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تقویت روابط اقتصادی ایران و ونزوئال 
صفحه توئیتر سفارت ایران در ونزوئال نوشت: روابط 
راهبردی ایران و ونزوئــال از این به بعد با قدرت و 

سرعت بیشتری رو به جلو حرکت خواهد کرد.
صفحه توئیتر ســفارت ایران در ونزوئال با اشاره به 
ســفر اخیر جواد اوجی وزیر نفت به این کشــور و 
محورهای مذاکرات دو کشــور نوشــت:  مذاکرات 
مهم  وزیر نفت کشــورمان با رئیس جمهور، معاون 
رئیــس جمهور و وزیر نفت ونزوئال دســتاوردهای 
قابــل توجهــی بــه دنبــال داشــت و نویدبخش 
همکاری های عمیق و گســترده تر ایران و ونزوئال 
بــه عنــوان دو غــول نفتی جهــان خواهــد بود. 
روابط راهبــردی ایران و ونزوئــال از این به بعد با 
 قــدرت و ســرعت بیشــتری رو به جلــو حرکت 

خواهد کرد.  فارس

 حکم تخلیه
 برای مستاجران صادر نمی شود 

رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: مصوبه تمدید 
خــودکار قرارداد های اجاره و تعیین ســقف برای 
اجاره بها لغو نشــده و حکم تخلیه برای مستاجران 

صادر نمی شود.
مصطفــی قلی خســروی گفت: اگر چــه تصمیم 
جدیــدی در رابطــه بــا مصوبه تمدیــد خودکار 
قرارداد های اجاره و تعیین ســقف اجاره بها گرفته 
نشده، اما مصوبه ســال گذشته به قوت خود باقی 
اســت و اجرا می شــود. به گفته رئیــس اتحادیه 
مشــاوران امالک تا پایان کرونا و سه ماه بعد از آن 
این مصوبه باید اجرا شــود. اما متاسفانه روش های 
دور زدن قانون متاسفانه وجود دارد.خسروی گفت: 
راه اندازی ســازندگی و پرداخت تسهیالت راهکار 
بهبود بازار مسکن است.بر این اساس موجران حق 
ندارند، مســتاجران را جواب کنند و الزم است که 
قرارداد اجاره با سقف اجاره در سال ۱۴۰۱ تمدید 
شــود.در دو سال گذشــته مصوبه تمدید خودکار 
قرارداد اجاره و تعیین حد نصاب افرایش ســالیانه 
برای اجاره بها اجرایی شــد، بر این اساس صاحب 
خانه هــا در تهران نباید بیــش از ۲۵ درصد مبلغ 
اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر 
کالن شهر ها ۲۰ درصد و در دیگر شهر های کشور 

۱۵ درصد تعیین شده است.  صدا و سیما 

 حساب  های شخصی و تجاری 
تفکیک می شوند 

رئیــس ســازمان امــور مالیاتی گفــت: تفکیک 
حساب های شــخصی و تجاری برای اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی و ســامانه مودیان آغاز شده 

است.
داود منظور گفت: تفکیک حســاب های شخصی و 
تجاری برای اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و 
سامانه مودیان آغاز شده است.مقدمات اجرای این 
قانون با تخصیص شناسه اقتصادی منحصر به فرد 
به کلیه مودیان مالیاتی و تعیین و تکلیف شناســه 
کاال و خدمات توسط وزارت صمت فراهم شده است.
پیش از این وزیر اقتصاد گفته بود با ایجاد شفافیت 
 در حســاب های بانکی، جلوی فرار های مالیاتی را 

خواهیم گرفت.  باشگاه خبرنگاران جوان

وعده اتمام سند حدنگاری مناطق آزاد 
تا ۲ ماه آینده 

دبیر شــورای عالی مناطق آزاد با وعده اتمام سند 
حدنگاری مناطق آزاد کشور تا ۲ ماه آینده، گفت: 
تحویل ســند حدنگار جزایر کیش از زمین خواری 

جلوگیری می کند.
ســعید محمد با بیان این که تحویل سند حدنگار 
جزایر کیش زمینه ســاز جلوگیری از زمین خواری 
و سوءاستفاده  افراد سودجو است، اظهار کرد:  طی 
جلساتی که از سال گذشته با سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور برگزار شد، در کوتاه ترین زمان شاهد 
تحویل اســناد تک برگی جزایــر کیش، هندورابی، 
تنــب کوچک و تنب بزرگ هســتیم که این اقدام 
گام بســیار مهمی در منطقه محســوب می شود.
وی از اتمام ســند حدنگاری تمام جزایر و مناطق 
آزاد طی دومــاه آینده خبر داد و افــزود: این امر 
سبب ارائه  شفافیت ســازی میان عموم مردم می 
شــود.وی همچنین گفت: با شناسایی شرکت های 
 صــوری در مناطــق آزاد کشــور از فعالیــت آنها 

جلوگیری شد.  تسنیم

 رشد بیش از ۲ برابری 
قیمت خوراکی ها در جهان

تهران- ایرنا- آمارهای بانک جهانی نشان می دهد 
قیمــت انواع روغــن و خوراکی هــا در جهان طی 
 دو ســال گذشــته بیش از ۱۲۲ درصــد افزایش 

داشته است.
قیمـت  می دهـد  نشـان  جهانـی  بانـک  آمارهـای 
جهانـی مـواد غذایـی طی دو سـال گذشـته رشـد 
فزاینـده ای داشـته اسـت و بـا توجـه بـه جهـش 
تحـوالت  تأثیـر  تحـت  شـیمیایی  کـود  قیمـت 
اوکرایـن نبایـد انتظـار توقف روند صعـودی قیمت 
مـواد غذایی طی سـال های آینده را داشـت.قیمت 
کـود شـیمیایی از آوریـل ۲۰۲۰ تا مـارس ۲۰۲۲ 
رشـد ۲۲۲.۴ درصـدی داشـته، یعنـی بیـش از ۳ 
برابـر شـده اسـت.قیمت انـواع روغـن و خوراکی ها 
در ایـن مدت بیش از ۲ برابر شـده و رشـد ۱۲۲.۵ 
درصـدی داشـته اسـت.غالت شـامل گنـدم، جـو، 
ذرت و غیره رشـد ۶۷.۹ درصـدی قیمت را در این 
مـدت داشـته اند. قیمت کل محصوالت کشـاورزی 
 نیز طی حدود دو سـال گذشـته ۶۳.۳ درصد رشـد 

داشته است.  ایرنا

گزارشاخبـــار

گروه اقتصادی این روزها مسئله افزایش ناگهانی قیمت 
آرد و  به پیوســت آن قیمت نان هــای صنعتی و ماکرونی 
در حالــی بــه یکی ابعاد مهــم و ابهام برانگیــز اقتصادی 
کشور مبدل شده  اســت که برخی از آن با عنوان جراحی 
بزرگ اقتصادی در شــرایط نابســامان جهانی مواد غذایی 
یاد می کنند و عــده ای نیز آن را تکــرار تجربه های ناکام 
و شکســت خورده دولت های گذشته می دانند که می تواند 
هزینه هــای اقتصــادی و اجتماعی برای کشــور و دولت 

سیزدهم به همراه داشته باشد. 
پــس از آنکه به صورت ناگهانی و آن هم در آســتانه عید 
فطر ناگهــان قیمت ارد و به پیوســت آن قیمت نان های 
صنعتــی و ماکرونی و در آینده شــاید قیمت شــیرینی و 
کیــک و اقالم خوراکی نیز با افزایــش چند برابری قیمت 
همراه شــود در واکنش بــه برخی اخبار مبنــی بر تغییر 
قیمت نان ســنتی، ســخنگوی اقتصادی دولــت گفت: تا 
 پایان امســال اجازه افزایش پرداخــت از جیب مردم برای 

نان سنتی داده نمی شود.
احسان خاندوزی در خبر شــبکه یک سیما اظهار داشت: 
بیش از یــک هزار میلیارد تومان یارانه کاالهای اساســی 
روزانه در کشــور ما به شــیوه ای پرداخت می شود که به 
جیب مردم و مصرف کنندگان نمی رسد که از کشور خارج  
به شــکل قاچاق خارج می شود.سخنگوی اقتصادی دولت 
اظهار داشــت: طی دو هفته ابتدایی امســال بیش از ۲۵۰ 
درصد افزایش مصرف آرد در کشــور وجود داشــته است. 
ناآرآمی های اخیر در منطقه اوراسیا موجب شد که قیمت 
های جهانی افزایش یابــد و با توجه به کمبودهایی که در 
زمینه کاالهای اساسی در کشورها ایجاد شد باعث افزایش 
قیمت کاالهای اساســی شــد به طوری کــه گندم تا ۶۰ 
درصد، روغن تا حدود 8۰ درصد در بســیاری از کشــورها 
افزایــش قیمت یابد. خاندوزی با بیان اینکه از جیب مردم 
ایران بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کاالهای اساســی 
روزانه بیــرون می رفت، بیان داشــت: بیش از 8۰ درصد 
مصرف گندم در کشــور برای پخت نان ســنتی اســت و 
مابقی برای صنف و صنعت، شــیرینجات، ماکارونی و نان 
های غیر ســنتی استفاده می شود. همزمان با این سخنان 
مدیــر کل بازرســی و نظارت بر کاالهای اساســی وزارت 
جهادکشــاورزی گفت: با هرگونه کم فروشی کارخانه های 
آرد برخورد قانونی می شود. مسعود امراللهی افزود: باتوجه 
به گزارشــات و مطالبات مردمی در راســتای کم فروشی 
کارخانجات آرد، امروز در ادامه بازرســی هایی که در نقاط 
مختلف کشــور انجام گرفت به چند کارخانه تولید آرد در 
شهرستان ســاوجبالغ استان البرز سر زدیم که با توجه به 
اختالف وزن در گونی های آرد، تخلف محرز شد و گزارش 
تخلف به ماموران تعزیرات حکومتی و بازرسین جهاد ذکر 
شــد. امراللهی افزود: نانواها چنانچه با موردی از کمبود در 
وزن گونی های آرد مواجه شدند مراتب را به سامانه ۱۲۴ 
و ۱۲۵ سازمان تعزیرات حکومتی اطالع دهند تا بازرسین 

در سراسر کشور با این موضوع برخورد کنند.

در این میان اما در توجیه گرانی ها عباس عسکرزاده معاون 
توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وی با بیان این که 
بر اســاس سیاست جدید دولت ســیزدهم، یارانه ها دیگر 
به انتهای خط رســیده و بــه بازرگانان و دالالن داده نمی 
شــود، اظهار داشــت: برای جلوگیری از قاچاق محصوالت 
استراتژیک مانند گندم و آرد، یارانه به خود مردم پرداخت 
می شود.عسکرزاد تاکید کرد که با پرداخت یارانه مستقیم 
به مردم، قدرت خرید آنان افزایش پیدا می کند.وی درباره 
آزادســازی قیمت گندم و آرد توضیــح داد: میزان مصرف 
ســاالنه کشــور ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم اســت 
کــه نزدیک بــه 8 میلیون تن آن از محــل تولید داخل و 
مابقی از طریق واردات تامین می شود.معاون برنامه ریزی 
و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی ادامه داد: در گذشته، 
نیاز گندم کشــورمان از روســیه و اوکراین تامین می شد، 
اما اکنون با درگیری این دو کشــور، مجبوریم گندم مورد 
نیاز را از کشــورهای آرژانتین، برزیــل و آلمان وارد کنیم.
وی گفت: در حالی که گندم مورد نیاز با این مشقت برای 
تبدیل به آرد وارد کشــور و کارخانه های آردســازی می 
شــود، بخشی از آن به کشورهای همسایه قاچاق می شود 
و یا به صــورت قانونی و در قالب محصــول جانبی مانند 

ماکارونی از کشور خارج می شود. 
وی با بیان این که ســال گذشــته ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دالر 
مصرف گندم، جو، روغن و نهاده های دامی داشــتیم، بیان 
داشــت: با استمرار خشکســالی بدون در نظر گرفتن تورم 
جهانی و جنگ روســیه و اوکراین، پیش بینی بر این بود 
که امســال ۲۰ میلیارد دالر از این محصوالت وارد کشور 

شود.عسکرزاده در همین حال از آزادسازی قیمت گندم و 
روغن و سیاســت اصالح قیمت ها از سوی دولت سیزدهم 
دفــاع کرد و اقدام وزیر جهاد کشــاورزی را در این زمینه، 
جهــادی خواند.همچنین جواد ســاداتی نــژاد وزیر جهاد 
کشاورزی با بیان اینکه بسته حمایتی و جبرانی تهیه شده 
که قبل از حذف یارانــه آرد صنعت به مردم پرداخت می 
 شــود، گفت: زمان و میزان آن را ستاد هدفمندی یارانه ها 

تعیین می کند.
این مواضع در حمایت از اقدام اخیر دولت در حالی مطرح 
می شــود که افزایش قیمت نان و آرد بــه معنای افزایش 
قیمت بسیاری از اقالم خوراکی از نان و ماکارونی گرفته تا 
انواع کیک و شــیرینی خواهد شد. تجربه نشان داده است 
که افزایش قیمت در بخش بنزین، کرایه حمل و نقل و نان 
زمینه ای گرانی ها و افزایش قیمت های زنجیره ای در سایر 
کاال و خدمات می شود که نتیجه آن نیز افزایش فشارها بر 

قشر ضعیف جامعه خواهد بود.
 مولفــه ای که در نهایت نه به کاهش و آنچه مصرف بهینه 
نان و نامیده می شود بلکه به افزایش گرایش اجباری مردم 
به اســتفاده از نان به عنوان غذای اصلی خواهد شــد که 
البتــه بعضا با افزایش گرایش به مواد غذایی همچون تخم 
مرغ می شــود. در این میان اختصاص یارانه مستقیم نان 
به مردم نیز تجربه نشــان داده اســت که تجربه ای ناکام 
اســت چنانکه پرداخت یارانه ۴۵ هــزار تومان نیز به این 
سرنوشت دچار شــد. نبود سامانه و ســاز و کار درست و 
دقیق در آمار سنجی واجدین شرایط برخورداری از یارانه، 
طرح هایی همچون مصوبات مجلس برای آنچه حذف یارانه 

ثروتمنــدان و هدفمنــد کردن یارانه ها عنوان می شــود، 
متغییر بودن شــرایط زندگی افراد و اینکه به دلیل شرایط 
ناسالم اقتصادی حاکم بر کشور افراد یک شنبه ورشکست 
و یا یک شبنه پولدار می شوند، درست نبودن معیار معرفی 
افراد به عنوان برخــوردار و کم برخوردار چنانکه به عنوان 
مثال برخــوردار بودن از یک خودور و یا منزل شــخصی 
مالک برخوردار شــدن یا نشــدن از یارانه عنوان می شود 
حال آنکه افراد بســیاری هســتند که در گذشــته منزل 
مســکونی را خریداری کرده و سالهاست که توان تغییر آن 
را نداشته اند و امروز با حقوق بازنشستگی پایین روزگار سر 
می کنند و آن منزل شخصی هیچ درامدی برای آنها ندارد 
حال آنکه به عنوان دارنده ملک شــخصی از گرفتن یارانه 
محروم هســتند و دهها تجربه تلــخ دیگر در این زمینه ها 
عمال ســاختار یارانه  مستقیم به مصرف کننده را با چالش 
و بــی عدالتی مواجه اســت که در عین حال زمینه ســاز 
سوء اســتفاده دارندگان کاال و خدمات شده که در نهایت 
فشــار ســنگینی را بر بخش قابل توجهی از جامعه بویژه 
میلیون کارگر وارد خواهد ســاخت. بر این اســاس به نظر 
می رســد که طرح هایی همچون یارانه مســتقیم نان برای 
مصرف کننده همانند اشتباهات گذشته است که با عنوان 
هدفمند سازای یارانه ها مطرح شده بود خصوصا اینکه این 
اقدام تاثیرات مخربی بر غــذای اغلب مردم دارد و تبعات 
اقتصادی و اجتماعی بســیاری به همراه دارد. مســیر که 
شــاید برگرفتــه از القاهای فکری برجــای مانده از دولت 
دوازدهم باشــد که بــا تفکری نئولیبرالــی عمال دولت را 
از حامی مردم به ســاختاری بی مســئولیت در قبال مردم 
مبدل ساخت که صرفا به دنبال کسب درآمد که نتیجه آن 
رسیدن قیمت ارز به ۳۰ هزار تومان و گرانی ها و تورم های 
افسار گســیخته از جمله در حوزه مسکن بود که آخوندی 
وزیر مسکن و شهرسازی دولت یازدهم با ادعای خودداری 
از کار پوپولیســتی مســکن مهر را تعطیل و گرانی افسار 
گســیخته ای را به بخش مســکن و اجاره بها وارد ساخت 
که کشــور همچنان تاوان آن را می دهد. بر این اساس به 
نظر می رســد دولت به جای تکرار تجربه شکست خوره و 
هزینه آور گذشته در باب یارانه مستقیم به مصرف کننده 
باید بــه دنبال راهکاری عقالنی و منطقــی برای مقابله با 
قاچاق آرد و دارو  و امثالهم باشــد که یکی از راهکارهای 
آن در کنار نظارت و مقابله جدی با متخلفان، کاهش نرخ 
ارز اســت که عمال قاچاق معکوس را بــه امری هزینه آور 
بدون سود مبدل خواهد ساخت چرا که تا زمانی که ارزش 
پول ملی کشور در قبال سایر ارزها این چنین پایین است 
همچنان قاچاق معکوس به خارج از کشور و تبدیل درآمد 
حاصل آن به ریال در درون کشور مقرون به صرفه است و 
لذا افزایش قیمت ها به هر میزانی که باشــد تاثیر چندانی 
در قاچاق معکوس نخواهد داشــت و صرفا بار و هزینه های 
سنگینی  اســت که بر جامعه بویژه بخش کارگری و طبقه 
متوسط وارد خواهد ساخت که حتی می تواند به هزینه های 

اجتماعی منجر شود.

نگاهی بر آنچه پرداخت یارانه مستقیم نان به مصرف کننده نامیده می شود 

تکرار تجربه های ناکام با هزینه های اقتصادی و اجتماعی 

جزئیاتی از مسدود شدن 
وجه حساب های صادرکننده 

چک  برگشتی
معاون فناوری هــای نوین بانک مرکــزی گفت: اگر چک 
فــردی برگشــته خورده باشــد، مبلغ مورد نظــر از همه 
حساب های شــخص در همان بانک برداشت می شود. در 
مرحله بعدی به میزان مبلغ کســری چک برگشتی، وجه 
سایر حســاب های فرد در شبکه بانکی به ترتیب بیشترین 
به کمترین مانده مســدود و سپس مراحل قانونی از سوی 

قوه قضائیه انجام می شود.
مهران محرمیان درباره نحوه مســدودی حساب های فرد 
صادرکننده چک برگشتی عنوان کرد: باتوجه به اینکه ماده 
۵ مکرر قانون اصالح قانــون صدور چک، مواردی را برای 
شــخصی که چک وی برگشــت می خورد، در نظر گرفته 

اســت؛ یکی از این موارد کسر مانده چک برگشتی از وجه 
کلیه حســاب های صادرکننده چک در شبکه بانکی است. 
در حال حاضر بخشی از این قانون در حال اجراست. بدین 
معنا که اگر فردی در یک بانک دســته چکی داشته باشد 
و چک او برگشــت بخورد، از تمام حساب هایش در همان 
بانک مبلغ مربوطه برداشــت و چک اگــر مبلغش کفایت 

کرد، پاس می شود.
طبق اعالم بانک مرکزی او یادآور شــد: در قســمت دیگر 
قانون عنوان شــده اســت که به میزان مبلغ کسری چک 
برگشتی، سایر حســاب های صادرکننده چک برگشتی در 
تمام شــبکه بانکی مسدود شود و در نهایت روال قانونی از 
ســوی قوه قضائیه برای برداشــت از آن حساب طی شود. 
بنابرایــن اگر فردی در پنج بانک حســاب دارد و در بانک 
اول چــک وی برگشــت می خورد، مانده تمام حســاب ها 
احصا می شود و در مرحله بعدی به ترتیبی که از بیشترین 
به کمترین مانده است،  کســری موجودی چک برگشتی 

مسدود خواهد شد.

وی درباره نحوه اطالع فرد دارای چک برگشتی از مسدودی 
حســاب هایش گفت: طبیعتاً فرد می توانــد از کانال های 
ارتباطی هر بانک این کار را انجام دهد. اما این رویه بسیار 
طوالنی اســت بدین صورت که فرد به قوه قضاییه مراجعه 
می کند، قــوه قضائیه با بانکها مکاتبه می کند، بانکها مانده 
موجود را به قوه قضائیه بازمی گردانند و غیره. البته این امر 
تنها مرتبط با چک برگشــتی نیست و در تمام مواردی که 
به ضبط اموال و دارایی های شــخصی شبکه بانکی مرتبط 
اســت، روال این گونه و به همین میزان طوالنی است. لذا 
مقرر اســت که این کار به صورت برخط انجام شود و فرد 
از طریق کانال هــای ارتباطی بانک خــودش می تواند از 
وضعیت مسدودی حسابش اطالع یابد.معاون فناوری های 
نوین درباره روال رفع مسدودی از حساب های صادرکننده 
چک بالمحل عنوان کرد: روال رفع مسدودی همان روالی 
اســت که تاکنون انجام شده است. یعنی صادرکننده چک 
بالمحل برای رفع مســدودی باید رضایت شخص ذی نفع 
چک را اخذ کنــد که عماًل این کار با پرداخت مبلغ انجام 

خواهد شــد و پــس از آن، همیــن روال به صورت عکس 
)معکوس( انجام می شود و در تمام شبکه بانکی رفع سوء 

اثر اعمال و وجوه مسدودی آزاد می شود.
مقام مســئول بانک مرکزی در توضیح اجرای آزمایشــی 
طرح یاد شده، تصریح کرد: آزمایشی بودن طرح یاد شده، 
این گونه اســت که فرصت محدودی برای پنج بانک باقی 
مانده در نظر گرفته شــده تا در اســرع وقت آزمایش های 
الزم را برای راه اندازی این ســرویس انجام دهند. عالوه بر 
این، از آنجایی که تعداد چک های برگشتی در روز باالست، 
ضروری اســت که از عملکرد زیرساخت های فنی اطمینان 
حاصل کنیم. لذا فرصت آزمایشی در نظر گرفته شده برای 
این طرح، دو هفته اســت و ســپس این مهــم برای تمام 
شــبکه بانکی و تمام چک های برگشــتی اعمال می شود.

معاون فناوری های نوین در پایان تأکید کرد: موضوع فوق 
مطابق قانون برای تمــام چک های قدیمی و جدید اعمال 
می شــود و تنها به چک های صیــادی جدید بنفش رنگ 

محدود نمی شود.  ایسنا

وزارت صنعــت، معدن و تجارت اعالم کرد: براســاس دســتور وزیر صمت مقرر 
شــده اســت فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه کشــی در شرکت های 
خودروســازی، بلکه در ســامانه فروش یکپارچه خودرو و به صورت شفاف انجام 

شود.
مرکــز روابــط عمومی وزارت صمت در توضیح دســتور وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت به سازمان حمایت آورده است: در اجرای بند »۵« دستور هشت ماده ای 
رئیس جمهوری )موضوع نامه شــماره ۱۶۱8۹ مورخ ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰( 
در خصوص چگونگی عرضه خودرو، برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی 
مردم مبنی بر این که در اســرع وقت اصالح و شفاف ســازی الزم در آن صورت 
گیرد، مقرر شــد تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو که می تواند به 
حذف تدریجی قرعه کشی منجر شــود، تمهیدات الزم برای قرعه کشی متمرکز 
خودرو توســط ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان حداکثر تا 
تاریخ ۲۵ اردیبهشــت    ماه امسال، فراهم شــود و همه خودروسازان از تاریخ ۱8 
اردیبهشــت ماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها از طریق 
سامانه متمرکز قرعه کشــی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت موردنظر، امکان 

عرضه عادالنه تر برای تمامی خودرو های تولیدی فراهم شود.
براساس این گزارش، هدف از دستور ابالغ شده به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود 
ادامه روند قرعه کشــی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است ضمن 
اینکه اصالح ســاختار یک رویه صنعتی آن هم در موضوعی مانند تولید خودرو، 
فرآیندی یک شــبه یا یک ماهه نیست، بلکه روندی حداقل میان مدت و نیازمند 
برنامه ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است؛ اگرچه 
که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامه ریزی برای انجام آن در کوتاه ترین 
زمان مدت، انجام شده است.نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اکنون 
تنها برخی خودروســاز ها آن هم به صورت موازی اقدام به فروش خودرو از طریق 
قرعه کشی می کنند که با این دستور وزیر صمت، ضمن شفاف شدن روند فروش 
خودروی آن ها، ســایر خودروساز ها نیز مکلف به عرضه خودرو از طریق »سامانه 

فروش یکپارچه خودرو« می شــوند.عالوه بر این؛ افزایش تولید خودرو همچنان 
راهبرد اصلی وزارت صمت اســت، اما شفاف سازی عرضه خودرو )چه قرعه کشی 
و چه غیر قرعه کشــی( مسیر دیگری است که باید همه خودروسازان آن را انجام 
دهند، زیرا مردم از عرضه غیر شــفاف خودرو ناراضی هســتند و عرضه فعلی آن 

منجر شده تا واسطه ها و سوداگران موجب تالطم بازار شوند.
در همین حال به گزارش صدا و سیما در سخنانی که از آن بوی افزایش قیمت ها 
در صنعت خودرو به مشــام می رسد مدیر عامل ساپکو گفت: افزایش قیمت مواد 
اولیه و فروش محصول به قیمت پایین تر از قیمت تمام شده، عامل زیان انباشته 

خودروسازان در سه سال اخیر است.
عادل پیرمحمدی مدیرعامل ســاپکو گفت: در شرایطی که خودروساز مواد اولیه 
ماننــد فوالد، آلومینیوم و مس را بر اســاس قیمــت روز و گاهی باالتر از قیمت 
جهانی در بورس خریداری کــرده، اما محصول نهایی را تا ۴۰ درصد پایین تر از 
قیمت تمام شــده عرضه کرده که زیان های انباشته سه سال اخیر خودروسازان، 

گواه این مدعاست.
وی در خصوص روند افزایش قیمت مواد اولیه در پنج ســال گذشــته و قیمت 
مصوب فروش خودروساز گفت: مواد اولیه مصرفی خودرو افزایش قیمت هفت تا 
۱۱ برابری را در این مدت تجربه کرده است، به طور نمونه ورق فوالدی از قیمت 
کیلویی ۲۴۰۰ تومان در ســال ۹۵ به قیمت کیلویی ۲۷۳۰۰ تومان در میانگین 
سال ۱۴۰۰ رســیده و این در حالی است که سرکوب قیمتی خودرو باعث شده 
مجوز رشــد قیمت فروش محصوالت متناســب با افزایش قیمت تمام شــده به 
خودروســاز داده نشود که محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری مطلوب در 

توسعه محصول را به دنبال داشته است.
پیرمحمدی با بیان اینکه صنعت خودرو نیازمند توســعه ســایر صنایع پشتیبان 
مانند صنایع فوالد، پتروشــیمی، ماشین ســازی، الکترونیک و قالب سازی است 
اضافه کرد: تا زمانی که طرح بلندمدت برای توسعه صنایع اصلی و حمایت دولت 

نباشد، توسعه صنعت خودرو نیز با مشکالت متعددی مواجه خواهد شد.
وی گفت: صنعت خودرو به عنوان پیشــران و موتور محرک بیش از ۶۰ صنعت 
دیگر، نقش بسزایی در رشد و توسعه صنعتی و اشتغال زایی کشور ایفا کرده است 
و در ایــن میان گروه صنعتی ایران خودرو، با تبدیل تهدید تحریم به فرصت، در 
این کارزار نابرابر، از توســعه محصول، اهتمام به ارتقای کیفیت و افزایش تولید 
محصــوالت، غافل نمانده و در طراحــی و تولید محصوالتی مانند تارا و دناپالس 
اتوماتیک توربو شــارژ با ۷۵ درصد ساخت داخل و طراحی و برنامه ریزی تولید 
محصــول k ۱۲۵، نقش ارزنده ای را در تبلور اقتصاد مقاومتی ایفا کرده اســت.
مدیرعامل ساپکو با اشاره به نقش ارزنده صنعت خودرو در کاهش ارزبری افزود: 
بیش از ۲8 نهاد قانون گذار و تصمیم گیرنده در صنعت خودرو حضور دارند عالوه 
بر این پشــتیبانی ناقص و بسیار محدود مراکز علمی و دانشگاهی، نبود شفافیت 
و هم گرایــی نهاد های قانون گذار در راهبری صنعت خودرو، در ســال های اخیر 

مشکالت بسیاری را به این صنعت تحمیل کرده است.
پیرمحمــدی گفت: به دلیل سیاســت های ناصواب اتخاذ شــده در قیمت گذاری 
خودرو، در ســه ســال اخیر، بیــش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ســرمایه ای که 
می توانســت صرف توســعه صنعتی کشــور و ارتقای محصول از نظر فناوری و 
کیفیت شــود، به جیب برندگان قرعه کشــی خودرو سرازیر شــده و عامل تورم 
در ســایر حوزه های شبه ســرمایه گذاری مانند طال و ارز شده است.مدیرعامل 
شــرکت ســاپکو افزود: به علت آشــنایی دقیق نداشــتن برخی از منتقدان با 
فرآیند هــای فعلی خودروســاز، این صنعت مورد هجمه بی اســاس قرار گرفته 
اســت از این رو به منظور تنویر افــکار عمومی و دفاع از دســتاورد های ارزنده 
 صنعــت خودرو، آمــاده پاســخ گویی و تبییــن فرآیند های تامین مــواد اولیه 

و قطعات هستیم.  صدا و سیما

تشکیل سامانه فروش یکپارچه خودرو در وزارت صمت 

  قرعه کشی خودرو 
از دست خودروسازان خارج می شود


