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اخبار
بايد شوراي رقابت از حوزه قيمتگذاري
خودرو کنار برود

مديرعامل اسبق سايپا نظام قيمتگذاري سازمان حمايت را
منطقيتر از شوراي رقابت اعالم کرد و گفت :اثرگذاري بازنگري
فصلي قيمت خودرو منوط بر اين است که خودروسازان را به حاشيه
سود معقول نزديک کرده باشد.سعيد مدني اظهار داشت :بازنگري
فصلي قيمت خودرو از ابتداي سال جاري به تصويب شوراي رقابت
رسيد که طي  9ماه نخست سال جاري اجرايي شد و ميزان
اثرگذاري آن منوط بر اين است که خودروسازان چقدر به حاشيه
سود معقول نزديک شدهاند.وي در خصوص مصوبه اخير شوراي
رقابت مبني بر آزادسازي قيمت خودروهاي کم تيراژ و لوکس و
سپس لغو آن گفت :ورود شوراي رقابت به حوزه سياستگذاري
براي قيمت خودرو ،همواره خودروسازان را دچار بحران کرده است.
مديرعامل اسبق سايپا با تاکيد بر لزوم واگذاري تعيين قيمت
خودرو به سازمان حمايت افزود :سياستگذاري سازمان حمايت در
حوزه تعيين قيمت خودرو معقولتر از شوراي رقابت است ،هر چند
ممکن است تصميمات اين سازمان نيز متاثر از نهادهاي باالدستي
بوده و موردتاييد اين سازمان نباشد.
مدني تاکيد کرد :پارادايمهاي شوراي رقابت و
سياستگذاريهايي که در حوزه قيمتگذاري اعمال ميکند ،به
هيچ وجه منطقي نيست زيرا تخصصي در اين حوزه ندارد و عمال
نظام قيمتگذاري اين شورا خود ،موجب انحصار شده است.
وي در ادامه بيان کرد :قيمت خودروهاي داخلي پايين است
و سرمايهگذاران و واردکنندگان حتي اگر آزادسازي قيمتها نيز
اتفاق بيفتد ،به اين حوزه ورود نميکنند و دليل ديگر تعيين قيمت
از سوي نهادي مانند شوراي رقابت است که مانع از سرمايهگذاري
شده و حتي خودروسازان نيز به واسطه ايرادات قيمتگذاري و
زيانهاي ساالنه وارده به اين شرکتها براي افزايش تيراژ در تنگنا
قرار گرفتهاند.مديرعامل اسبق سايپا تصريح کرد :به طور خالصه
ميتوان گفت ،شوراي رقابت بايد از مقوله قيمتگذاري خودرو کنار
برود و خودرو در حاشيه بازار فروخته شود که در اين صورت تکليف
خودروساز با بازار روشن است.
مدني در پايان خاطرنشان کرد :در حال حاضر به بهاي زيان
خودروسازان ،سوبسيد به مشتريان تعلق ميگيرد و ارقامي بيش
از  50هزار تا  100هزار ميليارد تومان بر اساس ميزان فروش
خودروسازان ،نصيب دالالن ميشود که ميبايست براي اجراي
برنامههاي توسعهاي در اختيار شرکتهاي خودروسازي قرار بگيرد.

با ُمسکن بازار خودرو آرام شده است

سيامک مقتدري ،عضو هيات مديره انجمن صنايع همگن
قطعه سازان در خصوص آخرين وضعيت ساخت قطعات خودرو،
گفت :قطعه سازان اکنون در تالش براي تحقق جهش توليد
هستند و در اين راستا از ابتداي سال تالش زيادي کردند اما با
مشکالت متعددي رو به رو شدند که مهم ترين آن قيمت گذاري
دستوري است .عضو هيات مديره انجمن صنايع همگن قطعه سازان
بيان کرد :قيمت گذاري دستوري باعث چند نرخي شدن کاالها
شده است و اين موضوع موجب افزايش رانت و فساد شده است.
وجود رانت و فساد سنگي جلوي پاي توليد کننده است .اکنون بايد
قيمت خودرو اصالح شود اما قيمت گذاري مشکل ايجاد کرده است.
مقتدري با تاکيد بر اينکه اصالح قيمت تنها مشکل قطعه
سازان نيست ،ادامه داد :به جز اصالح قيمت خودرو ،ساير راهکارها
همچون تزريق نقدينگي و تسهيالت و  ،...فقط مانند قرص ُمسکني
است که براي شرايط کنوني تجويز شده و آن را کوتاه مدت آرام
کرده است.عضو هيات مديره انجمن صنايع همگن قطعه سازان با
تاکيد بر اينکه به رغم راهکارهاي پيشنهادي همچنان نقدينگي از
مهمترين موانع و چالشهاي جهش توليد خودروسازان است ،بيان
کرد :اين راهکارها از قيمت گذاري دستوري نشات گرفته است و
بزرگترين مانع و چالش به شمار مي آيد.
او ادامه داد :اکنون قطعه سازان به شدت رقابت پذير شده اند،
با توجه به اينکه قيمت ارز افزايش يافته ،روي محصوالت داخلي
نيز اثر گذاشته و قيمت ها روند افزايشي داشته است .وضعيت توليد
قطعات نسبت به قبل بهتر شده و تحريم ها اثرات بسيار مثبتي
در داخلي سازي گذاشته است و شاهد افزايش توان توليد داخلي
نيز هستيم.عضو هيات مديره انجمن صنايع همگن قطعه سازان
بيان کرد :براي تحقق افزايش توليد بايد مشکل نقدينگي حل شود
که اصلي ترين موضوع آن حذف قيمت گذاري دستوري است که
اينگونه خودروسازان به سودآوري مي رسند و قيمتها معقول و
منطقي خواهد شد.
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کاکايي :سياستگذاران شهامت آزادسازي قيمت خودرو را ندارند

عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
گفت :متاسفانه سياستگذاران با وجود باور لزوم توقف
قيمتگذاري دستوري خودرو از قبول مسئوليت اين تغيير
مهم و اساسي که ممکن است با نارضايتي مصرفکنندگان
همراه باشد ،شانه خالي ميکنند.
اميرحسن کاکايي با توجه به ابراز مخالفت وزير صمت
با قيمتگذاري دستوري ،عرضه خودرو در بورس کاال و عدم
حمايت وي از مصوبه اخير شوراي رقابت مبني بر آزادسازي
قيمتها و اقدام اين وزارتخانه در جهت تدوين بسته جهش
توليد اظهار داشت :تمامي سياستگذاران از قانونگذار تا
مجريان قانون از شهريور ماه سال جاري تاکنون ،همگي
به اين باور رسيدهاند که ادامه فروش خودرو با قيمتهاي
مصوب دستوري براي صنعت و بازار خودرو بسيار خطرناک
است.
وي با بيان اينکه قيمتگذاري دستوري موجب سامان
بازار نشده و صرفا توزيع رانت چندين هزار ميليارد توماني
ميان خريداران از نتايج آن است ،گفت :توسل به روش
قرعهکشي نيز توزيع اين رانت را تبديل به يک فرآيند اتفاقي
نمود و در عمل عالوه بر اينکه بر کنترل قيمت خودرو در
بازار بيتاثير بود ،موفق به جلب رضايت مصرفکنندگان نيز
نشد ،ضمن اينکه اصل موضوع دستوري بودن قيمت خودرو
همچنان به قوت خود باقي است.
عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران افزود:
عمده خودروهاي فروخته شده از طريق طرحهاي فروش

و قرعهکشي در سه سال اخير ،از مالکيت خريداران خارج
شده و اين موضوع نشان ميدهد که متقاضيان خريد
خودرو در حقيقت دالل بودهاند.
کاکايي تصريح کرد :قبح و اشکالي بر فعاليت داللي
و خريد و فروش وارد نيست و مشکل بزرگ ،توزيع رانت
اضافه و بر هم خوردن تعادل بازار است که همگان بر اين
امر صحه ميگذارند.
وي در ادامه بيان کرد :از اوايل مهر سال جاري،
اخباري مبني بر لزوم آزادسازي قيمت ،فروش در بورس
و اصالح قيمتها مطرح ميشود اما متاسفانه هر بار سنگي
جلوي آزادسازي مياندازند و پاسخي نيز براي اين وضعيت
يافت نميشود.
اين کارشناس صنعت خودرو گفت :وزير صمت نيز به

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس:

شاهين ،نقطه قوت سايپا محسوب مي شود

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي گفت:
براي حل مشکالت و رفع موانع پيش روي صنعت خودرو ،مجلس عزم
خود را جزم و سعي کرده با احصاء مشکالتي که بخش قابل توجهي
ناشي از سخت ترين تحريم ها است اين صنعت اشتغالزا را حمايت
کند .
يوسف داودي در بازديد از مرکز تحقيقات و نوآوري سايپا و با
تاکيد بر حمايت از صنعت خودرو ،تصريح کرد :با توجه به ضرورت
حمايت از صنعت داخلي و نقش اجتماعي و اقتصادي قابل توجهي که
خودروسازان در کشور دارند ،مجلس در تالش است تا با ريل گذاري
مناسب ،شرايطي را فراهم کند تا مشکالت شرکت هاي خودروسازي
حل شود.
وي با تقدير از عملکرد سايپا در توليد خودروهاي جديد و توقف
توليد پرايد ،گفت :باعث افتخار صنعت خودروسازي کشور است که
گروه سايپا توانسته در سخت ترين تحريم ها و مشکالت اقتصادي
متعدد در مسير پيشرفت و توسعه قرار گيرد و به دستاوردهاي خوبي
برسد.
نماينده مردم سراب در مجلس با اشاره به توليد خودروي شاهين
خاطرنشان کرد :شاهين خودروي جديد سايپا که به تکنولوژي هاي
روز مجهز است مي تواند بازار خودرو را متحول کند و به نياز مردم
پاسخ دهد؛ در اين ميان مي توان گفت که خودروي شاهين نقطه قوت
سايپا محسوب مي شود.
وي با بيان اينکه افزايش توليد خودرو و ساخت محصوالت متنوع
در سايپا حاصل درايت و تالش مديريت ارشد و همکاران متخصص
اين خودروساز برتر است ،تصريح کرد :با توجه به تنوع محصولي که در
سايپا دنبال مي شود ،تالش براي ارتقاء سطح رضايتمندي مشتريان
ضرورت دارد.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت :موضوع ديگري که
گروه خودروسازي سايپا انجام داده و تاثير آن به خوبي در بازار قابل
مشاهده است ،کاهش معوقات به مشتريان است ،اين مجموعه در کنار
فعاليت هاي توسعه اي توانسته تاخيرهاي گذشته را جبران کند.
وي با بيان اينکه مجلس در کنار صنعت خودرو است و از مجموعه
اي چون سايپا که مي خواهد در راستاي اهداف ترسيم شده در توسعه
محصول و افزايش سطح رضايت مردم گام بردارد حمايت مي کند،
خاطرنشان کرد :با توجه به دستاوردها و عملکرد قابل قبول گروه
سايپا قطعا در آينده اي نزديک شاهد رشد اقتصادي و رقابت با
خودروسازان خارجي در امر کيفيت و صادرات محصول خواهيم بود.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس ،نقش خودروسازان در
اشتغالزايي را بارز دانست و گفت :هدف مجلس از حمايت صنعت
خودروسازي ايجاد رضايت مردم است.

اين نتيجه رسيدهاند که بايد کيفيت و تيراژ توليد خودرو
افزايش يابد اما با توجه به زيان عمده وارده به صنعت
خودرو ،چطور ميتوان انتظار جهش توليد و ارتقاي کيفيت
را داشت که اين موضوع نيز ،خود تناقض بزرگي است.
کاکايي عنوان داشت :با وجود اينکه صحبتهاي وزير
صمت حول محور آزادسازي و تک نرخي شدن قيمت
خودرو ميچرخد ،اما متاسفانه در عمل سياستگذاران
ما اين روزها زير بار مسئوليت اين تغيير مهم و اساسي
نميروند زيرا ممکن است با نارضايتي مصرفکنندگان
همراه باشد.
وي با تاکيد بر اينکه تاخير بيشتر در آزادسازي قيمت
خودرو ،زيانهاي جبران ناپذير وارده بر صنعت خودرو را
افزايش خواهد داد ،گفت :شبکه بزرگ خودروسازي داخلي
تاکنون ورود اين حجم از زيان را متحمل شده اما انتظار
فروپاشي اين صنعت به دنبال مجموعه ضربات متعدد وارده
بر پيکر آن ميرود.
عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران در
پايان خاطرنشان کرد :اميدوارم سياستگذاران و مديران
مربوطه در اين شرايط ،پذيراي نارضايتي مصرفکنندگان
به دليل آزادسازي قيمتها باشند زيرا زيانهاي سنگيني
در راه است و فروپاشي نظام توليد در صنعت خودرو کشور
خطرات و آفات بزرگي را براي کل کشور رقم خواهد زد.
البته بعيد ميدانم که به اين زوديها ،کسي تصميم جدي
در اين حوزه بگيرد و تنها صحبتهايي در ميان است و بس.
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مرسدس بنز استراليا تعداد 4176
دستکاه از ون هاي اسپرينتر مدل
 2018تا  2019را فراخوان کرد.
طبق اعالم کميسيون رقابت و
مصرف کنندگان استراليا دفترچه
راهنماي خودرو در قسمت هايي که در
خصوص قرارگيري خودرو در وضعيت
پارک ( )Pاست باعث ايجاد شبهاتي
مي شود.
در اين بيانيه آمده »:قرارگيري
اهرم دنده به صورت خودکار در وضعيت
پارک تنها در صورتي انجام مي گيرد
که موتور خودرو خاموش و اهرم دنده
در وضعيت  Dقرار داده شده باشد.البته
اين اتفاق در صورت توقف و يا حرکت
آهسته خودرو با در هاي باز نيز انجام
مي شود.متاسفانه در دفترچه راهنماي
خودرو به اشتباه آمده که با باز شدن
کمربند ايمني و هنگام توقف يا حرکت
آهسته خودرو اين اتفاق مي افتد که در
عمل چنين نيست».

