ﺷﺎﯾﻌﻪ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو -
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ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در ﺑﻮدﺟﻪ 99
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ،ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار آورده ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آن را ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎتﮔﯿﺮی در ﻻﯾﺤﻪ

»ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﺎﯾﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﭼﮑﺶ ﮐﺎری در دوﻟﺖ
اﺳﺖ .ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﺎﯾﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش داراﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،روی ﻣﺎزاد ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽ او ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ ،ارز و ﺧﻮدرو ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ
از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد ﻣﺴﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻋﻮاﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺴﮑﻮت ﻣﺎﻧﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﻮدرو از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزار ،دﻻﻻن زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻋﺎﯾﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﻮداﮔﺮی ﺧﻮدرو ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
و ﺷﺎﯾﻌﻪ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو در ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۹ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺴﻦ ﮐﻮﻫﮑﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ
ﻧﻪ ﻃﺮﺣﯽ در ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻧﻪ دوﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻻﯾﺤﻪای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﺮات در
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو را از ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ روال ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻐﺮی در آن اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
ﮐﻮﻫﮑﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﺗﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﻮدرو در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه دﯾﺪه ﺷﺪه ،اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ و در
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رای آورد ﺗﺎ در ردﯾﻒﻫﺎی درآﻣﺪی در ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۹ﺟﺎی داده ﺷﻮد«.
وی اداﻣﻪ داد» :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ رای ﺑﯿﺎورد،
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪه و دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮدروی ﺧﻮد ﺑﺮ

اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ،اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ«.

اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ اﻓﺰود» :ﮐﻒ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ زﯾﺮ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻮﻫﮑﻦ ﮔﻔﺖ» :در
ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﺮ در ﺳﺎز و ﮐﺎر اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت از
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺮای ﺧﻮد درآﻣﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ«.
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