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رشد 63 درصدی در گزارش عملکرد 
»وپاسار« در 1400

 بر اساس انتشــار گزارش عملکرد بانک پاسارگاد 
بــا نماد "وپاســار" درتاریخ 25خــرداد1401 در 
کدال، این طور به نظر می رســد که این شــرکت 
سودی خالص در عملکرد سال 1400 خود به ثبت 
رســانده است که این سود نســبت به سال1399 
رشــد 63درصدی را نشــان می دهد.نبض بورس 
گزارش منتشــر شــده اطالعات مالــی تلفیقی و 
حسابرسی نشــده از سوی بانک پاسارگاد درجهت 
شفاف ســازی و ضوابط سازمان بورس و بانک بوده 
است تا این اطالعات در کم ترین زمان بویژه قبل از 
برگزاری مجامع و اوایل سال مالی بعدی به اطالع 
سهامداران برسد. این گزارش تلفیقی منتشر شده 
در حوزه ارائه صورت های مالی حسابرســی نشده 
بــرای دوره 12ماهه منتهی به 29اســفند1400 
است.گزارش عملکرد ساالنه بانک پاسارگاد با نماد 
"وپاسار" در گروه بانک و موسسات اعتباری، نشان 
می دهد ایــن بانک همچنین رشــد قابل توجهی 
در دیگــر بخش هــای خالص درآمد تســهیالت 
و ســپرده گذاری، خالــص درآمد کارمــزد، درآمد 
عملیاتی، سود انباشــته داشته است.بر اساس این 
گزارش، ســود خالص "وپاسار" در سال 1400 در 
حــدود 16.109 میلیارد تومان بوده و این رقم در 
سال 1399 نزدیک به 9.868 میلیارد تومان برآورد 
می شــود که با توجه به این ارقام رشد 63درصدی 
را نشــان می دهد.درآمــد تســهیالت اعطایــی و 
ســپرده گذاری و اوراق بدهــی در دوره منتهی به 
29اسفند1400 در حدود 39.483 میلیارد تومان 
بوده و این رقم در مدت مشابه سال قبل 22.218 
میلیارد تومان بوده که تغییر 78 درصدی را نشان 
می دهد.خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری با 
رشــد 96درصدی به رقم 12.868 میلیارد تومان 
بالغ گردید. همچنین خالص درآمد کارمزد وپاسار 
رشد 76درصدی داشته و به حدود 2.500 میلیارد 
تومان رسیده اســت.جمع درآمد عملیاتی وپاسار 
رشــد 12درصدی را نســبت به دوره مشابه قبل 
نشان می دهد، همچنین سود انباشته شرکت نیز با 
تغییرات 656درصدی در سال 1400 در مقایسه با 
ابتدای سال 1399 گزارش شده است. سود انباشته 
بانک در ســال 1400 در حدود 14.967 میلیارد 
تومان است درحالی که این رقم در سال 1399 در 
حدود 9.621 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

 بیش از 9 هزار نفر تا پایان خرداد 
از تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بانک کشاورزی بهره مند شده اند

بانک کشاورزی از ابتدای سال 1401 تا پایان خرداد 
ماه به 9552 نفر از واجدان شرایط، تسهیالت قرض 

الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.
 به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل 
بانک کشاورزی، شعب این بانک در سراسر کشوردر 
سال 1401 تاکنون جمعا 13 هزار و 115 میلیارد 
ریال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج به واجدان 
شــرایط پرداخت کرده اند. این گزارش می افزاید: 
در حــال حاضر 26743 نفــر در صف انتظار برای 
دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج قرار دارند 

و روند پرداخت با جدیت در حال انجام است.

 رشد 533 درصدی سود 
شرکت چوب و کاغذ مازندران

شرکت چوب و کاغذ مازندران که 58 درصد سهام 
آن متعلق به بانک ملی ایران اســت،در راســتای 
اتکای کشــور در کاالهای راهبــردی به تولیدات 
داخلی، موفق شــد بخش مهمی از نیاز بازار کشور 

به کاغذ را تامین کند.
بــه گزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران،این 
شرکت موفق شــده است در ســال 1400 عالوه 
بــر خروج از زیان،بازدهی مناســبی را نیز به ثبت 
برساند. بررسی صورت های مالی این شرکت نشان 
مــی دهد که میزان زیان شــرکت چــوب و کاغذ 
مازندران در ســال مالــی 1399 مبلغ 136.240 
میلیون ریال بوده اســت که در سال مالی 1400 
توانســت عالوه بر جبران این میــزان زیان،با ثبت 
533 درصد رشد، 590.483 میلیون ریال سود را 
نیز از آن ســهامداران خود کند. شــرکت چوب و 
کاغذ مازندران در سال گذشته 54 درصد رشد در 
تولید به میزان 111.163 تن انواع کاغذ را شــاهد 
بوده اســت. عالوه بر ایــن در بخش فروش با ثبت 
رکورد 112.268 تن شــاهد رشــد 76 درصدی 
هســتیم. شــرکت چوب و کاغذ مازندران از جمله 
شــرکت های موفق زیر مجموعه بانک ملی است 
که توانسته اســت با حمایت های این بانک و پس 
از تغییر رویکرد مدیریتی در این مجموعه صنعتی، 
شــاهد تحول در تولید، بازاریابی و فروش باشد و 
جهــش عمده ای را در تامیــن کاالهای راهبردی 

مورد نیاز داخل رقم بزند.

جوایز قرعه کشی باشگاه مشتریان 
بانک پارسیان اهدا شد

طــی برگزاری مراســم های جداگانــه و با حضور 
نماینــدگان بانــک پارســیان، جوایــز3 برنــده 
خوش شانس قرعه کشی باشگاه مشتریان اهدا شد.

بر این اســاس؛ عبدالوهاب بادپا برنده جایزه نقدی 
150 میلیون ریالی، سیده ستاره شهریاری جاوید 
برنده جایزه 100 میلیون ریالی و مســعود موسوی 
راد برنده جایزه 50 میلیون ریالی این قرعه کشــی 
شــدند. الزم به یادآوری اســت که این سه نفر از 
مشــتریانی بودند که بیشترین شانس را خریداری 
کردند و بدون قرعه کشــی به عنــوان نفرات اول تا 

سوم انتخاب شدند.

اخبـــار

مدیر عامل خانه بالکچین ایران در حاشــیه دیدار با اعضای اتاق بازرگانی 
روسیه پیرامون رویداد اسکوکوآکس از ایجاد بانک فرامرزی و ایجاد واحد 
پول دیجیتالی مشــترک که بتواند رابطه تجارت کشورها را تسهیل کند 

خبر داد.
علــی پاک باختــه گان زنجانی، عضوهیــات مدیره کمیســیون رمز ارز 
و بالکچین ســازمان نظام صنفــی رایانه ای کشــور درجمع خبرنگاران 
گفــت: تفاهم نامه همکاری بین تجار ایران و روســیه بر اســاس رویداد 
اســکوکوآکس که قرار است سه ماه آینده برگزار شود، صورت گرفت که 
کشورهای حوزه پیمان شانگهای ، کشورهای مستقل مشترک المنافع )به 
اختصار C.I.S.( و کشــورهای همسایه ایران که شامل 26 کشور هستند 
در آن حضور دارند.وی ادامه داد: این رویداد با هدف ایجاد بانک فرامرزی 
و ایجاد واحد پول دیجیتالی مشــترک که بتواند رابطه تجارت کشورها را 

تسهیل کند برگزار می شود. 
پاک باخته گان زنجانی یادآور شد: دبیر کل رویداد آقای سجودی و بنده 
هــم به عنوان معاونت مالی بانکی رویــداد و ایجاد بانک فرامرزی معرفی 
شدم .وی با بیان اینکه در این رویداد 26 کشور حضور دارند که در واقع 
نیمی از جمعیت جهان و 40 درصد خشــکی جهان را شــامل می شوند 
افزود: این اتفاق بزرگ و خیلی خوبی است که برای بنگاه های خصوصی 

در حال وقوع است.
رئیس کمیسیون رمز ارزو بالکچین سازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
البرز درعین حال بیان کرد: امروزه داد و ستد مالی در بین تجار با توجه 
به وضعیت تحریم،بســیار سخت است و اگر یک واحد پول مشترک بین 
کشــور ما و کشورهای دیگر که تحریم شــده اند ایجاد شود قطعا شاهد 
اتفاقــات خوبی خواهیم بود و این موضــوع موجب کاهش بار مالی برای 
کشور ما می شود و در نهایت کاالیی که به دست مردم می  رسد با قیمت 
بهتر و ارزان تر داد و ستد می شود.مدیر خانه بالکچین ایران افزود: اصلی 
ترین کار ما تســهیل در تبادالت مالی با عنوان سوئیفت )SWIFT( است 
که باعث می شــود هر کاالیی را به راحتی با پرداخت پول دریافت کنیم و 

همانطور که گفتم در نهایت به نفع مردم ایران است.
همچنین دکتر محمد حســن محبیان، عضــو هیات مدیره و نائب رئیس 

خانه بالکچین ایران در حاشــیه این دیــدار گفت: تجربه طالیی ایران را 
در رابطه با مقابله با تحریم، کمکی برای کشورهای مورد تحریم از جمله 
روســیه است وی اظهار کرد: ما به عنوان بخش خصوصی در قالب تفاهم 
نامه ای با اتاق بازرگانی کشــور روســیه که بخش خصوصی محسوب می 
شود، زیرساختی را برای امور بانکی، مسائل تحریم و امکاناتی که می توان 
در زمینه زیرســاخت های مالی بانکی آماده کنیم،منعقد کردیم.محبیان، 
تجربه طالیی ایران را در رابطه با مقابله با تحریم ، اینگونه تشــریح کرد: 
با توجه به تجربه ای که کشــور ما در زمینه مسائل بانکی و تحریم ها در 
سال های بعد از انقالب داشته ، این اتفاق ، کمک بزرگی به کشور روسیه 

در زمان تحریم محسوب می شود.
یوواچف ویاچســالو_معاون توسعه شورای تجاری روسیه و ایران)وابسته 
به اتاق بازرگانی و صنایع فدراســیون روســیه (در حاشــیه این دیدار به 
خبرنگاران گفت: ما در کشورمان به ساز و کار بالکچین خیلی نیاز داریم

 وی در رابطه با همکاری با خانه بالکچین ایران گفت: ما در کشورمان به 
ساز و کار بالکچین خیلی نیاز داریم و در آینده این موضوع،اتفاق مهمی 
را بــرای ما رقم خواهد زد والبته این را هم می دانیم که قوانین ســختی 
بیــن ما و ایران در مورد انتقال پول وجود دارد.معاون توســعه شــورای 
تجاری روســیه و ایران، به حل مسائل حقوقی و راهکار بهتر برای هر دو 
کشور اشاره داشت و افزود: به اعتقاد من، کشور ایران و روسیه در زمینه 
مسائل حقوقی باید تفکرات بهتری داشته باشند چرا که قانون درستی در 
زمینه پول های الکترونیک وجود ندارد.این مقام روسیه ای تصریح کرد:در 
رابطه با مســائل و موضوعات مهمی در این تفاهم نامه صحبت شــد که 
می تواند بســیار کمک کننده باشد که از جمله می توان به حوزه حمل و 
نقل، ترانزیت، مالی و مبادله تکنولوژی ها اشــاره کرد و قرار اســت بعد از 
ایجاد هماهنگی های الزم،اجرایی شــود .دانیال سجودی، دبیرکل رویداد 
اسکوکوآکس در جمع خبرنگاران گفت: این رویداد 27 تا 30 مهرماه سال 
جاری برگزار می شود و مهمترین محورهای این رویداد این است که بین 
26 کشــور در حال اتفاق است که نیمی از جمعیت دنیا را شامل می شود 
و در حقیقت این رویداد،یک فرصت اقتصادی فرامرزی اســت تا بتوانیم 

تحریم های ظالمانه را بر علیه جمهوری اسالمی ایران را خنثی کنیم.

مدیر خانه بالکچین ایران در حاشیه دیدار با اعضای اتاق بازرگانی روسیه تاکید کرد

 ایجاد بانک فرامرزی و واحد پول دیجیتالی مشترک

رئیس ســازمان توســعه تجارت به تراز تجاری کشور اشــاره کرد و بیان داشت: تراز 
تجاری کشور 600 میلیون دالر مثبت شد.

  علیرضا پیمان پاک با بیان اینکه اکنون فعال ترین رایزن بازرگانی ما در عراق مستقر 
اســت، گفت: شبکه محلی گســترده ای در بصره ،اقلیم کردستان، نجف و کربال ایجاد 
شــده  است.رئیس سازمان توسعه تجارت بیان داشت: چند مرکز تجاری در شهرهای 
مختلف و مهم عراق ایجاد شده که بیشترین حجم نمایشگاه ها در چند سال اخیر در 
عراق برگزار شــده است.وی با بیان اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی در سال های 

اخیر رشد داشته است، گفت: بیشترین میزان رشد مربوط به عراق بوده است.
وی از برگزاری نشست تجاری با قطر خبر داد و گفت: با کمک اتاق مشترک ایران و 
قطر 70 نفر از تجار ایرانی با تجار این کشور مرتبط و آشنا شده اند.معاون وزیر صمت 
افزود: یکی از خواســته های امیر قطر برگزاری نمایشگاه فرش و صنایع دستی در این 
کشــور است که فرصت خوبی برای صادرات به شمار می رود.پیمان پاک اظهار داشت: 
همزمان با جام جهانی فوتبال قطر نمایشگاه عرضه کاالهای ایرانی در این کشور برگزار 
خواهد شد.وی همچنین از رشد 100درصدی صادرات به ترکیه خبر داد و گفت: این 
روند در سه ماه ابتدای امسال ادامه داشته است.پیمان پاک بیان داشت: برای صادرات 
به ترکیه به صورت استان به استان در حال کار کردن هستیم و یک توافق نامه تهاتر 

با این کشور در حال نهایی شدن است.
معاون وزیر صمت بیان داشــت: مشکل اصلی در توسعه تجارت با افغانستان مسائلی 
مانند کانتینرها و پرداخت پول است. طرف افغانی هنوز تسلط کافی بر این موضوعات 
نداشــته اما همه مسائل تجارت با این کشور تحت مدیریت قرار دارد.وی بیان داشت: 
افغانســتان ذخایر معدنی خوبی در زمینه سنگ آهن دارد و ما به طور ویژه در منطقه 
سنگان نزدیک مرز افغانستان به دنبال استخراج سنگ آهن در مقابل صادرات هستیم.

وی افزود: سال گذشته 85 درصد ارز صادرکنندگان به کشور بازگشت که این مسأله 
با تسهیل گری انجام شد.پیمان پاک همچنین به تراز تجاری کشور اشاره کرد و بیان 

داشت: تراز تجاری کشور 600 میلیون دالر مثبت شد.  فارس

رئیس سازمان توسعه تجارت

 تراز تجاری کشور
 600 میلیون دالر مثبت شد

گزارش

به رغــم تاکید های بانک مرکــزی و وزارت اقتصاد درباره 
پرداخت وام بدون ضامن به اشتغال زایی خانوارها و کسب 
و کارهای کوچــک تاکنون بســیاری از بانک ها از اجرای 
ایــن امر خودداری می کنند هر چنــد که طبق اعالم وزیر 
اموراقتصــادی و دارایی، برخی از مدیــران بانکی به دلیل 

پرداخت نکردن تسهیالت بدون ضامن، برکنار شدند.
به گفته سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت 
دربرخــورد با مدیران بانکــی متخلــف در زمینه اعطای 
تســهیالت خرد اغماض نمی کنیم؛ همانطور که چند مدیر 

بانکی به دلیل همین تخلف برکنار شده اند.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی، برای نخســتین بار 6 دی 
پارســال، 13 بانک دولتی ملی، سپه، رفاه کارگران، توسعه 
صادرات، صادرات، کشاورزی، ملت، توسعه تعاون، مسکن، 
تجارت، صنعت و معدن، قرض الحســنه مهر ایران و پست 
بانک ایران را ملزم به پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن 
کرد؛ یعنی تسهیالتی با مبالغ زیر 100 میلیون تومان و بر 
اساس اعتبار ســنجی.پس از آن رئیس جمهور در نشست 
خود با مدیران بانکی، پرداخت تســهیالت با اعتبارسنجی 
و بــدون ضامن را یکی از الزامات در نظام بانکی دانســت؛ 
اما براســاس بررسی هایی که صورت گرفته بود هیچ یک از 
بانک های عامل توجهی به این دستورات نداشتند تا اینکه 
در روزهای پایانی دی، معاون امــور بانکی وزیر اقتصاد از 

اجرایی شدن این طرح از اول بهمن خبر داد.
در اول بهمــن پارســال هــم طبق پیگیری های باشــگاه 
خبرنگاران جوان، این طرح به بهانه عدم ابالغ بخشــنامه 
بانــک مرکزی و وزارت امور اقتصــادی و دارایی، از طرف 
بانک ها اجرایی نشــده بود و نارضایتی برخی از متقاضیان 
را در پی داشــت؛ به طوری که در 3 بهمن، آقای خاندوزی 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی اعالم کــرد که به طور قطع 
به یقین این طرح از 9 بهمن اجرایی خواهد شــد. مراجعه 
برخی از متقاضیان به بانک ها و مشــاهدات میدانی باشگاه 
خبرنگاران جوان نشان داد که بانک ها از ابالغ بخشنامه زیر 

همچنان اعالم بی اطالعی می کردند.
 مدیرانی که تسهیالت بدون ضامن را 

پرداخت نمی کنند برکنار می شوند
عــدم پرداخت تســهیالت بدون ضامن موجــب برکناری 
مدیران بانکی می شــود برخی از متقاضیان این تسهیالت 
خرد که بــه بانک ها مراجعه کرده بودنــد، در گفت وگو با 

خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جــوان می گفتند: بانک ها به 
بهانه بخشــنامه نشــدن این طرح از طرف بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد تســهیالت خرد را با اعتبارسنجی پرداخت 
نمی کنند.یکــی دیگر از این متقاضیان گفته بود: زمانی که 
به بانک مراجعه کردم برای وام 50 میلیون تومانی، 2 ضامن 
و برای وام 100 میلیون تومانی 3 ضامن می خواستند.این 
گله و شــکایت ها ادامه داشــت تا اینکه رئیس کل بانک 
مرکزی از بازنگری قوانین مربوط به اعتبارســنجی تا پایان 

سال خبر داد.
دهم بهمن 1400 آقای خانــدوزی در واکنش به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر پرداخت نکردن تسهیالت 
بدون ضامن از ســوی بانک هــای عامل به دلیل عدم ابالغ 
بخشنامه، دســتور داد تا هر 13 بانک عامل تصویر مربوط 
به بخشــنامه را در سایت های خود بارگذاری کنند در غیر 
ایــن صورت مدیر های متخلف شــعب بانکی عزل خواهند 
شد؛ تذکری که پس از گذشت یک روز از آن عملیاتی شد 
و مدیر یکی از شــعبات ممتاز بانک توسعه تعاون به دلیل 

اجرایی نکردن این مصوبه برکنار شد. 

مرادی یک کارشناس امور بانکی گفته بود: برخی از بانک ها 
اضافه برداشــت از بانک مرکزی دارنــد و امکان پرداخت 
تســهیالت برای آنها فراهم نیســت، بنابراین به این معنی 
نیست که پرداخت تسهیالت بدون ضامن مخالف هستند، 
بلکه به این دلیل است که قدرت پرداخت تسهیالت حتی 
بــا ضامن را هم ندارند.پس از پرداخت نکردن تســهیالت 
با اعتبارســنجی به بهانه ابالغ نشدن بخشــنامه، بانک ها 
شــرایطی خارج از مصوبه برای متقاضیــان قرار می دادند. 
شــرایطی مانند سپرده گذاری 50 میلیون تومانی، شرطی 
که براســاس اعالم وزیر اقتصاد هر شرط اضافی و بیشتر از 

بخشنامه ابالغی به بانک ها تخلف محسوب می شود.
این روند ادامه داشت تا اینکه آقای سید احسان خاندوزی 
در 20 فروردین اعالم کرد: صنعت اعتبارسنجی در کشور 
باید مدرن سازی شود و اطالعات مربوط به 80 میلیون نفر 
جمعیت کشــور کامل در نهاد های اعتبارسنجی قرار گیرد.

به گفته او، پس از این اقدامات، شــبکه بانکی با ســهولت 
بیشتری در این زمینه می تواند ایده اصلی موردتاکید دولت 
مبنی بر اعتبارسنجی به جای وثیقه پذیری برای تسهیالت 

انجام دهد.براســاس اعالم رئیس کل بانک مرکزی کفایت 
سرمایه بانک های کشور بسیار پایین است و باید بین میزان 
نقدینگی و پرداخت تســهیالت خرد، تناسب ایجاد کنند و 
کمبــود نقدینگی بانک ها منجر به افزایش اســتقراض از 
بانک مرکزی نشود.31 فروردین 1401، بانک مرکزی برای 
نخســتین بار لیست اسامی 14 بانک دولتی و خصوصی از 
مجموع 24 بانک را منتشــر کرد، همچنین این ســازمان 
در اطالعیــه اول خرداد خود اعالم کرد، آمار تســهیالت 
و تعهدات کالن و تســهیالت و تعهدات اشــخاص مرتبط، 
پرداختی از ســوی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
بروز شــده و اطالعات مربوط به تسهیالت و تعهدات کالن 
پرداختی از سوی بانک های ملی ایران، خاورمیانه، صنعت 
و معدن و ســرمایه و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط 
شــبکه بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در حال 
بررســی است و در آینده منتشــر خواهد شد. آقای صالح 
آبادی گفت: اگر اعتبارسنجی به درستی و دقیق انجام شود 
و افرادی که رتبه اعتباری باالیی دارند تســهیالت دریافت 
کنند، درصد معوقات بســیار کاهش پیدا می کند.حال سه 
ماه از ســال 1401 می گذرد و موعد عملیاتی شدن وعده 
وزیر اقتصاد فرا رسیده است؛ طبق آخرین آمار منتشر شده 
از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا پایان اردیبهشت 315 

هزار نفر این تسهیالت را دریافت کردند.
الزم به ذکر اســت دیروز وزیر اقتصاد گفت: 700 میلیارد 
تومــان از طریق بانک صادرات، بــرای پرداخت وام قرض 
الحســنه و بدون ضامن به بازنشستگان کشوری اختصاص 

پیدا خواهد کرد.
سید احســان خاندوزی گفت: یکی از سیاست های جدی 
دولت در حوزه بانکی، افزایش پرداخت تســهیالت خرد از 
طریق اعتبار سنجی بدون نقش وثایق و مانع تراشی است 
که اعضای هئیت مدیره بانک ها ابالغیه این مسئله را صادر 
و بــا مدیران متخلف در اجرای آن، برخورد کرده اند و این 
برخوردها ادامه دار خواهــد بود. او می گوید: هئیت مدیره 
بانک صادرات با پرداخت تســهیالت خرد به بازنشستگان 
به ویژه بازنشســتگان کشــوری موافقت کرده و همچنین 
قرار اســت، دو هزار و 300 میلیارد تومــان وام مرابحه با 
ســود 6 درصدی و بــدون ضامن نیز، برای بازنشســتگان 
 کشــوری اختصاص یابد که جزئیــات آن در آینده اعالم 

می شود.  باشگاه خبرنگاران

وامبدونضامن،وعدهایکهبانکهااجرانمیکنند

هدی دهقان بذرافشان   وزیر صمت گفت:در سیستم جدید قرعه کشی خودرو 
ما اقدام خاصی را انجام نداده ایم، بلکه دو ســامانه ای که قبال موجود بود را ادغام 

کردیم و در مجموع یک سامانه برای ثبت نام خودرو قرار دادیم.
سید رضا فاطمی امین دیروز در نشست خبری که در نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار شــد در پاسخ به سوال سیاست روز در بحث قرعه کشی و اینکه در حالی 
وزارت صمت متولی انجام قرعه کشــی خودرو شده که این امر تالطم قیمت ها 
در بازار را به همراه داشــته و از طرفی ســبب شــده باند خودرو موسوم به باند 
عباس آباد هم از این شــرایط سود بیشتری ببرد، اظهارداشت: در سیستم جدید 
قرعه کشــی خودرو ما اقدام خاصی را انجام نداده ایم بلکه دو ســامانه ای که قبال 
موجــود بود را ادغام کردیم و در مجموع یک ســامانه برای ثبت نام خودرو قرار 
دادیم. وی در پاســخ به ســوال دیگری مورد توقف ناگهانی عرضه دو خودرو در 
بورس کاال و بخش نامه ای محرمانه در این خصوص بیان داشت:  اظهار داشت: از 
یــک ماه و نیم قبل با بورس کاال مذاکراتی در اینباره صورت گرفته بود اما روال 
را جلــو بردند نامه یک روز قبل به بــورس کاال در مورد توقف عرضه خودرو نیز 
در واقع یک اتمام حجت بود فاطمی امین اظهار داشــت: بورس کاال برای عرضه 
کاالهای بی نام و نشان است من با عرضه خودرو در بورس مخالف نیستم اگر چه 

این کار حرفه  ای نیست.
وزیر صمت در مورد خودروهای کف پارکینگ های خودروســازان اظهار داشت: 
حــدود 170 هزار خودرو در کــف پارکینگ ها موجود بود کــه در پایان خرداد 
ســال جاری این تعداد به 42 هزار خودرو کاهش یافت که نسبت به 143  هزار 
خودرو کف در ســال قبل 70 درصد کاهش را نشان می دهد. تولید هم افزایش 

بسیار مناسبی داشته است. وی به ایجاد نقشه راه در صنعت خودرو اشاره کرد و 
گفت: اولین کار این است که در صنعت خودرو به یک ثبات برسیم که هم اکنون 
به آن رسیده ایم االن سایپا روزانه 1800 دستگاه خودرو و ایران خودرو نیز 2600 

دستگاه خودرو در روز تولید می کنند و این روند تولید ادامه دارد.
همکاری با روسیه در مبادله قطعات خودرو تندر 90

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم ما تولیدکننده خودروی ال 90 بوده ایم و 
هم روســیه این خودرو را تولید می کند بنابراین مذاکرات انجام شده تا به عنوان 

مثال مبادالت قطعات در خصوص چنین خودروهایی انجام شود.
وی به واردات خودرو اشــاره کرد و گفت: ما به واردات خودرو به دو دلیل توجه 
داریم کارکرد اول برای واردات خودرو پُر کردن شکاف عرضه و تقاضا است سال 
گذشــته کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد اما برآور ما تقاضای یک 
میلیون و 500 هزار خودرو بود. همچنین مدتی اســت که واردات خودرو انجام 
نشــده ضمن اینکه خودروی فرســوده وجود دارد بنابراین انباشت تقاضا موجب 

شــده تا قیمت بازار با قیمت کارخانه ای تا 100 درصد افزایش یابد بنابراین یکی 
از کارکردهای ما برای واردات خودرو این است که با واردات تعدادی خودرو این 
فاصله قیمت را کاهش دهیم و همچنین تقاضای انباشته شده را پاسخگو باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: بر اساس مذاکراتی که با خودروسازان 
انجام شــده امسال برنامه تولید یک میلیون و 600 هزار خودروی سواری، وانت و 

سنگین و تجاری را در دستور کار قرار داده ایم.
وی با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید 
خودرو 2 درصد کاهش یافته اســت، گفت: البته ایــن کاهش تولید نکته مهمی 
نیســت زیرا در سه ماهه اول امســال 167 هزار خودروی کامل تولید شده است 

در حالی که در سه ماهه سال گذشته 43 هزار خودروی کامل تولید شده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: این سه پلتفرم خوب قیمت هایی باالیی 
دارند که البته قیمت تندر 90 نسبت به دو مورد دیگر مناسب تر است، بنابراین ما 
باید یک محصول اقتصادی  زیر 10 هزار دالر در سبد محصوالت داشته باشیم.

وی اظهار داشــت: بر این اساس در برنامه واردات خودرو به دنبال آن هستیم که 
عمده واردات خودرو مربوط به خودروهای کمتر از 10 هزار دالر باشد.

وی با بیان اینکه در میان خودروسازان معتبر اروپایی خودروسازانی وجود دارند 
کــه خودروهای با کیفیت زیر 10 هزار دالر تولید می کنند گفت: قید ما در مورد 
واردات خودرو انتقال فناوری و دانش، کیفیت مناسب و استاندارد است بنابراین 
فرقی نمی  کند که خودرو را از چه کشــوری وارد کنیم برای ما اهمیت آن است 
که قیود مورد نظر رعایت شــود و همچنین خودروی وارداتی از استاندارد مورد 

نظر ما برخوردار باشد.

وزیر صمت در پاسخ به سیاست روز: 

 بر روی سیستم قرعه کشی خودرو 
فقط نظارت داریم 

با عرضه خودرو در بورس مخالف نیستم 


