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 سامانه موبایل بانک
 Android مبتنی بر سیستم عامل  
بانک رفاه کارگران به روزرسانی شد

در راســتای توســعه بانکداری دیجیتــال و ارائه 
خدمات متمایز به مشــتریان، نسخه جدید موبایل 
بانک )نگارش 3.3.1( بانک رفاه کارگران منتشــر 

شد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک رفــاه کارگران، 
 Android این نســخه مبتنی بر سیســتم عامل
منتشــر و از قابلیت ها و خدمات بسیار گسترده ای 
برخوردار اســت. بر اســاس این گزارش، "امکان 
اخــذ صورتحســاب در قالب فایل هــای PDF و 
Excel"، " امــکان تغییــر رمــز اول )کلمه عبور 
ورود به نرم افزار( با اســتفاده از احراز هویت کاربر 
با اثر انگشــت یا تشــخیص چهره"، "ایجاد امکان 
نظرسنجی از مشتریان"، "ایجاد امکان خرید شارژ 
برای ســیم کارت فعال بر روی تلفن همراه کاربر"، 
"بهبود سایز Font نرم افزار"، "امکان درج کد 12 
رقمی اتباع خارجی در فیلد کد ذینفع در خدمات 
چــک صیادی" و.... از جملــه قابلیت ها و خدمات 
نسخه 3.3.1 موبایل بانک مبتنی بر سیستم عامل 

Android بانک رفاه کارگران است. 

 ارتباطی جذاب تر 
با تماس تصویری »بله«

برقراری »تماس تصویری« چند وقتی است که به 
قابلیت های بله اضافه شده و کاربران می توانند به 
 راحتی با دوستان و آشنایان خود به صورت صوتی 

و هم تصویری در تماس باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، به تماس 
تصویری نسخه جدید، ویژگی »تصویر در تصویر« 
نیز اضافه شــده اســت؛ یعنی اگر در زمان تماس 
تصویری به بخش دیگری از گوشــی ســر بزنید، 
تصویر تماس پایین صفحه قرار گرفته و قطع نمی 
شــود.به عبارتی، اگر در زمان تماس، پیامی برای 
شما ارسال شــود و بخواهید آن پیام را بخوانید یا 
اگر نیاز باشد در حین تماس، به بخش های مختلف 
گوشی تان ســر بزنید؛ ویژگی »تصویر در تصویر«، 
تصویر تماس را کوچک کــرده و در پایین صفحه 
قرار می دهد. بدین ترتیب این قابلیت به شما اجازه 
می دهد به بخش های مختلف گوشــی ســر بزنید، 
بدون اینکه در تماس شــما اختاللی ایجاد شده و 

یا تماس قطع شود.

 آیین رونمایی از پروژه استقرار 
»راهبران شعب« برگزار شد

با حضــور مجاهدی نائــب رئیس هیــأت مدیره، 
حقوردی معاون امور شــعب و بازاریابی، اســدی 
مدیر امــور پروژه ها و جمعی دیگر از مدیران بانک 
آینده، از پروژه راهبران شعب و استقرار میز خدمت 
دوشــنبه ســوم بهمن 1۴۰1 در تهران، در شعبه 

آیت اهلل کاشانی– چهارراه شاهین رونمایی شد.
اجــرای این طــرح، همزمان در شــعب نارمک و 
هفده شــهریور تهران بزرگ نیز آغاز شــد. کاهش 
زمان انتظار مشــتری در شعبه، کاهش مدت زمان 
خدمت رسانی و افزایش رضایت مشتریان از شعب، 

از جمله اهداف این اقدام بانک آینده است.

بانک گردشگری با 18 پله صعود در رتبه 
34 و در جمع شرکت های »پیشرو«

بانک گردشگری در همایش شرکت های برتر ایران 
به عنوان رتبه 3۴ صد شرکت برتر ایران و به عنوان 

شرکت "پیشرو" برگزیده شد.
به گزارش روابــط عمومی بانک گردشــگری، در 
ارزیابی عملکرد سال 1۴۰۰ شرکت های برتر، بانک 
گردشگری موفق شد از نظر میزان فروش نسبت به 
عملکرد سال 1399 معادل 18 پله صعود کند و در 
جایگاه 3۴ قرار گیرد. بانک گردشــگری همچنین 
به دلیل پیشــرفت در رتبه فروش طی چند ســال 
گذشــته، در ارزیابی امســال به عنوان یکی از 1۰ 
شرکت " پیشــرو" برگزیده شد و تندیس همایش 
را دریافت کرد. این گزارش حاکیســت: شــرکت 
های برتر نقش مهمی در تولید ملی، اشــتغالزایی، 

صادرات و دیگر متغیرهای اقتصاد ملی دارند. 

افزایش ظرفيت پساب شهری 
تخصيص يافته به شهرک های صنعتی

معاون وزیر صمت از اضافه شدن 7۰۰ لیتر بر ثانیه 
به ظرفیت پساب شهري تخصیص یافته به منظور 
تأمین بخشــي از کسري آب مورد نیاز شهرك ها و 

نواحي صنعتي کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي ســازمان صنایع کوچک و 
شهرك هاي صنعتي ایران، علي رسولیان  با بیان این 
مطلب در نشست بررسي آخرین وضعیت برنامه هاي 
تأمین آب پایدار براي شــهرك ها و نواحي صنعتي 
افزود:  پساب شهري پایدارترین منبع براي تأمین آب 
بخش صنعت و معدن و شهرك ها و نواحي صنعتي 
است که مســائل اجتماعي کمتري را نیز به دنبال 
دارد و بایــد به صورت ویژه در دســتور کار قرار داده 
شود. وي اضافه کرد: در سال جاري با همکاري وزارت 
نیرو براي افزایش تخصیص پساب تصفیه خانه هاي 
فاضالب شهري به میزان 1۰۰۰ لیتر بر ثانیه برنامه 
ریزي کرده ایم که در جهت کمک به حل بخشــي از 
کسري آب مورد نیاز در شهرك ها و نواحي صنعتي، 
باید در انجام فعالیت هاي الزم براي تصفیه تکمیلي 
و انتقال آن ها به مناطق هدف، تسریع شود. با تحقق 
شــاخص هاي مصوب ابالغي و پیگیري هاي به عمل 
آمده، طی 1۰ ماه سال جاري در مجموع 7۰۰ لیتر بر 
ثانیه )معادل 7۰ درصد شاخص مصوب( به ظرفیت 
پساب شهري تخصیص یافته به شهرك ها و نواحي 

صنعتي استان ها اضافه شده است.

گزارشاخبـــار

دبیــر انجمن شــرکت های هواپیمایی با بیــان اینکه بهار 
امســال افزایش 3۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما در شورای 
عالی هواپیمایی تصویب شــد، گفت: طبــق قانون برنامه 
پنجم، آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی قانونی شده است، 
بنابراین افزایش اخیر 3۰ درصدی نرخ بلیت پروازها طبق 

قانون است.
                      مقصود اســعدی سامانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
در سال 1۴۰۰ شــرکت های هواپیمایی 17۰ هزار و 125 
پرواز داخلی انجام دادند که 277 هزار و 71۰ ساعت پرواز 
بــود. صندلی عرضه شــده 21 میلیــون و 76 هزار و 68۴ 
صندلی و تعداد مســافر جابجاشده در آن شال 15 میلیون 
و 65۰ هزار و 228 نفر در قالب ضریب اشغال صندلی 75 
درصدی بود.وی افزود: سال گذشته شرکت های هواپیمایی 
25 هــزار و 35 پرواز خارجی انجــام دادند و 3 میلیون و 
257 هزار و 983 مسافر جابجا شد. صندلی عرضه شده در 
این پروازها ۴ میلیون و 556 هزار و 237 صندلی با ضریب 

اشغال 69 درصد بود.
اسعدی ســامانی گفت: سال گذشــته طبق تاکید مرحوم 
رســتم قاسمی، وزیر ســابق راه و شهرسازی، شرکت های 
هواپیمایی داوطلبانه 15 درصد از نرخ بلیت خود را کاهش 
دادنــد و مقرر بود در ازای آن دولت تســهیالت بانکی در 
اختیار شرکت ها بگذارد، ارز نیمایی به آنها بدهد و عوارض 
ارز فرودگاهی ریالی شود، اما هیچ یک از این موارد محقق 
نشد.وی افزود: امســال با افزایش 39 درصدی دستمزدها 
مواجه بودیم، تعرفه گمرکی واردات قطعه هواپیما و موتور 
 ETF که پیش از این بر اساس ارز ۴2۰۰ تومانی بود به نرخ

رسید که البته باز تغییر کرد.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اظهار داشت: همچنین 
با توجه به رشــد قیمت های جهانــی افزایش 3۰ درصدی 
در هزینه های تأمین موتور و قطعات هواپیما داشــتیم، به 
عنوان مثال الستیک هواپیما از 12۰۰ دالر به 27۰۰ دالر 
رسیده است. در این راستا بود که طی تقاضایی به سازمان 
هواپیمایی و شــورای عالی هواپیمایی درخواست افزایش 
قیمت بلیت هواپیما برای ســال جاری ارائه شــد. موضوع 

در شــورای عالی هواپیمایی در بهار امســال مطرح شــد، 
به تصویب رســید، در جلســه کارشناسی هم این موضوع 
تصویب شــد و مقرر شد مرحوم رســتم قاسمی با دولت 
هماهنــگ کند و پس از دو هفته موضوع ابالغ شــود، اما 
به مــا گفتند که پس از پروازهای اربعین بهتر اســت این 
افزایش قیمت اعمال شــود که اعمال نشــد و پس از فوت 
مرحوم رســتم قاسمی این موضوع روی زمین ماند.وی در 
پاسخ به این سؤال خبرنگاران که رئیس سازمان هواپیمایی 
کشوری گفته است این موضوع در شورای عالی هواپیمایی 
تصویب نشده است،  گفت: خیر. در شورای عالی هواپیمایی 
به تصویب رسیده و در جلسه کارشناسی آن هم به تصویب 

رسیده است.
اسعدی ســامانی اضافه کرد: طبق قانون برنامه پنجم نرخ 
بلیت حمــل و نقل هوایی آزاد شــده و باید تابع عرضه و 
تقاضا باشــد. بر اســاس بند )ب( ماده 161 قانون برنامه 
پنجم توسعه و تســری آن در ماده 53 قانون برنامه ششم 

توســعه دولت مکلف است نسبت به آزادسازی نرخ بلیت و 
شــبکه پروازی اقدام کند. طبق قانون مجلس آزادســازی 
نرخ بلیت تکلیف دولت اســت و نمی تواند از آن عبور کند.
وی افزود: امسال هزینه های شرکت های هواپیمایی افزایش 
یافت، پیشــنهاد رشــد ۴۰ درصدی نرخ بلیت را با ادله به 
شــورای عالی هواپیمایی ارائه دادیم، اما در بهار امسال در 
شــورای عالی هواپیمایی نرخ 3۰ درصد تصویب شــد که 
ظاهراً در ستاد تنظیم بازار هم به تصویب رسیده است.دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی در پاسخ به این سؤال که با 
وجود گفته شما مبنی بر قانونی بودن افزایش 3۰ درصدی 
نرخ بلیت پروازها چرا ســازمان حمایت و نهادهای نظارتی 
و همچنین دادستانی مخالف افزایش قیمت هستند، گفت: 
ما موارد قانونی را به آنها گفته ایم. قطعاً نباید هزینه حمل و 
نقل هوایی را عامه مردم پرداخت کنند، حمل و نقل هوایی 
یک درصد مســافران جابجاشده کشور را جابجا می کند و 
نباید هزینه آن را همه مردم پرداخت کنند. در ســال 99 

شرکت هما به عنوان یک ایرالین دولتی به 3۴۰۰ میلیارد 
تومان بابت همین نرخ های تکلیفی زیان داشته است و این 

زیان از جیب همه مردم پرداخت می شود.
اســعدی ســامانی افزود: در حــال حاضــر از 33۰ فروند 
هواپیمای موجــود در ناوگان هوایی کشــور، 175 فروند 
هواپیما فعال اســت، چون شــرکت های هواپیمایی مشکل 

نقدینگی برای کمبود موتور دارند و زیان ده هستند.
وی افــزود: بیــش از 9۰ درصــد پروازهای شــرکت های 

هواپیمایی دولتی زیانده است.
اســعدی ســامانی گفت: با توجه به همه این مشــکالت، 
شــرکت های هواپیمایی طبق قانون برنامه و طبق مصوبه 
شورای عالی هواپیمایی، افزایش حداکثر 3۰ درصدی نرخ 

بلیت را اعمال کرده اند تا زیان های آنها کاهش یابد.
وی اضافه کرد: البته همه درآمد نرخ بلیت به شــرکت های 
هواپیمایی نمی رســد و شــرکت ها عوارضی نظیر عوارض 
هالل احمر، عوارض مســافر، عوارض ایمنــی روی بلیت 
برای آنها محاسبه می شود که شــامل 3۰۰۰ تومان برای 
پروازهای داخلی یا ۴ یورو برای پروازهای خارجی پرداخت 
سازمان هواپیمایی، یک درصد عوارض هالل احمر، 7 هزار 
تومان عوارض مســافر برای شرکت  فرودگاه ها، و 9 درصد 
مالیــات بر ارزش افزوده اســت.دبیر انجمن شــرکت های 
هواپیمایی در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر به هرحال 
دادســتانی تقاضای توقف افزایش 3۰ درصدی نرخ بلیت 
هواپیماها را داده اســت، گفت: ما مشــکلی با دادســتانی 
نداریم، اما تابع قانون هستیم و طبق قانون برنامه و مصوبه 
شــورای عالی هواپیمایی این رشد 3۰ درصدی به تصویب 
رسیده اســت، اما اینکه چرا شورای عالی هواپیمایی ابالغ 
نکرده است را نمی دانیم. به هرحال ادامه کار برای شرکت ها 
سخت شده بود.با افزایش 3۰ درصدی نرخ بلیت پروازهای 
داخلی که به تازگی از سوی شرکت های هواپیمایی اعمال 
شــده است، ســازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده 
و دادســتانی ورود کــرده و اعالم کردند کــه این افزایش 
 قیمت غیرقانونی اســت و شــرکت ها باید بــه نرخ های 

قبلی برگردند.  فارس

بهانه جویی انجمن شرکت های هواپیمایی برای توجیه افزایش نرخ بلیط 

ســخنگوی اقتصادی دولت گفت: یارانه نــان از 7۰ هزار میلیارد تومان در قانون 
بودجه امســال به 1۰۴ هزار میلیارد تومان در الیحه پیشــنهادی بودجه 1۴۰2 

افزایش یافته است.
سید احسان خاندوزی در مورد مزد کارگران در سال 1۴۰2  گفت: رویکرد اصلی 
دولت در موضوع مزد کارگران بازگشت به قانون است، قانون شورای عالی کار را 

با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می شناسد.
ســخنگوی اقتصادی دولت گفــت: مصلحت بازار کار در توافق قانونی شــورای 
اجتماعی شــورای عالی کار تصمیم گیری شود. جلســات اولیه آغاز شده و باید 

منتظر جمع بندی نهایی باشیم.
خاندوزی گفت: ارتقای معیشــت کارگران کنترل تورم، ایجاد رشــد اقتصادی و 
اشتغال است که موجب می شود به شکل پایداری اشتغال ایجاد می کند و قدرت 

خرید از دست نرود و مثل یخ از ابتدا تا انتهای سال ذوب نشود.
او افزود: غیر از مصوبات شــورای عالی کار تالش می کنیم با کنترل ریشه های 
تورمی و حفظ قدرت معیشــت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد .
وزیــر امور اقتصادی و دارایی در مورد کنترل بازار ارز، گفت: همانطور که رئیس 
کل بانک مرکزی اشاره کرد وضعیت منابع ارزی کشور وضعیت خوبی دارد، حتی 
به جهت کنترل مصرف ارزی کشــور آن بخش رســمی که در قالب واردات کاال 
صــورت می گیرد، با هماهنگی های بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، وضعیت 

کنترل بسیار خوب بوده است.
او اضافه کرد: بیش از 8۰ درصد نیاز ارزی از طریق بازار رسمی تامین می شود. 
اما متاسفانه در شبکه ها و کانال هایی که قمار ارز صورت می گیرد، بدون تناسب 

با شــرایط ارزی کشور شــاهد افزایش نرخ در این شبکه ها بودیم که امیدواریم 
دستگاه های مسئول در این بازارهای کاغذی هم وضعیت را مهار کنند.

خانــدوزی با بیان اینکــه نباید نقش بازارهای کاغذی و قمار را به نســبت بازار 
رسمی پررنگ کنیم، گفت: تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی تمام 
اهتمام خود را برای کنترل بازار به کار گیرد که رئیس کل بانک مرکزی تاکنون 
با شرکای تجاری کشور مراوداتی داشته است. همچنین نسبت به راه اندازی بازار 
مبادله ارز اقدام کرده و اقدامی هم در مورد صرافی ها در دســتور کار قرار داده 
است که می تواند به کنترل وضعیت منجر شود .سخنگوی اقتصادی دولت گفت: 
به خاطر کوتاهی های گذشــته، سرعت گیرهای الزم را نداشتیم و دولت تالش 
کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیر هایی را در بازارهای دارایی قرار دهد. 
در هیچ کشــوری اجازه نمی دهند به راحتی تقاضای کاذب در بازارهای مختلف 

از جمله ارز و مسکن ایجاد شود.
او در مــورد حقوق کارمندان، گفت: آنچه در الیحــه بودجه 1۴۰2 وجود دارد، 
ضریــب میانگین افزایش حقوق اســت و آنچــه پس از تصویــب مجلس اجرا 
خواهد شــد افزایش 15 تا 25 درصدی حقوق اســت تا توازن بیشــتری ایجاد 
شــود.خاندوزی گفت: بــرای اینکه میزان افزایش حقــوق موجب دامن زدن به 

تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشــود، تالش کردیــم به اندازه حداکثر 
میزان افزایشــی کــه در دخل و درامد بودجه 1۴۰2 ممکن اســت این افزایش 
ها را متناســبا در جهت جبران حقوق کارمندان داشــته باشیم.او ادامه داد: قبال 
هــم اعالم کرده ام اگر ســازوکار موثرتری برای حفظ منافــع مردم وجود دارد، 
دولت با آغوش باز از شــنیدن پیشــنهادها اســتقبال می کند. طی عرضه های 
انجام شــده در بورس 275۰ میلیارد تومان منفعت بــه مردم به عنوان خریدار 
 خودرو از بورس رســیده اســت؛ در واقــع خرید ارزان تر به نســبت بازار انجام 

شده است. 
وزیر اقتصــاد اضافه کرد: وزارت صمت در تالش اســت تا عرضــه با زمانبندی 
مشخص، منظم و قابل پیش بینی را در بورس دنبال کند.او گفت: بخش اعظمی 
به داخل منابع و مصارف بودجه کشــور و فارغ از این بخش ناشــی از سیاســت 
شــفاف ســازی در بودجه کشــور و قدم رو به جلو اســت . خاندوزی ادامه داد: 
افزایــش میزان حقوق کارکنان دولــت در میانه و جزء قانون رقمی خود به خود 
هزینه جاری اضافه کرده است، در مقایسه کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در 
بازار  دارایی و هدف مهار تورم و تســهیالت تکلیفی شبکه بانکی است.سخنگوی 
اقتصادی دولت گفت: خبری از آزادســازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی 
هــم در تعداد عرضه نان وجــود ندارد ضمن آنکه محدودیــت تخصیص آرد به 

نانوایان در مرحله دوم برداشته خواهد شد.
او گفت: دولت ســیزدهم یارانه نان را حــذف نخواهد  کرد؛ یارانه نان از 7۰ هزار 
میلیــارد تومان در قانون بودجه امســال به 1۰۴ هزار میلیــارد تومان در الیحه 

پیشنهادی بودجه 1۴۰2 افزایش یافته است.  باشگاه خبرنگاران

سخنگوی اقتصادی دولت:

یارانه نان حذف نمی شود

در جلسه ای که اخیراً با حضور رئیس جمهور برگزار شده 
بود، وزارت جهاد کشــاورزی موظف شد قیمت 1۰ قلم 
کاالی اساســی خوراکی را تا پایــان ماه مبارك رمضان 

1۴۰2 تثبیت کند.
در جلسه ای که اخیراً با حضور رئیس جمهور برگزار شده 
بود، وزارت جهاد کشــاورزی موظف شد قیمت 1۰ قلم 
کاالی اساســی خوراکی را تا پایــان ماه مبارك رمضان 
1۴۰2 تثبیــت کند. در این جلســه کــه وزارت جهاد 
کشــاورزی پیشــنهادهایی برای تثبیت 1۰ قلم کاالی 
اساســی خوراکی شــامل برنج، روغن، مــرغ، تخم مرغ، 

گوشــت، پنیر، ماست، شیر، شکر و ماکارونی ارائه کرده 
بود، مصوب شد این وزارتخانه برنامه هایی را برای تثبیت 
قیمــت این ده قلم کاال تــا پایان ماه مبــارك رمضان 
1۴۰2 اجرایــی کند.همچنین وزارت جهاد کشــاورزی 
موظف شــد برنامه پیشــنهادی خود را برای کاهش و 
 تثبیت قیمت مــواد غذایی ظرف یــک هفته به دولت 

ارائه کند.
طی ســال جــاری پــس از حــذف ارز ۴2۰۰تومانی، 
 قیمت مــواد غذایی با رشــدی قابل مالحظــه مواجه 

شده است.  تسنیم 

مصوبه ویژه دولت؛ 

تثبیت قیمت 1۰ کاالی اساسی تا پایان رمضان 14۰۲
همزمان با نوسانات نرخ ارز در بازار، رئیس کل بانک مرکزی 
اعالم کرد بانک مرکزی و صرافی ها اقدامات مشترکی در 

احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می دهند.
محمدرضا فرزیــن رئیس کل بانک مرکــزی در فضای 
مجازی نوشت: بانک مرکزی و صرافی ها اقدامات مشترکی 
در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می دهند. بانک 
مرکزی زین پس به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ 
ســاز خواهد بود. در همین حال دالر توافقی از معامالت 
بازار متشکل ارزی حذف شده است و صراف ها می گویند: 
هنوز بخشنامه ای از بانک مرکزی نیامده و  نمی دانیم ارز 

را با چه نرخی به مردم بفروشــیم! از دیروز عنوان توافقی 
از معامالت دالر و یوروی بازار متشکل ارزی حذف شده 
و همین امر خریداران ارز و صراف ها را دچار سردرگمی 
کرده است. پیش از این نیازهای ارزی مردم در صرافی ها 
براساس معامالت توافقی دالر و یورو پوشش داده می شد. 
از اواخر خرداد سال 1۴۰1 بانک مرکزی برای ساماندهی 
بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی ها، صرافی های معتبر 
و صادرکننــدگان، بازار توافقی عرضــه و تقاضای ارز را 
راه اندازی کرد و امکان معامالت توافقی ارز در صرافی ها و 

بازار متشکل ارزی نیز فراهم شده بود.  تسنیم

با محوریت مدیریت بازار ارز صورت می گیرد 

اقدامات مشترک بانک مرکزی و صرافی ها

چالش جدیدی برای مصرف کنندگان واقعی خودرو

 بلوکه شدن وجه خودروها
راه حل غلط برای صورت مسئله ای غلط

با اجرایی شدن شرط بلوکه شدن وجه خودروها در طرح های فروش خودروسازان 
به  عنوان پیش شــرط ثبت نام که با هدف واقعی تر شدن تقاضاها و حذف دالالن 
شــکل گرفته، عالوه بر اینکه به نظر می رسد، دالالن را حذف نخواهد کرد بلکه 
بــرای همان متقاضیانی که مصرف کننده واقعی هســتند هــم به چالش جدید 

تبدیل خواهد شد.
گروه خودروسازی سایپا در آخرین طرح فروش خود در قالب پیش فروش یکساله 
برای چهار محصول خودرو، شرط تعریف حساب وکالتی را اجرایی کرد. بر اساس 
این شــرط که با هدف واقعی تر شــدن تقاضا و حذف تقاضاهای کاذب در نظر 
گرفته شده دالالن از این چرخه کنار رفته و مصرف کننده واقعی از این فروش ها 
بهره مند خواهند شد.بر اساس این محدودیت، تنها افرادی )البته تنها متقاضیات 
عادی( که وجه خودرو در حساب بانکی آن ها موجود و توسط بانک مسدود شده 

است، می توانند در فرآیند ثبت نام شرکت کنند.
هر چند که نهادهای ذی ربط این محدودیت  را با این هدف برنامه ریزی کرده اند 
که شرایط برای مصرف کننده واقعی مهیا شود و تقاضاها به سمت واقعی تر شدن 
حرکت کند، اما موضوع مهمی که در این تصمیم دیده نشده این است که تعداد 
بســیاری از ثبت نام کنندگان که از قضا همین مصرف کننده های واقعی هستند و 

تــوان خرید از بازار آزاد ندارند و از همین روی بارها و بارها در صف انتظار برای 
برنده شــدن باقی مانده اند، منتظر هستند تا چنانچه قرعه به نام این افراد افتاد 
و برنده این بخت آزمایی شــدند، برخی سرمایه های خود همچون طالی خود یا 
همســران، خودرو قبلی )که مشمول شرایط فرســودگی هم نیست تا بتواند از 
ظرفیت طرح جایگزینی خودروهای فرسوده استفاده کند( و... بفروشند و ثبت نام 
خود را نهایی کنند. با اعمال این شــرط هم، باز همان دالالن ســرمایه داری که 
پیــش از این اقدام به خرید کارت ملی های اجاره ای می کردند، وجه خودرو را به 
حســاب اجاره کننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبت نام کنــد؛ بنابراین باز هم 
صف قرعه کشی پر از دالالن سرمایه دار خواهد ماندحال با اعمال این محدودیِت 
تضمیمن وجود وجه خودرو در حســاب مشتری، اگر مصرف کننده واقعی دیگر 
ســرمایه خود را فروخت و برنده نشــد و با توجه به شــرایط اقتصادی فعلی که 
ارزش ریال کمتر می شود، چه تکلیفی خواهد داشت؟. این فرد دیگر نمی تواند با 
آن پول، همان طال یا کاالی دیگر خود را خریداری کند! بر این اســاس با اعمال 
این شرط هم، باز همان دالالن سرمایه داری که پیش از این اقدام به خرید کارت 
ملی های اجاره ای می کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره کننده واریز خواهند 
کرد تا بتواند ثبت نام کند؛ بنابراین باز هم صف قرعه کشی پر از دالالن سرمایه دار 

خواهد ماند؛ بنابراین  التاری ملی، همان التاری ملی خواهد بود.
در این رابطه امیرحســن کاکایــی- عضو هیات علمی گروه مهندســی خودرو 
دانشگاه علم وصنعت و کارشناس صنعت و بازار خودرو کشور- اظهار کرد: زمانی 
که صورت مســئله غلط اســت، راه حل ها هم غلط خواهد بود و این اشــتباهات 
مــدام بیش از پیــش خواهد بود. در اینجا صورت مســئله غلط این اســت که 
می خواهیم با رانت دهی به مردم، مشــکل مردم را حل کنیم.صورت مسئله غلط 

این اســت که می خواهیم با رانت دهی به مردم، مشــکل مردم را حل کنیموی 
افزود: قیمت گذاری دســتوری را طراحی می کنیم، صــف برای خرید و دریافت 
رانت شــکل می گیرد. سپس صف ها خیلی طوالنی و قرعه کشی به  راه می افتد؛ 
در قرعه کشی ها سیســتم ها زیر بار تقاضای بسیار تاب نیاورده، تعداد سیستم ها 
بیشــتر و زمان ثبت نام تمدید می شود؛ سپس یکباره 1۰ میلیون متقاضی ثبت  
می شود که قابل توجه است و امکان پاسخگویی به آن وجود ندارد و به دنبال آن 

شرط جدیدی تعریف می شود.
این کارشــناس خودرویی کشــور تصریح کرد: کال این مسیر مردم را به سمت 
نابودی می کشــاند. در این میان هرگونه تصحیحی هم که قرار است انجام شود، 
خواســته یا ناخواسته عده ای متحمل ضرر می شوند. بر اساس برآوردها، مجموع 
افرادی که امکان ثبت نام داشته اند، 11 میلیون نفر بوده است که از این تعداد 1۰ 
میلیون نفر برای شرکت در این التاری ثبت نام کرده اند که نشان می دهد میزان 
رانت از همیشه باالتر رفته است. کاکایی گفت: دور از انتظار نیست که در مرحله 
بعدی همین 11 میلیون نفر باز هم توســط دالالن رصد می شوند و با اجاره کد 
ملی آن ها و واریز وجه خودرو به حساب آن ها، اقدام به ثبت نام می کنند؛ بنابراین 
مســلماً این راه حل هم با توجه به صورت مســئله غلط، غلط است. اما از سوی 
دیگر می توان گفت با اعمال آن پیش بینی می شود که حداقل بخش عمده ای از 
تقاضاها ریزش داشته باشد و شانس مشتری واقعی کمی بیشتر خواهد شد. بنده 
تاکید می کنم که مسیر و اصل ماجرا اشتباه است، اما در ظاهر مصرف کننده وارد 
چرخه می شود.کاکایی ضمن اشاره به عدم توازن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: در 
این میان عالوه بر اینکه بازار خودرو و همچنین بازار ســرمایه را بر هم می زنند، 

عدالت اجتماعی را هم زیر سوال می برند.  ایسنا


