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جدول ترسناک صعود قیمت خودرو در  ۳دولت اخیر

خبر خوان

چطوریالکچریشدید؟!

بدهی  37هزار میلیارد تومانی
شرکتهای دولتی به بانکها

در حالـی بانکهـا مدعـی هسـتند کـه بدهی شـرکتها و موسسـات

دولتـی بـه آنها از حـدود  ۳۷هـزار میلیـارد تومان میگـذرد که دولت

معتقـد اسـت ایـن مبلـغ را نبایـد جزئـی از بدهـیاش بـه سیسـتم
بانکـی تلقـی کرد ،چراکه ضامن پرداخت تسـهیالت و مسـئولیت آن،
خـود شـرکتهای دولتـی هسـتند.

بـه گـزارش «ایسـنا» ،بودجـه بـاالی شـرکتهای دولتـی و رشـدی
کـه بـه هـر دلیلـی بـرای آن در سـال آینـده پیشبینـی شـده اسـت،
کارایـی ایـن شـرکتها بـرای دولـت و اثـر آن بر اقتصـاد را مـورد توجه

قـرار میدهد بهطـوری کـه برخـی کارشناسـان معتقدند ایـن قبیـل

شـرکتها نهتنهـا سـودآوری ندارنـد ،بلکـه هزینههـا و زیانهـای
قابلتوجهـی را هـم بـا خـود بههمـراه داشـتهاند و در ایـن بیـن بـرای

جبـران بخشـی از کسـری منابـع ،هرسـاله بـر میـزان بدهـی آنهـا بـه
بانکهـا افـزوده شـده اسـت.

طبـق آخریـن گـزارش بانـک مرکـزی در مهرماه سـال جـاری ،بدهی

بخـش دولتـی بـه شـبکه بانکی به بیـش از  ۲۹۷هـزار میلیـارد تومان
میرسـد کـه تا  ۳۷هـزار میلیـارد آن مربوط به شـرکتها و موسسـات
وابسـته به دولت اسـت.

ایـن در شـرایطی اسـت کـه در کنـار اختالفنظـری کـه در رابطـه

بـا رقـم بدهـی دولـت بـه بانکهـا وجـود دارد در رابطـه بـا همیـن

بدهـی شـرکتها و موسسـات دولتـی نیـز همـواره بحثهایـی
وجـود داشـته اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه بودجـه مربـوط بـه

«شـرکتها و موسسـات انتفاعـی وابسـته بـه دولـت و بانکهـا» در
بودجـه سـال آینـده حـدود  ۱۲۷۴هـزار میلیـارد تومـان پیشبینی

شـده اسـت.

بـا ایـن حـال توضیحاتـی کـه سـازمان برنامـه و بودجـه بـه «ایسـنا»
دربـاره ماهیـت بدهـی شـرکتها و موسسـات دولتی به بانکهـا ارائه

کـرده اسـت ،از ایـن حکایـت دارد کـه این شـرکتها دراینبـاره کامال

مسـتقل بـوده و مسـئولیت بازپرداخـت بـا خود آنهاسـت.

بنابـر اعلام سـازمان برنامـه و بودجـه ،بـه اسـتناد قانـون محاسـبات

عمومـی  ۵۰درصـد از سـهام شـرکتها مربـوط بـه دولـت اسـت امـا
بهلحـاظ شـخصیتی کاملا مسـتقل هسـتند بهطـوری کـه مجمـع

عمومـی داشـته و براسـاس قانـون تجـارت اداره میشـود و اصـول
حاکمیـت شـرکتی بـر آنهـا حاکـم اسـت.

در ایـن حالـت رابطـه شـرکتهای دولتـی بـا سیسـتم بانکـی نیـز در
قالـب همیـن شـخصیت مسـتقل خواهـد بـود .بـر ایـن اسـاس اگـر

شـرکت دولتـی رابطـهای بـا سیسـتم بانکی دارد بـرای انجـام فعالیت
خـود ازجملـه دریافت تسـهیالت یا اعتبـار ،ضامـن بازپرداخت آن نیز

خـود شـرکت اسـت و تسـهیالت در حسـاب بانکـی بـه حسـاب خـود

شـرکت ثبـت میشـود؛ از ایـن رو اطلاق بدهـی شـرکت بـه بانـک بـا

عنـوان بدهـی دولـت ،پذیرفتهشـده نیسـت.

طبـق ایـن توضیحـات ،برخـی شـرکتها بهعنـوان مباشـر دولـت

هسـتند و عملیـات مربـوط بـه آن را انجـام میدهنـد ،بـا وجـود ایـن،
اگـر الزم باشـد برای انجـام وظایف تکلیفی دولت تسـهیالتی دریافت

کننـد ،بازپرداخـت آن بـا تضمیـن خـود دولـت بـود ولـی در همیـن
تضمیننامـه دولـت نیـز همـواره ذکـر میشـود کـه بازپرداخـت اصـل

و سـود تسـهیالت دریافتـی برعهـده خـود شرکتهاسـت ،حتـی اگـر
مباشـر دولـت باشـد و آن را تضمیـن کنـد .با ایـن حال اگر شـرکت به

هـر دلیلـی نتوانـد بازپرداخـت را انجام دهـد ،دولت در سـنوات آینده
و در قوانیـن بودجـه آن را آورده بازپرداخـت خواهـد کـرد.

بدهـی دولـت بـه بانکهـا براسـاس آنچه بانکهـا مدعی میشـوند و
رقمـی کـه دولـت میپذیرد متفـاوت بـوده و درنهایت گزارش سـازمان
حسابرسـی اسـت کـه مـورد تاییـد دولـت بهعنـوان مبنـای پرداخـت

بدهی قـرار دارد.

طبـق آخریـن گـزارش تاییدشـده مربـوط بـه سـازمان حسابرسـی،
دولـت حـدود  ۹۳هـزار میلیـارد تومـان بـه شـبکه بانکی بدهـی دارد

کـه البتـه ایـن رقـم در ادامـه افزایـش یافتـه اسـت.

احتمال راهاندازی کارت پرداخت واحد
بین ایران و  ۷کشور

دبیـر سـازمان «دی  »۸گفـت« :کارت پرداخـت واحـد ،تجـارت بیـن

اعضـا بـا اسـتفاده از ارزهـای ملـی را ممکـن خواهـد کـرد».

بـه گـزارش «ایسـنا» ،سـازمان همـکاری اقتصـادی هشـت اقتصـاد

اسلامی موسـوم بـه «دی  ،»۸در حـال کار روی سیسـتمی بـرای
تطبیـق کارت پرداخـت در تراکنشهـای بیـن اعضاسـت .داتوکـو

جعفـر شـعری ،دبیـرکل گـروه «دی  »۸بـه خبرگـزاری «آناتولـی»
ترکیـه گفـت« :پـس از آنکـه رجب طیـب اردوغـان از کشـورهای عضو

خواسـت بـا اسـتفاده از ارزهـای ملـی بـا یکدیگـر تجـارت کننـد ،کار
روی ایـن موضـوع آغـاز شـد».

وی گفـت« :یـک شـرکت مالزیایـی کارت پرداختـیای بـا نـام «دی

 ۸پـی» را توسـعه داده اسـت کـه امـکان اسـتفاده از ارزهـای ملـی
در مبـادالت تجـاری بیـن هشـت کشـور عضـو ایـن سـازمان را

ممکـن میکنـد ».وی افـزود« :بـهزودی روسـای بانکهـای مرکـزی
کشـورهای عضـو گردهـم خواهنـد آمـد تـا کارهـا تکمیـل شـود.

بـا اسـتفاده از ایـن کارتهـا ،شـهروندان کشـورهای عضـو امـکان

خریـد و دیـدن از اماکن توریسـتی کشـورهای یکدیگـر را نیز خواهند
داشـت .ایـن کارت پرداخـت بـه گفتـه دبیـرکل سـازمان ،مشـابه
کارتهـای پرداخـت بینالمللـی «مسـترکارت» و «ویـزاکارت» خواهد

بود».

شـعری همچنیـن افـزود« :زیرسـاختهای پرداختـی ایـن کارت بـا
قوانیـن اسلامی تطبیـق داده خواهـد شـد».

گـروه «دی  »۸در سـال  ۱۹۹۷بـا هـدف افزایـش همکاریهـای

اقتصـادی هشـت کشـور مسـلمان ایـران ،ترکیـه ،بنـگالدش ،مصـر،

اندونـزی ،مالـزی ،نیجریـه و پاکسـتان تاسـیس شـد .ماموریـت ایـن

سـازمان ،ارتقـای جایـگاه کشـورهای عضـو در اقتصـاد جهانـی،

متنو عسـازی و ایجـاد فرصتهـای جدیـد در روابـط تجـاری و ارتقای

سـطح زندگـی شـهروندان کشـورهای عضـو اسـت.

زهرا فریدزادگان

روزنامه نگار

آشـــفتگی بازار خودرو و افزایش بیحســـاب و کتاب قیمت
آن از یکســـو و خلفوعده و تاخیر خودروسازان در تحویل

خودروهای پیشفروششـــده از ســـوی دیگر ،خریداران

و کســـانی را که در قالب طرحهـــای پیشفروش اقدام به
ثبتنـــام خودرو کردهاند در بالتکلیفـــی قرار داده و معلوم

نیست سرنوشـــت خودروهای پیشخریدشده چه خواهد

شـــد .بســـیاری از خریداران خودرو پس از اعالم نرخهای
جدید از ســـوی خودروسازان با این سوال مواجه شدند که

آیا بـــرای تحویل خودروهای پیشخریدشـــده ،باید همان
مبلغ تعیینشـــده در زمان ثبتنام را پرداخت کنند یا اینکه

خودروســـازان درصورت دریافت مبلغ بیشـــتری حاضر به
تحویل خودرو به خریداران میشوند؟

تجربه سالهای گذشته نشان میدهد معموال خودروسازان

با استفاده از ترفندهای ویژه تالش میکنند در کارزار افزایش

قیمت و تحویل خودرو به خریداران ،بازی را بهگونهای بهنفع
خود به پایان برسانند .برای مثال خودروسازان اعالم کردهاند

درصورت صرفنظر از ســـود مشارکت خریداران ،خودروی
پیشخریدشده آنها را تحویل میدهند؛ این در حالی است
که تا پیش از این ،خودروســـازان به دالیل متعددی ازجمله

نبود قطعه ،تحریـــم ،افزایش نرخ ارز و مواردی از این قبیل
از تحویل خـــودرو به خریداران طفـــره میرفتند و به بهانه
زیانده بودن خودروها مبالغ بیشـــتری را از پیشخریداران

خودرو مطالبه میکردند .نکته قابلتوجه اینکه خودروسازان

بهتازگی و پس از اخذ مجوز قیمتگذاری از دولت ،فرصت

مناسبتری را برای افزایش قیمت و تحویل خودرو مشروط

بر پرداخت مابهالتفاوت بیشتر از سوی خریدار پیدا کردهاند.
قانون پیشفروش چه میگوید؟

براســـاس دســـتورالعمل ماده پنج آییننامه اجرایی قانون

حمایت حقوق مصرفکنندگان خودرو ،عرضهکننده موظف
است قبل از اقدام به پیشفروش خــــودرو ،مجـوز مربـوط

شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت متبوع دریافت
کند .در تبصره یک ماده  6این آییننامه نیز ذکر شده است

هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد،
چنانچه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمتگذاری شود،

باید با تصـویب مرجع قیمتگذاری در قیمت فروش لحاظ

شـــود .همچنین در تبصره یک ماده هفت این آییننامه نیز
عنوان شده عرضهکننده موظف است درصورت تــــاخیر در

تحویل خودرو ،از تاریـــخ تحویل مندرج در قرارداد تا زمان
تحویل خودرو به مصرفکننده ،مبلغ خسارت تــــاخیر در

تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه و پرداخت کند.
در تبصره ســـوم ماده هفت آییننامه اجرایی قانون حمایت
حقـــوق مصرفکنندگان خودرو نیز آمده اســـت درصورت
اعـــام انصراف مصرفکننده یکماه پـــس از عقد قرارداد،

ســـود انصراف برمبنای ضرایب مندرج در جدول ماده چهار
این آییننامه محاســـبه و پرداخت میشود .مضاف بر اینکه
عرضهکننده موظف اســـت سود انصراف و مبلغ پرداختی را

ظرف  20روز به مصرفکننده پرداخت کند.

در تبصرههای یک و دو مـــاده  30این آییننامه نیز وظیفه

نظارت و ارزیابی ادواری عرضهکننده خودرو ،واسطه فروش،

واســـطه خدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجاز آنها و
ارائه گزارشهـــای ارزیابی به وزارت و عرضهکننده ،برعهده

شرکت بازرسی منتخب وزارت گذاشته شده است .همچنین
عرضهکننده موظف است نام و نشانی تمامی نمایندگیهای
مجاز فعال و تعلیقشـــده خود را بههمراه سایر مشخصات

و همچنین مشـــخصات مشـــتریان مراجعهکننده به شبکه
خدمات پس از فروش شـــامل نام مشتری ،شماره تماس،

خودروسازان از سوی وزارت صمت ارائه نشده است.

کارشناســـان اقتصادی معتقدند نابسامانی بازار خودرو و

بالتکلیفی خریداران خودرو هر اندازه که نشـــاتگرفته از
اوضاع اقتصادی کشـــور باشـــد ،اما بازهم درصورت وجود

مدیریت صحیح و کارآمد بر این بخش ،بسیاری از چالشهای

موجود در این بازار قابل حل اســـت .بهعبارت دیگر ،نقش
سوءمدیریت بر بازار خودرو ،اصلیترین عامل نابسامانیهای
این بازار قلمداد میشـــود .برخی صاحبنظران نیز بر این

باورند که ساختار مالکیت و ساختار صنعتی بنگاههای مهم

خودروساز کشور مانند ایرانخودرو و سایپا بهگونهای است که
هیچ زمانی خود را در میدان رقابت واقعی احساس نمیکنند،

به همین دلیل هیچگاه به سمت توسعه تکنولوژیهای بومی

و افزایـــش توانمندیهای داخلی حرکت نکردهاند .ناگفته
نماند انحصار شـــکلگرفته در صنعت خودروسازی کشور،
زمینه ایجاد فضایی را فراهم کرده که بنگاههای خودروساز

تغییر مدیران ارشـــد صنعت خودروسازی کشـــور بهویژه در

بازرسی معرفی کند.

کـــمکاری وزارت صمـــت یـــا فعالیـــت غیرقانونی

خودروسازان؟

با نگاهی ساده و گذرا به مادهها و تبصرههای قانون حمایت

حقوق مصرفکنندگان خودرو بهخوبی میتوان به غیرقانونی

بودن عملکرد خودروسازان در اجرای طرحهای پیشفروش

و شـــیوه تحویل خودرو پی برد .براساس مواد این آییننامه،
پیشفروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت ،معدن و تجارت

اقدامی غیرقانونی تلقی میشـــود .از ســـوی دیگر وزارت
صمت درصورتی باید مجوز پیشفروش را به شـــرکتهای

خودروســـازی ارائه کند که از تعداد خودروی قابل عرضه در
طرح پیشفروش اطمینان حاصل کرده باشـــد ،در غیر این

صورت مجوز مربوطه برای شـــرکتهای خودروسازی صادر
نمیشـــود .لذا اگر وزارت صمت برای پیشفروش خودرو به

دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور مجوز داده است ،یقینا
بایـــد از تعداد خودروهای قابل عرضه در این طرحها اطالع

دقیقی داشـــته باشـــد ،در غیر این صورت مجوز صادرشده
غیرقانونی بوده است.

از ســـوی دیگر و براساس این آییننامه ،یک شرکت بازرسی
منتخب از ســـوی وزارت صمت بهصورت ادواری و مســـتمر
وظیفه نظارت و ارزیابی و ارائه گزارش از عملکرد عرضهکننده

خودرو و مشـــاغل زیرمجموعه آن را برعهـــده دارد ،این در
حالی است که از ابتدای امسال تاکنون گزارشی از عملکرد

کارآمدی بر بازار و صنعت خودروی کشور وجود نداشته است.
 5تغییر مدیریت در  5سال

و حمایتی از ســـوی وزارت صمت ،به تعهدات خود در قبال

گروه خودروســـازی ســـایپا ،ســـروش را از این سمت عزل

کرده و سیدجواد ســـلیمانی را جایگزین وی کند .در گروه
خودروسازی ایرانخودرو نیز اگرچه هاشم یکهزارع از ابتدای

سعید مدنی ،نخستین مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا

روی کارآمدن دولت یازدهم ،ســـکان این شرکت را به دست

شرکت خودروســـازی ،تعویض شد و جای خود را به مهدی

در پنجسال اخیر کارنامه موفقی از وی نشان نمیدهد.

بود که در دولت یازدهم و پس از ســـه سال مدیریت بر این

جمالی داد .او اگرچه در دوران مدیریت خود کوشـــید پراید

را از چرخه تولید این شـــرکت حذف و محصوالت جدیدتری
را جایگزین کند ،اما در حذف پراید از چرخه تولید موفقیتی
به دست نیاورد .محسن قاسمجهرودی ،سومین مدیرعامل

خودروســـازی ســـایپا در دولت یازدهم بود که در آبان سال

 96مدیریت این مجموعه را برعهده گرفت .بررسی وضعیت

بـــازار خودرو در دوره مدیریت جهرودی نیز نشـــاندهنده
عدمموفقیت وی در صنعت خودروســـازی کشور است؛ لذا

پس از گذشته یکســـال از مدیریت بر گروه صنعتی سایپا
جای خود را به محمدرضا سروش داد؛ اما گروه خودروسازی

گرفته اســـت ،اما بررسی وضعیت این صنعت و بازار خودرو

قیمت خودرو در  3دولت

درصد افزایش قیمت خودروهای تولید داخل طی یک دهه
اخیر ،همانطور که در جداول این گزارش ذکر شـــده است
نشـــاندهنده رشد سرسامآور قیمت خودروهای دو شرکت

خودروســـازی ایرانی است .براســـاس آماری که از قیمت
خودرو در پنج سال نخست سه دولت هشتساله سیدمحمد
خاتمی ،محمود احمدینژاد و حســـن روحانی به دســـت

آمـــده ،درصد تغییر قیمت خودروهای تولید داخل بیش از
 150درصد و در مواردی نیز بیش از  200درصد بوده است.

مقایسه قیمت برخی خودروهای پرفروش  2خودروسازی سایپا و ایرانخودرو
خودرو

پژو GLX 405
پژو پارس سال
سمند LX
پراید

خودرو
پژو  206تیپ 2
پژو  206تیپ 5
پژو GLX 405
پژو پارس سال
سمند LX
پراید

نوع خودرو ،تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شـــده را
بهصورت دسترسی برخط برای ارزیابی عملکرد آن به شرکت

اوضاع این صنعت گویای این نکته است که هیچگاه مدیریت

مشـــتریان پایبند نبود و همین امر باعث شـــد هیاتمدیره

خودروسازیکشورانجامشده،اماشواهداینبازاروعدمبهبود

نقش اصلی سوءمدیریت در بحران بازار خودرو

در آن مسئولیتپذیر نیستند.

پنج ســـال اخیر اگرچه گفته میشود با هدف بهبود وضعیت

سایپا در دوران مدیریت سروش نیز با وجود کمکهای مالی

خودرو

سالهای  76و  81دولت محمد خاتمی
قیمت در سال 76

فرهیختگان
-

قیمت در سال 84
10.000.000
12.200.000
11.800.000

پژو پارس سال

سمند  LX EF7پایه گازسوز
سمند LX

6.900.000

تیبا  SXفول
تندر 90

تندر  90اتومات

35.000.000
27.000.000
16.500.000

-
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درصد تغییر
250

207
129
100

108

139

قیمت در سال 92
38,000,000

71,200,000

87

28,000,000
35,900,000
46,500,000

60,000,000
56,100,000
57,800,000
54,914,000
91,000,000

فرهیختگان
34,000,000
29,000,000
26,400,000

پراید 131

پراید 141

27.000.000

-

قیمت در سال 97

16,600,000

پراید 141

37.500.000

-

درصد تغییر

سمند  LX EF7بنزینی

پراید 132

قیمت در سال 92
35.000.000

سالهای  92و 97دولت حسن روحانی

28,000,000

پراید 111

7.600.000

f a r h i k h13.000.000
tegan
17.500.000

پژو GLX 405

پژو پارس اتوماتیک

12.200.000

فرهیختگان
26,500,000

پژو پارس دوگانهسوز

15.200.000

سالهای  84و 92دولت محمود احمدینژاد

پژو  206تیپ 2

پژو  405دوگانهسوز

11.800.000

f a r h i k h 6.500.000
tegan

36,500,000

پژو  206تیپ 5

قیمت در سال 81

درصد تغییر

71,000,000
64,000,000
59,800,000
62,200,000

f a r h i k h16,000,000
tegan

38,200,000
35,800,000

160,000,000

36,700,000

14213000

-

15750000

19,900,000
37,500,000

49,000,000

-

39,900,000
93,000,000

111,000,000

64

112
106
53
96

109
121
127
122
139
116
129
-

101
148
127

