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غلوزنجیرهای
پای تولید
سعید صبوری/عضو هیاترئیسه انجمن تخصصی
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور

خبر

افزایش تولید
در ایرانخودرو مازندران

با تالش کارکنان و زنجی��ره تامین ،تولید روزانه
سایت ایرانخودرو مازندران به  ۱۶۵خودرو افزایش
یافته است .بهگزارش ایکوپرس ،امید حسینینژاد،
مدیرعام��ل ایرانخودرو مازن��دران گفت :از ابتدای
امس��ال تا دهه نخس��ت مهر تعداد  ۱۶هزار و ۱۰۰
خودرو در این سایت ،تولید شده که در مدت مشابه
س��ال گذش��ته این عدد  ۱۱ه��زار و  ۲۰۰خودرو
بوده اس��ت .وی اف��زود :بیش از  ۱۲ه��زار و ۵۰۰
دس��تگاه از خودروه��ای تولیدی س��ایت مازندران
تحویل مشتریان شده اس��ت .درحالحاضر هر روز
و حت��ی در روزهای تعطیل نی��ز خودروهای آماده
برای مشتریان بارگیری و حمل میشود و این آمار
بهصورت لحظهای در حال افزایش است.
او تصریح کرد :برای رفاه حال مشتریان و تسریع
در تحویل خودرو ،ام��کان تحویل خودرو در محل
کارخانه نیز فراهم شده است .درحالحاضر کارکنان
این س��ایت حت��ی در روزهای تعطیل ب��رای رفع
کسری و تجاریسازی خودروها در محل کار حضور
دارند تا خودروها زودتر تحویل مشتریان شود.
حسینینژاد عمده قطعات کسری در خودروهای
ناق��ص را مربوط ب��ه قطعات حس��اس مانند پمپ
هیدرولیک ،مدوالتور ،ایربگ و کاتالیس��ت دانست
و تصری��ح کرد :آخرین وضعی��ت خودروهای دارای
کس��ری و یا تجاری شده بهطور منظم به نهادهای
نظارتی اطالعرس��انی میش��ود.مدیرعامل س��ایت
ایرانخودرو مازندران افزود :تولیدات قطعهس��ازانی
که در این اس��تان فعالیت میکنند ،در خط تولید
ایرانخ��ودرو مازندران مصرف میش��ود که همین
موضوع ،اش��تغال غیرمس��تقیم زیادی ایجاد کرده
است .حس��ینینژاد با اش��اره به حساسیت ویژهای
ک��ه در حوزه کیفیت محصوالت وجود دارد ،عنوان
کرد :در همین راستا ،سایت خودروسازی مازندران،
سومین ستاره کیفی خودرو پارس با موتور تی.یو۵.
را از ش��رکت بازرسی مهندسی ایران دریافت کرده
است .درحالحاضر تمامی محصوالت پارس تولیدی
این سایت دارای  ۳ستاره کیفیت هستند.

برق ویالهای
غیرمجاز را قطع
کنید

مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان تهران گفت :در شرایطی
که برق ویالهای غیرمجاز حتی یک ساعت هم قطع نشده اما برق واحدهای
تولی��دی ب��ه کرات قطع ش��ده اس��ت .به گزارش روابطعمومی ش��هرکهای
صنعت��ی ته��ران ،صاب��ر پرنی��ان با اعالم کاهش نرخ بیکاری در اس��تان تهران
گفت :درحالحاضر نرخ بیکاری استان تهران به  ۸.۷درصد رسیده درحالیکه
این عدد در ابتدای سال باالی  ۱۱درصد بود .وی با اذعان به مشکل واحدهای
اقتصادی در تامین منابع مالی از بانکها گفت :وابس��تگی بنگاه اقتصادی به

منابع بانکی بهطور قطع آن را زمین خواهد زد ،زیرا چرخه سیستم تسهیالت
بانکی در ایران معیوب است .این مقام مسئول با اشاره به وجود  ۴۵هزار واحد
صنعتی در ش��هرکهای صنعتی کش��ور و تعطیلی  ۱۰هزار واحد از آن گفت:
درحالحاضر  ۱۶درصد واحدهای صنعتی تهران تعطیل ش��ده و  ۷۰درصد
مشکالت واحدهای تعطیل هم ناشی از مسائل تامین نقدینگی است .پرنیان
ردپای دالالن در حوزه مواد اولیه مهم بخش تولید را ناش��ی از ایرادات نظام
توزیع خواند و بیان کرد :تولیدکننده با همه س��ختیها یک واحد صنعتی را

احداث میکند ،اما بهدلیل عدمتزریق منابع دولتی ،حتی برای تامین آب و برق
مصرفی خودش هم دچار مشکل است .تولیدکنندگان ما زیر بار تفاهمنامهای
بدتر از ترکمنچای رفتند و قبول کردند که برق واحدشان هفتهای دو روز و هر
روز  ۵ساعت قطع شود ،اما متاسفانه شرکتهای برق به این هم قانع نشدند و
بدون اطالع ،برق واحدهای صنعتی را قطع کردند و مواد اولیه و ماشینآالت
آس��یب دیدند .در ش��رایطی که برق ویالهای غیرمجاز حتی یک س��اعت هم
قطع نشده اما برق واحدهای تولیدی به کرات قطع شده است.

آلودگی هوا تلفات کرونا را بیشتر میکند

گروه صنعت

editor@smtnews.ir

عیسی کالنتری

باید واردات
خودرو آزاد
شود یا
خودروهای
ساخت داخل
استانداردهای
بهتری
داشتهباشند

ب��ه فص��ل زمس��تان و اوج آلودگ��ی ه��وا نزدیک
میشویم .بهگزارش
 ،بنا بر سخن کارشناسان
ای��ن اوجگی��ری از  ۱۵آذر ت��ا  ۱۵دی رخ میدهد.
خودروهای بدون اس��تاندارد الزم ،وسایل حملونقل
فرس��وده ،س��وخت بیکیفیت و ...از جمله قاتلهای
اکس��یژن ه��وا بوده که ی��ک روز م��ورد انتقاد فالن
مدی��ر دولتی قرار میگیرد اما در ادامه چون بیش��تر
نهادهای فعال در حوزه استاندارد ،کیفیت و ...دولتی
هس��تند در نهایت از نظ��ر و انتقاد خود برگش��ته و
موضوع به حاش��یه رانده میش��ود .بهعن��وان مثال،
زمان��ی خودروس��از ملزم ب��ه رعایت اس��تانداردهای
هش��تادوپنجگانه و اس��تفاده از موتور یورو ۵میشود
اما در ادامه موضوعهایی دیگر مطرح و اصل مس��ئله
گم میش��ود .هیچکس نمیتواند منکر تاثیر آلودگی
هوا ب��ر آمار مرگومیرها ش��ود ،همانط��ور که آمار
فوتیها در تصادفات کش��ور باالس��ت .در این راستا،
معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان ملی حفاظت
محیطزیست عنوان کرد :افزایش غلظت ذرات معلق
کمت��ر از  ۲.۵میک��رون میتواند ت��ا  ۸درصد تلفات
کرونایی را بیشتر کند.

 انتقاد از حذف سهم محیطزیست

عکس:

تولید بستری میخواهد تا عالوهبر ادامه فعالیت،
توسعه پیدا کند .با وجود موانع موجود در کسبوکار
بنگاههای تولیدی کش��ور متاس��فانه باید گفت در
س��ال جهش تولی��د ،هر چه غل و زنجیر اس��ت به
پای تولی��د و تولیدکننده بس��تهاند .همانگونه که
چن��د ماه قبل  ۲.۵میلیون جوج��ه را خاک کردند
و نتیجه آن را امروز در شانههای تخممرغ  ۴۰هزار
تومان��ی میبینیم ،نتیجه ضربههای  ۳ماه نخس��ت
بان��ک مرکزی به تولیدکنندگان را نیز در نیمه دوم
سال شاهد خواهیم بود.
در ش��رایطی ک��ه بانک مرکزی ب��رای تامین ارز
م��ورد نیاز تولی��د ،هفتخوان رس��تم را پیشپای
تولیدکنندگان ق��رار داده ،تولیدکنن��دگان بهویژه
زنجیره تامین صنعت خودرو برای تامین مواد اولیه
و انجام مبادالت اقتصادی به بنبس��ت رسیدهاند .با
توجه به کاهش ش��دید نقدینگی در صنعت خودرو
و قطعهس��ازی ،منشأ تمام مش��کالت امروز صنعت
خودرو و قطعهس��ازی کشور س��رکوب قیمتها در
س��الهای گذشته اس��ت که باعث شده صنعتگران
این حوزه امروز با مش��کالت عدیدهای دستوپنجه
نرم کنند.
خودرو در بازار گران شده اما خودروهای خارجی
افزایش قیمت بس��یار بیش��تری داشتهاند و عدهای
س��ودجو ،قیم��ت پراید را ب��ه یک هیاه��و تبدیل
کردهان��د و به آن میتازند تا هم خود را عزیز کنند
و هم اذهان را از افزایش قیمت خودروهای خارجی
منحرف .همانطور که بارها اش��اره ش��ده ،خودرو
دیگر یک کاالی مصرفی نیست و کاربرد سرمایهای
پی��دا ک��رده اس��ت ،بنابراین عرض��ه و تقاضای آن
از حال��ت عادی خارج ش��ده و گران��ی آن ،مردم را
مس��تاصل کرده است .آنچه با عنوان گرانی در بازار
خودروهای داخلی مطرح میش��ود نادرس��ت بوده
زیرا چندین س��ال پیش دالر ه��زار تومان و پراید
 ۶میلیون��ی ،معادل  ۶ه��زار دالر بود که به نرخ ارز
ح��ال حاضر ،باید بیش��تر از  ۱۵۰میلی��ون تومان
قیمت داش��ته باشد .بنابراین آنچه رخ داده ،کاهش
ش��دید ارزش پول ملی اس��ت ،ن��ه افزایش قیمت
پرای��د .در حالی که قیمت تمامش��ده خودرو پراید
برای کارخانه حدود  ۶۰میلیون تومان بود ،س��ایپا
را مجب��ور کردند تا آخرین خ��ودرو را  ۴۰میلیون
تومان بهفروش برس��اند .نتیجه این فرآیند معیوب
این است که امروز سایپا زیان کرده و قطعهساز هم
مطالبات معوق قابلتوجهی دارد اما جیب دالالن از
واس��طهگری معامالت این خودرو پر از پول است و
خودروساز و مصرفکننده در زیان.

صنعت

متاسفانه امسال آلودگی هوا با شیوع بیماری کرونا مصادف شده
اس��ت و براساس مقاالت علمی هر واحد افزایش در غلظت ذرات
معل��ق کمتر از  ۲.۵میکرون ۸ ،درصد تلف��ات بیماران کرونایی را
بیشتر میکند و حتی در برخی مقاالت این رقم ۱۵درصد است

 خطر آلودگی هوا و کرونا

س��الها موض��وع استانداردس��ازی خودروه��ا اعم
از س��بک و س��نگین و نیز موتورس��یکلتها و از رده
خارج کردن خودروهای فرسوده مطرحشده اما هنوز
نتیجه الزم بهدست نیامده است .با شروع فصل سرما
موضوع ،داغ ش��ده و با پایان آن دوباره به فراموش��ی
سپرده میشود.
بهگ��زارش ایس��نا ،عیس��ی کالنت��ری ،مع��اون
رئیسجمه��وری و رئی��س س��ازمان مل��ی حفاظت
محیطزیست با اش��اره به اینکه درحالحاضر دغدغه
ما سرد شدن هوا و بهدنبال آن افزایش تعداد روزهای
آلوده است ،اظهارکرد :متاسفانه امسال آلودگی هوا با
ش��یوع کرونا مصادف شده اس��ت و براساس مقاالت
علمی ه��ر واحد افزایش در غلظت ذرات معلق کمتر

از  ۲.۵میکرون ۸ ،درص��د تلفات بیماران کرونایی را
بیش��تر میکند و حتی در برخی مقاالت این رقم ۱۵
درصد اس��ت .از اینرو ما باید در فصل س��رما تکلیف
خ��ود را با خودروهای دیزلی ،کامیونها ،اتوبوسها و
نیروگاههایی که از مازوت اس��تفاده میکنند ،روشن
کنیم .البته این موارد را به رئیسجمهور نیز منعکس
کردهایم .وی ادامه داد :نیروگاههای اطراف شهرهای
بزرگ در فصل س��رما نباید از مازوت استفاده کنند و
ورود کامیونها باید به شهرهایی مانند تهران ممنوع
شود ،چراکه آالیندگی بسیار باالیی دارند.
رئیس س��ازمان ملی حفاظت محیطزیست با بیان
اینکه در کش��ور حدود  ۶۰تا  ۷۰هزار خودرو دیزلی

فروش قطعات دست دوم در بازار لوازم یدکی
عض��و هیاترئیس��ه کمیس��یون
صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت :برخی س��ودجویان
قطع��ات یدک��ی اس��توک (قطعات
دس��ت دوم) را از تعمیرگاهه��ا
جمعآوری ک��رده و بهعنوان قطعات
یدکی ن��و در بازار توزی��ع میکنند
که این امر موج��ب افزایش تصادفات و تحمیل
هزینههای بیشتر به خانوار میشود.
بهزاد رحیمی در گفتوگو با خانه ملت با انتقاد
از نابس��امانی بازار قطعات یدکی خودرو ،گفت:
کمب��ود و گرانی قطعات یدک��ی اصلی خودرو و
افزایش س��هم قطعات بیکیفیت و تقلبی از بازار
موجب اقبال بسیاری از تعمیرکاران و مشتریان
به خرید قطعات یدکی اصلی دست دوم یا حتی
تعمیر برخی قطعات ش��ده است ،تداوم این امر
خطرناک بوده و مشکالت بسیاری مانند افزایش
تصادفات را بهدنبال دارد.
نماینده مردم س��قز و بانه در مجلس ش��ورای
اس�لامی با بی��ان اینک��ه درحالحاضر ب��ازار از
قطع��ات یدک��ی فی��ک و بیکیفیت پر ش��ده و
قطعات یدک��ی اصلی نیز در بازار بس��یار نایاب
و گران اس��ت ،افزود :س��ودجویی برخ��ی افراد
موجبشده قطعات یدکی تقلبی چینی یا ایرانی

 انتقاد از وضعیت قیمت خودرو و سوخت

وجود دارد ،تصریح ک��رد :این خودروهای آالینده در
کن��ار نیروگاههایی که از مازوت اس��تفاده میکنند،
 ۸۰درصد عل��ت آلودگی هوا هس��تند؛ بنابراین باید
تمهیدات الزم در این زمینه اندیشیده شود.

 ش�رط ش�مارهگذاری خودروه�ای تولید
۹۹

معاون رئیسجمهوری در بخشی دیگر از این برنامه
تاکید کرد :س��ازمان ملی حفاظت محیطزیست فقط
در صورت ارتقای استاندارد خودروهای تولیدی سال
 ۹۹ب��ه یورو  ۵به آنها مجوز خواهد داد .خودروس��از
نباید خودروهای تولیدی قبل از سال  ۹۹را با عنوان
خودروهای  ۹۹عرضه کند.

رئیس س��ازمان ملی حفاظت محیطزیست افزود:
متاس��فانه ای��ن پول در اختی��ار نهادهای��ی از جمله
اس��تانداریها قرار میگیرد تا ب��رای بهبود وضعیت
محیطزیس��ت استانها هزینه ش��ود اما تا امروز یک
ریال برای محیطزیس��ت از این محل هزینه نش��ده
است.
کالنتری در پایان با بیان اینکه «بهش��خصه موافق
افزای��ش قیمت بنزی��ن بودم ،چراکه مصرف س��رانه
بنزین در کش��ور ما تقریبا از همه کش��ورهای جهان
باالتر اس��ت» ،توضی��ح داد :یا بای��د واردات خودرو
آزاد ش��ود یا خودروهای ساخت داخل استانداردهای
بهتری داشته باشند .در همه دنیا خودرو ارزان است
و بنزین گران اما در ایران این موضوع برعکس است.

تامین الستیک سنگین با ارز دولتی

در جعب��ه قطعات اصلی بس��تهبندی و
بهنام قطعات اصلی به مش��تریان عرضه
ش��ود که خری��د و اس��تفاده از اینگونه
قطعات موجب زیان مش��تریان و خرابی
زودهنگام خودرو میشود.
رحیمی با بیان اینکه بیش��تر اینگونه
قطع��ات از چین وارد کش��ور میش��ود
درحالیک��ه برخ��ی از تولی��دات داخلی کیفیت
بهتری دارند ،اضافه ک��رد :با وجود اینکه قیمت
قطعات یدکی درحالحاضر افزایش چشمگیری
داشته اما شاهد افت کیفیت در این بازار هستیم
که این امر منجر به تحمیل هزینههای بیشتر به
خانوارها میشود.
عضو هیاترئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن
مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه برخی
س��ودجویان اصطالح��ا داغی قطع��ات (قطعات
دس��ت دوم ی��ا اس��توک) را از تعمیرگاهه��ا
جم��عآوری کرده و بهعنوان قطعات یدکی نو در
بازار توزیع میکنند ،ادامه داد :افزایش تصادفات
و رش��د هزینههای خان��وار و ...پیامدهای تداوم
این اقدامات اس��ت .افزایش نظ��ارت ،از فعالیت
س��وداگران در ب��ازار قطعات یدک��ی جلوگیری
میکن��د؛ بنابراین باید تدابی��ر الزم برای تحقق
این مهم اندیشیده شود.

نایبرئیس هیاتمدیره انجمن قطعهسازان موتورسیکلت و
دوچرخه کشور از نابسامانی بازار قطعات یدکی موتورسیکلت
س��خن گفت .حبیباهلل محمودان در گفتوگو با خبرخودرو
بیان کرد :قطعات وارداتی دارای ایمارکهای تقلبی هس��تند
که بهدلیل اینکه در گذش��ته قدرت تست آن وجود نداشته،
فروشندههای چینی اقدام به فروش آنها کردند و اسنادی که
بهعنوان ایمارک ارسال شده تقلبی بوده است.
وی افزود :درب��اره قطعات داخلی نیز مرجعی برای کنترل
تولی��دات زیرپلهای وجود ندارد و بهت��ر بود در یک مقطعی
کااله��ای صنعت��ی تولید داخ��ل جایگزین قطع��ات تقلبی
خارجی در بازار ش��وند و ای��ن امر نیازمند تس��هیل قوانین
اس��ت تا تولیدکنندگان ناچار به قانونگریزی نباش��ند ،زیرا
دریاف��ت پروانه بهرهبرداری در ایران بس��یار س��خت اس��ت
و الزم اس��ت مجوز ص��دور پروانه را ب��ه اتحادیه و انجمنها
بدهند که در قبال ص��دور پروانه ناظر کنترل کیفی قطعات
باش��ند و در صورت بروز مش��کلی مرجع صادرکننده مجوز

کالنتری در ادامه با اش��اره به ط��رح مجلس برای
حذف سهم محیطزیست از عوارض آالیندگی ،گفت:
در قان��ون مالیات آم��ده که واحده��ای آالینده یک
درصد ف��روش خود را بهعنوان ع��وارض آالیندگی و
جریمه پرداخت کنند تا در اختیار محیطزیست قرار
گیرد.
این رقم س��االنه حدود  ۳تا  ۴هزار میلیارد تومان
میش��ود .درحالحاضر ش��مال کش��ور زیر پسماند
مدفون شده است و بیش��تر کارخانههای درجه دو و
سه فاضالب خود را بدون تصفیه رهاسازی میکنند.
ق��رار ب��ود ما با اس��تفاده از س��هم خ��ود از عوارض
آالیندگی این مشکالت را برطرف کنیم.
ب��ه گفت��ه وی ق��رار بود س��ازمان مل��ی حفاظت
محیطزیست براساس بودجهای که از طریق عوارض
آالیندگی در اختیار دارد ،تمام صنایع آالینده کشور
را با همکاری دانش��گاهها پایش کن��د .این در حالی
اس��ت که اکن��ون حدود  ۷درصد ای��ن صنایع پایش
میش��ود و اگر طرح مجلس تصویب ش��ود ،تمام این
برنامهها از بین میرود.

رئیس س��ازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت :تا پایان امس��ال،
مش��کلی در تامین الس��تیک و برخی اق�لام ضروری ن��اوگان عمومی
جادهای با ارز  ۴۲۰۰تومانی نداریم.
به گزارش مهر ،عبدالهاشم حسننیا با اشاره به اینکه همواره مشکالت
و دغدغههای معیشتی و اقالم مورد نیاز رانندگان بخش دریافت و مورد
بررسی قرار میگیرد ،گفت :همواره فعالیتها و نیازهای ناوگان عمومی
حملونقل جادهای اعم از مبدا ،مس��یر و مقصد رصد میش��ود و با روند
فعلی مش��کلی در تامین الستیک و برخی اقالم ضروری ناوگان عمومی
جادهای نداریم .وی افزود :با توجه به پیگیریها و رصدهای انجام شده،
تا پایان س��ال  ۹۹مش��کلی در تامین الس��تیک و برخی اقالم ضروری
ناوگان عمومی جادهای با ارز  ۴۲۰۰تومانی نخواهیم داشت.

 ترخیص  ۲۸۰هزار حلقه الستیک

یک مقام مس��ئول ،از تالش س��ازمان راهداری و حملونقل جادهای
کشور برای واردات و ترخیص  ۲۸۰هزار حلقه الستیک خبر داد.
بهگزارش مهر ،غالمعباس بهرامینیا در جلس��ه بررسی مسائل مربوط
به رانن��دگان تاکید ک��رد :انجمنهای صنفی با نصب بن��ر به رانندگان
حملونقل اعالم کنند که برای حفظ سالمت از هرگونه تجمع در مرکز
بارگی��ری خ��ودداری کرده و فاصل��ه اجتماعی را رعای��ت کنند؛ چراکه
س�لامت رانندگان برای ما و سازمان مهم است؛ اگر سالمت رانندگان با
مش��کل مواجه شود ،چرخه حملونقل دچار مشکل خواهد شد و بدون
تردید میتواند اقتصاد کش��ور را به مخاطره انداخته و مشکالت بعدی را
بهدنبال داشته باشد.
او ادامه داد :با وجود ش��رایط حاکم بر کش��ور بهدلیل ش��یوع بیماری
کرونا ،با کمک انجمنهای صنفی رانندگان حملونقل و خود رانندگان،

در حمل کاالهای اساسی از بندر امام خمینی(ره) عملکرد خوبی داشته
باشیم.
بهرامینیا با اشاره به تاثیرگذاری عملکرد بخش حملونقل در شرایط
حساس کشور ،بیان کرد :همه باید با همراهی و همکاری شایعات موجود
در فضای مجازی درباره مشکالت رانندگان حملونقل را مدیریت کرده
و با برنامهریزی نسبت به حل برخی مشکالت اقدام کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان راهداری و حملونقل جادهای
بهدنبال حل مش��کل کمبود الستیک است ،گفت :با تالش این سازمان
و برای حل مش��کل الس��تیک خودروهای سنگین ،قرار است  ۲۸۰هزار
الس��تیک پس از ترخیص با ارز مصوب در اختی��ار رانندگان قرار گیرد
که انجمنهای صنفی نس��بت به اطالعرسانی در اینباره تالش مضاعفی
داشته باشند.
بهرامینیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بروزرسانی نرخ
کرایه حملونقل ،اذعان کرد :س��ازمان راه��داری و حملونقل جادهای
همه ساله بهدنبال این امر است.

بازار داغ موتورسیکلتهای الکچری

باید پاسخگو باشد همانطور که در قوانین بینالمللی همین
اتفاق رخ میدهد .بنابراین س��ازمان ملی استاندارد میتواند
ناظ��ر مجوزهایی باش��د که وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
ص��ادر کرده و انجمنها و اتحادیهها بر قطعاتی که مش��مول
استانداردهای اجباری و تعریفشده نیستند نظارت داشته و
در برابر شکایت مردم پاسخگو باشند.
نایبرئیس هیاتمدیره انجمن قطعهس��ازان موتورسیکلت
کش��ور درب��اره ب��ازار موتورس��یکلت اظهارکرد :متاس��فانه
بازار موتورس��یکلت نیز دچار آش��فتگی اس��ت و شاهد ورود
موتورس��یکلتهای الکچری در کالنشهرها هس��تیم و بازار
موتورس��یکلتهای ضعیفتر ک��ه مورد نی��از طبقات پایین
جامعه است رها شده و افزایش قیمت نیز داشتهاند.
در صورتی که چنین سیاس��تگذاری با ش��رایط اقتصادی
کش��ور همخوانی نداشته و دغدغه دس��تاندرکاران صنعت
موتورس��یکلت تزریق موتورس��یکلتهای الکچری به شمال
ش��هر ته��ران نب��وده ک��ه اینگونه ش��اهد افزای��ش افتتاح

فروشگاههای موتورسیکلت در شمال شهر باشیم.
این در حالی اس��ت که بازار موتورس��یکلت در روستاها و
شهرهای کوچک که دارای عملکرد اقتصادی و صنعتی است
رها ش��ده و در چنین ش��رایط اقتصادی ک��ه ارز الزم برای
دارو و ماش��ینآالت صنعتی وجود ندارد موتورس��یکلتهای
فول سیکیدی وارد کشور میشوند؛ بنابراین مسئوالن باید
پاسخگوی تضادی که در این زمینه بهوجود آمده باشند.
محم��ودان در پایان خاطرنش��ان کرد :اگر م��ا تحریمها را
بهعنوان یک موهبت در نظر میگرفتیم اکنون موتورسیکلت
ملی نیز تولید ش��ده بود و  ۹۰درصد موتورسیکلتهای بازار
تولید داخل بود .پرسش این است که چگونه وزارت صنعت،
معدن و تجارت مجوز واردات موتورس��یکلتهای الکچری را
داده که خدمات پس از فروش ندارند.
بنابراین برای کشوری مانند ایران با این مختصات واردات
کاالهای الکچری اش��تباهی محض اس��ت و نی��از به تغییر
دی��دگاه در وزارتخان��ه وج��ود دارد و پس از متقاعد ش��دن

ای��ن وزارتخانه میتوان با ایجاد کارگروهی متش��کل از تمام
دس��تاندرکاران این حوزه به تولید موتورسیکلت ملی کمک
کرد .زیرا در کش��ور ما موتورس��یکلت دارای سلسله مراتب
اقتصادی اس��ت که نباید رها ش��ود و اکنون وقت آن رسیده
که سیاست مدونی برای ساماندهی بازار موتورسیکلت اتخاذ
ش��ود زیرا این امر به س��ود جامعه ،صنعت و اقتصاد کش��ور
خواهد بود.

