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تحویلخودروسرعتگرفت

صندوقملییاقلکدولتها؟!

بررسی آمار تولید خودرو توسط دو خودروساز
بزرگکشورحاکیازآناستکهتعدادخودروی
ناقصکفپارکینگخودروسازانازابتدایسال
تا 22اردیبهشت درمقایسهبامدتمشابهسال
قبل  56درصد کاهش یافته و این رقم از بیش
از  122هزار خودرو در بازه زمانی یادشده در
سال  1400به بیش از  54هزار خودرو رسیده
است.همچنینخودروسازانبهنسبتباکاهش
تعهدات خود ،همزمان آمار تحویل (فاکتور)
خودرو را افزایش و تعهدات معوق را نیز تا حد
زیادیکاهشدادهاند(.خبرگزاریفارس)

روز گذشته سه مقام مسئول با انتقاد از تبدیل
شــدن صــنــدوق توسعه ملی بــه قلک دولــت
خواستاراستقاللاینصندوقازدولتشدند  .
به گزارش ایسنا ،رئیس هیئت عامل صندوق
توسعه ملی در همایش «ثروت ملی و عدالت بین
نسلی»باانتقادازفشاربودجهایکهطیسالها
بر صندوق وجود داشته و منابع آن را دولتها در
اختیار گرفتهاند ،گفت :اواخر هر سال حداقل
سه ماه بودجه در مجلس و کمیسیون تلفیق
بررسی می شود ،اما نهایت ،آن چه که در دستور
کار قرار میگیرد با کسری مواجه است و برای
تامین آن سراغ صندوق توسعه ملی می روند.
وی افزود :چرا باید بودجه طوری باشد که هنوز
سه ماه از سال نگذشته وزیری به من نامه بزند
که  22.5همت (هزار میلیارد تومان) کسری
بودجه دارم و به من پول بدهید؟ وی خطاب به
این قبیل مسئوالن گفت :ما نمی توانیم بودجه
جاری و بودجه عمرانی را تامین کنیم .ما بورس
و بانک هم نیستیم که هر وقت دچار زیان شد یا
پول کم آورد می گویند صندوق توسعه ملی آن را
جبران کند .غضنفری با انتقاد از برداشت های
دولتهاازصندوقتوسعهگفت:صندوقتوسعه
ملیبایدزیرنظرسرانقوامدیریتشودنهاینکه

آمارهای عجیب و خواسته های غیرمنطقی منجر به هدررفت منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل شدن آن به قلک تامین کسری بودجه شده است

بازار خبر

ثبت نام جاماندگان سهام عدالت
تا پایان خرداد امسال
مهر  -رئیس سازمان خصوصی سازی از ثبت نام
جاماندگان سهام عدالت و تعیین افراد مشمول تا
پایانخردادامسالخبرداد.حسینقربانزادهدر
نشست خبری اظهار کرد :بر اساس قانون بودجه
امسال دولت مکلف به واگذاری سهام عدالت به
همه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
است که این سهام را ندارند .همچنین برای دیگر
افراد تا دهک ششم نیز کارگروهی با همکاری
وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیتشکیلمیشود
تا سازوکار شناسایی افراد مستحق دریافت سهام
عدالت را تعیین کند .وی افزود :مالک تشخیص
افراد مشمول سامانه جامع بانک اطالعات رفاه
ایرانیان وزارت تعاون است .تا پایان خرداد این
ارزیابی را خواهیم داشت که چه کسانی مشمول
ثبت نام جاماندگان سهام عدالت باشند.

عمومی غیر دولتی و (تحت) حاکمیت دولت
اختصاص یافته و عم ً
ال  15درصــد به بخش
خصوصی رسیده است .وی یادآور شد :دولتها
بیش از آن چه که از درآمدهای نفتی به صندوق
توسعه ملی واریز کنند تا دو برابر آن را برداشت
کرده اند که این فرایند نیاز به اصالح دارد.
▪هیئت عامل صندوق توسعه مثل داوران
پینگ پنگ شدهاند

در هیئت امنای آن حتی وزیران حضور داشته
باشند که خود ذی نفع هستند .رئیس هیئت
عامل صندوق توسعه ملی به خواستههای غیر
منطقی درخصوص هزینه منابع صندوق توسعه
ملی اشاره کرد و گفت :اتاق بازرگانی به ما نامه
زده که تسهیالت ارزی که سال ها پیش با نرخ
حــدود  ۴۰۰۰تومان به آن ها پرداخت شده
اکنون با همان نرخ پس بدهند؛ آقای شافعی!
(رئیس اتاق بازرگانی ایران) آیا شما حاضرید
خانه ای که  ۱۰ســال پیش خریدید با همان
قیمت به ما بدهید یا کارخانه ای که  ۱۰سال
پیش ایجاد کردید با همان قیمت به صندوق

گالیه از اطاله  2ساله پروانه ساخت مسکن
حسین بــردبــار :مدیر عامل اتحادیه
تعاونی های عمرانی شهر تهران از اطاله
تا دو سال صــدور پروانه ساخت مسکن
توسط شهرداری ها انتقاد کرد .به گزارش
خــراســان ،خشایار باقرپور در نشستی
خــبــری در محل ســالــن همایش های
صداوسیما با بیان این که در شهرداری ها
با اطاله زمان صدور پروانه ساخت گاهی تا
دو سال؛ نوعی تورم پنهان ایجاد می کنند؛
تصریح کرد :در کشوری که تورم باالی40
درصدی دارد ،اطاله صدور پروانه ساخت
تمام محاسبات را به هم می ریزد ،لذا وقتی
اشخاص حقیقی و حقوقی در مسکن

سرمایه گــذاری می کنند ،ســود زیــادی
را در نهایت بــرای خودشان در نظر می
گیرند ولی در تعاونی ها چنین شرایطی
وجود ندارد.
وی خواستار افزایش فرهنگ تعاون در
میان مردم و قشرهای گوناگون جامعه
همراه با نظارت بر عملکرد تعاونی ها شد
و درخصوص افزایش قیمت ها در شرایط
کنونیگفت:چرانمیخواهیمقبولکنیم
که قیمت هر کاالیی متاثر از هزینه تمام
شده برای آن است  ،نباید به این مقوله تک
بعدی نگاه کنیم.هزینه مسکن نیز با تورم
رایج افزایش می یابد.

توسعه ملی واگذار کنید .چرا مثل بچه ها با ما
حرف می زنید؟!
▪دولتها دو برابر پولی را که دادند بردند

در این همایش پورابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس نیز با ارائه گزارشی از عملکرد
صندوق توسعه ملی در این سال ها اعالم کرد که
در این  10سال 126 ،میلیارد دالر به صندوق
آمده که  10میلیارد آن با مصوبه مجلس به ریال
تبدیل شده است ،اما باید توجه داشت که از این
مبلغ 65،درصد در اختیار دولت قرار داشته و از
 35درصد باقی مانده 20 ،درصد به نهادهای

در بخش دیگر این همایش ،بذرپاش -رئیس
دیــوان محاسبات – با انتقاد از هیئت عامل
صندوق در  10سال گذشته گفت :متاسفانه
اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی مثل
داورهای یک بازی پینگ پنگ شدهاند که یکی
توپ را میزند و دیگری میگیرد .این جا این
سوال مطرح است که در این  ۱۰سال که حدود
 ۱۰۰میلیارد دالر از منابع صندوق پرداخت
شده چند درصد با نظر هیئت عامل خرج شده
اســت؟! بذرپاش همچنین صندوق را خزانه
دولت دانست و گفت :متاسفانه در این سالها
کمترین منابع به صندوق واریز شده و دولتها
به سمت کسری بودجه از منابع آن حرکت
کردهاند.

فراخوان برای ثبت نام متقاضیان جدید و جاماندگان یارانه
سازمان هدفمندسازی یارانهها در راستای اجرای
تکالیف مقرر در قانون بودجه  ۱۴۰۱کل کشور،
ثبتنام از متقاضیان دریافت یارانه شامل افراد
جدید و جامانده را بهصورت الکترونیکی آغاز
کرد .سرپرستان خانوارهایی که تاکنون از گرفتن
یارانه جاماندهاند یا متقاضی جدید دریافت یارانه
هستند ،ابتدا الزم است برای کسب اطالع از
آخرین وضعیت ثبت نام خود کد دستوری #کد
ملی* *4*43857را شماره گیری و سپس
با مراجعه به نشانی اینترنتی  my.gov.irبرای
ثبت درخــواســت بــرقــراری یــارانــه خــانــوار خود
اقــدام کنند .زمان ثبتنام از متقاضیان جدید
یارانه و جامانده بر اســاس آخرین رقــم سمت

راست کدملی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه
 ۲۷و  ۲۸اردی ــب ــه ــشــت ۱۴۰۱ ب ــرای اعــداد
زوج و همچنین روزهـــای پنج شنبه و جمعه
 ۲۹و  ۳۰اردیبهشت  ۱۴۰۱برای اعداد فرد
از طریق این درگاه است.
درصورتی که این متقاضیان به هر دلیلی موفق
به انجام ثبتنام در روزهــای یادشده نشوند،
ت و یک
میتوانند در روزهای شنبه  ۳۱اردیبهش 
شنبه یکم خرداد  ۱۴۰۱برای ثبتنام خانوار
خود اقدام کنند .شایان ذکر است ثبتنام پس از
این تاریخ متوقف نخواهد شد و تاریخ جدید برای
افرادی که در زمان مقرر موفق به ثبتنام نشوند،
متعاقب ًا اعالم میشود.

گزارش خبری

آغاز نخستین عرضه یکپارچه
خودروسازان با حضور  30خودرو
معاون وزیر صمت :می توان فقط یک
خودرو توسط هر کد ملی ثبت نام کرد
نخستین نوبت ثبت نــام در سامانه یکپارچه
تخصیص (قرعه کشی) خودرو سرانجام دیروز
و از طریق پایگاه به نشانی « https://sale.
 »iranecar.comآغــاز شــد .طبق اعــام این
پایگاه ،این ثبت نام به مدت یک هفته ادامه خواهد
داشت و تاکید شده که تقدم و تاخر در زمان ثبت
نام تاثیری در شانس برنده شدن کاربران در
قرعه کشی نخواهد داشت .به گزارش خراسان،
نگاهی به این سامانه نشان می دهد که تعداد
خودروها و خودروسازان در این سایت نسبت به
روزهــای قبل از آن ،افزایش یافته و  30خودرو
از شش خودروساز یعنی ایــران خــودرو ،سایپا،
بهمن موتور ،کرمان موتور ،مدیران خودرو و آرین
پارس موتور عرضه شده اند .خودروهای عرضه
شده کنونی عبارت اند از دناپالس ،رانا پالس،
پــارس ،پژو  ،206تــارا ،هایما اس  ،7پژو 207
آی ،هایما اس  ،5سورن پالس از ایران خودرو،
کوییک دو رنگ ،تیبا ،کوییک با رینگ فوالدی،
تیبا  ،2ساینا ،کوییک اس ،ساینا اس از سایپا،
فیدلیتی و دیگنیتی از بهمن موتور ،جک جی  4و
جک اس  5از کرمان موتور ،تیگو ( 8کالسیک و
پرو) ،ام وی ام ایکس ( 22معمولی و پرو) ،ام وی
ام ایکس  ،33تیگو  IE( 7و پرو) ،ام وی ام ایکس
 ،55آریزو  5توربو از مدیران خودرو و الماری ایما
از آرین پارس موتور.
به گزارش ایسنا به نقل از منطقی معاون صنایع
حمل و نقل وزیــر صمت ،عرضه خــودرو در این
سامانه هر سه یا چهار ماه یک بار انجام خواهد
شد و در هر مرحله ۲۰۰ ،تا ۳۰۰هزار دستگاه
خودرو میتواند تخصیص یابد .از جمله شرایط
ثبت نام در قرعه کشی خودرو ،می توان به ثبت
نام فقط یک خودرو توسط هر کد ملی و نیز شرکت
نکردن تا دو دوره در طرح های فروش در صورت
ثبت نام و برنده شدن و واریز نکردن وجه ،اشاره
کــرد .در ایــن حــال ،دیــروز برخی از مخاطبان
خراسان از دیــر بــاز شــدن برخی صفحات این
سایت در هنگام انتخاب و ثبت نام خودرو انتقاد
کرده اند.

