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صنعت

تکنولوژی جدید سایپا برای تسریع در تولید خودرو
تحری��م بهنوعی صنعت خودرو کش��ور را پویا کرد و
فع��االن این صنعت ب��ا برنامهها و طرحهای بس��یاری
بهدنب��ال تح��والت اساس��ی در ح��وزه کاری خ��ود
هس��تند .بکارگیری تکنولوژیهای بهروزتر و استفاده
از روشه��ای نوین تولی��د میتواند آینده روش��نی را
ب��رای صنعت خودرو کش��ور بهعنوان یک��ی از صنایع
اثرگذار در اقتصاد رقم بزند .امروز جهان بهسوی تولید
هوشمند با س��اخت و اس��تفاده از رباتها پیش رفته
اس��ت .بهعنوانمثال ،پروژه س��اخت رباتهای پاشش
اتوماتیک رنگ خودرو در گروه خودروس��ازی س��ایپا
ب��ه همت مهندس��ان داخلی و با ه��دف فراهم کردن
امکانات رنگآمیزی کامال اتوماتیک س��قف بدنه انواع
خودروهای دو رنگ با رنگی متفاوت از دیگر قس��مت
بدنه ،به پایان رسید.
 پروژه ساخت ماشینهای پاشش اتوماتیک
رنگ
یک��ی از موضوع��ات مه��م در صنعت خ��ودرو این
بود که گروه خودروس��ازی س��ایپا موفق شد با وجود
تحریمها و ش��یوع وی��روس کرونا در کمت��ر از  ۴ماه،
پ��روژه س��اخت ماش��ینهای پاش��ش اتوماتیک رنگ
خ��ودرو را عملیاتی کند .بهگزارش س��ایپانیوز ،بر این
اس��اس ،ظرفیت تولید این مجموعه فناورانه متناسب
با اقبال بازار به محصوالت دو رنگ تا  ۴۰دس��تگاه در
ساعت قابل افزایش اس��ت .در این پروژه ۱۰۰ ،درصد
داخلی دو مجموعه ماش��ین پاش��ش کامال اتوماتیک
ش��امل یک مجموعه برای اجرای الی��ه رنگ اصلی و
مجموعه دیگر برای اعمال الیه ورنی س��اخته و نصب
ش��ده اس��ت .در صورت عدماجرای این پروژه از سوی
س��ایپا ،برای تامین  ۴دس��تگاه ربات پاشش اتوماتیک
رنگ دستکم یک میلیون یورو ارزبری نیاز بود ،البته
این در ش��رایطی است که کشور در جنگ اقتصادی و
س��ختترین تحریمها بوده و منابع ارزی کشور بسیار
محدود اس��ت .از جمله امکانات پیشبینیش��ده برای
پ��روژه س��اخت ماش��ینهای پاش��ش اتوماتیک رنگ
خ��ودرو میتوان ب��ه تعویض کام�لا اتوماتیک رنگ و
قابلیت رنگآمیزی سقف بدنههای متوالی به رنگهای
متفاوت و بدون هیچ محدودیتی اشاره کرد.

یک��ی از موضوعه��ای مه��م در صنع��ت خ��ودرو ،تحوی��ل بهموقع
خودروهاس��ت؛ این امر ضمن ایجاد رضایتمندی در مردم ،میتواند
باعث پویایی صنعت خودرو ش��ود .اگر خودروس��ازان به این سمت
حرکت کنند ،تمام گروهها از آن منتفع میشوند
 ربات اتوماتیک پاشش دو رنگ
در حالحاضر ،پروژه س��اخت ماش��ینهای پاش��ش
اتوماتی��ک رنگ خ��ودرو بهمنظور رنگآمیزی س��قف
بدنههای ش��اهین ،آریا و اطلس اس��ت .از سوی دیگر،
تمام خطوط تولید ،اگر خودرو دو رنگ داش��ته باشند
از مس��یر جدید و تخصصی عبور خواهند کرد که این
امر میتواند رضایت بیشتر مشتریان را کسب کند.
رنگآمیزی هر دستگاه بدنه خودرو دو رنگ در خط
اصلی مستلزم از دست دادن  ۵۰درصد ظرفیت تولید
س��الن رنگ بود .حال با این اتف��اق بزرگ ،خودروها با
سرعت بیشتری تحویل مشتریان خواهند شد.
 ضرورت تفکر نوین در صنعت خودرو
در ادامه علیاکبر جوان��روح از فعاالن صنعت قطعه
درباره وضعیت تولید گف��ت :یکی از موضوعهای مهم
در صنعت خودرو ،تحویل بهموقع خودروهاس��ت؛ این
ام��ر ضمن ایج��اد رضایتمندی م��ردم ،میتواند باعث

پویای��ی صنعت خ��ودرو ش��ود .اگر خودروس��ازان به
این س��مت حرکت کنن��د ۴ ،گروه منتفع میش��وند.
نخس��تین گروه مردم هس��تند که با آرامش میتوانند
خری��د خ��ودرو را انج��ام دهند؛ دومین گ��روه منتفع
فع��االن بازار خودرو هس��تند ،چراکه ب��ازار خودرو از
رک��ود خارج میش��ود و س��ومین گروه دولت اس��ت،
زمانی که در این بخش فش��ار و نوسانی نباشد ،دولت
دغدغهای در صنعت خودرو نخواهد داش��ت؛ در نهایت
چهارمی��ن گروه تولیدکنندگان قطعه هس��تند ،وقتی
خودروساز به تعهدات خود عمل کند ،جریان سفارش
و تحویل قطعات مناس��ب میش��ود و در راس��تای آن
پ��ول قطعهس��ازان مع��وق نمیش��ود .وی اف��زود :در
حالحاض��ر ،نهتنها خودروس��از ،بلکه بیش��تر فعاالن
اقتص��ادی که به نحوی دس��تاندرکار تولید ،صنعت و
خدمات برای مجموعههای بزرگ مانند خودروسازی،
پروژهه��ای عمرانی و حتی خدمات ش��هری هس��تند

دارای مطالب��ات مع��وق ب��وده ،ی��ا ب��ه معن��ی دیگر
کارفرمایان آنها دارای بدهی معوق هس��تند؛ بنابراین
نخس��ت باید از این گرفت��اری بیرون آمد و بدهیها را
کاهش داد و س��پس به فکر آینده باشیم .تا زمانی که
سیاس��ت اقتصادی یکپارچه نباش��د و ارزش پول ملی
رو به کاهش باش��د ،معوقات صفر نخواهد ش��د و هیچ
مجموع��های نمیتوان��د بهطور کام��ل از بحران خارج
شود.
او گف��ت :در ای��ن می��ان بای��د گفت ک��ه افزایش
ن��رخ خودروه��ا هم چارهس��از رفع مش��کالت صنعت
خودرو نیس��ت .در این حوزه ۳ ،بخ��ش تامینکننده،
تولیدکنن��ده خودرو مش��تری وجود دارد و اگر فش��ار
به هر بخش بیش��تر ش��ود ،آن بخش بی��ش از پیش
آس��یب میبینید .بنابراین ض��رورت دارد برای احیای
صنعت خودرو ب��ازار آن ،تفکر بنیادی و بدون دخالت
سیاستگذار انجام شود.
س��الها افزایش نرخ خودرو را داشتهایم اما در عمل
مش��کالت مانند ک��وه باق��ی مانده ،ب��ه همین جهت
تاکید میش��ود صنعت خودرو ب��ه یک تفکر نوین نیاز
دارد .ب��رای برونرفت از مش��کالت باید س��اختارهای
زیربنایی کشور درست شود؛ یعنی تمام مجموعههایی
که با سیاس��تهای غلط ،اقتصاد کش��ور را به این روز
درآوردهاند را شناس��ایی کنیم .اگ��ر چنین رویکردی
پیاده ش��ود ،دیگر صنعت خ��ودرو وارد بیراهه نخواهد
ش��د و سالبهسال شاهد رش��د همهجانبه این صنعت
خواهیم بود.
جوان��روح در پای��ان گف��ت :در نهای��ت بای��د گفت
زمانی صنعت خودرو میتواند روی پای خود بایس��تد
و پاس��خگو باشد که سیاس��تگذاران اجازه دهند این
صنعت مس��یر درس��ت خود را پیدا کرده و براس��اس
فاکتوره��ای اقتصادی به س��مت تولید خودرو حرکت
کند .اگر این موضوع عملیاتی شود شاهد بازار رقابتی،
تولی��د خودروه��ای باکیفی��ت و افزایش تی��راژ تولید
خواهی��م ب��ود .بهطور قط��ع ،تمام این م��وارد هم در
شرایطی محقق میش��ود که تولیدکنندگان خودرو از
افراد متخصص به��ره بگیرند و اجازه ندهند رفتارهای
سیاسی در مجموعههایشان نفوذ کند.
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تولید  ۵خودرو با  ۵ستاره کامل کیفی
براس��اس آخرین گزارش ارزیابی کیفی انجامشده در مهر ،۱۴۰۰
 ۵خودرو شامل  ۲خودرو سبک و  ۳خودرو سنگین موفق به کسب ۵
ستاره کامل کیفی شدند.
بهگزارش ش��اتا ،گزارش ارزیابی و ارزش��یابی خودروهای ساخت
داخ��ل در مهر  ۱۴۰۰ازس��وی اداره کل صنای��ع حملونقل وزارت
صنعت ،معدن و تجارت منتشر شده است.
  ۲خودرو با  ۴ستاره کیفی در گروه وانت
در مهر  ۱۴۰۰در گروه خودروهای سبک ،بخش وانت و در فهرست
قیمت��ی  ،۲وانتهای کارا  ۲۰۰۰تککابین تیپ  ۳و وانت کارا ۲۰۰۰
دو کابین تیپ  ۳از تولیدات شرکت بهمن موتور و خودرو سایپا ۱۵۱
ش��رکت سایپا بنرو موفق به کسب  ۳ستاره کیفی شدهاند .همچنین
وانتهای نیس��ان تکسوز آپشنال و نیس��ان دوگانهسوز آپشنال از
محصوالت شرکت زامیاد هر کدام یک ستاره کیفی بهدست آوردند.
وانت پادرا پالس ش��رکت زامیاد نیز توانست  ۳ستاره کیفی بهدست
آورد .در فهرس��ت قیمتی یک گروه وانت نیز وانت نیوپیکاپ فوتون
دیزل��ی (ایرانخ��ودرو دیزل) ب��ه همراه وانت  KMC T۸ش��رکت
کرمانموتور  ۴س��تاره کیفی را از آن خود کرد و وانت پیکاپ UAZ

شرکت سروش دیزل مبنا  ۳ستاره کیفی بهدست آورد.
  ۲خودرو سبک با  ۵ستاره کامل کیفی
در گروه س��بک ،بخش سواری و در فهرس��ت قیمتی یک ،خودرو
تیگو  ۷تولیدش��ده در شرکت مدیرانخودرو  ۳ستاره کیفی دریافت
کرده اس��ت .همچنین در فهرس��ت قیمتی  ،۲هایم��ا  S۷اتوماتیک
ایرانخودرو خراس��ان  ۴س��تاره کیفی را از آن خود کردJAC_S۵ .
و  JAC_S۳کرمانموت��ور در ای��ن فهرس��ت قیمتی  ۳س��تارهای
شدند SWM G۰۱ .شرکت س��یفخودرو ،آریزو  ۶و آریزو  ۵توربو
مدیرانخودرو نیز  ۳س��تاره کیفی بهدست آوردند .همچنین در این
گروه و ای��ن کالس قیمتی خودرو دیگنیتی ش��رکت بهمنموتور ۵
س��تاره کامل کیفی را از آن خود کرد .در فهرست قیمت  ۳نیز خودرو
 MVM X۲۲ش��رکت مدیرانخودرو  ۳س��تاره کیفی را از آن خود
کرد.
 تولید  ۷خودرو سواری با  ۴ستاره کیفی
در کالس قیمت��ی چه��ار ،دن��ا پالس تورب��و اتوماتیک ش��رکت
ایرانخ��ودرو  ۵س��تاره کامل کس��ب کرد و خودروه��ای پژو ،۲۰۷
دن��ا پ�لاس از ایرانخودرو و پ��ژو  ۲۰۷اتوماتیک پانورمای ش��رکت

ایرانخودرو هر کدام  ۴ستاره کیفی بهدست آوردند .در این فهرست
قیمت��ی ،رانا پالس ،پ��ژو  ۲۰۶و دنا همگی از محصوالت ایرانخودرو
 ۳ستاره کیفی را از آن خود کردند و پژوپارس ایرانخودرو کرمانشاه
 ۳ستارهای ش��د .در این فهرست ،سمند و سورن پالس ایرانخودرو
تبری��ز ،پژوپ��ارس ایرانخودرو خراس��ان ،پژوپ��ارس ایرانخودرو
کرمانش��اه ،پژوپارس ایرانخودرو ،پژوپارس ایرانخودرو مازندران،
پژوپ��ارس ایرانخودرو فارس همگی  ۳س��تاره کیف��ی را از آن خود
کردند .همچنین تارا ایرانخودرو موفق به کسب  ۴ستاره کیفی شد.
در سطح قیمتی  ،۵کوییک سایپا  ۴ستاره بهدست آورد .در این سطح
قیمت��ی کوییک  Rپارسخودرو ،تیبا  ۲ش��رکت س��ایپا و همچنین
س��اینای پارسخودرو موفق به دریافت  ۳ستاره کیفی شدند و تیبای
ش��رکت سایپا س��یتروئن  ۳س��تاره دریافت کرد .کوییک  Sشرکت
س��ایپا  ۴ستاره و س��اینا  Sپارسخودرو نیز  ۳ستاره بهدست آوردند.
کوییک پارسخودرو و ساینا کاش��ان شرکت سایپا-سیتروئن نیز ۳
ستارهای شدند.
  ۳خودرو سنگین با  ۵ستاره کامل کیفی
در بخ��ش کامیونت ،کامیون��ت ایس��وزو  ۸۵NMRو کامیونت

ایسوزو  NPR۷۵Kبهمن دیزل موفق به کسب  ۵ستاره کامل کیفی
شدند و کامیونت ش��یلر بهمن دیزل به همراه کامیونت الوند شرکت
س��ایپا دیزل نیز  ۴ستاره کیفی را از آن خود کردند .در بخش کامیون
نیز کامیون ایس��وزو  NPR۷۵Mبهمن دیزل  ۵ستاره کامل کیفی
بهدس��ت آورد و کامی��ون بنز  WHایرانخودرو دیزل نیز  ۳س��تاره
کیفی بهدس��ت آوردن��د .کامی��ون  FAW TigerV۸از تولیدات
ش��رکت س��یبا موتور نیز موفق شد  ۴س��تاره کیفی را بهدست آورد.
در بخش کش��نده ،خودرو کشنده  FAWJ۶س��یباموتور و کشنده
نیوفوتون  ۴AUMAN Hایرانخودرو دیزل  ۴ستارهای شدند .در
این بخش ،کش��نده سیتراک  C۷متعلق به شرکت پیلسان  ۴ستاره
کیفی را از آن خود کرد و کشنده دیما  HT۴۹۰دیما دیزل و کشنده
 C&Cآریا دیزل نیز  ۴ستاره بهدست آوردند.
در بخش مینیبوس ،مینیبوس پگاس��وز ش��رکت بهمن دیزل ۳
س��تاره کیفی بهدست آورد و ون مسافری وانا از تولیدات ایرانخودرو
دی��زل  ۴س��تاره کیفی را از آن خود کرد .در بخش اتوبوس ش��هری،
اتوبوس شهری  ATROSتولید شرکت ایرانخودرو دیزل  ۴ستاره
کیفی را بهدست آورد.

ارائه تسهیالت به بخش خصوصی برای ورود به ناوگان اتوبوسرانی
معاون ش��هردار تهران با اعالم اینکه مش��ارکت بهتر و بیشتر بخش
خصوص��ی در چرخ��ه حملونقل عموم��ی ،نیازمند اتخ��اذ و اعمال
مش��وقهایی در جه��ت ترغی��ب و تش��ویق این بخش ب��رای حضور
حداکثری در ناوگان است ،گفت :به این منظور ،عالوهبر اجرای مصوبه
افزای��ش نرخ کرایه خطوط ،ضریب وی��ژه یارانهای نیز برای خطوطی
ک��ه در آنها اتوبوسهای بازسازیش��ده بکارگیری ش��دهاند ،در نظر
گرفتهایم.
بهگزارش ایس��نا ،نخستین نشست هماندیشی معاون حملونقل و
ترافیک شهرداری تهران با مدیران شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی
با هدف بررس��ی چگونگی فعالیت و مشارکت موثرتر بخش خصوصی
در ناوگان اتوبوسرانی پایتخت برگزار شد.
سیدمجتبی شفیعی ،معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران
در این نشس��ت با تاکی��د بر اهمیت اتوبوسه��ای بخش خصوصی و
تاثی��ری ک��ه این بخ��ش در ارائه خدمات ب��ه ش��هروندان در ناوگان
حملونقل عمومی بر عهده دارد ،گفت :درصدد فراهم آوردن شرایط
حض��ور پررنگتر بخش خصوصی در خدمترس��انی به ش��هروندان
هستیم.
ش��فیعی ۳ ،پیشنیاز افزایش مش��ارکت ش��رکتهای خصوصی

اتوبوس��رانی را فراه��م ش��دن زیرس��اختهای موردنظ��ر ،انج��ام
هماهنگیهای بینبخشی و حمایت از تامین ناوگان موردنیاز برشمرد
و تاکید کرد :مدیریت شهری آمادگی دارد تا زمینه الزم را برای حضور
اثرگذارتر بخش خصوصی در سیستم حملونقل عمومی مهیا کند.
معاون ش��هردار تهران با اعالم اینکه مش��ارکت بهتر و بیشتر بخش
خصوصی در چرخه حملونقل عمومی ،به اتخاذ و اعمال مشوقهایی
در جهت ترغیب و تشویق این بخش برای حضور حداکثری در ناوگان
نیازمند اس��ت ،افزود :به این منظور ،عالوهب��ر اجرای مصوبه افزایش
ن��رخ کرایه خطوط ،ضریب ویژه یاران��های را نیز برای خطوطی که در
آنها اتوبوسهای بازسازیشده بکارگیری شدهاند ،در نظر گرفتهایم.
شفیعی با استناد به اختصاص بودجهای که در قالب یارانه با رویکرد
حمایت از مش��اغل آسیبدیده از طریق س��تاد ملی مقابله با کرونا به
آن دس��ته از مش��اغلی که در جریان همهگیری کرونا دچار آس��یب و
خس��ارت شدهاند ،پرداخت میشود ،خاطرنش��ان کرد :شرکت واحد
اتوبوس��رانی تهران نیز از بخشهایی است که از آغاز همهگیری کرونا
متحمل ضرر و زیان فراوانی شده اما تا این تاریخ ،هیچ یارانهای دریافت
نکرده که پیگیری تخصیص یارانه جبرانی به این شرکت را در دستور
کار قرار دادهایم.

 تعویض مخازن اتوبوسهای گازسوز
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز در این جلسه با ارائه
گزارش��ی از اقدامات این شرکت در همکاری و همراهی با شرکتهای
خصوصی اتوبوس��رانی ،عملکرد این ش��رکتها در خدماترسانی به
ش��هروندان را تش��ریح کرد و گفت :اجرای طرح مطالعاتی با رویکرد
بررس��ی مدلهای واگذاری خط��وط و نحوه س��رمایهگذاری بخش
خصوص��ی با اولویت ایجاد جذابیت اقتص��ادی برای این بخش را آغاز
کردهایم.
محم��ود ترفع بر س��رعت بخش��یدن ب��ه فرآیند تعوی��ض مخازن
اتوبوسهای گازسوز از طریق پیگیری نصب مخزن روی  ۱۵۰اتوبوس
ازسوی یکی از خودروس��ازان داخلی و هماهنگی برای انعقاد قرارداد
جدیدی با یکی دیگر از خودروسازان داخلی تاکید کرد و افزود :با توجه
به اینکه مدت زمان قرارداد پیمایشی خطوط رو به اتمام است ،با اخذ
نظرات بخش خصوصی ،نسبت به انعقاد مجدد قرارداد با شرکتهای
مربوط اقدام میکنیم.
وی همچنی��ن از تنظی��م جدول ن��رخ بهای تمامش��ده به انضمام
ضمائ��م و جداول تحلیل قیمتها با اخذ نظرات بخش خصوصی برای
ارس��ال به شورای اسالمی ش��هر تهران خبر داد و گفت :عالوهبر این،

مس��ائل و مش��کالت موجود در فرآیند پرداخت تسهیالت بازسازی
ناوگان فرس��وده بخش خصوصی از طریق صن��دوق کارآفرینی امید
پیگیری خواهد شد .مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ،لزوم
بازنگری در نحوه محاسبه و میزان پرداخت یارانه کمکی شهرداری به
شرکتهای اتوبوسرانی را موردتاکید قرار داد و خاطرنشان کرد :به این
منظور ،یارانه اتوبوس��رانی برای بررسی به شورای اسالمی شهر تهران
ارس��ال خواهد شد .گفتنی است در این نشست ،مدیران شرکتهای
خصوصی اتوبوس��رانی ضمن اعالم آمادگی برای مشارکت حداکثری
با مدیریت ش��هری ،مسائل و مش��کالت خود را که بعد از همهگیری
کرونا و کاهش مس��افران ناوگان اتوبوس��رانی و نیز اعمال تحریمهای
ظالمانه و ازدیاد هزینهها ،افزایش یافته را مطرح کرده و پیشنهادات و
نظرات خود را بهمنظور خدماترسانی بهتر و بیشتر بخش خصوصی
به شهروندان ارائه کردند.

رئی��س کمیس��یون
صنایع و معادن مجلس با
اشاره به بررسی وضعیت
ن��اوگان حملونق��ل در
نشس��ت کمیس��یون
متبوع��ش ،گف��ت :در
این نشس��ت مقرر ش��د
وزارتخانهه��ای صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت ،راه و
شهرس��ازی و کش��ور تا هفته جاری جمعبندیهای
الزم را انجام و بسته پیشنهادی مربوط به راهکارهای
نوس��ازی حملونقل را در اختیار کمیسیون صنایع
و مع��ادن قرار دهند .عزتاله اکبری تاالرپش��تی در
گفتوگو با خانه ملت گفت :در این نشست ،وضعیت
ن��اوگان حملونقل یعن��ی اتوبوس درونش��هری،
اتوب��وس برونش��هری ،مینیبوس ،کامی��ون ،ون و
کش��ندهها ب��ا حض��ور نایبرئیس مجلس ش��ورای
اسالمی و نمایندگان خودروس��ازان ،وزارتخانههای
صنعت ،معدن و تجارت ،راه و شهرس��ازی ،کشور و...
بررس��ی ش��د .او با بیان اینکه دول��ت دوازدهم اجازه
واردات خودروه��ای س��نگین دس��ت دوم را داد که
انتظار میرود دولت سیزدهم از این اقدام جلوگیری
کند ،افزود :در جلس��ه یادشده تولیدکنندگان اعالم
کردند توانایی تولید اتوبوس ،کامیون ،کش��نده و ...و
به عبارتی در صورت تامی��ن مالی ،امکان تامین نیاز
کش��ور را دارند .وی اضافه کرد :در این شرایط ،انتظار
میرود دولت با برنامهریزی مناسب و اقدامات فوری،
نیاز کش��ور به نوس��ازی ناوگان حملونقل را برطرف
کند تا با تحقق این مهم از یک س��و س��ازکاری برای
تقوی��ت تولیدکنندگان و تامین منابع مالی موردنیاز
آنها فراهم و از س��وی دیگر ،مکانیس��می پیشبینی
ش��ود که رانن��دگان بتوانند خودروهای س��نگین را
بهراحتی خریداری کنند .او واردات خودرو دست دوم
را توهین و ضرر به تولید دانست و ادامه داد :از آنجا که
خودروهای دست دوم وارداتی خدمات پس از فروش
ندارد در واقع این خودروهای بیشناس��نامه هستند
و رانندگان این خودروهای س��نگین ،امنیتی ندارند،
زیرا قطعات موردنیاز برای خودرو آنها بهسختی پیدا
میش��ود .اکبری تاالرپشتی افزود :در ماده  ۱۲قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و تبصره  ۱۴قانون بودجه
س��االنه ،س��همی برای نوس��ازی حملونقل در نظر
گرفتهشده که دولت باید با استفاده از این ظرفیتها
اقدامات الزم برای نوسازی ناوگان حملونقل را انجام
دهد.

آخرین اصالحات
مصوبه تسهیل
مجوزهای کسبوکار

س��خنگوی کمیس��یون ویژه جهش و رونق تولید
گف��ت :براس��اس آخرین اصالحات مصوبه تس��هیل
مجوزه��ای کس��بوکار ب��رای تامین نظر ش��ورای
نگهب��ان ،تمامی افراد مش��مول ش��رکت در آزمون
وکال��ت میش��وند بهغی��راز دو دس��ته؛ یکی قضات
ت  ۲۰سال س��ابقه کار دارند و
بازنشس��تهای که دس 
دیگ��ری؛ اعضای هیات علمی با رتبه دانش��یاری که
 ۲۰س��ال س��ابقه تدریس دارند .محس��ن زنگنه در
گفتوگ��و با خانه ملت درباره آخرین اصالحات طرح
«اصالح تسهیل مجوزهای کسبوکار» که بهتازگی
از ش��ورای نگهبان اعاده شده ،گفت :ایرادات شورای
نگهبان مواردی بود که با حضور برخی حقوقدانهای
و اعض��ای مرکز پژوهشهای مجلس بررس��ی و رفع
ش��د .او با اش��اره به تبصره اضافهش��ده ب��ه این طرح
در صح��ن علن��ی مجلس که نماین��دگان و قضات را
از آزمون وکالت مس��تثنا نکرده ،توضیح داد :شورای
نگهب��ان دو ایراد به این تبصره گرفته؛ ابتدا اینکه چرا
فقط این دو ش��غل مستثنا شده و چرا سخنی از سایر
مش��اغل نشده؛ بنابراین این تبعیض است ،دوم اینکه
برگ��زاری امتحان برای افرادی -که صالحیتش��ان
محرز اس��ت -معن��ا ن��دارد و بهنوعی ظل��م در حق
آنهاس��ت؛ بنابرای��ن در نهایت تصمیم گرفته ش��د،
تمامی افراد مشمول شرکت در آزمون شوند بهغیراز
دو دس��ته؛ یکی قضات بازنشستهای که دستکم ۲۰
سال س��ابقه کار دارند و دیگری ،اعضای هیات علمی
با رتبه دانشیاری که  ۲۰س��ال سابقه تدریس دارند.
بهگفته س��خنگوی کمیس��یون ویژه جهش و رونق
تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل  ۴۴قانون
اساس��ی در مجل��س ،احتماال طرح یادش��ده ،هفته
جاری دوباره در صحن مجلس با ارائه این پیش��نهاد
جدید مطرح و بررس��ی خواهد ش��د و اگ��ر رای الزم
را نیاورد ،پیش��نهادات دیگر نمایندگان موردبررسی
قرار خواه��د گرفت .زنگن��ه در توضیح اصالح طرح
«تسهیل مجوزهای کسبوکار» بیان کرد :دولت در
ماده  ۷اصل  ۴۴قانون اساس��ی ملزم ش��ده که صدور
مجوزها را تس��هیل کند اما خأله��ای قانونی مانع از
اجرای این اصل قانونی ش��ده بود که طرح ف یادشده
خألهای قانونی را رفع خواهد کرد .عضو کمیس��یون
برنامه ،بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسالمی
اضاف��ه ک��رد :در این ط��رح ،هرگون��ه محدودیت و
تبعیض ناشی از محدودیت جغرافیایی و اشباع مجوز
و تبعیضهای موجود در مشاغل ممنوع شده است.

اخبار

افزایش نرخ
کارخانهای
خودرو
منطقی نیست

نایبرئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اظهارکرد:
در گام نخس��ت باید اصالح ساختار در خودروس��ازیها انجام شود و پس از
حذف هزینههای س��ربار ،در صورتی که فروش خودرو با قیمتهای کنونی
برای خودروسازان زیانده بود ،قیمتها افزایش یابد.
سیدجواد حسینیکیا در گفتوگو با خانه ملت درباره انتشار اخباری مبنی
ب��ر افزایش نرخ کارخانهای خ��ودرو ،گفت :یک��ی از موضوعاتی که پیش از
افزایش نرخ کارخانهای خودرو باید مدنظر قرار گیرد ،روش��ن شدن سازکار

تعیین نرخ تمامش��ده خودرو اس��ت به این معنا باید مشخص شود در بهای
تمامشده خودرو چه هزینههایی اثرگذار است .او با بیان اینکه درحالحاضر
هزینههایی که نرخ تمامش��ده خودرو را تعیین میکند ،شفاف نیست ،افزود:
باید میزان تاثیرگذاری بهای قطعه ،دس��تمزد کارکنان ،هزینههای باالسری
و ...در نرخ تمامشده مشخص شود .وی اضافه کرد :بخشی از هزینه تمامشده
تولید خودرو مربوط به سربار است که خودروسازان باید هرچه سریعتر این
هزینهها را حذف کنند نباید این هزینههای باالسری تولید خودرو را از مردم

دریافت کرد .حسینیکیا تصریح کرد :در گام نخست باید اصالح ساختار در
خودروس��ازیها انجام شود و پس از حذف هزینههای سربار ،در صورتی که
ف��روش خودرو با قیمتهای کنونی برای خودروس��ازان زیانده بود ،قیمتها
افزایش یابد .این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت باید هرچه س��ریعتر اصالح س��اختار خودروسازان را در دستورکار
ق��رار دهد ،ادام��ه داد :افزایش نرخ کارخانهای خودرو پیش از اعالم ش��فاف
هزینههای تمامشده تولید منطقی نیست.

بسته پیشنهادی برای
نوسازی ناوگان حملونقل

