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«ایران» از «طرح فروش خودرو در بورس کاال» گزارش میدهد

معاون اول رئیس جمهوری:

اصلیترین منبع توسعه کشور
در سالهای آینده ،منابع نفت و گاز است

تک خـــــبر

کوچ از جاده مخصوص به خیابان طالقانی
مرجان اسالمیفر
خبرنگار

قــرار اســت جــاده مخصوصیهــا بــرای
فــروش خودرو بــه خیابان طالقانــی بروند
و خودروهای تولیدی خــود را به جای آنکه
به صــورت مســتقیم به مــردم بفروشــند،
در بــورس کاال عرضــه کننــد .از زمانــی کــه
ایــن طرح مطرح شــد ،موافقان و مخالفان
روبهروی هم صف کشــی کردند .مخالفان
عنوان می کنند کــه دراین طرح متقاضیان
واقعــی خــودرو ضــرر خواهند کرد چــرا که
دیگر خبری از پیــش فروش با قیمت های
پایین نیست.همچنین موافقان میگویند
میــان بــد و بدتــر قــرار گرفتهایــم ،فــروش
خــودرو در بورس کاال برای ما حکم فاصله
گرفتــن از قیمتگــذاری دســتوری را دارد و
اینکه خــودرو با قیمتهــای واقعیتری به
دســت مصرفکنندگان میرســد .در حال
حاضــر قیمــت خــودرو در بــازار بــا قیمت
کارخانه فاصله معناداری پیدا کرده اســت
و بعضــاً بــه بیــش از  300میلیــون تومــان
رسیده اســت .در این میان صنعت خودرو
بینصیب از گرانیها اســت و مجبور اســت
بــا وجــود افزایــش قیمــت ارز و نهادههای
تولید بــر اســاس قیمتهای تعیین شــده
شــورای رقابت خودرو را به فروش برســاند
و چه بسا به قول خودشــان (خودروسازان)
فروش به این شــکل ســبب زیــان و کاهش
تولید شده است .حال از این فاصله دالالن
و ســودجویان بهرههــای چنــد میلیونــی
میبرنــد .قطعــه ســازان وخودروســازان
کــه همواره دســت بــه دامن طــرح فروش
خودرو در حاشــیه بازار بودنــد با رأی منفی
وزارت صمــت و مجلــس روبــهرو شــدند و
بــه ناچــار طــرح فــروش خــودرو در بورس
کاال را پذیرفتنــد تــا از این طریــق زیانهای
خود را به حداقل برســانند و از طرفی برای
ســودجویان ســدی ایجاد کننــد .آنگونه که
عنــوان میشــود طــرح جدیــد مجلــس که
هنوز در هرم سبز(مجلس شورای اسالمی)
اســت میتوانــد آرامــش را به بــازار خودرو

برگردانــد .در مورد طرح فــروش خودرو در
بورس کاال از کارشناســان صنعت خودرو و
بورس کاال نظرخواهی انجــام دادیمکه در
ادامه میآید:
ëëکاهشالتهاببازارخودرو
اصغر خسروشاهی نایب رئیس انجمن
سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو
درباره اینکه طرح مجلس برای ساماندهی
قیمت خــودرو تا چه حد میتوانــد اثرگذار
باشــد و آیــا ایــن امــر میتوانــد بــه آرامش
بــازار خودرو منجر شــود به «ایــران» گفت:
«طرح عرضه خــودرو در بــورس کاال که در
کمیســیون صنایــع مجلــس و کمیتههــای
تخصصــی تهیه شــده اگــر به درســتی اجرا
شــود میتوانــد از التهــاب بــازار خــودرو و
قیمتهای نجومی فعلی بکاهد؛ طرح یاد
شده در وزارت صمت نیز مورد بررسی قرار
گرفته است».
او بــا بیــان اینکــه طــرح فروش خــودرو
در بــورس کاال مقولــهای جدیــد اســت کــه
تاکنــون در کشــورمان و یــا حتی کشــورهای
دیگر تجربه نشــده است ،تصریح کرد« :در
جزئیــات این طرح مشــکالت و ابهامهایی
وجــود دارد که باید بررســیهای دقیقتری
صورت گیرد تا در حین اجرا مشــکلی پیش
نیاید از اینرو ضروری است که کارشناسان
بورس در به ســرانجام رسیدن طرح مذکور
مشاورههای کارشناسی بدهند».
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات
و مجموعههــای خــودرو افــزود« :در مــورد
اینکه خودرو در بورس کاال به مشتری نهایی
فروخته میشود و آیا میتوان با این فرمول
پیش فروش خودرو انجام داد ،ابهامهایی
وجــود دارد کــه بایســتی در طــرح فــروش
خودرو در بورس کاال مدنظر قرار گیرد؛ طی
سالهای اخیر بورس کاال به صورت شرکت
به شرکت فعالیت کرده است یعنی کاالی
یک مجموعه به تولیدکننده میانی رســیده
اســت اما در مــدل جدید قرار اســت کاال به
مصــرف کننــده نهایــی برســد ،از همین رو
بــرای آنکه چالشــی ایجاد نشــود بایســتی

موارد عنوان شده مورد توجه قرار گیرد».
او گفــت« :قبل از آنکه مجلس نســبت
به طرح فروش خودرو در بورس کاال اقدام
کند ،موضوع قیمتگذاری خودرو توســط
سازمان حمایت و فروش خودرو  5درصد
پایینتر از حاشــیه بازار مطرح شد ،اما قوه
مقننــه این امر را نپذیرفــت و اعالم کردند
بــرای آنکــه قیمتهــا جهش پیــدا نکند
عرضه خودرو در بورس کاال بهترین راهکار
اســت ،ایــن موضــوع آن چیــزی نیســت
که صنعــت قطعهســازی و خودروســازی
پیگیــری میکردنــد امــا بایــد پذیرفت که
طــرح مجلس بــرای آنکه قیمــت خودرو
از شــرایط قیمتگــذاری دســتوری خــارج
میشــود بهتــر اســت چــرا کــه تاحــدودی
قطعهســازان و خودروسازان از زیان خارج
میشوند».
ëëباطرحمجلسموافقیم
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات
و مجموعههــای خــودرو خاطرنشــان کرد:
«در طــرح فــروش خــودرو در بــورس کاال،
قیمــت خودروها توســط ســازمان حمایت
تعییــن و شــورای رقابــت کنــار گذاشــته
میشــود و در ایــن میــان رقمی کــه خودرو
باالتر از قیمت ســازمان حمایت در بورس
کاال(بــر اســاس عرضه و تقاضــا) فروخته و
به خزانــه دولت واریز میشــود و از آن پول
به شــرکتهای خودروسازی و قطعهسازی
بــرای توســعه صنعت خــودرو تســهیالت
پرداخــت میشــود ».او ادامــه داد« :زمانی
کــه نمایندگان مجلس میخواســتند طرح
فــروش خــودرو در بــورس کاال را بررســی
کنند ،از قطعهسازان و کارشناسان این حوزه
نظرخواهی کردند و ما هم موافقت خود را
برای اجرای آن اعالم کردیم».
بر اســاس این طــرح تمــام خودروهای
تولیــد داخــل صرفــاً از طریــق بــورس کاال
عرضــه میشــوند و خریــداران خــودرو در
بــورس حــق فــروش خــودرو را تا دو ســال
بعــد نخواهند داشــت و خریــداران خودرو
تا بــازه زمانــی دو ســاله ملزم بــه پرداخت

مالیات ســنگینی خواهند شــد و این امر در
مورد تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر
داخلی و برخی خودروهای خارجی صدق
خواهــد کــرد .در این میان هرکس در ســال
فقــط یک خــودرو از یــک مــدل میتواند از
بورس خریداری کند .در بورس کاال ،خودرو
بــا قیمــت تمــام شــده و واقعــی معاملــه
میشود و قیمت پایه را سازمان حمایت از
مصرف کننده مشخص میکند.
ëëدالالنمیروند
محمدرضــا نجفــی منــش کارشــناس
صنعت خودرو درباره طرح فروش خودرو
در بورس کاال که نمایندگان مجلس اصرار
به اجرای آن دارند به «ایران» گفت« :برای
اجرای موفقیتآمیز طرح یاد شده چندین
جلســه کارشناســی بــا نماینــدگان مجلس
داشــتیم که بعضاً برخی از جلســات بیش
از دو ســاعت و نیم بود ،در جلســات ،تمام
موارد مورد بررســی قــرار گرفت که در زمان
اجــرا شــاهد کمتریــن مشــکل باشــیم؛ بــه
هــر ترتیب طرح فــروش خــودرو در بورس
کاال مقولــه جدیدی اســت و تاکنــون انجام
نشــده اســت ».او ادامه داد« :قطعه سازان
و خودروســازان اصــرار بــر ایــن داشــتند که
قیمــت خــودرو توســط ســازمان حمایــت
تعییــن شــود و فــروش خــودرو  5درصــد
پایینتر از حاشــیه بازار باشد همان اتفاقی
کــه دهــه  70و  80اجرایــی شــد و قیمــت
خودرو با شیب مالیمی کاهش یافت اما به
دالیلی نمایندگان مجلس و وزارت صمت
ایــن امــر را نپذیرفتنــد و در نهایــت طــرح
فروش خــودرو در بورس کاال مطرح شــد و
مورد موافقت قرار گرفت».
کارشــناس صنعــت خــودرو گفــت:
«زمانــی کــه یــک شــرکت خودروســاز
پیشفروش  8هزار خودرو را اعالم میکند،
2میلیون نفر ثبت نام میکنند ،حال سؤال
این است که  2میلیون نفر متقاضی خودرو
هستند ،به طور قطع چنین نیست 80 .تا 90
درصــد افرادی که خودرو ثبت نام میکنند
تنها به فکر گرفتن ،فروش خودرو و کســب

منع قانونی وجود ندارد

محمد جمالی کارشــناس بورس درباره اینکه اگر خودرو وارد بورس کاال شود،
خودروسازان امکان پیشفروش خودرو را دارند یا خیر به «ایران» گفت« :منع
قانونی برای پیش فروش خودرو توســط شــرکتهای خودروســازی در بورس
کاال وجود ندارد و اکنون نیز بورس کاال در قالب ســلف فروشی این کار را انجام
میدهد؛ در ســلف فروشیها خریدار پول را کامل پرداخت میکند و فروشنده
در مدت یک الی دو ماه کاال را پرداخت میکند اما این زمان میتواند یکساله
باشــد ».او ادامه داد« :در بورس کاال ،محصول بین شرکتها معامله میشود
ولــی در زمینــه خــودرو قرار اســت مصرف کننده نهایــی کاال را خریــداری کند،
در ایــن مورد هیچ مشــکلی وجود نــدارد و میتوان فرآینــد آن را تنظیم کرد».
کارشــناس بورس درباره اینکه حضور خودرو در بورس کاال تا چه حد میتواند
بــه آرامــش بــازار کمک کنــد ،تصریح کــرد« :تفاوت قیمــت خودرو در بــازار و
کارخانه بسیار زیاد است و این اختالف قیمت سبب شده دالالن و سودجویان
سود میلیونی ببرند؛ بدین جهت اگر سازوکاری برای موضوع قیمت خودرو در
نظر گرفته شــود بازار خودرو رویه مناســب و معقولی بــه خود خواهد گرفت و
ســرمایههای مردمی به ســمت دالل بازی و سودجویی برخیها نمیرود ولی
اگر میخواهیم میزان اثرگذاری طرح مجلس را ســنجش کنیم ضروری است
که جزئیات این طرح بررسی شود».

سود هستند؛ چرا که میبینند روزانه ارزش
پولشــان کاهش پیدا میکند و بدین جهت
خــودرو را بهتریــن راهکار بــرای حفظ پول
خود میدانند».
او خاطرنشــان کــرد« :بــرای اینکه طرح
فــروش خــودرو در بــورس کاال بــه صــورت
موفق اجرا شود نیازمند مشاوره کارشناسان
بورس هستیم؛ به هر ترتیب روش یاد شده
اگر به درستی اجرا شود میتواند به تنظیم
بــازار خودرو و جلوگیری از دالل بازی منجر
شــود؛ بورس کاال محل خوبی برای کشــف
قیمت است».
بعــد از اجرایــی شــدن ایــن طــرح،
خودروســاز و واردکننده خودرو حق عرضه
خــودرو در خارج از بســتر معامالتی بورس

برش

جلسه شورای عالی انرژی پیش از ظهر دیروز (دوشنبه) به ریاست
معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،اسحاق جهانگیری در این
جلسه با تاکید بر ضرورت توسعه بخش انرژی بویژه نفت و گاز در
کشور گفت :بدون تردید اصلیترین منبع توسعه کشور در سالهای
آینده منابع نفت و گاز خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری افزود :البته اتکای بودجه دولت به
درآمدهای نفتی باید کاهش پیدا کند اما توسعه 20سال آینده کشور
چــه در بخش صنعتی و چه غیر صنعتی باید با اســتفاده از منابع
نفــت و گاز باشــد .وی ادامه داد :با این دورنمای 20ســاله ،توســعه
صنعت نفت و گاز کشور باید به گونهای باشد که بتواند ساالنه  70تا
 100میلیارد دالر به اقتصاد کشور کمک کند و این یعنی باید عالوه
بر تأمین نیازهای داخلی بتوانیم تولید مازاد را به کشــورهای دیگر
صادرکنیم.
جهانگیریباتأکیدبراینکهبایدبرایتحققبهینهسازیمصرف
انــرژی ،اصالحــات جــدی و اساســی در بخشهــای مصرفکننده
اصلــی انــرژی صورت گیرد ،گفت :بایــد در بخشهایی نظیر تولید
خــودرو ،لــوازم برقــی ،ســاختمان و حمــل و نقــل عمومی شــاهد
اصالحات و تغییراتی جدی باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از وزارت نفت ،سازمان
برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط برای تدوین طرح جامع
انرژی کشور ،افزود :تدوین طرح جامع انرژی کشور اقدامی ارزشمند
است که باید هر چه سریعتر نهایی شده و به عنوان راهبرد اصلی در
حوزه انرژی در دستور کار بخشهای مرتبط قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه برای اجرای مناســب طرحها و برنامههای
مختلــف باید الزامات اجــرای هر طرح را نیز بــه دقت مدنظر قرار
دهیم ،خاطرنشان کرد :باید به واقعیتهای اقتصاد کشور و شرایط
زندگــی مردم نیز توجه کنیــم چرا که اگر این واقعیتهــا را در نظر
نگیریم،ممکن است اجرای تصمیمات بزرگ با تأخیرمواجه شود.
جهانگیری با اشــاره به اینکه مصرف بی رویه آب در کشور
باعث شــده که کمبود منابع آب به یکی از چالشهای اصلی
پیش روی کشور تبدیل شود ،تصریح کرد :در بخش انرژی نیز
ایران جزو نخستین کشــورهای دارای ذخایر نفت و گاز جهان
است اما پیشبینیها نشان میدهد که به دلیل مصرف باالی
انــرژی ،در  20ســال آینــده ممکن اســت بــا تراز منفــی انرژی
مواجه شــویم که الزم است دستگاههای مسئول نظیر شورای
عالــی آب ،وزارت نیرو و وزارت نفــت برنامههای بلندمدت و
قابــل اجرا برای بهینهســازی مصــرف انرژی و اصــاح الگوی
مصرف تدوین کنند.
در ایــن جلســه همچنیــن بیــژن زنگنــه ،وزیر نفت بــر ضرورت
بهینهســازی مصرف انرژی در کشور تأکید کرد و گفت :بهینهسازی
مصرف انرژی امروز یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است و رکن
اصلی اجرای آن ،مشارکت مردم و همه دستگاههای مرتبط است.
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را نخواهنــد داشــت .همچنیــن براســاس
ایــن طــرح ،نیــروی انتظامی مکلف شــده،
خودروهــای مشــمول ایــن طــرح را کــه در
خارج از بورس عرضه و معامله میشــوند
پالک نکند ،ازاینرو ،بازار خودروهای دست
اول ،منحصراً بستر معامالتی بورس کاالی
ایــران خواهد بود .براســاس طرح مجلس،
مــدل خودرویــی که شــمارگان تولیــد آن با
تمــام گونههایش ،در طول  ۱۲ماه گذشــته،
مجموعــاً از  ۵هزار دســتگاه تجــاوز نکند از
الــزام به عرضه در بورس مســتثنی اســت.
همچنین شــرکت خودروسازی که مجموع
کل تولیــدش در طول  ۱۲ماه گذشــته ،از ۱۰
هزار دســتگاه خودرو تجاوز نکند از الزام به
عرضه در بورس مستثنی است.

