
8

صنعت و تجارت
 sunday - 29 january 2023یکشنبه 9 بهمن 1401 - 7 رجب 1444 - شماره 6866

Industry & Trade

تالش برای رفع مشکل کامیون ها 
در گمرک آستارا

مرز آستارا  به دستگاه های مسؤول در  از دستور رئیس جمهوری  پس 
و دستگاه دیپلماسی جهت بررسی مشکل صف کامیون ها در این مرز، 

رئیس کل گمرک ایران از گمرک آستارا بازدید کرد.
به گزارش فارس، در پی صف طوالنی بیش از 1000 کامیون صادراتی 
و ترانزیتی در گمرک مرزی آستارا، محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک 

از این گمرک مرزی بازدید کرد تا مشکالت را از نزدیک بررسی کند.
محمد رضوانی فر بالفاصله پس از اتمام  برنامه های روز جهانی گمرک 
طبق دستور رئیس جمهور، به گمرک آستارا سفر و از قسمت مختلف 
این  گمرک از جمله محوطه در حال ساخت گمرک آستارا، پل مرزی 
مرزی  درب  و  اسکن  و  باسکول  ارزیابی،  سالن  مرزی،  درب  مشترک، 
خروج کامیون ها و پنجره واحد مرزی بازدید کرد و از نزدیک ضمن دیدار 
با کارکنان این گمرک که در روز تعطیل در حال خدمت رسانی به ارباب 

رجوع بودند از خدمات و زحمات آنها تقدیر و تشکر کرد.
رئیس کل گمرک ایران در این بازدید با اشاره به  دستور رئیس 
و  کشور  خارجی  تجارت  در  مرزی  مرتبط  دستگاه های  به  جمهور 
مرز  در  ها  کامیون  تردد  تسهیل  و  روانسازی  دیپلماسی جهت  دستگاه 
آستارا، به حضور خود در گمرک آستارا اشاره کرد و افزود: من بعد 
مراحل و روند پیشرفت پروژه های عمرانی، محوطه سازی و ساختمان 
حال  در  ایکس(  اشعه  با  کامیونی  تصویربرداری  )دستگاه  ری  ایکس 
ساخت این گمرک روزانه باید گزارش شود تا به طور مستمر تا اجرای 

کامل آن پیگیری شود.
رضوانی فر در ادامه بر تشکیل یک کارگروه ویژه با حضور معاونان 
گمرک در گمرک آستارا تاکید کرد تا مشکالت اصلی این گمرک به 

صورت میدانی و با حضور معاونان در این گمرک بررسی شود.

قیمت )تومان(نام محصول

 EF7 466/000/000              سمند

520/000/000              سورن پالس 3

TU5 554/000/000               پژو پارس

498/000/000              پژو 206 تیپ 3

R 316/000/000              کوییک

 S 328/000/000               کوییک

253/000/000               سایپا 151

537/000/000              وانت پادرا دوگانه

509/000/000              ون باری اینرودز 

1/695/000/000              فیدلیتی )7 نفره( 

469/000/000                کارا )دو کابین( 

2/200/000/000              دیگنیتی پرستیژ 

1/370/000/000              جک S5 جدید

 T8 1/500/000/000              کی ام سی

 J7 1/570/000/000              کی ام سی

K7 1/805/000/000              کی ام سی

 X55 1/200/000/000              ام وی ام

1/305/000/000              چری آریزو پرو 6 

2/360/000/000              فونیکس تیگو 8 

1/160/000/000                ام وی ام X55 پرو 

وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی درباره اعتبارات پیش بینی شده 
برای واردات خودرو در سال آینده ارائه کرد.

به گزارش تسنیم، سید رضا فاطمی امین درباره انتشار خبرهایی مبنی 

آینده،  سال  بودجه  در  خودرو  واردات  برای  دالر  میلیارد   2 پیش بینی  بر 
گفت: در بودجه این عدد وجود ندارد، این مبلغ ارتباطی به بودجه ندارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است بصورت کلی اعتباری 

که برای واردات خودرو در سال آینده پیش بینی می شود، بیشتر از امسال 
باشد؟ گفت: بله؛ ارز واردات خودرو بیشتر ارزهایی است که منشا خارجی 

دارند به این معنا که به بازار ارز کشور فشاری وارد نمی شود.

بودجه واردات خودرو برای سال آینده افزایش می یابد

در جلسه انجمن تولیدکنندگان فوالد
با مجلسی ها صورت گرفت؛

عدم افزایش 
نرخ گاز فوالد 

در بودجه ۱۴۰۲
اعالم  دنبال  به  که  است  معتقد  ایران،  فوالد  کنندگان  تولید  انجمن  دبیر 
آینده  سال  بودجه  در  برق  و  گاز  نرخ  پیرامون  فوالدسازان  دغدغه های 
مجلس با عدم افزایش ضریب نرخ گاز فوالد در بودجه 1۴02، بصورت 

کلی موافقت کرده است.
جلسه ای با حضور عبدالرضا مصری )نایب رئیس مجلس( و مصطفی 
طاهری )رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس( و اعضای هیئت رئیسه 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار شد؛ ضمن این جلسه، دغدغه های 
فوالدسازان در رابطه با نرخ گاز و برق در بودجه 1۴02 مورد بررسی قرار 

گرفت.
طبق اعالم انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به ایسنا، سید رسول خلیفه 
سلطانی- دبیر این انجمن - در رابطه با این جلسه، اظهار کرد: خوشبختانه 
نظر  به   شد،  عنوان  جلسه  این  در  که  مواضعی  و  مطروحه  استدالل های  با 
می رسد مجلس به طور کلی موافق افزایش ضریب نرخ گاز صنایع فوالد 
در بودجه سال آینده نیست؛ لذا انتظار ما این است که مجلس اجازه ندهد 
اسفنجی  تولیدکننده آهن  احیاء مستقیم  برای واحدهای  نرخ گاز  ضریب 

بیش از ۴0 درصد تعیین شود.
 قول مجلس برای پیگیری جدی اعمال 

ضریب ۱۰ درصدی نرخ گاز برای ذوب و نورد 
از  بسیاری  تعداد  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  صنعتی  مقام  این 
واحدهای فوالدی کوچک و متوسط به ویژه در بخش خصوصی به دلیل 
حداقل  با  یا  هستند  تعطیل  مناسب،  قیمت  با  اولیه  مواد  به  دسترسی  عدم 

قانون  تصریح  علیرغم  جاری  سال  در  متاسفانه  می کنند؛  فعالیت  ظرفیت 
این  احیاء،  برای سایر صنایع جز  نرخ گاز  بر ضریب 10 درصدی  بودجه 
اعمال  درصد   ۳0 القایی(  و  )قوسی  فوالد  ذوب  واحدهای  برای  ضریب 
شد؛ با توضیحاتی که در جلسه ارائه کردیم، نایب رئیس مجلس و رئیس 
کمیسیون صنایع و معادن قول داده اند اعمال ضریب 10 درصدی نرخ گاز 
قانون  تا در  پیگیری کنند  به طور جدی  را  نورد  و  برای واحدهای ذوب 
بودجه سال آینده به گونه ای نگارش و ابالغ شود که قابل تفسیر دلخواه 

برای سازمان ها و نهادهای مختلف نباشد.
در  نیرو  و  نفت  وزرای  با  مجلس  مذاکره   افزود:  سلطانی  خلیفه 
فوالدسازان در  انرژی  تامین  توجه محدودیت های  قابل  خصوص کاهش 
این مصوبات  پیگیری  برای  و عزم مجلس  داشته  مثبت  نتایج  آینده،  سال 
گاز  و  برق  قطعی  اثر  در  تولیدی  واحدهای  به  وارده  خسارات  جبران  و 

جدی است.
 اعطای تنفس چندماهه اقساط بانکی 
بیمه و مالیات فوالدسازان با قید فوریت

شده  مقرر  کرد:  تاکید  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  دبیر 
تولیدی  به واحدهای  تنفس چندماهه  اعطای  از جمله  انجمن  پیشنهادهای 

بررسی  مورد  فوریت  قید  با  مالیات  و  بیمه  بانکی،  اقساط  پرداخت  برای 
قرار گیرد تا در صورت لزوم برای تصویب در قانون بودجه سال آینده به 

کمیسیون تلفیق پیشنهاد شود.
انرژی  پایدار  تامین  راهکارهای  شدن  اجرایی  لزوم  به  اشاره  با  وی 
در  شده  مطرح  موضوعات  از  یکی  کرد:  اظهار  فوالد،  نیاز صنعت  مورد 
این جلسه، تسهیل فرآیند و اصالح مقررات برای سرمایه گذاری واحدهای 
و  کوچک  میادین  در  ویژه  به  گاز  صنعت  در  معدنی  و  فوالدی  بزرگ 
این  مقرر شد  موافقت مجلس،  و  ابعاد موضوع  تشریح  با  بود که  متوسط 
موضوع به صورت یک الزام مشخص در قانون بودجه 1۴02 گنجانده شود.

خلیفه سلطانی درخواست ورود مجلس برای حل و فصل پرونده های 
اعالم  جلسه  این  دیگر  موضوعات  از  را  فوالدی  واحدهای  تعزیراتی 
پرونده های  پیگیر  انجمن  که  است  سال  دو  از  بیش  کرد:  خاطرنشان  و 
بورس  در  مکفی  عرضه  عدم  آنچه  دلیل  به  که  است  فوالدی  واحدهای 
کاال اعالم می شود، دچار مسائل عدیده ای هستند. در این رابطه ضمن ارائه 
گزارشی به مجلس، خواستار آن شدیم که با همکاری نزدیک مجلس و 
موانع  رفع  نگاه  با  ویژه  مساعدت  و  رسیدگی  مورد  پرونده ها  این  دولت، 

تولید قرار گیرد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان با بیان 
اینکه ۴0 درصد ظرفیت تولید خالی است و این ظرفیت 
می تواند در اختیار صادرات قرار گیرد، گفت که ایران توان 

صادرات یک درصد از بازار مبلمان جهان را دارد.
حسین نوروزی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
ظرفیت تولید متغیر و وابسته به تقاضا در جامعه است، 
اظهار کرد: چرا که تولیدکنندگان برای بارانداز تولید 
می کنند، نه برای انبار. سال گذشته بیش از ۴0 درصد 
ظرفیت تولید خالی بود، اما طبیعتا این ظرفیت می تواند 

در اختیار صادرات قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مشکل اینجاست که اقتصاد ایران 

سیاسی است و صادرات به این راحتی انجام نمی شود، 
تصریح کرد: معموال کسانی که مبل صادر می کنند، در 
کشورهای دیگر فروشنده دارند. در غیر این صورت به 
راحتی نمی توان مبل ایرانی را به کشورهای اروپایی و 

سایر کشورها برد.
نوروزی با بیان اینکه ظرفیت و توانمندی صادرات 

مشکل  اما  گفت:  دارد،  وجود  مبلمان  صنعت  در 
اینجاست که ارتباط الزم برای صادرات وجود ندارد.

و  تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
صادرکنندگان مبلمان  برنامه ریزی اتحادیه در شرایط 
عادی پیش از تحریم ها این بود که در یک دوره پنج 
ساله صادرات مبلمان بدون مواد اولیه و ماشین آالت به 

میانگین ساالنه 200 میلیون دالر برسد. البته ایران توان 
صادرات یک درصد مبلمان جهان را دارد.

ایران  مبل  صادرات  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
کمتر از ۶0 میلیون دالر در سال است.

اتحادیه  رئیس  عباسی،  هم  جاری  سال  اوایل 
درودگران و مبل سازان تهران، گفته بود که صادرات 
ایران می تواند حدود 10 برابر شود. همچنین با توجه به 
تحریم ها باید کشورهای اطراف مثل عراق، افغانستان، 
گرجستان، ارمنستان، سوریه و غیره هدف قرار گیرد و 
این کشورها به مبل ایران نیاز دارند، اما چین و ترکیه 

بازارهای ایران را در این کشورها گرفته اند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان مبلمان:
۴۰ درصد ظرفیت تولید مبلمان خالی است

نشان می دهد  ماهه سال جاری  بزرگ طی ۹  آمار عملکرد خودروسازان 
که ایران خودرو و سایپا )و پارس خودرو به  عنوان زیر مجموعه سایپا( در 
مجموع بالغ بر ۷۷۷ هزار دستگاه خودرو تولید کرده  و بالغ بر ۸۳۶ هزار 

دستگاه هم در مدت مذکور سال جاری فروخته اند.
به گزارش ایسنا، بررسی آمار و صورت های مالی اعالم شده توسط 
نشان  سایپا(  مجموعه  زیر  عنوان  )به   پارس خودرو  و  سایپا  ایران خودرو، 
این  توسط  در کشور  تولید خودرو  میزان  امسال  ماهه   ۹ در   که  می دهد 
خودروسازان به ۷۷۷ هزار و ۷۹1 دستگاه رسیده و برای ۸۳۶ هزار و ۷۶0 

دستگاه خودرو فاکتور مالی ثبت شده است.
گفتنی است که طبق ادعای خودروسازی همه تولید خودروها کامل 
و بدون ناقصی هستند. ضمن اینکه بخشی از ناقص های پیش از سال جاری 
فزونی  علت  است؛  تجاری سازی شده  و  تکمیل  و  قطعه  تامین  مدت  طی 

آمار فروش به آمار تولید نیز همین موضوع است.
 ایران خودرو بیش از ۴۲۱ هزار دستگاه تولید 

و ۴۴۰ هزار و ۳۷۱ دستگاه فروخت
در مجموع ۹ ماه سال جاری گروه صنعتی ایران خودرو ۴21 هزار و 

۵0 دستگاه خودرو تولید و ۴۴0 هزار و ۳۷1 دستگاه فروخته است.
مذکور  مدت  طی  ایران خودرو  صنعتی  گروه  تولیدهای  مجموع  از 
2۵۸ هزار و ۴۷۸ دستگاه از محصوالت خانواده پژو تولید و 2۷۳ هزار و 

2۹۶ دستگاه از این خودروها فروخته شده است.
ایران خودرو ۵۵ هزار و ۴۵۹ دستگاه از محصوالت خانواده سمند در 
۹ ماهه 1۴01 تولید کرده و برای ۵2 هزار و ۳0۵ دستگاه از این محصوالت 

فاکتور فروش صادر کرده است.
همچنین در این مدت، ۵۶ هزار و ۸۴۵ دستگاه دنا، 20 هزار و ۴1۴ 

دستگاه رانا و 1۴ هزار و ۹۴۴ دستگاه تارا در این شرکت تولید شده که به 
ترتیب ۵۷ هزار و ۶2۳ دستگاه دنا، 2۹ هزار و ۳۳۶  دستگاه رانا و 1۳ هزار 

و ۶11 دستگاه تارا فروخته شده است.
تنها فروش خودروی تاراست که از میزان تولید آن در ۹ ماهه سال 

جاری کمتر است و 1۳۳۳ دستگاه تولیدی، تجاری نشده است.
پایان  تا  امسال  ابتدای  از  نیز  مونتاژی  محصوالت  در  خودرو  ایران 
و 2۶۷ دستگاه  هزار  و 11  تولید  هایما  و ۶21 دستگاه  هزار  ماه، 11  آذر 

تجاری سازی کرده است.
به  مدت  این  در  خود  تولید  آمار  در  صنعتی  گروه  این  اینکه  ضمن 
تولید ۳2۸۹ دستگاه از سایر محصوالت ایران خودرو اشاره کرده که 11۹۸ 
دستگاه آن تولیدی آذر ماه است و 2۹۳۳ دستگاه هم در مجموع ۹ ماهه 

فروخته است.
 سایپا ۲۵۷ هزار و ۴۵۳ دستگاه تولید 

و ۲۹۱ هزار و ۴۸۳ دستگاه فروخت
در  جاری  سال  مذکور  مدت  در  نیز  سایپا  خودروسازی  گروه  در 
به  میزان  این  از  تولید شده که  مجموع 2۵۷ هزار و ۴۵۳ دستگاه خودرو 
ساینا  )تیبا،   X200 خانواده  خودروهای  دستگاه   2۷۴ و  هزار   201 ترتیب 
و کوییک(، ۳2 هزار و ۷۳ دستگاه سهم وانت های سایپا، 2۴ هزار و 1۶ 
دستگاه سهم شاهین و ۹0 دستگاه سایر محصوالت این شرکت )مربوط به 

ماه های پیش از شهریور( بوده است.
در مقابل از ابتدای فروردین 1۴01 تا پایان آذر ماه، گروه خودروسازی 
سایپا 2۹1 هزار و ۴۸۳ دستگاه خودرو تجاری سازی کرده است که از این 

میزان 2۳۴ هزار و ۹0۵ دستگاه تیبا، ساینا و کوییک است.
به وانت های 1۵1 سایپا، 22  متعلق  به ترتیب ۳۳ هزار و ۳۶2 دستگاه 

هزار و ۹۸۹ دستگاه از شاهین ها و 22۷ دستگاه از دیگر محصوالت سایپا 
فاکتور شده است. همه 22۷ دستگاه از سایر محصوالت فروخته شده سایپا 
مختص مرداد و شهریور است )22۵ دستگاه از سایر محصوالت سایپا در 

مرداد ماه و دو دستگاه هم شهریور ماه تجاری شد(.
 پارس خودرو ۹۹ هزار و ۲۸۸ دستگاه تولید 

و ۱۰۴ هزار و ۹۰۶ دستگاه فروخت
در نهایت نیز، شرکت پارس خودرو به عنوان زیر مجموعه گروه سایپا 
در مجموع ۹ ماهه نخست امسال، ۹۹ هزار و 2۸۸ دستگاه خودرو تولید و 

برای 10۴ هزار و ۹0۶ دستگاه، فاکتور فروش صادر کرده است.
این مدت ۵2 هزار و  پارس خودرو در  تولیدی  تعداد خودروهای  از 
۶۵۵ دستگاه سهم محصوالت گروه Q200 بوده و فروش ۵۸ هزار و 2۵۸ 

دستگاهی را ثبت کرده است.
همچنین در مدت مذکور ۴۴ هزار و ۳2۸ دستگاه کوییک معمولی 
S )تولید سه ماهه اول( و 1۴11 دستگاه  دنده ای، 1۹۴ دستگاه کوییک 
 ۴۴ دقیقا  برای  ترتیب  به   است.  شده  تولید  پالس  اتوماتیک  کوییک 
 1۹۴ دنده ای،  معمولی  کوییک  محصوالت  از  دستگاه   ۳2۸ و  هزار 
پالس  اتوماتیک  کوییک  دستگاه   1۴11 برای  و   S کوییک  دستگاه 

فاکتور مالی ثبت شده است.
پارس خودرو همچنین تولید و فروش ۷00 دستگاه خودرو ساینا را در 

عملکرد ۹ ماهه 1۴01 ثبت کرده است.
کرده  تولید  هم  پراید  بدنه  دستگاه   ۷1۷ مدت  این  در  پارس خودرو 
که تاکنون فروشی هم نداشته است. ضمن اینکه این گروه خودروسازی 
فاکتور و تجاری سازی پنج دستگاه از برلیانس ها و 10 دستگاه از رنوهای 

تولیدی سال های پیش از 1۴01 را در آمار ۹ ماهه خود ثبت کرده است.  

بهتر نیست مسئولین درباره خودرو دیگر سخن نگویند؟

بررسی شیوه تعیین قیمت 
پایه خودروهای وارداتی 

در بورس کاال
گفت:  صمت  وزارت  خودرویی  صنایع  دفتر  مدیرکل 
قیمت پایه عرضه خودروهای وارداتی در بورس کاال با 
احتساب قیمت ارزی خودرو، سود بازرگانی علی الحساب، 
حقوق گمرکی، هزینه     های حمل و سایر هزینه های قابل 

قبول واردکننده و سود منصفانه، تعیین شده است.
عبداله توکلی الهیجانی در گفت وگو با فارس، در 
رابطه با نحوه تعیین سود بازرگانی خودروهای وارداتی 
و قیمت پایه عرضه این خودروها در بورس کاال، گفت: 
صورت جلسه الحاقی کارگروه اقتصادی واردات خودرو 
ناظر به تعیین سود علی الحساب بازرگانی برای تعیین قیمت 
پایه خودروهای وارداتی در بورس کاال است ؛ نکته مهم 
این است که فرایند عرضه خودروی وارداتی در بورس 
به این صورت است که ابتدا قیمت پایه عرضه در بورس 

بر اساس سود بازرگانی علی الحساب )طبق جدول پایین(  
سازمان  موازین  اساس  بر  مهم  این  که  می شود  تعیین 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می شود.
وی اظهار داشت: بنابراین قیمت پایه عرضه در بورس 
شامل قیمت ارزی خودرو، سود بازرگانی علی الحساب، 
حقوق گمرکی، هزینه     های حمل و سایر هزینه های قابل 

قبول واردکننده و سود منصفانه تعیین شده است.
توکلی الهیجانی افزود: پس از آن خودرو بر اساس 
قیمت پایه تعیین شده در بورس کاال عرضه می شود و سپس 
مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه 
تعیین شده به عنوان سود قطعی بازرگانی در نظر گرفته خواهد 
شد. بنابراین نمی توان سود علی الحساب تعیین شده در این 
جدول را با شرایط پیشین مقایسه کرد، زیرا این جدول تنها 
تعیین کننده سود علی الحساب بازرگانی به منظور تعیین قیمت 
پایه عرضه در بورس است. حال آنکه سود قطعی بازرگانی 
پس از فروش خودرو در بورس و اخذ مابه التفاوت قیمت 

فروش و قیمت پایه تعیین شده اخذ می شود.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با تاکید بر 
اینکه رویکرد غالب در عرضه خودروهای وارداتی، رقابتی 
کردن بازار خودروی داخل از طریق عرضه خودروها با قیمت 

پایه کمتر در بورس کاال است، گفت: به همین دلیل سود 
علی الحساب بازرگانی تقلیل داده شده تا خودروهای وارداتی 

با قیمت پایه کمتر در بورس کاال عرضه شوند.
وی تصریح کرد: این تعرفه ها به طرز هوشمندانه ای 
تنظیم شده است تا خودروهای داخلی به معنای واقعی 
باال،  داخلی سازی  میزان  با  خودروهایی  یعنی  کلمه، 
همچنان از مزیت رقابتی مناسبی هم از منظر خودرو و 

هم از منظر قطعه، برخوردار باشند.
یک  مثال  عنوان  به  داشت:  اظهار  الهیجانی  توکلی 
خودروی داخلی 1۵00 سی سی با میزان داخلی سازی باالی 
۴0 درصد عمال تعرفه 10 درصدی را می پردازد، حال آنکه 
 2۵ میزان  به  وارداتی  خودروی  یک  علی الحساب  تعرفه 
درصد در نظر گرفته شده است، غیر از آنکه سایر عوارض 
از  بیش تر  درصد  به 1۵  نزدیک  وارداتی  خودروهای  در 
خودروهای تولید داخل است. بنابراین سعی شده تا ضمن 
کشور،  خودروی  بازار  کردن  رقابتی  سمت  به  حرکت 

دغدغه های مرتبط با حمایت از تولید داخل نیز لحاظ شود.
وزارت  تحولی  برنامه  در  اگرچه  داشت:  اظهار  وی 
صنعت، معدن و تجارت رقابتی شدن محصوالت داخلی از 
طریق توسعه محصوالت مبتنی بر بن سازه های بومی و البته 

با عمق ساخت داخل باال، اهمیت فراوان دارد، اما باید دقت 
داشت در چند سال اخیر خودروهایی با عمق داخلی سازی 
پایین، حتی کمتر از 20 درصد به نام تولید داخل در کشور 
عرضه شده است که نه تنها ارزش افزوده مناسبی چه از منظر 
اشتغال و چه از منظر رقابت پذیری ایجاد نکرده اند، بلکه با تولید 
در مقیاس کم و با قیمت باال، صرفا موجب شده اند که حقوق 

مصرف کنندگان خودرو تضییع شود.
تا  می رود  انتظار  بنابراین  داشت:  اظهار  وی 
از  را  باال  داخل  ساخت  مزیت  نیز  مصرف کنندگان 
با کیفیت داخلی  طریق دسترسی به محصول رقابتی و 
حفظ کنند و قرار نیست که حفاظ های تعرفه ای مانع از 

ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور شود.
گفت:  صمت  وزارت  خودرویی  صنایع  مدیرکل 
رویکرد دیگر حاکم در تنظیم این تعرفه ها این است که 
خودروهایی که حجم موتور کمتر و مصرف سوخت پایین تر 
دارند، با قیمت کمتر به دست مشتریان برسد. که این هم نکته 
مهمی است که در این دوره از واردات به آن توجه شده است، 
حال آنکه در سال های گذشته به جای رقابت، عمال رقابتی بین 
خودروساز داخلی و واردکنندگان شکل نمی گرفت، یعنی 
واردات سبب رقابتی شدن بازار خودروی کشور نمی شد. 


