
درحالیکه تولید دام در س��ال جاری افزایش یافته و واردات 
گوش��ت قرمز ادام��ه دارد، قیمت گوش��ت در بازار کاهش 
نیافته و براس��اس جدیدترین آمار ارائه شده توسط وزارت 
صمت، قیمت گوشت گوسفندی طی یک سال گذشته ۶۰ 

درصد گران شده است.
در س��ال جاری تولی��د دام زنده در کش��ور افزایش یافت، 
جلوی قاچاق دام گرفته شده است، واردات گوشت قرمز با 
ارز نیمایی در جریان است و ممنوعیتی بر آن اعمال نشده 
است، بازار تحت نظارت دستگاههای نظارتی مانند سازمان 
تعزی��رات حکومتی و س��ازمان حمایت مص��رف کنندگان 
و تولی��د کنن��دگان و ناظران اتاق اصناف اس��ت اما قیمت 

گوشت قرمز ارزان نمی شود.
بررس��ی آمارهای جدی��د وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
نش��ان می دهد که قیمت هر کیلوگرم گوش��ت گوسفندی 
)مخلوط( در آبان ماه امسال به صورت میانگین به 91 هزار 
و 552 تومان رس��ید که رش��د 59.5 درصدی را نسبت به 

مدت مشابه پارسال نشان می دهد.
اما مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کش��اورزی و دامداران 
اعالم می کنند که با انباش��ت دام مواجه هستیم و دام آنها 

به فروش نمی رسد.
احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور نیز در 
این ارتباط  اظهار داشت: رقمی بالغ بر 3۶۰ هزار رأس دام 
س��بک و س��نگین در واحدهای دامداری انباشت شده که 
به س��بب نبود تقاضا دامداران با مشکالت متعددی مواجه 

هستند.

انتظارات دامداران و سر بی کاله مصرف کننده 
دامداران خواهان توقف واردات گوشت قرمز به کشور و آزاد 
ش��دن صادرات دام زنده هس��تند تا به این صورت بتوانند 
محصول خود را به قیمت باالتری به فروش برس��انند تا به 

قول خودشان مشکل انباشت دام آنها رفع شود.
اما بررس��ی های وزارت صمت نش��ان م��ی دهد که قیمت 
گوش��ت گوسفندی در یک سال گذشته ۶۰ درصد افزایش 
یافته که این به معنی آن است که تولید کنندگان یا عرضه 
کنن��دگان به دالیل مختلفی از جمله کس��ب س��ود مورد 
انتظار، حاضر نش��ده اند که با وجود افزایش تولید و عرضه، 
قیمت ها را به نفع مصرف کنندگان کاهش دهند و در این 

میان تنها سر مردم بی کاله مانده است.
در حال��ی ک��ه دامداران انتظ��ار بازار کامال ب��از را دارند تا 
محصوالت خود را ب��ا قیمت آزاد در بازار داخلی به فروش 

برس��انند و یا با توجه به ما به التف��اوت زیاد نرخ ارز آن را 
ص��ادر کنند، این نکته را در نظر نمی گیرند که محصوالت 
خ��ود را با یارانه دولتی و از جیب م��ردم تولید کرده اند و 
حال می خواهند آن را برای کس��ب س��ود بیشتر به خارج 
کش��ور صادر کنند و یارانه ه��ای عمومی را به خورد دیگر 

کشورها دهند.
نه��اده های دامی ک��ه بخش اصلی هزینه ه��ای دامداران 
را تش��کیل می دهد با ارز 42۰۰ تومانی تامین می ش��ود، 
این امر در راس��تای حمایت از تولید ایرانی اس��ت و اینکه 
محصول نهایی با قیمت کمتری به دس��ت "مصرف کننده 

ایرانی" برسد.

مقصر گرانی گوشت
مقدس��ی رئیس هیأت مدیره انجمن صنف��ی گاوداران در 
این ارتباط اظهارات جالبی ابراز داش��ت و گفت: واسطه ها 

که واردکنن��دگان نیز جزو آن ها هس��تند، نمی گذارند که 
قیمت گوشت قرمز در بازار کاهش پیدا کند. دلیل مقاومت 
در برابر کاهش قیمت گوش��ت قرمز نیز این اس��ت که اگر 
قیمت گوشت گرم کاهش یابد، دیگر کسی گوشت یخ زده 
نخواهد خرید و این واسطه ها و واردکنندگان به خاک سیاه 

خواهند نشست!
رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با 
گالیه های دامداران و انباشت دام آنها  سه سناریو در نظر 
گرفته اس��ت به این صورت که یکی از آنها، کاهش واردات 
ی��ا اجازه دادن صادرات بخش��ی از تولید اس��ت، همچنین 
اعالم کرده که می توان تولید مازاد تقاضای بازار را به صورت 

تضمینی خریداری کرد.
خری��د تضمینی مازاد دامداران منطقی ترین روش اس��ت 
زیرا دولت با خرید و نگهداری این محصول در زمان ازدیاد 
تولید،  آن را در زمانی که بازار نیاز دارد و تولید کم ش��ده 

یا قیمت ها بیش��تر از انتظار گران شده در بازار توزیع می 
کنند که این امر صرفه جویی ارزی نیز به همراه دارد و می 

تواند واردات را کاهش داده یا قطع کند.
ای��ن روش هم از ضرر و زی��ان دامداران جلوگیری به عمل 
می آورد و هم از افزایش قیمت گوش��ت در بازار جلوگیری 
می کن��د همچنان که این روش در تنظی��م بازار مرغ نیز 

جواب خود را پس داده است.

کاهش قدرت خرید مردم
بنابراین عباس کشاورز سرپرس��ت وزارت جهاد کشاورزی 
در نشس��تی در اتاق بازرگانی با موض��وع »رونق تولید در 
بخش کشاورزی و صنایع وابسته«  به کاهش قدرت خرید 
مردم برای خرید گوش��ت قرمز و لزوم حمایت های دولت 
از سبد غذایی  مردم تاکید و اظهار کرد: »برخی می گویند 
که می توانیم ب��ازار را مدیریت کنیم، اما آیا بعد از افزایش 
قیم��ت بنزین توانایی کنترل بازار وجود داش��ت که اکنون 
می خواهید قیمت مرغ را بعد از برداشتن ارز 42۰۰تومانی 

مدیریت کنید.«
وی اف��زود: »در ح��ال حاضر قیمت گوش��ت قرم��ز را نیز 
نمی توانی��م مدیریت کنیم و باعث ش��ده اس��ت که مردم 

توانایی خرید این محصول را نداشته باشند.«
بر این اس��اس منطقی ترین روش کنترل بازار گوش��ت که 
همان خرید تضمینی اس��ت را دامداران زیر س��وال برده و 
ادعا می کنند که دول��ت بودجه الزم برای خرید تضمینی 
این محصول را ندارد و به طوری که مقدسی این طور گفته 
اس��ت که خرید تضمینی به نوعی تحمیل بارمالی به دولت 
اس��ت ضمن اینکه این کار زمانبر است و طول می کشد تا 

آثار آن بر وضعیت بازار مشهود شود.
 آخری��ن خب��ردر این ارتباط، تش��دید ت��الش دولت برای 
جلوگیری از خروج غیرقانونی دام زنده از کش��ور اس��ت به 
ط��وری که محمد قدیری مدیر نظ��ارت بر توزیع کاالهای 
اساس��ی وزارات جهاد کشاورزی در این ارتباط  اظهار کرد 
که از تاریخ 15 دی ماه س��ال ج��اری، صدور گواهی حمل 
بهداشتی – قرنطینه ای برای تردد دام منحصرا جهت دام 

های دارای پالک صورت می گیرد.
این امر به معنی آن است که هر گونه جابه جایی دام بدون 
پالک در کش��ور به معنی قاچاق کاال اس��ت و نشان از آن 
دارد که دولت کماکان مصمم به جلوگیری از خروج دام از 
کش��ور اس��ت و تحت تاثیر فضا سازی های رسانه ای برای 

آزادسازی صادرات دام قرار نگرفته است.  تسنیم 

ابالغ سقف های جدید تسهیالت اوراق 
مسکن به شعب بانک مسکن

مدیر عامل بانک مسکن بخشنامه سقف های جدید 
تسهیالت خرید اوراق مسکن را تشریح کرد.

گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، ابوالقاسم 
رحیمی انارکی در نشس��ت خبری صبح امروز خود 
با خبرنگاران با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و 
اعتبار برای افزایش س��قف تسهیالت خرید مسکن 
گفت: بر اس��اس این مصوبه و در راس��تای افزایش 
اثربخشی تس��هیالت خرید مسکن نسبت به ارزش 
امالک مسکونی و تسهیل در شرایط خانه دار شدن 
مردم در ش��هرهای مختلف کشور، سقف تسهیالت 

از محل اوراق مسکن افزایش پیدا کرد.
 س��قف تسهیالت خرید و س��اخت مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
در ش��هر تهران، مراکز اس��تان ها و شهرهای باالی 
2۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق، در تسهیالت 
انفرادی به ترتیب 1۰۰، 8۰ و ۶۰ میلیون تومان و 
در تس��هیالت زوجین به ترتیب 2۰۰، 1۶۰ و 12۰ 

میلیون تومان شده است.
مدیر عامل بانک مس��کن افزود: سقف های جدید 
تس��هیالت اوراق مس��کن به واحدهای مسکونی با 
حداکثر قدمت 25 س��ال س��اخت تعلق می گیرد 
ام��ا در امالک با قدمت بیش از 25 س��ال س��اخت 
و حداکثر تا 3۰ س��ال، س��قف تس��هیالت در شهر 
تهران، مراکز اس��تان ها و شهرهای باالی 2۰۰ هزار 
نفر جمعیت و سایر مناطق در تسهیالت انفرادی به 
ترتیب 8۰، ۶۰ و 4۰ میلیون تومان و در تسهیالت 
زوجی��ن نیز ب��ه ترتی��ب 1۶۰، 12۰ و 8۰ میلیون 
تومان است.رحیمی انارکی درباره بخش دیگری از 
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار گفت: همچنین سقف 
تسهیالت جعاله تعمیر یا تکمیل هر واحد مسکونی 
از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 

مسکن، 4۰ میلیون تومان تعیین شده است.

 دهمین نمایشگاه بین المللي 
معماري،آوردگاه بیش از 220 شرکت 

داخلی و خارجی
دهمین نمایشگاه بین المللي معماري،دکوراسیون 
داخلي وخانه مدرن )میدکس( از 24 تا 27 دی ماه 
در محل دائمی نمایش��گاههای بی��ن المللی تهران 
برگزار می شود،نمایشگاهی که در آن بیش از 22۰ 
ش��رکت داخلی و خارجی، نوین تری��ن تولیدات و 

خدمات خود را ارائه می کنند. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی نمایش��گاه: عبدالکریم 
جالل��ی رئیس س��تاد برگزاری دهمین نمایش��گاه 
بی��ن الملل��ي معماري،دکوراس��یون داخلي وخانه 
م��درن )میدکس(گف��ت: در این نمایش��گاه 212 
ش��رکت داخلی از جای جای کشورمان و 8 شرکت 
خارج��ی از کش��ورهای آلمان، ک��ره جنوبی،ایتالیا 
، بلژیک،فرانس��ه و چین حضور خواهند داش��ت و 
جدیدترین صنایع، تجهی��زات، تولیدات و خدمات 
خود را ارائ��ه و در معرض دید عالقمندان قرار می 

دهند.
وی اف��زود: در دهمی��ن نمایش��گاه بی��ن الملل��ي 
معماري،دکوراس��یون داخل��ي وخان��ه م��درن که 
تلفیق��ی از دانش، هن��ر و صنعت اس��ت، عالوه بر 
شرکت های خصوصی؛ برخی سازمان ها و دستگاه 
های دولتی و خصولتی هم توانمندی های خود در 
حوزه ه��ای مختلف طراحي و مش��اوره معماري و 
دکوراسیون داخلي و همچنین آخرین دستآوردها 
و تولیدات حوزه های نانوتکنولوژي و بیوتکنولوژي 

را ارائه خواهند کرد. 
جاللی اضافه کرد: در این نمایشگاه همچنین انواع 
خانه پیش س��اخته، نورپردازی و هوشمند سازی، 
تکنولوژی های نوین تاسیسات، مبلمان و تجهیزات 
مرب��وط ب��ه فضای ب��از، تجهی��زات دکوراس��یون 
داخل��ی، انواع پ��رده، کاغذ دیواری، پوش��ش های 
تزئینی،ل��وازم ویژه دکوراس��یون و تزئینی، مبلمان 
ورزش��ی و تفریحی، انواع لوازم الکترونیکی ش��امل 
هوشمندس��ازی، سیس��تم های کنترل از راه دور، 
سیس��تم ه��ای ایمنی س��اختمان، سیس��تم های 
پاالیش��ی م��واد و دیگر محصوالت و ط��رح ها، به 

معرض نمایش گذاشته می شود.

اخبار

وزیرصنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره ب��ه اینکه اقتصاد 
مقاومت��ی 5 راهب��رد دارد گفت: رش��د صنعت پارس��ال 
منفی 9.5 درصد بوده اس��ت اما امسال تا آخر شهریور به 
مثبت ۰.4 درصد رس��ید. رضا رحمانی،وزیرصنعت،معدن 
و تجارت درباره بررس��ی وضعیت صادرات و فعالیت های 
حوزه صنعت با تسلیت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی 
گفت: ش��هادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تسلیت می 
گویم، شهدا الگویی برای جامعه هستند که با الگو برداری 

از آنها در مسئولیتها و کارها می توانیم موفق باشیم.
 وزیرصنع��ت، معدن و تجارت بیان ک��رد: تالش ما این 

اس��ت که بتوانیم در شرایط جدید با روحیه جهادی و از 
جان گذشتگی، منافع شخصی و گروهی را کنار بگذاریم 
و با تمام وجود به مردم و کشور خدمت کنیم.این جلسه 

بسیار کیفی بود، مشورت های خوبی انجام شد.
 رحمان��ی افزود: اقتص��اد مقاومتی 5 راهب��رد دارد که 
یک��ی از آنها مردمی بودن اس��ت و تعاون��ی ها مصداق 
مردمی بودن هس��تند که مق��ام معظم رهبری هم روی 
این موضوع تاکید داشته اند.علی رغم ایجاد تشکل های 
جدی��د، اما تعاونی ها همچنان می توانند جایگاه خود را 

حفظ کنند.  شاتنا 

وزیرصنعت، معدن و تجارت مدعی شد؛
رشد مثبت صنعت 

مدیرعام��ل بان��ک مس��کن از پرداخ��ت وام  75 و 1۰۰ 
میلیون تومانی برای ساخت واحدهای طرح ملی مسکن 
خبر داد و گفت: به س��ازندگان از محل اوراق حق تقدم 

3۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می شود.
  ابوالقاسم رحیمی انارکی به تشریح کلیات افزایش سقف 
وام خری��د مس��کن از محل اوراق حق تق��دم پرداخت و 
اظه��ار کرد: بانک مس��کن طی حیات خود در 8۰ س��ال 
اخیر تاثیرات بسیار خوبی را برای تامین مالی خانوارهای 
متوس��ط به پایین داشته اس��ت. در 81 سال اخیر تامین 
مالی خرید و احداث 1۰ میلیون واحد مس��کونی توس��ط 

بانک مس��کن انجام شده است. وی با بیان این که حدود 
یک میلیون واحد از این تعداد قبل از انقالب تا س��ال 58 
اتفاق افتاده است، افزود: طی 41 سال اخیر نیز تامین مالی 
9 میلیون واحد مس��کونی توس��ط بانک مسکن عملیاتی 
شده است.  هم اکنون تعداد شعب بانک نیز ۶ برابر و تعداد 

کارکنان نیز به همین میزان افزایش یافته است.
وی با اش��اره به این که بانک مسکن تاثیر مستقیمی در 
تامین یک س��وم خانوارهای کش��ور داشته است، گفت: 
در حوزه مس��کن روستایی حدود 5۰۰ هزار واحد تامین 

مالی شده و تسهیالت پرداخت شده است. تسنیم 

مدیرعامل بانک مسکن خبرداد؛
افزایش وام ساخت مسکن به ۳۰۰ میلیون تومان

�پیدا کنید گران فروش را 
در هیاهوی ناظران مدعی؛

گزارش
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مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی 
نفت مطرح کرد؛

 نیازآمریکا به نفت خاورمیانه 
در بلند مدت 

مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت 
ایران گفت: آمریکا در بلندمدت به دلیل اتمام 
ذخایر نفت خام در مراکز تولید خود به نفت 

خام منطقه خاورمیانه نیازمند خواهد شد.
  س��ید محس��ن قمصری افزود: ب��ا توجه به 
می��زان مصرف کنونی در کوتاه مدت و میان 
مدت نیاز آمریکا به نفت خام غرب آس��یا تا 

حدودی نسبت به س��ال های گذشته کمتر 
شده اما روند مصرف و تولید نفت خام بیانگر 
اینس��ت که نیاز ب��ه نفت خ��ام در آینده با 

افزایش روبرو خواهد شد.
وی ضم��ن اش��اره ب��ه اینک��ه آمریکاییها با 
داش��تن تکنولوژی توانس��ته ان��د نفت خام 
تولید کرده و بخش��ی از نی��از خود را تامین 
کنند، اظهارداشت: میزان تولید نفت خام در 
کش��ور مزبور مداوم نخواهد بود و با توجه به 
پیش بینی های ص��ورت گرفته در آینده به 

نفت منطقه نیازمند خواهد شد.
مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت 
ایران ادامه داد: پیش بینی می ش��ود طی دو 
دهه آینده ذخایر مخازن نفت خام موجود در 
دنیا روندی نزولی داش��ته باشد و یا اینکه در 
برخی مراکز تولید متوقف ش��ود. وی افزود: 
بنابرای��ن منطقه غرب آس��یا در آینده نفت 
خام مورد نیاز دنیا را تامین خواهد کرد مگر 
اینکه روند مصرف و تقاضا برای طالی سیاه 

با وجود تکنولوژی عوض شود.  تسنیم 

 رئیس سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد؛
 افزایش حقوق کارکنان بصورت 

پلکانی معکوس
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، گفت: عالوه 
ب��ر افزایش 15 درصدی با اس��تفاده از روش 
پلکان��ی نزولی حقوق کارکنان به کف حقوق 

در نظر گرفته شده افزایش پیدا می کند.
  محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بوجه 
درباره افزایش پلکانی حقوق کارمندان، گفت: 
به صورت متوسط منابع افزایش 15 درصدی 
حقوق کارمندان دولت در الیحه بودجه سال 

99 دیده شده است اما سناریوی برای عملکرد 
افزایش حقوق پلکان��ی کارمندان نیز در نظر 
گرفته ای��م. نوبخت در ادام��ه افزود: به صورت 
مثال در راه کار افزایش پلکانی حقوق کارکنان 
دولت کف حقوق 3 میلیون تا 2 میلیون 7۰۰ 
هزار تومان در نظر گرفته می ش��ود که باید به 
صورت پلکانی نزولی افرادی که کمتر از میزان 
مشخص شده حقوق دریافت می کنند به این 

حداقل برسند.
وی ادامه داد:حقوق افرادی که بیش از سقف 
تعیین شده است 12 درصد افزایش پیدا کند 
و 3 درصد دیگر به حقوق افرادی که زیر سقف 

مشخص شده است تخصیص داده شود.
نوبخت با بیان اینکه سناریو های متفاوتی را در 
نظر داریم که در کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
سال 99 درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: 
ه��ر تصمیمی ک��ه در زمین��ه افزایش پلکانی 
حق��وق کارکنان در کمیس��یون تلفیق الیحه 
بودجه و صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار 

بگیرد اجرا می کنیم.  خانه ملت 

عضو کمیسیون تلفیق مجلس انتقاد کرد؛
ناعدالتی در برابری مالیات دهی 

نجومی بگیران و کم درآمدها  
عضو کمیس��یون تلفیق مجل��س گفت: نباید 
درصد مالی��ات افرادی ک��ه 3 میلیون حقوق 
می گیرند ب��ا افرادی ک��ه 21 میلیون حقوق 
می گیرند، یکس��ان باشد. قرار دادن این طیف 
از حقوق ها در یک پله مالیاتی درس��ت نیست 
و بای��د اصالح ش��ود. حمیدرضا فوالدگر عضو 
کمیسیون تلفیق مجلس با موضوع مصوبه این 
کمیسیون درباره شیوه محاسبه مالیات پلکانی 

بر درآمد کارمندان گفت: مصوبه کمیس��یون 
تلفیق قطعا باید اصالح ش��ود. تبصره ۶ و 12 
الیح��ه بودجه 99 ک��ه به ترتی��ب مربوط به 
مالیات  و حقوق ها هستند باید در کنار یکدیگر 

مورد بررسی و رای گیری قرار گیرند.
وی ادام��ه داد: دولت به دنب��ال تصویب بند 
»ال��ف« تبص��ره ۶ الیحه بودج��ه 99 که در 
آن به دریاف��ت مالیات به ص��ورت پلکانی از 
1۰ تا 35 درصد تاکید ش��ده بود. کلیت مدل 
مذکور خوب و در راستای عدالت است. البته 
نقدهای��ی هم به م��دل مالی��ات پلکانی وارد 
می شد. منتقدین مدل مذکور معتقد بودند که 
در م��دل پلکانی، نتیجه طوری رقم می خورد 
ک��ه بعضی از صن��وف مالی��ات 35 درصدی 
می دهند بدون آنکه حقوق آن ها افزایش یابد.

فوالدگ��ر تصریح ک��رد: نبایددرص��د مالیات 
اف��رادی ک��ه 3 میلیون حقوق م��ی  گیرند با 
اف��رادی ک��ه 21 میلیون حق��وق می گیرند، 
یکسان باشد. قرار دادن این طیف از حقوق  ها 

در یک پله مالیاتی درست نیست.  فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

یک��ی از عملکرده��ای مثب��ت ای��ن روزهای 
خودروس��ازان، افزای��ش تیراژ روزان��ه تولید 
و تکمیل جه��ت تجاری س��ازی خودروهای 
ناقص موج��ود در کف کارخانه ها اس��ت که 
باعث بلوکه ش��دن حجم زیادی از سرمایه در 
گ��ردش آن ها ش��ده بود. در آب��ان و آذر ماه 
سال جاری بیش از 1۰۰ هزار خودروی ناقص 
در کارخانه های خودروس��ازان بزرگ کش��ور 
وجود داش��ت که با همت قطعه سازانی مانند 
ش��رکت کروز قطعات مورد نی��از تامین و به 
صاحبانش تحویل داده شد که این امر کمک 
زیادی ب��ه بهبود بازار خودرو کرد و از التهاب 

آن کاست.
علی یوس��فی مدی��ر فروش ش��رکت صنایع 
تولیدی کروز با اش��اره ب��ه عملکرد این بنگاه 
اقتصادی در زمان تحریم های ظالمانه آمریکا 

برای تامین قطعات خودروهای در کف مانده 
کارخان��ه های خودروس��ازی گفت:با ش��روع 
تحریم ه��ا، به دلیل قطع همکاری ش��رکای 
خارجی و ایجاد محدودیت در تامین قطعات، 
کروز گام های موثری در مسیر پویش داخلی 
س��ازی برداش��ته و هنوز این حرکت جهادی 
ادامه دار اس��ت. این اصل سبب داخلی سازی 
بسیاری از قطعات پیش��رفته خودرو، کاهش 
ارزبری و میزان وابس��تگی به خارج از کش��ور 

شده است.
وی ب��ا بیان برنام��ه های کروز ب��رای تامین 
قطعات خودروهای پیش فروش شده ی اخیر 
خودروسازان با موعد تحویل 99 تصریح کرد: 
ب��ا توجه به الزامات خاص اس��تانداردی برای 

محصوالت خودرویی موعد تحویل س��ال 99، 
کروز عالوه بر انجام نهایت همکاری در س��هم 
تامی��ن توافقی قطعات، دس��تیابی به الزامات 

استانداردی آالیندگی یورو 5، کنترل پایداری 
الکترونیکی )ECS( و... را در دستور کار خود 
قرار داده و از ابتدای س��ال آتی قابلیت تامین 
قطعات مربوطه را مطابق الزامات اس��تاندارد 

دارد.
مدیر فروش کروز با اش��اره ب��ه افزایش تیراژ 
تولیدی قطعات بیان کرد: با توجه به افزایش 
اخی��ر تیراژ روزان��ه ایران خودرو و س��ایپا از 
25۰۰ به حدود 38۰۰ دس��تگاه، کروز برای 
کلیه قطعات تولیدی خود متناسب با افزایش 
برنام��ه تولید خودروس��ازان، افزایش تولید را 

مبنای کار خود قرار داده است.
وی با اشاره به توانایی کروز در افزایش سطح 
تولید خود نس��بت به زم��ان تحریم ها گفت: 

با اعالم افزایش س��رعت تولید خودروس��ازان 
اگ��ر آن ها ب��ه ظرفیت س��االنه 1/5 میلیون 
دستگاه دس��ت یابند، کروز هم بنا به نیاز آن 
ها برای تامین قطعات، ظرفیت تولید خود را 
افزایش خواهد داد. یوس��فی در خصوص روند 
داخلی سازی قطعات توسط کروز اظهار کرد: 
کروز تاکنون توانس��ته بیش از صدها قطعه از 
قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان 
که در گذشته از خارج تامین می شد، با عمق 
س��اخت داخل و دانش مهندسان این شرکت 
بومی سازی کند، همچنین بیش از 1۰ قطعه 
دیگ��ر نیز در حال تس��ت و ده ه��ا قطعه نیز 
طراحی آن ش��روع شده اس��ت که درصورت 
موفقیت در آزمایشات نهایی، این قطعات نیز 
پ��س از تولید انبوه در اختی��ار خطوط تولید 

خودروسازان قرار خواهند گرفت.

کروز با افزایش ظرفیت تولید خودروسازان بیشترین سهم را در تامین قطعات دارد


