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 نگاه سازنده بانک پاسارگاد 
در توسعه فضاهای آموزشی کشور

بانک پاسارگاد با ساخت بیش از 40 مدرسه و 18 
کتابخانه در استان های کمتر توسعه یافته و آسیب 
دیده از سیل و زلزله نمادی از یک بنگاه اقتصادی 

مسئولیت پذیر است.
رســالت زندگی آدمــی در جهت رشــد و تعالی 
اســت. هر انســانی در طول زندگی می کوشد تا با 
رعایت اصــول و قوانین به شــیوه های متفاوت به 
تعالی فکری و اخالقی برســد. بنابراین مسئولیت 
اجتماعی بر پایه اخالق در دل این رســالت شکل 
می گیرد و همه اشخاص مسئولیت پذیر و با اهداف 
ارزشــمند انســانی و اجتماعی، اعــم از حقوقی و 
حقیقی ســعی می کنند به شکلی این مهم را برای 
رســیدن به تعالی به انجام برســانند. از همین رو 
برخی ســازمان ها همواره ســعی می کنند در کنار 
کارکردهای حرفه ای و وظایف تخصصی مسئولیت 
خود را در قبال جامعه و مردم به اشــکال مختلف 
نشــان دهند. از جمله نمونه های موفق و پیشرو در 
این حوزه می توان به بانک پاســارگاد اشــاره کرد. 
این بانــک به عنوان یک بنــگاه اقتصادی توجه به 
مسئولیت اجتماعی را از بدو تأسیس همچون یک 
سیاست ذاتی در دل سازمان تعریف کرده است. از 
این رو می توان گفت مســئولیت اجتماعی از ابتدا 
در اســتراتژی بانک پاســارگاد به درستی تبیین 
و اجرایی شــده اســت و همراســتا با فعالیت   های 
اقتصادی همواره مورد توجه مســئولین این بانک 
بوده است.از آنجایی که جامعه برای رشد و توسعه 
نیاز به بسترســازی های همسو و هماهنگ در همه 
بخش های فرهنگی، هنــری، اجتماعی و اقتصادی 
دارد، بانک پاسارگاد نیز مسئولیت اجتماعی را فقط 
از پنجــره اقتصادی نمی نگرد بلکــه به میدان های 
دیگری چون فرهنگ و هنر به عنوان زیربنای رشد 
و تعالی ملی کشور عزیزمان نیز قدم گذاشته است.
بانک پاســارگاد طی ســالیان اخیر به شکل جدی 
بخشی از مسئولیت ســاخت مدارس و کتابخانه ها 
را در کشــورمان بر عهده گرفته و به سهم خود در 
رشــد و توســعه فرهنگی مؤثر بوده است. در واقع 
در اســتراتژی بانک پاســارگاد سیاست مسئولیت 
اجتماعی بر پایه این دانســتگی شــکل گرفته تا 
بتواند به سهم خود زمینه های پیشرفت اقتصادی و 

شکوفایی اجتماعی را فراهم کند. 

انتصاب سرپرست مدیریت شعب 
بانک توسعه تعاون استان ایالم

با حضور مدیران امور سرمایه انسانی و امور حقوقی 
بانک توســعه تعاون، بیژن کدیوریان سرپرســت 

مدیریت شعب استان ایالم شد.
رســول ارجمند مدیر امور ســرمایه انسانی بانک 
توسعه تعاون در مراســم تکریم سرپرست پیشین 
و معارفه سرپرست جدید استان ایالم اظهار داشت: 
بانک توســعه تعاون طی سالهای اخیر در بسیاری 
از طرحهــا و برنامــه های دولت حضور داشــته و 
بانکداری توســعه ای محور تمامی فعالیت ها بوده 
اســت.ارجمند افزود: جانشــین پروری و کمک به 
رشد و پرورش استعدادها و نیروی انسانی موضوعی 
است که سلسله مراتب مدیریتی بانک اهمیت ویژه 
ای برای آن قائل هســتند.وی ادامه داد: مشــتری 
مداری و توجه به ســفارش مشــتریان و پیگیری 
مســائل آنان از مواردی اســت کــه نیازمند توجه 
می باشــد.ارجمند خاطر نشــان کرد: با بکارگیری 
محصوالت متنوع و ایجاد جاذبه برای مشــتریان و 
متقاضیان ، سهم بیشتری از بازار بانکی برای بانک 

توسعه تعاون قابل تصور است.

امضای تفاهم نامه همكاری آموزشی 
 كارگزاری بانك صنعت و معدن

 و انجمن مالی ایران
تفاهم نامه همکاری آموزشــی بین کارگزاری بانک 
صنعت و معدن و انجمن مالی ایران با هدف تبادل 
دانش و برقــراری ارتباطات علمی و به اشــتراک 
گذاشــتن تجارب به صــورت پیوســته، برگزاری 
همایش ها و کارگاه های علمی و آموزشی مشترک 
و همکاری در حوزه های آموزشــی و مشاوره ای به 

امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در 
جلسه ای که با موضوع عقد قرارداد و امضای تفاهم 
نامــه همکاری کارگزاری بانــک صنعت و معدن و 
انجمن مالــی ایران،با حضور مدیر عامل کارگزاری 
بانک صنعــت و معدن، رئیس انجمن مالی ایران و 
دبیر این انجمن برگزار گردید، تفاهم نامه یاد شده 

با توجه به توانمندی های دو طرف منعقد گردید.
در ایــن نشســت، رامین ملماســی مدیــر عامل 
کارگــزاری بانک صنعــت و معدن ضمــن اعالم 
فرهنگ  کارگزاری می بایســت ظرفیت های  اینکه 
ســرمایه گذاری و ســرمایه داری را در بازار سرمایه 
توســعه دهد و بسترهای مســاعد و مناسبی را در 
ایــن زمینه فراهــم نماید، اظهار داشــت: بهترین 
شرایط و بستر مناســب در زمینه توسعه ظرفیت 
فرهنگ سازی سرمایه گذاری به امر آموزش وابسته 
می باشد، همیشه این موضوع مورد توجه و بررسی 
جدی قرار گرفته و ســهامدارانی که در عرصه بازار 
ســرمایه وارد شده و شــروع به فعالیت می کنند با 
توجه به ریســک های بازار، باید با تحلیل و دانش 
کافی به این بــازار ورود پیدا کرده و با شــناخت 
کافی وارد عمل شــوند که رفع این چنین دغدغه 

ها، مستلزم ارائه آموزش های کاربردی می باشد.

اخبـــار

گزارش

و  کننــدگان  مصــرف  حمایــت  ســازمان  سرپرســت 
تولیدکنندگان با تاکید براینکه بررســی ها نشان می دهد 
قیمت 100 قلم کاالی شاخص مصرفی مردم در هفته های 
اخیر روند کاهشی داشته است، گفت: البته قیمت برخی از 

کاالها تحت تاثیر تغییرات بین المللی است .
حسین فرهیدزاده ، با اشاره به اینکه روزانه رصد و بازرسی 
های متعددی از 100 قلم کاالی شــاخص در سطح بازار 
انجام می شــود، اظهار کرد: عالوه بر بررسی های میدانی 
اگر اشــکاالتی در تولید و یا شــبکه توزیع برخی از کاالها 
باشد آن را به بخشهای مربوطه اطالع و آنها در اسرع وقت 
موضــوع را برطرف می کنند بــه نحوی که در حال حاضر 

وضعیت بازار کاالهای مصرفی مردم مناسب است.
وی با تاکید براینکه بررسی ها نشان می دهد قیمت 100 
قلم کاالی شاخص مصرفی مردم در هفته های اخیر روند 
کاهشی داشته اســت، افزود: قیمت برخی از کاالها تحت 
تاثیر تغییرات بین المللی اســت امــا در این بخش نیز ما 
اقدامــات الزم را انجــام می دهیم تا بازار شــاهد افزایش 
قیمتی نباشد.سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان تصریح کــرد: در بخش روغن موتور بازار 
شــاهد نوسانات قیمتی اســت که با اقدامات انجام شده از 
سوی بخشــهای مربوطه روند کاهشی قیمت ها در بخش 

روغن موتور نیز به وجود آمده است.
وی بــه بازار لوازم التحریر اشــاره کرد و افزود: با وجود دو 
سال تعطیلی پیش بینی افزایش قیمت ها و نوسان قیمت 
در بازار لوازم التحریر می شــد که با برگزاری نمایشگاه ها 
و افزایــش عرضه محصول قیمت ها افزایش نیافته و توزیع 

کاال نیز به صورت مناسبی انجام شده است.
همچنیــن معاون وزیر جهاد کشــاورزی با ارســال نامه با 
روسای جهاد کشــاورزی برخی اســتان ها دستور تخلیه 

مرغداری های گوشــتی داری مــرغ 4۲ روزه داد و گفت: 
تولیدکنندگان طیور حداکثر تــا 4۲ روزگی می توانند از 
خدمات دولتی اســتفاده کنند. حسن دماوندی نژاد معاون 
وزیر جهاد کشــاورزی با ارســال نامه ای به روسای جهاد 
کشاورزی برخی از استانها درباره عرضه مرغ زنده نوشت: با 
توجه به شــرایط حاکم بر بازار گوشت مرغ و ضوابط حاکم 
بر عرضه حداقل 90 درصــد مرغ زنده  ابالغی الزم االجرا 
اســت. همچنین باتوجه به برخوردای از خدمات دولت تا 

سن 4۲ روزگی طیور گوشــتی قابلیت استفاده دارد، الزم 
است به نحوی مدیریت صورت گیرد که این طیور حداکثر 
تا سن 4۲ روزگی  به صورت کامل از مرغداری های تخلیه 
و مرغ زنده در بازار عرضه شــود. این در حالی اســت که  
معــاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی با 
اشــاره به کاهش 10 تا 1۵ درصدی قیمت روغن خوراکی 
در بازار، گفت: در صورت ثبــات قیمت های جهانی روغن 
خام، به طــور حتم قیمت روغن خوراکــی به طور مجدد 

در بــازار کاهش می یابد. »محمد قربانــی« در یک برنامه 
تلویزیونــی اظهار کرد: اکنــون قیمت انــواع روغن های 
خوراکی 10 درصد و روغن های صنف و صنعت 1۵ درصد 
کاهش یافته است و اگر اتفاق جدیدی در بازار جهانی رخ 
ندهد ما شــاهد کاهش مجدد قیمت های این محصول در 

بازار خواهیم بود.
وی اظهار داشــت: در اردیبهشــت ماه سال جاری و در پی 
اجرای طرح مردمی سازی نظام عادالنه یارانه ها، بر اساس 
اطالعیــه ای نرخ هــای جدید روغن خوراکــی برای روغن 
مایع 810 گرمــی پخت و پز ۶۳ هزار تومان و روغن مایع 
ســرخ کردنی ۶۲ هزار تومان تعیین و اعالم شد که با توجه 
به شرایط جدید بازار و کاهش جهانی قیمت روغن خام در 

مردادماه قیمت های مصوب کاهش یافت.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی تصریح کــرد: طبق آمارهای 
موجود قیمت جهانی هر تن روغن خام پالم در اردیبهشت ماه 
ســال 1401 حدود 1۷00 دالر بود که در شــهریورماه به 
900 دالر رســید و همچنین قیمــت جهانی هر تن روغن 
ســویا در اردیبهشت ماه سال 1401 حدود 1800 دالر بود 
که در شــهریورماه به 900 دالر شــد که حدود 40 درصد 
کاهش قیمت های جهانی روغن را نشــان می دهد.بنابراین 
گزارش، اکنون در فروشگاه های زنجیره ای و خرده فروشی ها 
قیمت روغن سرخ کردنی صنعتی وزن 1۶ کیلوگرم قیمت 
قدیم یک میلیون و 800 هزار تومان بود که اکنون با قیمت 
جدید 900 تا 918 هزار تومان، روغن سرخ کردنی با قیمت 
قبلی 11۲ هزار و 800 تومــان اکنون با قیمت 10۵ هزار 
تومان، روغن پخت و پز بــا قیمت قبلی 11۵ هزار و 100 
تومان بــه قیمت 10۷ هزار تومان، روغن ســرخ کردنی با 
قیمت قبلی ۲11 هزار و 400 تومان به قیمت جدید 19۵ 

هزار تومان به فروش می رسد.  تسنیم 

سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد:

روند کاهشی قیمت ۱۰۰ قلم کاالی مصرفی مردم

انتقال ســهام عدالت متوفیان به مرحله تحقق نرســیده و وراث همچنان چشم 
انتظار تعیین تکلیف سهام متوفیان خود هستند.

 پس از آزادسازی سهام عدالت تعیین تکلیف سهام متوفیان و انتقال آن به وراث 
از جملــه معضالتی بود که از همان ابتدا مورد پیگیری مســووالن قرار گرفت و 

تصمیمات مختلفی در راستای اجرای هر چه سریع تر آن اتخاذ شد.
»پیمان حدادی«، دستیار ویژه سهام عدالت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در نخســتین روزهای شهریورماه وعده تعیین تکلیف وراث سهام عدالت تا پایان 
شهریورماه را داده بود و در توییتی اعالم کرد: از 49 میلیون سهامدار علت ظرف 

1۶ سال گذشته، ۳.۵ میلیون نفر فوت کرده اند. 

در ادامه این توییت آمده بود: تکلیف سهام این ۳.۵ میلیون متوفی سهام عدالت 
تا پایان شــهریور مشخص می شود. با توجه به اعالم چنین خبری اما هنوز وعده 
داده شــده به مرحله تحقق نرســیده و همچنان وراث سهام عدالت چشم انتظار 

تعیین تکلیف انتقال سهام متوفیان هستند.
پیگیری های خبرنگار ایرنا حاکی از آن اســت که زیرساخت های الزم در شرکت 

ســپرده گذاری مرکزی برای اجرایی شدن این طرح آماده است؛ اما وجود برخی 
موانع منجر به تاخیر در تعیین تکلیف وراث سهام عدالت شده است.

بیش از دو سال است که نامه نگاری های مختلف از سوی سازمان بورس و وزارت 
اقتصاد با قوه قضاییه برای انتقال ســهام عدالت متوفیان به وراث صورت گرفته 
و در ایــن نامه به تعیین تکلیف وراث این ســهام به صورت الکترونیک اشــاره 
شــده؛ اما به نظر می رســد، هنوز فرایندهای الکترونیک در قوه قضاییه عملیاتی 
نشــده و مراجع ذی صالح بــه دنبال راهکار دیگری در این زمینه هســتند.قرار 
 اســت در جلســه آتی شــورای عالی بورس در خصوص متوفیان ســهام عدالت 

تصمیم گیری شود.  ایرنا

آخرین وضعیت تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان

وراث باید چه اقدامی انجام دهند؟

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از تعادل عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی در 
کشــور برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در 

نیمه دوم امسال خبر داد.
»منوچهر منطقــی« با بیان این مطلب اظهار داشــت: 
باتوجه به این که در ۶ ماهه نخســت ســال جاری 40۲ 
هزار خودروی سواری کامل توسط دو خودروساز بزرگ 
کشــور به بازار عرضه شده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته )10۵ هزار دســتگاه(، رشد بیش از ۲8۳ 
درصدی را نشــان می دهد، در عمــل غیر از محصوالت 
یک خودروساز در کشور، همه خودروها از فرآیند قرعه 

کشی در سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده اند.
وی با اشاره به تجارب به دست آمده از سه دوره عرضه خودرو 
در ســامانه یکپارچه فروش خودرو بر مبنای قرعه کشــی، 
افزایــش و ثبات تولید و تجربه عرضه خودرو در بورس کاال 
با توجه به تأکید مراجــع اقتصادی دولت و دیگر نهادهای 
حاکمیتی، افزود: عرضه و تقاضا در اغلب خودروهای تولیدی 
کشور برای عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی در نیمه 

دوم سال جاری از تعادل برخوردار است.
وی اضافه کرد: با توجه به آن که برنامه افزایش تولید در 
۶ ماهه دوم ســال نیز در برنامه خودروسازان قرار دارد، 
در عمل به طور منظم فروش ماهیانه یکصد هزار دستگاه 
خــودرو در معرض فروش گذاشــته می شــود.منطقی 
ادامه داد: در نیمه دوم امســال، عرضه همه خودروهای 
شرکت ســایپا و دیگر شرکت های خودروساز با توجه به 

معادل بودن عرضه و تقاضا، توســط خود شرکت ها یا از 
طریق بورس کاال انجام می شود.

وی بیان داشــت: شــرکت ایران خودرو نیز در نیمه دوم 
امســال، فروش خودروهای تولیدی را در سامانه فروش 
خود شــرکت اجرا خواهد کرد. معــاون صنایع حمل و 
نقــل وزارت صمت همچنین بر رعایــت الزامات قانونی 
مصوب مجلس شــورای اســالمی ماننــد تخصیص ۵0 
درصد ظرفیت تولید به طرح حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت و تخصیص 10 درصــد ظرفیت تولید به طرح 
جایگزینی خودروهای فرســوده توسط این شرکت های 
خودروســاز تأکید کرد.وی در ادامه بــا اعالم این که در 
نیمه دوم امســال قرعه کشــی بر مبنــای ثبت نام در 
ســامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهــد بود، گفت: از 
این پس، این ســامانه به منظور نظارت سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز 
خــودرو، تحویل به موقع خودرو توســط خودروســازان 
و همچنین اجرای مصوبات مجلس شــورای اســالمی 
بهره برداری خواهد شد.شــایان ذکر است پیرو ابالغیه 
1۵ اســفند 1400 رئیس جمهور درباره بهبود وضعیت 
صنعت خودروسازی کشور، ســامانه یکپارچه تخصیص 
خودرو تحت نظارت ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان به منظور شفاف سازی فرآیند عرضه و 
تخصیص خودرو به مردم آغاز به کار کرد و تا شــهریور 
سال جاری نسبت به برگزاری سه دوره عرضه خودرو در 

این سامانه اقدام شد.  مهر

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

 عرضه خودرو توسط شرکت های خودروساز یا بورس کاال 
در نیمه دوم امسال

اعـالم فهرسـت مصادیـق کاال هـای مشـمول ممنوعیت 
واردات در سـال 1401، پس از گذشـت 10 روز از وعده 

معـاون وزیـر صمت، هنوز عملی نشـده اسـت.
 براسـاس مـاده 1۶ قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان 
تولیـدی و خدماتـی و حمایـت از کاالی ایرانـی مصوب 
اردیبهشـت 1۳98 وزارت صمـت مکلـف شـده اسـت 
بـادوام  مصرفـی  و  مصرفـی  کاال هـای  سـفارش  ثبـت 
خارجـی دارای مشـابه ایرانی را که با کیفیت مناسـب و 
بـه میـزان کافی تولید شـده باشـد تا پایان مـدت قانون 
برنامـه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران ممنـوع کـرده و یا 
براسـاس مـاده )۲۲( قانـون احـکام دائمـی برنامه هـای 
توسـعه کشـور از موانـع تعرفـه ای و فنی بـرای مدیریت 

واردات اسـتفاده کنـد.
قانونـی،  مـاده  ایـن   1 تبصـره  براسـاس  همچنیـن   
مصادیـق کاال هـای ایرانـی مشـمول ایـن مـاده ظـرف 
مـدت دومـاه پـس از الزم االجرا شـدن این قانـون باید 
در کارگروهـی بـا مسـئولیت وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت و بـا عضویـت نماینـدگان وزارتخانه هـای امـور 
اقتصادی و دارایی، جهاد کشـاورزی و بهداشـت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی، سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور و 
اتاق هـای مرتبـط تعییـن شـود و در مواقـع ضـروری و 
نیز در اسـفندماه هر سـال این فهرسـت مـورد بازنگری 
کارگـروه مذکـور قرارگیـرد و حداکثر تا پانـزده روز بعد 

شـود. ابالغ 

 امـا بـا وجـود ایـن تکلیـف قانونـی و بـا گذشـت ۶ ماه 
کاال هـای  مصادیـق  فهرسـت  هنـوز  جدیـد،  سـال  از 
مشـمول ایـن مـاده قانونـی انتشـار عمومـی نیافتـه و 
تنهـا در کتـاب مقررات صـادرات و واردات که هر سـاله 
وزارت صمـت منتشـر می کنـد، در قالـب گـروه کاالیی 
چهـار قـرار گرفتـه اسـت. هـر چنـد کـه محمدمهـدی 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون  بـرادران، 
در برنامـه میـز اقتصـاد شـبکه خبـر کـه بـا موضـوع 
ممنوعیـت واردات کاال هـای تولیـد مشـابه داخلـی در 
تاریـخ ۲۲ شـهریور برگـزار شـد، وعده داد که فهرسـت 
کاال هـای ممنوعـه بـرای سـال 1401 بـه زودی اعـالم 
شـهریور   ۲9 جلسـه  در  نیـز،  آن  از  پـس  و  می شـود 
هیئـت نماینـدگان اتـاق ایـران در مصاحبـه اختصاصی 
بـا خبرنـگار خبرگـزاری صداوسـیما قـول یـک هفته ای 
گذشـت  بـا  امـا  داد،  را  فهرسـت  ایـن  انتشـار  بـرای 
منتشـر  هنـوز  فهرسـت  ایـن  وعـده،  ایـن  از  روز   10 

نشده است.
واردات  و  صـادرات  مقـررات  کتـاب  کـه  آنجـا  از 
نکـردن  منتشـر  نـدارد،  قـرار  عمـوم  دسـترس  در 
مـاده  ایـن  مشـمول  کاال هـای  مصادیـق  فهرسـت 
الزم  شـفافیت  قانـون،  در  تاکیـد  وجـود  بـا  قانونـی 
مشـکل  دچـار  واردات  ممنوعیـت  پیگیـری  بـرای  را 
مـی کنـد و فرصـت را بـرای سـوء اسـتفاده و توجیـه 
فراهـم  مربوطـه  نهاد هـای  و  افـراد  سـوی  از   واردات 

خواهد کرد.  صدا و سیما

باوجود وعده معاون وزیر صمت؛

 فهرست کاال های مشمول ممنوعیت واردات 
منتشر نشد

کامیار زین العابدینی

مدیرعامل ایران خودرو از توقف تولید دو خودروی سمند و پژو 40۵ در روز های 
آینده خبر داد. پیش از این نیز سایپا از حذف برخی تولیدات همچون تیبا سخن 
گفته بود. این حذف شدن ها از چرخه تولید در حالی صورت می گیرد که دلیل 
این اقدام اســتاندارد نبودن این خودروها و خسارت های مالی و جانی است که 

برای مردم به همراه می تواند داشته باشد.
توجــه به اصل کیفیت و هزینه های بی کیفیتــی خودروها را هر چند می توان 
گامی مثبت در عرصه مشتری مداری دانست که از سوی مسئوالن ارشد نظام نیز 
بارها در مورد آن هشدار داده شده است، چنانکه رهبر معظم انقالب نیز در دیدار 
با فعاالن اقتصادی در اواخر ســال 1400 درباره کیفیت پایین و باال بودن قیمت 
خودرو ابزار نارضایتی کرده و دولت و وزارت صمت را مسئول رفع این مشکالت 

دانســته و خواستار اقدام عملی برای حل آن شدند. طی ماه های گذشته از یک 
ســو وزارت صمت از ارائه برنامه های متعدد برای رفع مشــکالت صنعت خودرو 
خبر داده است و از سوی دیگر خودروسازان و قطعه سازان نیز در این چارچوب 
بر اموری همچون افزایش تولید، کاهش خودروهای ناقص، حذف قرعه کشی در 
مورد برخی از خودروها ســخن گفته اند. در مقاطعی حتی خودروسازان دولتی و 

خصوصی از توانایی برای رقابت با برندهای جهانی نیز خبر داده اند!
در این میان این ســوال مطرح است که خارج ساختن خودروها از چرخه تولید 
تا چه میزان می تواند در ارتقای کیفیت خودروها تاثیر گذار باشــد؟ بر اســاس 
آمار ارائه شده شرکتهای ایران خودرو و سایپا، با تولید تعداد 8۶8 هزار خودرو، 
حدود 90 درصد تولید محصوالت خودرویی کل کشــور را به عهده داشــته و 
شــرکت های خصوصی با تولید 94 هزار خــودرو، فقط 10 درصد کل تولیدات 
خودرویی ســال 1400 را مونتاژ کرده و به بازار عرضه کرده اند. شــرکت هایی 
همچون بهمن و کرمان موتور و... که بیشــتر جنبه مونتاژ کاری داشته و صرفا 

نام تولید کننده را با خود یدک می کشند.
در جمــع تولیدات و مونتاژکاری هایی که صورت می گیرد ارتقای کیفیت دارای 
مولفه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. قطعه سازی مناسب، مونتاژکاری 
دقیق و درســت، تســت خودرو پیش از تحویل به مشتری بخش مهمی از این 

اقدامات اســت. آنچه در صنعت خودروی کشــور از خصوصی و دولتی مشاهده 
می شــود آن است که از یک سو قطعه ساز و خودروساز به بهانه های مختلف از 
جمله نبود نقدینگی از کیفیت کارها می زنند و از سویی نیز محل تست خودرو 
به رغم الزام خودروســازان همچنان موجود نیست. با این شرایط واژه ای به نام 
ارتقــای کیفیت خودرو عمال معنا و مفهومی ندارد. در همین حال در تمام دنیا 
رسم بر آن اســت که اگر عیبی در خودرویی یافت شد تولیدات آن خودروساز 
فراخوانده شــده و رفع عیب می شوند و در صورت گسترده بودن عیوب، خودرو 
تعویض و خودروی جدید به مشتری داده می شود. با توجه به این مسائل خارج 
ســازی خودروها از رده نمی تواند جز پاک کردن صورت مسئله نتیجه ای داشته 
باشــد و هرگز به ارتقای کیفیت خودرو منجر نخواهد شد. ارتقای کیفیت زمانی 
محقق می شود که اصل تولید مناسب و با کیفیت به جای دیدگاه صرفا مادی و 
سرمایه دارانه محور دیدگاه خودروساز و قطعه ساز گردد، تولید کنندگان مذکور 
خود را ملزم به رعایت استانداردها و البته ساخت محل تست پس از تولید و در 

نهایت فراخوان دادن برای اصالح خودروهای معیوب محقق می شود.
تــا زمانی که این مهم اجرایــی نگردد واژه ارتقای کیفیت در حد شــعار باقی 
می ماند و خارج ســازی خودروها از چرخه تولید نیز دردی را دوا نخواهد کرد و 

این بی کیفیتی در سایر تولیدات تکرار خواهد شد.

یادداشت

و با پاک کردن  ارتقای کیفیت خودر
 صورت مسئله محقق نمی شود


