اقتصادی
اخبـــار
محمد روشن ،سرپرست معاونت مالی
بانک صادرات ایران شد

طی حکمی از سوی ســیدضیاء ایمانی ،مدیرعامل
بانک صــادرات ایران ،محمد روشــن بــه عنوان
سرپرست معاونت مالی این بانک منصوب شد.
به گزارش روابطعمومی بانــک صادرات ایران ،در
مراسمی با حضور ایرج نیکاختر ،عضو هیئتمدیره
بانــک ،حکــم انتصاب محمد روشــن بــه عنوان
سرپرســت معاونت مالی این بانک به وی اعطا شد.
ایرج نیک اختر در این مراســم که با حضور روسا،
معاونان و کارشناســان ادارات زیرمجموعه معاونت
مالی بانک برگزار شــد ،با بیان اینکه باید شکرگزار
تالشهــای صورتگرفته در این معاونت باشــیم،
از همه همکاران تشــکر کرد و خواســتار همراهی
بیشــتر برای تداوم حرکت بانک به ســوی اهداف
متعالی بانک شــد.عضو هیئتمدیره بانک صادرات
ایران رضایت خداوند و گرهگشــایی از کار سازمان،
همکاران و مشتریان را دو عامل مهم برای موفقیت
عنوان کرد و گفت :عبارت حق با مشــتری اســت
همچنــان تابلو بانــک صادرات ایران اســت و در
بنبســتها باید برای گرهگشایی از کار مشتریان و
همکاران و اقتصاد کشور به دنبال روزنهها باشیم.

برنامه بانک توسعه تعاون برای
پرداخت  1500میلیارد ریال تسهیالت

مدیر عامل بانک توســعه تعاون از برنامه پرداخت
 1500میلیارد ریال تســهیالت ســاخت ،خرید یا
ودیعه مســکن خانواده های صاحب فرزند سوم و
باالتر خبر داد.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون
اظهار داشــت :این بانک پرداخــت مجموعا 1500
میلیــارد ریال تســهیالت قرض الحســنه ودیعه ،
ساخت یا خرید مســکن را برای خانواده های فاقد
مسکن که در سال  1399به بعد صاحب فرزند سوم
یا بیشتر شــدهاند در دستور کار قرار داده است.وی
افزود :بانک توســعه تعاون همگام با این طرح ملی،
تســهیالت قرض الحســنه ودیعه  ،خرید یا ساخت
مســکن را با بازپرداخت حداکثر بیســت ســاله به
اجرا در میآورد.مهدیان گفت :حداکثر تســهیالت
پرداختی به هــر خانوار به میزان دو میلیارد ریال با
بازپرداخت حداکثر  20ساله است .مدیر عامل بانک
توسعه تعاون گفت :این طرح با حضور شش بانک و
با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی از محل ۱۰۰
درصد مانده سپرده های قرض الحسنه و  ۵۰درصد
سپرده های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی اجرا
میشود و بانک ها بر پایه اعتبار سنجی متقاضیان،
با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر نسبت
به پرداخت تسهیالت اقدام مینمایند.

بازدید اعضای هیأت عامل بانك
صنعت و معدن از طرح های تامین
مالی شده این بانك در استان بوشهر

معاون اعتبارات و راهبری شــعب و معاون نظارت،
حقوقی و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن در
سفر به استان بوشهر از تعدادی طرح هایی تامین
مالی شده توسط این بانک بازدید نمودند.
به گــزارش روابط عمومی بانــک صنعت و معدن،
عبدالرضا ولی الهی و بیژن اســدی در این ســفر از
شــرکت پتروشــیمی پردیس واقع در منطقه ویژه
انرژی پارس جنوبی (عســلویه) بازدید نموده و در
جلســه با مدیران شرکت ،راهکارهای ارایه خدمات
بانکی مطلوب و انتقال بخشی از گردش مالی شرکت
مزبور را مورد بحث و بررســی قــرار دادنداعضای
هیأت عامل این بانک همچنین در ســفر یاد شده
از سه شــرکت اهتمام جم ،کربنات کلسیم اکباتان
و آبزیان مرجان نور بوشــهر بازدید نمودندشرکت
اهتمــام جم تولید کننده کیســه ،پالت ،فرمالین و
اوره فرمالدئید بوده و در حاضر در حال اجرای طرح
توسعه با تسهیالتی به مبلغ  600میلیارد ریال می
باشد که با اجرا و بهره برداری از آن ،نیروی کار این
شــرکت به  150نفر خواهد رسید .شرکت کربنات
کلســیم اکباتان نیز تولید کننده آهک هیدراتیه و
کربنات کلسیم رسوبی و دانه بندی شده می باشد
که با استفاده از تسهیالت ارزی به مبلغ  7میلیون
و  200هزار یورو و تســهیالت ریالی به مبلغ 482
میلیارد ریال در شــرف راه انداری می باشد و با راه
اندازی از این طرح هم تعداد  90نفر اشتغال جدید
ایجاد خواهد شد.

مساعدت  ۲۵۷هزار میلیارد ریالی
بانک کشاورزی با خسارت دیدگان
در سال 1400

بانک کشــاورزی به منظور مســاعدت با خسارت
دیدگان بخش کشــاورزی در سال  ،۱۴۰۰افزونبر
 ۲۵۷هــزار میلیارد ریال از تســهیالت خســارت
دیدگان بخش کشاورزی را امهال کرد.
به گزارش روابط عمومی و همکاریهای بین الملل
بانک کشاورزی،این مساعدت ها به منظور همراهی
و مدارا با کشاورزان و کنشگران بخش کشاورزی که
به دلیل خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه
قادر به بازپرداخت بدهی خود در سررســید مقرر
نشده اند صورت گرفته و در مجموع بیش از ۲۰۲
هزار فقره تسهیالت امهال شده است .بر اساس این
گزارش ،جمع مطالبات جاری و غیرجاری مشمول
مســاعدتهای بانک کشــاورزی در ســال ۱۴۰۰
مبلغی افزونبر  ۲۵۷هزار میلیارد ریال اســت که
در قالب خطی مشــی وصول مطالبات سال ۱۴۰۰
این بانک ،بند خ ماده  ۳۳قانون برنامه ششــم ،بند
ز تبصــره  ۲قانون بودجه  ،۱۴۰۰مصوبات ســتاد
تســهیل ،بســته حمایتی کرونا و امهال تسهیالت
زلزله زدگان کرمانشاه صورت گرفته است.
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افزایش بی رویه قیمت خودرو همچنان شتاب میگیرد

بازار بیسروسامان رها شده خودرو

گروه اقتصادی با گذشــت  ۵۰روز از سال جدید بازار
خــودرو هنوز روز خوش ندیده و بــا عرضه قطره چکانی،
قیمت ها اگرچه با روندی کُند اما مستمر در حال افزایش
هســتند در حالی که همچنان متولی مشخصی برای این
وضعیت مشخص نشده است.
صنعــت خودرو هر روز بــد تر از دیروز واژهای اســت که
همچنان در بــاب این بازار میتوان بــه کار برد در حالی
که هیچ متولی مشــخصی نیز برای آن مشاهده نمیشود
که مردم و رســانه ها مطالبه چرایی این وضعیت را از آنها
داشــته باشــند .در باب چگونگی افسار گســیختگی بازار
خودرو مهر آورده اســت بازار خودرو اواخر ســال گذشته
متاثر از انتشــار اخبــاری از جمله مذاکرات هســته ای،
آزادسازی واردات خودرو ،کاهش نوسانات بازار دالر و  ...از
تب و تاب افتاد و قیمت ها به صورت نســبی روند کاهشی
به خود گرفتند.
با این حال پس از شروع سال جدید و انتشار اخبار واکنش
برانگیز همچون عدم واردات خــودرو و افزایش نرخ دالر،
قیمت ها در بازار خودرو روند به شــدت افزایشی گرفتند
و به نوعی مرزهای جدیــدی در حوزه قیمت در این بازار
گشــوده شــد و فاصله قیمتی کارخانه و بــازار در برخی
محصــوالت از  ۲۰۰میلیون تومان نیز گذشــت؛ به عنوان
مثــال اگرچه قیمت خودروی پژو پــارس  LXدر کارخانه
 ۱۷۶میلیون تومان اســت اما همین خودرو در بازار با نرخ
 ۳۸۰میلیون تومان به فروش می رسد.
نابسامانی بازار خودرو انتقاد تقریبا تمامی مسئوالن کشور
از مجلس ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پلیس ،دولت و
 ...را به دنبال خود داشت ،با این حال تا به امروز هیچ اتفاق
مثبتی در بازار نیفتاده و قیمت ها اگرچه کُند اما همچنان
روند افزایشــی را حفظ کرده اند؛ بــه گونه ای که به نظر
می رســد بازار خودرو بدون متولی بوده و اخبار هیجانی و
دالالن نبض قیمت ها را به دست گرفته اند.
از ســویی دیگر اگرچه عرضه کم خــودرو از جمله دالیل
اصلی نابســامانی بازار خودرو محســوب می شــود و این
موضوع مورد تایید مســئوالن وزارت صمت نیز قرار گرفته
امــا تا به امروز که تقریبا  ۵۰روز از شــروع ســال جدید
گذشته هنوز سیاست دقیقی از سوی متولیان برای افزایش
عرضه خودرو اتخاذ نشــده و بازار خودرو همچنان تشنه تر
از قبل مانده است.

این در حالیســت که طبق گفته فعاالن بازار خودرو ،تعداد
مشــتریان بسیار افت کرده و بیش از هر زمان دیگری بازار
خودرو با رکود مواجه شده است و حتی خودروهایی که در
یک دوره ای جزو محصوالت اقتصادی محسوب می شدند
نیز از دایره مصرف خارج شده اند.
بــازار خرید و فروش خــودرو امروز نیــز همانند روزهای
گذشته با نوسانات قیمتی در انواع خودروهای داخلی روبرو
بوده است .تغییرات قیمتی در بازار خودرو درحالی امسال
نیز به شــکل دیگری خود را نشان داده است که قرار بود
براســاس وعده وزارت صمت و تعهد خودروسازان افزایش
عرضه محصوالت در بازار ایجاد و شکاف قیمت  50تا 200
میلیون تومانی کارخانه تا بــازار محصوالت داخلی از بین
برود .اما متاسفانه تصمیم گیری های نامناسب باعث شده
تا همچنان بازار خودرو تحت تاثیر نوســانات قیمتها قرار
گرفته و خبری از ارامش در آن نباشد.
طرح قرعه کشــی خودرو نیز گویا توســط خودروسازان با
شکســت مواجه شده و این بار وزارت صمت خود را متولی
اصلی فروش خودرو معرفی کرده اســت به نحوی که قرار
اســت از هفته آینده در ســامانه فــروش یکپارچه عرضه
محصوالت انجام شــود اما ســازوکار فروش خودرو در این
سامانه مشخص نیســت و وزارت صنعت نیز در این رابطه
شفاف سازی الزم را انجام نداده است.
در همین چارچوب نیز تســنیم آورده است،بالتکلیفی در

در حالی که وام ودیعه مســکن در سال گذشته با سقف  ۷۰میلیون تومان و نرخ
سود  ۱۳درصد اعطا می شد امسال با کاهش  ۱۰میلیون تومانی و نرخ سود ۱۸
درصدی داده می شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،روز گذشــته معاونت مســکن و ساختمان وزارت راه و
شهرســازی از تصویب اعطای تسهیالت ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار با
ســقفهای  ۴۵ ،۶۰و  ۳۵میلیون تومانی در ســال جاری خبر داد.بانک مرکزی
دیروز این مصوبه را همراه با ســهمیه هر بانک و نرخ ســود آن به شــبکه بانکی
ابالغ کرد.
بر این اساس نرخ سود این تسهیالت  ۱۸درصد ،بازپرداخت  ۵ساله و برای تهران
 ،۶۰کالنشــهرها و شــهرهای باالی  ۲۰۰هزار نفر  ۴۵و سایر مناطق شهری ۳۵
میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
متقاضیان دریافت این تســهیالت باید به سامانه مســکن حمایتی وزارت راه و
شهرســازی مراجعه و پس از تأیید شــدن آنها و معرفی شأن به بانک مورد نظر
متقاضی ،جهت دریافت تسهیالت به شعبه اعالمی مراجعه کنند.
بر اســاس جزو  ۲بند «د» تبصره  ۱۶قانون بودجه سال جاری بانکها مکلف به
اعطای تســهیالت ودیعه مسکن تا سقف  ۴۰هزار میلیارد تومان شده اند.در این
قانون ،شورای پول و اعتبار مسئول تدوین جزئیات و تعیین سهمیه هر بانک شده
است.سقف کلی این تسهیالت  ۴۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ســهمیه هر بانک به شرح زیر است:بانک مسکن  ۷هزار میلیارد تومان،بانک ملی
 ۳هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان،بانک سپه  ۲هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان،پست بانک
 ۲۶۰میلیــارد تومان،بانک صادرات  ۴هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان،بانک تجارت ۴
هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان،بانک ملت  ۴هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان،

در  ۹استان کشور صورت میگیرد:

بهسازی و مرمت  ۶۰۰قنات
به همت بنیاد برکت
بـه همـت بنیـاد برکـت سـتاد اجرایی فرمـان امام  ۶۰۰رشـته قنـات در مناطق
محـروم کشـور بهسـازی و مرمت میشـود.
مدیرعامـل بنیـاد برکـت با اشـاره بـه تفاهمنامـه میان ایـن بنیـاد و معاونت آب
و خـاک وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت :بـر اسـاس ایـن تفاهمنامه  ۶۰۰رشـته
قنـات در مناطـق محـروم و روسـتایی کشـور بهسـازی و مرمت میشـود.
محمـد ترکمانـه افـزود :ایـن  ۶۰۰رشـته قنات در اسـتانهای خراسـان رضوی
و جنوبـی ،اصفهـان ،سیسـتان و بلوچسـتان ،فـارس ،کرمان ،مرکـزی ،همدان و
یـزد واقع شـدهاند.
وی دربـاره سـرمایهگذاری پیشبینـی شـده بـرای اجـرای این تفاهمنامـه اظهار
داشـت :حجـم کل اعتبـار در نظـر گرفتـه شـده برای احیـای  ۶۰۰رشـته قنات
مـد نظـر در تفاهمنامـه  ۲هـزار و  ۲۰۰میلیـارد ریـال اسـت کـه سـهم بنیـاد
برکـت ،وزارت جهـاد کشـاورزی و مشـارکت هـای مردمـی بـه ترتیـب ،۵۰۰
یکهـزار و  ۵۰۰و  ۲۰۰میلیـارد ریـال پیشبینـی شـده اسـت.
بـه گفتـه مدیرعامـل بنیـاد برکـت ،فرآینـد بهسـازی و مرمت این  ۶۰۰رشـته
قنـات تـا پایـان سـال  ۱۴۰۱به طـور کامل به پایـان خواهـد رسـید .ترکمانه با
اشـاره بـه اقدامـات پیشـین بنیـاد برکت در حـوزه بهسـازی و مرمت قنـوات در
کشـور خاطرنشـان کـرد :بنیـاد پیـش از ایـن نیـز در قالـب  ۱۴پـروژه اقـدام به
بهسـازی و مرمـت  ۴۷رشـته قنـات در اسـتانهای خراسـان رضـوی ،خراسـان
جنوبـی و اصفهـان کـرده اسـت .وی ادامـه داد :بنیـاد برکـت بـرای بهسـازی
و مرمـت ایـن  ۴۷رشـته قنـات  ۳۲میلیـارد ریـال اعتبـار صـرف کـرده اسـت.
مدیرعامـل بنیـاد برکـت در پایـان تاکید کرد :با توجـه به بحران کمبـود آب در
کشـور و بهخصـوص مناطق مرکـزی و کویری ،بنیـاد بر احیا ،بهسـازی و مرمت
قنـوات در ایـن مناطـق تمرکـز کرده اسـت.

فــروش خودرو کمبود عرضه و افزایش قیمت تمام شــده
عاملی شــده تا بازار با کمبود محصول روبرو و شاهد رشد
قیمتها باشــد .در حال حاضر پراید  111که در اسفندماه
 198میلیــون تومان به فروش می رســید امروز به 205
میلیون تومان رســیده است .در کنار این ،خانواده سمند و
پژو نیز با رشد قیمت روبروست.
مشــاهدات بازار نشــان می دهد در بازار امروز سمند ای
اف ســون با قیمت  340میلیون تومان ،ســمند سورن با
قیمــت  300میلیــون تومان ،دنا پالس توربــو اتوماتیک
 500میلیون تومان ،پژو پــارس  310میلیون تومان ،پژو
 207دنــده ای  400میلیــون تومان ،رانــا  249میلیون
تومــان ،پــزو  206تیــپ دو  310میلیون تومــان و پژو
 2008یــک میلیــارد  250میلیون تومان مــورد معامله
قرار میگیرد.
همچنین در محصوالت ســایپا نیز تیبــادو با قیمت 207
میلیون تومان ،پراید  151بــا قیمت  190میلیون تومان،
تیبــادو پالس با قیمــت  215میلیون تومان ،ســاینا اس
 220میلیون تومان ،کوئیک دنده ای  222میلیون تومان،
شــاهین  396میلیون تومان ،تیبــا  197میلیون تومان و
پراید  131با قیمت  182میلیون تومان به فروش می رسد.
در ایــن میــان عضو هیــات علمــی دانشــکده اقتصاد
دانشــگاه عالمــه طباطبایی در گفت و گو بــا ایرانا گفت:
واردات خودروهای در کالس متوســط جهانی مشــروط

وام ودیعه مسکن
 ۱۰میلیون تومان آب رفت!
بانــک رفاه  ۲هــزار و  ۱۵۰میلیــارد تومان،بانــک کارآفریــن  ۱,۳۰۰میلیارد
تومان،بانک ســامان  ۱,۳۰۰میلیارد تومان،بانک اقتصــاد نوین  ۱,۵۷۰میلیارد
تومان،بانک پارســیان  ۷۲۰میلیارد تومان،بانک پاسارگاد  ۲هزار و  ۸۰۰میلیارد
تومان،بانک ســینا  ۴۶۰میلیارد تومان،بانک آینــده  ۱,۳۰۰میلیارد تومان،بانک
شهر  ۳۷۰میلیارد تومان،بانک گردشگری  ۱۳۰میلیارد تومان،بانک ایران زمین
 ۱۰۰میلیارد تومان،بانک خاورمیانه  ۴۳۰میلیارد تومان،مؤسســه اعتباری ملل
 ۲۱۰میلیارد تومان ،مجموع ۴۰ :هزار میلیارد تومان
شرایط تسهیالت ودیعه مسکن برای سال  ۱۴۰۱در حالی است که در سال گذشته
ســتاد ملی مقابله با کرونا سقف این تسهیالت برای تهران ،کالنشهرها و شهرهای
باالی  ۲۰۰هزار نفر و همچنین ســایر مناطق شــهری را به ترتیب  ۴۰ ،۷۰و ۲۵
میلیون تومان تعیین کرده بود.بنابراین ســقف این وام در سال جاری برای تهران
 ۱۰میلیون تومان کمتر شــده اما برای کالنشــهرها و سایر شهرها به ترتیب  ۵و
 ۱۰میلیون تومان افزایش داشته است؛ ضمن اینکه بودجه این تسهیالت در سال
گذشته  ۱۰هزار میلیارد تومان بود که برای سال جاری به  ۴۰هزار میلیارد تومان
افزایش یافته است.نرخ سود تسهیالت ودیعه مسکن در سالهای  ۱۳۹۹و ۱۴۰۰
 ۱۳درصد و در سال جاری  ۱۸درصد است .اما مدت زمان بازپرداخت این وام مانند
دورههای گذشته ۵ ،ساله در نظر گرفته شده است.

به پاییــن آمده تعرفههــای وارداتی ،میتوانــد تنظیمگر
بــازار خــودرو باشــد«.امراهلل امینــی» افــزود :صنعت
خودروســازی کشــور نتوانســته و نمیتواند پاســخگوی
نیازهای مردم باشد.
وی بــا اشــاره به فشــار مجلــس بــرای واردات خودرو،
یادآوریکــرد :برخی موضــوع واردات در قبــال صادرات
خودرو را مطرح میکنند که چنین چیزی امکان ندارد.
این استاد دانشــگاه تصریحکرد :واردات خودرو به خودی
خــود نمیتواند منجــر به بالندگی در این صنعت شــود،
مگر اینکه فناوری خــودرو را وارد کنیم.وی در عین حال
گفت :واردات خودرو عالوه بر ارزبری ،چندین برابر نیازمند
قطعات یدکی است که آن را وابسته خواهد کرد.
امینی ادامــهداد :در صورتی که خودروهای در کالس  Aو
با قیمت باال بخواهد وارد کشور شود ،فقط  ۲تا سه درصد
مردم توان خریــد آن را دارند و تاثیــری در پایین آمدن
قیمتهای فعلی بازار نخواهد داشت.
وی تاکیــد کرد :باید خودروهایی وارد شــود که در حدود
قیمتی خودروهای داخلی باشــد تا فضای رقابتی شــکل
بگیرد.امینــی تصریحکــرد :در همین راســتا ،دولت باید
نگاه کســب درآمد از این موضوع را کنار گذاشــته و نگاه
تکنولوژیکی را جایگزیــن آن کند تا صنعت خودرو بتواند
خود را ارتقا دهد.وی یادآور شــد :خودروسازان زیادی در
کشــور حضور دارند ،اما اکثر آنها در حد مونتاژکاری باقی
ماندهاند و شــاید هم از غفلت دولتها در این زمینه سوء
استفاده میکنند.
در همیــن حال این اســتاد دانشــگاه ادامــهداد :اکنون
خودروهای چینی با قطعاتی که از این کشور وارد میشود،
مونتاژ شــده و با قیمت باالیی هم به فروش میرسند ،اسم
آن نیز تولید گذاشــته میشــود ،اما اینکه چرا قیمت این
خودروها آنقدر باالست کســی پاسخگو نیست.وی به یک
مدل از خودروی چری اشــاره کــرد که با نرخهای جهانی
باید بین  ۵۰۰تا  ۶۰۰میلیون تومان قیمت داشته باشد ،اما
به بیش از یک میلیارد تومان در کشور به فروش میرسد.
امینی تصریحکرد :صنعت خودروی کشور رها شده است و
در سالهای گذشته فقط جلوی واردات خودرو گرفته شده
اســت ،در حالی که باید وزیر صمت و سازمان گسترش و
نوسازی صنایع قوی داشته باشیم که بتوانند به مسائل این
صنعت رسیدگی کنند.

رقم اقســاط این تسهیالت برای مستأجران تهرانی (وام  ۶۰میلیون تومانی) یک
ملیون و  ۵۲۳هزالر و  ۶۰۰تومان اســت؛ تهرانیها باید در پایان سال پنجم ۹۱
میلیون و  ۴۰۰هزار تومان به بانکهای عامل بازپس بدهند.
مبلغ اقســاط این تسهیالت برای مستأجران ساکن کالنشهرها و شهرهای باالی
 ۲۰۰هزار نفر یک میلیون و  ۱۴۲هزار و  ۷۰۰تومان اســت و دریافت کنندگان
این تســهیالت باید در پایان سال پنجم  ۶۸میلیون و  ۵۶۲هزار تومان به بانک
عامل بازپس بدهند.
مستأجران ساکن سایر مناطق شهری که وام ودیعه دریافت میکنند ،میبایست
ماهانه  ۸۸۸هزار و  ۷۷۰تومان قسط بدهند و کل مبلغی که در پایان سال پنجم
تسویه خواهند کرد  ۵۳میلیون و  ۳۲۶هزار تومان است.
ســعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک استان تهران درباره
تســهیالت ودیعه مســکن اظهار کرد :اعطای این تســهیالت کمک چندانی به
مســتأجران نخواهد کرد .وی ادامه داد :سال گذشته سقف این وام در تهران ۷۰
میلیون تومان بود و اجاره بها رشد چندانی مانند سال جاری نداشت؛ باز ای این
حال وام  ۷۰میلیون تومانی در بسیاری از واحدها کمکی برای مستأجر نبود؛ اما
امســال که اجاره بها  ۴۸درصد رشد داشته ،به جای آنکه سقف این وام افزایش
یابد ۱۰ ،میلیون تومان کمتر شده است.لطفی گفت :بانکها موانع زیادی بر سر
راه متقاضیان و مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن گذاشته بودند و سنگ
اندازی میکردند به عنوان مثال در خصوص ضمانت این وام ،ایرادهایی همچون
رسمی بودن ،غیر بازنشسته بودن ،دارا بودن گردش حساب و امثال اینها از سوی
بانکها مطالبه میشــد که برای بسیاری از متقاضیان تأمین چنین ضمانتهایی
مهر
سخت بود.

اندر حکایت تصمیمات دقیقه نودی وزارت صمت برای یک خودروساز خصوصی
پیش فروش آنالین خــودروی فیدلیتی پرایم در حالی قرار بود راس ســاعت
10صبح  ،روز هفدهم اردیبهشــت ســال  1401توسط شرکت بهمن موتور
صورت گیرد که به صورت ناگهانی با دستور وزارت صمت این فروش متوقف شد.
این دســتور ابتدا به صورت تلفنی و ســپس به صــورت مکتوب و در قالب
نامه ای به شــماره  60/47800توقف فروش از سوی شرکت بهمن موتور را
خواســتار شد .توقف فروش ناگهانی و دستور آنی از سوی وزارت صمت در
حالی صورت گرفت که پیش از این شــرکت بهمن موتور در بیانیه ای اعالم
کرده بود ،با توجه به تعطیلی روز چهارشــنبه  14اردیبهشت ،پیش فروش
آنالیــن فیدلیتی پرایم در دو مدل پنــج و هفت نفره با قیمت غیر قطعی و
تحویل تا هفته آخر مرداد  ،1401شنبه  17اردیبهشت انجام می شود.
نکته قابل توجه اینکــه وزارت صمت به عنوان متولی ارائه مجوز فروش در
صنعت خودروسازی پیش از اعالم خبر رسمی شرکت بهمن موتور مبنی بر
پیش فروش محصول شرکت یاد شده تمامی مجوزات فروش را صادر کرده
بود! با اقدام و تصمیم خلق الســاعه ای که وزارت صمت برای توقف فروش
محصول شرکت بهمن موتور اتخاذ کرد ،این پرسش مطرح است؛ اگر وزارت
خانه مذکور نمی خواست فروش صورت گیرد چرا از چند روز قبل و پیش از
اعالم رسمی خبر پیش فروش محصول بهمن موتور دستور لغو را نداد؟ اگر
مجوز فروش داده شــده چرا در دقیقه 90و لحظه آخر که تمامی مشتریان
آماده ثبت نام بودند این مجوز را لغو کردید؟
حواشی پیش آمده و البته بهتر بگوییم الزامات تحمیل شده از سوی وزارت
صمت برای شــرکت بهمــن موتور در حالی رخ می دهــد که در چند روز
گذشته وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نامهای به رئیس سازمان حمایت از
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ،اعالم کرده است که خودروسازان بخش
خصوصی هم باید وارد سیســتم یکپارچه فروش شوند و از این مسیر آنچه
که برقراری توازن میان عرضه و تقاضا می نامند محقق سازند .
البته اینکه سیســتم یکپارچه فروش دقیقا چه زمانی و با چه شــرایطی در
دستور کار و اجرا قرار می گیرد خود در هاله ای از ابهام است ،چرا که تاکنون

نه تنها هیچ کدام از وعده های سیدرضا فاطمی امین در صنعت خودروسازی
به ویژه رفع مشــکالت تولید ،کیفیت و خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ
دولتی محقق نشده است بلکه این رویکرد و تصمیم گیری آقای وزیر حکایت
از آن دارد که حال خودروسازی کشور به این زودی ها خوب نمی شود.
در ساماندهی سیســتم یکپارچه فروش خودرو ذکر این نکته و پرسش نیز
خالی از لطف نیســت ،متقاضیان برای شرکت در قرعه کشی ابتدا باید پول
را به حســاب درگاه وزارت صمت واریز نمایند؛ شــاید این مســیر برای دو
خودروســاز دولتی که تمام تصمیم سازی هایشــان توسط دولت محترم و
شــخص وزیر صورت می گیرد چندان از اهمیت خاصی برخوردار نباشد اما
این مســاله برای خودروســاز خصوصی که تمام سیاست ها و برنامه هایش
بر مبنای فروش محصول تولیدی اش تکیه زده است ،قابل هضم نیست.
با اجرای چنین ســاماندهی فروش خودرو چــون بخش خصوصی باید برای
دریافــت مطالباتش چندیــن ماه و حتی چند ســال منتظر مرحمت دولت
بماند؛ از طرفی وقتی گردش نقدینگی حاصل از فروش محصول یک شرکت
خودروســاز خصوص در گام اول از روند این مجموعه خارج شود ،بسیاری از
برنامــه ریزی های آن برای فروش محصوالت در آینده ،خرید قطعات ،عرضه
به موقع محصول به دســت متقاضی ،کاهــش زمان عرضه خودرو بر هم می
ریزد چرا که یکی از مهمترین موضوعات مهم در نظم و برنامه ریزی و کسب
رضایت مشتری در نگرش بخش خصوصی تزریق به موقع نقدینگی و چرخش
آن در عرصه تولید است که به خودی خود این نظم را وزارت صمت با اجرای
بر هم می زنــد .از طرفی این تصمیم دقیقا در تناقض با قانون تجارت اتخاذ
شــده است چرا که بر اساس اصل  ۴۴قانون اساســی اقتصاد باید در اختیار
بخش خصوصی باشد و دولت فقط در زمینه سیاست گذاری و نظارت داشته
باشــد اما تصمیم وزیر صمت دقیقا خالف اصل  44قانون اساســی است .به
هرحــال این تصمیم ناگهانی آن هم دقیقا در زمان مقرر فروش محصول یک
خودروساز خصوصی نه چهره خوبی از وزارت صمت برای مردم به نمایش می
گذارد و نه کمک اثر بخشی برای خصوصی سازی خودروسازی است.

