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مشخص شدن قيمت خودرو تارا دنده دستي در بازار
خودرو تارا ايران خودرو جديدترين محصول ملي بزرگترين خودروساز کشور
است که در قالب بدنه سدان جمعوجور طراحي شده و پلتفرم آن اساسا با ساخته
کمپاني فرانسوي پژو يعني مدل  301مشابهت فراواني دارد.
شرکت ايران خودرو در اواسط دهه  90شمسي پس از بازگشت مجدد
کمپاني پژو به بازار ايران تصميم گرفت تا يکسري از توليدات جديد اين خودروساز
مطرح فرانسوي را در کشورمان به توليد برساند که از جمله آنها ميتوان به پژو
 ، 301پژو  208و پژو  2008اشاره کرد .متاسفانه از اين ميان تنها پژو  ، 2008آن
هم به صورت نسبتا محدود روي خط توليد شرکت ايراني قرار گرفت و نمونههايي
از آن در بازار کشورمان به فروش رسيد .پژو  301نيز تنها به صورت بسيار محدود
و در قالب نمونههاي وارداتي در اختيار مشتريان داخلي گذاشته شد و هيچگاه اثري

از نمونههاي مونتاژي آن مشاهده نشد.
اما شرکت ايران خودرو که امتياز استفاده و توسعه پلتفرم اين محصوالت را از
کمپاني فرانسوي خريداري کرده بود ،در همين راستا تصميم گرفت خودش به ارائه
نمونههاي داخليسازي شده پژو  301بپردازد .بر اين اساس مدتي پس از شروع
تحريمهاي جديد و خروج دوباره کمپاني پژو از بازار ايران ،شرکت  ikcoخبر از
توليد پژو  301ايراني داد و حتي خط توليد آن را هم به صورت آزمايشي افتتاح
کرد .اما گويا توليد پژو  301ايراني چندان باب ميل مسئوالن ايران خودرو نبود و
آنها که مالکيت معنوي استفاده از پلتفرم پژو  301را در اختيار داشتند ،تصميم
گرفتند تا يک محصول با نام و نشان ايراني به بازار کشور ارائه دهند تا ديگر اثري از
لوگوي شريک فرانسوي بدعهدشان روي محصوالت ايراني ديده نشود.

اخبار
خدمات پس از فروش ايران خودرو باز هم رکورد زد

باالترين امتياز شاخص رضايت مشتريان
در اختيار ايساکو

بار ديگر شرکت خدمات پس از فروش ايرانخودرو (ايساکو) موفق
شد تا در چهار ماهه ابتداي امسال ،باالترين شاخص رضايت مشتريان
در خدمات پس از فروش خودروسازان کشور را به دست آورد.
به گزارش ايکوپرس -نتايج نظرسنجي شرکت بازرسي کيفيت
و استاندارد ايران نشان ميدهد ايساکو در بهار امسال با کسب امتياز
 785در شاخص رضايت مشتريان ،عالوه بر کسب رتبه نخست ،رکورد
تاريخي در ميان خودروسازان کشور را به ثبت رسانده است.
مديرعامل شرکت خدمات پس از فروش ايرانخودرو ،با تاکيد بر
تالش مضاعف اين شرکت در راستاي افزايش رضايتمندي مشتريان
گفت :گروه صنعتي ايران خودرو ،در دو سال اخير با وجود مشکالت
متعدد ناشي از تحريم و کرونا ،توانسته دستاوردهاي زيادي کسب
کند؛ شبکه خدمات پس از فروش اين خودروساز نيز تالش کرده با
اجراي برنامه هاي متعدد بهبود و نظارت بر کيفيت خدمات ،در زمينه
رضايتمندي مشتريان در اين حوزه گام بردارد.
مهدي مونسان ادامه داد :ايساکو با برنامهريزي صحيح توانسته از
ابتداي سال گذشته ،با طي مسيري صعودي ،امتياز خود در اين زمينه
را به صورت ماهيانه و فصلي افزايش دهد و با چندين بار رکوردشکني
در اين مدت  27امتياز رشد را تجربه کند و صدرنشين حوزه رضايت
مشتري در بين تمامي خودروسازان کشور شود.
مديرعامل ايساکو با اشاره به کسب «رتبه يک» خدمات پس از
فروش صنعت خودروي کشور توسط اين شرکت گفت :اين مهم براي
اولين بار در ادوار ارزيابي (بازنگري )4محقق شده و يکي از بينظيرترين
دستاوردهاي حوزه خودروسازي کشور بوده است .اميدواريم بتوانيم با
اقدامات آتي ،همچنان کيفيت ارايه خدمات را به شکل مستمر بهبود
بخشيم و همچنان در مسير افزايش رضايت مشتريان گام برداريم.
گفتني است ،شاخص رضايت مشتريان يکي از پنج شاخص مورد
ارزيابي وزارت صمت در بررسي وضعيت شرکتهاي خدمات پس از
فروش بوده است .ساير شاخصهاي اين ارزيابي ،شامل مواردي همچون
بررسي وﺿﻌﯿﺖ نظام مديريتي شرکتها ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺠﺎز،
ﮐﺎرايي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎ و رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎي ﻣﺠﺎز از ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو است .شرکت ايساکو در مجموع با کسب امتياز 85.3
آن خود کرد و با
باالترين امتياز در مجموع اين شاخصها را از ِ
رکوردزني در اين حوزه در بين تمامي خودروسازان کشور ،به «رتبه
يک» خدمات پس از فروش صنعت خودرو دست يافت.

واکسيناسيونسراسريکارکنانشرکتهاي
منطقهصنعتيصفادشتبههمتهلدينگرايزکو

اجراي طرح واکسيناسيون تمامي کارکنان و فعاالن کارخانجات
و صنايع شهرک صنعتي صفادشت ،بزرگترين شهرک صنعتي و
غيردولتي کشور به همت هلدينگ رايزکو و همراهي دانشگاه علوم
پزشکي ايران (شبکه بهداشت مالرد) در حال انجام است.
با توجه به روند واکسيناسيون مشاغل و همچنين اهميت و
شتابگيري واکسيناسيون کارکنان و کارگران بهعنوان تالشگران خط
مقدم عرصه توليد ،تمامي کارکنان شرکتهاي منطقه صنعتي صفادشت
با ظرفيت روزانه بيش از  5000نفر در مجموعه صنعتي رايزکو ،طي
روزهاي گذشته تحت پوشش تزريق اولين دوز واکسيناسيون بيماري
کوويد 19قرار گرفتهاند و اين روند تا پايان واکسيناسيون کارکنان
شهرکهاي صنعتي اين منطقه ادامه خواهد داشت.
شناسايي تعداد کارکنان فعال و کارخانجات متقاضي در منطقه
صنعتي صفادشت ،توزيع مناسب و مديريت فرايند واکسيناسيون
کارکنان تمام بخشهاي مذکور در فضاي مناسب ضمن ايجاد
زيرساختهاي الزم با باالترين استانداردها و همچنين حضور نيروهاي
متخصص توسط گروه صنعتي رايزکو با همکاري دانشگاه علوم پزشکي
ايران (شبکه بهداشت مالرد) انجام ميشود.گفتني است در بازديدهاي
صورت گرفته از مرکز واکسيناسيون مجموعه رايزکو توسط سازمانهاي
ذيربط ،از مديران و مسئولين اين مجموعه به جهت ايجاد فضايي
متناسب با باالترين استانداردهاي مراکز تزريق واکسن در سطح کشور
ضمن رعايت تمامي پروتکلها ،قدرداني بهعمل آمده است.

ضرورت
واگذاري
خودروسازيهاي
دولتي به بخش
خصوصي

رييس کميسيون قضايي معتقد است؛ راه
رشد صنعت خودرو در واگذاري اين صنعت به
بخش هاي خصوصي توانمند است.
نماينده مردم رباط کريم و بهارستان در
مجلس شوراي اسالمي و هيات همراه با حضور
در شرکت بهمن موتور از خطوط توليد بازديد
و ضمن ديدار با مديران و کارگران درخصوص
مشکالت کنوني و پيش روي صنعت و دغدغههاي
صنعتگران به گفت وگو پرداختند.
در اين بازديد خط توليد خودروهاي جديد
گروه بهمن موتور از جمله ديگنيتي و فيدليتي و
برنامه داخلي سازي آنها نيز از سوي اين عضو
کميسيون نايب رييس کميسيون قضايي در

مرقد خواجه عبداهلل انصاری -هرات عكس :میالد حمادی/تسنیم
مجلس شوراي اسالمي مشاهده و موانع پيش روي
خودروسازان خصوصي در کشور مورد بررسي قرار
گرفت.
حسن نوروزي نايب رييس کميسيون قضايي
در مجلس شوراي اسالمي در حاشيه بازديد از
بهمن موتور گفت :با توجه به اينکه پيش از بازديد
از بهمن موتور ،از قطعه سازي کروز بازديد داشتم؛
با توانمندي هاي جوانان کشورمان در عرصه
داخلي سازي آشنا شديم.
وي افزود :در بهمن موتور اقدامات برجسته
و قابل توجهي صورت گرفته است و دو خودروي
جديد گروه بهمن به نام ديگنيتي و فيدليتي با
اقبال زيادي مواجه شده است.

نايب رييس کميسيون قضايي در مجلس
شوراي اسالمي با تاکيد بر اينکه به وجود مهندسان
و صنعتگران ايراني افتخار مي کنيم ،بيان داشت:
با همت اين مهندسان و جوانان نخبه کشورمان
مي توانيم در صنعت خودروسازي قدم هاي
بزرگتري برداريم و شاهد تحول چشمگير در اين
صنعت باشيم.نوروزي با اشاره به اينکه راه رشد
صنعت خودرو در واگذاري اين صنعت به بخش
هاي خصوصي توانمند است ،خاطرنشان کرد :اين
موضوع را رييس دولت سيزدهم نيز بارها تاکيد
کرده ام ،اگر بخواهيم ايران خودرو و سايپا نيز از
ورشکستگي و زيان هاي انباشته نجات پيدا کند،
بايد مسير خصوصي سازي را طي نمايد .

وزير صنعت ،معدن و تجارت :

در بحث کالن با واردات خودرو موافق هستم

وزير صنعت ،معدن و تجارت ضمن اشاره به
اينکه برنامه کوتاه مدت  6ماههاي با مشارکت و
نظرخواهي از خودروسازان و قطعه سازان قرار است،
از ابتداي مهرماه به صورت ويژه تا پايان سال اجرايي
شود ،گفت :ساخت يک خودرو اقتصادي و به صرفه
در نظر گرفته شده است.
سيدرضا فاطمي امين وزير صنعت ،معدن و
تجارت در تشريح نشست خود با اعضاي کميسيون
اقتصادي مجلس گفت :تمامي محورهاي برنامه
وزارت صمت به صورت کامل در نشست امروز براي
نمايندگان تشريح شد و در ادامه اعضاي کميسيون
سواالتي را مطرح و بر روي برخي مسائل مانند
افزايش ميزان صادرات تاکيد کردند.
وي ادامه داد :در برنامه کاري خود در زمان ارائه رأي
اعتماد بر افزايش  5ميليارد دالري صادرات طي شش ماهه
دوم سال جاري تاکيد کرده بودم که در جلسه امروز در
خصوص نحوه اجراي آن و اهميت رايزنان صادراتي مطالبي
را تشريح و به سواالت پاسخ دادم .همچنين در مورد حوزه
هاي صنعت ،فوالد ،پتروشيمي ،قيمت سيمان ،قيمت
کاالهاي اساسي و  ...تبادل اطالعات الزم انجام و مقرر
شد ،از اين پس به دليل گستردگي حوزه صنعت ،معدن
و تجارت در هر جلسه به صورت موردي مباحثي مطرح و
گزارش آن ارائه شود.
وزير صنعت ،معدن و تجارت همچنين اظهار کرد:
در بحث ساماندهي بازار خودرو و نظام توزيع تعهداتي را
در برنامه کاري خود در زمان رأي اعتماد به نمايندگان
داده بودم که در جلسه امروز در اين خصوص نيز به
سواالت نمايندگان پاسخ و برنامه هاي خود را تشريح
کردم.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر نظر اين وزارتخانه
در خصوص عدم پايبندي برخي شرکتها به تعهدات
خود در قِبال مشتريان براي تحويل خودروهاي ثبت
نامي با قيمت اعالم شده و در موعد زماني مقرر ،گفت:
شرکت هاي مرتبط با خودرو بايد به تعهدات خود در
قبال فروش خودرو به مردم پايبند باشند ،البته گاهي
شوک هايي به بازار وارد شده و اوضاع را از اختيار آنها
خارج کرده و يک سري شرايط اضطرار را به وجود

ميآورد ،اما در غير اين صورت تمامي توليدکنندگان در
هر حوزه اي اعم از فوالد ،لوازم خانگي ،خودرو و  ...بايد
به تعهدات خود پايبند باشند.
وزير صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اينکه
وزارت صمت برنامه ويژه اي را در خصوص ساماندهي
بازار خودرو در نظر دارد ،اظهار کرد :اين برنامه کوتاه
مدت  6ماهه در حال نهايي شدن بوده و قرار است،
از ابتداي مهرماه به صورت ويژه تا پايان سال اجرايي
شود .اين برنامه کوتاه مدت ويژه شامل افزايش توليد و
کيفيت و اصالح ساختار بازار خودرو است که اکنون در
حال تدوين بوده و مقرر شده با نظرخواهي و مشارکت
خودروسازان و قطعه سازان نهايي شود و برنامهاي يک
طرفه نخواهد بود.
فاطمي امين تصريح کرد :پيشنويس اين برنامه تهيه
شده و در اختيار ذينفعان اين بخش براي نظرخواهي قرار
داده خواهد شد .اولويت هاي دولت در حوزه توليد ،صادرات،
کيفيت و قيمت به نوعي در برنامه کسب وکارها قرار داده
شده و الزامات براي تحقق اين اهداف کامال مشخص شده
و قرار است به صورت يک کار مشترک با توليدگران و
خودروسازان عملياتي شود تا به تمامي اهداف مورد نظر در
سال  1400دست پيدا کنيم.
وزير صنعت ،معدن و تجارت در پاسخ به سوال مبني
بر اينکه آيا برنامه تامين خودرو ارزان قيمت در وزارت
صمت وجود دارد ،گفت :بله ساخت يک خودرو اقتصادي در
نظر گرفته شده اما موضوعي نيست که امسال محقق شود.
در بحث کالن با واردات خودرو موافق هستم

رئيس شوراي رقابت با اشاره به اينکه پيش
فروش خودرو زماني به نفع مصرف کننده است
که امتيازي به او بدهد ،گفت :درست است
خودروسازان در موقعيت مسلط قرار دارند اما
رئيس شوراي رقابت  :انصاف هم داشته باشند.
در اواسط مرداد ماه و در جلسه 473
شوراي رقابت مصوب شد که در طرح پيش
فروش خودروهاي مشمول قيمت گذاري ،سهمي
از خودرو که پيش پرداخت آن قبال انجام شده
مشمول هيچ گونه تورم قيمتي احتمالي نباشد.
در عين حال تاکيد شد خودروهايي که قيمت آن
تعيين نشده حق پيش فروش ندارند.
در کنار برخي حواشي و انتقاداتي که در اين
رابطه مطرح بود ،گفته مي شد که خودروسازان
بزرگ کشور ايران خودرو و سايپا چندان تمايلي
به اين مصوبه نداشته و حتي بهانهاي براي
عقبنشيني از طرحهاي پيش فروش خودرو است.

خودروسازان
در موقعيت
مسلط هستند
ولي انصاف
هم داشته
باشند

وي همچنين در ادامه در پاسخ به سوال ديگري در
خصوص اينکه با توجه به ممنوعيت واردات خودرو تکليف
خودروهاي سنگين دسته دوم وارد شده به کشور که در
گمرکات باقي مانده چه خواهد شد ،اظهار کرد :ممنوعيت
واردات خودرو از سال  97به دليل کاهش تراز ارزي کشور
ايجاد شد ،در آن زمان به دليل تحريمهاي شديد ،تراز ارزي
به لحاظ عدم فروش نفت کاهش يافت و واردات يک سري
اقالم از جمله خودرو ممنوع شد.
فاطمي امين تاکيد کرد :من در بحث کالن با واردات
خودرو موافق هستم زيرا بايد رقابت در بازار داخلي و
خارجي وجود داشته و آن را تجربه کند .يکي از برنامه هاي
ما در سال  1400اين است که  30درصد از خودروهاي
داخلي در بازارهاي کشورهاي خارجي به فروش برسد و اين
يعني خودروساز بايد رقابتي عمل کند.
محدوديت هاي ارزي و ممنوعيت هاي وارداتي
در دوران گذار قرار دارد
وزير صنعت ،معدن و تجارت تصريح کرد :اصل موضوع
ممنوعيت واردات خودرو در شرايط کنوني براي يک بخش
از بازار توليدکننده به منظور جلوگيري از ورود ضربه به آن
ها مورد تائيد است اما بايد بازار خودرو رقابتي باشد .دوران
محدوديت هاي ارزي و ممنوعيت هاي وارداتي در دوران
گذار قرار دارد.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا وزارت
صمت عزم جدي براي ترخيص کاالهاي فاسد شدني دارد،
گفت :قطعا بله ،جلسات مختلفي در مورد نهادههاي دامي
برگزار شده ،مشکالتي در گمرک ،حمل نهاده ها و سازمان
استاندارد وجود دارد و ما براي حمل يک سره برنامه ريزي
کرده ايم.
فاطمي امين ادامه داد :وزارت صمت موظف شد تا
در خصوص تسهيل ترخيص در بحث واردات و صادرات
براي تمامي دستگاه ها مانند سازمان استاندارد ،سازمان
غذا و دارو ،گمرک ،سازمان بنادر و کشتيراني ،وزارت
راه و شهرسازي برنامه ريزي هاي الزم را انجام دهد.
عوامل مختلفي درباره عدم ترخيص به موقع کاالها در
گمرک وجود دارد که به زودي يک برنامه براي تسهيل
عمليات لجستيکي براي صادرات و واردات نهايي و اعالم
خواهد شد.

در رابطه با اين جريان رضا شيوا  -رئيس
شوراي رقابت  -توضيحاتي ارائه کرد.
وي با بيان اينکه پيش فروش خودرو
بايد نفعي هم براي مصرف کننده داشته باشد،
گفت:خودروسازان توجه داشته باشند که وقتي در
پيش فروش هيچ امتيازي از سوي خودروساز به
مصرف کننده ارائه نمي شود و سودي براي آن
ندارد چرا بايد براي پيش خريد اقدام کند و در
اين حالت استقبال مصرف کننده نيز کاهش پيدا
خواهد کرد.
رئيس شوراي رقابت با اشاره به اينکه وقتي
مصرف کننده براي پيش فروش اقدام ميکند پول
خود را مدتها در اختيار خودروساز قرار ميدهد
که در گذر زمان و در شرايط تورمي موجود
مشمول تورم مي شود و پولش از بين ميرود،
افزود :اما شاهد هستيم که خودروساز هيچ امتيازي
به مصرف کننده ارائه نمي دهد ،نتيجه اين است

که در يک سال چند صد شکايت در اين رابطه از
سوي متقاضيان به شوراي رقابت اعالم شده است.
به گفته شيوا ،بهتر است خودروسازان طبق
مصوبه عمل کرده و تعهدات خود را نيز انجام دهند
و به اين هم فکر کنند که اگر در موقعيت مسلط
در بازار قرار دارند بايد انصاف را هم در نظر بگيرند.
وي با تاکيد بر اهميت ايجاد بازار رقابتي در
خودرو گفت :اگر چنين بازاري داشتيم و چندين
خودروساز خودرو ارائه مي کردند آيا باز هم کسي
حاضر بود پولش را براي پيش فروش يکساله آن
هم وقتي حتي قيمت نهايي مشخص نيست در
اختيار خودروسازان قرار دهد؟ ولي اکنون اين
خودروسازان هستند که بر جريان مسلط بوده
و مصرف کننده هم چاره اي ندارد و نمي تواند
خودرو خريداري کند ،از اين رو الزم بود تا نسبت
به تغيير وضعيت با صدور اين مصوبه از سوي
شوراي رقابت اقدام شود.

اجراي طرح ويژه خدمات پس از فروش براي محصوالت تجاري بهمن

خدمات پس از فروش گروه بهمن در راستاي رضايت و
خشنودي مشتريان با اجراي طرح 14روزه از بيست و هفتم
شهريور ،به دارندگان محصوالت بهمن ديزل و سيبا موتور
خدمات ويژه ارائه مي کند.
ارائه خدمات در طرح «رضايت و خشنودي مشتريان
تجاري» ويژه محصوالت بهمن ديزل و سيبا موتور از بيست
و هفتم شهريور آغاز مي شود .از آنجا که سياست کلي
بهمن ارائه خدمات متمايز در زمينه هاي متفاوت است،
اين بار براي افزايش سطح رضايت مشتريان تجاري اقدام
به ارائه خدمات پس از فروش ويژه کرده است تا مشتريان
با انجام سرويس هاي الزم خيالي آسوده از سالمت فني
خودروهاي خود داشته باشند.
اين طرح که تا دوازدهم مهر ماه ادامه دارد ،دارندگان
خودروهاي برند ايسوزو و شيلر از محصوالت بهمن ديزل
و خودروهاي برند  FAWاز محصوالت سيبا موتور مي
توانند با مراجعه به عامليت هاي منتخب در سراسر کشور

از خدمات استفاده کنند.
در طرح رضايت و خشنودي مشتريان تجاري
بازديدهاي فصلي به صورت رايگان انجام شده که
شامل بازديد سطح سياالت (ضد يخ ،روغن ترمز ،روغن
هيدروليک و منبع آب شيشه شور) ،وضعيت تايرها ،صحت
عملکرد قطعات ايمني مانند لنت ها ،برف پاکن و نور چراغ
ها ،عيب يابي با دستگاه دياگ و اجرت تعويض فيلترها و
روانکارها به استثناي روغن گيربکس و ديفرانسيل است.
از آنجا که اجراي به موقع سرويس هاي ادواري عالوه
بر افزايش طول عمر خودرو ،در ميزان مصرف سوخت و
ميزان آاليندگي بسيار موثر است ،تخفيف  50درصدي
در اجرت سرويس هاي ادواري در نظر گرفته شده است.
همچنين روانکارها و فيلترها شامل تخفيف  15درصدي
و قطعات يدکي براي محصوالت بهمن ديزل تا سقف 30
درصد و براي سيبا موتور تا سقف  25درصد تخفيف لحاظ
شده است.

کليه خدمات در اين طرح توسط تکنسين هاي
مجرب و با تجهيزات استاندارد و اصل انجام مي شود و
بدين منظور  35عامليت براي خودروهاي بهمن ديزل و
 15عامليت براي محصوالت سيبا موتور در سطح کشور
مشارکت دارند.
گفتني است بهمن ديزل و سيبا موتور پيشتازان
ارائه خدمات مطلوب پس از فروش در حوزه خودروهاي
سنگين هستند و بدين منظور در آخرين گزارش شرکت
بازرسي کيفيت و استاندارد ايران ،بهمن ديزل مقام نخست
و سيبا موتور مقام سوم را دست يافت .به طور کل خوش
درخشيدن بهمن ديزل و سيبا موتور در حوزه خدمات پس
از فروش مرهون انجام اقدامات قابل توجه در خصوص
اجراي طرحهاي فصلي ،حضور نيروهاي آموزشديده و با
تجربه در سطح شبکه نمايندگان ،تامين به موقع قطعات
يدکي ،اجراي طرح پيگيري مشتريان و بهرهمندي از
سامانههايي همچون اصالت قطعه بوده است.

دوکلمه خبر

اگر مجلس واردات
خودرو را آزاد کند ،
دولت ناچار به اجرا است

اخيرا بار ديگر موضوع واردات
خودرو بر سر زبانها افتاده و طرح
آزادسازي واردات خودرو اين روزها در
صحن علني مجلس در دستور بررسي
است .به گفته کارشناسان با اجرايي
شدن اين طرح عالوه بر شکسته شدن
قيمت خودروهاي وارداتي ،خودروهاي
ساخت داخل نيز کاهش قيمت قابل
توجهاي را تجربه خواهند کرد و در
نهايت آزادسازي واردات خودرو به نفع
بازار و مصرفکننده خواهد بود.
طرح ساماندهي بازار خودرو در
مجلس دهم مطرح شد ،اما ايرادي
که شوراي نگهبان به ماده  4آن وارد
کرد سبب شد تا اين ماده براي اصالح
به کميسيون صنايع و معادن مجلس
برگشت داده شود .اما در روزهاي اخير
خبرها حاکي از آن بود که کميسيون
صنايع مجلس طرح آزادسازي واردات
خودروهاي خارجي را که توسط شوراي
نگهبان برگشت خورده بود اصالح کرده
و اين طرح با تصويب اوليه در کميسيون
صنايع و معادن مجلس ،در فاز نهايي
تصويب شد.بر اين اساس ،هر شخص
حقيقي و حقوقي ميتواند نسبت به
واردات خودرو در قالب يکي از دو روش
«در ازاي صادرات کاال» يا «واردات
بدون انتقال ارز» اقدام کند .اين دو
روش براي ورود خودروهاي خارجي با
هدف «استقالل واردات خودرو از تعهد
ارزي سياستگذار» طراحي شده است.
با مطرح شدن دوباره موضوع آزادسازي
واردات خودرو ،کارشناسان به تحليل
پيامدهاي مثبت اين طرح براي صنعت
خودروسازي و بازار داخلي پرداختند .به
گفته آنها آزادسازي واردات خودرو يکي
از روشهاي موثر براي توازن بخشيدن به
بازار خودروي داخلي است و از سوي ديگر
سبب رقابتي شدن بازار داخلي و کاهش
نوسانات قيمتي خواهد شد.
برنامهاي براي واردات خودرو
نداريم
با وجود زمزمهها در خصوص
آزادسازي واردات خودرو اخيرا سيدرضا
فاطميامين ،وزير صنعت ،معدن و
تجارت گفته است« :دولت در حال حاضر
برنامهاي براي واردات خودرو ندارد .وزرات
صمت براي صنعت خودروسازي کشور دو
برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلي
مشخص کرده است».
وي با اعالم اينکه هر دو برنامه به
صورت همزمان از مهر ماه امسال آغاز
ميشود ،گفت« :برنامه کوتاهمدت با هدف
رسيدن به اهداف تعيين شده تا پايان
سال ترسيم شده است».
در حالي که فاطميامين ميگويد
براي واردات خودرو نداريم اما علي
باباييکارنامي ،نايب رئيس کميسيون
اجتماعي مجلس شوراي اسالمي گفته
است که مجلس به دنبال واردات حساب
شده خودرو در محدوده  50تا 200
ميليون تومان است.
يک طرح و چند نظر
سپهر زنگنه ،کارشناس بازار خودرو
با اشاره به حواشي به وجود آمده در
خصوص بحث آزادسازي واردات خودرو
گفت :واکنش وزير صمت به بحث واردات
خودرو از سمت دولت است اما حرف
مجلس چيز ديگري است و اگر مجلس
اين قانون را تصويب کند دولت مجبور
ميشود که آن را اجرا کند و مخالفت وزير
نميتواند آنچنان تاثيري در اين مسئله
داشته باشد .بنابراين قانون جايگاه خاصي
دارد و نميتوان از آن سرپيچي کرد.
وي افزود :اگر قرار باشد به خواسته
خودروساز توجه شود که طي سالهاي
اخير خودروسازان هيچگاه تمايل به
واردات نداشتهاند .البته صحبتها چيز
ديگري را نشان ميدهد و خودروسازان
ميگويند ما حاضر هستيم که هم
قيمتگذاري آزاد شود و هم واردات و
تعرفهاي نداشته باشيم .البته در عمل چيز
ديگري است و ميخواهند قيمتگذاري
آزاد شود اما واردات در ميان نباشد.
شواهد نشان ميدهد که به همين سمت
در حال حرکت هستيم.

