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 دستور مدیر عامل بانک مسکن
  برای انعقاد تفاهم نامه
 با پلیس بین الملل ناجا

دکتر محمود شــایان مدیرعامل بانک مســکن با 
ســردار هادی شــیرزاد رئیس پلیــس بین الملل 

فرماندهی انتظامی کشور دیدار و گفتگو کرد.
در این دیــدار مدیر عامل بانک مســکن با تقدیر 
از پیگیری و تالش های پلیــس بین الملل ناجا در 
برخورد با مجرمان و متهمان فراری و ایجاد امنیت 
اقتصادی در کشــور، عنوان کــرد: اقدامات صورت 
گرفته از سوی پلیس بین الملل ناجا در دستگیری 
و اســترداد متهمان به کشــور به نظام بانکی نیز 
اعتبار داده است. برخورد با مجرمان به این صورت 
موجب می شــود تــا اگر احتماال وسوســه ای هم 
برای فســاد در افراد ایجاد شــود، مانعی را سر راه 
خود ببینند. شــایان از انعقاد تفاهم نامه میان بانک 
مسکن و پلیس بین الملل ناجا در آینده ای نزدیک 
خبر داد و گفت: معاونــت حقوقی بانک را موظف 
کردیم تا به منظور افزایش تعامالت، شــرایط الزم 
برای انعقاد تفاهم نامه بین بانک مســکن و پلیس 
بین الملل فرماندهی انتظامی کشور فراهم کند.وی 
در بخش پایانی اظهارات خود، عنوان کرد: مواجهه 
بــا متهمان و ایجــاد امنیت اقتصادی در کشــور 
می تواند آینده روشــنی را پیــش روی نظام بانکی 

برای پیشگیری از وقوع جرم و فساد ایجاد کند.

 آمادگی بانک سامان
برای اعطای تسهیالت خرد و صنفی 

بانک ســامان باهدف بهبود فضای کســب وکار و 
ارائه تسهیالت به متقاضیان، بسته اعتباری خرد و 

صنفی خود را با قوانین جدید ابالغ کرد.
به گزارش ســامان رسانه، در بســته اعتباری خرد 
و صنفی ســال 1401 بانک سامان، در حوزه خرد 
تســهیالت مختلفی در قالب خرید مسکن، تعمیر 
مسکن، خرید خودرو، خرید کاالی مصرفی با دوام، 
رفع احتیاجــات ضروری و کارت اعتباری گنجانده 
شده اســت.در حوزه تســهیالت صنفی نیز بانک 
ســامان آماده ارائه تسهیالت ســرمایه در گردش، 
خط اعتباری، خرید ارز مشــروط و غیر مشــروط 
به منظور واردات کاال، تنزیل اعتبار اسنادی داخلی 
مدت دار، خرید تجهیزات و ماشین آالت، خرید دفتر 
کار و تعمیر مسکن )دفتر کار( گنجانده شده است.
تمامی افراد برای دریافت تسهیالت متناسب با نیاز 
خود می توانند با در دست داشتن مدارک موردنیاز 
و همچنین تأمین وثایق قانونی به یکی از شــعب 

بانک سامان در سراسر کشور مراجعه کنند.

اعالم برگزیدگان هفدهمین دوره 
قرعه کشی تسهیالت طرح  »امید رفاه«

برگزیدگان هفدهمین دوره قرعه کشــی  اســامی 
تســهیالت طرح »امید رفاه« بانــک رفاه کارگران 

ویژه اردیبهشت ماه 1401، اعالم شد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک رفــاه کارگران، 
مفتــوح بودن حســاب مرتبط با طــرح امید رفاه 
در تاریخ پرداخت تســهیالت و عدم انسداد آن تا 
سررســید تســهیالت مرتبط با طرح، تکمیل حق 
عضویت های ماهیانه معوق طرح در حساب مربوطه 
قبل از اعطای تســهیالت و انســداد حق عضویت 
های دریافت شــده در بازه زمانی 13 ماهه ابتدایی 
عضویت در طرح، تا پایان تســویه تســهیالت، به 
عنوان شــرایط و الزامات اعطای تســهیالت طرح 

امید رفاه در نظر گرفته شده است.

امکان استعالم مبالغ مسدود شده 
حساب ها بابت چک برگشتی 

مشــتریان محترم بانک توســعه تعاون از این پس 
می توانند با مراجعه به وب ســایت بانک مرکزی از 
مبالغ مســدود شده حساب ها بابت چک برگشتی 
آگاهی یابند. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
تعاون به نقل از بانک مرکزی همانطور که پیش از 
این نیز اعالم شده بود، از روز شنبه مورخ ۷ خرداد 
ماه ســال جاری، طرح قانونی مسدود کردن وجوه 
صادرکننده  چک برگشــتی به اندازه کسری مبلغ 

چک در حساب های بانکی آغاز شده است.
برایــن اســاس بانک مرکــزی به منظــور آگاهی 
مشــتریان از مبالغ مسدود شــده حساب ها بابت 
چــک برگشــتی، تمهیدی را بر روی وب ســایت 
خود فراهم کرده اســت. بر این اســاس هموطنان 
 می توانند با مراجعه به سایت بانک مرکزی به نشانی
www.cbi.ir در قســمت پانوشت وب سایت، از 
بخش »استعالم مبالغ مسدود شده حساب ها بابت 

چک برگشتی« از مبالغ مذکور آگاهی یابند.

تاکید رئیس جمهور بر پرداخت بدهی 
دولت به بانک صادرات ایران

رئیــس کل بانک مرکــزی از تاکید رئیس جمهور 
بــرای پرداخت مطالبات دولت بــه بانک صادرات 
ایــران و دیگر بانک ها خبر داد و با بیان اینکه روند 
ســاز و کار پرداخت بدهی دولت به بانک صادرات 
ایران در حال پیگیری است، گفت: وصول مطالبات 

بانک صادرات ایران از دولت را دنبال می کنیم.
علی صالح آبادی در افتتاحیه بیست و نهمین همایش 
سیاست های پولی و بانکی ســازوکار تعیین تکلیف 
مطالبــات بانک ها از دولــت را در قالب اصالح رابطه 
دولت با بانک هــا، مورد توجه قرار داد و درباره تالش 
این بانک برای اصالح ناترازی بانک ها و پرداخت بدهی 
دولت به بانک ها گفت: بانک های دولتی و شبه دولتی 
یعنی صادرات، ملــت و تجارت مطالبه قابل توجهی 
از دولت دارند و شخص رئیس جمهور تاکید فراوانی 

داشت که در سال 1401 بدهی ها پرداخت شود.

اخبـــار

گزارش

صبح دیروز در شــصت و دومین جلســه "ستاد ملی طرح 
جهش تولید در دیمزارها" که با حضور سرپرســت ســتاد 
اجرایــی فرمان  امام ، وزیر جهاد کشــاورزی و معاونان و 
مدیران ارشــد هردومجموعه در محل ســاختمان وزارت 
جهادکشاورزی برگزار شد، اساســنامه صندوق حمایت از 
توســعه زراعت در دیمزارها رونمایی و این صندوق به طور 

عملیاتی آغاز به کار کرد.
سرپرست ســتاد اجرایی فرمان امام در این مراسم با بیان 
این که باید با تولید محصوالت استراتژیک به ایجاد امنیت 
غذایی در کشــور کمک کنیم، گفت: ستاد اجرایی فرمان 
امام در راســتای اجرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتی، 
توانمندسازی اقتصادی مناطق روستایی و دورافتاده کشور 
و کمک به حفظ استقالل اقتصادی، طرح ملی جهش تولید 
در دیمزارها را با مشــارکت وزارت جهادکشاورزی از سال 
پیش آغاز کرد؛ سال گذشته این طرح به صورت آزمایشی 
اجرا شد و سال دوم طرح، با تایید مقام معظم رهبری آغاز 

شده است.
عارف نوروزی افزود: ســتاد اجرایی و وزارت کشــاورزی ۲ 
میلیــون و ۶00 هزار هکتار را هدف قــرار داده بودند که 
تاکنون ۲.۵ میلیون هکتار از آن محقق شده و 100 هکتار 
نیز در دوماه آینده زیر کشت قرار می گیرد، با توافقی که با 
وزارت جهاد کشاورزی داشته ایم، این رقم را تا پایان سال 

به ۵.۲ میلیون هکتار افزایش خواهیم دید.
وی افزود: ســتاد اجرایی فرمان امام ســال گذشته 130 
میلیارد تومان، امســال 3۶0 و ســال آینده ۵۶0 میلیارد 
تومان کمک بالعوض به این طرح اختصاص داده و میدهد..
سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام داد: هدف گذاری ۵ساله 
ستاد رسیدن به 10 میلیون هکتار دیمزار و ۵ میلیارد دالر 

صرفه جویی ارزی برای کشور است.

نوروزی با اشــاره به آغاز به کار عملیاتی صندوق حمایت 
از توســعه محصوالت زراعی در دیمزارها اعالم کرد: اعتبار 
اولیه این صندوق 100 میلیارد تومان و ســقف اعتبار آن 
۲هــزار میلیارد تومان خواهد بود. وی ادامه داد: حمایت ها 
و کمک هــای بالعوض ســتاد و همکاری بــا وزارت جهاد 
کشــاورزی ادامه خواهد داشت و با اجرای این طرح بزرگ 
می توان معبری برای کشــور ایجاد و به همه یادآوری کرد 
که ظرفیت های بســیاری در کشور وجود دارد و می توانیم 

در مسیر خودکفایی و استقالل اقتصادی حرکت کنیم.
وزیر جهاد کشــاورزی نیز دراین مراســم با اشاره به طرح 
جهــش تولید در دیمزارهای کشــور اظهار کرد: این طرح 

مشــارکتی با حمایت ســتاد اجرایی فرمان امام ابتدا در ۵ 
استان آغاز و امســال در 1۵ استان و در سطح کشت ۲ ۶. 

میلیون هکتار گسترش یافته است.
ســیدجواد ساداتی نژاد افزود: دیمزارها ارزش ویژه ای دارند 
و از آب ســبز استفاده می کنند و اقشــار مشغول در این 
دیمزارهــا نجیب و زحمتکش هســتند و بــا این طرح به 
این اقشار کمک شایانی می شــود؛ این طرح همچنین در 
راســتای تولید ملی می تواند اثرگذاری فوق العاده داشــته 
باشــد، از آنجا که درحال حاضر جهان دچار چالش امنیت 
غذایی شــده ، نگاه و حمایت ســتاد اجرایی فرمان امام به 

عنوان مرکز پیشران در این حوزه، جای تقدیر دارد.

وزیرکشــاورزی ادامه داد: با توافقی که امــروز فی مابین 
ســتاد اجرایی و وزارت جهاد کشــاورزی انجام شد، سطح 
کشــت دیمزارها تا پایان ســال به ۵ ۲. میلیون هکتار در 
تمام اســتان های کشور خواهد رسید . این طرح، بزرگترین 
طرح ملی کشور در مشــارکت با مردم است. در این طرح 
ارائه تسهیالت ارزان قیمت و توسعه سطح بیمه ای و تقویت 
معیشــت کشاورزان صورت می گیرد و خروجی آن افزایش 
تولید ملی کشــور برای تامین امنیت غذایی است.به گفته 
وی، امروز همچنین توافق شــد که در راســتای توســعه 
فناوری ها درحوزه کشاورزی، از فعالیت های دانش بنیان نیز 
دراجرای این طرح استفاده شود و پژوهش  درباره بذرهای 
مناســب دیمزارها در دســتور کار قرار بگیرد.ساداتی نژاد 
تأکید کــرد: طرح های مبتکرانه و رونــد مدیریت جهادی 
در ســتاد اجرایی فرمان امام ، قابل تقدیر و راهگشاســت، 
طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور مورد تأیید و تأکید 
رهبرمعظم انقالب است که نشان میدهد این طرح به لحاظ 
اســتراتژیک و ایجاد امنیت در زنجیــره غذایی، بااهمیت 
و مهم اســت.گفتنی اســت در راســتای جهش تولید در 
دیمزارهای کشور و احیای خاک حاصلخیز برای کشاورزی 
با آب ســبز و رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی پایدار 
در کشور، طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور با ابتکار 
ســتاد اجرایی فرمان امام تدوین و بــه تأیید مقام معظم 
رهبری رســید و پس از آن تفاهم نامه همکاری در زمینه 
طرح مذکور مابین وزارت جهاد کشــاورزی و ستاد اجرایی 
فرمان امام در سال ۹۹ منعقد و مراحل اجرایی آن درسال 
1400 آغاز شــد.تاکنون ۶1 جلســه مشــترک بین ستاد 
اجرایی و وزارت جهادکشاورزی با عنوان "ستاد ملی طرح 
جهش تولید در دیمزارها" برگزار شده و آخرین دستاوردها 

و پیشرفت ها و موانع درآن مورد بررسی قرار گرفته است.

آغاز به کار صندوق حمایت از توسعه محصوالت زراعی دیمزارها توسط ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت جهادکشاورزی 

 اعتبار 2000 میلیاردتومانی صندوق برای جهش تولید در 10 میلیون هکتار دیمزار

ســیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته 
است سازمان ملی استاندارد مرجع رسمی ارزیابی کیفیت 
است و تصمیم سازمان اســتاندارد در عدم تائید سمند و 
تیبا را اجرا می کنیم.وزیر صمت اظهار داشــت: سکو های 
تولید خودرو هایی مانند سمند و تیبا و همچنین پژو 40۵ 
قدیمی هســتند و ســالیان زیادی از فناوری تولید آن ها 
می گذرد، بنابراین، ایــن خودرو ها خواه ناخواه بی کیفیت 
تولیــد می شــوند. این ســخنان بعدا در حالی از ســوی 
مســئوالن خودروســازان و متولیان وزارت صمت تکرار 
گردیده و وعده توقف تولید این خودروها داده شده است 
که در این زمینه چند نکته به عنوان دغدغه ذهن مصرف 

کنندگان ادامه دارد.

نخســت آنکه در حالی وزیر و حتی خودروســازان عنوان 
کرده اند که این خودروها بی کیفیت تولید شده اند و دیگر 
تولید نخواهند شد که دهها هزار خودرو تولید شده با این 
عنوان ها در خیابان ها در حرکت است که با همان مشکل 
کیفیت مواجه هســتند. مسئله اکنون آن است که تکلیف 
این خودروهایی که در ســالهای گذشته بی کیفیت تولید 
و جان مردم را تهدید می کنند چیست؟ آیا خودروسازان 
همچون همتایان خارجی خود فراخوانی برای جمع آوری 
و جبران خســارت وارده به مردم و در نهایت تعویض آن 
خودروها با خودرهای دیگر را دارند؟ مسئولیت جان و مال 
آنانی که این خودروها را پیشتر دریافت کرده اند با کیست؟ 
درهمین حال آنکه مجازات قانونی برای خودورسازانی که 
این خودروهای بی کیفیت را تا به امروز تولید کرده اند در 
نظر گرفته می شود یا آنکه هیچ مسئولیتی در قبال آنچه 
تاکنون انجام داده اند ندارند و با نام توقف تولید مسئولیت 

از دوش آنها برداشته می شود؟
دوم آنکــه این توقف تولید به چه معناســت ؟ آیا معنای 
توقف به معنای آن اســت کــه هیچگونه قطعه ای از این 
خــودوری بی کیفیت در خــودروی دیگری به کار گرفته 

نمی شــود؟ زمانی عنوان شد که تولید پیکان متوقف شده 
اند اما بعد از مدتی مشــخص شــد که پیکان ها به وانت 
پیکان با همان قطعات تغییر شــکل داده و بعد از آن نیز 
صرفا بدنه پیکان حذف شــد و قطعات آن در انواع پژوها 

به کار برده شد.
اکنون نیــز نگاهی به پلتفرم های تیبا، ســاینا، پراید و… 
نشــان می دهد که شــاید ظاهــر آنها متفاوت بــوده اما 
قطعــات آنها یکی بوده و عمال خودروســاز از یک پلتفرم 
در لوای نام چند خودرو اســتفاده کرده اســت. البته این 
امر از ســوی ایران خودرو نیز تکرار شــده ،چنانکه انواع 
پژوها با قطعات مشــابه تولید و یا ســمندها نیز با همین 
وضعیــت بوده اســت و صرفــا ظاهر خودروهــا تغییر و 
قطعات آنها مشــابه یکدیگر بوده اســت. البته این امر از 
 ســوی خودروســازان خصوصی نیز صورت گرفته اســت 

که جای تامل دارد.
نکته مهم آن اســت که ضعف خودروسازی و بی کیفیت 
بودن خودروها صرفا برگرفته از بدنه آنها نمی باشــد بلکه 
مسئله اصلی قطعات بی کیفیتی است که به اذعان وزارت 
صمت و خودروسازان، همچنان از سوی قطعه سازان ادامه 

دارد. در شرایطی که قطعات خودروهایی همچون پراید و 
تیبا و یا پژو 40۵ در خودروهای دیگر اســتفاده می شود، 
تکرار همان قطعه های بی کیفیت گذشــته است و صرفا 
ظاهر و نام خودرو تغییر کرده اســت و ماهیت درونی آنها 
یکی اســت. بر این اساس اگر قرار است سازمان استاندارد 
و وزارت صمت با خودروســازی بی کیفیت برخورد داشته 
باشــند ،نه تنها حذف نامی خودورها بلکه قطعه  ســازی 
)مصــرف کارخانــه ای( آنهــا را نیز باید متوقف شــود و 
خودروســازان تعهد دهند که از آن قطعه ها در مدل های 

دیگر خودروهایشان استفاده نکنند.
اگر قرار باشــد آنچه در قبال پراید و پیکان صورت گرفت 
و اسامی حذف و رسما قطعه سازی آنها برای خودروهای 
دیگر ادامه یافته و با نام های جدید وارد بازار شــوند، در 
قبال تیبا، سمند، و پژو 40۵ تکرار شود تغییری در ماهیت 
تولیدات بی کیفیت خودروســازان صورت نگرفته است و 
صرفا نمایشی تبلیغاتی است برای فرار از انتقادهایی که از 
تولیدات بی کیفیت این خودروســازان صورت می گیرد و 
یا بهانه ای برای توقف واردات خودروی ارزان به کشــور به 

بهانه اصالح تولیدات بی کیفیت خودروسازان.

یادداشت

 بی کیفیت هایی که 
متوقف شدند و نشدند

کامیارزینالعابدینی

وزیر اقتصاد از مدنظر قرار گرفتن طرح تفکیک حساب های شخصی از تجاری مردم 
برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها به منظور پرهیز از مشکالتی خبر داد 
که از جمله باعث حذف اشتباه عده ای از مشمولین دریافت یارانه دولتی شده است.
 احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست با جمعی از کارآفرینان 
و تولیدکنندگان بخش های دانش بنیان کشــور، در پاســخ به سوالی درخصوص 
شــکایت های واصله در پایــگاه اطالعات رفــاه ایرانیان، اظهار داشــت: دالیل 
شــکایت های دریافتی متفاوت اســت؛  مثال برخی موارد، ناشــی از عدم ارسال 
اطالعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه های مربوط است و برخی از موارد، 
مثال ناشی از این است که من به عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب 
خــودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هســتم یا یک مجموعه خیریه یا صندوق 
دارم و ... به هر دلیل، عملکرد باالی حســاب بانکی من لزوما به این معنا نیست 
که درآمد خیلی باالیی دارم.وی گفت: برای حل این مسائل و مشکالت، تفکیک 

حساب های شخصی از تجاری مدنظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر 
در این خصوص بعدا اعالم خواهد شد. 

خاندوزی در پاســخ به سوالی با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار 
غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد گفت: اگر یک 
دســتگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب 
وی را ندهد، یا پاســخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررســی های الزم، حتما با 

دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: بررســی ها نشــان می دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز 
متقاضیان شــروع کســب و کار، حدود ۶0 درصد درخواست ها به دلیل نقصان 
مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ ۲0 درصد از درخواست ها منجر به 
صدور مجوز شده و در 13 درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز از طرف 
دستگاه اجرایی بوده ایم.خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن هر شرط سلیقه ای و قابل 
تفســیر که می تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار 
را به مقام دولتی بدهد که به هر کس دلش خواســت مجوز بدهد و به هر کسی 
نخواســت، ندهد، باید متوقف شود. وی از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست 
اگر موردی ســراغ دارند که همچنان شروط ســلیقه ای برای صدور مجوز باقی 
اســت، حتما معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیئت 

ایرنا مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود. 

وزیر اقتصاد:

  حساب های شخصی مردم 
از حساب های تجاری تفکیک می شود

سامانه قرعه کشی وزارت 
صمت سبب ضربه به 

خودروسازان خصوصی شد
اولین مرحله قرعه کشــی متمرکز خودرو در سامانه وزارت 
صمت با نارضایتی، سردرگمی و بالتکلیفی خودروسازان و 

مشتریان به پایان رسید. 
اردیبهشــت امســال وزارت صمت خودروســازان بخش 
خصوصی و دو خودروســاز بخش دولتــی را مکلف کرد تا 
ســاز و کار فروش خود اعم از پیش فروش، فروش ویژه یا 
مشــارکت در تولید را در ســامانه ای متمرکز که از سوی 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت تعیین شــد برگزار کنند. 
این ســامانه از روز ۲۷ اردیبهشت  تا 3 خرداد سال  جاری 
در دســترس متقاضیان قرار داشت و مشتریان می بایست 

با ورود به این سامانه برای خرید خودرو ثبت نام کنند. 
با انتشــار اطالعات دو شــرکت بزرگ خودروسازی دولت 
مشخص شــد، از این شــیوه طرح فروش استقبال نشده 
اســت و  بر اساس اعالم عبداهلل توکلی الهیجانی مدیرکل 
دفتر صنایــع خودرویی وزارت صمــت، ثبت نام 4میلیون 
نفر در ســامانه یکپارچه فروش خودرو نهایی شــده است 
و این در حالی اســت که بررسی آخرین فروش فوق العاده 
دو خودروســاز بزرگ کشــور از ثبت نام حدود ۶میلیون و 

۶00 هزار نفر حکایت دارد.
آمار ســامانه متمرکز وزارت صمت نشــان می دهد میزان 
ثبت نام در ســامانه وزارت صمت در مقایسه با سامانه های 
مستقل که پیش از این فروش را انجام می دادند، 40درصد 

افت داشته که این افت تقاضا به دلیل مشکالت موجود در 
این سامانه است.

سامانهوزارتصمتهمانسایتقرعهکشی
شرکتهایخودروسازیاست

برخالف تبلیغات گســترده رســانه های نزدیک به وزارت 
صمت، نحوه قرعه کشی در ســایت متمرکز وزارت صمت 
هیــچ تفاوتی با روشــی که شــرکت ها با آن قرعه کشــی 
انجام می دادند، نــدارد. به طوریکه زیرســاخت های فنی 
سایت، مجری سایت سامانه متمرکز وزارت صمت و نحوه 
اســتعالم ها و... دقیقا با همان شــرکت هایی است که این 
فرآیند را برای شــرکت های خصوصی و دولتی به صورت 

مجزا اجرا می کرد. 
جالب آنجاســت که حتی در ســطح نظارت و بازرسی هم 
تفاوتی نیســت و در عمل هیچ اتفــاق متفاوتی رخ نداده 
اســت؛ چرا که پیش از این نیز وزارت صمت و ســازمان 
بازرســی بر نحوه قرعه کشی شرکت های خصوصی نظارت 
می کــرد. بنابرایــن در ســامانه متمرکــز وزارت صمت 
قرعه کشــی در همان ســایت و با همان ســبک و سیاق، 

شرکت های خصوصی و دولتی انجام می شود.

نامعلومبودنزماناعالمنتایجقرعهکشیخودروها
تا زمانی که قرعه کشــی خودروها در اختیار شرکت ها بود، 
نتایج آن 48 ساعت پس از پایان مهلت ثبت نام نتایج قرعه 
کشی اعالم و برندگان قرعه کشی وارد مرحله پرداخت وجه 
می شدند. این در حالیســت که با پایان مهلت ثبت نام در 
ســامانه یکپارچه فروش خودرو، حاال متقاضیان در انتظار 
انجام قرعه کشی و اعالم نتایج آن هستند. اکنون بعد از آنکه 

یک وزارتخانه دولتی متولی برگزاری قرعه کشی شده انگار 
مطابق تجربه های پیشین کارهای دولتی، فرآیند برگزاری 
قرعه کشی وارد نامه نگاری های اداری و بوروکراتیک شده و 
با گذشت 8 روز از پایان زمان قرعه کشی و با آن که قرعه 
کشی انجام شده هنوز مشخص نیست وزارتخانه چه زمانی 
اسامی برندگان قرعه کشی این طرح های متعدد بنگاه های 

خصوصی و دولتی را اعالم خواهد کرد. 

طوالنیشدنقرعهکشیمشتریان
وخودروسازانرامتضررمیکنند

با بــه تعویق افتــادن اعــالم نتایج قرعه کشــی عالوه بر 
متقاضیان، خودروســازان نیز متضرر می شود. پیش از این 
چند روز پس از اعالم نتایج، شــرکت های خودروســازی 
بــه حجم قابل توجهی نقدینگی دســت پیــدا می کردند. 
امــا با عقب افتادن نتایج این قرعه کشــی ها شــرکت های 
خودروسازی نیز دیرتر به سرمایه های خود دسترسی پیدا 
می کنند. در همین رابطه خودروســازان می گویند وزارت 
صمت هنوز مشخص نکرده تا چند روز بعد وجه پرداختی 
متقاضیان را به حســاب شــرکت های خودروسازی واریز 
می کند و همین مساله بر نگرانی خودروسازان افزوده است.

با توجه به نامشــخص بــودن زمانبندی قرعه کشــی در 
سامانه متمرکز وزارت صمت گردش نقدینگی شرکت های 
خودروســاز دچار اختالل خواهد شــد. نتیجه این اختالل 
ناتوانی شــرکت ها در تامین مواد اولیــه، پرداخت حقوق 
نیروی انســانی و توسعه بنگاه ها است. بنابراین در صورتی 
که وزارت صمت برنامه روشــنی در خصــوص زمانبندی 
قرعه کشــی، واریز وجوه برندگان به حساب خودروسازان و 
دیگر مسائل مرتبط را شفاف اعالم نکند، اداره شرکت های 

خودروسازی با مشکل روبرو می گردد. 

تعجبمشتریان
ازقوانینعجیبسامانهوزارتصمت

ســامانه یکپارچه وزارت صمت، خریداران متنوع خودرو را 
یکپارچه دیده اســت. از نظر طراحان این ســامانه خریدار 
خودروهــای میلیــاردی مشــابه متقاضیــان خودورهای 
اقتصادی هســتند. برای مثال در این سامانه هرخریداری 
که برای قرعه کشــی اقدام می کند نباید در 48ماه گذشته 
مالک پالک انتظامی خودرو باشــد. این قاعده ممکن است 
برای خودروهای اقتصادی معقول به نظر برســد اما برای 
کســی که حدود یک میلیارد برای خرید خودرو ســرمایه 
دارد معقــول نیســت کــه در 48 ماه پیــش از آن مالک 
هیچ خودرویی نبوده باشــد. این گالیه از سوی خریداران 
خودروهای گران قیمت بارها به مدیران فروش شرکت های 
خودروسازی در ایام نمایشگاه خودرو منتقل شد. به همین 
ترتیب با امور مشــتریان این شرکت ها مکرر تماس گرفته 
می شود و نسبت به وجود این قانون برای شرکت در سامانه 

یکپارچه وزارت صمت ابراز گالیه می کنند.

خودورسازانبالتکلیف،متقاضیانسردرگم
در مقام جمع بندی می توان گفت، اولین تجربه قرعه کشی 
خودرو در سامانه یکپارچه وزارت صمت، ناموفق بوده است. 
چرا که علیرغم گذشــت یک هفتــه از برگزاری آن هنوز 
اســامی برندگان قرعه کشی مشــخص نشده است. چنین 
وضعیتی نه تنها مشــکل فروش خودروهــا را حل نکرده 
اســت بلکه بر ســردرگمی متقاضیان خودرو و بالتکلیفی 

خودروسازان نیز دامن زده است.


