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کارشناسان در گفتوگو با »شرق« نظرات غیرکارشناسی نوبخت درباره خودروهای هیبریدی را رد کردند

ﯾﺎدداﺷﺖ

اشتباه لپی آقای سخنگو

حاشیه بر افزایش ۹برابری تعرفه
خودروهای هیبریدی
 حاشیههای ایجادشده حول محور اعداد بودجه
در هفته گذشــته به بحث افزایــش ۹برابری تعرفه
وارداتــی خودروهای هیبریدی رســید .سرریزشــدن
بحثهای کارشناســان این صنعت و فعاالن محیط
زیســت ،باالخره محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان
برنامهوبودجه را وادار به ارائه توضیحاتی دراینباره
کرد که نفس این پاســخگویی ،خود رســمی نســبتا
جدید و تحسینشــدنی اســت .در نشست خبریای
که با موضوع اشــتغال در بودجه سال  ۹۷در هفته
گذشــته انجام شــد ،آقای نوبخت در توجیه چرایی
ایــن افزایش ،ضمن مخالفت بــا تأثیر مثبت این نوع
تکنولــوژی ،ادعا کردنــد» :آنچه در عمــل میتواند
موجب کاهش آلودگی هوا شود ،خودروهای برقیای
هســتند کــه تعرفه آنهــا صفر اســت .خودروهای
هیبریدی ســوخت بنزین هم دارند و از یک ســرعتی
به باال از برق استفاده میکنند که این سرعت عموما
برای خارج از شــهر است؛ بنابراین کمک چندانی به
کاهش آلودگی هوا در شهر نمیکنند« .همچنین در
ادامه تأکید کردند این سیاســت تعرفه پایین» ،ایجاد
رانت خواهد کرد« کــه در نتیجه موجب تصمیم به
افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی شد.
بررســی این توضیحات ،نکات جالبــی را درباره
میزان صحت و دقت کارشناسی آن آشکار میکند:
 -۱برخالف آنچــه آقای نوبخت ادعــا کردهاند،
موتور الکتریکی خودروهای هیبریدی در داخل شهر
و در شرایطی که ســرعت ماشین پایین و تعداد ترمز
باال است ،بیشــترین میزان بهرهوری و باالترین سطح
صرفهجویی در ســوخت را دارد .در بیرون شهر و در
سرعتهای یکنواخت باال است که موتور احتراق به
قسمی در قیاس با موتور الکتریکی خودروی هیبرید،
قابلیت رقابت پیدا میکند که حتی به آنجا میتواند
منتهی شــود که موتور الکتریکی از کار خارج شــود
تــا هم باطری برای شــرایط بهتر شــارژ بماند و هم
حداکثر کارایی از مجموعه پیشرانه ماشین به دست
آید .بــه عبارتی ،برخالف آنچه آقای نوبخت توضیح
داد ،اتفاقــا کارکرد اصلی خودروهــای هیبریدی در
کاهش مصرف ســوخت و کاهــش تولید آالینده در
شــرایط استفاده شــهری و در شــهرهای پرترافیک
است.
 -۲دوبــاره برخالف ادعای آقــای نوبخت ،این
خودروهای برقی نیســتند که باعث کاهش آلودگی
هوا خواهند شد؛ حداقل با توجه به شکل تولید برق
ایران .برخالف بسیاری از کشورها که سرمایهگذاری
عظیمی در بخش تولید الکتریســیته پاک کردهاند،
نگاهــی به گزارش ســازمان توانیر آشــکار میکند
که بیش از  ۹۰درصد بــرق تولیدی ایران ،محصول
فعالیــت نیروگاههایــی اســت که با گســترهای از
سوختهای فســیلی کار میکنند .به عبارتی ،برق
تولیدی ایران در یــک چرخه کامل تولید تا مصرف،
اگر نگوییم بیشتر ،اما به اندازه خود سوخت فسیلی
کثیــف و آالینده اســت .از طرف دیگــر ،با توجه به
پایینتربــودن بــازده موتورهــای الکتریکی فعلی
نســبت به مشــابه احتراقی ،خودروهایی که از این
سوختها استفاده میکنند ،تا  ۵۰درصد میتوانند
از همعرض بنزینی خود آلودهکنندهتر باشند .برتری
اتومبیلهــای هیبریــدی این اســت که بخشــی از
انرژی مورد نیاز برای شــارژ باتــری را از خود موتور
احتراقی تأمیــن میکنند؛ امکانی کــه خودروهای
کامــل الکتریــک آن را ندارنــد .این در کنــار نبود
زیرساختهای الزم برای اســتفاده از اتومبیلهای
برقــی ،حتی در شــهری با مختصــات تکنولوژیک
تهران اســت که واردات ،فروش و استفاده از آن را
برای شهروندان دشوار میکند.
 -۳مسئله سوم که آقای نوبخت اشاره کردهاند،
رانتزابودن تعرفه پایین این خودروست که نگارنده
متوجه منظور آقای نوبخت نمیشود.
ادامه در صفحه ۷

شــکوفه حبیبزاده :چنــدی پیش در آخرین جلســه
ســخنگوی دولت و رئیس ســازمان برنامــه و بودجه،
محمدباقر نوبخت در بخشــی از ســخنانش در دفاع از
افزایش تعرفه خودروهای وارداتی ،موضوعی را مطرح
کرد که صدای همه را درآورد .او درباره افزایش تعرفه از
پنج به  ۴۵درصد این خودروها گفته بود» :آنچه در عمل
میتواند موجب کاهش آلودگی هوا شــود ،خودروهای
برقی هســتند که تعرفه آنها صفر است؛ اما خودروهای
هیبریدی سوخت بنزین هم دارند و از یک سرعتی به باال
از برق استفاده میکنند که این سرعت عموما برای خارج
از شــهر است؛ بنابراین کمک چندانی به کاهش آلودگی
هوا در شــهر نمیکنند .در این حالت پایینماندن تعرفه
آنها نسبت به سایر خودروها میتواند موجب ایجاد رانت
شود؛ ازاینرو تصمیم به افزایش تعرفه واردات آنها مانند
بقیه خودروها گرفتیم« .این ســخنان نوبخت که نشــان
میدهد اطالعــات او درباره خودروهــای دو نیرو کامال
وارونه است ،از سوی برخی کارشناسان با طعنه» ،اشتباه
لپی آقای ســخنگو« تعبیر شده اســت .دفاع سخنگوی
دولت از افزایش تعرفههای خودروهای هیبریدی زمانی
بیشتر نگرانکننده میشود که مدیر کل صنایع خودرو و
نیرو محرکه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در گفتوگو
با »شــرق« از فلسفه افزایش این تعرفهها خبر میدهد.
او در بخشــی از سخنان خود اشاره میکند که در جریان
افزایش تعرفهها ،حمایت از تولید داخل مطرح نیست؛
بلکــه بحث مدیریت ارز و مدیریت واردات به میان آمده
است .به گفته او» ،ســالی حدود دو میلیارد دالر خروج
ارز فقــط برای خودروهای وارداتی داریم و بانک مرکزی
اعالم کرده بــا توجه به محدودیتهــاي ارزی ،اولویت
در اســتفاده از ارز بــا کاالهــای دیگر به غیــر از خودرو
اســت و اینجا بود که بحث افزایش تعرفه ایجاد شد«.
از گفتههای این مســئول کامال پیداست که باز هم مانند
رخدادهای دیگری که در بودجه  ۹۷افتاده ،پای افزایش
درآمد دولت در میان است و نه چیز دیگری.
اشتباهلپیبود!
وحید حسینی ،مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای
تهران ،در گفتوگو با »شرق« نظر محمدباقر نوبخت را
به کل رد میکند و میگوید :درســت نیست که بگوییم
خودروهای هیبریدی هیچ تفاوتی با خودروهای بنزینی
ندارند .خودروهای هیبریدی یک موتور برقی دارند و یک
موتور بنزینسوز .موتور بنزینسوز دقیقا مانند خودروهای
دیگر عمل کرده و هر ســطحی که آنها آالیندگی دارند،
ایجــاد آالیندگی میکند ،از این منظر حرف آقای نوبخت
درســت اســت؛ اما نکته اینجاســت کــه خودروهای
هیبریــدی واقعی ۲۰ ،تــا  ۳۰درصــد میتوانند کاهش
مصرف ســوخت دهند .ضمن اینکه در شهرهای بزرگی
مانند تهران ،عمده رانندگی در ســرعتهای پایین ،پشت
چراغ قرمز و در ترافیک ســنگین اســت .در این شــرایط
خودروهــای هیبریدی واقعا ایدهآل هســتند و آالیندگی
بســیار کمی دارند؛ زیرا در این حالت ،موتور هیبریدیها
در ابتدای کار و در ســرعت پایین همواره با برق فعالیت
میکند و اگر به بزرگراه برود ،بنزین میســوزاند .حسینی
ادامه میدهــد :این واقعیت برعکــس گفتههای آقای
نوبخت اســت و احتماال اشــتباه لپی کردهاند )با خنده(
و مشاورانشــان اطالعات غلط بــه او دادهاند .احتماال
او در تــالش برای توجیه افزایــش تعرفهها برای تأمین
بودجه دولت بوده که این اشــتباه را مرتکب شده است.
این کارشــناس با بیان اینکه ســه مرحله برای تناســب
بین خودروهــای هیبریدی و آالیندگــی میتوان در نظر
گرفت ،میافزاید :دسته اول ،خودروهای هیبریدی عادی
)برق -بنزین( هســتند که در ایران بســیارند ،دسته دوم،
خودروهای پالگین هیبریدی هستند که دو شاخه دارند و
میتوان آنها را با برق شارژ کرد؛ درعینحال موتور بنزینی
هم دارند .دسته سوم خودروهای کامال برقی هستند که
دیگر ارتباطی با بنزین ندارند .این ســه نوع ،به ترتیب به
سمت کمآالیندگی پیش میروند.
خسروتاج هم سخنان نوبخت را رد کرد
از مجتبي خســروتاج ،معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،درباره علت افزایش ۱۱برابري تعرفه خودروهاي

هیبریدي پرســیدم .خســروتاج در گفتوگو با »شــرق«
ميگوید :در موضوع تغییرات نظام تعرفهاي متناســب
بــا نوع کاال ،افرادي که در آن رشــته کاالیي صاحبنظر
هســتند ،اظهارنظــر ميکننــد؛ بنابراین اگــر در بخش
خودروهــاي هیبریــدي اظهارنظري شــده و تصمیمي
اتخاذ شده ،اهل فن آمدهاند و با توجه به میزان سوخت
و درصد ســوخت بنزیــن و گازوئیل در ایــن خودروهاي
دوگانهسوز )هیبریدي( اظهارنظر کردهاند.
به گفته او هرچه قدرت موتــور افزایش یابد ،تعرفه
خودروهاي هیبریدي بهواسطه باالرفتن احتراق داخلي
ســوخت فســیلي نیز افزایش ميیابد .البتــه این درباره
خودروهایي با قدرت موتور زیر ۲۵۰۰سيســي اســت؛
زیرا باالتــر از این میزان قــدرت موتــور ،واردات خودرو
در هر نوعي که باشــد ،ممنوع اســت .خســروتاج با رد
افزایــش ۱۱برابري تعرفه برخــي خودروهاي هیبریدي
ميگویــد :آنچه اکنــون رخ داده بین  ۳۵تــا  ۴۰درصد
تعرفه خودروهاي هیبریدي با خودروهاي بنزینســوز یا
گازوئیلسوز تفاوت وجود دارد و افزایش ۱۱برابري تعرفه
نیز در کار نیســت .وقتــي از این مقام مســئول جزئیات
بیشتر را ميپرســم ،ميگوید :ما در سطح معاون وزیر با
این تشکیالتمان هیچوقت وارد این جزئیات نميشویم!
البته او در انتهاي سخنان خود ،ارتباط با مدیرکل صنایع
خــودرو و نیرومحرکه وزارت صنعــت ،معدن و تجارت
را براي پاســخگویي برقرار ميکند و نوید ميدهد که اگر
در نظام تعرفهاي مشــکلي وجود داشته باشد ،هر چند
وقت یك بــار آن را مرور کرده و اصــالح ميکنیم و اگر
اشــکال و نقدي بر آن وارد باشد ،اگر کارشناسان فني به
ما بگویند اشــتباه کردهاند ،در کمیســیون ماده یك آن را
اصالح ميکنیم.
قناتي:از رونمایيساینابرقيبياطالعم!
امیرحسین قناتی ،مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز در گفتوگو با
»شرق« در پاســخ به اینکه رونمایي از ساینابرقي دقیقا
چند روز پس از اعتراضها ،به افزایش تعرفه خودروهاي
هیبریدي منجر شده ،ميگوید از جریان بياطالع است و
باید جزئیات را از خودروساز بپرسد!
در افزایش تعرفه ،البي خودروسازان در کار نبود
او همچنیــن بــا رد اثرگذاري خودروســازان داخلي
در سیاســتگذاريهاي تعرفهاي ،ميگوید :با صراحت
ميگویم هیچگونه البي و فشــاري از سوي خودروسازان
بــه وزارتخانــه وارد نشــده و این موضــوع اصال ربطي
به خودروســاز داخلي ندارد .قناتي با اشــاره به پیشینه
این تصمیــم به »شــرق« ميگوید ۱۰ :اردیبهشــت ۹۳
کــه مصوبه هیئت دولــت درباره کاهــش آلودگي هوا
مطرح شــد ،وزارت صنعت موظف شد تولیدکنندگان و
واردکنندگان خودرو را با کاهش تعرفههاي خودروهاي
هیبریدي و برقي ،به تولید و واردات این خودروها تشویق
کند .قناتی با اشاره به کتاب تعرفه  ،۱۳۹۴تصریح ميکند:
بــراي اینکه فرهنگ اســتفاده از خودروهاي هیبریدي و
برقي افزایش یابد و ورود آنها به بازار ایران تسهیل شود،
قرار شد وقتي خودروهاي ســواري تعرفهشان  ۴۰تا ۵۰
درصد بــود ،تعرفه خودروهاي برقــي و هیبریدي ،کف
تعرفه که همان پنج درصد اســت ،اعمال شــود که این
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موضوع به تصویب رســید .او با بیان فلسفه خودروهاي
هیبریــدي )دو نیرو( ميافزاید :در دنیا تقریبا بین  ۱۴تا ۱۶
کانســپت مختلف خودروهاي هیبریدي وجود دارد و در
هر جامعهاي برحسب ســیکل ترافیك و علت استفاده
)نوع ســوخت یا آالیندگي( کانســپت خاصي اســتفاده
ميشود.
نتیجهکاهشآالیندگیخودروهايوارداتيهیبریدي
مثبتنبود
او با نقد واردات خودروهاي هیبریدي در چند ســال
اخیــر ميگویــد :چیزي که در نهایت وارد کشــور شــد،
خودروهایی هیبریدي بود که قدرت موتور الکتریکي آنها
از موتور احتراقي بنزین یا گازوئیل پایینتر بود؛ درحاليکه
وقتي ميخواهید آالیندگي نداشته باشید ،خودرو یا باید
از احتــراق داخل اســتفاده کند یا اگر اســتفاده ميکند،
فقط از شــارژ باتري اســتفاده کند؛ اما در عمل اینگونه
نبود .او البته ميافزایــد :نميخواهم بگویم آنچه وارد
کشــور شــد ،از خودروهاي بنزیني بدتر هســتند ،خیلي
قطعا بهتر هســتند ،اما آن اثــري را که ما درباره کاهش
آلودگي هوا از آن انتظار داشتیم ،اتفاق نیفتاد؛ بنابراین در
جلسات تصمیمگیري شد که کاري کنیم تا افراد تشویق
شــوند خودروهاي هیبریدي با موتــور قوي الکتریکي یا
خودروهاي کامال برقي وارد کنند .این تصمیم همزمان با
افزایش تعرفه خودروهاي وارداتي گرفته شد.
مدیریتارز،انگیزهاصليبود
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت،
معدن و تجارت همچنین در پاســخ به اینکه آیا حمایت

ﻧﮕﺎه

اثرات روانی افزایش قیمت
خودروهای وارداتی

براساس گفتههای یک مقام مسئول در وزارت صنعت ،افزایش درآمد دولت انگیزه اصلی برای افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی بود
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از تولیــد داخــل ،انگیــزه افزایش تعرفــه خودروهاي
هیبریدي بود یا خیر ،از انگیزه اصلي براي افزایش تعرفه
خودروهاي هیبریدي یاد ميکند :حمایت از تولید داخل
در اولویــت اول افزایش تعرفه نبود بلکه بحث مدیریت
ارز و واردات مطرح اســت .باتوجه به اینکه سالي حدود
دو میلیارد دالر خروج ارز فقط براي خودروهاي وارداتي
داریم ،بانك مرکزي اعالم کرد با توجه به محدودیتهاي
ارزي ،اولویت در اســتفاده از ارز با کاالهاي غیر از خودرو
اســت؛ اینجا بحث افزایش تعرفه ایجاد شد .او در اینجا
به ماجراي چگونگــي افزایش تعرفهها اشــاره کرده و
ميگویــد :تعرفه خودروهاي هیبریــدي قبال پنج درصد
و خودروهاي سوخت فســیلي ۴۰درصد بود .در نتیجه
بیــن  ۳۰تــا  ۳۵واحد ،اختــالف داشــتیم و اکنون هم
تفاوت را حفــظ کردیم .قناتي ميافزایــد :این در حالي
اســت که تعرفه خودروهاي برقي همچنان صفر است
و پایه  ۵را پرداخت ميکنند .این مقام مســئول همچنین
در اظهارنظري عجیــب ،از رونمایي ســاینابرقي اظهار
بياطالعي ميکنــد و ميگوید :اطالع ندارم؛ ما رونمایي
نکردیم .شــرکتهاي خودروساز هر بار طراحي جدیدي
دارند .نه به مرحله تولید رسیده نه تأییدنامه گرفته ،شاید
پروژهاي بهنام ساینابرقي احتماال در سایپا آغاز شده باشد
اما من در جریانش نیستم .مشخصات خودرو را ندارم و
توان موتور آن را نیز نميشناســم .خودروي هیبریديای
به درد جامعه ما ميخورد که بتواند در زمان اســتفاده
از باتري حداقل  ۴۰کیلومتر پیمایش داشــته باشد و نیاز
به موتور احتراق داخلي نداشته باشد .او قول صددرصد
ميدهــد که هیچگونــه حمایت از تولیــد داخلي براي
محصولي کــه ميخواهد جدید وارد بازار شــود ،در کار
نیست؛ چراکه اگر قرار بر این بود ،دو سال پیش خودروي
هیبریدي ایرانخودرو رونمایي شد و آقاي رئیسجمهور
هم در هیئت دولت با آن تردد کرد .اگر قرار بر این مسئله
بود ،همان موقع این اتفاق ميافتاد.
بــا اصالح تعرفــه خودروهــاي هیبریدي از شــأن
مسئوالنکمنميشود
ساســان قرباني ،کارشــناس خودرو و عضو پیشــین
شــوراي سیاســتگذاري خودرو در گفتوگو با »شرق«
ميگویــد :از چند منظــر باید به این موضــوع نگاه کرد.
از یــك منظر که بــه آلودگي محیطزیســت برميگردد؛
خودروهاي هیبریدي چیزي است بین خودروهاي بنزیني
و خودورهاي کامال برقي.
ادامه در صفحه ۷
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 قیمت خودروهای خارجی متورم شــده اســت.
میگفتند این تورم مربوط به انسداد ۱۶۲روزه سایت
ســفارش خــودرو بود ،اما بعد از بازشــدن ســایت
ســفارش خودرو ،قیمتها نهتنهــا تغییری نکرد که
حتی در برخی از موارد افزایش نیز یافت ،بهطوریکه
امروزه قیمت ۳۰۰میلیونی برای برخی از خودروهای
مدل سال  ۲۰۱۸نظیر :تویوتا راوفور ،تیگوآن فولکس،
سورنتو کیاموتور ،ســانتافه هیوندای ،کولئوس رنو و
اوتلندر میتسوبیشی خارج از تصور نیست .حال آنکه
همین خودروها در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰۰
تا ۲۴۰میلیون تومان قیمت میخوردند.
در دالیل چرایــی این افزایش قیمــت ،بیگمان
تعرفههــای جدید واردات خــودرو و افزایش قیمت
دالر بیتأثیر نبوده اســت .بنابر مصوبه هیئت دولت
در بخــش خودروهای بنزینی ،ســه ردیف تعرفه در
نظر گرفته شــده اســت؛ خودروهای تا حجم موتور
هزارو  ۵۰۰سیسی که تا پیش از دستورالعمل جدید
تعرفــه آنها  ۴۰درصــد بود ،از این بهبعد مشــمول
تعرفه  ۵۵درصدی میشــوند؛ خودروهای با حجم
موتور هزارو  ۵۰۰تا دوهزار سیســی که تعرفه قبلی
آنهــا  ۴۰درصد تعیین شــده بــود ،در ضوابط جدید
مشمول تعرفه  ۷۵درصدی شدهاند و تعرفه واردات
خودروهای با حجم موتور  ۲۰۰۱تا  ۲۵۰۰سیسی نیز
که در چهار ســال گذشــته  ۵۵درصد بود ،حاال ۹۵
درصد تعیین شــده است .از سوی دیگر افزایش نرخ
دالر هم در این تورم بیتأثیر نبوده است ،بهطوریکه
از اوایل تابســتان تاکنون حــدود  ۱۵درصد افزایش
قیمت داشــته اســت .نکته مهمی کــه در این میان
باید در نظر گرفت ،اثــرات روانی این افزایش قیمت
اســت .برخی معتقدند این افزایش قیمت تأثیری بر
حالوروز عمده مردم ندارد و فقط دامن قشر خاصی
را میگیــرد کــه درآمد باالیــی دارند ،امــا در طرف
مقابل عده دیگری هم میگویند اقشــار یک جامعه
بهمثابه ظروف بههممرتبط هستند؛ بنابراین هرگونه
دســتکاری و تغییر قیمــت در خودروهای لوکس
فقط محــدود به همــان بخش نمیمانــد .به نظر
میرســد که این تحلیل در جامعه ما معتبرتر است.
افزایش قیمت خودرو به هر دلیلی که باشــد ،از نظر
روانی بار زیادی را به اقشار کمدرآمد وارد میکند.
ادامه در صفحه ۷

