
اقتصادی   5

بانک تســویه بین الملل در گزارشــی با اشاره به 
بازگشــت احتمالی آمریکا به برجام در دوره ریاســت 
جمهوری جو بایدن پیــش بینی کرد با وجود بحران 
ناشــی از کرونــا و محدودیت ســرمایه گذاری های 
خارجی، اقتصاد ایران ســال آینده رشد ۴.۴ درصدی 
را تجربه کند و ســه سال رشــد منفی این کشور به 

پایان برسد.
با پیروزی بایدن در انتخابات ســوم نوامبر احتمال 
بازگشت آمریکا به توافق هسته ای شدت گرفته است. 
این بانک با بیان اینکه احیای یک شبه برجام چندان 
محتمل نیست، رشــد اقتصادی ایران در صورت رفع 
تحریم ها را در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۴ درصد، در سال 
۲۰۲۲ معادل ۶.۹ درصد و در ســال ۲۰۲۳ معادل ۶ 
درصد پیش بینی کرده اســت. به گفته این موسسه 
در صــورت افزایش صادرات نفتی، میزان ذخایر ارزی 
این کشــور تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰۹ میلیارد دالر 
افزایش پیدا خواهد کرد. در ســال ۲۰۲۰ ارزش ریال 
مقابــل دالر حدود ۵۰ درصد کاهــش پیدا کرد اما از 

اواخــر ماه اکتبر، پول ملی این کشــور مجددا تقویت 
شــده اســت. ایران باالترین نرخ ابتال به کرونا را در 
خاورمیانه دارد. به گزارش ایســنا، گرابیس ایرادیان- 
کارشناس ارشد بانک تسویه بین الملل در امور منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا با بیان اینکه احتمال افزایش 
حجم سرمایه خارجی این کشور از ۸۹۰ میلیون دالر 
در ســال جاری به ۶.۴ میلیارد دالر تا ســال ۲۰۲۵ 
وجــود دارد گفت: تا زمانی که در اواخر ســال آینده 
بیشتر تحریم ها برداشته شود، میزان سرمایه خارجی 
ورودی به ایــران احتماال زیر دو میلیــارد دالر باقی 
خواهــد ماند که بخــش بزرگ آن مربــوط به چین 
اســت. در صورتی که برجام احیا نشود و تحریم ها در 
ســطح کنونی حفظ شــوند، اقتصاد ایران طبق پیش 
بینی بانک تسویه بین الملل در سال آینده رشد ۱.۸ 
درصــدی را تجربه خواهد کــرد و ذخایر ارزی آن به 
۴۶.۹ میلیــارد دالر کاهش می یابــد. در حال حاضر 
حدود ۹۰ درصد ذخایر ارزی رســمی ایران به دلیل 

تحریم های آمریکا مسدود شده است.

تحریمهــای دولــت آمریکا و شــیوع همه گیری 
ویروس کرونا تغییرات چشمگیری را در روابط تجاری 
ترکیــه و ایران به همراه داشــته اســت.بلومبرگ در 
گزارشی آورده اســت مرزهای زمینی میان دو کشور 
برای دسترسی ایران به کاالهای خارجی به خصوص 
در دوران تحریمها حائز اهمیت بوده اســت. ترکیه به 
مدت چندین دهه مشتری نفت و گاز ایران بوده است 
و به نوبه خود مقصد محبوب گردشگری ایرانیها بوده 
و ایران نیز یکــی از بازارهای منطقه ای کاالهای این 

کشور بوده است.
اما ترامپ در ســال ۲۰۱۸ از توافق هســته ای که 
در دوران اوباما امضا شده بود، خارج شد و تحریمهای 
اقتصادی علیه ایران را مجددا وضع کرد. ســال بعد از 
آن ترکیه تحت فشارهای آمریکا خرید نفت از ایران را 
که بزرگترین تامین کننده نفت این کشور بود، متوقف 
کرد. واردات گاز ترکیه از ایران هم با تالش این کشور 
برای کاهش وابســتگی به ایران و روسیه، کاهش پیدا 
کردبه گزارش ایسنا به نقل ازبلومبرگ اکنون تجارت 

دوجانبه میان دو همسایه کاهش پیدا کرده و همزمان 
سرمایه های ایرانی در ترکیه افزایش پیدا کرده است.

از زمان خروج از برجام آمریکا و کاهش صادرات نفت 
ایران، هزاران ایرانی داراییهایشــان را به بخش امالک 
ترکیه منتقل کرده اند و امســال برای نخســتین بار 
ایرانیهــا از عراقیها به عنوان بزرگترین خریداران خانه 
در ترکیه پیش افتاده اند و چندین ماه اســت که این 
جایــگاه برتر را حفظ کرده اند.صــادرات گاز ایران به 
ترکیه حدود ســه ماه متوقف شــد و آمار صادرات را 
تحت تاثیر قرار داد. گزارش ســازمان رگوالتوری بازار 
انرژی ترکیه )EPDK( نشان می دهد در ماه اوت که 
آخرین آمار موجود بــوده، میزان صادرات ۳۰ درصد 
پایین متوسط پنج ساله بوده است. تالش ترکیه برای 
متنوع کردن منابع تامین گاز از جمله ســاخت پایانه 
جدید LNG، خطــوط لوله با روســیه و جمهوری 
آذربایجان و اکتشافات گازی این کشور در دریای سیاه 
ممکن است صادرات گاز ایران را در مذاکرات تجدید 

قرارداد خرید گاز تحت تاثیر قرار داده و کمتر کند.

پیش بینی رشد ٤/٤ درصدی اقتصاد ایران 
در سال آینده

روایت بلومبرگ
 از تغییر روند تجارت ایران و ترکیه
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توزیع مرغ گرم
 در فروشگاه های زنجیره ای از امروز

مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران از توزیع ۶۵۰ تن مرغ گرم 
در روز شنبه )۸ آذر( خبرداد و گفت: قرار است از روز شنبه مرغ گرم عالوه بر 
میادین میوه و تره بار در فروشگاه های زنجیره ای نیز توزیع شود.رضا سالمی در 
گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه از ابتدای هفته جاری توزیع مرغ گرم و منجمد 
را آغاز کردیم، گفت: روز شــنبه ۵۰ تن، یکشنبه ۱۶۰ تن، دوشنبه ۲۶۰ تن، 
ســه شنبه ۲۹۰ تن، چهارشنبه ۳۵۰ تن و پنجشنبه نیز ۵۰۰ تن مرغ گرم با 
قیمت ۱۸ هزارو۵۰۰تومان و در کنار آن روزی ۳۰۰ تن مرغ منجمد با قیمت 
۱۵هزار تومان برای مصرف کننده در میادین توزیع کردیم و این توزیع تا زمانی 
که قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد ادامه خواهد داشت.وی ادامه داد: توزیع مرغ 
گرم فعال در استان تهران انجام می شود ولی مرغ منجمد در همه استان ها در 
حال توزیع است.مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران اضافه کرد: 
تا به امروز مرغ گرم فقط در میادین میوه و تره بار توزیع می شــد اما از شنبه 
)۸ آذر( عالوه بر میادین میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای نیز وارد چرخه 
توزیع مرغ می شــوند و در فاز بعدی نیز فروشگاه های منتخب اضافه خواهند 
شــد.وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود هشدارهای داده شده مبنی بر 
کاهش جوجه ریزی و احتمال کاهش عرضه مرغ به بازار و افزایش قیمت آن، 
شرکت پشتیبانی امور دام زودتر اقدام به توزیع مرغ گرم در بازار نکرد؟ گفت: 
این شرکت براســاس وظیفه ای که دارد بایستی مرغ ذخیره و در مواقع الزم 

اقدام به توزیع مرغ در بازار کند که این اقدام صورت گرفت.

کاهش ۱۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی
مرکز آمار اعالم کرد: در بهار امســال تعداد پروانه های ســاختمانی صادر 
شــده توسط شهرداری های کشور نسبت به فصل گذشته)زمستان۹۸( حدود 
۱۵.۰ درصد کاهش داشــته اســت.مرکز آمار ایران، نتایــج طرح »گردآوری 
اطالعات پروانه های ســاختمانی صادر شــده توسط شــهرداری های کشور« 
مربوط به بهار امسال را منتشر کرد. در بهار سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۲۸۱۸ واحد 
مسکونی در پروانه های صادرشــده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری 
تهران، پیش بینی شــده است که نسبت به فصل گذشته )زمستان ۹۸( حدود 
۲۶.۹ درصد و نســبت به فصل مشابه سال گذشته )بهار ۱۳۹۸( حدود ۱۵.۳ 
درصد کاهش داشــته است.  متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این 
پروانه های احداث ســاختمان ٧.۶ واحد بوده است.در بهار سال ۱۳۹۹، تعداد 
۱۰۲۱۶۰ واحد مســکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از 
سوی شهرداری های کشــور پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته 
حدود ۱۵.۰ درصد کاهش و نســبت به فصل مشــابه سال گذشته حدود ۶.۸ 
درصد افزایش داشته است.  متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه ی احداث 

ساختمان ۲.٧ واحد بوده است .

افزایش ۱۳۱ درصدی صادرات پسته
صادرات پســته ایران در سال جاری با رشد ۱۳۱ درصدی به بیش از ۶٧۰ 
میلیون دالر رسیده است.به گزارش ایســنا، بررسی وضعیت تجارت خارجی 
ایران در هشــت ماهه اول امســال نشــان می دهد که در مجموع بالغ بر ۹٧ 
میلیــون تن کاال با ارزش بیــش از ۴۴ میلیارد دالر تبادل تجاری بین ایران و 
سایر کشورها صورت گرفته است، در این بین  بیش از ٧۵ میلیون تن کاال به 
ارزش ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر به بخش صادرات اختصاص داشته است 
که از نظر وزنی ۱۴ درصد و ارزش ۱۹ درصد در مقایســه با مدت مشابه سال 

قبل کاهش دارد.
اما بررســی وضعیت صادرات پســته در تجارت ایران با این اعالم لطیفی- 
سخنگوی گمرک ایران- به ایسنا همراه بود که پسته چهارمین قلم از صادرات 
غیرنفتی ایران در هشت ماهه اول امسال بوده است.براین اساس ۶٧۶ میلیون 
دالر پسته با وزن ۱۱۰ هزار تن در هشت ماهه اول سال جاری صادر شده است 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۱۳۱ درصد و ارزش ۸۲.۵ 
درصد افزایش دارد.این در حالی است که در هشت ماهه اول سال گذشته ۴٧ 

هزار تن پسته به ارزش ۳٧۱ میلیون دالر از ایران صادر شده بود.

اخبار کوتاه

بررســی وضعیــت طرح های نیمــه تمام 
صنعتی معدنی در کشــور نشان می دهد که 
برای تکمیل بیش از ۳٧ هزار طرح نیمه تمام 
که جواز تاســیس دارند به ۶۲۱ هزار میلیارد 
تومــان پول نیاز اســت.در ســال های اخیر 
بســیاری از طرح های عمرانی کشور به ویژه 
در بخــش صنعت و معدن به دلیل اختصاص 
نیافتن اعتبارات الزم در رکودی چند ســاله 
مانده اند و یــا روند تکمیل آنها در بازه زمانی 

طوالنی رخ داده است.
 از ســوی دیگر بنا به نظر کارشناســان با 
توجه به رشد جمعیتی کشور و نیاز روزافزون 
به توسعه زیربناها و زیرساخت ها و نیاز مبرم 
به اشــتغالزایی نوع عملکرد فعلی پاسخگوی 

نیاز جامعه نیست.
بررســی آخرین وضعیــت طرح های نیمه 
تمام در بخش صنعت و معدن کشــور نشان 
می دهد که بیــش از ۳٧ هزار طرح که جواز 
تأســیس گرفته اند بــه صورت نیمــه تمام 
مانده انــد و هنوز تکمیل نشــده اند که از این 
تعــداد ۲۰ هزار و ۵۲۸ طرح پیشــرفت ۲۰ 
درصد، ۱۳ هزار و ۱۳۳ طرح پیشــرفت ۶۰ 
درصــد و ۳ هــزار و ۸۳۳ طــرح ۸۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته اند.
در صورتــی که این ۳٧ هزار طرح تکمیل 
شوند، زمینه اشــتغالزایی برای یک میلیون 
و ۴۳۰ هزار نفر فراهم خواهد شــد.همچنین 
برای تکمیل این طرح ها به ۶۲۱ هزار میلیارد 

تومان منابع نیاز است. پی گیری ها از وزارت 
صمت حکایــت از آن دارد که این وزارتخانه 
به دنبال جذب ســرمایه گذار برای طرح های 
اولویت دار و طرح هایی که پیشرفت فیزیکی 
باالی ۸۰ درصــد دارند، اســت.این طرح ها 
متعلق به بخــش خصوصی بوده و بخشــی 

از مبالــغ مربوط به ســرمایه گذاری از آورده 
خود صاحبان طرح ها و بخشــی هم از منابع 
نیمه  طرح های  بررسی  بانک هاست.همچنین 
تمامی که پروانه بهره برداری گرفته اند نشان 
می دهــد که تاکنون ٧۳ هــزار و ۴۵٧ طرح 
پروانه اخذ کرده انــد اما به صورت نیمه تمام 

مانده اند که اگر تکمیل شوند برای ۲ میلیون 
و ۴۶۹ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.برای 
تکمیل ایــن طرح ها به ۵۱۲ هــزار میلیارد 
تومان منابع الزم اســت.به گزارش مهر، نیاز 
ایــن طرح ها به منابع مالی در حالیســت که 
صندوق های پــروژه یکــی از ابزارهای نوین 

بازار سرمایه هســتند که عالوه بر بخش های 
دولتی برای تأمین اعتبار پروژه های عمرانی، 
بخش های خصوصی هم می توانند با استفاده 
از ایــن ابزار و اخــذ مجوزهــای مربوطه از 
سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به تأمین 

مالی پروژه های صنعتی کنند.
به عنــوان مثال وزارت راه و شهرســازی 
برای پروژه های آزادراهی، به دنبال راه اندازی 
صندوق هــای پروژه اســت؛ ایــن صندوق ها 
پــس از جمــع آوری نقدینگــی و فــروش 
یونیت های صندوق در بازار سرمایه، سود این 
سرمایه گذاری را از محل عوارض آزادراهی به 

سرمایه گذاران باز پس می دهد.
بخش خصوصی نیــز می تواند پس از اخذ 
پروانــه بهره برداری از وزارت صمت، اقدام به 
راه اندازی صندوق پروژه برای تأسیس مرکز 
تولیدی-خدماتی کرده و سود سرمایه گذاران 
نیز پس از آغاز فعالیت واحد صنعتی مربوطه، 
به خریداران یونیت های این صندوق باز پس 

دهد.
گفتنی اســت، در ســامانه بهیــن یاب، 
فرصت هــای ســرمایه گــذاری در صنایــع 
مختلف ذکر شــده اســت که به عنوان مثال 
صنایع اشــباع کــه دارای ریســک باال برای 
سرمایه گذاری هستند بارگذاری شده است، 
همچنین طرح هایی که نیاز به مشارکت مالی 
دارند و یا ریسک پایینی برای سرمایه گذاری 

دارند هم ذکر شده است. 

آخرین وضعیت طرح های نیمه تمام اعالم شد

نیاز به ۶۲۱ هزار میلیاردتومان اعتبار برای طرح های نیمه تمام صنعتی

ادامه از صفحه 1
»شــرکت فرآوری و ساخت« در سال ٧۸ با خرید 
امکانـــات و تجهیـــزات کارخانه کمک فنرســازي 
سامسونگ، مجــــهز به دستگاه هاي پیشرفته تمام 
اتوماتیک و نیمه اتوماتیک شــد و در سال ۸٧ با اخذ 
لیسانس شرکت ماندو کره جنوبی توانست دانش فنی 
و تکنولوژی محصوالت با کیفیت را در خط تولید خود 
به کار گیرد و  سهم بازار فروش و رضایت مشتری را 
افزایش دهد و اکنون با حدود ۸۰۰ نفر نیروي انساني 
و تنوع محصوالت تولیدي )حدود ۹۰ نوع کمک فنر( 

پیشتاز در تولید کمک فنر در کشور باشد.
حدود ۹ســال بعد )۹۶( کارخانــه تولید جعبه 
فرمان »گروه قطعات هلدینگ عظام« نیز به شرکت 
فرآوری و ســاخت منتقل و با آن ادغام شد و بدین 
ترتیب محصول جعبه فرمان تحت لیسانس شرکت 
ماندو کره جنوبی به محصوالت این شــرکت اضافه 

شد.
***

»شــرکت فرآوري و ســاخت قطعات خودروی 
ایــــران« برای دهمین سال، موفق به کسب نشان 

»واحد نمونه کیفی« سازمان ملی استاندارد شد.
این شرکت که از شرکت های زیر مجموعه گروه 
قطعــات خودرویی عظام اســت، امســال نیز برای 
دهمین ســال متوالی موفق شد نشان »واحد نمونه 
کیفی« ســازمان ملی استاندارد را از آن خود نماید 
و طی مراسمی نشان »واحد نمونه کیفی« از سوی 
مدیر کل استاندارد استان گیالن به عباس ایروانی، 

بنیانگذار گروه قطعات عظام اهدا شد.
عباس ایروانی، بنیانگذار گــروه قطعات عظام و 
کارآفرین بزرگ ایرانی در حاشــیه این مراسم طی 
گفت وگویی از اوضاع و احوال این روزهای شــرکت 

گفت.

مشکالت صنعت، تحریم داخلی است
 نه خارجی

آقای ایروانی با تاکید بر این که مشکالت صنعت 
از تحریم داخلی اســت نه خارجی، اظهار داشت: در 
حال حاضر ایــن مجموعه با تاســیس و راه اندازی 
شــرکت های زیر مجموعه خود، بالغ بر ۵۰۰۰ نفر 
به صورت مســتقیم و ۳۵۰۰۰ نفــر به صورت غیر 

مستقیم در کشور اشتغالزایی نموده است.
گروه قطعات عظام در تولید بیش از 

107 قطعه خودرویی فعالیت دارد
وی با بیان اینکه گروه قطعات عظام با ۱۲شرکت 
زیر مجموعه در تولید بیش از ۱۰٧ قطعه خودروهای 
سبک و ســنگین از جمله کمک فنر،جعبه فرمان، 
دیسک وصفحه کالچ، پیســتون، استارت و دینام، 
پلــوس، انواع بلبرینگ و غیــره فعالیت دارد، افزود: 
این شرکت ها با نام های پیســتون ایران، فراوری و 
ساخت، پایا کالچ، سازه پویش، استام صنعت، سازه 
ســیم، تارا ذوب، پایا ذوب، فراکلون، پویان صنعت 
نهاد، فیاکو و رادمان در اســتان های گیالن، تهران، 
البرز، آذربایجان شرقی و اصفهان تاسیس و استقرار 
یافته اند و شرکت مادر بنام »گروه قطعات خودرویی 

عظام« هم در تهران ثبت و مستقر شده است.
افزایش تولید 100 درصدی 

در سال جهش تولید
عباس ایروانی ادامه داد: شرکت فرآوری و ساخت 
در راســتای منویات مقام معظم رهبری، در ســال 
جهش تولیــد، افزایش ۱۰۰درصــدی در تولیدات 
خود داشته و توانسته از ۴۰۰ نفر به ۸۰۰ نفر شغل 
مستقیم دست پیدا کند. ایروانی افزود: شرکت های 
گروه قطعــات خودرویــی عظام بــا بهره گیری از 
تکنولــوژی و دانش روز شــرکتهای برتــر جهانی، 
محصوالت خود را تحت لیسانس شرکت های ماهله 

و بوش آلمان، ولئو فرانســه، مانــدو کره جنوبی و 
...تولید نموده و در حــال حاضر بیش از ۸۰ درصد 
نیاز خودروســازان داخلی، ۵۰ درصد نیاز بازار لوازم 
یدکی و بخشی از نیاز بازار خودروسازان خارجی از 
جمله  GAZ Group روســیه و داچیا رومانی را 

تامین نماید.
تاسیس شعبه خارجی شرکت فرآوری

 و ساخت در ترکیه تا سال 2021
این کار آفرین بزرگ ایرانی در ادامه از تاســیس 
شعبه خارجی شــرکت فرآوری و ساخت در کشور 
ترکیــه خبــر داد و گفــت: در راســتای اهداف و 
استراتژی کالن گروه قطعات عظام مبنی بر جهانی 
شدن شــرکت های ایرانی، هلدینگ عظام اقدام به 
تاسیس شعبه خارجی شرکت فرآوری و ساخت در 
کشور ترکیه نموده و پیش بینی می شود این شرکت 

تا اواخر سال ۲۰۲۱به مرحله بهره برداری برسد. 
وی اظهار داشــت: این شرکت همچنین توانست 
با حفــظ و تــداوم در رعایت اســتانداردهای ملی 
و بین المللــی در تولید محصوالت خــود با خارج 
کردن رقبای مطرح جهانی از شــرکت خودروساز » 
GAZ Group روســیه«، خود را به عنون تامین 
کننده اصلی کمک فنر این خودروساز روس مطرح 
نموده و درحال حاضر به صورت روتین ماهانه برای 
خودروهای گازل، وکتور، سوپر باس فریم، گازون ۸ 
تن و گازون ۱۰ تن شرکت GAZ Group کمک 

فنر تولید و ارسال نماید.
آزمایشگاه های شرکت فرآوری و 

ساخت همکار سازمان ملی استاندارد
بنیانگذار گروه قطعــات عظام در بخش دیگری 
از ســخنانش گفــت: شــرکت فرآوری و ســاخت 
مجهــز به آزمایشــگاه های تخصصــی کمک فنر و 
جعبه فرمان بــا برخــورداری از کادری متخصص 
و مجرب و با در اختیار داشــتن دســتگاه های فوق 
پیشرفته سروهیدرولیک، دســتگاه های تست دوام 

تحت شــرایط شبیه ساز خودرو، دستگاه های تست 
عملکرد،اتاقــک ایزوله تســت صدا، اتاقــک ایزوله 
تست دما، دستگاه های پیشرفته اندازه گیری آزمون 
و کالیبراســیون و... از ســال ۱۳۸۱ موفق به اخذ 
گواهینامه تایید صالحیت ســازمان ملی استاندارد 
شــده و به عنوان آزمایشــگاه همکار سازمان ملی 

استاندارد، در حال فعالیت است.
ایروانی ادامه داد: این مراکز آزمایشگاهی با توان 
مشاوره ای تیم کارشناسی مجرب همواره در تدوین و 
بازنگری استانداردهای ملی کمک فنر و جعبه فرمان 
و همچنین اســتانداردهای کارخانه ای مشــارکت 
فعال داشــته و امیدواریم با به اشــتراک گذاشتن 
توانمندی های آزمایشــگاهی در حوزه های مختلف 
اعم از تجهیزات آزمایشــگاهی، تخصص انســانی و 
دانش فنی و استفاده بهینه از این ظرفیت ها، بتوانیم 
شــرایط دسترسی مناســب به این خدمات را برای 
کلیه پژوهشگران دانشــگاه ها و صنعتگران )چه در 

داخل و چه در خارج از کشور( فراهم کنیم.
افزایش دو برابری فرصت های شغلی با 
بهره برداری از پروژه طرح توسعه شرکت

ایروانــی خاطرنشــان کرد: پروژه طرح توســعه 
شرکت فرآوری و ساخت به منظور افزایش ظرفیت 
تولید تا ســقف ۱۲میلیون کمــک فنر و همچنین 
ایجاد فرصت های شــغلی جدید به میــزان ۲ برابر 
ظرفیت فعلی، از بهمن ماه ۹۸ در زمینی به مساحت 
۲۰هزارمترمربع با ســرمایه گــذاری بیش از۵۰۰ 
میلیــارد تومان آغاز و در حال ســاخت و راه اندازی 
است. وی با اشاره به اینکه این پروژه در حال حاضر 
بیش از ۵۶درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد، افزود: 
اجرای این پروژه اســتراتژیک و وجود این کارخانه 
برای کشور که پیش بینی می شود در پایان نیمه اول 
سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد، سبب جلوگیری از 
خروج حداقل ۸۰ میلیون دالر به صورت ساالنه در 

صنعت خودرو سازی می شود. 

دستاوردهای تعمیق ساخت داخل
 با توجه به بومي سازي

 دانش فني و توسعه تأمین کنندگان 
بنیانگــذار گروه قطعات عظــام همچنین گفت: 
پروژه های داخلی سازی محصوالت شرکت فراوری 
و ساخت در راســتای تحقق اهداف و سیاست های 
تعیین شــده اقتصــاد مقاومتی و رونــق تولید و با 
بهــره مندی از توان، اســتعداد و دانش متخصصان 
این شــرکت، از ســال ۹۰ تعریف و به مرحله اجراء 
درآمده است. ایروانی افزود: اولویت اجرای پروژه های 
خودکفایی قطعات براســاس شــاخص های میزان 
ارزبری، تکنولــوژی تولید قطعات، هزینه های حمل 
و نقل و ... انتخــاب و بدین منظور تأمین کنندگان 

جدید شناسایی، توسعه و ارتقاء داده شده اند.
وی با ذکر اینکه در فــاز اول این پروژه مجموعا 
تعــداد ۱۴٧ پروژه تعریف گردیــد، تصریح کرد: از 
تعداد پروژه های تعریف شده، تا کنون ۱۳۲ پروژه به 
بهره برداری رسیده )که ۹۰درصد پروژه های تعریف 
شده بوده( و هم اکنون تعداد تامین کنندگان فعال 

شرکت قریب به ۱۶۰ تأمین کننده است.
تولید 100درصدی قطعات کمک فنرهای 

تولیدی برای اولین بار در کشور 
ایروانی خاطرنشان ســاخت: با انتقال تکنولوژی 
از تولید کننــدگان تراز اول جهانی به ســازندگان 
منتخب، شــرکت فراوری و ســاخت برای اولین بار 
در ایــران موفق به تولیــد ۱۰۰درصد قطعات مورد 
مصــرف در کمک فنرهای تولیدی خود شــده و با 
توجه به محدودیت ظرفیت زنجیره تامین کنندگان 
داخلی، در حال حاضر ۵۰درصد میزان نیاز شرکت 
فراوری و ساخت از سازندگان داخلی تامین می شود 
که با اجرای این پروژه هــا، بالغ بر ۶۰ میلیون یورو 
کاهش میزان ارزبری در حوزه تامین قطعات حاصل 

شده است.
ایروانــی در پایــان افــزود: در شــرایطی کــه 
تحریم هــای جهانــی، افزایــش قیمــت ارز، رکود 
اقتصادی و غیره منجر به بروز مشــکالت عدیده در 
صنایع قطعه سازی شــده، انتظار می رود مسئولین 
امر با حمایت های ویژه در رفع موانع موجود و تحقق 
شعار جهش تولید به تولیدکنندگان کمک نمایند تا 
آنها بتوانند به خدمات متقابل به جامعه ادامه دهند.

کارخانه هاي بزرگ
 نیازمند حمایت های ویژه هستند

گفتنی است مدیرکل اســتاندارد استان گیالن 
امســال در ابتکاری جالب با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و عدم برگزاری آیین گرامیداشت روز جهانی 
اســتاندارد، با حضور در شــرکت فراوری و ساخت 
قطعات خودرویی ایران، نشان »واحد نمونه کیفی« 

را به این واحد تولیدی اهداء کرد.
داریوش اشکانی پور با بیان اینکه واحد فراوری و 
ساخت جزء صنایع افتخار آفرین کشور است، خاطر 
نشان کرد: از اینکه در این شرایط سخت و تحریم با 
همت خود چرخ تولید را توسعه می دهید، به عنوان 
یک ایرانی و شهروند گیالنی از شما تشکر و قدردانی 
می کنم. وی ایجاد ۸۰۰ نفر شغل مستقیم در چنین 
شرایطی را بســیار مقدس دانســت و افزود: براین 
باوریم که کارخانه هاي بزرگ به واسطه اشتغالزایي 
بسیاري که ایجاد کرده اند نیازمند حمایت های ویژه 
هســتند تا هم چنان به صورت مســتمر بتوانند به 

فعالیت خود ادامه دهند.
اشــکانی پور کیفیت را جاده ای بی انتها عنوان 
 کــرد و گفــت: اســتاندارد هیچ گاه منعــی برای 
تولیــد نخواهد بود بلکه عاملی برای گشــایش های 
مطلوب و حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی 

است.

تداوم ۱0 ساله شرکت »فرآوری و ساخت« به عنوان واحد نمونه کیفی کشور

عباس ایـروانی: مشـکالت صـنعت، تحـریم داخلـی اسـت نه خارجـی
 گروه قطعات عظام با 12شرکت زیرمجموعه در تولید بیش از 107 قطعه خودروهای سبک و سنگین فعالیت دارد


