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بانک دی ،موفق در جذب
سپردههای ارزان قیمت

در  ۴سال آینده نمیتوان در کشور را بسته نگه داشت

رشد اقتصاد تعاونی با تسهیالت
متنوع بانک توسعه تعاون

به گزارش ایلنا ،اکبر پازوکی رئیس اتحادیه
فروشندگان لوازم خانگی تهران در میزگرد با دبیرکل
انجمن صنفی لوازم خانگی اظهار کرد :اگر سال ۹۶
از من پرسیده میشد آیا واردات باید انجام میشد
یا خیر معتقدم بودم که واردات باید موازی با تولید
پیش برود ،اما امروز که تنوع ،تعدد و کیفیت
کاالهای ایرانی افزایش پیدا کرده است ما نباید این
کار را انجام دهیم بلکه باید تکنولوژی ،مواد اولیه،
دستگاههای مربوطه و اجازه کار به شرکتهای دانش
بنیان خارجی را بدهیم .در  ۴۰سال گذشته هیچ نقشه
راهبردی برای لوازم خانگی وجود نداشته توزیع کننده
نیز همیشه در این چرخه مظلوم واقع شده است.
وی افزود :انجمنهای موازی به چه خاطر شکل
میگیرند؟ اگر هدف ما تولید ملی است باید این
انجمنهای یکی شوند چرا هرگز و مخصوصا در ۴
سال اخیر توزیعکنندهها دیده نشدند؟ االن هم به
سمت انحصاری کردن کاالها میرویم .فقط در دو
دوره ریاست جمهوری گذشته سرمایه زیادی از کشور
خارج شدند ،اما این تولیدکنندهها بودند ماندند و
سرمایه خود را تحت شرایط سخت در کشور نگه
داشتند .اما چرا بعد از سال  ۹۶هر میزان که تولید
افزایش یافت توزیع کننده کمتر دیده شده؟ اگر تولید
دارید چرا به صرف عرضه نمیدهید و به شرکتهای
تعاونی کاال داده و تنها  ۳۰درصد تولید به چرخه
توزیع داده میشود .آیا باید  ۴هزار واحد صنفی کنار
بروند؟ چرا به مردم گفته میشود که لوازم خانگی را
با  ۴درصد سود میفروشیم در حالی که  ۱۸درصد
بهره بانکی وجود دارد مگر میشود این کار را کرد.
وی افزود :در  ۴سال آینده نمیتوان در کشور را
بسته نگه داشت ،اگر در  ۵سال آینده در واردات
لوازم خانگی را بسته نگه داریم آیا سند امضا میکنید
وضعیت بدتر از اکنون نشود؟ ما از تولید حمایت
کردیم ،اما دود انحصارگرایی و خودبزرگ بینی به
چشم مصرف کننده میرود ،امروز کاالی تولیدی به
یک قیمت صادرات میشود و به یک قیمت دیگری
در داخل به فروش میرود و عرضه کننده نیز کنار
گذاشته میشود .اگر تولید به روز شده و قیمتها
قابل رقابت است چرا دغدغه دارید و قسطی فروشی
میکنید .اگر قسطی فروشی نبود آیا میتوانستید
یخچال سایباساید  ۶۰میلیونی بفروشید دولت تنها از
حمایت میگوید ،اما ما پیش از این گفتهایم حمایت
نمیخواهیم وامی که به واحدهای صنفی قرار بود
داده شود اجرایی نشد ،همان را به اتحادیه بدهند
چرا اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فضای مجازی
به فروش میرسد این موازی کاری برای چه چیزی
است.
پازوکی در ادامه تصریح کرد ۷۰ :درصد از پنج قلم
کاالی اساسی خانگی مواد اولیهای نیاز دارند که در
کشور وجود دارد ،اما متاسفانه اقالمی مانند فوالدی
به قیمت گزاف به دست تولید کننده میرسد.
در این نشست سید حسن حسینی شاهرودی
دبیرکل انجمن صنفی لوازم خانگی گفت :در ۴۳
سال بعد از انقالب فاقد چشم انداز و صنعت در
حوزه لوازم خانگی بودیم حوزه لوازم خانگی تنها
تولید نیست بلکه یک زنجیره است که شامل تولید
مواد اولیه ،قطعه سازی ،تولید لوازم خانگی ،توزیع
و خدمات پس از فروش میشود ،اما هیچ سیاست
کالنی برای آن نه در دولت و نه در مجلس نداشتیم

یک کارشناس بازار مسکن:

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران اظهار کرد :چرا به مردم گفته میشود که لوازم خانگی را با  ۴درصد سود میفروشیم در حالی که  ۱۸درصد
بهره بانکی وجود دارد مگر میشود این کار را کرد .شد.

پازوکی :در
 ۴سال آینده
نمیتوان در
کشور را بسته
نگه داشت،
اگر در واردات
لوازم خانگی
را بسته نگه
داریم آیا سند
امضامیکنید
وضعیت بدتر از
اکنون نشود؟
بیش از چند میلیون نفر در این زنجیره شاغل هستند
اگر لطمهای به این حوزه وارد شود به کل این زنجیره
وارد میشود.
وی اضافه کرد :متاسفانه سیاستهای متناقضی
در حوزه لوازم خانگی پیش گرفته شده که بسیاری از
آنها با سیاستهای کالن کشور مغایر بوده است .در
مورد موازی کاری اشاره شد که من نیز تایید میکنم
هدف همه انجمنها تولید داخل است ،اما تقسیم
کار به وجود آمده باید توجه داشت که در کنار همه
اینها نیاز به سیاست گذار و دولت وجود دارد که
حضور ندارد .ما به جایی نرسیدیم درها را باز کنیم و
کاالهای ما قابل رقابت با خارجیها نیستند در حالی
که در اوایل انقالب کارخانههایی مانند ارج و آزمایش
داشتیم که نه تنها به خودکفایی رسیده بودند بلکه
تولید موتور و کمپرسور میکردند ،چه شد که بعد
از  ۴۳سال نتوانستیم حتی اینها را داشته باشیم.
سیاستهای غلط و متناقض دولتها بوده که ما را به
اینجا رسانده است.
شاهرودی در ادامه اضافه کرد :طبق آمار وزارت
صمت در سال  ۹۶تولید لوازم خانگی در کشور ۱۰
میلیون و  ۸۰۰هزار قطعه بود .بعد از شروع مجدد
تحریمها در سال  ۹۷این میزان به  ۸میلیون رسید
یعنی  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار قطعه کاهش تولید
داشتیم چرا که قطعات مورد نیاز کارخانهها نمیرسید
در سال بعد ما بارشد تولید  ۸درصدی مواجهه بودیم،
اما ناگهان از سال  ۹۸تا  ۹۹رشد  ۷۸درصدی را تجربه

کردیم دلیل آن تحریم ،بسته شدن دربهای واردات
و نیاز داخلی بود که باعث شد تولیدکنندگان به
دنبال تولید قطعات مورد نیاز بروند .امروز تولید ما
به  ۱۵میلیون رسیده است با همین روند ما در سال
آینده میتوانیم این رقم را به  ۲۰میلیون و تا سال ۱۴۰۴
به  ۲۵میلیون برسانیم تا در بازارهای خارجی حضور
بیشتری داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد :ما نمیتوانیم دربهای واردات
را برای همیشه ببندیم ،اما فرصتی به واسطه تحریم
ایجاد شده و مجلس و دولتی روی کار آمده که شعار
آنها حمایت از تولید داخلی است پس از الجرم
باید برای این زنجیره نظارت ،هدایت و حمایت وجود
داشته باشد.
شاهرودی افزود :در شورای سیاست گذاری لوازم
خانگی که شامل  ۵تشکل قطعه ساز و تولید کننده
بود سند چشماندازی است تبیین شده تا برای یک
بار هم شده شاهد آن باشیم که سندی وجود دارد
که کل زنجیره را در بر میگیرد .بیش از تحریمها ما
 ۲۰میلیون مصرف قطعه داشتیم که با تحریم به ۸
میلیون کاهش یافت تولید کنندگان توانستند آن را
تامین کنند .اگر امروز مجددا دربها باز شوند زحمت
چندین سال آنها از بین میرود تولیدکنندگان ادعا
میکنند که میتوانند سال آینده نیاز داخل را حل
کنند و در سال  ۱۴۰۴حتی  ۵میلیون بیشتر تولید
داشته باشند تا به اهداف صادراتی خود به بازار برسند
اگر هماهنگی بین تولیدکننده و توزیع کننده و بانک و

 ...وجود داشته باشد حتی میتوان قیمتها را بسیار
کاهش داد.
در ادامه پازوکی گفت :تا قبل از سال  ۹۶هیچ
صنعتی به دنبال به روز رسانی نبود بلکه همه به
فکر سود بودند االن هم همان مسیر دنبال میشود
که مسیر درستی نیست .شرکتهایی وجود داشتند
که همان زمان نیز صادرات میکردند پس توان الزم
وجود داشت ،اما به دنبال آن نرفتیم آمارها هم
عموما واقعی نیست دولت هدایت و حمایت نکرد
قبال یک توزیع کننده با  ۱۰۰میلیون تومان  ۶۰یخچال
سایباساید میخرید ،اما امروز نهایتا  ۳عدد بیشتر
نمیتواند بخرد.
وی اضافه کرد :بیش از سال  ۹۶وقتی به کاالهای
تولیدی نگاه میکردیم هر قطعه شبیه به یک برند
بود یعنی از هر کشور قطعهای میخریدیم و به
هم وصل میکردیم .شرکتهای داخلی سود را از
توزیعکننده گرفتهاند وگرنه کدام فروشندهای راضی
به فروش کاالی قاچاق میشود .سوال این است که
چرا شرکتهای بزرگ قطعه تولید نمیکنند و همه به
سراغ کاالها میروند.
در پایان شاهرودی بیان کرد :در سال  ۹۹میزان
تورم  ۴۰درصد بود ،اما همین رقم برای تولید به ۶۰
درصد میرسید این یعنی  ۲۰درصد سود کمتر برای
تولیدکننده .در چنین شرایطی تولیدکننده به سمت
کاهش هزینهها میرود و یا مستقیما کاالی خود را
میفروشد.

قیمت خانه در تهران از اروپا بیشتر شده است!

حدادی:

وزرای اقتصادی تالش مضاعفی در
تامین کاالهای اساسی داشته باشند
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها
در مجلس شورای اسالمی ،تاکید کرد :متاسفانه
نظارت مستقیم بر روی قیمت کاالهای اساسی
وجود نداشته و دالالن مشکالت زیادی را به
مردم تحمیل کردهاند.
به گزارش ایسنا ،علی حدادی با اشاره به افزایش
قیمت کاالهای اساسی اظهار کرد :در کنترل
قیمت کاالهای اساسی هر یک از وزرا به ویژه
وزرای اقتصاد ،صمت و کشاورزی وظیفه سنگینی
را بر عهده دارند .وی با تاکید بر اینکه نظارت
مستقیم بر روی قیمت کاالهای اساسی وجود
ندارد ،تصریح کرد :اگر نظارت به معنای واقعی بر
نحوه توزیع کاالها و قیمت آنان صورت گیرد و از
سوی دیگر تامین کاالهای اساسی به موقع انجام
شود شاهد ثبات در قیمت کاالها و حتی کاهش
قیمت آنان خواهیم بود .نظارت بر شبکه توزیع
کاالهای اساسی بسیار حائز اهمیت است و وزرای
اقتصادی دولت باید تالش مضاعفی در بحث
تامین کاالها و نظارت بر قیمتها داشته باشند.

اخبار

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران:

مهدیان در گفتوگو با همکاران شعب
تاکید کرد

تنوع تسهیالت پرداختی از سوی بانک توسعه
تعاون به رشد و گسترش اقتصاد تعاونی کمک
میکند.
توگوی
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در گف 
تلفنی با همکاران شعب در برخی شهر های کشور
با بیان این مطلب گفت :بانک توسعه تعاون به
عنوان یک بانک توسعهای اهداف بلندی را برای
خود ترسیم کرده است که بخشی از این اهداف
در قالب راهبرد های هفت گانه به شبکه شعب
بانک ابالغ شده است .حجت اله مهدیان با بیان
اینکه بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی
باید مسیر دستیابی بخش تعاون به جایگاه واقعی
خود را تسهیل کند ،افزود :تجربه موفق بانک
در پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و
عشایری نشان داد که می توانیم کمک کننده
به بخش تعاون کشور در دستیابی به هدف 7
درصدی در اقتصاد ملی باشیم .وی ادامه داد:
پرداخت  250هزار میلیارد ریال تسهیالت با
اولویت اعطای هفتاد درصد تسهیالت به تعاونیها
در سال  1400هدفگذاری شده است که  20هزار
میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت با شش
درصد یارانه سود در راستای توسعه کارآفرینی و
حمایت از تعاونیهای برتر 23800 ،میلیارد ریال
برای تسهیالت حمایتی قرض الحسنه به مشاغل
خانگی ،ازدواج جوانان و مددجویان نهادهای
حمایتی 20 ،هزار میلیارد ریال تسهیالت بلند
مدت در راستای حمایت مالی از کسب و کارهای
کوچک و متوسط 50 ،هزار میلیارد ریال تسهیالت
خرید کاالی ایرانی با هدف تقویت تقاضای کاالهای
تولید داخل در نظر گرفته شده است .وی ارائه تمام
خدمات مالی و بانکی به مشتریان را جزو اولویت
های بانک اعالم کرد و گفت :چنانچه شرکتی با
معرفی دستگاه اجرایی ،در مسیر ایجاد اشتغال
و تولید مورد حمایت بانک واقع شود ،بسیار
مهم است که از سایر خدمات بانکی شعبه بانک
توسعه تعاون نیز بهره مند شود تا بانک و مشتری
در تعاملی دو سویه قرار گیرند .مهدیان جایگاه
شایسته فعلی بانک توسعه تعاون را مرهون تالش
تمام کارکنان صف و ستاد دانست و گفت :با
وجود نیروی انسانی جوان و متخصص می توان
پلههای ترقی را به سرعت پیمود .مهدیان تاکید
کرد :تردیدی نداریم که نیروی انسانی مهم ترین
سرمایه بانک است وهمه کارکنان بانک در سراسر
ایران باید قدر خود را بدانند .مدیرعامل بانک
توسعه تعاون همچنین مشتری مداری را یکی
از اصول مهم این نهاد مالی معرفی کرد و گفت:
در بازار رقابتی کنونی مشتریان بانک توسعه
تعاون باید خدمات با کیفیت دریافت کنند .جواد
رستمی از شعبه اللجین ،اردشیر شکری از شعبه
قصر شیرین ،علی ایمانی از شعبه مانه و سملقان،
محمدرضا فرجیان از شعبه شاندیز مشهد و امیر
توگوی تلفنی
فالح از باجه بومهن در این گف 
مشکالت و دغدغههای خود را مطرح کردند.
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یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت خانه در تهران با
برخی شهرهای اروپایی برابری میکند و بعضا بیشتر شده است،
گفت :از سال  ۹۰به بعد دچار رکود ساخت و ساز شدیم که نتیجه
آن به شکل رشد لجام گسیخته قیمت مسکن بروز پیدا کرد.
به گزارش ایسنا ،فرشید پورحاجت اظهار کرد :از سال ۱۳۹۰
فشارهایی به حوزه ساخت و ساز وارد شده که تاثیرش را االن
داریم میبیینیم .قیمت خانه در تهران به قدری جهش کرده که با
شهرهای اروپایی برابری میکند و حتی بیشتر شده است .با قیمت
رهن آپارتمان در تهران و کالنشهرها میتوان در ترکیه واحد مسکونی
خریداری کرد.

وی افزود :بخش ساخت و ساز در ایران با انواع و اقسام موانع
روبهرو شده است .تمام دستگاههای خدماترسان نگاه درآمدی به
این حوزه دارند و هیچ خدماتی به صنعت ساختمان ارائه نمیدهند.
به همین دلیل عمده سازندگان ،بخش تولید را را رها کرده و به
فعالیتهای واسطهای مشغول شدهاند و تولید ساختمان در کشور
ریزش  ۵۰درصدی نسبت به سال  ۱۳۹۰داشته است.
دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه فرار سرمایهها از بخش مسکن
انعکاسی از فرار سرمایهها از کشور است ،تاکید کرد :تولید در کشور
بسیار پرریسک شده و بخش ساختمان به عنوان موتور محرک
اقتصاد کشور در رکود عمیق به سر میبرد .کار به جایی رسیده که
تعداد واحدهای خریداری شده توسط ایرانیها در ترکیه از تعداد
معامالت پرتقاضاترین منطقه تهران بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه از مهاجرت نخبگان به مهاجرت سرمایهها
رسیدهایم گفت :سرمایهگذار کار خود را بلد است .وقتی در داخل
با انواع و اقسام مشکالت مواجه میشود پولش را به خارج انتقال
میدهد .ایرانیها در ماه گذشته با خرید  ۹۱۱خانه در ترکیه رکورد
ماهیانه خرید مسکن در این کشور را شکستند .این آمار نسبت به
دو سال قبل رشد  ۴۷درصدی یافته است در حالی که مرداد امسال
معامالت در تهران  ۳۹درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا
کرد.
به گفته پورحاجت ،هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایهگذاری
کند به نوعی درگیر بروکراسی و مقررات دست و پاگیر شده و عطای

کار را به لقایش بخشیده است .از  ۷۶۰هزار پروانه ساختمانی در
سال  ۱۳۹۰به کمتر از  ۴۰۰هزار در سال  ۱۳۹۸رسیدیم و سال
گذشته نیز آمار کمتر از این مقدار بود.
دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه سایر کالنشهرها بعضا نرخ
رهن آپارتمان ،میلیاردی شده است مدعی شد :نه تنها در تهران،
بلکه در مناطق برخوردار سایر کالنشهرها بعضا نرخ رهن آپارتمان،
میلیاردی شده است .با حدود نصف این مبلغ میتوان در استانبول
خانه خریداری کرد .مردم این مسائل را تشخیص میدهند و به
دنبال رفاه و آسایش در بیرون از مرزها میگردند .البته در بسیاری
موارد هم سرمایه خود را پس از انتقال به کشورهای منطقه از دست
میدهند و از اینجا رانده و از آنجا مانده میشوند.
پورحاجت ،کسری مسکن در کشور را حدود  ۵میلیون واحد
دانست و افزود :این یعنی ما  ۵میلیون ظرفیت در بخش مسکن
داریم که باید از آن در جهت رونق اقتصادی استفاده کنیم .اما
عجیب است که راه تولید مسکن را بنبست کردهایم .اولین کار
دولت و مجلس انقالبی باید اصالح سیاستهای مالیاتی در بخش
مسکن باشد .هم اکنون به جای وضع مالیات بر داللی مسکن،
فشار بر دوش حوزه تولید قرار دارد .قوانین و مقررات رکودزا باید
برداشته شود .اگر موانع از میان برود در گام اول ظرفیت افزایش
 ۳۵درصدی تولید مسکن را داریم و میتوانیم به تدریج به اهداف
ساخت ساالنه یک میلیون واحد مطابق قانون جهش تولید و تامین
مسکن دست پیدا کنیم.

بانک دی توانسته است با تمرکز بر جذب
سپردههای ارزان قیمت ،ترکیب پرتفوی مناسبی
برای خود ایجاد کند ،به طوری که ادامه این روند
می تواند در میان مدت به کاهش قیمت تمام
شده پول در این بانک بیانجامد.
جذب سپرده های ارزان قیمت از مهمترین
اقداماتی است که هر بانکی میتواند به منظور
کاهش قیمت تمام شده انجام دهد ،اما
اعتمادسازی میان مشتریان برای سپرده گذاری
با نرخ صفر الزامات زیادی نیاز دارد.
ارائه خدمات مناسب ،پاسخگویی دقیق و نیز
تمرکز بر جلب رضایت مشتریان از الزاماتی است
که میتواند مشتری بانک را به گذشتن از سود
ترغیب کند.
سپردههای با سود صفر اکنون در سپردههای
قرضالحسنه خالصه میشوند.
سپرده قرضالحسنه پس انداز گرچه با
جوایز متعدد میتواند همراه باشد ،اما حقیقت
این است که سپرده گذاران این حسابها
چشمداشت چندانی به قرعه کشیها ندارند و
بیشتر با هدف مشارکت در امور خیر ،منابع خود
را به این سو سوق میدهند.
سپردههای قرضالحسنه جاری نیز با سخت
گیریهایی در حوزه صدور دسته چک مواجه
شده اند و اکنون برخی بانکها برای رهایی از
این سختیها ،مشتریان را به افتتاح حساب
جاری بدون دسته چک و مبتنی بر کارت بانکی
دعوت می کنند .گویا بانک دی در دوره مدیریت
کنونی توفیق قابل توجهی در استفاده همه
جانبه از روش های جذب منابع ارزان قیمت
داشته است و مستند این ادعا را می توان در
صورت های مالی آن مشاهده کرد .آنطور که
صورتهای مالی پنج ماه نخست بانک دی نشان
میدهد ،جمع مانده سپردههای قرضالحسنه
جاری ریالی این بانک از مرز  35هزار و 246
میلیارد ریال فراتر رفته است .این یک موفقیت
قابل توجه برای بانک دی است ،چرا که به منابع
حسابهای جاری هیچ سودی تعلق نمیگیرد.
اما جمع ستون سپردههای قرضالحسنه این
بانک میتواند نتیجه جذابتری به همراه
داشته باشد .در پنج ماه نخست امسال ،جمع
سپردههای قرضالحسنه جاری ریالی و ارزی با
سپردههای قرضالحسنه پس انداز ریالی و ارزی
این بانک بیش از  45هزار و  743میلیارد ریال
است .اهمیت این منابع صفر درصدی زمانی
مشخص میشود که بدانیم مجموع سپردههای
بلندمدت یکساله این بانک در همین دوره حدود
 49هزار میلیارد ریال بوده است .نزدیکی این دو
عدد حکایت از آن دارد که بانک دی بر جذب
منابع ارزان قیمت عزم جدی دارد و تالش می
کند از همه روش های موجود برای کاهش
قیمت تمام شده پول استفاده کند .آنطور که
برات کریمی مدیرعامل بانک دی گفته است،
قیمت تمام شده پول این بانک در پایان سال
 ۱۳۹۸از مرز ۲۲درصد فراتر رفته بود ،اما با تغییر
نگرش و استفاده از راهکارهای مختلف از جمله
جذب منابع ارزان قیمت ،این نسبت در پایان
سال  1399با کاهش هفت واحد درصدی به
عدد ۱۵درصد کاهش یافته است.

پتانسیل ویژه بیمه رازی برای جذب
پرتفوهای بینالمللی
سومین رویداد «یکشنبهها با نمایندهها»

به بازدید از دفتر نمایندگی علیرضا کدخدا،
نمایندگی شعبه آپادانا بیمه رازی در میدان
فاطمی تهران اختصاص یافت.
در این جلسه که با حضور ناصرالدین اسالمی
فرد مدیر روابط عمومی و امور بینالملل بیمه
رازی برگزار شد ،از فعالیتهای گسترده این
نماینده باسابقه به ویژه در حوزههای بینالملل و
خدمات بیمه الکترونیک قدردانی شد.
علیرضا کدخدا نیز در این نشست با تاکید بر
این که بیمه رازی در کشورهای همسایه بسیار
خوشنام است ،گفت :شرکت می تواند با توجه
به پتانسیل های قابل توجه خود ،در حوزه های
بین الملل پرتفوهای بسیار خوبی جذب کند.
در پایان این رویداد نیز هدیهای از طرف بیمه
رازی به این نماینده فعال اهدا شد.

رصد بازار خودرو

افت  ۵تا  ۱۰درصدی قیمت خودروهای خارجی در بازار
بررسیها از بازار خودروی پایتخت در روز دوشنبه ۲۹ ،شهریورماه حاکی از
کاهش پنج تا  ۱۰درصدی قیمت خودروهای خارجی از زمان مطرح شدن احتمال
آزاد شدن واردات خودرو تاکنون است.
به گزارش ایرنا ،چهارشنبه هفته گذشته  ۲۴شهریورماه نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در نشست علنی با اصالحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده
 ۴طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر
شورای نگهبان موافقت کردند .در ماده  ۴طرح ساماندهی خودرو آمده است:
هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند بهازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو
یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات
بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا
واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با بر چسب انرژی ب ( )Bو باالتر یا دارای
شاخص ایمنی سهستاره و باالتر بر اساس گواهیهای استاندارد معتبر ،معادل
ارزش صادراتی خود اقدام کند.
بر اساس تبصره یک واردات موضوع این ماده ،نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی
برای کشور ایجاد کند .این طرح اگرچه تازه به شورای نگهبان ارسال شده و برخی
نیز درخصوص مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو در
روزهای اخیر اظهارنظر کردهاند ،اما همین گمانهزنیها و شایعات نیز بر بازار
تاثیرگذار شده و نخستین اثر خود را با راکد شدن هرچه بیشتر بازار نشان داده
است.
در این زمینه« ،کوروش طواحن» نمایشگاهدار در شمال تهران میگوید :این

صحبتها بیتاثیر نبوده و به رکود بیشتر در بازار انجامیده است.
وی گفت :اکنون خریداری در بازار وجود ندارد و اگر هم کسی فروشنده باشد،
مجبور است خودروی خود را کمتر از آن قیمتهایی که در سایتها مشاهده
میشود به فروش برساند .اکنون خریداران دست نگهداشتند تا نتیجه کار و
مشخص شدن وضعیت واردات خودروها را شاهد باشند و اینکه باالخره شاهد
حضور خودروهای مدل  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱در سطح جادهها و خیابانها خواهیم بود
یا خیر؟
وی ،تاثیر همین مباحث را افت دستکم پنج تا  ۱۰درصدی قیمت خودروهای
خارجی عنوان کرد و گفت :بهطور مثال بی ام .و  ۷۳۰که پیش از این حدود ۶
میلیارد تومان قیمت داشت ،این روزها فروشندگان حاضرند تا  ۳۰۰میلیون تومان
زیر قیمت آن را به فروش برسانند.
بر اساس این گزارش  ،روز گذشته در فضای مجازی و سایتهای خودرویی هر
دستگاه سانتافه (شاسی بلند هیوندایی کرهجنوبی) مدل  ۲۰۱۷با کارکرد  ۱۰هزار
کیلومتر  ۲.۱میلیارد تومان و همین مدل با کارکرد ۶۴هزار کیلومتر یک میلیارد و
 ۷۹۰میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
همچنین هر دستگاه تیگوان (شاسی بلند شرکت فولکسواگن آلمان) با مدل
 ۲۰۱۸صفر کیلومتر  ۳.۲میلیارد تومان ،با  ۳۰هزار کیلومتر کارکرد  ۲میلیارد و
 ۵۵۰میلیون تومان و با کارکرد  ۵۰هزار کیلومتر  ۲.۲میلیارد تومان قیمت خورده
است.
رنو تالیسمان فرانسوی نیز  ۲میلیارد و  ۱۷۰میلیون تومان در مدل  ۲۰۱۸صفر

کیلومتر و یک میلیارد و  ۳۸۰میلیون تومان در مدل  ۲۰۱۷با  ۳۰هزار کیلومتر
قیمتگذاری شده است.
با این حال« ،اسد کرمی» نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران در
این زمینه به ایرنا گفت :باوجود مطرح شدن موضوع واردات خودرو در هفتههای
گذشته ،تاکنون بازار زیاد دستخوش تغییر قیمت نشده است.
ن کرد :به نظر میرسد با توجه به صحبتهای ضد و نقیضی که از
وی بیا 
گوشه و کنار از سوی مسئوالن شنیده میشود ،در مجموع «بازار در حالت
انتظار به سر میبرد» که در نهایت چه اتفاق خواهد افتاد؟
کرمی معتقد است :آزادسازی واردات آنطور که از سوی مجلس تبیین شده،
شاید در درازمدت بر قیمتها تاثیرگذار شود.
برخی دیگر از کارشناسان بازار نیز میگویند :با شرایطی که در طرح ساماندهی
صنعت خودرو و بهویژه واردات خودرو در قبال صادرات خودرو ،قطعه و
نیرومحرکه اعالم شده ،کمتر شخص حقیقی یا حقوقی قادر به واردات خودروی
خارجی است و حتی آماری که از صادرات خودروهای داخلی به کشورهای
همسایه و دیگر کشورها در سامانه کدال موجود است (حدود  ۵۰۰خودرو در پنج
ماهه امسال) بسیار اندک است.
آنان تصریح کردند :حتی افرادی که ارز در خارج از کشور دارند ،باید خاک
این کار را خورده باشند تا بتوانند خودرو وارد کنند ،این در حالی است که تعداد
چنین افرادی نیز انگشتشمار است.
به گفته یکی از فعاالن بازار ،در گذشته حتی میتوانستیم از کشورهای اطراف

و بهویژه از دبی به صورت نقدی خرید کنیم و خودرو بیاوریم ،اما امروز حتی
شرایط از سوی فروشندگان خارجی نیز دشوار شده و حتما باید پول از حساب
شخصی خریدار به حساب فروشندگان برود ،در حالی که در گذشته اینطور
نبود.

