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فعال صنعت خودرو

صنعت خودرو یکی از صنایع استراتژیک در
جهان بهش��مار میرود؛ صنعتی که لکوموتیو
ح��دود  ۶۰صنعت دیگر بوده و از آن بهعنوان
صنعت پیش��ران نام برده میشود .چند سالی
اس��ت صنعت خودرو کش��ور ب��ا چالشهای
بسیاری همراه ش��ده است .کمبود نقدینگی،
تحریمها ،نوسانات بسیار بازار ارز و مواد اولیه
و ...فعالی��ت در ای��ن صنعت را ب��ا معضالتی
روبهرو کرده که تولید را تهدید میکند.
واقعی��ت این اس��ت که با ش��رایط موجود
نمیتوان در صنعت قطعه به موفقیت رس��ید
و توس��عه موردانتظار را محقق کرد؛ بنابراین
برای عملیاتی ش��دن اه��داف ،نیازمند تحول
در این حوزه هس��تیم .به نظر میرسد دولت
س��یزدهم متوجه ای��ن نکته مهم ش��ده که
صنعت قطعه از صنعت خودرو ،مهمتر است.
اقتدار اقتصادی هر کش��وری ،پس از اقتدار
نظامی که ابزار مهم بازدارندگی برای دفاع از
کشور و سرزمین بهش��مار میرود ،از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است.
پس از انقالب اسالمی ،تحریمها علیه ایران
آغاز و در س��الهای اخیر ب��ا روی کار آمدن
دولت ترامپ ،نخستین بخشی که موردتحریم
واقع شد ،صنعت خودرو و قطعهسازی کشور
ب��ود ،چراکه میدانس��تند ش��اهرگ حیاتی
اقتصاد هر کش��وری صنعت خودرو و بهویژه
قطعهسازی آن است.
در دهههای گذشته ،چین طبق یک برنامه
کارآمد و اس��تراتژی بلندمدت ،آینده صنعت
خودرو خود را تعریف و براس��اس آن ،راهبرد
و سیاس��ت بلندمدت خود را برای توس��عه و
تقوی��ت آن تعیین ک��رد .چی��ن متوجه این
نکت��ه مهم بود که برای قوی بودن در صنعت
خودرو باید قطعهس��ازی توانمندی در اختیار
داشت تا صنعت خودرو به پشتوانه آن قدرت
و توانایی تولید باالیی داش��ته باشد؛ بنابراین
کنترل و نظارت بر برنامه بلندمدت در دستور
کار چینیها قرار گرفت .سپس با یک ساختار
نظارت��ی و در قال��ب اقتص��اد رقابتی ،بخش
خصوصی را وارد میدان کرد .ش��رایط رقابتی
در طول چند دهه عاملی شد که خودروسازی
چین با تولید بی��ش از  ۳۰میلیون خودرو از
نظر تعداد تولید ،رتبه نخست جهان را به خود
اختصاص داده است .متاسفانه در کشور بعد از
انقالب و با وقوع جنگ تحمیلی این صنعت با
مشکالت عدیده روبهرو شد و موضوع توسعه
به کما رفت .پ��س از پایان جنگ نیز آنطور
که بایدوشاید به این صنعت مهم و استراتژیک
و البته پیشران توجه چندانی نشد.
بخش خصوصی انتظ��ارات مهمی از دولت
دارد و باید در این زمینه سیاستگذاری شود
و دول��ت برنامهه��ای مدون و مش��خص را از
س��وی خبرگان طراحی کرده و درعینحال،
نق��اط ضعف و قوت این صنعت را شناس��ایی
و واکاوی کند.
ای��ران با جمعیت��ی  ۶۰۰ت��ا  ۷۹۹میلیون
نفری همس��ایگان ظرفیت خوبی در بازاریابی
دارد .از ای��نرو بای��د ب��ه ب��ازار منطقه توجه
داش��ت و بازارهای مصرف را برای این صنعت
شناسایی کرد.
قوانین مداخلهگر و موانع را از میان برداشت
و قوانی��ن تش��ویقی را وض��ع ک��رد تا بخش
خصوص��ی با انگیزه ،ق��درت و اطمینانخاطر
ب��ه عرص��ه تولی��د قطع��ات و همچنی��ن
ب��هروز ک��ردن تولی��دات این صنع��ت روی
آورد.
به نظر میرس��د دولت جدی��د متوجه این
نکته مهم ش��ده که قطعه از خ��ودرو مهمتر
اس��ت و با شرایط و وضع موجود نمیتوان در
این صنعت به کارآیی رسید؛ بنابراین باید در
مس��یر تحول گام برداشت و با اصالح قوانین
از مش��کالت عبور و به بهب��ود وضعیت فعلی
کمک کرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در نخس��تین
بازدید خ��ود از کارخانه ایرانخ��ودرو عنوان
کرد که باید به مرور تمامی موانع و مشکالت
صنعت خودرو و قطعات آن برداش��ته ش��ود؛
بنابراین با قولهایی که مس��ئوالن و مدیران
دولت��ی دادهاند ،امیدواریم آین��ده بهتری در
انتظار صنعت خودرو و همچنین قطعهسازی
ک��ه پیشنیاز اساس��ی تولید خودرو اس��ت،
باشد.
توس��عه صنعت خ��ودرو بهعن��وان صنعتی
پیشران میتواند به پیشرفت صنایع همراه آن
نیز کمک بسیاری کند و بهاینترتیب میتوان
به آینده این صنعت امیدوار بود.

جریمه سنگین
در انتظار
مراکز معاینه
فنی متخلف

سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی از تعیین جریمه
س��نگین برای مراکز معاین��ه فنی متخلف بهمنظ��ور اطمینان از صحت
عملکرد فنی و ایمنی وسایل نقلیه در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
عبدالجالل ایری در گفتوگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون
عم��ران مجلس ش��ورای اس�لامی ،گفت :این جلس��ه کمیس��یون ادامه
رس��یدگی به الیحه اصالح قانون توس��عه حملونقل عمومی و مدیریت
مصرف س��وخت بود که نمایندگان اعضای کمیس��یون و نهادهایی مانند

سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پلیس راهور ناجا پیرامون موارد
متخلف آن به بحث و بررسی پرداختند.
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد ۱۶ :ماده از
الیحه اصالح قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
موردبررس��ی قرار گرفته و به تصویب رس��یده اس��ت .یک��ی از مهمترین
مصوبات این جلس��ه کمیس��یون عمران ،تصویب ماده  ۱۴الیحه یادشده
درباره نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی خودروهای س��بک ،سنگین و

موتورسیکلتها بود.
س��خنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد :بهمنظور اطمینان از
صحت عملکرد فنی و ایمنی وس��ایل نقلی��ه و پایش کنترل آالیندههای
هوا و صدا ،نظارت بر مراکز معاینه فنی وس��ایل نقلیه سبک و سنگین و
موتورسیکلتها افزایش پیدا میکند؛ بنابراین در صورت مشاهده و احراز
تخلف در مراکز یادش��ده ،جریمه نقدی و سپس تعلیق پروانه فعالیت در
انتظار این مراکز خواهد بود.

کارشناسان به آزادسازی واردات خودرو خوشبین نیستند

سایهروشن واردات خودرو

ممنوعیت واردات فاصله قیمت خودرو داخلی و خارجی را  ۱۰برابر کرد
فاطمه امیراحمدی
editor@smtnews.ir

پ�س از کشوقوسهای بس�یار درباره واردات خودرو در یک س�ال اخیر ،درنهای�ت ظاهرا واردات
خودرو آزاد شده است .تیر  ۹۷پیش از آغاز تحریمها با پیشبینی کمبود ارز ،وزیر وقت صنعت ،معدن
و تجارت ،واردات خودرو را ممنوع اعالم کرد .البته با توجه به ش�رایط پیشآمده در ثبتس�فارشها،
این ممنوعیت خیلی پیش از تاریخ یادشده اعمال و حدود  ۱۴هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شد.
رایزنیها در  ۳سال اخیر منجر به ترخیص تعداد زیادی از این خودروها شد اما درنهایت همچنان بیش
از  ۲هزار خودرو در گمرکات کش�ور س�رگردان باقی ماند ه است .فش�ار نمایندگان مجلس با توجه به
کمبود عرضه و آشفتگی بازار ،زمینه تصویب واردات در ماده  ۴طرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو»
فراهم شد .البته واردات بهازای صادرات خودرو ،قطعات ،قوای محرکه و خدمات فنیمهندسی خواهد
بود .آیا این مصوبه امسال اجرایی خواهد شد و با توجه به وضعیت تیراژ تولید صادرات خواهیم داشت؟
آیا با ورود خودروهای خارجی و پوشش کمبود بازار ،قیمت محصوالت تعدیل خواهد شد؟ پیشبینی
کارشناسان خیلی خوشبینانه نیست؛ به چند دلیل که در ادامه میخوانید.

رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس با اش��اره به
نشس��ت نمایندگان مجل��س با اعضای مجمع تش��خیص
مصلح��ت نظام ،دی��دگاه مجلس درباره طرح س��اماندهی
صنع��ت خ��ودرو را تش��ریح ک��رد .بهگفته ای��ن نماینده

با واردات خودرو در س��الهای قبل بهویژه س��ال  ،۹۴تولید داخل رونق
خوبی داش��ت و فاصله قیمتی مث�لا پژو  ۲۰۶با س��انتافه  ۵برابر بود (پژو
 ۷۰ ،۲۰۶میلی��ون توم��ان خریدوفروش میش��د و س��انتافه  ۳۵۰میلیون
توم��ان) در حالیک��ه امروز این فاصل��ه قیمتی (پ��ژو  ۳۰۰ ،۲۰۶میلیون و
سانتافه  ۳میلیارد تومان قیمتگذاری شدهاند ۱۰ ).برابر شده است

تصویب کلیات

مجلس ،در این جلس��ه مجمع تش��خیص ،کلی��ات ماده ۴
طرح س��اماندهی صنعت خودرو را تصوی��ب کرد .عزتاله
اکبریتاالرپش��تی به خانه ملت گفت :پیش از این ،شورای
نگهبان به ماده  ۴طرح یادش��ده ایراد گرفته بود که مجلس

بر مصوبه خ��ود اصرار کرد؛ بنابراین برای تعیینتکلیف این
موضوع ،مصوبه به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارسال
شد .مجمع کلیات ماده  ۴طرح ساماندهی خودرو را تصویب
کرد ام��ا از آنجا که برخی معتقد بودند این موضوع ایراداتی

دارد ،مقرر شد ایرادات یادشده در کمیسیونهای تخصصی
رفع ش��ود .وی اظهار کرد :براساس ماده یادشده در صورت
صادرات خ��ودرو ،خدمات خ��ودرو و نیرومحرکه میتوان
خودرو وارد کرد.

انحصار در انحصار
مهدی دادفر:
با توجه به شرایط
تعیینشده،
واردات اتفاق
نخواهد افتاد یا
دستکم امسال
خودرویی وارد
نخواهد شد

مهدی دادفر ،دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو در
پاس��خ به این پرس��ش که آیا صحبتی با انجمن درباره
واردات خودرو ش��ده یا خیر ،به
گفت :صحبتی
با انجمن برای واردات خودرو نش��ده اما انجمن پیگیر
موضوع ب��وده و بهدنب��ال مذاکره با مس��ئوالن وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تجارت اس��ت اما تاکنون پاس��خی
دریاف��ت نکردهایم .کس��ی از مدی��ران دولتی حاضر به
صحبت در این درباره نیست.
وی افزود :موض��وع واردات خودرو ام��روز تبدیل به
قانون ش��ده و براساس ماده  ۴طرح ساماندهی صنعت
و بازار باید خودرو وارد ش��ود؛ این مس��ئله به تصویب
مجلس ش��ورای اسالمی و به تایید ش��ورای نگهبان و
مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده؛ بنابراین واردات
خودرو برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای صادرات
خ��ودرو ،قطع��ات و خدمات فنیمهندس��ی در کلیات
مجاز اس��ت .جزئیات آن را هم رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام برعهده دولت گذاشته است.
او گفت :در چند روز گذشته ،سخنگوی دولت عنوان
کرده طرح در کمیس��یون اقتصادی آماده ش��ده و قرار
است مصوبه در هیاتدولت مطرح و به تصویب برسد.
دادفر معتقد اس��ت اگر هر مصوبه براساس آن مقرره
قانونی تعیین ،تدوین و انش��ا ش��ود ،منج��ر به واردات
نخواهد شد .اگر هم منجر به واردات شود ،ایجاد انحصار
در انحصار برای شرکتهای خودروساز خواهد بود.
او اظهار کرد :به واردات خودرو بهعنوان اهرمی برای
بازار از نظر عرضه ،کاهش قیمت و شکستن انحصار نگاه

میکنی��م و معتقدیم این اهرمها باید برای تنظیمگری
بازار و ایجاد رقابت ،در اختیار دولتها باش��د .هر شیوه
دیگری ،راه به بیراهه رفتن اس��ت و پیامد آن اگر امروز
نمود پیدا نکند در یکی،دو سال آینده بروز خواهد کرد.
این مسئله در اقتصاد جهان آزموده شده است.
وی تاکی��د ک��رد :آنچه براس��اس منط��ق ریاضی و
محاسبات علمی و پژوهشی به اثبات رسیده را نمیتوان
با سلیقه شخصی تغییر داد.
 واردات بهازای صادرات؛ آری یا خیر؟
دادفر درب��اره رایزنی اعضای انجم��ن واردکنندگان
خودرو ب��ا نماین��دگان کمیس��یون صنای��ع و معادن
مجلس ش��ورای اس�لامی ،گفت :پیشتر صحبت شده
بود و انجمن حتی در مجمع درباره ضعفهای مصوبه،
اس��تداللهایش را بی��ان کرد .تدوین قانون براس��اس
واردات ب��هازای صادرات ،به لحاظ عدد و رقم درس��ت
نیس��ت .اقتصاد کار آزمایش��گاهی نیس��ت که بتوان با
آزمونوخطا جل��و رفت .برای تصوی��ب چنین طرحی
باید نخس��ت برآورد میش��د در چند سال اخیر چقدر
ص��ادرات داش��تهایم؟ اوج ص��ادرات در ح��وزه خودرو
و قطع��ه ب��ه  ۵میلیون دالر هم نمیرس��د ح��ال قرار
اس��ت با این ع��دد ،چه خودرویی و به چ��ه تعداد وارد
کنیم.
یک اص��ل ه��م در صنع��ت میگوید نخس��ت باید
نیازمن��دی بازار داخل تامین ،س��پس م��ازاد آن صادر
ش��ود ،در حالی که موضوع واردات امروز خودرو مربوط
به کمبود تیراژ تولید و عرضه است.

 واردات همچنان در هالهای از ابهام
دادفر در پاسخ به این پرسش که پیشبینی میکنید
ثبتس��فارش ب��رای واردات خودرو از چ��ه زمانی آغاز
ش��ود ،گفت :با توجه به ش��رایط تعیین ش��ده ،واردات
اتف��اق نخواهد افت��اد؛ حداقل امس��ال خودرویی وارد
نخواهد ش��د ،چ��ون از فرآیندی صحبت میش��ود که
تحقق واردات را نشدنی میکند.
او گفت :فرآین��د ب��رای واردات خودروهای خارجی
ایدهآل چیده ش��ده و این در حالی اس��ت که با ایدهآل
نمیتوان بازار را هدایت کرد.
این کارش��ناس حوزه خودرو یادآور شد :ایدهآل باید
افقی برای رسیدن باشد ،نه قانونی برای اجرا .نمیتوان
قانون ایدهآل گذاشت ،بلکه قانون باید براساس واقعیت
باشد تا عملیاتی شود.
 ممنوعیت و فاصله قیمتی
دادفر درباره پیش��نهاد انجمن ب��رای واردات خودرو
اظه��ار کرد :با رعایت قوانین و مقررات ثابت س��ال ۹۴
که اوج بازار رقابتی خودرو کشور بود ،باید حرکت کرد.
در این س��ال ،نمایندگیه��ا و گریمارکتها هر دو در
واردات خودرو فعال بودند و در نهایت بین  ۷۰تا ۱۰۰
هزار خودرو با وجود تیراژ  ۱.۳تا  ۱.۴خودرو واردش��د.
با واردات ،تولید داخل در سال  ۹۴رونق خوبی داشت و
فاصله قیمتی مثال پژو  ۲۰۶با سانتافه  ۵برابر بود (پژو
 ۷۰ ،۲۰۶میلیون تومان خریدوفروش میشد و سانتافه
 ۳۵۰میلیون تومان بود ،).در حالی که امروز این فاصله
قیمتی  ۱۰برابر ش��ده اس��ت( .پژو  ۳۰۰ ۲۰۶میلیون

و س��انتافه  ۳میلی��ارد تومان
قیمتگذاری شدهاند).
وی ادام��ه داد :ه��ر ایران��ی
باالی  ۱۸س��ال ،حق دارد یک
خودرو به س��لیقه خود داشته
باش��د .همچنین افراد باید این اختیار را داش��ته باشند
که بتوانند خودرو موردعالقه خود را خریداری کنند.
 ضرورت حفظ شرایط رقابتی
یک��ی از دغدغهه��ای تولیدکنندگان این اس��ت که
نباید کاالیی مش��ابه محصوالت تولید داخل وارد شود.
بهعنوان مثال ،تولیدکنندگان کفش عنوان میکنند اگر
قرار است وارداتی انجام شود باید کفشهای الکچری و
گرانقیمت وارد شوند .اما از نگاه مصرفکننده ،موضوع
قیمت و کیفیت مس��ئله مهمی است .دادفر در اینباره
گفت :بهطور قطع ،اگر محصوالت تولید داخل به لحاظ
کیفی��ت و قیمت قاب��ل رقابت با کاال مش��ابه خارجی
باش��ند ،نخس��تین انتخاب هر ش��هروند ایرانی ،کاالی
داخل��ی خواهد بود ،حتی اگ��ر در کنار این مثال کفش
ایران��ی ،کفش خارجی هم در ویترین فروش��گاه وجود
داش��ته باش��د .این موضوع برای تمام کاالها ،از جمله
خودرو صادق اس��ت .دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
افزود :البته هر بازاری باید تعدادی اهر م تعادلی به نفع
تولید داخل داش��ته باشد و همه به این امر اذعان دارند
ام��ا صنایعی که هزینه زیادی برای آنها صرف ش��ده و
ش��رایط رقابتی ندارند باید ب��ا صنعتی که دارای مزیت
رقابتی است ،جایگزین شوند .این اصل اقتصاد است.

چرا واردات منوطبه شرطوشروط شد
حجتاله
فیروزی:
مصوبه مجلس
شورای اسالمی
و شروط آن برای
واردات خودرو
(واردات بهازای
صادرات)،
انتخاب بین
بد و بدتر بود

در ادام��ه حجتاله فی��روزی ،عضو کمیس��یون صنایع
و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره گالی��ه از روند
واردات خودرو به
گفت :مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام درنهایت به کلیات مصوبه رای داد و قرار اس��ت در
کمیس��یون مجمع جزئیات آن موردبررس��ی قرار گیرد و
درنهایت در صحن اصلی مجمع به رای گذاشته شود.
در حالحاضر با قانونی که در مجلس به تصویب رسیده،
با ارز حاص��ل از صادرات خودرو ،قطع��ات ،نیرومحرکه و
خدمات فنیمهندس��ی میتوان مبادرت به واردات خودرو
کرد .این نماینده خانه ملت در پاس��خ به این پرس��ش که
آیا ای��ن امر منجر ب��ه وضعیت انحص��ار در انحصار برای
ش��رکتهای خودروساز و قطعهساز نمیشود ،عنوان کرد:
واردات خودرو تا س��ال  ۹۷انجام میش��د و در این زمینه
محدودیت و ممنوعیتی وجود نداشت .از این سال به بعد،
بهدلیل محدودیتهای ارزی که کش��ور با آن مواجه شد،
براساس تصمیم س��ران قوا ،واردات برخی کاالها از جمله
خودرو که ارزبر بودند ،ممنوع شد.
این مصوبه تا پایان اردیبهش��ت امس��ال معتبر اس��ت.
نکته دیگر درباره ش��روط مصوبه مجلس برای واردات در
ازای صادرات است .در اینباره توجیه کمیسیون صنایع و
معادن مجلس ش��ورای اس�لامی اینکه بوده تا مصوبه هر
طور ش��ده از پیچوخم اداری عبور کند؛ بنابراین فرض بر
صادرات قرار گرفت.

ای��ن نماین��ده مجل��س یازده��م عن��وان ک��رد :اگر با
انقض��ای این مصوبه س��ران ق��وا ،مصوب ه جدی��دی ارائه
نش��ود که رصدها حاکی از این اس��ت که مصوبه جدیدی
نخواهی��م داش��ت ،مصوب��ه مجل��س جزی��ی از یک کل
خواه��د ب��ود .اص��ل بر آزادس��ازی اس��ت و کس��انی که
میتوانند صادرات داش��ته باش��ند میتوانند خودرو وارد
کنند.
فیروزی تصریح کرد :تحلیلها مبنی بر نقد این مس��ئله
یعنی ص��ادرات به ازای واردات در حال��ی که تیراژ تولید
پایین است و مطرح کردن موضوع انحصار در انحصار برای
خودروسازی ،درست است اما ناچاریم بازار صادرات تعریف
ت باکیفیت تولید کنیم تا
و برای این صادرات هم محصوال 
بتوانیم با خودروهای خارجی وارد رقابت شویم؛ بنابراین با
ه��دف ارتقای کیفیت محصوالت و تقویت صنعت خودرو،
چنین شروطی تعیین شد.
این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای
اس�لامی در ادامه سخنان خود به نکته دیگری اشاره کرد
و گفت :از سوی دیگر ،هر خودرویی وارد کشور شود ،نیاز
به خدمات و تامین قطعات یدکی دارد و باید ارائه خدمات
پ��س از فروش به آن بدون مش��کل باش��د و در ش��رایط
فعلی چ��ون نمیتوان نمایندگی در کش��ور دائر کرد باید
دفتر خدمات ایجاد ش��ود تا خدمات موردنیاز خودروهای
وارداتی را نهفقط در تهران ،بلکه در تمام ش��هرهای کشور

ارائه دهد.
او ادامه داد :شاید اینکه این خدمات باید سراسری باشد
و خودروسازان در تمام استانها نمایندگی دارند سبب شد
واردات برعهده خودروس��ازها ق��رار گیرد اما در این میان،
مشکل این است که شرکتها به سمت رانت حرکت کرده
و برای رس��یدن به خواس��تههای خ��ود محدودیت ایجاد
کنند.
در اینباره نهادهای نظارتی باید کنترل و نظارت داشته
باش��ند و وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت بهعنوان متولی
و ناظ��ر بر روند کلی صنعت کش��ور باید ای��ن موضوع را
مدیری��ت کند .فیروزی اظهار کرد :در واقع مصوبه مجلس
و شروط آن در شرایط انتخاب بین بد و بدتر بود که ناچار
باید یک��ی را میپذیرفتیم و زمانی ای��ن طرح به تصویب
رسید که واردات بهطور کامل ممنوع بود.
 از منافعنگری تا خدماتدهی
ب��ا توقف تولید س��مند ،تیبا و پژو  ۴۰۵تا پایان س��ال،
عم�لا خودروهای ارزانقیمت و مش��مول قیمتگذاری از
خط تولید خارج میشوند؛ بنابراین باقی خودروها از سوی
س��ازنده قیمتگذاری خواهند ش��د .در این شرایط ،شاید
انگیزهای برای صادرات و جبران زیان انباشته وجود نداشته
باشد؛ در نتیجه این شروط بهطور غیرمستقیم این سیگنال
را میدهد که محدودیت یا بهنوعی ممنوعیت ادامه خواهد
داشت.

فی��روزی در اینب��اره اظهار
کرد :با ای��ن ذهنیتی که درباره
خودروس��ازها در کش��ور شکل
گرفت��ه ک��ه بیش��تر منافعنگر
هس��تند ت��ا خدم��اتده ،بای��د
برنامهها به این سمت باشد که مشکالت حل شود ،زیرا به
هر حال در یک ش��رایط ایدهآل قرار نداریم که گزینههای
زیادی داشته باشیم و باید از بین گزینههای محدود ،یکی
را بپذیریم.

سخن پایانی

بنابر این گزارش ،امس��ال هم بازار خودرو با نوس��انات
عرض��ه و تقاض��ا مواجه خواهد ب��ود و محدودیت واردات
همچنان ادامه خواهد داش��ت ،اگرچ��ه در ظاهر واردات
خودرو آزاد ش��ده و درنتیجه فاصله قیمتی خودروها نیز
بیش��تر خواهد ش��د .در این میان ،براساس سخنان دبیر
شورای عالی مناطق آزاد مقرر شده  ۲۰۰0خودرو خارجی
با موافقت رئیسجمهوری به کیش و قشم وارد شود .البته
ش��هردار تهران هم بهدنبال دریافت مج��وز برای واردات
حدود هزار اتوبوس بوده و قرار اس��ت این عدد بیشتر شده
و حتی ممکن اس��ت برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی نیز
تعدادی خودرو وارد شود.

