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صنعت

تعمیق ساخت داخل یک خودرو بومی

بخشخصوصی در ش��رایط س��خت عملکرد بهتری
از بخ��ش دولت��ی دارد .بهگ��زارش صم��ت صنای��ع
دولت��ی بهدلی��ل حمایتهای مالی و معن��وی میتوان
گفت نازپ��روده ش��دهاند و با کوچکتری��ن تکانههای
سیاسیاقتصادی آسیبهای جدی میبینند.
صنع��ت قطع��ه بهعنوان بخش خصوص��ی در دوران
تحری��م و حت��ی پی��ش از آن توانس��ت بهدرس��تی از
خودروس��ازان حمایت کرده و با تامین بهموقع قطعات،
س��بب ش��د تولید خودرو ادامه داش��ته باش��د .با الزام
نهضت تعمیق س��اخت داخل از س��وی وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،بر خودروس��از تکلیف ش��د تا بیش��تر
قطعات مورد نیاز تم��ام خودروهای داخلی را از داخل
تامین کند.

 خودرویی که محصول تحریم است

عکس :سامان شرفالدین

 ظرفیتسازی باالتر از هدفگذاری

نیمه دوم س��ال بهویژه  ۳ماه پایانی س��ال ،روزهای
پرمش��غلهای برای صنعت خودرو کشور است .افتتاحها
و رونمای��ی از محصوالت جدید ب��ا حجم زیادی انجام
میش��ود .در یک ماه اخیر چندین خ��ط تولید جدید
قطعه افتتاح ش��د که بای��د منتظر بود و خروجی آن را
در ب��ازار خودرو برآورد کرد ،زیرا همت صنعتگر ارتقای
کیف��ی در کنار تیراژ تولید اس��ت .بهگزارش
به
نق��ل از روابطعمومی انجم��ن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کشور ،خط تولید ۴
قطعه جدید خ��ودرو با حضور مدیرعامل گروه صنعتی
ایرانخودرو ،مدیرعامل س��اپکو ،دبیر انجمن تخصصی
صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازان کش��ور در
استان البرز افتتاح شد.
دو قطع��ه «تقوی��ت عرض��ی دربه��ای جانبی» و
«نگهدارنده اکسل» مربوط به تارا ،محصول جدید گروه
صنعتی ایرانخودرو اس��ت ک��ه در تولید این محصول
مل��ی اس��تفاده خواه��د ش��د .عالوهبر ای��ن دو قطعه،
مجموعه سرشاس��ی دن��ا و خط تولید امب��اس نیز به
بهرهبرداری رسید.
مه��دی مطل��بزاده ،نایبرئیس انجم��ن تخصصی
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور همزمان
با افتتاح این خطوط تولید ،گزارشی از پیشرفت پروژه
تولید فرمان برقی خودرو تارا نیز ارائه کرد.
در ادام��ه فرش��اد مقیمی ،مدیرعام��ل گروه صنعتی
ایرانخ��ودرو گفت :اس��تان البرز یکی از اس��تانهای
صنعتی کشور بهش��مار میرود و بخش قابلتوجهی از
زنجیره تامین قطعات ایرانخودرو در این اس��تان قرار
گرفته است.
وی اف��زود :بازدید و افتتاح خط تولید امروز بیش��تر
پیرامون خودرو تارا بود که در این بخش ،هم به مرحله
تولید رس��یدهاند و هم بیش از آنچه ما برای تولید تارا
در س��ال  ۱۴۰۰هدفگذاری کردهایم ،ظرفیتس��ازی
شده است.
او اظهارکرد :در بخش محافظهای حرارتی کارهایی
در داخل از سوی یکی از قطعهسازان این استان انجام
شده که وزن تارا را تا  ۱۰کیلوگرم کاهش میدهد .این
امر تاثیر بس��یار در کاهش مصرف سوخت این خودرو
خواهد داش��ت .عالوهب��ر آن ۳۰درصد نرخ تمامش��ده
قطع��ه را نیز کاهش میده��د؛ بنابراین فقط در همین
قطع��ه حدود  ۶میلیارد توم��ان کاهش هزینه خواهیم
داشت که عدد قابلتوجهی است.

با الزام نهضت تعمیق س��اخت داخل از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،بر خودروس��از تکلیف شد تا بیشتر قطعات مورد نیاز تمام
خودروهای داخلی را از داخل تامین کند
 داخلیسازی مجموعه پدال ترمز

دومی��ن افتتاح مربوط به خ��ط تولید مجموعه پدال
ترمز تارا بود تا گام دیگری در زمینه خودکفایی صنعت
خودرو کشور برداشته شود.
مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایرانخ��ودرو درباره این
مجموعه گفت :در حوزه تولید بسط پلیکالچ براساس
ویژگیهای خ��ودرو جدید ملی ظرفیتس��ازی خوبی
انجام داده و این قطعه با تکیه بر توان مهندسی داخلی،
موفق به دریافت تاییدیههای کیفی نیز شده است.
مقیم��ی ادام��ه داد :اقداماتی از این ن��وع فعالیتها
س��بب میشود تارا با شتاب بیش��تری تولید و به بازار
عرضه شود.

 افتتاح خط تولید  ۵قطعه

خط��وط تولی��د عای��ق درب موتور ،عای��ق صداگیر
محفظههای باال و پایین موتور ،عایق س��ینه داش��بورد
و کفپوش چند تکه تارا س��ومین خ��ط تولید جدیدی
بود که به هم��ت صنعتگران داخلی افتتاح و راهاندازی
شد.
آرش محبینژاد ،دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن
نیرومحرکه و قطعهس��ازان کشور در حاشیه افتتاح این
خطوط تولید گفت :در دهه  ۸۰عایقهای کف و دیواره
آتش خودرو در این اس��تان تولید میشد که عایقهای
درب موت��ور محفظه موت��ور و کاور باتری و همچنین
ان��واع کفپوشهای ول��ور و تافتینگ نیز در دهه  ۹۰به
آن اضافه شد.
محصوالت جدی��دی مانند عایقه��ای کف صندوق
و ایزولههای خودروهای س��نگین نیز امس��ال به سبد
محصوالت اضافه ش��دهاند و این شرکت آمادگی کامل
ب��رای تامین قطعات مورد نیاز تمام محصوالت تولیدی
خودروهای داخلی در حوزه فعالیت خود دارد.

 بومیسازی سقف تارا

خطوط تولید سقف داخلی تارا ،محصول جدید گروه
صنعت��ی ایرانخودرو و س��ایبان پانورام��ای پژو ۲۰۷

هاچبک و صندوقدار نیز قرار است از سوی قطعهسازان
استان البرز تولید و تامین شود.
س��عیده رضای��ی از قطعهس��ازان اس��تان الب��رز و
تامینکنن��ده این قطع��ات عنوان کرد :م��ا همواره بر
پای��ه دانش و نیروه��ای مهارتمحور و با اس��تفاده از
بهروزتری��ن فناوریها و ماش��ینآالت صنعتی فعالیت
داش��ته و هر س��ال این دانش را ب��هروز کردهایم .وی
افزود :در راس��تای برنامههای توسعهای آمادگی داریم
تا تامین قطعات بیش��تری از محص��والت جدید را در
دستور کار قرار دهیم.

 خط تولید  ۲۳قطعه فلزی و بدنه

خطوط تولید مجموعه  ۲۳قطعه فلزی و بدنه خودرو
از دیگر واحد تولیدی بود که در شهرک صنعتی سپهر
به بهرهبرداری رسید.
س��یامک مقتدری ،عض��و انجمن تخصص��ی صنایع
همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور درباره وضعیت
تولید این قطعات گفت :قطعهسازان استان البرز سابقه
ح��دود  ۳دهه فعالیت در زنجیره تامین خودروس��ازان
داخلی دارند؛ از تولید پیکان گرفته تا سمند ،انواع پژو،
رانا ،دنا ،آریس��ان و بهتازگی هم مش��ارکت خود را در
تامین قطعات مورد نیاز تارا ادامه دادهاند.

 بومیسازی چراغ جلو سورن پالس

خط تولید چراغ جلو س��ورنپالس هم ششمین خط
تولی��د جدید در اس��تان البرز بود که ب��ه بهرهبرداری
رس��ید .علی حقیقی از فعاالن قطعهس��از این اس��تان
گفت :در صنایع داخلی بهویژه در حوزه ساخت قطعات
خ��ودرو امکانات بالق��وه قابلتوجهی در کش��ور وجود
دارد و اگر نگاه ویژهای در حوزه منابع انس��انی از سوی
مدیران خودروسازی به آن بشود ،قابلیت بالفعل شدن
را نیز دارند.
حقیقی با بیان اینکه ما در گذش��ته ش��رایط بس��یار
سختتر از امروز را هم تجربه کردهایم ،گفت :میتوانیم
بر مشکالت غلبه کنیم.

در پای��ان افتت��اح  ۶خ��ط تولی��د جدی��د قطع��ات
خودروه��ای داخلی در اس��تان البرز ،فرش��اد مقیمی
زمان آغاز اجرای تعهدات این خودرو را تیر سال آینده
عن��وان کرد و گفت :درحالحاضر مراحل تایید کیفیت
محصول را پشتسر میگذاریم و تارا بهزودی و در ماه
جاری وارد مرحله تولید انبوه خواهد شد.
وی افزود :این آمادگی در مجموعه سازندگان داخلی
ایجادش��ده که حتی زودتر از موع��د تحویل ،خودرو را
بهدست مشتریان برسانیم.
او ادامه داد :اقدامات مجموعه س��ازندگان و زنجیره
تامی��ن در س��الهای  ۹۸و  ۹۹و در ش��رایط س��خت
تحری��م ،ی��ک گام جلوت��ر از ایثار بوده و خودروس��از
قدردان این همراهی و همدلی است.
مقیم��ی تولی��د بیش از  ۱۲۰هزار خ��ودرو در پایان
بهمن امس��ال ،نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته را
حاصل این همدلی دانس��ت و گف��ت :در کنار افزایش
تیراژ تولید ،محصوالت را ارتقا داده و محصول جدیدی
عرضه میکنیم تا بخشی از انتظارات مشتریان را تامین
کنیم.
مدیرعام��ل ایرانخودرو با تاکید ب��ر تامین انتظارات
کیفی و عملکردی مش��تریان ،از نظارتهای مس��تمر
بر کیفی��ت قطعات تولی��دی زنجیره تامی��ن خبر داد
و خاطرنش��ان ک��رد :مش��تریان میتوانن��د اعتب��ار و
اطمینان به محص��ول داخلی را در محصول تارا تجربه
کنند.
مقیم��ی از اختص��اص س��هم  ۴۰۰میلی��ارد تومانی
قطعهس��ازان الب��رز از اوراق گام خب��ر داد و گف��ت:
توانس��تهایم از روشهای نوین مالی به شکل بهینهای
اس��تفاده کنیم؛ قطعهس��ازان البرز نیز میتوانند برای
تامی��ن بخش��ی از مناب��ع مال��ی تولید ،از ای��ن امکان
بهرهمند شوند.
او گفت :نسخه اتوماتیک خودرو ملی نیز از تیر سال
آینده به مرحله تولید خواهد رس��ید .فاز اجرایی پروژه
کراساوور  K۱۲۵نیز بهزودی کلید خواهد خورد و در
مدت یک سال آینده وارد بازار خواهد شد.
وی تصری��ح ک��رد :در ص��دد هس��تیم ت��ا کیفیت
محصوالت را بهگونهای افزایش دهیم که توان رقابت با
خودروهای خارجی را داش��ته باشیم و در این راهبرد،
اس��توار خواهیم بود؛ تحریمها صنعت خودرو کشور را
توانمندتر از گذشته کرده است.
مقیم��ی ،با اع�لام برنامه تولید  ۵۰هزار دس��تگاهی
تارا در س��ال آینده ،از هدفگذاری تولید  ۳۰درصدی
محصوالت جدید و ارتقا یافته در س��بد تولیدات سال
 ۱۴۰۰خب��ر داد و گفت :بهدنب��ال تامین رضایتمندی
تمامی ذینفعان هستیم.

گروه صنعت

editor@smtnews.ir

اقدامات
مجموعه
سازندگان و
زنجیره تامین در
سالهای  ۹۸و
 ۹۹و در شرایط
سخت تحریم،
یک گام جلوتر
از ایثار بود

 سخن پایانی

یسازی قطعات خودروهای داخلی
در ادامه بوم 
مش��ارکت خودروساز و قطعهس��از بیشتر شده و
این صنعتگران با همراهی س��ازمانها و نهادهای
علمی و دفاعی قرار اس��ت کمترین وابستگی را
ب��ه قطعات خارجی در صنعت خودرو رقم بزنند.
بهاین ترتیب ،صنعت خودرو در شرایط سخت با
مشکالت کمتری روبهرو خواهد بود.

سوختهای فسیلی اگر نسوزند هم آلودگی دارند
بهگفته پژوهشگران بینالمللی ،س��وختهای فسیلی مانند
بنزی��ن حتی اگر مش��تعل نش��وند ،میتوانند باع��ث آلودگی
هوای ش��هری ش��وند .بهگزارش ایسنا ،دانش��مندان معتقدند
نتای��ج تحقیقات جدید ،تحقیقات قبل��ی درباره این موضوع را
رد میکند .با اس��تفاده از تجهیزات تحلیلی فوقحس��اس که
بهتازگی س��اخته ش��دهاند ،این گروه متوجه شدند سوختها
بیش از آنچه تصور میش��د ،تبدیل به آالیندههای ش��یمیایی
هوا میشوند .هم هنگام سوختن و هم در شرایط جوی معمول.

آلکانهای بلند زنجیر ،ترکیبات اصلی س��وختهای فسیلی
هستند که باعث آلودگی هوا میشوند حتی اگر سوزانده نشوند.
در فرآیند اشتعال مانند آنچه در موتور خودروها رخ میدهد،
یک زنجی��ره از واکنشها بهنام خوداکس��ایش در دماهای باال
اتفاق میافتد .بهتازگی فرآیند خوداکس��ایش بهعنوان منبعی
اساسی در تولید مواد شیمیایی دارای اکسیژن در جو شناخته
شد که منجر به آلودگی هوا میشود.
بر پایه علم شیمی برای اینکه واکنش خوداکسایش در شرایط

ج��وی با دمای پایین اتفاق بیفتد ،باید ویژگیهای س��اختاری
مناس��بی مانند پیوند دوگانه کربن-کرب��ن یا گروههای حاوی
اکسیژن وجود داشته باشند .از آنجاکه آلکانها بهعنوان نمونه
اولیه س��وخت در موتورهای احتراقی و مهمترین سوختهای
ش��هری هیچکدام از این ویژگیها را ندارند ،تصور میش��د که
کمترین میزان خوداکسایش را داشته باشند.
ژاندونگ وانگ و همکارانش از طیفس��نجی جرمی جدید با
حساسیت باال استفاده کردند تا محصوالت اصلی و اکسیژندار

آلکانه��ا را اندازهگیری کنند .آنه��ا فهمیدند که آلکان –C۶
 C۱۰بی��ش از آنچ��ه تصور میش��د در هر دو حالت مش��تعل
و غیرمش��تعل واکن��ش خوداکس��ایش انج��ام میدهد .حتی
زمانی که غلظت گاز اکس��ید نیتروژن که به س��رعت واکنش
خوداکس��ایش را پایان میبخشد ،زیاد اس��ت ،آلکانها میزان
قابلتوجه��ی ترکیبات اکس��یژندار تولی��د میکنند که باعث
آلودگی هوای ش��هر میشود .این نتایج تاثیر مستقیم بر بهبود
موتورها و کیفیت هوای شهری دارد.

بزرگترین خودروسازان جهان کدامند؟
چی��ن و امریکا همچنان بزرگتری��ن تولیدکنندگان خودرو
در جهان بهش��مار میروند .بهگزارش ایسنا ،سال  ۲۰۲۰بازار
خودرو بهدلیل ش��یوع کرونا و محدودیتهای ناش��ی از آن با
افت محسوس��ی مواجه ش��د .فروش  ۱۱خودروس��از نخست
جهان در این س��ال  ۷میلی��ون و  ۷۱۰هزار خ��ودرو کاهش
داش��ت .تولیدات کرهجنوبی در این سال  ۱۲.۶درصد افزایش
یاف��ت اما انگلیس با افت  ۲۸درصدی تولید خودرو ،رکورددار
جهان از این نظر بود.
فیلیپ مونز ،تحلیلگر موسس��ه جات��و دینامیکز گفت :حتی

قبل از ش��یوع کرونا هم ش��اهد شرایط سختی در بازار خودرو
بودیم اما پس از کرونا کار برای خودروس��ازان بسیار سختتر
شد و احیای تقاضا دستکم تا سال آینده طول خواهد کشید.
بزرگترین خودروسازان جهان سال  ۲۰۲۰به ترتیب چین
ب��ا تولید  ۲۵میلیون و  ۲۴۰هزار خ��ودرو ،میزان تغییر تولید
نس��بت به س��ال قبل  ۲درصد کاهش ،مقام نخس��ت را دارد.
امری��کا با تولید  ۱۴میلیون و  ۵۳۰هزار خودرو و میزان تغییر
تولید نسبت به سال قبل  ۱۵درصد کاهش ،مقام دوم را دارد.
رتبه سوم را ژاپن با تیراژ تولید  ۴میلیون و  ۵۱۰هزار خودرو

و  ۱۲درصد کاهش نس��بت به س��ال گذشته از آن خود کرده
اس��ت .آلمان هم مقام چه��ارم را با تولی��د  ۳میلیون و ۱۸۰
خودرو و کاهش  ۱۹درصدی نسبت به سال گذشته بهنام خود
ثبت کرده اس��ت .هند با تی��راژ  ۲میلیون و  ۷۹۰هزار خودرو
رتبه پنجم را دارد .این کش��ور  ۱۹درصد افت تیراژ نسبت به
سال گذشته داشته است.
فرانس��ه با تولید  ۲میلی��ون و  ۵۰هزار خودرو و کاهش ۲۴
درص��دی تیراژ تولید رتبه شش��م را از آن خود کرده اس��ت.
برزیل بهعنوان هفتمین خودروساز بزرگ جهان با یک میلیون

و  ۹۵۰هزار خودرو بهش��مار میرود .خودروس��ازی این کشور
افت  ۲۷درصدی نس��بت به سال گذش��ته تجربه کرده است.
انگلی��س هم ب��ا تیراژ تولید یک میلی��ون و  ۹۲۰هزار خودرو
و افت  ۲۸درصدی نس��بت سال گذش��ته رتبه هشتم را دارد.
کرهجنوبی و روسیه بهترتیب با تیراژ تولید یک میلیون و ۸۴۰
هزار و یک میلیون و  ۵۹۰هزار همچنین افت  ۵درصد افزایش
و  ۹درصد کاهش نس��بت به سال گذشته در رتبه نهم و دهم
ایستادهاند .کرهجنوبی تنها کشوری است که تولید  ۲۰۲۰آن
نسبت به سال قبل از آن افزایش تیراژ داشته است.

بهدنبال اجرای مصوبه اس��تقرار واحدهای
صنعتی متقاضی در داخل شهرکها و نواحی
صنعتی بدون نیاز به استعالم از محیطزیست،
معاون محیطزیس��ت انس��انی س��ازمان ملی
حفاظت محیطزیست گفت :چنین مصوبهای
خ�لاف قان��ون هوای پاک اس��ت و ما در این
زمینه نامهای به وزیر اقتصاد نوشتهایم.
مس��عود تجریش��ی در گفتوگو با ایس��نا
اظهارک��رد :مصوب��ه هی��ات مقرراتزدایی و
تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در وزارت
امور اقتصاد و دارایی درباره استقرار واحدهای
صنعتی متقاضی در داخل شهرکها و نواحی
صنعتی بدون نیاز به استعالم از محیطزیست،
مصوبهای غیرقانون��ی و برخالف قانون هوای
پاک است .تجریشی با اشاره به اینکه سازمان
حفاظت محیطزیست دراینباره نامهای برای
وزی��ر اقتصاد ارس��ال و تاکید ک��رده که این
مصوبه غیرقانونی است ،گفت :چنین مسئلهای
عالوهبر محیطزیست آسیبهایی برای وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت نی��ز بهدنبال دارد.
بهعنوان مثال ،در برخی شهرکهای صنعتی
ک��ه کارخانههای تولید مواد غذایی مش��غول
به فعالیت هس��تند ،واحدهای تولید شیش��ه
و ش��ن و ماس��ه بهدلیل ایجاد گرد و خاک و
بهوج��ود آوردن مش��کالتی ب��رای واحدهای
غذایی ،نمیتوانند در این ش��هرکها مستقر
ش��وند .از اینرو این مصوبه غیرقانونی ،وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت را نیز با مش��کل
مواج��ه خواهد ک��رد .معاون محیطزیس��ت
انسانی سازمان ملی حفاظت محیطزیست با
تاکید ب��ر اینکه مصوبه هیات مقرراتزدایی و
تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار ،عجوالنه
و غیرکارشناسی بود ،گفت :تسهیل کسبوکار
به معنای این نیس��ت که ساختارهای قانونی
کشور را بهم بزنیم .هرچند الزم است سازمان
ملی حفاظت محیطزیس��ت صدور مجوزهای
کس��بوکار را تسهیل و تس��ریع کند اما اگر
قوانین مصوبش��ده حذف شوند ،بهطور قطع
به ضرر خود ما خواهد بود.
تجریش��ی در پای��ان گف��ت :متاس��فانه
گاه��ی افراد فکر میکنند ه��دف قوانینی که
محدودی��ت و ممنوعیت ایج��اد کرده ،چوب
الی چرخ اقتصاد گذاشتن است این درحالی
اس��ت که بس��یاری از این قوانین چارچوب و
نظمی را برای فعالیت مداوم ایجاد کردهاند.

افزایش  ۱۰درصدی
مسافران مترو

نایبرئیس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت
بهرهب��رداری مترو ته��ران و حومه گفت :آمار
مسافران مترو نس��بت به روزهای اول بهمن
امس��ال ۱۰ ،درصد افزایش داشته و باید برای
قطع زنجیره انتقال کرونا مدیریت زمان سفر
را ج��دی بگیرید .بهگزارش ایس��نا ،فرنوش
نوبخ��ت در اینباره اف��زود :هرچه به روزهای
پایانی س��ال نزدیک میش��ویم آمار مسافری
در حال افزایش اس��ت و امیدواریم مسافران
با مدیریت زمان س��فر ،ازدحام مس��افری در
س��اعات اوج را کاهش دهند .نوبخت با اشاره
به اینکه مانند یک س��ال گذشته در راستای
قط��ع زنجیره کرون��ا اقدامات پیش��گیرانهای
در مت��رو ته��ران و حوم��ه انجام میش��ود،
تصریحکرد :با تمام کارهایی که در حال انجام
است اگر افزایش مسافری داشته باشیم امکان
رعایت پروتکلهای ابالغی که از طرف س��تاد
ملی مقابله با کرونا مطرح شده ،وجود ندارد.
وی اف��زود :ب��ا توجه به اینک��ه مترو تهران
وس��یلهای انبوهبر است و ظرفیتهای موجود
ن��اوگان ،ام��کان کاه��ش س��رفاصله حرکت
قطاره��ا را نمیدهد .ش��هروندان با مدیریت
سفرهایش��ان ما را یاری کنند تا از این بحران
خارج شویم .او گفت :نیمه دوم بهمن امسال
نس��بت به نیمه اول بهمن  ۱۰درصد به آمار
مس��افران مترو افزوده شد و براساس آخرین
آم��ار به روزانه یک میلی��ون و  ۱۰۰هزار نفر
رسیدهایم .درحالحاضر قادر نیستیم ظرفیت
قطاره��ای مترو را افزای��ش دهیم اما با توجه
ب��ه اینکه ب��ه روزه��ای پایانی س��ال نزدیک
میشویم پیشبینی میکنیم که این آمار باز
هم با افزایش همراه باش��د .نوبخت در ادامه
ب��ا تاکید بر اینکه باوج��ود بحران اقتصادی و
کاه��ش آمار مس��افر ،در هیچکدام از خطوط
هفتگان��ه مترو س��رفاصله حرک��ت قطارها را
افزایش ن��داد ه و با بکارگی��ری تمام ظرفیت
س��رفاصله حرکت قطاره��ا را در خط دو را از
 ۳.۵دقیقه به  ۳دقیقه کاهش دادهایم ،گفت:
برای اینکه هزینههای ج��اری و درآمدی که
بهدلیل کاهش آمار مس��افری مواجه شدیم را
جب��ران کنیم ،نیاز به کم��ک دولت از طریق
اجرای مصوبات داریم.

اخبار

ضرورت ارائه
راهکارهای نوین
صادراتی

مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان تهران بر گس��ترش
مبادالت تجاری دو کش��ور با اس��تفاده از ظرفیته��ای صنایع کوچک و
متوسط کشورمان تاکید کرد .بهگزارش روابطعمومی شرکت شهرکهای
صنعتی اس��تان تهران ،صابر پرنیان با بیان این مطل��ب ،افزود :امیدوارم
ظرفیتهای خ��وب صنعتی و قابلیته��ای صادراتی کش��ورمان بهویژه
درحوزه صنایع کوچک و متوسط باعث گسترش مراودات اقتصادی برای
دو کش��ور شود .مدیرعامل شرکت ش��هرکهای صنعتی استان تهران با

تاکی��د بر ضرورت ارائه راهکارهای نوین صادرات محصوالت بهطور عمده
و خرد به کشور روسیه ،تصریح کرد :رفع نیازهای بازار مصرفی دو کشور
با افزایش همکاریها و مناس��بات اقتصادی امکانپذیر اس��ت .پرنیان با
یادآوری ارتباطات تاریخی بین دو کش��ور ایران و روسیه ،افزود :ظرفیت
فعلی بازار روس��یه بیش��تر از گذشته مس��تعد کاالها و محصوالت ایرانی
اس��ت .مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران با بیان اینکه
روابط سیاسی و فرهنگی بین دو کشور از سطح مطلوبی برخوردار است،

گفت :س��طح مناسبات تجاری باید از سوی تجار و فعاالن اقتصادی ارتقا
یابد .پرنیان همچنین اعزام هیات ایرانی به مسکو را در راستای گسترش
و تعمیق مناسبات دو کشور ،مهم ارزیابی کرد.گفتنی است توسعه تولید
با تکیه بر بازار داخل ش��دنی نیس��ت و ضرورت دارد برای ارتقای کمی و
کیفی محصوالت صنعتی عالوهبر پوش��ش نیازهای داخل سهمی هم در
بازار بینالمللی داشته باش��ند ،زیرا در بازار رقابتی تولیدکننده ناگزیر به
خالقیت و نوآوری خواهد بود.

اماواگرهای
قانون هوای پاک

