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با خروج امریکا از برجام ،همتایان خارجی یکییکی بار سفر از ایران را بستند
و رفتهرفته ،خودروس�ازان برای ادامه فعالیت با چالشهایی روبهرو شدند .اما با
گذش�ت زمان و برنامهریزی برای ادامه فعالیت ،تولید نیز تا حدودی به وضعیت
عادی برگش�ت .با این هم�ه ،همچنان کمبود عرضه و تولی�د خودروهای ناقص
یکی از معضالت این صنعت است.
بهگزارش
در تنگناهای سیاس�ی و اقتص�ادی صنعتگران همدلتر وارد
مش�ارکتهای داخلی شده و بیشتر داخلیسازی قطعات خودرو در این دورهها
انجام میش�ود؛ بنابراین بهنظر میرسد بیش از تحریم این مدیریت باشد که در
رونق یا عقبماندگی صنعت نقش داشته باشد.
حسن کریمیسنجری از کارشناسان حوزه خودرو در گفتوگو با قدسآنالین
به این پرس�ش که «عام�ل اصلی وضعیت فعلی صنعت خودرو تحریم اس�ت یا
مدیریت» توضیح داده که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
 به نظر ش�ما آیا ش�رکتهای خودروساز
داخل�ی ،برنامه و ارادهای ب�رای اصالحات و
بهبود دارند؟ اگر پاس�خ مثبت است راهکار
آنها چیست؟
این شرکتها با مدیریت دولت اداره میشوند و
با وجود اینکه دولت مدعی است سهامی کمتر از
 ۲۰درصد در این شرکتها دارد اما اغلب اعضای
هیاتمدیره و همینطور مدیرعامل این شرکتها
را دول��ت تعیین میکند .اینکه چ��را این امر رخ
داده نی��از به زم��ان دیگری دارد .ام��ا میخواهم
بگویم دولت همهکاره این شرکتهاست .بنابراین
هرگونه اصالحی که مدنظر ش��ما یا جامعه است
را باید از دولت انتظار داش��ته باشیم .البته اصالح
در این شرکتها بهتنهایی نمیتواند خودروسازی
کش��ور را به ساحل امن هدایت کند .اصوال تولید
رقابت��ی در کش��ور نیازمن��د ایجاد ی��ک فضای
کس��بوکار مناس��ب اس��ت .فضایی ک��ه در آن،
س��اختار بان��ک ،سیاس��تگذاری ارزی و پولی و
در یک کالم مس��یر توسعه اقتصادی کشور کامال
مشخص باشد.
 م�ا هن�وز تکلی�ف بس�یاری از مقوالت
اساس�ی مانند دس�تیابی به توسعه با جذب
ش�ریک بینالملل�ی ی�ا جه�اد خودکفایی
را نمیدانی�م و این ش�رایط اس�ت که برای
م�ا تکلیفس�ازی میکن�د .معتق�دم اگ�ر
میخواهیم خودروس�ازی تکلیفش روش�ن
ش�ود ،حاکمی�ت بای�د مش�خص کن�د آی�ا
خودروسازی برای کشور مهم است یا خیر؟
وقتی صحبت از اهمیت خودروسازی در سطح
حاکمیت میکنم ،منظورم این اس��ت که ساختار
حکمرانی در جمهوری اسالمی بهنحوی است که
برای حمای��ت پایدار از یک اس��تراتژی ،حمایت
دولتی بهتنهایی مؤثر نیست.
یک��ی از دالیل��ی که صنعت موش��کی کش��ور
توانسته به موفقیتهای نس��بی دست پیدا کند،
برخورداری از حمایتی در س��طح حاکمیت است.
بنابراین اگر فکر میکنیم خودروس��ازی میتواند
برای کش��ور ارزشهای همتراز صنعت موش��کی
داش��ته باش��د ،باید از یک راهبرد توس��عه کالن
حاکمیتی برخوردار شود .مهمترین اصالح همین
اس��ت .البته این را به این دلیل میگویم ،چون با
مختصات جمهوری اسالمی سازگار است.
به عقیده من هر برنامهای که برای توس��عه در
این کش��ور طرحریزی میش��ود باید با مختصات
سیاس��ی و اقتصادی جمهوری اس�لامی سازگار
باش��د؛ در غیر اینصورت منجر به توفیق نخواهد
ش��د .بنابراین مهمترین اصالح در خودروس��ازی
کش��ور این است که حاکمیت باید تکلیف خود را
با این صنعت مش��خص کن��د در غیر این صورت،
این ش��رکتها در هر دولتی مثل گوش��ت قربانی
بین گروههای گوناگون سیاس��ی دستبهدس��ت
میش��وند و در هر دوره نی��ز بهعنوان ابزار قدرت
مالی و پز سیاسی از آنها استفاده میشود.
معموال هم اقدامات اساس��ی هر دوره مدیریتی
از س��وی مدی��ر بعدی یا رد میش��ود ی��ا دنبال
نمیش��ود .یک مدیر دنبال پلتف��رم میرود یکی
دنبال گسترش س��ایتهای خارجی و دیگری راه
توس��عه را در افزایش سطح مش��ارکت و واردات
میبین��د و نهایت این مردمند که همواره از نتایج
این تصمیمات بیبهره هستند.
به اعتقاد من ،مس��یر توس��عه در خودروسازی
کامال روش��ن است .در  ۵۰سال گذشته در جهان
هدف توس��عه در خودروس��ازی از دو راه بیش��تر
دنبال نشده یا جذب سرمایه و دانش فنی در قبال
واگذاری ظرفیت بازار و نهادههای تولید ارزان که
در واقع این مس��یر راحتترین روش توسعه است
چین و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که این
مسیر را دنبال کردند.
دومی��ن روش اس��تفاده از ظرفیتهای داخلی،
مهندس��ی معکوس و بازاریابی است .دستیابی به
توسعه از این طریق با ریاضت همراه است .مالزی

روزگاری این مس��یر را برای توسعه خودروسازی
خ��ود انتخاب کرد ،البته چن��دان هم موفق نبود.
روش توس��عه خودروسازی کرهجنوبی هم به این
روش نزدیکتر است.
کرهایها برای رسیدن به جایگاه فعلی ،ریاضت
زی��ادی را تحم��ل کردن��د ،البته در س��الهایی
از س��رمایهگذاری امریکاییه��ا هم به��ره بردند؛
بنابرای��ن راه و روش اص�لاح در خودروس��ازی
مش��خص اس��ت اما همانطور که گفتم مدیریت
دولتی نه پاسخگوس��ت ،نه استراتژی دارد و نه به
سودآوری فکر میکند .شاهد گفتههایم  ۴۰هزار
میلیارد تومان زیانی اس��ت ک��ه از طریق تجدید
ارزیابی دارایی روی آن خاک پاش��یدند .بابت آن
نه کس��ی پاسخی داده و نه کس��ی مواخذه شده
عالوهبر آنکه این دو ش��رکت با ای��ن مقدار زیان
هنوز سرپا هستند.
 درب�اره بده�ی خودروس�ازها ک�ه در
حقیق�ت از هم�ان مدیری�ت دولتی نش�ات
میگی�رد و معوقات آنها به قطعهس�ازها چه
راهکاری وجود دارد؟
گردش پول در ش��رکتهای خودروساز ،چرخه
درستی ندارد .خودروساز بین دو گروه خصوصی و
دولتی قرار دارد ،قطعهساز خصوصی است؛ بنابراین
سودآوری برایش مهم است و حاضر نیست قطعه
را به زیان به خودروس��از بفروشد و از سوی دیگر،
دول��ت یک روز با نام ش��ورای رقابت و یک روز با
نام سازمان حمایت ،خودروساز را مجبور میکند
خ��ودرو را به قیمتی زیر بهای تمامش��ده به بازار
عرضه کند .بهعالوه این ش��رکتها به صورت یک
بنگاه اقتصادی س��ودآور اداره نمیشوند؛ بنابراین
هزینههای تولید در آنها باالست در نتیجه همواره
س��رمایه در گردش این شرکتها روندی کاهشی
دارد و دولت مجبور اس��ت با تزریق نقدینگی این
سرمایه را باالنس کند.
برنام��ه کاه��ش قیم��ت تمامش��ده ،اص�لاح
قیم��ت فروش خ��ودرو به قیمتی باالت��ر از بهای
تمامش��ده ،اصالح س��اختاری و چابکس��ازی در
ش��رکتهای خودروساز و ایجاد تغییرات بنیادین
در ش��رکتهای قطعهس��از دو گ��روه از اقدامات
اساسی هستند که باید در مجموعه خودروسازی
و قطعهسازی کشور رخ دهد.
از س��وی دیگ��ر ،م��دل تولید در ش��رکتهای
قطعهس��از نی��از به اص�لاح اساس��ی دارد .اینکه
س��ودآوری ب��رای خودروس��ازها مه��م نیس��ت
باعثش��ده رابطه تعاملی خودروساز-قطعهساز به
شکلی ناقص ایجاد شود.
توس��عه در طول ی��ک زنجیره تامی��ن باید بر
سودآوری استوار باش��د وقتی اصل سودآوری در
ط��ول یک زنجی��ره از فهم یکنواخت��ی برخوردار
نباش��د ،طبیع��ی اس��ت نوع��ی عدمت��وازن رخ
میده��د ،اتفاقی که در ارتباط بین قطعهس��ازها
با خودروس��ازها ش��اهد آن هس��تیم .بیتفاوتی
خودروس��از به س��ودآوری فضایی را ایجاد کرده
که باعث ش��ده قطعهسازها س��ودآوری خود را از
مسیری جز تولید رقابتی دنبال کنند.
 فروشهای فوقالعادهای که انجام ش�د،
نهتنه�ا راهح�ل کاه�ش قیمت خ�ودرو در
ب�ازار نب�ود ،بلکه با ایجاد عط�ش و تقاضای
بیش�تر موجب افزایش قیمت خودرو ش�د.
نظر ش�ما درباره فروش فوقالعاده چیست؟
چند درصد این فروشها بهدست نیازمندان
واقعی رسید؟
وقتی ش��رکت خودروس��از بای��د تولیدات خود
را ب��ه قیمتی پایینتر از بهای تمامش��ده به بازار
عرضه کند ،بهوی��ژه در زمانی که افت توان تولید
خودروسازها باعثشده شکاف بزرگی بین میزان
تقاض��ای واقعی خ��ودرو در ب��ازار و تعداد عرضه
آن ایجاد ش��ود ،طبیعی است برای خرید خودرو
ب��ه قیم��ت کارخانه ص��ف ایجاد میش��ود .البته
پارامتره��ای اقتص��ادی مانند ت��ورم و نقدینگی
هم به این موض��وع دامن میزنند؛ بنابراین تدبیر

عکس:

بیش از دو س��ال اس��ت که از نقض برجام از سوی امریکای
جنایتکار میگذرد .مذاکرات پسابرجام در صنعت خودرو زودتر
از همه شروع ش��د .ایجاد شرکت ایکاپ از سوی ایرانخودرو و
شروع تولید پژو ۲۰۰۸بهفاصله کمتر از یک سال و برنامهریزی
ب��رای تولی��د انب��وه دو خ��ودرو دیگر ب��ا بی��ش از ۶۰درصد
داخلیسازی و صادرات همزمان ۲۰درصد تولید ،یک دستاورد
ب��زرگ بود .ا ز آن مهمتر خود قرارداد بود که از س��وی مدیران
شجاع و کارآزموده منعقد شد.
ب��ه بهانه ای��ن قرارداد ح��دود  ۲۰۰میلیون ی��ورو تجهیزات
صنعتی وارد کشور ش��د (بهعنوان سرمایه طرف خارجی) و در
کنار آن مجوز س��اخت خودروهای جدید روی پلتفرم یادشده
(ک��ه در آن در ح��ال بهرهب��رداری از همان بنده��ای قرارداد
هس��تند) .البته بعد از آن هم سیتروئن مش��ابه همین اقدام را
با س��ایپا کرد و همین حدود سرمایه هم آنها آوردند .پشتسر
آن هم حداقل  ۳شرکت هیوندای ،فولکسواگن و میتسوبیشی
بهطور مس��تقیم اقدام به ش��روع مذاکرات برای سرمایهگذاری
برای تولید بهعنوان پایگاه منطقهای کردند.
رنو هم میخواس��ت بهطور مس��تقیم س��رمایهگذاری کند.
اگر همی��ن برجام نصفه نیمه هم ادامه مییافت ،ما س��ال ۹۸
ش��اهد جهش تولی��د و عرضه بیش از  ۵۰م��دل خودرو جدید
به بازار ایران بودیم و س��ال  ۹۹را با جهش اساس��ی فناوری و
صادرات آغاز میکردیم .س��ال  ۱۴۰۰ه��م طبق برنامهها یک
سال فوقالعاده برای صنعت خودرو کشور میشد.
این اوضاع رویایی تنها بخش��ی از چیزی است که دولت قول
آن را داده بود .او از نظر اقتصادی درس��ت محاسبه کرده بود و
ق��ول داده بود .اما بههرحال به قول موش سرآش��پز در کارتون
راتاتوی ،آنچه قابل پیشبینی اس��ت ،قاب��ل پیشبینی نبودن
آینده است .بله .ترامپی آمد و خودیهایی هم برای نشان دادن
اقت��دار ،موش��کی به هوا پرتاب کردن��د و خالصه زمین و زمان
دستبهدس��ت هم داد و برجام از سوی آن مرد دیوانهنما ،پاره
ش��د .حال بعد از دو س��ال،همان آدم که حق��وق بینالملل را
قبول ندارد ،میخواهد از مکانیسم ماشه استفاده کند .جوابش
را در فضای حقوق بینالملل مش��اهده کردیم .اما قبل از اینکه
به خواهم به اثرات اجرای احتمالی مکانیس��م ماش��ه برس��م،
میخواه��م کمی به عقب برگ��ردم تا ببینی��م در چه اوضاعی
هس��تیم .از حدود  ۶ماه قبل از اینک��ه وی برجام را پاره کند،
مسئوالن ما به اس��تقبال رفتند و دالر گران شد؛ بعد هم خود
تحریمیها علیه صنعت خودرو کش��ور .خوب نتیجه واضح بود:
یک صنعت رو بهنابودی و بازاری آش��فته و سیاستمدارانی که
فق��ط وعدهوعید به خورد مردم میدهن��د و در نهایت مردمی
که م��ات و مبهوت به عملکرد آنها نگاه میکنند و س��رخورده
از گرانیه��ا و کمبوده��ا ،آرام و متی��ن ب��ه آین��ده مبهم خود
میاندیشند .آب که از سرگذشت چه یک وجب چه صد وجب.
حاال ما در بزرگترین تحریمهای تاریخ معاصر هس��تیم .البته
عالمان سیاس��ت (نه سیاس��تمداران) باید پیشبینی کنند چه
میش��ود .معضل اصلی ما بعد از تحریمها رفتار سیاستگذاران
اس��ت که در هیاهو و جنجال به تکرار اشتباهات گذشته ادامه
میدهن��د و هر روز حرف جدی��دی میزنند و از آن تصمیمات
کلی��دی که باید بگیرند و اجرا کنند ،فرار میکنند .متاس��فانه
در سیاس��تگذاری صنعتی ما سیاس��ت بر دوش اقتصاد سوار
اس��ت .درحالیکه در کشورهای پیش��رفته ،اقتصاد بر سیاست
س��وار است .همین آقای ترامپ را نگاه کنید که چگونه با زیرپا
گذاش��تن قوانین سیاس��ی ،دنبال باور ش��دن اقتصاد کشورش
اس��ت .فکر میکنم بیش از  ۵سال اس��ت که وزیر امو خارجه
ما که خیلی هم زحمت میکش��د ،قرار است معاونت اقتصادی
فعال��ی را در آن وزارتخانه راه بیندازد .رئیس کل بانک مرکزی
هم که خودروسازان را یک بار اضافه برای خود و کشور میبیند.
وزیر دارایی هم که مس��ئوالنی را در گمرک نش��انده اس��ت
که قطعهس��از و خودروساز را بس��ان قاچاقچیانی حرفهای نگاه
میکند .فع�لا در اذهان سیاس��تمداران و دولتمردان فرض بر
این است که خودروییها رانتخوارند ،مگر عکس آن ثابت شود.
در چنین ش��رایطی برای صنعت خ��ودرو فرقی نمیکند که
مکانیس��م ماشه چیست و امریکا میتواند چه اقدامی علیه این
صنع��ت انجام دهد .به اندازه کافی خودیه��ا میزنند .البته تا
اینجای کار س��ربازان و افس��ران مبارز صنعت خودرو همچنان
س��نگر را حف��ظ کردهاند و با دش��من بیرونی و س��تون پنجم
میجنگند .بماند که از مردم هم فحش میخورند .اما همچنان
ب��ه راهی که میروند ،ایمان دارند و در حال مقاومت هس��تند
و حتی بعضا بدون مهمات (بخوانید س��رمایه) پیش��رفتهایی
کردهاند (تعمیق داخلیس��ازی و ارتق��ای خودروهای موجود و
ارائه خودروهای جدید).
در هفته دفاع مقدس هستیم .یادمان نرود اگر در  ۸سال دفاع
مقدس پیروز شدیم ،حمایت همهجانبه مردم از جبهه و جنگ
بود که به رزمندگان و افس��ران و البته سیاس��تمداران دلگرمی
میداد .االن هم حواسمان باشد که سرانجام این ارتش صنعتی،
با این همه نارضایتی مردم و سیاس��تگذاریهای غلط ،روزی
خسته میشود و لشکر دشمن با تانکهای واردات در این جنگ
غلبه میکند .اما همانطور که اگر لشکر عراق آبادان و خرمشهر
غلبه میکرد ،به کبیر و صغیر رحم نمیکرد و به پیشروی خود
در خاک مقدس ما تا خود تهران ادامه میداد،اگر لشکر واردات
غلبه کند ،فکر نکنید که فقط صنعت خودرو و نانخورهای آن
نابود میشوند .اگر این صنعت بههر دلیلی ورشکسته شود،کل
نظام اقتصادی کش��ور فرو میپاش��د .عالوهبر اینکه شاید موقتا
ن��رخ خودروها پایین بیاید اما ب��ا افزایش تقاضای ارز و کاهش
تولید ملی ،ارزش ریال با س��رعت بیشتری سقوط خواهد کرد
که در نهایت یعنی دوباره گران شدن همه چیز.

قرارداده��ای خودروی��ی بای��د ب��ه ایج��اد
ش��رکتهای تولی��د قطع��ات اصل��ی خ��ودرو
بینجامد؛ یعنی اگر میخواهیم با پژو قرارداد
ببندی��م این ش��رکت باید در کش��ور کارخانه
موتورسازی و گیربکسسازی تاسیس و مرکز
حسن کریمیسنجری طراح��ی موت��ور و گیربکس ایج��اد کند .قرار
نیست تا ابد خودروهای طراحیشده پژوییها را تولید کنیم
درست آن است که تا میتوان باید شرایط را برای
تولید و عرضه خودرو تس��هیل و از س��وی دیگر،
ش��رایط ایجاد تقاضاهای خرید خودرو به س��بب
سود را سخت کرد.
روش جدی��د پیشف��روش خ��ودرو یعن��ی
قرعهکش��ی ،اتفاقا باعث ش��د تقاضاهای بیشتری
برای بهرهمندی از س��ود یا یاران��ه در نظر گرفته
شده برای خودرو بهمنصه ظهور برسد ۶ .میلیون
تقاض��ا برای فقط  ۲۵هزار خودرو ،س��رخوردگی
م��ردم پس از قرعهکش��ی مهمتری��ن نتیجه این
روش ب��ود .البت��ه نیازمن��د واقع��ی و غیرواقعی
خیلی مهم نیس��ت ،آنچه اهمیت داشت آن است
که این روش نتوانس��ت توزی��ع عادالنه مورد نظر
سیاس��تگذار خودرو را دنبال کند و از سویی هم
نتوانست بازار خودرو را آرامتر از قبل کند.
 در دوره برج�ام ش�رایط خ�وب ب�ود و
س�رمایههایی به داخل ایران آمد اما پس از
خروج امریکا از برجام همه س�رمایهگذاران
کش�ور را ترک کردن�د و هزینههای�ی به ما
تحمیل شد .در موضوع خودرو هم به همین
شکل اس�ت؛ در اینکه اقتصادها به یکدیگر
وابس�ته و در ه�م تنیده هس�تند ،تردیدی
نیس�ت اما پرس�ش این اس�ت بای�د چگونه
عمل کنیم تا سرمایهگذاران خارجی نتوانند
بهراحتی کشور را ترک کنند؟
ای��ن وضعی��ت ب��رای روس��یه ه��م رخ داد.
ش��رکتهای خارجی که در آنجا س��رمایهگذاری
کرده بودند ،وقتی در ژوئیه  ۲۰۱۴روسیه ازسوی
اروپاییها تحریم شد؛ بهدلیل سرمایههای زیادی
که در این کش��ور داشتند ،حاضر به ترک روسیه
نش��دند ،هرچن��د در مقاطعی بهدلی��ل تورم این
کش��ور ،خطوط تولید خود را در روس��یه تعطیل
کردند اما روس��یه را ترک نکردند و باوجود ادامه
تحریمها کمکم شروع به تولید کردند .ما اینجا با
ش��رکت پژو قرارداد بستیم اما یک ریال آورده به
کشور نداشت.
ق��راردادی هم که قرار بود به حضور مس��تقیم
رنو در کش��ور بینجامد ،بهدالیلی که روشن است،
محقق نش��د .برای همین پیش از ش��روع تحریم
پژوییها ایران را ترک کردند.
اینجاه��م ب��از ردپای دول��ت وج��ود دارد ،در
واقع دول��ت دنبال تولید خودرو اس��ت اما دنبال
این نیس��ت که این خودرو با چه هزینهای تولید
ش��ود ،مس��ائل اقتصادی در مدیریتهای دولتی
مفهومی ندارد ،ش��رکتها س��رپا میمانند ،چون
دولت میخواهد و هزین��هاش را میپردازد ،البته
از جیب مردم.
فکر میکنید این پولهای��ی که باعنوان وام به
خودروس��ازها میدهند از کجا تامین میشود؟ از
خزان��ه و بهعبارت بهتر از جیب مردم و مردم هم
به ش��کل تورم باید تاوان این پرداخت را بدهند.
یعنی درس��ت اس��ت که  ۲۵هزار نف��ر خودرو به
نرخ یاران��های میگیرن��د اما همه م��ردم باید از
طریق افزای��ش تورم عمومی کش��ور زیان دولت
در پرداخ��ت این یارانه را بپردازن��د .بنابراین این
قرارداده��ا تا زمانی ک��ه منجر به ورود س��رمایه
و افزای��ش ریس��ک ط��رف خارجی نش��ود باعث
ماندگاری سرمایهگذار نمیشود.
موضوع بع��دی اینکه قراردادها بای��د به ایجاد
شرکتهای تولید قطعات اصلی خودرو بینجامد؛

یعن��ی اگر میخواهیم با پژو ق��رارداد ببندیم این
ش��رکت باید در کش��ور کارخانه موتورس��ازی و
گیربکسس��ازی تاس��یس کن��د ،مرک��ز طراحی
موتور و گیربکس ایجاد کند قرار نیست که تا ابد
خودروهای طراحیش��ده پژوییها را تولید کنیم
باید با این مش��ارکت به چرخه کامل خودروس��از
شدن برس��یم یعنی باید بتوانیم برای پلتفرمهای
ملی خودمان موتور و گیربکسهای نس��ل جدید
طراح��ی کنی��م .کاری که پ��ژو در چی��ن انجام
داد .بهع�لاوه قرارداده��ای مش��ارکت باید منجر
به این ش��ود که قطعهس��ازهای م��ا وارد زنجیره
تامی��ن ش��ریک خارجی ش��وند .مهمت��ر از همه
اینکه خودروس��از ما باید بتواند با این مش��ارکت
ب��ه بازاره��ای صادرات��ی راه پیدا کن��د .مثال در
قرارداد پژو میگفتند شرط صادرات  ۳۰درصدی
تولیدات گذاشته ش��ده اما بهنظرم هیچ تضمینی
برای اجرای این بند وجود نداشت.
ای��ن ش��رط را در قرارداد ال ۹۰هم گذاش��تند
اما هیچوقت مدل ال  ۹۰صادر نش��د ،برای اینکه
قیمتی که با افزایش ن��رخ ارز میخورد رقابتی و
صادراتی نبود .ما باید پژو را موظف میکردیم که
از هر س��ه خودرویی که در اینج��ا تولید میکند
بای��د یکی از آن را خود پژو بردارد و پولش را هم
پرداخ��ت کند ،آنوقت بود که خ��ود پژو به ما در
تولید رقابتی کمک میکرد.
 نظر ش�ما درباره واردات خودرو دس�ت
دوم چیست؟
برای کش��وری که دس��تکم  ۵۰س��ال اس��ت
ش��رکتهای خودروس��ازی دارد ،وارد ک��ردن
خ��ودرو دس��ته دوم نوع��ی دهنکج��ی به همه
زیرس��اختهای موج��ود و س��رمایهگذاریهای
انجام ش��ده اس��ت .بهعالوه خودروی��ی که برای
بازار دیگری با مختصات متفاوتی تولید میش��ود
لزوما نمیتواند با شرایط زیستمحیطی کشور ما
سازگار باشد.
اصوال چنین خودروهایی خدمات پس از فروش
متناسب با خود را میطلبند .بیشتر این خودروها
از بنزین یورو ۶استفاده میکنند؛ بنابراین ساختار
موتور و کاتالیس��ت این خودروها در اینجا آسیب
میبین��د .البته م��ردم حق دارن��د از بیکیفیتی
خودروهای ساخت داخل ناراضی باشند؛ بنابراین
سوار شدن بر یک خودرو اروپایی دسته دوم را به
خودروهای بیکیفیت ساخت داخل ترجیح دهند
اما دولت بهعنوان سیاس��تگذار کالن کشور باید
براس��اس ترجیحات منافع عمومی کش��ور اقدام
کند .بهعن��وان مثال ،وارد کردن کامیون دس��ته
دوم آن هم در شرایط مضیقه ارزی کدام منفعت
عمومی کش��ور را دنبال میکند؟ آیا کس��انی که
برای اقتصاد کالن مملکت نسخه میپیچند ،نباید
نیازه��ا و اولویتهای عموم مردم و کش��ور را در
نظر بگیرند؟
راحت بخواهیم صحبت کنیم باید بگویم پشت
ای��ن نوع واردات رانت و پولش��ویی اس��ت .بهنظر
م��ن آنهایی که پوله��ای ب��ادآوردهای را با بذل
و بخش��ش ارز  ۴۲۰۰تومانی بهدس��ت آوردهاند،
ممک��ن اس��ت بخواهند ب��ا واردات کامیون یا هر
خ��ودرو دس��ته دوم دیگری که بهلح��اظ تحریم
واردات آنها ممنوعیتی ندارد ،بخشی از این ارزها
را وارد کش��ور کنند .بهنظرمن قوه قضاییه باید به
این موضوع ورود کند.

