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 مدیرعامل جدید هلدینگ 
داده ورزی سداد معرفی شد

هیات مدیــره هلدینگ داده ورزی ســداد، دکتر 
حمیدرضــا احمدیان را به  عنــوان مدیرعامل این 

شرکت انتخاب کرد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران، در 
نشســت هیات مدیره این شــرکت، ضمن معرفی 
دکتــر حمیدرضــا احمدیان به عنــوان مدیرعامل 
و نایــب رییس هیــأت مدیره، از زحمــات دکتر 
فرهاد فائز مدیرعامل پیشــین ســداد تقدیر شد. 
حمیدرضــا احمدیان دارای مــدرک دکتری علم 
اطالعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطالعات 
از دانشــگاه تهران است و از ســوابق و مسئولیت 
های وی می توان به عضویت هیأت مدیره شرکت 
الکترونیکی کشور(، عضو  شاپرک )شبکه پرداخت 
هیأت مدیره شــرکت نگاه بانک کارآفرین، مشاور 
مدیرعامل بانک مسکن در حوزه فناوری و نوآوری 
و رییس هیأت مدیره شــرکت فنــاوری اطالعات 
ناواکو، مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از ســرمایه 
گــذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، عضو 
شــورای راهبردی کار آفرینی و توســعه کسب و 
کارهای نوین دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای 
عالــی فناوری اطالعات دانشــگاه فنی و حرفه ای 

اشاره کرد.

پرداخت وام بانک قرض الحسنه 
رسالت به دانشجویان دانشگاه آزاد

بانک قرض الحسنه رسالت و دانشگاه آزاد اسالمی 
به منظور توســعه همکاری ها تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.  
تصویربه گزارش روابط عمومــی، با هدف افزایش 
تعامل و پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان، 
محمدحسین حســین زاده مدیرعامل بانک قرض 
الحسنه رســالت و داریوش جاوید معاون توسعه و 
مدیریت منابع دانشــگاه آزاد اســالمی تفاهم نامه 
همــکاری امضا کردند. پیش از این نیز بانک قرض 
الحسنه رسالت و صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه 
آزاد اسالمی در قالب ارائه وام دانشجویی و ازدواج 
و... همکاری داشته اند. النچری رهیار آموزش عالی 
نیز در حاشــیه امضای این تفاهم نامه در خصوص 
نحوه پرداخــت وام و اعتبارســنجی مطالبی بیان 

کردند.

سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه 
به روز شد

در راستای بهبود ارائه خدمات الکترونیک، سامانه 
بانکداری اینترنتی بانک رفاه به روزرسانی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بهبود 
عملیات پایا گروهی، افزایش تعداد رکوردهای قابل 
نمایش در صورت حســاب از 300 به 400 رکورد 
و بهبود پیغام های نمایش داده شــده به کاربران، 
از جمله بهبودهای اعمال شــده در نســخه جدید 
)نسخه 7.4.0( سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه 

کارگران است.

واریز بیش از 265 هزار میلیارد ریال 
 وجوه خرید تضمینی گندم 

توسط بانک کشاورزی
با عاملیت بانک کشــاورزی تا نیمه خرداد ماه سال 
جاری، بیش از 265 هزار میلیارد ریال بابت خرید 
تضمینی گندم به حســاب گندمکاران واریز شده 

است و و عملیات پرداخت همچنان ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، از آغاز 
فصل خریــد گندم تا 23 خرداد ماه ســال جاری 
، 1873 مرکز خرید در کشــور، بالغ بر 2 میلیون 
و 973 هــزار تــن گندم را در قالــب 479 هزار و 
780 محمولــه به ارزش 316 هزار میلیارد ریال از 
کشاورزان خریداری کرده اند. بر اساس این گزارش، 
گندم به عنوان غله اســتراتژیک در ایران و جهان، 
نقش محوری در تامین امنیت غذایی کشور دارد و 
بانک کشاورزی با هدف حمایت از تولید در بخش 
کشاورزی وکمک به تامین امنیت غذایی کشور، با 
تمام توان برای اجــرای هرچه بهتر عاملیت خرید 

تضمینی گندم در سطح کشور تالش می کند.

 رشد 107 درصدی تسهیالت اعطایی
 به بخش کشاورزی و صنایع 

تکمیلی و تبدیلی
رئیــس اداره کل نظارت بر تســهیالت و پیگیری 
مطالبات بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد: این 
بانک در ســال 1400 با پرداخت 36 هزار و 605 
میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن اقتصادی در حوزه 
کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، رشدی 107 
درصدی را در این بخش نســبت به ســال 1399 

تجربه کرده است.
رضا حسینی صفا با اشاره به اولویت اعطای سرمایه 
درگردش به مشــتریان بانک، گفت: این بانک طی 
ســال های اخیر برنامه اعطای تســهیالت سرمایه 
درگردش از محل منابــع بانک به واحدهای معتبر 
صادراتی و دارای درآمد ارزی در کشور را دنبال کرده 
است. وی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران 
با اعطای 11هزار و 750 میلیارد ریال تسهیالت به 
بخش معدن در سال 1400، رشدی 104 درصدی 
را در این حوزه نســبت به سال 1399 داشته است. 
حسینی صفا بخش صنعت را یکی از ظرفیت های 
مهم کشــور برای درآمد ارزی و اشتغالزایی معرفی 
کرد و گفت: بانک توســعه صــادرات ایران با هدف 
توســعه ظرفیت های صادراتی بخش صنعت، 109 
هزار و 620 میلیارد ریال تسهیالت در سال گذشته 
به مشــتریان صنعتی خود پرداخت کرده و حمایت 

ویژه از این حوزه را در برنامه های خود دارد.

اخبـــار

مدیرعامــل بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمــان امام از 
آبرسانی به 2 هزار و 700 نقطه روستایی خبر داد.

 محمد ترکمانه ضمن بیان این مطلب افزود: بنیاد برکت 
نسبت به آبرســانی به 2 هزار و 700 نقطه روستایی در 
اســتان های دارای تنش آبی متعهد است که تا به امروز 

یک هزار و 980 از نعمت آب بهره مند شده اند.
مدیرعامــل بنیاد برکت تاکید کــرد: در حال حاضر نیز 
عملیات آبرســانی به 740 نقطه روستایی در حال انجام 
است و ساکنان این مناطق نیز به زودی از آب آشامیدنی 

بهره مند خواهند شد.
 وی دربــاره نقاط هدف آبرســانی بنیــاد برکت گفت: 
مناطق روســتایی 8 استان دارای تنش آبی باال از جمله 
خوزســتان، هرمزگان، سیســتان و بلوچستان، کرمان، 
خراســان جنوبی و یزد در اولویت پروژه های آبرســانی 
بنیاد برکت قرار دارند. ترکمانه خاطرنشــان کرد: بنیاد 
برکت نسبت به تامین 3 هزار و 400 میلیارد ریال اعتبار 
برای آبرســانی به 2 هزار و 700 نقطه روســتای هدف 
تعهد دارد که تاکنون 2 هزار و 300 میلیارد ریال آن را 
پرداخت کرده اســت. مدیرعامل بنیاد برکت یادآور شد: 
بنیاد در سال گذشــته و در قالب تفاهم نامه ای با آبفای 
خوزســتان اقدام به آبرســانی به 702 روستای واقع در 

مناطق دارای تنش آبی استان خوزستان کرد.
 ترکمانــه ادامه داد: بــرای این منظــور 400 کیلومتر 

لوله کشــی انجام شــد و یک هزار میلیارد ریال اعتبار از 
سوی بنیاد برکت تخصیص یافت.

 وی با تاکید بر نهضت آبرسانی بنیاد برکت در کشور اظهار 
داشت: در حال حاضر نیز عملیات آبرسانی به 740 نقطه 
روســتایی در اســتان های دارای تنش آبی در حال انجام 
اســت.به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، این بنیاد عالوه بر 
اشتغال زایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی به عنوان 
رسالت و مأموریت اصلی اش برنامه ها و فعالیت های گسترده 
و متنوعــی را نیز در حوزه های عمرانــی و زیربنایی دارد.
ترکمانه در تشریح جزییات پروژه های عمرانی و زیربنایی 
بنیاد برکت در سال جاری اظهار کرد: ساخت و تکمیل 10 
هزار پروژه شامل بیش از 8 هزار واحد مسکونی محرومان، 
200 مدرســه، 200 مســجد و مرکز فرهنگی و مذهبی، 
700 طرح آبرســانی، احیای 600 رشته قنات و 30 مرکز 
بهداشتی و درمانی در دســتور کار است.مدیرعامل بنیاد 
برکت تاکید کرد: این طرح ها در 31 اســتان کشــور اجرا 
می شود و 4500 روستا تحت پوشش فعالیت های بنیاد در 
حوزه های عمرانی و زیربنایی قرار دارند.ترکمانه با اشاره به 
فعالیت های کلی بنیاد برکت در حوزه عمرانی خاطرنشان 
کرد: بنیاد نسبت به ساخت و تکمیل 58 هزار و 700 پروژه 
عمرانی و زیربنایی در مناطق محروم و روســتایی کشور 
تعهد دارد که از این تعداد، 48 هزار و 800 طرح را تکمیل 

و به بهره برداری رسانده است.

در ۸ استان دارای تنش آبی صورت می گیرد؛

آبرسانی بنیاد برکت به 2700 نقطه روستایی
مدیر سیستم های تسویه و پرداخت شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه اعالم کرد: ســود 
ســنواتی 37 شــرکت تا پایان هفته گذشته به حساب 
بانکی بیش از 2 میلیون و 700 هزار ســهامدار از طریق 

اطالعات سامانه سجام واریز شده است.
»حسین قشمی« با بیان مطلب باال افزود: از ابتدای سال 
جاری تا پایان هفته گذشــته، سود سنواتی 2 میلیون و 
767 هزار ســهامدار از طریق اطالعات سامانه سجام به 

حساب بانکی سهامداران پرداخت شده است.
وی تصریــح کرد: شــرکت های »گــروه دارویی برکت، 
شــرکت بهنوش ایــران، گــروه دارویی البــرز )گروه 
ســرمایه گذاری البرز(، بانــک دی، پاالیش نفت تهران، 
فــوالد مبارکه اصفهــان، پترو صنعت گامــرون، تولید 
نیروی برق دماوند، شــفا دارو، سرمایه گذاری ساختمان 
نوین، بانک سینا، گروه توسعه هنر ایران و غلتک سازان 
سپاهان« از 10 خرداد تا 28 خردادماه سال جاری سود 
سنواتی خود را به حساب سهامدارانشان واریز کرده اند.
قشمی اضافه کرد: شرکت های »سرمایه گذاری پردیس 
)سهام و حق تقدم اســتفاده نشده(، بیمه حکمت صبا، 
بیمه نوین، ســرمایه گذاری صندوق بازنشســتگی )حق 
تقدم استفاده نشــده(، ســیمان درود، بــورس انرژی، 
سرمایه گذاری خوارزمی، داروســازی فارابی )حق تقدم 
استفاده نشــده(، سرمایه گذاری توســعه گوهران امید، 

فــوالد آلیــاژی ایران، کشــتیرانی دریای خــزر، بانک 
کارآفرین، سرمایه گذاری بوعلی، گروه توسعه مالی مهر 
آیندگان، پست بانک، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، 
تامین ســرمایه بانک ملت )حق تقدم اســتفاده نشده(، 
سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری صنعت بیمه، 
جنرال مکانیک و بانک ملت« نیز از ابتدای ســال جاری 
تا به امروز مطالبات ســنواتی صاحبان ســهام خود را از 

طریق سامانه سجام پرداخت کرده اند.
سجام یک ســامانه زیرساختی برای شناسایی مشتریان 
جهت ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که 
تمام فعاالن این بازار اعم از ســرمایه گذاران، مشــتریان 
و مدیــران نهادها در این ســامانه، فقــط یک بار برای 
همیشــه اطالعات خود را در آن ثبــت خواهند کرد و 
پــس از احــراز هویت حضــوری و غیرحضــوری قادر 
 به دریافــت خدمات مبتنــی بر داده های تایید شــده 

خواهند بود.
بر اســاس این گزارش، از طریق این ســامانه اطالعات 
هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی 
و اقامــت دایمی فرد ثبت می شــود و از آن به بعد هیچ 
نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطالعات آن سهامدار 
 را ندارد.ســهامداران می تواننــد بــا مراجعه به ســایت

 http://www.sejam.ir ثبت نام و احراز هویت سجام 
را به صورت الکترونیکی انجام دهند.  ایرنا

 از طریق سجام انجام می شود

واریز سود سنواتی به حساب 2 میلیون و 700 هزار سهامدار

گزارش

نــرخ ارز در بازارهای غیر رســمی متأثــر از برخی اخبار 
سیاسی و شــیطنت برخی کشورهای همســایه روزهای 
پرنوســانی را پشت سر گذاشت، فرایندی که تالش داشت 
بانک مرکزی را وارد بازی بی حاصل مداخله در بازار کند.

نرخ ارز در بازارهای غیر رسمی متأثر از برخی اخبار سیاسی 
و شــیطنت برخی کشورهای همسایه روزهای پرنوسانی را 
پشت سر گذاشت، نرخ هایی که واقعیت اقتصادی نداشت، 
فرایندی که تالش داشــت تا بانک مرکزی را بار دیگر وارد 

بازی بی حاصل مداخله در بازار ارز کند.
نکته ای که صالــح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در جمع 
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر آن تاکید کرد 
و گفت: " برای ایجاد تعادل در بازار ارز فقط بخشــی از ارز 
صادرکنندگان به بازار ارز عرضه می شود" هر چند به گفته 
رئیس کل بانک مرکزی منابع ارزی بانک مرکزی به لحاظ 
حجم ذخایر در تاریخ این بانک کم سابقه است اما در شرایط 
جنگ اقتصادی، این منابع باید با تدبیر هزینه شود و اولویت 
نخست آن در شرایط کنونی پیشبرد اهداف توسعه ای کشور 
اســت.در همین راســتا بانک مرکزی طی روزهای اخیر با 
کسب مجوز خاص از جلسه سران قوا مجموعه برنامه هایی 
را برای تعادل بخشــی در بازار ارز اتخاذ کرد، برنامه ای که 
هدف نخست آن پاسخگویی به نیاز واقعی بازار و تأمین ارز 
مورد نیاز وارد کنندگان، با کمترین دخالت مســتقیم بانک 

مرکزی در قالب حضور مستقیم در همراه بود.
رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه می گوید: " سیاست 
بانک مرکــزی در شــرایط کنونی به هیچ وجــه مداخله 
مستقیم با نرخ پایین تر از نرخ بازار غیر رسمی نیست بلکه 
تسهیل گری برای عرضه ارز در اختیار صاحبان ارز و عمق 
بخشی به بازار با نرخ توافقی است تا از این طریق با افزایش 
عرضه نرخ های غیر رسمی به تعادل برسد، و این سیاستی 
اســت که تاکنون جواب داده است."براین اساس سیاست 
بانک مرکزی در شرایط کنونی به هیچ وجه دخالت مستقیم 
نمی کند چراکــه این اقدام به مانند پاشــیدن آب بر روی 

شــوره زار اســت. باید تاکید کرد با وجود وضعیت مناسب 
ذخایر ارزی کشور، این نهاد سیاستگذار ارزی کشور تاکنون 
برای تعادل بخشیدن به بازار از منابع بانک مرکزی استفاده 
نکرده است بلکه با تسهیل گری در فرایند عرضه ارز حاصل 
از صادرات صادرکنندگان بســتر را برای افزایش عرضه در 

بازار با نرخ توافقی در صرافی ها مهیا کرده است.
المعی معاون اداره صادرات بانک مرکزی در زمینه سیاست 
بانــک مرکــزی در حــوزه ارز می گویــد: " بانک مرکزی 
براســاس اطالعات بدســت آمده از رصد و پایش بازار ارز 
و شناسایی مشکالت ورود اسکناس ارز حاصل از صادرات 
از ســوی صادر کنندگان و همچنین به منظور روان سازی 
خرید و فروش ارز در شــبکه رســمی صرافی های کشور، 
تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد که در همین راستا از 22 خرداد 
صادرکننــدگان این اجازه را پیــدا کردند که ارز حاصل از 
صادرات خود را در شبکه رســمی صرافی ها با ارائه اظهار 
نامه گمرکــی با نرخ توافقی عرضــه کنند.""به گفته این 
مقام مسئول در بانک مرکزی؛ در حال حاضر تمامی افراد 
می توانند در یک فرایند قانونی که بانک مرکزی زیرساخت 

قانونی آن را مهیا کرده اســت با مراجعه به صرافی ها به هر 
میزان ارز مورد نیاز خود را خریداری یا ارز در اختیار خود 
را بــا نرخ توافقی عرضه کننــد." در حال حاضر دارندگان 
عمــده ارز ازجملــه صادرکنندگان پتروشــیمی پای کار 
هستند و نیاز ارز واردکنندگان در سریع ترین زمان ممکن 
تأمین می شــود همچنین نیازهای خرد مردم همچون ارز 
مســافرتی و دانشجویی با گشایش مجدد سرفصل های 24 

گانه از سوی صرافی ها تأمین می شود.
بهزاد المعی می گوید: " از روز چهارشــنبه بانک مرکزی با 
انتشار اطالعیه ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کرد 
و براساس مقررات باال دستی کلیه افراد حقیقی با اظهار ارز 
خود در گمرکات و مبادی ورودی کشــور می توانند بدون 
هیچ ممانعتی اسکناس وارد کشــور کنند، ضمن اینکه از 
معافیت مالیاتــی نیز برخوردار شــوند همچنین در مورد 
ارزهای خانگی در ســطح خرد نیز دارندگان ارز می توانند 
تا ســقف 10 هزار یورو یا معادل ان به شکل دیگر ارزها با 
مراجعه به شبکه رســمی صرافی های کشور ارز خود را با 
نرخ های توافقی به فروش برســانند."معاون اداره صادرات 

بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز رایج در کشور نیز گفت: 
در حال حاضر نرخ رسمی ارز در سایت بازار متشکل ارزی 
منتشر می شــود و هموطنان عزیز می توانند ارز مورد نیاز 
خــود که در ســرفصل های ارزی برای مــواردی همچون 
مســافرت، ارز مورد نیاز دانشــجویی یا بیماری را براساس 
ضوابط تعیین شده برای این مصارف از این بازار با نرخ های 
رسمی تأمین کنند. وی در خصوص وجود اختالف قیمت 
درصرافی های رســمی نیز گفت: نرخ موجود در شــبکه 
صرافی ها براســاس توافق و رقابت حاصل می شــود ضمن 
اینکه در این شــبکه هزینه ای نقل و انتقال اسکناس بستر 
مناسبی برای رقابت میان صرافی ها و صادر کنندگان ایجاد 
کرده اســت لذا تفاوت نرخ جزئی موجود در شــبکه های 

صرافی رسمی ناشی از همین امر است.
المعی تاکید کرد: "نرخ هایی که در شــبکه های اجتماعی 
منتشر می شود به هیچ وجه مورد تأیید بانک مرکزی نیست 
و افراد ســود جو تالش می کنند تا با جو سازی نرخ کاذب 
ایجاد می کنند لذا ایــن نرخ ها به هیچ وجه نرخ های مورد 
معامله نیست بلکه نرخ های مورد معامله نرخ هایی است که 
در شبکه های رســمی صرافی ها مردم به انها هم اسکناس 
خود را عرضه می کنند."در همین حال عمق بخشی به بازار 
از طریق ورود بانک ها به بازار عرضه ارزهای دولتی از دیگر 
تمهیدات بانک مرکزی برای متعادل ســاختن بازار است؛ 
در همین حــال کنترل نقدینگی با ایجــاد محدودیت در 
نقل و انتقال نقدینگی از طریق سامانه های بانکی، مسدود 
سازی حســاب های فعاالن غیر مجاز بازار ارز و ممنوعیت 
معامالت فردایــی ارز و طال از دیگر اقدامات بانک مرکزی 
برای متعادل ســاختن بازار است. همچنین با تدابیر پیش 
بینی شده از سوی بانک مرکزی به منظور جلوگیری از سو 
استفاده سود جویان و همچنین تسهیل در تأمین ارز مورد 
نیاز متقاضیان خرید ارز فعالیت تمام صرافی های سراســر 
کشور که عضو بازار متشکل ارزی هستند در ایام تعطیل به 

منظور تنظیم گری بازار ارز دایر هستند.  مهر

تبیین سیاست ارزی بانک مرکزی؛  تنظیم گری بازار با تسهیل گری در عرضه 

کنترل نرخ ارز چگونه صورت گرفت؟

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی اعالم کرد نرخ مالیات بر 
ارزش افزوده در قانون جدید نســبت به قانون قبلــی تغییری نکرده و همان 9 

درصد باقی مانده است.
محمدرضــا پور ابراهیمی داورانی درباره اظهارات ســخنگوی دولت درباره قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده، گفت:به نظر می رســد اطالعات ارائه شده به برخی 
دولتمردان درباره قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده دقیق نیست، بنابراین توجه 
دولت را به مقایسه قانون مالیات بر ارزش افزوده قبلی با قانون جدید که 12 دی 
ماه سال گذشته ابالغ شده، جلب می کنم. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه می توان اطالعات مربوط به قانون جدید مالیات بر 

ارزش افزوده را با جزئیات منتشــر کرد، افزود: در مقایسه این دو قانون با یکدیگر 
مشخص می شود موارد مربوط به معافیت های مالیاتی در قانون اجرا شده از سال 
1400 به دلیل لزوم حمایت از فعالیت ها در بخش های مختلف افزایش پیدا کرده 

و مجموعه اقالم مشــمول مالیات بر ارزش افزوده نســبت به حجم معافیت ها به 
تناســب آن، عدد بسیار کمتری محسوب می شــود در واقع برآیند کلی افزایش 
میزان معافیت ها برای حمایت از فعالیت ها در بخش های مختلف است.وی اضافه 
کــرد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در قانون جدید نســبت به قانون قبلی تغییری 
نکرده و همان 9 درصد باقی مانده اســت، اما توزیع منابع آن تغییر کرده که این 
موضوع تاثیری در تورم ندارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه دامنه شمول معافیت ها در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده افزایش 
پیدا کرده، ادامه داد: اطالعات دولتمردان درباره این موضوع دقیق نیست از دولت 
خواهش می کنیم اظهار نظر دقیقی در این خصوص داشته باشد.  صدا و سیما 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خبر داد 

 افزایش معافیت های مالیاتی
 در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

وزارت صمت همچنان بر مدار 
وعده درمانی صبر 

ســخنگوی وزارت صمت در واکنش به اعتراض ها نســبت به مشــکالت سامانه 
یکپارچــه خودرو بار دیگر وعده درمانی صبر را در پیش گرفت و گفت: اگر افراد 
برای ورود به سایت خودروسازان با مشکل مواجه شدند، نگران نباشند، زیرا تا 6 

تیر فرصت ثبت نام نهایی وجود دارد.
امید قالیباف گفت: تا روز چهارشنبه فرآیند ثبت نام از 125 هزار نفر افراد قطعی 
قرعه کشی خودرو انجام شد و از امروز، برای حدود 66 هزار نفر از افرادی که در 
فهرست رزرو هستند، ارسال پیامک آغاز شده یا تا پایان امروز ارسال می شود.به 
گفته او، منتخبان رزرو قرعه کشی خودرو باید پس از دریافت پیامک، به سایت 
خودروســازی که خودرو تولیدی آن را برنده شده اند، مراجعه و مدارک خود را 
تکمیل کنند. او می گوید: اگر افراد برای ورود به ســایت برخی خودروســازان با 
مشــکل مواجه شدند، نگران نباشند؛ زیرا خودروســاز ها قول داده اند مشکالت 
ســامانه ای رفع شــود و منتخبان رزرو هم، به مدت 10 روز یعنی تا 6 تیر برای 

تکمیل وجه و سایر مراحل تحویل خودرو های خود فرصت دارند.
برخی از منتخبان ذخیره قرعه کشی از طریق سامانه یکپارچه خودرو، در فضای 
مجازی اعالم کرده اند که امکان ثبت نام نهایی در سایت خودروسازان را ندارند.
طبق اعالم وزارت صمت، تا پایان شــهریور تقریبا 50 خودرو یا مدل های فروش 

خودرو، از دایره قرعه کشی خارج می شود.
در این میان در اردیبهشت ماه 1401، خودروسازان در مجموع بیش از 76 هزار 
دســتگاه خودرو تولید و بالغ بر 83 هزار دستگاه خودرو را تجاری سازی کرده  و 

فروخته اند که بیانگر پیشی گرفتن فروش از تولید است.
بررســی آخرین وضعیت فروش خودرو نشان می دهد که در اردیبهشت ماه سال 
جاری در مجموع 76 هزار و 396 دســتگاه خودرو تولید و برای 83 هزار و 62 

دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است.
از این میزان ســهم ایران خودرو در بخش تولید 40 هزار و 805 دستگاه خودرو 
بــوده و با تکمیل تعــدادی از خودروهای ناقص، در مجمــوع 43 هزار و 502 
دستگاه خودرو فروخته است؛ همچنین سهم سایپا نیز در بخش تولید 26 هزار و 
385 دستگاه خودرو بوده که با تکمیل تعدادی از خودروهای ناقص، در مجموع 
برای 29 هزار و 179 دســتگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است؛ همچنین 
ســهم پارس خودرو )زیر مجموعه سایپا( در بخش تولید 9 هزار و 690 دستگاه 
خودرو بوده که در مجموع 10 هزار و 381 دســتگاه خودرو فروخته شده است.
بنابراین ایران خودرو در اردیبهشــت ماه 2 هزار و 697 دســتگاه خودرو، سایپا 
2 هزار و 794 دســتگاه خودرو و پارس خودرو 691 دســتگاه خودرو را تکمیل 
و تجاری ســازی کرده اند.بررســی جزئیات آمار مربوط به تولید و فروش نشان 
می دهد که ایران خودرو در اردیبهشــت ماه 23 هزار و 240 دستگاه محصوالت 
خانواده پژو، 8 هزار و 258 دســتگاه محصوالت خانواده ســمند، 4 هزار و 303 
دســتگاه دنا، 2 هزار و 704 دســتگاه رانا، هزار و 84 دستگاه تارا، هزار و 211 

دستگاه هایما و پنج دستگاه از سایر محصوالت خود را تولید کرده است.
در مقابل نیز 30 هزار و 365 دستگاه از گروه پژو، هزار و 646 دستگاه از همگروه 
سمند، 4 هزار و 807 دستگاه از دنا، 4 هزار و 463 دستگاه از رانا، 984 دستگاه 
از تارا و هزار و 237 دســتگاه نیز از هایما فروخته است.ســایپا نیز در این ماه 3 
هزار و 239 وانت پراید )ســایپا 151( تولید کرده و 4 هزار و 78 دستگاه از این 
محصول را تجاری ســازی کرده اســت. همچنین 1800 دستگاه شاهین تولید و 
هزار و 509 دســتگاه از آن فروخته است. همچنین در مجموع 21 هزار و 346 
دســتگاه از محصوالت خانواده X200 )تیبا، ســاینا و کوییک( به تولید رسانده 
است. این خودروساز 23 هزار و 592 دستگاه از محصوالت این خانواده را در این 
ماه تجاری ســازی کرده است.در اردیبهشت ماه 5 هزار و 225 دستگاه مربوط به 
محصوالت گروه Q200 بوده و در آمار فروش نیز تعداد 5 هزار و 916 دستگاه از 
این محصوالت دیده می شود. در این ماه 4 هزار و 423 دستگاه کوییک معمولی 
دنده ای و 42 دستگاه کوییک پالس اتوماتیک تولید شده که همه آن ها فروخته 
شده است.پارس خودرو در اردیبهشت 1401 در بخش ساینا و کوییک S تولید 

و فروشی نداشته است.
به این ترتیب، خودروســازان در اردیبهشت ماه ســال جاری بیشتر از آنچه که 
خودرو تولید کنند، به واســطه تکمیل و تجاری سازی خودروهای ناقص، خودرو 
فروخته اند؛ به گونه ای که در این ماه خودروســازان در مجموع بیش از 76 هزار 
دســتگاه خودرو تولید و بالغ بر 83 هزار دستگاه خودرو را تجاری سازی کرده و 

فروخته اند.  مهر


