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هفته گذشته موضوع عرضه خودرو به بازار بورس در صحن علنی مجلس مطرح شد اما به نتیجه نرسید .قرار
اس�ت این طرح زیرمجموعه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو پیگیری شود که دوباره به اشکاالتی برخورد
کرد .در ادامه قرار ش�د موضوع (ارائه خودرو به بورسکاال) دوباره در کمیس�یون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی بهعنوان یکی از موارد طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چکشکاری و دوباره در صحن علنی مجلس
به رأی گذاشته شود .حجتاله فیروزی ،سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی عنوان کرد
که کمیس�یون صنایع اقدام به قید موضوع عرضه خودرو در بورس در مصوبه س�اماندهی بازار خودرو کرده بود،
نمایندگان عنوان کردند از آنجایی که عرضه در بورس در قانون ساماندهی نبوده و روند قانونگذاری و تشریفات
وض�ع قانون را طی نکرده ،امکان گنجاندن آن در قانون س�ابق وجود ندارد؛ بنابراین مصوبه س�اماندهی دوباره
بهمنظور اصالح به کمیسیون ارجاع شد تا پس از رفع این ایراد به صحن و سپس به شورای نگهبان ارسال شود.

عکس:

هیاتوزیران در جلس��ه  ۱۳۹۵.۶.۱۷به پیش��نهاد
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت و با همکاری س��تاد
مرک��زی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نهادهای اجرایی
عضو آن و به استناد اصل  ۱۳۸قانون اساسی جمهوری
اس�لامی ایران و تبصره ( )۳ماده ( )۱۳قانون مبارزه با
قاچ��اق کاال و ارز -مصوب  -۱۳۹۲و اصالحات بعدی
آن ،آییننامه اجرایی شناسههای کاال و رهگیری کاال
موضوع ماده یادشده را تصویب کرد.
ه��دف از این ط��رح ،رصد تمام��ی کاالها در طول
زنجی��ره تامین اس��ت؛ یعنی دول��ت میخواهد تمام
اف��رادی که پس از تولید ی��ا واردات کاال تا تحویل آن
به مصرفکنن��ده نهایی در امر خرید ،فروش ،حمل و
نگه��داری کاال فعالیت میکنن��د را رصد کند تا مبادا
کاالیی بهشکل قاچاق وارد زنجیره تجاری کشور شود.
ای��ن پروژه در حوزه الس��تیک خودرو ،لوازمخانگی
و موبایل اجرا ش��ده و ادعا میش��ود موفق بوده است.
اکنون نوبت به بازار قطعات یدکی خودرو رسیده است.
آی��ا این طرح میتواند در این حوزه هم موفق باش��د؟
بله میش��ود اما الزاماتی دارد که باید درباره آنها کمی
تامل کرد.
میخواهم درب��اره معایب و مزایای این طرح بدون
هیچگونه قضاوتی بگویم؛ نخست اینکه این طرح کاال
را پس از ورود به زنجیره تجاری کشور رهگیری خواهد
کرد و باعث این نمیش��ود کاالی قاچاق اساس��ا وارد
این زنجیره نشود .بهعبارتی عملکرد پیشگیرانه ندارد،
بلکه مبارزهمحور اس��ت .طرحهای��ی از جنس مبارزه
معموال نش��ان دادهاند که نهتنها موفق نبودهاند ،بلکه
هزینهه��ای مال��ی و حیثیتی برای اف��رادی که اصوال
قاچاقچی نیس��تند اما ب��رای امرارمعاش در طول این
زنجیره مجبور به دادوستد هستند ،ایجاد میکند.
دوم اینکه با یک حس��اب سرانگش��تی از حدود ۲۲
میلیون خودرو و اینکه برای هر خودرو به صورت خیلی
کمبینانه  100کاال در بازار وجود داش��ته باش��د (این
عدد در واقعیت خیلی بیش��تر اس��ت ،چون تجار برای
امنیت روند عرض��ه معموال نرخ انبارش باالیی دارند)
این طرح با جمعیت کاالیی  ۲میلیارد و  200میلیون
قطعه برای رهگیری در یک سال تجاری مواجه است.
بمان��د که چه تعداد کاالهایی درحالحاضر در انبارها
موجود است و چه تعدادی در سالهای بعد از اجرایی
شدن این طرح به حوزه نظارت این طرح وارد میشود.
آیا زیرس��اخت س��خت و نرم تولید ،ذخیره ،پاالیش،
آمای��ش و تحلیل دهها و بلکه صدها میلیارد رمزینه و
سایر اطالعات مرتبط با آن فراهم شده است؟
س��وم اینکه بع��د از اجرای این ط��رح با چه نیروی
انس��انی میت��وان این حجم کاال را رص��د کرد؟ بهجز
اینکه بهصورت اتفاقی چند مورد کش��ف قاچاق کنیم
و گزارشهایی رسانهای برای موفقیت پروژه بسازیم؟
چ��ه مق��دار هزینه مالی و زمانی باب��ت نظارت بر این
کاالها پس از اجرای این طرح باید بش��ود تا متضمن
پایداری و اثرگذاری آن باشد؟
چه��ارم اینکه ماهیت قطعات یدکی این اس��ت که
نمیت��وان تاریخی ب��رای زمان تقاض��ای مصرف آنها
متصور شد؟ ما خودروهایی در ناوگان کشور داریم که
عمر آنها بیش از  ۴۰س��ال اس��ت و هنوز در بازار برای
آنها قطعه تولید و تامین میشود .قطعات یدکی دست
دوم و کارکرده اکنون بازارشان رونق گرفته و آنها هم
قاچاق میش��وند .آیا برای اینگونه کاالها هم چارهای
اندیشیده شده است؟
اما اگر این طرح اجرا شود چه مزایایی خواهد داشت:
نخس��ت اینکه این بازار بس��یار بزرگ (افزونبر ۱۲
میلی��ارد دالر) قابل اندازهگیری و مدیریت ش��ده و از
اتالف س��رمایهگذاری همزمان بیش از نیاز چند تاجر
ی��ا تولیدکننده برای ی��ک کاالیی که طرفیت مصرف
مش��خص و مح��دودی دارد ،جلوگیری کرده و بهتبع
آن منابع مالی کشور به هدر نخواهند رفت.
دوم اینک��ه ،رقابتها در س��طح عرض��ه عادالنهتر
خواهد ش��د؛ یعنی هزینههای تولید ی��ا واردات برای
هم��ه تامینکنندگان تقریبا به یک اندازه میش��ود و
رقابت بر نحوه مدیریت کس��بوکارها متمرکز شده و
ای��ن خود باعث افزایش بهرهوری بنگاهها میش��ود و
مزایای فراوان دیگر.
اما نکته اساسی این است که این طرح با این بزرگی
و پیچیدگی بدون مش��ارکت فعاالن این حوزه به هیچ
عنوان میس��ر نخواهد ش��د ،چراکه اج��رای این طرح
برای آنها هزینههای زیادی خواهد داش��ت بدون آنکه
هیچ مش��وقی از طرف مجریان طرح برای آنها در نظر
گرفته شده باش��د؛ بهویژه کسانی که زودتر به اجرای
این طرح در کسبوکار خود اقدام کنند مزیت قیمت
تمامش��ده کاالی خود را نس��بتبه کسانی که هنوز از
طریق قاچاق تامین قطعه میکنند از دس��ت خواهند
داد و عمال کسبوکارشان زمین خواهد خورد .اجرای
هوشمندانه این طرح چالش بزرگی پیشروی فعاالن
این حوزه خواهد بود.
در مجالی دیگر مشوقهایی که میتواند به موفقیت
این طرح کمک کند بیشتر صحبت خواهیم کرد.

شیوه کنونی
عرضه خودرو
مانند التاری
است

نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره
به ضرورت اصالح سازکار کنونی عرضه خودرو ،گفت :روش فعلی ،مانند
نوعی التاری است و افراد با فشردن یک کلید ،یک شبه میتوانند از سود
چندمیلیون تومانی برخوردار ش��وند .کمیسیون صنایع و معادن مجلس
درص��دد اصالح ای��ن روش برآمده و طرح س��اماندهی عرضه خودرو که
براس��اس آن خودرو در بورس کاال عرضه میش��ود را تدوین کرده است.
علی جدی در گفتوگو با خانه ملت ادامه داد :درحالحاضر ،فاصله قیمتی

خ��ودرو در کارخانه و بازار موجب ش��ده حت��ی افرادی که به این کاال نیز
نیازی ندارند ،با هدف کس��ب س��ود در طرحهای فروش خودروس��ازان
ثبتن��ام کنن��د تا بتوانن��د از این اختالف نرخ بهره ببرن��د .جدی با بیان
اینکه عرضه خودرو باید ش��فاف ش��ود ،اضافه کرد :قیمتگذاری خودرو
یکی دیگر از مسائلی است که باید در صنعت خودرو اصالح شود که این
مهم با تصویب و اجرای طرح ساماندهی عرضه خودرو محقق میشود.
هرچن��د ممکن اس��ت در ابت��دای عرضه خودرو در ب��ورس ،این کاال

ب��ا قیمتی بیش از آنچه اکنون در کارخانه بهفروش میرس��د ،بهدس��ت
مصرفکنن��ده برس��د اما پس از مدتی زمینه کاه��ش نرخ فراهم خواهد
ش��د و از س��وی دیگر ،تقاضای کاذب در بازار از بین میرود .این نماینده
مجلس ادامه داد :با اصالح نحوه کنونی عرضه خودرو ،از یک س��و تقاضا
در این حوزه واقعی میشود و از سوی دیگر ،خودروسازان انگیزه بیشتری
برای عرضه دارند؛ در نتیجه میان عرضه و تقاضا تعادل ایجادش��ده و این
حوزه ساماندهی میشود.

تنظیم بازار برای کنترل س��طح قیمتها نیازمند کنترل تورم اس��ت.
مشکل فعلی صنعت خودرو نحوه فروش نیست ،بلکه تیراژ پایین است
که باید با واردات ،نیاز بازار رفع شود

دلیل طرح عرضه خودرو در بورس

رضا آریاراد

در سلسله گزارشهایی به بررسی وضعیت
پیشتر
نرخ خودرو با عرضه به بازار بورس پرداخته و نظرات مخالفان
و موافق��ان را در ای��ن گزارشه��ا اعالم کرده ب��ود .در ادامه
ب��ا این موض��وع که آیا عرضه خ��ودرو به بورسکاال
منجر به ساماندهی بازار خودرو میشود یا خیر به گفتوگو
با کارشناس��ان پرداخته اس��ت .رضا آریاراد از کارشناس��ان
حوزه خودرو در اینباره به
گفت :نخست باید پرسید
چرا موضوع ورود خودرو به بورسکاال مطرح شده است؟ این
موضوع در ش��رایط پس از تحریمها مطرح شد .شرایطیکه
خودروسازان با وجود مشکالت بسیاری که دارند ،توانستند
داخلیس��ازی را ادام��ه دهند و با کمتری��ن ارزبری ،خودرو
داخلیسازیشده را به تیراژ معقول برساند.
وی اف��زود :ای��ن تیراژ ممکن اس��ت تیراژ پیش از س��ال
 ۹۷نباش��د و در واق��ع کمت��ر از ظرفی��ت اس��می تولیدات
خودروسازان باشد (در افق  ۱۴۰۴پیشبینی تولید حدود ۳
میلیون خودرو شده است).
او ادامه داد :بهطور میانگین بازار ساالنه حدود یک میلیون
و  ۲۰۰هزار خودرو تقاضا دارد .با توجه به متغیرهایی مانند
نوس��انات نرخ ارزی ،محدودیته��ای بینالمللی و پیچیده
ش��دن واردات مواد اولیه مورد نی��از و ...این رویه ادامه پیدا
ک��رد و تولید اتف��اق افتاد اگرچه در تیراژ مح��دود .اما این
تولید پاس��خگوی میزان نیاز تقاضا ساالنه نیست.وی گفت:
از س��ال  ۹۷تیراژ تولید بس��یار پایینتر از کشش بازار شده
است .بهطور معمول هر سال بین  ۲۰۰تا  ۴۰۰هزار نفر که

بهدنبال خرید خودرو از کارخانه هس��تند ،موفق نمیشوند.
اگر اینگونه درنظر بگیریم از سال  ۹۷بین  ۲تا  ۲.۵میلیون
نف��ر به بازار تقاضا اضافه ش��ده اس��ت .پ��س موضوع عرضه
خودرو به بورس مس��ئله عرضه و تقاضاس��ت که موضوعی
س��اده و ابتدایی در علم اقتصاد اس��ت .عرضه محدود شده و
تقاضا افزایش پیدا کرده است .عالوهبر این تقاضای سنواتی
هم وجود دارد که افزایش پیدا کرده اس��ت .خودروس��از به
روشه��ای گوناگون روی آورد تا عرضه عادالنه انجام ش��ود
که منجربه کاهش عطش بازار نشد.

 روشی مناسب برای وضعیت فعلی

آری��اراد در ادامه چرایی مطرح ش��دن خ��ودرو به بورس
به نرخ محصوالت اش��اره ک��رد و گفت :موضوع بعدی بحث
قیمتگذاری است .شاید یکی از موانعی که سر راه تولید قرار
گرفته ،افزایش بهای تمام شده تولید است .اما چون خودرو
محصولی است که همه اقشار جامعه از آن استفاده میکنند
دول��ت ای��ن را در نظر میگیرد نرخ خ��ودرو به نرخ معقول
برسد تا همه اقشار جامعه بتوانند از محصوالت خودروسازان
اس��تفاده کنند .از س��وی دیگر ،با توجه به شرایطی که برای
کشور در سطح سیاسی رخ داده ،نرخ تمامشده افزایش پیدا
کرده اما نرخ از سوی نهادی دیگر تعیین میشود که منجربه
زیان انباشته شده است.
او تصریح کرد :نرخ مشخص شده از سوی شورای رقابت،
نیاز خودروس��ازان را برای تداوم فعالی��ت ،تامین نقدینگی
و ب��ه گردش درآوردن تولید نمیکند .براس��اس طبق ماده

 ۱۸قانون «توس��عه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور
تسهیل اجرای سیاس��تهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی»
که مصوب س��ال  ۱۳۸۸اس��ت ب��ه غی��ر از دارو که کاالیی
اس��تراتژیک است تمام کاالها اگر در بورسکاال قرار بگیرند،
کش��ف ن��رخ با توجه ب��ه میزان عرضه و تقاضا خواهد ش��د.
این یک اصل اقتصادی است که تقاضاکننده و عرضهکننده
ن��رخ را مش��خص میکنند .بهاین ترتیب ،ن��رخ آزاد خواهد
ش��د که مطلوب و موردنظر خودروس��ازان هم است و بستر
واسطهگری نیز رفع میشود.
این کارش��ناس حوزه خودرو در ادامه به مزیت این طرح
اشاره کرد و گفت :نخست خودرو تولید و در فضایی مشخص
در بورس کاال بهدس��ت مصرفکننده واقعی میرس��د و هم
براساس عرضه و تقاضا کشف نرخ میشود.
آریاراد با تاکید بر اینکه این روش��ی مناس��ب با توجه به
ش��رایط فعلی کش��ور اس��ت ،گفت :ای��ن روش میتواند به
خودروس��ازان کمک کند تا تامین نقدینگی بهتری داش��ته
باش��ند و قیمتگذاری معقولی اتفاق افتد .در  ۳س��ال اخیر
(پس از تحریم  )۹۷با یک حس��اب سرانگش��تی اگر ساالنه
 ۵۰۰ه��زار خودرو تولید ش��ود ،حدود  ۱۰۰ه��زار میلیارد
توم��ان بدون هی��چ اظهارنامه مالیاتی و بیم��های به جیب
داللها رفته است.

 ساماندهی بازار

این کارش��ناس با بیان اینکه در  ۳س��ال اخیر تولید هیچ
ارزشاف��زودهای برای خودروس��ازان نداش��ته ،اف��زود :اگر

خودرو وارد بورسکاال ش��ود بازار منس��جمتر خواهد شد و
بیانضباطی در بازار خودرو نخواهیم داشت.
آری��اراد در ادام��ه گفت :برخی کارشناس��ان خودرویی و
اقتصادی مخالف عرضه خودرو به بازار بورسکاال هس��تند،
چون معتقدند نیاز به بس��تر و شرایط خاصی دارد و سازکار
اداری مختص خود میخواهد اما باید گفت در شرایط حال
حاضر این شیوه (عرضه خودرو به بورس) معقول و منطقی
است و کمک بزرگی به خودروسازان و چرخه تولید میکند.

 آینده پرخطر برای صنعت خودرو

این کارش��ناس حوزه خودرو یادآور ش��د :خودروس��ازان
سال گذش��ته به تجدید ارزیابی داراییهای خود پرداختند
و ای��ن امر منجرب��ه خروج آنها از م��اده  ۱۴۱قانون تجارت
ش��د .این رویه هر  ۵س��ال یکبار قابل انجام اس��ت .حال اگر
طی این مدت خودروس��ازی به س��وددهی نرسد نامشخص
نیست صنعت خودرو چه سرنوشتی خواهد داشت .در واقع
ت��داوم روند فعلی میتواند مش��کالت عدیدهای برای آینده
خودروسازی کشور رقم بزند.
آری��اراد گف��ت :امیدواریم در آینده ش��اهد رفع تحریمها
باشیم و شرایط برقراری ارتباطات بینالمللی برای مشارکت
تحقیقات فراهم ش��ود .این امر منجر به تولید برند مشترک
بینالملل��ی ش��ده و بازار عرضه و تقاض��ا را باالنس میکند.
بهای��ن ترتیب ،تیراژ خودروها با نرخ معقولتر ،افزایش پیدا
ک��رده و همه مردم میتوانند خودروهای مناس��ب بهلحاظ
کیفیت و نرخ خریداری کنند.

راهی برای افزایش سود کارخانجات

امید پورمحمود

امید پورمحمود از کارشناس��ان بازار درباره تاثیر عرضه خودرو در بورسکاال و
س��اماندهی بازار خودرو به
گفت :تئوری عرضه خودرو به بورسکاال برای
این اس��ت که نرخ بازار و کارخانه بهم نزدیک ش��ود .البته این عرضه به این معنی
نیس��ت که نرخ خودرو خیلی نس��بت به نرخ بازار کاهش پیدا کند ،زیرا هدف این
است که سود کارخانجات بیشتر شود.وی افزود :در حالحاضر ،فاصله نرخ کارخانه

و بازار بسیار باال بوده و قرار است کاری کنند که داللها حضور کمی در بازار داشته
باشند و بیشتر سود به کارخانه برسد.این کارشناس حوزه بازار ادامه داد :متاسفانه
جزئیات خیلی زیادی از طرح عرضه خودرو به بورسکاال منتشر نشده است .کسی
اطالعاتی از اینکه قرار اس��ت خودرو با چه فرآیندی وارد بورسکاال ش��ود ،ندارد و
چه کس��انی مجاز به این کار هستند؟ فقط خودروسازان یا نمایندگیها هم مجاز

هستند؟او اظهار کرد :آنچه مشخص است کم کردن اختالف کارخانه و بازار بوده
و در نتیج��ه قیمته��ا میانگینی بین نرخ کارخانه و بازار خواهد بود.پورمحمود با
بیان اینکه در مجموع عرضه خودرو به بورسکاال برای کارخانه و بازار خوب است،
گفت :س��ود فروش خودرو میتواند تی��راژ تولید را افزایش دهد .اما باید دید قرار
است از چه مجرایی اجرا شود و چه رانتهایی ممکن است ،ایجاد کند.

مردم متضرر میشوند

فربد زاوه

فربد زاوه از کارشناسان بازار خودرو و مخالفان عرضه خودرو به بورس بوده و معتقد است
این امر کمکی به ساماندهی بازار خودرو نمیکند .زاوه در گفتوگو با
عنوان کرد:
ورود خودرو به بورسکاال فقط برای نرخ فعلی کارخانه موثر است و آن را افزایش میدهد.
این طرح روی کاهش نرخ بازار تاثیری ندارد.
وی افزود :این امر برخی هزینهها را برای خریدار برای ثبتنام و ورود به بورس باال میبرد.
عالوه بر اینکه انجام عملیات را برای افراد زیادی غیرممکن میکند ،زیرا تمام مردم ایران
سواد و اطالعات از روند امور در بورس را ندارند.او ادامه داد :طرحهای اینچنینی زیاد داریم
که افراد قادر به اس��تفاده از آنها نبوده ،چراکه با فضای آن آش��نا نیستند .چند نفر در ایران
بورسکاال را میشناس��ند؟ چند نفر در کش��ور هس��تند که در بورسکاال معامله میکنند؟
ح��ال ب��ا این ط��رح ،تمام مردم را ملزم به خرید خودرو مورد نیاز از بورس میکنیم .راهکار
پیشنهادی عجیبی است درحالیکه مشکل را میتوان راحتتر حل کرد.این کارشناس بازار
خودرو اظهارکرد :معنی طرح عرضه خودرو به بورسکاال این است که پیشنهاددهندگان به
حسابرس��ی سازمان حسابرسی کل کشور اعتماد ندارند .درحالحاضر سازمان حسابرسی
کل کشور و سازمان بورس اوراق بهادار و اداره دارایی درگیر صورتهای مالی هستند .حال

در دی��دار اعض��ای هیاتمدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کش��ور با مدیرعامل گروه صنعتی
ایرانخودرو عنوان شد که موضوع صنعت خودرو در نخستین جلسه
س��ران قوا در س��ال  ۱۴۰۰مطرح خواهد ش��د.بهگزارش
به
نق��ل از روابطعموم��ی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و
قطعهس��ازان خودرو کش��ور در این دیدار که در نخس��تین روزهای
کاری س��ال جدید برگزار ش��د ،اعضای هیاتمدیره انجمن نظرات
خود درباره آنچه در س��ال گذش��ته رخ داد و مواردی که باید در س��ال
جدید مورد توجه قرار بگیرند را مطرح کردند.آرش محبینژاد ،دبیر
هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان
خودرو کشور در این دیدار به تشکیل کمیته «تولید؛ پشتیبانیها و

سخن پایانی

پرسش این است که چه حسنی دارد ،آنها را به سوی نهادی جدید سوق دهیم .او ادامه داد:
نخست پرسش این است که کدام طرح ساماندهی و تنظیم بازار از پیش از انقالب تا  ۴دهه
پس از انقالب به نتیجه رسیده است؟ چرا بهجای ریشهیابی مدام در حال آزمون و خطای
روشهای گوناگون هس��تیم؟ ممکن است نمایندگان مجلس شورای اسالمی عنوان کنند
اش��کال در اجرا طرحهاس��ت .اجرا را بهعهده نمایندگان مجلس بگذاریم اما شرط گذاشته
شود در صورت ناموفق بودن طرح ،با کسانی که بانی طرح بودند و منجربه مشکالت عدیده
برای مردم شدند قرار است چه برخوردی شود.زاوه با بیان اینکه چنین طرحهایی معضالت
بسیاری را برای زندگی مردم بهوجود میآورد ،عنوان کرد :من بهعنوان یک فعال اقتصادی
نمیتوانم در بورسکاال خرید کنم .چه انتظاری اس��ت که فردی با س��طح سوادی معمولی
برای خرید یک خودرو دردسرهای اینچنینی را به او تحمیل کنیم.
این کارشناس ادامه داد :تنظیم بازار برای کنترل سطح قیمتها نیاز دارد تا تورم کنترل
ش��ود .مش��کل فعلی صنعت خودرو نحوه فروش نیس��ت ،بلکه تیراژ پایین است که باید با
واردات نیاز بازار رفع ش��ود .هنگامیکه الفبای اقتصاد را نمیدانیم ناچاریم آزمون و خطا
جلو برویم که دود آن هم به چشم مردم میرود.

تالش قطعهسازان اتفاقی بزرگ در تولید رقم زد

مانعزداییها» در انجمن اشاره کرد و افزود :این کمیته از ابتدای سال به
ریاست رئیس انجمن تشکیل شده و آمادگی دارد با کمیتههای مشابه
در صنایع خودروسازی از جمله گروه صنعتی ایرانخودرو همکاری
داشته باشد.محبینژاد در ادامه به نقش پررنگ ایرانخودرو در تحقق
جهش تولید صنعت خودرو کش��ور در س��ال گذش��ته نیز اشاره کرد و
افزود :در سالهای سخت تحریم و کرونا ،شاهد تالش صنعت خودرو
کشور برای افزایش ساخت داخل محصوالت بودیم و پایان مونتاژکاری
دستاورد ارزشمندی بود که در سایه تکیه بر توان صنعتگران داخلی
بهدست آمد .وی با اشاره به اینکه تنها بخش صنایع مولد کشور که
جهش تولید را در سال گذشته محقق کرد ،صنعت قطع ه کشور بود،
افزود :سال گذشته با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی و کرونا،

دو خودروس��از کش��ور س��ال خوبی را پشتس��ر گذاشتند که باید به
زنجیره تامین آنها تبریک گفت و امیدواریم امسال با تکیه بر درایت
تیمهای مدیریتی این صنعت مانند گذش��ته بر مش��کالت فائق آییم.
از دیگر مواردی که در این دیدار از سوی هیاتمدیره انجمن همگن
مطرح ش��د ،اعمال نش��دن بسیاری از تعدیل قیمتهای سال  ۹۹در
حساب قطعهسازان و درخواست اقدام هرچه سریعتر در اینباره بود.

 همکاری موثر خودروساز و زنجیره تامین

فرش��اد مقیم��ی ،مدیرعامل گروه صنعت��ی ایرانخودرو نیز در این
دیدار ،از قطعهس��ازان کش��ور برای تالش و همتی که در س��ال ۹۹
رقم زدند ،قدردانی کرد و گفت :آنچه در س��ال گذش��ته شاهد بودیم،
مص��داق کام��ل ایث��ار و جهاد از س��وی زنجیره تامین بود که منجر به

بنا ب��ر این گزارش ،طرح عرضه خ��ودرو به بورسکاال
منجرب��ه کاهش قیمته��ا برای مصرفکنن��ده نخواهد
ش��د ام��ا نرخ کارخان��ه و بازار را بهم نزدی��ک میکند .از
س��وی دیگر ،براساس اظهارات کارشناسان حوزه خودرو
و بازار در شرایط فعلی این امر به ساماندهی بازار خودرو
کمک میکند .در نتیجه س��ودی که نصیب شرکتهای
خودروس��از میشود میتواند در خط تولید تیراژ تولید را
افزای��ش و عطش بازار را کاهش دهد .اما برخی مخالفان
ب��از هم معتقدند بورس��ی ش��دن خ��ودرو کمکی هم به
ساماندهی بازار خودرو نمیکند ،زیرا مشکل بازار خودرو
نحوه فروش نیست ،بلکه مربوط به تیراژ تولید بوده ،اینکه
تقاضا بیش از عرضه است .این مشکل هم با عرضه خودرو
به بورس حل نشده و مشکالت مردم را برای خرید بیشتر
میکند.

رقم خوردن اتفاقی بزرگ در تولید خودرو کش��ور ش��د .وی افزود :ما
در س��ال گذش��ته در عمل نشان دادیم خودروساز و قطعهساز در یک
کشتی هستند و حیات هر یک به دیگری وابسته است.
امیدواریم در س��ال  ۱۴۰۰نیز این روال بیش��تر و بهتر از س��ال
گذش��ته ادام��ه یاب��د .مقیمی تولید بیش از ۵۰۱ه��زار خودرو تا ۲۵
اس��فند ،۹۹کاهش خودروهای ناقص به کمتر از  ۲۰هزار خودرو تا
پایان فروردین  ،۱۴۰۰رشد متوسط ۶۷درصدی در تولید خودروهای
دیزل در سال  ۹۹نسبت به سال  ۹۸و کاهش شدید سهم خودروهای
مونتاژی در آمار تولید سال ۹۹را بهعنوان آمارهایی توصیف کرد که
نشاندهنده همکاری موثر بین ایرانخودرو و زنجیره تامین خود در
سال گذشته است.

