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سامانه پیگیری درخواست جاماندگان 
یارانه از سوی سازمان هدفمندسازی 

یارانه ها راه اندازی می شود
دومین اطالعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای اطالع خانوارهای جامانــده از دریافت یارانه 
که از ابتدای اجرای طــرح هدفمندکردن یارانه ها 
در ســال ۱۳۸۹ یارانه دریافت نکرده اند یا از سال 
۱۳۹۳ به دلیل انصراف یا عدم ثبت نام، مشــمول 

یارانه مذکور نبوده اند منتشر شد.
به گزارش مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، متن اطالعیه 
به شــرح ذیــل اســت: در صورتی کــه از ابتدای 
اجــرای طــرح هدفمندکــردن یارانه ها در ســال 
۱۳۸۹ یارانــه نقدی دریافــت نکرده اید یا به دلیل 
انصراف یا عدم ثبت نام از ســال ۱۳۹۳ مشــمول 
یارانه مذکور نبوده اید و متقاضی بررســی شرایط 
مالــی و اقتصادی خود بــرای دریافت یارانه کمک 
معیشــتی جدید هســتید، می توانید طی سه ماه 
آینده نسبت به ثبت مشخصات خود در سامانه ای 
که به زودی توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
اطالع رسانی خواهد شــد، اقدام کنید. در صورت 
تأیید درخواســت، یارانه کمک معیشتی جدید از 
ابتدای اجرای برنامه محاســبه و بــه خانوار تعلق 
خواهد گرفت. بــرای این موضوع نیازی به مراجعه 
حضــوری و یا تماس تلفنی بــا وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نیســت و موضــوع صرفا از طریق 
سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه ها که به زودی 

در دسترس قرار می گیرد قابل پیگیری است.

 اجرایی شدن سریع تر مکانیزم
 تهاتر بین ایران و پاکستان

علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و رئیس کل سازمان 
توســعه تجارت ایران و رحیم حیات قریشی، سفیر 
پاکســتان در تهران دیدار و گفــت و گو کردند و 
در این دیدار توافق شــد سه بازارچه مرزی بین دو 

کشور  در آینده نزدیک راه اندازی شود.
 به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه تجارت 
ایران، در این دیــدار دو طرف با مروری بر وضعیت 
تجارت دو کشــور، از روند رو به رشد مناسبات ابراز 
خرســندی و بر افزایش سطح تجارت و رسیدن آن 
بــه رقم قابل توجه تاکید کردند. دو طرف همچنین 
در ایــن دیدار از راه اندازی ســه بازارچه مرزی طی 
ماه های آینده خبر دادند و توافق شد اولین بازارچه 
در ریمدان طی مراســمی افتتاح شود. توسعه حمل 
و نقل بین ایران و پاکســتان و ایجاد شــرکت های 
مشترک حمل و نقل و استفاده بهینه از کریدورهای 
شــمال و جنوب و فرصت های جدیدی که در این 
عرصه ایجاد شــده اســت، نیز مورد تاکید دو طرف 
قــرار گرفت. در ایــن دیدار همچنیــن دو طرف با 
اشاره به اســتفاده از مکانیزم تهاتر و تبادل کاال در 
روابط تجاری دو کشــور بر اجرایی شــدن سریع تر 
این مکانیزم در راستای افزایش سطح همکاری های 
اقتصادی و تبادالت تجاری دو کشور و حل و فصل 
بخشی از مشــکالت بانکی در تبادالت مالی تاکید 
کردند. دو طرف همچنین توافق کردند با تشــکیل 
کمیته های فنی، موضوعات تهاتر و حمل و نقل را به 
صورت تخصصی مورد بررسی و مطالعه قرار دهند و 
ظرف روزهای آینده گزارش های خود را به روســای 

دو طرف اعالم کنند.

 صدور دامدار کارت
  با اعتبار 263هزارمیلیارد ریالی 

در بانک کشاورزی
مهدی رضایی،سرپرست بانک کشاورزی طی بازدید 
ازشــعب فعال ایــن بانک،اعالم کرد بــرای تمامی 
دامداران معرفی شده، دامدارکارت باسقف 2میلیارد 

ریال ونرخ ترجیحی ۱۱درصد صادر می شود.
بــه گزارش روابط عمومی وهمکاری های بین الملل 
بانک کشاورزی،سرپرســت بانک کشــاورزی،ضمن 
روز  در  بانــک  ایــن  شــعب  برخــی  از  بازدیــد 
جمعه2۳اردیبهشــت ماه جاری،اظهارداشت:همسو 
باسیاســت هــای وزارت جهاد کشــاورزی ودولت، 
دراجــرای طــرح مردمی ســازی وتوزیــع عادالنه 
یارانــه هــا،از جامعه ارزشــمند دامــداران ایران،با 
صــدور دامدارکارت برای تامین ســرمایه درگردش 
واحدهای مرغــداری ودامداری،حمایت می شــود.
اعتباردرنظرگرفته شده ازسوی بانک مرکزی دراین 
طرح،بالغ بــر 26۳ هزارمیلیاردریال اســت. رضایی 
همچنین نرخ ســود ترجیحی بــرای این خدمت را 
۱۱درصدوسقف این تسهیالت را 2میلیارد ریال،اعالم 
وبرآمادگی شعب بانک در سراسر کشور برای ارائه این 

نوع تسهیالت کارآمد وحمایتی تاکید کرد.

بازدید اعضای هیأت عامل بانک 
صنعت و معدن از طرح های تامین 
مالی شده این بانک 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 سفر از 
شــرکت پتروشــیمی پردیس واقع در منطقه ویژه 
انرژی پارس جنوبی )عســلویه( بازدید نموده و در 
جلسه با مدیران شرکت، راهکارهای ارایه خدمات 
بانکــی مطلــوب و انتقال بخشــی از گردش مالی 
شــرکت مزبور را مورد بحث و بررســی قرار دادند. 
اعضــای هیأت عامل این بانک همچنین در ســفر 
یاد شده از سه شرکت اهتمام جم، کربنات کلسیم 

اکباتان و آبزیان مرجان نور بوشهر بازدید نمودند.

گزارشاخبـــار

مدیرکل روابــط عمومی وزارت تعــاون، کار و رفاه گفت: 
جاماندگان یارانه کمک معیشتی برای ثبت نام باید به سایت 
سازمان هدفمندی مراجعه کنند که هنوز راه اندازی نشده 
اســت، در ســامانه حمایت وزارت رفاه، امکان اعتراض به 

دهک درآمدی برای حذف شده ها وجود دارد.
مرتضی موتورچی، مدیــرکل روابط عمومی وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی در این باره می گویــد: از ابتدا اجرای 
طرح اصــالح یارانه ها تاکنون چندین بار ســامانه حمایت 
وزارت رفاه به روز رسانی  و ارتقا ظرفیت داده شده و پهنای 
باند آن چندین بار افزایش یافته است. همچنین تغییراتی 
در این ســامانه جهت تسهیل امور مردم اعمال شده است.
موتورچی افزود: مشکل این است که حدود هشت میلیون 
نفر جامانده یارانه هســتند که یا از ابتدا یارانه نمی گرفتند 
یا در ســال های قبل سرپرســت خانوار با انصراف از یارانه 
موجب شــده اند که فرزندان خانواده نتوانند یارانه بگیرند 
و اکنون پس از تشکیل خانواده نمی توانند  جزو متقاضیان 
یارانه باشــند و یا فرزندان آنها که به دنیا می آیند به دلیل 

انصراف پدر خانواده از دریافت یارانه جا مانده اند.
مدیــرکل روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
این را         هم گفت که باید ســامانه ســازمان هدفمندسازی 
یارانه ها برای ثبت نام جاماندگان یارانه اعالم شود که البته 
آنهــا هم در تالش هســتند، اما هنوز ســامانه هدفمندی 
یارانه ها اعالم نشــده اســت و این باعث شده است حجم 
تقاضا و ترافیک در ســامانه حمایــت وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی افزایش یابد.وی اضافه کرد: کسانی می توانند 
به ســامانه حمایــت وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
مراجعه کنند که یا نســبت به دهک بنــدی خود اعتراض 
دارنــد یا به خاطر قــرار گرفتن در دهــک دهم درآمدی 
حذف شــده اند، بنابراین بعد از ورود به ســامانه می توانند 
اعتراض خــود را         ثبــت کنند.موتورچی افــزود: عالوه بر 
 سامانه حمایت شماره تلفن گویای 02۱6۳6۹ پاسخگوی 

شهروندان است.
مدیرکل روابط عمومــی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در مورد  دلیل حذف یارانه معیشــتی افراد گفت: بر اساس 
قانون و دهک بندی که از سوی دولت اعالم شده، کسانی که 
در دهک ۱0 پردرآمدی شمرده می شوند، یارانه آنها حذف 
شــده و این هم به روش سیســتمی و با کامپیوتر از طریق 
تقاطع گیــری اطالعات از ســامانه های مختلف مانند ثبت 
احوال، ثبت اســناد،  مجموع درآمد خانوار، مایملک خانوار، 
تعداد ســفر خارجی،  تعداد خودرو و تعداد منزل مسکونی 
مدنظر قرار می گیرد که مجمــوع این موارد دهک بندی را         
شکل می دهد و این هم مصوبه دولت است و تصمیم گیری 
فردی نیست، بلکه سیستم با تقاطع گیری اطالعات یک فرد 

را         جزو دهک ده به شمار می آورد و حذف می کند.
وی افــزود: در عین حــال امکان ثبت اعتــراض تقاضای 
مجدد از ســوی شــهروندان در ســامانه حمایــت فراهم 
شــده اســت.موتورچی این را         هم گفت: کسانی که از ابتدا 
یارانــه نمی گرفتنــد، باید صبر کنند تا ســامانه ســازمان 

هدفمندســازی یارانه هــا راه اندازی شــود و تقاضای خود 
را         در آنجــا ثبــت کنند. وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: در چهار روز اجرای طــرح اصالح یارانه ها 2میلیون 
تماس و مراجعه به ســایت حمایت معیشتی انجام شده و 
 اعتراضات یک میلیون و ۵0هزار نفر ثبت شــده که در حال 

بررسی است.
حجــت اهلل عبدالملکی درخصوص بازدیــد »محمد مخبر« 
معــاون اول رئیس جمهور از ســامانه تلفنی رســیدگی به 
شــکایات و سؤاالت مردمی در اجرای طرح »مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه ها«، اظهار داشــت: اجرای این طرح ملی 
سؤاالت و دغدغه هایی را برای مردم به وجود آورد که نیازمند 
شفاف سازی و همراهی همه جانبه است.وی بر به روزرسانی و 
پشــتیبانی از سامانه تأکید کرد و گفت: در چهار روز اجرای 
طــرح 2 میلیون تماس و مراجعه به ســایت انجام شــده و 
اعتراضات یک میلیون و ۵0 هزار نفر ثبت شــده که در حال 
بررسی اســت.افراد می توانند برای ثبت شکایت ها به سایت 
https://hemayat.mcls.gov. حمایت معیشتی به آدرس

ir و تلفن گویای 0۹200006۳6۹ مراجعه کنند.
طبق ابالغیه وزارت صمت، مطابق تصمیمات ستاد تنظیم 
بــازار از تاریخ اجرای قیمت های مصــوب جدید، ضروری 
است ترتیبی اتخاذ شود که روغن نباتی، مرغ، تخم مرغ و 
لبنیات اعم از تولید قبل از تاریخ 22 اردیبهشــت ۱40۱ و 

بعد از آن تاریخ، با قیمت های جدید عرضه شود.
علیرضا شــاه میرزایی اظهار داشت: طبق معیار ستاد تنظیم 

بازار کشــور  از 22 اردیبهشت ۱40۱ هر کاالیی که در چهار 
قلم مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات قرار داشته باشد براساس 
قیمت های جدیــد خواهد بود و  اینکه چه زمانی این کاالها 
تولید شــده مالک عمل نیســت.وی افــزود: بنابراین مردم 
نگران نباشــند که این کاال قبال یا اکنون تولید شــده است 
زیرا در نظــام تولید مابه التفاوت  و به عبارتی اختالف قیمت 
جدید و قدیم محاسبه شــده و از عوامل تولید و توزیع این 

مابه التفاوت ها اخذ شده است. 
معــاون وزیــر صمت در پاســخ به این ســوال کــه آیا به 
عرضه کنندگان در فروشگاه ها این اختیار داده شده که قیمت 
کاالهایی که از قبل در فروشگاه ها موجود بوده را تغییر دهند 
و این کاالها را به قیمت جدید عرضه کنند؟ گفت:  کارخانه ها 
از روز 22  اردیبهشت قیمت تولیدات را تغییر داده اند. مرغ و 
تخم مرغ هم روزانه روانه بازار می شــود بنابراین مساله ای در 

این رابطه وجود ندارد. 
وی افزود: اما ممکن اســت روغن از قبل و با قیمت های قبل  
موجود باشــد که درباره این قلم کاال ســامانه جامع تجارت 
بــه دقت این کاال را رصد می کند زیرا اختالف قیمت کاالی 
یارانه ای و آزاد بســیار زیاد اســت و در طول چند سال اخیر 
در ســامانه جامع تجارت ثبت و فاکتور شده است بنابراین 
بر اساس همان فاکتورها مابه التفاوت ها محاسبه شده است. 
شــاه میرزایی بیان داشت: اگر می خواستیم همه این کاال را 
برگردانیــم و در خط تولید قیمت ها را تغییر دهیم باز ایجاد 

مزاحمت برای مردم می شد.

توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اعالم شد:

راه اندازی سامانه های ثبت نام یارانه  کمک معیشتی و اعتراض به حذف یارانه 

مدیرکل دفتر توســعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: همزمان با اجرای طرح مردم سازی نظام یارانه ها، 
محدودیت های ایجاد شــده برای صــادرات محصوالت 
لبنی از قبیل شیر خشــک، خامه، کره حیوانی و روغن 

حیوانی برداشته می شود.
وزارت جهاد کشــاورزی پس از طرح مردم سازی نظام 
یارانه هــا، وزارت جهاد کشــاورزی محدودیت  صادرات 
برخی محصوالت کشــاورزی را بر می دارد با این هدف 

که صادرات این محصوالت بیشتر شود.
این در حالی اســت که تمام کشورها با توجه به درگیری 
بین اوکراین و روســیه که امنیــت غذایی جهان با خطر 
جدی مواجه کرده، صــادرات خود را محدودتر می کنند.
عالوه براینها بیماری کووید ۱۹ و خشکســالی شــرایطی 
پیش آورده که کشــورها تالش می کنند با محدود کردن 
صادرات، تامین داخل کشور خود را در اولویت قرار دهند.

محرم سلطانی مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد 
کشاورزی گفت:»با اجرای طرح مردم سازی نظام یارانه ها، 
هزینه های تولید محصوالت کشاورزی نیز واقعی شده لذا 
محدودیت های ایجاد شده برای صادرات محصوالت لبنی 
از قبیل شــیر خشک، خامه، کره حیوانی و روغن حیوانی 
برداشته می شــود«. مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت 
جهاد کشاورزی ادامه داد:» در این راستا اقدامات الزم برای 
صادرات بدون عوارض که قبال برای شــیر خشک ۵ هزار 
تومان، خامه 6 هزار تومــان، کره حیوانی ۱۵ هزار تومان 
و روغن حیوانی 20 هزار تومان بود، انجام شــده اســت«.

ســلطانی با تاکید بر اینکه قبال نیز در راستای آزادسازی 
صادرات گوشــت مرغ و تخم مرغ اقداماتی انجام شــده 
بود، اظهار داشــت: این موضوع در آخرین جلسه قرارگاه 
دیپلماسی غذایی به تصویب رسید که صادرات گوشت مرغ 

و تخم مرغ بدون عوارض صورت گیرد.  فارس

 برنامه وزارت جهادکشاورزی
برای افزایش صادرات مرغ و محصوالت لبنی

وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت در دیدار بــا معاون 
نخســت وزیر کوبا از تدوین ۳4 فرصــت و زمینه برای 
همکاری های مشــترک تجاری و اقتصــادی میان ایران 
و کوبا خبــر داد و اظهار کــرد: در حوزه هایی از جمله 
صنایع دارویی، معدن و لوازم خانگی پیشرفت های خوبی 
داشــتیم که می تواند زمینه ســاز فعالیت های مشترک 

میان دو کشور شود.
ســیدرضا فاطمی امیــن با اشــاره به همــکاری کوبا با 
موسسه پاســتور ایران در حوزه واکسن نیز گفت: عالوه 
بر این حوزه، در زمینــه لوازم خانگی نیز کارهای خوبی 
برای تعمیق ســاخت داخل آغاز شده است که می توان 
از این دســتاوردها بــرای ارتقای مــراودات تجاری دو 
کشور اســتفاده کرد.وزیر صمت همچنین دستاوردهای 
تجاری کشور به وســیله تهاتر در دوران تحریم را مورد 
توجه قــرارداد و تصریح کرد: پارســال تجارت کشــور 

بــدون نفت بیش از ۱00 میلیــارد دالر بوده که بخش 
قابل توجهــی از آن از طریــق تهاتر )بدون ســوئیفت( 
انجام شده اســت.فاطمی امین ادامه داد: در حوزه معدن 
)فوالد، مــس، آلومینیوم و غیره( نیز می توانیم مبادالت 
تجــاری را افزایــش دهیــم.وی، همچنین بــر ارتباط 
کســب وکارها و شــرکت های بخش خصوصی دو کشور 
تاکید کرد و این نوع ارتبــاط را از موفق ترین ارتباطات 
برای ارتقای مراودات تجاری دو کشــور دانســت و ابراز 
 امیــدواری کــرد که این ســفر نقطه عطف گســترش 

مراودات دو کشور شود.
 »ریکاردو کابرسیاس« معاون نخســت وزیر کوبا نیز بر 
لزوم فعال ســازی همکاری های دوجانبه در زنجیره های 
اقتصادی ایران و کوبا تاکید کرد و گفت: این همکاری ها 
باید در قالب هجدهمین نشست کمیسیون مشترک دو 

کشور فعال شود.  مهر

 تدوین 3۴ زمینه برای ارتقای 
مراودات تجاری ایران با کوبا 

 فیدلیتی پرستیژ
SUV جدید بهمن موتور

شــرکت بهمن موتور در ســال گذشــته توانست، علیرغم 
محدودیت های بیــن المللی، محصوالت جدید و متنوعی 
را به بازار خودرو معرفی نماید، خودروهایی نظیر دیگنیتی 

پرایم- فیدلیتی پرایم و ون باری اینرودز.
حال طبق اخبار منتشر شــده از طرف آن شرکت به نظر 
می رسد این خودروساز در ادامه روند رو به رشد و توسعه 
محصوالت خود بنا دارد در ســال ۱40۱، چندین محصول 

متفاوت دیگر را به بازار عرضه نماید.
یکــی از این خودروهای جدید فیدلیتی پرســتیژ نام دارد 
 Jetour X70( پالسX70  که در کشور چین با نام جتور
 SUV  معرفی شــده اســت و جزو  ۱0 خودروی )Plus

پرفروش در سال 202۱ بوده و گویا قرار است در نیمه دوم 
سال جاری به بازار ایران عرضه گردد.

 SUV پالس یک X70 فیدلیتی پرســتیژ یا همان جتــور 
اســت و طول آن 474۹ میلی متر، عــرض ۱۹00 میلی 
متــر و ارتفاع ۱720 میلی متر اســت که با فاصله بین دو 
محــور 274۵ میلی متر فضای کافی را برای سرنشــینان 
خــود فراهم می کند. کابین در طــرح بندی ۵ صندلی یا 
7 صندلی قابل تنظیم اســت. صندلی های ردیف دوم نیز 
دارای قابلیت تنظیم حرکت پشــت هستند. در مقایسه با 
Jetour X70 معمولی، نسخه پالس با ابعاد کمی بزرگتر 
و ظاهر تهاجمی تر با جلوپنجره بزرگ کرومی و چراغ های 
LED عمودی جدید روی ســپر ظاهری پویاتر دارد. نمای 
جانبی نیز قوی اســت، در حالی کــه در عقب با نوار نور و 
چهار لوله اگزوز ظاهری بسیار اسپرت به نمایش می گذارد.

خودرویــی با ویژگی های کم نظیر از جمله توان موتور 200 

اسب بخار، گیربکس پیشرفته دو کالچه 7 سرعته، سیستم 
 ADAS )AEBS- LKA- های پیشــرفته همیــار راننــده
LDW- ACC- FCA- RTCA( و مجموعــه ای از امکانات 
رفاهــی و فناوری های نوین بکار رفتــه در این محصول از 
قبیــل: دوربیــن ۳60 درجه با کیقیت ۳D، 6 کیســه هوا، 
صندلی های برقی دارای سردکن، گرمکن و حافظه، تهویه 
 ،)BSD(مطبوع مجزا برای سرنشینان عقب، رادار نقطه کور
 Pedal( سیستم تعویض دنده الکتریکی، شیفتر روی فرمان
shifter(، سانرف پانارومیک، آینه داخلی دیجیتال  و... در 
واقع فناوری های بکار گرفته شده در این خودرو، نوید ایجاد 
تحول مهم در این بخش از بازار را می دهد چرا که این سطح 
از فنــاوری در این خودرو قابل قیاس با خودروهای روز دنیا 
می باشد. اگر بخواهیم کمی بیشتر توضیح دهیم باید گفت 
هلدینــگ چری بر روی پلت فرم جتور تا کنون  ۳ محصول 
  X70 جتور ، )S(X70 طراحی کرده است که به ترتیب جتور

پالس  و جتور X۹0  پالس است. جتور X70  پالس پلتفرم 
مشترک با چری  تیگو ۸ پرو دارد.

 X۹0 طبق اخبار منتشر شده در شبکه های مجازی، جتور
Plus مدل فول سایز جتور می باشد که تفاوت آن با جتور 
X70  پالس در قوای محرکه است و ظاهرا موتور این مدل 
2000 سی ســی با 260 اســب بخار قدرت می باشد که 
قرار است در اواخر ســال ۱40۱ و بعد از فیدلیتی پرستیژ 
با نام فیدلیتی دریم )Dream( راه خود را به ســوی بازار 
ایران هموار کند. با توجه به ســابقه بهمن موتور در قیمت 
گذاری منطقی و جذاب و همچنین رضایتمندی مشتریان 
از خدمات پس از فروش آن شرکت به نظر میرسد فیدلیتی 
پرستیژ چالش بسیار بزرگی برای رقبا خود در بازار خواهد 
بود. حال باید منتظر ورود فیدلیتی پرستیژ توسط شرکت 
بهمن موتور  به بازار خودروی ایران باشــیم، خودرویی که 

سر و صدای زیادی را ایجاد خواهد کرد

مدیــرکل روابط عمومی بانک مرکزی گفت: اجرایی شــدن مصوبه آزاد ســازی 
واردات خودرو در چارچوب سیاســت های ارزی و سقف های تعیین شده از سوی 

بانک مرکزی خواهد بود.
 مصطفــی قمری وفا مدیرکل روابط عمومــی بانک مرکزی در توئیتی در فضای 
مجازی با عنوان  اجرایی شــدن مصوبه آزاد ســازی واردات خودرو در چارچوب 
سیاســت های ارزی و ســقف های تعیین شده از ســوی بانک مرکزی اعالم کرد 
که مصوبه آزاد ســازی واردات خودرو در چارچوب ضوابط، سیاســت های ارزی 
و سقف های تعیین شده از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجرایی 

خواهد شد. 
وی همچنین بیان داشــت: هماهنگی کامل سیاســت های ارزی با سیاست های 
ارزی در برنامه اصالحات ساختاری اقتصاد، یک اصل مورد وفاق دولت سیزدهم 
اســت. "خودرو های اقتصادی وارد کشــور می شــوند" این را وزیر صمت بعد از 
تصویب آزادســازی واردات خودرو به کشــور اعالم کرد. بــه گفته فاطمی امین 

تمرکز بر واردات خودرو های اقتصادی است که عموم مردم استفاده کنند.
 آقــای منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقــل وزارت صمت نیز می گوید: 
اگر عرضه و تقاضا متعادل شــود قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش بینی 
ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت ها آرام آرام به آن حد عقالنی 
که مشتری انتظار دارد، نزدیک تر شود.پس از صحبت وزیر، رضا رشیدی کوچی 
نماینده مجلس در توییتی اعالم کرد که: واردات خودرو با دو شــرط آزاد شــده 
است؛ سقف قیمت خودرو 7 هزار دالر و حجم موتور ۱000 سی سی باشد.اما پس 
از آن وزارت صمت گفت محدودیت واردات خودرو شایعه است؛ معاون پارلمانی 

وزیر صمت این محدودیت را شایعه خواند و آن را تکذیب می کند.
برای پیگیری بیشــتر به ســراغ دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو رفتیم؛ آقای 
دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو می گوید: مســئول واردات خودرو وزارت 
صمت نیســت بلکه بخش خصوصی است. بعد از 4 سال مسئوالن متوجه شدند 
که کنترل بازار خودرو بدون واردات مشــکل است.هفته گذشته پیش نویسی از 
طرح واردات خودرو برای دولت آماده و ارسال شده مبنی بر اینکه واردات خودرو 

نباید آزاد شود، 
دادفر می گوید: برای خودرو هایی که قرار اســت وارد شود، سقف عددی در نظر 

گرفته شــده، مثال خودروهای کمتر از 20 هزار دالر وارد شــود؛ نکته دیگر این 
اســت که واردات باید در قبال صادرات خدمات، قطعات و خودرو انجام شود چرا 
کــه این را قانون می گوید.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: خودرویی که 
وارد می شود سقف قیمتی، عوارض و تعرفه دارد؛ احتمال می رود محدوده قیمت 
که از طریق این مصوبه وارد می شــود بیــن 700 میلیون تا یک میلیارد و 200 
میلیون تومان باشــد.آنطور که وزیر صمت اعالم کرده در واردات این خودروها، 
محدودیت تعدادی اعمال نخواهد شــد. این واردات توســط خودروسازان بخش 
خصوصی صورت خواهد گرفت، اما دادفر معتقد اســت که واردات این خودرو ها 
منجر به کاهش قیمت ها نخواهد شــد بلکــه تنها منجر به افزایش عرضه خودرو 
می شــود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: قرار است یک بندی در قیمت 
گــذاری خودرو های وارداتی اعمال شــود، یعنی آیتم های دیگــر مانند نرخ ارز، 
کاالی داخلی، میزان عوارض در نظر گرفته شــود؛ نرخ ارز در ســال های گذشته 
4200 بوده اســت که امسال با 24 هزار تومان محاســبه خواهد شد و تعرفه ها 
هم هیچ تغییری نســبت به گذشــته نکرده و کاهشی نبوده اســت.  بین تمام 
محدودیت ها، منوط به تصویب شــدن این مقرره قانونی در هیئت دولت است.
طبق اســتاندارهای جهانی تعریف خودروی اقتصادی به این معناست که فرد  با 
۵ مــاه حقوق بتواند یک خودرو خرید، در حالی که هم اکنون پراید را با ۳0 ماه 
حقــوق می توان خریــد، یعنی اگر حقوقی 7 میلیون تومان باشــد و پراید 200 

میلیون تومان، باید ۳0 ماه حقوق را برای خرید پراید کنار گذاشت!
 آقای مرزبان راد عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می گوید: باید خودرویی 
وارد شود که کیفیت بیشتری نسبت به تولیدات داخل داشته باشد؛ اگر قرار است 
خودرویی با همین کیفیت وارد شــود که مشــکلی را حل نخواهد کرد. مدیرکل 
دفتر صنایــع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفــت: روند تولید خودروهای 
ناقص کاهش یافته و میزان عرضه خودروسازان به بازار نسبت به سال های اخیر 

روند افزایشی به خود گرفته است.عبداهلل توکلی  الهیجانی درباره وضعیت تولید 
خودروسازان کشور، اظهار داشت: برخالف روند شکل گرفته مرسوم در  سال های 
اخیر در صنعت خودروی کشــور که تمرکز بر آمار تولیدی بود و چنین رهیافتی 
عمــال قابلیت عرضه به بازار را ندارد، هدف گذاری به گونه ای صورت گرفت که با 
توقف تدریجی تولید ناقص، آمار تولید »خودروهاِی کامل« روند صعودی داشته 
باشــد.مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: متاســفانه دو 
اتفاق نامطلوب در صنعت خودروی کشــور در ســال های گذشته مرسوم شده 
بود که تالش شــد تغییر ریلی در این دو صورت پذیــرد. وی گفت: اما با تدابیر 
وزارت صمت هر دوی این نقیصه برطرف شــد و اکنون می توان گفت که میزان 
خودروهای ناقص در سال ۱40۱ نســبت به سال ۱400 به میزان پنجاه درصد 
کاهش یافته و تعداد معوقات خودروســازان نیز تا هشتاد درصد در سال ۱40۱ 
نسبت به مدت مشابه در سال ۱400  کاهش یافت است.وی اضافه کرد: از سوی 
دیگر تحویل خودرو در ســال جاری نسبت به سال گذشته حدودا بیست درصد 
افزایش داشته است که  با عرضه خودروهای متنوع در سامانه یکپارچه خودرو در 
روزهای آتی این میزان هم افزایش قابل مالحظه ای خواهد داشت و تمهیدات به 
گونه ای اندیشده شده تا شرایط عرضه به نفع مصرف کنندگان واقعی تغییر کند. 
مدیــرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با اشــاره به وضعیت تولید و تحویل 
خودروهای ناقص تا ۱۸ اردیبهشــت امسال توســط دو خودروساز بزرگ کشور، 
گفت: تعداد کل تحویل خودرو فاکتور شــده دو خودروســاز بزرگ کشور )ایران 
خودرو و سایپا( تا ۱۸ اردیبهشت ۱40۱ صد و یک هزار و 44۹ دستگاه بود است 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۸6 هزار 27۵ دستگاه افزایش یافت است 

که شاهد روند رشد ۱۸ درصدی در این زمینه بوده ایم. 
وی افزود: تعداد تعهدات معوق شده دو خودروساز تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱40۱ 
تعداد ۱0 هزار و 674 دســتگاه بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 6 
هزار و ۵47 دســتگاه، شاهد روند کاهشی ۸2 درصدی هستیم. توکلی الهیجانی 
بیان داشت: تولید خودروهای ناقص تولید شده دو خودروساز بزرگ کشور )ایران 
خودرو و ســایپا( تا تاریخ ۱۸ اردیبهشــت ۱40۱ در مجمــوع ۵6 هزار و 7۵۱ 
دســتگاه بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۱2 هزار و 6۵6 

دستگاه بوده شاهد روند کاهش ۵0 درصدی هستیم.
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