13

یکشنبه

 29فروردین 1400
 5رمضان1442
 18آوریل 2021
شماره 1769
پیاپی 3087

صنعت

معاون نوسازی و بهرهبرداری ایدرو خبر داد

فراخوان طرح تولید تایرسنگین زابل

از تای��ر بهعنوان کفش خودرو برده میش��ود که تاثیر
زی��ادی در راحتی اس��تفاده از آن دارد .بهگزارش صمت
بخش��ی از میزان س��وخت مصرفی و آلودگی هوا مربوط
به عملکرد و کیفیت تایر اس��ت که البته ش��اهد تحوالت
اساس��ی در این حوزه هستیم .با پیشرفت فناوری ،تولید
تایرهای س��بز بر پایه دانشبنیانها در حال توسعه است.
صنعت تایر کش��ور هم در حوزه تایرهای س��بک به این
س��و حرکت کرده اما همچنان در حوزه تایرهای سنگین
بهلحاظ تیراژ و کیفیت با چالشهای زیادی روبهرو است
و بخش زیادی از تایرهای س��نگین مورد نیاز آن از خارج
تامین میش��ود .در راستای تامین نیاز داخل ،تالشهای
زیادی برای راهاندازی خط تولید تایرهای سنگین در حال
انجام اس��ت و یکی از تولیدکنندگان تایر کشور بخشی از
ظرفی��ت خ��ود را به تولید این تایره��ا اختصاص داده اما
همچنان بازار در بخش عرضه این تایرها خألهای زیادی
دارد .معاون نوس��ازی و بهرهبرداری س��ازمان گسترش و
نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) از برنامهریزی این سازمان
برای احداث کارخانه تولید تایرهای س��نگین در شهرک
صنعتی رامشار زابل خبر داد.

 آمار تولید فعلی

عکس :آیدا فریدی

ایدرو در راس��تای سیاس��تهای کل��ی اصل  ۴۴قانون اساس��ی و
توس��عه صنعتی مناطق کمتر توس��عهیافته از تمام اشخاص و فعاالن
بخش صنعت و تجارت که از توانمندی مالی ،فنی و صنعتی مناس��ب
ب��رای اج��رای طرحه��ای صنعت��ی برخوردارن��د ،برای مش��ارکت در
راهاندازی کارخانه و تولید تایر سنگین دعوت بهعمل آورده است

 اعالم فراخوان در حوزه تولید تایر سنگین

براس��اس س��خنان تولیدکنندگان تایرهای س��واری
و آمارهای اعالم ش��ده ،تمام نیاز بازار تایرهای س��واری
پوش��ش داده میش��ود .در این بخش ،نی��ازی به واردات
نیس��ت .پیش از تحریم حتی بخش��ی از تایرهای سبک
به کش��ورهای همسایه صادر میش��د که پس از تحریم،
تولیدکنندگان ملزم به تامین نیاز بازار داخل ش��دند .اما
تایرهای س��نگین و هزینه باال آنه��ا بهدلیل افزایش نرخ
ارز و واردات مش��کالتی را ب��رای صاحب��ان خودروهای
س��نگین بهوجود آورده اس��ت .روش توزی��ع تعاونی این
تایره��ا ب��رای حل کمبود بازار چند س��الی اس��ت که در
حال انجام اس��ت .از اینرو س��ازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران (ایدرو) در نظر دارد با کمک بخش خصوصی
کارخانهای با ظرفیت تولید باال در حوزه تایرهای سنگین
راهان��دازی کند .بهگزارش ایدرونیوز ،محمد نوریامیری،

معاون نوس��ازی و بهرهبرداری ایدرو با اش��اره به فراخوان
س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای شناسایی
س��رمایهگذار مکمل برای اجرای ای��ن طرح گفت :ایدرو
در راس��تای سیاس��تهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی و
توسعه صنعتی مناطق کمتر توسعهیافته از تمام اشخاص
و فع��االن بخش صنعت و تج��ارت که از توانمندی مالی،
فنی و صنعتی مناس��ب برای اج��رای طرحهای صنعتی
برخوردارند ،برای مش��ارکت در این طرح دعوت بهعمل
آورده است.

 ظرفیت تولید

معاون نوسازی و بهرهبرداری ایدرو با بیان اینکه ظرفیت
این طرح ،تولید  ۲۷هزار تن انواع تایرهای باری ،اتوبوسی،

راهس��ازی و معدن��ی (  )OTR-TBRخواهد بود ،ابراز
امی��دواری کرد :به انجام رس��یدن چنی��ن طرحهایی در
استان سیستانوبلوچستان به اشتغالزایی پایدار و کاهش
س��طح محرومیت این استان کمک کرده و از سوی دیگر
میتوان��د به توانمندی ش��رکای غیردولت��ی ایدرو منجر
شود.
نوریامی��ری رف��ع بخش عم��دهای از نی��از روزافزون
بخشهای معدن ،کش��اورزی و حملونقل زمینی کشور
به تایرهای سنگین و فوقسنگین و بهبود حجم و سرعت
ترانزیت جادهای کاال را مهم ارزیابی و تصریح کرد :اجرای
ای��ن طرح در نهایت ب��ه صرفهجویی ارزی و جلوگیری از
خروج مستمر ارز برای تامین این نوع تایرها میانجامد.

ایجاد بیش از  ۴۱هزار شغل جدید در شهرکهای صنعتی
مع��اون وزیر صنعت ،معدن و تج��ارت از ایجاد  ۴۱هزار
و  ۵۰۱ش��غل جدید در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر
کش��ور در س��ال  ۱۳۹۹خب��ر داد .بهگزارش ش��اتا ،علی
رسولیان با اعالم این خبر اظهارکرد :عمده این مشاغل در
زمینههای فلزی ،شیمیایی ،غذایی ،آشامیدنی ،کانیهای
غیرفلزی ،سلولزی ،نس��اجی ،خدمات و برق و الکترونیک
بوده است .وی افزود :این میزان اشتغال جدید در مقایسه
با سال  ۱۳۹۸رشد  ۳۰درصدی نشان میدهد .رئیس هیاتمدیره و
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه
کرد :براساس برنامهریزی انجام شده ،امسال دستکم  ۳هزار و ۵۰۰
طرح با اشتغال  ۵۵هزار نفری از محل راهاندازی بنگاههای اقتصادی
در شهرکهای صنعتی سراسر کشور به بهرهبرداری میرسد .رسولیان
درباره راهاندازی واحدهای جدید نیز گفت :فعاالن اقتصادی با مراجعه
به سامانه «بهینیاب» وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ابتدا به سراغ
واحدهای راکد و س��پس واحدهایی میروند که بهدلیل بدهی تحت
تملک بانکها درآمده و اولویت بازفعالسازی با آنهاست و در غیر این
صورت مجوز ایجاد واحدهای جدید داده میشود .وی ادامه داد :سال

معاون نوسازی و بهرهبرداری ایدرو با اشاره به میانگین
فعلی تولید س��االنه  ۶۷هزار تن تایر باری و اتوبوس��ی و
حدود  ۲۰هزار تن تایرهایی کش��اورزی در س��ال ،برآورد
نیاز و مصرف داخلی تایر در س��ال  ۱۴۰۴را حدود ۶۰۰
ه��زار تن اعالم کرد .نوریامی��ری افزود :حجم نیاز آینده
کش��ور ،س��رمایهگذاری در ای��ن ح��وزه را توجیهپذیر و
ض��روری میکند .همچنین فناوری  ۷۰درصد واحدهای
تولید تایر کشور نیاز به روزآوری دارد ،بهگونهای که فقط
حدود  ۳۰درصد کارخانجات فعلی با فناوری رادیال از نوع
استیلبلت یا تمام سیمی به تولید میپردازند و از اینرو،
ایدرو با توجه به رس��الت نوس��ازی و همگامسازی صنایع
با اس��تانداردهای نزدیکتر به فناوری روز جهانی در این
زمینه آغاز به اجرای طرح کرده اس��ت .معاون نوسازی و
بهرهبرداری ایدرو همچنین اضافه کرد :بخش غیردولتی
مش��ارکتکننده در این طرح از مزایای پیشبینیش��ده
قانون��ی برای ش��رکای س��ازمانهای توس��عهای در اخذ
تسهیالت از نهادهای پولی و بانکی و نیز سایر حمایتهای
نرمافزاری و توسعهای برخوردار خواهد شد.

 سخن پایانی

بن��ا بر ای��ن گزارش خ��ط تولید جدی��د تایر
سنگین با استانداردهای جهانی راهاندازی خواهد
ش��د و برعکس تولیدات فعلی که بخشی زیادی
از آنها براس��اس فناوری گذشته است ،تایرهایی
ب��ا اس��تاندارد روز جهانی خواهند ب��ود .یکی از
چالشهای تولید در کشور ،ماشینآالت قدیمی
با عمر بیش از  ۳دهه اس��ت؛ از اینرو راهاندازی
خط تولید با ماشینآالت بهروزتر روی بهرهوری
و راندم��ان تولید اثر مثبت داش��ته و بخش��ی از
شه��ای تامی��ن تایرهای س��نگین داخل را
چال 
برطرف خواهد کرد.
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وجود بیش از  ۳هزار و  ۶۰۰طرح نیمهتمام صنعتی

گذشته  ۴هزار و  ۵۱۳هکتار زمین برای فعالیت  ۱۰هزار و
 ۶۲۷بنگا ه اقتصادی جدید در شهرکهای صنعتی واگذار
شد .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :این آمار در
مقایسه با سال  ۱۳۹۸رشد  ۸۲درصدی از نظر زمین واگذار
شده و رشد  ۸۳درصدی از نظر تعداد بنگاهها داشته است.
رس��ولیان افزود :حدود  ۱۰هزار بنگاه اقتصادی با پیشرفت
فیزیکی بیش از  ۶۰درصد در ش��هرکهای صنعتی وجود
دارد که اگر بهطور متوس��ط  ۲۰ش��غل در هریک از آنها ایجاد ش��ود،
به اش��تغال  ۲۰۰هزار نفری خواهد انجامید .سازمان صنایع کوچک
و ش��هرکهای صنعتی ایران و ش��رکتهای استانی تابع آن اکنون با
داش��تن  ۸۲۳ش��هرک و ناحیه صنعتی و  ۳منطقه ویژه اقتصادی در
حال بهرهبرداری ۷۸ ،ش��هرک و ناحیه صنعتی تخصصی ۶ ،ش��هرک
فناوری ۳۸ ،مرکز خدمات فناوری و کس��بوکار ۲ ،مجتمع فناوری
اطالعات و خدمات نرمافزاری ۹۰ ،هزار و  ۷۴قرارداد منعقد ش��ده و
بهرهب��رداری از  ۴۶ه��زار و  ۸۲۲واحد صنعت��ی و  ۳هزار و  ۷۸واحد
کارگاهی ،زمینه اشتغال مستقیم  ۹۴۱هزار و  ۵۵۸نفر را در سراسر
کشور فراهم کرده است.

مدیرکل دفتر س��رمایهگذاری و امور طرحهای
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت اظهارکرد ۳ :هزار
و  ۶۳۹ط��رح نیمهتم��ام صنعتی باالی  ۸۰درصد
پیش��رفت فیزیکی با س��رمایهگذاری حدود ۱۱۹
ه��زار میلیارد تومان با ظرفیت اش��تغالزایی ۱۵۵
ه��زار نفر در کش��ور وجود دارد .بهگزارش ش��اتا،
علیرضا هادی گفت :تعداد طرحهای با پیش��رفت
فیزیکی بین  ۶۰تا  ۸۰درصد ۱۲ ،هزار و  ۹۹۳طرح و میزان
س��رمایهگذاری در آنه��ا حدود  ۲۸۹ه��زار میلیارد تومان با
ظرفیت اش��تغالزایی  ۴۶۳هزار نفر است .وی افزود ۱۹ :هزار
و  ۱۸۵ط��رح نی��ز دارای پیش��رفت فیزیکی بین  ۲۰تا  ۶۰با
پیشبین��ی  ۵۷۹هزار میلیارد تومان و امکان اش��تغال ۷۴۷
هزار نفر در کشور فعال هستند .مدیرکل دفتر سرمایهگذاری
و ام��ور طرحه��ای وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت تعداد
طرحه��ای دارای پیش��رفت کمتر از  ۲۰درص��د را  ۲۸هزار
و  ۹۰۹ط��رح اعالم کرد و گفت :میزان نیاز س��رمایهگذاری
این طرحه��ا حدود  ۹۷۷هزار میلیارد تومان ارزیابی ش��ده

ک��ه برای حدود ی��ک میلیون و  ۹۲هزار نفر ایجاد
اشتغال خواهد کرد .مدیرکل دفتر سرمایهگذاری
و ام��ور طرحه��ای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
افزود :در مجموع در کش��ور  ۸۳هزار و  ۷۸۰جواز
تاس��یس و بیش از  ۷۴هزار پروانه بهرهبرداری در
بخش صنعت صادر ش��ده اس��ت .وی توضیح داد:
بیش��تر بر طرحه��ای باالی  ۸۰درصد پیش��رفت
فیزیکی و همچنین واحدهای صنایع پیش��ران و واحدهایی
که درحالحاضر تولیدش��ان در کشور با کمبود مواجه شده،
تمرکز ش��ده اس��ت .هادی در ادامه گفت :این طرحها بهطور
م��داوم رصد و پایش میش��وند ت��ا با رفع موان��ع به مرحله
بهرهب��رداری برس��ند .مدیرکل دفتر س��رمایهگذاری و امور
طرحها افزود :فرصتهای س��رمایهگذاری ،صنایع پیشران و
اش��باع را در س��امانه بهینیاب قرار دادیم تا سرمایهگذاران
جدید از آن استفاده کنند .هادی گفت :بهمرسانی واحدهای
تعطیل و راکد با س��رمایهگذاران جدی��د از دیگر برنامههای
است که در وزارتخانه دنبال میشود.

رشد رضایت مشتریان ایرانخودرو از رسیدگی به درخواستها
براس��اس گزارش ش��رکت بازرس تعیینش��ده از س��وی وزارت
ت از رس��یدگی به درخواستها
صنعت ،معدن و تجارت ،میزان رضای 
و ش��کایات در ش��رکت ایرانخودرو در ۶ماه نخس��ت سـال ۱۳۹۹
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال  ،۱۳۹۸به میزان  ۳۱درصد افزایش و
زمان رسیدگی به درخواس��تهای ارجاع شده در همان بازه زمانی،
 ۲۸درصد کاهش یافته است .بهگزارش ایکوپرس ،مهدی معصومی،
رئیس رسیدگی به درخواستهای مشتریان ایرانخودرو با اعالم این
خبر ،گفت :گروه صنعتی ایرانخودرو با پش��توانه اعتماد مشتریان و
تالش بیدریغ همکاران ،همواره برای رضایتمندی و آرامش خاطر

س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی
گف��ت :مالی��ات بر عایدی س��رمایه نوعی مالیات بر س��وداگری
ب��وده که در س��رمایهگذاریهای مبتنی بر تولی��د برای اقتصاد
کش��ور موثر اس��ت .مهدی طغیانی در گفتوگ��و با خبرخودرو
درب��اره جزئی��ات و اهداف طرح اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه
ک��ه در کمیس��یون اقتص��ادی مجلس نهایی ش��ده ،اظهارکرد:
ت بر عایدی س��رمایه نوعی مالیات بر س��وداگری است که
مالیا 
در س��رمایهگذاریهای مبتنی بر تولید برای اقتصاد کشور موثر

س��رمایههای اجتماعی خود در تالش اس��ت .وی افزود :در سالی که
گذش��ت ،ایرانخودرو عالوهبر مدیریت شرایط خاص ناشی از تحریم
و سالمت در کش��ور ،پیشرو در رکوردشکنیهای متعدد و متنوع در
صنعت بوده اس��ت .مدیریت ارتباط با مشتریان با بهرهگیری از روش
تمرکز در پاس��خگویی و افزایش کاناله��ای ارتباطی خود ،با وجود
افزایش  ۹درصدی تحویل خودرو در سال  ۱۳۹۹نسبت به سال قبل،
رش��د قابلتوجهی در ارتقای رضایت مش��تریان داشته است .رئیس
رس��یدگی به درخواستهای مش��تریان ایرانخودرو اظهارکرد :در
س��ال گذشته سرانه درخواستها و شکایات نسبت به فرآیند تحویل

خودرو ۶۴ ،درصد نس��بت به س��ال  ۹۷و  ۴۷درصد نس��بت به سال
 ۹۸کاهش یافته اس��ت .همچنین بررسی و به نتیجه رساندن ۹۹.۵
درصد از درخواس��تها و شکایات ثبتش��ده در سال  ،۱۳۹۹گویای
تالش مجدانه ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروس��از کش��ور
در ارائ��ه خدمات هرچه بهتر به مش��تریان اس��ت .معصومی با تاکید
بر رویک��رد ایرانخودرو در افزایش رضایتمندی مش��تریان بهجای
کاهش شکایات ،خاطرنشان کرد :تمرکز این شرکت در سال ،۱۴۰۰
آس��ودگیخاطر و مراقبت و پش��تیبانی از مشتریان است و بر همین
اس��اس با برنامههای مختلف تدوین ش��ده در صدد افزایش رضایت

هدف از مالیات بر عایدی سرمایه ،مقابله با سوداگری است

اس��ت اما برخی س��رمایهگذاریها غیرمولد و مضر برای اقتصاد
ب��وده ک��ه باید در مقاب��ل آن ممانعت بهعمل آی��د .وی افزود:
تعداد بس��یاری از کشورها در این زمینه قانون دارند و از توسعه
س��رمایهگذاریهای غیرمولد جلوگیری میکنند .در کش��ور ما،
قان��ون مالیات بر عایدی به تصویب نرس��یده بود که در مجلس
یازدهم با ورود به حوزه طال ،مس��کن ،خودرو و ارز مصوب ش��د.
براس��اس این طرح ،زمانیکه س��رمایه نقدی به این بازارها ورود
ک��رده و به ش��کل س��وداگرانه چرخش میکن��د ،از عایدی آنها

مالیات اخذ میش��ود .این نماین��ده خانه ملت با بیان اینکه این
مصوبه در فروردین س��ال آینده به صحن علنی ارائه خواهد شد
ت��ا به تصویب برس��د ،گفت :مبلغی که پ��س از خرید خودرو در
س��ال نخست بر نرخ آن افزوده میشود ،عایدی بهشمار میرود
که فروش آن در سال نخست ،نیاز بازارگرایانه است ،نه مصرفی
و بابت آن مالیات از فروش��نده اخذ خواهد ش��د که از میزان این
مالیات هر س��ال  ۱۰درصد کس��ر شده و در سال چهارم به صفر
میرسد .سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

کامل مش��تریان از حوزههای مختلف عملکردی است .گفتنی است،
نظرات و درخواستهای مشتریان در زمینه کیفیت ،خدمات فروش،
خدمات پس از فروش و امداد محصوالت گروه صنعتی ایرانخودرو،
بهط��ور متمرکز از طریق مدیریت ارتباط با مش��تریان رس��یدگی و
پیگیری میشود .درگاههای ارتباطی مشتریان با این بخش ،عالوهبر
پایگاه اینترنتی  ،crm.ikco.irمرکز تماس تلفنی  ۰۹۶۴۴۰است.
افزون بر این ،پس��ت الکترونیکی به نشانی crm@ikco.irو شماره
نماب��ر  ۰۲۱۶۶۰۷۲۰۵۹و صندوق پس��تی  ۱۸۱۹۵۶۳۹۷۷برای
دریافت پیام و درخواستهای مشتریان در نظر گرفته شده است.

درب��اره مالیات بر خودروهای لوکس باالی یک میلیارد تومان و
تاثیر آن بر بازار ،گفت :این مالیات ،نوعی مالیات بر ثروت است
که از صاحبان خودروهای لوکس اخذ میشود و در اختیار فقرا
ق��رار میگی��رد .طغیانی درباره این موضوع که مالیات بر عایدی
س��رمایه موجب ایجاد بازارهای غیرشفاف و غیررسمی میشود،
خاطرنش��ان کرد :این اظهارات فقط ادعاست .مالیات بر عایدی
س��رمایه در جهان اجرایی میشود و استدالالتی که براساس آن
گفته میشود ،بازار را غیرشفاف میکند ،روشن نیست.

مراک��ز کالندادههای ح��وزه حملونقل با
هدف تحلیل دادهها و کمک به بهبود وضعیت
حملونقل کش��ور با همکاری س��تاد توسعه
فناوریهای فضایی و حملونقل پیش��رفته و
دانشگاه تربیت مدرس ایجاد میشوند.
بهگزارش ایسنا ،س��تاد توسعه فناوریهای
فضایی و حملونقل پیشرفته در تالش است با
همکاری دانشگاه تربیت مدرس و شرکتهای
دانشبنیان ،این مراکز را در کشور ایجاد کند
تا فصلی نو در صنعت حملونقل کش��ور آغاز
ش��ود .برای اجرایی شدن این مراکز مطالعات
طراحی ساختار و الزامات این کار انجام شده
است.
درحالحاض��ر ،نهاده��ای متول��ی ام��ر
حملونق��ل در کش��ور دادههای زی��ادی در
اختی��ار دارند که بهطور پراکنده و به ش��کلی
غیرمتمرکز در اختیار خودش��ان اس��ت و اگر
مراک��ز کالنداده در این زمینه ایجاد ش��ود،
همه این اطالع��ات در قالب یک پلتفرم و در
یک سامانه جمعآوری میش��ود و در اختیار
متقاضیان و نهادها قرار میگیرد.
دادههای��ی ک��ه از طری��ق سیس��تمهای
هوش��مند حملونق��ل گردآوری میش��وند،
بسیار ارزشمند هستند و میتوانند گرهگشای
بس��یاری از معض�لات و افزای��ش به��رهوری
سیس��تم حملونقلی کشور باشند که در این
زمین��ه ،دو بحث وج��ود دارد؛ یک��ی میزان
یکپارچگی دادهها و دیگری میزان استفاده از
آنها .براس��اس اعالم ستاد توسعه فناوریهای
فضایی و حملونقل پیش��رفته ،درحالحاضر
هر یک از نهادهای متولی حملونقل قسمتی
از دادهها را در اختیار دارند و معموال به سایر
دادهها دسترس��ی ندارند؛ بنابراین بسیاری از
تحلیله��ا ،برنامهریزیها و تصمیمات مبتنی
بر ای��ن دادهها بهدلیل عدمیکپارچگی ،ابتر یا
ناقص خواهد بود .درحالحاضر در کشور یک
مرک��ز داده ملی در ای��ن زمینه وجود ندارد و
نیاز اس��ت که در سیس��تمی یکپارچه ،مرکز
ملی دادهه��ای حملونقل هوش��مند تعریف
ش��ود که این کار به همافزای��ی اقدامات هم
کمک میکند.

تولید؛ تنها راه نجات
کشور از بحران

عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان
تهران تامین نشدن فوالد را یکی از مشکالت
اساسی قطعهسازان برشمرد.
محسن رزمخواه در گفتوگو با خبرخودرو
و با اشاره به مشکالت قطعهسازان برای تامین
فوالد عنوان کرد :فوالد موردنیاز قطعهسازان
از دو مس��یر تولیدات داخ��ل و واردات تامین
میشود .شرایطی که فوالدسازان برای فروش
ف��والد از طری��ق بورس فراهم کردند بس��یار
س��خت و پیچیده است که باید تسهیل شود.
همچنین تامین فوالد از طریق واردات بهدلیل
تحریمها بهراحتی امکانپذیر نیست؛ بنابراین
قطعهسازان از هر دو جهت برای تامین فوالد
خود با مشکل مواجه هستند.
وی با ارائ��ه راهکارهای موجود برای تامین
فوالد اظهارکرد :راهحلها باید بهگونهای باشد
ک��ه واردات فوالد از کش��ورهایی مانند چین
که همکاری نزدیکتری با ایران دارند ،انجام
ش��ود .همچنین نرخ فروش ف��والد در داخل
معادل نرخ صادراتی آن نباش��د و دولت یارانه
در اختیار فوالدسازان قرار دهد تا فوالد با نرخ
کمتری در اختیار قطعهسازان قرار بگیرد.
رزمخواه خاطرنش��ان کرد :هنگامیکه نرخ
فوالد در بورس کمتر از نرخ بازار آزاد اس��ت،
عدهای ب��ا نرخ کمتر از بورس خریداری و آن
را با نرخ بیش��تر در بازار آزاد عرضه میکنند؛
بنابراین باید با ایجاد تعادل نرخ بورس و بازار
آزاد از سودجویی برخی افراد جلوگیری کرد.
وی با اش��اره به شعار سال بیان کرد :تولید
تنه��ا راه نجات کش��ور از بحران اس��ت و اگر
اقتصاد کش��ور ب��ه جای فروش نف��ت بر پایه
تولید داخل مس��تقر ش��ود ،بهط��ور قطع به
اس��تقالل اقتصادی خواهیم رسید و زیربنای
اقتصاد تقویت ش��ده و تع��ادل در بازار ایجاد
میشود .عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان
استان تهران یکی از موانع تولید را هماهنگ
نب��ودن نهادهای دولتی عن��وان کرد و گفت:
متاس��فانه همیش��ه ناهماهنگی میان نهادها
موجب تحقق نیافتن ش��عار سال شده است.
بهعنوان مثال ،از یک س��و ،دول��ت امکاناتی
در اختی��ار تولیدکنندگان ق��رار میدهد و از
س��وی دیگر ،وزارت دارای��ی بدون هماهنگی
حس��ابهای تولیدکنن��دگان را مس��دود و
مالیات خود را برداشت میکند؛ بنابراین باید
تعادلی میان پرداخت تسهیالت و برداشت آن
ایجاد شود.

اخبار

فهرست
مقررات مخل
تولید به هیات
مقرراتزدایی
اعالم شد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :فهرست
عناوی��ن مجوزها ،رویهها و مقررات مخ��ل بیرونی حوزه صنعت ،معدن و
تجارت و راهکارهای پیش��نهادی اصالح آنها ب��ه وزارت اقتصاد و دارایی
برای طرح در هیات مقرراتزدایی ارس��ال ش��د .بهگزارش ش��اتا ،سعید
زرن��دی اعالم کرد :فهرس��ت عناوی��ن مجوزها ،رویهه��ا و مقررات مخل
بیرونی حوزه صنعت ،معدن و تجارت و راهکارهای پیشنهادی اصالح آنها
به وزارت اقتصاد و دارایی برای طرح در هیات مقرراتزدایی ارسال شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :با عنایت به
نامگذاری امس��ال و در راستای تحقق ش��عار مانعزدایی از حوزه تولید و
درباره لغو مجوزهای دستوپاگیر و تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای
ضروری برای فعاالن اقتصادی ،فهرست عناوین مجوزها ،رویهها و مقررات
بیرونی (بروندس��تگاهی) که موجب وقف��ه و اخالل در صدور مجوزهای
حوزه صنعت ،معدن و تجارت شدهاند ،برای طرح در هیات مقرراتزدایی
ارس��ال شده اس��ت .وی افزود :این فهرس��ت با همفکری و نظرخواهی از

فع��االن تولی��دی و اقتصادی و تش��کلهای بخش خصوص��ی ،خانههای
صنعت ،اتاق بازرگانی و دیگر انجمنها تهیه ش��ده است .زرندی در ادامه
توضی��ح داد ۹ :م��ورد در بخش صنعت ۵ ،موض��وع در بخش معدن و ۵
مورد در بخش صنوف در این فهرست به همراه پیشنهاد اصالح آن دیده
شده است .معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :این
فهرس��ت ،موضوعاتی بود که در اختیار هیات مقرراتزدایی است و سایر
موضوعات دیگر برای مانعزدایی در سطوح باالتر دنبال میشود.

مراکز کالنداده حوزه
حملونقل شکل میگیرد

