
رمز پویا، از طریق سامانه های 
""پیشخوان مجازی" و "کیلید" 

بانک آینده
در راس��تای ارزش آفرین��ی و س��هولت دسترس��ی 
بیش تر مش��تریان به خدمات متمای��ز بانک آینده 
و ارتق��ا خدمات غیرحضوری به مش��تریان محترم 
و هم چنین، توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی، 

خدمتی جدید از سوی بانک آینده، ارائه شد.
مش��تریان محترم می توانند از طریق دو اپلیکیشن 
"پیشخوان مجازی" و "کیلید"، نسبت به فعال سازی 
رمزهای پویا برای هر یک از کارت های بانک آینده 
خود، اقدام نمایند.با "پیشخوان مجازی"، به نشانی 
abplus.ir و واردک��ردن نام کارب��ری و رمز عبور 
س��امانه و نیز انتخاب منوی خدمات، از این خدمت 
بهره مند ش��ده و از مراجعه به دس��تگاه خودپرداز 
برای فعال سازی رمز دوم پویا بی نیاز شد.هم چنین، 
با نصب و فعال سازی اپلیکیشن "کیلید" بانک آینده 
روی گوشی همراه، می توانید رمز پویای کارت های 

بانک آینده خود را فعال کنید.

آگهی مزایده فروش سهام شرکت داتام
شرکت داتام در نظر دارد سهام شرکت های وابسته 
به خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شرکت توسعه تجارت داتام)سهامی خاص( متعلق 
ب��ه بانک ایران زمین )س��هامی ع��ام(، درنظر دارد 
س��هام ش��رکت های فرعی و وابس��ته به خود را از 
طریق برگزاری مزایده عمومی و به باالترین قیمت 
پیش��نهادی ارائه شده بابت هر یک از شرکت های 
مورد مزایده، با رعایت مبلغ تعیین ش��ده به عنوان 
پایه مزای��ده واگذار نماید.متقاضی��ان جهت خرید 
اس��ناد مزایده هر ش��رکت مبل��غ 500.000 ریال 
به حس��اب ش��ماره 1-834738-843-500 شبا 
 IR59 -0690-0500-8430-0834-7380-01
بنام شرکت توسعه تجارت داتام )مزایده گذار( نزد 
بانک ایران زمین واریز نموده و جهت دریافت اسناد 
مزای��ده همراه ب��ا فیش واریزی به آدرس ش��رکت 
توسعه تجارت داتام واقع در تهران- دروس- میدان 
هدایت-خیابان ش��ادلو- پ��اک 14- طبقه چهارم 
مراجع��ه و ی��ا جهت اخذ اطاعات بیش��تر با تلفن 

26656398-021 تماس حاصل نمایند.

جلسه ساماندهی ثبت اطالعات 
کارکنان بانک توسعه تعاون در سامانه 

ملی ساختار
جلس��ه س��اماندهی ثبت اطاع��ات کارکنان بانک 
توسعه تعاون در سامانه ملی ساختار با حضور مدیر 
امور س��رمایه انسانی و امور استان ها و شعب برگزار 
شد.رس��ول ارجمند مدیر امور س��رمایه انسانی در 
این جلس��ه بابیان این مطلب که کلیه فرآیندهای 
مدیری��ت س��رمایه انس��انی بان��ک توس��عه تعاون 
بر اس��اس الزامات قانونی س��ازمان ام��ور اداری و 
استخدامی کشور انجام می شود اظهار داشت: بانک 
توسعه تعاون به عنوان بانک توسعه ای حائز تکالیف 
و مأموریت های توس��عه ای است و نیروی انسانی را 
به عنوان س��رمایه ای ارزشمند را در راستای اجرای 
صحیح و مؤثر بانکداری توسعه ای و طرح های ملی 

بکار می گیرد.
وی افزود: مدیریت س��رمایه انسانی بانک موضوعی 
چندوجهی اس��ت که از س��ویی الزم است با توجه 
ب��ه تخصص ها، حج��م کاری، تراک��م کار و حجم 
پرونده ه��ای اعتب��اری رس��یدگی ش��ود و مدیران 
اس��تانی نس��بت به چینش نیروها ب��ا توجه به نوع 
کار و می��زان تراکم اقدام می نمایند. وجه دیگر کار 
رعایت ش��رایط فردی و الزام��ات قانونی مربوط به 
نیروی انسانی است که مسائلی از قبیل مرخصی ها، 

دورکاری ها باید لحاظ گردد.

اخبار گزارش

مع��اون وزیر اقتصاد گفت: اگر کس��ی 2 میلیون تومان در 
صندوق ETF پذیره نویس��ی کند،ب��ه قیمت امروز ارزش 
س��هام او 3 میلیون و 450 هزارتومان شده است به عبارتی 

به هر فرد 1 میلیون و 450هزارتومان سود می رسد.
عب��اس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های 
دولتی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: اگر کس��ی 2 میلیون 
توم��ان در صن��دوق ETF پذیره نویس��ی کن��د، امروز 3 
میلیون و 450 هزار تومان صاحب ش��ده اس��ت. به عبارت 
به هر فرد یک میلیون و 450 هزار تومان س��ود می رس��د. 
بنابرای��ن، این را باید دهک های متوس��ط و پایین درآمدی 
بخرند و گرنه کسی که پولدار است شاید این افزایش اثری 
در زندگی او نداشته باشد اما اگر خانواده 4 نفره، 8 میلیون 
توم��ان بگذارد، یک م��اه بعد که امکان فروش این س��هام 
وج��ود دارد 13 میلیون و 800 هزار تومان س��ود می کند. 
البته این به ارزش امروز اس��ت و ش��اید تا م��اه دیگر این 

ارزش باالتر نیز برود.
وی ادامه داد: ش��ما دیدید که دولت برای وام یک میلیون 
 ETF تومانی تسهیات کرونا چقدر به زحمت افتاد اما در
هر ف��رد دو میلیون توم��ان از واحدهای س��رمایه گذاری 
صن��دوق را بخ��رد، در حال حاض��ر ارزش آن 3 میلیون و 
450 هزار تومان اس��ت. بنابراین ما باید تش��ویق کنیم که 
دهک ه��ای پایین درآمدی و کارمندان و … این س��هام را 
خریداری کنند چرا ک��ه اگر االن دو میلیون تومان بدهند 
ماه بعد حدود 4 میلیون تومان می توانند برداشت کنند؛ از 

این منظر به وضعیت مالی مردم هم کمک می شود.
معاون امور بانکی، بیمه وزارت اقتصاد با اش��اره به مقایسه 
قیم��ت نماده��ا در زمان تحویل دولت و قیم��ت روز تابلو، 
گف��ت: قیمت هر س��هم بانک تج��ارت که دول��ت در این 
صندوق گذاش��ته اس��ت 104 تومان بود، ام��ا امروز ارزش 
آن 209 تومان است. بانک صادراتی که دولت با رقم 107 
تومان در صندوق گذاش��ته، امروز 199 تومان است. سهام 
بان��ک ملت را نیز دولت 1.045 تومان گذاش��ته اس��ت اما 

امروز به 1.750 تومان رس��یده اس��ت. قیمت س��هام بیمه 
البرز هم 720 تومان بوده است اما امروز باالی هزار تومان 
است. معمار نژاد ادامه داد: به این دالیل است که بنظر من 
قشر ضعیف باید متوجه شوند که دولت با چه قیمتی سهام 
را در صن��دوق آورده، به آنها می فروش��د و امروز ارزش آن 
چقدر اس��ت؛ ما عاقه مندیم که مردم محروم سیستان و 

بلوچستان، خراسان جنوبی و … این سهم ها را بخرند.
وی درب��اره ارزش کل س��هام نیز گفت: ارزش��ی که ما در 
صندوق گذاشتیم و از مردم پول خواهیم گرفتیم 16 هزار 
و 700 میلی��ارد تومان ب��ه عاوه 1.043 میلی��ارد تومان 
اس��ت و عمًا مردم 17.700 میلیارد تومان پول می دهند 
اما ارزش س��همی که دارند امروز ح��دود 30 هزار میلیارد 
تومان است. البته ما به دولت 16.700 هزار میلیارد تومان 
می دهی��م و این هزار میلیارد تومان هم مال مردم اس��ت، 
داخل این صندوق نگهداری و س��رمایه گذاری شده و برای 

بازارگردانی و کمک به صندوق استفاده می شود.
چرا سهام دولت مستقیماً در بورس عرضه نشد؟

معاون وزیر اقتصاد در پاس��خ به این سوال خبرنگار مهر که 
چرا دولت سهام خود را به جای ETF در بورس عرضه نکرد، 
گفت: دولت س��ه راه برای واگذاری سهام این شرکت های 
دولتی در اختیار داشت. روش اول روش واگذاری به سبک 
بلوکی بود؛ در این روش یک ش��رکت س��هام را به صورت 
بلوک��ی خری��داری می کند؛ در ای��ن روش، دولت می تواند 
سهام را حتی 20 درصد باالتر از قیمت روز بفروشد. در این 
روش مدیریت و مالکیت هر دو واگذار می ش��ود. وی ادامه 
داد: روش دوم این است که این سهام در بورس عرضه شود 
و به قیمت تابلو فروخته ش��ود. در این مدل درست است که 
مالکیت و مدیریت واگذار می شد اما فقط آنهایی که معامله 
گر بورس هستند می توانند سهام این شرکت ها را خریداری 
کنند و مردم عادی که کدبورسی ندارند، امکان خرید آن را 
نخواهند داشت؛ بنابراین فایده و سود آن تنها به افرادی که 
در بورس معامله می کنند می رسد. معمارنژاد درباره سومین 

روش واگذاری س��هام نیز توضیح داد: روش سوم که دولت 
از آن اس��تفاده کرد، صندوق ETF اس��ت؛ وقتی سهام در 
قالب این صندوق واگذار ش��ود، تمام مردم می توانند پذیره 
نویس��ی کرده و اقدام به خرید این س��هام کنند. به عبارتی 
حوزه ش��مول و خری��داران را به تمام افرادی که در جامعه 
هس��تند گسترش می دهد. بنابراین هدف ما از این کار این 
بود که بتوانیم وسعت بیشتری از مردم را پوشش دهیم که 
این به مردمی کردن اقتصاد و گسترش فرهنگ سهام داری 
کمک می کند. این در حالی اس��ت که دولت در این روش 

سهام را ارزان تر نیز می فروشد.
وی اف��زود: ارزش صندوق واس��طه گری مالی یکم صندوق 
30 هزار میلیارد تومان اس��ت. اگر ما آن را به صورت بلوکی 
می فروختیم می توانس��تیم آن را 20 درصد باالتر از قیمت 
تابلو بفروش برس��انیم و اگر هدف، تأمین کس��ری بودجه 

بود، این بهترین روش بود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: البته روش بلوکی درد سر خودش 
را هم دارد و از جمله دردس��رهای آن، بحث اهلیت خریدار 
است. معموالً در واگذاری بلوکی این چالش مطرح می شود 
ک��ه آیا خریدار اهلیت دارد و آیا قیمت عادالنه بود یا خیر. 
ام��ا در روش ETF ای��ن حرف و حدیث ه��ا وجود ندارد و 

طیف وسیعی از مردم مورد هدف قرار می گیرند.
معم��ار نژاد ادام��ه داد: اگر ما این س��هام را به قیمت تابلو 
میفروختیم نیز امکان مدیریت برای سهام داران خرد وجود 

نداش��ت. چرا که اگر 37 میلیارد س��هم عرضه می کردیم، 
حدود 4 میلیون آن را می خریدند اما عمًا نمی توانستند به 
مدیریت وارد ش��وند و تنها در مجمع شرکت می کردند. در 
هر صورت در این روش هم مدیریت در دس��ت عده ای قرار 

می گرفت و مردم مدیریت نمی کردند.
وی با اش��اره به نحوه انتقال مدیریت سهام به مردم، گفت: 
در اس��اس نامه ETF آمده است که دولت موظف است تا 
پایان س��ال 1400 ترتیبی را اتخاذ کند که هر کس��ی که 
بیشتر از یک دهم درصد واحد داشته باشد بتواند در مجمع 
حضور یابد. معمار نژاد درباره نیاز به کدبورس��ی در معامله 
واحدها گفت: برای ثبت نام، نیازی به کد بورس��ی نیس��ت 
اما یک ماه بعد از اینکه این یونیت ها قابل معامله شد افراد 
باید کد بورسی بگیرند. ما معموالًً دو الی سه میلیون فعال 
بورسی داریم و به مردم هم اطاع رسانی کردیم و گفتیم و 
تبلی��غ کردیم و یک ماه فرصت دادیم و تا زمانی که فردی 
نخواه��د واحدها را معامله کند نیازی به کد بورس��ی ندارد 

بنابراین حجم وسیع تری از مردم در برگرفته می شوند.
معاون وزی��ر اقتصاد درباره زم��ان ورود صندوق های دیگر 
ETF، گف��ت: احتماالً یکی از آنها اواخ��ر خرداد و دیگری 
اواس��ط مرداد م��اه عرضه می ش��ود. وی درب��اره اینکه آیا 
ش��رکت های حقوقی نی��ز می توانند پذیره نویس��ی کنند 
ی��ا خیر، گف��ت: در ف��از اول پذیره نویس��ی نمی توانند اما 

می توانند واحدها را در بازار ثانویه بخرند. مهر  
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مدیرعامل عمران پردیس تشریح کرد؛
جزئیات هزینه 25میلیونی انتقال 

مسکن مهر پردیس 
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس 
از مهلت س��ه ماه به منظور پرداخت نکردن 
هزین��ه 25 میلیون تومانی ب��رای خریدارانی 
خبر داد ک��ه وکالت نامۀ آن ها پیش از تاریخ 

1خردادماه سال جاری تنظیم شده باشد.
پ��س از اعام مصوبه ش��رکت عمران ش��هر 
جدید پردیس مبن��ی بر پرداخت هزینه 25 
میلیونی توس��ط خریداران واحدهای مسکن 
مه��ر پردیس و ازدح��ام جمعی��ت خرید و 
فروش کنندگان واحدهای مس��کونی در این 
شهر، سید مهدی هدایت، مدیر عامل شرکت 
عمران ش��هر جدید پردی��س در گفت وگو با 
شبکه خبر، در توضیح مصوبه اخذ 25درصد 

از رقم یارانه اعطایی دولت در قالب مبلغ 25 
میلی��ون تومان، گفت:» هزینه یاد ش��ده در 
مصوبه اخیر شرکت عمران پردیس ارتباطی 
ب��ه هزینه نقل و انتقال واحدهای مس��کونی 
ندارد و ب��ه دلیل جلوگی��ری از فعالیت های 
غیر مولد اقتصادی در این شهر تصویب شده 

است.«
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، 
در بیان جزئیات مصوبه مطرح ش��ده، اظهار 
داش��ت:» متقاضیان اول واحدهای مس��کن 
مه��ر از پرداخت هزینه 25میلی��ون تومانی 

معاف خواهند بود.«
وی ضمن اشاره به اینکه در روزهای کرونایی، 
باید نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی، اقدام ش��ود، افزود:» 
ب��ه منظور رعای��ت دس��توالعمل های وزارت 
بهداش��ت، وکالت نامه های��ی ک��ه تاریخ عقد 
ق��رارداد آن ها پیش از تاریخ 1خرداد س��ال 
جاری باش��د، به منظور اس��تفاده از معافیت 
25 میلیون تومان��ی، مهلت 3 ماهه خواهند 

داشت.«
متاس��فانه در ش��هر پردیس ش��اهد خرید و 
ف��روش واحدهای مس��کونی بودی��م که در 
طول روز بارها معامله می ش��وند اما به دست 
مصرف کنندۀ نهایی نرسیده و پاسخ به تقاضا 

موثر محسوب نمی شوند.« فارس

با گذشت 3 ماه؛
بیمه بیکاری کرونا به ایستگاه 

پرداخت رسید
 با گذش��ت س��ه ماه از ش��یوع کرونا دولت 
ب��ه وعده خود درب��اره پرداخت مقرری بیمه 
بی��کاری ب��ه کارگران بی��کار ناش��ی از این 
بیم��اری عمل کرد و بنا ب��ر اعام مدیر کل 
حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، 
مقرری اس��فندماه در چن��د روز آینده برای 

مشموالن واریز می شود.
بی��کاری، یک��ی از تبعات اقتصادی ش��یوع 
کروناست که به  واسطه اعمال محدودیت های 
ت��رددی و تعطیلی کس��ب  وکارها، دامن گیر 
بخ��ش قابل توجه��ی از نی��روی کار کش��ور 
می ش��ود. دولت ب��رای حمایت از معیش��ت 
کسانی که باالجبار در دوره شیوع کرونا کار 

خود را از دس��ت داده اند، پن��ج هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته که با تزریق به صندوق 
بیکاری، صرف حمایت از کسانی خواهد شد 
که ب��ا تعطیلی مش��اغل در اپیدمی کرونا از 
ادام��ه کار بازمانده اند.  ب��رای همین منظور 
bimebikari.mcls. س��امانه ای به آدرس

gov.ir  راه اندازی ش��د تا افراد درخواس��ت 
خ��ود را در آن ثب��ت کنند.ب��ر اس��اس این 
گزارش مش��اغل پرخطر تا پایان اردیبهشت 
و مش��اغل کم خطر که از ابتدای اردیبهشت 
ماه آغاز به کار کرده اند، تا پایان فروردین ماه 

بیمه بیکاری دریافت می کنند.
بر اس��اس آخرین آمار 822 هزار و 868 نفر 
در س��امانه بیکاری درخواس��ت خود را ثبت 
کردند که از ای��ن تعداد 689 هزار و 92 نفر 
مشمول دریافت بیمه بیکاری کرونا شناخته 
ش��دند. پرداخت بیمه بیکاری مشموالن در 
انتظ��ار اختصاص بودجه از س��وی س��ازمان 
برنامه و بودجه کش��ور ب��ود که »محمد باقر 
نوبخت« رییس این س��ازمان هفته گذش��ته 
)24 اردیبهشت ماه( مجوز تخصیص 1286 
میلیارد تومان از محل اعتبارات ریالی منابع 
یک میلی��ارد یورویی صندوق توس��عه برای 
تامین هزینه ه��ای مدیریت تبعات اقتصادی 
ناش��ی از کرون��ا به صن��دوق بیم��ه بیکاری 

سازمان تامین  اجتماعی را اباغ کرد.

عضو شورای عالی بورس مطرح کرد؛
 آزادسازی سهام عدالت، اصلیترین 

بحث شورای عالی بورس
  عض��و ش��ورای عالی بورس گف��ت: یکی از 
موارد مهم و موضوعات اساس��ی این روزهای 
شورای عالی بورس، آزادسازی سهام عدالت 
اس��ت که در جلس��ه دیروز نیز در خصوص 
ابعاد کاغذی دس��تورالعمل آزادسازی سهام 

عدالت تصمیم گیری شد.
س��ید روح اهلل حس��ینی مقدم ب��ا اظهار این 
مطل��ب که در جلس��ه دیروز ش��ورای عالی 
بورس گفت: دس��تورالعمل های آزادس��ازی 
س��هام عدالت از مهمترین محورهای جلسه 
بود. طبق بررسی های صورت گرفته مصوب 
ش��د ماحظات الزم ب��رای انتخ��اب آزادانه 
روش مدیریت سهام برای مشموالن دریافت 

سهام عدالت انجام شود.
عضو ش��ورای عالی بورس توضیح داد: یکی از 
موارد مهم و موضوعات اساس��ی این روزهای 
ش��ورای عالی بورس، آزادسازی سهام عدالت 
است، در جلس��ه دیروز نیز در خصوص ابعاد 
کاغذی دستورالعمل آزادسازی سهام عدالت 
تصمیم گیری ش��د. همچنین ماحظات الزم 
برای اینکه مش��موالن دریافت س��هام عدالت 
بتوانند آزادانه روش مدیریت سرمایه خود در 
این سهام را انتخاب کنند نیز مورد بحث قرار 

گرفت.
حس��ینی مقدم اظهار داش��ت: بای��د تمامی 
ماحظات الزم صورت گیرد تا نه تنها مردم 
در این شیوه مدیریت بتوانند انتخاب صحیح 
داش��ته باش��ند، بلکه آس��یبی نیز از ناحیه 
آزادسازی س��هام مزبور به بازار سرمایه وارد 
نشود. ضمن اینکه آماده سازی و فراهم کردن 
زیرس��اخت های الزم برای آزادس��ازی سهام 

عدالت نیز در جلسه دیروز بررسی شد.
وی در ادامه با اظهار این مطلب که ش��ورای 
عالی در جلس��ه دی��روز پیرامون منع معامله 
حقوقی ه��ای گواه��ی س��پرده س��که هیچ 
صحبتی انجام نداده، گفت: در جلس��ه هفته 
گذشته صحبت هایی پیرامون این موضوع از 
سوی رییس کل بانک مرکزی صورت گرفت 
ولی شورا به این موضوع ورود نکرد.  سنا

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

در حالی که بر اساس شواهد ارز دولتی واردات کاالهای 
اساس��ی از جمله برنج حذف شده است، اما هیچ مرجع 
رس��می از جمله بانک مرکزی و وزارتخانه های مرتبط با 
آن مانن��د وزارت صمت و جهاد کش��اورزی در این باره 

اطاع رسانی نکرده اند.
رئیس انجمن واردکنندگان برنج طی نامه ای به رئیس کل 
بانک مرکزی با اش��اره به تبدیل ارز واردات برنج از 4200 
تومانی به نیمایی از قطره چکانی  بودن اختصاص ارز نیمایی 
و رس��وب 500 هزار تنی برنج در گمرک و تهدید فاس��د 

شدن این محموله با فرارسیدن فصل گرما خبر داد.
گفتنی اس��ت، اگر چه ش��واهد حاکی از آن است که ارز 
4200 تومان��ی واردات برن��ج  حذف ش��ده اس��ت، اما تا 
کنون هیچکدام از وزارتخانه های مرتبط با موضوع واردات 
و تأمی��ن برن��ج از جمله وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
و جهاد کش��اورزی و نیز بانک مرکزی ب��ه عنوان متولی 
تأمین ارز کشور به طور رسمی این موضوع را اطاع رسانی 
نکرده اند. الزم به تاکید نیس��ت که با توجه به لزوم تأمین 
بخشی از برنج مورد نیاز کشور از طریق واردات الزم است 

تا در این خصوص به طور کامل شفاف س��ازی شود تا هم 
تأمین نیاز داخلی با مش��کل مواجه نش��ود و هم فعاالن 

اقتصادی بتوانند برنامه ریزی دقیقی داشته باشند.
در حال حاضر کش��ور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد 
و موضوع ش��یوع ویروس کرونا در کشور شرایط  حادتری 
برای کش��ور ایجاد کرده اس��ت لذا ضروری اس��ت تا برای 
تأمین انواع غات به خصوص کاالهای اس��تراتژیکی مانند 
برن��ج برنامه ریزی دقیق و مس��تمری ص��ورت گیرد یا در 
ش��رایط خاص جهان��ی که اغلب کش��ورها از جمله چین 
اقدام به ذخیره سازی غات کرده اند، مشکلی برای تأمین 
کاالهای اساسی و استراتژیک مورد نیاز کشور ایجاد  نشود 
و همچنین از افزایش قیمت ها جلوگیری شود. این در حالی 
اس��ت که علیرغم ضرورت برنامه ریزی دقیق برای تأمین 
کاالهای استراتژیک، اخیراً مشکاتی برای تولیدکنندگان 
روغن خوراکی به وج��ود آمده به طوری که چندی پیش 
بزرگ ترین تولیدکننده روغن نباتی کشور نسبت به کمبود 
روغن خام هشدار داد و اعام کرد بانک مرکزی 5 ماه است 

که برای واردات روغن خام ارز نداده است.  فارس

 در سکوت بانک مرکزی رخ داد؛

استمرار حذف ارز دولتی کاالهای اساسی 
طبق آم��ار وزارت صنعت از ابتدای س��ال تاکنون ایران 
خودرو و س��ایپا 112 هزار و 489 دستگاه خودرو تولید 
کردن��د اما فق��ط 77 هزار و 704 دس��تگاه خودرو را به 
مش��تریان خود تحویل دادند و به این ترتیب 34 هزار و 

785 دستگاه خودرو به مردم تحویل داده نشده است.
در شرایطی که برخی رسانه ها با استناد به نقشه های هوایی 
از دپوی خودرو در پارکینگ های ش��رکت های خودروساز 
خب��ر می دهند و مدیران این ش��رکت ها با تکذیب احتکار 
خودرو، دلیل دپوی خودرو در این شرکت ها را ناقص بودن 
آنها عنوان می کنند، جدیدترین آمار جمع آوری ش��ده از 
سوی وزارت صنعت نش��ان دهنده عدم تحویل 30 درصد 
خودروهای تولیدی طی سال جاری به مشتریان است. طبق 
آمار وزارت صنعت از ابتدای امسال تا کنون دو شرکت بزرگ 
خودروسازی کشور بیش از 112 هزار و 489 دستگاه خودرو 
تولید و 77 هزار و 704 دستگاه خودرو را در قالب تعهدات 

جاری و معوق تحویل مشتریان خود داده اند.
از ابتدای امس��ال کل تولید تجمعی شرکت ایران خودرو 
62 هزار و 350 دس��تگاه بوده اس��ت و در قالب تعهدات 

معوق، جاری و فوری در مجموع 28 هزار 215 دستگاه 
خودرو روانه بازار کرده اس��ت. یعنی ایران خودرو حدود 

45 درصد تولیداتش را به مردم تحویل داده است.
همچنین کل تولید تجمعی ش��رکت سایپا نیز از ابتدای 
س��ال امسال، 50 هزار و 139 دس��تگاه بوده است و در 
قالب تعهدات معوق، جاری و فوری در مجموع 49 هزار 
489 دستگاه خودرو تحویل مشتریان خود نموده است. 
یعنی س��ایپا نزدیک به 99 درص��د خودروهای تولیدی 
را به مش��تریان عرضه کرده اس��ت. در عین حال، تولید 
روزانه 29 اردیبهش��ت ماه در دو شرکت ایران خودرو و 
س��ایپا مجموعاً 3 هزار و 719 دستگاه خودرو و تحویل 
خودرو توسط این دو شرکت 2 هزار و 402 دستگاه بوده 
اس��ت.ایران خودرو 29 اردیبهشت ماه امسال، 2 هزار و 
49 دستگاه خودرو تولید و هزار و 49 دستگاه را در قالب 
تعه��دات معوق، جاری و فوری تحویل مش��تریان کرده 
اس��ت و آمار ش��رکت س��ایپا نیز در این روز یک هزار و 
670 دستگاه بوده و در مجموع یک هزار و 353 دستگاه 

خودرو را روانه بازار کرده است. فارس

آمار وزارت صنعت نشان داد؛

عدم تحویل 30درصد تولیدات خودروسازان به مشتریان 

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

یک میلیون و 450 هزارتومان  
ETF  سود در صندوقهای


