
اقدامات بانک صنعت و معدن در 
حمايت از توليد محصوالت مرتبط با 

مهار شيوع ويروس كرونا
حس��ين عس��كری عضو هيأت مديره بانك صنعت 
و مع��دن گف��ت: اين بانك در راس��تای مس��ؤليت 
توليدكنن��دگان  از  حماي��ت  خ��ود،  اجتماع��ی 
محصوالت بهداشتی، ضدعفوني كننده و تجهيزات 
پزشكي )الكل، ژل ضدعفوني كننده، انواع شوينده، 
دارويي، وس��ايل محافظتی و ...( را در زمان شيوع 
ويروس كرونا در س��طح كشور در اولويت قرار داده 
است.به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و 
معدن، وي از تسريع در پرداخت تسهيالت سرمايه 
در گردش به واحده��اي توليدي داراي محصوالت 
مرتبط با مهار شيوع ويروس كرونا از همان مراحل 
ابتدايي اطالع از ورود اين ويروس به كشور خبر داد 
و افزود: چندين فقره تسهيالت به 22 شركت فعال 
در توليد محصوالت مرتبط با مهار ش��يوع ويروس 
كرونا در 11 اس��تان كشور به مبلغ 4 هزار و 607 
ميليارد ريال پرداخت ش��ده است.حسين عسكري 
بيان داش��ت: بخش��ش جرايم مازاد بر نرخ س��ود 
قرارداد متعلقه طي س��ه ماه اسفند 98 و فروردين 
و ارديبهش��ت 99 و يا انتقال اقساط اين سه ماه به 
انتهاي دوره بازپرداخت نيز اقدام ديگر اين بانك در 
حمايت از بخش توليد و صنعت كشور بوده است.وي 
خاطرنشان كرد: بخشش جرايم صرفاً به تسهيالتي 
تعلق ميگيرد كه بدهي آنها در تاريخ 98/11/30 در 
طبقه جاري قرار داش��ته و مشتري بدهي سررسيد 
شده خود را حداكثر تا پايان خرداد سال 99 تسويه 
نماي��د و جرايم متعلقه پي��ش از 98/12/1 و پس 
از 99/2/31 مشمول بخش��ودگي نبوده و پرداخت 
آن در تعهد مش��تري مي باشد.  عضو هيأت مديره 
بانك صنعت و معدن تصريح كرد: امهال تسهيالت 
قرض الحس��نه به مدت 2 ماه  مس��اعدت ديگري 
بود كه براي حل مشكالت توليدكنندگان متضرر از 
شيوع اين ويروس در نظر گرفته شد و در تسهيالت 
اعطايي از محل منابع صندوق توسعه ملي، حداكثر 
بخش��ودگي قابل اعمال معادل جرايم متعلقه مازاد 

بر نرخ 18 درصد اعالم گرديد.

افزايش 30 درصدی سود خالص 
وپاساربانک پاسارگاد

بان��ك پاس��ارگاد صورت ه��ای مالی حسابرس��ی 
نش��ده برای س��ال مالی منتهی به 29/12/1398 
را منتش��ر ك��رد. به گزارش نبض بورس، س��ود هر 
س��هم )EPS( بانك با افزايش 30 درصدی مواجه 
و از 380 ري��ال در دوره مش��ابه قبلی به 491 ريال 
رسيده و بيشتر در حوزه درآمدهای عملياتی محقق 
ش��ده است.همچنين بر اساس ترازنامه منتشر شده 
مجموع دارايی های تلفيقی »وپاس��ار« با رش��د34 
درصدی166هزار و 26 ميليارد تومان گزارش شده 
كه حاكی از تالش مداوم بانك و شركتهای گروه در 
جهت ارتقا ارزش افزوده دارايی های در دس��ترس 
خود اس��ت.افزايش 30 درصدی سود خالص بانك 
پاسارگاد به ميزان 555 ميليارد تومان در شرايطی 
كه اكثر كس��ب و كارها بدليل شيوع ويروس كرونا 
تحت تاثير ق��رار گرفته اند، نقطه عطفی در صنعت 
بانكداری اس��ت.هزينه مطالبات مش��كوک الوصول 
بانك با كاهش چش��مگير 43 درصدی مواجه شده 
و 1072.6 ميليارد تومان گزارش ش��ده كه نش��ان 
از اس��تحكام تس��هيالت اعطا ش��ده در بخش های 
مختل��ف دارد، اين رقم در دوره مش��ابه قبلی رقم 
1878 ميلي��ارد توم��ان بوده است.س��ود حاصل از 
س��رمايه گذاری های بانك به مبل��غ 632 ميليارد 
تومان افزايش داش��ته كه بيانگ��ر اقدامات بانك در 
راستای كسب بازدهی مناس��ب از سرمايه گذاريها 
اس��ت.درآمد كارمزدی بانك با افزايش 36درصدی 
983.5 ميلي��ارد توم��ان گزارش ش��ده كه نش��ان 
م��ی دهد بان��ك در حوزه فعاليت غير مش��اع علی 
الخص��وص كارمزهای دريافت��ی ضمانتنامه به نحو 

مطلوب عمل كرده است.

اخبار گزارش

نمايندگان مردم در مجلس طرحی را تدوين كرده اند كه بر 
مبنای آن دولت موظف اس��ت به همه جاماندگان دريافت 
س��هام عدالت كه در شش دهك اول درآمدی قرار دارند تا 

سقف 5 نفر برای هر خانوار سهام اعطا كند.
نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی طرحی را با عنوان طرح 
ساماندهی سهام عدالت تقديم هيئت رييسه مجلس كرده اند. 
در دالي��ل توجيه��ی اين طرح آمده اس��ت: نظر به ضرورت 
تس��هيل و تسريع آزادسازی س��هام عدالت و مرتفع نمودن 
مش��كالت موجود در اين زمينه از قبيل عدم تناسب ساز و 
كارهای قانونی پيش بينی شده، ناكارآمدی شيوه سازماندهی 
س��هام، عدم امكان اعمال حقوق مالكانه توسط مشموالن و 
وجود ابهامات در ش��يوه شناسايی آنها و همچنين ضرورت 
پيش بينی س��از و كار آزادسازی س��هام مزبور به نحوی كه 
تقويت و گس��ترش مالكيت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات 
بازار س��رمايه و منافع مشموالن را در پی داشته باشد و نيز 
رف��ع و پاره ای از ابهامات قانونی كه س��ازمان های ذيربط در 
اجرای طرح آزادس��ازی سهام با آن مواجه هستند، طرح زير 

برای طی تشريفات قانونی تقديم می شود:
م��اده يك: كليه اصطالحات به كار رفته در ماده يك قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی اي��ران، قانون اجرای 
سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی و اصالحات بعدی 
آن و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد در راستای 
اجرای قانون سياس��ت های كلی اصل 44 قانون اساسی، به 
همان معانی و س��اير اصطالحات من��درج در اين قانون در 

معانی مشروح زير به كار رفته است:
مش��مولين: مش��مولين س��هام عدالت كه در اين قانون به 

اختصار مشمولين ناميده می شوند.
شركت های سرمايه پذير: ش��ركت هايی كه بخشی از سهام 
آنها به طرح توزيع سهام عدالت اختصاص يافته است و در 

اين قانون به اختصار شركت ناميده می شوند.
ماده 2: اش��خاص در قيد حيات و وراث متوفيانی كه سهام 
عدالت آنها تعيين تكليف ش��ده و اسامی آنها به عنوان ثبت 
نام ش��دگان نهايی در سامانه اينترنتی سهام عدالت مستقر 
در س��ازمان خصوصی س��ازی درج شده اس��ت، مشمولين 
س��هام عدالت محسوب می ش��وند. وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعی موظف اس��ت فهرست افراد 14 سال به باال كه در 
شش دهك اول درآمدی قرار داشته اما دارای سهام عدالت 
نيستند را ظرف مدت دو ماه از اجرای اين قانون به سازمان 

خصوصی سازی ارسال كند. اين افراد مشمولين جديد سهام 
عدالت تلقی شده و دولت موظف به اعطای سهام عدالت به 

اين دسته از افراد تا سقف 5 نفر برای هر خانوار است.
دول��ت موظ��ف اس��ت از مح��ل باقيمانده س��هام دولت و 
ش��ركت های دولتی در شركت های بورسی گروه های يك و 
دو موضوع ماده 2 قانون اجرای سياست های كلی اصل 44 
قانون اساسی سهام مورد نياز برای سهام عدالت مشمولين 
جديد را فراهم نمايد روش و چگونگی شناسايی مشمولين 
جديد و نحوه برخورداری آنها از س��هام موضوع اين قانون 
مطابق آيين نامه ای اس��ت كه حداقل ظرف مدت دو ماه از 

تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران می رسد.
ماده 3: سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است امكان فروش 
س��هام عدالت ب��ا روش ذيل را برای مش��مولينی كه روش 
مالكيت مس��تقيم س��هام عدالت را انتخاب كرده اند فراهم 
نمايد. در اين روش اش��خاص حقوقی مورد تاييد س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار می توانند در تاريخ های مش��خصی كه 
از پيش اعالم خواهد ش��د، پيش��نهاد خريد يا تهاتر ميزان 
مش��خصی از سهام عدالت را به تمامی مشمولين ذكر شده 
در قيمت های مشخص ارائه نموده و مشمولينی كه تمايل 
به تهاتر يا فروش س��هام خ��ود در قيمت های مذكور دارند 

بتوانند در اين فرايند شركت نمايند. آيين نامه اجرايی اين 
ماده ظرف س��ه ماه از تاري��خ تصويب اين قانون به تصويب 

شورای عالی بورس خواهد رسيد.
م��اده 4: تعاونی های شهرس��تانی س��هام عدال��ت حداكثر 
ظرف يك س��ال پس از تصويب اين قانون مكلف به اصالح 
اساسنامه و اتخاذ تصميم با نظر مراجع ذيربط قانونی خود 
برای تداوم فعاليت با موض��وع جديد و يا انحالل احتمالی 
خواهند بود. با س��پری ش��دن مدت مذك��ور، فعاليت اين 
تعاونی ها غير قانونی محس��وب خواهد شد. ضمنا پرداخت 
هرگونه كمك از س��وی دولت و شركت های دولتی موضوع 
م��اده 5 قانون مديريت خدمات كش��وری ب��ه تعاونی های 
مزبور در راس��تای تداوم فعاليت فعلی آنها در حكم تصرف 

غيرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 1: ديوان محاس��بات و س��ازمان بازرسی كل كشور 
موظفند در خصوص اموال عمومی در اختيار ش��ركت های 
س��رمايه گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی های مذكور و 
صورت های مالی ش��ركت های سرمايه گذاری سهام عدالت 
حسابرس��ی و بازرسی كرده و اموال عمومی در اختيار آنها 
را محاس��به نمايند. در صورت عدم همكاری هيئت مديره 
شركت های س��رمايه گذاری استانی س��هام عدالت در ارائه 

اطالعات مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
تبص��ره 2: در صورتی كه در روند حسابرس��ی و بازرس��ی 
ديوان محاس��بات و سازمان بازرس��ی كل كشور، تخطی از 
سوی هيئت مديره شركت های سرمايه گذاری استانی احراز 

شود، افراد خاطی به قوه قضاييه معرفی خواهند شد.
ماده 5: شركت های سرمايه گذاری استانی موظفند به منظور 
اعم��ال مديريت در هر يك از ش��ركت های س��رمايه پذير، 
مش��تركا يك نماينده معرفی كنند. نماينده انتخاب ش��ده 
توسط شركت های سرمايه گذاری استانی بايد دارای تخصص 
و سابقه كاری در حوزه فعاليت شركت سرمايه پذير مربوطه 
بوده و به تاييد س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار و وزارت امور 
اقتصادی و دارايی برس��د. در غير اينصورت نماينده مذكور 
حق ش��ركت در مجامع شركت های فوق را نخواهد داشت. 
آيين نامه اجرايی اين ماده ش��امل تعيين حداقل معيارهای 
م��ورد نياز برای نماينده های ش��ركت های س��رمايه گذاری 
استانی ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب 
ش��ورای عالی بورس و ش��ورای عالی اجرای سياست های 

كلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسيد.
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رييس اتحاديه فروشندگان گوشت 
گوسفندی اعالم كرد؛

سود ۲ برابری قاچاقچيان با 
خروج غيرقانونی دام

اتحادي��ه فروش��ندگان گوش��ت    ريي��س 
گوس��فندی گف��ت: تفاوت قيم��ت دامی كه 
قاچاق می ش��ود با قيمت داخل بس��يار زياد 
اس��ت و تا دو برابر می رسد و همين موضوع 
انگيزه ای برای قاچاق است. علی اصغر ملكی 
در گفت وگ��و با ميزان اظه��ار كرد: تقاضا در 
بازار گوش��ت قرمز كاهش يافته، مردم كمتر 
تمايل به خريد دارند و بازار كم رونق است.

رييس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندی 

افزود: در حال حاضر قيمت كاهش داشته و هر 
كيلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه با قيمت 

95 هزار تومان به مشتری عرضه می شود.
وی با اشاره به بازگشايی رستوران ها و تاالر ها 
گفت: اگر ص��ادرات و قاچاق صورت نگيرد و 
دام ها در داخل كش��ور بماند روی قيمت اثر 
نخواه��د گذاش��ت، اما اگر اي��ن اتفاق نيفتد 

قطعا روی قيمت تاثير خواهد گذاشت.
ملك��ی بي��ان ك��رد: در ح��ال حاض��ر طبق 
خبر های رس��يده از شهر های پاوه وپيرانشهر 
دام در حال قاچاق به كش��ور عراق اس��ت و 
اگر اين وضعيت ادامه داش��ته باشد با مشكل 

مواجه می شويم.
رييس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندی 
با بيان اينكه ن��رخ دالر يكی از عوامل اصلی 
قاچاق است، تصريح كرد: تفاوت قيمت دامی 
كه قاچاق می شود با قيمت داخل بسيار زياد 
اس��ت و تا دو برابر می رسد و همين موضوع 

انگيزه ای برای قاچاق است.
وی گفت: در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم 
دام زنده در شهرس��تان 36 هزار تومان است 
ك��ه در تهران با قيمت 38 تا 39 هزار تومان 

عرضه می شود.  ميزان 

در هفته جاری
 تصميم دولت برای ساماندهی 

بازار اجاره نهايی می شود
و  راه  وزارت  و س��اختمان  مس��كن  مع��اون 
شهرس��ازی از نهايی شدن تصميم دولت برای 
س��اماندهی بازار اج��اره در اين هفته و تدوين 
طرح خانه دار كردن اقشار كم درآمد خبر داد.

و  مس��كن  مع��اون  محم��ودزاده  محم��ود 
س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی از نهايی 
ش��دن تصميم دولت برای س��اماندهی بازار 
اجاره در اين هفت��ه و تدوين طرح خانه دار 

كردن اقشار كم درآمد خبر داد.
مع��اون مس��كن و س��اختمان وزارت راه و 

شهرسازی با اعالم اين مطلب كه برنامه خانه 
دار ك��ردن 200 هزار خانوار ك��م درآمد در 
دهك های اول تا سوم در حال تدوين است، 
گفت: طرح خانه دار كردن 200 هزار خانوار 
كم درآمد با همكاری دس��تگاه های مختلف 

در حال تدوين است.
وی ادام��ه داد: در ماه ها و هفته های گذش��ته 
جلس��ات كارشناسی آن با حضور دستگاه های 
ذی رب��ط در وزارتخانه برگزار ش��د و به زودی 
نتايج آن اعالم می شود. محمودزاده با اشاره به 
اينكه در اجرای طرح خانه دار كردن اقشار كم 
درآمد، بنياد مسكن انقالب اسالمی نيز حضور 
دارد، تصريح كرد: طرح مسكن اقشار كم درآمد 
به غير از طرح بهس��ازی و بازس��ازی س��اليانه 
200 هزار واحد مس��كن روستايی و شهر های 
كوچك اس��ت كه تحت مس��ئوليت بنياد قرار 
دارد. وی توضيح داد: طرح مس��كن اقشار كم 
درآمد در شهر ها به اجرا درخواهد آمد. معاون 
وزير راه و شهرسازی ادامه داد: شناسايی اقشار 
كم درآمدی تحت پوش��ش كميته امداد امام 
خمينی در سراس��ر كش��ور انجام ش��ده و هم 
اكنون، استان به استان و شهر به شهر در حال 

تفكيك است. وزارت راه و شهرسازی

معاون وزير صنعت خبر داد
 رشد ۲.١ درصدی صنعت در 

سال ٩٨
معاون وزير صنعت معدن و تجارت از رش��د 
2.1 درصدی صنعت در س��ال 98 خبر داد و 
گفت: بنا به اعالم بانك مركزی، رشد معدن 

1.9 درصد بوده است.؟
س��عيد زرندی، معاون ط��رح و برنامه وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت با بي��ان اينكه از 
اس��فند ماه پارسال تا 27 خرداد ماه گذشته 
تعداد 79 ميليون عدد ماسك، 271 ميليون 
جفت دستكش و 228 ميليون ليتر الكل در 
كشور توليد شده، تصريح كرد: بهره برداری از 

200 پروژه بزرگ صنعتی، معدنی و بازرگانی 
تا سال 1400 در قالب پويش هفتگی »توليد 
مستمر – اش��تغال مؤثر – صادرات پايدار« 

هدف گذاری شده است.
زرن��دی ادام��ه داد: ب��رای راه ان��دازی اي��ن 
پروژه ه��ای ملی ح��دود 169 ه��زار ميليارد 
تومان س��رمايه گذاری ش��ده و با افتتاح اين 
طرح ها برای نزديك به 41 هزار نفر اشتغال 
مستقيم ايجاد می شود؛؟از نظر تعداد طرح ها، 
اس��تان كرم��ان با 26 پ��روژه و از نظر حجم 
س��رمايه گذاری ها استان خوزستان با نزديك 
به 36 هزار ميليارد تومان، بيشترين سهم را 

در كشور دارا هستند.
وی ب��ا بيان اينكه اي��ن 200 طرح كه دارای 
ش��اخص هايی چون تكميل زنجي��ره ارزش، 
كاه��ش واردات، صادراتی بودن، اس��تفاده از 
فناوری و كمك به رفع محروميت شناس��ايی 
ش��ده، ب��ه عن��وان پروژه های مل��ی انتخاب 
شده اند، تصريح كرد: مطابق برنامه ريزی انجام 
شده هر هفته يك شركت توليدی در بورس 
عرضه اوليه يا انتش��ار اوراق خواهد داشت و 
هدف گذاری برای ورود 100 شركت به بورس 

تا پايان امسال انجام شده است.  شاتنا

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

ساماندهی سهام عدالت در مجلس کلید خورد؛

اعطای سهام به جاماندگان 
شش دهک اول

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت گفت: به دنبال افزايش قيمت گندم، دولت يارانه 
نان را افزايش داده اس��ت و بنابراين افزايش قيمت نان تا 
اطالع ثانوی به هيچ عنوان پذيرفته نيست و نرخ نان تعيين 

شده در سال قبل برای امسال نيز الزم االجرا است.
محمدرضا كالمی گفت: نرخ خريد تضمينی هر كيلوگرم 
گندم با هزينه های جانبی در س��ال 99، دو هزار و 700 

تومان تعيين شده است.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت با اش��اره به مص��رف س��االنه 11 ميليون تن 
گندم در كش��ور، افزود: 9.5 ميلي��ون تن از 11 ميليون 
تن گندم، يارانه ای اس��ت ك��ه 80 درصد از 9.5 ميليون 
ت��ن گندم يعنی ح��دود 7.5 تا 8 ميلي��ون تن گندم به 
ص��ورت ياران��ه ای و با نرخ هر كيلوگ��رم 665 تومان در 
اختيار نانوايی ها قرار می گيرد. س��خنگوی ستاد كارگروه 
تنظيم بازار اظهار داشت: 20 درصد ديگر از 9.5 ميليون 
ت��ن گندم به صورت يارانه ای و با نرخ هر كيلوگرم 900 

تومان در اختيار نانوايی ها قرار می گيرد.
كالمی اظهار داشت: بنابراين، نانوايی ها دو دسته هستند؛ 
ب��ه اين معنا كه حدود 80 درص��د آنها گندم يارانه ای با 
نرخ 665 تومان دريافت می كنند كه قيمت تمام ش��ده 
هر كيلوگرم آرد اين نانوايی ها  حدود 850 تومان اس��ت 
و ب��رای 20 درصد الباقی كه گندم با نرخ نيمه يارانه ای 
يعنی900 تومان به آنها تعلق می گيرد، قيمت تمام شده 

هر كيلوگرم آرد، حدود 1350 تا 1400 تومان است.
وی افزود: بر اين اساس، قيمت هر كيسه آرد 40 كيلوگرمی 

برای نانوايی هايی كه آرد يارانه ای )665 تومان( می گيرند، 
حدود 33 تا 35 هزار تومان اس��ت و قيمت هر كيسه آرد 
40 كيلويی برای نانوايی هايی كه آرد نيمه يارانه ای )900 
تومانی( می گيرند بر اساس كيفيت و درصد سبوس گيری 

آن، بين 52 تا 56 هزار تومان است. 
وی با اش��اره به افزايش قيمت نان در س��ال 98، اظهار 
داش��ت: تم��ام هزينه ه��ا و افزايش حقوق و دس��تمزد 
نانوايی ها در چند س��ال گذشته در هزينه تمام شده نان 
اعمال و س��پس افزايش قيمت ها اعالم شد؛ لذا عليرغم 
افزايش خريد تضمينی گن��دم افزايش قيمتی برای نان 
در س��ال ج��اری دولت در نظر نگرفته اس��ت و نرخ نان 

همان قيمت تعيين شده در سال گذشته است. 
كالمی گفت:  در س��ال گذش��ته با خريد تضمينی گندم 
ب��ه ازای ه��ر كيلوگ��رم 1700 تومان و محاس��به 150 
تومان هزينه های جانبی، نرخ تمام شده خريد تضمينی 
ه��ر كيلوگرم گن��دم 1850 تومان بود؛ ام��ا گندم با دو 
ن��رخ يارانه ای 665 تومان و نيم��ه يارانه ای 900 تومان 
در اختي��ار نانوايی ه��ا قرار می گرفت؛ لذا بر اين اس��اس 
دول��ت در س��ال 98، يازده ه��زار و 500 ميليارد تومان 
ياران��ه نان پرداخت می كرد كه بخش��ی از آن به صورت 
يارانه پنهان و بخش��ی از آن هم در قالب يارانه نقدی به 
حس��اب سرپرس��تان خانوار واريز می شد.  كالمی اظهار 
داش��ت: اما با افزايش نرخ خري��د تضمينی گندم به هر 
كيلوگ��رم 2700 تومان، يارانه پنه��ان نان از 11 هزار و 
500 ميليارد تومان س��ال 98 به 22 هزار ميليارد تومان 

در سال 99 افزايش يافته است.  فارس 

وزير صم��ت، از برنام��ه توليد يك ميلي��ون و 200هزار 
خودرو در س��ال جاری خبر داد و گفت: توليد خودرو در 

كشور به روز های اوج برگشته است.
حس��ين مدرس خيابانی گفت: از ارديبهش��ت 97 كه دو 
خودروس��از كره جنوبی و فرانس��وی از ايران خارج شدند 
كس��ی فكر نمی كرد صنعت خودروسازی ما بتواند همان 
تي��راژ توليد را پيدا كن��د و روی پای خود بايس��تد؛ ولی 
خوشبختانه اين اتفاق افتاد و روند توليد دو خودروساز ما 
به روز های اوج برگشته است. وی افزود: امسال توليد حدود 

يك ميليون و 200هزار دستگاه خودرو را در برنامه داريم.
سرپرس��ت وزارت صمت گفت: طبيعی اس��ت كه بعد از 
تيراژ و كميت بايد روی ارتقای كيفيت كار كنيم و برای 
اينكه در رقابت جهانی و بازار منطقه ای تأثيرگذار باشيم، 

حتماً بايد به سمت كيفيت و رضايت مشتری برويم.
وی اف��زود: تا پيش از اين به دليل ش��كاف عرضه و تقاضا 
ممكن بود كه خودروساز ها آن چنان به كيفيت بها ندهند؛ 
اما برنامه جدی داريم كه بعد از تيراژ به سمت كيفيت و 
رضايت مشتری برويم. سرپرست وزارت صمت گفت: در 
حوزه های مختلف بايد بتوانيم كيفيت خودرو را از لحاظ 
خدمات پس از فروش، فنی، ظاهری و ايمنی ارتقا دهيم 

و خودروسازان ما در اين مسير گام بر می دارند.
وی افزود: با ارتباطی كه خودروس��ازان ما با شركت های 
دانش بنيان، مراكز دانش��گاهی و حتی صنايع پيش رو در 
اين حوزه دارند اطمينان داش��ته باشيد كه خودروسازان 

ما در حوزه كيفيت خودرو هم فعال هستند.
 م��درس خيابانی با بي��ان "هم اكنون ص��ادرات قطعات 

خ��ودرو داريم"، ابراز اميدواری ك��رد كه هم بتوانيم نياز 
داخ��ل را تأمي��ن كنيم و هم كيفيت خ��ودروی ما قابل 
رقابت در منطقه باشد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت از افزايش 18درصدی توليد خودرو در دو ماهه 

اول امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
 حس��ين مدرس خيابانی گف��ت: در اين مدت 55درصد 
به تحويل محصوالت ايران خودرو و 50درصد به تحويل 

محصوالت سايپا اضافه شده است.
وی افزود: اكنون به شدت روی تأمين مواد اوليه متمركز 

شده ايم تا عرضه خودرو را افزايش دهيم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود 
اعمال محدوديت ها برای ثبت نام خريد خودرو 5ميليون 

واجد شرايط در اين دوره ثبت نام شركت كردند.
 م��درس خيابانی ب��ا اظهار "اين حج��م از تقاضا معادل 
توليد خودروی 2 تا 3 كش��ور است"، افزود: حتی كشور 
بزرگ خودروس��ازی مثل كره جنوبی ساالنه 3ميليون و 
600هزار خودرو توليد می كند، در حالی كه ما تنها برای 
ثبت نام 5ميليون نفر متقاضی داشتيم. وی گفت: در هر 
روز 400 ت��ا 500هزار نفر برای خري��د خودرو ثبت نام 
كردند و مفهوم آن اين اس��ت كه بايد در دو ساعت اول 
25هزار دس��تگاه تحويل می داديم؛ بنابراين تنها راه اين 

بود كه بين ثبت نام كنندگان قرعه كشی كنيم.
سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مراسم 
قرعه كش��ی با حضور دس��تگاه های امنيتی و نظارتی و 
رسانه ملی برگزار شد و همه از اين كه عدالت در توزيع 

رعايت شده است، راضی هستند. شاتنا 

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت؛

افزایش قیمت نان در دستور کار دولت نیست
وزیرصمت اعالم کرد؛

برنامه تولید ۱.۲ میلیون خودرو در سال جاری


