
(+تصاویر)چه گذشت؟ صنعت خودروتخصصی تعمیق ساخت داخل میزدر : گزارش

ها خنثی شدعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: اثر روانی تحریم

ش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه صنعت امسال شروع به پیشرفت و توسعه کرده، اظهار کرد که امسال اثر روانی تحریم            ده و ها خنثی 

.شودها باعث تغییر در بازار نمیصحبتاتفاقات و 



هاي  میلیارد دالري منفی که نتیجه تحریم30دکتر علی آقامحمدي، عضـــو مجمع تشـــخیص مصـــلحت نظام اظهار کرد: تنها راه حل تغییر تراز تجاري 

.گسترده آمریکا است، توسعه تولید داخل است

ــلحت نظام با تاکید بر اینکه   ــخیص مص ــو مجمع تش ــد، ابراز  عض ــت مقطعی باش ــتراتژي قطعی ما در زمینه تولید کاالي ایرانی و رونق تولید قرار نیس اس

.سازي را ارائه کنندامیدواري کرد که قطعه سازان پیشنهادات خود در زمینه داخلی

.زنجیره در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که همه باید به خودکفایی برسند12وي افزود: 

.شودها و اقدامات طرف خارجی باعث بهم ریختگی بازار نمیمدي تصریح کرد: اثر روانی تحریم امسال خنثی شده و مانند گذشته صحبتآقامح

صلحت نظام با بیان اینکه ظرفیت     شخیص م ضو مجمع ت ست، گفت: داخلی    ع شده ا صنعت در نظر گرفته  ست و همه    ها براي خیزش در  سازي اراده ملی ا

.بان آن هستندنهادها پشتی



وزیر صنعت، معدن و تجارت: تعداد خودروهاي ناقص کاهش یافت

هاي بزرگ خبر داد و گفت: هر هفته پنج موضوع در رابطه با خودروسازي شامل آمار تولید،     وزیر صنعت از کاهش تعداد خودروهاي ناقص در خودروسازي  

.شودهاي قابل واگذاري به بنده گزارش میغیرتولیدي و شرکتگزارش تعهدات، خودروهاي کف پارکینگ، واگذاري اموال 

هاي قابل در ســه مرحله اموال و امالك غیرتولیدي، شــرکت99هاي بزرگ تا پایان ســال در خودروســازيکه واگذاريدکتر رحمانی همچنین با بیان این

.ساز تاکید کرداز و قطعهشود، بر لزوم تصحیح رابطه خودروسهاي اصلی انجام میواگذاري و بعد شرکت



.شودقطعه خودرو داخلی می35معاون صنایع وزیر صنعت: 

قطعه خودرو خبر داد که 35سازي  ساز کشور براي داخلی  قطعه32فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، از انعقاد قرارداد بین    

.میلیارد تومان است740ارزش این قراردادها معادل 

.میلیون یورو کاهش خواهد داد85سال حدود سازي قطعات خودرو ارزبري این بخش را در طول یکهاي مذکور در زمینه داخلیوي گفت: اجراي پروژه


