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کاهش التهابات بازار خودرو با صدور مجوز واردات خودروهای خارجی
یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است
با افزایش اعتبار در گردش قطعهسازان ،ترخیص قطعات خودرو از گمرک و
صدور مجوز واردات خودروهای خارجی می توان از التهابات بازار خودرو کاست.
حجتاالسالم والمسلمین سیدجواد حسینیکیا درباره راههای خروج بازار خودرو
از نابسامانی ،گفت :باید دو کار در صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور انجام
شود اول ،اعتبار سرمایه در گردش قطعهسازان باید افزایش یابد و از رکود خارج
شوند و دوم ،خودروهای پر مصرف مانند پراید ،تیبا ،پژو و سمند نباید گران شوند
و درباره سایر خودروها نیز اجازه واردات با ارز آزاد داده شود و از آنها عوارض
واردات دریافت شود .وزارت صمت میتواند از عواید دولتی ناشی از واردات خودرو
به خودروهای پرمصرف داخلی یارانه بدهد تا کل تولید و واردات خودرو برای
خودروسازان مقرون به صرفه شود.

اخبار
خودروهای پرتیراژ
مشمول قیمتگذاری باقی بمانند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است برای
کاستن از التهابات بازار خودرو ،قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ باید
توسط دولت انجام شود و قیمتگذاری سایر خودروها همچون گذشته
در بازار آزاد انجام شود.
ولی ملکی گفت :یکی از مشکالتی که صنعت خودروسازی کشور
با آن روبروست ناتوانی از عمل به وعده پیشفروش هزاران خودروی
پرتیراژی است که به دلیل نداشتن قطعه است.
نماینده مردم مشکینشهر در مجلس ادامه داد :اگر پژو ،پراید،
تیبا و سمند مشمول نظام قیمتگذاری باقی بمانند و سایر خودروها از
این قاعده مستثنی شوند بخش قابل توجهی از مشکالت خودروسازان
و قطعهسازان برطرف خواهد شد و نارضایتی مردم به حداقل کاهش
خواهد یافت البته با فروش بخشی از دارایی شرکتهای خودروساز که
نقدشوندگی خوبی دارد سرمایه در گردش شرکت های خودروساز
بهبود قابل توجهی مییابد .پیشبینی میکنم در صورت عمل به این
پیشنهاد هم تیراژ تولید قطعهسازان افزایش می یابد و به خودروساز
قطعه میدهند ،هم تولید خودروسازان افزایش مییابد و به تعهداتشان
عمل میکنند و سرمایه در گردششان بهتر میشود و هم التهابات
قیمتی بازار فروکش میکند.
وی ادامه داد :آنچه که مشکل ایجاد کرده است خودروهای
پرتیراژی است که خودروسازان آنها را در بازاری انحصاری تولید
میکنند .به نظر بنده قیمت این چهار خودرو باید به صورت پلکانی در
یک دوره مشخص افزایش یابد .این قیمتها باید به گونهای افزایش یابد
که هم سود پول مشتریانی که ثبتنام کردهاند لحاظ شود و هم قیمت
این خودروها یکباره نزدیک به قیمت بازار آزاد نشود تا این دسته از
مشتریان نیز متضرر نشود.

نماینده مردم سنقر در مجلس تاکید کرد :نتیجه نهایی این اقدامات موجب
کاستن از التهابات قیمتی بازار خودرو میشود.
این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مشکالت
به وجود آمده ناشی از ترخیص نشدن لوازم یدکی و قطعات خودرو از گمرک ،گفت:
علت ایجاد این مسئله ریشه در عملکرد دستگاههای اجرایی دارد و رییسجمهور
و معاون اول رییسجمهور میتوانند با ورود جدی به این مسئله و بررسی مباحث
مطرح شده توسط وزارت صنعت و گمرک و خودروسازان و قطعهسازان تصمیم
نهایی را گرفته و با صدور دستور قاطع ،بازار خودرو و قطعه را از بالتکلیفی خارج
کنند .ترخیص قطعه از گمرک موجب خروج خودروهای نیمه ساخته از انبار
خودروسازان و عرضه به بازار میشود در این صورت روند صعودی قیمت خودرو در
بازار متوقف و سیر نزولی قیمت خودرو آغاز میشود.

جشن مهرانه ،3ویژه ازدواج معلولین عكس :مرضیه نورعلی/ایرنا

معامله خودرو با نظام قیمت گذاری تا  14 ،13میلیون تومان باالتر؛

سیاست سرکوب قیمت ،خودروسازی را به سراشیبی سقوط بُرد

هر چند علت بسیاری از مشکالت کنونی صنعت خودرو
به حجیم بودن شرکتها ،تغییر و تحوالت پی در پی مدیریتی،
حاکمیت دولت ،نبود مدیریت منسجم و قوی و تداوم تولید
محصوالت قدیمی باز می شود اما این روزها مسائل ناشی
از قیمت گذاری دستوری ،مشکالت بسیار حادتری را برای
خودروسازان و قطعه سازان ایجاد و این صنعت را با زیان دهی
بسیار شدید و خطر نابودی مواجه کرده است.
به گزارش پرشین خودرو ،اگر چه این روزها تنها موضوعی
که محور نشست های کارشناسی و گفتگو با نمایندگان و
مدیران و فعاالن صنعت خودرو و قطعه سازی است مسائل
مربوط به بازار و قیمت جدید خودروها و تبعات تاخیر و عدم
تصمیم گیری در این خصوص بر افزایش زیان دهی و خطر
تعطیلی صنعت خودروسازی کشور است اما در میان این
هشدارها آنچه که کمتر به آن پرداخته شده علت اصلی وضع
موجود و زیان خودروسازان است.
هر چند همواره مواردی چون هزینه های سربار و بهره
وری پایین و حاکمیت دولت بر شرکتهای خودروسازی بخشی
از دالیل مسائل موجود از سوی بسیاری کارشناسان مطرح
می شود اما به گفته یکی از کارشناسان صنعت خودرو بخش
مهمی از مشکالت موجود در صنعت خودرو و افزایش زیان
دهی شرکتها ناشی از حجیم سازی شرکتها ،تغییر و تحوالت
پی در پی مدیریتی و نبود مدیریت منسجم و قوی و تداوم
تولید محصوالت قدیمی است.
به گفته مدنی که چند سالی تجربه مدیریت در بخش
های مختلف یکی از شرکتهای بزرگ خودروساز را در پرونده
کاری خود دارد ،صنعت خودرو ایران برای خروج از وضعیت
موجود نیازمند یک رنسانس صنعتی است.

وی اگر چه قائل به مسائل ناشی از نرخ ارز و تحریم های
داخلی و خارجی بر صنعت خودرو است ،اما معتقد است که
تغییرات پی در پی مدیریتی در خودروسازی بیشترین تاثیر
منفی را بر این صنعت گذاشته است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید می کند :صنعت
خودرو ایران جدای از مشکالت فعلی ،از مشکل اساسی
حاکمیت دولت رنج می برد چنانچه عمده تغییرات مدیریتی
در شرکتهای خودروسازی ناشی از همین ضعف دولتی بودن
این شرکتهاست.
مدیرعامل اسبق سایپا با توجه به تبعات حجیم شدن
شرکتهای خودروساز ،به علت این مسئله اشاره می کند و می
گوید :شرکتهای خودروساز زمانی برای تامین بخشی از نیاز
در حوزه قطعات و خدمات بعد از فروش شرکتهایی را ایجاد
و یا خریداری کردند که متاسفانه این مساله موجب حجیم
شدن پیکره خودروسازان شد و همین جریان باعث گردید
بخش مهمی از فرصت مدیران به اداره  70تا  80شرکت تحت
مدیریت آنها صرف شود .در صورتی که این
شرکتها برای دوره ای بود که در بازار غیر
رقابتی با افزایش تولید بازار خوبی را در
اختیار داشتند و با مدیریت قطعه سازان
تحت پوشش تالش می کردند طبق دستور

دولت قیمت خودرو و قطعات را ثابت نگه دارند.
سعید مدنی با تاکید بر اینکه باید سیاست گذاری مناسبی
برای سبک سازی شرکتهای خودروساز دنبال شود ،تصریح می
کند :امروز روند تولید شرکتهای خودروساز به نحوی است که
عمده محصوالت اصلی قدیمی شده و دیگر سود چندانی را
نصیب شرکتها نمی کند.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مدیریت برخی
مجموعه های قطعه سازی و شرکتهای خودروسازی زیر نظر
گروه های بزرگ خودروسازی مستلزم وجود مدیریت ها
و هیات مدیره های بسیار قوی است ،اظهار می کند :وجود
چنین شرایطی شرکتهای خودروسازی در کشور را حجیم
کرده و موجب تحمیل زیان و هزینه های بسیار سنگین بر این
مجموعه ها شده است از این رو باید سیاست گذاری مناسبی
برای سبک سازی شرکتهای خودروساز طراحی و اجرایی شود.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو اگر چه علت
بسیاری از مشکالت کنونی صنعت خودرو به حجیم سازی
شرکتها ،تغییر و تحوالت پی در پی مدیریتی ،حاکمیت دولت
و نبود مدیریت منسجم و قوی و تداوم تولید محصوالت قدیمی
باز می گردد اما امروز مسائل ناشی از قیمت گذاری دستوری،
مشکالت بسیار حادتری را برای خودروسازان و قطعه سازان
ایجاد و این صنعت را با زیان دهی بسیار شدیدی مواجه کرده
است.
مدنی با اشاره به تبعات منفی نظام قیمت گذاری در چند
سال گذشته بر افزایش زیاندهی خودروسازان  ،تاکید می کند:
نظام قیمت گذاری موجب شده که خودرویی که در بازار امکان
فروش با قیمت  24میلیون تومان را داشت و می توانست سود
دهی خودروسازان را به دنبال داشته باشد امروز با 14 ،13
میلیون تومان باالتر در بازار آزاد معامله شود و خودروسازان را
در حاشیه زیان قرار دهد.
وی در پایان تصریح می کند :برای رهایی از مشکالت
باید خصوصی سازی ،حذف قیمت گذاری و سبک سازی
خودروسازان بزرگ در دستور کار قرار گیرد.

پیش فروش جدیدترین خودرو کشور آغاز شد

شرکت سیف خودرو (مرتب خودرو) پیش فروش محصوالت  BISUT۳و  BISUT۵تیپ فول
 EXرا آغاز کرد.
به گزارش عصر خودرو ،در اطالعیه صادر شده از سوی این شرکت ،پیش پرداخت 90 ،BISUT3
میلیون تومان با موعد تحویل خرداد  98و همچنین BISUT5نیز با پیش پرداخت  125میلیون تومانی
و موعد تحویل مرداد  98پیش بینی شده است.
باقی مبالغ پرداختی نیز در زمان صدور دعوتنامه با احتساب سود مشارکت با توجه به قیمت روز
شرکت محاسبه خواهد شد.
سود مشارکت در نظر گرفته شده  21درصد و سود انصراف نیز  16درصد خواهد بود.
همچنین سود تاخیر سالیانه  12درصدی نیز برای پیش فروش این محصوالت در نظر گرفته شده
است.
در این روش ثبت نامی امکان یک بار صلح برای مشتریان فراهم است.

دوکلمه خبر
زمان کمک به
خوروسازان از دست نرود

بررسی اوضاع صنعت خودرو نشان
میدهد اگر دولت به داد خودروسازان
نرسد تا پایان سال جاری دیگر چیزی
از صنعت خودرو باقی نخواهد ماند
و عمر صنعتی که  ۴۰سال روی آن
سرمایهگذاری شده است به پایان خواهد
رسید.اولین شرکت تولیدکننده خودرو که
فیات ایران بود در سال  1332تأسیس
شد ولی تولید اولین محصوالت این
شرکت که فیات  1100نام داشت در سال
 1339انجام شد و عم ً
ال شرکت جیپ
ایران (پارسخودرو کنونی) که در سال
 1336تأسیسشده بود در سال 1338
اولین خودرو تولیدشده در ایران را که
جیپ شش سیلندر کالسکهای بود تولید
کرد .در سال بعد اولین فیاتهای ایرانی
تولید شدند و اینچنین پارسخودرو پدر
صنعت خودرو ایران لقب گرفت.اما در
طی این سالها به عقیده بسیاری دولت
کمکهای فراوانی به این صنعت کرده
است  ،موضوعی که مخالفان و موافقان
خود را دارد .در این شرایط فرض میکنیم
عقیده منتقدان دولت صحیح است و
خودروسازان طی این سالها کمکهای
زیادی از دولت گرفتهاند  ،اما آیا این
تصمیم دولت اشتباه بوده است؟مگر
حدود  9سال پیش دولت اوباما حدود
 20میلیارد دالر به جنرال موتور غول
خودروسازی آمریکا و دنیا کمک مستقیم
نکرد؟ آن زمان وضعیت جنرال موتور
بهشدت شبیه این روزهای خودروسازان
ایران بود .آن زمان خزانهداری آمریکا در
چند مرحله به کمک جنرال موتور آمد و
توانست این شرکت را از مرز نابودی به حیات
برگرداند.صنعت خودروسازی ایران ،پس از
صنعت نفت بزرگترین صنعت کشورمان
است ،صنعتی که این روزها در شرف نابودی
است.آنچه مسلم است اینست که وضعیت
صنعت خودرو ایران بهشدت بحرانی است
و به عقیده بسیاری از کارشناسان صنعت
خودرو کشور نیاز به  ٣۰هزار میلیارد
نقدینگی دارد تا از ورشکستگی رهایی یابد،
یادمان باشد نوش دارو پس از مرگ سهراب
فایده ندارد و روزی که در خودروسازی
بسته شود با چندین برابر این عدد هم
نمیتوان دوباره این دو غول را بیدار کرد.

