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رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو

حذف شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودرو جدی شد

دعوا بر سر قیمت

کشف نرخ خودرو بر پایه قیمت  ۴مدل پرتیراژ
فاطمه امیراحمدی
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طرح س�اماندهی بازار خودرو پس از س�الها هنوز نهایی نش�ده اس�ت .این طرح در هر دوره مجلس (دهم و
یازدهم) بازبینی و مواردی به آن اضافه و دوباره به رأی گذاشته شد .درنتیجه این روند ،وضعیت نابسامان بازار
خودرو تا امروز ادامه دارد .با ش�روع مجلس یازدهم ،اعضای کمیس�یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
از همان ابتدا موضوع تولید و بازار خودرو را مورد توجه قرار دادند و در نهایت هم کمیته خودرو تش�کیل ش�د.
یکی از راهکارهایی که این کمیته برای ساماندهی وضعیت بازار خودرو ارائه داد ،عرضه خودرو در بورس بود .اگر
فروش خودرو از مسیر بورس کاال در مجلس و شورای نگهبان نهایی شود ،شورای رقابت دیگر دخل و تصرفی در
قیمتگذاری محصوالت خودرویی نخواهد داشت و نرخ خودروها در بورس کشف میشود.

عکس:

گازه��ای گلخان��های ،مجموع��ه گازهایی اس��ت که
مقداری از انرژی خورش��ید را در جو زمین نگه میدارند
و باع��ث گرم ش��دن ج��و زمین میش��وند .بخ��ار آب،
دیاکس��ید نیت��روژن و متان گازه��ای گلخانهای اصلی
بهش��مار میرون��د .اگر این گازها در ج��و نبودند ،انرژی
گرمایی خورشید دوباره به فضا برمیگشت .اثر گلخانهای
ب��ه افزای��ش دمای کره زمی��ن بهدلیل وج��ود گازهای
گلخانهای در جو زمین گفته میش��ود .یکی از علل این
آلودگی زیستمحیطی ،خودروها بوده و درواقع سومین
منبع تولیدکننده گازهای گلخانهای در جهان خودروها
هستند .از اجزای اصلی تشکیلدهنده گازهای گلخانهای
میتوان به دیاکس��یدکربن ( ،)CO ۲متان ( )CH ۴و
اکس��ید نیتروژن ( )NO ۲اشاره کرد .براساس اطالعات
آم��اری ،بیش از  ۲۰درصد گازهای گلخانهای بهوس��یله
خودروهای آالینده تولیدشدهاند .وجود گازهای آالینده
بهویژه  CO ۲س��بب بیماریهای تنفسی ،قلبی و ریوی
خواهد شد .مقررات بینالمللی مربوط به انتشار گازهای
گلخانهای در سال  ۱۳۴۹خورشیدی به تصویب رسیده
اس��ت اما نخستین استاندارد اتحادیه اروپا که بهنام یورو
یک ش��ناخته میشود ،سال  ۱۳۷۱معرفی شد .براساس
این استاندارد بود که تغییراتی در کاتالیست خودروهای
جدی��د بهوج��ود آم��د و در انگلیس اجباری ش��د ،زیرا
اتحادیه اروپا به کاهش انتش��ار گازهای گلخانهای تاکید
داش��ت و باید با استفاده از س��وخت استاندارد از میزان
آالیندگیهای خودرویی کاس��ته میشد .درحالحاضر
این اس��تانداردها با کمک س��ازمان ( SMMTانجمن
س��ازندگان موتور و فروشندگان خودرو) تاثیر مثبتی بر
میزان آالیندگی هوا داش��ته و این سازمان ادعا کرده هر
 ۵۰خودرو تولیدشده فعلی بهاندازه یک خودرو تولیدشده
دهه  ۷۰میالدی ( ۴۵خورش��یدی) آالینده است .برای
این مدعا از این آمار اس��تفاده کردهاند :س��وخت بنزینی
 ۶۳درصد و دیزل به میزان  ۸۲درصد ،مونوکس��یدکربن
کمتری را نسبت به سال  ۱۳۷۲تولید میکنند .سوخت
بنزینی از س��ال  ۱۳۸۰تاکن��ون  ۵۰درصد هیدروکربن
کمت��ری را تولید میکند .میزان تولید اکس��ید نیتروژن
از س��ال  ۱۳۸۰تاکنون  ۸۴درصد کاهش یافته اس��ت.
میزان تولید تیتانیوم بهوس��یله س��وخت دیزل از س��ال
 ۱۳۷۲به میزان  ۹۶درصد کاهش یافته اس��ت .از س��ال
 ۱۳۷۱تا  ۱۳۹۳این استانداردها بهطور سختگیرانهتری
اجباری ش��ده و آخرین اس��تاندارد یورو  ۶اس��ت که در
ص��ورت تخط��ی از این اس��تانداردها جرایم س��نگینی
برای خودروس��ازان در نظر گرفته ش��ده اس��ت .رعایت
استانداردهای خودرو در تمامی شهرهای گوناگون اروپا
ال��زام بوده و در صورت رعایت نک��ردن آنها جریمههای
گوناگونی برای خودروهای آالینده وضع ش��ده اس��ت .با
کد و برچسب رنگی که روی خودروها چسبانده میشود
استاندارد آنها در انتشار آالیندگیها قابلشناسایی است.
این سیس��تم درحالحاضر در برخی از شهرهای فرانسه
راهاندازی ش��ده و اگر شما با وسیله نقلیه بدون برچسب
یا خودرویی که عبور و مرور آن در آن روز خاص ممنوع
اس��ت ،وارد ش��هر ش��وید جریمه خواهید شد ،مهمتر از
همه ،اگر تاریخ ساخت خودرو شما پیش از  ۱۳۷۱باشد
که با اس��تانداردهای انتشار آالینده یورو مطابقت ندارد،
مجاز به ورود داخل ش��هرها نیس��تید .در استانداردهای
یورو فقط به خودرو توجه نش��ده ،بلکه س��وخت مصرفی
هم دارای اهمیت بسزایی در کاهش آالیندگی هواست.
در استاندارد یورو یک نخستین قطعه اجباری کاتالیست
ب��ود ام��ا به انحنای گوناگون خودروس��ازان از نصب این
قطعه خودداری میکردند .دیگر مورداستفاده از قطعات
با برندهای گوناگون و عملکردهای متفاوت در زمانهای
متول��ی بوده برای مثال ،یک��ی از مهمترین این قطعات
حس��گر اکس��یژن اس��ت .در موتور احتراق داخلی این
حس��گر نسبت اکس��یژن موجود در گازهای خروجی از
اگزوز را اندازهگیری میکند .مقادیر حاصل برای مدیریت
موتور در سیستمهای سوخترسانی انژکتوری و کنترل
آالیندهه��ای حاص��ل از احت��راق م��یرود .درواقع این
حسگر میزان غنی یا رقیق بودن نسبت سوخت به هوای
ارسالشده به موتور را اندازهگیری میکند .با استفاده از
داده حس��گر یک سیستم کنترلی ،بازخورد حلقه بسته
مقدار س��وخت ارسالش��ده به موتور را اصالح میکند و
دادهه��ای گوناگونی از تفاوت قطعات بهدس��تآمده در
نتیج��ه عملکرد سیس��تمی را هم متف��اوت میکند .در
خدمات پس از فروش و وجود قطعات غیراستاندارد این
م��وارد معضالت زیادی را ب��رای آالیندگی هوا بههمراه
دارد .ش��هروندان نبای��د اخت�لاف چندمیلیونی تومانی
قطعات را متقبل شوند ،بلکه این از وظایف کارخانههای
س��ازنده خودرو اس��ت که خودرو منطبق بر اس��تاندارد
تعیینش��ده به مش��تریان تحویل دهد .چالش دیگری
که محیطزیس��ت را با خطر جدی روبهرو کرده و امروز
بهعنوان س��وخت پاک تبلیغ میشود دوگانهسوز کردن
خودروها بهش��کل کارگاهی اس��ت .دوگانهس��وز کردن
خودروها با اس��تفاده از نسل نخست حتی خودروهای با
استاندارد یورو  ۲را به خودروهای ماقبل الزام استاندارد
ی��ورو تبدیل میکند .البته در این فرآیند نوع آالیندگی
زیس��تمحیطی متفاوت میش��ود .در اس��تانداردهای
بنزینی خطر دیاکسیدکربن بیشتر است.

بالتکلیفی بیمه
رانندگان تاکسی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور از عدمهمکاری تامین
اجتماعی در بروزرس��انی فهرست بیمه رانندگان ناوگان تاکسیرانی کشور
خبر داد.
بهگزارش ایس��نا ،مرتضی ضامنی ،مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانیهای
شهری کش��ور در تش��ریح آخرین وضعیت بیمه رانندگان تاکسی با ابراز
تاس��ف از اینکه تامین اجتماعی همکاری الزم در این حوزه ندارد ،افزود:
با وجود قولهایی که از س��وی مدیرعامل این سازمان در رسانه ملی داده

ش��د و جلسات بس��یاری هم برای حل این مش��کل برگزار و تفاهمی نیز
میان تامین اجتماعی و س��ازمان شهرداریها منعقد شد اما همچنان این
مهم محقق نش��ده اس��ت .وی تاکید کرد :از آبان فهرست پایلوت  ۷هزار
نفری حذفیهای بیمه رانندگان تاکسی و فهرست رانندگان تاکسی واجد
ش��رایطی که باید بیمه آنها اضافه ش��ود ،تحویل تامین اجتماعی ش��ده،
ام��ا تاکنون هی��چ اتفاقی در این زمینه نیفتاده اس��ت .مدیرعامل اتحادیه
تاکسیرانیهای شهری کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره

بستههای معیش��تی رانندگان تاکس��ی همزمان با ایام نوروز گفت :بسته
معیش��تی و پرداخت تسهیالت را باید دولت به تصویب برساند که تاکنون
چیزی در این زمینه به ما ابالغ نشده است.
گفتنی اس��ت امس��ال سال دش��واری برای تاکس��یداران بود و اپیدمی
وی��روس کرونا آنها را ب��ا خطرات جدی روبهرو کرده ب��ود؛ از اینرو بیمه
آنها موضوع مهمی است که نیاز به پیگیری و رسیدگی از سوی مسئوالن
امر دارد.

پیشنهاد بورسی شدن خودرو
سالهاست انتقادهایی درباره نحوه قیمتگذاری خودرو
از س��وی شورای رقابت و زمزمههایی مبنی بر حذف شورای
رقاب��ت از روند قیمتگ��ذاری خودرو مطرح اس��ت .از نگاه
کارشناس��ان ش��ورای رقابت ،بازار خودرو هن��وز در مرحله
انحص��ار قرار دارد و بهویژه با ممنوعیت واردات و با اس��تناد

به این موضوع باید دس��تورالعمل مربوط به فروش خودرو از
س��وی شورای رقابت تعیین ش��ود .با این وجود ،نمایندگان
مجلس بهدنبال حذف ش��ورای رقابت از روند قیمتگذاری
خ��ودرو هس��تند ،به نح��وی که براس��اس مصوب��ه جدید
کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،شورای رقابت از فرآیند

قیمتگذاری خودرو حذف شود .کمیسیون صنایع و معادن
مجلس ،ماده  ۴طرح تحول صنعت و بازار خودرو اعاده شده
از ش��ورای نگهبان را اصالح کرده که براس��اس آن مقرر شد
خودروهای تولید ش��ده داخلی در بورس عرضه ش��وند .در
این ماده ،نرخ پایه عرضه خودرو در بورس از س��وی سازمان

حمای��ت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین ش��ده و
س��ازکار تحقق این مهم باید در بورس مهیا ش��ود .عالوهبر
عرضه خودرو در بورس ،مسائلی مانند کیفیت ،بومیسازی،
قطعهسازان ،خدمات پس از فروش و ...نیز در این طرح مورد
بحث قرار گرفته است.

خودرو بورسی میشود؟

فرهاد
طهماسبی :نظر
بیشتر اعضای
کمیسیون
صنایع و معادن
بر حذف شورای
رقابت از روند
قیمتگذاری
خودرو است

مصطفی صفار:
اگر دستکم ۲
خودرو پرتیراژ
از هر دو
خودروساز بزرگ
وارد بورس
شود ،باقی
مدلها هم به
نسبت همان دو
محصول کشف
نرخ میشوند

فرهاد طهماسبی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
شورای اس�لامی درباره روند طرح ساماندهی صنعت و بازار
خودرو به
گفت :این هفته جلسهای درباره خودرو در
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تشکیل
نش��د ،زیرا نمایندگان درگیر ط��رح بودجه  ۱۴۰۰بودند اما
موضوع طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در کمیسیون
در حال بررس��ی ب��ود و هنوز به جمعبندی نهایی نرس��یده
اس��ت .وی افزود :نظر بیش��تر اعضای کمیس��یون صنایع و
معادن بر حذف ش��ورای رقابت از روند قیمتگذاری خودرو
است .طهماس��بی درباره حذف ش��ورای رقابت و آشفتگی
بیش��تر بازار بهلحاظ قیمتی هم گفت :ای��ن احتمال وجود
دارد که با حذف ش��ورای رقابت بازار خودرو آشفتهتر از قبل
شود .این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به تعیین راهکار ،با
تلفیقی از نظر شورای رقابت و عرضه خودرو در بورس افزود:
اینگونه عمل کردن همچون سوپاپ اطمینانی خواهد بود

که بازدارنده هر نوع سوءاس��تفاده از این مسئله
(افزایش نرخ خودرو) میش��ود .در واقع شورای
رقابت میتواند بهعنوان کنترلکننده قیمت در
بازار خودرو عمل کند .طهماس��بی با بیان اینکه
نرخ پایه از س��وی ش��ورای رقابت تعیین ش��ود،
اظهارکرد :این ش��ورا میتواند با بررسی هزینهها
و نرخ تمامش��ده برآوردی داشته باشد .در ادامه
متقاضی در بازار س��هام انتخ��اب میکند که خودرو را با چه
قیمتی خریداری کند.

 ساماندهی و تعدیل قیمت

طهماس��بی در پاسخ به این پرسش که براساس مذاکرات
مط��رح در کمیس��یون ،س��اماندهی ب��ازار خ��ودرو مالک
رأیگیری است یا همراه با ساماندهی بازار ،کاهش قیمتها
هم مدنظر است ،گفت :مالک عمل ،ساماندهی بازار خودرو
هم��راه با کاهش نرخ خودرو اس��ت ت��ا مصرفکننده طبقه

ضعی��ف و متوس��ط رو به پایی��ن بتواند راحتتر
خودرودار ش��وند .منتقدان بورسی شدن خودرو
معتقدند نرخ خودرو در بازار کش��ف ش��ده و قرار
اس��ت دوباره همین نرخ در ب��ورس بهجای کف
بازار تعیین شود.

 مشورت با فعاالن بازار

این نماینده مجلس شورای اسالمی در پاسخ
ب��ه این پرس��ش که آیا برای بررس��ی موضوع س��اماندهی
صنعت و بازار خودرو از مش��اوره کارشناس��ان بورس و بازار
کمک گرفته ش��ده ،گفت :با توجه ب��ه مذاکرات ،کفه طرح
س��اماندهی صنعت و بازار خودرو به س��وی بورس��ی شدن
خودرو س��نگینتر است اما ممکن است هنگام رأیگیری و
نهایی شدن طرح ،اتفاق دیگری رخ دهد.
موضوع بورسی شدن خودرو از سوی قطعهسازان مطرح
شد .آنها عنوان کردند اگر قرار است قیمتگذاری دستوری

برای خودرو انجام ش��ود باید برای م��واد اولیه داخلی مورد
مصرف خودروس��ازی هم اینگونه باشد یا خودرو هم مانند
این محصوالت در بورس عرضه ش��ود .طهماسبی در پاسخ
ب��ه این پرس��ش که چ��را مجلس به این س��و نرفت که نرخ
مواد اولیه تولید داخ��ل را برای صنعتگران داخلی از جمله
خوردوس��ازان تعدیل کند ،گفت :موض��وع عرضه در بازار
فوالد هم مطرح است .فشاری که از سوی کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ب��رای کاهش نرخ فوالد به وزارت صنعت،
معدن و تجارت وارد میش��ود برای کاهش نرخ تمام ش��ده
است.
طهماس��بی در پایان در پاس��خ به این پرس��ش که نظر
ش��ما درباره بورس��ی ش��دن خودرو چیس��ت ،گفت :باید
س��خن نمایندگان بازار ،بورس و تولیدکننده را بشنویم بعد
جمعبندی متعارف داشته باشیم که نه تولیدکننده متضرر
شود و نه مردم تحت فشار قرار گیرند.

ارائه  ۴مدل خودرو به بورس
در ادامه
بهس��راغ مصطفی صفار یکی از کارشناس��ان بورس رفت .صفار
با نگاه خوشبینانه به بورس��ی ش��دن خودرو ،گفت :درحالحاضر مشخص نیست
نرخ خودروها در س��ایتها از س��وی چه کس��انی تعیین میش��ود؛ از اینرو شاهد
نوسانات بسیاری در بازار خودرو هستیم .در عمل عرضه و تقاضا براساس مدیریت
این س��ایتها انجام میش��ود .وی افزود :اگر دس��تکم  ۲خودرو پرتیراژ از هر دو
خودروس��از بزرگ وارد بورس ش��ود و باقی مدلها هم به نسبت همان دو محصول
کشف نرخ میش��وند .در بورس قیمتگذاری کمی شفاف میشود .نرخ باقیمانده
خودروهای براساس مابهالتفاوت نرخ مورد نظر شورای رقابت و نرخ کشف شده در

عرضه خودرو
در بورس نشدنی است
فربد زاوه یکی از کارشناسان
ح��وزه خ��ودرو در گفتوگو با
عن��وان ک��رد :خریدن
یک خودرو در بورس نش��دنی
اس��ت کجای دنیا خ��ودرو در
بورس خرید و فروش میش��ود
که ما در ای��ران بخواهیم آن را
تجربه کنیم .چرا برای رفع یک مش��کل آن را پیچیدهتر
میکنی��م .در این س��وءمدیریتها مردم بیش��تر دچار
مش��کل میش��وند .او افزود :نرخ خودرو در بازار تعیین
میشود و در اینباره باید اجازه داد تولید رقابتی و واردات
آزاد ش��ده تا در نهایت بازار از انحصار خارج شود .خودرو
را وارد ب��ورس کنیم تا چه اتفاقی بیفتد؟ جز این اس��ت
که روند کار پیچیدهتر میش��ود و فردی که یک خودرو
میخواهد باید وارد بورس ش��ده و کد کارگزاری دریافت
کن��د و برای آن هزینه م��ازاد بپردازد؛ عالوهبر این ،برای
س��ایر روندهای بورس ،بای��د هزینه جداگانهای پرداخت
ش��ود .چرا باید مسائل را پیچیدهتر کنیم؟ درواقع عرضه
یک محصول در بورس زمانی معنا دارد که نگران کشف
قیمت هس��تیم .زمانی نرخ در بازار کش��ف ش��ده و همه
ب��ا همان نرخ محصول را خری��داری میکنند ،بردن آن
محص��ول به بورس چ��ه مزیت��ی دارد؟ زاوه در واکنش
ب��ه این موضوع ک��ه ورود خودرو به بازار س��رمایه برای
تولیدکننده دارای حسن است که میتواند محصولش را
با نرخ باالتر از قیمتی که ش��ورای رقابت تعیین میکند،
بهفروش برس��اند ،گفت :اگر پژو  ۲۰۶در بورس از س��وی
سازنده  ۵۰۰میلیون تومان تعیین نرخ شود آیا کسی آن
را خری��داری میکند؟ حت��ی اگر در بازار این نرخ تعیین
شود مگر کسی آن را خواهد خرید؟

بازار س��هام تعیین میش��ود .صفار در ادامه یادآور شد :با این روند برای
خودروس��از فرصتی بهوجود میآید تا اوراق س��لف موازی چاپ کند و
ب��دون پیشفروش تامین مالی کنن��د .وی گفت :عرضه و تقاضا در بازار
خودرو با داللی همراه اس��ت و دالالن س��ود زیادی از این بازار میبرند.
بورس این داللی را حذف میکند .به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه،
عنوان میش��ود مواد پتروشیمی و فوالدی هم در بورس عرضه میشود
و این امر منجر به افزایش قیمتها و رانت در این محصوالت شده است.
این عضو کمیس��یون صنایع و معادن در اینب��اره اظهارکرد :نرخ فوالد برپایه دالر

و جهانی اس��ت و چون صادر میشود ،نرخ جهانی روی این محصوالت
تاثیر دارد .اما خودرو وارد نمیشود و صادرات به آن معنا ندارد .پس فضا
برای هر دو متفاوت اس��ت .وقتی داللی در بازاری معنا پیدا نکند حتما
نرخ خودرو پایین میآید؛ بنابراین خودرو وارد بورس شود داللی حذف
شده و هر کس که توان مالی دارد؛ یعنی پول محصول را در دست دارد،
میتواند مبادرت به خرید کن��د .درحالحاضر متقاضیان خودرو ،پول
ندارند و مانند بلیت بختآزمایی ثبتنام میکنند ،اگر برنده شوند چون
پول در دست ندارند فرد دیگری پول را میپردازد و سود را بین خود نصف میکنند.

عرضه خودرو در بورس قابل درک نیست
در ادام��ه سیدحس��ین بحرینی��ان ،عض��و هیاتمدیره
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازان
کشور درباره عرضه خودرو در بورس به
گفت :قابل
درک نیس��ت که چ��را خودرو باید در بورس عرضه ش��ود
و م��ن مخالف این امر هس��تم .البت��ه زمانی که مولفههای
تش��کیلدهنده نرخ تمامش��ده براس��اس اص��ول و نظام
درس��تی نباش��د ،صنعتگران حوزه خ��ودرو دیگر چارهای
ندارن��د جز اینکه این پیش��نهاد را ارائه دهند .او افزود :در
قوه مجریه و در س��طح جامعه هیچ توجهی به این موضوع
که خ��ودرو محصولی از زیرش��اخههای گوناگون بوده که
روزانه قیمتشان در حال تغییر است ،نمیشود .مثال بارز
آن نرخ مواد پتروش��یمی ،ارز ،فوالد ،مس و ...اس��ت .وقتی
در اینب��اره درکی وجود ندارد ،چ��ارهای نداریم جز اینکه
بخواهی��م خ��ودرو هم در بورس عرضه ش��ود و همانطور
ک��ه نرخ ورق ف��والد در بورس تعیین میش��ود و در حال
افزایش اس��ت ،خودرو هم همینگونه باشد .بحرینیان در
پاس��خ به این پرس��ش که چرا از راه منطق��ی و قانونی به
موضوع نرخ خودرو رس��یدگی نمیشود ،گفت :راه قانونی
چیس��ت؟ فوالد مبارکه نرخ ورق فوالدی را بهطور رسمی
ب��ر پایه قیمتی کیلویی  ۱۲ه��زار تومان اعالم میکند که
انتهای س��ال گذش��ته کیلویی  ۸هزار تومان بود .این امر
هم براساس مصوبات جاری است ،اما خودرو باید قیمتش
ثاب��ت بمان��د ،در کدام قان��ون اقتصادی اینگونه نوش��ته
ش��ده اس��ت .سرپرس��ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت
نشس��تهای بسیاری با قطعهسازان داش��ت و در اینباره
عنوان شد که قرار است مواد اولیه با قیمتی پایینتر برای
صنعتگران تامین شود .عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازان کشور در اینباره
گف��ت :این ط��رح هنوز اجرایی نش��ده اس��ت و نرخ مواد
تش��کیلدهنده خودرو بهطور رس��می باال میرود ،اما نرخ

خ��ودرو ثابت میماند؛ عالوهبر این ،تغییر نرخ
خودروها نس��بت به نرخ پایه س��ال  ۹۶و ۹۷
است .برای تعیین نرخ یک معادله ساده وجود
دارد اینک��ه از زمانی که ن��رخ خودرو مصوب
شد تا امروز روند صعودی نرخ مواد اولیه و ارز
سنجیده شود و در ادامه اعالم کنند نرخ خودرو
چقدر تغییر داش��ته است .بحرینیان در ادامه
با بیان اینکه نمیتوان به این س��ادگی گفت عرضه خودرو
در ب��ورس خوب اس��ت یا خیر ،گفت :اساس��ا من مخالف
این موضوع هس��تم ،زیرا تعیین نرخ محصول خودروس��از
باید دس��ت خودش باش��د .در جهان مرس��وم نیس��ت که
ن��رخ خودرو را نهادی غی��ر از تولیدکننده تعیین کند .این
صنعتگر در واکنش به این موضوع که عنوان میشود بازار
خودرو انحصاری اس��ت؛ از اینرو نرخ آن باید تحتکنترل
باش��د ،گفت :این یک تفس��یر اش��تباه است .مشکل جای
دیگر است .نیروی مازاد در خودروسازی بسیار مشکلساز
شده اس��ت .هزینههای سربار س��ایتهای زیانده ،چالش
دیگر صنعت خودرو کش��ور اس��ت و ...همه عاملی شدهاند
ک��ه هزینههای تمامش��ده واحدهای تولی��دی را افزایش
دادهاند .اینکه عنوان میش��ود بازار خودرو انحصاری است،
سخن درستی نیست ،زیرا ممنوعیت واردات به کمبود ارز
برمیگردد .مگر در دولتهای قبل خودرو وارد نمیش��د؟
بسیاری از خودروسازان در کشور نمایندگی داشتند و چه
بس��یار واحدهای خودرویی که بهنام خودروسازی تاسیس
ش��دند ،اما دغدغه داخلیسازی نداشتند .در نتیجه کاری
که دو خودروس��از بزرگ کش��ور در تولید و داخلیسازی
انج��ام دادن��د کار بزرگی بود ،اگرچ��ه بهدالیلی که در باال
آمد ،ناکارآمد اس��ت .بهعنوان مثال ،شرکت رنو پارس بین
 ۸۰تا  ۱۰۰هزار خودرو در س��ال تولید میکرد ،اما جمع
نیروهای��ش به  ۸۰نفر هم نمیرس��ید .حال ش��رکتهای

تامینکنن��ده خودروس��ازان داخل��ی مانن��د
سازهگستر ،ساپکو ،مگاموتور و ...چه تعداد نیرو و
با چه تیراژ تولیدی دارند؟ یا اینکه بدنه رنگشده
از ش��رکت مادر برای فالن سایت در فالن استان
فرس��تاده میشود برای مونتاژ ،چرا؟ این عملکرد
در کج��ای منطق اقتصادی گنجانده میش��ود .با
تم��ام این هزینههای س��ربار چگونه انتظار داریم
نرخ خودرو هم دس��توری باشد .ضمن اینکه رفتن خودرو
به بورس هم مشکلی را حل نمیکند.

سخن پایانی
بنابر این گزارش بورس��ی ش��دن خ��ودرو محتمل
اس��ت .این در حالی اس��ت که این موضوع برای این
مطرح شد که خودروساز از ضرر خود گالیهمند بود و
عنوان میکرد میلیاردها تومان بهدلیل قیمتگذاری
دستوری متضرر شدهاند .پس مطرح شدن خودرو در
بورس شاید بهنفع تولیدکننده باشد از این جهت که
ن��رخ محصوالتش افزایش یاب��د و جبران هزینههای
س��ربار و زیانهایش ش��ود اما این موضوع نمیتواند
بهنف��ع مصرفکنن��ده و خریدار باش��د ،زیرا وضعیت
قیمتها به مراتب افزایش بیش��تری از بازار خواهند
داش��ت .این سخن برخی قطعهسازان است که عنوان
میکنند موضوع بورس��ی ش��دن خودرو فقط بهنفع
خودروس��از بوده و نفعی برای مردم بهعنوان مشتری
این محص��والت ندارد .در واکنش این موضوع برخی
صنعتگ��ران عنوان میکنند ،چ��را باید زیان از جیب
صنعتگر باشد که بار تولید را بر دوش میکشد .مردم
مخیر به خریدن و نخریدن هستند.

