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 ساعت کار شعبه های بانک پاسارگاد 
از تاریخ 21خرداد تا 3 شهریور1401

بانک پاسارگاد ساعت کار واحدهای خود را از تاریخ 
21خرداد1401 تا 3 شهریور1401 اعالم کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، بر اساس 
مصوبــه  هیأت محتــرم دولت، با هــدف مدیریت 
مصــرف برق در ایام گرم ســال، کلیــه  واحدهای 
این بانک اعم از شــعبه ها و واحدهای ستادی )به 
جز اســتان های خراســان جنوبی، بوشهر، فارس، 
گلســتان و قزوین(، از تاریــخ 21 خرداد 1401 تا 
3 شهریور1401، روزهای شــنبه تا چهارشنبه از 
ســاعت 7:15 الی 13:30 و روزهای پنج شــنبه از 
ساعت 07:15 الی 12:30 آماده ارائه خدمات بانکی 
به مشتریان هســتند.هم میهنان گرامی می توانند 
بــا بهره منــدی از خدمــات بانکداری الکترونیک 
اعــم از بانکداری مجــازی، همراه بانک پاســارگاد، 
پی پــاد، ویپــاد، تلفن بانــک و ســامانه 720#* 
 خدمــات بانکــی را بــه صــورت غیرحضــوری 

دریافت فرمایند.

بازدید اعضای هیات عامل بانک 
صنعت و معدن از صنایع استان تهران

اعضای هیات عامل و رییس شــعبه تهران صنعت 
بانک صنعــت و معدن از طرحهای صنعتی ژالتین 

کپسول و تکوین در استان تهران بازدید نمودند.
به گــزارش روابط عمومی بانــک صنعت و معدن، 
عبدالرضا ولــی الهی معاون اعتبــارات و راهبری 
شــعب  و بیژن اســدی معاون نظارت و حقوقی و 
وصول مطالبات به اتفاق  نادر کاشانی رئیس شعبه 
تهران صنعت این بانک از واحد ژالتین کپســول، 
بزرگترین تولید کننده پوکه های ژالتینی کپسول 
دارویی و شــرکت تکوین بزرگتریــن تولید کننده 
پیچ و مهــره خودرویی در کشــور بازدید کردند.
در این بازدید ضمن بررســی نیــاز واحد های یاد 
شده، نسبت به تمرکز بیشــتر عملیات شرکتهای 
مذکــور در بانک و حمایت بانــک صنعت و معدن 
از واحدهای تولیدی بر اســاس رســالت تخصصی 
خود مبنی بر ارتقاء و افزایش سطح تولید در کشور 
تاکید شــد تا ضمن پشتیبانی، برای حل مسایل و 
مشــکالت این شرکت ها و رســیدگی به نیازهای 
آنان اقدام مؤثر صورت گیرد.شرکت تکوین ساخته 
 هاي فلــزي کارا تولید کننده بیــش از 350 نوع 
پیچ هــاي مصرفي در صنعت خودروســازي بوده و 
یکی از تأمین کنندگان اصلی شــرکت های ایران 
خودرو و تولید اتومبیل سایپا می باشد. این شرکت 
در زمیني به مســاحت تقریبي 25  هزار مترمربع 
در کیلومتــر 11 جاده مخصوص کرج واقع شــده 
و داراي 12 هزار مترمربع فضاي مســقف شــامل 
ســالن تولید ، انبار مواد اولیــه و قطعات و بخش 
اداري و پشــتیباني  مي باشد. بانک صنعت و معدن 
طی یک ســال گذشته بالغ بر 1000 میلیارد ریال 
تسهیالت ســرمایه در گردش به شــرکت تکوین 
ســاخته های فلزی کارا پرداخت نموده که زمینه 
 ایجاد و تثبیت اشــتغال حــدود 488 نفر را فراهم 

نموده است.

ارائه تعرفه های ویژه و بسته های 
استثنایی همراه اول برای حجاج

با فرارســیدن موســم حج ابراهیمی، همراه اول از 
ارائه تعرفه های ویژه و بسته های استثنایی رومینگ 
بین الملل برای کاهــش هزینه های ارتباطی زائران 

خانه خدا خبر داد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار 
ایران، در راستای رفاه حال و کاهش هزینه ارتباطی 
زائران خانه خدا، همراه اول تعرفه های ویژه و بسته 
های اســتثنایی رومینگ بین الملل را در ایام حج 
امسال برای استفاده در کشور عربستان ارائه کرده 
اســت. امکان استفاده از تلفن همراه برای ارسال یا 
دریافــت صوت، دیتا و پیامک هنگام مســافرت به 
خارج از محدوده جغرافیایی تحت پوشــش شبکه 
اپراتور کشــور مبدا، با استفاده از شبکه های تلفن 
همراه کشور مقصد را سرویس رومینگ بین الملل 
می گویند و الزم است مشترکان حتما قبل از سفر 
با استفاده از کد دستوری »ستاره 10 ستاره 2911 
مربع« نســبت به فعالسازی سرویس رومینگ بین 
الملل خــود اقدام کنند.تمامی مشــترکان دائمی 
و اعتبــاری همــراه اول از تاریــخ  21 خرداد تا 7 
مــرداد 1401 که مصادف با ایام تشــرف اســت، 
می توانند بــرای مدیریت و کاهــش هزینه های 
ارتباطی خود، با مراجعه به فروشگاه آنالین همراه 
اول یــا  اپلیکیشــن »همراه من« یا شــماره گیری 
کد دســتوری »ستاره 10 ســتاره 29134 مربع« 
   اقــدام به خرید و فعالســازی بســته هــای ویژه 

حج کنند. 
اقوام، دوســتان و خانواده های حجاج که در ایران 
حضور دارند نیز در هر زمان می توانند نســبت به 
خرید این بســته ها برای مسافران شان در کشور 
عربســتان اقدام کنند.با توجه به طرح ها و بســته 
های اســتثنایی تدارک دیده شــده ویژه این ایام، 
اســتفاده از »ســیمکارت ایرانی« با بســته های 
رومینگ بین الملل، به صرفه تر از سیمکارت های 
عربستانی است و اپراتور اول پیشنهاد کرده حجاج 
از سیمکارت های همراه اول خودشان در عربستان 
اســتفاده کنند. بســته ویژه ای کــه از 21 خرداد 
1401 بــا قابلیت یکبار فعالســازی در دســترس 
حجاج قرار می گیرد، 1.5 گیگابایت دیتا به قیمت 
180 هــزار تومان با مدت اعتبــار 60 روز از زمان 
فعالسازی است که حتی قبل از سفر هم به راحتی 
می توان از طریق درگاه فروشگاه آنالین همراه اول 

خریداری کرد.

اخبـــار

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
گفت: هیچ ابالغیه ای در خصوص حذف کارت ســوخت 
جایگاه داران از چرخه عرضه بنزین نداشته ایم و شایعاتی 

که در فضای مجازی منتشر شده، صحت ندارد.
علی اکبــر نژادعلــی، مدیرعامــل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران با اشــاره به شایعات مربوط به 
حذف کارت ســوخت جایگاه های سوخت اظهار داشت: 
هیــچ ابالغیــه ای در خصــوص حذف کارت ســوخت 
جایگاه داران از چرخه عرضه بنزین نداشته ایم و شایعاتی 

که در فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد.
وی ادامه داد: روال مانند گذشــته بوده و هیچ تغییری 
در شرایط ایجاد نشده است شایعه ای در این باره منتشر 
شــده بود که اعالم می کنم  قرار نیســت که از تیرماه، 
کارت سوخت جایگاه داران برای سوختگیری با نرخ آزاد 

حذف شود.

نژادعلی افــزود: همه اخباری کــه در فضای مجازی و 
رسانه ای کشور در این خصوص منتشر شده، فاقد صحت 
بوده و تکذیب می شــود. تغییری در نحوه توزیع بنزین 
در جایگاه های عرضه ســوخت ایجاد نخواهد شد، بنزین 
یارانه ای با قیمت 1500 تومان و بنزین آزاد نیز همچنان 

با قیمت لیتری 3000 تومان عرضه می شود.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: 
سیســتم سوخت رســانی مانند روال سابق خواهد بود و 
هیچ تغییری در برنامه هــا و کارت های جایگاه ها ایجاد 
نشده است و مالکان وســایل نقلیه می توانند از سهمیه 
آزاد در کارت ســوخت وســیله نقلیه اســتفاده کنند.
وی تاکید کــرد: جایگاه ها موظف به سوخت رســانی با 
قیمت های قبلی هســتند و اگر مردم موردی مشــاهده 
کردنــد باید این موضوع را به ســامانه 09627 گزارش 

دهند.  فارس

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

قطع کارت سوخت جایگاه داران شایعه است
مدیرکل دفتر صنایع نســاجی و پوشــاک وزارت صمت 
گفــت: تولیدکنندگان صنایع نســاجی و پوشــاک که 
متقاضی دریافت تســهیالت و تامین مواد اولیه هستند 
باید در ســامانه جامع تجارت ثبت نام و کد شناسه کاال 

دریافت کرده باشند.
افســانه محرابی با بیان اینکه یکی از سیاست های اصلی 
وزارت صمت، مدیریت منابع مالی از طریق شفاف سازی 
در فرایند زنجیره تولید اســت، افزود: یکی از طرح های 
مهم وزارت صنعــت، معدن و تجارت، طرح شــفافیت 
جریان کاال هســت که در حال پیگیری اســت و برای 
چندمین بار ابــالغ می کنیم کــه تولیدکنندگان برای 
دریافت خدمات، در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند 

و حتما شناسه کاال و کد نقش دریافت نمایند. 
وی افزود: بــا توجه به آنکه تاکنــون تولیدکنندگان از 
ثبت نام در ســامانه جامع تجارت و دریافت شناسه کاال 

امتناع کرده اند، این محدودیت را در نظر گرفته ایم که 
ثبت سفارش مواد اولیه و خرید از بورس، دریافت کارت 
بازرگانی و دریافت تســهیالت فقــط به تولیدکنندگانی 
تعلق گیرد که اطالعات خود را در سامانه جامع تجارت 
ثبت کرده و کد شناســه و کــد نقش دریافت کرده اند، 
در غیر این صورت برای دریافت خدمات و تســهیالت با 
مشــکل مواجه خواهند شــد.  محرابی با اشاره به اینکه 
تاکنــون تعداد اندکی از تولیدکننــدگان اطالعات خود 
را در ســامانه جامع تجارت ثبت کــرده اند، تاکید کرد: 
آخرین مهلت ثبت اطالعات تولیدکنندگان در ســامانه 
جامع تجارت، پایان تیرماه در نظر گرفته شــده اســت 
و اطالع رســانی کامل این موضوع از طریق نامه نگاری، 
اتحادیه ها، برگزاری جلسات متعدد و ویدئوکنفرانس و 
ســازمان صنایع استانی به همه تولیدکنندگان و فعاالن 

صنفی انجام شده است.  صدا و سیما

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت:

کد شناسه کاال برای دریافت تسهیالت الزامی است

گزارش

بــا وجود اینکــه قیمت مصــوب جدید لبنیــات افزایش 
چشــمگیری داشــته و این نرخ ها با موافقت خود صنایع 
لبنی تعیین شده است اما حتی این نرخ  ها از سوی برخی 
صنایع لبنی که سهم بزرگی از بازار دارند، رعایت نمی شود.
بعد از اصالح یارانه کاالهای اساســی قیمت چهار محصول 
پرمصرف لبنی مشــخص شــد به طوری که قیمت ماست 
 )UF( کم چــرب 2.5کیلوگرمــی 49800 تومــان، پنیر
400گرمی 37 هزار تومان، شــیر کم چرب یک لیتری 18 
هزار تومان و شــیر نایلونی کم چــرب 900گرمی 15 هزار 
تومان تعیین شــد؛ همچنین قیمت هر کیلوگرم شیر خام 
دامداران نیز 12 هزار تومان اعالم شد.با وجود اینکه برای 
ســه محصول کم چرب و یک محصول نیم چرب یادشــده 
قیمت مصوب اعالم شــده است گویا ســایر قیمت ها نرخ 
معینــی ندارند و دیگر محصــوالت در برندهای متفاوت با 

قیمت های مختلف و فاصله عمیقی به فروش می رسد.
در حالی که قیمت هر کیلوگرم شــیر خــام پرچرب 3.2 
درصد چربی )چربی کامل( 12 هزار تومان توســط صنایع 
لبنی خریداری می شــود اما بر اســاس مشاهدات میدانی 
قیمت هر لیتر شیر پاســتوریزه پرچرب )3 درصد چربی( 
با بســته بندی های مدت دار و بطری بــا قیمت های 29 تا 
37 هزار تومان به فروش می رســد.به طور مثال قیمت یک 
لیتر شــیر پرچرب ســنتی با بســته بندی بطری 37 هزار 
تومان و شــیر پاکتی پرچرب 30 هزار تومان برای فروش 

قیمت گذاری شده است.
از طرفــی درحالی که قیمت شــیر خــام کم چرب بطری 
یک لیتــری 18 هزار تومان تعیین شــده اســت اما برخی 
از برند هــا یا این محصول را عرضــه نمی کنند یا به حدی 
کم اســت که برای خرید یافت نمی شــود.برخی از برندها 
نیــز این محصول را با قیمت هــای باالتر و با قیمت 20 تا 
24 هزار تومان به فروش می رســانند و قیمت های مصوب 
رعایت نمی شــود.برخی از برندها نیــز احتماالً برای اینکه 
بتواننــد از واکنش های تعزیراتی در امان باشــند، اقدام به 
تغییــر وزن کرده اند یا افزودنی هایــی مانند ویتامینD به 
محصول خــود اضافه می کنند تا بتواننــد آنها را به قیمت 
دلخواه  بفروشند. از سوی دیگر دبیر انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی با انتقاد از اینکه 

گویا هیچ نظارتی در فروش آب معدنی از سوی مغازه داران 
و اصنــاف وجود ندارد، گفت: جالب اینجاســت بطری آب 
معدنی دوهزارتومانی در خیابان نزدیک به سازمان حمایت 

4هزار تومان است.
پیمان فروهر  با اشــاره به اینکه در آذرماه ســال گذشته 
براساس توافقات قرار شد طرح شفاف سازی قیمتها اجرایی 
شود، اظهار داشت در آن مقطع ابتدا تولیدکنندگان ملزم به 
درج قیمت بودند اما به دلیل برخی از مشــکالت اعالم شد 
که قیمت مصرف کننده باید بر روی بطری ها درج شود تا 
از شــیطنت عرضه کنندگان در این رابطه جلوگیری شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی 
و آشــامیدنی با اعالم اینکه درطرح شفاف سازی قیمت ها 
قرار بود با درج قیمت ها دالل بازی و واســطه ها حذف و 
کاال با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد، 
گفت: درحال حاضر مشــاهدات بازار نشــان می دهد که 
تولیدکننده ملزم به درج قیمت مصرف کننده شــده است 
امــا از آن طرف اصناف و عرضه کنندگان همکاری در این 
رابطه ندارند ما حتی این موضوع را چندین بار به ســازمان 
حمایت اعالم کردیم اما متاســفانه بطری های آب معدنی 
کوچــک و بزرگ با قیمت های بــاال در بازار به فروش می 

رسد جالب اینجاست بطری آب معدنی دو هزار تومانی در 
خیابان نزدیک به سازمان حمایت 4 هزارتومان فروخته می 
شــود.وی با انتقاد از اینکه گویا هیچ نظارتی در فروش آب 
معدنی از ســوی مغازه داران و اصناف وجود ندارد، تصریح 
کرد: به نظر می رســد واحدهای نظارتــی به این موضوع 
ورود پیدا کرده و رضایت مصرف کنندگان را کسب کنند.

 درحال حاضر مشــاهدات بازار نشان می دهد آب معدنی 
کوچک با قیمت 4 هــزار تومان تا 6 هزار تومان به فروش 
می رسد این درحالیســت که قیمت مصرف کننده بطری 
آب معدنی کوچک به صورت متوسط در برندهای مختلف 

2 هزار و 500 تا 3 هزارتومان است.
در این میان اما وزیر جهاد کشــاورزی از آغاز مانور نظارت 
بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کاالهای اساســی و رعایت 

قیمت های تعیین شده در سراسر کشور خبر داد.
ســید جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به 
آغاز مانور نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع کاالهای 
اساسی از صبح امروز شنبه 21 خرداد گفت: چهار هزار نفر 
در کشــور کار نظارت بر کل زنجیره تأمین، تولید و توزیع 
کاالهای اساسی و مواد غذایی را برعهده دارند. همچنین از 
بسیج اصناف و بسیج وزارت جهاد کشاورزی استفاده شده 

است.وی افزود: در راستای مردمی سازی یارانه ها و نظارت 
بر قیمت های تعیین شده، نظارت بر بخشی از این زنجیره 

در کارخانه های مواد غذایی خواهد بود.
ســاداتی نژاد، کاالهای مورد بررســی را شامل محصوالت 
کشــاورزی، لبنیات، حبوبات، برنج وارداتی، شکر و روغن 
عنــوان و بیان کــرد: از آغاز زنجیره توزیــع تا فرآوری در 
کارخانــه و توزیع آنها مورد نظارت بازرســان قرار خواهد 
گرفت. تعزیرات هم با توجه به ضوابط جدیدی که برای این 
دستگاه تعیین شده و افزایش اختیارات، به نظارت ها کمک 
می کند. در این مانور قیمت ها مورد بررسی قرار می گیرند 
تــا در صورتی که بیش از قیمت تمام شــده ارائه و عرضه 
شــوند به تعزیرات معرفی خواهند شد. مردم هم با شماره 
124 تخلفات گران فروشی را به تعزیرات اعالم کنند.وزیر 
جهاد کشاورزی درباره اقدام برخی کارخانه های لبنی مبنی 
بر افزایش قیمت محصوالت خود اظهار داشت: شرکت های 
تولید کننده مواد لبنی فقط 4 قلم کاالی اساسی که قیمت 
آنها اضافه و به کارخانجات اعالم شده را می توانند افزایش 

دهند.
وی ادامه داد: گزارشی در خصوص افزایش مواد لبنی غیر 
از اقالم اعالم شــده به ما واصل شد که کارخانه لبنی مورد 
نظر را خواستیم و قرار شد قیمت را کاهش دهند. با تخلفی 
که صورت گرفته برخورد شــد و همچنین نظارت مستمر 
داریم که قیمت محصوالت لبنی افزایش داده نشود.ساداتی 
نــژاد یکی دیگر از تخلفات برخــی از کارخانجات لبنی را 
کاهــش تولید چهار قلــم اصلی خواند و گفت: قرار شــد 
تحت هیچ شرایطی، تولیدات این چهار قلم لبنیات کاهش 
نداشته باشد.وزیر جهاد کشاورزی در خصوص برنج گفت: 
دلیــل افزایش قیمت برنج ایرانی کاهــش عرضه و برخی 
ســودجویی ها بود که سبب شد قیمت برنج ایرانی کاهش 
یابد. در فصل برداشت برنج هســتیم که تعدیل )کاهش( 
هایی به آن اعمال خواهد شــد.وی تأکید کرد: هم بخش 
دولتی و هم بخش خصوصی برنج خارجی با کیفیت باالتر 
وارد کــرده که به کاهش قیمــت آن می انجامد. همچنین 
50 هزار هکتار اراضی کاشت برنج قراردادی با شرکت بازر 
گانی دولتی داریم که به محض ورود بازار، به کاهش قیمت 

برنج ایرانی منجر می شود.  تسنیم

عدم پایبندی برخی صنایع لبنی به نرخ های مصوب جدید 

 افزایش ۳برابری قیمت شیر از دامداری تا صنعت

رئیس کمیســیون اقتصادی در خصوص لغــو عرضه خودرو در بورس کاال گفت: 
وقتی ظرفیت و زیرســاخت های بازار سرمایه برای کمک به صنعت خودرو فراهم 

است چرا از بخت آزمایی استفاده می شود.
محمدرضا پورابراهیمــی در خصوص لغو عرضه خودرو در بورس کاال با اقدامات 
وزارت صمــت گفت: وقتی ظرفیت و زیرســاخت های بازار ســرمایه برای کمک 
به صنعت خودرو فراهم اســت و وزارت صمت به جای اســتفاده از این روش از 
سیستم داخلی بخت آزمایی استفاده می کند، عماًل از هدف گذاری ها در صنعت 
خودرو فاصله می گیرد و کمیسیون اقتصادی در این زمینه از شخص وزیر سوال 

خواهد پرسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بحث فعالیت های بازار سرمایه در 
ابعاد و حوزه های مختلف در چارچوب قانون یعنی هم قانون بازار ســرمایه و هم 
توسعه ابزارها تعریف شــده گفت: در این قانون دقیقاً به این موضوع اشاره شده 
که در کشــور مکانیزمی که شفافیت اطالعات را به همراه داشته و باعث می شود 
که در حوزه عرضه و تقاضا هم یک رقابت منطقی و هم یک شــفافیت اطالعات 
شکل بگیرد و از بازارهای غیر شــفاف، فسادآور و رانت زا جلوگیری گردد، بازار 
سرمایه اســت.وی افزود: خروج از قاعده بازار سرمایه در حوزه بازارها درصورتی 

که امکان پذیری آن در بازار ســرمایه نباشد قابل قبول است در غیر این صورت 
به نظر می رسد یک کار کاماًل مغایر با قوانین و مقررات کشور است و طبیعتاً این 
موضوع شــرایط خاصی را در حوزه اقتصادی کشور بسته به وزن و حجم فعالیت 

اقتصادی آن حوزه مأموریتی یا فعالیتی فراهم می کند.
پورابراهیمــی ادامه داد: اگرچه پذیرش چه در حوزه اوراق بهادار و چه کاالیی در 
بازار ســرمایه اختیاری است و اجباری در کار نیست اما این موضوع حتماً زمینه 

بروز شفافیت اطالعات اقتصادی در کشور را فراهم می کند.
وی تاکیــد کــرد: آن چیزی که در بخش خــودرو اتفاق افتاده، این اســت که 
زیرساخت های عرضه خودرو در بورس کاال ایجاد شده و نیازمند تصمیم یا اقدام 
جدیدی نیســت. اینکه وزارت صمت علیرغم این زیرســاخت ها اقدام به طراحی 

ســامانه یکپارچه با آن همه ایرادات کرده و ظرفیت قانونی و شفاف بازار سرمایه 
را کنار می گذارد، قابل قبول نیســت و مسلماً مجلس به این موضوع ورود جدی 
خواهــد کرد.وی با تاکید دوباره این موضوع که از وزارت صمت و شــخص وزیر 
در این باره توضیح خواهیم خواســت گفت: چنانچه زیرســاخت ها موجود نبود 
وزارت صمت می توانست از ابزارهای خود استفاده کند اما اکنون که زیرساخت ها 
فراهم اســت، دلیل عدم استفاده از ســازوکار شفاف بورس و روی آوردن به یک 
سیســتم داخلی در وزارت صمت جهت عرضه آن هم به روش های بخت آزمایی 
که عماًل مانع هدف گذاری در حوزه صنعت خودرو است قابل قوبل نیست.رئیس 
کمیسیون اقتصادی ادامه داد: خارج از موضوع عدم استفاده از ظرفیت های بازار 
ســرمایه درصورت وجود زیرســاخت ها و الزامات قانونی، به نظر می رسد اساس 
موضوع بخت آزمایی و قرعه کشــی مخالف همه قواعد اقتصادی در دنیاســت و 
روش عرضه و ورود خودروهای خارجی باید به گونه ای باشــد که مکانیزم عرضه 
و تقاضا بتواند بازار را به تعادل برســاند.به گفته پورابراهیمی با سیاست دستوری 
در قیمت خودرو و شــیوه بخش آزمایی و جدایی از بازار ســرمایه که شــفافیت 
الزم را برخوردار اســت اهداف اقتصادی دنبال نخواهد شد و مجلس و کمیسیون 

اقتصادی با جدیت این مساله را دنبال خواهد کرد.  مهر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 ایجاد بخت آزمایی و کنار گذاشتن 
بازار سرمایه مورد قبول مجلس نیست

عرضه خودرو در بورس قیمت ها را 
متعادل می کند

از ســال 98، مســئوالن وزارت صمت تصمیم گرفتند قرعه کشــی خودرو را راه 
بیاندازند؛ قرعه کشی که باید در کنار کاهش قیمت خودرو، اختالف قیمت ها بین 

کارخانه و حاشیه بازار را کم می کرد اما در واقعیت این اتفاق رخ نداد.
عباس تابش رئیس سابق سازمان حمایت از مصرف کننده اعالم کرده بود پس از 
برگزاری قرعه کشی، قیمت خودرو در بازار باید حداکثر 10 درصد بیشتر از قیمت 
کارخانه معامله شــود. حاال بعد از گذشت 3 سال از برگزاری قرعه کشی، نه تنها 
این سیستم قیمت ها را کاهش نداد بلکه اختالف قیمت ها را زیاد کرد به طوری 
اکنــون خودرو پژو 206 در کارخانه 150 میلیون تومان قیمت دارد اما در بازار به 

بیش از 310 میلیون تومان رسیده است. 
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان که یکی از مخالفان سرسخت سیستم 
فروش خودرو از طریق قرعه کشی است، می گوید این روش بیشتر باعث شد سود 
به جیب دالالن رود و در اصل باید قیمت خودرو در حاشــیه بازار و توســط خود 
کارخانه تعیین شــود. اما نمایندگان مجلــس راه حل دیگری را برای کاهش نرخ 

بین بازار و کارخانه اعالم کردند که آن عرضه خودرو در بورس کاال بود؛ این روش 
فروش را نه تنها نمایندگان بلکه کارشناسان زیادی تایید کردند. 

امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو می گوید: تا زمانی که قیمت گذاری 
دستوری است و این رانت خواری در سطح ملی است،  بهترین روش فروش خودرو 

قرعه کشی است چرا که این رانت را عادالنه بین مردم پخش می کند.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو روش درست فروش خودرو این است که این 
کاال در بازار با نرخ آزاد باید فروخته شــود که اکنون نمی شود؛ هم اکنون به لحاظ 
قوانین و سیاستی که داریم عادالنه ترین روش، فروش خودرو در بورس است که می 
تواند خیلی از مشکالت را حل کند اما وقتی تولید خودرو باال رود و قیمت ها متعادل 
شــود، فروش خودرو در بورس هم غیر منتطقی خواهد بود. عالوه بر این احســان 
خاندوزی وزیر اقتصاد نیز گفته نگاه به بورس کاال به صورت یک سازوکار نماد و به 
عنوان منطق تخصیص منابع در کشور است. بورس کاال باید بیشتر از این وزن گیرد. 

عرضه کاالهایی همچون خودرو در این بورس به حذف رانت ها کمک می کند.
مهدی بیات منش کارشــناس حوزه بورس کاال نیز می گوید: خودروهای تولیدی 
در داخل کشــور به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول، خودرو هایی که مشمول 
قیمت گذاری شورای رقابت است و بخش دوم که مشمول قیمت گذاری دستوری 
نیســتند. به عنوان مثال خودرو های تولیدی گروه بهمن یا بخشی از خودرو های 
شرکت ایران خودرو مشــمول قیمت گذاری دستوری نمی شوند. در شرایط فعلی 

امکان عرضه ایــن گونه خودروها در بورس کاال وجود دارد، خودرو هایی مثل تارا، 
هایما از جمله خودرو ها قابل عرضه در بورس کاال هستند.

به گفته این کارشناس با سیستم حراج در بورس کاال، به نظر می رسد که تولیدکننده 
خودرو از این مکانیزم منافعی مناســب و بیشتری خواهد برد. اما باید توجه داشت 
سیســتم فعلی حراج و عرضه، عامل و ابزاری برای بــاال بردن و افزایش قیمت به 
صورت کاذب نشود و مسئوالن بورس کاال با نظارت دقیق می توانند مانع این مشکل 
شــوند. وی گفت: ممکن اســت اولویت صنعت خودرو به جای کاهش بهای تمام 
شده به افزایش ســودآوری از طریق افزایش قیمت فروش معطوف باشد. در حالی 
که می شود با کاهش بهای تمام شده قیمت خودرو به طور مثال در سهمیه فوالد، 
انرژی و کنترل مناسب عرضه در بورس کاال موضوع را مدیریت کرد. در کل موضوع 
عرضه خودرو در بورس کاال گامی بســیار مهم است که اگر این عرضه شامل تمام 
محصوالت خودرو شود می توان حرکتی بزرگ برای حذف قرعه کشی قلمداد باشد.

به گفته مدیر عرضه بورس کاال برای اولین بار پذیرش خودرو شــاهین در بورس 
کاال انجام شده است و در حال تکمیل مراحل برای عرضه در بورس کاال است.

از ســال گذشــته بعد از بحث عرضه خودرو در بورس، خودرو شاهین و به تازگی 
وانت کارا بهمن موتور عرضه شد؛ حال با عرضه این خودرو در بورس قیمت آن 97 
میلیون بعد از عرضه در بورس کاهش یافت و در بازار آزاد هم نزدیک 40 میلیون 

افت قیمت داشت.


