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از نیمه های شهریور بازار شوینده ها 

گزارش
دوباره بــا افزایش قیمت و کمبود 
بعضی از محصوالت مواجه شــده 
است. این در حالی است که ســازمان حمایت و 
انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی هر دو 
صدور مجوز برای افزایش قیمت این محصوالت را 
رد و اعالم کرده انــد هرگونه تغییــر قیمت این 
محصوالت خارج از چارچوب نرخ مصوب تخلف 

است.
به گزارش همشــهری، طــی هفته هــای اخیر 
ســوپرمارکت ها و فروشــگاه های عرضه کننده 
محصوالت شوینده و بهداشتی از افزایش قیمت 
بعضی محصوالت شوینده به ویژه مایع لباسشویی 
دســت کم در 2 برند مطرح خبر داده اند، این در 
حالی است که آخرین نرخ مصوب اعالمی از سوی 
سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای شوینده ها 
مربوط به خردادماه بوده و پس از آن مجوزی برای 
تغییر نرخ صادر نشده اســت. به موازات افزایش 
قیمت برخی از اقالم شوینده، مشاهدات میدانی از 
کاهش عرضه بعضی از محصوالت نیز حکایت دارد 
و گفته می شود کارخانه ها تمایلی به افزایش عرضه 
کاال به بازار ندارند. در پی انتشــار گزارش هایی از 
بروز آشفتگی قیمت در بازار شوینده ها، سرپرست 
سازمان حمایت چهارشــنبه هفته گذشته اعالم 
کرد که این ســازمان مجوزی بــرای تغییر نرخ 
شــوینده ها صادر نکرده و فعال نیــز این موضوع 
در دستور کار ســازمان قرار ندارد. رئیس هیأت 
مدیره انجمن صنایع شــوینده نیــز در واکنش 
به این خبر، هرگونه افزایــش قیمت محصوالت 

شــوینده توســط واحدهای تولیدی را تکذیب و 
اعالم کرد: کارخانجات محصوالت شان را با همان 
قیمت های قبلی عرضه می کنند. تکذیب موضوع 
از سوی بختیار علم بیگی در حالی است که شواهد 
متعددی از کاهش عرضه و همچنین بروز تخلف 
گرانفروشی در سطح بازار مشاهده شده و به نظر 
می رسد شرکت های تولیدکننده خودسرانه قیمت 

محصوالت شان را باال برده اند.

تغییر نرخ نداشتیم، تعزیرات رسیدگی کند
دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی 
کشــور درباره تغییرات جدید قیمت شوینده ها 
به همشهری گفت: تغییر قیمتی برای شوینده ها 
نداشتیم و اگر افزایشی رخ داده ممکن است ناشی 
از همان تغییر نرخ خرداد باشــد کــه در ماه های 
بعد اعمال شــده است. جمشــید فروزش افزود: 
شرکت های تولیدی براساس افزایش قیمتی که 
سازمان حمایت و ســتاد تنظیم بازار بر آن توافق 
و در خردادماه اعــالم کردند، کاالهــای خود را 
تولید کرده اند اما چون موجودی شــرکت ها باال 
بوده کاالهای قیمت قدیــم را عرضه کردند و بعد 
از اتمام آن در ماه های بعد محصــوالت را با نرخ 
مصوب خرداد به بازار فرستادند. به گفته وی، این 
افزایش قیمت، ناشی از مابه التفاوت قیمت کاالیی 
است که پیش و پس از خرداد تولید شده و تصمیم 
جدیدی در این زمینه اتخاذ نشده است. فروزش 
درخصوص تخلف احتمالی برخی تولیدکننده ها 
در این خصوص نیز گفــت: این موضوع به انجمن 
مربوط نیســت و تعزیرات باید تخلف احتمالی را 

بررسی و با شرکت های متخلف برخورد کند.
خرداد امســال، بعد از نزدیک به 2 ماه کشمکش 
میان شرکت های تولیدی و دولت بر سر افزایش 
قیمت مواد شوینده و بهداشتی، سازمان حمایت 
با افزایــش 25درصدی قیمت ایــن محصوالت 
موافقت کرد تا بازار شــوینده ها بعــد از التهابی 
2ماهه بــه آرامش برســد. در آن زمــان، رئیس 
هیأت  مدیره انجمن صنایع شــوینده، بهداشتی و 
آرایشی که پیش تر میزان افزایش هزینه تولید را 
40تا 50درصد عنوان کرده بود، اعالم کرد: اعضای 
انجمن و شرکت های تولیدی »فعال« با این میزان 
افزایش قیمت، محصوالت خود را تولید می کنند؛ 
گفته ای که این برداشت را ایجاد می کرد که ممکن 
اســت بعدا تغییرات دیگری در نرخ شــوینده ها 
در راه باشــد. دبیر این انجمن البته ارتباط میان 
گرانی های اخیر با گفته های علم بیگی را رد کرد و 
گفت: هیچ تأییدی درخصوص اعمال مابه التفاوت 
هزینه تولید با نرخ مصوب انجام نشــده و افزایش 
نرخ مورد تأیید انجمــن کماکان همان 25درصد 

است.
از ابتدای امســال صنایع شــوینده و بهداشتی با 
ارائه درخواســت افزایش نرخ مصوب شوینده ها 
به دولت، اعالم کردند با افزایش چشمگیر هزینه 
تولید قادر به ادامه کار با نرخ مصوب جاری نیستند 
و بــرای محصوالت شــان افزایش قیمــت 40 تا 
50درصدی می خواهند. بعــد از مقاومت دولت 
در برابر این درخواســت، شــرکت های تولیدی 
عرضه محصوالت خود را کاهش دادند تا کمبود و 
آشفتگی ایجاد شده در بازار مواد شوینده کم کم 

از اردیبهشت به اوج برســد. عرضه شوینده ها در 
فروشــگاه ها کاهش یافت و این کاهش عرضه به 
آشفتگی قیمت منجر شد. مسئوالن انجمن صنایع 
شوینده در آن زمان کاهش تولید این محصوالت 
را تأیید و تولید را فاقد توجیه اقتصادی دانستند. 
مسئوالن صنفی اعالم کردند که تمام شرکت های 
تولیدکننده مخصوصا شرکت های بورسی به شدت 
در زیان هستند و با توجه به رشد قیمت مواداولیه 
و نرخ دالر، افزایش 40 تا 50درصدی قیمت، کف 
مطالبات قیمتی تولیدکننده ها اعالم شد. این در 
حالی بود که معاونت صنایع عمومی وزارت صمت 
همان زمان یعنی اردیبهشت ماه از افزایش تولید 
محصوالت شوینده در ابتدای ســال خبر داده و 
تنها مشکل بازار را »عدم عرضه« عنوان کرده بود.

شواهدی از افزایش نرخ بیش از سقف مصوب 
مقایســه قیمت کنونی محصوالت شــوینده با 
نرخ های پیشین این محصوالت در اردیبهشت ماه 
و پیش از اعمال نرخ جدید مصوب نشان می دهد 
رشــد قیمت در برخی محصوالت و برندها بسیار 
بیشــتر از رقم 25درصد اعالمی و توافقی است. 
به طور مشــخص جدول آرشیو شــده از قیمت 
اردیبهشت و شهریور انواع مایع ظرفشویی نشان 
می دهد در برندهایــی مثل اکتیــو، پریل و اکو 
تغییرات قیمتی بین 40 تا 60درصد اعمال شده 
است. دبیر انجمن صنایع شوینده در این خصوص 
نیز گفت: هیچ شرکتی مجوزی برای افزایش بیش 
از 25درصد قیمت نداشته و افزایش قیمتی بیش 

از این مورد تأیید انجمن نیست.

افزایش قیمت شوینده ها مجوز ندارد
در هفته های اخیر قیمت برخی محصوالت شوینده و بهداشتی افزایش و عرضه برخی دیگر کاهش یافته است

آیا رشد بورس ادامه خواهد یافت
سیاست انتشار اوراق تبعی تا چه حد می تواند منجر به رشد شاخص بورس شود

به دنبــال برگزاری نشســت ویــژه وزیــر اقتصاد و 

بورس
هلدینگ های بزرگ بازار ســرمایه در نخستین روز 
هفته قبل، انتشــار اوراق تبعی که نوعی بیمه سهام 
محسوب می شود از سه شنبه هفته قبل آغاز شد و در 2روز پایانی هفته 
قبل شــاخص بورس نزدیک به 16هزار واحد رشــد کرد، اکنون این 
پرسش مطرح است که آیا صعود بورس، ناشی از انتشار این اوراق بوده 

و آیا روند صعودی بازارسهام ادامه خواهد یافت؟
به گزارش همشهری، شنبه هفته قبل نشستی با حضور وزیر اقتصاد، 
رئیس سازمان بورس و مدیران هلدینگ های بزرگ بازار سرمایه برگزار 
و مقرر شد تا شرکت های هلدینگ از طریق انتشار اوراق اختیار تبعی از 
بازار سهام حمایت کنند. این جلسه بعد از آن برگزار شد که روند نزولی 
بورس ظرف چند هفته گذشته، شــدت گرفته و منجر به افت پیاپی 

شاخص بورس شده بود.
بر همین اســاس و 2روز بعد از برگزاری این نشست صندوق توسعه 
بازار از روز سه شــنبه عرضه اوراق اختیار فروش تبعــی را آغاز کرد. 
به دنبال آغاز انتشــار این اوراق، شــاخص های بورس ظرف روز های 
سه شــنبه و چهارشــنبه 16هزار واحد معادل 1.2درصد رشد کرد و 
بیش از 60هزار میلیارد تومان به ارزش سهام شرکت های بورس اضافه 
شد. هرچند برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد 2روزه بورس 
در هفته گذشــته، ناشی از کاهش شــدید قیمت ها و جذاب تر شدن 
قیمت ها و در عین حال رشد قیمت دالر بوده است؛ با این حال تأکید 
می کنند که انتشار این اوراق نیز می تواند اثرات مثبتی بر بورس داشته 
باشد. در مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که مسائل 
بنیادی تری در بازار سرمایه باید حل شــود تا شاخص های بورس با 

رشد مواجه شوند.

اثر فروش اوراق تبعی
اوراق اختیار تبعی فروش سهام، اوراقی اســت که به سهامداران این 
امکان را می دهد که در تاریخ مشخص شــده، سهام خود را با قیمتی 
از پیش توافق شده به فروش برســانند. در واقع، شرکت ها اوراقی را 
به فروش می رســانند که این اوراق باعث ایجاد یک کف قیمت برای 

سهم شرکت ها می شود و تضمین می کند که درصورت نزول قیمت، 
خسارت سهامداران جبران شــود و زیانی به آنها وارد نشود. هدف از 
انتشار این اوراق، کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس و اطمینان 
 بخشی به سهامداران در مورد ارزنده بودن سهام و حفظ منافع آنهاست. 
سهامداران می توانند با خرید اوراق اختیار فروش تبعی، سهم خود را 
در برابر کاهش قیمت بیمه کنند؛ به همین دلیل کارشناســان بر این 
باورند که انتشار این اوراق می تواند اثر مثبتی بر شاخص های بورس 

داشته باشد.
امیر ندیری درباره تأثیر انتشــار اوراق تبعی بر بازار ســهام گفت: در 
هفته های اخیر به دلیل عدم اطمینان ســهامداران نســبت به آینده، 
بسیاری از آنها اقدام به فروش ســهم های خود کردند اما انتشار اوراق 
تبعی در این فضا می تواند به بازار ســهام کمک کرده و از هیجان های 
منفی بازار بکاهد؛ بنابراین اســتفاده از این ابزار در شرایط فعلی بازار 
می تواند تا حدودی برای جلوگیری از خروج پول تأثیر مثبتی داشته 

باشد.
ندیری با اشاره به اینکه اوراق تبعی از زیان سرمایه گذاران جلوگیری 
می کند، تأکیدکرد: انتشــار اوراق تبعــی می تواند به آن دســته از 
سهامداران که به خاطر ترس از شرایط موجود زیان کرده اند اطمینان 

دهد که دیگر ضرر نمی کنند.
علی آهو، یک کارشــناس دیگر بازار ســرمایه نیز درباره تأثیر انتشار 
اوراق تبعی در بهبود وضعیت بازار سرمایه گفت: اوراق اختیار فروش 
تبعی ازجمله ابزارهایی است که شرکت ها برای حمایت از سهام خود 
منتشر می کنند و این پیام را به سهامداران می دهد که ناشر از وضعیت 
سودآوری و آینده سهام خود مطمئن است. او افزود: تعیین قیمت این 
اوراق را باید به بازار سپرد تا اوراق توســعه پیدا کند اما درکل انتشار 

اوراق تبعی می تواند به بازارسهام کمک کند.

شرایط ضروری تر برای بازار
با وجود آنکه کارشناسان اعتقاد دارند انتشار اوراق تبعی می تواند منجر 
به رشد شاخص های بورس شــود برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد 
دارند صرف انتشار این اوراق کافی نیســت و برای رشد شاخص های 

بورس باید سایر دغدغه های بازار ســرمایه نیز رفع شود. به زعم آنها 
مســایلی ازجمله نرخ بهره بین بانکی، توافق هسته ای، قیمت گذاری 
دستوری و سیاست های مرتبط با بودجه ازجمله مسایلی هستند که 
برای بازار سهام چالش ایجاد کرده اند و همه این عوامل منجر به تردید 

سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس شده است.
امیر ندیری درایــن باره گفت: راهکار اصلــی و بلندمدت برای بهبود 
وضعیت بازار سرمایه، ورود پول و سرمایه جدید به بازار است که این 
موضوع با کاهش ریســک های موجود ازجمله به ســرانجام رسیدن 
مذاکرات احیای برجام، حذف قیمت گذاری دســتوری در صنایع و 

دستکاری نکردن بودجه و سود شرکت ها محقق می شود.
این کارشناس بازار ســرمایه با بیان این که میزان رشد بازار سهام به 
عوامل سیاســی هم بســتگی دارد تأکید کرد: اگر ریسک ها مرتفع و 
توافق حاصل شود، بورس با رشد زیادی مواجه می شود. در واقع بازار 
سرمایه برای رسیدن به ارزش دالری خود همانند سال های قبل نیاز 

به برداشته شدن تحریم ها و رفع اقتصاد دستوری دارد.
علی پوررمضان، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه به موضوع دیگری 
اشــاره کرد و گفت: افزایش دوباره نرخ بهره بیــن بانکی مهم ترین و 
اثرگذارترین عامل بر بازار سرمایه است و این موضوعی است که قبال 

هم نسبت به آن ابراز نگرانی شده بود.
به گفته او، کنترل این نــرخ به عنوان یکی از عوامل مهــم و اثرگذار 
می تواند مانع از خروج پول از بازار سرمایه شود و به همین ترتیب در 
تصمیم های اثرگذاری که خارج از بازار ســرمایه گرفته می شود، باید 
شرایط بازار و میلیون ها سهامدار دیده شود. حامد فالح جوشقانی نیز 
درباره سایر چالش های بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه با چالش هایی 
همچون تعیین خوراک پتروشــیمی ها، وضعیت سوخت شرکت ها و 

احتمال کسری بودجه دولت در سال آینده مواجه است.
 او با بیان اینکه بایــد وضعیت نرخ بهره و انتشــار اوراق بدهی را هم 
بررسی کرد ادامه داد: شــرایط فعلی پیش بینی را سخت می کند، اما 
فضای تورمی بر اقتصاد حکمفرماست و امیدواریم بازار سرمایه همانند 
قبل که این شرایط را پوشش داده اســت، وضعیت فعلی را هم پشت 

سر بگذارد.

کاهش قیمت 11قلم میوه
ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران از کاهش 
قیمت 11قلم میوه در بازارهای سطح شهر این سازمان خبر 
داد. براساس نرخنامه اعالمی این سازمان، کاهش نرخ مورد 
اشاره هم در میان اقالم تابســتانی ازجمله آلو، شلیل و هلو 
انجیری و هم در انواع میوه های پاییزی ازجمله انار و خرمالو 
اعمال شــده اســت. درخصوص میزان این کاهش قیمت 

اطالع رسانی نشده است. 

  کاهش تا 20درصدی قیمت لبنیات از اول آبان
مدیرعامل ســازمان میادیــن میوه و تره بــار تهران گفت:  
بسته ای اقتصادی تعریف شــده که براساس آن از اول آبان 
قیمت لبنیات 5تا 20درصد کاهش می یابد. ایوب فصاحت 
افزود:  براساس بررسی هایی که انجام شده، مصرف لبنیات 
بین مردم کاهش محسوسی داشته است به همین دلیل در 
جلســه با کارخانه ها و اتحادیه ها و انجمن های لبنی برای 
جبران این کاهش مصرف لبنیات، بســته اقتصادی تعریف 
شد که قرار است از اول آبان اجرایی شود، به این منظور 25 

مکان جدید عرضه به اتحادیه ها و انجمن ها داده می شود. 

  لغو موقت تعهد ارزی صادرکنندگان شیرخشک 
بنابر اعالم سرپرســت معاونــت توســعه بازرگانی وزارت 
جهادکشاورزی به دلیل کاهش قیمت جهانی شیرخشک، 
برای ادامه حیات صنایع مربوطه و حفظ و توسعه بازارهای 
صادراتی موقتا تعهــد ارزی صادرکنندگان شیرخشــک 
صنعتی برداشته شد. محســن شیراوند، سرپرست معاونت 
توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی همچنین از کاهش 
تعهد ارزی پرتقال، نارنگی و سیب درختی به 50درصد خبر 
داد و گفت: این مهم، در راســتای حمایت، توسعه تولید و 

صادرات محصوالت کشاورزی انجام شده است.

  مصالح ساختمانی ایرانی با برند ترکیه در اروپا 
علیرضا جنتــی، عضو انجمن انبوه ســازان کشــور گفت: 
هم اکنون به کشورهای ترکیه، ســوریه، عراق، گرجستان، 
ارمنستان صادرات قابل توجهي داریم اما نکته مهم این است 
که به دلیل تحریم ها برخی از مصالح ساختمانی تولید ایران 
با نام و برند ترکیه وارد بازار هلند و یونان می شود و متأسفانه 
درحالی که این اقالم تقاضای قابل توجهی در این کشورهای 
اروپایی دارد اما هیچ ردی از نام ایران در آن دیده نمی شود.

قیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

قیمت جدید چای
بررســی قیمت جدید انواع چای  در بازار مصرف 
نشــان می دهد، انواع وارداتی در برخی از برندها 
افزایش قیمت داشته اند. مقایسه قیمت مردادماه 
چند برنــد معروف عرضه کننــده چای خارجی 
حاکــی از رشــد 20درصــدی قیمت هاســت 
به طوری که در یکــی از برندها، قیمت 145هزار 
تومان هر بســته 500گرمی در مردادماه، امروز 
به 175هزار تومان رســیده است. قیمت کنونی 
هر کیلوگرم چای خارجــی در محدوده 270 تا 

350هزار تومان است.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
ارل گری  

500گرمی
175.000احمد

دارجیلینگ  
500گرمی

145.000شهرزاد

شکسته ساده سیالن  
450گرمی

180.000سوفیا

ارل گری معطر   
500گرمی

150.000گلستان

شکسته سیالن   
450گرمی

155.000ویکتوریا

کله مورچه  
500گرمی

135.000دبش

شکسته ارل گری  
500گرمی

260.000دوغزال

سیالن شکسته   
قوطی 450گرمی

160.000شاهسوند

انار

15.700

انگور 
بی دانه
25.000

انواع آلو

19.800

به

15.000

خرمالو

17.000
سیب 
قرمز

18.800
شلیل و 
شبرنگ

25.000
سیب زرد 

لبنان

19.800

خودرو

شروط حذف قیمت گذاری 
دستوری خودرو

در شــرایطی که زیان انباشــته شــرکت های خودروسازی  
تحت تأثیر قیمت گذاری دســتوری روزبه روز در حال افزایش 
اســت، دیروز مدیرکل خودرویی وزارت صمت 2شرط حذف 
قیمت گذاری دســتوری خودرو را اعالم کــرد و گفت: وجود 
خودروهای اقتصادی و رقابت پذیربودن خودروها مقدمه ای بر 
حذف قیمت های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن 

قیمت های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
به گزارش همشهری، آمار ها نشــان می دهد تحت تأثیر نظام 
قیمت گذاری دستوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات کل زیان 
انباشته این صنعت به رقم بی ســابقه 125هزار میلیارد تومان 
رسیده است. این موضوعی است که فرایند خصوصی سازی  را 
هم با چالش مواجه کرده است؛ چرا که سایر شرکت ها، حاضر 
به سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت هایی که محصوالتشان 
شامل قیمت گذاری دستوری می شود، نیستند. این به دلیل آن 
است که قیمت گذاری دستوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات، 
رویه سودآوری در شــرکت ها را مختل می  کند و خرید سهام 
شرکت هایی که مشمول قیمت گذاری دستوری می شوند برای 

سایر شرکت ها توجیه اقتصادی ندارد.
این موضوعی اســت که چند هفته پیش حســین قربان زاده، 
رئیس سازمان خصوصی سازی  نیز به آن اشــاره کرد و گفت: 
هم اکنون 2شــرکت ســایپا و ایران خودرو 2ســال است که 
مشمول ماده141 قانون تجارت هستند. قصه آنها این است که 
محصوالت آنها به قیمت واقعی فروخته نمی شود اما قرار است 
سهام این شرکت ها واگذار شود اما سؤال این است که کدام آدم 
عاقلی سهام شرکتی را که مشمول قیمت  گذاری دستوری است 

و روزانه زیان می دهد، خریداری می کند.
برهمین اســاس با توجه به آنکه پیش نیاز واگذاری سهام این 
دو شــرکت حذف قیمت گذاری دستوری اســت، تازه ترین 
خبر ها حاکی از آن اســت که دولت در حال بررسی وضعیت 
قیمت گذاری دستوری در این صنعت است؛ چراکه طبق فرمان 
رئیس جمهوری سهام این دو شــرکت باید هرچه سریع تر به 

بخش خصوصی واگذار شود.
آنطورکــه 2هفته پیش احســان خاندوزی، وزیــر اقتصاد به 
همشهری گفته بود: وزارت صنعت و اقتصاد در حال توافق برای 
اصالح رویه تنظیم گری یا رگوالتوری و چاره جویی درخصوص 
قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو هستند. او این موضوع 
را پیش نیاز اولیه خصوصی سازی  در صنعت خودرو سازی  اعالم 

کرده بود.
به دنبال این ســخنان، روز گذشــته نیز مدیــرکل خودرویی 
وزارت صمت 2شــرط حذف قیمت گذاری دستوری خودرو 

را اعالم کرد.

شرط حذف قیمت گذاری دستوری 
عبداهلل توکلــی الهیجانی گفــت: درخصوص رهاســازی و 
قیمت های دستوری باید 2نکته درنظر گرفته شود؛ یکی اینکه 
در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت ها نباید خیلی باال بروند 
که مزیت رقابتی در این صنعت از بین بــرود، بنابراین اگر در 
این صنعت محصوالت به دالیل مختلف زیان ده هســتند باید 
ریشه  های این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در 
یک کالس می تواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول 
است، در غیراین صورت قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت 

اشتباه است.
توکلی بیان کرد: همچنین باید بتوانیم برای بخش های مختلف 
بازار محصول داشته باشــیم یعنی برای خودروهای اقتصادی 
هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر 200میلیون تومان هم 
برنامه ای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از 
رده خارج شد، اغلب خودروسازان به خودروهای مونتاژی اقبال 
نشان دادند، چراکه حاشیه سود بیشتری داشته و با طبقه مرفه 
جامعه ســرو کار دارد. درحالی که باید قواعد گذاری به گونه ای 

باشد که برای همه بخش ها راه حل مناسب داشته باشیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پس وجود خودروهای 
اقتصادی و رقابت پذیر بودن محصوالت خودروسازان مقدمه ای 
برای برداشتن قیمت های دســتوری است، در غیراین صورت 
برداشــتن قیمت  های دســتوری نتیجه بخش نخواهد بود. او 
تأکید کرد: در بحث رقابت پذیری 2مسیر درنظر گرفته شد و 
وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیرشدن این صنعت معتقد 
است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این 
واردات نباید به گونه ای باشد که عواید آن به طبقه خاصی برسد. 
وارداتی که عواید آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده 

که دنبال شده است.

الگو برداری
او افزود: با الگوبرداری از بهترین مدل  هایی که در صنعت خودرو 
در دنیا وجــود دارد، باید یک نگاه آسیب شناســانه به وضعیت 
صنعت خودروی کشور داشت و آسیب های موجود را شناسایی 
کرد؛ در واقع اگر عارضه هایی مانند کیفیت پایین، قیمت باال و 
غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنــی و… را کنار هم قرار داده 
و به ریشه این مســائل توجه کنیم، به درستی به کمبود عنصر 
دانش بنیان در این صنعت پی می بریم. او با بیان اینکه مختصات 
فعلی در این صنعت، قابل دفاع نیست، گفت: با تکیه بر امکانات 
محیطی و پتانسیل های موجود، برای رسیدن به نقطه مطلوب 
برنامه ای در 3گام طراحی شــده تا این صنعت در کشور رقابتی 
شود. نخستین گام از برنامه یادشــده شامل ترمیم و تثبیت در 
جریان تولید اســت. توکلی افزود: گام دیگر شــامل یک برنامه 
پوســت اندازی پلتفرمی است که در نمایشــگاه تحولی که در 
شهریور ماه برگزار شد، 2مفهوم بن سازه ها و هم افزایی در صنعت 
خودرو نمایش داده شد. این دو مفهوم می تواند تغییر قواعد صنعت 

خودرو و دوره گذار )پوست اندازی پلتفرمی( را رقم بزند.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: آخرین گام تمرکز 
بر بازارهای صادراتی و ایجــاد مزیت های رقابتی برای صنعت 
خودرو کشور است. این برنامه به صورتی تنظیم شده که بتوانیم 
در کنار افزایش تولید، همزمان بحث کیفیت را نیز مورد توجه 
قرار دهیم. او تأکید کرد: زمانی می تــوان از وضعیت مطلوب 
در این صنعت دفاع کرد که در حــوزه قیمت، کیفیت و تولید 
رقابت پذیر شویم. در واقع توان تصاحب بازارهای منطقه ای و 
جهانی را داشته باشیم. در خودروسازی فرایند توسعه محصول، 
یک فرایند 3ساله اســت. اگر این فرایند در هر نقطه ای قطع 
شود و با خیالی خوش تصور کنیم با واردات محصول خارجی 
و بومی سازی  آن می توانیم دانش فنی را تصاحب کنیم، مسیر 

اشتباهی را طی کرده ایم.
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