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اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آینده عرضه 
خ�ودرو در بورس کاال اعالم کرد: ش�ورای عالی 
بورس در این زمین�ه تصمیم گیری خواهد کرد 
و این ش�ورای عالی مرجع تصمیم گیری درباره 

عرضه خودرو در بورس است.
به گزارش ایرنا، س��ید احسان خاندوزی در حاشیه 
تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصادی درباره نامه شورای 
رقابت به س��ازمان بورس درباره توقف عرضه خودرو 
در ب��ورس کاال، اظهار داش��ت: مج��وز عرضه خودرو 
در بورس کاال توسط ش��ورای عالی بورس داده شده 
اس��ت و حتماً این موض��وع در ش��ورای عالی بورس 

تصمیم گیری خواهد شد.
وی افزود: با رییس شورای رقابت هم در این رابطه 
صحبت ش��ده است برای اینکه تعارض تصمیم گیری 
بی��ن نهادهای مختلف ایجاد نش��ود پیش از جلس��ه 
نهایی ش��ورای عالی بورس باید نظر شورای رقابت نیز 
اخذ ش��ود. نامه شورای رقابت در شورای عالی بورس 

مطرح و در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.
وزی��ر اقتصاد درباره افزایش ن��رخ ارز و تاثیر آن بر 
تورم گفت: باید بدانیم آنچه از واقعیت اقتصاد کشور 
پش��تیبانی می کند، نرخی اس��ت که در ب��ازار نیما و 
متش��کل عرضه می ش��ود و نرخ در هر دو بازار کمتر 

از ۳۰ هزار تومان است.
وی تاکید کرد: مس��اله حال حاضر کش��ور مسائل 

روانی است که باید رسانه ها کمک کنند تا جامعه به 
قیمت های رسمی اعتماد کند و بداند که کاالها با نرخ 

رسمی دالر وارد کشور می شود.
خان��دوزی با بی��ان اینکه س��هم ارزهای رس��می 
در اقتصاد کش��ور بی��ش از ۸۵ درصد اس��ت، افزود: 
نرخ های��ی که در بازار القا می ش��ود و برخی کاالهای 

قاچاق و خروج سرمایه با آن نرخ غیررسمی و القایی 
است که متاسفانه واقعیت دارد و این وظیفه رسانه ها 
و اقتصاددانان اس��ت که تبیین کنند تا جامعه جای 

اصل و فرع را عوض نکند.
وزیر اقتص��اد تصریح کرد: حتماً تم��ام موتورهای 
کنترل تورم اعم از کنترل نقدینگی و کس��ری بودجه 

کنترل ش��ده است و هر س��ه موتور تورمی در مسیر 
کاهشی اس��ت به ش��رطی که اجازه ندهیم شایعات 

خارجی بازار ما را متاثر کند.
وی درب��اره اج��رای تبصره ۱۸ گف��ت: اجرای این 
تبص��ره نیازمن��د دو مقدمه بود ی��ک تعیین تکلیف 
پروژه ها، دس��تگاه ها، اس��تان ها و وزارتخانه ها که در 
آیین نام��ه ابالغی انجام ش��د و دوم تزری��ق منابع به 
پروژه هایی که در کمیته های اس��تانی تعیین تکلیف 
ش��ده اس��ت و دس��تگاه های اجرایی نیز آن را قبول 
دارد. چ��ون منابع تبص��ره ۱۸ از دل منابع درآمدی 
هدفمندی یارانه ها است و سازمان برنامه منابعی برای 
تخصیص به تبصره ۱۸ نداشته است؛ بنابراین پروژه ها 

متوقف شده است.
خان��دوزی بیان کرد: امیدوار هس��تیم ب��ا اجازه ای 
ک��ه از افزایش دولت از منابع درآمدی نفت ناش��ی از 
کاهش سهم صندوق توسعه ملی به بخش عمرانی و 

تبصره ۱۸ وارد شود.
وزیر اقتصاد درباره س��ند واگذاری خودروس��ازان، 
گفت: س��ند بین ما و وزارت صمت نهایی و منتش��ر 
ش��ده تا افراد بر اجرای آن مطالبه کنند؛ اما مقدماتی 
دارد که وزارت صمت آن را انجام دهد. مس��یر تعامل 
با بخش خصوصی، خریدار آتی را مشخص کند و هر 
زمان که مقدم��ات را وزارت صمت آماده کند که در 

مرحله واگذاری مصر هستیم.

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: امسال اظهارنامه برآوردی 
برای س�ه میلیون فع�ال اقتصادی که اظهارنام�ه مالیاتی ارایه 

نکردند تولید کردیم.
ب��ه گزارش ایرن��ا، »داود منظور« در آیین تجلیل از فعاالن پیش��تاز 
اقتص��اد ایران و رونمایی از س��امانه تراز، اظهار داش��ت: بخش بزرگ 
جامعه ما پرداخ��ت مالیات را وظیفه خود می دانند و دولت برای ارایه 
خدم��ات نیازمند تامین مالی پایدار اس��ت و مالیات این وظیفه را ایفا 

می کند.
وی تاکید کرد: رویکرد ما در این دوره تحول مالیاتی تعامل با جامعه 
مودیان مالیاتی اس��ت و در تالش هستیم دیوار بین سازمان مالیاتی و 

مودیان را از بین ببریم.
رییس س��ازمان مالیاتی گفت: نظام مالیاتی شریک اقتصادی فعاالن 
اقتصادی است و در این دوره معتقد به مودی محوری است و در تالش 

هستیم دولت الکترونیک را در بخش مالیاتی پیاده سازی کنیم.
وی با بیان اینکه اعتماد به خوداظهاری جزو اصول س��ازمان مالیاتی 
اس��ت افزود: اعتماد به خوداظهاری مودی س��ال گذشته شروع شد و 

امسال پیشرفت قابل توجهی در این زمینه رخ داده است.
منظور ادامه داد: امس��ال ۷۷ درصد اظهارنامه بدون رسیدگی قطعی 
شد و اوراق قطعی یک میلیون و ۸۰۰ هزار مودی صدور و ارسال شده 
است و تنها پنج درصد اظهارنامه ها به صورت تصادفی بررسی می شود. 
وی گفت: امس��ال تالش کردی��م اظهارنامه ب��رآوردی را برای افراد و 
ش��رکت هایی که اظهارنامه ارایه نکردند تولید کنیم و بر این اس��اس 
امس��ال برای ۳۵۰ هزار شرکت و س��ه میلیون فرد حقیقی اظهارنامه 
ب��رآوردی ارایه کردیم و از این پس برای متخلفان اظهارنامه برآوردی 

صادر خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، امروز در مراسم تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران 
با حضور »محمد مخبر« معاون اول رییس جمهوری و »س��ید احسان 
خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی، س��امانه تش��خیص و تشویق 

فعاالن اقتصادی قانونمند و خوش حساب با نام »تراز« رونمایی شد.

رییس سازمان امور مالیاتی خبر داد:

صدور ۳ میلیون اظهارنامه برآوردی برای مودیان فاقد اظهارنامه 

مدیرعامل صن�دوق کارآفرینی امید گف�ت: از محل تبصره ۱۸ 
، برگش�ت منابع این تبصره در س�نوات گذش�ته، فروش اموال و 
اشتغال روس�تایی در الیحه بودجه ۱۴۰۲ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
امکان پرداخت تسهیالت برای طرح های خرد در نظر گرفته شده 

است.
به گزارش ایرنا، نعمت اهلل رضایی در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: 
اگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را با ضریب ۲ در کنار س��ایر تس��هیالت در 
نظر بگیریم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در س��ال آینده به طرح های 
خرد و اش��تغالزایی اختصاص می یابد که این امر باعث ایجاد اش��تغال و 

ساماندهی طرح های خرد می شود.
وی با اش��اره به اینکه رییس جمهور از ابتدای استقرار دولت سیزدهم 
مطلبی با عنوان ایجاد صندوق عدالت و پیشرفت را عنوان کرد گفت: این 
صندوق مرجعی برای پرداخت تسهیالت خرد با همکاهنگی شورای عالی 

کار می شود ضمن اینکه اکنون این فعالیت را انجام می دهیم.
مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امید افزود: از ابتدای س��ال آینده بعد 
از تصوی��ب الیحه بودجه این صندوق فعالیت خ��ود را با عنوان صندوق 
پیشرفت و عدالت ادامه خواهد داد به صورت مشخص از محل تبصره ۱۸، 
۳۱ همت تس��هیالت برای اشتغازایی در استانها در نظر گرفته شده است 

که به طور مشخص برای هر استان هزار میلیارد تومان است.
وی ادام��ه داد: نظام بانکی ۱۳۵ همت تس��هیالت ب��ه طرح های خرد 

پرداخت کرده اس��ت که ۴.۵ درصد تس��هیالت نظام بانکی به طرح های 
خرد اختصاص یافته اس��ت در حالی که کره جنوبی ۸۱ درصد تسهیالت 
را به طرح های خرد اختصاص می دهد، سال گذشته صندوق کارآفرینی 

امید پنج هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده است.
رضایی با اش��اره به اینکه صندوق کارآفرین امید س��ابقه ۳۰ ساله دارد 
گفت: حوزه فعالیت این صندوق مناطق روستایی و محروم در ارائه طرح 
های خرد اس��ت، صندوق به سمتی پیش می رود که طرح ها در زنجیره 
های تولید، فرایند تولید و بازار فروش فعال شده و طرح ها پایدار باشند. 
وی بیان داش��ت:۲ سال طرح ها مورد ارزیابی قرار میگیرد هر طرحی که 
به بهره برداری می رسد شامل شماره ملی و بیمه در سامانه رصد اشتغال 

ثبت می شود.
وی افزود: سهم اش��تغال بانوان کارآفرین ۳۲ درصد و کل شاغالن زن 
۴۷ درصد بوده اس��ت این در حالیست که در بعضی از استان ها از جمله 
سیس��تان و بلوچستان سهم زنان بیش��تر و در راستای معیشت محوری 

بوده است.
مدیرعام��ل صندوق کارآفرینی امید با تاکی��د بر اینکه از ابتدای دولت 
س��یزدهم ۷۲ هزار طرح خرد را حمایت کرده ایم گفت: ۸۵ هزار میلیارد 
ریال تس��هیالت به کارآفرینان در زمینه های مختلف پرداخته شده است 
که عمده آن در مناطق روس��تایی و محروم بوده اس��ت در همین راستا 

۲۱۴ هزار شغل ثبت شده است.
وی عنوان کرد: ۹۸ درصد منابع این صندوق به طرح های اش��تغالزایی 
در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اختصاص می یابد این 
طرح ها متناس��ب با سیاست های دولت بر اس��اس تایید دستگاله های 
اجرایی پرداخت می ش��ود بر این اس��اس ۳۴ درصد در بخش کشاوری، 
۲۶ درصد صنعت و معدن و ۵۰ درصد در بخش خدمات تسهیالت اعطا 

شده است.
مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امید از بررس��ی س��ند تحولی دولت 
س��یزدهم خبر داد و گفت: بر اساس این س��ند، برنامه ها عملیاتی را در 
نظر گرفته و اجرایی کردیم، توزیع منابع بر اس��اس شاخص ها با رویکرد 

عدالت محوری و آزمون وسع است.

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیالت برای طرح های خرد و اشتغال زایی در الیحه بودجه ۱۴۰۲

 شورای عالی بورس مرجع تصمیم گیری درباره عرضه خودرو
در بورس است

وزیر اقتصاد در واکنش به نامه شورای رقابت:

معاون وزیر صمت خبر داد:

جذب ۹ میلیارد دالر سرمایه در بخش معدن
واکنش سازمان بورس به نامه شورای رقابت: 

بورس کاال تابع مصوبه شورای عالی بورس است

مع�اون وزی�ر صنعت، مع�دن و تجارت گف�ت: از ابتدای 
واگذاری معادن در س�ال ۹۴ تاکنون ۹ میلیارد دالر جذب 

سرمایه در این بخش انجام شده است.
ب��ه گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، وجیه اهلل جعفری در نهمین 
همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی در محل کتابخانه 
ملی، اف��زود: بیش از ۲۷ میلیارد دالر ذخی��ره بر جا و قطعی در 
کش��ور کش��ف ش��ده که قابل تبدیل به محصول اس��ت و بخش 

خصوصی می تواند در این زمینه ها اقدام کند.
رئیس هیات عامل ایمی��درو ادامه داد: تاکنون تمرکز اصلی در 
کش��ور بر روی زنجیره های آهن و فوالد، س��رب و روی، مس، طال و آلومینیوم بوده است، اما از دو سال پیش 
تاکنون به دنبال عناصر اس��تراتژیک و موردنیاز کشور رفتیم و دست کم ۱۴ عنصر و رشته فعالیت دیگر فعال 

خواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: در این عناصر که تاکنون واردکننده آنها نیز بودیم، نیازمند تالش و برنامه ریزی برای 

اکتشاف و ارتقای فناوری و نوآوری هستیم.
معاون وزیر صمت تصریح کرد:  برخالف گذشته دیگر شاهد خام فروشی به ویژه در زنجیره فوالد نیستیم و 
حداقل ش��مش فوالد صادر می کنیم، همچنین زنجیره ها در ۱۴ عنصر یاد شده می تواند تکمیل شود که این 

مهم به موضوع بهره وری که به دنبال آن هستیم کمک خواهد کرد.
جعفری به موادی از قانون جهش ش��رکت های دانش بنیان اش��اره کرد که به ش��رکت هایی که در راستای 

فناوری و نوآوری حرکت کنند، با کسر بخشی از مالیاتشان کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: باید ش��رکت ها به ویژه ش��رکت هایی که مواد معدنی آنها جزو دس��ته مواد معدنی با ارزش، 
عناصر اس��تراتژیک و همچنین عناصر نادر خاکی اس��ت را هدایت کنیم تا از این پتانسیل و از نخبگان دانش 
بنیان استفاده کنند. معاون وزیر صمت ادامه داد: ایمیدرو با برپایی این همایش ها به دنبال توسعه بخش معدن 
و صنایع معدنی است، در گذشته خود به دنبال سرمایه گذاری بود؛ اما  بسترسازی برای سرمایه گذاری را دنبال 
می کند. رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشت: در این زمینه سه حوزه پژوهش و فناوری، اکتشافات و کمک 

به زیرساخت های کشور جزو اولویت های ما است.
وی گفت:  مرزهای اقتصادی آنقدر به هم نزدیک شده که شرکت ها و بنگاه ها جز با رقابت شدید نمی توانند 

باقی بمانند و به طور قطع باید به سمت ارتقای بهره وری حرکت کنند.
جعف��ری، دو عامل اصلی ارتقای بهره وری را تعهد مدیریت برای ارتقای بهره وری و همچنین بهبود فناوری 
عن��وان ک��رد. وی اضافه کرد:  ایمیدرو در تالش اس��ت تا ب��ا ورود به انقالب صنعتی چهارم و نس��ل چهارم 
هوشمندس��ازی معادن و صنایع معدنی، تعیین اهداف، سیاس��ت ها، راهبردها و اقدامات در این زمینه حرکت 

کند که در این صورت دست کم تا ۳۰ درصد ارتقای بهره وری شرکت ها را شاهد خواهیم بود.

مدیر نظارت بر بورس های س�ازمان بورس گفت: عرضه 
خ�ودرو در ب�ورس کاال هم یکی از مصوبات ش�ورای عالی 
بورس بوده و طبیعتًا بورس کاال موظف است در چارچوب 

این مصوبه فعالیت کند.
ب��ه گزارش ایرنا از س��ازمان بورس، »امیرمه��دی صبایی« در 
واکنش به نامه  ش��ورای رقابت به س��ازمان ب��ورس، اظهار کرد: 
طبق قانون بازار اوراق بهادار، ش��ورای عالی بورس باالترین رکن 
بازار اوراق بهادار بوده و تصویب سیاس��ت های کالن این بازار را 

برعهده دارد.
وی افزود: یکی از مهم ترین وظایف این شورا تعیین سیاست ها و خط مشی بازار با تدوین قوانین و مقررات 

مربوطه است و کلیه مقررات و مصوبات شورای عالی بورس برای بورس ها الزم االجرا است.
به گفته صبایی، عرضه خودرو در بورس کاال هم یکی از مصوبات ش��ورای عالی بورس است و طبیعتاً بورس 
کاال موظف است در چارچوب این مصوبه فعالیت کند؛ لذا با احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کاال تابع 

مصوبه شورای عالی بورس است.
مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان بورس در ادامه اظهار داش��ت: ضمن اینکه این اولین بار نیس��ت که در 
خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه یک محصول میان بورس و شورای رقابت اختالف نظر وجود 
دارد. از این رو در خصوص عرضه خودرو در بورس کمافی السابق با رویکرد حمایت از سهامداران تابع قوانین 

و مصوبات شورای عالی بورس هستیم.
ب��ه گ��زارش ایرنا، ش��ورای رقابت  در نامه ای خطاب به س��ازمان بورس و اوراق بهادار اع��الم کرده که بازار 
خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو خودروی هایما 

و تارا است و سایر خودروها امکان عرضه در بورس کاال را ندارند.
در این نامه خطاب به »مجید عش��قی« رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: پیرو عرضه برخی 
خودروها در بورس کاال به اطالع می رس��اند مدت مصوبه ش��صت و س��ومین جلسه ش��ورای عالی هماهنگی 

اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یک سال بوده است.
بدیهی است با انقضا این مدت، مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده 

و باید اجرایی می شده است.
بر این اس��اس مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ . ۴۶۸ بازار خودروهای انحصاری ش��امل کلیه خودروهای 
س��واری دو ش��رکت ایران خودرو و س��ایپا به جز دو خودروی هایما و تارا اس��ت و عرضه آنها باید طبق روال 
پیش��ین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد. قیمت این خودروها نیز باید بر اس��اس مصوبات ۱۴۸ 
و ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه شود. بنابراین عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین 

در بورس کاال مجاز نیست.

 ترغیب مالکان به سنتی سازی نمای ساختمان ها 
در بافت تاریخی تبریز

عصرآزادی: ش�هردار منطقه ۸ از اجرای طرح س�نتی س�ازی نمای س�اختمان ها 
طی س�الهای اخیر خبر داد و گفت: با اجرای طرح سنتی سازی نمای ساختمان ها و 
ترغیب مالکان نس�بت به استفاده از نماهایی با معماری سنتی و اسالمی هم اکنون 
شاهدیم که نمای بیشتر ساختمان های جدید االحداث حوزه منطقه به شکل سنتی 

و همگون با بافت تاریخی تبریز اجرا شده اند.
عصرآزادی - سید سعید پیمان؛ رضا جان فشان نوبری ضمن  اعالم سیاست های شهرداری 
منطقه تاریخی فرهنگی در مورد همخوانی نمای ساختمان ها با بافت تاریخی فرهنگی منطقه 
اعالم کردند: طی س��الیان اخیر شاهد آن بودیم که ساختمان های جدیداالحداث با معماری 
س��نتی اس��المی در منطقه تاریخی تبریز احداث ش��ده اند که مجموعه این عوامل در کنار 

اقدامات عمرانی منطقه موجب هویت بخشی به بافت تاریخی تبریز شده  است.
وی استفاده از الگوهای معماری ایرانی اسالمی را یکی از نیازهای امروز شهر تبریز دانسته و 
افزود: شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی تبریز آماده هرگونه حمایت و مساعدت در خصوص 
اقدام ش��هروندان س��طح منطقه مبنی بر اجرای نمای س��ّنتی و هماهنگ با الگوی معماری 
تبریز قدیم است. جان فشان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت نمای ساختمان ها در شکل 
دهی به س��یما و منظر ش��هری و حفظ بافت تاریخی تبریز، نمای کلیه ساختمان ها به ویژه 
س��اختمان های واقع در محدوده تاریخی کنترل می شود و شهرداری منطقه در صدور پروانه 
ساخت، شاخص هایی همچون استفاده از مصالح بومی تطبیق معماری ساختمان ها با معماری 

بافت تاریخی شهر را مد نظر قرار می دهد.

رییس سازمان مالیاتی:

 ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی
از محل فرارهای مالیاتی است

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۶۰ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی 
از محل شناسایی مودیان جدید و فرارهای مالیاتی است.

ب��ه گ��زارش ایرنا، داود منظور در حاش��یه تجلیل از فعاالن پیش��تاز اقتصادی درباره 
افزایش درآمدهای مالیاتی، گفت: بخش��ی از افزایش درآمدهای مالیاتی به طور طبیعی 
به دلیل افزایش قیمت هاس��ت زیرا یکی از مالیات ه��ای مهم ما مالیات بر ارزش افزوده 
اس��ت که خود شامل ۹ درصد از قیمت کاالهاست که با افزایش کاالها نرخ این مالیات 
نیز افزایش می یابد. وی ادامه داد: بخش��ی دیگر رش��د درآمدهای مالیاتی به این دلیل 
است که تولیدکنندگان از رکود خارج می شود و متناسب با رونق اقتصادی ارزش افزوده 

بخش های مختلف و درآمد مشمول مالیات را بهبود می دهد.
رییس سازمان مالیاتی گفت: دو عامل افزایش قیمت کاالها و بهبود اقتصادی نزدیک 
به ۴۰ درصد افزایش مالیات ها را تامین می کند و ۶۰ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی 

نیز از محل شناسایی مودیان جدید و فرارهای مالیاتی است.

معاون سازمان ملی بهره وری اعالم کرد؛

لزوم ارتقای بهره وری نیروی کار در کشور
معاون س�اماندهی شبکه ملی سازمان ملی بهره وری ایران گفت: در ۴۰ سال 
گذشته رشد بهره وری در کشور صفر و حتی پایین تر بوده است، اما در دو سال 

گذشته شاهد بهبود وضعیت بهره وری در کشور بودیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا حصاری  دوشنبه در نهمین همایش جایزه 
بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران در محل کتابخانه ملی افزود: بهره وری موتور محرک 
پیش��رفت کشور اس��ت. وی گفت: برای ارتقا و رش��د اقتصادی یا باید بعد کمی و تولیدات 
افزایش یابد، یا باید در بعد کیفی کار کنیم که به معنای ارتقای بهره وری و حس��ن استفاده 
از مناب��ع اس��ت.  این مقام مس��وول با بی��ان اینکه ایران از س��ال ۱۹۶۰ عضو کش��ورهای 
آس��یایی در حوزه بهره وری اس��ت، اظهار داش��ت: در حالی که بسیاری از کشورهای جنوب 
ش��رق آسیا در ۶۰ س��ال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد اقتصادی ش��ان را مرهون ارتقای 
 بهره وری هستند، اما در ۴۰ سال گذشته رشد بهره وری در کشور صفر و حتی پایین تر بوده 
است. وی خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته شاهد بهبود وضعیت بهره وری در کشور بودیم 
و اگر این روند تا چند س��ال آینده ادامه یابد، تازه به ش��رایط سال پایه ۹۵ برخواهیم گشت. 
حصاری، رشد اقتصادی ۶.۱ درصدی در بخش معدن را یادآور شد که نسبت به سایر حوزه ها 
وضعیت بهتری دارد، اما گفت: در حوزه نیروی کار بخش معدن و صنایع معدنی با شاخص 
منفی ۳.۸ درصدی شرایط خیلی خوبی را شاهد نیستیم و نیازمند کسب مهارت های بیشتر، 
دانش بیشتر و انتقال تجربیات هستیم. وی، سه پیشنهاد برای ارتقای بهره وری حوزه معدن و 
صنایع معدنی مطرح کرد و گفت: ورود حاکمیت برای سرمایه گذاری در حوزه بهره وری صنایع 

به ویژه ماشین آالت ضروری است. 

رییس انجمن قطعه سازان همگن خبر داد:

 آمادگی کامل قطعه سازان برای تولید موتور 
جدید خودرو

رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س�ازان کش�ور 
گفت: قطعه سازان برای تولید موتور جدید EFP گروه صنعتی ایران خودرو که 

موتوری ۱۰۰ درصد داخلی است، آمادگی کامل دارند.
»محمدرضا نجفی منش«  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: همه اجزا و قطعات 
این موتور جدید توس��ط قطعه سازان داخلی تولید می ش��ود و بر این اساس در صورت رفع 
مشکالت قطعه سازان، برای تولید انبوه آن مطابق برنامه خودروساز آمادگی کامل وجود دارد. 
به گزارش ایرنا، هفته گذش��ته در مراسمی با حضور مسووالن سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو(، روس��ای دو خودروساز بزرگ کشور و نمایندگان قطعه سازان، از موتور 
جدید گروه صنعتی ایران خودرو موسوم به FEP رونمایی شد. موتور ای اف پالس در مقایسه 
با موتور پایه ای اف۷ به میزان ۲۵ نیوتن متر و ۱۵ اسب بخار توان موتور را افزایش داده و با 
کاهش وزن چهار کیلوگرمی، کاهش ۱۰ درصدی مصرف سوخت را به دنبال دارد. همچنین 
بهبود آالیندگی تا سطح یورو ۵ اروپا، حفظ خطوط تولید و بهبود تعمیرپذیری، اهداف اصلی 
طرح موتور ای اف۷ پالس هستند. این موتور قرار است امسال در محصول دنا پالس، اوایل 
 سال آینده در محصول تارا و مرداد و شهریور ماه سال آینده در خودروی ریرا به کارگیری
ش��ود. نجفی منش در ادامه به تحت فشار بودن قطعه س��ازان ناشی از عدم اصالح و تعدیل 
قرارداهایش��ان با خودروس��ازان اش��اره کرد و گفت: این روزها با نوس��انات نرخ ارز، شاهد 
افزایش��ی ش��دن قیمت مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان هس��تیم؛ با این حال از ابتدای 
امس��ال تاکنون خبری از اصالح قراردادها نیست. وی، همچنین محدودیت های تامین 
گاز و ب��رق برای صنایع را یادآور ش��د و با بیان اینکه در این زمینه تابع سیاس��ت های 
کش��ور به ویژه لزوم تامین نیاز خانگی هستیم، تصریح کرد: این مساله به طور قطع زیان 
قطعه س��ازان و تولیدکنندگان را به دنبال دارد؛ موضوعی که هیچگاه در قراردادها دیده 
نمی ش��ود. رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور تاکید کرد: این 
محدودیت ه��ا عالوه بر تاثیر منفی در ارس��ال قطعات به خطوط تولید خودروس��ازان، 

تعطیلی یک روزه ایران خودرو و سایپا را نیز به دنبال داشت.


