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ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮزاﻧﯿﺎن ،در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰار ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻮﺷﺖاﻓﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وارداﺗﯽ در ﺑﺎزار
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در ﺑﺎزار راﮐﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰار
و ﻟﻮازم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود 30
درﺻﺪ از ﻧﻮﺷﺖاﻓﺰار در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود 40
ﺗﺎ  45درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ
از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮدﻫﺎی ﺣﺪود 25
درﺻﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻮد ﺑﺎﻻی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮدی ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد و ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ را از آﻧﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻓﺮزاﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اواﯾﻞ دﻫﻪ  ،70ﮔﻔﺖ :در آن ﻣﻘﻄﻊ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺮوج ارز در
راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﻧﻖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل واردات ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻒ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰار و ﻟﻮازم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﻤﯽ از واردات ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰار از ﭼﯿﻦ و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﺪوﻧﺰی،
ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و وﯾﺘﻨﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮزاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰار اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و

ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﯿﺎز داﺧﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  95درﺻﺪ دﻓﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻏﺬ آن از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
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