وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

اعطای  ۲۰۰متر زمین و وام به مردم برای ساخت مسکن

وزیر راه و شهرســازی گفت :در شهرهایی که زمین کافی وجود
دارد ۲۰۰ ،متــر زمین عالوه بر وام و موارد مربوط به صدور پروانه
به مردم اعطا میشود تا خود به ساخت مسکن اقدام کنند.
رستم قاسمی در جلسه اعطای حکم اعضای نهمین دوره شورای
مرکزی نظام مهندســی ساختمان کشــور اظهار کرد :بیش از ۸
میلیون مستأجر و جوانان در کشور وجود دارد که به علت نداشتن

مسکن ازدواج نکردهاند .بنابراین سازمان نظام مهندسی در جبران
عقبماندگی ساخت مسکن نقشآفرینی کند.
وزیر راه و شهرســازی مهمترین راهحل بازار مســکن را نزدیک
کردن عرضه به تقاضا دانســت و گفــت :برای این کار حداقل به
 ۴۰۰هزار میلیارد تومان در سال برای ساخت یک میلیون مسکن
نیاز است.

به گفته قاســمی ،تاکنون زمین برای حدود  ۷۰درصد نهضت ملی
مسکن تأمین شده و طبق دستور رئیس جمهور باید تا پایان شهریور
تکلیف زمینهای مورد نیاز  ۴میلیون مسکن مشخص شود.
وزیر راه و شهرســازی گفت :در شهرهایی که زمین کافی وجود
دارد ۲۰۰ ،متــر زمین عالوه بر وام و موارد مربوط به صدور پروانه
به مردم اعطا میشود تا خود به ساخت مسکن اقدام کنند.

اقتصادی 3

دوشنبه  24مرداد  1401شماره 3496
اظهارنظر رئیس استاندارد درباره انتقاد پلیس از کیفیت خودرو

اخطارهای الزم به برندهای کمفروش

رئیس ســازمان ملی استاندارد گفت :توقف تولید  5نوع خودرو
که سالهای سال تولید میشد تنشهایی را در بازار ایجاد کرد
اما ســازمان از ماهها قبل گفت که اگر این عیوب پاس نشوند
تولید آنها متوقف میشــود؛ پس این تصمیم یک شــبه نبوده
و ســاعتها درباره آنهــا فکر و برای اجــرای آن نیز ماهها به
خودروساز زمان دادیم.
مهــدی اســام پناه رئیس ســازمان ملی اســتاندارد در
نشســتی خبری با اشــاره به لزوم اســتخدام ســخنگوی
ســازمان ملی اســتاندارد ،گفت :در حال حاضر با شخصی
کــه دانش فنی و تســلط کافی در کالم داشــته باشــد
به توافق نرســییم اما در برنامه ما اســتخدام ســخنگوی
سازمان گنجانده شده است.
وی در پاســخ به پرسشــی که بعد از افزایش قیمتها شاهد
کمفروشــیها در برخی اقالم مواد غذایی هستیم ،افزود :حدود
 365گونه صنعت در کشــور شناسایی شــده است و وظیفه ما
نظارت بر عملکرد آنهاست؛ ســازمان نمیتواند بر روند فعالیت
چند صد هزار خردهفروشــی که در کشور فعال هستند نظارت
داشته باشد.
این مقام مسئول میزان کمفروشی در صنایع را  41.35درصد
عنوان کــرد و افزود :هدف ما از بازدیــد از بنگاههای تولیدی
این اســت که نقش بازدارندگی خود را اعمــال کنیم؛ چندین
برند معتبر در زمینه کمفروشــی را شناســایی کردیم و به آنها
اخطارهای الزم داده شــد برخی از این برندهــا نیز آبروداری
کردند و به کم فروشیها پایان دادند.
رئیس ســازمان ملی استاندارد با اشــاره به توقف  5نوع
خودرو در کشــور ،بیان کــرد :تولید تیبا ،تیبا  ،2ســمند،
ســاینا و  ،405متوقف شده است؛ خودرو ساز مدعی است
که ایــن خودروها را پیــش فروش کرده پرســش ما از
خودروسازان این اســت که آیا پیش از تعهد به فروش از
ما اجازه گرفتند؟
عدد خودروهایی اصالح شده موجود است
اسالمپناه ادامه داد :اگر سازمان اعالم میکند کاالیی ایرادات
پرتکــرار دارد و باید آنها را رفع و رجــوع کند و خواهان تعهد
خودروســاز برای جلب رضایت مشتریان است به این معناست
که ســازمان ملی اســتاندارد در کنار مردم اســت و میخواهد
مشکل مردم رفع و رجوع شود.

خودروهای جایگزین باید استاندارد  85گانه را
رعایت کنند
وی با بیان اینکه خودروهای جایگزین باید استانداردهای 85
گانه ســازمان ملی اســتاندارد را رعایت کند ،گفت :خودروساز
تعهد داده اســت که عیــوب خودروها را رفع کنــد با نظارت
بازرسان ســازمان ملی استاندارد .چندین هزار خودرو در همین
فرآیند با همین فرآیند به دست مصرفکنندگان رسیده است.
به گفته ســازمان ملی اســتاندارد؛ توقف  5نــوع خودرو که
ســالهای سال تولید میشــد تنشهایی را ایجاد میکند و از
ماههــا قبل هم گفتیم کــه اگر این عیوب پاس نشــوند تولید
آنها متوقف میشــود پس این تصمیم یک شــبه نبوده است و
ساعتها درباره آنها فکر شده است و برای اجرای آن نیز ماهها
به خودرو ساز زمان دادیم.
اسالمپناه ادامه داد :شرایط به نحوی تسهیل شده است که به
نفع مردم باشد و ما بیتفاوت نســبت به شرایط مردم نیستیم.
عدد خودروهایی که بعد از رفع عیوب پرتکرار به دســت مردم

رسیده است در سازمان موجود است.
مصرفکننده باید بداند چه کاالیی خریداری میکند
این مقام مسئول ،مبنی بر اینکه برخی از تولیدکنندگان بر این
باورند که ابالغیه تغییر لیبلها هزینه اضافی را به تولیدکنندگان
تحمیــل میکند ضرورت تدوین و اجــرای این ابالغیه از کجا
احســاس شــد؟ گفت :این ابالغیه اگر برای خبرنگاران تشریح
شــود اذعان خواهند کرد که این طرح خوبی اســت و باید آن
را پیگیری کرد .ســازمان به دنبال این است که نشان محصول
باید شفاف روی آن درج شود چراکه مصرفکنندگان حق دارد
مابهازای خریدی که انجام میدهند اطالعات کامل را دریافت
کنند.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان باید در خدمت مصرفکنندگان
باشــند ،گفت :ایرادی متوجه شــفافیت در لیبلگذاری نیست و
مصرفکننــده باید بداند که چه کاالیی را خریداری میکند؟ به
عنوان مثال در بطریهای آب آشامیدنی نباید لیبل آب معدنی
درج شــود و باید فرق این دو نوع نوشــیدنی را مصرفکننده

بداند.
اســامپناه ادامه داد :بخشنامه مربوط به سال  99بوده است
تولیدکنندگان مدعی هســتند که لیبلهای آنها چاپ شده است
و اگــر بخواهند آنها را دور بریزند هزینه اضافی به آنها تحمیل
میشــود از اینرو سازمان ملی استاندارد به آنها فرصت داد که
بعد از اینکه لیبلهای قدیمی تمام شد اقدام به چاپ لیبل جدید
کنند و این یعنی فرصتی که سازمان در راستای تسهیل فرآیند
تولید به تولیدکنندگان داده است.
ظهارنظر رئیس استاندارد درباره انتقاد پلیس از
کیفیت خودرو
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد با بیان اینکه پنج نوع خودرو
شــامل تیبا ،تیبــا  ،۲ســمند ،ســاینا و  slx ۴۰۵دیگر تولید
نمیشــود ،درباره اظهــارات پلیس راهور که اخیــرا گفته بود
کیفیت خودروهای تولید داخل هیچ تفاوتی با گذشــته نکرده،
تصریح کرد :اگر طبق قانون ســازمان ملی اســتاندارد در این
رابطه مرجعیت دارد ،بگذارید بــه وظایف خود عمل کنیم .اگر
هم پلیس مرجعیت دارد ،به وظایفش عمل کند.
مهدی اســام پناه با بیان اینکه  ۳۶۵گونــه صنعت تاکنون
شناسایی شــده ،اظهار کرد :هدف این نیست از چند صد هزار
خرده فروشــی بازرســی شــود ،بلکه هدف کنترل کیفیت در
سرمنشا و مراکز پخش است .بررسیها حاکی از  ۴۱.۳۵درصد
کم فروشــی در بین  ۳۶۵صنعت شناســایی شــده است .البته
نمیتوان چشــمی این موضوع کمفروشــی را تشخیص داد و
حتما باید در آزمایشگاه بررسی شود.
وی همچنیــن درباره توقف تولید خودروهای غیراســتاندارد،
گفت :پنج نوع خودرو شــامل تیبا ،تیبا  ،۲ســمند ،ساینا و ۴۰۵
 slxدیگر تولید نمیشود .البته تعهداتی که خودروسازان از قبل
دارند باید ارائه شــوند .هر چند خودروسازان بر اساس تعهدات
 ۱۵گانــه باید برای این تعهدات اجازه میگرفتن و در این رابطه
تخطی کردهاند.
این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره
اظهــارات پلیس راهور که اخیرا گفته بــود کیفیت خودروهای
تولید داخل هیچ تفاوتی با گذشته نکرده ،تصریح کرد :اگر طبق
قانون ســازمان ملی اســتاندارد در این رابطه مرجعیت دارید،
بگذارید بــه وظایف خود عمل کنیم .اگــر هم پلیس مرجعیت
دارد برود به وظایفش عمل کند.

اخبار کوتاه
بانک مرکزی هشدار داد:

تسهیالت دهی بیش از حد بانکها
به اشخاص مرتبط

بانک مرکزی در خصوص تسهیالت دهی بیش از حد بانک
ها به اشخاص مرتبط با بانک هشدار داد.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نوشــت :طبق تاکید
رئیسکل بانک مرکزی و بر اســاس تعاریفی که در سامانه
سمات بانک مرکزی انجام شده است افراد متخلف (بدهکاران
کالن) دیگر نمیتوانند تسهیالت جدیدی دریافت کنند.
مصطفــی قمریوفا در صفحه شــخصی خــود در فضای
مجازی نوشــت :بانک مرکزی با بانکهایی که طی سالیان
گذشته در موضوع بدهکاران کالن ،بیش از حد به اشخاص
مرتبط خود وام دادهاند برخورد و آنان را هم به هیأت انتظامی
بانکها معرفی کنند.
طبق تاکید رئیسکل بانک مرکزی و بر اساس تعاریفی که
در سامانه سمات بانک مرکزی انجام شده است افراد متخلف
(بدهــکاران کالن) نیز دیگر نمیتوانند تســهیالت جدیدی
دریافت کنند و تســهیالت قبلی را هــم باید در یک برنامه
زمانی مشخص تسویه کنند.

هشدارسازمانمالیاتینسبتبه
سایتهایتقلبیدریافتمالیاتخودرو

سازمان امور مالیاتی نســبت به احتمال سوءاستفاده برخی
درگاه هــای جعلی از پرداخت مالیات نقــل و انتقال خودرو
هشدار داد.
ســازمان امور مالیاتی در اطالعیهای اعالم کرد :بدینوسیله
بــه اطالع مؤدیان محترم مالیاتی میرســاند جهت پرداخت
مالیات مربوط به نقل و انتقال خودرو به هیچ عنوان از طریق
سایتهای غیرمجاز و سودجو اقدام ننموده و صرف ًا از طریق
سایت رسمی و درگاه پرداخت رسمی سازمان امور مالیاتی به
آدرس  www.tax.gov.irاقــدام به پرداخت مالیات خود
کنند.
شــایان ذکر اســت کلیه خدمات ســازمان امور مالیاتی به
صورت رایگان میباشد و هیچگونه وجهی بابت خدمات ارائه
شــده دریافت نمیگردد .این قبیل ســایتها به هیچ عنوان
مورد تأیید ســازمان امور مالیاتی نیست و مسئولیت هرگونه
پرداخت از طریق سایر درگاهها به عهده مؤدی گرامی است.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت اعالم کرد؛

رئیسمجلس:

عضویت داوطلبانه  ۶هزار مودی در سامانه مودیان

مصوبهای برای لغو کاالبرگ وجود ندارد

بیش از  ۹میلیون کارتخوان غیرفعال شد

رئیس مجلس گفت :درخصوص قیمتها ،مصوبه مجلس ســبد
خانوار و کاالبرگ اســت و همینطور بازگشت قیمتها به شهریور
 ۱۴۰۰و هیچ مصوبهای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را
لغو کند ،وجود نداشته است.
شهباز حســن پور بیگلری نماینده سیرجان مجلس طی سخنانی
اظهار داشت :رئیس مجلس موظف است آخرین وضعیت کشور را به
اطالع نمایندگان برساند ،هم در بحث برجام مطالبی شنیده میشود
که نمایندگان از جزئیات آن مطلع نیستند و هم در وضعیت اقتصادی
و شرایط روز کشور مطالباتی وجود دارد که شما باید پاسخگو باشید.
وی خطاب به رئیس مجلس گفت :شــما را بــه خدا بفرمایید آیا
مجلس براســاس گفته امامین انقالب هنوز در رأس امور است یا
نه و اگر در رأس امور اســت مصوبات نشست سران قوا چرا خالف
مصوبات مجلس است .ما شــنیده ایم در بحث قیمتها قرار است

در جلسه سران تصمیم گیری شود ،اما باید این در مجلس تصمیم
گیری شود ،چرا که ما پاسخگوی مردم هستیم و در تمام روز در بین
آنها هستیم.حسن پور با انتقاد از عدم اختصاص بودجه به بحثهای
عمرانی گفت :تا به امروز یک ریال به بخش عمرانی اختصاص داده
نشده اســت ،همچنین بانکها قفل شده و ریالی به مردم پرداخت
نمیشــود .همینطور آیا وام بنیاد مسکن هم باید با بقیه کارها گره
بخورد و یک وام  ۲۰۰میلونی نیز انجام نمیشــود .ضمن تشکر از
رئیس بانک مرکزی که گفته اند حق ندارند بانکها پیش پرداخت
 ۲۰درصدی دریافت کنند ،اما همانطور که گفته شد مردم از دریافت
وام عاجز هســتند و استدعا دارم شما روشــن و واضح نظر خود را
بفرمایید.
قالیباف در پاســخ به حســن پور تاکید کرد :درخصوص قیمتها،
مصوبه مجلس ســبد خانوار و کاالبرگ است و همینطور بازگشت
قیمتها به شــهریور  ۱۴۰۰و هیچ مصوبهای هم در جلسه سران
که بخواهد این قانون را لغو کند ،تصمیم گیری نشــده است و این
موضوع روشن و مشخص است .همچنین در رابطه با موافقت نامهها
نیز سازمان برنامه گزارش دادهاند که این موافقت نامهها امضا شده و
 ۱۲همت هم به استانها در یک هفته گذشته واگذاری انجام شد و
باید پیگیری شود تا بقیه امور نیز پیش برود.
وی افــزود :البته قبول داریم که هر ســال این بخش اول تنخواه
نقدی پرداخت میشد ،اما امسال به صورت اوراق بوده که البته دولت
مشــکالت خود را دارد ،اما بهرحال حتما ما از رئیس سازمان برنامه
و بودجه برای ارائه توضیحات نســبت به این موضوعات مرتبط با
موافقت نامهها و سایر بحثها به صحن مجلس دعوت خواهیم کرد.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی
گفت :در راســتای ســاماندهی کارتخوانها بــا همکاری بانک
مرکزی ۹ ،میلیون و  ۴۰۰هزار ابزار پرداخت (دستگاه کارتخوان)
غیرفعال شد.
اشــکان هراتی اظهار داشــت :این تعداد دســتگاهها یا توسط
صاحبــان کارتخوانها و یا توســط ســازمان امــور مالیاتی با
هماهنگی بانک مرکزی غیرفعال شده است.
وی افزود :ساماندهی دســتگاه کارتخوان بانکی در راستای
اجرای ماده  ۱۱قانون پایانه فروشــگاهی با همکاری سازمان
امور مالیاتــی و بانک مرکــزی از  ۱۵دیماه  ۱۴۰۰صورت
گرفت.
اتصال  ۸میلیون و  ۳۰۰هزار کارتخوان به
پروندههای مالیاتی
رییــس اداره اجرایی مرکــز تنظیم مقررات ســازمان امور
مالیاتــی ادامه داد :حدود  ۱۸میلیون و  ۷۷۹هزار مورد تعداد
ابرازهای پرداخت بود که از این تعداد حدود هشــت میلیون و
 ۳۰۰هزار کارتخوان به صورت فعــال به پروندههای مالیاتی
متصل شدند.
هراتی با بیان اینکه اجرای ماده  ۱۱قانون پایانه فروشگاهی
یکــی از مواد زیرســاختی برای اجــرای قانــون پایانههای
فروشگاهی و ســامانه مودیان بوده است است ،گفت :این امر
در کنار ماده  ۱۰و شناســایی حســاب های تجاری از جمله
پیش نیازهای اساســی برای اجرای اثربخش قانون بوده است
که به انجام رسید.

شناسایی حسابهای تجاری تا شهریورماه
وی تأکید کرد :ماده  ۱۰این قانون نیز برای شناسایی حسابهای
تجاری بوده است که جلســههای مستمر هفتگی با کارشناسان
بانک مرکزی برگزار شده و در حال برگزاری است که در همین
راســتا هشت میلیون حساب تجاری را شناسایی کردهایم .رییس
اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات ســازمان امــور مالیاتی ابراز
امیدواری کرد تا اواسط شهریورماه بتوانیم حسابهای تجاری را
نیز شناســایی کنیم .وی از راهاندازی سامانه مودیان مالیاتی خبر
داد و گفت :با تکمیل زیرســامانههای اصلی ،سامانه مؤدیان راه
اندازی و امکان عضویت داوطلبانه و ایجاد کارپوشه برای مؤدیان
از  ۲۰تیرماه امسال از طریق اطالعیه سازمان امور مالیاتی اعالم
شد و تا مقطع کنونی حدود  ۶هزار مودی عضو این سامانه شد ه
و در خصوص ایجاد کارپوشه خود پیامک دریافت کردهاند.

معاون وزیر صمت ۷ :پلتفرم جدید خودرویی رونمایی میشود

معــاون صنایع حمــل و نقــل وزارت صنعت،
معدن و تجارت گفت :از تیرماه امســال تا تیرماه
 ۱۴۰۳در راســتای طراحی محصوالت جدید و
محصوالت خاص کشــورمان گام بــر خواهیم
داشــت که توانمندی خوبی نیــز در این زمینه
وجود دارد.
«منوچهــر منطقی» در آیین رونمایی از پوســتر
نمایشــگاه برنامه تحولی صنعت خودرو با حضور
سخنگوی دولت افزود :صنعت خودرو یک صنعت
 ۵۰ساله اســت که هر چند با کره جنوبی مقایسه
می شــود ،اما در حقیقت در  ۲۶سال اخیر توسعه
یافته است.
وی یادآور شــد :این صنعت تــا پیش از انقالب
مونتاژکار پیــکان بود و در دهه  ۶۰به دلیل جنگ
تحمیلی با توقف همراه شــده بود تا اینکه در سال
« ۷۴نژادحســینیان» وزیر وقت صنایع ســند ۱۰
ساله این صنعت را با هدف خودکفایی کامل پیکان
رونمایی کرد.
این مقام مسوول بیان داشت :برای بلوغ اقتصادی
و فناوری صنعت خودرو ســه فاز و مرحله شــامل

طراحی محصوالت جدید خودرویی در دستور کار است

تســلط بر فرآیندهای تولید و قطعهسازی ،نوآوری
در اجــزا و قطعات و نوآوری در محصول و طراحی
محصول نیاز است.
منطقی گفت :از ســال  ۷۴تاکنون این سه فاز و
مرحله به طور نسبی طی شده ،اما رفت و برگشت
ها و نوسان هایی داشته است.

این مقام مسوول وزارت صنعت تاکید کرد :امروز
به دنبال تثبیت آنچه در این صنعت داریم و ایجاد
آنچه که نداریم هستیم و در این راستا سند تحول
صنعت خودرو منتشر شــده و در معرض نقد قرار
خواهد گرفت.
منطقی ادامه داد :ظرفیت تولیدی ســالیانه ســه

میلیون دســتگاه خودرو در کشور وجود دارد که با
رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید ،هزینه های سربار
و در نتیجه قیمت تمام شــده خــودرو را کاهش
خواهد داد؛ زمان بندی این مرحله از مهر  ۱۴۰۰تا
تیرماه امســال بوده که به طور نسبی به این هدف
دست یافتیم.
وی اضافهکرد :از تیرماه امســال تا تیرماه ۱۴۰۳
در راستای طراحی محصوالت جدید و محصوالت
خاص کشورمان گام بر خواهیم داشت تا صادرات
و نوآوری داشته باشــیم و در این راستا توانمندی
بسیار خوبی نیز وجود دارد.
منطقی خاطرنشــان کــرد :امــروز عالوه بر
شرکتهای بزرگ خودروســازی ،شرکت های
خصوصی نیز تمایل به تحقق سند تحول خودرو
دارند ،بهطوری که در نمایشــگاه یاد شــده به
موازات چهار پلتفرمی که از ســوی ایران خودرو
و سایپا عرضه خواهد شــد ،سه پلتفرم از سوی
بخش خصوصی در معرض دید قرار می گیرد.
این مقام مســوول ،صنعت خــودرو را باالترین
صنعت کشــور از نظر خلق ارزش افزوده و اشتغال

برشمرد.
وی همچنیــن با اشــاره بــه اتفاقاتی که در
عرصه جهانی در بخــش خودرو در حال حادث
شدن اســت ،گفت :این تحوالت بر چهار محور
برقیسازی ،اتصال پذیری ،خودروهای خودران
و خودروهای اشــتراکی اســت تــا بهرهوری را
افزایش داده و حداکثر رفاه را برای سرنشــینان
خــودرو به ارمغان بیاورد و اینها دســتاوردهایی
که در این دوره از نمایشــگاه بــه آنها پرداخته
می شود.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت همچنین
به تحوالت جــدی در بخش های ریلی ،هوایی و
دریایی اشاره کرد که در نمایشگاه یاد شده به آنها
پرداخته خواهد شد .به گزارش ایرنا ،در این مراسم
با حضور «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت،
از پوســتر نمایشــگاه برنامه تحول صنعت خودرو
رونمایی شد.
این نمایشــگاه از سوم شهریور ماه در فضایی به
وسعت  ۱۴هزار متر مربع در محل دائمی نمایشگاه
بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

 ۱۲هزار خودرو ناقض کف پارکینگ
تولید  ۳۰۰هزار خودروی کامل

مدیــرکل صنایع خودرویی وزارت صمت بــا بیان اینکه از
ابتدای امســال تا  ۱۹مرداد ماه  ۳۰۰هزار دستگاه خودروی
کامل تولید شده است ،گفت:میزان خودروهای ناقص در کف
پارکینگها کمتر از  ۱۲هزار دستگاه است.
عبــداهلل توکلیالهیجانی در مراســم رونمایی از پوســتر
نمایشــگاه تحول صنعت خودرو اظهار کرد :از ســال  ۹۶و
پس از اعمال تحریمهای ظالمانه ،صنعت خودروسازی کشور
دچار افت ناگهانی در تیراژ شــد ،به طوری که ابتدا به نصف
رسید و در ادامه نیمی از خودروهای تولیدی به صورت ناقص
تولید میشد .این مسائل در عمل منجر به افت در عرضه شد
و از آن طرف به افزایش تقاضا دامن زد .بر همین اساس نیز
شکافی ایجاد شد که نابسامانی در بازار را به دنبال داشت.
مدیرکل صنایع خودرویــی وزارت صمت افزود :در مواجهه
با این وضعیت یک برنامه در ســه فاز و مرحله طراحی شــد
که مرحله نخســت آن ،تثبیت جریــان تولید بود که تاکنون
دســتاوردهای خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است؛ به
عنوان نمونه از ابتدای امسال تا نوزدهم مرداد ماه  ۳۰۰هزار
دستگاه خودروی کامل تولید شده ،این در حالی است که در
مدت مشابه پارســال فقط  ۷۰هزار دستگاه خودروی کامل
تولید شده بود.
وی با بیان اینکه ثباتی در جریان تولید اتفاق افتاده اســت،
گفت :میزان تعهدات معوق خودروسازان به کمتر از  ۱۰هزار
دســتگاه کاهش یافته و میزان خودروهــای ناقص در کف
پارکینگها نیز کمتر از  ۱۲هزار دســتگاه است؛ این در حالی
اســت که در مدت مشابه پارسال  ۱۷۰هزار خودروی ناقص
در پارکینگها وجود داشت.
توکلی الهیجانی تصریح کرد :پوستاندازی پلتفرمی و رفتن
به سمت دانش بنیان شــدن در صنعت خودرو هدفگذاری
شــده و اکنون یک گذار پلتفرمی طراحی شــده است تا بر
اساس آن به سمت تیراژ اقتصادی و مقیاس اقتصادی تولید
حرکت کنیم .اکنون چهار پلتفرم کلیدی تعریف شــده که در
نمایشــگاه برنامه تحول صنعت خودرو از آنها بیشتر خواهیم
شنید و روزهای نوید بخشی در صنعت خودرو کشور در پیش
رو خواهیم داشت.
وی گفت :گذار از فضای یاس آلود خودروی کشور و رسیدن
به بالندگی در این صنعت دور از ذهن نیست .مطابق چشمانداز
 ۱۴۰۴قرار اســت جز  ۱۰کشور برتر خودرویی جهان در آن
سال باشیم و بر اساس آن الزم است با پلتفرمهای موجود به
همافزایی بپردازیم و در مرحله ســوم ،به گشایش و گسترش
بازارهای صادراتی فکر خواهیم کرد .تنها در این صورت است
که میتوان صنعت خودروی کشور را به عنوان موتور محرکه
کشور در گام دوم انقالب معرفی کرد.
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