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خودرو و قطعه

وزیر صنعت ،معدن و تجارت در آیین راهاندازی خط تولید انبوه گیربکس ۶سرعته:

همگام با پیشرفتهای جهانی حرکت کنیم
خط تولید انبوه گیربکس ۶س�رعته دستی با اتکا به توان مهندسی
و طراح�ی و دانش نیروی جوان و متخص�ص داخلی با حضور علیرضا
رزمحس�ینی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،فرشاد مقیمی مدیرعامل
گ�روه صنعتی ایرانخ�ودرو ،لطفاله س�یاهکلی و فاطمه محمدبیگی
نمایندگان قزوین در مجلس ش�ورای اسلامی و تعدادی از مسئوالن
این استان در شرکت صنعتی نیرومحرکه افتتاح شد.
اتکا به توان و دانش ش�رکتهای تولیدکننده داخلی ،سبب کاهش
س�رمایهگذاری در این پروژه شده است .این صرفهجویی در طراحی و
ساخت قالب و ابزار این محصول نیز اثربخش بوده است .از مزایای این
پروژه ،میتوان به کاهش مصرف س�وخت و دور موتور در سرعتهای
باال و کاهش استهالک قطعات قوای محرکه اشاره کرد.

گروه صنعت

editor@smtnews.ir

کاری نوآورانه

داخلیسازی قطعهای دیگر
می��زان کاهش مصرف سوخت در گیربکس ۶سرعته نسبتبه
۵سرعت��ه ،متناس��ب با نوع موت��ور و خودرو ،به ح��دود  ۷تا ۹
درصد در سرعتهای باال میرسد .همچنین تولید روزانه حدود
 ۷۰۰خودرو مجهز به گیربکس ۶سرعته ،ساالنه  ۹میلیون لیتر
کاهش مصرف سوخت را بهدنبال خواهد داشت.
در فرآین��د طراحی و تولید گیربک��س ۶سرعته ایرانخودرو،
از بی��ش از  ۱۳۵قالب جدید با همک��اری  ۲۱سازنده استفاده
ش��ده است؛ تولید گیربکس داخلی با ح��دود  ۸۷میلیون یورو
صرفهجویی ارزی طی  ۴سال ایجاد خواهد کرد.
گیربک��س  ۶دن��ده قابلی��ت نص��ب روی بیشت��ر محصوالت
ایرانخ��ودرو دارد و تولید این گیربکس در ش��رایط تحریمی و
کرونا و نیز داخلیسازی آن کاری جهادی بهشمار میرود.

علیرض��ا رزمحسینی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت آغاز تولید
انبوه گیربک��س ۶سرعته را نشانگر خودب��اوری جوانان توانمند
ایران��ی و استف��اده بهینه از فرصت تحری��م و فشارهای ظالمانه
دشمنان دانست .بهگزارش ش��اتا ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت
در آیی��ن افتتاح خط تولید انبوه گیربکس ۶سرعته در ش��رکت
نیرومحرک��ه استان قزوین با بیان ای��ن مطلب ،افزود :این پروژه
ی��ک کار نوآورانه و مهم است که در نتیجه همدلی و هماهنگی
مسئوالن ذیربط و همت جوانان نخبه و توانمند بهوجود آمده است.
رزمحسینی با اش��اره به تحریمهای دش��منان در طول سالهای اخیر،
بیان کرد :با تکیه بر خودباوری ،تعامل و هماهنگی ملت و دولت ،از مسیر
سخت تحریمه��ا عبور کردیم و امروز باوجود هم��ه تحریمها و همچنین
شیوع کرونا ،ایران سربلند و سرافراز به جلو میرود.

رزمحسین��ی در بخش دیگری از سخنان خ��ود تصریح کرد:
خودروس��ازان باید ب��ه سمت افزایش کمی��ت و کیفیت حرکت
کنند تا بتوانند در بازارهای جهانی خوش بدرخشند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت همچنین از ایرانخودرو خواست
طراحی و تولید گیربکس اتوماتیک را در دستور کار قرار دهد و
در اینب��اره بیان کرد :باید همگام با پیشرفتهای جهانی ما هم
در این مسیر حرکت کنیم.
رزمحسین��ی با بیان اینک��ه  ۷۵درصد صادرات ب��ه  ۱۵کشور همسایه
بوده ،افزود :ظرفیت خوبی برای بازاریابی محصوالت تولیدی در کشورهای
همسایه وجود دارد و تولیدکنندگان نیز باوجود همه تنگناها و تحریمها به
سم��ت صادرات رفتهاند .وی گفت :سرمایههای سرگردان کمکم به سمت
تولید ،توسعه ،اشتغال و خدمات بازرگانی میآیند.

دستیابی به دانش طراحی
در ادام��ه لطفاله سیاهکلی ،نماینده مردم
قزوین ،آبیک و الب��رز گفت :طراحی و تولید
گیربکس ۶سرعته سب��ب جهش در تولید و
اعتماد ملی شده است.
بهگ��زارش ایکوپ��رس ،سیاهکلی ب��ا بیان
اینکه تاکنون گیربکسهایی که در خودروها

استف��اده میش��د ،منش��ا خارجی داش��ت،
اظهارکرد :این موضوع نقصان بزرگی بود ،اما
امروز با تولید گیربکس ۶سرعته توانستیم به
دانش طراحی و تولید گیربکس دست یابیم.
ای��ن نماین��ده مجل��س یازدهم ب��ا تاکید
بر اینک��ه سای��ر خودروس��ازان نی��ز باید از

ظرفیته��ای موج��ود در تولی��د گیربک��س
استف��اده کنن��د ،گفت :قابلیتهای ش��رکت
نیرومحرک��ه میتواند پاسخگ��وی نیاز سایر
خودروسازان نیز باشد.
وی تاکید کرد :ایرانخ��ودرو در طراحی و
تولی��د گیربکس ۶سرعته بهخوبی عمل کرده

و ب��ا مدیریت مناب��ع و ظرفیته��ا ،توانسته
نتایج مثبتی کسب کن��د .او افزود :هر جایی
ک��ه به صاحبان فک��ر و اف��راد توانمند توجه
شود ،ش��اهد رشد و ش��کوفایی خواهیم بود؛
ایرانخودرو نیز بهخوبی عمل کرده و از توان
متخصصان و دانشمندان استفاده کرده است.

علیرضا
رزمحسینی:
آغاز تولید
انبوه گیربکس
۶سرعته نشانگر
خودباوری داخلی
است

تولید بومی رام قطار
 ۳۰درصد ارزانتر از واردات

تولید  ۷۸هزار خودرو با گیربکس ۶سرعته
فرشاد مقیمی ،مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو
در ادام��ه این آیین از تولی��د  ۷۸هزار و  ۵۰۰خودرو
مجهز به گیربکس ۶سرعته در سال آینده خبر داد و
گفت :رانا پالس ،دنا پالس و دنا پالس بهینهش��ده از
جمله این محصوالت خواهد بود.
مقیمی با بیان اینکه از این به بعد ،روزانه  ۶محصول
رانا پالس سقف شیشهای مجهز به گیربکس ۶سرعته
تولی��د خواهد ش��د ،افزود :گیربک��س ۶سرعته برای
ایج��اد مزیت رقابتی ،فقط ب��ر تولیدات با نام و نشان
ایرانخودرو تطبیق داده خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعت��ی ایرانخودرو نیرومحرکه
را از جمله شرکتهای مهم زیرمجموعه ایرانخودرو
برش��مرد و عن��وان کرد :این ش��رکت ظرفیت تولید
روزان��ه  ۲۴۰۰گیربک��س را دارد ک��ه ظرفیت روزانه
 ۴۰۰دستگ��اه آن ب��ه گیربک��س ۶سرعته اختصاص
خواهد یافت .این ش��رکت محص��والت خود را برای
سایر خودروسازان نیز ارائه میکند.
مقیم��ی از توسع��ه گیربک��س و طراح��ی و تولید
گیربک��س نیمهاتوماتیک و اتوماتیک در سال ۱۴۰۰
نی��ز خب��ر داد و اظه��ار ک��رد :در سال آین��ده تولید
گیربک��س نیمهاتوماتی��ک  MT۶با ه��دف  ۸۵هزار
دستگ��اه و  AMT۶با هدف تولید  ۱۲هزار دستگاه
کلید خواهد خورد.

در ادام��ه توسع��ه ای��ن بخش از
پلتف��رم خودرو ،گیربکس اتوماتیک
 DCTرا به تولید خواهیم رساند.
مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی
ایرانخ��ودرو ،دست��اورد مهم پروژه
گیربک��س ۶سرعت��ه ب��ا مدیری��ت
جه��ادی در ایرانخ��ودرو را ،فراتر
از تولی��د گیربک��س ،ایج��اد اعتماد
ب��ه نف��س در زنجیره تامی��ن و توان جوان��ان کشور
در پیشب��رد اهداف توسع��های صنعت خودرو کشور
دانس��ت و بیان ک��رد :دستاورد ام��روز ،بهطور یقین
در تحق��ق سای��ر اهداف این بخ��ش از جمله توسعه
گیربکسه��ای نیمهاتوماتی��ک و اتوماتیک در آینده
نزدیک ،راهگشا خواهد بود.
وی تصریح کرد :همراهی و همکاری برخی نهادها
از جمل��ه هوافضای سپاه و ش��رکتهای دانشبنیان
نیز در تسریع اجرای پروژه نقش مهمی داشته است.

 مزایای گیربکس جدید

مقیمی کاهش مصرف سوخت  ۲تا  ۲.۵درصدی و
کاه��ش میزان آالیندگی خودرو ،کاهش نیرو و زمان
تعوی��ض دنده ،کاهش دور و صدا و همچنین کاهش
استه�لاک موتور و گیربک��س را از نتایج بهرهگیری
از گیربکسه��ای ۶سرعت��ه دانس��ت و گف��ت۱۰۰ :

درص��د این گیربکس توسط متخصصان ش��رکت
نیرومحرک��ه ،ایرانخ��ودرو و ساپکو انجام ش��ده
است .در این پروژه  ۸۵سازنده مشارکت میکنند
ک��ه  ۲۱سازن��ده از این تعداد بهتازگی به ش��بکه
تامین گیربکس افزوده شدهاند.
مقیمی یادآور ش��د :مشاوران خارجی زمان ۱۸
ت��ا  ۲۴ماه را برای بهثمر رسیدن و بهرهبرداری از
ای��ن طرح پیشبینی ک��رده بودند اما متخصصان
داخل��ی توانستن��د این زمان را به  ۸ماه کاهش دهند
و محصول نهایی را بدون حضور کارشناسان خارجی
به نتیجه برسانند.

 صرفهجویی داخلیسازی

مدیرعامل گ��روه صنعتی ایرانخودرو صرفهجویی
ارزی حدود  ۸۷میلیون یورویی طی  ۴سال را از نتایج
مهم این پ��روژه دانست و خاطرنشان کرد :گیربکس
 ۶دن��ده قابلی��ت نصب روی بیشتر خودروها را دارد و
تولید آن در شرایط تحریمی و داخلیسازی آن کاری
جهادی بهش��مار میرود .درحالحاضر با فعال شدن
خ��ط تولید این گیربکس ،فرصت ش��غلی برای ۱۵۰
نف��ر ایجاد و این تعداد نی��روی انسانی به خط تولید
اضافه شده است.
مقیم��ی بهبود کیفیت و عملک��رد خودرو را نیز از
نتای��ج استفاده از این گیربک��س عنوان کرد و افزود:

با بهبودهای اعمالش��ده و تسهیل قابلیت رانندگی و
تعویض دنده ،رضایت مشتریان افزایش خواهد یافت.
وی عن��وان ک��رد :پیشرفت پروژهها در ش��رایطی
حاصل ش��ده که تحریمهای همهجانبه مالی ،فناوری
و تجاری در ش��دیدترین حالت قرار داشته و شرکای
خارجی همکاریهای خود را با ایرانخودرو و زنجیره
تامین قطع کرده بودند.

 سهم ارزشی

مقیمی به توانمندی سازندگان قزوین اشاره کرد و
گفت :در این استان  ۳۵قطعهساز ایرانخودرو شامل
 ۶درصد کل قطعهسازان این شرکت در حال فعالیت
هستن��د که سهم ارزش��ی  ۱۵درص��دی را در تامین
قطعات آن دارند.
وی تصری��ح ک��رد :با تایی��د مجوز مرک��ز نوآوری
گیریک��س کشور در ش��رکت نیرومحرک��ه از سوی
وزارت عل��وم و تحقیقات و ش��کلگیری فعالیتهای
پژوهش��ی گیربکس ،استان قزوی��ن تبدیل به قطب
علمی در طراحی و تولید گیربکس خواهد شد.
مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایرانخ��ودرو حمایت
مسئ��والن و تامین مناب��ع مالی مورد نیاز را ش��رط
مهم موفقی��ت در مسیر توسعه گیربکس محصوالت
و دستیابی به اهداف عالی تعیینش��ده در سطح ملی
دانست.

توان رقابت در سطح جهانی
فاطمه محمدبیگ��ی ،نماینده مردم قزوین ،آبیک
و البرز در مجلس ش��ورای اسالمی در آیین افتتاح
خط تولید گیربکس ۶سرعته ایرانخودرو هم عنوان
ک��رد :تکیه بر توان داخل��ی دانشمندان ،نخبگان و
مهندس��ان ایران��ی و اعتماد ب��ه ظرفیتهای بومی
کش��ور ،میتوان��د م��ا را در همه حوزهه��ا از جمله
صنعت خودرو خودکفا کند.
محمدبیگ��ی گف��ت :تولید گیربک��س ۶سرعته و
سرعت عمل در تولی��د این محصول بهخوبی نشان

داد ک��ه قادری��م در تولی��د قطعات و
محص��والت صنعتی رتبهه��ای جهانی
را از آن خ��ود کنی��م و استمرار در این
مسیر ،هم میتوان��د در آینده نیازهای
داخل��ی را تامی��ن کن��د و ه��م مسیر
ص��ادرات به کشورهای دیگر را به روی
ما بگشاید.
نماین��ده مردم قزوین ،آبی��ک و البرز در مجلس
ش��ورای اسالمی با اش��اره با اینکه امروز جوانان ما

قادرند علوم و فناوری روز را مدیریت کنند
و ای��ن ام��ر باعث غرور و افتخ��ار هر ایرانی
خواه��د بود ،گفت :از هم��ت و توان جوانان
غیور و متخصصم��ان انرژی گرفتم و بیش
از پی��ش ،از این سرمایهه��ای ملی حمایت
خواهی��م کرد و پشتیبان��ی از آنها را وظیفه
خود میدانیم .رف��ع موانع تولید ،مهمترین
اقدام��ی است ک��ه نمایندگ��ان م��ردم در مجلس
ش��ورای اسالمی برای این ت�لاش میتوانند انجام

دهند.
این نماین��ده مجلس یازدهم اف��زود :همراستا با
آن در مسی��ر افزای��ش تسهی�لات بانک��ی ،هدایت
سرمایههای کشور به سمت تولید به ش��کل واقعی،
هدفمند کردن یارانهها برای تولید ،هوشمند کردن
سیستمه��ای صنعتی کش��ور و نظای��ر آن ،چه در
کمیسی��ون صنایع و معادن و چ��ه در صحن علنی
مجل��س با تمام توان حمایته��ای الزم را به عمل
خواهیم آورد.

براساس اعالم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس،
دو نمایندگی ایرانخودرو استان فارس ،موفق به دریافت تندیس
طالیی حقوق مصرفکنندگان ش��دند .بهگزارش روابطعمومی
ی  ۲۲۵۱و  ۲۲۸۱ایرانخودرو استان فارس،
ایساکو ،نمایندگ�� 
در جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرفکنندگان این استان،
تندیس طالیی دریافت کردند .یکی از این نمایندگیها عالوهبر
چندین بار کسب رتبه نخست در ارزیابی وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت ،گواهینامههایی همچ��ون اهتمام به تعالی سازمانی،
تالشگر کیفیت کشور و تندیسهای نقرهای ،برنزین و گواهینامه
در زمینه حقوق مصرفکنندگان استان فارس را در کارنامه خود
دارد .همچنی��ن صاحب امتیاز ای��ن نمایندگی در زمره خیران
مدرسهساز این استان است.
از اقدامات متمایز این نمایندگی برای جلب رضایت مشتریان
بهوی��ژه در تعمی��رات هزینهب��ر مانند تعمیر موت��ور و تعمیرات
خسارت��ی ،تخفیف هزینه تعمی��رات یا تقسیط آن برای تسهیل
در پرداخت از سوی مشتریان است .در این نمایندگی همچنین
ب��رای ارائه خدمات استاندارد و متمایز ،رفتار و عملکرد کارکنان
ب��ا مشتری��ان هم��واره بررسی و ارزش��یابی و در ص��ورت نیاز،
آموزشهای الزم در برنامه کاری گنجانده میشود.در بخش ارائه
خدمات نیز ،عالوهبر پایشهای شرکت ایساکو و دفتر منطقهای،
این نمایندگ��ی بهطور مستمر وضعیت خودروهای برگشتی هر
پس��ت کاری ،وضعیت آراستگی و وضعیت ایمنی آن را جداگانه
م��ورد بررسی و بع��د از ش��ناسایی نقاط قابل بهب��ود ،اقدامات
اصالح��ی را اج��را میکن��د .نمایندگی دیگر نیز ب��ا پیادهسازی
چرخ��ه بهب��ود مستمر مطابق نظام موفقی��ت پایدار و همدلی و
همراهی کارکنان ،رش��د چشمگیری را در زمینه مشتریمداری
تجربه کرده است .این نمایندگی از سال  ۹۶تاکنون طی  ۳سال
متوالی حضور در جشنواره حامیان حقوق مصرفکنندگان فارس
ب��ا رویکرد مشتریمداری ،ابتدا حائ��ز گواهینامه رعایت حقوق
مصرفکنندگان ،سپس تندیس نقرهای و در آخرین حضور خود
موفق به کسب تندیس طالیی شد .گفتنی است ،شرکت ایساکو
که همواره ارتقای رضایت مشتریان گروه صنعتی ایرانخودرو را
بهعن��وان مهمترین هدف در برنامه کاری خود دارد ،در سال ۹۹
ب��رای یازدهمین سال متوالی صدرنشین خدمات پس از فروش
صنعت خودرو در کشور شد و در پاییز امسال نیز باالترین امتیاز
ای��ن ح��وزه را در تم��ام ادوار ارزیابی ش��رکت بازرسی کیفیت و
استاندارد ایران بهدست آورد .دو نماینده این ش��رکت نیز از بین
 ۲۵۰۰نمایندگ��ی خدمات پس از ف��روش خودروسازان کشور،
رتبه ممتاز را از آن خود کردند.

فرشاد مقیمی:
گیربکس  ۶دنده
قابلیت نصب
روی بیشتر
خودروها را دارد

مدیر کارگروه پ��روژه ساخت قطار ملی گفت :براساس قانون
ششم برنامه توسعه ماده  ،۵۴مترو تهران بههمراه معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ملزم
به افزایش  ۸۵درصدی عمق دانش فنی طراحی واگن هستند.
بهگ��زارش ایسنا ،سیدکاظم طاه��رزاده ،مدیر کارگروه پروژه
ساخت قطار ملی با اش��اره به قدمت  ۲۰ساله راهاندازی صنعت
مترو در کشور ،بیان کرد :حدود  ۱۰۰سال است صنعت ریلی از
زمان ساخت راهآهن وجود دارد .در این فاصله ،عمده واگنهایی
که در خطوط و ریل بهکار گرفته ش��ده ،وارداتی بودند و درصد
بسی��ار کمی از آنها ساخت داخل ب��وده است .در بخش مترو از
 ۱۵۰۰واگن وارداتی حدود  ۱۴۰۰واگن در داخل مونتاژ ش��ده
و حداکث��ر عم��ق داخلیسازی  ۳۳درصد ب��وده است .او درباره
عل��ت درصد پایین عمق داخلیس��ازی در صنعت واگنسازی،
توضی��ح داد :تاکن��ون صنایع جانبی که بتوانند کار را پوش��ش
دهن��د و زنجیره تامین قطعات را به واگنسازی برسانند ،وجود
نداش��ته است .دلیل دیگر فاینانس خارجی محل تامین بودجه
واگنهاست .طرف خارجی این شرط را داشت که برای استفاده
از فاینانس باید دستکم  ۷۰درصد قطعات از سوی خودش��ان
تامی��ن ش��ود .طاهرزاده در ادامه افزود :پ��س از اعمال تحری م و
محدودیته��ا در خریده��ای خارجی به این نتیجه رسیدیم که
خرید واگن با ش��رایط موجود غیرممکن ش��ده است؛ بنابراین
پ��روژهای میان ش��هرداری ته��ران و معاونت علم��ی و فناوری
ریاستجمه��وری مبنی بر طراحی و تولی��د یک رام قطار ملی
مترو تعریف ش��د .براساس قانون ششم برنامه توسعه ماده ،۵۴
مترو ته��ران بههمراه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری
و وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت ملزم به افزایش  ۸۵درصدی
عم��ق دانش فنی طراحی واگن هستند .وی آمار تامین قطعات
با شرکتهای داخلی را  ۸۹درصد عنوان کرد و گفت :همچنین
بیش از  ۸۵درصد دانش فنی داخلی در طراحی و تولید این یک
رام قطار ملی استفاده شده است.
طاه��رزاده ب��ا تاکید بر نیاز مترو تهران ب��ه واگنهای بیشتر،
اف��زود :درحالحاضر برای اینکه سرفاصل��ه زمانی قطارها۲.۵ ،
دقیق ه باش��د به  ۱۵۰۰واگ��ن و همچنین به  ۱۵۰۰واگن دیگر
ب��رای طرحه��ای توسعه  ۴خ��ط جدی��د ( )۱۱ ،۱۰ ،۹ ،۸نیاز
داریم .هزینه خرید هر واگن بهطور متوسط برابر با  ۱۲۰۰دالر
اس��ت؛ بنابراین هزینه خرید این  ۳هزار واگن  ۳میلیارد و ۶۰۰
میلیون دالر میش��ود .اگر قرار باش��د این ۳هزار واگن از سوی
ش��رکتهای داخلی ساخته ش��ود و ساخت قطار ملی به تولید
انبوه برسد ،دستکم تا  ۱۰سال برای  ۱۵هزار نفر ش��غل پایدار
ایجاد خواهدشد.

روی خط خبر

مخالفت مجلس
با واردات خودرو
از مناطق آزاد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با رأی به حذف بند الحاقی تبصره
 ۶م��اده واح��ده با واردات خودروهای خارج��ی از مناطق آزاد به داخل
کش��ور مخالفت کردند .بهگزارش ایرنا ،نمایندگ��ان در جریان بررسی
بخ��ش درآمدی الیح��ه بودجه سال  ،۱۴۰۰با اصالحات اعمال ش��ده
درب��اره موارد ارجاعی از صح��ن مجلس به کمیسیون تلفیق در تبصره
 ۶م��اده واح��ده ای��ن الیحه ب��ا  ۲۱۲رأی مواف��ق ۱۲ ،رأی مخالف و ۵
رأی ممتن��ع از مجم��وع  ۲۴۵نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی  ۶تبصره یادشده که با رأی نمایندگان حذف شد،
دولت مکلف شده بود برای تنظیم بازار خودروهای وارداتی ،با شناسایی
خودروه��ای خارجی غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق
گمرکی و سود بازرگانی متناسب با نرخ خودرو در داخل کشور و با لحاظ
معیارهای زیر ،در مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این قانون از سوی کمیته
موضوع ماده ( )۱قانون مقررات صادرات و واردات مصوب  ۴مهر ۱۳۷۲
ب��ا اصالحات و الحاق��ات بعدی ،تعیین و توسط دولت ابالغ میش��ود،

نسبت به ثبتسفارش و اجازه واردات خودروهای غیرامریکایی موجود
در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند .براساس این ماده نرخ سود
بازرگانی متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو
باید طوری تنظیم ش��ود که در مقایسه قیمتهای بازار ،منجر به سود
بی��ش از  ۲۰درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند
فزاینده تفاوت میان قیمتهای بازار و وارداتی ،دولت میتواند متناسب
با افزایش نرخ نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.

تندیس طالیی
برای دو نمایندگی ایرانخودرو

