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تصویب قانون در کش��ور یک مس��ئله اس��ت و اجرای آن هزاران مسئله .هنگامی که طرحی از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی
رفته و به تصویب میرس��د ،در مرحله اجرا با دهها نهاد و س��ازمان طرف اس��ت .هر یک از این نهادها و س��ازمانها در جریان بررس��ی و
اجرای طرح با مدیریت خاص و جزیرهای ،طرح را به س��متی میبرند .در واقع یک طرح مصوب ش��ده با چندین مدیر اجرایی طرف
است و مشخص نیست در نهایت به مقصد میرسد یا خیر .بهطور معمول ،بسیاری از پروژههای ناتمام برآیند چنین رویکرد مدیریتی
هستند .کشور در موضوع قانون هوای پاک نیز با همین مشکالت روبهرو شده است .از یک سو قانونی با چند بند برای صنایع متحرک
و غیرمتحرک به تصویب رسیده و از سوی دیگر ،مجریان متعدد با تصمیمات جداگانه دارد.

عکس:

واردات خودروه��ای کارکرده ،مقولهای اس��ت که باید بهطور
جداگانه در حوزه خودروهای سواری و سنگین مورد واکاوی قرار
گیرد .تفاوتی که بین خودروهای تجاری و س��واری وجود دارد،
این است که خودروهای تجاری خودروهای کار هستند و کسی
که خودرو سنگین خریداری میکند ،به نیت امرارمعاش است.
خودروهای تجاری در ناوگان لجس��تیک ش��هری و بینشهری
ب��رای کمک به اقتصاد کش��ور و حملونقل جادهای و رفتوآمد
بینش��هری مورد اس��تفاده قرار میگی��رد .در عمل جایگزینی
ب��رای خودروهای تجاری وجود ندارد .به این معنی که کاری که
ی��ک خودرو تجاری انجام میدهد در نبود آن ،خودرو جایگزین
نداری��م ک��ه بتواند هم��ان کار را انجام دهد .البته ش��بکه ریلی
وجود دارد که مس��ئلهای دیگر اس��ت .اما برعکس برای خودرو
س��واری جایگزین وجود دارد .کسی که خودرو سواری نداشته
باش��د ،میتواند از ناوگان حملونقل عموم��ی مانند اتوبوس و
مترو اس��تفاده کند .بهعنوان نمونه ،اتوبوسهای ش��رکت واحد
یا بینش��هری نبودشان غیرقابلجبران است و بار نبود اینگونه
خودروها روی دوش ناوگان دیگری مانند مترو منتقل میشود.
از س��وی دیگر ،طرف تقاضا برای خودروهای تجاری از ساختار
متفاوتی نس��بت به خودروهای س��واری برخوردار است .برای
همین نمیتوان بهراحتی گفت که خودروهای تجاری اگر تولید
نشود ،مشکلی بهوجود نمیآید ،بلکه برعکس باید خأل و کمبود
عرضه آنها در بازار بهگونهای جبران شود.
بهدلی��ل کمبود عرضه در س��الهای گذش��ته ،آم��ار تعداد
خودروهای فرس��وده افزایش یافت .برای اتوبوسهای ش��هری
سن فرس��ودگی  ۱۰سال است درحالیکه اتوبوسهای در حال
تردد کشور بیش از  ۲برابر سن دارند و هنوز در حال ارائه خدمات
هستند .در کامیون هم همین است .چون طرف تقاضای اتوبوس،
نهادهای دولتی و شبهدولتی است به محض اینکه این خودروها
به سن فرسودگی میرس��ند ،تصمیم میگیرند از آنها استفاده
نکنن��د .اما در بخش خودروهای س��نگین و تجاری چون طرف
تقاضای آن بخش خصوصی اس��ت ش��اهدیم حتی خودروهای
با عمر بیش از  ۴۰س��ال همچنان در حال فعالیت و کار هستند.
زمانی که طرح نوس��ازی خودروهای فرسوده مطرح شد ،شامل
حدود ۲۰۰هزار خودرو فرسوده بود که دولت براساس این آمار،
نوسازی این ناوگان را در دستورکار قرار داد .دولت وعده داده بود
تا پایان دولت دوازدهم این اتفاق بیفتد و قرار بود س��االنه حدود
۷۰هزار خودرو در  ۳سال جایگزین شود .اما این امر محقق نشد،
چون بحث تعرفهها و کاهش روند تولید پیش آمد .درواقع دولت
بودجهای برای این امر نداش��ت .به هر ح��ال قرار بود ۸۰درصد
نرخ این خودروها از س��وی دولت به ش��کل وام و فقط ۲۰درصد
نرخ خودرو از س��وی متقاضی و خریدار پرداخت ش��ود .از اینرو
تفاوت در تقاضای خودروهای س��بک و س��نگین باعث میشود
بهراحتی نتوانیم درباره اینکه آی��ا واردات خودروهای کارکرده
خوب است یا خیر قضاوت کنیم ،زیرا میگوییم خأل خودروهای
سنگین در بازار عوامل سختتری نسبت به خودروهای سواری
دارن��د ،زیرا س��واریها جایگزین دارند و س��نگینها خیر .حال
پرسش این است که کشش افراد به این بازار براساس چه عواملی
اتفاق میافتد؟ در واقع این عامل کار و رونق اقتصادی اس��ت که
منجر به جذب مش��تری به بازار خودروهای س��نگین میشود.
اما کش��ور درحالحاض��ر در وضعیتی ق��رار دارد که اقتصادش
در حال��ت رکود بوده و رونق اقتصادی به اندازه کافی در کش��ور
وجود ندارد .در معادن ،مس��کن ،راهسازی و ...برای خودروهای
سنگین و باری کاری وجود ندارد یا همینطور در بحث صادرات
و واردات به اندازه گذش��ته فعالی��ت نداریم که بارها از بندرها به
مراکز ش��هرها جابهجا ش��ود .یکی از دالیل رون��ق کار و فعالیت
برای خودروهای کش��نده بحث رونق واردات و صادرات اس��ت.
رونق نداش��تن این بازار (خودروهای سنگین) به این دلیل است
ک��ه کار ب��ه اندازه کافی ب��رای این خودروها وج��ود ندارد .پس
بخش��ی از ظرفیت ناوگان فعلی کش��ور غیرفعال است .وقتی با
کامیوندارها صحبت ش��ود از نبود کار گالیهمند هستند .اما چرا
متقاضی فش��ار میآورد که نیازمند خودرو اس��ت؟ به دلیل سن
فرسودگی است .بسیاری از این خودروها سن فرسودگی باالیی
دارند ،بنابراین از طرف تقاضا فش��ار میآید که باید خودرو خود
را تعویض کند .نرخ خودروهای تجاری و کشندهها باالست .اگر
در گذشته با حدود ۳۰۰میلیون تومان میتوانستیم یک خودرو
کار تهیه کنیم ،درحالحاضر باید باالی یک میلیارد تومان همان
خودرو را خریداری کنیم .بهعنوان نمونه ،کف نرخ اتوبوسهای
ش��هری حدود یک میلیارد تومان اس��ت که خودروهای چینی
است (اتوبوسهای درونش��هری) .در واقع کسانی که بهدنبال
واردات خودروهای دس��تدوم هس��تند ،همین ش��رکتهای
اتوبوسرانی هس��تند .مسافر هست و زیرساختهای لجستیک
کشور بهویژه در کالنش��هرها مناسب نیست؛ بنابراین بخشی از
اتوبوسه��ا هم فرس��وده و از رده خارج هس��تند و در این بخش
کمب��ود و تقاضا وج��ود دارد .واردات خودروهای کارکرده برای
این بخش جدا از باریهاس��ت .درنتیجه در بخش باری تاکید بر
واردات خودروهای دس��تدوم ،نادرست و بیشتر ناشی از قصد
ساختار داللی است یعنی کسانی که میخواهند از واردات بهره
اقتصادی ببرند .در حوزه خودروهای مسافری هم ظرفیت تولید
این خودروها مانند مینیبوس و ون در کش��ور وجود دارد و نرخ
تولید به مراتب پایینتر از واردات خودرو به ش��کل سیکیدی
است .از سوی دیگر ،واردات خودرو دست دوم در این حوزه ارزان
تمام نمیش��ود .اگر نهادی توان مال��ی برای واردات خودروهای
مسافری دس��ت دوم مانند اتوبوس ،ون و مینیبوس دارد ،بهتر
اس��ت آن را برای تولید در داخل هزینه کند ،چون ظرفیتهای
خالی زیادی داریم .توان تولید اینگونه خودروها در داخل وجود
دارد.

رشد
 ۱۸درصدی
تولید سواری
تا آذر

از ابتدای فروردین تا پایان آذر در تولید انواع خودرو(به جز خودروها
س��نگین مس��افری) نس��بت به میزان تولید آنها در  ۹ماه سال گذشته،
رشد تولید دیده میشود.
در  ۹ماه نخست سال ،کمباینها با رشد حدود  ۴۰درصد ،بیشترین
افزای��ش تولید را به خود اختصاص دادهاند .تولید انواع س��واری نیز در
این مدت رشد بیش از  ۱۸درصدی نسبت به  ۹ماه نخست سال ۱۳۹۸
داشته است .بهگزارش ایسنا ،آمار تولید انواع خودرو در  ۹ماهه امسال

نش��ان میدهد به ترتیب کمباین (ماش��ینهای برداش��ت محصوالت
دانهدار کش��اورزی) ،انواع س��واری ،وانت و تراکتور رشد تولید  ۱۲.۶تا
 ۳۹.۵درصدی داشته و در این میان فقط اتوبوس ،مینیبوس و ون ،آن
هم زیر  ۱۰درصد کاهش تولید داشتهاند .از ابتدای امسال تا پایان آذر،
 ۶۲۵هزار و  ۳۰۰خودرو س��واری تولید ش��ده که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته که  ۵۲۶هزار و  ۳۰۰دستگاه بوده ،رشد  ۱۸.۸درصدی را
ثبت کرده اس��ت .آمار تولید وانتها نیز نشان میدهد تعداد وانتهای

تولیدی در  ۹ماهه امسال نیز با افزایش  ۱۸.۵درصدی نسبت به مدت
مشابه سال گذشته به  ۶۰هزار و  ۹۸۳دستگاه رسیده است .در مدت ۹
ماه نخست سال گذشته  ۵۱هزار و  ۴۵۸دستگاه وانت تولید شده بود.
در ص��در جدول آمار تولید انواع خودرو ،افزایش تولید کمباینها دیده
میش��ود که با تولید  ۴۳۴دس��تگاه از این مدل خودرو نس��بت به ۳۱۱
دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته ،تولید کمباینها رشد
 ۳۹.۵درصدی را تجربه کرده است.

ماجرای مصوبات و مدیریت درونسازمانی

مهدی قدیری

هیچ کشوری
صادرات
اتوبوس
دستدوم ندارد
که ما آنها را
خریداری و وارد
کنیم .صادرات
خودروهای
سنگین کارکرده
فقط مربوط به
خودروهای باری
است

در حالیکه ش��هرداری تاکید ب��ر واردات اتوبوسهای
کارک��رده برای کاهش آلودگی ه��وا و تامین نیاز ناوگان
حملونقل عمومی دارد ،تولیدکننده داخلی معترض که
چرا این هزینه صرف تولید در داخل کش��ور نمیش��ود.
از ی��ک س��و س��ازمان مل��ی حفاظت محیطزیس��ت به
همراه س��تاد مدیریت حملونقل و س��وخت و ...بهدنبال
حذف موتورس��یکلتهای کاربراتوری فرسوده از چرخه
مصرف هس��تند اما از س��وی دیگر ،در نهادی دیگر این
موتورس��یکلتهای توقیف شده به مزایده گذاشته شده
و فروخته میش��وند یا اینکه در این مس��یر ،تولیدکننده
تمای��ل ب��ه همراهی ن��دارد .یکی از کارشناس��ان حوزه
ش��هری و عضو ش��ورای ش��هر پیشتر ب��ه صمت گفته
بود که در کش��ورهای دیگر جهان مدیریت ش��هری در
اختی��ار ش��هرداری اس��ت و حتی درباره امنیت ش��هر،
ش��هرداری مس��ئول اس��ت اما در ایران برعکس است و
س��ازمانهای متعددی متولی هوای پاک هستند .برآیند
این نبودیکپارچگی مدیریتی ،آلودگی ش��دید هواس��ت
که سالبهس��ال بدتر میشود .چندی پیش هیاتدولت
در س��تاد کرونا تصمیم بر واردات اتوبوسهای کارکرده
ب��ه تعداد محدود گرفت که این موضوع عالوهبر دریافت
تذکر از س��وی مجلس ش��ورای اس�لامی ،در هالهای از
ابهام فرو رفته اس��ت .در این میان ،برخی کارشناس��ان
ن سوال را مطرح میکنند که باوجود
حوزه حملونقل ای 
ش��رایط تحریم که نقلوانتقال پول امکانپذیر نیس��ت،
چگونه واردات اتوبوس انجام میشود؟

 واردات چگونه انجام میشود؟

مهدی قدیری از کارشناس��ان حوزه حملونقل درباره
موضوع واردات اتوبوسه��ای کارکرده به
گفت:
مسئله واردات خودروهای کارکرده برای نوسازی ناوگان
حملونقل عمومی چند س��الی اس��ت پیگیری میشود.
در اینب��اره بهتازگی مصوبهای جدی��د مبنی بر واردات
خودروهای س��نگین دس��تدوم از س��وی هیاتدولت

مطرح ش��ده اس��ت .اما انجام آن ش��دنی نیست و درباره
آن این پرسش مطرح است که در شرایط تحریم چگونه
میتوان اتوبوس وارد کرد .وی افزود :از سوی دیگر ،کدام
کش��ور اتوبوس دس��تدوم برای صادرات دارد که ما آنها
را خری��داری و وارد کنی��م .چنین کاالیی وجود خارجی
ندارد .صادرات خودروهای سنگین کارکرده فقط مربوط
به خودروهای باری است.
این کارشناس حوزه حملونقل ادامه داد :اگر قرار است
خودرویی وارد ش��ود باید هزینه آن بهگونهای واریز شود
درحالیکه در ش��رایط تحریم ،نقلوانتقال پول مسدود و
مراودات بانکی قطع اس��ت .ای��ن موضوع به خودروهای
کارک��رده محدود نمیش��ود و حتی واردات اتوبوسهای
نو هم فعال امکانپذیر نیست.

 اماواگرهای تولید داخل

قدیری در ادامه سخنان خود گفت :چرا با اتوبوسسازان
داخلی قرارداد بسته میشود تا به تعداد محدود اتوبوس
تولید کنند ،زیرا شرایط واردات بهلحاظ بینالمللی فراهم
نیس��ت .بنا بر توان داخلی ش��اید تعداد بس��یار محدود
اتوب��وس در داخل تولید و ب��ه چرخه ناوگان حملونقل
عموم��ی تزریق ش��ود .وی افزود :تنه��ا دلیل انعقاد این
قراردادها مربوط به مشکالت واردات اتوبوس است ،زیرا
در  ۴ ،۳س��ال گذشته هیچ اتوبوس درونشهری ساخت
داخ��ل وارد چرخه مصرف نش��ده و هم��ه اتوبوسهای
درونشهری وارداتی بودهاند.

 عرف خودروسازی ما

س��ازندگان خودروه��ای س��نگین معترض هس��تند
ک��ه چرا باید برای خودروه��ای کارکرده خارجی هزینه
ش��ود ،درحالیکه میتوان این مبل��غ را در تولید داخل
س��رمایهگذاری کرد .این کارش��ناس ح��وزه حملونقل
ب��ا بی��ان اینکه چرخ��ه تولید در صنعت خودرو کش��ور
معیوب اس��ت ،گفت :نوعی انحصار در بازار ش��رکتهای
خودروساز ایجادشده بهگونهای که هزینه خودرو را ابتدا

درخواس��ت میکنن��د تا در ادامه خ��ودرو را تولید کرده
و تحوی��ل دهند .آیا عرف خودروس��ازی این اس��ت؟ در
جهان خودروس��از اقدام به تولید کرده و سپس مبادرت
بهف��روش میکند اما خودروس��از ما ابتدا میفروش��د و
س��پس تولی��د میکند .قدیری یادآور ش��د :منطق این
اس��ت که محصول باکیفیت و نرخ مناس��ب تولید کنیم
و در ادام��ه بازاریابی کرده و بهفروش برس��انیم ،نهاینکه
منتظر سفارش باشیم و بعد تولید کنیم .این کارشناس
حوزه حملونقل معتقد اس��ت ت��ا این منطق در صنعت
خودرو کشور وجود دارد ،اتفاق خاصی در نوسازی ناوگان
حملونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا رخ نخواهد دارد،
چون خودروس��از باید منتظر باشد به او سفارش دهند و
بعد تولید کند .او اظهارکرد :خودروساز ما چون میداند
کیفیت محصوالتش پایین اس��ت؛ از اینرو ابتدا سفارش
میگیرد و سپس مبادرت به ساخت میکند که با توجه
به ظرفیت و توان س��اخت ممکن است ماهانه بتواند یک
خودرو تحویل دهد .تمام اتوبوسهای درونش��هری که
در ناوگان حملونقل عمومی تردد دارند برای حدود یک
دهه قبل اس��ت .قدیری در پاس��خ به این پرسش که چرا
پی��ش از تحریم اتوبوسهای مورد نیاز وارد نش��دند که
امروز بهدنبال واردات اتوبوسهای کارکرده باشیم ،گفت:
بهدلیل مش��کالتی که ش��هرداری با هیاتدولت داشت،
ناوگان حملونقل اتوبوسرانی نوسازی نشد .اتوبوسهای
تندرو ( )BRTهم آن زمان در دس��ت بخش خصوصی
بود که وارد شدند.
وی اظهارکرد :چرخه تولید در کش��ور معیوب اس��ت
و ت��ا اصالح نش��ود خودروهای س��نگین در حملونقل
درونش��هری و برونش��هری و حتی تاکسیها نوسازی
نمیشوند.

 بازار آشفته و قیمتهای باال

قدیری با اش��اره به نابس��امانی بازار خودرو داخل بیان
کرد :درحالحاضر ،روند فعالیت در بازار خودرو بهگونهای

اس��ت که خودرو خارجی ب��ا دالر  ۳۵تا  ۴۰هزار تومانی
قیمتگذاری ش��ده و معامله میشود .کدام منطقی این
را میپذیرد.
او اظهارک��رد :مهمتری��ن مس��ئله در تولی��د و ب��ازار
خودروهای س��بک و س��نگین کش��ور این است که این
خودروها کیفیت مناس��بی ندارند و با داللبازی بهدست
مصرفکنند ه واقعی نمیرس��ند .اگر این خرید و فروش
غیرمنطقی اصالح شود ۹۹ ،درصد مشکالت ما در حوزه
خودرو و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی رفع میشود.

 نوسازی بدون ارتباطات شدنی نیست

پیشتر ایدرو با یکی از ش��رکتهای اس��پانیایی برای
همکاری در تولید خودروهای س��نگین به توافق رسیده
بود اما در ادامه با آغاز تحریمها این موضوع منتفی شد.
قدیری از حضور دوباره این شرکت خارجی برای همکاری
با خودروس��از داخلی خبر داد و گفت :اجرایی شدن این
موض��وع بیش��تر به تحوالت بینالمللی و سیاس��تهای
دولت جدید امریکا برمیگردد ،زیرا خودروس��از خارجی
نمیتوان��د بهدلی��ل صد هزار یا حتی ی��ک میلیارد دالر
فروش در بازار ایران ،تجارت چند هزار میلیاردی دالری
خ��ود را ب��ا جهان قطع کند .او در ادام��ه افزود :فراموش
نکنیم ما مونتاژکار خودرو هستیم و تا قطعات مورد نیاز
وارد نش��ود ،نمیتوانیم خودرو سنگین شامل اتوبوس و
کامیون براس��اس نیاز بازار داخل تولید کنیم .همچنین
بهدلیل کیفیت پایین و نرخ تمامشده باال ،در یک سیکل
معیوب ،اول محصوالتمان میفروش��یم و در ادامه آنها
را تولی��د میکنیم .این روند درباره خودروهای باری هم
صادق است .قدیری با اشاره به تردد خودروهای سنگین
با عمر  ۷۰س��ال س��اخت در کش��ور ،گفت :با روند فعلی
مدیریت در حوزه نوس��ازی ن��اوگان حملونقل عمومی،
مش��کل فرس��ودگی این ناوگان و آلودگ��ی هوا برطرف
نمیش��ود .در حالحاضر ،همچن��ان خودروهایی با عمر
 ۷۰سال در برخی شهرهای کوچک تردد دارند.

مجلس ،مخالف واردات کارکردهها

حجتاله فیروزی

مجلس شورای
اسالمی با
پیشنهاد دولت
مبنی بر واردات
اتوبوسهای
کارکرده
مخالف است

در ادامه حجتاله فیروزی ،س��خنگوی کمیس��یون
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره نوسازی
ن��اوگان حملونق��ل عموم��ی و واردات اتوبوسه��ای
کارکرده به
گفت :براس��اس تصمیمی که ستاد
مقابله با کرونا گرفته و اظهارنظری که بهتازگی معاون
اول رئیسجمهوری کرده ،پیشنهاد شده برای کمک به
ناوگان حملونقل عمومی (درونشهری) اجازه واردات
ح��دود  ۳هزار اتوب��وس کارکرده که ظاهرا عمرش��ان
باالی  ۳س��ال اس��ت ،داده ش��ود .وی اف��زود :مجلس
ش��ورای اس�لامی با این پیش��نهاد مخالف است ،زیرا
ستاد کرونا در جایگاه تصمیمگیری درباره موضوعهای
تخصص��ی مانند نوس��ازی ن��اوگان حملونقل عمومی
نیس��ت .او ادامه داد :در این ستاد تصمیم گرفته شده
ک��ه مبلغی اف��زونبر  ۵۰۰میلیون ی��ورو به واردات ۳
هزار اتوبوس کارکرده تخصیص داده شود .مجلس طی
تذکری به وزیر بهداش��ت عنوان کرده که س��تاد کرونا
نباید به این مسیر برود و برای موضوعهایی اینچنینی
تصمیمگیری کند ،چراکه در آینده مشکلساز میشود.
تصمیمگی��ری درب��اره برخی مس��ائل مانند نوس��ازی
ناوگان حملونقل عمومی و موض��وع آلودگی هوا نیاز
ب��ه همفکری گروهی دارد و چند نهاد و س��ازمان باید
در کمیس��یون نظرات خود را ارائ��ه دهند و در نهایت
تصمیم یکپارچهای اتخاذ شود.

 تاکید بر تولید داخل

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اس�لامی اظهارکرد :در بازدیدی که نایبدوم مجلس و
رئیس کمیسیون صنایع و معادن از شرکت خودروساز
داخلی داش��تند ،آنه��ا اع�لام کردند ظرفی��ت تولید
در داخ��ل وج��ود دارد و اگر مبلغ درنظر گرفته ش��ده
در تصمیم س��تاد کرونا مبنی ب��ر واردات اتوبوسهای

کارکرده به ساخت همین اتوبوسها در داخل اختصاص
یابد ،انقالبی در صنعت خودروهای س��نگین در کشور
بهوج��ود میآید .چرا باید برای خودروهای کارکرده به
خارجیه��ا پ��ول بپردازیم .فیروزی با تاکی��د بر اینکه
مجلس مخالف پیش��نهاد دولت است ،گفت :در جلسه
اخیر کمیس��یون صنایع و معادن موضوع مورد بررسی
قرار گرفت .هدف مجلس این است که تا زمانیکه توان
داخلی وجود دارد با حمایت از آن ،مش��کل نوس��ازی
ناوگان حملونقل عمومی و آلودگی هوا برطرف ش��ود.
درحالحاضر با مشکالتی که کشور در تامین ارز دارد،
مجل��س بهدنبال راهکارهایی به غیر از واردات اس��ت.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهارکرد:
اگر از صنعت خودروهای سنگین حمایت خوبی شود،
بخش��ی از مشکالت اش��تغال هم رفع میشود و حتی
میتوانیم به سمت صادرات هم برویم.
فیروزی با اش��اره ب��ه فراهم بودن زیرس��اختهای
تولید اتوبوس و کامیون در کش��ور ،عنوان کرد :تقویت
این بخش ،مش��کل فعل��ی تامین خودروه��ای ناوگان
حملونق��ل عموم��ی را ح��ل میکن��د .درحالحاضر،
قراردادهای��ی با ش��هرداریهای اس��تانهای گوناگون
بسته ش��ده و س��فارشگذاری به خودروسازان داخلی
انجام شده است.
حلقه مکمل تولید ،بازار است .وقتی بازار فراهم باشد
ب��ا حمایت از تولید دیگر نیازی به واردات نداریم .البته
ممکن اس��ت در موارد و شرایط خاص ضرورت ایجاب
کند واردات داشته باشیم اما با توجه به نهضت تعمیق
س��اخت داخل و همکاری و مشارکت بین شرکتهای
مختلف برای رس��یدن به خودکفایی ،درحالحاضر به
نظر نمیآید نیاز جدی به واردات خودروهای کارکرده
اتوبوس داشته باشیم.

 مشکل جدی وجود ندارد

فیروزی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا این حجم
آلودگی هوا نمیتواند همان مقطع خاص برای واردات
خودروهای زیر  ۵سال ساخت باشد ،گفت :تمام بحث
آلودگی هوا مربوط ب��ه خودروها و اتوبوسهای ناوگان
حملونقل عمومی نیست و بخش زیادی از این آلودگی
مربوط به تردد موتورس��یکلتهای کاربراتوری فرسوده
است.
این نماینده مجلس یازدهم در پاس��خ به پرسش��ی
دیگر مبنی بر اینکه آیا برای تقویت حملونقل عمومی
و کاهش حداقل بخش��ی از ای��ن آلودگی ،چارهای جز
نوس��ازی خودروه��ا در کوتاهمدت وج��ود دارد ،گفت:
کمیس��یون صنایع و معادن منکر آلودگی هوای کشور
و مخالف نوس��ازی نیس��ت .پیگی��ری تحقیقوتفحص
از خودروس��ازان ک��ه بهط��ور جدی در ای��ن مجلس
دنبال میش��ود ،کمک به وضعیت موجود اس��ت .اگر
تحقیقوتفحص از خودروس��ازها عملیاتی شود ،در دل
آن همین مس��ائل ه��م پیگیری میش��ود .اما موضوع
این اس��ت که با واردات خودرو کارکرده در کوتاهمدت
مش��کل آلودگی هوای رفع نمیش��ود .عالوهبر این ،در
کالنشهری مانند تهران این وضعیت و شدت آلوگی هوا
را داریم اما در ش��هرهای کوچک که ناوگان حملونقل
عموم��ی ندارند هم مس��ئله آلودگی ه��وا وجود دارد؛
درنتیج��ه بخش زیادی از آلودگ��ی هوا به عوامل دیگر
برمیگردد .بهعنوان مثال ،براساس گزارشهای دولت،
نقش موتورس��یکلتها در ایج��اد آالیندگی پررنگتر
است.

 خروج از چرخه حملونقل

سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ادامه
داد :کش��ورهای دیگ��ر خودروهای مصرف��ی را پس از

 ۵س��ال از چرخ��ه حملونقل خ��ارج میکنند ،چون
مصرف سوخت باالیی داش��ته و آالینده هستند .حال
پرس��ش کمیس��یون صنایع از دولت این است که چرا
ما بای��د اتوبوسهای کارکرده را ک��ه آنها از رده خارج
کردهاند ،وارد کنیم .حتی اتوبوسهای  ۳س��ال ساخت
هم پس از  ۲س��ال آالین��ده خواهند ب��ود .آیا واردات
اتوبوسهای کارکرده برای کشور صرفهاقتصادی دارد؟
بنابرای��ن میتوان گفت با این راهکار هدف ما در بحث
نوس��ازی و کاهش آلودگی هوا محقق نمیشود .شاید
اگر میتوانستیم خودرو نو وارد کنیم ،پذیرفتنی بود.
فیروزی اظهار کرد :در شرایط فعلی که کشور کمبود
ارز دارد ،صنعت داخلی خوابیده و بحران اشتغال داریم،
تخصیص این رقم س��نگین به این موضوع جای تامل
دارد.

سخن پایانی

بناب��ر این گ��زارش بهنظر میرس��د واردات
اتوبوسهای کارکرده از جمله پیش��نهادهایی
اس��ت که اجرایی نخواهد ش��د ،زی��را عالوهبر
مخالفت برخی از نمایندگان مجلس ش��ورای
اسالمی با آن ،برخی کارشناسان نیز معتقدند در
شرایط تحریم نقلوانتقال پول برای خریداری
این اتوبوسها شدنی نیست .همچنین معمول
نیست کش��وری اتوبوس دستدوم صادر کند.
صادرات در حوزه خودروهای سنگین فقط در
بخش کامیونپ و کشند ه است .برخی از فعاالن
حوزه واردات خودرو عنوان میکنند برای ورود
خودروهای سبک و سنگین خارجی باید از سد
خودروسازان داخلی عبور کرد.

