
در طول سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲، بیش از ۲ میلیارد دالر 
نیمه  آماده تحت عنوان قطعات و اجزای  خودرو آماده و 
 ۹۶-۱۳۸۰ دوره  مجموع  در  شد.  وارد  کشور  به  خودرو 
حدود ۲۰ میلیارد دالر خودرو آماده و نیمه  آماده با استفاده 
از کدهای تعرفه )غیر استاندارد ایجاد شده توسط گمرک 
ایران( به کشور وارد گردید. این حجم از واردات در آمار 
خودرو  و  اجزاء  و  )قطعات  خودرو  گروه  ساالنه  و  ماهانه 
آماده( گمرک ایران و دیگر مراجع رسمی درج نمی گردد 
و کدهای تعرفه تجاری مورد استفاده )**۹۸۸۷( در هیچ 

کشور دیگر وجود ندارد و استفاده نمی  شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، متن گزارش هشتم حسین 

راغفر و احسان سلطانی به این شرح است:
این شائبه که دولت در تسخیر احزاب سیاسی و قوم و خویشان 
است؛ قوم و خویشانی که مدیران و صاحبان بنگاه  های شبه  دولتی 
و شبه  خصوصی هستند با اخبار فسادهای سازمان یافته قوت 

بیشتری می  گیرد.
بنگاه های شبه دولتی و شبه خصوصی برای سرپوش گذاشتن بر 
غارتی که توسط این بنگاه  ها صورت می  گیرد از اصحاب قدرت 
و ثروت کمک می  گیرند و از آسیب  پذیری  های مردم در مقابل 
ایجاد کرد،  وسوسه  هایی که دولت در چند ماه اخیر در مردم 
با دستکاری در  فرصت  های فریب مردم را تکمیل می  کنند و 
باور مردم و تزریق اضطراب در دل و روح آنها، مردم را به سمت 
انتخاب  های غیرعقالنی سوق داده و از این آسیب  پذیری حداکثر 

بهره  برداری را به نفع بنگاه  های غارتی فراهم کرده  اند.
همه این غارتگری  ها با کمک گروهی فریب کار صورت می  گیرد 
که در رسانه  های زرد در خدمت اصحاب قدرت- ثروت با ارائه 
اطالعات گمراه  کننده یا غلط، مردم را وسوسه می  کنند و با فریب 
آنها به نام آزادی بازارها فقط آزادی فریب کاری را امکان  پذیر می-

 کنند.
اصطالح  به  صنعت  ناکارآمدی  و  فساد  موارد  این  از  یکی 
مونتاژ  صنعت  به  تبدیل  است  مدتها  که  است  خودروسازی 
خودروهای بی  کیفیت خارجی شده و با واردات خودروی کامل 
تحت عنوان قطعات منفصله میلیاردها دالر از منابع ارزی حیاتی 
کشور را از تامین نیازهای اساسی مردم قطع کرده  اند و به جیب 

گروهی مونتاژکار بنام تولید ملی کرده  اند.
در حالی که مونتاژ و فروش دو برابر شده است میزان نیروی 
کار قطعه  سازهای داخلی به نصف کاهش یافته چرا که با زد و 
بند، قطعات قابل تولید در داخل را نیز در مواردی وارد می  کنند و 
کارگران قطعه  ساز را بیکار کرده  اند، چون واردات همیشه جذاب تر 

و پردرآمدتر بوده است.
مسئولین عالی رتبه در دولت اشاره می  کنند، وزارت صنایع، توجیه 
تامین ارز دولتی را فراهم می  کند، بانک مرکزی تخصیص می  دهد، 
و گمرک با منحرف کردن کدهای وارداتی تداوم ناکارآمدی را 
تکمیل می  کند. این مدل اقتصادی در منابع علمی اقتصاد سیاسی 
مولفه  هایی دارد که عناوین مختلفی به خود می  گیرند ضمن این 
که به هم مرتبط هستند. تسخیر دولت]1[، الیگارشی]2[ از جمله 

این مولفه  ها هستند.
بر اساس گزارش یک خبرگزاری، پرونده قاچاق قطعات خودرو 
به ارزش ۷۰۰ میلیون دالر در قوه قضاییه تحت بررسی است. 
همچنین متهم این پرونده با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون 
ارائه وثیقه معتبر مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان از بانک ها تسهیالت 
دریافت کرده و قرار است به عنوان افساد فی  االرض محاکمه شود.

این پرونده فقط بخشی از فساد و تخلفات بزرگ و دامنه  دار 
و ریشه  دار در خودروسازی کشور می  باشد که در قالب تخلفات 

گمرکی )قاچاق از مجاری رسمی( اتفاق می  افتد.

تعرفه ه ای  دیوارهای  با  که صنعت خودروسازی  این  به  نظر 
باال )1۰۰ درصد( توانسته توسعه پیدا کند، در جهت مقابله با 
مونتاژکاری نیز تعرفه  های )البته به مراتب کمتر( بر روی قطعات 
و اجزای وارداتی اعمال می  شود. به منظور فرار از پرداخت حقوق، 
واردکنندگان و واحدهای خودروساز  واردات،  مالیات  و  عوارض 
اقدام به کم اظهاری ارزشی )یا تخلفات گمرکی دیگر( قطعات و 

اجزای وارداتی در مبادی ورودی گمرکی می  کنند.
با توجه به داده  های گمرک  های کشورهای صادرکننده و گمرک 
ایران، مغایرت )تخلفات( گمرکی واردات قطعات و اجزای خودرو 
در ۵ سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دالر برآورد می  شود. بررسی 
داده  های سال  های قبل نشان می  دهد که در دوره 1۳۸۰-۹۶ بیش 
از 1۰ میلیارد دالر تخلف کم  اظهاری گمرکی در رابطه با واردات 

قطعات و اجزای خودرو صورت گرفته است.
در طول سال های 1۳۸۰ تا 1۳۸2، بیش از 2 میلیارد دالر خودرو 
آماده و نیمه  آماده تحت عنوان قطعات و اجزای خودرو به کشور 
میلیارد دالر  دوره 1۳۸۰-۹۶ حدود 2۰  در مجموع  وارد شد. 
خودرو آماده و نیمه  آماده با استفاده از کدهای تعرفه )غیر استاندارد 
ایجاد شده توسط گمرک ایران( به کشور وارد گردید. این حجم 
از واردات در آمار ماهانه و ساالنه گروه خودرو )قطعات و اجزاء و 
خودرو آماده( گمرک ایران و دیگر مراجع رسمی درج نمی گردد 
و کدهای تعرفه تجاری مورد استفاده )**۹۸۸۷( در هیچ کشور 

دیگر وجود ندارد و استفاده نمی  شود.
داده  های کشورهای صادرکننده )و به ویژه چین( نشان می  دهد 
که بخش اعظم آن چه در گمرک  های ایران با کدهای تعرفه ه-
ای )**۹۸۸۷( اظهار می  شود، در اصل از کشورهای مبداء تحت 
عنوان خودرو آماده به ایران صادر می  گردد. »منطقه ویژه اقتصادی 
ارگ بم« سکوی اصلی واردات خودروهای چینی است و شرکت-

 های کرمان موتور و مدیران خودرو در مجموع ۵۰ درصد از به 
اصطالح مونتاژ/تولید خودروهای چینی در ایران را به عهده دارند.

این حجم عظیم از تخلفات و فساد گمرکی و اختفای اطالعات 
در یک دوره طوالنی، به منظور حمایت از انحصار بازار خودرو 

توسط بنگاه  های خودروساز و تحت عنوان به اصطالح تولید ملی، 
بدون همکاری و همراهی بخشی از دولت امکان پذیر نیست، خاصه 
آن که معموال مقامات عالی این وزارتخانه در هیئت مدیره بنگاه-

 های خودروسازی بزرگ حضور دارند.
در شش  ماهه اول سال 1۳۹۷، میزان واردات قطعات و اجزاء و 
خودروی نیمه  آماده با 2۳ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل به بیش از 2.۶ میلیارد دالر بالغ گردید که در حدود 1.۵ 
میلیارد دالر آن شامل خودروی سواری نیمه  آماده )به اصطالح 

قطعات منفصله جهت تولید انواع خودرو( می  باشد.
در این مدت خودروسازان مستقر در »منطقه ویژه اقتصادی 
ارگ بم« با 1۶۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، بیش از ۶۰۰ 
میلیون دالر خودروی سواری نیمه  آماده به کشور وارد کردند. 
خودروسازان باالترین سهم از واردات شش  ماهه اول سال 1۳۹۷، با 
سهم 12 درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند که 
بیش از 2 میلیارد دالر از این واردات با ارز دولتی انجام شده است.
با وجود این که خودروسازان بیش از 2۳ درصد نسبت به سال 
قبل قطعات و اجزای خودرو وارد کردند که در حدود ۸۰ درصد 
آن با ارز دولتی می  باشد، با این حال به بهانه تحریم  ها و کمبود 
و گرانی قطعات داخلی و وارداتی، از تعهدات خود سر باز زده و 

افزایش شدید قیمت  ها را به بازار تحمیل کرده  اند.
این در شرایطی است که بخشی از واردات قطعات و اجزاء و 
خودرو آماده از محل پیش  پرداخت دریافتی از مشتریان و با ارز 
دولتی انجام شده است. با این اوصاف به بهانه دخالت نکردن دولت 
در قیمت  گذاری و کنترل بازار، تا کنون دولت در مقابل نکول 
خودروسازان برای عدم ایفای تعهدات خود و همچنین افزایش 
شدید قیمت  ها سکوت اختیار کرده است. زمانی هم که رئیس 
دفتر رئیس جمهور در 21 آذر 1۳۹۷ اعالم می کند که در ستاد 
اقتصادی دولت مطرح شد که قیمت خوردو در کارخانه به صورت 
شناور پنج درصد کمتر از نرخ بازار باشد که این بحث در زمان 
وزارت قبلی وزیر صنایع مطرح شده بود که تاکنون اجرایی نشده 

است.

در صورتی که قیمت خودرو افزایش نیابد؛ خودرو سازان و قطعه 
سازان ورشکست خواهند شد؛ دولت مصمم است قیمت خودرو را 
متعادل کند تا از خودرو سازان حمایت شود. این هم نمونه دیگری 

از دولِت در تسخیر مونتاژکاران خودرو.
 یکی دیگر از مصادیق سرمایه  داری رفاقتی انتصاب  های قوم و 
خویشی در بنگاه  های شبه  دولتی انتصاب افراد سیاسی و منتسبین 
به مقامات ارشد در هیات  مدیره  های بنگاه  های خودروسازی است 
که ده  ها شرکت وابسته به این صنعت را تبدیل به حیاط خلوت 
سیاسیون کرده  اند. عالوه بر ده  ها هزار نیروی کار اضافی که این 
بر 2۷۰۰  بالغ  کرده  اند،  مواجه  شدید  ناکارآمدی  با  را  صنعت 
با دستمزدها و مزایای نجومی در بنگاه  های  عضو هیات  مدیره 
خودروسازی )و وابسته( شبه  دولتی حضور دارند که نه تنها هزینه -
های گزافی بر مصرف  کنندگان داخلی تحمیل می  کنند، بلکه به 
عنوان اصلی  ترین البی  های این صنعِت ناکارآمد در مراکز اصلی 
تصمیم  گیری کشور، تبدیل به اصلی  ترین موانع اصالح و بزرگترین 

عوامل ناکارآمدی شدید این صنعت در کشور شده  اند.
مردم مدتها است که از نقش مجلس و نمایندگان برای نظارت 
و اصالح فرایندها و امور فاسد قطع امید کرده  اند. اکنون این مورد 
آزمون دیگری است در مقابل دستگاه قضایی. آیا اقدامات دستگاه 
قضایی در مقابله با فساد سازمان یافته می تواند کورسویی برای 

بازسازی اعتماد عمومی فراهم آورد؟       
]State capture  ]1 تسخیر دولت یک فساد نظام مند است 
که در آن افراد و گروه ها و احزاب بطور قابل توجهی بر فرایند 
تصمیم  گیری دولت به نفع این افراد و گروه ها اثر می گذارد. به 
عبارت دیگر به وضعیتی اطالق می  شود که گروه های فاسد از نفوذ 
خود بر مقامات درون حاکمیت استفاده می  کنند که تصمیمات 
حکومتی را در جهت حفظ و تقویت موقعیت های اقتصادی خود 

استفاده می کنند.
باال  زیرنویس  در  شده  اشاره  گروه های  به   Oligarch   ]2[
الیگارش و به نظام اقدامات و نفوذ آنها در تسخیر دولت الیگارشی 

اطالق می  شود.

اقتصادی 5

کاهش نرخ ارز سناریو مقابله با تحریم ها بود

یک اقتصاددان با اشاره به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، آن را نتیجه سناریو 
برای  ارز  نرخ  ثبات  و گفت:  ارزیابی کرد  با تحریم ها  مقابله  برای  دولت 

برنامه ریزی فعاالن اقتصادی مساله ای ضروری است.
به گزارش ایسنا، محمود جام ساز با بیان این که افزایش یا کاهش دالر تا به 
حال در اختیار مدیریت شناور ارزها توسط دولت بوده است، گفت: قبل از این که 
تحریم های آمریکایی شروع شوند یک جهش قیمتی دالر را تجربه کردیم که 
دولت در برابر آن واکنشی نشان نداد و به جای تزریق دالر اقدامات امنیتی انجام 
داد که این مساله معامالت را زیرزمینی کرد و همین باعث افزایش قیمت ها شد.

این اقتصاددان با بیان این که دولت در جریان جهش ارزی سعی داشت تا منابع 
خود را تقویت کند، علت این مساله را آمادگی دولت برای تحریم های بعدی آمریکا 
ارزیابی و اظهار کرد: دولت بعد از تحریم ها سعی کرد تا با تزریق دالر قیمت ها را 
پایین بیاورد تا به لحاظ سیاسی این پیام را منتقل کند که تحریم های آمریکایی 

اثری نداشته و قیمت دالر پایین هم آمده است. 
او با بیان این که دولت سناریوی خود را برای مقابله با تحریم ها به خوبی اجرا 
کرد، گفت: قدم بعدی ثبات نرخ ارز است که این مساله از اهمیت باالتری از 
کاهش آن برخوردار است، چرا که اگر در بازار ثبات وجود نداشته باشد، فعاالن 
اقتصادی نمی توانند برنامه ریزی درستی داشته باشند و تولید ملی هم در نهایت از 

این شرایط آسیب خواهد دید.
وی در پایان با اشاره به تالش آمریکا برای مسدود کردن راه های نفوذ دالر به 
ایران، اظهار کرد: به نظر می رسد اروپا نیز به تدریج با تحریم های  آمریکایی کنار 
آمده که با توجه به محدودیت صادرات نفت ایران این مساله می تواند روی منابع 

ارزی ما در آینده تاثیر بگذارد.
 براساس این گزارش، مجموع معامالت در سامانه نیما از نیمه مرداد تاکنون از 
11 میلیارد یورو عبور کرده و به 11 میلیارد و ۴۵۷ میلیون یورو رسید؛ این در 
حالی است که طی هفته های اخیر قیمت یورو در بازار ثانویه با افزایش همراه بود 

و در هفته جاری این رقم کاهشی شده است.

معارفه مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران
از سیدکمال  تکریم  مراسم  ایران؛  گزارش صندوق ضمانت صادرات  به 
سیدعلی و معارفه افروز بهرامی رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل جدید 
صندوق ضمانت صادرات ایران، با حضور معاونان وزیرو مدیر کل دفتر 

وزارتی درمحل صندق برگزار شد. 
در این مراسم فتح اللهی مدیر کل حوزه وزارتی طی سخنانی اظهار کرد: صندوق 
ضمانت صادرات ایران در شرایط فعلی کشور رسالت مهمی بر عهده دارد و اگر از 
ظرفیت های تولید کشور و توانمندی ها در رشته های مزیت دار پشتیبانی شود می 

توان درآمدها ی صادراتی را حتی درشرایط تحریم گسترش داد.
وی افزود : آرزوی مردم و مسئوالن این است که از اقتصاد تک محصولی خارج 
شویم و می توان گفت: در این شرایط صندوق ضمانت صادرات نقش حامی و 
تضمین کننده فعالیت صادرکنندگان را بر عهده دارد که نقشی بی بدیل وتاریخی 
است . فتح اللهی اضافه کرد: محدودیتهای صادراتی و نقل و انتقال پول و مراودات 

تجاری رسالت این صندوق را سنگین تر می کند.
سپس سیدعلی ضمن تشریح خالصه ای از عملکرد موفق صندوق درسنوات 
گذشته اظهار کرد: صندوق درحوزه بین الملل اقداماتی خوبی از جمله انعقاد قرارداد 
اتکایی با موسسات معتبر اروپایی انجام داد است. وی افزود نقطه قوت صندوق وجود 
نیروهای متخصص وباتجربه دراین مجموعه می باشد و این دستاوردها مدیون تالش 

وپیگیری این عزیزان است.
در ادامه افروز بهرامی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: افزایش 
نرخ ارز فرصتی برای صادرات ایجاد کرده است و در این شرایط صندوق می تواند با 
توجه به جایگاه قانونی خود و در شرایط قطع ارتباط کشورها با ما و محدودیتهای 
نقل و انتقال پول تسهیالتی را برای پوشش ریسک های صادر کنندگان فراهم کند .
بهرامی با اشاره به وجود حدود 1۰ هزار فعال اقتصادی در حوزه صادرات تصریح 
کرد : باید ظرفیت سازی جدیدی برای تسهیل تجارت خارجی علی الخصوص برای 

SMEهای صادراتی داشته باشیم.

حضور گروه صنعتی و پژوهشی زر در نمایشگاه 
دستاوردهای پژوهش و فناوری   

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان البرز  با حضور مسئوالن 
استان در دانشگاه خوارزمی کرج آغاز به کار کرد.

عباداله کامکار معاون استاندار البرز در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه با بازدید 
از غرفه گروه صنعتی و پژوهشی زر از نزدیک با آخرین دستاوردهای این مجموعه 
در زمینه نوآوری و ثبت اختراع در صنعت غذا آشنا شد و با پژوهشگران جوان این 
مجموعه دیدار و گفت وگو کرد. در این نمایشگاه که با همکاری استانداری البرز و 
مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی برگزار می شود، پژوهشگران و فناوران دانشگاهی و 
صنعتی آخرین دستاوردهای خود در زمینه صنایع، خدمات، مدیریت و گردشگری را 
ارائه می کنند. در حاشیه نمایشگاه برنامه هایی نظیر میز ارتباط صنایع با پژوهشگران 
و فناوران، کارگاه های آشنایی با جدیدترین کاربردهای فناوری در صنعت، پنل های 
گفتگوی صنایع، بررسی چالش های استانی و ملی پژوهش و صنعت، فناوری و 
بین المللی سازی صنایع، اجرا و برنامه های عقد تفاهم نامه  و قراردادهای فناوری، 

فروش دانش فنی و تولید محصول اجرا می شود.

صورت های مالی اعتباری ملل شفاف شد
شرکت اعتباری ملل با انتشار یک اطالعیه شفاف سازی، آخرین تحوالت 

صورت های مالی صاخبان سهام خود را در سامانه کدال منتشر شود.
شرکت اعتباری ملل در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳1 شهریور ماه ۹۷ »حسابرسی 
نشده« به ازای هر سهم ۴۰۳ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه 
افزایش ۷۹ درصد  سال قبل ۵۹ درصد کاهش زیان داشته که عمدتا به خاطر 
جمع درآمدهای مشاع و از طرفی کاهش ۳۴ درصد سود علی الحساب سپرده های 
سرمایه گذاری است. بر اساس شفاف سازی صورت گرفته، این شرکت براساس 
عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به 2۹ اسفند ماه ۹۷ مبلغ 2.۴۴۴ میلیارد 

ریال زیان خالص محقق کرده است.
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با انتشار گزارشی در کدال؛ شفاف سازی مالی بانک صادرات
بانک صادرات با انتشار گزارش شفاف سازی در کدال اعالم کرد: در نیمه نخست امسال ، مبلغ ۱۶۳ ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، ۶۲ درصد کاهش زیان را نشان می دهد. بانک صادرات صورت 

های مالی میان دوره ای ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ را به صورت حسابرسی شده در کدال منتشر کرد.

در نامه حسین راغفر و احسان سلطانی به مردم مطرح شد

فساد سازمان   یافته تحت عنوان تولید ملی خودرو
اخبار

یک کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد

لزوم تامین مالی بنگاه ها از طریق بورس کاال
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روش های تامین مالی بنگاه ها گفت: 
بورس کاال به دلیل داشتن چندین ابزار مالی همچون اوراق سلف موازی 
استاندارد، گواهی سپرده کاالیی و ابزارهای مشتقه می تواند یک گزینه 

مناسب برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی شود.
به گزارش ایسنا، ولی نادی قمی درباره مهم ترین مزیت های تامین مالی از مسیر  
بازار سرمایه اظهار کرد: با بررسی ابزارهای تامین مالی در این بازار، می توان راهکارهایی 
را برای سهولت تامین مالی از مسیر بازار سرمایه برای صنایع ارائه کرد. در حال 
حاضر یکی از ابزارهای تامین مالی مهم در بورس کاال، اوراق سلف موازی استاندارد 
است که این امکان را برای فروشندگان کاال در بورس کاال ایجاد کرده که بتوانند از 
طریق پیش فروش کاال و با سرعت و هزینه کمتر به نسبت سیستم بانکی تامین 
مالی کنند. با استفاده از اوراق سلف موازی امکان تامین مالی شرکت ها از طریق 
پیش فروش کاالهای تولیدی و تحویل کاالها در آینده امکان پذیر می شود که این 
یکی از مزیت های تامین مالی در مسیر بورس کاال است. این کارشناس بازار سرمایه 
همچنین به گواهی های سپرده کاالیی اشاره کرد و گفت: عالوه بر این، گواهی سپرده 
کاالیی نیز به عنوان ابزاری برای تبدیل موجودی انبار شرکت به قبوض انبار در فرآیند 
تامین مالی شرکت ها از طریق وثیقه کردن این قبوض نزد بانک ها برای اخذ تسهیالت 

کمک شایانی کرده است.
وی به ابزار اختیار خرید و فروش نیز اشاره و اظهار کرد: با تعریف اختیار خرید و 
فروش برای ابزارهایی همچون سلف موازی استاندارد، امکان متضرر شدن خریدار و 

فروشنده اوراق مرتفع شده و از سوی دیگر برای این بازار، معامالت ثانویه راه اندازی 
شده است. نادی قمی امکان تامین مالی و دسترسی به منابع سرمایه گذاران خرد با 
هزینه کمتر و حجم باالتر خارج از سیستم بانکی را هم از دیگر مزیت های تامین مالی 
در بورس کاال دانست و افزود: تامین مالی از طریق گواهی سپرده کاالیی باعث می شود 
کاالهای راکد با استفاده از این گواهی ها امکان تبدیل به نقدینگی را داشته باشند. وی 
درباره استفاده از گواهی سپرده کاالیی به عنوان وثیقه در زمان جذب منابع تامین 
مالی در بازار پول و سرمایه اضافه کرد: با این وجود بازار سرمایه برای توسعه نقش 
خود در تامین مالی بخش مولد باید راهکارهایی را طراحی و تدوین کند تا از همه 

ظرفیت های این بازار برای تامین مالی استفاده شود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه امروزه، کمبود نقدینگی و مشکالت 
تامین مالی از معضالت اصلی تولیدکنندگان کشور است، گفت: طراحی و معرفی 
بیشتر ابزارهای جدید برای تامین مالی در بورس کاال و ایجاد سهولت در جذب منابع 

از این بازار، می تواند جایگاه بورس کاال را ارتقا دهد.
نادی قمی در ادامه افزایش میزان سطح آشنایی عرضه کنندگان با این ابزارها و 
الزامات موردنظر بورس کاال را هم مورد توجه قرار داد و افزود: افزایش میزان آشنایی 
فعاالن صنایع با ابزارهای بورس کاال در زمان انتشار اوراق سلف موازی نیز باعث فراهم 
شدن زیرساخت های الزم برای انتشار اوراق در مدت زمان کمتر خواهد شد. متنوع 
کردن ابزارهای تامین مالی، روان سازی صدور مجوزهای تامین مالی و فرهنگ سازی 
جهت استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی راهکار رونق تامین مالی از بورس کاالست.

سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی 
بر افزایش متوسط ۷۰ درصدی قیمت خودروها را رد کرد و 
گفت: این اعداد و ارقام در حد گمانه زنی است و هنوز هیچ 

چیز قطعی نشده است.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی محمدی دیروز )دوشنبه( افزود: 
کارشناسان  با  خودرویی  کارشناسان  نشست های  و  جلسه ها 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص 
که  ارقامی  و  اعداد  و  دارد  ادامه  خودروها  جدید  قیمت گذاری 
اعالم  از گوشه و کنار در سایت  ها و کانال های فضای مجازی 
می شود، به هیچ عنوان قطعی نیست. مطابق قولی که داده بودیم 
مقرر بود این هفته قیمت خودروها نهایی شده و اعالم شود، 

زیرا تعداد زیادی معوقه های خودرویی وجود دارد که از سوی 
خودروسازان باید تعیین تکلیف و به مشتریان تحویل شود. بر 
اساس این گزارش، از شب گذشته تاکنون در فضای مجازی و 
برخی سایت ها خبری منتشر شده مبنی بر اینکه در آخرین جلسه 
مربوط به تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو در سازمان حمایت، 
مقرر شده نرخ کارخانه ای خودروهای تولید داخل دست کم ۵۰ 
و حداکثر 1۳۰ درصد باال برود.با این حساب، قیمت خودروها 
به طور میانگین نزدیک به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت و به 
احتمال زیاد، فهرست قیمت ها توسط ستاد تنظیم بازار طی این 
هفته یا در نهایت هفته آینده اعالم و ابالغ خواهد شد.  سرپرست 
روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
درباره نگرانی مشتریان از دریافت خودرو به قیمت روز از سوی 

خودروسازان نیز گفت: این موضوع بسیار مهم بوده و در جلسه 
اخیر سازمان حمایت با خودروسازان نیز مورد تاکید قرار گرفت. 
خودروهایی که موعد تحویل شان سر رسید شده، باید به قیمت 
تاریخ روز تحویل در اختیار صاحبان شان قرار بگیرد و سازمان 
بخواهند  خودروسازان  اگر  دارد.  تاکید  موضع  این  بر  حمایت 
قیمت های امروز را از صاحبان خودروهایی که موعد تحویلشان 
گذشته، مطالبه کنند، تخلف کرده اند. بهرام پارسایی سخنگوی 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با اعالم اینکه تعهدات انجام نشده 
دو گروه سایپا و ایران  خودرو حدود ۳۰۰ هزار خودرو است، گفت: 
مقرر شده است تا تحویل تعهدات معوق در اولویت خودروسازان 
قرار بگیرد و بر اساس قراردادهای منعقد نسبت به تعهدات خود 

عمل کنند.

قیمت خودروها نهایی نشده است


