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یک آپشن جدید
در خودروهای داخلی

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :در
بازدیده��ای میدانی نمایندگان ،گلوگاههای فس��اد و ناکارآمدی نهادها و
سازمانهای اجرایی مشخص میشود که این رویه میتواند راهگشا باشد.
سیدجواد حسینیکیا در گفتوگو با خان ه ملت با بیان اینکه نظارتهای
میدانی نمایندگان ،ندای مردم به دولت است ،گفت :در بازدیدهای میدانی
نهتنها وکالی ملت با مس��ائل و مطالبات مردم از نزدیک آشنا میشوند،
بلکه در برخی موارد طی این نظارتهای میدانی ،بهدلیل آش��نایی کامل

مردم با مشکالت منطقهای ،راهکارهای رفع معضالت نیز ارائه میشود.
نماین��ده مردم س��نقر در مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه در
بازدیده��ای میدانی نمایندگان ،گلوگاههای فس��اد و ناکارآمدی نهادها و
سازمانهای اجرایی مشخص میش��ود ،افزود :این رویه میتواند راهگشا
باشد و بهعنوان ابزاری برای تشویق مسئوالن ذیربط برای انجام وظایف
استفاده شود.
این نماینده مردم در مجل��س یازدهم با انتقاد از جزیرهای عملکردن

نهاده��ای اجرایی ،اضافهکرد :نظارتهای میدان��ی نمایندگان قوه مقننه
میتواند راهی برای هماهنگ کردن این نهادها و سازمانها باشد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد:
از آنجاییک��ه در بازدیده��ای نظارتی نمایندگان ،می��زان اجرای قوانین
مش��خص میش��ود وکالی ملت میتوانند ایراداتی که منجر شده قوانین
قابلیت اجرایی نداش��ته باشند را اصالح کرده و در ریلگذاریهای جدید
مشکالت و مطالبه همه قشرهای جامعه را مدنظر قرار دهند.

نهضت هزینهبر تعمیق ساخت داخل
قیمت تمامشده ،بازار تقاضا را تعیین میکند

 رد گرانی قطعات داخلی

باب��ک کریمخان ،یکی از فعاالن صنعت خودرو در رد
ارزان بودن قطعات وارداتی نسبت به محصوالت مشابه
داخل به
گفت :واردات قطعات با افزایش قیمت
ارز نمیتواند ارزانتر از تولید داخل باشد .قیمت قطعات
تولید داخل طبیعی است از نرخ قطعات خارجی ارزانتر
اس��ت که ممکن است برای قطعات خاص استثناءهایی
وجود داشته باشد.
وی اف��زود :فن��اوری این قطع��ات ،خاص ب��وده و با
س��رمایهگذاری باالیی که نیاز دارند ساخت داخل آنها
گرانتر از مش��ابه خارجی تمام خواهد شد .اما اینگونه
نیس��ت که ن��رخ قطعهای ک��ه سالهاس��ت از تعمیق
س��اخت داخل آن میگ��ذرد ،باالت��ر از نمونه خارجی
باش��د .کریمخان با اش��اره به س��فارشگذاری یکی از
خودروسازان خصوصی برای داخلیسازی قطعات یکی
از مدلهای تولیدی خ��ود ،گفت :کرمانموتور بهدنبال
داخلیسازی قطعات جک اس��ت و اگر واردات ارزانتر
بود بهطور قطع مبادرت به این امر نمیکرد.

عکس :آیدا فریدی

در حال��ی فعاالن بازار خودرو از کمبود عرضه خودرو
و آش��فتگی بازار آن میگویند که قطعهس��ازان عنوان
میکنند برای داخلیسازی قطعهای باید سرمایهگذاری
جدید توجیه اقتصادی داش��ته باش��د درحالیکه تیراژ
داخل پاسخگوی این امر مهم اقتصادی نیست .از سوی
دیگر ،دبیر انجمن خودروسازان ایران ،افت تولید مرداد
امسال را ناش��ی از تعطیالت  ۱۰روزه تابستانی دانست
که س��االنه برای تعمیرات و اورهال کردن دس��تگاهها
انجام میشود.
نعمتبخ��ش درباره چگونگی کاه��ش هزینه تولید و
قیمت خودرو در نهضت س��اخت داخل در عین کاهش
ارزبری با توجه به اینکه واردات قطعات گاهی ارزانتر از
داخلیسازی تمام میشود به خبرخودرو گفته است این
پرسش را قطعهسازان باید پاسخگو باشند ،اما با توجه به
افزایش نرخ ارز و واردات براساس نرخ دالر آزاد ،بهطور
قطع ،ساخت داخل قطعات باید ارزانتر از واردات تمام
ش��ود و اگر بر خالف این امر صادق باشد ،بهطور حتم،
سیس��تم داخلیسازی در صنعت قطعه معیوب یا دچار
مشکالت س��اختاری اس��ت که باید اصالحات الزم در
اینباره از سوی قطعهسازان انجام شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه یکی از چالشهای
خودروس��ازان همواره ام��کان برخ��ورداری از قطعات
غیررقابتی اس��ت ،عن��وان کرده که قیمت مناس��ب و
کیفی��ت خوب از مولفههای تولید قطعه رقابتی اس��ت؛
بنابرای��ن انتظ��ار م��ا از تمام��ی قطعهس��ازان ،تحویل
قطعات رقابتی به خودروس��ازان اس��ت ک��ه با توجه به
محدودیتهای اعمالشده در تعیین قیمت خودرو ،این
موضوع بسیار دارای اهمیت است .این موضوع در حالی
از س��وی دبیر انجمن خودروس��ازان کشور مطرحشده
ک��ه قطعهس��ازان آن را رد میکنند و در توضیح قیمت
تمامش��ده محصوالتش��ان روی نرخ مواد اولیه و تیراژ
تاکید دارند.

تردیدی نیس��ت برای کش��وری مانند ایران که در مقاطع گوناگون
زمانی ،محدودیتهای بینالمللی شامل حالش میشود ،هرقدر عمق
ساخت قطعاتش در صنایع گوناگون باالتر باشد ،کمتر دچار آسیب و
خطر توقف میشود
این فعال صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا
ممنوعیت واردات منجربه این امر نشده ،اظهارکرد :اگر
برای خودروساز اینگونه باشد که با داخلیسازی قیمت
محصولش  ۵۰درصد افزایش یابد توجیه اقتصادی ندارد
ادامه فعالیتش ،عالوهبر اینکه بازار نخواهد داشت.

 اهمیت تیراژ تولید

کریمخان با اشاره به تیراژ گفت :ممکن است قطعهای
خاص سفارش داده شود که تیراژش  ۵هزار تا باشد ،با
سرمایهگذاری روی آن و با این تیراژ پایین ،بهطور قطع
قیمت تمامشده باالست .شرکتی که در خارج ،از جمله
چی��ن در حال تولید اس��ت در تی��راژ میلیونی بوده که
قیمت را رقابتی میکند.
این فع��ال صنعت خ��ودرو در چرایی  ۵ه��زار تیراژ
درحالیک��ه تولی��د خ��ودرو بی��ش از این عدد اس��ت،
اظهارک��رد :برای برخ��ی مدلها که در ابت��دای تولید
قرار دارند ،بهطور معمول تیراژ پایین سفارش میشود.
بهعنوان نمونه ،س��فارش فرمان برق��ی برای خودرویی
مانند ش��اهین که تا امروز در داخل تولید نداشته ،نیاز
به س��رمایهگذاری س��نگین برای قالبس��ازی و تولید
قطعه هس��تیم .طبیعی اس��ت در اینجا اگر قطعه را از
یک ش��رکت چینی که تیراژ میلیونی دارد ،قطعه مورد
نظر سفارش و خریداری شود ،ارزانتر در خواهد آمد.
تولی��د این مدل در تیراژ  ۵هزار خودرو باقی نخواهد
مان��د و س��ال به س��ال تی��راژ افزایش خواه��د یافت.
کریمخ��ان در اینباره افزود :در مقطع فعلی به نس��بت
س��رمایهگذاری که میش��ود قطعهس��از باید بهنحوی
قیمتگ��ذاری کن��د تا هزینهه��ای خ��ود را در بیاورد.
وی ادامه داد :قطعهس��از برای س��اخت قطعهای که تا
امروز وارد میش��ده گاهی نیاز دارد ماشینآالت جدید

خریداری و به خط تولید خود اضافه کند .هزینه خرید
تجهیزات ب��ا دالر باالی  ۲۴هزار تومان طبیعی اس��ت
قیمت تمامشده را افزایش میدهد.
کریمخان یادآور ش��د :تیراژ و سرمایهگذاری سنگین
دو دلیلی است که قیمت تمامشده تولید را باال میبرد.
اما در بلندمدت قیمتها بهتدریج رقابتی میشود.

 داخلیسازی و امتیازات خودروسازان

این عضو انجمن خودروس��ازان و قطعهسازان استان
کرمانش��اه اظهارک��رد :فرام��وش نکنی��م امتیازاتی که
خودروس��ازان برای داخلیسازی قطعات به صنعتگران
این حوزه میدهند ،حاکی از توجیه اقتصادی داش��تند
تامین قطعات از داخل دارد.
کریمخان گفت :خودروس��ازان به زنجیره تامین خود
ق��ول دادهاند اگر قطعهس��ازی کمک به داخلیس��ازی
محصولی کند قیمتگذاری آن قطعه براس��اس قیمت
فوبی اس��ت که کارخانهای در خارج از کش��ور دارد .اما
در ادامه پس از چند سال باید مثال تا  ۲۰درصد قیمت
محصوالتش کاهش پیدا کند تا انتظار رقابتی شدن نرخ
قطعات و خودرو محقق شود.

 کلیگویی درباره قیمت تولید

سیدحس��ین بحرینی��ان یکی از قطعهس��ازان بزرگ
کش��ور در واکنش ب��ه قیمت قطعات تولی��د داخل ،به
گفت :قیمت رقابت��ی برای قطعات ،محصول به
محص��ول متفاوت اس��ت؛ عالوهبر اینک��ه مطرح کردن
چنین موضوعی که قیمت قطعات داخلی رقابتی نیست
رد میش��ود .واردات از تولید داخ��ل ارزانتر در میآید
کلگویی است.
وی اف��زود :برای قطعات��ی که وارداتی اس��ت و باید
س��اخت داخل ش��وند همیش��ه مقتضیاتی وجود دارد.

نخست برای تعمیق س��اخت داخل باید سرمایهگذاری
کرد .س��رمایهگذاری در ابتدا بهط��ور قطع نرخ تولید را
ب��اال میبرد .حال ارزش این داخلیس��ازی و جلوگیری
از خروج ارز در مقابل واردات چقدر اس��ت خود پرسش
دیگری است.
این فعال صنعت قطعه تاکید کرد :این سخن(واردات
ارزانتر از تولید داخل) برای قطعاتی که تا پیش از این
در داخل ساخته شدهاند صادق نیست .اما برای تعمیق
ساخت داخل قطعات جدید تا استهالک سرمایهگذاری
زمان نیاز است تا نرخ تولید رقابتی شود.
این فعال صنعت قطعه استان خراسان رضوی با اشاره
ب��ه نرخ مواد اولیه ادامه داد :قیم��ت مواد اولیه پایه در
ایران براس��اس فوب خلیجفارس قیمتگذاری میشود؛
یعنی ورقی که قطعهساز از داخل خریداری میکند اگر
تبدیل به دالر شود گرانتر از ورقی است که یک چینی
خریداری میکند .بنا نیس��ت ما ارزانتر از چین تولید
کنی��م ،زیرا در چین راندمان بس��یار باال و هزینهها کم
است؛ بنابراین اگر تولیدکننده داخلی در شرایط حاضر
ب��ا نرخ ارز فعلی ،همقیمت چین تولید کند ،کار بزرگی
کرده است.
بحرینیان با بیان اینکه ترجیح تولیدکننده مواد اولیه
داخلی صادرات اس��ت ،گفت :در این شرایط قطعهساز
محص��والت پیش��ین خ��ود را همقیمت ی��ا پایینتر از
قطعات چین تولید و تامین میکند.
عض��و انجمن قطعهس��ازان کش��ور در پاس��خ به این
پرسش که تیراژ باید چقدر باشد تا تولید را توجیه کند،
گفت :حداقل تیراژ برای هر قطعهای متفاوت با دیگری
اس��ت .بهطور کلی ،قطعاتی کههایتک یا الکترونیکی
هستند تولیدشان در داخل با قیمت باال خواهد بود.

فاطمه امیراحمدی
editor@smtnews.ir

بابک کریمخان

تیراژ و
سرمایهگذاری
سنگین دو
عاملی است
که قیمت
تمامشده تولید
را باال میبرد

سخن پایانی

تردیدی نیس��ت برای کش��وری مانن��د ایران
ک��ه در مقاطع گوناگون زمان��ی ،محدودیتهای
بینالمللی ش��امل حالش میشود هر قدر عمق
ساخت قطعاتش در صنایع گوناگون باالتر باشد،
یش��ود .اما
کمتر دچار آس��یب و خطر توقف م 
اینکه باید چه کرد ت��ا قیمت محصوالت رقابتی
ش��ود نرخ م��واد اولیه و تیراژ تولی��د دو موضوع
بس��یار مه��م در کنار س��ایر مس��ائل از س��وی
یش��ود .بهقول
فع��االن و کارشناس��ان مطرح م 
یک��ی از صنعتگران نمیتوان جل��وی ورودی را
تگذاری مواد اولیه براس��اس
باز گذاش��ت (قیم 
فوب خلیجف��ارس) اما برای محص��ول خروجی
محدودی��ت ایجاد کرد .حال بای��د منتظر بود و
دید مس��ئوالن دولتی چه تصمیمی برای تامین
مواد اولیه با قیمت مناس��ب خواهند گرفت و آیا
تولیدکنندگان باالدستی خیال همراهی با تولید
داخل را خواهند داشت یا خیر.

سیدحسین بحرینیان

اگر تولیدکننده
داخلی در
شرایط حاضر و
با نرخ ارز فعلی،
همقیمت چین
محصوالتش
را تولید کند،
کار بزرگی
کرده است

تجهیز خطوط تولید قطعه در گرو ثبات نرخ ارز
عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه
و قطعهسازان کشور با اشاره به وضعیت داخلیسازی قطعات و
تجهیزات اتخاذ تصمیمات به موقع در اختصاص منابع و اجرای
آن را کمک بزرگی به صنعت قطعه دانست.
محمود نجفیسهی در گفتوگو با خبرخودرو درباره یکی از
بندهای بس��ته مشوق س��اخت داخل قطعات مبنی بر حمایت
دولت از صنعت قطع ه با اختصاص منابع صندوق توس��عه ملی
ب��ه واردات تجهیزات و ماش��ینآالت اظهارک��رد :امیدوارم این
ش��عارها عملیاتی شود که در این صورت تاثیر بسیار مثبتی بر
قطعهسازی خواهد داشت.
وی افزود :بسیاری از قطعاتی که داخلیسازی آنها در گذشته
توجی��ه اقتصادی نداش��ت ،درحالحاضر با توج��ه به افزایش

قیمتها توجیهپذیر شده است.
عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه
و قطعهسازان کش��ور گفت :کمک به سازندگان داخلی قطعه،
دو مزیت به همراه دارد که نخست ساخت داخل و بینیازی از
قطعات خارجی است که باتوجه به محدودیتهای شدید ارزی
که کش��ور با آن مواجه است ،از ارزبری ناشی از واردات خواهد
کاس��ت .همچنین با حض��ور صنعت دفاعی کش��ور در بخش
تامین قطعات خودرو ،نیاز ارزی صنعت خودرو به درصد بسیار
اندکی محدود خواهد ش��د .او ادامه داد :عدم اقدام به س��اخت
داخ��ل برخی قطعات برای تیراژی ویژه ،ناش��ی از عدمتوانایی
تولید داخلی آن نیز نیس��ت بلکه به این دلیل است که توجیه
اقتص��ادی ندارد ،اما کمک به س��ازنده قطعه و خرید با قیمت

منطقی ،سرمایهگذاری را اقتصادی خواهد کرد .حتی اگر توان
ساخت داخلی وجود نداشته باش��د ،میتوان دانش فنی آن را
برای یک مرتبه خریداری و وارد کرد.
نجفیسهی درباره حمایت دولت از صنعت قطع ه با اختصاص
منابع صندوق توس��عه ملی به واردات تجهیزات و ماشینآالت
گفت :اگ��ر تصمیمات به موقع اتخاذ و عملیاتی ش��ود ،کمک
بزرگی به قطعهسازی و همچنین سایر صنایع خواهد بود.
نجفیس��هی با بیان اینک��ه تثبیت نرخ ارز ب��رای یک زمان
مش��خص بهعنوان مثال برای  ۳س��ال ،ب��رای تولیدکنندگان،
واردکنندگان و صادرکنندگانی که بهدنبال توسعه خطوط تولید
هستند ،بسیار دارای اهمیت است ،گفت :با وجود نوسان مداوم
قیمت مواد اولیه ،برنامهریزی و تعیین قیمت فروش با دشواری

انجام میش��ود و همین امر ش��رایط س��اخت داخل قطعات را
دچار مشکالت عدیدهای میکند که مشکالت گمرکی ،واردات
و تامی��ن ارز بهعن��وان مثال برای واردات ماش��ینآالت را باید
ب��ه آن افزود .عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعهسازان کش��ور در پایان با بیان اینکه تولید
مش��مول س��ه مرحله اس��ت که رونق تولید و جهش تولید در
مراح��ل دوم و س��وم قرار میگیرد ،گفت :در مرحله نخس��ت،
تولید باید این توانایی را داشته باشد که روی پای خود بایستد
ب��ه نحوی که پرداخت ب��ه موقع دس��تمزدها ،مالیات ،بیمه و
همچنین پیشبینی قیمت در روزهای آینده امکانپذیر باش��د
تا بتوان براس��اس آن نس��بت به تولید ،فروش یا انبار قطعات
برنامهریزی کرد.

ظرفیت صنعت قطعه برای صادرات

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه در حوزه
قطعهس��ازی به خودکفایی رس��یدهایم ،گفت :نیروی
زمینی توانمندی و توانایی الزم را دارد که در صنعت
قطعه بنابر اراده فرمانده معظم کل قوا به کش��ورهای
دوس��ت کمک کند.به گزارش ایرنا ،سرتیپ کیومرث
حی��دری در آیین کلنگزنی نمایش��گاه دائمی دفاع
مق��دس اظهار رد :با توجه به تاکیدات فرمانده معظم
کل ق��وا ،نگاه ما به نهضت قطعهس��ازی بهعنوان یک

مس��ئله بس��یار مهم مانند نهضت الهی است .فرمانده
نی��روی زمین��ی ارتش افزود :ام��روز چرخه دفاعی را
براساس  ۲۳رسته مورد نیاز نیروی زمینی تبیین کرده
و توانستیم در حوزه قطعهسازی به خودکفایی برسیم
و در چرخ��ه دفاع زمینی محتاج بیگانگان نیس��تیم.
حیدری خاطرنش��ان کرد :نیروی زمینی توانمندی و
توانایی الزم را دارد که در حوزه قطعهسازی بنابر اراده
فرمانده معظم کل قوا به کشورهای دوست کمک کند.
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محصوالت داخلی
جایگزین مونتاژیها شد

گروه خودروس��ازی سایپا از ابتدای سال ۹۹
تا  10شهریور  ۱۷۶هزار و  ۴۰۵خودرو سواری
و تجاری تولید کرد که بیش��تر از تیراژ تولیدی
در مدت مشابه از سال گذشته است.
بهگ��زارش س��ایپانیوز ،دو ش��رکت زامیاد و
س��ایپادیزل که تولیدکننده محصوالت تجاری
گروه خودروس��ازی س��ایپا بهش��مار میآیند،
در ای��ن م��دت ۱۳ ،ه��زار و  ۸۵۰خودرو تولید
کردهاند که حدود  ۱۷۰۰خودرو افزایش نسبت
به همین مدت در سال گذشته است.
نکته دارای اهمیت در بررسی تولیدات سایپا
تا  10ش��هریور امسال کاهش تولید محصوالت
مونت��اژی و جایگزین ش��دن آنها با محصوالت
داخلی این خودروساز است.
بر این اساس ،تیراژ تولید خودروهای CKD
که محصوالت مشترک با خودروسازان خارجی
بوده از ابتدای س��ال تا  10شهریور  ۹۸بیش از
 ۹هزار و  ۸۹۰خودرو بوده که در مدت مش��ابه
س��ال  ۹۹به  ۴هزار و  ۷۸۸خودرو رس��یده ،اما
ای��ن کاهش تولید با افزای��ش  ۵هزار خودرو از
محصوالت خانواده ایک��س ۱۰۰و ایکس۲۰۰
سایپا پوشش داده شده است.
سایپا در مدت زمان یادشده از سال  ۹۹بیش
از  ۱۷۶ه��زار محصوالت خانواده ایکس ۱۰۰و
ایکس ۲۰۰ش��امل پراید ،تیبا ،ساینا و کوییک
تولید کرده است.

نمایشگاههای دائمی
در شهرکهای صنعتی

مع��اون صنای��ع کوچ��ک س��ازمان صنایع
کوچ��ک و ش��هرکهای صنعتی ای��ران ،بیان
کرد :در راس��تای منوی��ات رهبر معظم انقالب
درب��اره ض��رورت داخلیس��ازی ،خودکفایی و
قطع وابس��تگیها و تاکی��دات وی در دیدار با
هیاتدولت ،تا پایان مرداد امسال نمایشگاههای
دائمی س��اخت داخل در شهرکهای صنعتی
 ۱۶اس��تان کش��ور برگزار و  ۱۲۹۳نیاز در این
نمایشگاهها شناسایی شد.
بهگزارش ش��اتا ،اصغر مصاح��ب با بیان این
مطلب ،افزود ۱۲۰۴ :شرکت نیز برای مشارکت
در ای��ن برنام��ه اعالم عالقهمن��دی کردند که
این ش��رکتها نیازهای خ��ود را در حوزههای
ت خودرو،
نس��اجی ،س��لولزی ،فلزی ،قطع��ا 
آرایشی و بهداش��تی ،شیمیایی ،غذایی ،برق و
الکترونی��ک ،نفت و گاز ،فوالد و صنایع معدنی
در معرض دید قرار دادهاند.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران گفت :برای اجرایی
ک��ردن این برنامه در گام نخس��ت  ۱۲اس��تان
برای راهاندازی نمایش��گاههای س��اخت ایران
ب��ه صورت پایلوت اقدام کردن��د و در مدت دو
هفت��ه از زمان ابالغ این ماموریت  ۱۱اس��تان
موفق به راهاندازی نمایش��گاه نهضت س��اخت
داخل ش��دند که پس از آن استانهای تهران،
خراس��ان ش��مالی و جنوبی ،کرمان و قم نیز به
جمع استانهای دارای نمایشگاه ساخت داخل
پیوس��تند و س��ایر اس��تانها در حال تجهیز و
پیادهسازی برنامه هستند.
مصاح��ب درب��اره کارک��رد این نمایش��گاه،
تصری��ح ک��رد :در ابتدا ش��رکتهای تولیدی
و واحده��ای صنعتی که بخش��ی از مواد اولیه
ی��ا قطعات مورد اس��تفاده در تولی��د خود را با
واردات تامین میکنند ،شناس��ایی ش��ده و با
موافق��ت آنها قطعات و موضوعهای مورد بحث
در اختیار شرکتهای استانی تابع سازمان قرار
گرفت.
وی اضافه کرد :نمایش��گاههای موردنظر در
مراکز خدمات کسبوکار و فناوری قرار داشته
و بهط��ور دائمی محل رفتوآمد ش��رکتهای
تولیدی مس��تقر در شهرکهای صنعتی کشور
است.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک
و ش��هرکهای صنعتی ایران ادامه داد :در گام
دوم نیازهای اعالمی شناس��ایی و فهرستشده
و در قالب نمونه محصول یا قطعه در قفسههای
تعبیهشده در نمایشگاهها چیدمان شد.
مصاحب بیان کرد :پس از مش��خص ش��دن
تعداد و ن��وع نیازها در صنایع گوناگون در گام
بع��د واحدهای تولیدی و تامینکننده مواد که
قادر به تولید نیازهای شناس��ایی ش��دهاند ،در
قال��ب تورهای نمایش��گاهی از این نمایش��گاه
بازدی��د خواهعند کرد و در نتیجه پس از اعالم
آمادگ��ی برای تامین نیازهای شناساییش��ده،
ذینفع��ان محصول یا خدماتی نشس��تهای
رودرو تج��اری( )B2Bبه ص��ورت حضوری یا
ویدئوکنفران��س برای عقد ق��رارداد با یکدیگر
خواهند داشت.

روی خط خبر

بررسی
گلوگاههای فساد
در بازدیدهای
میدانی نمایندگان

تدبیر شرق آسیا
برای بازگشایی
مدارس

یک ادعای
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