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صنعت

صرفهجویی ارزی و تعامل با دانشبنیانها

 صرفهجویی بیش از  ۲میلیون یورویی

گروه خودروسازی سایپا یکی از دو خودروساز اصلی
کش��ور بوده که گامه��ای مثبتی در این راه برداش��ته
اس��ت .افزایش تیراژ تولید ،یکی از مصداقهای کاهش
وابستگی ارزی خودروس��ازی است .البته داخلیسازی
 ۱۰۰درصدی محصول ش��دنی نیس��ت ،زی��را توجیه
اقتصادی ندارد.
بهگ��زارش س��ایپانیوز ،ش��رکت مالیب��ل س��ایپا که
بزرگتری��ن ش��رکت ریختهگ��ری در صنع��ت خودرو
کشور اس��ت در نمایش��گاه بینالمللی قطعات ،لوازم و
مجموعههای خودرو بخشی از توانمندیهای خود را با
ارائه محصوالت تولیدی خود در بخشهای ریختهگری
چدن و آلومینی��وم و همچنین قطعات ماش��ینکاری
شده معرفی کرد.
بخ��ش دیگری از محص��والت تولی��دی مالیبل که
در نمایش��گاه قطعات خودرو عرضه ش��د ،اختصاص به
قطعات ریختهگری خودرو ش��اهین داشت که با تکیه
ب��ر دانش روز و توانمندیهای کارشناس��ان و کارکنان
مالیبل در داخل تولید شده است.
ارائه دس��تاوردهای داخلیس��ازی که س��بب بیاثر
ک��ردن تحریمها و کاهش ارزبری ش��ده نی��ز از دیگر
بخشه��ای غرفه مالیبل س��ایپا در نمایش��گاه صنعت
خودرو امسال بود.
توجه ب��ه ظرفیته��ای درونی ب��رای تحقق جهش
تولید و قطع وابستگیهای خارجی موجب شد شرکت
مالیب��ل طی اقداماتی مهم و موثر ،صرفهجویی بیش از
 ۲میلیون یورویی را رقم بزند.
در ش��رایطی که تحریم صنعت کشور را هدف گرفته
بود مجموعه مالیبل سایپا با عزم جزم مهندسان داخلی
توانست تحریمهای دشمنان را بیاثر کند و در راستای
تحقق جهش تولید و اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

 داخلیسازی قطعات

همچنین مجموعه کمکفنر ایندامین سایپا با کمک
مهندسان و متخصصان خود موفق به حذف  ۱۲قطعه
کلی��دی وارداتی مورد مص��رف در محصوالت تولیدی
خود شد.
ش��رکت کمکفن��ر ایندامی��ن س��ایپا ب��ا توجه به

گروه صنعت
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 اختص�اص کویی�ک اتوماتی�ک ب�ه طرح
تبدیل

عکس:

داخلیس��ازی قطع��ات صنای��ع مختل��ف از جمل��ه
خودروس��ازی و نیز نهضت تعمیق س��اخت داخل این
قطعات  ۲س��الی اس��ت بهطور جدی از س��وی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت دنبال میشود.
بهگ��زارش
تعری��ف میزه��ای تخصصی برای
ه��ر یک از صنایع و اع�لام نیازمندیهای آنها از جمله
کارهایی است که پس از تحریم مرداد  ۱۳۹۷در کشور
شروع شد.
قطعهس��ازان در ح��وزه خودرو با تالش��ی مضاعف با
وجود کمبود نقدینگی توانس��تند بخش��ی از قطعات را
در داخ��ل تولید کرده و از وابس��تگی صنعت خودرو به
خارج کم کنند.
خودروس��ازان با برگزاری نمایش��گاههای دائمی در
مرک��ز تامین قطع��ات موردنیازش��ان در حال کاهش
میزان ارزبری هستند.
خبرهای خوبی از سطح داخلیسازی خودروها اعالم
میش��ود و خودروس��از با همکاری و همراهی زنجیره
تامی��ن ،برنامههای کوتاهمدت و میانمدتی برای تولید
خودرو تعریف کرده است.

همچنی��ن تولیدکنندگان داخلی بتوانند در مس��یر
نیازمندیه��ای فناوران��ه بهوی��ژه در تولی��د قطع��ات
ب��ا فناوری ب��اال (س��اخت داخل هایتکه��ا) حرکت
کنند.
معرفی توانمندیهای زنجیره تامین ،ارائه پروژههای
توس��عهای بازار قطعات خودرو ،معرفی نیازمندیهای
فناوران��ه و تولید قطعات با فناوریهای جدید از جمله
اهدافی است که در نمایشگاه بینالمللی قطعات ،لوازم
و مجموعههای خودرو پیگیری شد.

گروه خودروسازی سایپا از تمام فعاالن صنعت خودرو در مجموعههای
دانشبنی��ان و دانش��گاهی دع��وت میکند ب��رای تعامل بیش��تر با این
خودروس��از اع�لام آمادگ��ی کنند ت��ا با شناس��ایی س��ازندگان داخلی و
ظرفیتهایی که در کش��ور وجود دارد به سمت توسعه و تعمیق ساخت
داخل گامهای محکمتری برداشته شود
ش��دیدترین تحریمها و محدودی��ت در تامین قطعات
م��ورد نی��از ،تمرکز خ��ود را بر داخلیس��ازی قطعات
گذاش��ت و  ۴۳پروژه را در دو مرحله برای این فرآیند
تعریف کرد.
ب��ر این اس��اس از ابتدای ش��روع این پ��روژه (اول
ش��هریور) و در مرحله نخس��ت ۱۴ ،پ��روژه در مرحله
قالبسازی و تامین مواد اولیه ۶ ،پروژه در مرحله تولید
نمونه ۴ ،پروژه در فاز س��ری صف��ر و ممیزی همزمان
سری صفر و  ۱۲پروژه در مرحله تولید انبوه قرار گرفته
است.
مجموعه کمکفنر ایندامین س��ایپا توانست در پایان
مرحله نخس��ت پروژه داخلیس��ازی ،ماهانه حدود ۱۸
درص��د کاهش ارزبری را رقم بزن��د و برای مرحله دوم
این عدد حدود  ۲۶درصد پیشبینی شده است.
در ای��ن می��ان ،در پایان پروژه داخلیس��ازی میزان
صرفهجوی��ی ارزی ب��ه  ۴۴درص��د میرس��د .ب��ر این
اس��اس میتوان کاه��ش ارزبری انجام ش��ده را صرف
سرمایهگذاری و توسعه محصول کرد.
ب��ا توج��ه ﺑﻪ چالشه��ای بهوجود آم��ده در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ب��رای تحریمه��ای ظالمانه ،تمرکز بر
داخلیس��ازی این قطعات بهعنوان حیاتیترین فعالیت
شرکت ایندامین مطرح شد.

 دعوت از مجموعههای دانشبنیان

ش��رکت مگاموتور با حضور در پانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی قطع��ات ،لوازم و مجموعهه��ای خودرو ،از
مجموعههای دانشبنیان و دانش��گاهی برای همکاری
با این مجموعه دعوت کرد.
پانزدهمی��ن نمایش��گاه بینالمللی قطع��ات ،لوازم و
مجموعهه��ای خودرو فرصتی را ایجاد کرد تا ش��رکت
مگاموت��ور بهعن��وان تولیدکننده ق��وای محرکه گروه
خودروس��ازی سایپا بتواند بهطور مستقیم با سازندگان

داخلی ،شرکتهای دانشبنیان و مراکز دانشگاهی وارد
مذاکره شود.
بر این اساس ،شرکت مگاموتور از تمام فعاالن صنعت
خ��ودرو در مجموعهه��ای دانشبنی��ان و دانش��گاهی
دعوت میکند که برای تعامل بیش��تر با این ش��رکت
اعالم آمادگی کنند تا با شناس��ایی سازندگان داخلی و
ظرفیتهای که در کش��ور وجود دارد به سمت توسعه
و تعمیق س��اخت داخل گامهای محکمتری برداش��ته
شود.
برای تس��هیل و تس��ریع در اجرا و تبیین سیاستها
و برنامهه��ای مگاموت��ور در ح��وزه س��اخت داخ��ل،
مدی��ران ارش��د در حوزهه��ای مهندس��ی ،پژوه��ش،
تامین و کارشناس��ان در غرفه مگاموتور حضور مستمر
داشتند.
شرکتهای فعال و عالقهمند ساخت داخل ،با حضور
در غرفه مگاموتور توانس��تند با جدیدترین محصوالت
این مجموعه آش��نا ش��وند و در جریان داخلیس��ازی
قطعات مورد نیاز قرار گیرند.
از پروژههای��ی که ب��ا همکاری ش��رکت مگاموتور و
س��ازندگان داخلی در حال س��اخت اس��ت میتوان به
س��اخت  ،ECUکاس��ه نمده��ا ،پلوس تیبا ،حس��گر
اکس��یژن ،قطع��ات گیربکس تیب��ا ،ایموبالی��زر ،دنده
برنجی توپی گیربکس شاهین و مدوالتور اشاره کرد.

 معرفی و شناسایی نیازمندیهای فناورانه

شرکت سازهگس��تر س��ایپا که بههمراه قطعهسازان
زنجی��ره تامی��ن در نمایش��گاه صنعت خودرو امس��ال
حضور داش��ت بهدنب��ال ارتباط صنعت و دانش��گاه از
شرکتهای دانشبنیان دعوت به همکاری کرد.
سازهگس��تر با رویکرد افزایش عمق س��اخت داخل
و توس��عه همکاری با س��ازندگان داخلی در نمایشگاه
حضور داشت.

گفتنی اس��ت گروه خودروسازی س��ایپا که بهدنبال
تعمیق س��اخت داخل قطعات مورد نیاز مدلهای این
برند داخلی است با عذرخواهی دوباره از مشتریان برای
تاخی��ر در عمل کردن به تعه��دات بهدلیل تحریمهای
بینالمللی ،در راس��تای جلب رضایت بیشتر مشتریان
محصوالت رنو ش��رکت پارسخودرو ،طرحهای جدید
تبدیل را اعالم کرده است.
در این طرح خریداران خودروهای ساندرو و استپوی
اتوماتی��ک میتوانن��د از طرحهای متنوع پیش��نهادی
درباره تبدیل خودروهای خود استفاده کنند.
در طرح ش��ماره یک مشتریان س��اندرو اتوماتیک و
اس��تپوی اتوماتی��ک میتوانند  ۳خودرو ش��امل یک
س��ایپا  ۱۳۱به آخری��ن قیمت اعالم��ی کارخانه ،یک
کوییک اتوماتیک و همچنین یک دس��تگاه کوییکR
به قیمت تیر  ۹۷دریافت کنند.
در طرح شماره دو مش��تریان میتوانند یک کوییک
 Rرایگان (ب��دون نیاز به پرداخت وجه) و یک کوییک
اتوماتی��ک با قیمت تی��ر ( ۹۷از مح��ل پیشپرداخت
ثبتن��ام خ��ودرو رنو بهعالوه س��ود متعلق��ه تاکنون)
دریافت کنند.
در طرح شماره سه نیز مشتریان میتوانند  3خودرو
ش��امل  2کویی��ک Rبه قیمت تی��ر  ۹۷و یک کوییک
اتوماتی��ک به قیم��ت تیر  ۹۷دریاف��ت کنند .در طرح
شماره  ۴هم مش��تریان میتوانند  ۳خودرو کوییکR
با قیمت تیر  ۹۷دریافت کنند.
براس��اس اعالم گروه خودروس��ازی سایپا و شرکت
پارسخ��ودرو مش��تریان محصوالت رنو ب��ا گیربکس
دن��دهای نیز میتوانند از طرح تبدی��ل این تعهدات به
یک کوییک Rبا قیمت تیر  ۹۷و یک کوییک Rرایگان
بهرهمند شوند.

مجموعه کمکفنر
ایندامین سایپا
توانست در
پایان مرحله
نخست پروژه
داخلیسازی،
ماهانه حدود ۱۸
درصد کاهش
ارزبری را
رقم بزند

سخن پایانی

بخشی از تعهدات سالهای قبل خودروسازان
هنوز پا برجاس��ت ک��ه بخش زی��ادی از آنها به
لهای��ی برمیگردد که ق��رار بوده با همکاری
مد 
و مش��ارکت ش��رکتهای فرانس��وی تولی��د و
عرضه ش��ود .چ��ون می��زان داخلیس��ازی این
خودروها بسیار پایین اس��ت ،تولید آنها متوقف
له��ای داخلی جایگزین ش��دهاند.
ب��ا برخی مد 
تعمیق س��اخت این خودروهای داخلی از سوی
خودروس��از و زنجیره تامین در حال دنبال شدن
است تا عالوهبر کاهش وابستگی ارزی ،با افزایش
تیراژ تولی��د تعهدات معوق خود را بهس��رانجام
برسانند.

صنعتگران بحران تحریمها را مدیریت کردند
گروه صنعت :بخش��ی از نتایج نهضت تعمیق ساخت داخل در خودروهای جدید
نمود پیدا کرده اس��ت و با تعریف میزهای تخصصی از س��وی س��ازمان گس��ترش و
نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) بخش زیادی از قطعات در داخل به مرحله تولید انبوه
رس��یده اس��ت .تا امروز  ۴میز تخصصی برای صنعت خودرو و داخلیس��ازی قطعات
خودروه��ای قدیمی و جدید برگزار ش��ده که قرار اس��ت این آمار در تعداد بیش��تر
تعریف شود.
براس��اس برنامههای پیشبینی ش��ده در صنعت خودرو تارا و شاهین قرار است با
بیشترین میزان داخلیسازی در بدو تولد ،صنعت خودرو کشور را به محک بگذارد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس هیاتعامل ایدرو ،در حاش��یه افتتاح
خط��وط تولی��د باکهای پلیمری خ��ودرو جدید با بیان اینک��ه صنعت خودرو حتی
پیش از برجام جزو نخس��تین صنایعی بود که م��ورد تحریمهای ظالمانه قرار گرفت
تصری��ح کرد :با وجود حجم تحریمهای اخیر هم جزو تاثیرگذارترین صنایعی اس��ت
که توانس��ت با توجه به ظرفیتهای داخلی کش��ور این تحریمها را به نس��بت خوبی
مدیریت کند.
بهگزارش ایدرونیوز ،محسن صالحینیا ،با بیان اینکه خودروسازی حدود  ۱۶درصد
از س��هم کل صنعت کش��ور و افزون بر  ۲درصد از سهم تولید ناخالص داخلی را به
خود اختصاص میدهد ،عنوان کرد :این آمار نش��اندهنده میزان تاثیر خودروس��ازی
در گس��ترهای وس��یع از تولید و تامین مواد اولیه ،تولید اقالم واس��ط و خدمات در
زنجیرهای از واحدهای کوچک ،متوسط و بزرگ کشور است.

 توسعه محصوالت برپایه همافزایی

مع��اون وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه بیان کرد :بس��یاری از تولیداتی که

چارچ��وب برنامهه��ای واقعبینانه و کیفیتمحور با توانمندس��ازی واحدهای مختلف
زنجیره ارزش و زنجیره تامین این صنایع حمایت میکند که البته روشهای حمایتی
را نیز برای این صنایع در نظر گرفته و آنها را همراهی میکند.

 حفظ شمارگان تولید

امروز در سطح خوبی از فناوری پیادهسازی شدهاند ،محصوالتی هستند که با صنعت
خودرو عجین شده و در زنجیره تامین خودرو خود را به اثبات رساندهاند.
وی افزود :بهعنوان بخش سیاستگذار و از سوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم
میکنم که روند توس��عه محصوالت بر پایه همافزایی مراکز دانشبنیان و بخشهای
تولیدی برای داخلیس��ازی حداکث��ری کمی و کیفی قطعات یکی از سیاس��تهای
جدی این وزارتخانه است.
مع��اون وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت همچنین صنعت خودرو را در حوزه افزایش
تولی��د و تیراژ محصوالت با س��طح کیفی بهتر از قبل در تنگن��ای تحریمها را موفق
ارزیابی کرد .صالحینیا همچنین اظهارکرد :وزارت صنعت ،معدن و تجارت از صنایع
م��ادر و صنایع زنجیرهای کوچکتر آنها از جمله خودروس��ازی و قطعهس��ازی را در

رئیس هیاتعامل ایدرو با اش��اره به دستاوردهای مناسب صنعت خودرو در تعمیق
و گس��ترش ساخت داخل قطعات ،نقدینگی جهت تزریق به موقع به زنجیره تامین و
قطعهس��ازان خودرو و اجرای طرحهای توسعه محصول و فناوری را ضرورتی کلیدی
برش��مرد و گفت :با وجود متنوع بودن ش��یوههای تامین منابع مالی خودروسازیها
در نهایت س��هم پش��تیبانی نهادهای پولی و بانکی در این زمینه بسیار اثرگذار است
که با مش��ارکت موثر این حوزه شاهد استمرار مثبت تولید خودرو ،افزایش عرضه به
مصرفکنندگان نهایی و منطقی ش��دن قیمتها در بازار و کارخانه با هدف پاسداری
از حقوق مشتریان و تولیدکنندگان خواهیم بود.
صالحینیا رفع کاس��تیهای ناش��ی از زیان انباش��ته صنعت خ��ودرو و حفظ روند
صعودی ش��مارگان تولید را مس��تلزم تعامل بیش از پیش بخش صنعت و حوزههای
مالی کشور برشمرد.
رئیس هیاتعامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران همچنین اقدامات
طراحی و توس��عه پلتفرم و مشترکسازی حداکثری قطعات در عین رعایت کیفیت
و تنوع موردنظر مش��تری را مسیر مناسب کاهش هزینههای تولید خودرو بیان کرد
که در حال انجام اس��ت و بهطور مشخص طراحی و تولید گونههای کممصرف موتور
و بهبود قوای محرکه هم در راس��تای صرفههای واحد مقیاس و هم در مسیر کاهش
مصرف سوخت و بهبود کیفی انجام شده است.

مدیرکل صنای��ع حملونقل وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت در بازدی��د از مرک��ز آزمون
آالیندگی ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد
ایران( )ISQIبر حمایت از توس��عه تجهیزات
آزم��ون اس��تانداردهای ایمن��ی ،کیف��ی و
زیس��تمحیطی خودرو تاکی��د کرد .بهگزارش
رواب��ط عموم��ی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و
اس��تاندارد ایران ،سهیل معمارباشی ،مدیرکل
صنای��ع حملونق��ل وزارت صنع��ت ،معدن و
تجارت برای آش��نایی با توانمندیها و ظرفیت
انج��ام تس��تهای خودرو از س��وی ش��رکت
بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ای��ران از مرکز
آزم��ون آالیندگی ای��ن ش��رکت بازدید کرد.
معمارباشی با نحوه آزمونها در آزمایشگاههای
مرکز نظی��ر اندازهگی��ری آالیندگی و مصرف
س��وخت خودروهای س��واری ،موتورسیکلت و
موتوره��ای دیزل و همچنین آزمایش��گاههای
جدی��د تهویه مطب��وع و اندازهگی��ری جرم و
ابعاد خودرو آش��نا و ب��ه ارزیابی نحوه عملکرد
این آزمایش��گاهها پرداخت .عالوهبر آن با ارائه
خأله��ای موجود در تس��تهای ایمنی ،کیفی
و زیس��تمحیطی خودروها و موتورسیکلتها
در ای��ران ،برنامهه��ای توس��عهای پیشرو در
راستای توس��عه تجهیزات آزمون در این مرکز
ارائه ش��د که از منظر داخلیس��ازی تستهای
خودرو و جلوگیری از انجام تس��ت در خارج از
کش��ور و خروج ارز ،مورد اس��تقبال و حمایت
مدی��رکل صنای��ع حملونقل صنع��ت ،معدن
و تج��ارت قرار گرفت .در پایان معمارباش��ی با
تاکی��د بر حمایت از توس��عه تجهیزات آزمون
اس��تانداردهای ایمنی ،کیفی و زیستمحیطی
خودرو ،گفت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت از
ایجاد این امکانات در کشور که به دانش طراحی
و جلوگیری از نیاز کشور به مراکز تست خارجی
کمک میکند ،استقبال خواهد کرد.

اختصاص وام
برای نوسازی تاکسیها

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانیهای شهری
کشور گفت :با هماهنگی سازمان شهرداریها
و دهیاریهای کش��ور ۳۴۰۰ ،مورد تسهیالت
 ۵۰میلیون تومانی ارزانقیمت با سود ۹درصد
برای نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی اختصاص
یاف��ت .مرتضی ضامنی در گفتوگو با ایس��نا،
درباره نوس��ازی تاکسیها اظهارکرد :از ابتدای
س��ال  ۹۵طرح نوسازی تاکس��یهای فرسوده
کلی��د خ��ورد که تا پایان س��ال  ،۹۷تعداد ۶۴
ه��زار و  ۳۲۰تاکس��ی نوس��ازی ش��د .بهگفته
ضامنی ،در این طرح با توجه به میانگین قیمت
خ��ودرو که حدود ۳۳میلی��ون تومان و ارزش
گواه��ی اس��قاط ۵میلیون و ۵۰۰ه��زار تومان
ب��ود ،افزون بر ۵۳هزار تس��هیالت ۲۰میلیون
تومان��ی ارزانقیم��ت که دولت آنه��ا را تامین
کرده ب��ود برای نوس��ازی ناوگان فرس��وده از
سوی بانکهای عامل پرداخت شد .مدیرعامل
اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور گفت :از
ابتدای س��ال  ۹۹تا مهر امس��ال  ۴هزار و ۹۳۵
تاکس��ی با اس��تاندارد یورو ۴نوسازی و تحویل
متقاضی��ان ش��د و در مجم��وع از ابتدای طرح
تاکنون  ۷۳هزار و  ۶۴۵تاکس��ی نوسازی شده
است و فرآیند تحویل خودرو با استاندارد یورو۵
براساس اعالم آمادگی ش��رکت خودروساز ،از
 ۱۵آبان با هدف تداوم نوس��ازی تاکس��یهای
فرس��وده دوباره از سرگرفته ش��د و امیدواریم
در زمینه نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی بتوانیم با
همکاری شرکت خودروساز عملکرد قابلقبولی
در ای��ن بخش ارائه کنیم .ضامنی با بیان اینکه
اکنون  ۲۲۰۰نفر از رانندگان تاکس��ی اقدامات
الزم برای نوس��ازی خودروه��ای خود را انجام
دادهان��د ،اف��زود :پیشفاکتور ب��رای آنها صادر
ش��ده ،وج��ه موردنظ��ر را پرداخ��ت ک��رده و
خودروهای آنها هم تحویل داده میشود ،البته
۲هزار نفر از رانندگان تاکس��ی در انتظار صدور
پیشفاکتور هستند تا بتوانند وجه موردنظر را
پرداخت کنند .وی ادامه داد :مش��ارکت برخی
ش��هرداریها مانند تهران ،اصفهان و مشهد با
ارائ��ه تس��هیالت ارزانقیمت ب��رای رانندگان
یتوانند
این ش��هرها فراهم ش��ده و رانندگان م 
از تس��هیالت بانکی اس��تفاده کنند که تاکنون
ش��هرداری ته��ران  ۲۵۰۰م��ورد تس��هیالت
۵۰میلیون تومانی تامین کرده است .ضامنی با
اشاره به اینکه با هماهنگی سازمان شهرداریها
و دهیاریهای کش��ور ۳۴۰۰ ،مورد تسهیالت
۵۰میلیون تومانی ارزانقیمت با سود ۹درصد
برای نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی اختصاص
یاف��ت ،خاطرنش��ان کرد :در این طرح س��عی
شده ،اولویتهای پرداخت تسهیالت متناسب
با عملکرد و تعداد تاکسیهای فرسوده سازمان
تاکس��یرانی هر شهر باشد تا دستکم نوسازی
تاکسیهای فرسوده در این شهرها انجام شود.

اخبار

سود باالی
تسهیالت بانکی
بالی جان تولید

یک فعال تعاونی با بیان اینکه بیش��تر واحده��ای تولیدی فقط با ۲۰
درصد ظرفیت کار میکنند ،نرخ باالی س��ود تس��هیالت بانکی و قوانین
دستوپاگیر را از عمدهترین مشکالت واحدهای تولیدی دانست.
علیرضا مرادی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :درحالیکه در کشورهای
دیگر برای رونق تولید تس��هیالت وی��ژهای در اختیار تولیدکنندگان قرار
میگیرد و نقدینگی آنها با کمترین هزینه تامین میش��ود اما بسیاری از
تولیدکنندگان داخلی با مش��کالت عدیدهای مواجه هستند و نرخ باالی

سود تسهیالت بانکی و قوانین دستوپاگیر بالی جان آنها شده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی با بیان اینکه بسیاری
از واحدهای تولیدی در حال رکود و تعطیلی هستند و با وجود مشکالت
بس��یار توان ادامه فعالیت ندارند ،گف��ت :درحالحاضر واحدهای تولیدی
فقط با  ۲۰درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند این در حالی است که ۵۰
درصد از کل تعاونیهای کش��ور را تعاونیهای تولیدی تشکیل میدهند
که نیمی از آنها در تهران فعالیت دارند.

مرادی با طرح این پرس��ش که تولیدکنندگان با نرخ س��ود تسهیالت
 ۲۸درصدی و مالیات ارزشافزوده  ۹درصدی و هزینههای اداری چگونه
میتوانند ادامه فعالیت دهند ،گفت :امس��ال از سوی رهبر معظم انقالب
بهعنوان س��ال جهش تولید نامگذاری ش��ده؛ بنابراین باید ظرفیت باالی
تولی��د مورد توجه قرار گی��رد و جلب و جذب مش��ارکت عامه مردم در
فعالیتهای اقتصادی ،صنعتی و ...راهگش��ای مشکالت موجود در کشور
است.

توسعه تجهیزات آزمون
استانداردها در ISQI

