فراز و فرود دنیای خودرو در سال 96
مرجان اسالمی فر
روزنامهنگار

روزهای بهتری برای صنعت خودرو در ســال 96متصور
بودیــم ،اما بــه روزهــای پایانی ســال که رســیدیم یک کلمه
ل جــاری بزرگترین
ماند ،افســوس .تصور بــر این بود که ســا 
قراردادهایخودروییامضاخواهدشــدوفضایپسابرجام
شــرایطیرافراهــمکردهاســتکــهصنعتخودروبهرشــد
و بالندگی برســد،اما تفاهم با دو خودروســاز فرانســوی تنها
عایدی شــرکتها از فضای پســابرجام بود کــه البته تنها پژو
توانســت کار خود را آغاز کند و مابقــی مجموعهها را در کش
و قوس قرارداد و در ایجاد سایت خودروسازی ماندند .ایران
خــودرو در مرحله اول تولید پــژو 2008را آغاز کرد و بناســت
خودروهای 301و 208هم ســال آینده به تولید انبوه برســد.
تولید نخســتین خودروی پســابرجامی که تنها تــا 22درصد
داخلیسازیشدهاست،چالشهایمتعددیدارد.مهمتر
آنکه این خودرو از برنامه و پیش فروش صورت گرفته عقب
مانده است و معلوم نیست متقاضیان تا کی باید صبر کنند
تــابهخودروهایخودبرســند.قیمتهمازدیگرمشــکالت
ایــن خــودرو اســت.ایران خودروییهــا ترجیــح میدهنــد
قیمت این خــودرو را بیش از 100میلیون تومان تعیین کنند
امــاورودوزارتصنعــتدرایــنبخشمانع ایناتفاقشــد
و هــزار و 700خــودروی تحویــل داده شــده با حــدود قیمت
100میلیونتومانبهمشتریانرسید.تولیدآزمایشیپژو301
هم امسال شــروع شد حال باید دید این خودرو بعد از تست
نهایی چــه زمان به تولیــد انبوه میرســد.خودروی 208هم
سالآیندهقراراستتولیدشود.
مجموعــه دیگــری کــه توانســت از فضــای پســا برجــام
اســتفاده کند سازمان گســترش و نوســازی بود .این سازمان
بــا رنــو وارد مذاکــره شــد و ماحصــل آن تفاهــم بــرای تولید
دو خــودرو داستر-ســیمبل بــود ،البتــه در مــورد کوئیــد هم
حــرف و حدیثهایی مطرح اســت؛ از آنجا که بــازار ایران به
دنبــالخودرویارزانقیمتاســت «کوئیــد»یکیازبهترین
گزینههایمیزمذاکرهاست.
طی ســا 
لجاری بارها این ســازمان توسعهای اعالم کرد
که قــرارداد اجرا میشــود امااجرایی شــدن آن هر بــار به ماه
وهفتههــایآینــدهموکولشــدوآخرینخبرها( 10اســفند)
هــمحکایتازآنداشــتکهمیتــواناینقــراردادرانهایی
دانست.ســازمان گســترش و نوســازی در برخــی از بندهای
قرارداد با رنو دچار ابهام شده است و هنوز طرفین به دیدگاه
مشــترکنرســیدهاند.ســیتروئنهمکهقراراســتباســایپا
همــکاری کنــد ،اردیبهشــت ســال  97را هدفگــذاری کرده
اســت  ،البتــه دو مــاه از برنامه عقب اســت و اگر خوشــبینانه
فعالیتها جلو برود میتوان نخستین تولید مشترک سایپا
و ســیتروئن را کــه ســالهای خیلــی دور با تولید ژیان شــروع
شــد تیرماهببینیم.دراینمیانفولکسواگننیمنگاهیبه
شرکتهای خصوصی انداخته و ترجیح داده است به جای
همکاری مشــترک (تولید خودرو)با ماموت در مورد فروش
خودروهایــش بــه تفاهم برســد ،البتــه فــروش خودروهای

تیگوان و پاســات هم بعد از 17ســال میخواهــد در کارنامه
فولکــس واگن ثبت شــود .خبرهای درگوشــی حکایت از آن
داردکهاینمجموعهبعدازبستهشدنسایتثبتسفارش
خودرو نسبت به تولید مشترک عقب نشینی کرده است .به
هر ترتیب مامــوت در زمینه تولید خودروهای ســواری هیچ
کارنامــهاینداردوبراینخســتینبارمیخواهــددرفروش
محصــوالتفولکسواگنآســتینبــاالبزندوپــسازآناگر
طبــق پیشبینیهــا حرکــت کردند بــه تولید مشــترک هم
برســند.کرمانموتورهمباحرکتالکپشــتیخودبهسمت
هیوندای رفته است و اکنون با کمترین درصد داخلیسازی
بــا این غــول کــره جنوبــی همــکاری میکند.کارشناســان از
یســازی  6درصــدی صحبــت میکننــد ،امــا کرمــان
داخل 
موتوریهــاایــندرصــدرا حــدود 25درصــدمیداننــد؛ در
مونتاژمحصوالتچینیهمهمکاریهاازمدتهاقبلآغاز
شده اســت،اما چینیها اصرار بر آن دارند که خودشان کپی
کارهســتندوتواناییانتقالدانشفنیندارند.بااینتفاسیر
درهمکاریهایمشــترکخودروســازاننتوانستندکارنامه
خوبــیرابــرجایبگذارنــدواینبرایکســانیکهپیشبینی
ســال  96را کــرده بودنــد بســیار شــوک آور بود.کارشناســان
خودرو ،اواخر ســال 95نوید روزهایــی را میدادند که تعداد

چطــور از مــا میخواهیــد ســمند و تیبــا را باالتر از بنــز کنیم؛
با کش و قوسهای فراوان باالخره زور خودروســازان چربید
وســازماناســتانداردقرارشــدهاســتانداردهاییکــهبنزهم
آنهــا را ندارد حذف کند .لذا ســال آینده اســتانداردهای85
گانه تقلیل پیدا میکند .خودروســازان ب ه دنبال آن هســتند
کهپروندهارتقایاســتانداردحداقلتاســال 98بســتهشود،
اما طبق پیشبینی اســتانداردیها سال 97بیش از 16مدل
خودروکنارگذاشتهخواهدشد.
وقتیقیمتهاجهشمییابد
نکتــهدیگریکــهدربــازارخودروکشــورمان اتفــاق افتاد
و باعــث تعجــب همگان شــد جهــش قیمــت خودروهای
خارجــی و افزایش قیمــت خودروهای داخلی بود .ســر نخ
جهــشقیمــتخودروهــایخارجیکــهاز 30میلیــونالی
 200میلیونتومانبودبهبســتهشــدنسایتثبتسفارش
خودرومیرســد.اوایلدیماهتعرفــهجدیدوارداتخودرو
و بندهای مرتبط با واردات ابالغ شد .ب ه طور متوسط تعرفه
واردات خــودرو بیــن 30تــا 40درصــد افزایش پیدا کــرد .در
این میان خودروهــای هیبریدی که زمانی نورچشــم دولت
بودند(تعرفــه 5درصــد) هــم مورد غضــب واقــع و تعرفه
 25درصدیبرایآنهاوضعشــد.همیننگرشباعثشــد

زیادیازشــرکتهایخودروییبهایــرانبیایندوروندتولید
خودرودرکشورمانتغییرکند.
25خودروازردهخارجشد
اتفــاق مهــم دیگــری کــه در صنعــت خــودروی کشــور
رقــم خورد کنار گذاشــتن 25مدل خــودرو در اوایــل دی ماه
بود .شــاید پیــش از این ســازمان ملــی اســتاندارد زورش به
خودروسازان نمیرسید و هر بار که اراده کاری را میکرد باید
مدتها وقــت صرف راضی کردن آنها میکــرد و در نهایت
هم خودروســازان با گرفتن زمان ،ســازمان ملی اســتاندارد
را بــه دردســر میانداختند.نمونه این اتفاقهــا را هم کم در
بازار خودروی کشورمان ندیدیم؛ترمزایبیاس ،کیسه هوا،
ارتقاییوروو...
بــا کنــار گذاشــته شــدن برخــی خودروهــا ،مــردم بــه
ســازمان ملــی اســتاندارد خوشــبین شــدند.این ســازمان
قرار اســت در مرحلــه دیگــر(از دی ماه )97اســتانداردهای
خــودرو را  85گانــه کنــد ،البتــه ارتقــای اســتانداردها
چالــش اخیــر خودروســازان و ســازمان اســتاندارد بــود.
خودروســازان میگوینــد بنــز ،اســتاندارد  85گانــه نــدارد

کــهشــکایتهاازتعرفــهوارداتخــودروجدیترشــودوکار
به دیــوان عدالت اداری کشــیده شــد؛واردکنندگان از دیوان
خواستند که تعرفهها بازنگری شــود تا مردم و واردکنندگان
بــهخاطرافزایــشقیمتبیشازاینآســیبنبینند.دیوان
هــمرأیبهتوقفآییننامهجدیــدوارداتخودرودادوقرار
شدتارأینهاییتعرفههابراساسقیمتهایگذشتهباشد
اما تا زمان تنظیم گزارش ،گمرک و سازمان توسعه تجارت
بــا این رأی موافقــت نکــرد و درگیریها بیــن واردکنندگان و
دولت ادامه داشــت .خودروهای داخلــی هم که هیچ زمان
ازقافلــهبــازارعقــبنمیماننــددررقابــتبــاخودروهــای
خارجی،قیمتهایخودراباالبردند.قیمتازیکمیلیون
تومان تا 16میلیون تومان گران شد .دلیل گرانی هم کاهش
عرضــهوافزایشتقاضــابود.ازآنجاکهخیلــیازمردمتوان
خریــدخودروهــایخارجــیرانداشــتندســراغخودروهای
داخلی رفتند و درنتیجه خودروســازان در شب عید روزهای
شیرینیرابرایخودرقمزدند.دراینمیانمردمناراضیتر
از ســالهای گذشــته بودنــد ،چــرا کــه تنــوع خــودرو در بین
شــرکتهای خودروســازی به حداقل رســید و مونتــاژ کاران

تک ستارههای سال 96

سایپا 131

سایپا 132
وانتآریسان

سالنامه 96

اقتصادی

58

وانت مزدا

کیفیترین خودروهای سال

پژو 2008

آی 20

نیومزدا 3

ساندرو

گرند ویتارا

 207اتومات

ضعیفترین شرکت ها در خدمات پس از فروش

سراتو

تندر90پالساتومات

