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خودرو و قطعه

یادداشت

تولید خودرو
ارزان
شدنی است
حسن کریمیسنجری
کارشناس خودرو

ارزانتری��ن خودرویی ک��ه در جهان تولید
میش��د رنو کویید برای هندوس��تان بود .در
هند با بخش��ی از خریداران روبهرو هس��تید
که هزینه زیادی برای خ��ودرو نمیپردازند؛
بنابراین خودرویی با قیمت  ۳۵۰۰دالر تولید
ش��د که بسیاری از آپش��نهای در آن حذف
شده بود.
اگ��ر  ۳۵۰۰دالر را ب��ه پول ای��ران تبدیل
کنی��م ح��دود  ۷۰میلیون تومان میش��ود.
بهطور قطع ما نمیتوانیم خودرویی ارزانتر از
پراید در ایران تولید کنیم چراکه هزینههای
تولید در ایران بهشدت باالست.
چندی��ن عامل اس��ت ک��ه میتواند قیمت
خودرو را کاهش دهد که یکی از آنها مربوط
به هزینههای تولید اس��ت .ش��اید خودرویی
مانن��د تیب��ا ک��ه درحالحاض��ر ارزانترین
خودرو داخلی بهش��مار میرود را اگر به یک
تولیدکننده بخش خصوص��ی بدهیم توانایی
داشته باشد آن را ارزانتر تولید کند.
این البته در شرایطی است که این شرکت
خصوصی تحت نظارت سایپا باشد و نخواهد
تجهیزات جدید خریداری کند و در واقع این
امر ب��ه صورت پیمانکاری انجام ش��ود .البته
تیبا آنچنان آپش��ن زیادی ندارد که بخواهیم
از آنها بزنیم و تعداد را کاهش دهیم.
تنه��ا راه این اس��ت ک��ه پیمان��کار بخش
خصوصی ب��ا نیروهای بهرهور در س��ایپا و با
هم��ان تجهیزات کار کن��د و تیراژ تولید این
خودرو را افزایش دهد.
ای��ن در صورتی انجام خواهد ش��د که تیبا
ب��ه یک خودرو ملی تبدیل ش��ود و برای آن
برنامهری��زی کنیم تا بخش زیادی از س��بد
تولی��د و نیاز بازار را پوش��ش دهد .همچنین
این امر به ش��رطی اس��ت که ب��ازار هم تیبا
را نی��ز مانن��د خودروه��ای پرای��د و پیکان
بپذیرد.
از س��وی دیگر ،کارکردهای تیب��ا با پراید
متفاوت اس��ت .پراید با وج��ود اینکه خودرو
مناسب سفر نبود ،اما خودرویی بود که برای
س��فر از آن استفاده میشد و حتی در زمینه
کار هم کاربرد داشت.
بخش زی��ادی از رانندگان تاکس��ی پراید
دارن��د اما آیا تیب��ا چنین خاصیت��ی دارد و
میتوان��د جایگزی��ن پراید ش��ود؟ این موارد
بای��د در نظر گرفته ش��ود و بهنظر میرس��د
چنین شرایطی برای خودرو تیبا وجود ندارد.
بنابرای��ن از  ۳منظر به موض��وع میپردازیم؛
نکته نخس��ت اینکه آیا میتوانیم هزینههای
تولی��د خ��ودرو را کاهش دهی��م؟ نکته دوم
اینکه آیا تیبا میتواند خودرو جایگزین پراید
با کارکردهای آن باشد؟ نکته آخر هم مربوط
به این اس��ت که آیا تیبا آپشن دیگری برای
ح��ذف کردن دارد؟ اگر این  ۳مس��ئله انجام
ش��ود ش��اهد کاهش قیمت تیبا خواهیم بود
اما بعید میدانم هیچیک از این موارد شدنی
باشد .بهعنوان نمونه ،درباره نکته دوم ،مردم
و مشتریان باید بپذیرند تیبا کارکرد پراید را
داشته باشد و در نتیجه این موضوع ارتباطی
به دولت ندارد.

خبر

کاهش بخشنامه
برای تسهیل مسیر
تولیدکنندگان

نایبرئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس نوشت:
با دستور رئیس سازمان
تامین اجتماعی  ۲هزار
بخش��نامه این سازمان
که موجب س��ردرگمی
تولیدکنندگان میش��د
به  ۶۰بخشنامه کاهش پیدا میکند .به گزارش
خانه ملت ،سیداحسان خاندوزی ،نایب رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی،
از کاهش چش��مگیر بخش��نامههای سازمان
تامین اجتماعی در راس��تای تس��هیل مسیر
تولیدکنندگان خبرداد.
متن پیام به شرح زیر است:
در پیگیری مشکالت تولید ،طی دیداری با
رئیس سازمان تامین اجتماعی ،وی وعده داد
تا یک ماه دیگر ۲ ،هزار بخشنامه آن سازمان
را که موجب س��ردرگمی میشد ،به  ۶۰مورد
کاه��ش خواهن��د داد .در میانه اخب��ار بد ارز
و ...اقدام ارزش��مندی اس��ت که بر اجرای آن
نظارت خواهیم کرد.

سهم ۵۴درصدی
ایران خودرو
در بازار
سواریها

تولید خودرو سواری در کشور در  ۵ماه نخست امسال نسبت به مدت
مشابه س��ال گذشته ،با افزایش حدود  ۲۰درصدی همراه بود که در این
می��ان ،گروه صنعتی ایرانخودرو ب��ا افزایش حدود  ۳۹درصدی در تیراژ
تولید سواری ،بیش از  ۷درصد سهم بازار خود را افزایش داده است.
بهگزارش ایکوپرس ،ایرانخودرو موفق ش��ده در  ۵ماه نخس��ت امسال
 ۱۸۸هزار و  ۲۲۳خودرو سواری تولید کند .این خودروساز درحالحاضر
 ۵۴درصد سهم بازار خودرو سواری کشور را در اختیار دارد.

گروه صنعتی ایرانخودرو در بخش خودروهای تجاری و س��نگین نیز
توانسته در همین بازه زمانی افزایش حدود  ۱۷۱درصدی در تیراژ تولید
و  ۱۰.۵درصدی در سهم بازار این بخش را به ثبت برساند.
این خودروساز بزرگ کشور در مجموع توانسته در  ۵ماه نخست امسال
نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته ،با افزایش  ۴۰درصدی ،تیراژ تولید
در دو بخش س��واری و تجاری را به  ۱۹۲هزار خودرو برس��اند .در مرداد
امسال تولید گروه صنعتی ایرانخودور با  ۸۴درصد افزایش به حدود ۳۲

هزار خودرو رسیده است .این عدد نسبت به تولید خودرو در مدت مشابه
سال گذشته  ۱۴هزار و  ۵۰۰خودرو افزایش داشته است.
گ��روه صنعتی ایرانخ��ودرو با هم��ت واالی زنجیره تامی��ن ،همدلی
مجموعه کارکنان و مدیریت درس��ت منابع تولید ،توانس��ته از کل تولید
خودرو در کش��ور در  ۵ماه نخس��ت امسال نس��بت به مدت مشابه سال
گذش��ته با افزایش  ۷درصدی سهم بازار ،سهم محصوالت خود را به ۵۴
درصد برساند.

یک آپشن جدید در خودروهای داخلی
تولید ساالنه  ۲۰۰هزار پژو  ۲۰۷پانوراما هاچبک و صندوقدار

گروه صنعت

editor@smtnews.ir

احمد
آقاجانیمعمار:
فاز تجاریسازی
پژو ۲۰۷
صندوقدار
حداکثر تا
 ۳ماه آینده
آغاز میشود

پس از قطع همکاریهای خارجی بخش��ی از تولید
خودروه��ای مونت��اژی متوقف ش��د .بهعن��وان نمونه،
خودروهایی با س��قف سانروف و پانوراما بود .بهگزارش
 ،ش��اید نیاز باشد نخس��ت توضیحی درباره این
دو نوع س��قف خودرو ارائه شود .س��انروف در گذشته
مثل امروز شیش��های نبود و تنها بخش��ی از س��قف با
همان جنس فلز بهشمار میآمد که باز میشد و مانند
اسپویلر در قس��مت عقب حفره سانروف و روی سقف
ق��رار میگرف��ت .حتی نمونههای اصل��ی آن بهصورت
دس��تی جابهجا میش��دند .ام��ا کمکم س��انروفهای
شیش��های با استفاده از شیش��ههای رنگی و طلقهای
ایمنی نیز ساخته شدند .در این حالت بخشی از سقف
باالی س��ر سرنش��ینان مانند همان نمونههای قدیمی
باز میش��د و هوا را وارد کابین میکرد یا با برداش��تن
بخش��ی از سقف میش��د تنها از خاصیت ورود نور آن
به کابین بهره برد .اما در دهه  ۷۰میالدی فورد دست
به ابداعی به نام مونروف زد که شاید پدر سانروفهای
امروزی باشد و البته بسیاری از کارشناسان در حقیقت
آنچه ما امروز با نام س��انروف میشناس��یم را مونروف
میدانند.
فورد بهجای قطعه فلزی قابل جابهجایی سانروفهای
قدیمی ،شیشه گذاشت و حتی بعدترها این شیشه کل
نیمه باالیی س��قف را گرفت .اما شیش��ه رنگی مذکور
مثل س��انروفهای شیش��های امروزی قابل جابهجایی
نبود و اگر قابلیت جابهجایی داش��ت نیز در حد اندک
برای ورود هوا به کابین بود.
س��قف پانوراما در حقیقت نوع پیشرفتهتر سقفهای
مونروف بهشمار میرود که برای نخستینبار در ۲۰۰۸
میالدی( ۱۳۸۷خورش��یدی) از سوی شرکت شورولت
روی خودروه��ای م��دل ک��روز ق��رار گرفت .س��قفی
شیشهای را که از قسمت عقب تا جلوی سقف کشیده
ش��ده تا سرنش��ینان دید کاملی از فضای باالی سری
داشته باشند ،سقف پانوراما میگویند.
تا اینجای کار س��انروف و مونروف در حقیقت فضای
باالی س��ر سرنش��ینان جلو را پوشش میدادند و لذت
زیادی را از تابش نور خورش��ید و چش��مک ستارگان
نصیب کس��انیکه روی صندلی عقب نشس��ته بودند،
نمیکردند.
ب��ه همین دلیل کمپانیهای خودروس��ازی س��قف
را کامال برداش��تند و به جایش از یک شیش��ه ایمنی
ضخی��م با قط��ر معموال  ۵س��انتیمتر و برخ��وردار از
پلیکربن��ات برای جذب  ۶۰درصد از اش��عههای مضر
خورشید استفاده کردند.

داخل��ی و از طریق انطباق ب��ا خودروهای روز جهان و
مشابه طرحهایی که روی خودروهای پژو  ۲۰۷و ۳۰۸
استفاده شده بود ،اجرا کردیم.

 تامین قطعات مورد نیاز

آقاجانیمعم��ار در زمین��ه تامی��ن قطع��ات س��قف
شیش��های و س��انروف نی��ز خاطرنش��ان ک��رد :با به
اش��تراک گذاشتن اطالعات بین س��ازندگان داخلی از
س��وی س��اپکو ،قطعهس��ازان با تکمیل اطالعات برای
نخس��تینبار توانس��تند نمون��ه اولیه قطع��ات خودرو
پانورام��ا را تولید کنن��د و پس از تس��تهای ارزیابی
اولی��ه و با مش��اهده نتای��ج رضایتبخ��ش آن ،پروژه
تولی��د خودرو پ��ژو  ۲۰۷با س��قف پانوراما روی برخی
خودروهای تولیدی ایرانخ��ودرو بهصورت کارخانهای
( )OEMدر دستور کار قرار گرفت.

 تغییرات خط تولید

ظرفی��ت تولید پژو  ۲۰۷پانوراما هاچبک و صندوقدار میتواند تا
حدود  ۲۰۰هزار خودرو در سال افزایش یابد
ب��ه ای��ن ترتیب آپش��نی که آن را با عنوان س��قف
پانورامیک میشناسیم ،متولد شد.
بدون ش��ک سرنش��ینان خودروهایی که از س��قف
پانورام��ا به��ره میبرند ،لذت خاصی را در روز و ش��ب
خواهند برد (در زمان حضور در خودرو) چراکه در روز
شاهد زیباییهای تابش خورشید هستند و حتی با باز
کردن س��قف پانوراما در هوای گرم تابس��تان از نسیم
دلنش��ین عبوری از س��قف خودرو خود لذت خواهند
ب��رد و در تاریکی ش��ب از زیبایی س��تارهها بهرهمند
خواهند ش��د .مخصوصا اگر محل عب��ور آنها در کویر
خشک باشد.
ح��ال گروه صنعت��ی ایرانخودرو قرار اس��ت از این
فناوری و آپش��ن برای محصوالت خود اس��تفاده کند.
مدیر پروژه خودرو پژو  ۲۰۷پانوراما ،با اش��اره به اینکه
درحالحاضر این محصول در حال تجاریسازی است،
گفت :تاکنون  ۷۰۰خودرو پ��ژو  ۲۰۷هاچبک پانوراما
تولید شده و بهزودی به بازار عرضه خواهد شد.

 اضافه شدن یک آپشن جدید

با محدود ش��دن صنعت خودرو کش��ور و قطع امید
از همراه��ی و مش��ارکت همتای��ان بینالملل��ی حال
خودروسازان با استفاده از توانمندیهای خود بهدنبال
روزآمدی محصوالتشان هستند .بهگزارش ایکوپرس،
احم��د آقاجانیمعم��ار ،مدیر پروژه خ��ودرو پژو ۲۰۷
پانوراما گفت :فاز تجاریس��ازی مدل  ۲۰۷صندوقدار

نیز حداکثر در ۳ماه آینده آغاز میشود.
وی اظهارکرد :برای نخس��تینبار ایده نصب سانروف
با اس��تفاده از ظرفیت قانونی ش��رکتهای خودروساز
ب��رای تجهیز  3گروه خودرو س��مند ،پژو پارس و پژو
 ۲۰۶مطرح و با همکاری شرکت پژو آغاز شد .بهدنبال
تحریم و عدمهمکاری ش��رکت پژو و دیگر شرکتهای
خارجی ،این پروژه از سوی مهندسان ایرانخودرو روی
خودروهای سمند و پژو  ۲۰۶برنامهریزی و اجرا شد.
او ادامه داد :نصب سانروف برای نخستینبار در خط
تولید (بهصورت  )OEMروی خودروهای دنا ،پژو۲۰۶
و سقف پانوراما پژو  ۲۰۷خروجی این پروژه است.
مدی��ر پروژه خودرو پ��ژو  ۲۰۷پانوراما با بیان اینکه
ب��ا توجه ب��ه کوتاه ب��ودن ارتفاع س��قف خ��ودرو پژو
 ،۲۰۷نصب س��انروف مش��کالتی را برای سرنش��ینان
عقب ایجاد میکرد ،خاطرنش��ان کرد :پس از بررس��ی
و امکانس��نجیهای الزم ،بهکار بردن س��قف پانوراما
بهعن��وان یک��ی از مس��یرهای حل این مش��کل طبق
روشهای روز خودروسازی جهان تعیین و برنامهریزی
شد.
آقاجانیمعم��ار در ادام��ه با اش��اره به اینکه س��قف
شیش��های با خودرو پژو  ۲۰۷قابلیت انطباق داش��ت،
تصری��ح کرد :به همین دلیل مطالعات در این زمینه را
تکمیل کرده و نمونهسازیهای اولیه را انجام دادیم.
او تصری��ح کرد :این پ��روژه را بهط��ور  ۱۰۰درصد

مدی��ر پروژه پ��ژو  ۲۰۷پانوراما با بی��ان اینکه برای
تولید خ��ودرو پانوراما ،نیازمند ایج��اد برخی تغییرات
در خط��وط تولی��د ش��رکت بودیم ،خاطرنش��ان کرد:
برخی رباتها و تجهیزات را به خطوط اضافه کردیم و
تعدادی ایس��تگاه کاری جدید نیز در خط احداث شد.
درحالحاض��ر ،ایرانخودرو قابلی��ت تولید هر دو مدل
پژو  ۲۰۷هاچبک و صندوقدار پانوراما در خطوط اصلی
تولید را داراست.
او گف��ت :ظرفیت تولید هر دو مدل خودرو پژو ۲۰۷
پانورام��ا هاچبک و صندوق��دار میتواند تا حدود ۲۰۰
هزار خودرو در سال افزایش یابد.
آقاجانیمعمار با اشاره به برخی تجهیزات بهکار رفته
در پژو  ۲۰۷پانوراما ،گفت :شیش��ههای بهکار رفته در
س��قف این محصول ،گذر نور و انرژی را کنترل کرده و
موجب جلوگیری از افزایش زیاد دما و ورود اشعههای
 UVبه داخل کابین خودرو میشود .سیستم سایهبان
تلسکوپی نصبش��ده داخل این محصول قرار دارد که
در صورت عدم نیاز بس��ته میش��ود و تریم آن از نظر
رنگ و طرح پارچ��ه ،کامال هماهنگ با قطعات خودرو
است.
وی تصریح کرد :برخالف س��انروف که دارای کاربرد
محدود است ،سقف پانوراما با ایجاد دید وسیع از داخل
کابین خودرو ،در بیشتر مواقع حتی هنگام بارندگی و
دید شب آسمان بهویژه خارج از شهر کاربرد دارد.
مدیر پروژه خودرو پژو  ۲۰۷پانوراما با اشاره به ایجاد
توان تولید داخل س��قفهای پانوراما ،از امکان تجهیز
دیگر خودروهای تولیدی ایرانخودرو مانند سمند ،رانا
و دنا به سقف پانوراما در آینده خبر داد.

قطعات مترو به سختی تامین میشود
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران گفت :مترو از نظر
مالی بسیار تحت فشار است و کرونا منابع درآمدی ما را کاهش
داده و از طرفی هم نتوانستیم از کمکهای مالی که برای کرونا
تخصیص داده شده ،بهرهمند شویم.
بهگزارش ایلنا ،فرنوش نوبخت ،مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
مترو تهران در پاس��خ به پرسش��ی درباره گزارش کمیس��یون
سانحه درباره خروج قطار از ریل خط دو مترو تهران گفت :این
مسئله برای ما بسیار مهم است و بررسیهای کارشناسی درباره
آن انجامشده اس��ت .در این زمینه از سازنده خارجی سواالتی
پرس��یده ش��ده و ش��رکتهای واجد صالحیت نیز تستهای
مربوط را انجام میدهند و مسئله فنی آن بررسی و حلوفصل
میشود .نوبخت با بیان اینکه قطعات شکسته تست و بررسی
میش��ود تا مشخص شود ،اتفاق مربوط به فرآیند ساخت است

یا فرسودگی و خستگی ادامه داد :مشکل تامین قطعات دارای
چند بخش بوده از جمله قطعات برقها ،کلیدها ،سیس��تمهای
ترمز ،رانش ،قطعات تجهیزات کنترلی ،پس��تهای فشار قوی
برق و تجهیزات متعدد و مختلفی داریم که هرکدام به برندهای
گوناگون کش��ورهای مختلف باز میگ��ردد و میتوانند بهطور
جداگانه با مشکالتی در کمبود قطعات روبهرو باشند.
مدیرعامل ش��رکت بهرهب��رداری مترو تهران ب��ا بیان اینکه
تامین قطعات مترو بهس��ختی در حال انجام است ،گفت :تمام
تالش خود را بهکار میگیریم تا حملونقل ایمن را حفظ کنیم.
نوبخت با تاکید بر اینکه این موضوعات برای ما بس��یار مهم
اس��ت و پیگیریه��ای الزم را انجام میدهی��م ،افزود :موضوع
بررس��ی کامل میشود ،اما اکنون بیش��ترین مشکل ما کمبود
قطعات و همچنین نبود پول است.

مدیرعامل ش��رکت بهرهبرداری مترو تهران با اشاره به اینکه
مترو از نظر مالی بسیار تحت فشار است ،ادامه داد :کرونا منابع
درآمدی ما را کاهش داد ،از سویی هم نتوانستیم از کمکهای
مال��ی که ب��رای کرونا تخصیص داده ش��ده ،بهرهمند ش��ویم.
بهتازگی هم اعالم ش��د به شرکتهای حملونقل برونشهری

از س��مت دولت کمکی انجام ش��ده اس��ت ،ما نیز یک شرکت
حملونقل برونشهری هستیم که از تهران تا هشتگرد مسافر
جابهج��ا میکنیم و میخواهیم به م��ا نیز از این کمکها اعطا
شود.
نوبخ��ت افزود :به ما نیز بهعنوان ش��رکت بهرهبرداری مترو،
از منابع کمکهای کرونا هیچ یارانهای پرداخت نش��ده است و
امیدواریم در اینباره بیشتر به ما کمک کنند.
او ادام��ه داد :کرون��ا باع��ث ش��ده س��اعت کارک��رد نیروی
انس��انی مترو کم ش��ود که این باعث میشود همه هزینههای
ما در سیس��تم باال رود ،از س��ویی کارکرد پیمانکاری ،نظافت،
شستوشو ،ضدعفونی نیز هزینههای ما را بسیار باال برده است
و از دولت و سازمان برنامه و بودجه میخواهیم به مترو کمک
کنند.

کاهش ارزبری قطعات با بلوغ داخلیسازی و مبارزه با قاچاق
دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و
قطعهسازان کشور معتقد است با بلوغ داخلیسازی و همچنین
برخورد قهری با پدیده قاچاق میتوان تا حدود زیادی از خروج
ارز از کشور جلوگیری کرد.
آرش محبینژاد به ایرنا گفت :ارزبری س��االنه صنایع خودرو
و قطع ه کش��ور حدود  ۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر است ،به
این آمار باید ارزبری  ۵۰۰میلیون دالری برای تامین بازار لوازم
یدکی را نیز اضافه کرد.
بهگفته این مس��ئول صنفی ،برآوردها حاکی اس��ت س��االنه
حدود ی��ک میلیارد و  ۲۰۰میلی��ون دالر صرف واردات قطعه
قاچاق به کش��ور ش��ده و تقریبا به همین میزان ،واردات قطعه
از مبادی ورودی کش��ور انجام میش��ود .در حالی ساالنه  ۵تا
 ۶میلیارد دالر ارز ب��رای تامین ماده اولیه ،قطعات و ملزومات
تولید صنعت خودرو از کش��ور خارج میش��ود ک��ه میتوان با
توجه هرچه بیش��تر به داخلیس��ازی و تعمیق ساخت داخل،
تا می��زان زیادی از ارزبریها جلوگیری ک��رد .وی تاکید کرد:

هرچه به پروژههای س��اخت داخل اهمیت بیشتری داده شود،
ارزبریها کاهش خواهد یافت ،بهطوری که  ۴میلیارد دالر نیاز
صنعت قطعه و خودروس��ازی کشور را میتوان به کمتر از یک
میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر در سال رساند .در این راستا نباید
درباره تخصیص ارز این صنایع به صورت انقباضی عمل کرد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان
کشور ،روند کند تخصیص ارز در شرایط کنونی کشور بهدلیل
مشکالت تحریمها و سایر مشکالت بهوجود آمده را یادآور شد
و گفت :باوجود همه فش��ارهای موجود میتوان با ش��یوههایی
نظی��ر بدون انتق��ال ارز یا بدون ذکر منش��اء ،از ارز موجود در
دست مردم برای کاهش مشکالت استفاده کرد.
محبین��ژاد در ادام��ه درباره آخرین وضعی��ت صنعت قطعه
کش��ور ،خاطرنش��ان کرد :در کاهش مطالبات قطعهس��ازان از
خودروسازان تاکنون تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است .هرچند
خودروس��از در تالش برای رد دین اس��ت ،اما بهدلیل افزایش
قیمتها و افزایش نرخ نهادههای تولید ،مطالبات قطعهس��ازان

از خودروس��ازان بیشتر میش��ود .وی بیان کرد :با قیمتهای
فعلی ،خودروس��ازان نیز در حال زیان ب��وده و به همین دلیل
بهدنبال آن هس��تند با تعلل ،قراردادهای خود با قطعهس��ازان
را تعدی��ل کنند ،بهنح��وی که هنوز ن��رخ دالر در قراردادهای
بین قطعهس��ازان و خودروس��ازان همان  ۱۱هزار تومان سال
گذش��ته است .شرایط فعلی قطعهسازان را در موقعیت بدی از
نظر نقدینگی ،س��ود و زیان قرار داده و ما خواستار آن هستیم
که اصالح قراردادها س��رعت بگیرد .در س��طح کالن نیز اراده

مس��ئوالن ،بر تقویت توان بخش خصوصی و س��رمایهگذاری
در این حوزههاس��ت ،اما باید گفت ارتقای س��رمایهگذاری در
صنعت قطع ه انگیزه میخواهد .او اظهارکرد :باید بسته مشوق
اقتص��ادی برای فعاالن این صنعت تصویب کرد تا س��ودآوری
بازگش��ت سرمایه برای س��رمایهگذاران قطعهس��ازی تضمین
شود .آنگاه شاهد خواهیم بود که حجم زیادی از نقدینگیها و
سرمایههای س��رگردان موجود در سطح جامعه وارد طرحهای
تولی��دی میش��ود .محبینژاد گف��ت :اینکه ش��اهدیم هر روز
نقدینگیهای س��رگردان در حوزهای از اقتصاد وارد شده و آن
حوزهها را بهم میریزد ،این است که سرمایهگذاری در تولید از
ریسک باال و بازدهی پایینی برخوردار بوده و باید با برنامهریزی
و سیاستگذاری مناسب ،جذابیت سرمایهگذاری در بخشهای
تولیدی و مولد را افزایش داد.
گفتن��ی اس��ت کل مطالب��ات زنجی��ره تامی��ن داخل��ی از
خودروسازان به حدود  ۳۲هزار میلیارد تومان رسیده که بیش
از  ۱۴هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.

