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ج��ای خالی کیفی��ت ،تنوع ،روزآم��دی و ...از جمله
گالیههای مردم از خودروهای داخلی است .بهگزارش
تن��وع خودروی��ی در جهان و توس��عه صنعت
خودرو در حوزه فناوری س��طح توقع و انتظار مردم را
ب��اال برده و آنه��ا بهدنبال حق انتخاب بیش��تر در بازار
داخل هس��تند .در این راس��تا ،مس��ئوالن این صنعت
از جمله علیرضا رزمحس��ینی ،وزی��ر صنعت ،معدن و
تجارت نس��بت به کیفیت محصوالت قول مساعد داده
است .با آغاز تحریم همافزایی و مشارکت در داخل بین
نهادها و ش��رکتهای مختلف افزایش یافت و تکیه بر
توان داخل سبب شده شرکتهای دانشبنیان و فناور
با جدیت بیشتری به س��وی تولید محصوالت روزآمد
حرکت کنند .در راس��تای مشارکت و همکاری نهادها،
شرکتهای فعال در حوزه تولید تفاهمنامه چهارجانبه
میان گروه صنعتی ایرانخودرو ،س��ازمان گس��ترش و
نوس��ازی صنای��ع ایران(ایدرو) ،صندوق بازنشس��تگی
صداوس��یما و ایستگاه نوآوری ش��ریف با هدف حضور
موثرت��ر فناوریه��ای نوین در صنعت خ��ودرو بهامضا
رسید.

 حمایت از راهاندازی شتابدهنده تخصصی

محسن صالحینیا

ایدرو
بهعنوان نهاد
سیاستگذار از
همکاری صنایع
خودروسازی
با مراکز
دانشبنیان
حمایت میکند

فعالیت در حوزه فناوری در  ۲سال اخیر شدت گرفته
و وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت و زیرمجموعههای
آن از جمل��ه ای��درو یک��ی از ضروریات تولی��د و بازار
ف��روش را تالش برای روزآم��دی محصوالت میدانند.
بهگزارش ایدرونیوز ،ایجاد زیرس��اخت مورد نیاز برای
توسعه ش��رکتهای دانشبنیان و س��رمایهگذاری در
ح��وزه مرتبط با صنعت خودرو و فنارویهای وابس��ته
محور اصلی تفاهمنامه چهارجانبه میان گروه صنعتی
ایرانخ��ودرو ،س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع
ایران(ای��درو) ،صن��دوق بازنشس��تگی صداوس��یما و
ایستگاه نوآوری شریف بوده است.
حمایت از راهاندازی ش��تابدهنده تخصصی در حوزه
صنع��ت خ��ودرو و فناوریه��ای وابس��ته ،حمایت از
راهاندازی صندوق س��رمایهگذاری خطرپذیر ،حمایت
از ایجاد مرکز نواروی تخصصی برای اس��تقرار بیش از
 ۱۰۰ش��رکت فعال در این صنعت و حمایت از ترویج
و توس��عه فروش محصوالت فناوران��ه مرتبط از دیگر

عکس :آیدا فریدی

همیشه پرسشهایی مانند چرا صنعت خودرو
ایران نتوانست مانند کرهجنوبی توسعه پیدا کند
یا پرسشهایی از این قبیل که چرا سرمایهگذاران
خارجی برای تولید خودرو و قطعات آن در چین
س��رمایهگذاری میکنند اما در ایران خیر ،ذهن
هر ایرانی دغدغهمندی را به خود مش��غول کرده
اس��ت .بیبرنامگ��ی در صنع��ت ای��ران از جمله
صنعت خودرو س��بب شده پس از گذشت دههها
ما همچنان س��رگرم مجوز دادنهایجدید بدون
توجه به بهرهوری مجوزهای قبلی باشیم.
اگ��ر صنع��ت خودرو چین توس��عه پی��دا کرد
و بازاره��ای بس��یاری در اختی��ار دارد ،بهدلی��ل
حمایته��ای واقع��ی دولت از ای��ن صنعت بوده
اس��ت .مناب��ع مالی صنع��ت در چین از س��وی
دول��ت فراه��م ش��ده و ب��رای ای��ن کار از منابع
بانکی اس��تفاده میش��ود .بانک توسعهای وجود
دارد که موظف اس��ت ب��ه تولیدکننده وام بدهد.
البته قوه عاقلهای نشس��ته و  ۶۸خودروساز ندارد
درحالیک��ه وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت ۶۸
مجوز برای خودروس��ازی صادر کرده اس��ت۶۸ .
خودروس��از یعن��ی اینکه اگر منابع ف��درالرزرو
امریکا هم اس��تفاده شود ،نمیتواند نیازهای این
 ۶۸خودروساز را تامین کند .این ناشی از بیبرنامه
ما در این صنعت است.
در اقتصاد ایران ،نابلدی تصمیمگیران اقتصادی
قابل مشاهده اس��ت .تا بحث میشود ،میگویند
قانون اس��ت .قانون را چه کس��ی مینویسد؟ این
قانون را در مجلس اصالح کنید.
ریچارد نفیو ،عضو گ��روه طراحان تحریمهای
ای��ران ،کتاب «هن��ر تحریمها» را نوش��ته و این
مس��ئله را روش��ن کرده و بهخوبی تصمیمگیران
ما را ش��ناخته اس��ت .او میگوی��د «ناهماهنگی
اقتص��ادی بی��ن اینه��ا بوده اس��ت؛ م��ا حداکثر
اس��تفاده را از ناهماهنگیها میکنیم» .مالحظه
میکنید تحریم  ۱۲س��ال است که شروع شده و
دولتهای ما در این مدت نتوانس��تند هیچ برنامه
مقابلهای در اقتصاد و صنعت تدوین کنند .هدف
در تحریمه��ا بن��ا بر اعتراف نفیو ،مش��اغل تولید
اس��ت .تمام وزرای صنعتی کش��ور باید پاسخگو
باشند ،در مدت مدیریت خود چه کردهاند؟ از یاد
نمیبریم که نتوانستند تصمیم بگیرند .از سال ۸۱
که خاکسترنش��ینی شروع ش��د ،درآمد ارزی باال
رفت ،وزیر اصال حواس��ش نبود .اینقدر اولویت و
روزمرگی و توجه به خامفروشی برای خود تعریف
کردهاند که ریش��ه اولویتها را نمیشناس��ند .در
ایران به خودروس��ازان منابع مال��ی ندادند ،اما تا
بخواهید به پتروشیمیها و خامفروشانی که منابع
طبیع��ی را میبرند ،پول دادند و این مس��ئله در
صورتهای مالیشان در بورس مشخص است .به
خودروساز گفتهاند برای تامین سرمایه در گردش
از پیشفروشها تامین نقدینگی کنند .این عمل
نابلدی است .این سیاستها مبتنی بر عقل سلیم
نیست .این را کنار سایر عوامل هزینهزای عام در
صنایع واقعا تولیدی بگذارید ،مش��خص میشود
که چ��را در صنعت خ��ودرو هزینههای تحمیلی
بس��یار باالس��ت .البته این وضعیت ب��ا توجه به
اطالعات ارائهش��ده در بورس ،برای مونتاژکاران
خودرو صدق نمیکند و سودهای چشمگیری هم
بهدست میآورند.
حال اگر قطعهس��ازانی هم شکل بگیرند که در
لب��اس دالل��ی به مونتاژ یا قطع��ات وارداتی روی
بیاورند ،حلقه قیمتها تکمیلترمیش��ود .البته
در جهان مرس��وم نیس��ت که تم��ام قطعات در
داخل تولید ش��ود .اما ما از کش��ورهایی صحبت
میکنیم که طراحی خودرو دارند .وقتی طراحی
را از آن خود کرده باشید ،امریکا هم قطعه ندهد،
از جای دیگر تامین میکنید ،از اینرو دولت باید
تعریف میکرد تولید یعنی اینکه مثال  ۴۵درصد
ارزشافزوده در داخل باش��د .دولتهای ما شعار
تولید داخل میدهند ،اما به شعاری که میدهند
اعتقاد ندارند.
رئیس کل بانک مرکزی در یکی از گفتوگوهای
خود در پاس��خ به پرسشی درباره تولید گفته بود،
مصرفکننده اصل اس��ت .ذات فکری دولتهای
ما مصرف اس��ت .تقاضای کل را از طریق تقاضای
مصرف تامین میکنند.
وزی��ر راه جاده میزند ،میگوید نمیتوانم صبر
کنم ریل س��اخته شود .گاهی در برخی موارد قوه
عاقلهای وجود ندارد که همه اینها را بههم مرتبط
کند .زمان دولت قبلی هم مثال میگفتند که باید
ماشینآالت راهسازی وارد کنیم.
درحالحاضر هم یک عنوانی درس��ت کردهاند
«نوس��ازی ناوگان فرسوده تجاری» که هدف آن
واردات است .ما حدود  ۴۰سال است که کامیون
تولید میکنی��م اما دانش آن هنوز وجود ندارد و
نمیخواهی��م ذهن خود را خس��ته كنيم که چرا
نتوانستیم.

آخرین جزئیات
نوسازی سواری
کرایه بینشهری

رئیس اتحادیه س��واری کرایه از نوسازی س��وارهای کرایه بینشهری
خب��ر داد و گف��ت :تا پایان امس��ال حدود  ۵۰۰س��مند ب��ه رانندگان
سواریهای کرایه بینشهری تحویل داده میشود و تعداد آنها امسال به
 ۱۰۰۰خودرو خواهد رسید.
رحمت حاجمحمدعلی در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد :با دستور وزیر
راه و شهرسازی و همکاری سازمان راهداری و حملونقل جادهای طرح
نوسازی ناوگان س��واریهای کرایه بینشهری دوباره از سر گرفته شد،

چراک��ه پیش از ای��ن نهتنها ایرانخودرو دیگر به م��ا خودرویی تحویل
نمیداد ،بلکه دو سال پیش تسهیالت بانکی برای نوسازی نیز قطع شد.
وی اف��زود :از ابت��دای امس��ال ح��دود  ۵۰۰رانن��ده برای نوس��ازی
خودروهای خود اقدام کردند که از این تعداد به حدود  ۲۰۰نفر خودرو
را تحوی��ل دادهای��م و باقی آنها نیز در حال س��اخت و تحویل اس��ت و
 ۵۰۰خ��ودرو دیگ��ر را نیز ثبتنام کرده و تا پایان امس��ال به رانندگان
تحویل میدهیم .البته از دو س��ال پیش نیز حدود  ۸۰۰س��واری کرایه

در دستور کار برای نوسازی قرار گرفته بود اما بهدلیل مشکالت یادشده
متوقف ش��د و تامین و تحویل این خودروها هم در حال پیگیری است.
پیگیریهای بس��یاری در این زمینه انجامشده و در نهایت موفق شدیم
دستورالعملهای آن را دریافت کرده و به بانکهایعامل معرفی کنیم.
حاجمحمدعل��ی با اش��اره به اینکه تا بهار س��ال آین��ده  ۸۰۰خودرو
نوس��ازی ش��ده را تحویل خواهیم داد ،گفت :هم��ه رانندگانی که قصد
نوسازی را دارند باید خودرو خود را اسقاط کنند.

تفاهمنام��ه چهارجانبه میان گ��روه صنعتی ایرانخودرو ،س��ازمان
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) ،صندوق بازنشس��تگی
صداوس��یما و ایس��تگاه ن��وآوری ش��ریف ب��ا هدف حض��ور موثرتر
فناوریهای نوین در صنعت خودرو بهامضا رسید
محورهای تفاهمنامه منعقد شده است.

 توسعه و بهبود کمی و کیفی

محس��ن صالحینی��ا ،رئی��س هیاتعامل س��ازمان
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران در مراس��م انعقاد
ای��ن تفاهمنامه ،با ض��روری خواندن همراس��تایی با
پیشرفتهای ش��تابان حوزه فناوری ،اظهارکرد :ایدرو
ب��رای حمایت از ش��رکتهای دانشبنی��ان و اقدامات
فناورانه ،برنامهه��ای کوتاهمدت و بلندمدتی را تدوین
کرده اس��ت .مع��اون وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت با
اش��اره به اظهارنظرهای گوناگون درباره خودروسازی
کش��ور ،گفت :باوج��ود همه نق��د و نظره��ا ،واقعیت
امیدوارکننده این است که خودروسازی کشور گامهای
نخس��ت حرک��ت رو به جل��و در بخش داخلیس��ازی
فناوری و قطعات را برداش��ته و مس��یر توسعه و بهبود
کمی و کیفی محصوالت خود را آغاز کرده است.

ترخیص خودروهای رفع توقیفشده ،منوطبه تمدید مهلت

مدیرکل مرک��ز واردات و امور مناط��ق آزاد ویژه گمرک ایران
در بخش��نامهای به گمرکات اجرایی کش��ور درباره تعیینتکلیف
خودروهای در گمرک مانده ،اجرای احکام صادر شده و ترخیص
خودروهای رفع توقیف اعالم شده را من وطبه تمدید دوباره مهلت
ترخیص خودروهای سواری موجود و ابالغ آن بهوسیله این دفتر
(مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه) اعالم کرده است.
بهگزارش ایسنا ،بر این اس��اس ،علی وکیلی در بخشنامهای از
گمرکات اجرایی کشور ،خواسته تا دستورات الزم در مواردی که
از خودروهای سواری رفع توقیف شده و خودرو مورد نظر مشمول
فهرس��ت منضم به بخش��نامه مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته
نیست ،با توجه به پایان مهلت ترخیص ،مطابق مقررات عمل شود.
در متن نامه این بخشنامه آمده است« :پیرو بخشنامه /۱۸۹۰۱م
مورخ  ۱۲مهر  ۱۳۹۹معاون امور گمرکی و رونوش��ت نامه شماره
 ۹۷۲۲۸۵/۹۹م��ورخ  ۱۷آبان  ۱۳۹۹این دفتر و بخش��نامه ۱۲

آبان امس��ال مرکز مبارزه با جرائم س��ازمانیافته و درباره بخش
پایانی بخش��نامه فوقاالش��اره مبنی بر «درباره باقی خودروهای
توقیفی مطابق با مقررات حاکم اقدام الزم و قانونی معمول شود»
خواهش��مند است دس��تور فرمایید در مواردی که از خودروهای
س��واری رفع توقیف ش��ده و خودرو مورد نظر مش��مول فهرست
منضم به بخش��نامه مرکز مبارزه با جرائم س��ازمانیافته نیست،
باتوج��ه به اینکه مهلت ترخیص س��ایر خودروها برابر بخش��نامه
مورخ س��وم تیر  ۱۳۹۹این دفتر مستند به مصوبه هیات محترم
وزیران در تاریخ  ۲۶شهریور  ۱۳۹۹به پایان رسیده است؛ بنابراین
اجرای احکام صادر شده و ترخیص خودروهای رفع توقیف اعالم
ش��ده ،منوط به تمدید مجدد مهلت ترخیص خودروهای سواری
موجود و ابالغ آن از سوی این دفتر است .بدیهی است در صورت
ابالغ ضوابطی خارج از مراتب یاد ش��ده از س��وی مرجع قضایی،
متعاقبا برای اطالع و اقدام الزم ،اطالعرسانی و ابالغ میشود».

۱۰۰۰میلیارد تومان هزینه برای ساخت یک کیلومتر مترو

عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای
اس�لامی با بیان اینکه الیحه بودجه س��ال
 ،۱۴۰۰الیحه تقویتکننده حملونقل ریلی
و توسعه امور زیربنایی نیست ،گفت :دولت
باید بهجای افزایش اعتبارات جاری ،بودجه
را به سمت توس��عه حملونقل ریلی سوق
ده��د .احمد دنیامال��ی در گفتوگو با خانه
ملت ،با اش��اره به نشست مشترک کمیته حملونقل
ریلی کمیس��یون عمران مجلس با مسئوالن شرکت
راهآه��ن و مدیران حملونقل ریلی درونش��هری در
ش��هرداری تهران ،گف��ت :در این نشس��ت وضعیت
حملونقل ریلی برونشهری و حملونقل درونشهری
در کالنشهرها مورد بررسی قرار گرفت .در این جلسه
همچنی��ن وضعیت اعتبارات ای��ن دو حوزه در الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۰رسیدگی شد.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسالمی،
با اش��اره تاکیدات رهبر معظم انقالب درباره توس��عه
حملونقل ریلی در کش��ور ،افزود :متاسفانه در چند
سال اخیر اقدام قابلقبولی در عرصه توسعه این حوزه
انجام نش��ده و احکام بودج��های در حوزه حملونقل
ریلی درونشهری و برونشهری عملیاتی نشده است.
عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی با
بی��ان اینکه برای س��اخت یک کیلومت��ر مترو در هر
کالنش��هر حدود  ۱۰۰۰میلیارد توم��ان بودجه الزم

اس��ت ،گف��ت :ای��ن اعتبار ش��امل حفاری
تونل ،الینینگ ،خط��وط زیربنایی ،تقویت
س��یگنالینگ ،تامین بخش��ی از ن��اوگان و
شبکه تامین برق میشود.
او ادام��ه داد :در نشس��ت اخی��ر
پیشنهادهایی برای افزایش اعتبارات حوزه
حملونقل ریلی درونشهری و برونشهری
مورد بررسی قرار گرفت ،از اینرو مقرر شد در الیحه
بودجه سال  ،۱۴۰۰پیش��نهادهایی برای تقویت این
بخش در نظر گرفته شود.
ای��ن نماینده م��ردم در مجلس یازده��م گفت :در
سالهای اخیر شاهدیم که در قوانین بودجه ،اعتباری
حدود  ۲میلیارد دالر از محل فاینانس برای توس��عه
مترو کالنش��هرها در نظر گرفته ش��ده اما متاس��فانه
حت��ی ی��ک دالر از این محل برای ای��ن حوزه هزینه
محقق نشد ،از سویی هم در شرایط کنونی مهمترین
بح��ث ،موضوع تخصی��ص اعتبار برای توس��عه مترو
کالنشهرهاست ،زیرا ش��رکت راهآهن از محل فروش
بلیت درآمدزایی میکند.
دنیامالی با بیان اینکه الیحه بودجه س��ال ،۱۴۰۰
الیح��ه تقویتکننده حملونقل ریلی و توس��عه امور
زیربنایی نیس��ت ،افزود :دولت بای��د بهجای افزایش
اعتبارات جاری ،بودجه را به سمت توسعه حملونقل
ریلی سوق دهد.

صالحینی��ا با بی��ان اینکه تحریمها تم��ام صنایع و
کس��بوکارهای مختل��ف از جمل��ه خودروس��ازی را
تحتتاثیر ق��رار داده ،ابراز امی��دواری کرد :در راهبرد
تبدی��ل تهدید تحریم ب��ه فرصت ،صنعت خ��ودرو با
ن بتواند
افزای��ش همکاری با ش��رکتهای دانشبنی��ا 
مس��یر توس��عه را بهدرس��تی طی کند و محصوالتی
همس��و با فناوریه��ای روز عرضه کند .مع��اون وزیر
صنع��ت ،معدن و تجارت تصریح ک��رد :ایدرو بهعنوان
نهاد سیاس��تگذار از همکاری صنایع خودروس��ازی با
مراکز دانشبنیان حمای��ت میکند و در صدد ترغیب
و فراهمآوری زمینههای بهمرس��انی سایر شرکتها از
ظرفیتهای درونزایی اقتصاد و فناوری کشور است.

 ظرفیتهای تامین مالی برای توسعه

رئیس هیاتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع
ای��ران گفت :نقشآفرین��ی و اثرگذاری س��ازمانهای

توسعهای در شرایط کنونی کشور بسیار حیاتی است و
ایدرو برای ایفای نقش خود در ش��رایط کنونی رویکرد
فعالسازی حداکثری تمام ظرفیتها برای تامین مالی
طرحهای توس��عهای و صنعتی را در دس��تور کار خود
دارد.
صالحینی��ا ب��ا اش��اره به ض��رورت توس��عه متوازن
صنعتی و انتظارات از این سازمان برای سرمایهگذاری
متعدد در مناطق محروم کش��ور ،خالقیت و نوآوری و
بهرهجوی��ی از همه ظرفیته��ای داخلی و خارجی در
بخش تکمیل و تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این
طرحها را ضرورتی فوری عنوان کرد که نیازمند تحول،
چابکی و پویایی معاونت مالی و اقتصادی ایدرو است.

 ض�رورت س�اماندهی ارزشافزودههای
پراکنده

در ادامه حسن شیخنیا ،معاون مالی و اقتصادی ایدرو
با اشاره به مزیتهای متنوع ایدرو ،ضرورت ساماندهی
ارزشافزودهه��ای پراکنده برای خلق ثروت و س��رمایه
قابل بهرهبرداری را مورد تاکید قرار داد و گفت :تطابق
بودج��ه ،برنام��ه و تامی��ن بهموقع منابع ب��رای اجرای
طرحهای صنعتی فرآیندی کلیدی است که میتواند به
بهرهوری حداکثری ،شتاب در بهرهبرداری هر چه زودتر
طرحها و واقعی شدن پیشبینیها بینجامد.
ش��یخنیا همچنین حداکثر تعامل با نهادهای همکار،
سیاس��تگذار و نهادهای مالی ،پولی ،بازار س��رمایه و
س��رمایهگذاران و بخش خصوص��ی را اولویتهای این
معاونت برای ارتقای منابع ایدرو برای وظایف توسعهای
برشمرد.

 سخن پایانی

یرس��د سازمان گس��ترش و نوسازی
بهنظر م 
صنای��ع ایدرو تم��ام تالشها را ب��هکار گرفته تا
پل ارتباطی صنایع س��نتی با مراکز دانشبنیان
و فناور کش��ور باشد .ایدرو نیز ب هعنوان حامی از
هر دو گروه در حال نقشآفرینی بوده و باید دید
میوه این همافزایی چه زمانی در بازار محصوالت
فکننده است.
صنعتی قابل لمس برای مصر 

لزوم پیشبینی پیامدهای زیستمحیطی توسعه مترو

مدی��رکل محیطزیس��ت و توس��عه پای��دار
ش��هرداری تهران گفت :در مطالعات توجیهی
طرحها و پروژههای ش��هری الزم اس��ت اثرات
محیطزیس��تی پروژهها و طرحها مورد ارزیابی
قرار گیرد .به گ��زارش روابطعمومی اداره کل
محیطزیست و توسعه پایدار شهرداری تهران،
ش��ینا انصاری در نشس��ت بررس��ی مطالعات
ارزیابی اثرات محیطزیستی خطوط ۱۰ ،۹ ،۸
و  ۱۱مترو تهران که با حضور آرش میالنی ،رئیس کمیته
محیطزیس��ت شورای اس�لامی ش��هر تهران ،علی امام،
مدیرعامل ش��رکت راه آهن شهری تهران و حومه برگزار
شد ،با یادآوری مسائل و مشکالت مختلف محیطزیستی
در ش��هر ته��ران خاطرنش��ان کرد :مش��کالت و عوارض
محیطزیس��تی که ممکن اس��ت در اثر توسعه و احداث

خط��وط مت��رو ایجاد ش��ود بای��د پیشبینی و
بررسی شوند و برای آنها مطالعات ارزیابی اثرات
محیطزیستی انجام شود .مدیرکل محیطزیست
و توس��عه پایدار ش��هرداری تهران با اش��اره به
اس��ناد فرادستی درباره الزام ش��هرداری تهران
به انجام مطالعات توجیهی طرحها و پروژههای
ش��هری گفت :نباید رویکرد مطالعات به سمت
توجیه زیس��تمحیطی پروژهها باشد ،بلکه باید
فراتر از مطالعات توجیهی ،اثرات محیطزیس��تی پروژهها
و طرحها مورد ارزیابی قرار گیرد .انصاری در پایان اظهار
کرد :بررس��ی پروژه احداث خطوط  ۱۰ ،۹ ،۸و  ۱۱مترو
نیازمند تشکیل جلسات کارشناسی پیوسته برای مطالعه
بیشتر موضوع و رعایت کامل جوانب محیطزیستی هنگام
اجرای پروژه و پس از آن خواهد بود.

تدوین بسته حمایتی استاندارد برای رفع موانع تولید

رئی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد ،وجود قطعات تقلب��ی را یکی از
چالشهای صنعت خودرو دانس��ت و تصریح کرد :ش��اید بهتر باش��د
برخ��ی از قطعات به ص��ورت انحصاری در اختیار خودروس��ازان قرار
گیرد تا مانع ورود قطعات تقلبی ش��ود ،اما این نیاز به س��ازکارهای
خاص��ی دارد که باید در این زمینه با نهاده��ای ذیربط برنامهریزی
کنیم .بهگزارش ایکوپرس ،نیره پیروزبخت در نشس��ت با مدیرعامل
گ��روه صنعت��ی ایرانخ��ودرو ،خودروس��ازی را صنعت اس��تراتژیک
و مهم کش��ور خواند و گفت :س��ازمان ملی اس��تاندارد پایبند به این
موضوع اس��ت که تعامل ویژهای با تولیدکنندگان برای حفظ حقوق
مصرفکنندگان داشته باشد .باید با تعامل و همافزایی ،خودروسازی
را به سمت بهبود ،افزایش و ارتقای کیفیت هدایت کنیم.
رئیس س��ازمان ملی استاندارد با اش��اره به بسته حمایتی سازمان
استاندارد گفت :این بسته حمایتی با هدف رفع مشکالت دستوپاگیر
در صنع��ت برنامهری��زی ش��ده ک��ه بس��یاری از نگرانیه��ای امروز
خودروسازان را رفع میکند .پیروزبخت خودروسازان را ترغیب کرد،
برای نوسازی ناوگان حملونقل سنگین برنامهریزی بلندمدت داشته
باش��ند تا خأل ناش��ی از آن با همت س��ازندگان داخلی رفع شود .او
تصریح کرد :کیفیت خودرو مطالبه مردم اس��ت که باید با همافزایی
و هماهنگیهای الزم ،توقع و انتظارات را به نحو مطلوبی پاسخ داد.
فرش��اد مقیمی ،مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخ��ودرو نیز در این
نشس��ت با اشاره به پیوند راهبردی خودروس��ازی کشور با استاندارد
گفت :تمامی اس��تانداردها در چارچوب ضوابط تعیینشده در فرآیند
تولید خودرو انجام میشود.
وی افزود :تکالیفی که در دورههای مختلف از س��وی سازمان ملی

اس��تاندارد ابالغ شده را به اجرا گذاشتهایم و از تکالیف استانداردی و
مقررات آن عدول نخواهیم کرد .مقیمی با اشاره به سال جهش تولید،
به مشکالت ناشی از ش��یوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت :محیط
کار امنی را برای کارکنان ایجاد و شرایط را به بهترین شکل مدیریت
کردهایم .ایرانخودرو زودتر از س��ایر صنایع پروتکلهای بهداشتی را
به اجرا گذاشته اس��ت .به همین دلیل توانستیم جهش تولید را رقم
بزنیم؛ از ابتدای امس��ال تا  ۲۳آذر ،موفق به تولید  ۳۵۷هزار و ۸۳۴
خودرو شدهایم که  ۱۲۹هزار خودرو بیشتر از سال گذشته در همین
ب��ازه زمانی اس��ت .مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اش��اره به
رکوردهای اخیر این شرکت در تولید و تجاریسازی خودروها ،افزود:
براساس فرمایشات رهبر معظم انقالب برای حمایت از تولید خودرو و
قطعه ،آمادگی داریم تا با تدوین و ابالغ بسته حمایتی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،رکوردهای باالتری را به ثبت برسانیم.
مقیمی با انتق��اد از طرح موضوع واردات کامیونهای دس��ت دوم
تصری��ح کرد :ایرانخودرو دی��زل آمادگی دارد تا ب��ا حمایت الزم از
سوی مس��ئوالن و ایجاد زیرساختهای الزم ،نس��بت به تامین نیاز
ناوگان حملونقل کشور اقدام کند .ایرانخودرو با داخلیسازی تولید
در بس��یاری از بخشها ،توانس��ته صرفهجوی��ی ارزی قابلتوجهی را
نصیب اقتصاد کشور کند و در صورت حمایت ،در این مسیر گامهای
موثرت��ری برمیدارد .مدیرعام��ل ایرانخودرو با تش��ریح برنامههای
توس��عهای این خودروس��از در حوزهه��ای مختل��ف پلتفرمی ،قوای
محرکه و گیربکس گفت :تا پایان س��ال نتایج برخی پروژهها را که با
بهرهمندی از ظرفیتهای داخلی و بدون حضور کارشناسان خارجی
به سرانجام رسیده ،خواهیم دید.

