
 پرداخت یارانه جدید
به همه یارانه بگیران با دستور رئیس جمهور

سخنگوي اقتصادي دولت: با دستور رئيس جمهور بنا شد، تمام افرادي كه يارانه بگير هستند و تا ماه قبل مشمول 
دريافت يارانه نقدي بوده اند، در صورتي كه خودشان همچنان متقاضي باشند، براي ماه اول يارانه كمك معيشتي 

جديد به حساب آنها واريز شود
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بازار طال و سکه تعديل شد
 سقوط 71 دالری نرخ جهانی طال 

در 3 هفته
ي�ك فع�ال ب�ازار ط�ال  ب�ا بي�ان اينک�ه ب�ازار ط�ال و س�که ب�ا 
تعدي�ل هم�راه ش�ده اس�ت، گف�ت: حب�اب س�که از ي�ك 
 ميلي�ون توم�ان ب�ه ۸۷۰ ه�زار توم�ان كاه�ش يافت�ه اس�ت.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با تسنیم، با اش��اره به کاهش جهانی 
قیمت طال در روزهای اخیر اظهار داشت: روند نزولی قیمت جهانی طال 
از سه هفته قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته 

71 دالر هر اونس طال کاهش قیمت داشته است.
وی گفت: در بازار داخلی بر خالف کاهش چشمگیر قیمت اونس طال، 
با نوسانات قیمت ارز بازار آزاد ناشی از حذف ارز 4 هزار و 200تومانی، 
قیمت ها در روزهای پایانی هفته گذش��ته به باالترین سطح چند ماه 

اخیر رسید.
این فعال بازار طال و جواهر ضمن ابراز اینکه »از روز شنبه بازار تعدیل 
شده است«، افزود: قیمت ها در بازار مطابق روال قبل و براساس عرضه 
و تقاضا نوسان دارد. کشتی آرای گفت: مدیریت بانک مرکزی در بازار 
مانع از تشدید نوسانات ارزی شد و همین امر نیز جلوی افزایش قیمت ها 
در بازار طال و سکه را گرفت. تقاضا برای خرید طال و سکه در روزهای 
گذشته افزایش یافته بود، ولی با مدیریت بازار و کاهش نوسانات ارزی، 

قیمت ها در بازار طال و سکه هم با تعدیل همراه شده است.
وی با بیان اینکه حباب س��که جدید روز پنج شنبه باالی یک  میلیون 
تومان بود، ولی با کاهش تقاضا، حباب سکه به 870 هزار تومان کاهش 
یافته است، تصریح کرد: در روزهای آینده قیمت جهانی طال در همین 
محدوده هزار و800 دالر باقی خواهد ماند و میل به افزایش برای قیمت 
جهانی طال پیش بینی نمی ش��ود و قیمت ارز نیز در محدوده 30 هزار 
تومان باقی خواهد ماند. بر همین اساس پیش بینی می شود در دو، سه 

روز آینده نیز قیمت ها در همین سطح باقی بماند.
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 تأكید بر نظارت بیشتر
 براي ترخیص به موقع كاال از بنادر و گمركات

عضو كميس�يون عم�ران مجلس گف�ت: بزرگ تري�ن چالش در 
بن�ادر و گم�ركات، بح�ث ترخيص ب�ه موق�ع كاال هاي اساس�ي 
اس�ت و باي�د نظ�ارت بيش�تري در اين ب�اره ص�ورت گي�رد. 
احم��د دنیامالي، عضو کمیس��یون عمران مجل��س در مصاحبه با 
صدا و سیما افزود: حجم و مقدار زیادي از کاالهاي اساسي از جمله 
روغن، غالت و نهاده هاي دامي از بنادر امام و شهیدرجایي ترخیص 

مي شود. 
وي گفت: موارد ایجاد تأخیر در ترخیص کاالها عبارتند از مشکالت 
اسنادي که باید این اس��ناد به موقع از طرف مجموعه اي که کاال 
را وارد مي کند، تحویل نهادهایي ش��ود که وظیفه نظارتي دارند، 
همچنین بحث استاندارد و دموراژ کشتي هاست و سبب ماندگاري 

کاال در بنادر مي شود. 
دنیا مال��ي اف��زود: اخی��راً بحث هایي درب��اره روغن اس��ت که با 
پیگیري های��ي که ق��وه قضائیه داش��ته و تدابیري ک��ه مجموعه 
گمرکات و بنادر داش��تند، ترخیص آنها س��رعت پی��دا کرده و با 
الزاماتي ک��ه به وج��ود آمده اس��ت و تعهداتي ک��ه صاحبان کاال 
مي دهند، این شرایط امکانپذیر شده که ترخیص کاالهاي اساسي 

مانند روغن و غالت سریع تر انجام شود. 
این نماینده مجلس درباره ایراداتي که در زمینه ترخیص کاال وجود 
دارد، گفت: در این زمینه قوانین باالدستي وجود دارد و بخشي از 
اینه��ا را وقتي بررس��ي مي کنی��م، مي بینیم که از لح��اظ قانوني 
دستگاه هایي که ایراد مي گیرند، ایرادشان قانوني است، اما به جهت 
شرایط خاص کش��ور و مدیریت بحث گراني و جوسازي هایي که 
بعضاً وجود دارد، بر اساس استانداردي که کشور تعریف کرده است، 
براي همه استان ها در بحث کاالهاي استراتژیک مثل گندم چهار 
ماه ذخیره داریم و حتي س��یلوهاي بخش خصوصي را هم تبدیل 
به سیلوی گمرکي کردیم و نگراني از لحاظ امنیت غذایي و تنش 

کاالهاي اساسي نداریم.
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 تک ماكارون 3۸۰ میلیارد تومان 
جریمه شد!

رئي�س س�ازمان تعزي�رات حکومت�ی از جريم�ه بي�ش از 
داد. خب�ر  تك م�اكارون  ش�ركت  تومان�ی  ميلي�ارد   ۳۰۰

احمد اصانلو گفت: کارخانه تک ماکارونی در یک هفته گذش��ته از باز 
کردن در انبارها به روی بازرسان خودداری نکرده  است.

به گفته او، این ش��رکت به پرداخت رقمی مع��ادل 380 میلیارد 
تومان محکوم و مجبور به عرضه کاالهای در اختیار خود به بازار 
شده است. اکنون مشکلی از لحاظ ورود مأموران به انبارها وجود 

ندارد.
اصانلو گفت: به لحاظ قانون��ی کارخانه ها نمی توانند از حضور مأموران 
تعزیرات ممانعت به عمل آورند، در صورت ممانعت ورود مأموران توسط 
مسئوالن حاضر در کارخانه ها، محدودیتی برای ورود با دستور شکستن 

قفل ها وجود ندارد.

 ضرورت حذف سود تضمین شده
 و علي الحساب از نظام بانكي 

پرداخت سود تضمين شده و علي الحساب به سپرده هاي بانکي مورد 
نقد كارشناسان اقتصادي اس�ت، زيرا در پايان س�ال مالي مشخص 
مي ش�ود كه برخي از بانك ها به رغ�م زيان دهي، به س�پرده گذاران 
س�ود پرداخت كرده اند، از اين رو اين پيش�نهاد مطرح مي ش�ود كه 
بانك ها ديگر به ش�کل علي الحساب س�ود پرداخت نکنند و اگر در 
پايان مالي سود ده بودند به س�پرده گذاران خود سود پرداخت كنند. 
پرداخت سود علي الحساب و تضمین شده توسط بانک هاي زیان ده یکي از 
مشکالت اقتصاد ایران است، در حالي که در هیچ یک از کشورهاي دنیا اجازه 
داده نمي شود یک مجموعه زیان ده به س��پرده گذاران خود سود پرداخت 
کند، در این میان کارشناسان اقتصادي پیشنهاد مي کنند پرداخت سود 
علي الحساب و تضمین شده در نظام بانکي ایران حذف و پرداخت سود صرفاً 
در صورتي که بانک س��ود ده باش��د، انجام پذیرد. این طرح باعث مي شود 
بانک ها براي جذب س��پرده و نقدینگي اصالحاتي را انج��ام دهند که به 

سودآوري آنها منتج مي شود. 
بي شک بانک هایي که مدیریت و سودآوري بهتري داشته باشند، مورد توجه 
سپرده گذاران قرار مي گیرد و سپرده گذار مدیریت، سابقه، تراز و عملکرد 

بانک را براي سپرده گذاري بررسي مي کند. 
اخذ مالیات از سود س��پرده هاي بانکي از اواس��ط دهه ۹0 همواره مطرح 
بوده است که در نهایت بر اساس بند )ض( تبصره یک قانون بودجه 1401 
حکم بند )2( ماده )14۵( قانون مالیات هاي مس��تقیم ملغي شده اس��ت، 
بنابراین درآمد ناش��ي از سود سپرده هاي اش��خاص حقوقي هم مشمول 

مالیات مي شو د. 
بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس، در بین کشورهاي عضو گروه 
20 صرفاً در عربستان سعودي سود حاصل از سپرده ها معاف از مالیات بوده 
و در سایر کشورها به نحوي مشمول مالیات است و اخذ این نوع مالیات یک 
پایه متداول در اقتصادهاي توسعه یافته نظیر امریکا، آلمان، ژاپن و انگلیس، 

برزیل، ترکیه  و آفریقاي جنوبي است. 
  شيوه اخذ ماليات بر سود سپرده ها

به رغم رایج بودن این پایه مالیاتي، کشورهاي مختلف از شیوه هاي متفاوتي 
براي اخذ این نوع مالیات اس��تفاده مي کنند. برخي از این کش��ورها نظیر 
آلمان، ژاپن و ترکیه اقدام به اخذ مستقیم این مالیات از سپرده ها مي کنند، 
به این صورت که در زمان واریز این سود به حساب صاحبان سپرده، مالیات 
متعلقه از حساب افراد کم مي شود که این رویکرد از نظر اجرایي به سهولت 
امکانپذیر است و بدون نیاز به پرکردن اظهارنامه مالیاتي توسط افراد، جریان 
درآمدي مداومي در طول سال براي دولت فراهم مي شود، اما مهم ترین نقطه 
ضعف این روش آن است که هزینه هاي فرد را نادیده مي گیرد و مستقل از 
آن مالیات از فرد اخذ مي شود، بنابراین براي افرادي که بخش قابل توجهي 
از درآمدشان از این روش تأمین مي شود، مشکالتي را ایجاد مي کند که البته 
با توجه به اینکه در ایران در حال حاضر ای��ن پایه مالیاتي صرفاً براي افراد 

حقوقي اعمال شده، این نقطه ضعف موضوعیت چنداني ندارد. 
رویکرد دیگر لحاظ نمودن این درآمد به عنوان بخشي از درآمد مشمول 
مالیات است که در برخي از کش��ورها نظیر امریکا، انگلیس و آفریقاي 
جنوبي مورد اس��تفاده قرار مي گیرد. در این روش درآمد س��پرده ها به 
مانند سایر درآمدهاي اشخاص در انتهاي سال محاسبه شده و مالیات از 
آن کسر مي شود. این رویکرد هم داراي مزایا و معایبي است که با توجه 
به اینکه مستلزم استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد و در حال حاضر 
کشور فاقد این زیرساخت اس��ت، از بیان نقاط قوت و ضعف این روش 

خودداري مي شود. 
   نرخ هاي اعمال شده 

بر اساس قانون بودجه سال جاري، درآمد س��پرده هم به مانند سایر 
درآمدهاي شرکت ها و با همان نرخ مشمول مالیات مي شود و بررسي 
این نوع مالیات و مقایسه آن با مالیات بر شرکت ها در کشورهاي دیگر 
مي تواند درك روشن تري از این نوع مالیات  ستاني فراهم کند، بنابراین 
در این قسمت نرخ هاي مالیات بر سپرده را در دو کشور منتخب مورد 

بررسي قرار مي دهیم:
1. آلمان: این کش��ور ن��رخ مالیات تکلیف��ي 26/4درصدي ب��ا معافیت 
800یورویي روي سپرده ها اعمال مي کند. این در شرایطي است که نرخ 

مالیات بر درآمد شرکت ها در این کشور برابر 2۹درصد است. 
2. ژاپ��ن: این کش��ور در حالي نرخ مالی��ات تکلیفي 20/3درص��دي را با 
معافیت هاي ویژه براي معلوالن و تخفیف براي افراد غیرمقیم اعمال مي کند 

که نرخ مالیات بر شرکت ها برابر با 38درصد است.
...................................................................................................................

 افزایش مراجعه ابربدهكاران بانكی
 برای تسویه حساب

رئي�س ش�ورای هماهنگ�ی بانك های دولت�ی در م�ورد مراجعه 
بده�کاران كالن بانکی بعد از اعالم اس�امی ابربده�کاران گفت: 
مراجعه شركت های بدهکار بزرگ بيشتر شده است، بسياری از اين 
شركت ها در حال مذاكره با بانك و تسويه حساب بدهی شان هستند.

به گزارش فارس، محمدرضا فرزین در مورد کاهش شعب بانک ملی گفت: 
بانک ملی از 3 هزار و 200 شعبه به 2 هزار و 800 شعبه کاهش یافته است، 
اما بانک ملی  باالخره باید در همه جای کشور حضور داشته باشد. رئیس 
شورای هماهنگی بانک های دولتی در مورد مراجعه بدهکاران کالن بانکی 
بعد از اعالم اسامی ابربدهکاران گفت: مراجعه شرکت های بدهکار بزرگ 
بیشتر شده است، اما بسیاری از این ش��رکت ها در حال مذاکره با بانک و 

تسویه حساب بدهی شان هستند.
از سوی دیگر علیرضا دلیری، دستیار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
نیز گف��ت: راه نجات اقتصاد کش��ور از طریق ش��رکت های دانش بنیان و 
تأمین مالی این بنگاه ها توس��ط بانک ها می گذارد و عملکرد شرکت های 
دانش بنیان در اقتصاد مناسب بوده است. در کرونا یکی از مواردی که باعث 
مهار آن شد، استفاده از شرکت های دانش بنیان بود. دستیار معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: ایران در تولید علم رتبه شانزدهم جهان 
را         دارد، اما در مرحله تبدیل علم به محصول شاخص خوبی در سال 2014 
نداش��تیم. رتبه ایران 120 بود که یکی از دالیل باال بودن آن بروکراسی 
اداری و ضعف بستر حمایتی و فرایندهای سختگیرانه بود. خوشبختانه در 

چند سال گذشته شاخص ایران به رتبه 60 ارتقا یافته است.
دلیری اضافه کرد: نهاده های تأمین مالی در اقتصاد شامل بازار پول، بازار 
سرمایه و بیمه ها هس��تند که برترین آن بانک ها بودند. از سال ۹2 که در 
معاونت علمی و فناوری حضور پیدا کردیم به هر بانکی که زنگ می زدیم، 
ابتدا می گفتند چه مبلغی می آورید تا به شرکت دانش بنیان وام بدهیم، 
چون این شرکت ها ریس��ک پذیر بودند و سرمایه گذاری در آن به سختی 
انجام  می شد. وی افزود: در حال حاضر بانک ها در پرداخت تسهیالت به 
شرکت های دانش بنیان با هم مسابقه می گذارند. همچنین در فناوری های 
نوین فضایی شکل گرفته اس��ت که فین تک ها فعال شده اند و در زمینه 
دیجیتالی کردن فرایندها قدم های خوبی برداشته شده است. افق  آینده 

در اختیار فینتک ها و بعد از آن در اختیار لینتک ها قرار می گیرد.

رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتص�ادي دول�ت ب�ه س�ازمان برنام�ه 
و بودج�ه و وزارت تع�اون، كار و رف�اه 
اجتماعي دس�تور داد كمك  معيش�تي 
ماه اول به حس�اب تمامي اف�رادي كه تا 
ماه قبل مشمول دريافت يارانه بوده اند، 
اما در اين مرحله كمك معيشتي دريافت 
نکرده ان�د و متقاض�ي تجديدنظ�ر در 
دهك بندي فعلي هس�تند، واريز ش�ود. 
همچني�ن س�خنگوي اقتص�ادي دولت 
اعالم كرد: ب�ا دس�تور رئيس جمهور بنا 
ش�د، تمام افرادي كه تا ماه قبل مشمول 
دريافت يارانه نقدي بوده اند، در صورتي 
كه خودش�ان همچنان متقاضي باشند، 
ب�راي م�اه اول ياران�ه كمك معيش�تي 
جدي�د ب�ه حس�اب آنه�ا واريز ش�ود. 
با وجودي که انتظار مي رفت در س��ال هاي 
گذش��ته س��امانه یکپارچه درج اطالعات 
اقتصادي ایرانیان اعم از دارایي، س��رمایه، 
بده��ي و درآم��د راه ان��دازي ش��ود و این 
س��امانه تغییرات را در اطالعات اقتصادي 
به لحظه ثبت و ضبط کند تا در مواقع لزوم 
سیاس��تگذار و تصمیم گی��ران اقتص��ادي 
بتوانن��د بر اس��اس این اطالع��ات بهترین 
تصمیمات اقتصادي را اخذ کنند، متأسفانه 
تا به امروز اقتصاد ایران به ش��کل جزیره اي 
اطالعات اقتصادي اشخاص را ثبت و ضبط 

کرده است. 

ب��ه نظر مي رس��د دول��ت س��یزدهم باید 
الیحه اي را تهیه کند که تمامی اطالعات 
اقتصادي اشخاص در یک سامانه تجمیع و 
تغییرات اقتصادي به لحظه در این سامانه 
درج شود، چراکه متأس��فانه دستگاه هاي 
مختلف نگاه مالکیتي به اطالعات اقتصادي 
اش��خاص دارند و ه��ر دس��تگاهي تصور 
مي کند ای��ن اطالعات ج��زو دارایي هاي 
درآمد زاي خود اس��ت ک��ه این ن��گاه به 
واس��طه اقدام و عمل دولت سیزدهم باید 
اصالح ش��ود و دولت فعلي تمامی دیتاي 
اقتصادي اش��خاص را در یک س��امانه در 
دست داشته باشد تا بتوانند براي اصالحات 
اقتصادي گسترده تري که در پیش است، 

برنامه ریزي بدون خطایي کند. 
  ج�ای خال�ی س�امانه اقتصادس�نجی 

اشخاص
بي ش��ک در اثر فعل و انفع��االت و تحوالت 
اقتصادي وضعیت اقتصادي اشخاص تغییر 
مي کند و سیاس��تگذار باید به این اطالعات 
اقتصادي دسترس��ي داشته باش��د، به طور 
مثال تص��ور کنید ف��ردي که در گذش��ته 
جزو دهک هاي دهم یا نهم ) ثروتمندترین 
دهک هاي موجود در جامعه( بوده است، به 
دالیلي چون ورشکستگي و مالباخته شدن به 
یکباره چنان سرمایه خود را از دست دهد که 
حتي از پس پرداخت بدهي هایش نیز برنیاید، 
در چنین شرایطي سیاستگذار اقتصادي به 

واسطه سامانه هایي که در دست دارد باید به 
این شخص یارانه اقتصادي پرداخت کند، به 
ویژه اینکه دولت س��یزدهم نگاه حق الناسي 
به یارانه ه��ا دارد و در پي برق��راري عدالت 

اجتماعي در توزیع یارانه ها است. 
بالعکس وقتي یک یارانه بگیر از منظر اقتصادي 
به واس��طه دس��تیابي به س��رمایه و درآمد و 
ارث قابل مالحظ��ه در صف ده��ک دهمي ها 
یا نهمي ها قرار مي گیرد، سیس��تم باید یارانه 
دریافتي وي را قطع کند و به اش��خاص دیگر 

پرداخت کند. 
در همی��ن حال هر چن��د دول��ت یازدهم و 
دوازدهم در طراحي سامانه اقتصادي مرتبط 
با تشخیص وضعیت اقتصادي اشخاص جامعه 

کوتاهي کرده است، اما رئیس دولت سیزدهم 
دستور داد کمک  معیشتي ماه اول به حساب 
تمامي افرادي که تا ماه قبل مشمول دریافت 

یارانه بوده اند، واریز شود. 
  يارانه كمك معيش�تي به حساب همه 

يارانه بگيران واريز شود
به گزارش تس��نیم، آیت اهلل دکتر سید ابراهیم 
رئیسي پیش از ظهر روز یک ش��نبه در جلسه 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت به س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه و وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعي دس��تور داد کمک  معیشتي ماه اول 
به حساب تمامي افرادي که تا ماه قبل مشمول 
دریافت یارانه بوده است، اما در این مرحله کمک 
معیشتي دریافت نکرده اند و متقاضي تجدیدنظر 

در دهک بندي فعلي هستند، واریز شود. 
رئیس جمهور در این جلس��ه گفت: اصل بر 
اعتماد به خوداظهاري مردم است،بنابراین 
مبلغ کمک معیش��تي ماه اول  به حس��اب 
این افراد نیز واریز ش��ود تا به  محض تأیید 
درخواست متقاضیان از سوي دستگاه هاي 
مسئول، این مبلغ توسط آنها قابل برداشت 
گ��ردد و در ماه هاي آتي نیز همانند س��ایر 
مش��موالن، بتوانند مبلغ کمک معیشتي را 

دریافت کنند. 
رئیسي در این جلسه تصریح کرد: وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي موظف است حداکثر ظرف 
یک ماه، این درخواس��ت ها را بررسي و نتیجه 

نهایي را به سرپرستان خانوار اعالم کند. 
همزم��ان با دس��تور رئیس جمه��ور مبني 
بر پرداخ��ت یارانه کمک معیش��تي جدید 
به حس��اب تمام یارانه بگیران، س��خنگوي 
اقتصادي دولت توضیحاتي درباره چگونگي 

اجراي این دستور ارائه کرد. 
احسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت 
همزمان با اعالم دس��تور رئیس جمهور مبني 
بر پرداخ��ت یارانه کمک معیش��تي جدید به 
حس��اب تم��ام یارانه بگی��ران، در گفت وگوي 
تلویزیوني اعالم کرد: با دس��تور رئیس جمهور 
بنا شد، تمام افرادي که یارانه بگیر هستند و تا 
ماه قبل مشمول دریافت یارانه نقدي بوده اند، 
در صورتي که خودش��ان همچن��ان متقاضي 
باشند براي ماه اول یارانه کمک معیشتي جدید 

به حساب آنها واریز شود. 
وزیر امور اقتصادي و دارایي همچنین گفت: 
وزارت رفاه ظرف یک ماه باید به این تقاضاها 
رسیدگي کند و اگر تقاضا درست بود، این 
مبلغ آزاد خواهد ش��د و خانوارها مي توانند 

استفاده کنند. 
وي تأکید کرد: ولي در صورتي که مستنداتي 
مبني بر اینکه خانوار جزو دهک  دهم است، 
وجود داشت، گزارش هاي مربوط به ارزیابي 
دهک بندي ها ارس��ال مي ش��ود ت��ا مردم 
در جریان نح��وه دهک بندي خان��وار قرار 

بگیرند. 

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک

در همي�ن ح�ال ه�ر چند 
دولت يازده�م و دوازدهم 
در طراحي سامانه اقتصادي 
مرتبط با تشخيص وضعيت 
اقتصادي اش�خاص جامعه 
كوتاه�ي كرده اس�ت، ام�ا 
رئي�س دول�ت س�يزدهم 
دستور داد كمك  معيشتي 
م�اه اول به حس�اب تمامي 
اف�رادي ك�ه ت�ا م�اه قبل 
مش�مول درياف�ت ياران�ه 
ش�ود واري�ز  بوده ان�د، 

س�امانه يکپارچه فروش خودرو از ساعت 12 
ديروز در دسترس مردم قرار گرفت، هرچند 
فعاًل فق�ط امکان مش�اهده اس�امی 19 مدل 
خودروی قابل عرضه در اين س�امانه فراهم و 
قرار است از سه شنبه امکان ثبت درخواست 
خريد خ�ودرو در اين س�امانه فراهم ش�ود.

به گزارش نبض صنعت، سامانه یکپارچه فروش 
خودرو در راس��تای اجرای بند ۵ از دس��تورات 
ابالغی رئیس جمهور به خودروسازان برای ایجاد 
شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم در دستور 

کار وزارت صمت قرار گرفته است.
طبق برنام��ه وزارت صمت، در این س��امانه که 
در نشانی sale.iranecar.com در دسترس 
است، متقاضیان طی روزهای یک شنبه و دوشنبه 
هفته جاری، یعنی امروز و فردا قادر خواهند بود از 
بخشنامه های مختلف فروش خودرو که از سوی 
همه شرکت های خودروسازی ارائه شده، مطلع 
شوند و از روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه امکان 

ثبت نام در سامانه فراهم خواهد شد.
  فرص�ت ي�ك هفت�ه ای ب�رای ثبت نام 

متقاضيان
در نخستین دوره فروش خودرو در این سامانه، 
بازه زمانی یک هفته ای برای ثبت نام متقاضیان 
در نظر گرفته شده اس��ت و تقدم یا تأخیر زمان 
ثبت نام، هیچ تأثیری بر روند تخصیص و شانس 
برنده ش��دن نخواهد داش��ت. همچنین مراسم 
تخصی��ص خودرو ب��ا نظارت س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام می شود. 

قرار اس��ت عرضه خودرو در این سامانه متنوع و 
چند برابر ظرفیت دوره های پیش باشد و وزارت 
صمت همه خودروسازان را موظف کرده که تمام 
محصوالت خودروی سواری خود را در این سامانه 
عرضه کنند، به طوری که هیچ اس��تثنایی برای 
تخصیص خودرو به خارج از این س��امانه وجود 

نداشته باشد.
   فروش بيشتر از توان توليد خودروسازان 

در سامانه ممنوع است
عبداهلل توکلی الهیجانی، سرپرست دفتر صنایع 
خودرو وزارت صم��ت در مورد س��امانه فروش 

یکپارچه خودرو اظهار داش��ت: از خودروسازان 
می خواهیم به کسب و کار اصلی خود که تولید 
خودرو است، بپردازند و با مکانیسم عرضه شفاف 
در س��امانه یکپارچه ف��روش خ��ودرو، هرگونه 
شائبه ای را درباره بازارس��ازی های کاذب که در 

ذهن مردم ایجاد شده است، برطرف کنند.
وی با بیان اینکه زیرس��اخت عرض��ه خودرو در  
سامانه متمرکز فراهم شده است، افزود: وزرات 
صمت از خودروسازان خواس��ته که توان عرضه 
خود را به صورت شفاف اعالم کنند تا در سامانه 
متمرکز عرضه خودرو )سامانه یکپارچه فروش 

خودرو( عرضه شفاف انجام شود.
سرپرس��ت دفتر صنایع خودروی وزارت صمت 
تصریح کرد: یکی از مزیت های سامانه یکپارچه 
فروش خودرو آن اس��ت که بی��ش از آنچه توان 
تولید خودروساز اس��ت، فروش صورت نگیرد و 
تعهداتی که فراتر از توان است اتفاق نیفتد، بلکه 
براس��اس همان تعدادی که مج��وز فروش داده 
می ش��ود، فروش فوری و پیش فروش انجام و به 

عبارتی در عرضه خودروها شفافیت ایجاد شود.
   جزئيات خودروهای عرضه شده 

در سامانه يکپارچه 
طبق برنامه ش��رکت های خودروس��از قرار بود 
طی ماه جاری فروش دیگنیتی پرایم و فیدلیتی 
پرایم بهمن موتور و همچنین برخی محصوالت 
ایران خودرو انجام شود که این فروش ها با دستور 
وزارت صنعت متوقف و به زمان راه اندازی سامانه 

یکپارچه فروش خودرو موکول شده بود.
حاال در س��امانه فروش خودرو، 1۹ محصول از 
شرکت های ایران خودرو، س��ایپا، کرمان موتور، 
بهمن موتور و آرین  پارس موتور برای فروش قرار 
گرفته است. این خودروها شامل پژو 206 ، پژو 
207، پژو پارس، تیبا، تیبا2، تارا، جکS۵، جک

J4، دیگنیتی، فیدلیتی، دناپالس، رانا، س��اینا، 
سایناS، سمند سورن، کوئیک با رینگ فوالدی، 

کوئیک دورنگ، کوئیک S و الماری است.
باید دید آیا ایجاد این س��امانه می تواند التهاب 
بازار خودرو را کاهش دهد و مانع از ورود تقاضای 

کاذب به بازار خودرو شود یا خیر.

سامانه یکپارچه فروش خودرو با 19 محصول آغاز به کار کرد 
 يکی از مزيت های سامانه يکپارچه فروش خودرو آن است كه بيش از آنچه توان توليد خودروساز است، فروش صورت نگيرد 

و تعهداتی كه فراتر از توان است اتفاق نيفتد

بهناز قاسمی
  گزارش 2


