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علی محسنی

کارشناس بازار سرمایه

صنعت دارو روزگار خوش��ی را س��پری نمیکند.
این ادع��ا را میتوان از آخری��ن صورتهای مالی
که ش��رکتهای صنعت ارائه کردهاند ،به روشنی
متوجه ش��د .در هفته نخست دیماه ،سه شرکت
این صنعت گزارشهایی را به سهامداران خود ارائه
کردند که حاکی از کاهش چش��مگیر سودآوری
نسبت به پیشبینیهای قبل بود .افت قیمت سهام
داروس��ازان اما مدتهاس��ت که ادامه دارد و این
روند نشان از آن دارد که بازار سهام پی به وضعیت
شرکتهای این صنعت برده است.
ش��رکت «داروس��ازی تولید دارو» در نامهای که
تاری��خ  6دیماه به س��امانه اطالعرس��انی جامع
ناشران بورس��ی ارس��ال میکند ،از علت کاهش
پیشبینی سودآوری خود میگوید .به گفته این
شرکت ،طی سالجاری کمبود شدید نقدینگی در
شرکتهای داروسازی رخ داده چون شرکتهای
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دستورالعملجدید
واردات خودرو ابالغ شد
ایسنا :معاون اول رئیسجمهور دستورالعمل
س��اماندهی و مدیریت واردات خ��ودرو را به
تمامی دس��تگاههای مربوطه از جمله وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ابالغ کرد.
در دس��تورالعمل جدی��د واردات خ��ودرو
تعرفهه��ای واردات این محصول نس��بت به
تعرفههای پیشین افزایش یافته است.
طب��ق ای��ن دس��تورالعمل ،تعرف��ه واردات
خودروه��ای س��واری ب��ا حج��م موت��ور تا
 ۱۵۰۰سیس��ی معادل  ۵۵درص��د ،واردات
خودروهای س��واری با حجم موتور  ۱۵۰۱تا
 ۲۰۰۰س��ی س��ی  ۷۵درصد و تعرفه واردات
خ��ودرو با حج��م موت��ور  ۲۰۰۱ت��ا ۲۵۰۰
سیس��ی برابر با  ۹۵درصد تعیین شده است.
همچنی��ن طبق دس��تورالعمل س��اماندهی
واردات خودرو ،واردات خودروهای س��واری با
ارزش بیش از  ۴۰هزار دالر ممنوع اعالم شده
است .همچنین همانند دستورالعمل پیشین
واردات خودروهای سواری با حجم موتور بیش
از  ۲۵۰۰سیسی همچنان ممنوع است .طبق
ایندستورالعملوارداتخودروتوسطاشخاص
حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در
صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش
بانمایندگیرسمیبراساسضوابطتعیینشده
از س��وی وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت
امکانپذیر است .در دستورالعمل جدید واردات
خودرو ،تعرف��ه واردات خودروهای هیبریدی
با حجم موتور پیس��تونی درونسوز جرقهای
احتراقی  ۱۵۰۱تا  ۲۰۰۰سیس��ی برابر با ۲۵
درصد و با حجم پیستونی درونسوز جرقهای
احتراقی  ۲۵۰۱تا  ۲۰۰۰سی سی ۲۵ ،درصد و
تعرفه واردات خودروهای هیبرید با حجم موتور
پیستونی درونسوز جرقهای احتراقی ۲۰۰۰تا
 ۲۵۰۰سیسی ۶۵ ،درصد تعیین شده است.
همچنین طبق ای��ن دس��تورالعمل واردات
خودروه��ای بنزین��ی -هیبری��دی با حجم
موتور بیش از  ۲۵۰۰سیسی بدون پایه برقی
صددرصد تعیین شده است .همچنین تعرفه
واردات خودروهای بنزینی -هیبریدی با حجم
موتور بیش از  ۲۵۰۰سیسی با پایه برقی ۹۵
درصد تعیین شده است.
طبق تبصره اعالمی در دس��تور العمل جدید
واردات خ��ودرو ،واردات خ��ودرو توس��ط
شرکتهای معتبر خارجی تولیدکننده خودرو
در صورت مشارکت در تولید خودرو یا قطعات
آن در داخل کش��ور به صورت سرمایهگذاری
مس��تقیم ط��رف خارجی یا س��رمایهگذاری
مشترک با طرف ایرانی معادل ۲۰درصد ارزش
تولیدات داخلی از محل سرمایهگذاری فوق به
تش��خیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت از
همان نشان تجاری مجاز خواهد بود و حقوق
ورودی آن  ۸۰درصد حق��وق ورودی تعیین
شده برای واردات خودرو خواهد بود.

فهرست خودروهای
سواری مجاز برای ورود به
کشور به روز شد
مه�ر :بهرغم عدم ابالغ دس��تورالعمل جدید
واردات خودرو ،اما فهرست خودروهای سواری
مجاز برای ورود به کش��ور در سامانه ثبتارش،
بهروز شده و اکنون  ۵۸مدل خودرو از بیامو تا
بورگوارد ،مجاز به واردات هستند.
مطابق با وع��ده محمد ش��ریعتمداری ،وزیر
صنع��ت ،مع��دن و تجارت ق��رار ب��ر این بود
که س��امانه ثبت س��فارش واردات خودرو از
چهارش��نبه هفت��ه گذشته(شش��م دیماه)
بازگشایی ش��ود ،اما هنوز این اتفاق رخ نداده
و سامانه ثبت سفارش همچنان مسدود است.
بهرغ��م عدم ابالغ دس��تورالعمل اما ،س��ایت
ثبتارش ،فهرس��ت جدی��دی از خودروهای
سواری مجاز برای واردات به کشور را بهروز کرده
اس��ت و بر این اساس ،زمانی که ثبت سفارش
واردات مجاز اعالم شد ،متقاضیان میتوانند در
این رابطه اقدام کرده و از مدلهای مجاز ،ثبت
سفارش برای واردات داشته باشند .در فهرست
۵۸گانه خودروهای س��واری مجاز به واردات،
برندهای��ی همچون کی��ا ،ب��یامو ،بورگوارد،
رنو ،نیسان ،تویوتا ،س��یتروئن ،سانگ یانگ،
میتسوبیشی و هیوندا بهچشم میخورند.
براساس این دستورالعمل جدید ،خودروهای با
حجم موتور باالتر از  ۲۵۰۰سیسی همچنان
اج��ازه واردات نخواهند داش��ت؛ ضمن اینکه
س��قف ارزش خودروها برای واردات ۴۰ ،هزار
دالر تعیی��ن ش��ده و واردات برای اش��خاص
حقیقی و حقوقی مجاز اس��ت .ع�لاوه بر این،
سقف تعرفه نیز  ۹۵درصد تعیین شده است.

تاثیرپذیری داروسازان از اختالل در طرح تحول سالمت
پخ��ش دارو مطالب��ات داروس��ازان را پرداخ��ت
نکردهاند .این اتفاق ناشی از مشکالتی است که در
اجرای طرح تحول سالمت ایجاد شده است .کمبود
نقدینگی موجب ایجاد توقف در تولید محصوالت
ش��ده تا کاه��ش ف��روش رخ دهد و س��ودآوری
افت کند .ش��رکت قدیمی تولید دارو که بیش از
 70درصد سهام خود را در اختیار سرمایهگذاری
البرز میبیند ،پیشبینی کرده اس��ت سال جاری
را با  12میلیارد تومان سود خالص به پایان برساند
درحالیکه سال گذشته  30میلیارد سود خالص
شناسایی کرده بود.
سرمایهگذاری البرز که زیرمجموعه گروه توسعه
اقتصادی تدبیر اس��ت ،در دو شرکت «داروسازی
فارابی» و «داروس��ازی س��بحان انکولوژی» نیز
س��هامدار است .این دو ش��رکت نیز در نخستین
هفت��ه دیم��اه اعالم کردن��د موفق نمیش��وند
پیشبینی قبلی خود از س��ودآوری سالجاری را
محقق کنند .داروسازی فارابی پیشبینی خود از
سود سال جاری را به  167میلیون تومان کاهش
داد درحالیکه در س��ال گذش��ته موفق شده بود

 62میلی��ارد تومان س��ود محقق کند! س��بحان
انکولوژی که در س��اخت داروهای ضدس��رطان
فعال اس��ت نیز پیشبینی خود از سودآوری را به
 2میلیارد تومان تقلیل داد درحالیکه پیشبینی
قبل  9میلیارد تومان بوده است.
هرچند حکایت تمام شرکتهای داروسازی این
چنین نیس��ت و برخی ش��رکتها حتی سودی
بیش از سال گذشته داش��تهاند اما افت فروش یا
کندی رش��د فروش (که بهطور معمول ساالنه در
شرکتهای صنعت دارو رخ میدهد) حکایت اکثر
قریب به اتفاق شرکتهای مهم فعال این صنعت
است .آنچه بیش از کاهش فروش به چشم میآید،
افزایش هزینههای مالی است .هزینههای مالی یا
بهمنظور توس��عه تولید و فروش رش��د میکند یا
کمبود نقدینگی حاصل از عدم دریافت مطالبات،
ش��رکتها را وادار به اس��تقراض از نظ��ام بانکی
(یا س��ایر منابع) برای تامین نقدینگی مورد نیاز
تولید میکند .حکایت امسال داروسازان اما بیشتر
مورد دوم است و نیاز به نقدینگی موجب استقراض
و رشد هزینههای مالی شده است.

گـــــــزارش

عکس :امین جاللی /
ایرنا

مهرآباد میزبان هفتمین و هشتمین هواپیماهای برجامی

قراردادخریدهواپیما
با 2فایناساروپاییوچینی
شركت
هواپیمایی
بوئینگ طبق
مذاكرات
انجامشده
متعهد است
تا  ۸هواپیمای
خریداریشده را
خود تأمین مالی
كند .در این راستا
اطمینان داریم
كه قرارداد این ۸
هواپیما به نتیجه
خواهد رسید
نگاه

جامعه فردا :هفتمین و هش��تمین هواپیماهای
برجامی صبح دیروز در مهرآباد به زمین نشستند.
پس از تحویل نخستین ایرباس برجامی که موجی
از شادی را با خود همراه کرد و سلفی با هواپیما را
به عکس روز تبدیل کرد ،حاال شمار هواپیماهای
جدی��د تحویل داده ش��ده به ایران ب��ه  11فروند
رسیده است.
قائممقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور بینالملل
درباره ورود هواپیماها و نحوه خرید آنها در جمع
خبرنگاران گف��ت :مدتزمان پرداخت اقس��اط
هواپیماهای خریداریشده هر  ۳ماه یكبار است و
طبق این قراردادها هواپیماها خود وسیله وامهای
اخذ شده بوده و دولت تضمینی برای آن نمیدهد،
چراكه تمامی اقساط به اتكای درآمد هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران از خود هواپیماها پرداخت
خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی،
اصغ��ر فخریه كاش��ان گف��ت :تأمی��ن مالی این

قرارداده��ا از س��ه منب��ع انجام میش��ود كه وام
اخذشده از صندوق توسعه ملی ،خود فروشندگان
متعهد و شركتهای لیزینگ از جمله آن به شمار
میروند.
او در ادامه تأمین مالی  ۱۲فروند هواپیمای ATR
باقیمانده از  ۲۰هواپیم��ای موجود در قرارداد را
بر عهده فروش��نده اعالم كرد و گفت :با این وجود
هماكنون در حال مذاكره با س��ایر ش��ركتهای
لیزینگ هستیم تا بتوانیم هزینه بخشی از این ۱۲
هواپیما را از این طریق تأمین مالی كنیم.
ای��ن مقام مس��ئول مدتزمان پرداخت اقس��اط
هواپیماهای خریداریشده را هر  ۳ماه یكبار اعالم
كرد و افزود :طبق ای��ن قراردادها هواپیماها خود
وسیله وامهای اخذ ش��ده بوده و دولت تضمینی
برای آن نمیدهد ،چراكه تمامی اقساط به اتكای
درآمد هواپیمای جمهوری اسالمی ایران از خود
هواپیماها پرداخت خواهد شد.
قائممقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور بینالملل

با اش��اره ب��ه ت�لاش ایرانای��ر جهت بازس��ازی
س��اختارهای مالی خود بیان كرد :این ش��ركت
هواپیمایی ب��ه دنبال افزای��ش درآمدها ،كاهش
هزینهها و تعیین و تكلیف صندوق بازنشس��تگی
خود ب��وده ،به همی��ن دلیل به تزری��ق منابع در
چارچوب قوانین موجود از سایر بخشهای وزارت
راه و شهرسازی در كوتاهمدت نیاز دارد.
به گفت��ه او« ،هما» از طریق ف��روش خدمات و یا
پیشفروش آنها به سایر دستگاهها در چارچوب
قوانی��ن درآمد مورد نی��از خ��ود را در این مدت
زمان كس��ر میكند ،ولی یقین دارد ب��ا توجه به
برنامهریزیهای انجامشده جهت افزایش درآمد
خود در سالهای آتی تأثیرات ناشی از این خدمات
پیشفروش را جبران خواهد كرد.
فخریه كاشان ادامه داد :مناقصه وعده داده شده در
خصوص فاینانس هواپیماهای برجامی هماكنون
برگزار و تعداد شركتهای باقیمانده  ۵مورد اعالم
شده بود ،ولی متأسفانه با بروز تهدیدات جدید در

انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی روبهرو شد.
با وجود هزاران میلیارد تومان انتش��ار اوراق برای
تامین منابع مالی طرح اما طرح تحول سالمت به
نقطهای رس��یده که موفق ب��ه پرداخت مطالبات
اجزای مختلف نظام درمان نمیشود و تاخیرهای
طوالنی مدت سبب ایجاد مشکل کمبود نقدینگی
شده است.
بهنظر میرس��د نظام تدبی��ر و برنامهریزی دولت
نیاز به بازبینی در این طرح دارد و میباید منابعی
مطمئنتر برای پیش��برد این ط��رح مهم دولت
تعریف کند.

به نظر میرس��د طرح تحول س�لامت به چالشی
بس��یار جدی برای دولت بدل ش��ده است .دولت
یازدهم موفق ش��د از اوایل فعالیت خود ،طرحی
موث��ر را در نظ��ام س�لامت کش��ور اج��را کند و
هزینههای درمان مردم را با کاهشی جدی مواجه
کند .گذش��ت زمان اما نشان داد هزینههای طرح
بیش از برآوردهای نخس��تین بوده و منابع مالی
مطمئن��ی برای پرداخت هزینهها تعریف نش��ده
است .دولت حتی برای تامین منابع مالی طرح به
اس��تقراض از بازارهای مالی روی آورد که با توجه
به ماهیت غیرتوسعهای استقراض ،این حرکت با

داروسازی فارابی داروسازی تولید دارو داروسازی سبحان
انکولوژی

درصد افت درآمد ششماهه اول سال
(مقایسه با دوره مشابه سال )95
درصد رشد هزینههای مالی (مقایسه با
دوره مشابه سال )95
سود خالص سال ( 1395میلیارد تومان)
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فضای بینالمللی این رقم به دو شركت كاهش
پیدا كرد كه بهرغم مش��كالت ب��ه وجود آمده
مذاك��رات همچنان در جریان ب��وده و مراحل
اولیه قرارداد انجام شده است كه امید داریم تا
پایان س��ال جاری قراردادهای نهایی با این دو
شركت به نتیجه برسد.
او در ادام��ه س��خنان خود از تحوی��ل  ۳فروند
هواپیمای ایرباس در سال  ۲۰۱۸به كشور خبر
داد و گفت :فاینانس این  ۳فروند هواپیما تقریبا
نهایی ش��ده و تنها تنظیم متن نهایی قرارداد
باقی مانده است.
همچنی��ن قائممقام وزیر راه و شهرس��ازی در
امور بینالملل اظهارداشت :شركت هواپیمایی
بوئینگ نیز طبق مذاكرات انجامش��ده متعهد
اس��ت تا  ۸هواپیمای خریداریش��ده را خود
تأمین مالی كند .در این راستا اطمینان داریم
كه قرارداد ای��ن  ۸هواپیما ب��ه نتیجه خواهد
رسید.
فخریه كاشان در خصوص شرایط به وجود آمده
ناش��ی از عدم پرداخت به موقع اقساط گفت:
قطعا در صورت عدم پرداخت اقس��اط مالكیت
هواپیما به بانك وامدهنده واگذار خواهد شد،
اما با توجه به برنامهریزی هما جهت بازس��ازی
س��اختار مالی تالش می شود تا تمامی اقساط
به موقع پرداخت شده و مشكلی در این زمینه
به وجود نیاید.
او در این راستا مجوز ارائهشده به هما برای اخذ
وام از صندوق توس��عه ملی را مربوط به دولت
گذشته دانس��ت و گفت :برای پرداخت اقساط
در این حوزه نیز یك س��ال تنفس به ش��ركت
هواپیمایی هما داده شده است.
این مقام مس��ئول در ادامه س��خنان خود دو
ش��ركت باقیمانده برای انج��ام فاینانس را از
یك كش��ور اروپایی و دیگری را از کشور چین
اعالم كرد و گفت :براساس مذاكرات انجامشده
تاكنون دلیلی برای ایجاد مش��كل در مس��یر
تأمین مالی قراردادها طی زمان پیشرو وجود
ندارد ،ولی با توجه به واقعیت امروز جهان باید
آماده برخورد با هر ش��رایطی باشیم .به همین
دلیل مجبور هس��تیم تا مذاكرات را در حالت
پویایی ادام��ه دهیم كه قطعا زمان بیش��تری
را ص��رف خواهد ك��رد .از س��ویی دیگر خود
فروش��ندهها متعهد به تأمین مالی تعدادی از
هواپیماها هستند كه این مسئله نیز باید مورد
توجه قرار گیرد.
فخریه كاشان همچنین در خصوص واگذاری
یك فروند هواپیمای ایرباس رایگان به كش��ور
نیز افزود :براس��اس مذاكرات انجامش��ده قرار
است قیمت یكی از هواپیماهای ایرباس بین ۹۹
هواپیمای دیگر تقسیم شود كه باتوجه به این
توافق زمان مشخصی برای تحویل این هواپیما
از ایرباس مشخص نشده است.
او در ادامه ب��ا تأكید بر اینكه انجام فاینانس در
خرید هواپیماه��ا از كمپانی گرانتر از فایناس
از بازار اس��ت گفت :آنچه كمپانیها به عنوان
فاینانس در قرارداد اع�لام میكنند به معنای

اختصاصی بودن آنها برای خود كمپانی است.
به همین دلیل نه تنها از فاینانس بازار گرانتر
بوده بلكه مدتزمان بیش��تری را تا  ۱۰س��ال
میطلب��د ،در حالی كه ما به دنب��ال فاینانس
با مدت زمان بیش��تری تا  ۱۵ ،۱۲و  ۱۸س��ال
هستیم.
قائممقام وزیر راه و شهرسازی در امور بینالملل
در بخش دیگری از س��خنان خود قراردادهای
هواپیماه��ای برج��ام تاكنون را ب��دون بیمه
اعالم كرد و گف��ت :قراردادهای مذكور زمانی
شامل بیمه میشود كه اجرای آنها با ضمانت
دولت باش��د .از آنجایی كه برای این قراردادها
تضمینی از س��وی وزارت دارایی وجود ندارد و
س آنها اجاره به شرط تملیك است
نوع فاینان 
شامل این بیمه نمیشود.
استقراض  20میلیارد تومانی برای حقوق
بازنشستگان هما

همچنین فرزانه شرفبافی ،مدیرعامل شركت
هواپیمای��ی جمه��وری اس�لامی ای��ران ،در
این نشس��ت خبری در خصوص كمك س��ایر
بخشهای وزارت راه و شهرسازی برای تأمین
هزینهه��ای ج��اری این ش��ركت بی��ان كرد:
هما در یك ماه گذش��ته ب��رای تأمین حقوق
بازنشس��تگان مجبور به دریاف��ت  ۲۰میلیارد
تومان از س��ازمان بن��ادر و دریانوردی ش��د.
هرچند كه با شرایط موجود در تالش هستیم
منابع مالی خود را تقویت كنیم ،باید با استفاده
صحیح و قیمتگذاری بلیته��ای پروازی به
افزای��ش درآمد خود و انج��ام تعهداتمان كه
قطعا حقوق برحق بازنشس��تگان هما خواهد
بود ایفای نقش كنیم.
او در ادامه از تحوی��ل تعداد هواپیماهای ATR
بیشتر در سال  ۲۰۱۸خبر داد و گفت :تحویل
تعداد دیگری از هواپیماهای بوئینگ و ایرباس
را نی��ز در دس��تور كار خود داری��م ،ولی طبق
برنام��ه موجود ت��ا پایان س��ال  ۹۶هواپیمای
جدیدی را وارد كش��ور نخواهیم ك��رد .اما در
سال  ۹۷ش��اهد ورود  ۸تا  ۱۰فروند هواپیمای
دیگر به آش��یانه هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران خواهیم بود.
او ب��ا تأکید بر اینکه نیازمند بازس��ازی ناوگان
منابع انس��انی و ساختار هما هس��تیم ،اضافه
کرد :باید اندیش��مندانه از ناوگان جدید بهره
ببری��م؛ با ورود ای��ن دو فروند  ATRمتوس��ط
س��ن ناوگان هما از  21.1س��ال به  20.2سال
کاهش یافت.
مدیرعامل ایرانایر به مزیتهای هواپیماهای
 ATRاشاره کرد و گفت :این هواپیماها نسبت به
مدلهای شبیه خود مزیت رقابتی دارد و دارای
برد کوتاه و امکان نشست و برخاست در اغلب
فرودگاهها با ایمنی باالست.
شرفبافی ادامه داد :ادامه داشتن پروازها به هر
شهر موجب توسعه اقتصادی هر شهر میشود و
همچنین در شرایط بحرانی نظیر زلزله صنعت
هوایی امنیت ایجاد میکند.

هشدار انجمن خودروسازان؛ فکری برای خأل بازار با توقف تولید پرتیراژها بکنید

خودروهای پرتیراژ استانداردهای جدید را پاس نمیکنند
جامع�ه فردا :هنوز یک س��ال به مهلت سازمان
اس��تاندارد ب��ه خودروس��ازان ب��رای تطبیق با
استانداردهای جدید باقی مانده اما بهنظر میرسد،
ترس از دست رفتن تولید خودروهای پرتیراژ به
دلیل ناتوانی در پاس کردن استانداردهای جدید
باعث ش��ده ت��ا البیهایی برای ادام��ه تولید این
خودروها ش��کل بگیرد .خودروسازان که پیش از
این بارها از زیر بار پاس کردن استانداردهای جدید
شانه خالی کرده و خودروهایی ناایمن ،قدیمی و
به دور از استانداردهای روز را راهی خطوط تولید
میکردند ،اینبار با تأکید و اصرار س��ازمان ملی
اس��تاندارد به رعای��ت اس��تانداردهای جدید در
کنار مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو روبهرو
ش��دهاند که ب��ا افزایش اس��تانداردهای اجباری
خودرو از  55اس��تاندارد به  85استاندارد ،تولید
خودرو را س��خت کرده و به قول��ی آخرین مهلت
را ب��رای تولی��د خودروهایی که بیش��ترین آمار
کش��تگان در تصادفات را به هم��راه دارد ،تعیین
کرده است.
در چنی��ن ش��رایطی دی��روز خب��ری مبن��ی بر
نامهنگاری انجمن خودروسازان با سازمان توسعه
و نوس��ازی صنایع منتشر شد که صراحتا از پاس
نشدن اس��تانداردهای جدید توسط خودروهای
پرتی��راژ و خداحافظی با ای��ن خودروها حکایت
داشت و نسبت به خألیی هشدار میداد که با توقف
تولید پرتیراژها در بازار خودرو احساس خواهد شد

و مسئوالن باید از حاال به فکر آن باشند.
در این باره دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران با
بی��ان اینکه مهلت خودروس��ازان ب��رای اجرای
کامل استانداردهای جدید ابتدای دی ماه ۱۳۹۸
اس��ت اظهار کرد که عمده خودروه��ای پرتیراژ
فعلی اس��تانداردهای جدید که از ابتدای دی ماه
 ۱۳۹۷اجرای آزمایشی آنها آغاز میشود را پاس
نخواهند کرد .طبق مصوبه شورای سیاستگذاری
خودرو ،تعداد اس��تانداردهای اجباری خودرو از
 ۵۵استاندارد به  ۸۵استاندارد افزایش مییابد.
احمد نعمت بخ��ش ،با بیان اینکه  ۹اس��تاندارد
جدید از ابتدای دی ماه امسال اجرایی شده است،
به ایس��نا توضیح داد :با اجرای این اس��تانداردها
تولید حدود  ۲۵مدل خودرو ک��ه امکان ارتقا به
اس��تانداردهای جدید را نداش��تند ممنوع شد.
البته بیش��تر این خودروها پیش از این از خطوط
تولید حذف شده و در برنامه تولید خودروسازان
قرار نداشتند.
او ادام��ه داد :اجرای  ۲اس��تاندارد جدی��د نیز ار
ل آینده آغاز میشود که احتماال
ابتدای تیر ماه سا 
خودروهای فعلی در حال تولید این  ۲استاندارد
را پاس خواهند کرد .اجرای  ۲۲استاندارد جدید
نیز از ابتدای دی ماه س��ال آینده آغاز خواهد شد
البته طبق مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو،
خودروس��ازان داخلی تا ابت��دای دی ماه ۱۳۹۸
مهلت دارند این استانداردها را اجرایی کنند.

نعمتبخش با بی��ان اینکه خودروه��ای پرتیراز
فعلی امکان پ��اس کردن  ۲۲اس��تاندارد جدید
را نخواهن��د داش��ت ،اظهار کرد :ای��ن خودروها
ش��امل پراید ،وان��ت پرای��د ،تیبا ،س��مند ،پژو
 ،۴۰۵پژو پ��ارس ،وانت آریس��ان ،وانت زامیاد و
وانت مزدا هستند.
او ادامه داد :در حال حاضر تیراژ تولید خودروهای
یاد شده حدود  ۸۰۰هزار دستگاه است که از رده
خارج ش��دن یکباره آنها ش��وک بزرگ��ی به بازار
خودرو وارد خواهد کرد و مصرفکنندگان دیگر
به خودروهایی با قیمتهای پایینتر دسترس��ی
نخواهند داشت.
دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران اف��زود :در آن
صورت تعداد زیادی از ش��رکتهای قطعهسازی
نیز ک��ه هماکنون قطعات خودروهای یاد ش��ده
را تولید میکنند با معضل متوقف ش��دن خطوط
تولید و عواقب بعدی روبهرو خواهند ش��د ضمن
آنکه تجربیات گذشته نش��ان میدهد که بالغ بر
هشت سال زمان میبرد تا تیراژ تولید خودروهای
جدید به  ۱۰۰هزار دستگاه برسد بنابراین در سال
 ۱۳۹۸خودروهای جدی��د نمیتوانند خأل از رده
خارج شدن خودروهای پرتیراژ فعلی را پر کنند به
همین دلیل تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها
در بازار خودرو به ه��م خورده و مصرفکنندگان
متضرر خواهند شد.
او ب��ا بیان اینکه  ۲۲اس��تانداردی ک��ه از ابتدای

دی ماه  ۱۳۹۷اجرای آزمایشی آن آغاز میشود
در خ��ود اتحادیه اروپا نیز بهط��ور کامل اجباری
نشده است ،اظهار کرد :خودروسازان اروپایی در
تولید خودروهای جدید خود ملزم به اجرای این
استانداردها هستند اما خودروهای فعلی در حال
تولید در اتحادیه اروپا مش��مول این استانداردها
نمیشوند ضمن آنکه درآمد س��رانه ما پنج هزار
دالر و درآمد سرانه کشورهای اروپایی  ۲۵تا ۴۰

هزار دالر است بنابراین اینکه ما خودروهای فعلی
در حال تولید را نیز مشمول استانداردهای جدید
بکنیم غیرمنطقی است.
نعمتبخ��ش گف��ت :این م��وارد در نام��های به
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)
اطالعرسانی شده تا متولیان سیاستگذاری صنعت
خودرو برای خأل بزرگی که بازار خودرو از دی ماه
 ۱۳۹۸با آن روبهرو خواهد شد فکری بکنند.

