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مدیرعامل بورس تهران:

صنعت پتروشیمی دومین صنعت
بزرگ بورس است

مدیرعامل شرکت اوراق بهادار تهران با بیان
اینکه پذیرش شرکتها در بورس و رونق بازار
سرمایه تأثیرات مثبت فراوانی بر اقتصاد این
شرکتها و کشورها ازجمله شفافیت اقتصاد،
جلوگیری از تصمیمگیری پشت درهای بسته و
امکان سرمایهگذاری مردم در آن صنایع دارد،
گفت :تعداد سهامداران فعال در بازار سرمایه
از سه میلیون نفر در فروردین  1399به بیش از
 25میلیون نفردر بهمن ماه امسال افزایش پیدا
کرده است.
علی صحرایی در پنل تخصصی نقش بازار
سرمایه در توسعه صنعت پتروشیمی که به
ریاست جواد عشقینژاد مدیرعامل مدبران
اقتصاد و نائب رئیس هیئتمدیرهبورس تهران در
این رویداد برگزار شد ،اظهار داشت :در سالهای
اخیر از برای تأمین مالی از نظام بانکی چالشهای
جدی پیشآمد و تأمین مالی از بازار سرمایه در
دو سه سال اخیر شروع شد .وی افزود :امسال
حدود  500هزار هزار میلیارد تومان ،تأمین مالی
از طریق روشهای مختلف در بازار سرمایه انجام
شد کهبخش عمده آن از طریق عرضههای اولیه
بود .انتشار انواع اوراق بازار بدهی و روشهای
مختلف افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی،
تجدیدارزیابی و ...هم از سایر روشها بود.
صحرایی با اشاره به تأمین مالی قابل توجه
انجام گرفته در کشور در یکسال گذشته از
طریق بازار سرمایه ،تصریح کرد :دولتهم برای
سال آینده برنامه جامعی برای تأمین سرمایه از
بازار سرمایه دارد و البته نباید فراموش کرد که
امسال یک سال استثناییدر بازار سرمایه بود،
بهطوریکه ابتدای فروردین سه میلیون سهامدار
فعال داشتیم و امروز که خدمت شما هستیم
بیش از ۲۵میلیون سهامدار در بازار داریم.
وی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در بورس
تهران دومین صنعت بزرگ است و  ۲۰درصد
بازار  50هزار هزار میلیارد تومانی بورس را
تشکیل میدهد ،گفت :اکثر شرکتهایی که در
این صنعت هستند بنیادین محسوب میشوند
و وضعیت خیلی خوبیدارند به گونهای که در
سال  ،1399این شرکتها امسال  64هزار میلیارد
تومان سود تقسیم کردند که در دوره مالی سال
گذشته ۴۰هزار میلیارد تومان بوده و به طور کلی
شرکتهای پتروشیمی  ۶۳درصد سود تقسیم
کردند ،در صورتی که متوسط بازار ۵۶درصد بوده
و متوسطEPS صنعت پتروشیمی در سال ،۹۸
 ۱۸۳تومان بوده که  ۱۱۶تومان تقسیم سود کردند.
صحرایی ادامه داد :هلدینگ خلیجفارس
بزرگترین شرکت در بورس تهران است و ارزش
بازار گروه هلدینگ و زیرمجموعههای آن ۵۱۹
هزار میلیارد تومان است و  ۱۱درصد ارزش بازار
را تشکیل میدهد ،درباره بازده سرمایهگذاری این
هلدینگ هم این آمار قابل توجه است که آخرین
عضو خانواده این پتروشیمی که به بورس پیوسته
یعنی بوعلی حدود  ۵۰درصد بهسهامداران سود
داد و شرکت پترول هم علیرغم همه تالطمات
اخیر  ۴۷۶درصد سود داشته که عدد قابل
توجهی است و نشانمیدهد سرمایهگذاری در
بورس ،با نگاه میان مدت و باال مدت پربازدهترین
سرمایهگذاری است .مدیرعامل بورس با اشاره
به قرارگیری هلدینگ خلیجفارس در بین 40
پتروشیمی برتر دنیا و رتبههای برتر این شرکت در
ردهبندی شرکتهای برتر ایران ،خاطرنشان کرد:
صنعت پتروشیمی ازجمله صنایعی است که مورد
اعتماد مردم برایسرمایهگذاری است و با توجه
بهP/E این صنعت که از متوسط بازار پایینتر
است از مزیتهای قابل توجه برای سرمایهگذاری
در بازار سرمایه محسوب میشود.
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وزیر نفت اعالم کرد

افزایش چهار برابری صادرات فرآورده نفتی طی هفت سال
بیژن زنگنه ،در آیین بهرهبرداری رسمی از طرحهای
ملی انتقال ،توزیع و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی با
اشاره به سرمایهگذاری صورت گرفته برای اجرای سه
طرح خطوط لوله انتقال فرآوردههای نفتی به طول
 ۱۰۰۰کیلومتر ،اظهار کرد :مجموع سرمایهگذاری این
طرح ها ۸۵۰۰میلیارد ریال بوده است که جا دارد از
پیمانکاران این طرح قدردانی کنم.
به گزارش ایسنا ،وی با بیان اینکه خط لوله گوره-
جاسک ایرانیترین پروژه است و همه تجهیزات آن
از جمله خط لوله ،ورق و ...در داخل کشور ساخته
میشود ،گفت :برای نخستینبار میگویم تالشمان
این است جوشکاری و لولهگذاری خط لوله گوره-
جاسک تا پایان امسال تمام شود.
به گفته وزیر نفت ظرفیت روزانه پاالیش نفت خام
کشور از  ۱.۸میلیون بشکه در سال  ۱۳۹۲به بیش از
 ۲.۲میلیون بشکه رسیده است.
زنگنه با بیان اینکه تولید روزانه بنزین کشور از کمتر
از  ۵۰میلیون لیتر به  ۱۰۷میلیون لیتر و تولید روزانه
گازوئیل از  ۹۴میلیون لیتر به  ۱۱۳میلیون لیتر در سال
 ۱۳۹۸رسیده است ،اظهار کرد :در سال  ۱۳۹۱تولید
بنزین یورو  ۴و  ۵صفر بوده و در سال گذشته به
بیش از  ۷۶میلیون لیتر رسیده و در گازوئیل نیز تولید
گازوئیل با کیفیت یورو از  ۶میلیون لیتر در اوایل سال
 ۱۳۹۲به  ۴۵میلیون لیتر در سال  ۱۳۹۸رسیده است.
برای ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس همه
زحمت کشیدند
وزیر نفت با بیان اینکه به روزهای انتخابات ریاست
جمهوری نزدیک میشویم؛ میگویند پیروزی هزار
پدر دارد و شکست یتیم است ،به ساخت پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس اشاره کرد و گفت :تصمیمهای
ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس سال  ۱۳۸۲طبق
اسناد موجود گرفته و موافقتنامه اجرایی آن امضا
شد ،دوستان دولت بعدی آمدند ،دنبال کردند و
این پاالیشگاه را پیش بردند .همان قدری که زحمت
کشیدند ما آن را با جزئیات اعالم کردیم.
وی با اشاره به اینکه گفته میشود نبوغ یک نفر
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را به پایان رسانده است،
مگر پاالیشگاه با نبوغ ساخته میشود!؟ پاالیشگاه
با همت و مدیریت ساخته میشود ،افزود :همه
میخواهند بگویند ما پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
را ساختیم و آن را به نام خود تمام کنند .همیشه
گفتهایم هرکسی میخواهد این پاالیشگاه به نام او
باشد اشکالی ندارد و استقبال میکنیم ،اما انصاف هم
موضوع خوبی است ،زحمات دیگران را خراب نکنند.
برای خودتان افتخارهایی میسازید که هرگز وجود
نداشته است
وزیر نفت از همه افرادی که برای ساخت پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس زحمت کشیدند قدردانی کرد و با
تأکید بر اینکه در این پروژه همه بودند و هیچکس
نباید تکخوری کند ،افزود :به زمان انتخابات ریاست
جمهوری نزدیک میشویم ،عدهای در این چند سال
بیکار ماندند و حاال تالش میکنند در انتخابات کاری
کنند.
زنگنه در ادامه به نقل قولی اشاره کرد و گفت :در

چشمانداز روشن بیمه دانا در
برنامه افق 1400

وزیر نفت گفت :صادرات فرآورده نفتی به دلیل افزایش گازرسانی و افزایش ظرفیت تولید پاالیشگاهها تقریبا چهار برابر شده و از  ۵.۹میلیون تن در
سال  ۹۱به  ۲۳میلیون تن در سال  ۹۸رسید ه است.

به زمان انتخابات
ریاستجمهوری
نزدیکمیشویم،
عدهای در این
چند سال بیکار
ماندند و حاال
تالشمیکنند
در انتخابات کاری
کنند
انتخابات ریاست جمهوری قصابی در گرگان کاندیدا
شد ،از وی دلیلش را پرسیدند گفت این روزها وضعم
بسیار خوب است ،به این دلیل که همه میخواهند
ببیند قصابی که کاندیدا شده کیست و به همین
دلیل میآیند و از من گوشت میخرند ،درسته که
رئیسجمهور نمیشوم ،اما رئیس صنف قصابان
گرگان که میشوم .حاال عدهای بیکار بودند و دائم
به وزارت نفت فحش میدهند .آخر افتخارات شما
چه بوده است!؟ برای خودتان افتخاراتی میسازید
که هرگز وجود نداشته است .اگر از زاویه مدیریتی
بخواهیم درباره کارهایی که انجام دادید بحث کنیم
میبینیم بسیاری از آنها افتخارات نیست ،سیئات
است .اگر حرف نمیزنیم به این دلیل نیست که زبان
نداریم ،دلیلش این است که وقت نداریم.
 ۸هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای ساخت
خطوط لوله جدید نفتی
زنگنه با قدردانی از شرکتهایی که طرحهای ملی
انتقال ،توزیع و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی را
انجام دادند ،اظهار کرد :فعالیتهای شرکت خطوط
لوله و مخابرات نفت ایران زیاد دیده نمیشود ،اما جا
دارد از زحمات آنها قدردانی شود .ما  ۱۳هزار کیلومتر
خطوط لوله اصلی انتقال نفت و فرآورده داریم که
روزانه یک میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه نفت و فرآورده
نفتی را برای مصارف داخلی انتقال میدهند.
وی با اشاره به توسعه فناوری در کشور و با بیان
اینکه لولههای کشور همگی در ایران ساخته میشود،
گفت :خط لوله گوره  -جاسک همانطور که بارها گفتم
ایرانیترین خطوط لوله نفت کشور است.
وزیر نفت با اشاره به اینکه با بهرهبرداری رسمی

سه خط لوله مهم انتقال فرآورده کشور از تردد
هزاران نفتکش جادهپیما جلوگیری میشود ،افزود:
خوشبختانه همه این طرحها در این دولت آغاز و در
همین دولت تکمیل شد.
به گفته زنگنه ،جلوگیری از قاچاق سوخت و فرآورده
را که به دلیل یارانهای بودن آن در ایران رخ میدهد از
جمله مزایای اجرای خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده
عنوان کرد.
وی اجرای این سه خط لوله را برای تامین
فرآوردههای شمال از مسیر تهران بسیار با اهمیت
دانست و با تاکید بر ضرورت توسعه پاالیشگاهها و
خطوط لوله افزود :ما ساخت چند خط لوله را در حال
اجرا داریم که مهمترین آن ،خط لوله انتقال فرآورده
 ۲۶اینچ بندرعباس-سیرجان-رفسنجان است که بنزین
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را بتوانیم به مناطق
مرکزی بیاوریم.
وزیر نفت مجموع هزینه سه خط شازند-قم-ری،
نایین-کاشان-ری و تبریز-خوی-ارومیه را بیش از
هشت هزار میلیارد تومان و  ۹۸میلیون یورو عنوان
کرد.
 ۴۴مجوز ساخت پاالیشگاه نفت دادیم
وزیر نفت با بیان اینکه طرحهای بهسازی و ارتقای
کیفی پاالیشگاهها نیز در این سالها انجام شد ،گفت:
بهسازی پاالیشگاههای تبریز ،بندرعباس و اصفهان با
حدود  ۲میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام شده که در
نتیجه اجرای این طرحها ۷ ،میلیون لیتر تولید بنزین
افزایش یافته و کیفیت  ۱۰میلیون لیتر بنزین و ۱۱
میلیون لیتر گازوئیل به یورو  ۴و  ۵ارتقا یافته است.
زنگنه همچنین از دو طرح تثبیت ظرفیت پاالیشی

پاالیشگاه آبادان و واحد تصفیه نفت گاز ()GHT
پاالیشگاه اصفهان بهعنوان دو طرح در حال اجرا نام
برد و توضیح داد :با بهرهبرداری از طرح تثبیت ظرفیت
پاالیشی پاالیشگاه آبادان مازوت تولیدی این پاالیشگاه
از  ۴۵درصد به  ۲۶درصد میرسد و کیفیت فرآورده
این پاالیشگاه به یورو  ۵ارتقا مییابد .پیشرفت این
طرح هماکنون بیش از  ۶۵درصد است و پیشبینی
میشود فاز نخست آن سال  ۱۴۰۰به بهرهبرداری
برسد ،همچنین واحد تصفیه نفتگاز ( )GHTو
ارتقای کیفی تولید پاالیشگاه اصفهان نیز در حال
اجراست که انشاءالله واحد تقطیر این پاالیشگاه
اوایل سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه از سال  ۱۳۹۲تاکنون  ۴۴مجوز
ساخت پاالیشگاه نفت خام و میعانات گازی به
ظرفیت روزانه  ۳میلیون و  ۱۰۰هزار بشکه صادر
کردهایم ،گفت :آنچه را که سهممان در قانون
حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و
پتروپاالیشگاههاست اجرا کردیم .وزیر نفت با اشاره
به ریلگذاری برای آینده افزود :ما سند تأمین انرژی
بخش حملونقل کشور تا افق  ۱۴۲۰را با تأکید بر
کارایی و بهینهسازی مصرف سوخت تدوین کردیم و
در تصویب شورای عالی انرژی رساندیم.
زنگنه با تأکید بر اینکه اگر به بهینهسازی در مصرف

توجه نکنیم با هیچ برنامه تولیدی پاسخگوی نیازهای
کشور نخواهیم بود ،تصریح کرد :گرچه افزایش تولید
در بخش گاز و فرآوردههای نفتی ضروری است،
اما جوابگویی به نیازها ،تنها با تأکید بر بهینهسازی
مصرف تحقق مییابد که نباید از این موضوع غفلت
کرد.

سقف انتقال وجه در سامانههای مدرن بانک توسعه تعاون افزایش یافت

بهمنظور بهرهمندی مشتریان از ظرفیت و خدمات بانکداری
غیرحضوریدربانکتوسعهتعاون،سقف انتقالوجه سامانههای
بانکی در این بانک افزایش یافت.
با توجه بهضرورت اجرای تمهیدات مقابله با فراگیری ویروس

کووید  ،19در راستای کاهش ترددهای اجتماعی و بهرهمندی
از ظرفیتهای بانکداری الکترونیک بهعنوان جایگزینی برای
مراجعه حضوری به شعب بانکها و مطابق دستورالعمل بانک
مرکزی ،سقف انتقال وجه در سامانههای مدرن بانک توسعه
تعاون افزایش یافت .بر اساس تمهیدات جدید پیشبینیشده
سقف انتقال روزانه اینترنت بانک و موبایل بانک توسعه
تعاون برای انتقال وجه بهحساب دیگران ،ساتنا و پایا برای
اشخاص حقیقی و حقوقی برای هر کد ملی در  24ساعت تا
سقف یک میلیارد ریال افزایش یافت .همچنین سقف انتقال
وجه در این سامانه بهحساب خود برای اشخاص حقیقی و برای
اشخاص حقوقی بدون سقف و بهصورت نامحدود قابل انجام
میباشد .همچنین انتقال وجه روزانه بهصورت درون بانکی و
بینبانکی شتابی تا سقف  100میلیون ریال قابل انجام است.
همچنین در سامانه موبایل بانک توسعه تعاون ،انتقال

وجه کارتبهسپردهروزانهتاسقف 100میلیونریالممکنمیباشد.
عالوه بر این بر اساس تغییرات صورت گرفته ،سقف ثبت
امضای درخواست کارتابلی جهت مشتریان حقوقی و سپرده
مشترک در سامانه اینترنت بانک با شیوه دوعاملی دو میلیارد
ریال است .همچنین انتقال وجه کارت به کارت درون بانکی
و بینبانکی روزانه از طریق سامانههای اینترنت بانک و موبایل
بانک (بستر اینترنت) و خودپرداز جمعا ً  100میلیون ریال است.
الزم به ذکر است سقف خرید روزانه از دستگاههای  posبه ازای
هر کد ملی مجموعا ً 500میلیون ریال است و سقف انتقال وجه از
طریق خودپرداز نیز بهصورت درون بانکی و بینبانکی  100میلیون
ریال میباشد.
گفتنی است حسب دستورالعمل ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا
مجموع سقف انتقال وجه بهحساب دیگران شامل درون بانکی و
بینبانکی  1,000,000,000ریال است.

عضو هیئت مدیره بیمه دانا ،مهمترین
برنامهها ،اقدامات و سیاستهای این شرکت در
سال  1400را تبیین و تشریح کرد.
فرامرز خجیر ضمن تبریک دهه فجر و
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،به
تشریح برنامهها و اقدامات این شرکت در حوزه
سیاستگذاری پرداخت.
خجیر گفت :بیمه دانا در ایفای نقش خویش
به عنوان بیمهگری مقتدر و توانمند با بهرهمندی
از جناب آقای دکتر کاردگر بعنوان مدیر عاملی
اندیشمند ،کاردان و با انگیزه و همکاری و همدلی
اعضای محترم هیات مدیره ،سایر مدیران عالی
شرکت ،نیروی انسانی متعهد و بدنه کارشناسی
قوی و فنی ،شبکه فروش متعهد ،باتجربه و با
انگیزه ،و ظرفیتهای مالی و فنی در راستای
وظیفه اصلی صنعت بیمه که همانا حفظ
سرمایههای ملی و امنیت خاطر بیمهگذاران
است ،بسیار موفق عمل کرده که جا دارد از
زحمات جناب دکتر کاردگر و سایر همکاران عزیز
کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.
عضو هیئت مدیره بیمه دانا اظهار کرد :رسیدن
به چشم انداز و برنامههای سال  1400در گروه
همدلی و همکاری مطلوب همه ارکان شرکت،
استفاده بهینه از ظرفیتها و توانایی تمامی
کارکنان و شبکه فروش و تعامل مناسب بین
آنان ،برنامهریزی آموزشی مدون و مستمر برای
کارکنان واحدهای ستاد ،صف و شعب سراسر
کشور و شبکه محترم فروش ،اصالح و بازنگری
دستورالعملها و بخشنامههای شرکت با هدف
تسهیل و تسریع فرایند صدور بیمهنامه ،ارتقاء
سرعت و دقت در پرداخت خسارت ،توجه جدی
به کنترل و نظارت در امور بیمهگری ،ارزیابی
مناسب ریسک ،توسعه فروش بیمههای زندگی و
سایر رشته های اختیاری با ریسک مطلوب و کم
ریسک و استفاده از فناوریهای نوین در صنعت
بیمه است.
خجیر درخصوص نقش استارتاپها و
اینشورتکها در صنعت بیمه بیان داشت :با
ورود استارتاپها ،فضای کسب و کار در صنعت
بیمه تغییر کرده و دیگر روشهای سنتی در
فروش بیمه نامه و پرداخت خسارت کارایی الزم را
نداشته و نیاز به بازنگری اساسی دارد.
وی تاکید کرد :شرکتهای بیمه و شبکه فروش
برای بقاء در این بازار و حفظ سهم بازار و منافع
خود باید از فناوریهای نوین بهرمند شوند
و شرکتهایی در آینده نه چندان دور موفق
خواهند بود که با ایجاد فرصت رقابتی و بهرگیری
از فناوریهای نوین و دیجیتال درارائه خدمات
بیمهای ،خلق محصول جدید و خدمتی نوین گوی
سبقت را از سایر رقبا بربایند.
عضو هیئت مدیره بیمه دانا در بخش دیگری از
اظهارات خود بیان کرد :رشد و پیشرفت شرکت در
گرو مشارکت همگانی ،دوری از حاشیهها ،تعلق
و وفاداری سازمانی ،تعامل و همکاری مناسب
بین کلیه واحدهای ستادی و صف ،بهرهگیری
از همه ظرفیتهای نیروهای با تجربه و جوانان
با انگیزه و تالش همه جانبه در راستای تحقق
برنامهها و اهداف هیئت مدیره محترم است.
خجیر ،ارائه خدمت شایسته همراه با
خوشرویی و مردمداری با بیمهگذاران و
زیاندیدگان ،دقت و نظارت در محاسبه و ارزیابی
خسارت زیاندیدگان ،تسریع و سرعت بخشیدن
به پرداخت خسارت با هدف ارتقای رضایتمندی
زیاندیدگان را مورد تاکید قرارداد و یادآور شد:
انتظار دارد همکاران محترم نسبت به آئیننامه
بیمه مرکزی ،دستورالعملها و بخشنامههای
شرکت اشراف کامل داشته باشند و همواره آنان را
مرور و مطالعه کنند.

تاکید کمیسیون صنایع بر عرضه خودرو در بورس کاال
ایزدخواه گفت :بحث جدی ما روی عرضه خودرو در بورس است .بعد از
تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو ،قطعا ً شرایط از وضع فعلی بهتر
خواهد بود ،چون در حال حاضر هیچ مدیریت و نظمی نیست و پیشنهاد
وزارت صمت هم این است که قیمتها را در حاشیه بازار باال ببرد.
به گزارش اقتصاد ،۲۴با قرار گرفتن در ماه پایانی سال و همچنین موضوع
بودجه  ۱۴۰۰که هنوز جزئیات آن بررسی نشده است ،بعید ب ه نظر میرسد
در سال جاری قوانین خاص اقتصادی که نفع مردم در آن دیده شده باشد
به سرانجام برسد.
نمایندگان مجلس یازدهم در همان روزهای ابتدایی شروع ب ه کار خود ،خبر
از پیگیری و وضع قوانین اقتصادی دادند تا اوضاع مردم رو بهبود برود ،اما
با گذشت حدود  ۹ماه از دوران کاری مجلس انقالبی ،همچنان نه خبری از
ثبات و آرامش در بازار مسکن است و نه خودرو و نه بورس و نه اساسا ً چیز
دیگری؛ از قرار معلوم باید به انتظار نشست و دید سال  ،۱۴۰۰سالی بهتر به
لحاظ اقتصادی برای مردم ایران خواهد بود یا خیر؟
بسیاری از مردم و افرادی که نیاز به خودرو را در زندگی خود حس میکردند،
ماهها منتظر ماندند تا شاید تالطم در این بازار فروکش کند تا بتوانند روی به
خرید آن بیاورند ،ولی افزایش چندباره قیمت خودرو آب سردی بر پیکر افرادی

بود که هنوز صاحب وسیله نقلیه نشدند .در همین رابطه ،روح الله ایزدخواه
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به بررسی جزئیات طرح ساماندهی
صنعت خودرو که در کمیسیون متبوعش در حال پیگیری است گفت :روال
قانونگذاری زمانبر است و تا طرح به اجرا برسد طول میکشد.
وی افزود :بهتر بود تابستان این طرح در صحن مطرح میشد ،ولی
کمیسیون کار را عقب انداخت .وزیر جدید صمت هم بعد از سر کار آمدن،
از مجلس زمان خواست و گفت قانونگذاری نکنید تا من مدیریت کنم و به
همین علت پنج ،شش ماه کار عقب افتاد و زمان سوخت شد .حاال هم که
فصل بودجه است و باز هم باید شاهد بیشتر عقب افتادن طرح باشیم.
مسئول کارگروه خودرو در کمیسیون صنایع تصریح کرد :طرح ،مدت
طوالنی است که در دست بررسی کمیسیون صنایع است ،ولی سعی داریم
در روزهای آتی دو جلسه دو ساعته برایش درنظر بگیریم تا تصمیم نهایی
گرفته شود .بعد از آن به صحن مجلس میآید تا در دستور کار قرار بگیرد.
ایزدخواه یادآور شد :بحث جدی ما روی عرضه خودرو در بورس کاال است.
بعد از تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو ،قطعا ً شرایط از وضع فعلی
بهتر خواهد بود ،چون در حال حاضر هیچ مدیریت و نظمی نیست و پیشنهاد
وزارت صمت هم این است که قیمتها را در حاشیه بازار باال ببرد و اینطوری
همه قیمتها به سقف میچسبد که ما شدیدا ًبا این موضوع مخالف هستیم.

ما میخواهیم این کاال باالخره از حالت سرمایهای خارج شود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد :قرار بر این است که عرضه و
تقاضا مدیریت شود و معامالت مکرر خودروهای صفر کاهش پیدا کند و
خودروهای دپو شده به بازار عرضه شوند و همه اینها تاثیرات مثبتی است که
بازار را متعادل خواهد کرد.
ایزدخواه در ادامه عنوان کرد :گاهی مردم بهدنبال کاالی سرمایهای نیستند
که خرید و فروش کنند و سود سرشاری ببرند ،فقط میخواهند پولشان حفظ
ن رو آن را تبدیل به کاالیی مثل خودرو و مسکن میکنند ،چون
شوند ،از ای 
تصور دارند ارزش پولشان در طول زمان حفظ میشود .بعد از طرح ما،
آنهایی که تقاضای واقعی برای خرید خودرو دارند دستشان بازتر میشود
و قیمت از حاشیه بازار پایینتر میآید .از طرفی ،وقتی قیمت وارد بورس
م شده است ،با قیمت متعادل در بورس
میشود ،چون قیمت پایه ،قیمت تما 
عرضه میشود و خود همین موضوع شوک مثبتی به بازار میدهد.
وی افزود :اگر کسی با هدف سودآوری بهدنبال خرید خودرو است ما
تضمینی نمیدهیم که سودش قطعی باشد ،ولی اگر مصرفکننده واقعی
است این قول را میدهیم که با طرح ما شرایط بهتر خواهد شد.
ایزدخواه در پایان خاطر نشان کرد :ما طرح را خالصه کرده و از  ۲۰ماده
به  ۸ماده کاهش دادهایم و حتی بخشهای فنی آن را حذف کردیم .دولت

مخالفتهای خاص خودش را دارد ،حتی در کمیسیون مخالفتهایی وجود
دارد ،ولی امیدواریم بتوانیم سریعتر در بهار به نتایج خوبی برسیم.

