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استاندار خراسان جنوبی در نخستین نشست شورای اداری در کویر تایر:

تنها راه نجات اقتصاد كشور و رسیدن به توسعه و رونق اقتصادی ،حمایت از كاالی ایرانی است
مهندس زینلی  :کویر تایر ؛ نمونه سرآمد و موفق کشور در
جمع آوری منابع اندک در جهت انجام کارهای بزرگ است

به ابتکار استاندار خراسان جنوبی و در راستای تحقق شعار امسال که ازسوی مقام معظم رهبری به
سال حمایت از تولید داخلی مزین شده است نخستین نشست شورای اداری استان خراسان جنوبی
درکارخانهکویرتایربیرجندبرگزارشد.استاندارخراسانجنوبیدرایننشستباتبریکشهادتشهید
«مرتضی بصیری پور»اولین شهیدمدافع حرم دراستان گفت :همه ما مرهونتالش ها وایثارگریهای
عزیزانی هستیم که از همه هستی و جان و مال خود برای دفاع از کیان ایران عزیز و امنیت این سرزمین
میگذرندكهشهید«بصیریپور»نمونهصادقاینمدعااست.آقایدکتر«محمدمهدیمروجالشریعه»
به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقالب با عنوان"حمایت از کاالی ایرانی" اشاره کرد و
اظهار داشت :نامگذاری امسال به گونه ای است كه تمامی قوای موجود در نظام و حاكمیت در كنار
مردم و سایرنهادهای دولتی و نیمه دولتی در این زمینه دخیل هستند و باید به ایفای نقش بپردازند.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد :مسئوالن در كنار مردم باید دست به دست هم دهند و از همه
ظرفیتكاریواداریممكنبرایتحققشعارسالاستفادهكننندچراكهتنهاراهنجاتاقتصادكشورو
رسیدن به توسعه و رونق اقتصادی حمایت از كاالی ایرانی است.
دکتر«مروج الشریعه» با بیان این که مردم باید در استفاده از کاالی ایرانی تعصب داشته باشند ،افزود:
هیچ مسئولی در هیچ رده ای اجازه ندارد كاالی خارجی كه مشابه آن در داخل تولید می شود را
خریداری کند و ذیحسابان و متولیان امر در این زمینه در دستگاه های نظارتی باید با تیزبینی و دقت
نظر این مهم را مورد توجه قرار دهند.
مقام عالی دولت در استان خراسان جنوبی با بیان این که تولیدکنندگان در حال حاضر با مشکالتی
مواجه هستند ،اظهار کرد :رفع این مشكالت نیازمند هم پوشانی ،هم افزایی و همت واالی مسئوالن
در رده های مختلف است كه در سال جدید با توجه به تاكیدهای انجام شده از سوی رهبر معظم انقالب
 ،انتظار می رود مسئوالن با عزمی جدی تر وارد این عرصه شوند.

مساعدت کنند تا بتوانند در زمینه ارتقای استانداردها و باال بردن سطح کیفی تولیدات و خدمات اقدام
نمایند .استاندار افزایش بهره وری را بخشی از رونق اقتصادی دانست و تصریح کرد :تولیدکنندگان ما
باید در كنار افزایش تولید به افزایش بهره وری نیز به عنوان یكی از مهمترین شاخصه های ارتقای سطح

اقتصادی توجه داشته باشند .وی اشتغال را مهمترین دغدغه نظام جمهوری اسالمی ایران دانست و
افزود :در حال حاضر ایجاد اشتغال برای جامعه جویای کار و فراهم كردن شرایط برای حضور آنها در
بازارهایكارمهمترینسیاستكشورودولتمحترمتدبیروامیداستكهعالوهبردولتبهمعنیاخص
كلمه سایر قوا و نهادهای انقالبی نیز در این زمینه مشارکت دارند .
مقام عالی دولت در استان خراسان جنوبی یادآور شد :ایجاد اشتغال وظیفه یک دستگاه و یا کارگروه
اشتغال به تنهایی نیست ،بلکه همه مسئوالن در هر رده و جایگاهی كه باشند باید دراین زمینه احساس
وظیفه كنند و با تمام وجود وارد عرصه كار شوند .دکتر «مروج الشریعه» با بیان این که در سال جاری نیز
سفرهای استانی با محوریت اقتصاد مقاومتی ادامه خواهد داشت افزود :با توجه به تاکیدهایی که در
این زمینه وجود دارد در سال جاری نیز سفرهای شهرستانی با موضوع اقتصاد مقاومتی و با محوریت
پروژه های عمرانی ادامه خواهد یافت .استاندار ادامه داد :سال گذشته برای رونق تولید ۲۵۴میلیارد
تومانتسهیالتبهواحدهایتولیدیمتقاضیدراستانپرداختشدتابارفعمشكالتمالی بهچرخه
تولید بازگردند.

دکتر«مروجالشریعه»،قاچاقکاالراازجملهآسیبهایجدیحوزهتولیددانستوتصریحکرد:امروزه
قاچاق کاال به عنوان فعلی حرام هم در ابعاد شرعی و قانونی مانع توسعه و رونق اقتصادی خواهد شد
از این رو امید است در سال جاری كمیسیون مبارزه با قاچاق كاال و ارز استان  ،این امر را به عنوان یك
اولویت مهم در دستور كار قرار دهد .استاندار خراسان جنوبی ،فرهنگ سازی در زمینه استفاده از
کاالی ایرانی را از جمله وظایف مسئوالن دانست و گفت :زمانی که در داخل كشور و استان  ،كویر تایر به
عنوان یك واحد تولیدی بزرگ و موفق بهترین كاال را تولید می كند دیگر زیبنده نیست كه مدیران ما در
ادارات و دستگاه ها برای خودروهای اداری الستیك خارجی خریداری کنند.
دکتر«مروج الشریعه»  ،نامگذاری سال را فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی دانست و تصریح کرد:
تولیدکنندگانداخلیبایدازفرصتایجادشدهنهایتاستفادهرابرایارتقایسطحكیفیتولیداتونیز
استانداردهای داخلی ببرند تا عالوه بر فروش در داخل ،زمینه های صادرات محصوالت و تولیدات نیز
بیشازپیشفراهمگرددودراینمسیرمسئوالنومتولیانامربایدتولیدکنندگانوفعالیناقتصادیرا

مدیرعاملشرکتکویرتایردرایننشستضمنخیرمقدمبهاستاندارخراسانجنوبیواعضایشورای
اداری استان  ،با قدردانی از ابتکار ارزشمند استاندار خراسان جنوبی در برگزاری این نشست در این
واحد تولیدی  ،این اقدام به جا در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال حمایت ازکاالی ایرانی
مزین شده است را موجب دلگرمی مدیران وکارکنان این مجموعه و حمایت از کاالی ایرانی برشمرد و
نکات ارزشمندی را از توانایی های کویرتایر بیرجند برشمرد :
 ۱۶درصد شاغالن بخش صنعت استان در این شرکت مشغول به کار هستند و در حال حاضر حدود
 33درصدتولید حلقه ای تایرهای سواری کشور و  ۳۷درصد از نیاز تایر سواری( حلقه) خودروسازان
کشور در این کارخانه تولید میشود.
ارزش فروش کویرتایر  15درصد مجموع ارزش بازار داخلی سواری رادیال در کشور است و برای
نخستین بار در صنعت تایر کشور این شرکت تایر بدون تیوپ را تولید کرده است .این شرکت در نوع
خوددارایچندرکوردکشوریاستکهبا 23نوبتافزایشسرمایه،نمونهسرآمدیازجمعآوریمنابع
اندکوبرایبهثمررسیدنکارهایبزرگدرکشوراست .شرکتکویرتایرزمینهاشتغالمستقیموغیر
مستقیم 7هزار و 189نفر را فراهم کرده است .در حال حاضر 16درصد شاغالن بخش صنعت استان
و  34.5درصد شاغالن بخش صنعت مرکز استان را شرکت کویر تایر بر عهده دارد.
این شرکت با استفاده از روش مهندسی معکوس و نرمافزارهای شبیهساز پیشرفته اقدام به طراحی
و تولید تایر سبز کرده است که  10درصد وزن کمتر 2.5 ،درصد مصرف سوخت پایینتر 12 ،تا 16
درصد مقاومت غلتشی کمتر و  20درصد فرسایش کمتر یا به مفهوم دیگر طول عمر بیشتری نسبت
به سایر تایرها دارد .این تایر سازگار با محیط زیست بوده و در سال  ٩۵در هفته نوآوری از آن رونمایی
شد .کویرتایر  17سال متوالی در صرفه جویی انرژی ( گاز و برق) سرآمد و رتبه اول همه شرکتهای
الستیک سازی بوده است و نسبت ارزش افزوده در هر متر مکعب آب مصرفی کویر تایر  34برابر بخش
صنعت و 400برابر بخش کشاورزی استان است .کویرتایر رکورددار طراحی 12سایز مختلف در یک
سال،رشد 9درصدیتولید،باالتریننرخفروش(بهازایهرکیلوگرممحصولتولیدی)وباالترینسود
خالص در سال  96می باشد بطوریکه در چهار شاخص سود سهام ،حاشیه سود ROA ،و ( ROEکه در
واقعبهنوعی میزانرغبتسهامداربهخریدسهام
کویرتایر را نشان می دهد) باالترین جایگاه را در
گروه الستیک و پالستیک بازار بورس ایران را به
خود اختصاص داده است.
این موفقیت ها مرهون تالش ،اثربخشی و
بهره وری باالی پرسنل شرکت کویرتایر است.
سرانه ارزش افزوده شاغالن کویرتایر بیش از 7
برابرسرانه ارزش افزوده شاغالن بخش صنعت
استان و بیش از  2.4برابر متوسط سرانه ارزش
افزوده شاغالن کشور می باشد .کارخانه کویر
تایر در منطقه خاورمیانه و  10کارخانه تایر در
ایران وجود دارد  .تناژ تولید تایر در کشور بیش از
 225هزار تن است  .بر اساس آمار سال ، 1394
در ایران بیش از  ١۵هزار نفر به طور مستقیم در
صنعت تایرسازی شاغل هستند .خودروسازان
کشور عمدهترین مشتریان این شرکت هستند .
بیش از  ١۵درصد کل ارزش بازار داخلی تایر رادیال سواری کشور را کویرتایر بیرجند به خود اختصاص
داده است .کارخانه کویرتایر در زمینی به مساحت  ١١٢هکتار و زیر بنای  88300متر مربع احداث
شده است که در طرح توسعه جدید تاکنون  3300متر مربع زیر بنا اضافه و  ٨هزار و  ٨٠٠مترمریع
دیگر نیز در دست توسعه دارد .در سال ٩۵بیشاز ١٣درصد و در سال ٩۴بیشاز ٣۵درصد کل درآمد
مالیاتی استان را کویرتایر تأمین کرده است .متأسفانه در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی با کاالی
قاچاق رقابت میکنند .با کاالی نامرغوب و قاچاق که به بخش تولید آسیب میرساند مخالف هستیم
و امید است با این موضوعات برخورد شود .استاندار خراسان جنوبی در پایان جلسه شورای اداری با
اهدای لوح تقدیر به آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر  ،ازاقدامات انجام شده در راستای
جذب واستخدام ایثارگران تجلیل و قدردانی کرد.

استاندار خراسان جنوبی :کویر تایر همچون نگینی
در شرق کشور می درخشد

بعدازجلسهشورایاداریاستان،استاندارخراسانجنوبیباحضوردرجمعمدیرانوکارکنانشرکت
کویر تایر با بیان این که تحقق شعارسال فقط مختص دستگاه های اجرایی نیست و همه باید از کاالی
داخلی حمایت کنیم گفت:کارخانه کویر تایر مانند نگینی در شرق کشور می درخشد.
وی با قدردانی ازهمت بلند ومدیریت شایسته آقای مهندس «زینلی» در خلق و راهبری این مجموعه
بزرگ صنعتی اظهار داشت :ایشان دردوران مسئولیت نماینده مردم بیرجند و نهبندان در مجلس
شورای اسالمی ازجمله نمایندگان توانمند ،پیگیر و پرکار در استان خراسان بزرگ بودند که همواره
منشاء خدمات بزرگ برای استان وکشور بوده و هستند.
استاندار در ادامه به نکات کلیدی مهمی اشاره کرد .امسال نیز مقام معظم رهبری برای هشتمین سال
متوالی در حوزه شکوفایی نظام  ،شعار ابتدای سال را انتخاب کردند .نامگذاری امسال با این عنوان
برای همه پیام خاصی دارد و همه باید برای تاثیر گذاری و تحقق آن تمام تالش خود را به کار گیریم.
با اوضاع اقتصادی  ،امروزه کمتر واحد اقتصادی را داریم که سر پا مانده و ممکن است واحدی باشد که
صادرات خوبی دارد اما بهره وری آن خوب نیست .اگر کسی در وضع موجود امروز و پس از سپری شدن
دوران سخت تحریم که کمر خیلی ها را خم کرد خالهای ناشی از کاهش درآمدی و پایین ماندن سود
را با بهره وری خوب ایجاد کند اعجاز کرده است .کویر تایر توانسته است با این فراز و فرودهایی که بر
صنعت کشور و مواد اولیه وارد آمده با ایستایی تمام روی پای خود بایستاد.
مانیزازهمینابتدایسالوبهمنظوراجرایفرمانمقاممعظمرهبرینخستینشورایاداریامسالرا
در یکی از بهترین واحدهای اقتصادی شرق کشور برگزار کردیم .تحقق این شعار فقط مختص دستگاه
هایاجرایینیستوهمهبایدازکاالیداخلیحمایتکنیم.استاندارخراسانجنوبیواعضایشورای
اداری استان خراسان جنوبی و اعضای شورای اداری استان پس از نشست شورای اداری با حضور
در خط تولید کارخانه ÷ ،ضمن بازدید از بخش های مختلف خط تولید با روند تولید تایر آشنا شدند.

