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صنعت و تجارت

مانعزداییها ،نقشه راهی که سیاست صنعتی را تعیین میکند «،اقتصاد سرآمد» بررسی میکند

گروه صمــت  -جایــگاه صنعــت در
برنامهریزیهای اقتصادی ایران بهویژه در
سال &;QUOTتولید ،پشتیبانیها و مانع
زداییها& ;QUOTکجاســت؟ این پرسش مهمی
اســت که سیاســتگذارانباید به آن پاسخ دهند و
این پاســخ تا حدی میتواند ابهام موجود را از ســر
صنعت ایران بردارداما نکته اینجا اســت که صنعت
ایران بالقوه توانایی رشــد دارد و همین قابلیت سبب
میشــود .همچنان امیدواریهایی به تغییر این روند
وجود داشته باشد .برای دریافت میزان اهمیت بخش
صنعت در کشــور میتوان رفتار سیاستگذاران را در
قبال مسالهای چون کمبود انرژی مورد واکاوی قرار
داد .خطوط تعطیل شده صنایع بزرگ کشور از جمله
سیمان و فوالد ،در اوج مصرف گاز در زمستان سال
گذشــته و اوج مصرف برق در تابستان گذشته ،گواه
این مدعا است که چطور صنایع ،قربانی اصلی کمبود
انرژی در کشورشدهاند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،صنعت ایران در سال ۱۳۹۹
با بحرانهای بســیار جدی روبرو بوده است .شیوع
کرونا از یک سو و تشدید تحریم های ظالمانه امریکا
علیه ایران از ســوی دیگر ،صنعت ایران را با فشــار
فزایندهای مواجه ساخته و مســاله کمبود انرژی در
فصل زمستان به واسطه کمبود گاز و در فصل تابستان
نیز به دلیل کمبود برق ،مشــکل تازه ای به دو مشکل
مهم صنعت در ایران افزوده است.
در عین حال ،بررســی وضعیت صنعت در سالهای
اخیر ،حکایت از تشدید بحرانها بر این بخش دارد.
تنها نگاهی به چند آمار موید این نکته اســت .برای
مثال ،ارزش افــزوده بخش صنعت از ســال ۱۳۹۰
تا ۱۳۹۹حدود  ۶درصد کاهش یافته اســت .رشــد
اقتصادی بخش صنعت نیز هر چند در ســال گذشته
مثبت بود ،اما در دو ســال پیش از آن ،یعنی سالهای
 ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸منفی بــود .در همین حال برای اولین
بار در سال  ،۹۸حجم سرمایه گذاری در اقتصادایران
به میزان کمتر از استهالک رسید .این بدان معنا است

صنعت،قربانیکمبودها

که سرمایه گذاری انجام شــده در اقتصاد ایران حتی
خسارت ناشی از استهالک ماشین آالت و ساختمانها
را جبران نکرده و از این بابت زنگ خطر جدی به صدا
درآمدها است.
مانعزداییها مثابه نقشه راهی است که سیاست
صنعتی کشور را تعیین میکند
ســیدعباس حســینی با تاکید بر این نکته که ،تهیه
استراتژی توسعه صنعتی ،ضروری است ،به روزنامه
اقتصادسرآمد ،گفت :اســتراتژی توسعه صنعتی به
مجموعهای از جهتگیریهــای بلندمدت گفته می

شود که از یک ســو ،چارچوب و نحوه ارتباط بخش
صنعت کشور با اقتصادجهانی را تعریف میکند و از
سوی دیگر بهطور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین
صنایع و یا گروههای صاحبنفوذ جامعه اثر میگذارد.
این مهم به ویژه در سال مانعزداییها مثاب ه نقشه راهی
است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می کند.
قوانین زیادی در نظام بانکی و اداری کشور وجود
دارد که مانع تولید و سرمایهگذاری میشود
وی در خصوص موانع موجود بر سرراه تولیدکنندگان
داخلــی ،تصریح کــرد :قوانیــن زیــادی در نظام

وزارت امور خارجه آماده کمک به
تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی است

بانکی و اداری کشــور وجود دارد کــه مانع تولید و
سرمایهگذاری میشود .بخشنامههایی که در فواصل
زمانی کوتاه در حوزه تولید و صادرات ،ابالغ میشود
عموم ًا متضاد با توســعه اقتصادی کشــور است که
امیدواریم این موانع به زودی حل شده و دیگر شاهد
چنین مسائلی نباشیم.
سرمایه در گردش مجموعههای تولیدی توسط
دولت تأمین شود
او همچنین بهعنوان یکی از فعــاالن عرصه تولید و
بازرگانی انتظار همراهی و کمک دولت در بخشهای

مختلف را از مطالبات تولیدکنندگان استانی عنوان کرد
و افزود :سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانجات و
کارگاههای تولیدی نسبت به دو سال اخیر افزایش سه
برابری داشته است که با توجه شرایط موجود انتظار
میرود ســرمایه در گردش مجموعههــای تولیدی
توسط دولت تأمین شود.
عوامل درونی وابسته به خود تولیدکننده است
با بیان اینکه عوامل درونی و بیرونی بر فعالیتهای
تولیدکنندگان تأثیر میگــذارد ،افزود :عوامل درونی
وابســته به خود تولیدکننده اســت؛ تولیدکننده باید
عرضه و تقاضا را بســنجد و نســبت به رقبا بهترین
عملکرد را داشته باشــد تا توانایی حضور در بازار را
از دست ندهد.
به نظر میرســد در ســایه همین ابهــام و بی عملی
اســت که صنایع در ایران،قربانی کمبودها میشوند
و در شــرایطی کــه حرکــت چرخ هــای صنعت
میتواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشــد ،قطع
برق صنایع به دلیل فعالیت ماینرها و اســتخراج رمز
ارزها ،ارجح شناخته شــده و این حرکت بی برنامه
تداوم مییابد.از این رو انتظار میرود دولت سیزدهم
نسبت به مشخص کردنجایگاه صنعت در اقتصاد ایران
هر چه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامهای دقیق
نســبت به اولویتبندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه
برای سالهای پیشرو روشن باشد.
در این شرایط ســایر بخشها از جمله سیاستگذاران
حوزه انرژی با دریافت دقیق مســیر حرکت ،خود را
با وضعیت ترسیم شــده تطبیق داده و الزم است فضا
را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند .مهمترین
دســتاورد این اقدام مهار تورم افسارگسیخته ،ایجاد
اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و
معیشتی در جامعه خواهد بود .تالش شده تا در این
کارگروههای تشکیل موانع تولید احصا سپس با ارائه
تسهیالت الزم و یا حل مشکل با دیگر نهادها کمک
شود تا اشــتغال افراد در واحدهای نیمه فعال کشور،
سرپا باقی بماند.

تولید
معاون وزیر تعاون:

دولت تمامقد به دنبال کاهش
موانع تولید است
معاون روابط کار وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :دولت سیزدهم تمام
قد به دنبال کاهش موانع تولید است و در این راستا از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید و بانکها استفاده میشود.به گزارش اقتصادسرآمد ،علی حسین
رعیتیفرد روز سهشنبه در آیین رونمایی از استارت تولید داخل خودروهای فیدلیتی ،تارا
و شاهین در شرکت ایسکرا اتو الکتریک کاشان افزود :دولت به عنوان تسهیلکننده در کنار
تولدکنندگان و کارفرمایان عالوه بر تالش برای رفع موانــع تولید ،به دنبال فراهم کردن
زیرساختها به منظور بهبود شرایط کسب و کار اســت .به گفته وی ،وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی نیز به عنوان یکی از شریکان اجتماعی صاحبان صنایع و کارخانهها برای
بهبود تولید تالش میکند و مانعهای موجود را با کمک ادارهها و دســتگاههای مختلف
رفع کند.وی ادامه داد :به طور حتم تولدیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند
و نباید اجازه داده شــود چرخ تولد کارخانه و مرکز تولیدی که نیاز کشور در حوزه های
مختلف تامین می کند متوقف شــود و عالوه بر اینکه ما را نیازمند واردات می کند بتواند
مشکالتی هم برای ما ایجاد کند.وی تصریح کرد :دولت تمام قد تالش میکند موانع تولید
را به حداقل برساند و بر این پایه از ظرفیت ستاد تسهیل و منابع بانکها استفاده میشود.
مدیرعامل شرکت ایســکرا اتوالکتریک نیز گفت :هرچند دولت سیزدهم در تالش برای
رفع مشکلهای تولیدکنندگان است اما این مشکلها ریشــهای و رفع آنها زمانبر است.
امیرحســین جاللی افزود :تولیدکنندگان در صف مقدم جنگ اقتصادی تحمیل شــده به
کشورمان در صف مقدم هستند و از مسووالن انتظار میرود با درک شرایط ،بیش از پیش
به بهبود شرایط کسب و کار کمک کنند.وی با اشاره به اینکه قطعههای رونمایی شده جدید
است و تاکنون در کشور تولید نمیشد ،اضافه کرد :دینام بر پایه نیاز خودرو و دستوری که
از رایانه می گیرد برق خودرو مورد نیاز خودرو را تامین میکند؛ استارت خودرو هم قویتر
شده و موتور فن هم به عنوان خنککننده رادیاتور با طراحی جدید تولید شده است.معاون
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پس از رونمایی از سه محصول شرکت دانش بنیان ایسکرا
از بخشهای مختلف این شرکت زیرمجموعه گروه قطعه سازی کروز بازدید کرد.فعالیت
شرکت ایسکرا اتوالکتریک ایران از سال  ۱۳۷۸آغاز شده و اکنون محل کارخانه در زمینی به
مساحت  ۳۰هزار مترمربع در شهـرک صنعتـی امیر کبیر کاشان واقع است.در این مجموعه
نزدیک به  ۵۰۰نفر به طور مستقیم و حدود  ۱۰۰نفر به صورت غیرمستقیم شاغل هستند.
شرکت ایســکرا طراح و تولید کننده انواع دینام خودروهای سواری و نیز انواع استارت
موتورهای احتراقی تا ظرفیت  ۲لیتر اســت که در مجموع  ۲۰محصول تولید می کند.تیم
تحقیق و توسعه و طراحی فرایند ایسکرا متشکل از  ۳۵نفر دانشآموختگان دانشگاه صنعتی
شریف ،تهران ،علم و صنعت و سایر دانشگاه های معتبر کشور از مقطع کارشناسی ارشد
تا دکترا هستند.ایســکرا به عنوان یکی از مهمترین تامینکنندگان استارت و دینام خطوط
تولید خودروهای داخلی ،در سال های فعالیت خود موفق به اخذ گواهینامههای متعددی
از جمله استاندارد مدیریت کیفیت  ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ ،IATF۱۶۹۴۹:۲۰۱۶شده است.

تشریح سیاست های مهم دولت در حمایت از تجار و بازرگانان

تدوین سازوکارهای رفع تعهد ارزی
برای بازگشت ارزصادراتی

رئیس کل سازمان توســعه تجارت ضمن تشریح سیاســت های مهم دولت
در حمایت از تجار و بازرگانان ،گفت :ســازوکارهای تدوین شده برای رفع
تعهد ارزی ،فرایند بازگشــت ارز صادراتی را تســهیل کرده است.به گزارش
اقتصادســرآمد ،علیرضا پیمان پاک در گفتوگو با مهر اظهــار کرد :یکی از
بحثهای اصلی در مورد صادرکنندگان وضعیت رفع تعهد ارزی است؛ بسیاری از فعاالن
اقتصادی به این شیوه اعتراض داشتند اما ما سازوکارهایی چیدهایم تا نحوه رفع تعهد ارزی
کام ً
ال متنوع شــود .در حال حاضر  ۹روش برای بازگشت ارز صادراتی داریم که از جمله
آنها میتوان به فروش ارز در ســامانه نیما ،واردات در مقابل صادرات خرد ،واگذاری ارز
پروانه صادراتی ،فروش ارز در ســنا ،تهاتر ارزی ،صادرات ریالی تائید شده (برای سال
 ،)۹۷پرداخت بدهی ارزی و … اشاره کرد .در حال حاضر صادرکنندگان (غیر از صادرات
ریالی که برای سالهای قبل بوده اســت) به هر روشی که بخواهند بدون سقف میتوانند
ایفای تعهد کنند.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود :همچنین مصوبه دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی را برای بحث تهاتر گرفتهایم تا از این طریق سازمان توسعه تجارت
بحث تهاتر را تسهیل کند .بنابراین صادرکننده با این شرایط باید ارز را بیاورد.وی ادامه داد:
موضوع دیگر مدنظر رئیس جمهوری اصالح فرایند صدور کارت بازرگانی است .کسانی
باید کارت بازرگانی بگیرند که اعتبارسنجی شده باشند و خود بخش خصوصی آنهایی که
صادرکننده واقعی نیستند ،از مجموعه خود خارج کند.پیمان پاک گفت :کارتهای بازرگانی
و صادرکنندگان اعتبارسنحی میشوند و همان مالکی برای تمدید کارت میشود.معاون
وزیر صمت افزود :بحث دیگر تجدید نظر در صدور کارت بازرگانی است که با کمک اتاق
بازرگانی در حال انجام است تا کسانی که صادرکننده و بازرگان واقعی هستند و انگیزههای
دیگری ندارند ،کارت بازرگانی بگیرند .وی اظهار کرد :همچنین هر صادرکنندهای به میزانی
که افزایش صادرات را نسبت به سال گذشــته تجربه کند ،از سقف باالتری برای واردات
برخوردار خواهد شد.معاون وزیر صمت گفت :شرط ســقف و سابقه برای واردات این
دسته از صادرکنندگان از ابتدای سال  ۱۴۰۱برداشــته خواهد شد.پیمان پاک به وضعیت
مشوقهای صادراتی نیز اشاره کرد و افزود :هنوز برای مشوقهای صادراتی مبلغی از سوی
سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده نشده است اما تمام تالش ما این است که این مبالغ
را بگیریم .البته باید کســری بودجه دولت را نیز در نظر داشته باشیم.وی ادامه داد :در این
رابطه چه تسهیالت  ۲هزار میلیارد تومانی که از منابع صندوق توسعه محقق شده و چه یک
میلیارد یورویی که بابت اعتبارخریدار باید به صادرکنندگان بدهیم را هدفمند خواهیم کرد.
در این راستا با بانکها توافق میکنیم تا صادرکننده برتر اولویت قرار گیرد .فرصت بسیار
مناسبی است که صادرکنندگان بتوانند با نرخ  ۲.۵درصد از تسهیالت اعتبار خریدار بهرهمند
شود.پیمان پاک ادامه داد :امسال برای انتخاب صادرکننده نمونه نیز این مسائل را مالک قرار
دادهایم که البته ارزیابیها نیز نشــان میدهد که تعداد صادرکنندگان دانش بنیانی افزایش
یافته است.

پیشنهاد بررسی طرح عدم پلمب شرکتهای تولیدی در مجلس

مجلسآماده رفع
موانعتولیداست

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اســامی از پیشنهاد بررسی
طرح عدم پلمب شرکتهای تولیدی در مجلس خبر داد و گفت :تصویب این
طرح نتایج مثبت اقتصادی و اجتماعی بسیار خوبی برای دوام تولید و اشتغال
و حیات واحدهای تولیدی خواهد داشت.به گزارش اقتصادسرآمد ،عزت اهلل اکبری تاالر
پشتی ،در جمع مدیران ایران ترانسفو و در تبیین عملکرد شرکت ایران ترانسفو در شرایط
تحریم و کرونا ،اظهار داشت :اعتقاد دارم اگر در تمام حوزه ها در کشور به افراد اجازه تولید
دهیم دیگر تحریم معنایی نخواهد داشــت و تحریم ها را زیر پا خواهیم گذاشت.رئیس
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ایران ترانسفو شرکتی برند
و دارای مجموعه و تیمی منسجم ،مدیریت خوب با دید و بینشی وسیع و آینده نگر است،
افزود :عملکرد خوب شرکت در توسعه محصول و تولید و اشتغال را نتیجه این وضعیت
قلمداد کرد که مصداق بــارز آن ابراز رضایت مقام معظم رهبری از عملکرد شــرکت در
ارتباط تصویری معظم له با این مجموعه صنعتی در سال  ۹۹میباشداین نماینده مجلس
فرمایشــات راهبردی و مدبرانه مقام معظم رهبری را رمز پایداری و مقاومت و استقالل
کشور در شــرایط بحران دانست و اشاره کرد :دولت ســیزدهم و شخص رئیس جمهور
مشتاق خدمت به مردم و کشور است و همراهی سه قوه تحت امر رهبری عزیز را بهترین
فرصت توسعه و تعالی کشور عنوان کرد.وی با بیان اینکه ایران ترانسفو شرکتی است که
رشد بازار صادراتی مناسبی دارد و نیز توانســته نیاز داخلی کشور را در حد باالیی پاسخ
دهد ،اظهار داشت :بنابراین دولت و دستگاههای دولتی باید مساعدت کنند و مانع و سدی
در مسیر فعالیت این شرکت و ســایر تولیدکنندگان ایجاد نکنند و اگر تولید داخل وجود
دارد از هرگونه واردات اکیدا و تحت هر عنوان ممانعت شــود .این حمایتها در شعار و
عمل باید یکسان باشد و با ادبیات دولت گذشــته با صنعتگران رفتار نشود.اکبری ارتقای
دانش در شرایط تحریم را با مشــارکت دهی و بهرهمندی از خدمات شرکتهای دانش
بنیان داخلی امری ضروری دانست و بیان کرد :در این صورت هست که با توانمندسازی
و خودباوری ،تحریم را شکست خواهیم داد.رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه با
اشاره به اینکه مجلس نیز آماده است به دولت برای پیشرفت و آبادانی کشور کمک کند و
تولیدکنندگان میتوانند از ظرفیتهای قانونی مجلس در نظارت و قانونگذاری برای رفع
موانع تولید استفاده کنند ،اظهار داشت :هر کجا که قانون مانع و سدی در مسیر تولید باشد،
مجلس حاضر است آن قانون را لغو و قانون دیگری را جایگزین کند.وی افزود :با حضور
در شرکتهای تولیدی و مطالعات و بازدیدهای میدانی بنا دارم از نزدیک از مشکالت آنها
مطلع شده و در راستای رفع آن تالش خواهم کرد.اکبری در رابطه با مطالبات شرکتهای
تولیدی از دولت افزود :پیشنهادی به دولت ارائه دادهایم که ساز و کاری تشکیل داده و در
این فرآیند یک موسســه یا بانک را قرار دهد و زمانی که دولت با مشکل مالی مواجه شد،
سریعا در خواست کمک مالی از این موسســات و بانک ها برای پرداخت بدهی خویش
استفاده کند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه بر آمادگی
دستگاه دیپلماســی و نمایندگیهای جمهوری اسالمی
ایران در خارج از کشــور برای کمک به رفع مشکالت و
توسعه صادرات محصوالت دارویی و تجهیزات پزشکی
تاکید کرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،در نشستی با حضور
مهدی صفری معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور
خارجه ،پیمان پاک معاون وزیر صمت و رئیس ســازمان
توسعه تجارت نمایندگان ســازمان غذا و دارو ،معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری و مدیران  ۲۶تشکل
و شــرکت بزرگ تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشــکی
مشکالت و مسائل تولید کنندگان دارو تجهیزات پزشکی
بررسی شد.در این نشســت موانع موجود برای صادرات
تولیدات این شــرکتها و راهکارهای تسهیل این روند،
باالخص راههای مساعدت وزارت امور خارجه و معاونت
دیپلماسی اقتصادی برای کاستن از این موانع و همکاری
برای توســعه صادرات محصوالت دارویی و تجهیزات
پزشکی را مورد بررسی قرار گرفت.مهدی صفری معاون
دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در این نشست با
بیان اینکه وزارت امور خارجه در زمینه معرفی محصوالت
شــرکتهای ایرانی در ســایر کشــورها ،توجه به تهاتر
محصوالت ایرانــی در فرآیند صــادرات و ایجاد زمینه
های قانونی فعالیت شرکتهای ایرانی در سایر کشورها
اقدامات الزم را انجام داده است ،بر آمادگی وزارت امور
خارجه و نمایندگیهــای جمهوری اســامی ایران در
خارج از کشــور برای کمک به رفع مشکالت و توسعه
صادرات محصوالت دارویی و تجهیزات پزشکی تاکید
کرد.پیمان پاک رییس سازمان توسعه تجارت هم ضمن
اعالم آمادگی این سازمان و وزارت صمت برای مساعدت
جهت رفع موانع صادرات این نوع محصوالت پیشنهاداتی
را مطرح کرد.همچنین در این نشست روسای سندیکاها
و مدیران عامل شــرکتها و صاحبــان صنایع داروهای
انسانی ،داروهای نانوتک ،تولیدکنندگان داروهای مکمل،
تولیدکنندگان تجهیزات پزشــکی و مواد اولیه دارویی و
شیمیایی در این نشست مهمترین موانع و چالش های پیش
روی صادرکنندگان این حوزه را مطرح کردند .همچنین
نشست ترانزیت دریایی-ریلی به ریاست مهدی صفری،
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور
نمایندگان بخشهای دولتــی و خصوصی حوزه حمل و
نقل ریلی و دریایی کشور برگزار شد.

کاهش ۱۲درصدی واردات شکر با افزایش
تولید داخل

مدیرکل هماهنگــی توزیع و فروش شــرکت بازرگانی
دولتی ایران گفت :در هشت ماه نخســت امسال حدود
 ۷۵۸هزار تن شکر خام وارد کشور شده است که به دلیل
افزایش تولید داخلی ،این مقدار نســبت به مدت مشابه
سال گذشته ،کاهشی  ۱۲درصدی داشته است.به گزارش
اقتصادســرآمد ،حجت براتعلی اظهار داشت :در هشت
ماه نخســت امسال  ۷۵۸هزار تن شــکر خام وارد کشور
شده است که سهم بخش خصوصی از این رقم  ۷۰هزار
تن بوده است.مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت
بازرگانی دولتی ایران افزود :واردات شکر در هشت ماهه
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۲درصد
کاهش دارد که دلیل آن افزایش تولیدات داخلیِ (چغندر
قند) است.وی گفت :تا بیستم آبان ماه ،یک میلیون و ۱۷۸
هزار تن نیشکر تحویل کارخانجات تولید شکر شده است
که به میزان مدت مشابه سال گذشــته است اما نسبت به
سال  ۶۰ ،۹۸درصد رشد دارد.مدیرکل هماهنگی توزیع
و فروش شــرکت بازرگانی دولتی ایران افــزود :از این
میزان نیشکر تحویلی به کارخانجات ،بیش از  ۷۰۰هزار
تن شکر استحصال خواهد شــد که پیشبینیهای تولید
در این بخش را محقق خواهد کرد.براتعلی گفت :ســطح
عرضه محصول از مناطق جنوب کشــور به سایر نقاط در
هفتههای آینده افزایــش خواهد یافت که به تثبیت قیمت
شــکر در بازار کمک میکند.مدیرکل هماهنگی توزیع و
فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :با برنامهریزی
خوب برای تولید داخلی و واردات مناســب این کاال ،در
حال حاضر وضعیت موجودی شــکر کشور در شرایط
مطمئن قرار دارد.

تکنولوژی جدید سایپا برای تسریع
در تولید خودرو

پروژه ساخت ربات های پاشش اتوماتیک رنگ خودرو
در ســایپا با هدف فراهــم کردن امکانــات رنگ آمیزی
کامال اتوماتیک ســقف بدنه انواع خودروهای دو رنگ
با رنگی متفاوت از دیگر قســمت بدنه ،به اتمام رسید.به
گزارش اقتصادســرآمد ،گروه خودروساری سایپا موفق
باشد با وجود تحریم و شــیوع ویروس کرونا در کمتر از
 ۴ماه پروژه ساخت ماشــین های پاشش اتوماتیک رنگ
خودرو را عملیاتی کند .بر این اســاس ظرفیت تولید این
مجموعه فناورانه متناسب با اقبال بازار به محصوالت دو
رنگ تا  ۴۰دستگاه در ســاعت قابل افزایش است.در این
پروژه صدردصد داخلی دو مجموعه ماشین پاشش کامال
اتوماتیک شامل یک مجموعه برای اجرای الیه رنگ اصلی
و مجموعه دیگر برای اعمال الیه ورنی ســاخته و نصب
شده است.در صورت عدم اجرای این پروژه توسط سایپا،
برای تامین  ۴دستگاه ربات پاشش اتوماتیک رنگ حداقل
یک میلیون یورو نیاز بود ،البته این در شــرایطی است که
کشور سخت ترین تحریم ها را طی می کند و منابع ارزی
بسیار محدود است.از جمله امکانات پیش بینی شده برای
پروژه ساخت ماشین های پاشش اتوماتیک رنگ خودرو
می توان به تعویض کامال اتوماتیک رنگ و قابلیت رنگ
آمیزی سقف بدنه های متوالی به رنگ های متفاوت و بدون
هیچ محدودیتی اشاره کرد.در حال حاضر ،پروژه ساخت
ماشین های پاشش اتوماتیک رنگ خودرو به منظور رنگ
آمیزی ســقف بدنه های شــاهین ،آریا و اطلس است .از
ســوی دیگر تمام خطوط تولید ،اگر خودروی دو رنگ
داشته باشند از مسیر جدید و تخصصی عبور خواهند کرد
که این امر می تواند رضایت بیشتر مشتریان را کسب کند.

