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رونمايي از  1000 Mammoth Hennesseyارتقا يافته
شرکت تيونينگ خودروهاي عضالني و سوپراسپرت آمريکايي Hennessey ،
از شاسي بلند  1000 Mammoth Hennesseyمدل  ،2021که يک آفرودر
هفت نفره و در حقيقت بر مبناي پيکاپ رم 1500 TRXتوسعه يافته ،رونمايي
کرد.موتور  6.2ليتري  V8رم  TRX 1500در حالت استاندارد هم به اندازه کافي
قدرتمند بوده اما توسط  Hennesseyمجددا ً تنظيم و دوباره توليد شده است تا
 755کيلووات ( 1012اسب بخار) تولن و  1314نيوتن متر توليد کند -که افزايش
قابل توجهي نسبت به «استاندارد»  523کيلووات و  880نيوتن متر دارد.
از جمله تغييراتي که در موتور اعمال شده ،بايد به مواردي مثل نصب
سوپرشارژر ارتقا يافته 2.65ليتري ،انژکتور قويتر ،سيستم مکش هواي بهينهتر،
مبدل کاتاليست جديد و کاليبراسيون وسيستم ورودي هوا اشاره کنيم.

با اين افزايش قابل توجه در ميزان خروجي ،ماموت  1000در عرض فقط 3.2
ثانيه از سکون به  60مايل مي رسد و مسافت يک چهارم مايل را در زمان 11.4
ثانيه و با سرعت  120مايل ( 193کيلومتر) در ساعت مي پيمايد.
براي مقايسه خوب است بدانيم رکورد صفر تا  60مايل رم TRX 1500
معادل  4.5ثانيه و رکورد يک چهارم مايل آن  12.9ثانيه با حداکثر سرعت
108مايل ( 174کيلومتر) در ساعت است.
از نظر سيستم تعليق نيز اين خودرو به کيت تنظيم ارتفاع تجهيز شده
و ميتوان تا 64ميليمتر ارتفاع آن را افزايش داد؛ رينگهاي استاندارد هم با
نمونههاي  20اينچي جايگزين شدهاند ،اين رينگها اکنون درون تايرهاي آفرود
غولپيکر  35اينچي قرار دارند.

اخبار
بازديد معاون امور صنايع
و نماينده مردم شهريار ،قدس و مالرد
در مجلس از کارخانه بهمن موتور

معاون امور صنايع وزارت صمت و نماينده مردم شهريار ،قدس و
مالرد در مجلس شوراي اسالمي با حضور در کارخانه بهمن موتور از اين
واحد ممتاز توليدي صنعتي بازديد به عمل آوردند.
اين بازديد که با حضور مهدي صادقي نيارکي معاون امور صنايع
وزارت صمت و حسين حق وردي نماينده مردم شهريار ،قدس و مالرد
در مجلس شوراي اسالمي انجام شد ،از خط توليد خودروهاي ديگنيتي
و فيدليتي ديدن کردند و در جريان فعاليت هاي توسعه اي بهمن
موتور قرار گرفتند .همچنين با مديران و پرسنل مجموعه در خصوص
مشکالت پيش روي صنعت و دغدغه هاي صنعتگران به گفتگو
پرداختند.
در سال جاري داخلي سازي يکي از برنامههاي اصلي وزرات
صمت اعالم شده و در اين راستا گروه بهمن بومي سازي قطعات
محصوالت خود را آغاز کرده است .فيدليتي محصول استراتژيک گروه
بهمن محسوب مي شود و حدود  30درصد از قطعات آن با همت
متخصصان ايراني بومي سازي شده است و برنامه داخلي سازي توسط
بازديدکنندگان مشاهده و موانع پيش روي خودروسازان خصوصي در
کشور مورد بررسي قرار گرفت.
گفتني است شرکت بهمن موتور امسال محصول ديگنيتي را به
بازار عرضه کرد و جهت گسترش سبد محصوالت ،عرضه انبوه خودروي
اس يو وي جديد لوکس و اقتصادي ديگري با نام فيدليتي را در برنامه
دارد که توليد آزمايشي آغاز شده است .بهمن موتور با سرمايه گذاري
بسيار زياد براي اولين بار در کشور پلتفرم خودرو فيدليتي را که در
سال  2019طراحي شده ،خريداري کرده است .فيدليتي جديدترين
محصول اين خودروساز بخش خصوصي است که در جايگاه يک اس يو
وي لوکس ضمن دارا بودن امکانات و تجهيزات رفاهي بسيار ،با پيشرانه
مجهز به توربوشارژ 155 ،اسب بخار را با گشتاور  230نيوتن متر توسط
گيربکس اتوماتيک DCTبه چرخ ها منتقل مي کند.
مدير ريسک شرکت بيمه تعاون :

تجربيات مديريت ريسک بيمه تعاون در اختيار
سايپا قرار گرفت

شرکت بيمه تعاون بعنوان سازمان الگو ،تجربيات خود را براي
پياده سازي سيستم مديريت ريسک در اختيار گروه خودروسازي
سايپا قرار داد.به گزارش روابط عمومي شرکت بيمه تعاون ،اين شرکت
توانسته است سال گذشته استاندارد  ISO31000:2018در مديريت
ريسک را اخذ کند و به همين دليل پيرو درخواست گروه خودروسازي
سايپا ،شرکت بيمه تعاون به عنوان سازمان الگو تجربيات خود را در
زمينه پياده سازي سيستم مديريت ريسک با ارزيابان ارشد و ارزيابان
تعالي فعال در مجموعه شرکت هاي گروه خودروسازي سايپا به اشتراک
گذاشت.
به گفته مريم سلماسي مدير ريسک شرکت بيمه تعاون ،براساس
اين درخواست دانش موجود در زمينه مفاهيم مديريت ريسک ،انواع
مدل هاي جامع مديريت ريسک ( )ERMو تفاوت هاي آنها ،روش ها
و ابزارهاي مختلف شناسايي و تحليل ريسک ها ،روش هاي مختلف
پاسخ به ريسک ،و همچنين ساختار سازماني مديريت ريسک و انواع
گزارشهاي خروجي مديريت ريسک در بيمه تعاون با شرکت سايپا
تسهيم شد.
وي در اين باره افزود :بهينه کاوي ،الگوبرداري ،مقايسه يا
( Benckmarkبنچ مارک) در سازمان ها ،اقداماتي است که در آن
يک سازمان فرايندها ،رويکردها يا حتي نتايج خود را به تناسب با
فرايندها ،رويکردها و نتايج سازمانهاي مشابه يا پيشرو در آن موضوع
مقايسه مي کند و هدف آن به دست آوردن اطالعاتي است که به
سازمان کمک مي کند ايده هايي جديدي کسب يا نواحي قابل بهبود
خود را شناسايي کند.
سلماسي تاکيد کرد :همان طور که مشخص است در اين فرايند
بهينه کاوي دو طرف وجود دارد ،سازمان متقاضي و سازمان الگو ،و
معموالً به اين صورت است که اطالعات سازمان الگو به صورت عمومي
در دسترس نيست و لذا سازمان متقاضي بايد بتواند رضايت سازمان
الگو را در به اشتراک گذاري تجربيات خود جلب کند .سازمان هايي
که در مسير تعالي سازماني گام بر مي دارند با مزاياي بهينه کاوي
کامال آشنا هستند و حاضر هستند تا ضمن ايفاي نقشي در مسئوليت
اجتماعي ،اطالعاتي را با ساير سازمان ها تبادل کنند و عالوه بر تسهيم
تجربيات از دانش و نتايج عملکرد ديگر سازمان ها در حوزه هاي ديگر
بهره مند شوند.

روند کاهشي
تقاضاي کاذب
براي
سرمايه
گذاري در
بازار خودرو

رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو از کاهش
تقاضاي کاذب براي سرمايه گذاري در بازار
خودروهاي داخلي خبر داد.براي ادامه اين اتفاق
خوشايند تداوم روند کاهشي قيمت ارز در کشور از
اهميت بسزايي برخوردار مي باشد که فعال با وجود
خبرهاي اميدوار کننده در مورد تحريم ها مي توان
خوش بين بود که اين روند ادامه دار باشد.
آقاي سعيد موتمني با اشاره به اينکه امروز
کوئيک دندهاي مدل  150 -1400ميليون تومان
عرضه شده است افزود :پارس تندر مدل -1399
 310ميليون تومان ،هايما  S7مدل 675 - 1399
ميليون تومان ،سمند ال ايکس  186 - 140ميليون
تومان ،پژو  405مدل  186 - 99ميليون تومان و

احیای شب نوزدهم عكس :مهدی مریزاد/فارس
رانا  205ميليون تومان عرضه شده است.
وي گفت :پژو پارس  -lxمدل 255 - 1400
ميليون تومان ،پژو  206تيپ  2مدل 198 - 1400
ميليون تومان ،پژو  206تيپ  5مدل 260 - 99
ميليون تومان ،پژو  206وي  8مدل 261 - 1400
ميليون تومان ،پژو  207iدستي مدل 274 - 1399
ميليون تومان و پژو  207iاتوماتيک مدل - 1400
 384ميليون تومان به فروش ميرسد.
رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو با بيان
اينکه هم اکنون پرايد  X132دربازار نيست ادامه
داد :تيبا صندوق دار  123 - 99ميليون تومان ،دنا
مدل  270 -1400ميليون تومان ،دنا پالس دندهاي
ساده  316 - 1400ميليون تومان ،پرايد X111

مدل  126 - 99ميليون تومان ،پرايد X131
مدل  108 - 99ميليون تومان ،ساينا  EXدنده
اي 144 ,ميليون تومان و تيبا هاچ بک  EXمدل
 1400نيز  132ميليون تومان عرضه ميشود.
وي با اشاره به اينکه مشتري به دليل بي ثباتي
نرخ ارز خريد انجام نميدهد گفت :بازار خودرو هم
اکنون بدون مشتري و در رکود کامل است که البته
اگر ثبات در نرخ ارز وجود داشته باشد در ماههاي
آينده در اين بازار تغيير قيمت نخواهيم داشت.
موتمني ادامه داد :د ر بازار خودرو ،تقاضاي
کاذب براي سرمايه گذاري فروکش کرده و فقط
مشتري واقعي به بازار مراجعه ميکند؛ که دليل آن
افت نرخ ارز است.

مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت:

فرمول خودرويي شوراي رقابت چارهساز نيست

مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت ميگويد،
مبناي اصلي فرمول قيمت گذاري خودرو شوراي رقابت،
باعث شده توان تاثيرگذاري بر بازار و کاهش مشکالت
خودروسازان را نداشته باشد.
سهيل معمارباشي ،مديرکل دفتر صنايع حمل و نقل
وزارت صمت در گفت و گو با اقتصاد آنالين با بيان اينکه اعالم
نشدن قيمتهاي جديد خودرو تاکنون نيز براي خودروسازان و
توليدکنندگان مشکل آفرين شده است ،بيان کرد :خودروسازان
در ماههاي گذشته با فشار افزايش هزينه توليد و از سوي ديگر
قيمت نهايي محصول پايينتر از قيمت تمام شده مواجه بودهاند
و همين موضوع منجر به افزايش زيان آنها يا باال رفتن ميزان
بدهي آنها به قطعه سازان شده است.
به گفته وي ،بر اساس فرمول شوراي رقابت بايد در
زمستان سال گذشته نيز بر اساس تورم بخشي قيمتهاي
جديد اعالم ميشد که متاسفانه اين اتفاق رخ نداد .در
چنين شرايطي بايد با محاسبه نرخ تورم بخشي مشخص
شود که آيا در طول سه ماه هزينهها کاهش پيدا کرده يا
افزايش يافته و تحت تاثير آنها قيمت نهايي خودرو به چه
شکل تغيير خواهد کرد.
مديرکل دفتر صنايع حمل و نقل وزارت صمت با بيان
اينکه طرح فعلي شوراي رقابت يک اشکال اساسي دارد،
توضيح داد :حتي اگر تورم هر فصل خودروسازان محاسبه
شده و در پايان هر فصل شوراي رقابت قيمتهاي جديد
را اعالم کند ،باز هم اين نرخ مربوط به يک فصل قبل

است و احتماال کفاف هزينههاي به روز شده خودروسازان
را نميدهد .از اين رو اين انتظار وجود دارد که با نگاهي
دقيق به شرايط طرحي در نظر گرفته شود که مشکالت
روزانه توليدکنندگان را نيز پوشش دهد.
معمارباشي با اشاره به تفاوتهاي به وجود آمده در
هزينه خطوط توليد خودروسازي ،اظهار کرد :براي مثال
با توجه به افزايش تقاضا براي يک کاالي سيليکوني در
جهان ،قيمت يک قطعه که در خودروها به کار ميرود
ناگهان افزايش يافته و از دو يورو به  25يورو رسيده است.
اين موضوع مربوط به ايران نيست و در سراسر جهان
خودروسازان با آن مواجه هستند .اين يعني صرفا در همين
يک مورد ،هزينه خودروسازان  12.5برابر شده است .اين
در حالي است که ما نه تنها اين افزايش هزينه را در قيمت

گذاري لحاظ نميکنيم که حتي قيمت قبلي اين کاال نيز به
طور کامل محاسبه نشده است.
وي خاطرنشان کرد :تقويت توليد ملي يک اولويت
کالن و بسيار مهم براي اقتصاد ايران است و از اين رو
در تصميمگيريها بايد تالش کنيم طوري عمل شود که
فشار بر توليدکنندگان به حداقل برسد .اگر ما ميخواهيم
به حداکثر توليد برسيم و خطوط توليد با حداکثر ظرفيت
کار کنند ،قطعا اتخاذ تصميمات درست و برنامه ريزي براي
حمايت از آنها اهميت فراواني خواهد داشت.
شوراي رقابت از ارديبهشت سال گذشته و همزمان با
برکناري رضا رحماني ،وزير وقت صمت بار ديگر به عرصه
قيمت گذاري خودرو بازگشت .اين شورا در بازگشت خود
اعالم کرد که از اين پس خودرو در کارخانه با مکانيزم قرعه
کشي در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت و از سوي
ديگر قيمت رسمي خودرو هر سه ماه يک بار و پس از
محاسبه تورم بخشي تعيين خواهد شد.
به دنبال اين تصميم شوراي رقابت در بهار ،تابستان
و پاييز قيمت خودرو را بر اساس تورم بخشي خودرو تغيير
داد اما اين روال در زمستان قطع شد و در بهار امسال
نيز هنوز خبري از قيمتهاي جديد شوراي رقابت نيست.
هرچند رييس اين شورا در ابتداي سال  1400اعالم
کرد که قيمت خودرو در بهار تغيير خواهد کرد و گمانه
زنيهايي از احتمال نهايي شدن تصميم شوراي رقابت در
روزهاي آتي وجود دارد.

خودمان را با زمزمه گشايش گم نکنيم ؛

خودروسازان خارجي بايد هزينه ترک ايران را بپردازند

يک کارشناس صنعت خودرو گفت :ما نبايد خود را
ذليل چشم آبي ها کنيم ،متاسفانه بعضاً ميان مديران و
کارشناسان حوزه صنعت خودرو نگاه وابسته به غرب وجود
دارد و در مشارکت با خارجي ها دست و پايمان را گم مي
کنيم.علي قاسميان با اشاره به اينکه اين روزها زمزمه هايي
در خصوص گشايش هاي بين المللي در صنعت خودرو
شنيده مي شود ،اظهار داشت :اينکه شايعات تا چه ميزان به
واقعيت تبديل شود هنوز مشخص نيست اما مهم اينجاست
ما بايد برنامه ريزي مناسبي براي سناريوهاي مختلف داشته
باشيم.وي با اعالم اينکه اعمال تحريم ها نتايج مثبت و
منفي براي صنعت خودرو دارد ،افزود :در واقع اين رفتار و
سياست گذاري هاي ماست که اثرات تحريم ها را بر کشور
مشخص مي کند.
اين کارشناس صنعت خودرو با اعالم اينکه اعمال
تحريم هاي شديد باعث شد بازار خودرو نامتعادل شده و
کيفيت و قيمتها نيز مناسب نباشد ،تصريح کرد :قيمت انواع
خودرو به صورت ناجوانمردانه افزايش پيدا کرده و از طرفي
هم عرضه خودرو در بازار کاهش قابل مالحظه اي داشته
است .اين موضوعات عاملي شده تا براي برخي افراد خريد
يک پرايد تبديل به يک آرزو شود.
قاسميان اضافه کرد :اينکه ما در شرايط تحريم
بسيار آسيب پذير بوديم و نتوانستيم سياست گذاري هاي
مناسبي را به کار بگيريم از عدم اجراي اقتصاد مقاومتي

در اين صنعت سرچشمه مي گيرد چرا که اگر ما سياست
هاي اقتصاد مقاومتي را در صنعت خودرو پياده سازي مي
کرديم در شرايط تحريم به هيچ عنوان با آسيب هاي جدي
که امروز صنعت با آن روبروست دچار نبوديم.
وي با تاکيد براينکه تحريم عاملي شد تا برخي قطعات
به خط توليد نرسيده و کاهش عرضه در بازار اتفاق بيفتد،
گفت :ما با تشديد تحريم ها شاهد افت توليد و افزايش
قيمت انواع خودرو بوديم که اين موضوعات را بايد از
اثرات بد تحريم بر صنعت خودرو دانست که در نهايت هم
خودروساز و هم مردم تحت فشار قرار گرفتند .اما تحريم
روي ديگري هم داشت که توانست اتکا به توانمندي داخلي
را در کشور تقويت کند.اين استاد دانشگاه علم و صنعت با
اشاره به اينکه خودروساز مجبور شد در شرايط تحريم به
توانمندي داخلي تکيه کرده و به دنبال حل مشکالت با
کمک شرکتهاي دانش بنيان باشد ،گفت :اين يک اتفاق
خوب است که در نهايت به منجر به توليد ،به کارگيري
نيروي انساني متخصص ،رونق صادرات و حتي مانع خروج
ارز از کشور شد .برهمين اساس به اعتقاد من بايد تحريم را
از نگاه رفتارهاي کشورهاي مورد تحريم مورد بررسي قرار
داد .هرچقدر رفتار کشورها برنامه ريزي شده باشد اثرات
تحريم بر آنها کاهش يافته و آنها با مشکالت جدي روبرو
نخواهد شد.
قاسميان در ادامه با اعالم اينکه ما توانستيم در دوره
تحريم بخشهاي غيرفعال را فعال کرده و
توانمندي داخلي را ارتقا دهيم ،تصريح
کرد :در گشايش هاي بين المللي نيز
بايد برنامه ريزي ها مالک عمل قرار
گرفته و صنعت خودروسازي به همراه
سازمان گسترش و نوسازي سياست هاي
مناسبي را به کار گيرند تا تجربه غلط
تکرار نشده و منفعالنه عمل نکنيم.
وي اضافه کرد :بي تعارف بگويم ما
نبايد خود را ذليل چشم آبي ها کنيم
متاسفانه بعضاً ميان مديران و کارشناسان
حوزه صنعت خودرو نگاه غربي وجود
دارد ما دست و پايمان را گم مي کنيم
درحاليکه بايد بدانيم ما مشتري هستيم
و بايد در شراکت با شرکاي خارجي
تضمين هاي الزم را دريافت کنيم اين
درحاليست که عمدتاً در همکاري هاي
گذشته اين طرف خارجي بوده که مي
گفت چگونه مي خواهم جنس را بفروشم
و ما به عنوان مشتري تابع برنامه ريزي
هاي آنها بوديم.

اين کارشناس صنعت خودرو تصريح کرد :بازار ايران
بازار بکر و بسيار خوبي است به نحوي که خودروسازاني که
در رده خودروهاي اقتصادي فعاليت مي کنند جذابيت بازار
ايران را دانسته و سعي در حضور پررنگ در اين بازار دارند.
اما ما به عنوان يک مشتري بايد بدانيم نيازهاي واقعي
صنعت خودروي ما چيست بايد خودروسازان به همراه
ايدرو کامال برنامه ريزي ها را شفاف تعيين کرده و به جاي
رفتاري منفعالنه با قدرت وارد فاز جديد همکاري ها با
شرکاي خارجي شوند.
قاسميان با تاکيد براينکه بايد نقاط ضعف و گلوگاه
صنعت خودرو شناسايي شده و از فرصت همکاري با شرکاي
خارجي جهت رفع اين مشکالت استفاده کنيم ،اظهار
داشت :البته مشکالت و گلوگاه هاي مختلفي در صنعت
خودرو وجود دارد که بايد اولويت بندي هاي الزم صورت
گيرد به عنوان نمونه ما در قطعات الکترونيک همچنان
دچار مشکل هستيم و بايد در شراکت با شرکتهاي خارجي
اين نقاط ضعف معيار قراردادها قرار گرفته و با همکاري
هاي مشترک اين مشکالت برطرف شود نه اينکه با کسب
امتيازات پيش پا افتاده بخواهيم همکاري هاي خود را با
شرکتهاي خارجي شروع کنيم.
وي افزود :ما بايد شرکتهاي دانش بنيان را در قراردادها
مالک قرار داده و آنها را جهت استفاده از تکنولوژي هاي
روز با شرکتهاي خارجي ارتباط دهيم .ما نمي خواهيم
تجربه هاي گذشته تکرار شود و بايد به سراغ استقرار خط
هاي جديد خودرو در کشور باشيم تا چقدر مي خواهيم
محصوالت قديمي را توليد کنيم امروز مردم تشنه توليد
محصوالت جديد هستند و بايد اين موضوع در شراکت با
شرکتهاي خارجي مالک عمل قرار گيرد.
اين استاد دانشگاه گفت :ما بايد در شراکت با خارجي
ها از دانش و تجربه خودروسازان خارجي استفاده کنيم تا
برندهاي داخلي را در کشور مورد تقويت قرار دهيم .تقويت
زيرساخت و توليد محصوالت جديد و با کيفيت بايد مالک
عمل قرار گيرد.
قاسميان تصريح کرد :درست است شرکتهاي خارجي
تمايلي به ارائه تکنولوژي به ما را ندارند اما بايد با يک برنامه
ريزي مناسب و همکاري شرکتهاي داخلي با شرکتهاي
خارجي زمينه براي اخذ دانش هاي روز فراهم شود .در
همين زمينه مي توانيم ايران را به عنوان بازار آسياي
ميانه شرکتهاي خارجي کنيم با اين هدف هزينه ترک
ايران براي انها بسيار باال بوده و آنها بايد به تعهدات خود
عمل کنند .ما نبايد بگذاريم آنها براي ما برنامه ريزي کنند
بلکه اين ما هستيم که بايد برنامه ريزي ها را تامين کرده
و ضمن حفظ منافع صنعت خودروي خود معيار را اخذ
تکنولوژي هاي روز قرار دهيم.

دوکلمه خبر
نبايد سود حاصل از
فروش خودرو در بازار
بيشتر از  5درصد باشد

عضو کميسيون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس شوراي اسالمي گفت:
نحوه کنوني فروش و قرعهکشي خودرو
پذيرفتني نيست ،عالوه بر آن ،فاصله
قيمتي ميان کارخانه و بازار ميبايست ،تا
ميزان  5درصد کاهش بيابد.
عليرضا شهبازي در خصوص طرح
عرضه خودرو به بورس با بيان اينکه
شرايط ،مزيتها و نحوه قيمتگذاري
خودرو ميبايست تغيير کند ،اظهار
داشت :اکنون صنعت خودرو در شرايطي
قرار دارد که سود حاصل از توليد و فروش
خودرو نصيب واسطهگران ميشود و در
مقابل ،خودروسازان پيوسته در وضعيت
زياندهي قرار دارند ،هر چند بخشي
از مشکالت کنوني به درون صنعت و
کارخانجات خودروسازي برميگردد.
وي با اشاره به لزوم ساماندهي
وضعيت توليد و فروش خودرو در کشور
افزود :هر روش و اقدامي که موجب
بهبود وضعيت اين صنعت و جلب رضايت
مصرفکنندگان شود ،به سود کشور است.
نماينده مردم نهاوند در مجلس
شوراي اسالمي گفت :نحوه کنوني فروش
و توزيع خودرو پذيرفتني نيست و عالوه
بر آن قيمت خودرو ميبايست واقعي شود
به طوري که فاصله قيمتي ميان کارخانه و
بازار ،تا ميزان  5درصد کاهش بيابد.
شهبازي ضمن انتقاد از مسامحه
خودروسازان در انجام اقدامات توسعهاي
گفت :بخشي از اين موضوع ناشي از فقدان
منابع مالي در خودروسازيها است که در
اين راستا همکاري دولت ،مجلس و کليه
مسئوالن در ارائه طرح و برنامه با هدف
رسيدن خودرو به دست مصرفکننده
واقعي و با قيمت واقعي ضروري است.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا
عرضه خودرو در بورس موجب واقعي
شدن قيمت خودرو خواهد شد ،بيان
کرد :به اعتقاد بنده ميبايست تدابيري
انديشيده شود تا خودرو با قيمت واقعي و
تمام شده به همراه درصدي سود از سوي
خودروسازان عرضه شود و سود حاصله در
جهت توسعه و افزايش توليد بکار گرفته
شود.
عضو کميسيون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس شوراي اسالمي در
خصوص تعيين قيمت پايه توسط شوراي
رقابت بر اساس مصوبه کميسيون صنايع
مجلس مبني بر عرضه خودرو در بورس
ادامه داد :اين موضوع که قيمت را شوراي
رقابت تعيين کند و مابهالتفاوت آن نصيب
دالالن شود ،اقدام نکوهيدهاي است
در حالي که برنامهريزيها و عملکردها
ميبايست در جهت قطع دست دالالن از
بازار خودرو باشد و نهايتا  5درصد سود
از ناحيه خريد و فروش خودرو عايد آنها
شود.
شهبازي تاکيد کرد :اگر امکانات
توليد افزايش بيايد و سود حاصل از
آن نصيب توليدکننده شود ،آنها قادر
به توسعه و افزايش توليد خواهند بود.
همچنين ورود بخش خصوصي به
حوزههاي رقابتي ضروري است و موجب
حذف بازار سياه خودرو خواهد شد ،در
حالي که اکنون خودرو به يک کاالي
سرمايهاي تبديل شده است.
وي با بيان اينکه در موضوع عرضه
خودرو به بورس ،برنامهريزيهاي صحيح
ميتواند موجب حذف بازار سياه خودرو
شود ،گفت :مجلس به دنبال اين است که
با همکاري دولت در حوزه توليد ،فروش
و قيمتگذاري خودرو ،برنامه منسجم و
منظمي را پياده کند تا جلب رضايت مردم
و خروج صنعت خودروسازي از وضعيت
کنوني محقق شود .عليرغم شعارهاي
وعده شده ،بسياري از کشورهاي هم رده
با صنعت خودروي داخلي از ما پيشي
گرفتهاند.
اين نماينده مجلس شوراي
اسالمي در پايان خاطرنشان کرد:
فروش خودرو در بورس ،آزادسازي و
يا تشويق بخش خصوصي در جهت
توليد خودرو ،همگي در ساماندهي بازار
خودرو موثر خواهند بود.

