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تحویل سالی یکجفت الستیک به صاحبان خودرو
معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت :مردم با مراجعه به سامانه جامع تجارت اطالعات شخصی
و خودروی خود را وارد کنند و پس از راستیآزمایی متقاضی درخواست خود را در سامانه ارائه میکنند و سالی
یکجفتالستیکتحویلمیگیرند.
حمید محلهای با بیان اینکه 2هزار عمدهفروش ،تولید  8تولیدکننده الستیک را توزیع میکنند افزود :بر اساس تصویب ستاد تنظیم بازار از
ابتدای مرداد امسال الستیک سواری باید در سامانه جامع تجارت ،نظاممند ثبت شود .وی گفت :ثبت تولید الستیک سواری در این سامانه،
حوالهای نیست .محلهای ادامه داد :الستیک نیمهسنگین و الستیک داخلی یا وارداتی که با ارز نیمایی تولید میشود باید از طریق سامانه جامع
تجارت توزیع شود .از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید و توزیع الستیک باید شفاف شود و بر این اساس سامانه جامع تجارت را برای ثبت تولید
انواع الستیک ایجاد کردیم .معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت اضافه کرد :تولید الستیک در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته و
 5ماه نخست امسال 604هزار الستیک وانتی تولید شده است .البته آنچه تا 24شهریور امسال در سامانه بهینیاب ثبت تولید شده 699هزار
و  988از این نوع الستیک بوده است.معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت ابراز کرد :اما در سامانه جامع تجارت تولید  71هزار حلقه
الستیک وانتی ثبت شده و هیچ الستیکی از این سامانه توزیع نشده است .ثبت در سامانه باید روزانه انجام شود ،زیرا در غیر این صورت،
نظارت بر توزیع آن امکانپذیر نیست .معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت افزود :مصرفکننده باید بداند الستیک کجا وجود دارد
که برای خرید به آنجا مراجعه کند .اگر برای ثبت الستیکهای نیمهسنگین در سامانه جامع تجارت با مشکل روبهرو هستیم میتوانیم آن
را با تعامل تولیدکنندگان برطرف کنیم.معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت علت اختالف قیمت الستیکهای دولتی با بازار آزاد را
دقیق اجرا نشدن در سامانه جامع تجارت دانست و اضافه کرد :زمانی که در سامانه ،الستیکی وجود ندارد مردم از کجا باید آن را تهیه کنند؟
وی گفت :با ثبت تولید الستیک در سامانه جامع تجارت تا پایان مهر حاشیه و تفاوت قیمت الستیک در بازار برطرف میشود .محلهای
ادامه داد :مردم با مراجعه به سامانه جامع تجارت اطالعات شخصی و خودروی خود را وارد کنند و پس از راستیآزمایی درباره وجود خودرو و
فعال بودن آن ،پیامک اهلیتسنجی برای آنها ارسال میشود.وی همچنین گفت :متقاضی بر این اساس درخواست خود را در سامانه ارائه
میکند و سالی یکجفت الستیک تحویل میگیرد.پ
داوود سعادتینژاد رئیس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک نیز در این برنامه با بیان اینکه نرخ دولتی الستیک رینگ  13بارز  543هزار
تومان و همین الستیک در بازار آزاد  920هزار تومان است گفت :برخی حوالی الستیک را از سامانه جامع تجارت میگیرند و آن را در بازار آزاد
میفروشند .وی افزود :الستیک نرخ آزاد یا از شهرستانها میآید یا الستیک حوالهای را میخرند و در بازار ،آزاد میفروشند .رئیس اتحادیه
صنف فروشندگان الستیک گفت :الستیکهای نیسانی از تیر سال  98بهوسیله اتحادیه توزیع میشد ،اما با الزامی شدن ثبت آن در سامانه
جامع تجارت برخی کارخانهها آن را وارد سامانه نکردند و برخی نیز به نمایندگیها دادند و آنها نیز نتوانستند از طریق سامانه بفروشند .وی
تصریح کرد :نمایندگیها الستیکها را در انبارها نگ هداشتهاند و هزینه انبارداری میدهند ،اما حق فروش ندارند و خریدار باید از سامانه ،حواله
بیاورد .رئیس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک گفت :سایزهای  13و  14و  15الستیک به فروش میرسد ،اما بقیه الستیکها خواب
دارند و به انبار بازمیگردند .وی تأکید کرد :هیچ کمبودی در الستیک سبک و سنگین نداریم ،اما سامانه جامع تجارت نتوانسته است آن را
عرضه کند .سعادتینژاد گفت :الستیکهای سنگین را از سامانه میگیرند و در بازار آزاد میفروشند ،زیرا الستیک یک سال و نیم در انبارها
مانده و تاریخ آن گذشته است و نتوانستهاند برای آن حواله صادر کنند.سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات نیز در این برنامه گفت :در
شش ماه نخست امسال  426پرونده به این سازمان ارجاع شده که  298پرونده ،صنفی و  128پرونده مربوط به قاچاق کاال و ارز بوده است و
حدود 7میلیارد تومان متخلفان جریمه شدهاند .وی افزود :مشکل الستیک در مدیریت توزیع این کاالست و الستیکها با قیمتهای دولتی
در فروشگاههای مختلف تفاوت دارند .رایگانی گفت :با توجه به اینکه الستیک بهاندازه کافی در بازار وجود دارد الزم است همان مدیریت
توزیع الستیکهای سنگین درباره الستیکهای سواری نیز انجام شود .مصطفی میرسعید قاضی ،رئیس انجمن صنعت الستیک ایران نیز
در این برنامه گفت :در سال  97شانزده میلیون و  300هزار ،در سال  98هجده میلیون و  500هزار حلقه الستیک تولید شد و در پنج ماه
نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تولید الستیک  26درصد افزایش داشته است و پیشبینی میکنیم تا پایان سال بیش
از  21میلیون حلقه الستیک بهمیزان نیاز بازار داخلی تولید شود .وی اضافه کرد :بهعلت گستردگی نمایندگیها و نبود سازوکار نمیتوانیم بر
توزیعالستیکنظارتکنیم،امابانرخمشخص،الستیکهارابافاکتوربهنمایندگیهامیدهیم.میرسعیدقاضیگفت:الستیکهایسنگین
از نیمه دوم سال  97در سامانه جامع تجارت ثبت شد ،اما ثبت انواع دیگر الستیک از مرداد امسال الزامی شده است .وی یادآور شد :بخش
خودروساز بهعلت نداشتن کد شناسایی نمیتوانند وارد سامانه جامع تجارت شود.

واحــد تولیدی قطعات خــودرو با حضــور بابک
ت معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت
دینپرس 
کشور و محســن صالحینیا معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران روز سهشنبه در شهرک
صنعتیسمنانافتتاحشد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان در حاشیه
افتتاح این طرح ،به رســانهها اعالم کــرد :این واحد تولیدی با
سرمایهگذاری ۲۳میلیارد و ۳۷۱میلیون ریالی به بهرهبرداری رسید.
حس ن آلبویه با بیان اینکه واحد صنعتی گیتی تامین صنعت ،تولیدکننده قطعات خودرو است ،افزود :ظرفیت تولید این واحد ساالنه بیش
از چهار میلیون و  ۷۰۰هزار دستگاه انواع سنسور خودرو است .مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان ادامه داد ۸۷ :نفر با
بهرهبرداری از این واحد صنعتی در شهرک صنعتی سمنان مشغول به کار شدند .وی تصریح کرد :این واحد تولیدی در زمینی به مساحت
ک هزار و  ۷۴۲مترمربع احداث شد و ساالنه بیش از  ۲هزار مترمکعب آب و  ۷۸هزار مترمکعب
چهار هزار و  ۶۲۰مترمرب ع با زیربنای ی 
گاز مصرف میکند .مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان ارتقاء کیفیت محصوالت و نوآوری در آن را از ضرورتهای
بازار رقابتی برشمرد و افزود :باتوجه به نقش صنعت در اقتصاد هر منطقه و اشتغالزایی پایدار ،علمی شدن تولید و پیاده سازی ایدههای نوآور
در صنایع استان سمنان ضروری است .معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور و صالحینیا معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سفر به استان سمنان عالوه بر بازدید از چند واحد صنعتی  ،در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید استان سمنان حضور خواهند یافت.

بندرلنگه قلب ترانزیت خودروی ایران
مدیر بنــادر و دریانوردی غرب هرمزگان از تخلیه و
بارگیری حجمی افزون بر  ۲۰هزار دســتگاه خودرو
طی نیمه نخست شهریورماه در بنادر و دریانوردی
بندرلنگه خبر داد و گفت :این بندر به عنوان قلب تپنده
ترانزیت خودروی ایران و چهار راه ترانزیت خودرو به
کشورهای آسیای میانه مورد توجه است.
قاسم عسکری نسب با اشاره به ترانزیت ۲۰هزار خودرو در نیمه
نخست شهریورماه سال جاری اظهار کرد :با بازگشایی مرزهای
کشورهایآسیایمیانهوالکترونیکیشدنمرزهایاقلیمکردستان
عراق ،ترانزیت خودرو در این بندر شتاب گرفته است .عسکری نسب خاطر نشان کرد ۲۰ :هزار دستگاه خودرو طی نیمه اول شهریورماه
امسال در بنادر و دریانوردی بندرلنگه تخلیه و بارگیری شد که این امر مبین این موضوع است که بندرلنگه بعنوان کانونی امن برای ترابری
دریایی و زمینی این کاال به کشور های آسیای میانه محسوب می شود.وی افزود :تالشهای کلیه ارگانهای همکار و کارگزاران بخش
خصوصی جایگاه نخست از حیث عملیات ترانزیت خودرو را در بین دیگر بنادر ایران به خود اختصاص داده است.این مقام مسئول با بیان
اینکه به صورت میانگین روزانه  ۲هزار دستگاه خودرو از  ۱۷فروند شناور لندینگ کرافت و باری کوچک (دوبه) و یک فروند کشتی رو -رو
در این بندر تخلیه می شود تصریح کرد :همین امر سبب شده بندر لنگه روزانه پذیرای حدود ۲۰۰دستگاه تریلر سواری کش و ۱۵۰دستگاه
کامیون جهت حمل این خودروهای ترانزیتی به کشورهای آسیای میانه باشد.به گفته عسکری نسب استفاده از توان فنی ۲۳شرکت کارگزار
ترانزیتی ،بهره گیری از موقعیت جغرافیایی و راهبردی و نیز ایجاد زیر ساخت ها و رو ساخت های الزم در این بندر ،بستری مناسب را فراهم
نموده تا به ازای هر سرمایه گذاری در این حوزه  ،با ایجاد اشتغال  ،معیشت  ۳۰تا  ۳۵خانوار تامین شود.

عامل اصلی گرانی خودرو در بازار ،دالل یا خودروساز

کمبود قطعات  ،هبانه افزایش قیمت خودرو

در یک هفته گذشته به دلیل افزایش قیمت خودرو
از خودروســاز تا بازار ،این سوال را مطرح کرده که
دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو چیست؟ برخی از
کارشناسان ریشه آن را در افزایش نرخ ارز و کاهش
تولید و توان قطعهسازان مطرح کردند .این درحالی
است که به تازگی گمانه زنیهای به دلیل کمبود عرضه
به بهانه کسری قطعه در خطوط تولید خودروسازان
به گوش میرسد .هرچند که صرفا یک شنیده بوده و
نمیتوان به آن استناد کرد ،اما پیشرفت این صنعت در
گرو کاهش تقاضا کاذب در بازار است.
شیوه جدید برای احتکار؟
یککارشناسصنعتخودروبابیاناینکهناقصنگهداشتنخودرو
می تواند یک استراتژی برای کنترل بازار باشد ،گفت« :باتوجه به
اینکه خودروسازان ،خودرو را با قیمت غیرقطعی به فروش میرسانند
و نرخ نهایی هم در زمان تحویل به مشتری اعالم میکنند ،این
پارامتر میتواند منجر به عدم رغبت خودروسازان برای تحویل به
موقع محصول به مشتری باشد .نمیتوان پذیرفت که محصول
خودروسازان به دلیل نبود قطعاتی مانند صندلی یا رو دری و ...در
کف باشد .اگر سرسیلندر ،پیشرانه یا اجزای موتوری تامین نشده و
خودرو ناقص باشد ،قابل پذیریش است».
حمیدرضا امیــری مقدم با اشــاره به اینکه احتمــال میرود
تولیدکنندگانخودروبااستفادهازجریانرسانهایخودروهایناقص
بازار را به سمتی که میخواهند هدایت کنند ،ادامه داد :خودروسازان
بزرگ کشور با در پیش گرفتن چنین سیاستی در نهایت مسئوالن
وزارت صمــت را مجبور به افزایش قیمت میکنند .بنابراین اگر
100هزار تومان هم خودرو افزایش قیمت داشته باشد ضرب در
5هزار دســتگاه خودرو میتواند سود قابل توجهی را نشان دهند.
این مهم سبب شده که خودرو ناقص یا غیرتجاری ابزاری برای
کنترل قیمت باشد .به طور مثال ایران خودرو درخواست افزایش
قیمت خودرو میدهد ،وزارت صنایع آن را در فرآیند تصمیم گیری
اعمال میکند ».وی افزود« :خودروسازان بزرگ کشور تا حدی
که بتوانند به بهانههای ناقصی قطعه خودروها را در پارکینگها
نگهداری میکننــد .از همین رو قطعاتی را ناقص میگذارند که
به محض دریافت مصوبه افزایش قیمت در کمترین زمان ،همه
خودروها را تجاری کنند .برخی از قطعه سازان نیز ممکن است در
این مساله همکار خودروساز باشند ،زیرا قطعهساز تابع اجرا دستورات
خودروساز است».

این کارشــناس صنعت خودرو بــرای کاهش اختالف قیمتی
خــودرو از کارخانه تا بازار ،راه حل واردات خودروهای ارزان قیمت
را مطرح کرد و گفت « :خودروسازان باتوجه به حمایت مطلق و
ممنوعیتکاملواردات،درحالیکطرفهاقدامکردنهستند.رفتار
شرکتهای خودروی با مصرف کننده یا مشتری به مثابه نادیده
گرفتن حقوق مصرف کنندگان است .با قیمت 600میلیون تومانی
دنا پالس توربوشــارژر اتوماتیک ،با ارز گران یورو  30هزارتومان
میتوان بهترین خودروهای دنیا را خریداری کرد».
شورای سیاستگذاری نیازمند به اصالح
امیری مقدم ادامه داد :شــورای سیاستگذاری صنعت خودرو در
وزارت صمت ،باید استراتژی اجازه واردات خودروهای سایزکوچک
کم مصرف را بدهد ،به واسطه این واردات میتوان بازار را مدیریت
کرد .در شــرایطی که شورای سیاســتگذاری صنعتخودرو که
نمایندگان صنعتخودرو در آن هستند وظیفه مدیریت بازار و تولید
را دارد اما به نظر میرسد هنوز نتوانسته به این بازار مسلط شود».
وی با اشاره به اینکه نیاز اســت واردات مدیریت شده و کیفی
باشد نه اینکه اجازه ورود هر خودروی را دهند ،اضافه کرد «:قوانین
واردات به نفع خودروهای لوکس و الکچری است ،زیرا این خودرو
برای افرادی سود دارد ،اما واردات خودروهای سبک و ارزان قیمت
سخت است .سیاست انتقال خودرو از خارج به داخل را باید دوباره
بررسی شود چراکه ناشی از رفتارهای انحصارگرایانه خودروسازان
است».
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد« :اگر بانک مرکزی نگران
خروج ارز است ،با ارز غیرصادراتی افراد مشروط بر اعالم منشا آن در
خارج کشور ،بتوانند خودرو وارد کنند .با این کار هم فشار بازار خودرو
کاسته خواهد شد و هم حجم زیاد سرمایه خارجی که منتظر هست
وارد ایران بشود ،زودتر تحقق یابد .دامنه افزایش قیمت خودروها
اغلب از سوی کسانی تشدید میشود که حجم ارز در خارج دارند اما
در محمل سوده میخواهند این عمل را انجام دهند و از واگذاری آن

بهشبکهبانکیباقیمتهایپاییناستنکافمیکنند».
وی ادامه داد«:ســوالی که باید مسئوالن و متولیان امر به آن در
صنعت خودرو پاسخ دهند ،این هست که خودروسازی در ده سال
گذشته رکورد تیراژ روزی ســه هزار خودرو را داشت و امروز چه
اتفاقی برای این صنعت رخ داده که درحالی که قطعهسازان برای
آن ظرفیت تولید داشتند اما اکنون دچار افول شدند .تحلیل رفتن
صنعتخودرو و قطعهسازی ناشی از سیاستهای اشتباه در آن بوده
که امروز رسیدن به آن تیراژ آرزو شده است».
درخواستخریدغیرواقعی
یکی دیگر از کارشناسان صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه خودرو
مانند دالر و ...نیســت و محدوده فیزیکی دارد ،گفت «:اگر قصد
احتکار داشته باشند ،تا حدی امکان پذیر و بیشتر از آن نمیشود.
بنابراین اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار دو مقوله متفاوت
است .خودروسازان و قطعه سازان از افزایش قیمت خودرو تولیدی
صحبت میکنند .مردم و مشتریان از نظر بازار خودرو در مورد آن
حرف میزنند ».اینکه هزینه تمام شده خودروساز که در محصول
نهایی مشخص میشود ،بحث اصلی است.
مرتضیمصطفوییبابیاناینکهبخشیازاینآشفتگیبازارخودرو
متاثر از ساختار کالن کشور است ،ادامه داد :به دلیل نوسان نرخ ارز و
محدودیت عرضه خودرو توسط دولت از سال  ،1395تنش در بازار
ایجاد شده است .ابتدا واردات خودرو را محدود مواجه شد و سپس
به طور کلی واردات را ممنوع کردند ،این سیاست همگام با تحریم
منجربه کاهش عرضه خودرو در بازار شــد .این کمبود عرضه و
ناتمامی در ساختار اقتصاد ایران سبب ایجاد تورم شد .از همین رو با
توجهبهاینکهمردمنیزنگرانکاهشسرمایههایشانهستندمنجر
به افزایش تقاضا سوداگرایانه از سوی مردم شد».
وی با اشاره به اینکه مردم با نگاه کاال مصرفی خودرو نمیخرند،
بلکه بلکه به دنبال حفظ سرمایهشان هستند اضافه کرد «:باید برای
تحلیل مناسب بازار خودرو مشکالت را به خوبی شناسایی کنیم.

چالش قیمت خودرو در بازار به دلیل عرضه نیســت ،خودروساز
هرچقدر تولید کند ،این تنشها را در بازار خواهیم داشــت .زیرا
خودروســاز به دلیل محدودیتهای تحریمی ،فنی و تکنولوژی
ظرفیت محدود تولید دارد .این را مشتریان م یدانند و تقاضا در بازار
واقعینیست».
ساخت بانک اطالعاتی تنها راه کنترل بازار
مصطفویی با مطرح کردن این موضوع که مشتریان با خودرو
همانند دالر برخورد میکنند و هرچقدر به این بازار خودرو تزریق
شــود باز هم اختالف قیمت وجود خواهد داشت ،ادامه داد «:اگر
پراید اکنون  100میلیون تومان است به  120میلیون تومان هم
خواهد رسید .متاسفانه دستگاههای سیاستگذاری ما تمایل به درک
این موضوع ندارند .عرضه کمک میکند ،اما مشکل عرضه نیست
زیرا قبل ســال  1397خودرو را کسی نمیخرید ،دولت نیز بسته
خروج از رکود را مطرح کرد .در آن بسته وام  25میلیون تومان به
مشتریان دادند .بنابراین هر بار عرضه را افزایش میدهند مشکل
اصلی تقاضا غیرحقیقی است ».وی بیان کرد «:راه حل این مشکل
مدیریت و سرکوب تقاضا غیرواقعی بوده تا به یک نیاز مصرفی از
سوی مشتری رسد .برای نیل به این هدف نیز نیاز به بانک جامع
اطالعاتی از معامالت بازار خودرو است .زمانی که مراجع قیمتی
در بازار حذف شوند ،قیمت گذاری نیز افزایش مییابد .در این فضا
مشتری با سردرگمی به دنبال خرید خودرو خواهد بود».
این کارشــناس صنعت خودرو با اشاره به سیاست خوب بانک
مرکزی در کنترل ایجاد حسابهای غیرواقعی اضافه کرد« :برای
افتتاح حساب به بانکی مراجعه کردم ،زمان افتتاح اعالم کردند چک
برگشــتی دارید و تا زمان پرداخت آن از افتتاح حساب برای شما
معذوریم .این درحالی است که چک متعلق به بانک دیگری بود،
این مورد سبب میشود حسابهای غیر واقعی افتتاح نشده و تقاضا
غیررسمی ایجاد نشود .این مهم با اشتراک گذاری اطالعات در
بانک مرکزی ایجاد شده است».
مصطفویی با اشاره به ضرورت استفاده از تجربیات بانک مرکزی
در صنعت خودرو ادامه داد «:میتوانیم سامانه مشابه آن را در صنعت
خودرو ایجاد کنیم .اگر سامانه اطالعاتی معامالت خودرو را داشته
باشیم ،میتوان پی برد که چه کسی با چه مشخصات قیمتی و...
خودرو خریداری کرده است .زمانی که سامانه کامل شد ،میتوان
با اجرای محدودیت برای کد ملی مانع از خرید و فروش بیش از
حد مجاز شد .زمانی که این سیستم اجرا شود تقاضا سوداگرایانه از
بازار حذف خواهد شد».
وی تاکی کرد «:در دنیا چنین سیستمی اجرایی میشود و زیر نظر
سازمانهایمالیاتیاست.بنابرایننیازاستچنینسامانهایتهیهو
به دست سازمانهای مالیاتی داده شود .در کنار آن باید سیاستهای
محدود کننده ،ممنوع کننده و عوارض را هم اجرایی کرد تا دست
سوداگران از این بازار کوتاه شود».

حتت هیچ شرایطی نباید مانع تولید و حتویل خودرو شد

رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور
ناجا گفت :اگر خودرو تولید داخل ،مشکل استانداردی
دارد که به خاطر شرایط تحریم امکان رفعش نیست با
اتخاذ راهکار موقت می توان آن را برطرف کرد.
ســرهنگ علی محمدی در بازدید از گروه خودروســازی سایپا و
فرآیندی که این مجموعه در تولید خودرو طی میکند ،تصریح کرد:
«این گروه خودروسازی با تمام توان و تالش در حال تولید خودرو
است تا بتواند عرضه و تقاضا را در محصوالت خود هماهنگ کند؛
این امر در شرایطی دنبال میشود که صنعت خودرو با تحریمهای
سختی روبرو اســت”.وی افزود« :صنعت خودرو به خاطر تحریم
با کمبود قطعه روبرو اســت و به همین دلیل خودروسازان در حال
برنامه ریزی هستند تا از این وضعیت عبور کنند ،گروه خودروسازی
سایپا هم با تمام توان در حال تکمیل خودروهای ناقص است تا با
تجاری سازی خودروها از التهاب بازار خودرو کم کند”.رئیس مرکز
شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا گفت« :تالش گروه
خودروســازی سایپا برای تأمین قطعه و تجاری سازی خودروهای
ناقص جای قدردانی دارد”.وی درباره شــماره گذاری محصوالت

جدید ســایپا ،تصریح کرد « :در گذشته افرادی که خودروی صفر
کیلومتر خریداری میکردند در مرکز شــماره گذاری نسبت پالک
شــدن خودروها اقدام میکردند ،اما از تیرماه سال جاری برای آنکه
شائبهای مبنی بر اینکه خودروی بدون پالک از کارخانه خارج شده
است پیش نیاید ،شماره گذاری در کارخانههای خودروسازی صورت
میگیرد”.سرهنگ محمدی گفت« :در جامعه چنین نگاهی وجود
داشت که خودروهای بدون پالک متعلق به گروه و افراد خاص است
و همین امر کارنامه کاری خودروسازان را زیر سوال میبرد لذا تصمیم
گرفته شد که دیگر خودروی صفر کیلومتر بدون پالک خارج نشود
و خریدار با خودروی پالک شده اجازه تردد داشته باشد”.رئیس مرکز
شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا در ادامه به خودروی
کوییک که اخیراً مدل اسپرت آن تولید شده است اشاره کرد و گفت:
«در گذشــته خودروی کوییک ساده بود و برای خریداران جذابیتی
نداشــت اما با تغییرات ظاهری که در این محصول صورت گرفت
اکنون جوان پسند شده و جوانان استقبال خوبی از خرید کوییک دارند؛
این امر اتفاق خوبی بود که توسط سایپا رقم خورده است؛ البته مدیران
سایپا اعالم کردند که قرار است کوییک اتوماتیک هم تولید شود که

این هم به طور قطع باعث خوشحالی متقاضیان این خودرو خواهد
شد”.وی با بیان اینکه گروه خودروسازی سایپا برای ارتقا محصوالت
خود گامهای خوبی برداشــته است ،افزود« :مرکز شماره گذاری و
تعویض پالک پلیس راهور ناجا از ورود هرگونه خودروی جدید به بازار
استقبالمیکند،هرزمانکهسازمانملیاستانداردوسازمانحفاظت
محیط زیست استانداردهای اجباری خودرو را تأیید کنند ،خودروها
پالک میشود و این مرکز به هیچ عنوان تصمیم گیرنده نهایی در
مورد استاندارد خودروها نیست ”.وی با بیان اینکه تحریم باعث شده
رعایت استانداردهای تکمیلی و مسائل زیست محیطی سخت شود،
افزود«:اگرخودروییبههردلیلیمشکلاستانداردیومحیطزیستی
داشته باشد باید در کمیته خودرو مطرح شود تا درباره آن تصمیم گیری
شود؛ شاید الزم باشد که راهکار موقت درباره برخی از خودروها دیده
شود که نمیتوانند استانداردهای حداکثری سازمان ملی استاندارد و
سازمان حفاظت محیط زیست را پاس کنند ”.رئیس مرکز شماره
گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا گفت« :تحت هیچ شرایطی
نباید مانع تولید و تحویل خودرو شد ،توقف در تولید و عرضه حتی
برای یک روز باعث التهاب و رشد قیمت خودرو خواهد شد

