اقتصادی
اخبـــار
«بانکپاسارگاد»بارأیمستقیممردمی
محبوبترینبرندبانکیایرانشد

نهمین جشــنوارۀ برند محبوب مصرفکنندگان در
تاریخ 11ا َمرداد 1401با درخشــش بانک پاسارگاد
بــه کار خود خاتمه داد .در مراســم اختتامیه این
جشنواره که در محل سالن همایشهای صداوسیما
برگزار شــد ،بانک پاســارگاد در تمامی گروههای
خدمات بانکی موفق به کســب رتبه نخســت شد
و بهعنوان محبوبترین نام تجــاری (برند) بانکی
معرفی گردید.
بهگــزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد ،نهمین
دوره این نظرســنجی مردمی از تاریخ 5اردیبهشت
تا ۱۵تیــر ۱۴۰۱با حضور  ۱۵۰۰نام تجاری معتبر
کشــور در  102گــروه کاال و خدمــات ،بــا ثبت
 832001رأی مردمی برگزار شد و شرکتکنندگان
بر اســاس تجربه خود در بهرهمنــدی از کاالها و
خدمات نســبت به انتخاب برند محبوب خود اقدام
کردند .راحله شــهرابی ،مدیر امور حوزه راهبری و
روابطعمومی بانک پاسارگاد با بیان اینکه این بانک
با اتکا بر فرهنگ غنی پاسارگادی و توجه مستمر بر
شناسایی و رفع نیاز مشتریان نظام بانکی و با تکیه
بر دانش جوانان کشورمان ،همواره در راستای کمک
به توسعه کشور در بخشهای مختلف اقتصادی و...
اقدامات ارزندهای را انجام داده اســت ،گفت :بانک
پاســارگاد همواره بهعنوان بانکی پیشرو در ارائه و
توسعه خدمات بانکی اقدامات ارزندهای انجام داده
و در عرصه بین المللی نیز بسیار موفق عمل کرده
اســت .وی در ادامه موفقیتهای بینالمللی بانک
پاســارگاد از جمله :کسب هفت عنوان «بانک برتر
اســامی ایران» و همچنین دستیابی به هفتمین
عنــوان «بانک ســال جمهوری اســامی ایران»
طبق اعالم نشــریه معتبر بنکر ،کســب رتبه 257
دربیــن  500برند ارزنده بانکی جهان بر اســاس
آخرین اعالم مؤسسه بینالمللی برندفاینانس و ...از
افتخارات این بانک برشمرد.

تفاهمنامههمکاریمیانبانکسپه،
معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و شرکت توسعه نوآوری نشان

بانــک ســپه ،معاونت علمــی و فناوری ریاســت
جمهوری و شرکت توســعه زیرساختهای نوآوری
نشــان به منظور توســعه فعالیتهای دانش بنیان،
تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه؛آیین
امضای تفاهم نامه همکاری ســه جانبه با موضوع
توسعه فعالیتهای دانش بنیان با حضور دکتر سورنا
ســتاری معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور،
دکتر آیــت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک ســپه و
دکتر کاظم قلم چی سهامدار اصلی شرکت توسعه
زیرســاختهای نوآوری نشــان در محل ساختمان
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری برگزار
شــد.دکتر ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور در این مراسم با اشاره به اهمیت شعار سال
 1401و همزمانــی آن با ابالغ قانون جهش تولید
دانش بنیان گفــت :موضوع ایجاد برجهای فناوری
در محیط های شــهری و در کنار دانشــگاههای
مهم و بزرگ کشــور بســیار حائز اهمیت اســت.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با قدردانی از
پیشگامی بانک سپه در حمایت مالی از شرکتهای
دانش بنیان ،اظهار داشــت:اعطای تسهیالت بانک
سپه به شرکتهای دانش بنیان موجب کمتر شدن
هزینه این شــرکتها و تســهیل در اجــرای قانون
جهش تولید دانش بنیان در کشور خواهد شد.

تمدیدطرح«سپردهممتازنهضت»
تا پایان آذرماه سال جاری

عضــو هیات مدیــره بانک از تمدیــد اجرای طرح
سپرده سرمایهگذاری ممتاز  6ماهه ،موسوم به طرح
«سپرد ه ممتاز نهضت» در بانک مسکن خبر داد.
علی عســکری عضو هیات مدیــره بانک با اعالم
این خبر گفت :باتوجه به اســتقبال مشتریان بانک
مسکن از طرح « سپرده ممتاز نهضت » و به منظور
پاسخ به این استقبال ،کمیته منابع و مصارف بانک
با تمدید ســپردهپذیری این طرح تا پایان «آذر ماه
ســال جاری» موافقت کردند .وی در این خصوص
توضیح داد :نرخ ســود سپرده سرمایهگذاری کوتاه
مدت ویژه  6ماهه ممتاز ،موسوم به طرح « سپرده
ممتاز نهضت » ،برای اشــخاص حقیقی و حقوقی
 15درصد اســت .این مقام مســوول افزود :در این
سپرده همانند سایر سپردههای ممتاز بانک مسکن؛
عالوه بر ســود پرداختی و بر اساس مانده متوسط
موجــودی  ،هر ماهه اوراق ممتاز خرید و ســاخت
مســکن به مشــتریان تعلق می گیرد و دارندگان
«ســپرده ممتاز نهضت» میتوانند این اوراق را از
طریق کارگزاریهای فرابورس به فروش برسانند.

دیدار مدیران ارشد بانک ایران زمین
با کارکنان شعب استان های
خراسان رضوی و شمالی

با هــدف انتقال دانــش و افزایش ســطح آگاهی
کارکنان در انجام امــور بانکی ،گردهمایی مدیران
ارشد بانک با کارکنان ســتاد و شعب استان های
خراسان رضوی و شمالی برگزار شد.
در ایــن گردهمایی محمدرضا ادبی مشــاور مدیر
عامل ضمن بررسی پتانسیل های موجود در بخش
صنعت و کشــاورزی و معادن ،بر حرکت روســای
شعب برای شناسایی و جذب مشتریان ارزنده بخش
های مختلف اقتصادی استان تاکید کرد .ادبی افزود:
بعد از ظرفیت سنجی دقیق اعتباری و صدور مصوبه
در ارکان عالی اعتبارات ،پیگیر اعطاء تســهیالت و
تزریق منابع بانک به این بخشها هستیم.
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جزئیات درآمد و هزینه خانوارها در سال  ۱۴۰۰اعالم شد

 ۱۱۲میلیون تومان درآمد خانوار شهری

مرکز آمار ایران اعالم کرد :متوسط درآمد ساالنه یک خانوار
شــهری در سال گذشته با رشد  ٥١درصدی  ۱۱۲میلیون
و  ۴۲۱هزار تومان و درآمد خانوار روســتایی ۶۳میلیون و
 ۷۱۳هزار تومان بوده است.
مرکز آمار ایران در گزارشــی از هزینه و درآمد خانوارهای
کشور در سال  ۱۴۰۰را منتشر کرد .در این طرح آمارگیری
 ۱۹هزار و  ۶۱۸خانوار نمونه در نقاط شــهری و  ۱۸هزار و
 ۳۷۰نفر در نقاط روستایی بوده است.
نتایج طرح آمارگیری حاکی از این است که متوسط هزینه
کل خالص ســاالنه یک خانوار شهری  ۹۲میلیون و ۵۰۱
هزار ریال بود که نســبت به رقم مشــابه در سال قبل ٤٩
درصد افزایش نشان میدهد.
از هزینه کل ســاالنهی خانوار شــهری  ۲۴میلیون و ۶۵۳
هــزار تومان با ســهم  ٢٧درصــد مربوط بــه هزینههای
خوراکی و دخانی  ۶۷میلیون و  ۸۴۸هزار تومان با ســهم
 ٧٣درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده اســت.در
بین هزینههای خوراکی و دخانی ،بیشــترین سهم مربوط
به هزینه گوشت با ســهم  ٢١درصد و در بین هزینههای
غیرخوراکی بیشــترین سهم با  ٤٩درصد مربوط به هزینه
مسکن ،سوخت و روشنایی بوده است.
متوســط درآمد اظهار شده ساالنه یک خانوار شهری ۱۱۲
میلیون و  ۴۲۱هزار تومان بوده اســت که نســبت به سال
قبل ٥١ ،درصد افزایش داشته است .بر این اساس در سال
 ١٤٠٠رشد متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری بیشتر

از رشد متوسط هزینه کل ساالنه است .منابع تامین درآمد
خانوارهای شهری نشــان میدهد که  ۳۲.۶درصد درآمد
از مشــاغل مزد و حقوق بگیری١٦.٥ ،درصد از مشــاغل
آزاد کشــاورزی و غیرکشــاورزی و  ٥٠.٩درصــد از محل
درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
مقایسه درصد خانوارهای شــهری استفاده کننده از لوازم
عمده زندگی در ســال  ١٣٩٩نسبت به سال  ١٤٠٠نشان
میدهد که خانوارهای استفاده کننده از اجاق گاز از ۹۸.۹
بــه  ،٩٨.٨تلویزیون رنگی از  ٩٨.١بــه  ،٩٧.٦جاروبرقی
از  ٩١.٥به  ،٩٢.١ماشــین لباسشــویی از ٨٧.٣به ،٨٨.١

سرپرســت معاونت امالک و حقوقی ســازمان ملی زمین و مسکن گفت :زمین
در تمامی هزار و  ۳۱۲شــهری که طرح نهضت ملی زمین و مسکن در آنها اجرا
میشــود و در استانهایی مانند قزوین ،سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی
به طور کامل به اتمام رسیده است.
تقی رضایی گفت :در اســتانها مانند کردســتان یا استانهای شمال کشور به
دلیل وضعیت توپوگرافی منطقه و نوع زمینها باید از سیاســتهای دیگری مثل
شهرکســازی استفاده کنیم.در چنین شــهرهایی باید مکانهایی را در خارج از
محدوده و حریم شــهرها پیشبینی کنیم تا موضوع تامین زمین در این شهرها
هــم به طور کامل به اتمام برســد.به گفته سرپرســت معاونت امالک و حقوقی

تامین زمین برای ساخت مسکن در هزار و  ۳۱۲شهر

عدم همکاری دستگاه ها
برای تخصیص اراضی مازاد

ســازمان ملی زمین و مسکن قراردادهای این پروژهها در استانها دو ساله است
.پس از گذشت دو سال از آغاز عملیات اجرایی واحدها به متقاضیان تحویل داده
خواهد شد.

سخنگوی گمرک خبر داد:

تراز مثبت 871.5میلیون دالری تجاری ایران با همسایگان

ســخنگوی گمرک از تجارت غیرنفتی 27میلیون تنی
ایران با 15کشور همســایه به ارزش 16.9میلیارد دالر،
در 4ماه نخست امسال خبر داد.
 روح اله لطیفی ســخنگوی گمرک در نشست با مشاور
وزیر جهاد کشاورزی از تجارت غیرنفتی 27میلیون تنی
ایران با 15کشور همســایه به ارزش 16.9میلیارد دالر،
در 4ماه نخست امسال خبر داد.
وی در نشست دوره ای با وزارت خانههای فعال در حوزه
تجارت خارجی با علیرضا رضا زاده مشاور وزیر و رییس
مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص
تجارت غیر نفتی  4ماهه ایران با کشــورهای همسایه
اظهار داشت :از ابتدای سال تا پایان تیر ماه 27 ،میلیون
و 35هــزار تن کاال بــه ارزش 16میلیارد و 871میلیون
و 873هــزار و 792دالر کاال بیــن ایران و کشــورهای
همســایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه 18درصد
رشد داشته است .وی افزود :سهم صادرات کاالی ایرانی
در تجــارت با همســایگان20 ،میلیــون و 711هزار و
657تن کاال به ارزش هشــت میلیــارد و 871میلیون و
733هزار و 655دالر بوده که با رشد 22درصدی نسبت
به مدت مشــابه همراه بوده اســت.لطیفی در ادامه در
خصوص میزان واردات از کشــورهای همسایه گفت :در
چهار ماه نخست امسال6 ،میلیون و 323هزار و 540تن
کاال نیز به ارزش هشت میلیارد و 140هزار و 137دالر،
از  15کشور همســایه واردات به کشورمان داشتیم که
13درصد بیشتر از مدت مشابه بوده است.
وی افــزود :با پیشــتازی صــادرات غیرنفتــی ایران به
کشورهای همسایه نسبت به واردات از این کشورها ،تراز
تجاری ایران با همســایگان در چهار ماه نخست امسال
مثبت 871میلیون و 593هزار و 518دالر شد.
ســخنگوی گمــرک بــا تشــریح جزئیات صــادرات
به کشــورهای همســایه توضیــح داد:عراق بــا خرید
6.9میلیــون تن کاال به ارزش 2.4میلیارد دالر و کاهش
15درصدی،،امارات با 4میلیون تن به ارزش 2.3میلیارد
دالر با رشــد 39درصدی،ترکیه بــا 3.4میلیون تن به
ارزش 2میلیارد و 60میلیون دالر و رشد 123درصدی،
افغانســتان با 938هزار تن بــه ارزش 497میلیون دالر
و کاهــش 32درصدی  ،عمــان با 1.1میلیــون تن به
ارزش 415میلیون دالر و رشــد 135درصدی،پاکستان
با 855هــزار تن بــه ارزش 377میلیون دالر و رشــد
10درصدی و روسیه با 427هزار تن خرید کاالی ایرانی
به ارزش 232میلیون دالر و رشد 25درصدی نسبت به
مدت مشــابه ،هفت کشور نخست صادرات کاالی ایرانی

در بین همسایگان بودند.
وی افــزود :آذربایجان بــا خرید 250هــزار و 500تن
کاالی ایرانــی بــه ارزش 232میلیــون دالر و رشــد
78درصدی،ترکمنســتان بــا 439هزار تــن به ارزش
132میلیــون دالر و رشــد 37درصدی،ارمنســتان با
279هــزار تــن بــه ارزش 113.4میلیون دالرو رشــد
36درصــدی ،کویت با یک میلیــون و 660هزار تن به
ارزش 58میلیون دالرو رشــد 35درصدی،قزاقستان با
207هــزار تن کاال به ارزش 49.4میلیون دالر و کاهش
7درصدی ،قطر با 287هزار تن کاال به ارزش 40میلیون
دالر و کاهش 12درصدی ،بحریــن با 3هزار و 840تن
کاال بــه ارزش 3میلیــون دالر و رشــد 43درصدی و
عربستان با خرید 121تن کاال از ایران به ارزش 15هزار
و 688دالر و کاهش 52درصدی ،به ترتیب هشتمین تا
پانزدهمین مقاصد کاالهای ایرانی در بین همســایگان
ایران بودند.
ســخنگوی گمرک در خصوص جزییــات واردات از 15
کشور همسایه توضیح داد:امارات با فروش 3.6میلیون تن
کاال به ارزش 4.9میلیارد دالر و رشــد 4درصدی،ترکیه
با 983هــزار تن به ارزش 1.8میلیارد دالر و رشــد 18
درصدی ،روســیه با 930هزار تن به ارزش 599میلیون
دالر و رشــد 39درصدی،پاکســتان با 300هزار تن به
ارزش 324.5میلیــون دالر و رشــد 298درصدی،عمان
بــا 262هزار تن بــه ارزش 323.3میلیون دالر و رشــد
32درصدی،قزاقســتان بــا 173هــزار تــن بــه ارزش
76.2میلیون دالر و رشــد 167درصدی و عراق با فروش
39هــزار تــن بــه ارزش 54.7میلیــون دالر و کاهش
61درصــدی هفت تامیــن کننده کاالهای مــورد نیاز
کشــور در بین همســایگان در چهار ماه نخست امسال
بودند.لطیفــی در ادامــه گفت:قطر با فــروش 702تن
کاال بــه ارزش 13.8میایون دالر و رشــد 208درصدی،
آذربایجان با 8.6هزار تــن به ارزش 13.5میلیون دالر و
رشــد 25درصدی،ترکمنستان با 18.2هزار تن به ارزش
10.6میلیــون دالر و کاهــش 23درصدی،افغانســتان
بــا 6.4هزار تن بــه ارزش 7میلیــون و 326هزار دالر و
رشــد 135درصدی،کویت با 1.3هزار تن کاال به ارزش
3میلیون دالر و کاهش 26درصدی ،ارمنستان با 1.5هزار
تــن به ارزش 2.8میلیــون دالر و کاهش  71درصدی و
عمان با فــردش 28تن کاال بــه ارزش 513هزار دالر و
رشد 8درصدی نســبت به چهار ماهه نخست سال قبل
در رتبه های بعدی تامین کاال در بین همســایگان ایران
فارس
قرار دارند.

بخشنامه  ۴بندی دولت به دستگاههای
اجرایی برای افزایش امنیت اقتصادی
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه ای به دستگاههای اجرایی  ۴محور را
در خصوص افزایش امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری اعالم کرد که براساس بند
اول آن از این پس دستگاهها باید از تغییر ناگهانی و بدون اطالعرسانی قبلی در
رویههای اقتصادی خودداری کنند.
محمد دهقان ،معاون حقوقی ریاست جمهوری اخیرا در بخشنامه ای به تمامی
وزارت خانهها ،دســتگاههای اجرایی اعالم کرده است ،در اجرای مواد  24و 30

یخچال فریزر از ٧١.٩به  ،٧٠.٨اتومبیل شــخصی از ٥٣.١
به  ،٥٣.٩مایکروویو و فرهای هالوژن دار از  ١٢.٤به  ١١.٩و
ماشین ظرفشویی از  ٧.٦به  ٨.٣درصد تغییر یافته است.
در ســال  ،١٤٠٠عمدهترین نوع ســوخت مصرفی ۹۵.۲
درصد از خانوارهای شهری برای گرما ،گاز طبیعی (شبکه
عمومی) بوده است.متوســط هزینه کل خالص ساالنه یک
خانوار روســتایی  ۵۱میلیون و  ۹۱۱هزار تومان بوده است
که نسبت به سال قبل  ۵۲.۴درصد افزایش نشان میدهد.
از هزینه کل ســاالنه خانوار روســتایی  ۲۰میلیون و ۷۰۳
هزار تومان با سهم  ٤٠درصد مربوط به هزینههای خوراکی

و دخانی  ۳۱میلیون و  ۲۰۸هزار تومان با سهم  ٦٠درصد
مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینههای خوراکی و دخانی ،بیشترین سهم مربوط
به هزینه آرد ،رشــته ،غالت ،نان و فرآوردههای آن با ۲۲
درصد و در بین هزینههای غیرخوراکی ،بیشــترین سهم با
 ۳۱درصد مربوط به مسکن ،سوخت و روشنایی بوده است.
متوسط درآمد اظهار شده ساالنه یک خانوار روستایی ۶۳
میلیون و  ۷۱۳هزار تومان بوده اســت که نســبت به سال
قبل  ۵۱.۵درصد افزایش داشته است.
منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان میدهد که
 ٣٣.٩درصد از مشــاغل مزد و حقوق بگیری ٣١.٢ ،درصد
از مشــاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٥.٠درصد از
محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است -.مقایسه
درصد خانوارهای روســتایی استفاده کننده از لوازم عمده
زندگی در سال  ١٣٩٩نسبت به سال  ١٤٠٠نشان میدهد
که خانوارهای استفاده کننده از اجاق گاز از ٩٨,٣به ،٩٨.٥
تلویزیــون رنگی از  ٩٥.٦بــه  ،٩٥.١جاروبرقی از  ٦٧.٥به
 ،٦٨.٩ماشین لباسشــویی از ٥٨.١به  ،٥٩.٨یخچال فریزر
از  ٥٢.٧بــه  ،٥٥.٢اتومبیل شــخصی از  ٣٤.١به ، ٣٥.٩
مایکروویــو و فرهای هالوژن دار از  ١.٦به  ٢.١و ماشــین
ظرفشــویی از  ٠.٤به  ٠.٥درصد تغییر یافته اســت -.در
ســال  ١٤٠٠عمدهترین نوع سوخت مصرفی  ٧٨,١درصد
از خانوارهای روســتایی برای گرما ،گاز طبیعی (شــبکه
ایرنا
عمومی) و  ١١.١درصد نفت سفید بوده است.

وزارت جهاد کشــاورزی براســاس ماده  ۹قانون جهش تولید مســکن بیشترین
همــکاری را در زمینــه معرفی اراضی ملی واقع در حریم و محدوده شــهرها به
ســازمان ملی زمین و مسکن داشته است در خصوص سایر دستگاههای اجرایی
تا به امروز بحث معرفی زمینهای مازاد به ســازمان چندان مطلوب پیش نرفته
اما با توجه به رویکرد و سیاســتهای دولت در تامین مسکن برای اقشار مختلف
امیدواریــم این همکاری به زودی به نتیجه برســد.برای شناســایی این اراضی
تحقیقات و بازدیدهای میدانی و همچنین عکسهای هوایی اســت که با همین
روشهــا تاکنون توانســتهایم در حدود  ۶هزار و  ۶۰۰هکتــار زمینهای داخل
باشگاه خبرنگاران
محدوده شهرها شناسایی کنیم.

وزیر صمت خبر داد:

سهم  ۱۰درصدی خودروهای فرسوده از سیستم قرعه کشی

وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت از اختصاص  ۱۰درصد
از خودروهــای قابل عرضه در قرعه کشــی به دارندگان
خودروهای فرسوده خبر داد.
سیدرضا فاطمی امین در حاشیه کمیسیونهای مجلس
شــورای اســامی گفت :در تبصره  ۷قانون بودجه سال
جاری ،پیش بینی شــده است  ۱۰درصد از خودروهایی
که از طریق قرعه کشــی عرضه میشــود به دارندگان
خودروهای فرســوده تعلــق گیرد.وی افــزود :به دلیل
فراهم نبودن زیرســاخت ها ،از ماه آینده این قانون اجرا
میشود و سهم دارندگان خودروهای فرسوده که در دو
قرعه کشــی قبل برنده نشــده اند در قرعه کشی پیش
رو محفوظ اســت.این خبر در حالی منتشــر شده است
که بررسی عملکرد ایرانخودرو و سایپا (و پارسخودرو
بهعنوان زیر مجموعه ســایپا) در چهارمین ماه از ســال
نشان میدهد که این خودروســازان در مجموع بالغ بر
 ۸۴هزار دســتگاه تولید داشــته و در مقابل با تکمیل
بخشی از تولیدهای ماههای گذشته خود ،برای قریب به
 ۹۷هزار دســتگاه خودرو فاکتور مالی ثبت کردهاند .این
آمار نشــان میدهد که عملکرد این خودروسازان در تیر
ماه کمتر از خرداد ماه بوده است.
بررســی آمار تولید و فــروش ایرانخودرو و ســایپا (و
پارسخودرو) در تیر ماه امســال نشــان میدهد که در
مجمــوع  ۸۴هزار و  ۹۹۳دســتگاه تولید داشــته و با
تکمیل بخشــی از تولیدهای ماههای گذشــته خود در
مجموع  ۹۶هزار و  ۹۴۸دســتگاه خــودرو فروختهاند؛
این در حالیســت که این خودروسازان در سومین ماه از
سال جاری در مجموع  ۱۰۳هزار و  ۹۶۹دستگاه خودرو
تولید و برای  ۱۱۱هزار و  ۲۴۵دســتگاه خودرو فاکتور
فروش صادر شده است؛ بر این اساس آمار تولید و فروش
خودروســازان در تیر ماه کمتر از مــاه پیش از آن بوده
است.ایرانخودرو :ایران خودرو در تیر ماه سال جاری در
مجموع  ۴۶هزار و  ۸۲خودرو (قریب به  ۱۲هزار دستگاه
کمتر از خرداد ماه) تولید کرده و در مقابل برای  ۴۳هزار
و  ۴۹۰دســتگاه خودرو (  ۱۵هزار و  ۱۳۴دستگاه کمتر
خرداد ماه) فاکتور تجاری صادر کرده است.
در حالیکه ایرانخودرو مدعی است از ابتدای خرداد ماه
تمام خودروها را عبور مســتقیم و بصورت کامل تولید
میکنــد و هیچ خــودروی ناقصی طی دو ماه گذشــته
تولید نکرده است ،آمار فروش این گروه صنعتی نشان
میدهــد محصوالتی همچون پژوها ،ســمندها ،هایما و
البته تارا ،با وجود تکمیل تولیدهای ناقص گذشته ،کمتر
از میزان تولید در یک ماهه تیر ماه است؛ ایرانخودرو

قانون بهبود مستمر محیط کســب و کار مصوب  1390.11.16مجلس شورای
اســامی با الحاقات بعدی آن مبنی بر ضرورت افزایش ســود امنیت اقتصادی و
ســرمایه گذاری و همچنین اطالع رسانی موثر مقررات مرتبط با محیط کسب و
کار کلیه دستگاههای اجرایی مکلف اند:
 .1از تغییر ناگهانی و بدون اطالع رســانی قبلی و رویههای اقتصادی ،بدون ماده
 34قانون مذکور خودداری نمایند.
 .2هرگونه تغییر سیاستها مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا
به صورت شــفاف از طریق رسانه های گروهی و تشکهای اقتصادی ذیربط به اطالع
عموم برسانند.گمرک جمهوری اسالمی ایران  ,سازمان توسعه تجارت  ,وزارت صنعت.
 .3پیش نویس آیین نامه دســتورالعمل یا بخشــنامه خــود را یک هفته قبل از
صــدور از طریق بارگذاری در تارنمای خود به اطــاع عموم و فعاالن اقتصادی

در ایــن رابطه اعالم میکند بخش عظیمی از این تعداد
مربوط بــه تولید آخرین روزهای ماه اســت که در روز
اول ماه بعد تجاری شــده اســت .به تفکیک طبق آمار،
ایرانخودرو  ۲۹هزار و  ۲۸۲دســتگاه محصوالت گروه
پژو و  ۴۷۶۸دســتگاه از محصوالت خانواده ســمند در
چهارمین ماه از سال  ۱۴۰۱تولید کرده و برای  ۲۶هزار
و ۸۳۲دســتگاه از انواع پژو و  ۴۱۹۰دستگاه محصوالت
سمند فاکتور فروش صادر کرده است.
همچنین ایرانخودرو به ترتیب  ،۶۰۰۱دســتگاه دنا و
 ۲۰۹۵دســتگاه رانا و  ۱۹۵۰دســتگاه تارا تولید کرده
است که به ترتیب  ۶۹۱۳دســتگاه دنا ۲۷۱۶ ،دستگاه
رانا و ۱۹۱۰دســتگاه تارا فروخته است .آمار فروش این
خودروها نیز کمتر از میزان تولید آنهاســت و احتماال
بایستی تولید روز آخر و شیفت آخر  ۳۱تیر ماه است.
این گروه خودروسازی در تیر ماه امسال همچنین ۱۹۸۵
دستگاه خودرو هایما تولید و  ۹۱۸دستگاه فاکتور کرده
اســت .ضمن اینکه یک دستگاه از سایر محصوالت این
گروه خودروسازی در آمار تولید این ماه ثبت شده که با
تکمیل تولیدهای ماههای گذشته هشت دستگاه فاکتور
شده است.ســایپا :دیگر خودروساز بزرگ کشور (سایپا)
نیز در چهارمین ماه از ســال جاری در مجموع  ۲۷هزار
و  ۴۷۴دســتگاه خودرو ( ۵۸۱۹دستگاه کمتر از تولید
خردادماه) تولید کرده و در مقابل برای  ۳۸هزار و ۶۹۸
دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است.به تفکیک
آمار ،گروه خودروسازی ســایپا در تیر ماه  ۳۳۵۶وانت
پراید (ســایپا  )۱۵۱تولید کرده و  ۴۶۰۴دستگاه از این
محصول را تجاریســازی کرده است .همچنین ۱۴۹۲
دستگاه شــاهین تولید و  ۲۰۰۴دستگاه از آن فروخته
است .در یکماهه تیر  ۱۴۰۱سایپا در مجموع  ۲۲هزار
و  ۵۳۶دستگاه از محصوالت خانواده ( X۲۰۰تیبا ،ساینا
و کوییک) به تولید رســانده اســت .این خودروساز ۳۲
هزار و  ۹۰دســتگاه از محصوالت این خانواده را در این
ماه تجاریسازی کرده است.
پارسخــودرو :همچنیــن در زیر مجموعــه این گروه
خودروســازی (پارسخودرو) در یــک ماهه تیر ماه ۱۱
هزار و  ۴۳۷دستگاه خودرو تولید ( ۱۱۹۸دستگاه کمتر
از خرداد ماه) و  ۱۴هزار و  ۷۶۰دستگاه خودرو فروخته
(  ۱۱۸۶دســتگاه بیشتر عرضه خرداد ماه) شده است.از
تعداد خودروهای تولیدی پارسخودرو در تیر ماه ســال
جاری  ۶۱۵۹دستگاه مربوط به محصوالت گروه Q۲۰۰
بوده و در آمار فروش نیز تعداد  ۹۴۸۲دستگاهی از این
ایسنا
محصوالت دیده میشود.

برســانند تا فرصت الزم برای اعالم نظرات عموم با فعاالن اقتصادی و تشکل ها
وجود داشته باشد.
 .4هرگونه آیین نامه بخشــنامه و دســتورالعمل با مقرره خود مرتبط با محیط
کســب و کار را بالفاصلــه در پایگاه اطالعات قوانیــن و قوانین مرتبط با محیط
کسب و کار معاونت حقوقی رییسجمهور ثبت نمایند و به اطالع عموم برسانند
و بــا توجه به ذیل ماده  20قانون فوق الذکر کــه در تاریخ  1401.3.28الزم
االجرا شده است مقررات مربوط به محیط کسب و کار پس از یک سال از تاریخ
مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده میشود.
براساس بررســیها انجام شده طی سالهای  95تا ســال  1210 ،99بخشنامه در
حوزه گمرکی صادر شده است .این بخشنامههای که از سوی نهادهای مختلف صادر
میشود ،بعضا دچار تناقض هستند و تمامی جوانب را در نظر نمیگیرند .تسنیم

