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 نفع مصرفکننده کجاست؟

بورس خودرو از جمله مهمترین موضوعاتی اس��ت که نظرات
متفاوت��ی درباره آن وجود دارد .برخی فعاالن بازار و صنعتگران
این حوزه در مقابل بورس��ی شدن این کاالی مصرفی معتقدند
دولت بهدنبال س��هم بیش��تر در این بازار آشفته است .سیامک
مقتدری ،عض��و هیاتمدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کشور در گفتوگو با صدای
بورس بیانکرد :در بورس کاالی ایران وقتی کاالیی مانند فوالد
عرضه میش��ود کسانی که نیازمند کاال هستند ابتدا کد بورسی
میگیرند و براساس نیاز در آن شرکت و کاال خریداری میکنند.
مقتدری با اش��اره به روش بورسی شدن خودرو افزود :در بورس
خ��ودرو افراد عادی نمیتوانند ش��رکت کنند و اغلب کس��انی
وارد بورس کاالی ایران میش��وند که سرمایهدار عمده یا بنگاه
خریدوفروش خودرو دارن��د .وی ادامه داد :در طرح تحول بازار
و صنعت خودرو س��بک پیشنهاد شده است از مالیات اخذشده
از بورس خودرو۲۰ ،درصد به خزانه برود و برای توس��عه ناوگان
حملونقل عمومی هزینه ش��ود و ۷۰درصد هم به خودروسازها
وام کوتاهمدت داده ش��ود تا تولید خود را افزایش دهند .درواقع
مابهالتفاوت قیمت کارخانه و فروش با این طرح به صندوق دولت
میرود و به ش��کل کلی مصرفکننده نهایی از بورس��ی ش��دن
خودرو سودی نمیبرد و فقط با این روش دولت در سود خودرو
سهیم میشود .مقتدری با بیان اینکه ورود خودرو در بورس کاال
تاثیری بر تعدیل قیمت خودرو در بازار ندارد ،گفت :مس��ئوالن
باید به این پرس��ش پاس��خ دهند که با بورسی شدن خودرو چه

عکس:

ش��رکت ایس��اکو در راس��تای موفقی��ت پایدار،
بار دیگ��ر توانس��ت گواهینامه سیس��تم مدیریت
یکپارچ��ه( )IMSخ��ود را که از س��ال  ۹۴موفق به
دریافت آن ش��ده بود ،برای شش��مین سال متوالی
تمدی��د کند .بهگزارش ایکوپرس ،ایس��اکو در چند
س��ال اخیر با تلفی��ق  ۷اس��تاندارد مدیریتی برای
رس��یدن به یک سیستم جامع مدیریتی گام مهمی
در راس��تای موفقی��ت پای��دار برداش��ت و موفق به
کس��ب گواهینامههای مرتبط در اینباره از شرکت
ممیزیکننده شد .این شرکت ،تنها شرکت خدمات
خودرویی اس��ت که تمامی این استانداردها را با هم
دارد و در آخری��ن ممیزیهای انجامش��ده موفق به
تمدید این گواهینامههای جامع ش��ده اس��ت .این
استانداردها شامل  ۳استاندارد پایه ،شامل مدیریت
کیفی��ت ( ،)ISO ۹۰۰۱مدیریت محیطزیس��ت
( )ISO ۱۴۰۰۱و مدیری��ت ایمن��ی و بهداش��ت
حرف��های ( )ISO ۴۵۰۰۱و  ۴اس��تاندارد دیگ��ر با
عناوین مدیریت آموزش برونس��ازمانی(۲۹۹۹۳
 ،)ISOمدیریت رس��یدگی به ش��کایات (۱۰۰۰۲
،)ISOمدیریتسنجشرضایتمشتریان(۱۰۰۰۴
 )ISOو مدیریت آموزش کارکنان ()ISO ۱۰۰۱۵
است که ایساکو در راستای ماموریت سازمانی خود،
با تلفیق آنها توانست یک سیستم مدیریت یکپارچه
منحصربهفرد را پدی��د آورد .تمدید گواهینامههای
بینالملل��ی به این معناس��ت که ایس��اکو عالوهبر
موفقی��ت در اثبات انطباق سیس��تمهای مدیریت
خود ب��ا الزامات اس��تانداردهای مرج��ع و مقررات
موسس��ات اعتباردهن��ده بینالملل��ی توانس��ته
سیس��تمها و فرآیندهای خود را بهبود بخش��یده و
همگام با اس��تانداردهای روز جه��ان ،موفق به ارائه
خدمات��ی با کیفیت ب��ه تمامی ذینفع��ان ،بهویژه
مش��تریان ش��ود.همچنین این ش��رکت توانسته
ب��ا اجرای این اس��تانداردها در کنار س��ایر طرحها،
پروژهها و اقدامات اصالحی ،برای یازدهمین س��ال
متوال��ی مق��ام اول خدمات پس از ف��روش صنعت
خ��ودرو کش��ور را از آن خود کند و با کس��ب امتیاز
 ۸۳.۹در ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد
ایران با صدرنشینی در این حوزه افتخار ارائه بهترین
خدمات به هموطنان را بهدست آورد.

افزایش نرخ مواد اولیه با نوس��انات بازار ارز گالیه بس��یاری از
تولیدکنندگان کشور را بهدنبال داشته است .بهگزارش
فع��االن صنع��ت خودرو عن��وان میکنند اگ��ر دولت خروجی
کارخانج��ات خودروس��از را کنترل میکند و ب��ا قیمتگذاری
دس��توری منجر به زیان آنها میش��ود باید همین ش��یوه را هم
ب��رای ورودی کارخانج��ات یعنی م��واد اولیه در نظ��ر بگیرد.
تولیدکنن��دگان معتقدند درحالیکه آنها زیان انباش��ته دارند،
ش��رکتهای باالدس��تی که دولتی هم هستند با سود چندصد
ه��زار میلیارد تومانی فعالیت میکنند؛ از اینرو برخی از فعاالن
این صنعت عنوان کردهاند خودرو باید در بورس کش��ف قیمت
ش��ود .اما در اینباره انتقادهایی هم مطرح است .بهعنوان مثال،
گفته میش��ود چنین موضوعی در جهان تجربه نشده است .در
این راس��تا ،حتی برخی قطعهس��ازان هم معترض بوده و بیان
میکنن��د ،درکدام کش��ور خودرو در بورس عرضه ش��ده که ما
میخواهیم خودرو را بورسی کنیم؟

میش��ود و اینگونه کشف قیمت ش��دهاند .برای تعیین قیمت
خودرو در بورس ،پیش��نهاد دادهای��م که  ۱۰درصد محصوالت
گروه صنعتی ایرانخودرو و گروه خودروس��ازی سایپا در بورس
عرضه شود تا به قیمت واقعی آن مشخص شود.
بیگلو در اینباره به باشگاه خبرنگاران جوان گفت :قرعهکشی
یک��ی از راهکاره��ا برای کاهش دس��ت دالالن و کاهش قیمت
خ��ودرو بود ،اما این عملکرد حاش��یه س��ود را افزای��ش داده و
همچنان متقاضیان واقعی مش��خص نمیش��وند .معتقدم باید
راه��ی را برویم که قیم��ت خودرو تکنرخی ش��ود ،چراکه هر
کاالی دو نرخی منشأ رانت و فساد در بازار است.

نفع��ی برای متقاضیان خ��ودرو دارد؟ وی اظهارکرد :داللهای
بازار خودرو با پولهایی که دارند وارد بورس خودرو میش��وند و
همچنان بازار خودرو را در اختیار خواهند داشت .او بیانکرد :در
کجای دنیا خودرو در بورس عرضه میش��ود که ما میخواهیم
خودرو را بورس��ی کنیم .از کدام کش��ور الگوبرداری میکنیم؟
در تم��ام دنیا عرضه و تقاضا خودرو آزاد اس��ت و کش��ف قیمت
دس��توری انجام نمیش��ود .در ایران خودروسازی با مشکالت
بسیاری روبهرو است به شکلی که حدود  ۴۰۰واحد قطعهسازی
بهدلیل مشکالت نقدینگی و ضرردهی تعطیل شدهاند .پرسش
اساسی این است که چرا فقط به خودروساز برای کاهش قیمت
فش��ار وارد میش��ود اما برای تولیدکنندگان م��واد اولیه هیچ
ابالغیه تاثیرگذاری صادر نمیش��ود؟ چرا ش��ورای ملی رقابت
ب��رای تنظیم قیمت مواد اولیه که دولتی هس��تند و انحصاری،
به این حوزه ورود نمیکند؟ دولت باید اجازه بدهد خودروس��از
براس��اس میزان هزینه ،قیمت تمامش��ده خودرو را اعالم کند و
براس��اس آن بازار روند قیمتی خود را پی��دا کند .درحالحاضر
سیاس��ت یک بام و دوهوایی که پیش گرفته ش��ده اس��ت ضرر
زی��ادی به مصرفکننده و تولیدکننده میزند و س��ود در جیب
دالل میرود .مقتدری معتقد است که خودرو بورسی نمیتواند
به نفع مردم باش��د و درواقع مش��کل اصلی بازار خودرو در جای
دیگری است .امسال ،س��ال جهش تولید نامگذاری شده است
اما بهجای اینکه به تولید بیشتر بها داده شود ،شاهد افزایش نرخ
تورم ،ارز و پیچیدهتر شدن مشکالت تولیدکنندگان هستیم.

 شاید از چاله به چاه افتادن باشد

در ادامه عضو هیاترئیس��ه انجمن تخصصی صنایع همگن

نیرومحرکه و قطعهس��ازان کش��ور گف��ت :در هیچجای جهان
خودرو در بورس عرضه نمیش��ود .عرضه خ��ودرو در بورس از
چاله به چاه افتادن است.
س��عید صبوری ادام��ه داد :در بورس جه��ان کاالهایی مانند
مس ،فوالد ،مصالح س��اختمانی و پتروش��یمیها در بورس کاال
عرضه میش��ود .اصولیترین کاری که میتوان در شرایط فعلی
انجام داد آزادسازی قیمت خودرو است.
این فعال صنعت قطعه یادآور ش��د :قیمتگذاری دستوری
خ��ودرو تقاضای کاذب در بازار ایجاد میکند ،بیش از ۷میلیون
متقاضی برای قرعهکش��ی طرح پیشفروش خ��ودرو ثبتنام
کردند ،درحالیکه نیاز واقعی خودرو حدود یک میلیون است.
این کارش��ناس بازار خودرو با بیان اینک��ه مهمترین راهکار
برای ساماندهی نوسانات بازار خودرو آزادسازی قیمت هاست،
تصریح کرد :خودروس��از باید با برآورد هزینهها به اضافه س��ود
معقول ،قیمت نهای��ی محصول خود را به بازار اعالم کند .با این
روش خ��ودرو از کاالی س��رمایهای تبدیل ب��ه کاالیی مصرفی
میشود و داللها و سودجوها از این بازار خارج میشوند.

 موافقان بورس خودرو چه میگویند؟

ای��ن اظهارات در حالی اس��ت که مازیار بیگل��و ،دبیر انجمن
صنفی س��ازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور درباره
وضیعت بورسی خودروسازان و قیمتگذاری خودرو در بورس
نظر موافقی دارد و بورسی شدن خودرو را مثبت ارزیابی میکند.
وی گف��ت :با بورس��ی ش��دن خ��ودرو ،قیم��ت محصوالت
خودرویی ش��فاف خواهد ش��د .ه��م اکنون قیمت بس��یاری از
نهادههای تولیدی خودرو مانن��د فوالد ،مس و ...در بورس ارائه

 سود دولت از بورسی شدن خودرو

روحال��ه ایزدخواه ،عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی هم با اش��اره به کشف قیمت تعادلی خودرو در
بازار بورس ،گفت :اگر قیم��ت تعادلی خودرو در بورس باالتر از
قیمت تمامشده باشد از اختالف قیمت بین قیمت بازار و قیمت
تمامش��ده ،مالیات گرفته میشود تا رانت موجود بهجای اینکه
به جیب دالالن یا خودروس��از رود در اختیار دولت قرار گیرد و
صرف افزایش تولید خودرو شود.
او گفت :در طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک پیشنهاد
شده از مالیات اخذشده از بورس خودرو۲۰ ،درصد به خزانه برود
و برای توسعه ناوگان حملونقل عمومی هزینه شود و ۷۰درصد
هم به خودروس��ازها وام کوتاهمدت داده ش��ود تا تولید خود را
افزایش دهند .این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی اضافهکرد:
در این میان فقط  ۱۰درصد برای پاداش به خودروسازان در نظر
گرفته ش��ده اس��ت تا اگر عرضه خودرو آنها باال بود ب ه تشخیص
شورای رقابت به خودروسازان تعلق گیرد و به این ترتیب تالش
شده سود خودروساز فقط برای افزایش تولید هزینه شود.

 سخن پایانی

برخ��ی بر این باورند با بورس��ی ش��دن خودرو بی��ش از آنکه
داللها از بازار خودرو حذف شوند فعالتر شده و از خأل ناآگاهی
خریداران نس��بت به بازار س��رمایه سوءاس��تفاده و قیمتها را
مدیریت کنند .عالوهبر این برخ��ی از گمانهزنیها نیز حاکی از
آن است که با پیشنهادی که نمایندگان مجلس شورای اسالمی
دادهاند ،افزایش درآمد دولت س��یزدهم از امروز در حال تدوین
و تضمین ش��دن است .همانطور که امروز هم مالیات بر عایدی
س��رمایه ممکن است ش��امل خودرو هم شود محلی دیگر برای
درآم��د دولت خواهد بود .حال باید مننظر ماند و دید خودرو در
نهایت بورسی میشود یا نه و صورت اجرایی شدن این برنامه چه
تاثیر بر روند بازار خواهد داشت.

