اقتصادی

پنجشنبه  1خرداد  27 -1 399رمضان  21 - 1441می  - 2020سال نوزدهم  -شماره 5160
یادداشت

«مردمساالری آنالین» گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان را بررسی میکند

رانت  ۳۰هزارمیلیارد تومانی قیمتگذاری دستوری
موسی حسنوند

باالخــره پــس از مدتها انتظــار ،گــزارش تحقیق و
تفحص مجلــس درباره خودروســازان جــاده مخصوص
منتشــر شــد .گزارشــی طوالنی که البته خواندنش با آن
همه مقدمه و موخره ،شــاید در حوصله بســیاری نگنجد.
پس با «مردمساالریآنالین» همراه باشید تا نگاهی داشته
باشیم به مهمترین عناوین این گزارش ،از جمله بنگاهداری
خودروسازان تا عدم همکاری نهادهای قضایی با مسئوالن
تهیــه این متن تفصیلی که موجبــات گالیه آنان را فراهم
آورده اســت.از مهمترین بخشهای این گزارش ،اشاره به
بنگاهداری خودروســازان و باال رفتــن هزینه تولید خودرو
است .این گزارش به ما میگوید در پایان سال  ۹۷شرکت
«ایرانخودرو»  ۱۰۷شــرکت و شــرکت سایپا  ۶۴شرکت
فعال و  ۱۲شــرکت غیرفعال را در اختیار دارند .حاال اینکه
این شرکتها چه میکنند و خط و ربط مالی آنها به کجاها
وصل اســت ،ظاهرا کار این گزارش نیســت! راســتی اگر
خاطرتان باشــد ،بنگاهداری را یکی از معضالت نظام بانکی
کشور نیز میدانند .چیز غریبی است این بنگاهداری!دولت
در ایران مســئول تامین شــغل برای جامعه اســت .البته
درســتی یا نادرســتی این گزاره ،فعال محل بحث نیست،
آنچه مهم اســت این گزارش مجلس است که میگوید این
اشــتغالها بیش از  ۱۲درصد بهای تمامشده هر خودرو را
شــامل میشــود! یعنی  ۱۲درصد قیمت هر خودرو فقط
حقوق و دستمزد است( .حدود سه برابر استاندارد جهانی).
افزایش روند اســتخدامها در ماههای نزدیک به انتخابات و
انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مسالهدار از لحاظ مالی
و مدیریتــی ،صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی
هم معضل دیگری است که به آن اشاره شده است .از طرفی
این حجم از پرســنل در هر شرکتی ،بهرهوری را به شدت
پایین میآورد .خوب است بدانید که در شرکت هیوندایی،
سرانه تولید ساالنه خودرو به ازای هر کارگر  70و در ایران
خودرو  7عدد است!

سیاسی کاری دولت از جیب خودروسازی

تصاویر افتخــار آمیز رئیس دولت دهم در ســنگال را
خاطرتان هســت؟ حاال این گــزارش میگوید :هزینههای
ســرمایهگذاریهای خارجی ،بیتوجه به مطالعات بازار در
کشــورهایی نظیر ســنگال ،موجب خروج منابع از بنگاه

از فــروش ،در مدیریت بازار ناکام بوده و سیاســتگذاری
مناســبی را اتخاذ نکردهاند .به عنوان مثال تولیدکنندگان
قطعه (رســمی و غیررسمی) آنقدر در بازار زیادند که عمال
امکان ساماندهی توسط خودروساز وجود ندارد.

واردات

اقتصادی گردیده اســت .مث ً
ال در همان کشور سنگال ۹۰
میلیون دالر سرمایهگذاری شــده ،در حالی که این کشور
امکان تامین برق برای کارخانه را نداشته است .بدتر اینکه
بین ســالهای  ۸۶تا  ،۹۲این سرمایهگذاریها بالغ بر ۱۵۸
میلیون دالر شــده است .حاال این ســرمایهگذاری نه تنها
سودآور نبوده ،حتی به فروش نیز نمیرود.

عدم همکاری نهادهای نظارتی

این گــزارش اذعان دارد تعدد نهادهای امنیتی ،نظارتی
و قضایی در صنعت خودروســازی ،خودش باعث فساد در
سطح باال و برخوردناشدنی است .البته این گزارش همچنان
توصیه به وجود یک سازمان تنظیمگر دارد که بتواند فضای
انحصاری را سامان دهد .هر چند به نظر میرسد این فضای
انحصاری و فقدان اجازه رقابت ،باعث همه این دردســرها
شده است.با وجود اینکه ظاهرا دولت در خودروسازها سهام
زیادی ندارد (زیر  20درصد) ،اما به دالیل متعدد ،عم ً
ال در
مجامع عمومی این شــرکتها بازیگر اصلی است .از سویی
دیگر ،مصیبت ســاختار نامشخص مالکیت و تو در تو بودن
شرکتهای زیرمجموعه (همان  200شرکت مذکور) ،باعث

آزادسازی سهام عدالت ،اصلیترین بحث شورای عالی بورس
عضو شورای عالی بورس گفت :یکی از موارد مهم
و موضوعات اساسی این روزهای شورای عالی بورس،
آزادســازی سهام عدالت است که در جلسه دیروز نیز
در خصوص ابعاد کاغذی دستورالعمل آزادسازی سهام
عدالت تصمیمگیری شــد.به گــزارش پایگاه خبری
بازار ســرمایه ایران« ،سید روح اهلل حسینیمقدم» با
اظهار این مطلب که در جلســه دیروز شــورای عالی
بورس ضمن پذیرش اســتعفای «ســعید فالح پور»،
«محمدرضا معتمــد» به عنوان عضــو جدید هیات
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد ،گفت:
دستورالعملهای آزادسازی سهام عدالت از مهمترین
محورهای جلسه بود.
طبق بررســیهای صــورت گرفته مصوب شــد
مالحظــات الزم برای انتخــاب آزادانه روش مدیریت

سهام برای مشموالن دریافت سهام عدالت انجام شود.
عضو شــورای عالی بورس توضیــح داد :یکی از موارد
مهم و موضوعات اساســی این روزهای شورای عالی
بورس ،آزادسازی سهام عدالت است ،در جلسه دیروز
نیز در خصوص ابعاد کاغذی دســتورالعمل آزادسازی
سهام عدالت تصمیمگیری شد.
همچنیــن مالحظات الزم برای اینکه مشــموالن
دریافت ســهام عدالت بتواننــد آزادانه روش مدیریت
سرمایه خود در این ســهام را انتخاب کنند نیز مورد
بحث قرار گرفت.حســینیمقدم اظهار داشــت :باید
تمامی مالحظات الزم صــورت گیرد تا نه تنها مردم
در این شــیوه مدیریت بتوانند انتخاب صحیح داشته
باشند ،بلکه آسیبی نیز از ناحیه آزادسازی سهام مزبور
به بازار سرمایه وارد نشود.

شده این شــرکتها ،حتی به شرکت مادر نیز حساب پس
ندهند.

 ۳۰میلیون تومان ،حق داللی هر پراید

گزارش مجلس ،رانت حاصل از قیمتگذاری دستوری را
حدود  ۳۰هزارمیلیارد تومان و «از جیب مصرفکنندگان و
خودروسازان» و به نفع «دالالن و افراد دارای امتیاز ویژه»
دانســته اســت .عالوه بر آن امضاهای مدیران ارشد برای
واگذاری ( ،)VIPفرصتی طالیی را برای «افراد سفارششده
توسط متنفذین» ایجاد کرده است .طبق گزارش تحقیق و
تفحص مجلس ،رانت ناشــی از قیمتگذاری دســتوری و
فروش به افراد خاص و سفارششــده «در خودروی پراید،
رقمی در حدود  ۳۰میلیون تومان» اســت.به گفته هیأت
تحقیق و تفحص ،نصف فروش نمایندگیها ،توسط کارکنان
خریداری میشــود! گزارش مجلس اذعان دارد که بعضی
قطعهسازان ،خودروساز را مجبور به واردات فوالد باکیفیت
میکنند .فوالد وارداتی توســط قطعهساز در بازار فروخته
شده و تولید قطعات با فوالد کم کیفیت ادامه پیدا میکند.
طبق گزارش مجلس ،شــرکتهای متولــی خدمات پس

این بخش از حیرت انگیزترین بخشهای گزارش است.
پر کــردن «دفتر مقررات صــادرات و واردات» از نیروهای
غیرمتخصص و ســفارش شده توســط نهادها و افراد فقط
یکی از زدوبندهای خودروسازان است.اقدامات غیرقانونی در
ثبت ســفارش  ۶۴۸۱خودرو ،شامل تغییر تعرفه ،تمدید یا
تغییر تاریخ سفارش ،ثبت سفارش توسط نمایندگیها بعد
از بستهشــدن ســامانه و واریز وجه توسط متقاضیان فاقد
نمایندگی!ثبت  53هزار سفارش خودرو ،فقط در  ۱۳۹۵از
طریق شــرکتهای ناشناس (بازار خاکستری خودروسازان
بــرای فرار مالیاتی) در امــارات که به دلیل خرید با قیمت
پاییــن و فروش با قیمت باال ،بــازار جذابی برای دور زدن
قانــون به نظر بوده اســت .مصوبه واردات خودرو توســط
معلوالن و جانبــازان هفتاد درصد ،باعث شــده این افراد
مجوزهای خود را با قیمت پاییــن (با توجه به محدودیت
واردات) به فروش رســانند و در عوض رانتجویان (که به
واسطههای مختلف توانایی واردات خودرو دارند) بتوانند در
این آشفته بازار میلیاردها تومان سود به جیب بزنند.
این فقط بخشــی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس،
در مورد خودروســازان جاده مخصوص بود و قطعا خواندن
آن بســیار دردآور است .اما شاید بیشترین تقصیر بر گردن
سیاســتگذار باشد؛ سیاســتگذاری که اجازه نداده تا در
بازار خودرو کشــور رقابت ســالم صورت گیرد و همواره با
دخالت در همــه چیز (از جمله قیمتگذاری ،آن هم برای
حمایت از مردم) راه را برای رانتجویی ،فساد و غارت اموال
عمومی باز کرده اســت .هیچ عنوانی جز «غارت و حیف و
میل بیتالمال» نمیتواند معرف چنین وضعیت نابهنجاری
باشد .البته میتوانیم امیدوار باشیم که این گزارش ،چشم
مســئوالن دولتــی و وزارت صمت را باز کنــد .میتوانیم
امیدوار باشیم که مسئوالن قوه قضا ،غیر از دستگیری انواع
«ســلطان» ،با نظارت دائمی اجازه ندهند اتفاقات مشــابه
بیفتد...

توافق بر افزایش معافیت حقوق ورودی ماشین آالت تولیدی
تازهترین توافق بین گمرک ایران و وزارت صمت از
افزایش معافیت گمرکی ماشینآالت تولیدی در سال
جاری حکایت دارد.تا پیش از این واردات ماشینآالت
خط تولید طبق ماده ( )۱۱۹امور گمرکی از معافیتهایی
برخوردار بودند ،امــا در تازهترین توافق صورت گرفته
بین گمــرک ایران و وزارت صنعــت ،معدن و تجارت
مراحل صدور و اعمال مجوزهــای معافیتاز پرداخت
حقوق ورودی برای ماشینآالت و تجهیزات خط تولید
افزایش یافته و ضوابط آن اعالم شــده است.این اقدام
در راســتای اجرایی شدن شــعار سال  ۱۳۹۸مبنی بر
«جهش تولید» برای ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان
از ســوی گمرک ایران بوده که به شفافسازی موضوع
معافیتهای گمرکی تجهیزات تولیدی منتهی میشود،
در این شرایط واحدهای تولیدی مجاز میتوانند بدون

هیچگونه مانع و معطلی از معافیــت حقوق ورودی با
ضوابط مشخص و شفاف اســتفاده کرده و در حداقل
زمان ممکن نسبت به ترخیص ماشینآالت و تجهیزات
خطوط تولید خود از گمرک بــدون پرداخت هرگونه
وجهی اقدام کنند.تفاهم بین گمرک و وزارت صمت در
 ۱۲بند تنظیم شده که در برخی موارد عبارت است از
معافیت ماشین آالت خط تولید در مراحل بهره برداری
و پس از آن ،معافیت ماشــین آالت کمکی خط تولید
که اکثرا حالت انحصاری داشته به همراه ماشین آالت
خط تولید و به تعداد متعارف وارد میشوند و همچنین
تجهیزات اصلی و جانبی خــط تولید ،انواع قالب ،ابزار
آالت مخصــوص و ملزومــات ســرمایهای خط تولید
مشمول معافیت هستند و تنها اجزاء و قطعات یدکی و
مواد مصرفی مشمول معافیت نخواهند شد.

معاون گمرک ابعاد تازهای از خودروهای دپو شده را تشریح کرد

تازهتریــن اعالم معاون فنی گمرک ایران از این حکایت
دارد که با وجود اتمام زمان ترخیص خودروهای دپو شده،
 ۲۴۷۱دستگاه که عمدتا دارای پرونده قضایی هستند ،نیاز
به تمدید زمان ندارند ،ولی برای  ۱۲۴۸خودروی دیگر که
 ۱۱۰۰دســتگاه آن فاقد ثبت سفارش است ،باید مهلت از
سوی هیات دولت تمدید شود که اگر وزارت صمت نسبت
به باز کردن ثبت سفارش اقدام نکند این خودروها هیچگاه
ترخیص نخواهند شد و عمال زمان برای  ۱۴۸خودرو تمدید
میشــود.ماجرای خودروهای دپو شــده به ورود  ۱۲هزار
و  ۲۶۱خودرو طی ســالهای گذشــته بر می گردد که به
مرور و در جریــان تغییر ضوابط واردات خودرو ،ممنوعیت
ثبــت ســفارش و واردات خــودرو و همچنیــن تحوالت
سیاستهای ارزی توقیف و از ترخیص آنها جلوگیری شد؛
خودروهایی که در بین آنها دارای پرونده قضایی ،فاقد ثبت
ســفارش،حجم موتور باالی  ۲۵۰۰سی سی و یا سفارش
آمریکا وجود دارد که به هر کدام از این دالیل ممنوعه بوده
و امکان خروج نداشتند.
امــا در نهایت در دی مــاه  ۱۳۹۷و طی مصوبه هیات
دولت ،مهلتی  ۶ماهه در اختیار صاحبان این خودروها قرار
گرفت تا با طی فرایند قانونی کاالی خود را ترخیص کنند
ولی با پایان زمان در اردیبهشــت  ،۱۳۹۸مشخص شد که
حدود  ۷۱۵۳دســتگاه ترخیص و  ۵۱۰۸دستگاه دیگر در
گمرک و بنادر باقی مانده اســت.به هر حال دیگر زمان از
سوی دولت تمدید نشد تا اینکه در بهمن ماه سال گذشته

حذف محدودیت زمانی برای ترخیص  ۲۴۷۱دستگاه
و بعد از رایزنیهای زیاد ،هیات دولت با ترخیص باقی مانده
موافقت کرد و در بندی از این مصوبه مهلت ســه ماهه ای
برای ترخیص ،تعیین شــد .این فرصت ســه ماهه در ۲۹
اردیبهشــت  ۱۳۹۹به پایان رسید و گزارش گمرک نشان
داد تــا پایان مهلت مقرر ،حدود  ۱۳۸۹دســتگاه ترخیص
شده است.

فقط مشموالن یک بند نیاز به زمان دارند

در حالی که این تصور وجود دارد با اتمام این زمان ،دیگر
امکان ترخیص بیش از  ۳۷۰۰دستگاه دیگر وجود نداشته
و مشــروط به تمدید مجدد فرصت از سوی دولت است که
تازه ترین اظهــارات ارونقی -معاون فنــی و امور گمرکی
گمرک ایران -بیانگر جزئیاتی است که نشان میدهدعمده
خودروهای باقی مانده ،بدون توجه به مهلت مصوبه امکان
ترخیص داشته و فقط  ۱۲۴۸دستگاه نیازمند تمدید زمان
هستند.به گزارش ایسنا،ارونقی با بیان اینکه مصوبه بهمن
 ۹۸هیات دولت ســه بند دارد که طبق بند ( )۱آن مهلت
ترخیــص خودروهای موضوع بنــد( )۳تصویب نامه دولت
در دی ماه  ،۱۳۹۷به مدت ســه مــاه تمدید گردید گفت:
بنابراین ،مهلت ســه ماهه تعیین شــده ،فقط خودروهای
مشــمول این بند را در بر میگیرد و در دو بند دیگر ،هیچ
محدودیت زمانی تعیین نشده است ؛ از این رو خودروهای
باالی  ۲۵۰۰سی سی که مســتثنی شده اند ،خودروهای
مربوط به جانبازان و همچنیــن خودروهای دارای پرونده
قضایی که حکم برائت آنها صادر شده  -و شرایط ترخیص

این سه دسته ،در مصوبه تصریح شده است  -در قید زمان
نبوده و امکان ترخیــص آنها بدون تمدید مهلت مصوبه از
سوی هیات دولت وجود دارد.وی با اشاره به خودروهایی که
مشمول مهلت سه ماهه میشوند ،گفت :از  ۱۰۴۸دستگاه
که در دور قبل به گمرک اظهار شــده و پروانه گمرکی نیز
دریافت کرده بودند ۱۰۰۰،مورد ترخیص و  ۴۸دستگاه باقی
مانده اســت .همچنین از  ۳۴۰دستگاه که اظهار شده ولی
پروانه دریافت نکرده بودند حدود  ۲۴۰دستگاه ترخیص و
 ۱۰۰مورد باقی مانده و برای  ۱۱۰۰فاقد ثبت سفارش نیز
هیچ اظهار و ترخیصی صورت نگرفته است.به گفته ارونقی
در مجموع از خودروهای مشــمول مهلت زمانی سه ماهه،
 ۱۲۴۸دستگاه باقی مانده اســت که  ۱۱۰۰دستگاه فاقد
ثبت سفارش یا دارای ثبت سفارش ابطال شده است.

خودروهای دارای پرونده قضایی
نیاز به زمان ندارند

معاون فنی گمرک با اشــاره به وضعیت خودروهایی که
نیاز به تمدید زمان مصوبه برای ترخیص ندارند نیز توضیح
داد :از  ۲۲۸۹خودرو که در مرجع قضایی مطرح است برای
 ۶۶۸دســتگاه رای صادر شــده و امکان ترخیص دارند که
از بین آنها فقط ســه خودرو ترخیص شده است ،بنابراین
 ۲۲۸۶دســتگاه دارای پرونده قضایی باقی مانده است که
طبق مصوبه دولت این خودروها در قید زمان نیســتند و
هر زمان که تشــریفات انجام شــود در اختیار صاحبانشان
قرار خواهند گرفتوی با اشــاره به دو گــروه دیگر که نیاز

به تمدید زمان ندارند،افزود  ۱۰۴ :دســتگاه نیز مربوط به
جانبازان است که به قبل از شــهریور  ۱۳۹۳بر میگردد،
از این تعداد دو دستگاه ترخیص شده و  ۱۰۲خودرو دیگر
باقی مانده است.
همچنین از  ۲۲۷خودرو منطقه آزاد اروند  ۷۳دســتگاه
ســفارش آمریکا و  ۱۵۴دســتگاه باالی  ۲۵۰۰سی سی
هســتند که خودروهای باالی  ۲۵۰۰ســی سی با شرایط
ذکر شده از ممنوعیت واردات مستثنی شده اند که از بین
آنها  ۱۴۴دســتگاه ترخیص و  ۸۳دستگاه مانده است؛ در
این حالت ،در مجموع ،از خودروهای دارای پرونده قضایی،
جانبازان و اروندی  ۲۴۷۱دســتگاه ترخیص نشــده است.
ارونقــی در جمع بندی اظهاراتش یادآور شــد :در مجموع
از  ۵۱۰۸خودرویی که باقی مانده و باید طی مصوبه بهمن
ماه  ۹۸ترخیص میشــد حدود  ۱۳۸۹دستگاه ترخیص و
 ۳۷۱۹دســتگاه باقی مانده است که از بین  ۳۷۱۹دستگاه
باقیمانده ۲۴۷۱ ،دســتگاه ،هیچ نیــازی به تمدید زمان
مصوبه برای ترخیص ندارند و با طی تشریفات قانونی ،کاال
در اختیارشــان قرار خواهد گرفت ،اما  ۱۲۴۸دستگاه دیگر
بــرای ترخیص نیاز به تمدید زمان از ســوی هیات دولت
خواهند داشــت که از این تعداد  ۱۱۰۰دستگاه فاقد ثبت
سفارش هستند و اگر وزارت صمت تصمیمی برای باز کردن
ثبت ســفارش برای آنها اتخاذ نکند هر گونه تمدید زمانی
فقط برای ترخیص  ۱۴۸دســتگاه دیگر بوده و خودروهای
فاقد ثبت سفارش هیچ گاه ترخیص نمیشود.

معاون وزیر اقتصاد از اجازه فروش صندوقها تا یک ماه آینده خبر داد

معاون وزیر اقتصــاد با بیان اینکه از  ۱۴اردیبهشــت
تاکنون 3۰اردیبهشــت معادل  ۱.۵میلیون نفر از مردم در
صندوقهای  ETFبرای خرید سهام دولت اقدام کردهاند،
اعــام کرد:مردم میتوانند پس از یک ماه ســهام خود در
ETFها را در بــورس معامله کنند.عبــاس معمارنژاد در
گفتوگوی ویژه خبری سهشنبهشب درباره تمهیدات برای
آخرین روز فروش سهام شرکتهای دولتی در صندوقهای
 ،ETFاظهار کرد :امروز سهام بانک تجارت در صندوقهای
 ETFمعــادل یکمیلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان در بورس
معامله شده و بانک ملت معادل  ۶۰۰میلیون تومان سهام
آن در بورس معامله شده است .حدود  ۷۰درصد سهام این
صندوقهــا بازدهی دارد یعنــی ارزش این صندوق در ۱۴
اردیبهشــت معادل  ۱۶هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان بود که
ارزش امروز آن  ۲۹هزار میلیارد تومان است.وی ادامه داد:
یک از ویژگیهای این صندوقها قابلیت بازارگردانی است.
یعنی اگر مردم خواســتند واحدهای سرمایهگذاری خود را
بفروشــند ،مدیر این صندوق سهام آن فرد را میخرد و در
مرحله بعد با قیمت مناســب میفروشد تا ریسک کمتری
متوجه مردم شــود.معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد
اعالم کرد :از  ۱۴اردیبهشت تاکنون معادل یکونیم میلیون
نفر از مــردم در این صندوقها پذیرهنویســی کردهاند که
امیدوار هستیم در مدت زمان باقی مانده به هدف  ۸میلیون
استقبال از این صندوقها برسد.
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نقدشوندگی صندوقهای ETF
به چه صورت است؟

معاون وزیــر اقتصاد درباره نقدشــوندگی صندوقهای
 ETFتوضیــح داد :در اوایــل قابلیت نقدشــوندگی این
صندوقهــا بــا تردید مواجه شــده بود که بــا اقدامات و
تصویبــات صورتگرفته ایــن صندوقها بعــد از یکماه
قابلیت معاملهگری دارند و معــادل  ۱۰۵۰میلیارد تومان
پول در این صندوقهــا میماند تا این بازارگردانی را انجام
بدهد .همچنین قبال ســامانههای بورس بین ســاعت  ۲تا
 ۴بعدازظهر امکان معامله داشــتند که فردا از ســاعت ۹
تــا  ۴بعدازظهر امــکان ثبت معامله در ایــن زمینه دارند.
معمارنژاد ادامه داد :برای ثبت ســفارش و پذیرهنویسی در
این صندوقها به کد بورســی نیازی نیســت و با کد ملی
میتوان این امور را انجام داد .سرپرســت خانواده میتواند
برای خانواده و فرزندانش ثبتنام کند اما این ســهام برای
معامله در بورس به کد بورسی نیاز دارد.
معاون وزیر اقتصاد دربــاره مدیریت این صندوقها نیز
توضیح داد :تا پایان سال  ۱۴۰۰دولت باید از مدیریت این
صندوقها کنارهگیری کند و هر شخصی که یک دهم سهم
این صندوقها را داشــته باشد ،میتواند در مجمع شرکت
کنــد.وی افزود :به آخرین قیمت این صندوقها در روز ۱۳
اردیبهشــت  ۳۰درصد تخفیف خورده اســت .سهام بانک
تجارت در روز  ۱۳اردیبهشت معادل  ۱۰۴تومان و امروز به

 ،۲۰۲بانک صــادرات از  ۱۰۷به  ۱۹۳تومان ،بانک ملت از
 ۱۰۴۵به  ۱۷۲۰تومان رســیده است که در کل هر دههزار
تومان این صندوقها امروز قیمت آن  ۱۷هزار و  ۳۰۰تومان
اســت.معمارنژاد بیان کرد :سه روش برای پذیرهنویسی در
این صندوقها وجود دارد که شــامل درگاههای حضوری و
غیرحضوری بانکها و کارگزاریهــا مربوط به افراد دارای
کد بورسی است.

مولدسازی ۱۳هزار میلیارد تومان
اموال دولت

وی بــا اعالم اینکه  ۷هزار هــزار میلیارد تومان دارایی
دولت اســت ،گفت :باید در بانکهــای دولتی  ۱۰۰هزار
میلیــارد تومان از داراییهای آنهــا از راهایهای مخلتف
واگذار شــود .در سال گذشــته در بانکها حدود  ۱۳هزار
میلیارد تومان بانک مولدسازی شده که در دو ماه سالجاری
 ۸هزار میلیارد تومان مولدسازی دارایی داشتهایم.
معاون وزیر اقتصاد در پایان ســخنانش به مردم توصیه
کرد که در این صندوقها ســرمایهگذاری بلندمدت داشته
باشــند و اظهار کرد :اولویت دولت برای صرف کردن منابع
ایــن صندوقها در بودجههای عمرانی اســت.در ادامه این
برنامه وحید شقاقی ،کارشناس اقتصادی گفت :در شرایط
کنونی بهترین روش برای تامین کســری بودجه و بهویژه
برای تامین مالی پروژههای عمرانی این صندوقها است که
با این اقدام مردم فعالیت در بازار ســرمایه را یاد میگیرند.
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بازار خودرو ،معادلهای با چندین مجهول
محمدرضا حقی

*

خودرو از دیرباز در کشــور ما همچون خیلی از نقاط دنیا از محبوبیت باالیی
در بین خانوادهها برخوردار است و همواره اخبار حواشی این چهار چرخ دلفریب
جزو پر مخاطب ترین اخبار بوده اســت.خبرهای جذاب و متنوعی در این بخش
از صنعت هر از چندگاهی در جهان منتشــر میشود که میلیونها نظر را متوجه
خود میکند اما همچون خیلی از بخشهای اقتصادی دیگر اخبار مربوط به حوزه
خودرو در کشــور ما هم از نوعی دیگر اســت بطوریکه عواملی در این بخش از
بازار و صنعت حکمفرماست که در بسیاری از کشورهای صاحب صنعت خودرو
مشاهده نمیشود .البته این موضوع طبیعی است که بنابه شرایط خاص اقتصادی
و تحریمی نباید توقع برابر بودن شــرایط تولید و عرضه خودرو همچون ســایر
کشورها باشیم.گرانی لجام گسیخته خودرو در روزهای اخیر موضوعی شد که در
این مجال به بخشی از عوامل منحصر به فرد این بخش پول ساز در صنعت کشور
بپردازیم؛ عواملی که خاص کشور ماست و متاسفانه سال به سال هم پر رنگ تر
شده و باعث بوجود آمدن التهابات این بازار در کشور میشود.
در بازار خــودرو دو نوع عامل برای تحرک غیر قابل مهار قیمتها مشــاهاده
میشود :عوامل داخل بخشی صنعت خودرو و عوامل فرابخشی .در بخش نخست
ایــن عوامل میتوان به مســئله انحصارگری در خودرو،جامــدن تولید از تقاضا،
بیتوجهی به ارتقای کیفیت و تنوع تولید ،وابستگی مالی خودروسازها به شبکه
بانکی و رشــد روزافزون بدهیها در این مجموعههای تولیدی اشــاره کرد .بازار
خودرو همچون ســایر بازارها با اتکاء به قانون عرضه و تقاضا نظام یمتی خود را
کشف میکند و متعادل میشود.
متاســفانه سالهاســت که با توجه به عوامل ذکر شــده تولید شــرکتهای
خودروسازی از حجم انبوه تقاضای خودرو در کشور عقبتر بوده و همواره عطش
خرید این چهارچرخ جذاب در کشور وجود داشته است.در این بخش میتوان به
بسته بودن مرزهای کشور برای ورود خودروهای هم قیمت با تولیدات داخلی و
تامین این عطش دائمی خودرو نیز اشاره کرد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی
همین موضوع عالوه بر کمبود عرضــه به انحصارگرایی در تولید و جلوگیری از
رقابتی کردن بازار خودرو از لحاظ عرضه این کاالی پر مصرف با شیوههای جدید
و سهل تر به مشتریان منجر شده است.
بطور مثال در روزهای اخیر یک نــوع خودروی پرتیراژ که اتفاقا در ماههای
آینده به دلیل پاس نکردن اســتانداردهای  85گانه سازمان ملی استاندارد دیگر
تولید نخواهد شــد قلههای جدید قیمتی را فتح کرده و قصد داشت تا قله یک
صد میلیون تومان هم پیشــروی کند،در آنســوی مرزها و حتی در نزدیکترین
کشــورهای همسایه از لحاظ قیمتی همردیف بروزترین خودروها با کیفیت غیر
قابل مقایســه قرار گرفته است .بطور ســاده میتوان گفت که اگر بسترهای حق
انتخاب مشتریان خودرو در کشور بین خودروهای داخلی با سایر خودروهای هم
قیمت خارجی فراهم میشد حتما مردم انتخابهای دیگری انجام میدادند و ماهها
برای پیش فروش خودرو نقدینگی خود را در اختیار خودروسازان نمیگذاشتند.
در سال گذشته خودروسازان بیش از نیمی از تعهدات تولیدی خود را نتوانستند
محیا کنند که قاعدتا نتیجه آن باید به برهم خوردن نظام عرضه و تقاضای بازار
خودرو بیانجامد.
عرضه خودرو در ســالهای اخیر از  ۱.۲میلیون به  ۵۰۰هزار دستگاه رسیده
اســت و برنامه خودروسازان برای مقابله تشنج در بازار خودرو ،پیش فروشهای
عجیب با موعد تحویل خیالی  ۲ساله تنها راهکار خودروسازان بود.
وضعیتی که خودروســازان از آن چندان بدشان نمیآید چرا که هم با پیش
فروشهایشان وعدههای  ۱۴۰۰را گرفتند هم خودروهایشان را به کمک داللها
گرانتر از قیمت کارخانه راهی بازار کردند .آمار  ۱۰ماهه گروههای خودروســاز
خصوصی حکایت از کاهش تولید آنها دارد و این شرکتها نتوانستهاند راهکاری
برای فائق آمدن بر وضعیت تحریمی پیدا کنند.وجود نقدینگی سرگردان در بازار،
از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار اســت چرا که خودروهای کمتر از
صد میلیون تومان در بازار زیاد است از این رو افرادی که نقدینگی دارند ،تصمیم
میگیرند پول نقد خود را تبدیل به ســرمایه کنند از ایــن رو بالفاصله به بازار
خــودرو روی میآورند و به دلیــل اینکه تقاضا باال میرود قیمت آن نیز افزایش
خواهد یافت.
حجوم نقدینگی ســرگران به بازارها از جمله بازار خورو،کاهش شدید ارزش
پول ملی در طی چند ســال گذشــته و ترقیب مردم بر حفظ داراییهای خود
بصورت کاال و مســکن و اعمال سنگین ترین تحریمها علیه کشورمان از جمله
عوامل فرابخشی است که متاسفانه طی سالهای گذشته به شدت صنعت خودرو
و زنجیره وابسته به آن را تحت تاثیر خود قرار دادهاند.
البته در روزهای اخیر به دلیل تغییرات مدیریتی در وزارت صمت باید منتظر
تغییرات اساسی در نوع فروش و عرضه خودرو در کشور باشیم بطوریکه روشهای
جدیدی از سوی این وزارتخانه و شبکه فروش خودروسازان ارایه شده است.البته
ورود مجدد شــورای رقابت به قیمتگذاری خودرو و اعالم روشهای جدید فروش
خودرو از سویی و همچنین عزم نهادهای نظارتی برای برخورد جدی با محتکران
خودرو باعث فروکش کردن قیمتهای عجیب و غریب در بازار طی هفته جاری
شــده است.به اعتقاد نگارنده در صورت التزام نظام تولید به کاهش فاصله حجم
تقاضــا به عرضه میتوان امیدوار بود که روزی در این کشــور بازاری به نام بازار
ملتهب خودرو نداشته باشیم.
* دبیر گروه اقتصادی
haghireza52@yahoo.com
بازار

پیشروی دالر در کانال  ۱۷هزار تومانی
به نظر کارشناســان ،روند عرضه و تامین ارز با وضعیت مناسبی ادامه دارد و
کمبودی از طرف عرضه وجود ندارد ،اما در روزهای اخیر برخی نابســامانیها در
بازارهای موازی مانند خودرو و طال ،زمینه رشد قیمتها در بازار ارز فراهم کرد.
دالر در صرافیهای بانکی روزگذشته با رشد  ۱۵۰تومانی قیمت نسبت به دیروز
به بهای  ۱۷هزار و  ۳۰۰تومان فروخته شــد .نرخ خرید هر دالر در ســاعت ۱۳
دیــروز در تابلوی صرافیهای بانکی  ۱۷هــزار و  ۲۰۰تومان و فروش  ۱۷هزار و
 ۳۰۰تومــان بود.قیمت خرید هر یورو نیــز  ۱۸هزار و  ۷۰۰تومان و نرخ فروش
آن  ۱۸هزار و  ۸۰۰تومان شد.بنابر این گزارش ،بازار طال و سکه هم روزگذشته
با رشــد قیمتها مواجه بود.هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار
آزاد تهران روز چهارشنبه با رشد  ۸۰هزار تومانی قیمت نسبت به روز معامالتی
گذشــته به رقم هفت میلیون و  ۵۸۰هزار تومان به فروش رسید.هر قطعه سکه
تمام بهار آزادی طــرح قدیم نیز هفت میلیون و  ۳۵۰هزار تومان قیمتگذاری
شد.همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و  ۸۸۰هزار تومان ،ربع سکه دو میلیون
و  ۱۵۰هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و  ۱۰۰هزار تومان تعیین
قیمت شد.
بورس

این استاد دانشــگاه در پاسخ به اینکه آیا امکان ضرردهی
بانکها در این صندوقها وجود دارد؟ اظهار کرد :بهتر بود
که دولت ترکیبی از ســهام بانک ،بیمــه ،خودرو و صنایع
پتروشــیمی در صندوق ســرمایهگذاری مالی یکم در نظر
میگرفت .اگر دولت این سهام را خود مستقیم میفروخت
درآمد بیشــتری کســب میکرد اما با این صندوقها قصد
منفعت رســاندن به مردم دارد.شقاقی درباره مدیریت این
صندوقها گفت :اگر مدیریت این صندوقها در دست دولت
باشد ،خصوصیســازی اتفاق نیفتاده و هزینهکرد آن بجز
بودجه عمرانی اتالف منابع اســت .این کارشناس اقتصادی
ادامه داد :این صندوقها به دلیل ریسک کمتر و تخفیفها،
مزایای زیادی برای مــردم دارند.همچنین در ادامه مهدی
حیدری ،کارشــناس اقتصادی دیگری درباره عدم استقبال
مــردم از صندوقهای  ETFگفت :واگــذاری دارایی چند
وجه است که این صندوقها کمآسیبترین راه برای تامین
کســری بودجه است .الزم به ذکر است که دارایی و اموال
دولت دارد واگذار میشود اما مدیریت همچنان تحت دولت
است که این یکی از نقدها به صندوقهای مالی یکم است.
این اقتصاددان افزود :اینکه تا ســال  ۱۴۰۰مدیریت این
صندوقها به عهده مردم قرار خواهند گرفت ،این نکته باید
ذکر شود که دولت بعدی چه انگیزه دارد که پول و درآمدی
از این صندوقها کســب نکرده ،مدیریت این صندوقها را
مدیریت به مردم واگذار کند.

بورس باز هم نزولی شد
شاخص کل بورس که روز سه شنبه روندی صعودی در پی گرفته و باز هم به
کانال یک میلیون واحد بازگشته بود ،دیروز مجددا نزولی شد و به زیر یک میلیون
واحد بازگشــت.معامالت روز چهارشنبه بازار سرمایه در حالی به پایان رسید که
شاخص کل این بازار با  ۱۵هزار و  ۸۸۳واحد کاهش رقم  ۹۸۶هزار و  ۲۴۱واحد
را ثبت کرد .این در حالیست که شاخص کل با معیار هم وزن امروز صعودی بود
و با  ۷۵۵واحد رشد در رقم  ۳۲۱هزار و  ۹۱۴واحد ایستاد.
معامله گران دیــروز یک میلیون معامله انجام دادند کــه  ۱۱۰هزار و ۲۷۳
میلیارد ریال ارزش داشت .صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،فوالد مبارکه اصفهان،
ملی صنایع مس ایران ،معدنی و صنعتی گل گوهر ،معدنی و صنعتی چادرملو و
بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل مخابرات ایران
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بازار گذاشتند .بانکهای ملت،
تجارت و صادرات ایران ،فوالد مبارکه اصفهان ،پاالیش نفت اصفهان ،ملی صنایع
مس ایران و گســترش ســرمایه گذاری ایران خودرو نمادهای پر بیننده بورس
بودند .شاخص کل فرابورس هم با  ۱۷۸واحد کاهش رقم  ۱۱هزار و  ۱۱۳واحد
را ثبــت کرد .معامله گران این بــازار  ۶۷۹هزار معامله به ارزش  ۴۳هزار و ۱۰۵
میلیارد ریال انجام دادند .در این بازار ســرمایه گذاری صبا تامین سهامی ذوب
آهن اصفهان ،پتروشیمی تندگویان ،پتروشیمی زاگرس ،فوالد هرمزگان جنوب،
توســعه مولد نیروگاهی جهرم و تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی را داشتند .لیســت نمادهای پربیننده فرابورس از سهامی
ذوب آهن اصفهان ،بانک دی ،گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ،پتروشیمی
زاگرس ،ســیمان الر سبزوان ،گروه کارخانجات صنعتی تبرک و ریل پرداز سیر
تشکیل شده بود.

