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تغییر مدیرعامل سایپا بدون کاهش قیمت!

مدیر عامل سایپا به فاصله سه ماه از انتصاب
تغییر کرد .تغییری که اگرچه برخی رسانه ها آن
را به دو بار افزایش قیمت طی یک هفته گذشته
این خودروسازی ربط داده اند ،اما این تغییر
بدون اشاره به بازگرداندن قیمت ها به قبل از
دومین دور افزایش قیمت ها و بیانیه سایپا که
از اصرار این خودروسازی به افزایش قیمت ها
حکایت دارد ،نشان داد که تغییر مدیرعامل
سایپا حداقلفعالبهمعنایمنتفیشدندومین
دور افزایش قیمت ها نیست.دیروز هیئت مدیره
سایپا ،مدیر عامل این شرکت را که تنها حدود
سه ماه از ریاستش میگذشت ،تغییر داد .وی
 23مهرماه به این سمت منصوب شده بود .به
گزارش تسنیم ،هیئت مدیره سایپا ،همچنین
در حکمی ،سید جــواد سلیمانی را به عنوان
مدیرعامل این شرکت منصوب کرد .در سوابق
سلیمانی ،قائم مقام ارشــد مدیرعامل گروه
صنعتی ایــران خــودرو ،ریاست هیئت مدیره
شرکت ایران خودرو در بالروس و سنگال ،قائم

مقاممدیرعاملشرکتمگاموتوروریاستهیئت
مدیره سایپا یدک دیده می شود.با این حال،
دیروز وزیر صنعت گفت :به عنوان مثال روزی
که من آمدم دوستانی در این بخش مصاحبه
کردندوگفتهبودندخودروسازیتادوهفتهدیگر
تعطیلمیشود.بنابراینمابالفاصلهجلساتیرا
برگزار کردیم و متوجه شدیم حرفشان منطقی
است .ولی از طرف دیگر با این مشکل مواجه
بودیم که این خودروسازان صدها هزار خودرو
را پیشفروش کــرده و تعهداتی به مــردم داده
بودند.رحمانی اضافه کرد :متاسفانه برخی از
خودروسازانگالیهداشتندکهقیمتمحصوالت
آن ها کم است بنابراین ما تاکید داشتیم که اول
باید تعهدات قبلی خود را پاسخ دهند و برای
محصوالت بعدی میتوانند افــزایــش قیمت
داشته باشند .حتی من به یکی از خودروسازان
گفتم لزومی نــدارد که شما بــرای پراید10 ،
میلیون ضرر بدهید؛ تولید نکنید ،بروید سراغ
محصوالت دیگر ی که ضرر نکنید!

اخبار
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وزیر کار با اشاره به توزیع نخستین بسته حمایتی بین  14میلیون خانوار خبر داد:

دستور رئیس جمهور برای فراهم کردن مقدمات دومین بسته حمایتی
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دستور
رئیس جمهور گفت :تاکنون  ۱۴میلیون خانوار از
جمله  6.5میلیون کارگر ،سبد حمایتی دریافت
کردهاند و اگر کسانی باشند که خود را مشمول
قانوندریافتبستهحمایتیمیدانندبایدتقاضای
خود را به مراجع حمایتی اعالم کنند.به گزارش

فارس ،محمد شریعتمداری درباره سبد حمایتی
کارگرانگفت:باتامیناعتباریکهازسویسازمان
برنامه و بودجه انجام شد و بر اساس قانون مصوب
همه گروههایی که باید از بسته حمایتی نوبت اول
برخوردار میشدند ،بسته را دریافت کردند و۱۴۵
میلیارد تومان آخرین مبلغی بود که سازمان برنامه

و بودجه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داد
تاآخرینبخشازمرحلهاولبستهحمایتیپرداخت
شود.ویادامهداد:کسانیکهتابهحالسبدحمایتی
رادریافتکردندتقریبانیمیازجمعیتکشورو۱۴
میلیونخانوارراشاملمیشوندواگرکسانیباشند
که خود را مشمول قانون دریافت بسته حمایتی

میدانند باید تقاضای خود را به مراجع حمایتی
اعالم کنند که اگر الزم باشد تحت پوشش کمیته
امداد یا بهزیستی قرار بگیرند و مشمول این بسته
شوند.وزیرکارگفت:دستوررئیسجمهوراینبوده
که برای نوبت دوم پرداخت بسته حمایتی ،سازمان
برنامهوبودجهمقدماترافراهمکند.

محاسبه سود حساب های کوتاه مدت از امروز ،ماه شمار می شود

خداحافظی با سود روزشمار

طبق مصوبه شــورای پــول و اعتبار ،که از امــروز
اجــرایــی مــی شــود ،بانک هــا موظف هستند در
محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت ،مبنا را از
حداقل مانده روزانه به حداقل مانده ماهانه تغییر
دهند .به گزارش خراسان در بخشنامه اخیر بانک
مرکزی که بعد از تصویب شورای پول و اعتبار به

بانک ها ابــاغ شده اســت ،ضمن اشــاره به تغییر
مبنای محاسبه سود از ماه شمار به روزشمار در
سال های دور بنا بر مقتضیات روز ،توضیحاتی
دربــاره لزوم بازگشت به مبنای ماهانه ارائه شده
است .در این باره به مشکالت بانک ها و لزوم عبور
از تنگناهای مالی بانک ها اشاره شده و همچنین

به لزوم کاهش سیالیت نقدینگی تاکید شده است.
به این ترتیب به نظر می رسد این سیاست جدید از
سوییبهعنوانیکمسکنبرایوضعیتمالیبانک
ها اتخاذ شده است و از سوی دیگر تالش دارد بر
نقدینگی لجام زده و از آثار سوء آن در اقتصاد کالن
بکاهد ،اماایناتفاقچگونهرخمیدهد؟درشرایط

فعلی،سودکوتاهمدتبراساسحداقلماندهدرهر
روز محاسبه می شود .بنابراین اگر شما طی چند
روز از ماه ،پول را خارج کنید ،برای روزهایی که در
حسابتان پول بوده ،سود دریافت خواهید کرد اما از
این پس فقط به حداقل مبلغ باقی مانده در حساب
طی هر ماه ،سود تعلق می گیرد.

