 

یدکی از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف هستند.
پیشنهاد حذف موقا مالیات بر ارزش افزوده از تولید

وی همچنین بر ضرورت اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و گفت: هم 
اکنون این موضوع فشار زیادی به تولید کنندگان وارد کرده، در صورتی که مالیات بر 

ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی دریافت شود.
وزیر صنعت گفت: پیشنهاد می کنم برای کوتاه مدت حداقل مالیات بر ارزش افزوده 

در برخی حوزه های تولید حذف شود.
وی که در نشست با نمایندگان گیالن صحبت می کرد، با تاکید بر لزوم حفظ وحدت 
بین قوای سه گانه و همه مسئولین کشور برای پیشبرد امور گفت: سال گذشته ۶۰۰۰ 
واحد صنعتی در کشور به بهره برداری رسید که گیالن سهم قابل توجهی از این تعداد 

داشت.
او با بیان این که هم اکنون قریب به ۵۲ هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ در سراسر 
کشور در حال تاسیس است افزود: در گیالن نیز ۱۷۰۰ واحد صنعتی در حال طی 

کردن مراحل مختلف تاسیس هستند.
شریعتمداری با تاکید بر این که بالغ بر ۴۰۰ واحد صنعتی در گیالن باالی ۶۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارند، اظهار کرد: با همه مشکالت موجود، در زمینه احداث واحدهای 

صنعت روند رو به رشدی را طی می کنیم.

دولت به عنوان نهاد باالدس��ت و سیاس��ت گذار کالن اقتصادی می تواند نقش 
بسزایی در توسعه بیمه های زندگی داشته باشد.

به گزارش ابتکار به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، دکتر کاردگر، نایب رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در سمینار توسعه بیمه های زندگی با اشاره 
به لزوم تصحیح مسیر توسعه بیمه در کشور، گفت: به عنوان یک کارشناس بیمه 
اعتقاد دارم که می بایست مسیر توس��عه بیمه از طریق بیمه های زندگی انجام 
شود؛ چه بس��ا با این رویکرد ش��اهد جایگاه بهتر و باالتر بیمه در اقتصاد کشور 

باشیم.
مدیرعامل بیمه آس��یا با تاکید بر اینکه صنعت بیمه یک نهاد مالی است، اظهار 

داشت: در یک دهه گذش��ته برای پذیرش صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی 
مسیر پرفراز و نشیبی را طی کردیم و خوشبختانه امروز صنعت بیمه به عنوان یک 

نهاد مالی در کنار سایر نهادهای مالی در اقتصاد کشور فعالیت دارد.
نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا با انتقاد از نادیده گرفته شدن نقش صنعت 
بیمه در مقرره های باالدستی و سیاست گذاری های کالن اقتصادی، بیان داشت: 
نادیده گرفتن نقش بیمه به ضعف صنعت بیمه کشور بر می گردد که نتوانسته 

است نقش خود را در اقتصاد کالن کشور تبیین و برجسته کند.
دکتر کاردگر با تصریح غفلت از بیمه های زندگی به عنوان یک ابزار تامین مالی 
مناسب، گفت: بیمه های زندگی یک ابزار بس��یار مناسب تامین مالی است که 

توانمندی منحصر به فردی در جذب نقدینگی جامع��ه دارد و این تاثیرگذاری 
زمانی خود را نشان می دهد که صنعت بیمه از طریق بیمه های زندگی به بخش 

واقعی اقتصاد متصل و مرتبط شود.
مدیرعامل بیمه آسیا افزود: با اتصال صنعت بیمه به بخش واقعی اقتصاد و حضور 
در پروژه های متعدد اقتصادی شاهد اشتغال، تولید، ش��کوفایی و ... در تمامی 

عرصه های اقتصادی خواهیم بود.
نایب رییس هیأت مدیره در پایان با تاکید بر لزوم هماهنگی سه نهاد مالی بانک، 
بیمه و بورس اظهار امیدواری کرد که با هماهنگی این س��ه نهاد مالی، ش��اهد 

توانمندی همزمان این سه نهاد در مسیر توسعه اقتصادی کشور باشیم.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی 
تهران به مردم هشدار داد که قیمت های نجومی که برای خودرو در 
برخی سایت های خرید و فروش اینترنتی اعالم می شود نادرست و 

اصطالحا فِیک است و نباید آنها را مبنا قرار داد.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فراگیر شدن 
سایت های خرید و فروش اینترنتی و همچنین شبکه های اجتماعی 
بستری برای سوءاستفاده و جوالن دالالن بازار خودرو ایجاد کرده 
است. وی با اشاره به اینکه هر کسی می تواند بدون هزینه و با 
سایت های  در  را  خود  مدنظر  آگهی  وقت،  دقیقه  چند  صرف 
خرید و فروش اینترنتی منتشر کند، خاطرنشان کرد: در همین 
مورد پدیده جدیدی که در بازار خودرو با آن مواجه هستیم درج 
قیمت های نجومی و غیرواقعی و پرت برای خودرو از سوی دالالن 
در سایت های خرید و فروش اینترنتی همچون دیوار و باما است. 
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران 
ادامه داد: به عنوان مثال موجی که درباره پراید ۴۵ و ۵۰ میلیون 
تومانی در جامعه به راه افتاد مربوط به همین دسته از اقدامات 
بود در حالی که در بازار واقعی خودرو به هیچ وجه شاهد چنین 

قیمت هایی نبودیم. وی افزود: متاسفانه فراگیر شدن شبکه های 
اجتماعی نیز به این فضا دامن زده است به گونه ای که قیمت های 
پرت و غیرواقعی درج شده در سایت های خرید و فروش اینترنتی 
در شبکه های اجتماعی به ویژه کانال های تلگرامی منتشر و دست 
به دست می شود و می گویند فالن خودرو به فالن قیمت رسید در 
حالیکه در بازار واقعی خودرو چنین اتفاقی نیفتاده است. موتمنی 
با بیان اینکه مصرف کنندگان باید دقت کرده و فریب این افراد 
را نخورند، تصریح کرد: ما بارها اعالم کرده ایم که مسووالن باید 
تدابیری برای فعالیت سایت های خرید و فروش اینترنتی بیندیشند 
و مانع از اعالم قیمت های نجومی و غیرواقعی برای خودرو و دیگر 
کاالها شوند زیرا اینگونه اقدامات موجب به هم ریختن بازارها 
می شود. در این زمینه مردم قیمت های واقعی بازار خودرو را از 
رسانه های رسمی همچون خبرگزاری ها و صداوسیما دنبال کنند.

به گزارش ایسنا، پیش از این در گزارشی عنوان شد در حالیکه 
دالالن و واسطه های بازار خودرو، قیمت های نجومی و تخیلی برای 
خودروهای داخلی عنوان می کنند خبری از سازمان های نظارتی و 

برخورد با گران فروشان نیست.

هشدار به مصرف کنندگان:

قیمت های نجومی خودرو »ِفیک« است


