
اید؟ توجه داشته باشید که این طرح یک ایده جدید است که نمایندگان آیا تا به حال نام طرح ساماندهی بازار خودرو را شنیده

خرید خودرو از بورس مجلس قصد پیاده سازی آن را دارند. در واقع نمایندگان مجلس بر این باور هستند که اجرای طرح 

شود از سوی دیگر با اجرای این طرح میتوان قیمت خودروها را کنترل کرد. الزم به تر شدن بازار میباعث متعادل کاال

ذکر است بدانید بعد از مطرح شدن این ایده در مجلس واکنش ها متفاوت بود. یکی از نکات مهم طرح ساماندهی بازار 

 .خودرو مربوط به عرضه خودرو در بورس کاال است

دانید در گذشته به هیچ وجه، مردم جامعه خودرو را به عنوان سرمایه قبول نداشتند و آن را فقط به عنوان طور که میهمان

دادند. اما امروزه با افزایش قیمت خودرو، این کاال هم قابلیت سرمایه گذاری پیدا کرده وسیله نقلیه مورد استفاده قرار می

 .است

مقاله خرید خودرو از بورس کاال را مورد بررسی قرار دهیم تا شما بتوانید اطالعات کاملی در نهایت ما قصد داریم در این 

کنیم با ما تا انتهای این مقاله در نسبت به شرایط و نحوه ثبت نام خودرو در بورس کاال به دست بیاورید در نهایت پیشنهاد می

سایت ایران تحصیل همراه باشیدوب . 

  

 اطالعیه

ید یک روز قبل از عرضه خودرو در بورس کاال به حساب وکالتی واریز شودمبلغ خودرو با  

  

شود؟چرا خودرو در بورس کاال عرضه می  
باشد در واقع عرضه خودرو اگر این سوال برای شما مطرح شده است بهتر است بدانید که بورس بسیار شفاف و قانونمند می

و توزیع خودرو بهبود پیدا کند. الزم به ذکر است بدانید که مزایای گذاری شود تا مبحث قیمتدر بورس کاال باعث می

باشد. اگر بخواهیم چند نمونه از این مزایا را نام عرضه خودرو در بورس کاال بسیار بیشتر از سیستم خودرو قرعه کشی می

شفافیت در قیمت  ببریم بهتر است به مواردی همچون قانونمند بودن بورس، حذف دالالن، توضیح صحیح محصوالت،

گذاری در بازار کشور، کمک به تولید ملی، کشف قیمت در حین انجام معامالت به صورت کامالً شفاف و تضمین تمام ابعاد 

 .در معامله اشاره کنیم

شوند؟چه نوع خودروهایی در بورس کاال عرضه می  
درو در بازار فیزیکی بورس کاال عرضه خواهد ابتدا این بخش از محتوا خرید خودرو از بورس کاال باید ذکر کنیم که خو

شد. در حال حاظر دو شرکت خودرو سازی قرار است وارد بورس شوند. اولین خودرو مربوط به شرکت خودرو سازی 

درصد از حجم  ۸۰باشد. طبق آخرین اطالعیه حدود به سایپا است و دومین خودرو مربوط به شرکت خودرو سازی بهمن می

درصد از حجم تولید خودرو کارا که محصول  ۵۰اهین که محصول شرکت خودروسازی سایپا است و تولید خودروی ش

گردد. اولین خودرویی که در بازار بورس کاال باشد به بازار اصلی بورس کاال عرضه میگروه خودروسازی بهمن می

نکته را در نظر داشته باشید که عرضه خواهد شد خودرو کارا در دو مدل )دو کابین و تک کابین( است. البته این 

شودهای اصلی عرضه خودرو از طریق سایت رسمی بورس کاال منتشر میاطالعیه . 

  



[caption id="attachment_109410" align="aligncenter" width="600"]

چه  

شوند؟نوع خودروهایی در بورس کاال عرضه می [/caption] 

  

است؟قیمت خودرو در بورس کاال چقدر   
باشد. همانطور که میدانید این روزها قیمت انواع خودرو به شدت یکی از مهمترین مباحث برای تمام افراد قیمت خودرو می

افزایش پیدا کرده است. در نتیجه اگر بتوان خودرو را با قیمت منصفانه بدون شرکت در قرعه کشی خریداری کرد مطمئنا 

دنبال قیمت خودرو در بورس کاال هستید بهتر است بدانید که تا به امروز تنها قیمت  تعداد متقاضی زیاد خواهد شد. اگر به

میلیون تومان  ۳۰۱میلیون تومان و کارا دو کابین  ۲۹۱خودروی کارا مشخص شده است. قیمت خودرو کارا تک کابین 

صورت گرفته است. در واقع شما  باشد. توجه داشته باشید که این قیمت بر اساس حذف دالالن و قیمت گذاری منصفانهمی

های نجومی و مواجه شدن با قرعه کشی برای خرید خودرو در بورس کاال اقدام توانید بدون مشاهده قیمتبرای اولین بار می

شودهای جانبی به مبلغ ذکر شده اضافه میکنید. در انتها بهتر است ذکر کنیم که مبالغی همچون مالیات، عوارض و هزینه . 

  

شود؟ت خودرو در بورس کاال چطور تعیین میقیم  
در این بخش از محتوا خرید خودرو از بورس کاال تصمیم داریم اطالعاتی را در مورد نحوه قیمت گذاری خودرو در بورس 

شود. شورای کاال در خدمت شما قرار دهیم. توجه داشته باشید قیمت خودرو در بورس کاال توسط شورای رقابت تعیین می

گردد. این نکته را هم در نظر کند که قیمت پایه خودرو بر اساس آن فرمول محاسبه و تعیین میت فرمول را مشخص میرقاب

باشد. به همین ترتیب شود قیمت پایه خودرو در بورس کاال میداشته باشید قیمتی که توسط شورای رقابت تعیین می



قیمت پیشنهادی در سامانه بورس ارائه دهند. در نهایت خودرو بر  توانند قیمت مورد نظر خود را به عنوانمتقاضیان می

رسدشود به فروش میمی  اساس قیمتی که در بورس کاال اعالم . 

  

 اطالعیه

برای خرید خودرو در بورس کاال باید اول در سامانه سجام ثبت نام کنید و در مرحله دوم برای دریافت کد بورسی بازار 

 بورس کاال

  

گذارد؟خودرو در بورس چه تاثیری بر قیمت خودرو میخرید   
تواند اتفاق میمنتی باشد. با بررسی طرح میتوان به این باور رسید که اگر کار درست انجام شود خرید خودرو از بورس می

د در این گردد، توجه داشته باشیدر گام اول بهتر است ذکر کنیم که خرید خودرو در بورس باعث شفافیت قیمت خودرو می

باشد. البته مبحث عرضه و تقاضا هم در این روزها عدم شفافیت قیمت خودرو باعث تمام بیثباتی ها در بازار خودرو می

شود. الزم به ذکر است بدانید بینظمی در بازار خودرو تاثیر گذار است که با خرید خودرو در بورس این مسئله هم کنترل می

گردد که باب قیمتی را از بین ببرد. از سوی دیگر واقعی شدن قیمت خودرو موجب میخرید خوردو در بورس میتواند ح

شود تا قیمت گذاری داللی در بازار خودرو کاهش پیدا کند. موارد دیگری هم وجود دارد برای مثال این مسئله باعث می

 .دستوری به طور کل حذف شود

 نحوه اطالع از عرضه خودرو در بورس
برای کسب اطالعات نسبت به تاریخ و قیمت عرضه خودرو در بورس باید به وبسایت 

https://www.ime.co.ir/arze.html  وارد شوید. توجه داشته باشید بعد از ورود به این سایت باید بر روی قسمت اصلی

صنعتی کلیک کنید و در زیر گروه آن گزینه خودرو را انتخاب نمایید. بعد از انجام این کار باید برای سایت بازه زمانی 

گذشته الی هفته آینده را مشخص کند. در  مشخص کنید، برای مثال باید قید کنید که وب سایت تاریخ و قیمت خودروهای هفته

ای مشابه با تصویر زیر برای شما باز شود. شایان ذکر است بدانید نمونه انتها بر روی گزینه نمایش کلیک کنید تا صفحه

است. همانطور که مشخص است  ۱۴۰۱اردیبهشت سال  ۲۸کنید مربوط به روز اطالعیه که در تصویر زیر مشاهده می

، نام کاال، مشخصات کاال قابل عرضه، تولید کننده، حجم کاال قابل عرضه، قیمت پایه به لایر، مکان تحویل تاریخ عرضه

توانید خریداری کنید ذکر شده است. البته در جدول نوع قرارداد، تاریخ تحویل و حداقل تعداد خودرو که می  خودرو،

گیردم در اختیار قرار میایتوضیحاتی هم نسبت به هر کدام از مواردی که ذکر کرده . 

 نحوه ثبت نام خودرو در بورس کاال
 /https://mofid.ebgo.ir در گام اول باید ثبت نام و احراز هویت سجام را انجام دهید. برای این کار باید وارد وبسایت

با یک صفحه مشابه با تصویر زیر مواجه خواهید شد. در مرحله بعد باید بر روی  سایتشوید. بعد از وارد شدن به این وب

 .گزینه اخذ کد آنالین در بورس کاال کلیک کنید. این گزینه در تصویر زیر با فلش مشخص شده است

https://www.ime.co.ir/arze.html
https://www.ime.co.ir/arze.html
https://mofid.ebgo.ir/
https://mofid.ebgo.ir/
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النحوه ثبت نام خودرو در بورس کا [/caption] 

  

در سایت آپلود کنید. حداکثر حجم فایل که  png یا jpg در این قسمت از کار باید تصویری از امضای خود را با پسوند

باشد. از سوی دیگر برای امضا کردن حتما از خودکار مشکی آبی و کاغذ سفید کیلوبایت می ۱۰۲۴توانید آپلود نمایید می

 .استفاده کنید. مابقی مدارک مورد نیاز در تصویر زیر کامال مشخص است
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 [caption/]چگونگی خرید خودرو از بورس کاال

  

 بر روی لینک قرمز کلیک کنید برای کسب اطالعات از منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری

  

  

اید را وارد کنید. بعد از انجام این کار کد امنیتی را در این قسمت باید کد ملی و شماره موبایلی که در سامانه سجام ثبت کرده

 .وارد کرده و بر روی گزینه ادامه کلیک نمایید

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c/
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 [caption/]چگونه میتوان از بورس خودرو خرید

  

حال زمان آن فرا رسیده است که تلفن همراه خود را چک کنید زیرا از طریق سامانه سجام برای شما یک پیاک که حاوی 

کنید آن را در بخش زیر مشاهده میباشد ارسال شده است. کد مربوطه را باید در جای خود که تصویر رقمی می 5یک کد 

 .وارد نمایید
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 [caption/]چرا باید از بورس خودرو بخریم

  

 .مشخصات فردی خود را تکمیل کنید
کنید باید مشخصات فردی را تکمیل کنیدهمانطور که در قسمت زیر مشاهده می . 
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 [caption/].مشخصات فردی خود را تکمیل کنید

  

 .در این قسمت از خرید خودرو از بورس کاال باید اطالعات نشانی خود را وارد کنید
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اطالعات نشانی تکمیل [/caption] 

  

باشد. در نتیجه بعد از انتخاب گزینه خریدار خودرو، کنید مربوط به اطالعات شغلی میفرمی که در قسمت زیر مشاهده می

  .اطالعات شغلی خود را وارد کنید
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 [caption/]تکمیل اطالعات شغلی

  

حال زمان آن فرا رسیده است تا اطالعات مالی خود را وارد نمایید. برای این کار باید از طریق فرمی مشابه با تصویر زیر 

 .اقدام کنید
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 [caption/]تکمیل اطالعات مالی

 تکمیل اطالعات بانکی
باشد منظوره می ۲کنید مربوط به اطالعات بانکی خریدار است. در واقع این صفحه ه در قسمت زیر مشاهده میتصویری ک

توانید برای دانلود معرفی نامه حساب وکالتی بازار فیزیکی بورس کاال از طریق این صفحه اقدام کنید. از سوی زیرا شما می

دهد. الزم به ذکر است بدانید مبحث اصلی ختیار متقاضی قرار میدیگر این صفحه امکان چاپ معرفی نامه را هم در ا

 .مربوط به وارد کردن اطالعات بانکی است که شما باید این اطالعات را در همین صفحه وارد کنید
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 [caption/]تکمیل اطالعات بانکی

  

 بر روی لینک قرمز کلیک کنید برای کسب اطالعات نسبت به تدریس در دانشگاه پیام نور

  

  

باشد آپلود کنید. این نکته را در نظر در این بخش از مقاله باید تصویر نمونه امضای خود را در چهارچوبی که مشخص می

 .داشته باشید که در این قسمت از کار تنها تصویر امضا الزامی باشد و وارد کردن مابقی مدارک اختیاری است

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/
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 [caption/]بارگذاری امضا برای خرید خودرو از بورس کاال

  

در مرحله آخر باید تیک کد بازار فیزیکی بورس کاال و تیک مربوط به تعهد صحت اطالعات را فعال کنید. در نهایت هم 

ر صدور کد بورس کاال در دستور کار قرار داده باید بر روی گزینه قبول کردن قوانین کلیک نمایید. بعد از انجام این کا

شودمی . 
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 [caption/]تایید اطالعات برای خرید خوردو در بور کاال

 اخبار مربوط به خرید خودرو از بورس کاال

اردیبهشت  28شود اولین خودرویی است که در تاریخ بهمن تولید میبر اساس اعالم بورس کاال، وانت کارا که توسط گروه 

گردداز طریق بورس کاال به متقاضیان عرضه می . 

شود هزار عدد خودروی شاهین تولید می ۲۰حدود به  ۱۴۰۱بر اساس آخرین اخبار که توسط بورس کاال منتشر شد در سال 

گیردختیار متقاضیان قرار میهزار خودروی شاهین از طریق بورس در ا ۱۶که تعداد  . 

  

  

 خالصه مطلب

ایم. توجه داشته باشید در اختیار شما قرار داده خرید خودرو از بورس کاالدر این مقاله اطالعات کاملی نسبت به نحوه 

شوند، قیمت شود، چه نوع خودروهایی در بورس کاال عرضه میمواردی همچون چرا خودرو در بورس کاال عرضه می

شود و حتی نحوه ثبت نام خودرو در بورس کاال را مورد بررسی قرار خودرو در بورس کاال چقدر است و چگونه تعیین می

ایم تا شما بتوانید با دید باز و آگاهی کامل برای خرید خودرو در بورس کاال اقدام کنید. در نهایت امیدوارم مطالب موجود داده

 .در این مقاله بتواند در هنگام خرید خودرو از بورس کاال به شما کمک شایانی کند

 


	چرا خودرو در بورس کالا عرضه میشود؟
	چه نوع خودروهایی در بورس کالا عرضه میشوند؟
	قیمت خودرو در بورس کالا چقدر است؟
	قیمت خودرو در بورس کالا چطور تعیین میشود؟
	خرید خودرو در بورس چه تاثیری بر قیمت خودرو میگذارد؟
	نحوه اطلاع از عرضه خودرو در بورس
	نحوه ثبت نام خودرو در بورس کالا
	مشخصات فردی خود را تکمیل کنید.
	تکمیل اطلاعات بانکی
	اخبار مربوط به خرید خودرو از بورس کالا


