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بانک سامان میزبان فعاالن صنعت غذا 
در آگروفود 2022

بیســت و نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایع 
کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته 
با عنوان ایــران آگروفــود 2022، در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
به گزارش ســامان رسانه، بانک ســامان با گستره 
متنوعی از خدمــات و محصوالت در حوزه صنعت 
غذا و بــا هدف همراهی و حمایــت از فعاالن این 
صنعت در حوزه خدمات ریالــی، ارزی و اعتباری 
با کادری کامل متشــکل از مدیران ارشد، میانی و 
کارشناسان متخصص در بیست و نهمین نمایشگاه 
آگروفود حضور فعال خواهد داشــت. این گزارش 
حاکی اســت بانک ســامان که به واسطه خدمات 
گســترده و کامل خود در ســال های گذشــته به 
انتخــاب اول شــرکت های فعال صنایــع غذایی 
کشور تبدیل شــده اســت به عنوان تنها بانک در 
این رویداد نمایشــگاهی حاضر می شــود و در نظر 
دارد تا در طول برگزاری نمایشــگاه با جلســات و 
مالقات حضوری آخرین خدمــات و امکانات خود 

را در اختیار این حوزه اقتصادی کشور قرار دهد.

 سپهرکارت های بانک صادرات ایران 
 در پیشخوان »شمس« پستی

 ارسال می شود
ســپهرکارت های صادره از طریق ســامانه شــعبه 
مجازی سپهر )شمس( بانک صادرات ایران پس از 
ثبت درخواست توسط مشتری در این سامانه صادر 

و به صورت پستی ارسال می شود.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
استفاده مشــتریان این بانک از خدمات بانکداری 
غیرحضــوری به ویــژه امکانات و خدمات شــعبه 
مجازی سپهر ســامانه »شمس« با استقبال فراوان 
رو به رو بوده و درخواســت های صــدور کارت، از 
طریق این ســامانه صادر و به نشــانی مشــتریان 
ارسال شــده است. همزمان با ثبت نام مشتریان در 
 ســامانه »شــمس« بانک صادرات ایران به نشانی:
shams.bsi.ir و انجــام مراحل و اســتعالم های 
الزم، در صــورت صحت اطالعات کد پیگیری ویژه 
برای مشــتری پیامک خواهد شــد و کارت صادره 
ظرف سه الی پنج روز از طریق پست به نشانی های 
مشــخص شده توســط مشتری ارســال می شود. 
در صــورت درج اطالعــات هویتی دقیق توســط 
مشتری، انجام احراز هویت سیستمی، استعالم های 
مربوطه برای چک برگشــتی و تطبیق شماره تلفن 
متقاضی، پاکت حاوی ســپهر کارت بانکی با بارکد 
و مشــخصات ویژه صادر می شــود. برای هر کارت 
دو نشــانی بر روی پاکت درج می شود که در ابتدا 
به نشانی اصلی ارســال و در صورت حاضر نبودن 
مشتری در نشانی اول، طبق توافق به عمل آمده با 
شرکت پست، کارت به نزدیک ترین شعبه مشخص 
شده توسط مشتری، ارسال می شود و پس از احراز 

هویت در شعبه به مشتری تحویل داده می شود.

 ساعات فعالیت سامانه چکاوک 
در بانک آینده تغییر کرد

با توجه بــه تغییر ســاعات کاری بانک ها و ادارات 
به منظور مصرف بهینه بــرق و بنابر ابالغیه جدید 
اداره معامالت ریالی بانک مرکزی ج.ا.ایران، ساعت 

کاری سامانه چکاوک بانک آینده تغییرکرد.
بدیــن ترتیب، پایان واگــذاری چک های عادی تا 
ساعت 10:15 و پایان تعیین وضعیت آن ها، ساعت 
13:30 خواهدبود. برای چک های رمزدار نیز پایان 
واگذاری ســاعت 11:15 و پایــان تعیین وضعیت 

آن ها، ساعت 13:00 اعالم شده است.

برگزاری نمایشگاه به هم رسانی فن بازارها 
به مناسبت دهه تولید و تجارت

علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در نشست شــورای راهبری و سیاستگذاری تولید 
دانش بنیان و پیشرفته اظهار داشت: این نمایشگاه 
به مناســبت دهه تولید و تجــارت )اول تا یازدهم 
تیــر 1401( و در روزی که بــه نام »دانش بنیان « 
نامگذاری شده است، با همکاری شبکه فن بازار ملی 
ایران، پارک های علــم و فناوری و معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.
رسولیان همچنین با اشــاره به برگزاری نمایشگاه 
توانمندی های شــرکت های فناور و دانش بنیان به 
مناســبت دهه تولید و تجارت با همراهی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: شرکت های 
توانمند و موفق صنایع کوچک و متوســط در حوزه 
دانش بنیان در این روز به ارائه مهمترین دستاوردها، 
توانمندی ها و ظرفیت های خود می پردازند. رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران بــا تأکید بر ضرورت 
ایجاد ارتباط مستمر صندوق های پژوهش محور با 
کارگروه  احیاء واحدهای تولیدي راکد در سراســر 
کشــور اضافه کرد: رصــد مــداوم فعالیت ها برای 
کمک به دانش بنیان شــدن صنایع دارای ظرفیت 
در دستور کار اســت. رسولیان در بخش دیگری از 
ســخنان خود با بیان این که برای توســعه شهرک 
صنعتی پرند ۹0 هکتار زمین خریداری و مجوز آن 
اخذ شده اســت، از اولویت واگذاری این اراضي به 
شرکت های دانش بنیان، فناور و نوآور خبر داد. وی 
همچنین با بیان این که شهرک کارگاهی خاوران با 
مســاحت حدود 120 هکتار درحال طراحی است، 
گفت: این شهرک نیز با اولویت استقرار شرکت های 
دانش بنیان به متقاضیان واگذار خواهد شد. وی از 
هدف گذاری برای تبدیل شهرک صنعتی شماره یک 
دماوند با حدود ۸0 هکتار زمین به شهرک صنعتي 

دانش بنیان خبر داد.

اخبـــار

وزیر صمت از ممنوعیت عرضه قطعات یدکی خودرو بدون کد رهگیری به بازار 
از مرداد ماه خبر داد و گفت: تولید کنندگان باید تمام محصوالتشــان را با کد 

رهگیری به بازار عرضه کنند.
محمد مهدی برادران افزود: شناسایی قطعات تقلبی و قاچاق در بازار از اقدامات 
اخیر مــا بوده، چرا که قطعات قاچاق و تقلبی بــه نام محصوالت اصلی داخلی 
یا خارجی در داخل کشــور بســته بندی و وارد بازار می شد و برای مردم ایجاد 
مشــکل می کرد که با انجام طرح اصالت ســنجی قطعات برای مردم اطمینان 
خاطر ایجاد شده است.معاون وزیر صمت تاکید کرد: ایجاد کد های شناسه برای 
اصالت ســنجی کاال ها برای دو گروه کاالیی باطری و کمک فنر، اجرایی شده و 

برای 53 گروه قطعات یدکی خودرو دیگر هم این کار انجام خواهد شد.
برادران افزود: در این خصوص مقرر شــده که از مــرداد ماه هیچ کاالیی بدون 
کد رهگیری به بازار عرضه نشــود و تولید کنندگان تمام تولیداتشــان را با کد 

رهگیری تولید و به بازار عرضه کنند البته برای آن تعداد از قطعاتی که در بازار 
بدون کد موجود است نیز فرصت داده شده که کد رهگیری دریافت کنند.

این ســخنان به عنوان اقدامی موثر در جهت مقابله با قاچاق لوازم یدکی و آنچه 
متفرقه ها در بازار عنوان می شــود در حالی می تواند اقدامی قابل تقدیر باشد که 
همچنان یک ســوال اساسی و بی پاسخ باقی است و آن وضعیت قطعی سازی در 
کشور است. کد رهگیری کدی است که از سوی اتحادیه و نمایندگی ها صادر می 
شود تا شناســنامه اصالت یک کاال باشد و به نوعی کاالی قاچاق را از آنچه اصل 
نامیده می شــود، مشــخص نماید. در کنار ابهاماتی که در باب گرفتن کد اصالت 
وجود دارد و بازار تقلبی که تجربه های گذشته آن را نشان می دهد ،یک اصل مهم 
هنوز از سوی وزارت صمت و متولیان کد دار کردن لوازم یدکی در بازار بیان نشده 
است و آن اینکه قطعه ســازان بارها و بارها رسما عنوان کرده اند که به دلیل دیر 
کرد در گرفتن مطالباتشــان از خودروسازان قطعات بی کیفیت تولید می کنند و 

اهمیتی نیز به پیامدهای جانی و مالی آن برای مصرف کننده نمی دهند.
این مســئله از سوی خودروســازان و حتی وزیر صمت نیز تایید شده است که 
قطعه سازان به بهانه مســائل مالی از تولید قطعه با کیفیت خودداری می کنند. 
قطعا تمام این تولیدات در خودروســازی ها استفاده نمی شود و این قطعه ها در 
بــازار نیز ارائه می گردد ،در حالی که به عنوان کاالی تولید داخل آن هم تولید 
قطعه ســازان بزرگ کد رهگیری دریافت می نمایند. جالب توجه آنکه بخشی از 

این قطعه سازان بزرگ همچنان خود سهامدار و در جمع هیات مدیره و تصمیم 
گیران شــرکت های خودروسازی هستند و لذا عمال کاالی بی کیفیت آنها دیده 

نشده و کد رهگیری آنها صادر خواهد شد.
حال این ســوال مطرح است که وقتی قطعه سازان رسما از بی کیفیتی تولیدات 
خود می گویند چگونه می توان به کد رهگیری صادر شده اطمینان کرد؟ آیا این 
کد رهگیری بر اساس کیفیت قطعات صادر می شود و یا اینکه معیار صرفا این 
اســت که یا تولید شرکت های بزرگ قطعه سازی داخل باشند یا اینکه از طریق 

گمرک وارد کشور شده باشند؟
موضــوع کد رهگیری هر چند امری مبارک برای ســامان دادن به بازار افســار 
گســیخته لوازم یدکی اســت اما با توجه به رویه ای که قطعه ســازان در تولید 
قطعه های بی کیفیت دارند نمی تواند ضامن بهبود کیفیت قطعه ها باشــد مگر 
آنکــه روند صدور کد رهگیری تغییر کرده و نه بر اســاس برند و  نام شــرکت 
بلکه بر اســاس کیفیت صادر شود. اینکه فروشــندگان فرصتی یک ماهه دارند 
تا برای کاالی خود کد رهگیری تهیه کنند آدرســی غلط برای قطعه ســازان و 
تهیه کنندگان لوازم یدکی اســت که معیــار کیفیت را کنار نهاده و صرفا با نام 
خویش کد رهگیری دریافت نمایند که نتیجه آن استمرار همان وضعیت تولید 
خودروهای بی کیفیت و در عین حال قطعه های فاقد کیفیت در بازار اســت که 

جز هزینه مالی و جانی برای مردم و کشور نتیجه ای به همراه نخواهد داشت.

یادداشت

کد رهگیری قطعات یدکی و یک سوال بی پاسخ

گزارش

 گروه اقتصادی-گرانی های زنجیره ای که هر روز به بهانه ای 
صورت می گیرد اکنون به ســرای امین حضور مرکز لوازم 
خانگی فروشــان رسید چنانکه ســخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از صدور مجوز افزایش 15 درصدی قیمت 
تلویزیــون و افزایش 10 درصــدی قیمت یخچال و فریزر، 

ماشین لباسشویی خبرداد.
در حالــی که افزایش بهای لــوازم خانگی با ان قیمت های 
سرســام اور می تواند هزینه ای سنگین بر دوش خانواده ها 
گذارد که دیروز قالیباف ســخنگوی وزارت صنعت گفت: 
در حــوزه لــوازم خانگی، افزایش قیمــت 15 درصد برای 
تلویزیــون و 10 درصد بــرای یخچال، یخچــال فریزر و 
ماشــین لباسشویی و ظرفشویی تایید شــده و از اول تیر 
ماه اجرا می شود.در همین ارتباط عباس هاشمی به عنوان 
دبیر انجمن لوازم خانگی گفت: هنوز این مصوبه به صورت 
کتبی به انجمن ابالغ نشــده اســت.وی با بیــان اینکه با 
دریافــت مصوبه کتبی افزایــش قیمت 10 تا 15 درصدی 
لوازم خانگــی آن را به واحدهای تولیــدی ابالغ خواهیم 
کرد، گفت: در شــرایط فعلی که قیمــت نهاده های تولید 
 روند افزایشی دارد سیاســت های دستوری نتایج مطلوبی 

نخواهد داشت. 
این افزایش قیمت در حالی مطرح می شود که با توجه به 

توجه به اینکه قیمت لــوازم منزل گاه دهها میلیون تومان 
هزینــه بر می بردارد ایــن افزایش قیمــت در برخی کاال 
رقمــی نزدیک بــه 10 میلیون تومــان را در بر می گیرد 
که هزینه های ســنگینی بــرای مردم به همــراه خواهد 
 داشــت. مسئله ای که تناســبی با مبلغ وام ازدواج و شعار 

فرزند آوری ندارد. 
چنــد روز پیش دبیــر انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران 
از درخواســت افزایش قیمــت لوازم خانگی به ســازمان 
حمایت خبر داده و و مدعی شــده  بود که بازار کشــش 
افزایش قیمــت نــدارد و تولیدکنندگان هــم از افزایش 
 قیمت اســتقبال نمی کنند، اما باید توان ادامه فعالیت هم 

داشته باشند.
الزم بــه ذکر اســت پیش از ایــن رهبری بــا جمعی از 
تولیدکنندگان دیدار داشتند که در این دیدار گالیه هایی 
را در مورد وضعیت کیفیــت و قیمت برخی از محصوالت 
داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو ابراز کردند. رهبری 
با ابــراز گالیه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی 
گفتند که »با وجود حمایت هایی که از این تولیدکنندگان 
شــد اما گفته می شــود برخی محصوالت آنهــا تا دو برابر 

افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.« 
در ماه های اخیر تغییری در وضعیت کیفیت تولیدات ایجاد 

نشده و همان وضعیت بر لوازم خانگی حاکم بوده است. 
درهمین دیروز قالیباف درباره افزایش قیمت شــوینده ها 
گفت: طبق مصوبه ســتاد تنظیم بازار، از هشتم خرداد ماه 
افزایش قیمت شــوینده ها نســبت به قیمت مصوب سال 

1400، تا سقف 25 درصد مجاز شد.
البته به گفته وی، کاال هایی که در ســطح عرضه هستند، 
باید با قیمت درج شــده قبلی عرضه شوند.موضوع افزایش 
قیمت شــوینده ها از اوایل اردیبهشــت مطــرح و ابتدا با 
مخالفت وزارت صمت مواجه شــد. حتــی در مقطعی در 
شــبکه های اجتماعی برگه ای با عنوان صورتجلسه انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران مبنی بر افزایش 
قیمت 50 تا ۸0 درصدی انواع شــوینده منتشــر شد، اما 
در نهایت ســتاد تنظیم بازار ســقف افزایــش قیمت این 

محصوالت را 25 درصد اعالم کرد.
رئیــس هیات مدیره انجمن صنایع شــوینده، بهداشــتی 
و آرایشــی ایران گفت: ســتاد تنظیم بــازار با افزایش 25 
درصدی قیمت همه انواع مواد شوینده، بهداشتی و آرایشی 
موافقت کرد."بختیار علم بیگی" افزود: این افزایش قیمت 
روی محصــوالت و کاالهای تولیــدی از ابتدای خردادماه 
اعمال شــده اســت و روی وبگاه 124 نیز درج شده است.
این مقام صنفی بیان داشــت: با توجه بــه افزایش قیمت 

مــواد اولیه داخلی و خارجی، کرایه حمل ونقل، دســتمزد 
کارگران، افزایــش نرخ خدمات گمرکی، همچنین افزایش 
هزینه های آب، برق و گاز، درخواست افزایش قیمت فعاالن 
ایــن صنعت بیش از 25 درصد بود.وی ادامه داد: در برخی 
موارد قیمت مواد اولیه و کاالهای موردنیاز این صنعت که 
از خارج از کشــور تامین می شود بیش از دو برابر افزایش 

داشته است.
رئیــس هیات مدیره انجمن صنایع شــوینده، بهداشــتی 
و آرایشــی ایران گفت: به دســتور وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت مقرر شــد برای محصوالت پتروشیمی و همچنین 
پلیمرهای داخلی مورد اســتفاده در این صنعت تخفیفاتی 

در نظر گرفته شود.
وی، نقل افزایش 15 درصدی قیمت مواد شوینده، آرایشی 
و بهداشــتی از قول خود در یکــی از خبرگزاری ها در روز 
گذشته را ناشــی از "اشتباه لفظی" برشمرد و خاطرنشان 
کرد: آخرین بار خردادماه ســال گذشــته محصوالت این 
صنعت افزایش قیمت داشته و افزایش در نظر گرفته شده 
برای سال جاری 25 درصد است. این ادعا در حالی مطرح 
شــده که آمارها نشــان می دهد که در طول این یک سال 
بارها شوینده ها افزایش قیمت داشته اند و به رغم هشدارها 

نیز قیمت ها کاهش نیافته است. 

افزایش 10 تا 15 درصدی لوازم خانگی 

دومینوی گرانی به سرای امین حضور رسید 

کامیارزینالعابدینی

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک جزئیات وام 5 میلیارد تومانی برای 
واحدهای تولیدی را اعالم کرد.

معاون مالی و اقتصادی صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک پیش تر 
به ایســنا گفته بود که در ســال جاری این صندوق عالوه بر صدور ضمانتنامه، 
واحدهای تولیدی که وضعیت اعتباری مناســبی دارند را به بانک معرفی می کند 
تا ســقف 5 میلیارد تومان تســهیالت ســرمایه در گردش و خرید ماشین آالت 
جدید، بدون ارائه وثیقه به بانک دریافت کنند. حاال این صندوق جزئیات مربوط 

به پرداخت وام 5 میلیارد تومانی را منتشر کرده است.
طبق اعالم صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، واحدهای کم ریسک و 
دارای وضعیت اعتباری مناسب که نمره اعتبارسنجی آن ها در گروه A یا B قرار 
می گیرد، می توانند با ارائه چک و ســفته، با امضای مدیران از صندوق ضمانتنامه 

تا سقف 5 میلیارد تومان دریافت کنند.
مهم ترین شــاخص های اعتبارســنجی هم وضعیت بازار و تقاضا برای محصول و 
دارا بودن صورت های مالی حسابرســی شــده، رتبه اعتباری دریافتی از موسسه 

اعتبارسنجی ایرانیان و بدهی معوق متقاضی به بانک ها است.
در زمینه وثایق هم نمره اعتبــاری متقاضیان تعیین کننده میزان و نوع وثایقی 
اســت که برای دریافت ضمانت نامه اخذ و جهت معرفی برای دریافت تسهیالت 
 B و A لحاظ می شود.شــرایط ضمانت هم طوری تعیین شده که واحدهای گروه

فقط با ارائه چک و ســفته و واحدهای گروه C به بعد باید ترکیبی از وثایق مورد 
پذیرش را برای دریافت ضمانت نامه به صندوق ارائه کنند.

متقاضــی برای دریافــت وام 5 میلیارد تومانی صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
صنایع کوچک، ابتدا باید وارد ســامانه صدور الکترونیکی ضمانت نامه به آدرس 
www.sif.ir شــده و درخواست خود را در ســامانه صدور ثبت کند. در مرحله 
بعد درخواست ثبت شده توسط کارشناسان صندوق و نمایندگان استانی بررسی 
می شود.در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد، مراحل بعدی در صندوق طی 
می شود و در صورت وجود نقص و نیاز به تکمیل مدارک به متقاضی عودت داده 
می شــود.گفتنی است این تسهیالت صرفا در قالب ســرمایه در گردش و خرید 
ماشــین آالت جدید برای توســعه فعالیت قابل پرداخت است که به واحدهای 

ایسنا دارای پروانه بهره برداری تعلق می گیرد. 

 شرایط وام 5 میلیارد تومانی 
برای واحدهای تولیدی

چرا مسیر فروش در بورس کاال مسدود شد؟

 پافشاری بر 
فروش سامانه ای خودرو

به نقل از دنیای اقتصاد مجلس شــورای اســالمی  اولین 
کارت زرد را به دولت سیزدهم داد. این در حالی است که 
عملکرد خودرویی دولت، در کنار »ضعف در کنترل    قیمت 

کاال   ها« نقش زیادی در این زمینه ایفا کرد.
ســیدرضا فاطمی امین وزیر صمت سه شنبه گذشته برای 
پاســخگویی به ســوال نمایندگان راهی مجلس شــد و از 
اقدامــات 10ماهــه خود دفاع کــرد. با این حــال وی در 
قانع کردن نمایندگان ناکام ماند و کارت اخطار مجلســیان 
را دریافت کرد. نمایندگان مجلس ســیدرضا فاطمی امین 
را بیشــتر بابت افزایش قیمــت کاالهای مختلف به صحن 
کشــاندند. این در شــرایطی اســت که آن هــا از عملکرد 
خودرویــی وزیر هم گالیه مند بودنــد. آخرین گالیه آن ها 
بــه مخالفت وزارت صمت با عرضه خــودرو در بورس کاال 
برمی گشت. دو هفته پیش منوچهر منطقی، معاونت صنایع 
حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، همزمان با عرضه 
دو خــودروی مربوط به بخش خصوصی در بورس، طی دو 
نامــه جداگانه خطاب به مدیرعامل بــورس کاالی ایران و 
شرکت های کارگزاری، عرضه خودرو در بورس کاال را ملغی 
کرد و هفت دلیل برای کنسلی این نوع عرضه برشمرده بود.
در همان روز مدیر بازرســی و امــور اعضای بورس کاالی 
ایران نیــز، در نامه ای به شــرکت های کارگــزاری اعالم 
کرد که علی رغم آماده ســازی زیرســاخت های الزم برای 
انجــام معامالت خــودرو در بورس کاال، بــا توجه به نامه 
معاونت صنایــع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات 
شصت و سومین جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
عرضه خــودرو در بورس کاال تعلیق می شــود. لغو عرضه 
خودرو در بورس کاال در شــرایطی رخ داد که نمایندگان 
مجلس به وزیر صمت هشــدار دادندکــه در صورت ادامه 
مخالفت ها عرضه خودرو در بورس را قانونی خواهند کرد. 
 در هر صورت آنچه مشــخص اســت وزارت صمت برای 
شفاف سازی تولید و فروش خودروسازان ، مسیر پراشتباهی 

را برگزیده اســت. سیاســتگذار خودرو با تاکید بر فروش 
خودرو تنها از مســیر ســامانه یکپارچــه ، در پی کاهش 
تخلفات صورت گرفته در شــرکت های خودروســاز است؛ 
حال آنکه پافشــاری بر عرضه خودرو تنها از این مســیر، 
سیاستگذار را به انحراف کشانده است. وزارت صمت بارها 
بر شــفافیت عرضه و تعیین قیمــت عادالنه خودرو تاکید 
کــرده، اما تنها »فروش یکپارچه« را مســیر اصلی در این 
زمینه می خواند و دیگر راه هایی که می تواند به شــفافیت 

تولید و عرضه خودرو کمک کند، رانت زا می خواند.
آنچه مشخص اســت تعصب سیاستگذار خودرو در فروش 
یکپارچــه و اصــرار در این زمینه، اگرچه قــادر به کنترل 
عرضه خودروساز است اما در درازمدت نفعی برای زنجیره 
خودروسازی کشور نخواهد داشت. این بدین معناست که 
امکان رشد تولید در شرایط کنونی و با توجه به محدودیت 
در مســیر نقدینگی برای خودروساز بسیار سخت و دشوار 
اســت. از ســوی دیگر وعده های حذف قرعه کشی آن هم 
با رشــد تولید ، ایجاد نوعی پارادوکس کرده اســت. وعده 
رشــد تولید در شرایطی است که سیاســتگذار خودرو با 
واهمه از تبعات اجتماعی ، افزایش قیمت را در سال جاری 
منتفی خوانده اســت. بنابراین وزارت صمــت با تاکید بر 
قیمت گذاری دستوری، مسیر آزادسازی قیمت را مسدود، 
این در شــرایطی اســت که عرضه خودرو در بورس کاال 
می تواند بهترین راهکار برای رشد تولید و همچنین کاهش 

زیان خودروسازی کشور باشد.
اما وزارت صمت با تعصب و پافشــاری بر فروش یکپارچه 
خودرو ، و مخالفت با عرضه در بورس کاال، فرمان به رشــد 
تولید و حتی حذف قرعه کشــی داده است. ابهامی  که در 
این زمینه وجود دارد این است که اگر وزارت صمت در پی 
رانت زدایی از فروش خودرو و خواهان شفافیت در عملکرد 
خودروسازان اســت، چرا تنها یک مسیر را نشانه گرفته و 
چشم بر دیگر راهکارهای کارشناسانه بسته است؟ در این 
زمینه بســیاری از کارشناســان تاکید می کنند که وزارت 
صمــت می تواند در کنار فروش خودرو از طریق سیســتم 
یکپارچه، فــروش خودرو در بــورس کاال را نیز آزاد کند 
تا الاقل تجربه ای در این زمینه کســب شــود. اما یکی از 
فرامین رئیس جمهور، واگذاری ســهام خودروســازان به 
بخش خصوصی اســت. حــال آنکه ایجــاد محدودیت در 

فروش تمامی  خودروســازان )بخــش دولتی و خصوصی( 
برخالف جریان واگذاری سهام است. 

عرضه خودرو در بورس کاال هرچند روش متداولی نیســت 
اما در شرایط کنونی صنعت خودرو شفاف ترین راه حل است. 
این روش می تواند جایگزین مناسبی برای قرعه کشی خودرو 
باشــد. با این حال همان طور که عنوان شد وزارت صمت با 
طرح ایراداتی به مخالفت با عرضه بورس کاال پرداخت. وزارت 
صمــت هفت دلیل برای مخالفت با عرضه خودرو در بورس 
کاال عنوان کرده است. ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو، 
چندقیمتی شدن خودروها، کم شدن عرضه، کمرنگ شدن 
نقش شــورای رقابت در تعیین قیمــت، عدم دریافت مجوز 
فروش از وزارت صمت و تردید در شــفافیت، دالیل وزارت 
صمت برای جلوگیری از فروش خودرو در بورس کاال بود. با 
این حال این اشکاالت وزارت صمت مورد قبول نمایندگان 
مجلس و کارشناسان خودرو و مدیران خودرویی قرار نگرفت. 
اما همان طــور که وزارت صمت ایراداتــی را متوجه عرضه 
خودرو در بورس کاال کــرده ، عملکرد این وزارتخانه نیز در 
این زمینه قابل نقد است. آنچه مشخص است ابراهیم رئیسی 
اسفند 1400 در بازدید سرزده خود از ایران خودرو بر ایجاد 
فضاهای جدید فروش خودرو تاکید کرد. رئیس جمهوری در 
همان بازدید قرعه کشــی را روش موردقبول فروش خودرو 
ندانست. به همین ترتیب خودروسازان نیز پیرو دستورات و 
خواسته رئیس جمهوری ترتیبات الزم را اتخاذ کردند. حال 
آنکه برخی از شــرکت های خصوصی نیز عرضه خودرو در 
بورس کاال را پیشنهاد کردند و در این زمینه اقداماتی انجام 
دادند. بر این اساس شفافیت اولین خصلت عرضه خودرو در 
بورس خوانده شده، به طوری که در این روش داللی ممکن 
نیســت و قیمت خود در سازوکاری مشــخص و قابل رصد 
تعیین می شــد. دومین مزیت این روش نیز عبور از التاری 

شدن خرید خودرو بود.
در برهه هایی دولت تصمیم گرفت با تزریق نقدینگی بر این 
مشکل فائق آید، اما فشار بدهی ها چشم گیر بود و دولت توانایی 
رفع این مشکل را نداشــته و ندارد. با این حال ابتکار عمل 
ورود به بورس کاال می تواند سهمی  هر چند اندک اما مهم در 
تامین نقدینگی داشته باشد. اما ممانعت از عرضه خودرو در 
بورس، تبعات دیگری هم داشت و آن تهدید سرمایه گذاری 
با  تصمیمات خلق الســاعه است. برای شرکت های صنعتی، 

فروش یک ســازو کار مبتنی بر برنامه ریزی دقیق و جزئی از 
زنجیره تولید است؛ لذا ایجاد اختالل در آن، بر کل زنجیره اثر 
دارد. بنابراین مداخله های دقیقه نودی وزارت صمت، می تواند 
خسارات سهمگینی بر روند تولید خودروسازان داشته باشد 
و اینکــه وزارتخانه عریض و طویل صمــت تنها چند دقیقه 
مانده به پایان فروش خودرو در بورس، تصمیمی  که سال ها 
بایگانی شده را مستمسک قرار می دهد و برنامه فروش را لغو 
می کند، بدون آنکه به عواقب آن برای بخش خصوصی فکر 

کند، نگران کننده است.
از ســوی دیگر تعدد نهادهای تصمیم گیــر در حوزه خودرو 
بارها مورد انتقاد بوده اســت. تشتت آرای این نهادها منجر 
به ســردرگمی  مدیران در تصمیم گیری می شــود. از سوی 
دیگر بورس کاال یک بازار اســتاندارد اســت. خرید و فروش 
در آن رصد می شود و سازو کارهای قیمت گذاری آن مشخص 
است. اما بازارهای غیررســمی  مانند بنگاه های سطح شهر، 
ســایت های اینترنتی و دالل ها در شرایطی بر قیمت گذاری 
اثر می گذارند که شفاف نیستند و مشخص نیست چگونه به 
نرخ نهایی می رسند. همین موضوع باعث چندقیمتی شدن 
خودروها شده است. اما در صورتی که - ولو به صورت موقت 
- بورس کاال مرجع فروش خودرو باشد، قیمت خودرو تنها از 
مرجع عرضه و تقاضا مشخص می شود. در همین حال ضوابط 
سازمان حمایت، ناظر به دســتورالعمل نحوه قیمت گذاری 
است که مورد انتقاد خودروسازان بوده است، چرا که قانونی 
پرنقص و مبهم است و برای مثال در خصوص عرضه تکلیفی 
مقرر نکرده اســت و تنها به صورت کلی بیان شــده اســت 
که 20درصد فروش باید اینترنتی باشــد. مستند به همین 
دســتورالعمل باید یادآور شد که سامانه متمرکز قرعه کشی 
هیــچ مصوبه ای نــدارد و حتی توســط وزارتخانه ای تبلیغ 
می شــود که رئیس دولت آن خواستار لغو روش قرعه کشی 
است. مشخص نیست پافشاری دولت بر حضور خودروسازان 
در ســامانه متمرکز قرعه وزارت صمت در کجا ریشه دارد؛ 
این در شرایطی است که وزارت صمت با سامانه قرعه کشی 
برخوردی متعصبانه دارد، جوری که در مقابل منتقدان این 
سامانه جبهه گیری می کند. مشخص است که هدف وزارت 
صمت باید تسهیل خرید و فروش خودرو باشد و از هر سازوکار 
شفافی که مشــتریان و تولید کنندگان را به خرید و فروشی 

راحت و شفاف برساند، باید استقبال کند.


