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فروش درياف��ت كنند، انتظارات معق��ول و منطقي 
و البته درس��ت. به همين جهت همواره سعي داريم 
تا درخواس��ت هاي م��ردم را به عن��وان اولويت هاي 
اجرايي در نظر گرفته و در بازديدهاي مختلف نيز از 
مديران بخواهيم در اين راستا حركت كنند. بنابراين 
فكر مي كنم بايد به سمتي برويم كه خودروسازي را 
از شرايط موجود خارج و به س��مت شرايط بهتري و 

مطلوب هدايت كنيم. 
    يعني مي فرماييد بحث بازنگري در قرارداد 
رنو كه به نقل از آقاي شريعتمداري مطرح بود 

را رد مي كنيد. 
آقاي شريعتمداري به هيچ وجه در رابطه با بازنگري 

قرارداد رنو صحبتي نكردند. 
   بنابراي�ن در چارچوب همان ق�رارداد اوليه 
كه امضا ش�د در ح�ال ورود به ف�از اجرايي تر 
هس�تيد، پس مي فرماييد اين در چ�ه زماني، 
چه ماهي از س�ال 97 ش�اهد افتتاح كارخانه 
رنو- ايدرو و آغاز توليد محصوالت مش�ترك 

هستيم؟
واقعا اگر بخواهيم صادقانه در اين مورد صحبت كنيم 
بايد به نتيجه آخرين مرحله مذاكرات با رنو بس��نده 
كنيم كه در هفته جاري )17 اسفند تا 24 اسفندماه( 
توسط معاونت خودرويي ايدرو انجام مي شود. تصور 
مي كنم كه كاره��اي اجرايي قرارداد رن��و- ايدرو در 

نيمه دوم سال 97 آغاز خواهد شد. 
   آق�اي مهندس پس موض�وع دريافت مجوز 
تولي�د دو خودروي س�يمبل و كوييد توس�ط 

سايپا درست است؟
به هيچ وجه، اين اس��امي كه به كار برديد مدل هاي 
جديدي اس��ت كه در توافقي س��ه جانبه مقرر شد تا 
سايپا خودرويي جديد را در مجموعه اش توليد كند تا 
بتواند جايگزين پرايد كند. باالخره ما سهامدار سايپا 
هس��تيم و بايد به زماني كه قرار اس��ت خودروهاي 
پرفروش از خطوط توليد خارج شوند نيز فكر كنيم. 
به اين جهت در توافقي جديد بين سايپا، رنو و ايدرو 
مقرر ش��د تا خودروي جديد؛ ن��ه خودروهاي تحت 

قرارداد رنو- ايدرو در سايپا توليد شود. 
   به موض�وع خ�روج خودروهايي ك�ه بعد از 
رعايت اس�تاندارهاي 85 گانه باي�د از خطوط 
توليد دو خودروساز خارج شوند اشاره كرديد، 
اي�ن مح�دوده بيش�تر در رنج قيم�ت زير 50 
ميليون توماني اس�ت كه تقاض�اي خوبي هم 
دارد. به عنوان س�هامداران اين دو خودروساز 
چه فك�ري ب�راي جايگزين كردن خ�ودروي 
جديد دراين رنج قيمتي كرده ايد؛ چون به نظر 
نمي رس�د قيمت خودروهايي ك�ه در قرارداد 
رنو- ايدرو هم نام آنها برده مي شود در اين رنج 

قيمتي باشد. 
ما كه قرارداد رنو را منتش��ر نكرده ايم. نمي دانم شما 

اين اعداد و ارقام را از كجا عنوان مي كنيد. 
   با توجه به قيمت سيمبل و كوييد كه عنوان 
مي ش�ود و هم اكنون س�يمبل در بازار خريد و 
فروش مي شود اعداد و ارقام باالي 50 ميليون 
تومان اس�ت مخصوصا اينكه در سال آينده با 
توجه به نرخ ارز و... قيمت خودرو متفاوت تر از 

سال 96 است.
اين طور نيست. 

   يعن�ي اي�ن خودروه�ا تح�ت ق�رارداد رنو 
نيستند؟

كدام خودروها.
   س�يمبل، كويي�د، در بازه زي�ر 50 ميليون و 
داس�تر و... در رن�ج قيمتي ب�االي 50 ميليون 

تومان. 
بله، اينها هستند. 

   خوب كدام خودروها زي�ر 50 ميليون تومان 
در قرارداد رنو گنجانده شده است؟ 

نمي دانم، ولي همان قدر مي گويم كه خودروهاي زير 
50 ميليون تومان در قرارداد وجود دارد. 

   چند خودرو در ق�رارداد رنو- اي�درو وجود 
دارد؟ 

... ... اينه��ا را نپرس��يد ب��ه ج��اي اين س��واالت در 
مورد ش��رايط ق��رارداد، ميزان ص��ادرات و وضعيت 

قطعه سازان و... بپرسيد.
   اين موضوعات در جاي خود مهم هستند، در 
خصوص تمام قراردادهاي خودرويي 30 درصد 
از توليد به ص�ادرات تخصي�ص خواهد يافت، 
وضعي�ت قطعه س�ازان و عقب ماندگ�ي آنه�ا 
ه�م بارها بحث ش�ده اس�ت اما موض�وع نوع 
خودروهايي كه در اين قرارداد گنجانده ش�ده 
نيز مهم هس�تند، بارها در م�ورد خودروهايي 
ذكر نام شده كه هم اكنون شما مي فرماييد در 

ليست تان خودروهاي ديگري وجود دارد. 
من قرارداد رنو را باز نخواهم كرد. 

   چرا؟
هيچ ق��راردادي را ب��از نخواهيم كرد، مگ��ر در مورد 
قرارداد توت��ال جزييات مي دانيد مگ��ر در مورد اين 

قرارداد موضوعي عنوان شده است؟

    قرارداد توتال بسيار بيشتر از رنو تحت تاثير 
ترامپ ...

اين قرارداد هم تحت تاثير ترامپ است. قرارداد يعني 
يك رابطه دوطرفه بر اساس منافع دوطرفه. 

   آقاي مهن�دس زماني كه يك ق�رارداد امضا 
مي شود، مشخص اس�ت چه محصوالتي تحت 

اين قرارداد توليد شود. 
بله دقيقا. 

   چه محصوالتي قرار اس�ت در اي�ن قرارداد 
توليد شود؟ 

5 محصول 
   كدام خودروها؟ 

بعدي 
   در چه رنج قيمتي؟

بخشي زير 50 ميليون تومان و بخش بيشتري باالي 
50 ميليون تومان 

   ب�ه س�راغ بح�ث قطعه س�ازان بروي�م كه 
فرمودي�د. در ح�ال حاضر قطعه س�ازان بنا به 
اذع�ان آماره�ا و اظهارنظره�اي مختل�ف در 
شرايط خوبي قرار ندارند نه از حيث تكنولوژي 
و نه از لحاظ ماش�ين آالت. در اين قراردادهاي 
جديد چقدر قرار اس�ت وضعيت قطعه سازان 

تغيير كند؟
قطعه س��ازان در درجه نخس��ت بايد خودش��ان را با 
تكنولو ژي روز همراه كنند، در درجه دوم به س��مت 

س��رمايه گذاري بروند و در درجه س��وم به س��مت 
به روزرس��اني خودش��ان حركت كنن��د و در درجه 
چهارم بزرگ بشوند. اين يك واقعيت است كه سايز 
قطعه س��ازان ما به ج��ز تعداد مح��دودي كه حدود 
10 قطعه س��از در سايز كوچك هس��تند و به خاطر 
سايز هاي شان اصال قدرت رقابت ندارند. چه انتظاري 
داريم از اين قطعه سازان. وقتي امكان رقابت است كه 
توليد صادرات گرا باشد كه هم اكنون قطعه سازان ما 
در سايز فعلي ش��ان امكان چنين توليداتي را ندارند. 
چرا بايد 1580 قطعه س��از رجيس��تر ش��ده داشته 

باشيم. 
    چ�را وزارت صنع�ت ك�ه مج�وز ب�ه اي�ن 
قطعه س�ازان داده اس�ت به س�مت الزام براي 
ادغام قطعه سازان كوچك و ايجاد قطعه سازان 
بزرگ نرفت�ه اس�ت، در صورتي ك�ه بارها در 
اين مورد صحبت ش�ده اس�ت؟ البته در مورد 
خصوصي س�ازي خودروس�ازان در شرايطي 
صحبت مي شود كه بيشتر كارشناسان معتقد 
به آزادسازي هس�تند نه خصوصي س�ازي. با 
اين شرايطي كه شما مي فرماييد چرا به سمت 

ادغام قطعه سازان پيش نمي رويم؟
مفهوم ازادسازي يعني چي؟

   آزادس�ازي به معن�اي رقابتي ش�دن بازار و 
واگ�ذاري قيمت گ�ذاري در ي�ك ب�ازار كامال 

رقابتي براي ارتقاي كيفيت. 

بله درس��ته، من هم با شما موافق هس��تم بگذاريد 
قيمت گذاري كنند.

   چرا به اين سمت نمي رويم؟
بگوييد شوراي رقابت موافقت كند، از آنها بپرسيد كه 
چرا اجازه نمي دهد قيمت ه��ا در بازار رقابتي تعيين 

شود. 
   خوب شما به عنوان سهامدار خودروسازي ها 
چرا از وزير و مجلس نخواستيد كه يك بار براي 
هميشه به س�مت رقابتي تر ش�دن بازار پيش 

بروند؟
از كجا مي دانيد نخواستيم؟ 

   هيچ وق�ت خب�ري از اي�ن درخواس�ت ها 
شنيده نشد يا هيچگاه در اين مورد اظهارنظر 

نكرديد؟
شما نشنيديد، ما نبايد هر كاري كه مي كنيم بگوييم. 
   ش�ما در س�يبل هس�تيد و هر گفته شما به 
عنوان يك مس�وول دولتي مه�م و قابل توجه 
اس�ت. قطعا زماني كه قراردادي يا تصميمي با 
نقص مواجه مي ش�ود نخستين كس�ي كه در 
س�يبل انتقاد قرار مي گيرد جنابعالي هستيد 
مانند قرارداد رنو كه هميش�ه از ش�ما س�وال 

مي شود. 
قرارداد رنو اصال بد نش��ده اس��ت خيلي خوب است. 

شما مخالف سرمايه گذاري خارجي هستيد؟ 

    اصال اي�ن طور نيس�ت. من تنها پرس�يدم 
شفاف در مورد قرارداد رنو صحبت كنيد، شايد 
يكي از داليلي كه اي�ن ق�رارداد اينقدر مورد 
توجه است همين مشخص نبودن برخي مفاد 

قرارداد است. 
در كج��اي دني��ا قراردادهاي منعقد ش��ده را عنوان 
مي كنند. برويد ببينيد اصال دولت آلمان از قراردادي 
كه بنز با يك پارتنر در كشور الجزاير منعقد مي كند را 

اعالم مي كند. 
   ش�ما بعد از امضاي قرارداد رنو اعالم كرديد 
كه تا ي�ك زمان مش�خص مردم ش�اهد تردد 
خودروهايي هس�تند ك�ه تحت اين ق�رارداد 
توليد و روانه بازار خواهد ش�د. در حال حاضر 
ي�ك س�ال از آن قرارداد گذش�ته ول�ي هنوز 

خبري از اين قول نيست. 
خوب نگذاش��تند تا اين قرارداد اجرايي ش��ود، من 

نمي توانم خارج از واقعيت حرفي بزنم. 
    چه كسي جلوي اجراي اين قرارداد را گرفته 

است؟
... ... ]سكوت[

    ش�ما مدافع چه نوع نگاهي در خودروسازي 
هستيد؟

در صنعت خودرو دو تفكر وجود دارد، يك تفكر اين 
است كه همين صنعت خودروسازي را هر چه بيشتر 
بومي كنيم و توس��عه دهيم و تفكر ديگر اين اس��ت 
كه در كنار توس��عه اين صنعت، نيازمند مشاركت با 
صاحب��ان برند و مش��اركت با خودروس��ازان بزرگ 
اس��ت كه من اين تفكر دوم را قبول دارم و دنبال آن 
هستم. كمااينكه در ايدرو هم مدافع اين تفكر بوديم 
و همه قراردادهاي منعقد شده در ايدرو يا با مشاركت 
خارجي بوده اس��ت ي��ا كامال به بخ��ش خصوصي 
واگذار شده است. يعني مديريت دست آنهاست و ما 
سهامدار اقليت هس��تيم. بله، اين تفكر من را عده اي 
قبول ندارند و عليه آن حرف مي زنند و در جمع هاي 
مختلف به انتقاد از اين تفكر بر مي آيند. ما هم ابايي 
نداريم و پاسخ آنها را مي دهيم. اما فكر مي كنم چنين 
مقوله هايي را با جنجال رسانه اي نمي توان پاسخ داد 
بايد در محفلي كارشناسي در اين مورد صحبت كرد. 
بايد اين دو تفكر همديگر را اغن��ا كنند. واقع امر اين 

است كه توسعه از اجماع نظرات صورت مي گيرد. 
ببينيد چندي اس��ت كه خودروي 2008 وارد بازار 
ش��ده كه خودروي خوب و زيبايي اس��ت و خواهان 
بس��يار زيادي ني��ز دارد. قيمت آن خوب اس��ت اما 
مي توانس��ت كمت��ر از اين باش��د، در س��ال آينده 
خودروي 301 و بعد از آن خودروي س��يتروئن وارد 
بازار خواهد ش��د. در حقيقت ما در حال وارد كردن 
ساليق مورد نياز مردم در بازار هستيم. ما نمي توانيم 
و نبايد دولت ها به مردم الزام كنن��د كه از خودروي 

خاصي استفاده كنند. 
 ما بايد ببينيم سليقه مردم در چه رنج قيمتي است، 
سليقه عمده به دليل مسائل اقتصادي در رنج قيمتي 
پايين تر از 50 ميليون تومان اس��ت. در حال حاضر 
خودروهاي متوس��ط رو به باال خواهان زيادي دارند 
و ما سعي مي كنيم بازار را با تاكيد بر حداكثر استفاده 

از توان داخلي مديريت كنيم. 
   به تازگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع 

در بحث ريلي فعال شد. 
در بحث ريلي قانون برنامه ششم توسعه صنعت ريلي 
را تاكيد كرده اس��ت و توس��عه صنعت ريلي قدرت 
رقابت م��ا را افزايش مي دهد چرا ك��ه در جابه جايي 
محصوالت و مواد اوليه بس��يار تاثي��ر دارد و قيمت 
مواد اوليه را كاه��ش مي دهد. در دني��ا حمل و نقل 

از سوي ديگر نقش مصدق در كنار مرحوم مدرس 
در زمان حضور در مجلس شوراي ملي قابل تقدير 
است. به جز اين، نقش موثر و محوري آقاي مصدق 
در مل��ي ش��دن صنعت نف��ت قابل چشم پوش��ي 
نيست. كار مهمي بوده كه آغاز يك راه جديد براي 
كش��ور بود و زماني كه مهندس بازرگان به عنوان 
مسوول هيات رفت تا صنعت نفت را تحويل بگيرد 
خودش يك اتف��اق پيچيده و مهم بود و س��رانجام 
پرچم اي��ران بر فراز صنايع نفت برافراش��ته ش��د. 
مجم��وع اين خدم��ت و ويژگي ها نش��ان مي دهد 
كه نام گذاري ي��ك خيابان به ن��ام مصدق اهميت 
دارد. البت��ه ب��ه هر سياس��تمداري ممكن اس��ت 
نقدهايي هم مطرح باش��د اما معموال بايد مجموعه 
ويژگي ها و عملكرد يك ف��رد را در نظر بگيريم و از 
اين نظر مصدق يكي از شخصيت هايي است كه ما 

مي توانيم به او توجه ويژه اي داشته باشيم. 
بعد از اينك��ه در ش��وراي پنجم ط��رح نامگذاري 
يكي از اماكن ش��هر ته��ران به ن��ام مصدق جدي 
ش��د درباره اينكه كدام مكان براي اين كار در نظر 
گرفته ش��ود، بحث و بررس��ي هاي فراوان��ي انجام 
گرفت. دو سه پيشنهاد مطرح ش��د. از جمله اينكه 
خيابان كارگر ش��مالي را به نام ايش��ان برگزينيم 
يا بلوار كش��اورز يا خيابان 30 تير كه خياباني بود 
كه مرحوم مصدق و كاش��اني حركت شان را از آنجا 
ش��روع كردند. اما هر يك از اين پيش��نهادها بنا به 
داليلي كنار گذاشته شد. مثال خيابان كارگر و بلوار 
كش��اورز به هر حال براي مردم ما داراي اهميتند و 
در زمان انقالب اسالمي هم بس��ياري از شعارها بر 
مبناي نام اين خيابان ها ش��كل مي گرفت. خيابان 
30 تير هم به همين ش��كل خ��ودش واجد ارزش 
تاريخي اس��ت. اما اينكه چه ش��د ش��وراي ش��هر 
براي تغيير ن��ام خيابان نفت به جمع بندي رس��يد 
بايد يادآوري كن��م كه اين پيش��نهاد آقاي دعايي 
بود. ايش��ان يك بار كه پيش��نهاد نامگذاري اتوبان 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني را مطرح كرده بودند، 
بحث تغيير نام خيابان نف��ت به مصدق را هم پيش 
كش��يدند و ما هم در شوراي ش��هر ديديم كه اين 
نزديك ترين پيش��نهاد براي اين كار اس��ت. نكته 
ارزش��مند اين نامگذاري موافق��ت اكثريت حاضر 
در جلسه ش��وراي ش��هر با اين پيش��نهاد بود كه 
نش��ان دهنده اهميت موضوع ب��راي همه اعضاي 

شورا است. 

 را به حال خود رها كرد كه هيچ��گاه »كميت« به 
معناي »كيفيت« نيس��ت اما هميش��ه »كيفيت« 
را با »كمي��ت« اندازه نمي گيرن��د و در طول تاريخ 
هنر بش��ريت »ماندگاري« تنها »شاقول« كيفيت 
بوده اس��ت. نمونه بارز اين ادعا را بايد در سينماي 
»عباس كيارستمي« جس��ت وجو كرد و شناخت. 
او در سراس��ر جه��ان چنان گس��ترده اس��ت كه 
هيچ فيلمس��از داخل��ي )به جز اصغ��ر فرهادي( را 
ياراي مقابله با او نيس��ت! طرفداران تز »ش��مارش 
مخاطب« براي خوب بودن يك اثر به همان اندازه 
فاقد منطق اس��ت ك��ه بگوييم اجن��اس چيني و 
فروش باالي اي��ن اجناس نش��ان از مرغوبيت كاال 
دارد و در مقابل، اجناس با كيفيت اما كم مش��تري 

پس فاقد ضرورت وجودي هستند !
مدعيان اين نظري��ه فراموش كرده ان��د كه ميزان 
فروش را ش��ايد بتوان با ريال و تومان ارزيابي كرد 
ام��ا ناتوانند از مي��زان اثرگذاري ي��ك فيلم هنري 
در طول زم��ان كه مي توان��د جهان��ي را به حيرت 
درآورد ك��ه نمونه هاي بارز اين حي��رت را مي توان 
در س��ينماي جهان به كرات نام ب��رد و مگر ديدن 
فقط در س��الن س��ينما آن هم در كش��وري كه در 
پايين ترين سرانه سالن هاي س��ينما در جهان قرار 

دارد، اتفاق مي افتد!
دي��ده ش��دن چنان گس��ترده ش��ده اس��ت كه با 
فناوري ه��اي ديجيت��ال ام��كان »چرتكه اندازي 
مدعيان فروش« در اين زمانه ديگر مهيا نيس��ت و 
بايد متر و معي��اري ديگر براي اثب��ات نظريه خود 
دس��ت و پا كنند. )هر چند از اس��اس راه را اشتباه 

رفته اند.( 
تجربه بيش از 3 س��ال س��ينماي هن��ر و تجربه و 
اختصاص يك درص��د از ظرفيت س��ينماي ايران 
به اين س��ينماي پايه و ايضا يك درص��د از بودجه 
سينماي كشور نش��ان از وضعيت غريب سينماي 
متفاوت دارد ك��ه اميدواران��ه به آين��ده نظر دارد 
و فع��ال چ��اره اي ن��دارد ك��ه نظاره گ��ر الت هاي 
كوچه خلوتي باش��د كه ن��ه تنها بيك��ن و دكارت 
متفكرين قرن را مرتد مي ش��مارند و كيارس��تمي 
و سهراب ش��هيدثالث را تكفير مي گويند و اين در 
حالي اس��ت كه در كشوري كه س��رانه مطالعه آن 
همانند بارش هاي س��االنه به خشكي رسيده است 
و ديگر حتي ب��ه ميمنت اي��ن س��رانه مطالعه نيز 
مفاهيم فلس��في و حرف جديدي تراوش نمي كند 
در اذهان مردمانش، طبيعي اس��ت كه س��ينماي 
هنر و تجرب��ه از نگاه كاس��بكارانه مث��ل مولودي 
نامشروع و گناهكار ديده شود كه آمده است خواب 
فيلمس��ازان و عادت مخاطبان را آش��فته سازد )با 
همين مخاط��ب در اقليت خود( و كيس��ت كه هم 
از خواب خوش دس��ت بردارد و هم از عادات روزانه 
خود بر اساس تكيه بر فرضيه فروش بيشتر، يعني 

فيلم بهتر !
نمايش سينماي هنر و تجربه را بايد مغتنم شمرد 
تا پ��س از قرن ها خشكس��الي حاكم در س��ينماي 
اين س��رزمين به جوان��ان اين م��رز و ب��وم اجازه 
مي دهد ت��ا تجربه گرايي ناب را بر پرده س��ينما به 
نظاره بنش��ينند و بدانند كه براي اين تجربه گرايي 
بنيادين چ��اره اي جز صب��ر و تحمل و ممارس��ت 
ندارند تا عادات ويران كننده بخش عمده سينماي 

اين سرزمين را به چالش بكشند ! 
چراغ سينماي هنر و تجربه خاموش شدني نيست 
و طرفداران خاموش��ي اي��ن چراغ »ِع��رض خود 

مي برند و زحمت ما مي دارند...«

زماني كه مقرر ش�د فرانس�وي ها 
دوباره به ب�ازار ايران وارد ش�وند، 
تصور بر اين بود ك�ه اين بار زودتر از هميش�ه 
ش�اهد گازخوري خودروهايي باشيم كه تحت 
قرارداده�اي پس�ابرجامي وارد ب�ازار اي�ران 
ش�ده اند. اما اين روال با هم�ه تالش ها و حرف 
و حديث هايش به قدري طوالني ش�ده اس�ت 
كه به مثن�وي هفت�اد و يك من تبديل ش�ده 
اس�ت. مي گويند روزي كه مقرر شد تا دومين 
خودروساز فرانسه، دومين قرارداد خودرويي 
را با ايراني ها امضا كند حتي مديران خودرويي 
كه در هي�ات اعزام�ي ايران�ي بودن�د، تصور 
مي كردند خ�ود امضا كننده قرارداد هس�تند، 
اما زماني كه مه�ر و امضاي ريي�س ايدرو پاي 
اين قرارداد ثبت ش�د. ماجراي دومين قرارداد 
خودرويي ايراني ها با پاريس نش�ينان وارد فاز 

جديدي شد. 
خودروس�ازي ك�ه ب�ه نظ�ر مي رس�يد باي�د 
طرف قرارداد باش�د ح�اال باي�د تامين كننده 
س�ايت توليد خودرو شود و س�هامدار جزء دو 
خودروساز تبديل به خودروساز مي شد. شايد 
همين ماجرا باعث ش�د تا ماجراي رنو– ايدرو 
به قدري طوالني ش�ود كه حتي ديگر منصور 
معظمي مع�اون وزير صنعت، مع�دن و تجارت 
و رييس س�ازمان گسترش و نوس�ازي صنايع 
ايران هم براي ذكر خبري جدي�د در مورد آن 
خسته تر از هميشه پاسخگو باشد. زماني كه از 
او در خصوص »سرنوشت رنو در ايران« سوال 
مي كنم خس�ته تر از هميش�ه مي گويد: »چرا 
انقدر رن�و براي ش�ما جذاب اس�ت از موضوع 
ديگري بپرس�يد. هميش�ه همه در م�ورد رنو 

مي پرسند.« 

     در حالي كه قرار بود در نخس�تين س�اعات 
س�ال 96 قرارداد رنو – ايدرو امضا شود اما اين 
قرارداد 5 ماه بعد و در 17 مرداد امضا ش�د. اما 
تاكنون جز اخبار متفاوت در مورد اين قرارداد 
تقريبا خب�ري از روال اجراي�ي و عملياتي آن 
به گوش نمي رس�د. حتي شنيده ش�ده كه به 
دس�تور وزير صنع�ت، معدن و تج�ارت بحث 
بازنگ�ري در اين قرارداد مطرح ش�ده اس�ت. 
كمي ش�فاف تر در مورد اين ق�رارداد صحبت 
مي كني�د باالخ�ره تكلي�ف ق�رارداد رنو چه 

مي شود؟ 
 قرارداد رنو از زمان بندي آن عقب تر است و علت آن 
هم طرف ايراني است. يعني ايدرو نتوانسته است به 
تعهدات خود عمل كند و رنو كامال به شرايط قرارداد 
متعهد بوده است و ما بايد طبق قرارداد سايت بن رو را 
در اختيار رنو قرار مي داديم اما به دليل اينكه با وجود 
توافقات قبلي با مديريت س��ايپا صورت گرفته بود، 
مديريت س��ايپا به تعهدات خود عمل نكرد. اين در 
حالي اس��ت كه وزير صنعت، مع��دن و تجارت وقت 
)نعمت زاده( دستورات اكيدي براي عمل به تعهدات 

به سايپا اعالم كرده بود اما اين روال انجام نشد. 
   چرا؟

سايپايي ها نقطه نظرات خاص خودشان را داشتند تا 
اينكه با تغيير وزير صنعت، معدن و تجارت در كابينه 
دوازدهم و تاكيد ايش��ان بر اجراي اين قرارداد بن رو 
به ايدرو منتقل شد. قرارداد نهايي شد و دو طرف نيز 

قرارداد را امضا كرده اند. 
به جهت فاصله اي كه ايجاد ش��ده بود با فرانسوي ها 
جلسه اي براي بازبيني برنامه ها براي اجرايي تر شدن 
قرارداد برگزار ش��د و هم اكنون در حال ثبت شركت 
براي عملياتي تر ش��دن ق��رارداد هس��تيم. بنابراين 
قرارداد از آنچه در گذش��ته امضا شده هيچ تغييري 

نكرده است. 
   ول�ي بع�د از بحث هايي كه در مورد ش�روط 
استاندار سازي خودروهاي سال 97 مطرح شد 
و احتمال خروج خودروهايي از خط توليد قوت 
گرفت؛ شنيده شد كه س�ايپا در ازاي دريافت 
مجوز توليد دو خودروي س�يمبل و كوييد در 
خط توليد خود سايت بن رو را به ايدرو واگذار 
كرده است، اين يعني تغيير خودروهاي موجود 

در قرارداد رنو- ايدرو ...
نكته اي كه بايد ذكر شود اين است كه ايران خودرو و 
سايپا بايد تعدادي از خودروهاي خود را در سال 97 
از رده خارج كنند و ما نيز س��هامدار اين دو كارخانه 
خودروساز هستيم به اين جهت ما بايد كمك كنيم 
به اين ش��ركت ها كه در س��ال 97 به مشكل خاصي 
مواجه نشود. به هر حال اين واقعيت است كه اين دو 
شركت تعداد زيادي توليد دارند و اين محصوالتي كه 
از رده خارج مي ش��وند بازار را تحت الشعاع خود قرار 
مي دهند و ما بايد جلوي مش��كالتي ك��ه خروج اين 
خودروها براي مردم ايجاد خواهند كرد را بگيريم. به 
اين جهت با رنو تفاهم كرديم يك محصولي را توليد 
شود كه در اين رنج قيمتي باشد. اين تفاهم انجام شد 
و موفق شديم در مشاركت جديد بحث توليد ساپيا 
براي يك محصول جديد ب��ا رنو را س��امان داديم و 
مجموعه اي از عوامل را در كنار هم قرار داديم و حاال 
در مرحله انتقال مالي هس��تيم كه سمت فرانسوي 
باي��د پرداخت كنند و مش��كلي هم ب��راي پرداخت 
نيس��ت. با اي��ن روال دالي��ل تاخير در اج��راي اين 
قرارداد در يك سال گذش��ته را بايد از آنهايي سوال 
كنيد كه مش��كالتي را در اجراي اين قرارداد و انجام 

سرمايه گذاري ايجاد كردند بايد پاسخ دهند. 
ما معتقديم كه بايد هاب س��وم خودروسازي حتما 
ايجاد ش��ود و فكر مي كني��م كه اگر خودروس��ازان 
خارجي براساس ش��رايط ما وارد بازار ايران نشوند و 
سرمايه گذاري نكنند، در نهايت با محدوديت انتخاب 
مردم در بازار خ��ودرو مواجه مي ش��ويم و ما موظف 
هس��تيم روالي را در پي��ش بگيريم كه ب��ا توليدات 

داخلي مردم راضي نگه داريم. 
 مردم خودروي خوب، باكيفيت و ارزان مي خواهند 
و انتظار دارن��د بعد از خريد خ��ودرو خدمات پس از 

اهميت »مصدق«

چراغ خاموش نا شدني

   اگر خودروسازان خارجي براساس شرايط ما وارد بازار ايران نشوند و سرمايه گذاري نكنند، 
در نهايت با محدوديت انتخاب مردم در بازار خودرو مواجه مي شويم.

   ايدرو نتوانسته اس�ت به تعهدات خود عمل كند و رنو كامال به ش�رايط قرارداد متعهد بوده 
است و ما بايد طبق قرارداد سايت بن رو را در اختيار رنو قرار مي داديم.

   قرارداد رنو اصال بد نشده است خيلي خوب است. 
   سليقه مردم در چه رنج قيمتي است، سليقه عمده به دليل مسائل اقتصادي در رنج قيمتي 

پايين تر از 50 ميليون تومان است.
   آقاي شريعتمداري به هيچ وجه در رابطه با بازنگري قرارداد رنو صحبتي نكردند. 

   در توافقي جديد بين س�ايپا، رنو و ايدرو مقرر ش�د تا خودروي جديد؛ نه خودروهاي تحت 
قرارداد رنو- ايدرو در سايپا توليد شود.

شفاف و بي پرده با معاون وزير صنعت درباره قراردادهاي خودرويي پسابرجامنرگس   رسولي 

هيچ قراردادي را باز نخواهيم كرد؛ مگر در مورد قرارداد توتال جزييات را گفته اند؟

مفادقراردادرنورانميگويم


