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گزارش اخبار شهرک های صنعتـي در رسانه ها
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فهرست اخبار شهرک های صنعتـي در رسانه ها

صفحه عنوان رسانه

10 شهرک های صنعتي در رسانه ها
11 نياز به 39 هزار ميليارد تومان تسهيالت براي تکميل طرحهاي باالي 60 درصد/ لزوم ايجاد صندوقهاي مالي تخصصي براي

حمايت از توليد/ ضرورت هماهنگي و تعامل بانکها
سايت شهرکهايصنعتي

16 نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل، آغاز يک حرکت بزرگ در عرصه توليد کشور است/ بخش علوم و تحقيقات و فنآوري با
افتخار در خدمت صنعت، توليد و شکوفايي اقتصاد کشور است

سايت شهرکهايصنعتي

20 اقدامات سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در اجراي برنامههاي حمايتي صنايع کوچک و متوسط “نوآورانه”
و “عالمانه” است

سايت شهرکهايصنعتي

21 صنايع بزرگ رسالت دارند که صنايع کوچک را حمايت کنند سايت شهرکهايصنعتي

27 2 واحد توليدي در شهرک صنعتي کاسپين قزوين به بهرهبرداري رسيد سايت شهرکهايصنعتي

اقتصاد تهران - تابناک استانها - جماران - خبرگزاري ايرنا - خبرگزاري ايلنا - خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان - خبرگزاري
مهر - فصل اقتصاد - فصل تجارت

تکرار در (9) منبع :

29 معاون وزير صمت 21 درصد واحد هاي توليدي شهرک هاي صنعتي راکدند اخبار صنعت

خبرگزاري بسيج - خبرگزاري مهر - اقتصاد ملي - تعادل - خبرگزاري ايرنا - فصل اقتصاد - فصل تجارت - خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان - خبرگزاري برنا - خبرگزاري شبستان - خبرگزاري صدا و سيما - سايه - عصر رسانه

تکرار در (13) منبع :

29 سايه رکود بر سر بيش از 20 درصد واحدهاي توليدي کشور /  محدوديت هاي   .   .  . اعتماد آنالين

امين - کاروکارگر - صداي اصالحات - شروع - تفاهم - جهان اقتصاد - جماران - خبرگزاري ايلنا - فصل اقتصاد تکرار در (9) منبع :

30 21 درصد واحدهاي توليدي شهرکهاي صنعتي راکدند /  2هزار واحدفعال ميشود آرمان اقتصادي

خبرگزاري مهر - فصل اقتصاد - فصل تجارت - نخست نيوز تکرار در (4) منبع :

32 هيچ انگيزه اي به جز حمايت همه جانبه از توليد کارآمد و تحقق اشتغال مولد و پايدار نداريم خبرگزاري آريا

خبرگزاري شبستان - خبرگزاري مهر - خبرگزاري ايلنا - خبرگزاري بسيج تکرار در (4) منبع :

34 فعاليت 44 هزار واحد توليدي در کشور خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

خبرگزاري صدا و سيما تکرار در (1) منبع :

35 معاون وزير صمت :  قزوين قطب نساجي ،  صنايع فلزي و مواد غذايي در کشور است خبرگزاري تسنيم

36 معاون وزير صنعت در قزوين :  امسال 20 هزار ميليارد تومان تسهيالت به صنايع پرداخت مي شود خبرگزاري تسنيم

36 33 واحد توليدي و صنعتي نمونه در قزوين تجليل شدند خبرگزاري مهر

37 ايجاد فضاي آرام ،  تامين نقدينگي و مواد اوليه از دغدغه هاي توليدکنندگان است /  هيچ انگيزه اي جز حمايت از توليد
نداريم

دانا

38 رکود 22درصدي واحدهاي توليدي کشور  /  2000 واحد صنعتي راکد را امسال به چرخه توليد بازمي گردانيم دانا

39 کمک 2 ميليارد توماني دولت به شهرک صنعتي آق قال چه شد ؟ دانا

39 رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين :  دست خالي ايران در 15بازار بالقوه منطقه اي فصل تجارت

فصل اقتصاد تکرار در (1) منبع :

40 صنعت سنگ با کمبود نيروي متخصص و سرمايه انساني مواجه است خبرگزاري ايمنا

41 خدمات ويژه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع به شرکت کنندگان در نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد کاروکارگر

جهان صنعت تکرار در (1) منبع :

42 نيازمندِ بانک خاص بنگاه هاي کوچک و متوسط هستيم پايگاه خبري شبکه خبر

خبرگزاري شبستان تکرار در (1) منبع :

43 استفاده از روش زنجيره تامين مالي ،  هزينه توليد را کاهش مي دهد / پرداخت 30   .   .  . فصل اقتصاد

فصل اقتصاد - خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان تکرار در (2) منبع :

43 بررسي مشکالت صنايع راکد البرزبا همکاري تيم هاي توانمندساز سايت شهرکهايصنعتي



فهرست اخبار شهرک های صنعتـي در رسانه ها

صفحه عنوان رسانه

44 انعقاد88قرارداد با متقاضيان در شهرک صنعتي آباده/ فازنخست بزرگترين کارخانه شهرک صنعتي آباده در آستانه يهره
برداري

سايت شهرکهايصنعتي

46 برگزاري نخستين نمايشگاه بزرگ توانمندي هاي صنايع کوچک استان در مردادماه امسال سايت شهرکهايصنعتي

47 بازديد مديران شبکه آفتاب استان مرکزي به همراه مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان از واحدهاي توليدي در
راستاي رونق توليد

سايت شهرکهايصنعتي

48 آغاز واگذاري اراضي مرحله چهار شهرک صنعتي کاسپين تابناک استانها

49 واگذاري زمين هاي ناحيه کارگاهي صنايع  دستي ظريفان خبرگزاري ايسنا

خبرگزاري شبستان تکرار در (1) منبع :

49 کرمانشاه صاحب  ' ناحيه کارگاهي نان برنجي '  مي شود خبرگزاري صدا و سيما

50 امضاي تفاهم نامه همکاري شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران و بانک توسعه تعاون ثروت

51 درخواست سرمايه گذاران براي ايجاد شهرک صنعتي خصوصي در گلستان سياست روز

51 صادرات 2 ميليون و 116 هزار دالري خوشه هاي صنعتي استان در سال گذشته فرصت امروز

52 بازگشت 16 واحد صنعتي راکد به مدار توليد در استان قم در سه ماهه نخست   .   .  . خبرگزاري برنا

52 کمک 2 ميليارد توماني دولت به شهرک صنعتي آق قال چه شد ؟ دانا

53 اشتغال در روستاها 23 درصد افزايش يافت افکار نيوز

جام نيوز - اعتماد آنالين - روزان تکرار در (3) منبع :

۵4 وزارت صنعت معدن و تجارت در رسانه ها
55 بازديد نمايندگان دولت از غرفه ايران خودرو دنياي اقتصاد

55 لزوم بومي سازي 10 ميليارد دالري نياز بخش توليد فصل تجارت

قدس آنالين - اکوفارس - آرمان اقتصادي - ايدرو نيوز - خبرگزاري برنا تکرار در (5) منبع :

56 براي معرفي نيازمندي هاي بخش صنعت يک نمايشگاه جديد برگزار مي شود قلم نيوز

57 شکوفايي صنعت به 2 بال فناوري و صادرات نياز دارد / کاهش 1.4 درصدي بيکاري   .   .  . فصل اقتصاد

خبرگزاري آريا - ايدرو نيوز - فصل اقتصاد - عصر اقتصاد - فصل تجارت - صنايع پرس - شما نيوز - ايران اکونوميست -
بولتن نيوز - خبرگزاري موج - مليت - navidetehran.ir - خبرگزاري ايرنا - خبرگزاري صدا و سيما - خبرگزاري
شبستان - نوآوران - شما و اقتصاد - خبرگزاري ميزان - خبرگزاري فارس - نامه نيوز - صراط نيوز - خبرگزاري برنا -

خبرگزاري مهر - اتاق خبر - خبرگزاري ايلنا - جام نيوز - خبرگزاري آنا - خبرگزاري رسا

تکرار در (28) منبع :

58 وزير صنعت :  واردات کشور 22 درصد کاهش يافت فصل اقتصاد

فصل تجارت تکرار در (1) منبع :

59 فعال بودن 500 واحد توليدي سنگ در کشور  /  اکتشاف 7 درصدي معادن آرمان اقتصادي

خبرگزاري ايرنا - صنايع پرس - فصل تجارت - فصل اقتصاد - خبرگزاري شبستان - ايدرو نيوز تکرار در (6) منبع :

60 رحماني خبر داد :  کاهش چشمگير واردات در کشور خبرگزاري خبرآنالين

صراط نيوز - تيک - تابناک استانها - خبرگزاري پانا - خبر داغ - تعادل - اقتصاد گردان - اقتصاد تهران - پايگاه خبري
انتخاب

تکرار در (9) منبع :

60 اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده ؛ بزودي ايران آنالين

61 در جنگ اقتصادي نقش فوالد مبارکه بسيار مهم است ايران اکونوميست

61 بازديد وزير صنعت از نخستين محصول جهاد خودکفايي ايران خودرو خبرگزاري تسنيم

بولتن نيوز - تصوير روز - kargarnews.ir - خبرخودرو - اعتماد آنالين - فصل اقتصاد - افکار نيوز - اکوفارس - اقتصاد
برتر - khodronevis.ir - payamevijeh.ir - افق آنالين - جام نيوز - سايت خبري تحليلي افق - خبر فوري

تکرار در (15) منبع :

62 رويکرد اصلي وزارت صنعت مديريت تامين مواد اوليه و ساماندهي تقاضا است تابناک استانها



فهرست اخبار شهرک های صنعتـي در رسانه ها

صفحه عنوان رسانه

63 تجليل از واحدهاي نمونه در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن تابناک استانها

63 سايت وزارت سمت هک نشده بود پس مجرم تخلف در واردات 6400 خودرو کيست ؟ ترابر نيوز

64 هيچ انگيزه اي به جز حمايت همه جانبه از توليد کارآمد و تحقق اشتغال مولد و پايدار نداريم خبرگزاري آريا

66 سهم شرکت هاي دانش بنيان در صنعتي سازي بايد افزايش يابد خبرگزاري ايرنا

خبرگزاري موج - فصل تجارت تکرار در (2) منبع :

67 844 ميليون يورو به قطعه سازان پرداخت مي شود خبرگزاري ايرنا

68 واردات 22 درصد کم شد خبرگزاري ايسنا

بازار نيوز - فصل اقتصاد - ديدار نيوز - فصل تجارت - ديدبان ايران - خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان - دانا - ايران خبر -
شبکه خبري اقتصاد و بانک ايران (ايبِنا) - بهار نيوز - اقتصاد گردان - تجارت نيوز - جام نيوز - تيتر برتر

تکرار در (14) منبع :

68 تسهيالت  " توليدکنندگاني که در پروژه ساخت داخل مشارکت کنند "  اعالم شد خبرگزاري ايسنا

خبرگزاري ايسنا - فصل تجارت - فصل اقتصاد - اتاق خبر - خبرگزاري ايرنا - پول نيوز - اتاق بازرگاني ايران - تجارت نيوز
- pooyakhabar.ir - مردم ساالري - کسب و کار - خبرگزاري آريا

تکرار در (12) منبع :

69 معاون وزير صنعت :  شرايطي سخت تر از جنگ نظامي را تجربه مي کنيم خبرگزاري ايسنا-استانها

70 بازديد وزير صنعت ،  معدن و تجارت از غرفه گروه سايپا خبرگزاري ايلنا

تيتر 20 - فصل اقتصاد - مليت - فصل تجارت - بولتن نيوز - خبرخودرو - آفتاب نيوز - نخست نيوز -
kargarnews.ir - خبرگزاري مهر - تعادل - khodronevis.ir

تکرار در (12) منبع :

71 کشتيراني جمهوري اسالمي ايران خط مقدم جبهه /  وزارت صمت پيگير اجراي قانون سوخت کم سولفور خبرگزاري
باشگاهخبرنگارانجوان

فصل اقتصاد تکرار در (1) منبع :

71 گيالن |  قيمت هر کيلوگرم مرغ توسط کارگروه تنظيم بازار کشور اعالم شد خبرگزاري تسنيم

تابناک استانها تکرار در (1) منبع :

72 توليد کاالهاي وارداتي به معناي صرفه جويي 10 ميليارد دالري است خبرگزاري موج

فصل تجارت تکرار در (1) منبع :

72 دستور ويژه وزير صمت و مصوبه ايميدرو براي تامين مواد اوليه ذوب آهن اصفهان خبرگزاري موج

فصل تجارت - همراهان خبر تکرار در (2) منبع :

73 معاون وزير صنعت :  مرکز تضمين خريد کاالهاي ساخت داخل فعال مي شود عصر ايران

خبرگزاري ايرنا - اکوفارس - فصل اقتصاد - فصل تجارت - خبرگزاري ميزان - خبرگزاري باشگاهخبرنگارانجوان - جهان
اقتصاد - آرمان اقتصادي - صنايع پرس - نخست نيوز - عصر اعتبار - خبرگزاري مهر - ايران اکونوميست - اتاق خبر -

دنياي اقتصاد

تکرار در (15) منبع :

74 تفاهم معاون رئيس جمهور و دو وزير براي حمايت از توليد ملي /  تفاوت   .   .  . خبرگزاري فارس

خبرگزاري فارس تکرار در (1) منبع :

75 بورس ابرار اقتصادي

76 نرخ ارز/سکه دنياي اقتصاد

77 آب و هوا هوا ايران

78 سالمت جام جم
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تاريخ انتشار: چهارشنبه 26 تير ماه 1398 * 20:14

نیاز به 39 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای تکمیل طرحهای باالی 60 درصد/ لزوم ايجاد
صندوقهای مالي تخصصي برای حمايت از تولید/ ضرورت هماهنگي و تعامل بانکها

وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک دولت و مجلس براي حمايت از رونق توليد تأکيد کرد:

نياز به 39 هزار ميليارد تومان تسهيالت براي تکميل طرحهاي باالي 60 درصد/ لزوم ايجاد صندوقهاي مالي تخصصي
براي حمايت از توليد/ ضرورت هماهنگي و تعامل بانکها

نشست مشترک دولت و مجلس براي حمايت از رونق توليد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران، عصر روز سهشنبه با حضور علي الريجاني
رئيس مجلس شوراي اسالمي، محمد باقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، رضا
رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي، محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي، محمد
شريعتمداري وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رؤساي برخي از کميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي و مديران
بانک مرکزي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي موانع و راهکارهاي حمايت از توليد کشور مورد بررسي قرار

گرفت.

رئيس مجلس شوراي اسالمي در اين نشست گفت: در بحث بازگشت ارز صادراتي، پيشنهاداتي از بخشهاي مختلف ارائه
شده است، که بهطور مثال، محروميت از معافيت مالياتي ميتواند براي صادرکنندگاني که ارز صادراتي را پس نميدهند،

اعمال شود.

علي الريجاني افزود: شرايط فعلي کشور با سالهاي گذشته کامالً متفاوت است و رهبر معظم انقالب با توجه به اين
شرايط، دستور تشکيل شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا را دادند.

وي اضافه کرد: در شرايط کنوني، مسأله اساسي اين است که براي تقويت بخش صنعت، سرمايه در گردش کارخانجات و
صنايع تأمين شود.

رئيس مجلس شوراي اسالمي تصريح کرد: بانک مرکزي بايد بر اساس قانون، اقدام به تخصيص 40 درصدي تسهيالت به
بخش صنعت و معدن کند. البته در حال حاضر اين مسأله محقق نشده که بايد هرچه سريعتر عملياتي شود. همچنين

اختصاص 20 درصد از حجم تسهيالت به بخش مسکن نيز ضروري است.
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الريجاني با بيان اينکه رونق توليد، مهمترين مسأله و برنامه در شرايط کنوني کشور است، ادامه داد: يکي از اقدامات
صورت گرفته براي رونق توليد، اصالحات ساختاري در نظام بودجه ريزي کشور است که سازمان برنامه و بودجه و مرکز
پژوهشها پيشنهادهاي خود را مطرح کرده و اين موضوعات در نشست شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مورد بحث و

بررسي قرار ميگيرد.

وي خاطرنشان کرد: امروز کشور در شرايط جنگ اقتصادي قرار دارد؛ البته در اين ارتباط تمهيدات الزم در سطح کالن
مديريتي اتخاذ شده، اما بايد در سطوح پايينتر نيز امتداد تشکيالتي پيدا کند.

رئيس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اعالم آمادگي وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه
اجتماعي براي افزايش ممنوعيت اقالم کاالهاي وارداتي گفت: وزارت صمت ميتواند موارد و اقالم جديد را اعالم کند و
اگر الزم بود نيز ميتوان در نشست شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصميمگيري کرد. همچنين ميتوان واردات

برخي از اقالم و تجهيزات پزشکي که در داخل توليد ميشود را ممنوع کرد.

الريجاني افزود: امروز يکي از مشکالت صنايع و کارخانجات، مسأله معوقات بانکي و جرائم مرتبط با آن است. به نظر من،
بانک مرکزي بايد تمهيدات و مکانيزم خاصي را براي کمک به واحدهاي توليدي ايجاد و توليد کنندگان واقعي را از سو

استفاده کنندگان متمايز کند.

وي اضافه کرد: بر اساس قانون و با اذن مقام معظم رهبري، اعتباري بالغ بر 50 ميليون يورو از صندوق توسعه ملي براي
توسعه حوزه فني و حرفهاي درنظر گرفته شده است که اين مسأله بايد هرچه سريعتر عملياتي شود.

رئيس مجلس شوراي اسالمي با اعالم اينکه براي صنوف مختلف در بحث بازگشت ارز صادراتي بايد شرايط متفاوتي
تعيين شود، ادامه داد: در بحث بازگشت ارز صادراتي، پيشنهاداتي از بخشهاي مختلف، از جمله اتاق بازرگاني ارائه شده
است و بهطور مثال ميتوان محروميت از معافيت مالياتي را نسبت به صادرکنندگاني که ارز صادراتي را پس نميدهند،

اعمال کرد.

الريجاني اظهار داشت: در شرايط کنوني، بانکها براي تأمين سرمايه در گردش صنايع با مشکالتي روبهرو هستند. از اين
رو بانک مرکزي بايد پيشنهاد دهد که چطور ميتوان حجم تسهيالت بانکها را افزايش داد.

وي خاطرنشان کرد: با توجه به مباحث مطرح شده در نشست امروز، در جلسات آتي بايد مسائل و محورها بهصورت
جزئي و بخش به بخش بررسي شود، تا موارد و موانع باقي مانده براي اجراي قوانين و رونق توليد رفع شود.

دولت 8 برنامه کالن براي فعال کردن بخش توليد تدوين و اجرايي کرده است
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور نيز در اين نشست با اشاره به استفاده از ظرفيتهاي قانوني
براي تحقق رونق توليد در کشور گفت: در اين راستا تبصره 18 قانون بودجه فعال شد و خوشبختانه در سالهاي گذشته

مجلس بهخوبي به بخشهاي توليد و اشتغال توجه کرده است.

محمد باقر نوبخت با بيان اينکه دولت 8 برنامه کالن براي فعال کردن بخش توليد تدوين و اجرايي کرده است، افزود:
نوسازي بافت فرسوده، بخش کشاورزي، ميراث فرهنگي، صنعت و معدن و فرهنگ و هنر جز بخشهايي است که در اين

برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

وي اضافه کرد: دولت به دنبال آن است که با اجراي برنامههاي مربوطه، در حوزه صنعت و معدن حدود 270 هزار فرصت
شغلي ايجاد شود و در اين ارتباط سازمان برنامه و بودجه با تمام دستگاهها هماهنگي و توافق کرده است.

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهريزي دولت، با تحقق
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برنامههاي صورت گرفته، حدود 988 هزار فرصت شغلي در سال جاري در کشور ايجاد ميشود. از طرف ديگر، يکي از
اقدامات مثبت دولت، ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و عشايري است و در اين ارتباط با مصوبه مجلس، 1.5 ميليارد

دالر اعتبار درنظر گرفته شده است.

ضرورت تخصيص تسهيالت به بخشهاي توليدي
در ادامه اين نشست، وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: امروز يکي از چالشهاي مهم و مؤثر در حوزه توليد،

مسائل مربوط به تأمين منابع مالي واحدهاي توليدي است.

رضا رحماني افزود: طبق نظرسنجي انجام گرفته توسط اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران از 400 تشکل
صنعتي و معدني کشور، آمارها نشان ميدهد که رتبه نخست مشکالت مطروحه، در مورد دسترسي آسان به منابع مالي،

تأمين سرمايه در گردش و مسائلي از اين دست است.

وي اضافه کرد: قاعدتاً اين دست مسائل و مشکالت، بخشي از عملکرد ما را تحت الشعاع قرار ميدهد و ميتوان گفت
پارامتر مؤثري در شرايط توليد امروز کشور است. بنابراين در شرايط موجود بايد با تغيير نگرش اساسي در روند حمايت از

توليد، بهويژه در حوزه تأمين منابع مالي در سطح کشور مواجه باشيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: انتظار ميرود بانک مرکزي يک سياست تعادلي متناسب با شرايط روز در حوزه
پولي و تأمين منابع مالي حوزه توليد درپيش بگيرد تا نتايج عملي حمايت بانکها از صاحبان صنايع را بيش از پيش

مشاهده کنيم.

رحماني خاطرنشان کرد: موارد مطروحه درخصوص عملکرد بانکها در حوزه اعطاي تسهيالت، نافي خدمات خوب ارائه
شده در برخي بخشهاي ديگر نيست و ما از همه عوامل بانکي همراه و ياري کننده بخش توليد تقدير و تشکر ميکنيم.

وي با بيان اينکه شرايط حاضر ميطلبد هماهنگي بهتري بين بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت ايجاد و
همچنين در اعطاي تسهيالت و تأمين منابع واحدهاي توليدي، بانکها هم نگرش تعامليتري داشته باشند، افزود: در اين
ايام و با وجود بسياري از مشکالت تحميلي، بسياري از بخشها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي براي بهبود شرايط

کمک حال حوزه توليد هستند که جاي تقدير دارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: طي نامه نگاري انجام گرفته با بانک مرکزي، درخواست 360 هزار ميليارد تومان
تسهيالت براي بخش توليد کرديم که حدود 84 هزار ميليارد تومان مربوط به تسهيالت سرمايه ثابت ميباشد.

رحماني گفت: براي طرحهاي صنعتي و معدني با پيشرفت باالي 60 درصد نيازمند 39 هزار ميليارد تومان تسهيالت
هستيم که در صورت تحقق و تأمين، اين واحدها امسال وارد عرصه توليد ميشوند و اشتغالزايي خوبي در سطح کشور

ايجاد ميشود.

وي تصريح کرد: هم اکنون طرحهاي صنعتي با پيشرفت فيزيکي باال در کشور داريم که نيازمند تأمين منابع مالي براي
تسريع در بهرهبرداري هستند و در صورت حصول اين مهم، ميتوانند به توليد اقالم کااليي بپردازند که در واردات آنها با

محدوديتهاي داخلي و خارجي مواجه هستيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: امسال يکي از محورهاي برنامهريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، شيوههاي
جديد تأمين مالي است و در همين راستا با بانک مرکزي و بورس هم مشورت کردهايم که نتايج خوب آن بهزودي

مشاهده خواهد شد.

رحماني ادامه داد: ايجاد صندوقهاي مالي تخصصي در بخش توليد، امروز يک ضرورت غيرقابل انکار است و پيگيري راه
اندازي آنها با کمک بخشهاي دولتي و خصوصي در دستور کار است.
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وي يادآور شد: در سال گذشته ممنوعيت واردات يک هزار و 339 قلم انواع کاال به کشور از طرف وزارت صنعت، معدن و
تجارت و در ثبت سفارشها اعمال شده بود که در سه ماهه نخست امسال و بنا بر گزارشهاي دريافتي مبني بر توليد

نمونه مشابه داخلي، براي 148 قلم کاالي ديگر هم ممنوعيت واردات لحاظ کرديم.

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به برگزاري نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد در پايان هفته
جاري اظهار داشت: برگزاري اين نمايشگاه در راستاي منويات رهبري و با دعوت از همه گروههاي مؤثر در رفع

نيازمنديهاي صنعتي کشور از 27 تير ماه در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار خواهد شد.

رحماني با اشاره به بيش از 200 شرکت توليد کننده در گروههاي صنعت خودرو و قطعات، لوازم خانگي، صنايع معدني،
نفت، گاز و پتروشيمي، مخابرات و صنايع دريايي حاضر در اين نمايشگاه بيان کرد: شرکتهايي که نيازمنديهاي صنعتي
و معدني کشور را بومي سازي ميکنند و مانع واردات نمونههاي مشابه خارجي به کشور ميشوند، به جد و با بهرهگيري

از همه ابزارهاي ممکن مورد حمايت قرار ميگيرند.

مهمترين مشکل بخش کشاورزي، محدوديت منابع اعتباري است
وزير جهاد کشاورزي نيز در اين نشست با اشاره به نقش بخش کشاورزي در تقويت رونق توليد در کشور گفت: بخش
کشاورزي در چند وقت اخير با کمترين ميزان رکود مواجه بوده، اما با توجه به ظرفيتهاي اين بخش، بايد به توسعه و

رونق حوزه کشاورزي بپردازيم.

محمود حجتي با بيان اينکه مهمترين مشکل بخش کشاورزي، محدوديت منابع اعتباري است، افزود: در چند ماه اخير
اقدامات مثبتي صورت گرفته که ارائه تسهيالت اشتغال روستايي، يکي از اين موارد است، بهطوري که در سال 1396 اين
ميزان تسهيالت در روستاها 5 درصد اشتغالزايي کرده بود، اما در سال 1397 ميزان اشتغالزايي به حدود 25 درصد

رسيده است.

وي با اعالم اينکه در شرايط کنوني حدود 10 هزار طرح اشتغالزايي در بخش کشاورزي پشت در بانکها معطل باقي
مانده است، اضافه کرد: قطعاً بايد اقدامات الزم براي تأمين اعتبارات مربوطه صورت گيرد.

اختصاص اعتبار 2 هزار ميلياردي براي حمايت از شرکتهاي توليد کننده تجهيزات بخش حمل و نقل ريلي
در بخش ديگر اين نشست، وزير راه و شهرسازي با اشاره به برنامههاي اين وزارتخانه براي حمايت از رونق توليد در کشور
گفت: وزارت راه و شهرسازي دو برنامه کالن در بخشهاي حمل و نقل و مسکن براي حمايت از توليد کشور تدوين کرده

است.

محمد اسالمي افزود: با هماهنگي و تفاهم با سازمان برنامه و بودجه، اعتباري حدود 2 هزار ميليارد تومان ميان 25
شرکت توليد کننده تجهيزات مربوط به بخش حمل و نقل ريلي اختصاص داده شده است که خوشبختانه معدل پيشرفت

تعهدات تا پايان تير ماه به 15 درصد خواهد رسيد.

وي اضافه کرد: با اقدامات صورت گرفته، براي نخستين بار کارخانجات توليد لوکوموتيو و خودروسازي فعال شدهاند. از
طرف ديگر، حجم بار موجود در حمل و نقل ريلي تا پايان سال 1396 حدود 31 ميليون تن بوده که خوشبختانه اين

ميزان تا پايان سال 1397 به 52 ميليون تن رسيده است.

وزير راه و شهرسازي ادامه داد: با توجه به تحريمهاي صورت گرفته، ساخت قطعات مربوط به حمل و نقل ريلي در دستور
کار شرکتهاي دانش بنيان قرار دارد. همچنين در مباحث مربوط به رونق توليد در حوزه هوايي و فرودگاهي توجه قابل

قبولي به صنايع دانش بنيان براي توليد تجهيزات مربوطه شده است.

واحدهاي توليدي با مشکالت مالي مواجه هستند
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وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در ادامه اين نشست گفت: خوشبختانه برخي تصميمات کالن در رونق توليد در
کشور اثر مثبت داشته است. بهطور مثال، ممنوعيت واردات 1400 قلم کاال، فرصت مناسبي را براي توليد کنندگان

داخلي ايجاد کرد تا اقدام به توليد کاالهاي مربوطه کنند و قطعاً اين مسأله بايد تداوم يابد.

محمد شريعتمداري با اعالم اينکه در شرايط کنوني، واحدهاي توليدي با مشکالت مالي مواجه هستند، افزود: در شرايط
کنوني، فرآيند تصميمگيري در بخش توليد بسيار سخت است و در اين عرصه موانع اجرايي وجود دارد که اين مسائل

بايد مورد اصالح قرار گيرد.

وي با بيان اينکه بر اساس آمارها، در سال 1397 حدود 92 هزار اشتغال خانگي در کشور ايجاد شده است، اضافه کرد:
ما امروز در شرايط جنگي قرار داريم؛ از اين رو بايد ارائه تسهيالت براي رونق توليد سرعت گيرد.

آسيب شناسي موانع و راهکارهاي رونق توليد در کميسيون ويژه
در ادامه اين نشست، رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي با اشاره
به اقدامات اين کميسيون در چند ماه گذشته براي حمايت از بخش توليد کشور گفت: در دو ماه گذشته اين کميسيون
تحت عنوان آسيب شناسي و رفع موانع براي توسعه توليد کشور جلسات متعددي را برگزار کرده است. از اين رو ميتوان
گفت که در شرايط کنوني چندين مسأله مهم بر سر راه رونق توليد وجود دارد که حوزه تأمين مالي، حوزه پولي و بانکي،

نظام مالياتي، نظام بيمه، نظام تجاري، نظام ارزي، کسب و کار و فنآوري اطالعات جز اين موارد محسوب ميشود.

حميدرضا فوالدگر افزود: خوشبختانه در آسيب شناسيهاي صورت گرفته در اين کميسيون، راهکارهاي حل مشکالت و
آسيبها در کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ديده شده است. يکي از موارد بسيار مهم براي رونق توليد، موضوع
تنقيح قوانين حوزههايي مانند صنعت، معدن، کشاورزي و ميراث فرهنگي است که اين موضوع ظرف مدت يک ماه آينده

محقق خواهد شد.

تدوين 10 گزارش در سال جاري درباره چالشهاي پيش روي اقتصاد کشور
کاظم جاللي رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي نيز در اين نشست گفت: اين مرکز سال گذشته و بعد از
اعمال تحريمها، چندين گزارش مفصل در ارتباط با چالشها و آسيبهاي پيش روي اقتصاد کشور و همچنين راهکارهاي

برون رفت از اين مشکالت تهيه و به مجلس ارائه کرد و امسال نيز تا کنون 10 گزارش تدوين شده است.

يکپارچگي ميان دستگاهها در ارتباط با سياستگذاري براي رونق توليد وجود ندارد
در اين نشست همچنين نائب رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: برنامههاي

مرتبط با رونق توليد در کشور بايد کلي و جامع باشد.

هادي قوامي گفت: متأسفانه در شرايط کنوني يکپارچگي ميان دستگاهها در ارتباط با سياستگذاري براي رونق توليد
وجود ندارد. از طرف ديگر، يکي از مسائل وضعيت کارآفرينان است. امروز شرايط براي فعاليت کارآفرينان فراهم نيست

که بايد اين مسأله حل شود.

براي تحقق رونق توليد در کشور بايد موانع پيش رو شناسايي و رفع شود
رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي نيز در اين نشست عنوان کرد: براي تحقق رونق توليد در

کشور بايد موانع پيش رو شناسايي و رفع شود.

علي نوبخت گفت: ما امروز در جنگ اقتصادي قرار داريم و بايد وزارتخانهها، دستگاهها و سازمانها براي مقابله با اين
وضعيت، ستاد جنگ اقتصادي تشکيل دهند؛ اما متأسفانه در شرايط کنوني هنوز جنگ اقتصادي براي مسئوالن تبديل به

يک باور نشده است.

© گزارش تصويري
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نمايشگاه فرصتهای ساخت داخل، آغاز يک حرکت بزرگ در عرصه تولید کشور است/ بخش علوم
و تحقیقات و فنآوری با افتخار در خدمت صنعت، تولید و شکوفايي اقتصاد کشور است

رحماني

وزراي صمت و علوم در آيين گشايش نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد تأکيد کردند:

نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل، آغاز يک حرکت بزرگ در عرصه توليد کشور است/ بخش علوم و تحقيقات و فنآوري
با افتخار در خدمت صنعت، توليد و شکوفايي اقتصاد کشور است

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد آغاز يک حرکت بزرگ در عرصه
توليد و صنعت کشور است.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران، رضا رحماني صبح روز پنجشنبه در آيين
گشايش نخستين نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران اظهار
داشت: رهبر معظم انقالب در ديدار با نخبگان و اساتيد دانشگاهي کشور بزرگوارانه درخصوص ساخت داخل نکاتي را
فرمودند و از همان روز وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فنآوري با يک توان جديد حرکتهايي

را آغاز کردند.

وي افزود: در گام اول، همايش دانشگاه و صنعت به همت وزارت علوم برگزار شد و در گام بعدي و توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت، نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد در دستور کار قرار گرفت که امروز شاهد افتتاح آن

هستيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: همگان بايد باور کنيم که ما ميتوانيم، خودباوري آن چيزي است که همواره در
فرمايشات مؤکد امام راحل و مقام معظم رهبري بوده و هست و ما بايد در جهت آن حرکت کنيم.
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رحماني ادامه داد: کشور ما داراي موقعيتي استراتژيک بوده و از منابع طبيعي و انساني قابل توجهي برخورداريم.

وي تصريح کرد: اگر صنعت و توليد فعال باشد، آثارش فراگير خواهد شد؛ راهکار اساسي حل مسائل کشورمان هم همين
است.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: نمود اقتصاد مقاومتي و شرکتهاي دانش بنيان و حتي بهرهوري دستگاههاي ديگر در
همين توليد و صنعت و واحدهاي صنعتي است.

رحماني با اشاره به کارکرد مؤثر توليد در عملکرد ساير دستگاههاي دولتي افزود: اگر توليد رونق بگيرد، اشتغال ايجاد
ميشود و موضوعاتي مانند ماليات و روابط کارگر و کارفرما داراي نمود بيشتري خواهد شد.

وي اضافه کرد: مردم بايد احساس کنند که در جبهه جنگ اقتصادي قرار داريم و درحال مبارزه هستيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: خوشبختانه در شرايط موجود، جوانان متخصص و توانمند پاي کار آمدند و
ظرفيتهاي خوبي درحال فعال شدن است، که بايد از فرصت وجود همين جوانان و توانمنديهاي آنها در بخشهاي

مختلف صنعتي استفاده کنيم.

رحماني اعالم کرد: امسال يک روح جديد، انگيزه، شور و اراده جدي و جهادي در بخش توليد و صنعت مشاهده ميکنيم
که بايد تقويت شود.

وي ادامه داد: صنعت براي توسعه واقعي و براي پرواز به دو بال فنآوري و صادرات نياز دارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استقرار 6 هزار واحد فنآور در پارکهاي علم و فنآوري کشور تصريح کرد: اين
ظرفيت بسيار خوبي است که بايد از آن بهره الزم را ببريم.

رحماني افزود: خوشبختانه در سه ماهه اول سال 1398 بيکاري فارغ التحصيالن دانشگاهي 1.4 درصد کاهش يافته است.

وي اضافه کرد: واحدهاي بزرگ در حوزههاي فوالد، خودرو و پتروشيمي اگر فعال شوند، قطعاً بر واحدهاي کوچک و
پايين دست نيز تأثير خواهند داشت.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ضروري است نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد در واحدهاي بزرگ
تداوم داشته باشد، در واحدهاي کوچک از طريق تشکلها ادامه يابد و اطالع رساني دقيق انجام شود.

رحماني تصريح کرد: با انجمنها و تشکلها شخصاً در اين خصوص صحبت کردم و کار را نيز شروع کردهاند تا در همين
راستا انجمنها، وب سايتهاي معرفي فرصتها، توانمنديها و نيازها را راه اندازي کنند.

وي تأکيد کرد: متناسب با هر نمايشگاه تخصصي، پيوست ساخت داخل تهيه و تنظيم شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: در سياستهاي تجاري و وارداتيمان اين برنامه را داريم که اگر کااليي به حد
کافي ساخت داخل داشتيم، وارداتش را ممنوع ميکنيم.

رحماني اعالم کرد: مجموعهاي را براي شناسايي کاالهاي داراي امکان ساخت داخل بهعنوان مرکز ساخت داخل راه
انداختهايم که به اين امورات رسيدگي ميکنيم.
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وي گفت: ايدرو به رسالت خودش متناسب با شرايط روز برگشته است و در حوزه مرکز ساخت داخل که راه افتاده است،
پيگيريهاي الزم را انجام ميدهد.

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در صنعت فوالد بالنسبه خودکفاييم، اما برخي حوزههاي ديگر نيازمندي داريم که
بايد حل شود.

رحماني اضافه کرد: در برخي قسمتها مانند برخي قطعات خودرو، ساخت داخل کامالً حياتي است و بايد به هر نحو
ممکن مشکل را حل کنيم.

وي اظهار داشت: اميدوارم اين نمايشگاه تأثير خود را داشته باشد و قطعاً مورد رضايت مقام معظم رهبري و حمايت دولت
خواهد بود.

تمام توان خود را براي پويايي صنايع بزرگ بهعنوان لوکوموتيوهاي اقتصاد کشور بهکار خواهيم بست
وزير علوم، تحقيقات و فنآوري نيز در اين همايش گفت: تمام توان خود را براي پويايي صنايع بزرگ بهعنوان

لوکوموتيوهاي اقتصاد کشور بهکار خواهيم بست و با اين کار، صنايع پايين دست نيز به مراتب پوياتر خواهند شد.

منصور غالمي افزود: اين نمايشگاه در راستاي تعميق و گسترش همکاريهاي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و وزارت
صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولي بخشهاي بزرگي از اقتصاد کشور است.

وي اضافه کرد: بايد همه حوزههاي توليد را در تأمين نيازهاي داخل و حضور در بازارهاي جهاني سر و سامان دهيم و در
اين راستا بخش علوم و تحقيقات و فنآوري با افتخار در خدمت صنعت، توليد و شکوفايي اقتصاد کشور است.

وزير علوم، تحقيقات و فنآوري ادامه داد: سرمايه بزرگي به نام معدن در کشور داريم که بايد از اين ظرفيت استفاده کرد.

غالمي تصريح کرد: اين محدوديتهاي ايجاد شده براي کشورمان در واقع فرصت است که بايد از اين فرصت استفاده
کرد.

وي بيان کرد: در اين شرايط خاصي که بر کشور حاکم شده، بايد سعي کنيم نقاط ضعفمان را بشناسيم و هماهنگيهاي
مشترک در اين زمينه الزم است.

وزير علوم، تحقيقات و فنآوري بيان کرد: قريب به 4 ميليون دانشجو داريم که بايد به سمت رفع دقيق نيازمنديهاي
کشور سوق داده شوند.

غالمي گفت: مراکز علمي در مراکز استانها و بيشتر شهرهاي کشور و بيش از 13 هزار کارگاه و آزمايشگاه آمادگي دارند
در تمامي حوزههاي تحقيقاتي به توليد و صنعت کمک کنند.

وي افزود: 6 هزار واحد فنآور در پارکهاي علم و فنآوري مستقر هستند که اکثر آنها بر اساس شناخت و رفع نيازهاي
توليد و صنعت شکل گرفتهاند.

وزير علوم، تحقيقات و فنآوري اضافه کرد: بيش از 5 هزار قرارداد را بين مراکز علمي و صنايع کشور با 952 ميليارد
تومان درحال اجرا داريم.

غالمي ادامه داد: با انتقال فنآوريهاي نوين به حوزه صنعت، ميتوانيم اشتغال جديد بهوجود آوريم.

وي بيان کرد: توليد تجهيزات پزشکي، رباتهاي صنعتي، پلتفرم خودرو و ... در راستاي همکاريهاي صنعت و فنآوري و
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تحقيقات در دستور کار هستند.

وزير علوم، تحقيقات و فنآوري يادآور شد: در دو سال گذشته تالش دانشگاهها بر آشنايي دانشجوها با نيازهاي جامعه و
توانمندسازي آنها بوده و طرح افزايش مهارت دانشجويان منطبق با نيازهاي جامعه نيز در دست اجرا ميباشد.

غالمي گفت: فرصتهاي مطالعاتي جديد براي دانشجويان دکترا در راستاي همکاريهاي وزارت علوم و وزارت صمت در
دست اجراست و تشويق اعضاي هيأت علمي در اين راستا انجام ميشود.

وي تصريح کرد: پايش قراردادهاي ارتباط صنعت با دانشگاهها براي حصول ضعفها و انجام حمايتها را در دست اقدام
داريم.

وزير علوم، تحقيقات و فنآوري افزود: مشارکت جدي مراکز علمي و فنآوري در رفع نيازهاي کشور در حوزه رونق توليد و
ساخت داخل را در برنامه کاري خود داريم و امکان فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي را در اين راستا پيگيري

خواهيم کرد.

غالمي با اشاره به اينکه پايان نامههاي دانشجويي ظرفيت خوبي براي ورود به صنعت و تجارت و توليد است، اضافه کرد:
آمادگي استقرار مراکز توسعه صنايع و ها را در مراکز علمي و فنآوري داريم که در جهت بهبود کسب و کار ضرورت دارد.

2000 نياز صنعتي و معدني در نخستين نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد جمع سپاري شده است
رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: دو هزار نياز صنعتي و معدني در نخستين نمايشگاه

فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد جمع سپاري شده است.

محمد باقر عالي افزود: اين نمايشگاه که يکي از مهمترين نوآوريهاي صنعتي و علمي کشور در نيم قرن اخير است، با
مشارکت بيش از 210 مرکز علمي و پژوهشي، سازمان، تشکل و شرکتهاي دانش بنيان برگزار ميشود.

وي اضافه کرد: اين نمايشگاه در 7 گروه مختلف پاسخگوي بيش از 2000 نياز جمع سپاري شده در راستاي تحقق
اقتصاد مقاومتي است.

رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ادامه داد: پنلهاي مختلف و نشستهاي B2B در اين
نمايشگاه برگزار خواهد شد.

در پايان اين همايش، تفاهمنامه چهار جانبه بين وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، معاونت
علمي و فنآوري رياست جمهوري و صندوق نوآوري و شکوفايي امضا شد.

همچنين وزراي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فنآوري از نخستين نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و
رونق توليد در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران بازديد کردند.

© گزارش تصويري
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تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 14:37

اقدامات سازمان صنايع کوچک و شهرکهای صنعتي ايران در اجرای برنامههای حمايتي صنايع
کوچک و متوسط “نوآورانه” و “عالمانه” است

رحماني
وزير صنعت، معدن و تجارت:

اقدامات سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در اجراي برنامههاي حمايتي صنايع کوچک و متوسط
“نوآورانه” و “عالمانه” است

وزير صنعت، معدن و تجارت اقدامات سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در اجراي برنامههاي حمايتي
صنايع کوچک و متوسط را “نوآورانه” و “عالمانه” توصيف کرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران، رضا رحماني در جريان بازديد از غرفه
سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در نخستين نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد که صبح
روز پنجشنبه در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران گشايش يافت، حضور پررنگ بيش از 40 واحد صنعتي
کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي کشور و اعالم نياز در جهت داخلي سازي و بومي سازي
نيازمنديها را فرصت مناسبي براي تعميق ساخت داخل و گسترش ميزان داخلي سازي نيازهاي صنايع کوچک و

متوسط اعالم کرد.

وي با تقدير از اقدامات و برنامههاي حمايتي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در توانمند سازي صنايع
کوچک و متوسط کشور، از حضور 14 فن بازار منطقهاي و 10 دبيرخانه نظام مبادالت پيمانکاري فرعي وابسته به اين
سازمان در نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد بهعنوان مصاديق بههم رساني صنايع با سازندگان و واحدهاي

فنآور به منظور داخلي سازي قطعات و ارتقا توان توليد ملي ياد کرد.

در جريان بازديد وزير صنعت، معدن و تجارت از غرفه سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در نخستين
نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد که با همراهي جمعي از معاونان و مديران وزارتخانههاي صنعت، معدن و
تجارت و علوم، تحقيقات و فنآوري، معاونت علمي و فنآوري رياست جمهوري، صندوق نوآوري و شکوفايي و شرکتها،
سازمانها و صندوقهاي تابعه انجام شد، محسن صالحينيا معاون وزير، رئيس هيأت مديره و مديرعامل، اصغر مصاحب
معاون صنايع کوچک و فتحعلي محمدزاده معاون فني سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران به ارائه
توضيحات و گزارش عملکرد برنامههاي حمايتي صنايع کوچک و تأمين زيرساختهاي صنعتي در شهرکها و نواحي

صنعتي کشور پرداختند.
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نخستين نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد از 27 لغايت 30 تير ماه جاري در محل دائمي نمايشگاههاي
بينالمللي تهران برپاست و سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران نيز با حضور فن بازارهاي منطقهاي، نظام
مبادالت پيمانکاري فرعي و واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي کشور در سالن

38B غرفه 34 ميزبان بازديدکنندگان است.

14:37 - پنج شنبه 27 تير 1398 / عدد : 6811 / تعداد نمايش : 46

تاريخ انتشار: چهارشنبه 26 تير ماه 1398 * 12:07

صنايع بزرگ رسالت دارند که صنايع کوچک را حمايت کنند

صالحي نيا
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در قزوين تأکيد کرد:

صنايع بزرگ رسالت دارند که صنايع کوچک را حمايت کنند

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: نخستين نمايشگاه فرصتهاي ساخت داخل و رونق توليد از فردا کار خود را در
تهران آغاز کرده و نقش مؤثري در تحقق رونق توليد و داخلي سازي نيازهاي صنايع کشور ايفا خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران، محسن صالحينيا صبح روز چهارشنبه در
آيين گراميداشت روز صنعت و معدن استان قزوين اظهار داشت: برگزاري چنين نمايشگاههايي بايد به مرور زمان به
بخش خصوصي واگذار شود تا واحدهاي توليدي با آگاهي از ظرفيتها و توانمنديهاي خود، براي رفع نيازهاي صنايع

کشور اقدام کنند.

وي افزود: در اين نمايشگاه براي اولين بار بهجاي عرضه کاال، نيازهاي صنايع به قطعات و تجهيزات اعالم ميشود و
واحدهاي توليدي ديگر، توانمندي خود را براي ساخت آنها بهکار خواهند گرفت.

رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران اضافه کرد: يکي از سياستهاي
محوري وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است که اگر واحدهاي توليدي بتوانند ظرفيتهاي خود را شناسايي کرده و به

اشتراک بگذارند، با شکل گيري نهضت ساخت داخل، بسياري از مشکالت آنها حل ميشود.
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صالحينيا توصيه کرد که چنين نمايشگاهي با هماهنگي دستگاهها و تشکلهاي مؤثر در استانها نيز برگزار شود تا
واحدهاي صنعتي کوچک بتوانند نيازهاي صنايع بزرگ را در زنجيره توليد برآورده کنند.

وي خاطرنشان کرد: هيچ صنعت کوچک و متوسطي بدون قرار گرفتن در زنجيره تأمين صنايع بزرگ امکان رشد نخواهد
يافت و صنايع بزرگ رسالت دارند که صنايع کوچک را حمايت کنند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرايط اقتصادي کشور اظهار داشت: صنعت و توليد همواره در مقاطعي با
فراز و فرود روبهرو بوده که امري اجتناب ناپذير است؛ ولي در مجموع اگر محيط کسب و کار آرام، نقدينگي و مواد و
ملزومات الزم براي واحدهاي توليدي فراهم شود، اغلب آنها براي توليد، فروش و حضور در زنجيره تأمين مشکل جدي

نخواهند داشت.

صالحينيا ادامه داد: امروز با توجه به شرايط اقتصادي کشور، همه دستگاههاي اجرايي از ماليات، دارايي، زيرساختها و
... درحال همراهي هستند و بايد از اين ظرفيتها براي رشد و رونق توليد در کشور بهره گرفت.

وي افزود: همکاري و همراهي دستگاههاي اجرايي، قضايي و ساير مسئوالن براي حل مشکالت واحدهاي توليدي در
قزوين کم نظير است و نشان ميدهد که ظرفيتهاي الزم براي رشد و توسعه اقتصادي اين استان فراهم شده است.

رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران اضافه کرد: در بازديدهايي که از
واحدهاي توليدي استان قزوين صورت گرفت، تمامي درخواستها براي اجراي طرحهاي توسعه بود و اين نشان ميدهد

که بسياري از سياه نماييها براي مشکالت اقتصادي کشور در اين شرايط درست نيست.

صالحينيا يادآور شد: قزوين در شاخصهاي استاني به لحاظ توليد، توسعه سرمايه گذاري، نوسازي و جايگزيني واحدهاي
توليدي در سطح کشور از استانهاي با تراز باالست و بيشتر صنايع استان هم اينک متقاضي توسعه يا جذب نيروهاي

کارآمدتر و بهرهوري بيشتر هستند.

وي ادامه داد: قزوين هم اينک قطب نساجي، صنايع فلزي و مواد غذايي است و بخشهاي عمدهاي از قطعه سازي کشور
در اين استان شکل گرفته است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: قزوين با حدود 16 شهرک و ناحيه صنعتي معادل 2 درصد شهرکهاي صنعتي
کشور را تشکيل ميدهد، ولي به لحاظ کيفي، شهرکهاي کاسپين، البرز و کاسپين 2 از کيفيت باالتري برخوردار هستند.

صالحينيا تصريح کرد: همه اين ظرفيتها نشان ميدهد که قزوين قابليتها و ظرفيتهاي زيادي براي توسعه دارد و
تقريباً عمده صنايع شکل گرفته در اين استان طي 12 سال اخير از صنايع سرآمد کشور بودهاند.

شاخص هاي اقتصادي استان قروين مثبت است
استاندار قزوين نيز در اين همايش گفت: عليرغم تحريمها و مشکالت فراوان، شاخصهاي اقتصادي در استان قزوين

مثبت است.

عبدالمحمد زاهدي با بيان اينکه راهکار برون رفت از شرايط تحريم، توليد است، اظهار داشت: درحال جنگ اقتصادي
هستيم و با سازوکار عادي نميتوان در جنگ اقتصادي پيروز شد.

وي افزود: به بخش خصوصي بايد اعتماد کنيم؛ حتي اگر در مواردي سو استفاده شود، با ايجاد قوانين اضافي دست توليد
کننده را بستهايم. در شرايط تحريم بايد فرصتي ايجاد کنيم تا بنگاههاي اقتصادي ظرفيت خود را بشناسند.
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استاندار قزوين با بيان اينکه جايگاه شهرکهاي صنعتي استان قزوين بايد از درجه دو به يک ارتقا يابد، گفت: همه
دنبال اين هستيم که قانون را دور بزنيم و يک مشکل واحد توليدي را حل کنيم، درحالي که اين موضوع بايد در مرکز

کشور حل شود.

زاهدي يادآور شد: امسال شاهد کاهش 17 درصدي تعديل نيرو بوديم و سهم قزوين از جذب سرمايه گذاري خارجي 60
ميليون دالر از 17 کشور خارجي بوده است.

مبارزه با فساد در کشور جدي گرفته شود تا توليد به رقابت برسد
در ادامه اين همايش، امام جمعه موقت تهران گفت: مبارزه با فساد بايد جدي گرفته شود تا توليد کنندگان پاکدست

قدرت رقابت خود را از دست ندهند.

سيد محمد حسن ابوترابي فرد اظهار داشت: صنعتگران در جشن گلريزان شرکت و در آزادي زندانيان مشارکت بيشتري
کنند.

وي با بيان اينکه راه بايد براي رشد اقتصادي کشور هموار شود، افزود: وضعيت کنوني به گونهاي است که در معادالت
سياسي جهان جايگاه خاصي داريم و استقالل سياسي کشور براي کارآفرينان اميد بخش است.

امام جمعه موقت تهران اضافه کرد: کشوري که در عاليترين سطح از منافع خود دفاع ميکند، امروز جايگاه پر افتخاري
دارد و با 15 کشور همسايه هستيم و يک فرصت بزرگ داريم و دسترسي به بازارهاي جهان از راهکارهاي توليد کنندگان

هوشمند است.

ابوترابي فرد تصريح کرد: استان قزوين از لحاظ شاخصهاي اقتصادي، فرهنگي و علمي جز 5 استان اول کشور است.

وي ادامه داد: امنيتي که داريم ارزشمند است. امروز اروپا براي امنيت خودش دچار مشکل شده و به جايگاه ايران در
تأمين امنيت منطقه نيازمند هستند.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: شاخصهاي اقتصادي کشور نشان ميدهد در اوج فشار دشمنان خوشبختانه در
وضعيت رو به رشد قرار داريم. هرچند آمريکا چالشهايي ايجاد کرده، اما ميتوانيم از اين چالشها با فرصتهايي که

ايجاد شده، عبور کرده و تهديدها را به فرصت تبديل کنيم.

ابوترابي فرد خطاب به کارآفرينان گفت: اگر نگاه شما به توليدات صادرات محور باشد، ميتوانيد بر مشکالت غلبه کرده و
به رونق توليد برسيد. بايد توليد شما مبتني بر دانايي باشد تا مقابل کشورهاي رقيب بايستد؛ لذا بايد به اين حوزه اهتمام

جدي داشته باشند.

وي يادآور شد: علم و دانش خود را بهروز کنيد و دنبال بازارهاي جديد باشيد. اقتصاد مولد و مبتني بر توليد و دانش و
فنآوري مدرن ميتواند موفق باشد.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: اقتصاد نفتي به رشد پايدار منجر نميشود. آمريکا ميخواهد با فشار مسير اقتصاد ما
را تغيير دهد؛ از اين فرصت استفاده کنيد، زيرا ما نيازمند رشد پايدار هستيم که با اقتصاد مبتني بر دانايي ممکن

ميشود.

ابوترابي فرد افزود: در کسب و کار رتبه 130 منطقي نيست؛ بايد به رتبه 50 برسيم. در کسب و کار يک چالشهاي ملي
داريم، اما اختياراتي در استانها هست که ميتوان از آن براي حل مشکالت بهره برد.

وي اضافه کرد: مبارزه با فساد در دستور کار مسئوالن باشد تا پاکدستان قدرت رقابت خود را از دست ندهند.
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تنها راهکار حل مشکالت کشور، تقويت توليد است
يک نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسالمي نيز در اين همايش گفت: تنها راهکار حل مشکالت

کشور در شرايط جنگ اقتصادي و تحريمهاي ظالمانه دشمنان، تقويت توليد است.

داود محمدي افزود: تنها راهکار حل مشکالت کشور در اين شرايط توليد، توليد و توليد است و اگر بخواهيم بر مشکالت
فائق آييم، بايد براي تقويت توليد کمک کنيم.

وي اضافه کرد: خوشبختانه در اين زمينه سازوکارهاي مختلفي مانند ستاد تسهيل و رفع موانع توليد طراحي شده است
که بايد از آن براي حل مشکالت کمال بهره را گرفت.

رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: اين ستاد بهصورت منظم در استان قزوين تشکيل جلسه
ميدهد که اگر مصوبات آنها با سرعت و قاطعيت اجرا شود، بخش عمدهاي از مشکالت حل ميشود.

محمدي با اشاره به تأمين سهم صنعت و معدن از تسهيالت و امکانات بانکي خاطرنشان کرد: حداقل انتظار است که 40
درصد پيشبيني شده سهم صادرات از منابع بانکي اختصاص يابد، درحالي که اآلن بيشتر تسهيالت به سمت خدمات

هدايت شده است.

وي يادآور شد: متأسفانه بخش معدن در استان و کشور از اين تسهيالت مغفول مانده، درحالي که در دوره تحريمها
بسيار ميتواند يار و مددکار اقتصاد کشور باشد.

نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه حمايت از واحدهاي توليدي که به اشتغالزايي
و رونق اقتصادي منجر نميشوند بي فايده است، گفت: سال گذشته 17 هزار ميليارد تومان از بهين ياب در سطح کشور
توزيع شد که يک هزار و 300 ميليارد تومان آن به استان قزوين براي ايجاد 20 هزار شغل تخصيص يافت که در نهايت

پنج تا 6 هزار شغل بيشتر ايجاد نشد.

محمدي گفت: بانکها نيز بايد توجه کنند که با کاهش ارزش پول ملي بايد اعتبارات بيشتري را براي حل مشکالت
واحدهاي توليدي اختصاص داده و مساعدت الزم را در اين زمينه داشته باشند.

وي با اشاره به قوانين مزاحم و دست و پا گير بر سر فعاالن اقتصادي افزود: براي حذف قوانين زائد با مشکل مواجه
نيستيم و ميتوانيم از مکانيزم مجلس شوراي اسالمي يا راهکارهاي ديگر براي رفع آنها اقدام کنيم.

رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي اضافه کرد: هم اکنون در کميسيون اصل 90 پروندههايي درخصوص
تخلف در تبديل آيين نامهها تشکيل شده و موضوع بانکداري بدون ربا و ربح مرکب براي حمايت از توليد کنندگان

درحال بررسي هستند.

ميانگين زمان براي صدور مجوز سرمايه گذاري در قزوين 200 روز است
در ادامه اين همايش، ديگر نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: ميانگين زمان الزم
براي صدور مجوز سرمايه گذاري در قزوين 200 روز است، درحالي که کشورهاي پيشرفته ظرف 24 تا 48 ساعت

مجوزهاي مورد نياز را در اين حوزه صادر ميکنند.

سيده حميده زرآبادي افزود: اين زمان براي بررسي و صدور مجوزهاي سرمايه گذاري غيرقابل قبول است و بايد براي
کاهش آن در فرآيند رسيدگي دستگاههاي اجرايي اقدام کرد.

وي اضافه کرد: هم اينک واحدهاي توليدي با مشکالت متعددي روبهرو هستند که از جمله آنها، ماندن طوالني مدت
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مواد اوليه در گمرک، مشکالت مالياتي، نداشتن توجيه اقتصادي وامها براي وام گيرندگان، مشکالت بيمه، طوالني شدن
استعالمهاي دستگاهها، فقدان هماهنگي بين دستگاههاي مؤثر در چرخه توليد و ... است.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي تصريح کرد: امروزه تسهيالت پرداختي اصالً توجيه اقتصادي
ندارند و هرکس وام ميگيرد، نهايتاً در چرخه وام گيري دوباره قرار گرفته و به سود الزم نميرسد، چون اين وامها با

سياستگذاري صحيح و در جهت توليد نبودهاند.

زرآبادي ادامه داد: اين مشکالت بهويژه در حوزه شرکتهاي دانش بنيان بيشتر است و بايد با سياستگذاريهاي خاص
براي رفع اين مشکالت در اين حوزه تالش کرد.

وي خاطرنشان کرد: شهرکهاي صنعتي استان قزوين عليرغم همه ظرفيتها در گروه 2 کشور قرار دارند و درخواست
داريم تا اين رتبه ارتقا يابد، چون سرمايه گذاران به دليل موقعيت خاص استان، تمايل به سرمايه گذاري در قزوين دارند.

 نماينده مردم قزوين، البرز و آبيک در مجلس شوراي اسالمي گفت: بايد در شرايط جنگ اقتصادي، توليد کننده فقط
دغدغه توليد را داشته باشد و اگر به اين روز برسيم ميتوانيم ادعا کنيم که بهعنوان مجري و ريل گذار وظيفه خود را

بهخوبي انجام داده و در کنار صنعتگران قرار گرفتهايم.

قزوين قابليت تبديل شدن به قطب صنعت کشور را دارد
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين نيز در ادامه اين همايش با قدرداني از همراهيهاي مسئوالن در
کارگروههاي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و اقتصاد مقاومتي گفت: اگر اين همراهيها نبود، حل بسياري از مشکالت

واحدهاي صنعتي و توليدي به مشکل برميخورد.

سعيد نبيل افزود: همراهمي همه دستگاههاي خدمات رسان و مؤسسات مالي و اعتباري موجب شده بسياري از مشکالت
صنايع مرتفع و راه توسعه صنعت و معدن استان هموارتر شود.

وي اضافه کرد: تکريم از واحدهاي صنعتي نمونه، مراسمي نمادين براي تقدير از تمامي تالشگران اين حوزه است و
مشکالت اين حوزه در تمامي ايام سال براي رسيدن به رونق توليد پيگيري ميشود.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين تصريح کرد: ايجاد ارزش افزوده، ارز آوري و ايجاد اشتغال مولد بدون
دو بخش صنعت و معدن متصور نيست و همين موضوع اهميت توجه به صنعت و معدن را صد چندان ميکند.

نبيل ادامه داد: فرهنگ قزوين بيتأثير از صنعت نبوده است و بهخوبي ميتوان هماهنگي فرهنگ استان را با تجارت و
کشاورزي غني مشاهده کرد که امروز بهعنوان يک قطب اقتصادي جايگاه ويژهاي در کشور بهدست آورده است.

وي افزود: وجود 20 شهرک و ناحيه صنعتي، چهار هزار مجوز بهرهبرداري، هزار و 700 مجوز تأسيس طرحهاي صنعتي و
معدني و 250 مجوز معدني، همه از ظرفيتهاي خاص استان قزوين هستند که حل مشکالت آنها، توجه ويژهاي را

ميطلبد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين اضافه کرد: حوزه توليد با مشکالت جدي مواجه است که از جمله
آنها تأمين نقدينگي، نياز مبرم به نوسازي، رفع هزينههاي باالسري و حل مشکالت صادارت است که بايد با همت

جمعي براي رفع آنها اقدام کرد.

نبيل خاطرنشان کرد: توسعه توليد، تکميل طرحهاي نيمه تمام، بهرهبرداري از واحدهاي با پيشرفت فيزيکي باال، صادرات
به 15 کشور همسايه ايران، توسعه صنايع معدني و توليدي، توسعه شرکتهاي دانش بنيان، کاهش وابستگي به

فنآوريهاي نوين و مديريت بازار از جمله سياستهاي صنعت استان است که مورد پيگيري و اجرا قرار خواهند گرفت.
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زندان قزوين را به کارگاه توليدي تبديل ميکنيم
در بخش ديگري از اين همايش، رئيس کل دادگستري استان قزوين گفت: با تعطيل کردن يک زندان در استان و تبديل

آن به کارگاه توليدي، به رونق توليد کمک ميکنيم.

نورالله قدرتي افزود: بيمه، ماليات، نقدينگي و طوالني شدن کارها از موانع توليد است که مسئوالن بايد براي حل آن
تالش کنند.

وي اضافه کرد: نبايد صنعتگر دنبال بسته حمايتي يا زمين و وام باشد، بلکه الزم است فقط دنبال توليد باشد و هيچ
دغدغهاي نداشته باشد و اگر قرار است وقت خود را به بروکراسي و بيمه و ماليات بگذراند که خسته ميشود و رمقي براي

توليد نميماند؛ به همين دليل ما بايد بستر توليد را فراهم کنيم.

رئيس کل دادگستري استان قزوين ادامه داد: صنعتگران در شرايط کنوني ايثار ميکنند و با سرمايههاي کالن و هزاران
مشکل وارد کار ميشوند و با اين روند نميتوانند به رونق برسند.

قدرتي يادآور شد: در ميان مسئوالن تصميمگير تعامل خوبي برقرار شده و بايد بتوان بهصورت پايلوت کارهاي خوبي را
بهعنوان نمونه اجرا کرد.

وي گفت: بخشي از مشکالت مربوط به قانون است؛ لذا از صنعتگران انتظار داريم خالها و نواقص قانوني را به دستگاه
قضايي اعالم کنند تا به مرکز ارسال و حل شود.

رئيس کل دادگستري استان قزوين افزود: مديران بايد گره گشاي مشکالت توليد کننده و صنعتگران و مردم باشند و در
تصميمگيري شجاعت داشته باشند.

قدرتي اضافه کرد: وقتي کسي سر کار ميآيد، ديگر اصالحطلب و اصولگرا معنا ندارد. برويد دنبال کار مردم، نترسيد،
شجاعت داشته باشيد و ما حمايت ميکنيم.

وي بيان کرد: صنعتگر که کار خدايي ميکند، ما هم وظيفه داريم حمايت کنيم. البته گاهي در ميان توليد کننده هم
همت الزم را نميبينيم.

رئيس کل دادگستري استان قزوين با بيان اينکه صنعتگران در آزادي زندانيان مشارکت بيشتري داشته باشند، ادامه داد:
شما ميتوانيد يک کنسرسيوم بزرگ صنعتي ايجاد کنيد.

قدرتي خاطرنشان کرد: با تعطيل کردن يک زندان در استان و تبديل آن به واحد صنعتي، به رونق توليد کمک ميکنيم.

اتاق بازرگاني حمايت از بخش معدن را در اولويت قرار مي دهد
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي قزوين نيز در اين همايش گفت: براي کمک به رونق توليد و اشتغال

پايدار، حمايت از معدنکاران استان قزوين در اولويت اتاق بازرگاني در سال جاري است.

مهدي بخشنده افزود: تشکلهاي بخش خصوصي سربازان خط مقدم حفظ و بهبود وضعيت اقتصادي کشور هستند.

وي اضافه کرد: بهرغم تمام پيشبينيهاي توأم با نگراني صاحب نظران از جنبه تأثيرات منفي تحريمهاي ظالمانه عليه
کشورمان، مردم عزيزمان در کنار هم و با همبستگي بيشتر در سال رونق توليد به کار و فعاليت پرداختهاند.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي قزوين ضمن اشاره به شناسايي بازارهاي جديد صادراتي به منظور
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صادرات محصوالت توليدي اين استان ادامه داد: چندين واحد صنعتي تمام فعال در اين مدت در مجموعه استان قزوين
مشغول فعاليت بوده و اميدواريم واحدهاي توليدي ما به ظرفيت توليد سه شيفت نزديک شوند.

بخشنده دربخش ديگري از سخنان خود ضمن پرداختن به اهميت معدن در عرصه اقتصاد استان قزوين گفت: ما دراتاق
بازرگاني قزوين بنا داريم حمايت از فعاالن بخش معدن را افزايش دهيم و در اين زمينه نيازمند حمايت دستگاه قضايي،

مسئوالن دادگستري و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي هستيم.

وي تأکيد کرد: طي کار و فعاليت 37 ساله خود تا کنون شاهد اين ميزان همدلي و همگرايي مسئوالن مؤثر استان
نبودهام و اين امر، نويد بخش حرکت رو به رشد استان درعرصه توسعه اقتصادي است.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي قزوين يادآور شد: قيمت امروز دالر نزديک به نرخ واقعي آن است و ديگر
دالر حالت سوبسيدي ندارد.

در آيين گراميداشت روز صنعت و معدن که صبح روز چهارشنبه با حضور محسن صالحينيا معاون وزير صنعت، معدن و
تجارت، سيد محمد حسن ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران، داود محمدي و سيده حميده زرآبادي نمايندگان مردم
قزوين در مجلس شوراي اسالمي، عبدالمحمد زاهدي استاندار قزوين، نورالله قدرتي رئيس کل دادگستري قزوين، محمد
قاسمي دادستان قزوين، منوچهر حبيبي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري قزوين و جمعي از صنعتگران و
معدنکاران در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين برگزار شد، از 21 واحد صنعتي نمونه، يک واحد ايثارگر
نمونه، يک واحد نمونه معدني، سه واحد پيشکسوت نمونه صنعتي و معدني، 2 واحد مکتشف بهره بردار نمونه معدني،

يک بانوي کارآفرين، سه واحد فني و مهندسي دانش بنيان و تحقيق و توسعه تجليل شد.
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صالحي نيا

با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت؛

2 واحد توليدي در شهرک صنعتي کاسپين قزوين به بهرهبرداري رسيد

با حضور معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 2 واحد توليدي در شهرک صنعتي کاسپين قزوين افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران، در جريان بازديد محسن صالحينيا از شهرک
صنعتي کاسپين که صبح روز چهارشنبه با همراهي استاندار، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت، مديرعامل شرکت
شهرکهاي صنعتي و شماري از مديران دستگاههاي اجرايي استان قزوين انجام شد، واحد صنعتي بل هلدينگ پارس
توليد کننده انواع بطري از پلي اتيلن و پروپيلن با اشتغال 30 نفر و سرمايه گذاري بالغ بر 230 ميليارد ريال به

بهرهبرداري رسيد.

همچنين در اين بازديد، واحد صنعتي صبحانه طاليي قزوين در زمينه توليد و بستهبندي کره گياهي با اشتغال 40 نفر و
سرمايه گذاري بالغ بر 100 ميليارد ريال افتتاح شد.

رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در ادامه حضور خود در شهرک
صنعتي کاسپين، کلنگ آغاز واگذاري اراضي فاز 4 توسعه اين شهرک به مساحت 35 هکتار را به زمين زد.

در حال حاضر 22 قرارداد با متقاضيان سرمايه گذاري در اين فاز منعقد شده است.

صالحينيا همچنين از واحد صنعتي رايکا آلتون تسمه توليد کننده انواع تسمه تايم، تسمه دينام و تسمه پروانه خودرو با
اشتغال 60 نفر و سرمايه گذاري بالغ بر 300 ميليارد ريال بازديد و فاز توسعه نمايشگاه دائمي دستاوردهاي صنايع

کوچک استان قزوين در شهرک صنعتي کاسپين را رونمايي کرد.

استان قزوين 15 شهرک و ناحيه صنعتي دارد و شهرک صنعتي کاسپين نيز بهعنوان يکي از موفقترين شهرکهاي
صنعتي کشور در 35 کيلومتري شرق قزوين واقع شده است.
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سايه رکود بر سر بیش از 20 درصد واحدهای تولیدی کشور / محدوديت های . . .

اعتماد آنالين : اعتمادآنالين | محسن صالحي نيا امروز در حاشيه سفر به استان قزوين و بازديد از شرکت ارتباط نورآور
شهرک صنعتي کاسپين دو شهرستان آبيک در گفت وگو با ايلنا اظهار کرد : در حدود 850 شهرک و ناحيه صنعتي در
حال بهره برداري در کل کشور سياست گذاري الزم را انجام مي هند که حدود 44 هزار واحد در اين شهرک ها مستقر
هستند . وي افزود : طبق وجود سامانه آن اليني که وجود دارد و وضعيت واحدها را نشان مي دهد ، مشخص شده که
فعاليت هاي بين 20 تا 22 درصد واحدهاي توليدي با رکود مواجه است . رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان
صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران در پاسخ به اين سئوال که چه برنامه هايي براي خروج واحدهاي توليدي از

رکورد
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اعتمادآنالين | محسن صالحي نيا امروز در حاشيه سفر به استان قزوين و بازديد از شرکت ارتباط نورآور شهرک صنعتي
کاسپين دو شهرستان آبيک در گفت وگو با ايلنا اظهار کرد : در حدود 850 شهرک و ناحيه صنعتي در حال بهره برداري
در کل کشور سياست گذاري الزم را انجام مي هند که حدود 44 هزار واحد در اين شهرک ها مستقر هستند. وي افزود :
طبق وجود سامانه آن اليني که وجود دارد و وضعيت واحدها را نشان مي دهد ، مشخص شده که فعاليت هاي بين 20 تا
22 درصد واحدهاي توليدي با رکود مواجه است. رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي
صنعتي ايران در پاسخ به اين سئوال که چه برنامه هايي براي خروج واحدهاي توليدي از رکورد در دستور کار داريد ،
توضيح داد : برنامه هاي مختلفي اعم از تامين تسهيالت ، پايش وضعيت توليد ، رفع مشکالت واحدها در صورت وجود
مشکل با دستگاه هاي اجرايي در کارگروه رفع موانع توليد و غيره در دستور کار اين سازمان قرار گرفته است. صالحي نيا
با بيان اينکه سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران شناسايي مشکالت و مسائل واحدهاي توليدي و صنعتي
را بر عهده دارد ، ادامه داد : با توجه به اينکه امسال ، سال رونق توليد است تالش بر اين است تا مشکالت و مسائل
واحدها به نحوي حل شود. وي اضافه کرد : با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده در امر واردات براي توليد ، مي توان
گفت که فرصتي براي توليدکنندگان است تا بتوانند شرايط الزم توليد را فراهم کنند و در رونق توليد گام هاي موثري
بردارند. رشد 2 تا2.5 برابري مواد اوليه معاون وزير صمت در پاسخ به اين سئوال که عمده مشکالت واحدهاي توليدي و
صنعتي چيست ، اذعان کرد : تامين نقدينگي ، رشد نهاده هاي توليدي ، رشد 2 تا 2.5 برابري تامين مواد اوليه ، نرخ ارز
و هزينه مترتب بر توليد بيشترين مشکالت و تقاضاي بيان شده از سوي واحدهاي توليدي است که به منظور استمرار
توليد ، نقدينگي الزم بايد براي واحدها فراهم شود. صالحي نيا افزود : با هماهنگي شبکه بانکي و ابالغيه بانک مرکزي
براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي اقدام مي شود. وي مطرح کرد : رو زگذشته از سوي وزير صمت اعالم شد که
بيش از 29 هزار ميليارد تومان براي تامين تسهيالت ، سرمايه در گردش و تامين و نوسازي ماشين آالت واحدها
اختصاص يافته است. اين مقام مسئول اميدواري کرد : با رايزني هايي که انجام مي شود و منابعي که بانک ها از منابع
داخلي و منابع ريالي صندوق توسعه ملي در نظر گرفته مي شود ، بتوانيم مشکالت واحدهاي توليدي را رفع کنيم. منبع

: ايلنا
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نخست نیوز فصل تجارت    فصل اقتصاد

21 درصد واحدهای تولیدی شهرکهای صنعتي راکدند / 2هزار واحدفعال میشود

آرمان اقتصادي : قزوين - معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : 21 درصد واحدهاي مستقر در شهرک ها و نواحي
صنعتي راکدند که امسال هم 2 هزار واحد صنعتي راکد را درشهرک هاي صنعتي به چرخه توليد و اشتغال باز مي
گردانيم . محسن صالحي نيا در سفر به استان قزوين براي شرکت در مراسم تجليل از صنعتگران و نيز افتتاح دو واحد
توليدي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : در حال حاضر تعداد 850 شهرک و ناحيه صنعتي در کشور داريم که
بيش از 44 هزار واحد توليدي در آنها مستقر هستند و نقش مهمي در توليد و اشتغال کشور ايفا مي کنند . وي اضافه
کرد : با برش استاني سهم استان قزوين با داشتن 15 شهرک و ناحيه ايجاد شده و در حال بهره برداري حدود 3.5

درصد است ک

قزوين - معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : 21 درصد واحدهاي مستقر در شهرک ها و نواحي صنعتي راکدند
که امسال هم 2 هزار واحد صنعتي راکد را درشهرک هاي صنعتي به چرخه توليد و اشتغال باز مي گردانيم. محسن
صالحي نيا در سفر به استان قزوين براي شرکت در مراسم تجليل از صنعتگران و نيز افتتاح دو واحد توليدي در گفتگو با
خبرنگار مهر اظهار داشت : در حال حاضر تعداد 850 شهرک و ناحيه صنعتي در کشور داريم که بيش از 44 هزار واحد
توليدي در آنها مستقر هستند و نقش مهمي در توليد و اشتغال کشور ايفا مي کنند. وي اضافه کرد : با برش استاني
سهم استان قزوين با داشتن 15 شهرک و ناحيه ايجاد شده و در حال بهره برداري حدود 3.5 درصد است که 96 درصد
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آنها کوچک و متوسط هستند. صالحي نيا بيان کرد : شهرک هاي صنعتي نقش مهمي در زنجيره تأمين دارند اما به دليل
مشکالت ايجاد شده در کشور و نيز تحريم ها حدود 21 درصد واحدهاي مستقر در شهرک هاي صنعتي کشور راکد
هستند. معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح کرد : در حال حاضر يک سيستم پايش داريم که به صورت آنالين
وضعيت فعاليت واحدهاي صنعتي پايش و رصد مي شود و همه فعاليت هاي آنها زير نظر است و سعي مي کنيم با
اقدامات مناسب بتوانيم واحدهاي راکد را به چرخه توليد بازگردنيم. 2 هزار واحد راکد به چرخه توليد بازمي گردد
صالحي نيا اظهار داشت : با تمهيدات فراهم شده در سال جاري مصمم هستيم تا 2 هزار واحد راکد توليدي را به چرخه
توليد بازگردانيم که خوشبختانه در سال گذشته هم توانستيم 1400 واحد را وارد سيستم توليد کنيم که اين کار به
رونق توليد و اشتغال کمک کرده و در مسير تحقق شعار سال است. مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي کشور يادآور
شد : اين حرکت مستمر بايد صورت گيرد تا واحدهاي توليد دچار وقفه و رکود و يا تعطيلي نشوند و اگر مشکالتي ايجاد
شد بتوانيم بسرعت وارد کار شده و آن را مديريت کنيم. صالحي نيا تصريح کرد : البته طبيعي است به دليل شرايط
موجود در اقتصاد کشور و تحريم ها برخي واحدها در روند توليد دچار مشکالتي شوند لذا برخي بايد حمايت شوند تا از
موانع عبور کنند. معاون وزير صمت اظهار داشت : اگر واحدي دچار مشکالتي شد ابتدا بايد در کارگروه رفع موانع توليد
مسائل آنها بررسي کارشناسي قرار گيرد و با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي براي حل آنها اقدام عملي شود. وي
اضافه کرد : در حوزه زيرساختي هر واحدي که با دستگاه هاي اجرايي مشکلي داشته باشد بررسي و آن را حل مي کنيم
تا هيچ دستگاهي به دليل نداشتن خدمات زيربنايي و زير ساختي و خدماتي مانند آب ، برق ، گاز و اينترنت دچار وقفه و
رکود نشود. صالحي نيا گفت : البته برخي واحدهاي توليدي و صنعتي که در تأمين تسهيالت مشکل مالي دارند مي
بايست با دادن تسهيالت براي خريد مواد اوليه و سرمايه در گردش و يا طرح توسعه آنها اقدام کنيم که در اين زمينه
حمايت الزم صورت مي گيرد. وي اضافه کرد : براي نوسازي و بازسازي واحدها هم کمک مي کنيم و هماهنگي الزم در
اين زمينه و کمک از محل تبصره 18 قانون بودجه که از طرف مجلس محترم ابالغ شده تدارک ديده ايم تا نيازمندي
واحدهاي توليدي بر اساس شرايط امروز که هزينه ها هم باال رفته برطرف شود. استانداران به کمک صنعتگران بيايند
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران بيان کرد : درخواست ما اين است که شوراي عالي استان
ها و استانداران حتماً به کمک واحدهاي توليدي آمده و از بنگاه هاي اقتصادي فعال حمايت کنند تا توليد آنها دچار
وقفه نشود. وي اظهار داشت : حمايت ها دولتي هم جنبه عمومي دارد و ما به عنوان سازمان تخصصي وظيفه داريم
زيرساخت ها را تأمين کنيم که بخشي از آن به صورت آب و برق و گاز و فيبر نوري است که اين خدمات با توجه به
توسعه واحدهاي صنعتي بايد تأمين شود و اجراي تصفيه خانه ها و خدمات زيربنايي در همين راستاست. صالحي نيا
گفت : در بسياري از 850 شهرک صنعتي فعال کشور به دليل شرايط اقليمي مشکالت حادي نداريم و برخي پروژه ها
که شروع شده از سه ماهه چهارم سال قبل به دليل نوسان قيمت ها چالش هايي دارند که بايد برطرف شود و برخي
پروژه ها با گفتگو با پيمانکاران تدابيري اتخاذ شد تا کارها دچار وقفه نشود. وي بيان کرد : همه دستگاه هاي خدمات
رسان دارند در حال کمک به صنعتگران هستند و از استانداران انتظار داريم کاري کنند تا اصالح ساختار به توسعه آنها
منجر شود. معاون وزير صمت يادآور شد : در تأمين منابع بويژه براي زيرساخت ها بايد استانداري ها کمک کنند که در
اين ميان از سازمان برنامه بودجه که توجه ويژه داشتند تشکر مي شود که کمک شد تا زيرساخت ها تکميل شود.
صالحي نيا افزود : در اين ميان صاحبان واحدهاي صنعتي هم بايد مشارکت و همراهي کنند تا يک واحد صنعتي به
دليل زيرساخت دچار وقفه در توليد يا رکود و يا تعطيلي نشود. 20 هزار ميليارد تومان تسهيالت بهين ياب مديرعامل
سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مهر در خصوص تداوم اجراي طرح
بهين ياب گفت : بهين ياب يک ساختاري است براي تأمين سرمايه در گردش صنعتگران که توانسته بخشي از مشکالت
کارآفرينان را رفع کند. وي بيان کرد : از محل اعتبارات تبصره 18 امسال مبلغ 20 هزار ميليارد تومان براي کمک به
تکميل طرح هاي توسعه ، اصالح ساختار ، تأمين نقدينگي اختصاص داده خواهد شد و صنعتگران مي توانند از اين
تسهيالت براي رونق توليد و فعال تر شدن واحدهاي خود استفاده کنند. منبع مهر کد خبر 355622 کليدواژه ها اداره

صنعت ، معدن و تجارت قزوين طرح رونق توليد محسن صالحي نيا
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ديگر منابع

   

هیچ انگیزه ای به جز حمايت همه جانبه از تولید کارآمد و تحقق اشتغال مولد و پايدار نداريم

خبرگزاري آريا - معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : در شرايط کنوني هيچ انگيزه اي به جز حمايت همه جانبه
از توليد کارآمد و تحقق اشتغال مولد و پايدار نداريم.

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در قزوين : هيچ انگيزه اي به جز حمايت همه جانبه از توليد کارآمد و تحقق
اشتغال مولد و پايدار نداريم 27 تير 1398 - 11 : 22 : 31 ق.ظ خبرگزاري آريا - معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت
گفت : در شرايط کنوني هيچ انگيزه اي به جز حمايت همه جانبه از توليد کارآمد و تحقق اشتغال مولد و پايدار نداريم.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از شاتا ، محسن صالحي نيا صبح روز چهارشنبه در آيين گراميداشت روز صنعت و
معدن استان قزوين اظهار داشت : تعامل ، هماهنگي و وفاق در استان قزوين بسيار خوب است و با درخواست هاي
متعددي در اجراي طرح هاي توسعه روبه رو هستيم که ارزشمند مي باشد. وي افزود : شاخص هايي که استان قزوين در
توليد و توسعه سرمايه گذاري واحدها دارد ، در سطح کشور نمونه و قابل تحسين است. رئيس هيأت مديره و مديرعامل
سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران با اشاره به اين که کمتر صنعتي در استان قزوين داريم که طرح
توسعه نداشته باشد ، اضافه کرد : در استان قزوين 16 شهرک و ناحيه صنعتي وجود دارد که 2 .5 درصد کشور را
تشکيل مي دهد. صالحي نيا يادآور شد : استان قزوين ظرفيت صنعتي بااليي دارد و عمده صنايع شکل گرفته ، شامل
شوينده ها ، قطعه سازي ، کاشي و سراميک ، شيميايي و . . . در بين استان هاي ديگر سرآمد هستند. وي بيان کرد :
صنعت و توليد ممکن است با فراز و فرود مواجه شود و طبيعي است توليد کننده محيطي آرام ، نقدينگي و مواد اوليه
مي خواهد تا کار را با قدرت ادامه دهد. معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به عرضه توانمندي ها و نيازهاي
صنعت کشور در نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد ادامه داد : امروز با شرايطي که ايجاد شده ، بايد
بتوانيم توانمندي هاي خود را شناسايي و نهضت ساخت داخل را راه اندازي کنيم. صالحي نيا اظهار داشت : هيچ صنعت
کوچکي بدون قرار گرفتن در زنجيره صنايع بزرگ نمي تواند به پويايي و شکوفايي برسد و همه بايد در زنجيره تأمين
قرار گيرند. وي افزود : همه بايد به زيرساخت ها توجه کنيم . کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان ها نيز فعال تر
شده و دستگاه هاي اجرايي بايد تصميم بگيرند و مصوبات را اجرايي کنند. رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع
کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران اضافه کرد : در فرآيند جذب تسهيالت اگر موفق باشيد ، مي توانيد تسهيالت
بيشتري بگيريد ؛ چرا که هيچ محدوديتي در پرداخت تسهيالت نداريم. صالحي نيا تصريح کرد : شرکت هايي که کوچک
و متوسط هستند ، بايد در کارگروه ها جدي گرفته شوند ؛ چرا که حمايت ما از تأمين تسهيالت ، سرمايه در گردش و
نوسازي و بازسازي جدي است. وي با بيان اين که در شرايط کنوني هيچ انگيزه اي به جز حمايت همه جانبه از توليد
کارآمد و تحقق اشتغال مولد و پايدار نداريم ، يادآور شد : در قزوين نيروي انساني و کارآفرينان بزرگ و خوبي وجود دارد
و ما هم تالش مي کنيم حمايت هاي الزم را انجام دهيم. شاخص هاي اقتصادي استان قروين مثبت است استاندار قزوين
نيز در اين همايش گفت : علي رغم تحريم ها و مشکالت فراوان ، شاخص هاي اقتصادي در استان قزوين مثبت است.
عبدالمحمد زاهدي با بيان اين که راهکار برون رفت از شرايط تحريم ، توليد است ، اظهار داشت : درحال جنگ اقتصادي
هستيم و با سازوکار عادي نمي توان در جنگ اقتصادي پيروز شد. وي افزود : به بخش خصوصي بايد اعتماد کنيم ؛
حتي اگر در مواردي سو استفاده شود ، با ايجاد قوانين اضافي دست توليد کننده را بسته ايم . در شرايط تحريم بايد
فرصتي ايجاد کنيم تا بنگاه هاي اقتصادي ظرفيت خود را بشناسند. استاندار قزوين با بيان اين که جايگاه شهرک هاي
صنعتي استان قزوين بايد از درجه دو به يک ارتقا يابد ، گفت : همه دنبال اين هستيم که قانون را دور بزنيم و يک
مشکل واحد توليدي را حل کنيم ، درحالي که اين موضوع بايد در مرکز کشور حل شود. زاهدي يادآور شد : امسال
شاهد کاهش 17 درصدي تعديل نيرو بوديم و سهم قزوين از جذب سرمايه گذاري خارجي 60 ميليون دالر از 17 کشور
خارجي بوده است. مبارزه با فساد در کشور جدي گرفته شود تا توليد به رقابت برسد در ادامه اين همايش ، امام جمعه
موقت تهران گفت : مبارزه با فساد بايد جدي گرفته شود تا توليد کنندگان پاکدست قدرت رقابت خود را از دست
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ندهند. سيد محمد حسن ابوترابي فرد اظهار داشت : صنعتگران در جشن گلريزان شرکت و در آزادي زندانيان مشارکت
بيشتري کنند. وي با بيان اين که راه بايد براي رشد اقتصادي کشور هموار شود ، افزود : وضعيت کنوني به گونه اي است
که در معادالت سياسي جهان جايگاه خاصي داريم و استقالل سياسي کشور براي کارآفرينان اميد بخش است. امام جمعه
موقت تهران اضافه کرد : کشوري که در عالي ترين سطح از منافع خود دفاع مي کند ، امروز جايگاه پر افتخاري دارد و با
15 کشور همسايه هستيم و يک فرصت بزرگ داريم و دسترسي به بازارهاي جهان از راهکارهاي توليد کنندگان هوشمند
است. ابوترابي فرد تصريح کرد : استان قزوين از لحاظ شاخص هاي اقتصادي ، فرهنگي و علمي جز 5 استان اول کشور
است. وي ادامه داد : امنيتي که داريم ارزشمند است . امروز اروپا براي امنيت خودش دچار مشکل شده و به جايگاه
ايران در تأمين امنيت منطقه نيازمند هستند. امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد : شاخص هاي اقتصادي کشور
نشان مي دهد در اوج فشار دشمنان خوشبختانه در وضعيت رو به رشد قرار داريم . هرچند آمريکا چالش هايي ايجاد
کرده ، اما مي توانيم از اين چالش ها با فرصت هايي که ايجاد شده ، عبور کرده و تهديدها را به فرصت تبديل کنيم.
ابوترابي فرد خطاب به کارآفرينان گفت : اگر نگاه شما به توليدات صادرات محور باشد ، مي توانيد بر مشکالت غلبه کرده
و به رونق توليد برسيد . بايد توليد شما مبتني بر دانايي باشد تا مقابل کشورهاي رقيب بايستد ؛ لذا بايد به اين حوزه
اهتمام جدي داشته باشند. وي يادآور شد : علم و دانش خود را به روز کنيد و دنبال بازارهاي جديد باشيد . اقتصاد مولد
و مبتني بر توليد و دانش و فنآوري مدرن مي تواند موفق باشد. امام جمعه موقت تهران اظهار داشت : اقتصاد نفتي به
رشد پايدار منجر نمي شود . آمريکا مي خواهد با فشار مسير اقتصاد ما را تغيير دهد ؛ از اين فرصت استفاده کنيد ، زيرا
ما نيازمند رشد پايدار هستيم که با اقتصاد مبتني بر دانايي ممکن مي شود. ابوترابي فرد افزود : در کسب و کار رتبه
130 منطقي نيست ؛ بايد به رتبه 50 برسيم . در کسب و کار يک چالش هاي ملي داريم ، اما اختياراتي در استان ها
هست که مي توان از آن براي حل مشکالت بهره برد. وي اضافه کرد : مبارزه با فساد در دستور کار مسئوالن باشد تا
پاکدستان قدرت رقابت خود را از دست ندهند. قزوين قابليت تبديل شدن به قطب صنعت کشور را دارد رئيس سازمان
صنعت ، معدن و تجارت استان قزوين نيز در ادامه اين همايش با قدرداني از همراهي هاي مسئوالن در کارگروه هاي
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و اقتصاد مقاومتي گفت : اگر اين همراهي ها نبود ، حل بسياري از مشکالت واحدهاي
صنعتي و توليدي به مشکل برمي خورد. سعيد نبيل افزود : همراهمي همه دستگاه هاي خدمات رسان و مؤسسات مالي
و اعتباري موجب شده بسياري از مشکالت صنايع مرتفع و راه توسعه صنعت و معدن استان هموارتر شود. وي اضافه کرد
: تکريم از واحدهاي صنعتي نمونه ، مراسمي نمادين براي تقدير از تمامي تالشگران اين حوزه است و مشکالت اين حوزه
در تمامي ايام سال براي رسيدن به رونق توليد پيگيري مي شود. رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قزوين
تصريح کرد : ايجاد ارزش افزوده ، ارز آوري و ايجاد اشتغال مولد بدون دو بخش صنعت و معدن متصور نيست و همين
موضوع اهميت توجه به صنعت و معدن را صد چندان مي کند. نبيل ادامه داد : فرهنگ قزوين بي تأثير از صنعت نبوده
است و به خوبي مي توان هماهنگي فرهنگ استان را با تجارت و کشاورزي غني مشاهده کرد که امروز به عنوان يک
قطب اقتصادي جايگاه ويژه اي در کشور به دست آورده است. وي افزود : وجود 20 شهرک و ناحيه صنعتي ، چهار هزار
مجوز بهره برداري ، هزار و 700 مجوز تأسيس طرح هاي صنعتي و معدني و 250 مجوز معدني ، همه از ظرفيت هاي
خاص استان قزوين هستند که حل مشکالت آن ها ، توجه ويژه اي را مي طلبد. رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت
استان قزوين اضافه کرد : حوزه توليد با مشکالت جدي مواجه است که از جمله آن ها تأمين نقدينگي ، نياز مبرم به
نوسازي ، رفع هزينه هاي باالسري و حل مشکالت صادارت است که بايد با همت جمعي براي رفع آن ها اقدام کرد. نبيل
خاطرنشان کرد : توسعه توليد ، تکميل طرح هاي نيمه تمام ، بهره برداري از واحدهاي با پيشرفت فيزيکي باال ، صادرات
به 15 کشور همسايه ايران ، توسعه صنايع معدني و توليدي ، توسعه شرکت هاي دانش بنيان ، کاهش وابستگي به
فنآوري هاي نوين و مديريت بازار از جمله سياست هاي صنعت استان است که مورد پيگيري و اجرا قرار خواهند گرفت.
زندان قزوين را به کارگاه توليدي تبديل مي کنيم در بخش ديگري از اين همايش ، رئيس کل دادگستري استان قزوين
گفت : با تعطيل کردن يک زندان در استان و تبديل آن به کارگاه توليدي ، به رونق توليد کمک مي کنيم. نورالله قدرتي
افزود : بيمه ، ماليات ، نقدينگي و طوالني شدن کارها از موانع توليد است که مسئوالن بايد براي حل آن تالش کنند.
وي اضافه کرد : نبايد صنعتگر دنبال بسته حمايتي يا زمين و وام باشد ، بلکه الزم است فقط دنبال توليد باشد و هيچ
دغدغه اي نداشته باشد و اگر قرار است وقت خود را به بروکراسي و بيمه و ماليات بگذراند که خسته مي شود و رمقي
براي توليد نمي ماند ؛ به همين دليل ما بايد بستر توليد را فراهم کنيم. رئيس کل دادگستري استان قزوين ادامه داد :
صنعتگران در شرايط کنوني ايثار مي کنند و با سرمايه هاي کالن و هزاران مشکل وارد کار مي شوند و با اين روند نمي
توانند به رونق برسند. قدرتي يادآور شد : در ميان مسئوالن تصميم گير تعامل خوبي برقرار شده و بايد بتوان به صورت
پايلوت کارهاي خوبي را به عنوان نمونه اجرا کرد. وي گفت : بخشي از مشکالت مربوط به قانون است ؛ لذا از صنعتگران
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انتظار داريم خالها و نواقص قانوني را به دستگاه قضايي اعالم کنند تا به مرکز ارسال و حل شود. رئيس کل دادگستري
استان قزوين افزود : مديران بايد گره گشاي مشکالت توليد کننده و صنعتگران و مردم باشند و در تصميم گيري
شجاعت داشته باشند. قدرتي اضافه کرد : وقتي کسي سر کار مي آيد ، ديگر اصالح طلب و اصولگرا معنا ندارد . برويد
دنبال کار مردم ، نترسيد ، شجاعت داشته باشيد و ما حمايت مي کنيم. وي بيان کرد : صنعتگر که کار خدايي مي کند ،
ما هم وظيفه داريم حمايت کنيم . البته گاهي در ميان توليد کننده هم همت الزم را نمي بينيم. رئيس کل دادگستري
استان قزوين با بيان اين که صنعتگران در آزادي زندانيان مشارکت بيشتري داشته باشند ، ادامه داد : شما مي توانيد
يک کنسرسيوم بزرگ صنعتي ايجاد کنيد. قدرتي خاطرنشان کرد : با تعطيل کردن يک زندان در استان و تبديل آن به
واحد صنعتي ، به رونق توليد کمک مي کنيم. در آيين گراميداشت روز صنعت و معدن که صبح روز چهارشنبه با حضور
محسن صالحي نيا معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت ، سيد محمد حسن ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران ، داود
محمدي و سيده حميده زرآبادي نمايندگان مردم قزوين در مجلس شوراي اسالمي ، عبدالمحمد زاهدي استاندار قزوين ،
نورالله قدرتي رئيس کل دادگستري قزوين ، محمد قاسمي دادستان قزوين ، منوچهر حبيبي معاون سياسي ، امنيتي و
اجتماعي استانداري قزوين و جمعي از صنعتگران و معدنکاران در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قزوين برگزار
شد ، از 21 واحد صنعتي نمونه ، يک واحد ايثارگر نمونه ، يک واحد نمونه معدني ، سه واحد پيشکسوت نمونه صنعتي و
معدني ، 2 واحد مکتشف بهره بردار نمونه معدني ، يک بانوي کارآفرين ، سه واحد فني و مهندسي دانش بنيان و تحقيق

و توسعه تجليل شد. لينک کوتاه : کد خبر : کد خبرنگار :

تاريخ انتشار: چهارشنبه 26 تير ماه 1398 * 22:29
ديگر منابع

فعالیت 44 هزار واحد تولیدی در کشور

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در قزوين گفت : هم اکنون حدود 44 هزار واحد توليدي در 850 شهرک و ناحيه
صنعتي در کشور در حال فعاليت هستند.

به گزارش خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از قزوين ، معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در مراسم
افتتاح دو طرح توليدي در استان قزوين با بيان اينکه هم اکنون حدود 44 هزار واحد توليدي در 850 شهرک و ناحيه
صنعتي در کشور در حال فعاليت هستند ، گفت : حدود 21 درصد از واحد هاي توليدي در حال رکود هستند صالح نيا
خاطرنشان کرد : سعي مي کنيم که امسال بيش از 2 هزار واحد توليدي را به چرخه توليد مجدد برگردانيم همانطور که
سال گذشته ، حدود هزار و 400 واحد به توليد برگشتند. وي افزود : اين يک حرکت مستمر است و بايد هميشه نظارت
داشته باشيم که عليرغم اينکه برخي از واحد هاي توليدي به چرخه برمي گردند ، ساير واحد ها از چرخه خارج نشوند.
صالحي نيا با اشاره به اينکه کارگروه رفع موانع توليد در سه محور کلي تأمين منابع مالي براي خريد مواد اوليه ، تأمين
سرمايه در گردش براي توسعه و همچنين نوسازي و بازسازي ، تسهيالت در اختيار واحد هاي توليدي قرار مي دهد ،
تصريح کرد : درخواست ما اين است که مقامات استان قزوين ، بانک ها و شوراي عالي بانک ها ، حتماً به واحد هاي
توليدي توجه بيشتري داشته باشند و سعي کنند با رفع مسائل و مشکالت واحد هايي که مي توانند توليد و ارزش افزوده
ايجاد کنند ، اشتغال مناسب و صادرات را رقم بزنند. وي افزود : يکي از برنامه هاي محوري ما در وزارت صمت اين است
که بتوانيم سهم مناسبي از تسهيالت بانکي را براي استان قزوين جذب کنيم. معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت ،
وظيفه تخصصي اين وزارت خانه را تأمين زيرساخت هاي آب ، برق ، فيبرنوري و تصفيه خانه عنوان کرد و گفت : در
850 شهرک صنعتي به خاطر شرايط اقليمي و پروژه هاي اجرا شده ، خوشبختانه مشکالت حادي نداريم. وي افزود : از
سه ماهه چهارم سال 97 برخي از پروژه ها به دليل افزايش قيمت ها ، دچار نقايصي شدند و مجبور شديم که با
پيمانکاران مجدداً وارد مذاکره شويم . آنچه که مسلم است دستگاه هاي خدمات رسان مانند شرکت هاي وابسته به
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وزارت نيرو و . . . کمک مي کنند و انتظار داريم کمک بيشتري کنند. معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت از استانداران
سراسر کشور خواست تا با تکميل زيرساخت ها ، ديگر شاهد آن نباشيم که واحد هاي صنعتي و توليدي موثر ، به خاطر
نبود زيرساخت ، معطل بمانند. صالحي نيا خبر خوشي هم درباره اختصاص تسهيالت بهين ياب داشت و گفت : واحد
هاي توليدي براي سرمايه در گردش و يا تکميل طرح ها مي توانند از 20 هزار ميليارد تومان تسهيالت تبصره 18

استفاده کنند. انتهاي پيام / ک افتتاح دو طرح در استان قزوين

تاريخ انتشار: چهارشنبه 26 تير ماه 1398 * 16:08

معاون وزير صمت : قزوين قطب نساجي ، صنايع فلزی و مواد غذايي در کشور است

معاون وزير صمت با اشاره به فعاليت بيش از 16 شهرک صنعتي برجسته در قزوين گفت : با فعاليت اين واحدهاي
توليدي امروز قزوين قطب توليد نساجي ، صنايع فلزي و مواد غذايي در کشور است.

- اخبار استانها - به گزارش خبرگزاري تسنيم از قزوين ، محسن صالحي نيا ظهر امروز در آئين تجليل از واحدهاي
توليدي و صنعتي نمونه استان قزوين که با حضور امام جمعه موقت تهران ، استاندار قزوين و جمعي از مسئولين استاني
و کشوري برگزار شي ، اظهار داشت : امروز بخش قابل توجهي از نياز کشور در حوزه قطعه سازي در اين استان توليد
مي شود و قزوين با وجود دارا بودن مساحت خاکي کم توانسته در بسياري از شاخص هاي توليد ، سرمايه گذاري و
نوسازي واحدهاي توليدي جزو استان هاي برتر کشور باشد. وي بيان کرد : با وجود مشکالت فرواني که امروز واحدهاي
صنعتي در سراسر کشور با آن مواجه هستند صنايع استان قزوين امروز در حال توسعه بخش هاي فعاليتي و افزايش بهره
وري هستند و بخش قابل توجهي از اعتبارات حمايتي به صنايع در استان قزوين در خصوص نوسازي ، طرح توسعه و
بهسازي واحدهاي توليدي هزينه مي شود. معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : امروز صنايع استان قزوين در
بيش از 16 شهرک صنعتي اين استان فعاليت ميکنند و در مجموع ميتوان گفت بيش از 2 درصد شهرک هاي صنعتي
کشور در قزوين قرار دارد و با همين ظرفيت امروز قزوين در توليدات برجسته در کشور توانسته جزو برترين هاي صنايع
مختلف باشد. رونق توليد داخلي از مسير ارزش آفريني و توليد ثروت وزارت ارشاد مذاکرات براي توليد داخلي کاغذ
روزنامه را آغاز کرد سرمايه گذاري 77ميليارددالري چين براي توليد داخلي نفت طي 3 سال آينده صالحي نيا خاطرنشان
کرد : با مشکالت اقتصادي خاصي که در سال هاي گذشته کشور را درگير کرده است عده اي سعي دارند با سياه نمايي
نشان دهند که وضعيت صنايع اسف ناک و درحال تعطيلي است در حالي که امروز مبينيم بسياري از واحدهاي توليدي
ما با بهره وري بهينه و آگاهي از ظرفيت هاي داخلي توانسته اند طرح هاي توسعه خوبي اجرايي کند و يا کيفيت
محصول خود را به صورت ويژه اي ارتقا بخشند. وي همچنين عنوان کرد : شهرک هاي صنعتي کاسپين 1 و 2 و شهرک
صنعتي البرز امروز جزو شهرک هاي صنعتي برتر کشور از نظر کيفي هستند و اين روند در ساير شهرک هاي صنعتي
قزوين نيز ادامه دارد. معاون وزير صنعت خاطرنشان کرد : مشکالت نقدينگي ، بازار فروش و تهيه مواد اوليه از مهم ترين
دغدغه هاي توليدکنندگان در کشور است که ما معتقديم با ايجاد يک زنجيره از فعالين هر صنعت ميتوان از ظرفيت هاي
صنايع مادر و صنايع بزرگ براي حمايت از توليدکنندگان خرد در زنجيره تامين بهره گرفت. صالحي نيا خاطرنشان کرد :
قرار گرفتن در زنجيره تامين شرايط حمايتي براي صنايع کوچکتر را فراهم و امکان رشد و توسعه متناسب با نياز صنعت
مادر را براي اين واحدهاي توليدي فراهم خواهد کرد به عالوه با ايجاد اين زنجيره نيازهاي واقعي هر صنعت احصا وزمينه
براي توليد و افزايش کيفيت ايجاد خواهد شد. وي عنوان کرد : کشور نيز با اجراي طرح هاي حمايتي و تشويقي در
تالش است تا توليدکنندگان را در اين مسير همراهي کند و با ايجاد کردن شرايطي آرام و مطمئن نقشي در افزايش

کيفيت و کميت توليد محصوالت ايراني داشته باشند. انتهاي پيام / ن
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معاون وزير صنعت در قزوين : امسال 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت به صنايع پرداخت مي شود

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت بيان کرد : پرداخت تسهيالت بهين ياب تا بهبود وضعيت واحدهاي صنعتي کشور
ادامه خواهد داشت و امسال نيز 20 هزار ميليارد تومان به صنايع پرداخت خواهد شد.

- اخبار استانها - به گزارش خبرگزاري تسنيم از قزوين ، محسن صالحي نيا عصر امروز در حاشيه سفر يک روزه خودبه
استان قزوين که به مناسبت برگزاري آئين تجليل از برگزيدگان و فعالين صنعتي استان قزوين برگزار شد ، در مراسم
افتتاح از دو کارخانه استان قزوين شرکت و بيان کرد : تسهيالت بهين ياب با هدف ايجاد ساختاري براي تامين سرمايه
در گردش مورد نياز واحدهاي صنعتي در کشور ايجاد شده است و تا بهبود وضعيت صنايع اميدواريم که پرداخت اين
تسهيالت ادامه داشته باشد. وي خاطرنشان کرد : با تخصيص اين اعتبار مي توانيم اميدوار باشيم بخشي از نقدينگي
مورد نياز واحدهاي صنعتي مشکلدار در کشور تامين شود و به چرخه توليد باز گردند. معاون وزير صمت افزود : در حال
حاضر بيش از 44 هزار واحد توليدي در کشور در بيش از 850 شهرک صنعتي در حال فعاليت هستند که بر اساس
آمارها نزديک به 21 درصد اين واحدها امروز از توليد بازمانده اند. صالحي نيا گفت : تحريم ها ، افزايش قيمت ناگهاني
دالر و مشکالت اقتصادي سال هاي اخير سبب شده تا برخي از کارخانجات امروز راکد باشند که در خصوص اين واحدها
با اعطاي تسهيالت اميدواريم امسال بتوانيم 2 هزار واحد را احيا و به چرخه توليد بازگردانيم. وي عنوان کرد : در اين
مسير براي اين که حقي ناحق نشود از يک سيستم پايش استفاده مي کنيم که واحدهاي اولويت دار از ساير واحدها
شناسايي و براي اجراي طرح هاي حمايتي احصا شوند. 60 ميليون دالر سرمايه گذاري خارجي در قزوين جذب شده
است سهم واقعي قزوين از تسهيالت بهين ياب پرداخت نشده است معاون وزير صمت : قزوين قطب نساجي ، صنايع
فلزي و مواد غذايي در کشور است معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت خاطرنشان کرد : با همين ساز و کار سال گذشته
نيز 1 هزار و 400 واحد صنعتي به چرخه توليد بازگشتند. صالحي نيا افزود : حمايت از واحدهاي توليدي مشکلدار در
شرايط امروز کشور به عنوان يکي از اصلي ترين سياست ها و وظايف دولت مطرح است و در همين راستا در تالشيم تا
هرچه در توان داريم براي حمايت از توليد ، اشتغال در کشور و احيا واحدهاي راکد و نيمه راکد انجام دهيم. وي تصريح
کرد : برخي از واحدهاي نيمه تمام نيز از سال هاي گذشته رها مانده است و سرمايه گذاران اعتبارات کافي براي تکميل
طرح ندارند که در خصوص اين واحدها نيز برنامه ريزي هايي انجام شده است. معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت
استان قزوين گفت : حمايت از بازگشت طرح ها به زنجيره توليد حمايت از کارآفريني ، توليدداخلي و اقتصاد ملي است و

در اين مسير از هيچ تالشي فروگذار نخواهيم کرد. انتهاي پيام / ع
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33 واحد تولیدی و صنعتي نمونه در قزوين تجلیل شدند

قزوين - به مناسبت بزرگداشت روز ملي صنعت ، معدن و تجارت ، 33 واحد توليدي و صنعتي نمونه در قزوين تجليل
شدند.

به گزارش خبرنگار مهر ، به مناسبت بزرگداشت روز ملي صنعت ، معدن و تجارت 33 واحد توليدي و صنعتي نمونه در
قزوين روز چهارشنبه با حضور محسن صالحي نيا معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع
کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران و جمعي از مسئوالن و صنعتگران در سالن سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان
تجليل شدند مهدي بخشنده ، رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن وکشاورزي قزوين در اين مراسم اظهارداشت : تشکل
هاي بخش خصوصي سربازان خط مقدم حفظ و بهبود وضعيت اقتصادي کشور هستند. مشاور اقتصادي استاندارقزوين
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تصريح کرد : به رغم تمام پيش بيني هاي توام بانگراني صاحب نظران از جنبه تاثيرات منفي تحريم هاي ظالمانه عليه
کشورمان ، مردم عزيزمان در کنار هم و با همبستگي بيشتردرسال رونق توليد به کار و فعاليت پرداخته اند. رئيس
اتحاديه صادرکنندگان استان ضمن اشاره به شناسايي بازارهاي جديد صادراتي به منظورصادرات محصوالت توليدي
استان افزود : چندين واحدصنعتي تمام فعال دراين مدت درمجموعه استان قزوين مشغول فعاليت بوده واميدواريم
واحدهاي توليدي مابه ظرفيت توليد سه شيفت نزديک شوند. بخشنده دربخش ديگري ازسخنان خودضمن پرداختن به
اهميت معدن درعرصه اقتصاد استان گفت : مادراتاق بازرگاني قزوين بناداريم حمايت ازفعاالن بخش معدن راافزايش
دهيم ودراين زمينه نيازمندحمايت دستگاه قضايي و مسئوالن دادگستري ونمايندگان مردم درمجلس شوراي اسالمي
هستيم. رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن وکشاورزي قزوين تاکيد کرد : طي کار وفعاليت 37 ساله خودتاکنون
شاهداين ميزان همدلي و همگرايي مسئوالن موثر استان نبوده ام واين امر ، نويدبخش حرکت روبه رشداستان درعرصه
توسعه اقتصادي است. بخشنده درپايان يادآورشد : قيمت امروز دالرنزديک به نرخ واقعي آن است و ديگر دالر حالت

سوبسيدي ندارد. کد خبر 4669304
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ايجاد فضای آرام ، تامین نقدينگي و مواد اولیه از دغدغه های تولیدکنندگان است / هیچ انگیزه ای
جز حمايت از تولید نداريم

معاون وزير صنعت و معدن کشور در قزوين گفت : درخواست بيشتر توليدکنندگان بر اين موضوع بود که موانع توليد
برطرف شود تا بتوانند کارشان را توسعه دهند و اين باتوجه به شرايط کنوني و تحريم ها جاي خوشحالي دارد.

به گزارش شبکه اطالع رساني راه دانا ؛ به نقل از شاخص ، محسن صالحي نيا در همايش ملي روز صنعت و معدن که
پيش از ظهر امروز در سالن جلسات سازمان صمت برگزار شد ، اظهار کرد : اين استان با توجه به شاخصه هايي که دارد
اين تعامل را بين بخش هاي مختلف صنعت به وجود آورده است و اين ظرفيت را به وجود آورده که صنعت در حال
توسعه است. وي افزود : با توجه به بازديد که امروز از چندين واحد صنعتي داشتم درخواست بيشتر توليدکنندگان بر
اين موضوع بود که موانع توليد برطرف شود تا بتوانند کارشان را توسعه دهند و اين باتوجه به شرايط کنوني و تحريم ها
جاي خوشحالي دارد. معاون وزير صنعت و معدن کشور بيان کرد : باتوجه به شرايط اقتصادي که وجود دارد استان وجود
شاخصه هايي که داشته از لحاظ توليد ، توسعه ، نوسازي و سرمايه گذاري در سطح کشور جز استان هاي تراز اول است
چراکه در اين استان کمتر صنايعي وجود دارد که روز به روز کارآمدي بااليي نداشته باشد. صالحي نيا ابراز کرد : باتوجه
به ظرفيت هايي که در استان وجود دارد طي سال هاي اخير مي بينيم که بسياري از قطعات توليدات صنايع در اين
استان فراهم مي شود. اين مسئول تصريح کرد : امروز باتوجه به شرايطي که در کشور ايجاد شده ممکن است با توجه به
آمار و ارقام در مقاطع مختلف فراز و نشيب هايي وجود داشته باشداما مجموع برآيند کار در نظر دارند محيطي آرام ،
تامين نقدينگي مناسب و تامين مواد اوليه را در شرايط رقابتي داشته باشيم و اگر اين شرايط فراهم شود اين واحدها
مشکل خاصي نخواهند داشت. وي تشريح کرد : اگر واحدهاي توليد بتوانند توانمندي هاي همديگر ار در سطح کشور
شناسايي کنند و به اشتراک بگذارند بسياري از مشکالت توليد مرتفع خواهد شد. معاون وزير صنعت و معدن کشور گفت
: در نمايشگاه بين المللي که در تهران برگزار مي شود واحدهاي توليدي مي توانند به جاي عرضه کاال توان خود را براي
تامين مواد اوليه صنايع ديگر و نيازها را عرضه کنند که اگر اين نمايشگاه ها در سطح استان ها نيز راه اندازي شود
موجب مي شود که ارتباط صنايع بزرگ و کوچک در جهت ارتقاي صنايع فراهم شود. صالحي نيا ادامه داد : بسياري از
توانمندي هايي که در ساير کشورهاي پيشرفته وجود دارد در ارتباط بين صنايع کوچک و بزرگ حاصل مي شود. اين
مسئول خاطرنشان کرد : صنايع بزرگ رسالت دارند که از زنجيره تامين مواد حمايت کنند و همچنين بسياري از صنايع
خرد و کوچک هم بايد از طريق فراهم آوري قطعات و مواد اوليه صنايع بزرگتر از زنجيره تامين مواد حمايت کنند. معاون
وزير صنعت و معدن کشور اظهار کرد : استان هايي که تعامل بيشتري بين مديران اجرايي داشته اند در زمينه فرآيند
جذب سرمايه و تسهيالت بيشتر موفق تر عمل کردند و به دستگاه هاي اجرايي استان هم توصيه مي کنم که تعامل
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بيشتري در اين زمينه داشته باشند. وي ادامه داد : از رييس شهرک هاي صنعتي استان درخواست دارم که در جهت
رفع موانع واحدهاي کوچک و حل مشکالت آن ها گام بردارد چراکه مي تواند تکميل کننده چرخه صنايع بزرگتر باشد.
اين مسئول افزود : اگر سهميه اوليه براي صنايع ابالغ شود براي استان هايي که بتوانند بيشترين تسهيالت و تعمير و
سرمايه در کردش و بازسازي و نوسازي را داشته باشند محدوديتي در تخصيص نوخواهيم داشت. معاون وزير صنعت و
معدن کشور در پايان گفت : هيچ انگيزه اي جز حمايت از توليد نداريم و بايد در جهت توليد با کيفيت و اشتغال پايدار

گام برداريم. انتهاي پيام /
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رکود 22درصدی واحدهای تولیدی کشور / 2000 واحد صنعتي راکد را امسال به چرخه تولید بازمي
گردانیم

معاون وزير صمت گفت : حدود 44هزار واحد توليدي در حدود 850شرکت ، شهرک و ناحيه صنعتي در کشور درحال
فعاليت هستند و سهم استان قزوين از اين ميزان 3 / 5درصد است ، همچنين 22درصد واحدهاي توليدي کشور دچار

رکود شده اند.

به گزارش شبکه اطالع رساني راه دانا ؛ محسن صالحي نيا در گفت وگو با صبح قزوين درباره وضعيت صنعت کشور اظهار
کرد : حدود 44هزار واحد توليدي ، 850شرکت ، شهرک و ناحيه صنعتي در کشور درحال فعاليت هستند و سهم استان
قزوين از اين ميزان 3 / 5درصد است. وي ادامه داد : واحدهاي توليدي با ظرفيت هاي مختلف در حال بهره برداري
است و حدود 96درصد آن ها کوچک و متوسط بوده و در تامين کاالهاي مصرفي و همچنين تامين کننده بخشي از
نيازهاي صنايع بزرگ هستند. معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت ابراز کرد : طبق آخرين آمار برآمده از پايش آنالين
حدود 20تا 22درصد واحدها درحال رکود هستند و سعي ما بر اين است در سال جاري بيش از 2هزار واحد از اين موارد
را به چرخه مجدد توليد بازگردانيم ، اين ميزان در سال گذشته 1400مورد بوده است. وي افزود : بايد در حرکتي
مستمر بر اين باشيم که عالوه بر بازگشتن واحدها به چرخه توليد مجدد ، ساير واحدها با مشکل روبه رو نشوند ، البته
برخي مشکالت اجتناب ناپذير است و برخي از آن ها مورد بررسي قرار مي گيرند. اين مقام مسئول عنوان کرد : مسائل
واحدهاي داراي مشکل در کارگروه رفع موانع توليد با حضور دستگاه هاي اجرايي بصورت تخصصي مورد بررسي قرار مي
گيرد و مشکالتشان با دستگاه هاي زيرساختي رفع و رجوع مي شود. تخصيص 20هزار ميليارد تومان براي سامانه بهين
ياب وي ادامه داد : براي مشکالت وابسته به تسهيالت براي تامين مواد اوليه و سرمايه در گردش ، واحدهاي نيازمند به
سرمايه براي توسعه ، واحدهاي بازسازي برنامه هاي وسيعي درنظر گرفته شده است و با هماهمگي بانک ها و قوانين
سعي در تامين اين موارد داريم. صالحي نيا بيان کرد : الزم است مقامات استان ها بيشتر به واحدهاي توليدي توجه
کنند تا بتوانند سهم مناسبي از تسهيالت را براي اين استان جذب کنند. وي اذعان کرد : ما به عنوان سازمان تخصصي
وظيفه داريم زيرساخت ها اعم از آب ، برق و گاز را تامين کنيم ، در بسياري از شهرک ها و واحدها باتوجه به شرايط هر
استان مشکالت حادي نداريم و دربرخي شهرک ها و پروژه ها بويژه در سه ماهه سال 97باتوجه به شرايطي که از نظر
افزايش قيمت ها بوجود آمده دچار نقص هايي شده که درحال بررسي هستند. معاون وزير سمت ادامه داد : دستگاه
هاي خدمات رسان و وابسته به وزارت نيرو درحال کمک رساني هستند و انتظار اين است که استاندارها در تمام استان
ها براي تامين زيرساخت ها و منابع تالش کنند که تاکنون در تامين و تخصيص منابع براي زيرساخت ها خوب عمل
کرده اند. وي تاکيد کرد : باتوجه به افزايش قيمت ها نياز به حمايت بيشتر است و سازمان برنامه و بودجه در بخش
هايي همچون تصفيه خانه ها و شبکه برق کمک کرده و تالش همه ما بر اين است که مشکالت حل شوند و مشارکت
خود واحدهاي صنعتي نيز کمک کنند. اين مقام مسئول در پايان ابراز کرد : بهين ياب طرحي براي تامين سرمايه در
گردش است و تسهيالت 20هزار ميليارد تومان براي آن درنظر گرفته شده و واحدهاي توليدي به فراخور فعاليت خود از

آن بهره مي برند. انتهاي پيام /
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کمک 2 میلیارد توماني دولت به شهرک صنعتي آق قال چه شد ؟

کمک دو ميليارد توماني دولت به شهرک صنعتي آق قال صرف چه موضوعاتي شد و آيا نحوه و مقدارتوزيع آن توانسته
آالم صنعتگران و سرمايه گذران اين شرکت را کاهش دهد ؟

به گزارش شبکه اطالع رساني راه دانا ؛ به نقل از گلستان ما ؛ سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران مبلغ
دو ميليارد تومان براي موضوع جبران خسارات سيل در شهرک صنعتي آق قال اختصاص داد . همانطور که مي دانيد در
جريان سيل اسفند و فرورودين حدود 80 درصد شهرک صنعتي آق قال زير آب رفت و به زيرساختها ، تجهيزات و
امکانات و سرمايه کارخانه داران صدمات جدي وارد شد و راتفاع آب در برخي نقاط شهرک تا بيش از دو متر هم رسيد .
در اين بين دکتر رحماني وزير صنعت ، معدن و تجارت و صالحي نيا رئيس سازمان شهرک هاي صنعتي و شريعتمداري
وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي نيز از اين شهرک بازديد کرده و از نزديک در جريان خسارات وارده به اين بخش قرار
گرفتند . ثمره اين بازديد ها اين شد که دولت مبلغ دو ميليارد تومان به شهرک صنعتي آق قال کمک کند تا بتواند
بخشي از خسارات وارده را جبران نمايد . حال سوال اينست که اين دو ميليارد صرف چه موضوعاتي شد و آيا نحوه و

مقدارتوزيع آن توانسته آالم صنعتگران و سرمايه گذران اين شرکت را کاهش دهد ؟ انتهاي پيام /
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فصل اقتصاد

رئیس اتاق بازرگاني ايران و چین : دست خالي ايران در 1۵بازار بالقوه منطقه ای

فصل تجارت : فصل تجارت - رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت : ايران با 15 کشور هم مرز است و همه آن ها به
کاالهاي ايراني نياز دارند اما نتوانسته ايم در اين بازارها جايگاه واقعي خود را حفظ کنيم . برنامه « بدون خط خوردگي
» راديو گفت و گو با موضوع ضعف زيرساخت هاي اقتصادي کشور در حوزه صادرات و با حضور اسدالله عسگراوالدي
فعال با سابقه اقتصادي و رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين و محمدعلي عزيز محمدي معاون برنامه ريزي سازمان صنايع
کوچک شهرک هاي صنعتي ايران روي آنتن رفت.اسدالله عسگراوالدي در آغاز از موانع صادرات در ايران گفت و اظهار

داشت : دو عامل حالت بازدارندگي پيدا کرده است ؛ نخست روابط صادرکنندگان با بانک مرکزي است

بزرگنمايي : فصل تجارت - رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت : ايران با 15 کشور هم مرز است و همه آن ها به
کاالهاي ايراني نياز دارند اما نتوانسته ايم در اين بازارها جايگاه واقعي خود را حفظ کنيم. برنامه « بدون خط خوردگي »
راديو گفت و گو با موضوع ضعف زيرساخت هاي اقتصادي کشور در حوزه صادرات و با حضور اسدالله عسگراوالدي فعال
با سابقه اقتصادي و رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين و محمدعلي عزيز محمدي معاون برنامه ريزي سازمان صنايع
کوچک شهرک هاي صنعتي ايران روي آنتن رفت. اسدالله عسگراوالدي در آغاز از موانع صادرات در ايران گفت و اظهار
داشت : دو عامل حالت بازدارندگي پيدا کرده است ؛ نخست روابط صادرکنندگان با بانک مرکزي است که هنوز خيلي
شفاف نيست . معتقد هستيم ارز حاصل از صادرات بايد به چرخه اقتصادي کشور بازگردد اما در مورد چگونگي اين
بازگشت اختالف نظر داريم و در حال مذاکره با بانک مرکزي در اين خصوص هستيم. وي به نبود زيرساخت هاي صنعتي
براي صادرات اشاره کرد و بيان داشت : صنعت در ايران مخصوصا صنايع کوچک براي صادرات آمادگي الزم را ندارد .
بايد براي کاالهاي صادراتي بازارهاي مختلفي را در نظر گرفت و به خواست آن بازارها ، کاالي مورد نيازمان را توليد
کنيم. رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين تصريح کرد : کاالهايي که در حال حاضر توليد مي کنيم ، بيشتر مصرف داخلي

شنبه 29 تیر ماه 1398

39



دارد و کمتر براي صادرات در نظر گرفته مي شود و براي همان قسمت اندک صادرات نيز ، نتوانسته ايم بازار مناسبي
ايجاد و حفظ کنيم. وي کشورهاي همسايه را يکي از بازارهاي هدف دانست و اظهار کرد : ايران با 15 کشور ديگر هم
مرز است و همه آن ها به کاالهاي ايراني نياز دارند اما نتوانسته ايم به اندازه اي که نياز است ، در اين بازارها جايگاه
واقعي خود را حفظ کنيم. در ادامه محمدعلي عزيز محمدي با بيان اينکه بيشتر از 90 درصد صنايع کشور جزو واحدهاي
کوچک و متوسط هستند ، گفت : 43 هزار واحد از صنايع کوچک و متوسط در شهرک هاي صنعتي مستقر هستند .
مقوله صادرات مانند بخش تحقيق و توسعه که يک واحد صنعتي را زنده نگه مي دارد ، اهميت بسيار زيادي دارد و اگر
صنعتگران به مقوله بازار توجه کافي نداشته باشند ، قطعا موفق نخواهند بود. وي با اشاره به اينکه از ميان 43 هزار واحد
صنعتي ، حدود 4 هزار واحد اقداماتي را براي صادرات انجام داده اند ، عنوان کرد : در همين راستا يکي از اقدامات مهم
سازمان صنايع کوچک شهرک هاي صنعتي ايران ، توجه به صادرات است و در همين رابطه از دو سال گذشته اقدام به
ايجاد شرکت ها و کنسرسيوم هاي مديريت صادرات کرده است زيرا از واحدهاي خرد و کوچک نمي توان انتظار صادرات
داشت. معاون برنامه ريزي سازمان صنايع کوچک شهرک هاي صنعتي ايران بيان کرد : اين شرکت ها و کنسرسيوم ها

فوت و فن صادرات را به صورت عملياتي به واحدهاي صنعتي خواهند آموخت. دريافت فايل
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صنعت سنگ با کمبود نیروی متخصص و سرمايه انساني مواجه است

ايمنا : معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايرا گفت : در حوزه صنعت سنگ با مشکل
کمبود نيروي متخصص و سرمايه انساني مواجه هستيم و اين در حالي است که بسياري از مردم گمان مي کنند فعاليت

در اين حوزه تخضصي نمي خواهد.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، اصغر مصاحب صبح امروز چهارشنبه _ 26 تيرماه _ در فستيوال نوآوري صنعت سنگ در محل
شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان با اشاره به فعاليت هاي سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي اصفهان ، اظهار
کرد : بر اساس شناسايي شرايط اقتصادي کشور ، ضايعات صنعت سنگ بسيار زياد است و بهتر است واحدهاي فناور به
فکر راهکاري براي استفاده از اين ضايعات باشند. معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي
ايران گفت : 92 درصد صنايع ايران کوچک است که خود جايگاهي اقتصادي بسيار مناسبي از لحاظ توسعه به وجود
آورده است. توسعه فناوري در سطح کشور وظيفه اصلي و مهم صنايع است زيرا صنايع کوچک مي توانند نيازهاي
فناورانه صنايع بزرگ را از طريق تعامل با واحدهاي فناور داخلي و خارجي تامين کنند. انتقال تکنولوژي هاي صنعتي
کره به ايران وي با بيان اينکه استفاده از واحدهاي فناور کمک زيادي به صنايع مي کند ، افزود : تاکنون 9 نشست
اختصاصي با تعدادي از واحد هاي فناور در سئول کره جنوبي برگزار کرده ايم و درصدد انتقال تکنولوژي هاي صنعتي
اين کشور به ايران هستيم. معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران خاطر نشان کرد :
مشاوراني متخصص در حوزه فناوري صنعتي توسط سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران تربيت شده اند
که قادر هستند همه واحد هاي صنعتي را در به کارگيري فناوري و تکنولوژي روز ياري کنند. مصاحب اضافه کرد : سال
گذشته 235 واحد صنعتي از راهنمايي هاي مشاوران اين سازمان بهره برده اند و 67 واحد آنها توانسته اند مشکالت خود
را با استفاده از فناوري هاي داخلي حل کنند ، اين مهم يک پيشرفت چشمگير براي صنايع و تکنولوژي کشور محسوب
مي شود. توسعه خوشه اي کسب و کار در ايران وي ادامه داد : 500 واحد صنعتي براي دانش بنيان شدن شناسايي شده
اند و ما به دنبال توسعه خوشه اي کسب و کار در ايران و رونق بخشيدن به صنعت هستيم . صنايع کشور به 430 خوشه
تقسيم مي شود و صنعت سنگ در 10 خوشه مشارکت فعال و قابل توجه دارد در نتيجه رونق صنعت سنگ موجب رونق
خوشه هاي ديگر نيز مي شود. معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران تصريح کرد :
پنج پروژه توسعه اي در صنعت سنگ اجرا شده و چهار پروژه تاثيرگذار ديگر در دست اجرا است . فعاليت يک هزار واحد

صنعتي و صنفي در استان اصفهان وابسته به صنعت سنگ است.
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نیازمندِ بانک خاص بنگاه های کوچک و متوسط هستیم

مديرکل تامين مالي و سرمايه گذاري سازمان صنايع کوچک : اقتصاد ما بانک محور است و بايد تبديل شود به اقتصاد
بازار محور و بنگاهاي اقتصادي بزرگ از طريق بازار سرمايه تامين مالي شوند.

کد خبر : 713940 تاريخ انتشار : جمعه 28 تير 1398 - 19 : 13 روي خط خبر >> گفتگوي 18 : 30 نيازمندِ بانک
خاص بنگاه هاي کوچک و متوسط هستيم مديرکل تامين مالي و سرمايه گذاري سازمان صنايع کوچک : اقتصاد ما بانک
محور است و بايد تبديل شود به اقتصاد بازار محور و بنگاهاي اقتصادي بزرگ از طريق بازار سرمايه تامين مالي شوند. به
گزارش پايگاه اطالع رساني شبکه خبر ، فرشاد کهياري در برنامه گفتگوي 18 : 30 با بيان اين مطلب گفت : بانک ها
تمايل دارند که فقط بنگاههاي بزرگ را تامين مالي کنند که اين درست نيست بلکه بنگاه هاي بزرگ بايد از طريق بازار
سرمايه تامين مالي شوند. مديرکل تامين مالي و سرمايه گذاري سازمان صنايع کوچک گفت : ما نيازمند بانک خاص
بنگاه هاي کوچک و متوسط هستيم و بايد نحوه تامين وثيقه بانکي براي بنگاه هاي کوجک و متوسط تغيير کند و
کاالهاي آنها بزرگترين تضمين و وثيقه براي آنهاست . او تاکيد کرد : اعتبار سنجي بنگاه هاي بايد خارج از سيستم
بانکي انجام گيرد. کهياري با اشاره به اين که 80 هزار واحد صنعتي و 600 هزار واحد توليدي کوچک و متوسط داريم
افزود : سيستم بانکي امکان ارزيابي اين همه بنگاه را ندارد و براي اولين بار است که 30 هزار ميليارد تومان در اختيار
بنگاه هاي کوچک و متوسط قرار مي گيرد و روش تامين مالي آنها هم موسوم به زنجيره مالي است که از سال 2014 در
دنيا استفاده شده است . او با بيان اين که جنگ اقتصادي در همه جاي دنيا وجود دارد گفت : من اسم اين جنگ را
فرصت تحريم مي گذارم فرصتي که مي توانيم از اقتصاد نفتي عبور کنيم. کهياري گفت : اقتصاد کشورهايي مثل ترکيه ،
کره جنوبي ، و مالزي با تکيه بر بنگاه هاي کوچک متوسط رشد کرده است و بايد دانست که بنگاه هاي کوچک و
متوسط تحريم پذير نيست . نوده فراهاني عضو هيئت مديره شهرک صنعتي شمس آباد نيز با انتقاد از نحوه تامين مالي
بنگاه هاي کوچک و متوسط از طريق سيستم بانکي گفت : سيستم بانکي بنگاه هاي کوچک و متوسط را که به آساني
مي تواند 10 تا 50 شغل ايجاد کند خسته مي کند . او با بيان اين که در شرايط خاص جنگ اقتصادي هستيم افزود :
بانکها براي تامين مالي با بنگاههاي کوچک و متوسط همان رفتاري را دارند که اغلب با بنگاه هاي بزرگ دارند و همان
روشي را دارند که در موقعيت هاي معمول و غير تحريم دارند و شناسايي اولويت در اين مقطع حساس مهم است . نوده
فراهاني با بيان اين که بايد قوانين مزاحم واحدهاي توليدي برطرف و اصالح شوند گفت : بانک ها خيلي راحت بخشنامه
هاي بانک مرکزي را دور مي زنند . مطالبه وثائق ملکي درست نيست و کاالهاي ما داريي ماست و آن بايد وثيقه قرار
گيرد و اين را حاکميت بايد مديريت کند . دانلود برچسب ها : بنگاه هاي کوچک و متوسط ، سرمايه ، بازار ، تسهيالت ،
بانک بازيد از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپي گزارش خطا 0 عضويت در خبرنامه اشتراک گذاري نظر شما نام :

ايميل : * نظر :
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تاريخ انتشار: جمعه 28 تير ماه 1398 * 19:45
ديگر منابع

 فصل اقتصاد

استفاده از روش زنجیره تامین مالي ، هزينه تولید را کاهش مي دهد / پرداخت 30 . . .

فصل اقتصاد : فصل اقتصاد - مدير تامين مالي سازمان صنايع کوچک گفت : 25 تا 50 درصد هزينه توليد مربوط به
هزينه تامين مالي است و اگر از روش زنجيره تامين مالي استفاده شود ، مي توان هزينه توليد را تا 50 درصد کاهش داد
. به گزارش فصل اقتصاد ، فرشاد کهياري مديرکل تامين مالي و سرمايه گذاري سازمان صنايع کوچک در برنامه گفت و
گوي 18 : 30 شبکه خبر در خصو پرداخت 30 هزار ميليارد تومان تسهيالت به بنگاه هاي کوچک و متوسط در سال
جاري گفت : اقتصاد ما بانک محور است و بايد تبديل به اقتصاد بازار محور تبديل شود و به اين منظور بايد بنگاهاي

اقتصادي بزرگ از طريق بازار سرمايه تامين مالي شوند.وي درباره تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط تصر

بزرگنمايي : فصل اقتصاد - مدير تامين مالي سازمان صنايع کوچک گفت : 25 تا 50 درصد هزينه توليد مربوط به
هزينه تامين مالي است و اگر از روش زنجيره تامين مالي استفاده شود ، مي توان هزينه توليد را تا 50 درصد کاهش داد.
به گزارش فصل اقتصاد ، فرشاد کهياري مديرکل تامين مالي و سرمايه گذاري سازمان صنايع کوچک در برنامه گفت و
گوي 18 : 30 شبکه خبر در خصو پرداخت 30 هزار ميليارد تومان تسهيالت به بنگاه هاي کوچک و متوسط در سال
جاري گفت : اقتصاد ما بانک محور است و بايد تبديل به اقتصاد بازار محور تبديل شود و به اين منظور بايد بنگاهاي
اقتصادي بزرگ از طريق بازار سرمايه تامين مالي شوند. وي درباره تامين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط تصريح کرد :
ما نيازمند بانک خاص بنگاه هاي کوچک و متوسط هستيم. بيشتر بخوانيد : ضرورت ايجاد صندوق هاي مالي تخصصي
در بخش توليد اين مقام مسئول تاکيد کرد : بايد نحوه تامين وثيقه بانکي براي بنگاه هاي کوجک و متوسط تغيير کند و
اخذ وثايق سنگين از جمله ملک براي ارائه تسهيالت حذف شود چراکه کاال هاي واحدهاي توليدي بزرگترين تضمين و
وثيقه براي آنها محسوب مي شود. کهياري گفت : در حال حاضر 80 هزار واحد صنعتي و 600 هزار واحد توليدي
کوچک و متوسط داريم و سيستم بانکي امکان ارزيابي اين همه بنگاه را ندارد. وي افزود : براي اولين بار است که 30
هزار ميليارد تومان در اختيار بنگاه هاي کوچک و متوسط قرار مي گيرد و روش تامين مالي آن ها هم موسوم به زنجيره
تامين مالي است که از سال 2014 در دنيا استفاده شده است. مديرکل تامين مالي و سرمايه گذاري سازمان صنايع
کوچک تصريح کرد : اسم جنگ اقتصادي کنوني را بايد فرصت تحريم بگذاريم که با استفاده از آن مي توانيم از اقتصاد
نفتي عبور کنيم. کهياري گفت : اقتصاد کشور هايي مثل ترکيه ، کره جنوبي ، و مالزي با تکيه بر بنگاه هاي کوچک
متوسط رشد کرده است و بايد دانست که بنگاه هاي کوچک و متوسط تحريم پذير نيست. وي تاکيد کرد : 25 تا 50
درصد هزينه توليد مربوط به هزينه تامين مالي است اگر از روش زنجيره تامين مالي استفاده شود ، مي توان هزينه توليد

را تا 50 درصد کاهش داد.

تاريخ انتشار: چهارشنبه 26 تير ماه 1398 * 07:13

بررسي مشکالت صنايع راکد البرزبا همکاری تیم های توانمندساز
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بررسي مشکالت صنايع راکد البرزبا همکاري تيم هاي توانمندساز

مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي البرز گفت: جلسات متعددي در راستاي بررسي مشکالت واحدهاي راکد به منظور
بازفعالسازي و کمک به رفع مشکالت آنها در سال 98 برگزار شده است.

به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان البرز،

محمد امين فرشي افزود: توانمندسازي و بازفعالسازي واحدهاي صنعتي زير ظرفيت و غير فعال در راستاي تحقق اهداف
و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در دستور کار شرکت شهرکهاي صنعتي استان البرزقرار گرفت.

وي تصريح کرد: از اين رو تيم هاي مشاوره اي توانمندساز از مشاورين عضو کلينيک کسب و کار شهرک هاي صنعتي
استان البرز، تشکيل شده و جلسات متعددي در راستاي بررسي مشکالت واحدهاي راکد به منظور بازفعالسازي و کمک

به رفع مشکالت آنها در سال 98 برگزار شده است.
فرشي خاطرنشان کرد: صنعتگران و صاحبان واحدهاي توليدي مستقر در شهرکهاي صنعتي استان البرز به ويژه
صاحبان واحدهاي غير فعال ميتوانند در اين جلسات حضور يافته و مشکالت خود را مطرح کنند. که در اين راستا

شرکت شهرکهاي صنعتي استان البرز نيز از صنعتگران دريافت کننده خدمات مشاورهاي کسب و کار حمايت ميکند.
گفتني است، خدمات مشاورهاي در امور بيمه و ماليات، مديريت و ساختار سازماني، طراحي صنعتي و بستهبندي
محصوالت، مالکيت فکري، بازاريابي و فروش، صادرات، ديجيتال مارکتينگ، استراتژي و توسعه کسب و کار و غيره از

طريق مشاوران حرفه اي شرکت شهرکهاي صنعتي استان البرزارايه مي شود

07:13 - چهارشنبه 26 تير 1398 / عدد : 6792 / تعداد نمايش : 9

تاريخ انتشار: چهارشنبه 26 تير ماه 1398 * 08:05

انعقاد88قرارداد با متقاضیان در شهرک صنعتي آباده/ فازنخست بزرگترين کارخانه شهرک صنعتي
آباده در آستانه يهره برداری

مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي فارس خبر داد؛

انعقاد88قرارداد با متقاضيان در شهرک صنعتي آباده/ فازنخست بزرگترين کارخانه شهرک صنعتي آباده در آستانه يهره
برداري
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مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان فارس از آماده بودن فازهاي 1و2شهرک صنعتي آباده براي جذب سرمايه
گذار خبرداد.

به گزارش روابط عمومي شرکت شهرک هاي صنعتي فارس ؛ احد فتوحي مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان
فارس در جلسه مجمع عمومي ساالنه شرکت خدماتي شهرک صنعتي آباده با بيان اينکه شهرک صنعتي آباده از
مجهزترين و بهترين شهرکهاي صنعتي استان محسوب ميشود، تصريح کرد: اين شهرک صنعتي با دارا بودن تمامي

زيرساخت ها آماده جذب حداکثري سرمايه گذاران است .

وي با اشاره به انعقاد 88قرارداد با سرمايه گذاران در شهرک صنعتي آباده گفت:شهرک صنعتي آباده داراي 54واحد بهره
بردار با اشتغال زايي 680نفر شغلي بزرگترين شهرک صنعتي شمال فارس محسوب ميشود.

مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان فارس تصريح کرد:اين شهرک صنعتي ظرفيت استقرار 750واحد توليدي و
صنعتي و صنفي با پيش بيني اشتغال 3800نفر را دارد.

فتوحي در ادامه با تاکيد بر تکميل زيرساخت ها در اين شهرک صنعتي از اجراي طرح تکميل آسفالت و نيز اجراي طرح
ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه فاضالب خبردادوگفت:اين طرح ها در مرحله اجرايي قراردارد.

در اين جلسه که با حضور صنعتگران مستقر در شهرک صنعتي برگزارشد پس از ارائه گزارش مالي هيات مديره شرکت
خدماتي،ميزان نرخ بهاي شارژ و آب ها ي جديد به تصويب رسيد.

مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي فارس همچنين از بزرگترين طرح صنعتي درحال ساخت شهرک صنعتي آباده
بازديد و درگفتگو با مديران اين طرح به بررسي مسائل و مشکالت آن پرداخت.

فتوحي در بازديد از اين مجموعه بزرگ صنعتي که در ماه هاي آينده فاز نخست آن به بهره برداري خواهد رسيد
گفت:فاز نخست کارخانه کاشي آباده با ظرفيت توليد 8هزار متر مربع در ماه هاي آينده آماده بهره برداري است.

احد فتوحي با بيان اينکه 4خط توليد در اين کارخانه راه اندازي خواهد شد گفت:در حال حاظر تجهيزات و ماشين آالت
خط نخست نصب شده است.

وي تصريح کرد:تاکنون براي اجراي اين طرح افزون بر350ميليارد ريال هزينه شده و با راه اندازي آن در فاز نخست براي
150نفر اشتغال ايجاد مي شود .

وي با بيان اينکه ماده اوليه اين کارخانه از معادن اين شهرستان تامين مي شود گفت:در اين کارخانه انواع کاشي و
سراميک کف و بدنه توليد خواهدشد.

08:05 - چهارشنبه 26 تير 1398 / عدد : 6794 / تعداد نمايش : 5
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تاريخ انتشار: چهارشنبه 26 تير ماه 1398 * 08:14

برگزاری نخستین نمايشگاه بزرگ توانمندی های صنايع کوچک استان در مردادماه امسال

مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي فارس خبرداد:

برگزاري نخستين نمايشگاه بزرگ توانمندي هاي صنايع کوچک استان در مردادماه امسال

مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي فارس از برگزاري نخستين نمايشگاه بزرگ توانمندي هاي صنايع کوچک استان
در مردادماه امسال در شيراز خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شرکت شهرک هاي صنعتي فارس،احد فتوحي افزود:اين نمايشگاه همزمان به مناسبت هفته
حمايت از صنايع کوچک از 22لغايت 25مرداد امسال در مجموعه نمايشگاه هاي بين المللي فارس برگزار مي شود.

وي با اشاره به سهم 94درصدي صنايع کوچک از کل صنايع موجود در استان فارس ،تصريح کرد: نمايشگاه توانمندي
هاي صنايع کوچک فارس در راستاي نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري با عنوان رونق توليد و با هدف حمايت

از محصوالت و کاالهاي توليد استان ونمايش توانمندي هاي صنايع کوچک برگزارمي شود.

مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي فارس با بيان اينکه اين نمايشگاه،بزرگترين رويداد نمايشگاهي در بخش ارائه
توانمندي هاي صنايع کوچک در جنوب کشور محسوب مي شود تصريح کرد: همزمان با برگزاري اين نمايشگاه، نشست
هاي دو جانبه رودررو( 2)،نشست ها وکارگاه هاي آموزشي ، پاويون هاي تخصصي معرفي شرکت هاي مديريت صادرات
با هدف تسهيل فرصت هاي زنجيره تامين بازار از طريق نمايش محصوالت و خدمات نشست هاي تجاري رودررو، تبادل

اطالعات ايده ها و فناوري ، نوآوري و بين المللي سازي نيز برگزار ميشود.
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فتوحي همچنين از برنامه ريزي براي حضور هيات هاي تجاري و اقتصادي کشورهاي هدف صادراتي و نيز حضور رايزنان
تجاري ايران در کشورهاي هدف و رايزنان کشورهاي هدف صادراتي در ايران در اين نمايشگاه خبردادوگفت: عالوه برآن
براساس هماهنگي هاي انجام شده با شرکت هاي شهرک هاي صنعتي سراسرکشور،تور صنعتي بازديد فعاالن صنعتي و
توليدي استان هاي کشور نيز برگزارخواهد شد تا بستر مناسبي براي ارائه توانمندي هاي توليد استان در سطوح ملي و

بين المللي فراهم شود.

وي اضافه کرد:درنخستين نمايشگاه بزرگ توانمندي هاي صنايع کوچک استان، بيش از200 واحد صنعتي کوچک و
متوسط از سراسر استان در بخش هاي صنعتي ، ماشين آالت و صنايع فلزي،صنايع غذايي ، دارويي و بهداشتي،صنايع

شيميايي ،پالستيک و پتروشيمي،لوازم خانگي،برق و الکترونيک و صنايع نساجي ،چرم و پوشاک حضور خواهند يافت.

فتوحي همچنين از حضور منسجم خوشه هاي صنعتي گالب و عرقيات گياهي ميمند ،گياهان دارويي،خرماي
جنوب،شوريجات و رب گوجه،فرش دستباف و خوشه سنگ در اين نمايشگاه خبر دادو گفت:مرکز مبادالت پيمانکاري

نظام فرعي فارس ،فن بازار منطقه فارس و کنسرسيوم هاي صادراتي نيز توانمندي هاي خود را ارائه خواهندکرد.

مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي فارس تصريح کرد:براي حمايت از واحد هاي توليدي و صنعتي بمنظور حضور در
اين نمايشگاه ،حمايت هايي نظير تخصيص يارانه 80درصدي درنظر گرفته شده است.

08:14 - چهارشنبه 26 تير 1398 / عدد : 6795 / تعداد نمايش : 12

تاريخ انتشار: چهارشنبه 26 تير ماه 1398 * 08:55

بازديد مديران شبکه آفتاب استان مرکزی به همراه مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتي استان از
واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید

بازديد مديران شبکه آفتاب استان مرکزي به همراه مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان از واحدهاي توليدي در
راستاي رونق توليد

به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي مصطفي آمره مدير عامل شرکت در جريان اين بازديد
گفت : استفاده از توان تخصصي بومي و اراده براي توليد داخلي مهمترين رويکرد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک
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هاي صنعتي است .

آمره افزود : اراده صنعتگران و کارشناسان در حوزه صنعت باعث برطرف شدن مشکالت خواهد شد وتالش بر اين است
که وابستگي به واردات در حوزه صنعت به حداقل رسانده شود.

مدير کل صدا و سيماي استان مرکزي نيز در حاشيه اين بازديد با اشاره به توليد محصوالت اساسي در واحدهاي صنعتي
استان گفت : شبکه آفتاب براي کمک به رفع موانع توليد و ايجاد رونق اقتصادي در کنار اين توليدکنندگان است .

وي افزود : هدف رسانه بايد اين باشد که کارگاه ها به خوبي به جامعه معرفي گردد و از دولتمردان بخواهيم که توليد
کنندگان را حمايت کنند.

وي گفت : شبکه استاني براي تحقق رونق توليد و شکوفايي اقتصادي در کنار توليد کنندگان قرار دارد.

گفتني است شهرک صنعتي شماره 1 اراک با 48 هکتار مساحت ، داراي تعداد 159 واحد صنعتي کوچک و متوسط و
متوسط مي باشد.

08:55 - چهارشنبه 26 تير 1398 / عدد : 6798 / تعداد نمايش : 5
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آغاز واگذاری اراضي مرحله چهار شهرک صنعتي کاسپین

واگذاري اراضي مرحله چهار طرح توسعه شهرک صنعتي کاسپين به مساحت 35 هکتار با حضور معاون وزير صمت آغاز
شد.

به گزارش تابناک قزوين , خانپور , مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان قزوين در مراسم آغاز طرح توسعه
شهرک صنعتي کاسپين گفت : هم اکنون 22 قرارداد با متقاضيان سرمايه گذاري در اين مرحله منعقد شده است.
صالحي نيا , معاون وزير صمت از شرکت رايکاآلتون توليد کننده انواع تسمه خودرو هم بازديد کرد. اين شرکت با سرمايه
گذاري بالغ بر 300 ميليارد ريال توانسته براي 60 نفر اشتغالزايي کند . رونمايي از طرح توسعه نمايشگاه دائمي
دستاوردهاي واحدهاي صنايع کوچک شهرک ها و نواحي صنعتي استان و بازديد از يک واحد توليدي از ديگر برنامه هاي

معاون وزير صمت در قزوين بود.
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واگذاری زمین های ناحیه کارگاهي صنايع دستي ظريفان

مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان زنجان گفت : به زودي و از طريق برگزاري مزايده عمومي ، زمين هاي
ناحيه کارگاهي صنايع دستي ظريفان زنجان واگذار مي شود.

به گزارش ايسنا ، به نقل از روابط عمومي شرکت شهرک هاي صنعتي استان زنجان ، ايرج احمدي با اشاره به استقبال
کم نظير از خريد زمين در اين ناحيه کارگاهي ، اظهار کرد : با توجه به اينکه تعداد درخواست هاي ارائه شده براي زمين
هاي اين ناحيه کارگاهي بيش از تعداد قطعات پيش بيني شده است ؛ بنابراين طبق قوانين و براي جلوگيري از به وجود
آمدن شائبه هاي احتمالي ، اين زمين ها از طريق مزايده عمومي واگذار خواهد شد. وي با تاکيد بر اينکه ناحيه کارگاهي
ظريفان ، صرفا جهت استقرار واحدهاي فعال در زمينه صنايع دستي پيش بيني شده است ، تصريح کرد : براي واگذاري
زمين هاي اين ناحيه ، شرايط ويژه اي براي شرکت کنندگان در مزايده در نظر گرفته شده است تا افراد ذي صالح و
داراي شرايط در اين ناحيه صنعتي تخصصي مستقر شوند. مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان زنجان با اعالم
اينکه اين ناحيه کارگاهي با مساحت 2.3 هکتار در ضلع شمالي عوارضي آزادراه زنجان - تهران واقع شده است ،
خاطرنشان کرد : در اين ناحيه کارگاهي تعداد 103 واحد به صورت نمايشگاهي - کارگاهي به همراه مرکز خدمات رفاهي
، نمازخانه و استراحت گاه پيش بيني شده است. وي افزود : تا کنون براي تکميل زيرساخت هاي اين ناحيه کارگاهي ،
افزون بر 120 ميليارد ريال هزينه شده است. احمدي همچنين در خصوص ناحيه کارگاهي نيکان گفت : زمين اين
ناحيه کارگاهي که جنب عوارضي آزادراه زنجان - تبريز است ، از سوي اداره کل راه و شهرسازي تحويل شرکت شهرک
هاي صنعتي شده است و در آينده نزديک عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد. اين مسئول در ادامه يادآور شد : حمايت
از واحدهاي توليد صنايع دستي استان يکي از اولويت هاي مهم شرکت شهرک هاي صنعتي استان است و براي استقرار
اين واحدها در شهرک هاي صنعتي استان ، حمايت هاي ويژه اي در نظر گرفته شده است ، به گونه اي که در بحث
واگذاري زمين به توليدکنندگان صنايع دستي مي توانيم شرايط نقدي قيمت زمين را کاهش و تعداد اقساط را افزايش
دهيم. مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان زنجان با تاکيد بر حمايت از توليدات صنايع دستي استان گفت :
تقويت محصوالت صنايع دستي استان به ويژه برندسازي در اين زمينه از مهم ترين کارها به شمار مي رود و شرکت
شهرک هاي صنعتي استان نيز مطابق برنامه ريزي هاي خود اقدام به تشکيل خوشه هاي صنعتي با اولويت بندي هاي

صورت گرفته مي کند. انتهاي پيام
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کرمانشاه صاحب ' ناحیه کارگاهي نان برنجي ' مي شود

واحد مرکزي خبر : مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان گفت : ناحيه کارگاهي نان برنجي تا پايان سال در
کرمانشاه به بهره برداري مي رسد.

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما مرکز کرمانشاه و به نقل از روابط عمومي شرکت شهرک هاي صنعتي استان ، بيژن
کردستاني با اشاره به اينکه خوشه نان برنجي يکي از خوشه هاي مهم استان است که فرآيند توسعه اين خوشه سال 92
به اتمام رسيد ، افزود : بعد از اتمام اين فرآيند ، صاحبان برند هاي معتبر نان برنجي کرمانشاه از عرضه انواع نامرغوب
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نان برنجي آن هم با قيمت نامناسب در مسير محدوده راه کربال ( جاده بيستون ) گاليه داشتند. وي اظهار داشت : از
همين رو مقرر شد در اين محدوده يک ناحيه کارگاهي نان برنجي با حضور برند هاي معتبر راه اندازي شود تا مردم
بتوانند نان برنجي مرغوب ، استاندارد و با قيمت مناسب تهيه کنند و به عالوه رقابت سالم هم بين عرضه کنندگان نان
برنجي شکل بگيرد. کردستاني با اشاره به اينکه اين ناحيه بُعد کارگاهي و فروشگاهي دارد ، خاطرنشان کرد : محلي که
براي ناحيه کارگاهي در نظر گرفته شده زميني به مساحت 1.5 هکتار در شهرک صنعتي فرامان است. مديرعامل شرکت
شهرک هاي صنعتي کرمانشاه گفت : اين زمين پنج قطعه داشته که تمام قطعات آن به برند هاي معتبر واگذار شده و در
حال ساخت و ساز کارگاه و فروشگاه هاي خود هستند. کردستاني از تکميل بخش زيادي از زيرساخت هاي اصلي مورد

نياز ناحيه کارگاهي نان برنجي خبر داد و افزود : اين ناحيه کارگاهي تا پايان سال به بهره برداري مي رسد.

۷
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بازگشت 16 واحد صنعتي راکد به مدار تولید در استان قم در سه ماهه نخست . . .

برنا نيوز : استاندار قم از بازگشت 16 واحد صنعتي راکد به مدار توليد در استان قم در سه ماهه نخست سال جاري خبر
داد و گفت : استان قم در بين شهرک هاي صنعتي کشور رتبه ي نخست را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاري برنا از قم ، دکتر بهرام سرمست استاندار قم در مراسم روز ملي صنعت و معدن و تجليل از
صنعتگران نمونه استان قم طي سخناني با بيان اينکه در سه ماهه ي نخست سال جاري هيچ واحد صنعتي در استان قم
تعطيل نشده است گفت : 16 واحد صنعتي راکد نيز طي اين مدت به مدار توليد بازگشته اند. استاندار قم با بيان اينکه
در راستاي اعطاي زمين براي واحدهاي صنعتي نيز اقدامات خوبي صورت گرفته است افزود : در همين راستا در بين
شهرک هاي صنعتي کشور رتبه ي نخست در ارائه خدمات به صنعتگران و توليدکنندگان را کسب کرده ايم. وي
همچنين با تاکيد بر تسهيل در ارائه ي مجوز براي واحدهاي توليدي خاطرنشان کرد : مسئوالن استان موظف به پيگيري
مطالبات سرمايه گذاران و رفع موانعي که از سوي توليدکنندگان مطرح مي شود هستند. مقام عالي دولت در استان با
بيان اينکه راهبردهاي توليد در استان قم تدوين شده اند ادامه داد : در راستاي رونق توليد و افزايش اشتغال به صورت
برنامه محور عمل مي کنيم. وي گفت : رونق توليد با تالش يک نفر يا يک سازمان دولتي عملياتي نيست و همه ي
ارکان نظام و بخش خصوصي براي تحقق آن بايد تالش کنند. استاندار قم در اين مراسم از تعدادي از پيشکسوتان عرصه
صنعت ، معدن و نيز صنعتگران نمونه استان قم با اهداي لوح قدرداني کرد. دکتر سرمست پيش از اين مراسم با حضور
در بخش مرکزي به همراه معاون وزير صنعت و رئيس سازمان زمين شناسي و اکتشافات کشور ، واحد هاي صنعتي

آسوريک صنعت توليدکننده مقوا و کريستال کوير توليدکننده سولفات سديم را افتتاح کرد.

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 14:14

کمک 2 میلیارد توماني دولت به شهرک صنعتي آق قال چه شد ؟

کمک دو ميليارد توماني دولت به شهرک صنعتي آق قال صرف چه موضوعاتي شد و آيا نحوه و مقدارتوزيع آن توانسته
آالم صنعتگران و سرمايه گذران اين شرکت را کاهش دهد ؟

به گزارش شبکه اطالع رساني راه دانا ؛ به نقل از گلستان ما ؛ سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران مبلغ
دو ميليارد تومان براي موضوع جبران خسارات سيل در شهرک صنعتي آق قال اختصاص داد . همانطور که مي دانيد در
جريان سيل اسفند و فرورودين حدود 80 درصد شهرک صنعتي آق قال زير آب رفت و به زيرساختها ، تجهيزات و
امکانات و سرمايه کارخانه داران صدمات جدي وارد شد و راتفاع آب در برخي نقاط شهرک تا بيش از دو متر هم رسيد .
در اين بين دکتر رحماني وزير صنعت ، معدن و تجارت و صالحي نيا رئيس سازمان شهرک هاي صنعتي و شريعتمداري
وزير تعاون ، کار و رفاه اجتماعي نيز از اين شهرک بازديد کرده و از نزديک در جريان خسارات وارده به اين بخش قرار
گرفتند . ثمره اين بازديد ها اين شد که دولت مبلغ دو ميليارد تومان به شهرک صنعتي آق قال کمک کند تا بتواند
بخشي از خسارات وارده را جبران نمايد . حال سوال اينست که اين دو ميليارد صرف چه موضوعاتي شد و آيا نحوه و

مقدارتوزيع آن توانسته آالم صنعتگران و سرمايه گذران اين شرکت را کاهش دهد ؟ انتهاي پيام /

شنبه 29 تیر ماه 1398

52



تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 17:53
ديگر منابع

اعتماد آنالين   جام نیوز

اشتغال در روستاها 23 درصد افزايش يافت

شصت و ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در روزهاي اخير با حضور معاون اول رياست جمهوري برگزار و
گزارشي از عملکرد اجراي قانون حمايت از توسعه اشتغال پايدار روستايي و عشايري ارائه شد.

شناسه خبر : A 0 53 : 17 - 27 / 04 / 1398 885686 خانه | اقتصادي اقتصاد نيوز منبع : اشتغال در روستاها 23
درصد افزايش يافت شصت و ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در روزهاي اخير با حضور معاون اول
رياست جمهوري برگزار و گزارشي از عملکرد اجراي قانون حمايت از توسعه اشتغال پايدار روستايي و عشايري ارائه شد.
به گزارش افکارنيوز ، شصت و ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در روزهاي اخير با حضور معاون اول
رياست جمهوري برگزار و گزارشي از عملکرد اجراي قانون حمايت از توسعه اشتغال پايدار روستايي و عشايري ارائه شد.
اخبار اقتصادي _ بر اساس اين گزارش ، 45 درصد از تسهيالت ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري به
بخش کشاورزي و منابع طبيعي ، 20 درصد به بخش صنعت ، 25 درصد به بخش خدمات و 10 درصد به سرمايه در
گردش واحدهاي توليدي مستقر در نواحي صنعتي روستايي و شهرهاي زير 10 هزار نفر اختصاص يافته است . در بحث
توزيع استاني تسهيالت ايجاد اشتغال پايدار روستاي و عشايري ، استان سيستان و بلوچستان با 5.46 درصد بيشترين
سهم و استان قم با 1.69 درصد کمترين سهم را به خود اختصاص داده اند. به موجب گزارش ارائه شده ، از مجموع
13380 ميليارد تومان تسهيالت مصوب شده تاکنون 8021 هزار ميليارد تومان به متقاضيان و مجريان طرح هاي
اشتغالزا پرداخت شده که منجر به ايجاد 144 هزار شغل شده است. پيش از اين معاون اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه
اجتماعي از پرداخت 7 , 700 ميليارد تومان تسهيالت اشتغال روستايي تا پايان سال گذشته خبر داده و گفته بود در
حالي که گزارش هاي ميداني و تمام شماري و ارزيابي ما در وزارت کار نشان داد که در حوزه اجراي طرح هاي اشتغال
روستايي ، براي بيش از 141 هزار نفر اشتغال ايجاد شده است ، مرکز آمار ايران اين ميزان را 114 هزار شغل اعالم کرد.
بنا بر اعالم صندوق کارآفريني اميد ، در راستاي اجراي طرح اشتغال روستايي ، سال گذشته 23 هزار و 500 طرح مورد
حمايت قرار گرفت که اين طرح ها منجر به ايجاد بيش از 60 هزار فرصت شغلي جديد شد.اشتغال ايجاد شده داراي
ليست بيمه بوده و تحقق آن قابل راستي آزمايي است. بر اساس داده هاي مرکز آمار ايران ، سهم اشتغال روستايي در
سال 1397 از 5.5 به 23 درصد رسيده و در يک سال گذشته 36 هزار طرح توليدي روستايي در بخش کشاورزي در
سراسر کشور اجرا شده و 8000 ميليارد تومان از محل قانون به اين طرح ها اختصاص داده شده است . اجراي اين طرح
ها موجب ايجاد اشتغال پايدار و ثابت براي 80 هزار نفر در کشور شده که از اين ميزان ، 71.5 درصد افراد تحت پوشش
بيمه قرار گرفته اند. در راستاي اجراي طرح اشتغال روستايي و عشايري ، در بخش کشاورزي در مجموع 4000 طرح
مصوب شده که عمدتا به طرح هاي گلخانه اي ، شيالت و آبزيان ، صنايع تبديلي و تکميلي ، مکانيزاسيون و دام و طيور
اختصاص داشته و 40 درصد از کساني که اين طرح ها را اجرا کرده اند ، زنان بودند که سهم آنها در گذشته 5 درصد
بوده است. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزي پيگير تخصيص 250 ميليون دالر باقي مانده از اعتبارات طرح اشتغال
روستايي براي تبديل به ريال و قرار دادن آن در اختيار بانکهاي عامل جهت اجراي 4000 طرح مصوب ديگر در
روستاهاي کشور است. به گزارش ايسنا ، طرح اشتغال روستايي و عشايري به دنبال مجوز برداشت 1.5 ميليون دالر از
منابع صندوق توسعه ملي با تصويب مجلس براي ايجاد طرح هاي اشتغال در مناطق روستايي و عشايري به اجرا درآمد
که مهمترين هدف آن جلوگيري از مهاجرت به کالن شهرها ، کاهش حاشيه نشيني و ماندگاري ساکنين روستا
است.منابع طرح اشتغال روستايي براي تبديل طرح هاي توليدي روستايي از طريق سه بانک کشاورزي ، پست بانک و
توسعه تعاون و صندوق کارآفريني اميد در اختيار متقاضيان تسهيالت اشتغال روستايي قرار گرفته است و در مجموع از
9000 ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته 8000 ميليارد تومان آن منجر به انعقاد طرح و پرداخت تسهيالت شده است.
هم رساني اين مطلب را به دوستان خود برسانيد. کلمات کليدي : اشتغال اقتصاد مقاومتي رياست جمهوري قانون معاون

اول
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بازديد نمايندگان دولت از غرفه ايران خودرو

رضا رحماني وزير صنعت ، معدن و تجارت و محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور به صورت جداگانه از پژو 301
نخستين محصول جهاد خودکفايي ايران خودرو در نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد بازديد کردند.

در بازديد وزير صمت ، هاشم يکه زارع مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو با اشاره به ميزان داخلي سازي صورت
گرفته براي اين محصول گفت : محصول 301 تاکنون به 60 درصد ساخت داخل رسيده و با آغاز توليد انبوه در اواخر
سال جاري اين ميزان به 80 درصد خواهد رسيد . يکه زارع در پاسخ به سوال رحماني وزير صمت در زمينه موتور اين
محصول وزمان عرضه به بازار اظهار کرد : حجم موتور 301 ، 6 / 1 ليتر ، حداکثر قدرت آن 115 اسب بخار و مصرف
سوخت ترکيبي آن 1 / 7 ليتر در هر 100 کيلومتر پيمايش است . اين مدير خودروساز با اشاره به اينکه موتور اي سي
5 با بيش از 80 درصد داخلي سازي شده به توليد انبوه رسيده است ، تصريح کرد : نخستين سري از 301 ايراني در
ارديبهشت سال آينده به دست مشتريان خواهد رسيد. رضارحماني وزير صنعت ، معدن وتجارت هم خاطرنشان کرد :
نهضت ساخت داخل قطعات با تکيه بر جوانان و شرکت هاي دانش بنيان در پروژه 301 نمايان است . همچنين محمود
واعظي رئيس دفتر رياست جمهوري ، داخلي سازي 301 را در شرايط تحريمي توسط جوانان ايراني کاري جهادي
دانست و افزود : ايران خودرو مسيري را که در طراحي خودرو و بومي سازي قطعات گام نهاده ، توسعه دهد . رئيس
دفتر رياست جمهوري تصريح کرد : استفاده از ظرفيت و توان داخلي در طراحي و توليد خودرو و بهره گيري از شرکت
هاي دانش بنيان گامي ارزشمند و فصلي تازه در صنعت خودروي کشور است . وي تاکيدکرد : ايران خودرو
دستاوردهايي که طي سال هاي اخير در زمينه هاي بومي سازي قطعات ، توليد خودرو با نشان ايراني و توسعه قواي
محرکه کسب کرده را به نمايش بگذارد. واعظي تصريح کرد : بايد برگزاري نمايشگاه قطعات خودکفايي شده طي سال

تداوم داشته باشد و ارتباط صنعت و دانشگاه هر چه بيشتر توسعه يابد. اين مطلب برايم مفيد است 0 0 کپي شد

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 14:28
ديگر منابع

ايدرو نیوز آرمان اقتصادی     اکوفارس

لزوم بومي سازی 10 میلیارد دالری نیاز بخش تولید

فصل تجارت - وزير صنعت ، معدن و تجارت بر لزوم بومي سازي 10 ميليارد دالري نيازمندي هاي بخش توليد تأکيد
کرد.

بزرگنمايي : فصل تجارت - وزير صنعت ، معدن و تجارت بر لزوم بومي سازي 10 ميليارد دالري نيازمندي هاي بخش
توليد تأکيد کرد. به گزارش خبرگزاري فارس ، رضا رحماني در حاشيه بازديد از نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت
داخل ، اين نمايشگاه را تقاضا محور و مبتني بر نيازمندي هاي صنعتي و معدني کشور معرفي کرد. وي اظهار داشت :
براي اولين بار درخواست هاي بخش توليد در تامين نيازمندي هاي مرتبط با قطعات و تجهيزات در اين نمايشگاه عرضه
شده است. وي افزود : يکي از اهداف اصلي اين نمايشگاه عبور از محدوديت هاي تحميلي در تامين نيازمندي هاي
صنعتي و معدني کشور از طريق واردات است که در عمل با تکيه بر توان داخلي بتوانيم مانع عملياتي شدن اهداف پليد
دشمنان نظام در توقف توليد کشورمان شويم. * خودکفايي در توليدات صنعتي يک کار جهادي است رحماني گفت : هر
واحدي که بتواند قطعه يا تجهيزاتي را بومي سازي کند يک کار جهادي بزرگ انجام داده است. وزير صنعت تصريح کرد
: مطمئن هستم اين نمايشگاه فرصت داخلي سازي 100 ها و يا هزاران قطعه و تجهيزات وارداتي را ايجاد خواهد کرد.
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وي با اشاره به واردات بالغ بر 10 ميليارد دالري مورد استفاده در فرآيند توليد طي سال گذشته ، گفت : هر يک از
صنايع بزرگ سهمشان در واردات اقالم مورد نيازشان تعيين شده و مکلف شد اين اقالم را داخلي سازي کنند. رحماني
اضافه کرد : اگر اقالم مورد اشاره طي امسال و سال آينده بومي سازي شوند نه تنها مانع خروج ارز از کشور به ميزان
مورد اشاره خواهيم شد بلکه در اين بخش ها صادر کننده هم خواهيم شد. وزير صنعت بيان کرد : همه قطعات معرفي
شده در نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل ، قابليت بومي سازي شان در کشور مهيا است و شرکت هاي دانش بنيان و
توانمند ما مي توانند اين اقالم را داخلي سازي کنند. رحماني اضافه کرد : يکي از خروجي هاي مهم نهضت ساخت داخل
برقراري ارتباط خوب ميان دانشگاه و صنعت است که پيرو تاکيدات مقام معظم رهبري اين مهم با جديت از طرف وزارت
صنعت ، معدن و تجارت و همچنين وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دنبال مي شود. وي افزود : در قالب ارائه تسهيالت
ويژه ، حمايت هاي تجاري و تعرفه اي از توليدات شرکت هاي طرف قرارداد نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل ، حمايت

خواهيم کرد. انتهاي پيام / بيشتر بخوانيد نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل 1398 / 4 / 26 - 15 : 55
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برای معرفي نیازمندی های بخش صنعت يک نمايشگاه جديد برگزار مي شود

قلم نيوز : در حالي از سوي وزارت صنعت ، معدن و تجارت اقدام به برگزاري نمايشگاهي از نيازمندي هاي بخش صنعت
شده است که وزارت علوم نيز در نمايشگاه تقاضاي ساخت و توليد ايراني ( تستا ) اقدام به معرفي نيازمندي هاي بخش

هاي صنعتي کرده بود.

از سوي وزارت صنعت معدن و تجارت نمايشگاهي از نيازهاي فناوري و صنعتي کشور با حضور صنايع بزرگ و
کارخانجات توليدي کشور با عنوان " نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد " از امروز پنج شنبه 27
تيرماه برگزار مي شود. اين نمايشگاه که تا 30 تيرماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران ادامه دارد ، سعي
دارد به جاي عرضه توانمندي شرکت ها ، به ارائه نيازمندي هاي آنها اختصاص يابد و فرصت مناسبي براي آگاهي شرکت
ها از نيازهاي صنايع بزرگ خواهد بود تا بتوانند با استفاده از توان فني و مهندسي خود نسبت به ارائه راه حل و يا توليد
محصول و انعقاد قرارداد بپردازند. دکتر مسعود برومند دبير شوراي عالي عتف در حاشيه يکصد و هشتاد و يکمين جلسه
کميسيون دائمي شوراي عتف در جمع خبرنگاران با اشاره به تعهدات وزارتخانه هاي علوم و صنعت ، معدن و تجارت و
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در زمينه حمايت از توليد داخل گفت : هر کدام از اين دستگاه ها با اعطاي
تسهيالت و امکانات در اين زمينه گام برداشته اند. برومند با اشاره به برگزاري اولين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل
و رونق توليد از امروز 27 تيرماه ، يادآور شد : در حاشيه اين نمايشگاه نشستي با مديران ارتباط با صنعت دانشگاه در روز
شنبه 29 تيرماه برگزار خواهد شد. وي از برگزاري پاويوني در اين نمايشگاه از سوي وزارت علوم خبر داد و اظهار کرد :
در اين بخش فضايي براي ايجاد ارتباط ميان صاحبان فناوري و متقاضيان فناوري ايجاد شده است. معاون پژوهشي
وزارت علوم در پاسخ به اين سوال که اين نمايشگاه با نمايشگاه تستا وزارت علوم در خصوص ارائه نيازهاي دستگاه ها چه
تفاوتي دارد ؟ خاطرنشان کرد : اين دو نمايشگاه از نظر ماهيتي تفاوتي با يکديگر ندارند ولي در نمايشگاه تستا نيازهاي
کليه بخش ها عرضه شده و در نمايشگاه وزارت صنعت ، نيازهاي مرتبط با اين وزارتخانه ارائه مي شود. وي در عين حال
با تاکيد بر راه اندازي سامانه اي براي جمع آوري اين نيازها ، اظهار کرد : اين سامانه ملي موجب مي شود که شرکت ها
با ورود به آن بر اساس نيازهاي موجود در بخش صنعت ، حرکت خواهد کرد. به گزارش ايسنا ، در اين نمايشگاه
همچنين شبکه فن بازار ملي ايران با ظرفيت 7 " بروکر " ( مشاور ) خود در اين نمايشگاه حضور دارد و براي هماهنگي
جلسات 2 و تنظيم صورتجلسات و تفاهمات اوليه آماده خدمت رساني است. نمايشگاه تقاضاي ساخت و توليد ايراني (
تستا ) با هدف شناخت و استفاده از قابليت ها و پتانسيل هاي فني و تخصصي صنعتگران داخل کشور در زمينه توليد و
ساخت مواد ، قطعات ، تجهيزات و سيستم هاي مورد نياز داخلي کشور ، با همکاري دبيرخانه شوراي عالي علوم ،
تحقيقات و فناوري و مرکز همکاري هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري همزمان با نوزدهمين نمايشگاه "

شنبه 29 تیر ماه 1398

56



دستاوردهاي پژوهش ، فناوري و فن بازار " و ششمين نمايشگاه " تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران " از 3 تا 6
دي ماه سال گذشته برگزار شد. فراهم کردن امکان ارتباط تقاضا و عرضه ، تغيير رويکرد فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي
به مساله محوري و رفع نيازهاي کشور توسط ظرفيت هاي علمي و تخصصي داخل کشور از اهداف اين نمايشگاه به شمار
مي رود . ويژگي مهم اين نمايشگاه ارائه نيازمندي ها به جاي عرضه توانمندي ها و پاسخگويي به نيازمندي هاي مورد

نياز صنايع با استفاده از توان داخلي بوده است.

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 11:34
ديگر منابع

شما نیوز صنايع پرس فصل تجارت فصل اقتصاد ايدرو نیوز

navidetehran.ir ايران اکونومیست

صراط نیوز نامه نیوز شما و اقتصاد

جام نیوز

      

      

      

      

شکوفايي صنعت به 2 بال فناوری و صادرات نیاز دارد / کاهش 1.4 درصدی بیکاری . . .

فصل اقتصاد : فصل اقتصاد - رحماني گفت : شکوفايي صنعت براي پرواز به دو بال فناوري و صادرات نياز دارد . به
گزارش فصل اقتصاد ، رضا رحماني ، وزير صنعت ، معدن و تجارت در حاشيه مراسم افتتاحيه نخستين نمايشگاه فرصت
هاي ساخت داخل و رونق توليد با اشاره به اينکه هدف آغاز يک حرکت است ، گفت : رهبر انقالب در 25 مهر بزرگوارانه
نکاتي را در خصوص ساخت داخل فرمودند و از همان روز با يک توان جديد حرکت هايي را انجام داديم.وي افزود :
همايش روساي دانشگاه ها که در دانشگاه الزهرا به همت وزارت علوم برگزار شد و نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و

رونق توليد که امروز افتتاح شده است در راستاي هم قرار دارد.وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اي

بزرگنمايي : فصل اقتصاد - رحماني گفت : شکوفايي صنعت براي پرواز به دو بال فناوري و صادرات نياز دارد. به گزارش
فصل اقتصاد ، رضا رحماني ، وزير صنعت ، معدن و تجارت در حاشيه مراسم افتتاحيه نخستين نمايشگاه فرصت هاي
ساخت داخل و رونق توليد با اشاره به اينکه هدف آغاز يک حرکت است ، گفت : رهبر انقالب در 25 مهر بزرگوارانه
نکاتي را در خصوص ساخت داخل فرمودند و از همان روز با يک توان جديد حرکت هايي را انجام داديم. وي افزود :
همايش روساي دانشگاه ها که در دانشگاه الزهرا به همت وزارت علوم برگزار شد و نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و
رونق توليد که امروز افتتاح شده است در راستاي هم قرار دارد. وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اينکه منابع
خدادادي طبيعي و انساني قابل توجه اي در کشور داريم ، اما مصرف زياد است و نبايد اسراف کنيم ، تصريح کرد :
همگان بايد فرمايشات امام و رهبري را مبني بر « ما مي توانيم و خودباوري » را باور کرده و در جهت آن حرکت کنيم.
رحماني با تاکيد بر اينکه تحقق اقتصاد مقاومتي و موفقيت شرکت هاي دانش بنيان و حتي بهره وري دستگاه هاي ديگر
در گرو توليد و صنعت و فعاليت واحد هاي صنعتي است ، اظهار کرد : اگر صنعت و توليد فعال باشد آثارش فراگير
خواهد شد و راهکار اساسي حل مسائل کشورمان نيز همين امر است. وي ادامه داد : بطور مثال ، اگر توليد رونق گيرد
اشتغال ايجاد مي شود و موضوعاتي همانند ماليات و روابط کارگر و کارفرما بيشتر نمايان مي شود. وزير صنعت ، معدن و
تجارت با بيان اينکه مردم بايد احساس کنند که در حال مبارزه در جبهه جنگ اقتصادي هستند ، گفت : جوانان
متخصص و توانمند پاي کار آمدند و ظرفيت هاي خوبي محسوب مي شود و از اين رو بايد از فرصت جوانان و توانمندي
آن ها در بخش هاي مختلف صنعتي استفاده کرد. وي ادامه داد : شکوفايي صنعت براي پرواز به دو بال فناوري و
صادرات نياز دارد. بيشتر بخوانيد : ايجاد شغل هاي جديد با ورود فناوري هاي نوين به کشور رحماني افزود : 6 هزار
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واحد فناور مستقر در پارک هاي علم و فناوري ظرفيت خوبي است و در سه ماهه اول سال 1398 بيکاري فارغ
التحصيالن دانشگاهي 1.4 درصد کاهش يافته است. وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح کرد : واحد هاي بزرگ مانند
فوالدي خودرو و پتروشيمي اگر فعال شوند ، قطعا بر واحد هاي کوچک نيز تاثير خواهند داشت . جوانان ما افتخار کشور
هستند و در همه عرصه ها مي توانند افتخار بيافرينند ، بطور مثال همين موضوع پهباد سبب غرور ملي شد و اين افتخار
آفريني در صحنه هاي ديگر نيز مي تواند تکرار شود. رحماني با تاکيد بر لزوم اطالع رساني دقيق پيرامون اين نمايشگاه و
تداوم آن در واحد هاي بزرگ و کوچک از طريق تشکل ها ، اظهار کرد : شخصا با انجمن ها و تشکل ها در اين خصوص
اين موضوع صحبت کردم و فعاليت ها در اين راستا آغاز شده است. وي افزود : انجمن ها بايد وب سايت هاي معرفي
فرصت ها و توانمندي ها و نياز ها را راه اندازي کنند و متناسب با هر نمايشگاه تخصصي ، پيوست ساخت داخل تهيه و
تنظيم شود. وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح کرد : در سياست هاي تجاري و وارداتي مان اين برنامه را داريم که اگر
به حد کافي توانايي در ساخت داخل کااليي را داشتيم ، وارداتش را ممنوع کنيم و از اين رو مجموعه اي را براي
شناسايي کاال هاي داراي امکان ساخت داخل به عنوان مرکز ساخت داخل راه اندازي شده است که به اين امورات
رسيدگي کند. رحماني گفت : ايدرو به رسالت خودش متناسب با شرايط روز برگشته است و پيگيري هاي الزم را در اين
زمينه انجام مي دهد. وي با اشاره به خودکفايي نسبي در صنعت فوالد ادامه داد : نيازمند خودکفايي در ساير حوزه هاي
صنعتي نيز هستيم رحماني ادامه داد : در برخي قسمت ها همانند قطعات خودرو ، ساخت داخل کامال حياتي است و
بايد به هر نحو ممکن مشکالت را در اين زمينه حل کنيم. وزير صنعت ، معدن و تجارت در پايان گفت : اميدوارم اين

نمايشگاه تاثير خود را در صنعت داشته باشد و مورد رضايت مقام رهبري و حمايت دولت قرار گيرد.

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 15:19
ديگر منابع

فصل تجارت

وزير صنعت : واردات کشور 22 درصد کاهش يافت

فصل اقتصاد - وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : سال گذشته کاهش 22 درصدي واردات به کشور را شاهد بوديم که
بخشي از آن مربوط به توسعه داخلي سازي برخي محصوالت و توليدات بود.

بزرگنمايي : فصل اقتصاد - وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : سال گذشته کاهش 22 درصدي واردات به کشور را
شاهد بوديم که بخشي از آن مربوط به توسعه داخلي سازي برخي محصوالت و توليدات بود. « رضا رحماني » امروز (
پنجشنبه ) در آيين افتتاح نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد در محل نمايشگاه بين المللي
تهران افزود : اين وزارتخانه 10 ميليارد دالر پروژه براي داخلي سازي کاالهاي که در گذشته وارد کشور مي شده اند
تعريف کرده که بخشي از آن هم اکنون محقق شده است. وي با اشاره به نمايشگاه امروز تاکيد کرد : نمايشگاه هاي
ساخت داخل تا داخلي سازي آخرين قطعات وارداتي در کشور ادامه خواهد يافت. رحماني خاطرنشان کرد : اين نمايشگاه
از معدود نمايشگاه هاي تقاضا محور کشور است و امسال در سياست هاي تجاري و وارداتي وزارتخانه در نظر داريم هر
کااليي که ساخت داخل آن به حد کافي وجود دارد ، واردات آن ممنوع و در غير اين صورت ، داخلي سازي شود. وي
گفت : راهکار اصلي حل مشکالت اساسي جامعه از جمله بيکاري ، معيشت ، حفظ ارزش پول ملي و غيره در رونق توليد
است. وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : بهترين محل بروز و ظهور اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي ، توسعه شرکت
هاي دانش ، بنيان بهره وري و غيره در واحدهاي صنعتي است و با رونق فعاليت آنها ساير دستگاه ها نيز مي توانند به
هدف خود دست يابند. وي از يک شرکت دانش بنيان در تربت حيدريه در يک منطقه روستايي مثال زد که برد هاي
الکترونيک براي لوازم خانگي و خودروها توليد مي کرد ، همچنين شرکت هايي که در حوزه تصفيه آب و نانو کاتاليست
ها فعاليت مي کردند و يادآور شد : همه اينها جزو ظرفيت هاي بالقوه کشور هستند و امروز بايد با جا انداختن نهضت
ساخت داخل ، صنعت خود را هر چه بيشتر فعال کنيم. رحماني تاکيد کرد : شکوفايي صنعت کشور نيازمند ارتقاي
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فناوري و صادرات است که در اين صورت رونق توليد و اشتغال به ويژه اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي را شاهد
خواهيم بود. به گفته اين مقام مسئول ، در سه ماهه نخست سال 98 بيکاري فارغ التحصيالن دانشگاهي 1.4 درصد
کاهش يافته است که بخشي از آن مرهون همين حرکت ها در جهت رونق توليد است. وي بيان داشت : عمده واردات
کشور را واردات خودرو ، پتروشيمي ، فوالدي و غيره تشکيل مي دهد و اگر در زمينه داخلي سازي نيازهاي اين صنايع
بزرگ خودکفا شويم ، مي تواند بر روي ساير صنايع نيز تاثير گذار باشد. وي تاکيد کرد : اين نمايشگاه در واحدهاي
بزرگ صنعتي و معدني کشور تا داخلي سازي آخرين قطعات مورد نياز ادامه خواهد يافت ، اما در ساير واحدها مثل
شرکت هاي سيماني ، قطعات خودرو ، صنايع غذايي ، پتروشيمي و غيره ، انجمن هاي مربوطه وارد عمل خواهند شد و

نيازهاي واحدها را جمع آوري خواهند کرد.

تاريخ انتشار: جمعه 28 تير ماه 1398 * 13:05
ديگر منابع

ايدرو نیوز فصل اقتصاد فصل تجارت      صنايع پرس

فعال بودن ۵00 واحد تولیدی سنگ در کشور / اکتشاف ۷ درصدی معادن

آرمان اقتصادي : مديرکل صنايع معدني وزارت صنعت ، معدن و تجارت از اکتشاف 7 درصدي معادن در کشور و فعال
بودن 500 واحد توليد سنگ خبرداد . به گزارش پايگاه خبري آرمان اقتصادي ، سيف الله اميري در نشست نقش
کارگزاران تبادل فناوري در رونق توليد صنايع معدني در نخستين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري ساخت داخل و
رونق توليد با بيان اين مطلب گفت : سرمايه گذاري در حوزه معادن نيازمند عزمي جدي است و سرمايه گذار در زمينه
اکتشاف معادن به طور جدي وارد نشده اند . او با اشاره به اينکه کار معادن توليد است و در تحريم هاي بين المللي تنها
بخشي هستند که آسيب نمي بينند ، گفت : جوانان مستعدي در اين حوزه فعال هستند که با نسل گذشته بسيار

متفاوتند

مديرکل صنايع معدني وزارت صنعت ، معدن و تجارت از اکتشاف 7 درصدي معادن در کشور و فعال بودن 500 واحد
توليد سنگ خبرداد . به گزارش پايگاه خبري آرمان اقتصادي ، سيف الله اميري در نشست نقش کارگزاران تبادل فناوري
در رونق توليد صنايع معدني در نخستين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري ساخت داخل و رونق توليد با بيان اين
مطلب گفت : سرمايه گذاري در حوزه معادن نيازمند عزمي جدي است و سرمايه گذار در زمينه اکتشاف معادن به طور
جدي وارد نشده اند. او با اشاره به اينکه کار معادن توليد است و در تحريم هاي بين المللي تنها بخشي هستند که آسيب
نمي بينند ، گفت : جوانان مستعدي در اين حوزه فعال هستند که با نسل گذشته بسيار متفاوتند و نياز به حمايت دارند.
او با اشاره به اکتشاف 7 درصدي انجام شده در معادن کشور گفت : 93 درصد از معادن کشور اکتشاف و کارتحقيقي
روي آن انجام نشده است و نيازمند تحقيق است. اميري از کشف 2 ميليارد تني سنگ در معدني در زنجان خبر داد و
گفت : يکي از مشکالت ما در گذشته پسماندهاي معادن بود ولي امروزه با رشد تکنولوژي پسماندهاي معادن ارزش بيش
از هزار ميليارد توماني پيدا کرده است . او از فعاليت 6 هزار و 500 واحد در توليد سنگ در کشور خبر داد و گفت : از
اين تعداد بيش از 500 واحد سنگ خوب توليد مي کنند که مناسب صادرات است. او در بخش ديگري از صحبت هايش
به ساخت ماشين آالت در حوزه سنگ اشاره کرد و گفت : ساخت ماشين آالت در اين حوزه نياز به دانش دارد و
نمايشگاه ساخت داخل مي تواند زمينه هاي حضور شرکت هاي دانش بنيان را فراهم کند. او آموزش ، تامين نقدينگي ،

نبود انبار را از جمله مشکالت واحد هاي توليدي براي صادرات عنوان کرد . منبع ايدرو کد خبر 356279
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تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 11:30
ديگر منابع

اقتصاد گردان خبر داغ تیک صراط نیوز

پايگاه خبری انتخاب اقتصاد تهران
      

 

رحماني خبر داد : کاهش چشمگیر واردات در کشور

خبر آنالين : ايرنا نوشت : وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : سال گذشته کاهش 29 درصدي واردات به کشور را
شاهد بوديم که بخشي از آن مربوط به توسعه داخلي سازي برخي محصوالت و توليدات بود.

« رضا رحماني » در آيين افتتاح نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد در محل نمايشگاه بين
المللي تهران افزود : اين وزارتخانه 10 ميليارد دالر پروژه براي داخلي سازي کاالهاي که در گذشته وارد کشور مي شده
اند تعريف کرده که بخشي از آن هم اکنون محقق شده است. وي با اشاره به نمايشگاه امروز تاکيد کرد : نمايشگاه هاي

ساخت داخل تا داخلي سازي آخرين قطعات وارداتي در کشور ادامه خواهد يافت. 223231

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 13:54

اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده ؛ بزودی

ايران آنالين : وزير صنعت درخصوص گاليه واحدهاي توليدي و صنعتي در موضوع ماليات بر ارزش افزوده در شرايط
کنوني دشوار اقتصادي ، گفت : قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس در دستور اصالح است و تا يکي دو ماه ديگر

نهايي مي شود.

وزير صنعت ، معدن و تجارت از برنامه ريزي براي داخلي سازي قطعات و تجهيزاتي معادل 10 ميليارد دالر خبر داد که
تا پيش از اين از خارج کشور تامين مي شدند و گفت : به اين منظور سهميه داخلي سازي براي صنايع مختلف
خودرويي ، فوالدي و غيره تعيين شده است. « رضا رحماني » امروز ( پنجشنبه ) در حاشيه نخستين نمايشگاه «
فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد » در جمع خبرنگاران افزود : اگر بتوانيم اين 10 ميليارد دالر قطعات و تجهيزات
را امسال يا حداکثر در سال آينده داخلي سازي کنيم ، به همان نسبت از ارزبري اقتصاد کشور کاسته شده و چه بسا که
امکان صادرات و ارزآوري آنها نيز فراهم شود. رحماني گفت : هر قطعه يا تجهيزاتي که پيش از اين از طريق واردات
تامين مي شد ، در اين نمايشگاه در معرض ديد دانشجويان ، شرکت هاي دانش بنيان ، سازندگان و عموم مردم قرار
گرفته و آحاد مردم مي توانند از طريق الکترونيکي يا حضوري از نمايشگاه بازديد کرده و با نيازها آشنا شوند. اين مقام
مسئول ابراز اميدواري کرد با استقبالي که امروز شاهد آن هستيم ، صدها قطعه وارداتي در پايان اين نمايشگاه قابليت
داخلي سازي بيابد. وي خاطرنشان کرد : بجز برخي کاالها که توليد آنها صرفه اقتصادي نداشته يا توانايي ساخت آنها در
کشور وجود ندارد ، بقيه کاالهايي که در اين نمايشگاه عرضه شده قابليت توليد در داخل دارند که با تقويت همکاري
صنعت و دانشگاه و با حضور شرکت هاي دانش بنيان ، واحدهاي فناور ، دانشگاه هاي صنعتي و پارک هاي علم و فناوري
ميسر خواهد شد. وزير صنعت ، معدن و تجارت بيان داشت : اين وزارتخانه با حمايت هاي تعرفه اي از اقالم وارداتي
شرکت ها ، همچنين حمايت هاي تسهيالتي و تکنولوژيکي در تالش است تا فضاي مناسبي را براي داخلي سازي قطعات
و تجهيزات از سوي سازندگان داخلي فراهم آورد. اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده وي همچنين درخصوص گاليه
واحدهاي توليدي و صنعتي در موضوع ماليات بر ارزش افزوده در شرايط کنوني دشوار اقتصادي ، گفت : قانون ماليات بر
ارزش افزوده در مجلس در دستور اصالح است و تا يکي دو ماه ديگر نهايي مي شود. رحماني خاطرنشان کرد :
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جهتگيري کلي اصالحيه اين قانون ، در حمايت از توليد و واحدهاي توليدي است. نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت
داخل و رونق توليد با مشارکت 210 شرکت امروز با حضور وزيران صنعت ، معدن و تجارت و علوم ، تحقيقات و فناوري
در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران افتتاح شد. 210 شرکت بزرگ و فرادستي در حوزه هاي خودرو و
قطعات ، لوازم خانگي ، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي ، مخابرات ، صنايع دريايي و نفت ، گاز و پتروشيمي در فضاي
نزديک به 11 هزار متر مربع ، کمبودها و نيازهايشان را به نمايش گذاشته و از صنعتگران ، دانشگاهيان ، کارگاه هاي
کوچک و استارت آپ ها دعوت کرده اند تا براي رفع اين نيازها پيشگام شوند. / ايرنا کلمات کليدي ماليات بر ارزش

افزوده

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 20:38

در جنگ اقتصادی نقش فوالد مبارکه بسیار مهم است

ايران اکونوميست : ايران اکونوميست - وزير صنعت ، معدن و تجارت در جريان افتتاح نخستين نمايشگاه فرصت هاي
ساخت داخل و رونق توليد ، ضمن بازديد از غرفه فوالد مبارکه گفت : در جنگ اقتصادي نقش صنعت و علي الخصوص

فوالد مبارکه بسيار مهم است.

دکتر رحماني با قدرداني از روند رشد فوالد مبارکه و تالش هاي اين شرکت در استفاده و ارتقاي توان داخلي براي رونق
توليد کشور گفت : توانمندي متخصصان ايراني در چنين نمايشگاه هايي به فعليت مي رسد و نمود الزم را پيدا مي کند.
وي با اشاره به توانمندي هاي متخصصين فوالد مبارکه گفت : جوانان متخصص ايراني با تکيه بر فناوري هاي نوين ،
ظرفيت هاي بسيار قابل توجهي دارند که اين نمايشگاه ميدان الزم براي عرضه اين توانمندي ها را در اختيار آن ها قرار
مي دهد. وي گفت : اين نمايشگاه نشان دهنده هنر مقاومت در برابر تحريم هاي ناحق است. در جريان بازديد وزير
صنعت ، معدن و تجارت از غرفه فوالد مبارکه ، منوچهر نيک فر معاون تکنولوژي فوالد مبارکه ضمن تشريح فعاليت هاي
فوالد مبارکه در جهت رونق توليد و گسترش صنعت داخلي کشور در حوزه فوالد ، کمبود مواد اوليه را مهمترين چالش
حال حاضر اين صنعت دانست که دکتر رحماني ضمن استقبال از رفع مشکالت اين صنعت موثر گفت : در پي راه حل
مناسب براي رفع کمبود گندله و کنستانتره هستيم و به زودي در جلسه اي با حضور مديران ارشد صنعت فوالد به اين

موضوع رسيدگي خواهيم کرد.

تاريخ انتشار: جمعه 28 تير ماه 1398 * 10:05
ديگر منابع

افکار نیوز فصل اقتصاد اعتماد آنالين خبرخودرو kargarnews.ir تصوير روز

سايت خبری تحلیلي افق جام نیوز افق آنالين payamevijeh.ir khodronevis.ir اقتصاد برتر اکوفارس

خبر فوری

      

      

بازديد وزير صنعت از نخستین محصول جهاد خودکفايي ايران خودرو

خبرگزاري تسنيم : وزير صنعت ، معدن و تجارت از نخستين محصول جهاد خودکفايي ايران خودرو به نام پژو 301 در
نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد بازديد کرد.
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- اخبار اقتصادي - به گزارش خبرگزاري تسنيم ، در اين بازديد هاشم يکه زارع مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو
گفت : محصول 301 تا کنون به 60 درصد ساخت داخل رسيده و با آغاز توليد انبوه در اواخر سال جاري اين ميزان به
80 درصد خواهد رسيد. وي در پاسخ به سوال رحماني وزير صمت در زمينه موتور اين محصول وزمان عرضه به بازار
اظهار داشت : حجم موتور 301 ، 6 . 1 ليتر ، حداکثر قدرت آن 115 اسب بخار و مصرف سوخت ترکيبي آن 1 . 7 ليتر
در هر 100 کيلومتر پيمايش است . يکه زارع با اشاره به اين که موتور اي سي 5 با بيش از 80 درصد داخلي سازي شده
به توليد انبوه رسيده است ، تصريح کرد : نخستين سري از 301 ايراني در ارديبهشت ماه سال آينده به دست مشتريان
خواهد رسيد. رضارحماني وزير صنعت ، معدن وتجارت هم خاطرنشان ساخت : نهضت ساخت داخل قطعات با تکيه بر

جوانان و شرکت هاي دانش بنيان در اين پروژه 301 نمايان است . انتهاي پيام /

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 16:12

رويکرد اصلي وزارت صنعت مديريت تامین مواد اولیه و ساماندهي تقاضا است

معاون امور صنايع وزير صنعت ، معدن و تجارت يکي از مهمترين معضالت کنوني واحدهاي توليدي را تامين مواد اوليه
عنوان کرد و گفت : تا دو ماه آينده عرضه و تقاضاي همه مواد اوليه توليد داخل در بورس ساماندهي و مديريت شود .

به گزارش تابناک تبريز ، فرشاد مقيمي عصر روز گذشته در مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران و
مديران واحدهاي توليدي استان افزود : شناسايي مواد اوليه خارجي مورد نياز صنايع داخلي هم صورت گرفته و وزارت
صمت در حال برنامه ريزي براي تامين آنهاست . وي با بيان اينکه در بحث رونق توليد يکي از معضالت تامين مواد اوليه
توليد بويژه مواد پتروشيمي است ادامه داد : در سال 96 و 97 به ترتيب شاهد توليد حدود 6.7 و 6.6 ميليون تن مواد
پتروشيمي بوديم که ميزان صادرات اين مواد در سال 96 حدود 3 هزار و 698 تن و در سال 97 حدود 3 هزار و 595
تن بود . وي با اشاره به اينکه در زمينه فضاي عرضه در بورس هم با چالش هايي مواجه بوديم اضافه کرد : در سال 96
ميزان تقاضاي مواد پتروشيمي 5 ميليون و 600 هزار تن بود که اين رقم در سال 97 تقريبا به دو برابر رسيد. مقيمي
گفت : مديريت تقاضا و کنترل و نظارت بيشتر بر عرضه را با تشکيل اتاق فکر توليد کليد زديم و حداکثر تا دو ماه ديگر
آرامش کامل را در بورس براي تامين مواد اوليه پتروشيمي شاهد خواهيم بود . معاون وزير صنعت توجه به موضوع
ساخت داخل را يکي ديگر از سياست هاي اصلي وزارت صمت برشمرد و تاکيد کرد : ثبت سفارش کاالهايي که مشابه
آن در داخل توليد مي شود ممنوع و يا بسيار محدود خواهد شد. وي يادآور شد : براي رفع موانع توليد و رونق آن با
پيشنهاد وزارت صمت سه قانون در سال 97 به تصويب سه قوه رسيده که در بحث مربوط به واحدهاي صنعتي که با
مشکالت اجرايي دستگاه ها مواجه هستند ميتوانند با ارائه برنامه هاي رونق توليد و تصويب ستاد تسهيل مي توانند تا
يک سال اجرائيه ها را متوقف کنند. وي همچنين از تصويب افزايش زمان بازپرداخت بدهيهاي مالياتي از 36 ماه به 60
ماه و و افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها در سال 97 خبر داد. فرشاد مقيمي با اشاره به تصويب سه
مصوبه جديد در حمايت از توليدکنندگان ، اظهار کرد : براساس ماده 167 قانون ماليات هاي مستقيم ، بنگاه هاي
توليدي مجاز به تقسيط بدهي هاي بانکي از سه به پنج سال شدند . اين قانون منجر مي شود بسياري از بنگاه هاي
توليدي که تا امروز بدهي هاي مالياتي شأن را تعيين تکليف نکرده بودند ، اين کار را انجام دهند و با تعيين تکليف
بتوانند مفاصا حساب مالياتي بگيرند. معاون امور صنايع وزارت صنعت معدن و تجارت عنوان کرد : همچنين واحدهاي
صنعتي که با مشکالت اجرايي دستگاه ها مواجه بوده هستند ، ميتوانند با ارائه برنامه هاي رونق توليد و تصويب ستاد

تسهيل تا يک سال اجرائيه ها را متوقف کنند.
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تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 16:15

تجلیل از واحدهای نمونه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن

از 52 واحد نمونه صنعتي و معدني و همچنين پيشکسوتان صنعتگر آذربايجان شرقي در حضور معاون وزير صنعت معدن
و تجارت تجليل شد .

به گزارش تابناک تبريز روز گذشته مراسم گراميداشت روز صنعت و معدن همزمان با بيستمين سالروز تاسيس خانه
صنعت ، معدن و تجارت در تبريز با حضور " فرشاد مقيمي " معاون امور صنايع وزير صنعت ، معدن و تجارت در مرکز
همايش هاي بين المللي تبريز برگزار شد . در اين مراسم از چهار پيشکسوت صنعتگر استان ، 5 واحد نمونه صنعتي و
معدني ملي ، 36 واحد توليدي در قالب 21 گروه صنعتي ، يک بهره بردار نمونه معدني ، 2 طرح نمونه صنعتي ، دو واحد

نمونه تحقيق و توسعه و نهايتا 2 واحد نمونه فني و مهندسي توسط مسولين استاني و مقامات ملي تجليل شد .

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 16:33

سايت وزارت سمت هک نشده بود پس مجرم تخلف در واردات 6400 خودرو کیست ؟

ترابر نيوز :
يکسال پيش خبر زير منتشر شد اما هنوز اعالم نشده مجرم دستور دهنده واردات هزاران خودرو مدل باال کيست ؟  !

وزارت صنعت ،  معدن و تجارت هک شدن سايت ثبت سفارش اين وزارتخانه را تکذيب کرد و ضمن تاييد تخلف در ورود
6481 خودرو به گمرکات کشور ،  از پيگيري براي برخورد قانوني با متخلفان خبر داد.

به گزارش ايسنا ،  درپي اظهارات ناصر سراج  -  رييس سازمان بازرسي کشور  -  مبني بر اينکه سايت وزارت صنعت ،
معدن و تجارت هک شده و حدود 5000 خودروي مدل باال وارد کشور شده است ،  وزارت صنعت ،  معدن و تجارت طي

اطالعيه اي اين موضوع را رد کرد.
در ادامه اين اطالعيه آمده است :   "  بررسي هاي انجام شده از سوي وزارت صنعت ،  معدن و تجارت مشخص کرد که
در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش ،  به گمرکات کشور وارد شده است که از اين
تعداد 1900 خودرو ترخيص شده و مابقي خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزيرات حکومتي و

دستگاه هاي نظارتي و اطالعاتي در حال بررسي موضوع تخلف ترخيص 1900 خودرو به کشور است.
مرکز حراست وزارت صنعت ،  معدن و تجارت به جد پيگير موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسايي و

برخورد با متخلفان ،  نتايج را به اطالع عموم مي رساند.
منبع خبر
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تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 11:22

هیچ انگیزه ای به جز حمايت همه جانبه از تولید کارآمد و تحقق اشتغال مولد و پايدار نداريم

خبرگزاري آريا - معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : در شرايط کنوني هيچ انگيزه اي به جز حمايت همه جانبه
از توليد کارآمد و تحقق اشتغال مولد و پايدار نداريم.

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در قزوين : هيچ انگيزه اي به جز حمايت همه جانبه از توليد کارآمد و تحقق
اشتغال مولد و پايدار نداريم 27 تير 1398 - 11 : 22 : 31 ق.ظ خبرگزاري آريا - معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت
گفت : در شرايط کنوني هيچ انگيزه اي به جز حمايت همه جانبه از توليد کارآمد و تحقق اشتغال مولد و پايدار نداريم.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از شاتا ، محسن صالحي نيا صبح روز چهارشنبه در آيين گراميداشت روز صنعت و
معدن استان قزوين اظهار داشت : تعامل ، هماهنگي و وفاق در استان قزوين بسيار خوب است و با درخواست هاي
متعددي در اجراي طرح هاي توسعه روبه رو هستيم که ارزشمند مي باشد. وي افزود : شاخص هايي که استان قزوين در
توليد و توسعه سرمايه گذاري واحدها دارد ، در سطح کشور نمونه و قابل تحسين است. رئيس هيأت مديره و مديرعامل
سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران با اشاره به اين که کمتر صنعتي در استان قزوين داريم که طرح
توسعه نداشته باشد ، اضافه کرد : در استان قزوين 16 شهرک و ناحيه صنعتي وجود دارد که 2 .5 درصد کشور را
تشکيل مي دهد. صالحي نيا يادآور شد : استان قزوين ظرفيت صنعتي بااليي دارد و عمده صنايع شکل گرفته ، شامل
شوينده ها ، قطعه سازي ، کاشي و سراميک ، شيميايي و . . . در بين استان هاي ديگر سرآمد هستند. وي بيان کرد :
صنعت و توليد ممکن است با فراز و فرود مواجه شود و طبيعي است توليد کننده محيطي آرام ، نقدينگي و مواد اوليه
مي خواهد تا کار را با قدرت ادامه دهد. معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به عرضه توانمندي ها و نيازهاي
صنعت کشور در نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد ادامه داد : امروز با شرايطي که ايجاد شده ، بايد
بتوانيم توانمندي هاي خود را شناسايي و نهضت ساخت داخل را راه اندازي کنيم. صالحي نيا اظهار داشت : هيچ صنعت
کوچکي بدون قرار گرفتن در زنجيره صنايع بزرگ نمي تواند به پويايي و شکوفايي برسد و همه بايد در زنجيره تأمين
قرار گيرند. وي افزود : همه بايد به زيرساخت ها توجه کنيم . کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان ها نيز فعال تر
شده و دستگاه هاي اجرايي بايد تصميم بگيرند و مصوبات را اجرايي کنند. رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع
کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران اضافه کرد : در فرآيند جذب تسهيالت اگر موفق باشيد ، مي توانيد تسهيالت
بيشتري بگيريد ؛ چرا که هيچ محدوديتي در پرداخت تسهيالت نداريم. صالحي نيا تصريح کرد : شرکت هايي که کوچک
و متوسط هستند ، بايد در کارگروه ها جدي گرفته شوند ؛ چرا که حمايت ما از تأمين تسهيالت ، سرمايه در گردش و
نوسازي و بازسازي جدي است. وي با بيان اين که در شرايط کنوني هيچ انگيزه اي به جز حمايت همه جانبه از توليد
کارآمد و تحقق اشتغال مولد و پايدار نداريم ، يادآور شد : در قزوين نيروي انساني و کارآفرينان بزرگ و خوبي وجود دارد
و ما هم تالش مي کنيم حمايت هاي الزم را انجام دهيم. شاخص هاي اقتصادي استان قروين مثبت است استاندار قزوين
نيز در اين همايش گفت : علي رغم تحريم ها و مشکالت فراوان ، شاخص هاي اقتصادي در استان قزوين مثبت است.
عبدالمحمد زاهدي با بيان اين که راهکار برون رفت از شرايط تحريم ، توليد است ، اظهار داشت : درحال جنگ اقتصادي
هستيم و با سازوکار عادي نمي توان در جنگ اقتصادي پيروز شد. وي افزود : به بخش خصوصي بايد اعتماد کنيم ؛
حتي اگر در مواردي سو استفاده شود ، با ايجاد قوانين اضافي دست توليد کننده را بسته ايم . در شرايط تحريم بايد
فرصتي ايجاد کنيم تا بنگاه هاي اقتصادي ظرفيت خود را بشناسند. استاندار قزوين با بيان اين که جايگاه شهرک هاي
صنعتي استان قزوين بايد از درجه دو به يک ارتقا يابد ، گفت : همه دنبال اين هستيم که قانون را دور بزنيم و يک
مشکل واحد توليدي را حل کنيم ، درحالي که اين موضوع بايد در مرکز کشور حل شود. زاهدي يادآور شد : امسال
شاهد کاهش 17 درصدي تعديل نيرو بوديم و سهم قزوين از جذب سرمايه گذاري خارجي 60 ميليون دالر از 17 کشور
خارجي بوده است. مبارزه با فساد در کشور جدي گرفته شود تا توليد به رقابت برسد در ادامه اين همايش ، امام جمعه
موقت تهران گفت : مبارزه با فساد بايد جدي گرفته شود تا توليد کنندگان پاکدست قدرت رقابت خود را از دست
ندهند. سيد محمد حسن ابوترابي فرد اظهار داشت : صنعتگران در جشن گلريزان شرکت و در آزادي زندانيان مشارکت
بيشتري کنند. وي با بيان اين که راه بايد براي رشد اقتصادي کشور هموار شود ، افزود : وضعيت کنوني به گونه اي است
که در معادالت سياسي جهان جايگاه خاصي داريم و استقالل سياسي کشور براي کارآفرينان اميد بخش است. امام جمعه
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موقت تهران اضافه کرد : کشوري که در عالي ترين سطح از منافع خود دفاع مي کند ، امروز جايگاه پر افتخاري دارد و با
15 کشور همسايه هستيم و يک فرصت بزرگ داريم و دسترسي به بازارهاي جهان از راهکارهاي توليد کنندگان هوشمند
است. ابوترابي فرد تصريح کرد : استان قزوين از لحاظ شاخص هاي اقتصادي ، فرهنگي و علمي جز 5 استان اول کشور
است. وي ادامه داد : امنيتي که داريم ارزشمند است . امروز اروپا براي امنيت خودش دچار مشکل شده و به جايگاه
ايران در تأمين امنيت منطقه نيازمند هستند. امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد : شاخص هاي اقتصادي کشور
نشان مي دهد در اوج فشار دشمنان خوشبختانه در وضعيت رو به رشد قرار داريم . هرچند آمريکا چالش هايي ايجاد
کرده ، اما مي توانيم از اين چالش ها با فرصت هايي که ايجاد شده ، عبور کرده و تهديدها را به فرصت تبديل کنيم.
ابوترابي فرد خطاب به کارآفرينان گفت : اگر نگاه شما به توليدات صادرات محور باشد ، مي توانيد بر مشکالت غلبه کرده
و به رونق توليد برسيد . بايد توليد شما مبتني بر دانايي باشد تا مقابل کشورهاي رقيب بايستد ؛ لذا بايد به اين حوزه
اهتمام جدي داشته باشند. وي يادآور شد : علم و دانش خود را به روز کنيد و دنبال بازارهاي جديد باشيد . اقتصاد مولد
و مبتني بر توليد و دانش و فنآوري مدرن مي تواند موفق باشد. امام جمعه موقت تهران اظهار داشت : اقتصاد نفتي به
رشد پايدار منجر نمي شود . آمريکا مي خواهد با فشار مسير اقتصاد ما را تغيير دهد ؛ از اين فرصت استفاده کنيد ، زيرا
ما نيازمند رشد پايدار هستيم که با اقتصاد مبتني بر دانايي ممکن مي شود. ابوترابي فرد افزود : در کسب و کار رتبه
130 منطقي نيست ؛ بايد به رتبه 50 برسيم . در کسب و کار يک چالش هاي ملي داريم ، اما اختياراتي در استان ها
هست که مي توان از آن براي حل مشکالت بهره برد. وي اضافه کرد : مبارزه با فساد در دستور کار مسئوالن باشد تا
پاکدستان قدرت رقابت خود را از دست ندهند. قزوين قابليت تبديل شدن به قطب صنعت کشور را دارد رئيس سازمان
صنعت ، معدن و تجارت استان قزوين نيز در ادامه اين همايش با قدرداني از همراهي هاي مسئوالن در کارگروه هاي
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و اقتصاد مقاومتي گفت : اگر اين همراهي ها نبود ، حل بسياري از مشکالت واحدهاي
صنعتي و توليدي به مشکل برمي خورد. سعيد نبيل افزود : همراهمي همه دستگاه هاي خدمات رسان و مؤسسات مالي
و اعتباري موجب شده بسياري از مشکالت صنايع مرتفع و راه توسعه صنعت و معدن استان هموارتر شود. وي اضافه کرد
: تکريم از واحدهاي صنعتي نمونه ، مراسمي نمادين براي تقدير از تمامي تالشگران اين حوزه است و مشکالت اين حوزه
در تمامي ايام سال براي رسيدن به رونق توليد پيگيري مي شود. رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قزوين
تصريح کرد : ايجاد ارزش افزوده ، ارز آوري و ايجاد اشتغال مولد بدون دو بخش صنعت و معدن متصور نيست و همين
موضوع اهميت توجه به صنعت و معدن را صد چندان مي کند. نبيل ادامه داد : فرهنگ قزوين بي تأثير از صنعت نبوده
است و به خوبي مي توان هماهنگي فرهنگ استان را با تجارت و کشاورزي غني مشاهده کرد که امروز به عنوان يک
قطب اقتصادي جايگاه ويژه اي در کشور به دست آورده است. وي افزود : وجود 20 شهرک و ناحيه صنعتي ، چهار هزار
مجوز بهره برداري ، هزار و 700 مجوز تأسيس طرح هاي صنعتي و معدني و 250 مجوز معدني ، همه از ظرفيت هاي
خاص استان قزوين هستند که حل مشکالت آن ها ، توجه ويژه اي را مي طلبد. رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت
استان قزوين اضافه کرد : حوزه توليد با مشکالت جدي مواجه است که از جمله آن ها تأمين نقدينگي ، نياز مبرم به
نوسازي ، رفع هزينه هاي باالسري و حل مشکالت صادارت است که بايد با همت جمعي براي رفع آن ها اقدام کرد. نبيل
خاطرنشان کرد : توسعه توليد ، تکميل طرح هاي نيمه تمام ، بهره برداري از واحدهاي با پيشرفت فيزيکي باال ، صادرات
به 15 کشور همسايه ايران ، توسعه صنايع معدني و توليدي ، توسعه شرکت هاي دانش بنيان ، کاهش وابستگي به
فنآوري هاي نوين و مديريت بازار از جمله سياست هاي صنعت استان است که مورد پيگيري و اجرا قرار خواهند گرفت.
زندان قزوين را به کارگاه توليدي تبديل مي کنيم در بخش ديگري از اين همايش ، رئيس کل دادگستري استان قزوين
گفت : با تعطيل کردن يک زندان در استان و تبديل آن به کارگاه توليدي ، به رونق توليد کمک مي کنيم. نورالله قدرتي
افزود : بيمه ، ماليات ، نقدينگي و طوالني شدن کارها از موانع توليد است که مسئوالن بايد براي حل آن تالش کنند.
وي اضافه کرد : نبايد صنعتگر دنبال بسته حمايتي يا زمين و وام باشد ، بلکه الزم است فقط دنبال توليد باشد و هيچ
دغدغه اي نداشته باشد و اگر قرار است وقت خود را به بروکراسي و بيمه و ماليات بگذراند که خسته مي شود و رمقي
براي توليد نمي ماند ؛ به همين دليل ما بايد بستر توليد را فراهم کنيم. رئيس کل دادگستري استان قزوين ادامه داد :
صنعتگران در شرايط کنوني ايثار مي کنند و با سرمايه هاي کالن و هزاران مشکل وارد کار مي شوند و با اين روند نمي
توانند به رونق برسند. قدرتي يادآور شد : در ميان مسئوالن تصميم گير تعامل خوبي برقرار شده و بايد بتوان به صورت
پايلوت کارهاي خوبي را به عنوان نمونه اجرا کرد. وي گفت : بخشي از مشکالت مربوط به قانون است ؛ لذا از صنعتگران
انتظار داريم خالها و نواقص قانوني را به دستگاه قضايي اعالم کنند تا به مرکز ارسال و حل شود. رئيس کل دادگستري
استان قزوين افزود : مديران بايد گره گشاي مشکالت توليد کننده و صنعتگران و مردم باشند و در تصميم گيري
شجاعت داشته باشند. قدرتي اضافه کرد : وقتي کسي سر کار مي آيد ، ديگر اصالح طلب و اصولگرا معنا ندارد . برويد
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دنبال کار مردم ، نترسيد ، شجاعت داشته باشيد و ما حمايت مي کنيم. وي بيان کرد : صنعتگر که کار خدايي مي کند ،
ما هم وظيفه داريم حمايت کنيم . البته گاهي در ميان توليد کننده هم همت الزم را نمي بينيم. رئيس کل دادگستري
استان قزوين با بيان اين که صنعتگران در آزادي زندانيان مشارکت بيشتري داشته باشند ، ادامه داد : شما مي توانيد
يک کنسرسيوم بزرگ صنعتي ايجاد کنيد. قدرتي خاطرنشان کرد : با تعطيل کردن يک زندان در استان و تبديل آن به
واحد صنعتي ، به رونق توليد کمک مي کنيم. در آيين گراميداشت روز صنعت و معدن که صبح روز چهارشنبه با حضور
محسن صالحي نيا معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت ، سيد محمد حسن ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران ، داود
محمدي و سيده حميده زرآبادي نمايندگان مردم قزوين در مجلس شوراي اسالمي ، عبدالمحمد زاهدي استاندار قزوين ،
نورالله قدرتي رئيس کل دادگستري قزوين ، محمد قاسمي دادستان قزوين ، منوچهر حبيبي معاون سياسي ، امنيتي و
اجتماعي استانداري قزوين و جمعي از صنعتگران و معدنکاران در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان قزوين برگزار
شد ، از 21 واحد صنعتي نمونه ، يک واحد ايثارگر نمونه ، يک واحد نمونه معدني ، سه واحد پيشکسوت نمونه صنعتي و
معدني ، 2 واحد مکتشف بهره بردار نمونه معدني ، يک بانوي کارآفرين ، سه واحد فني و مهندسي دانش بنيان و تحقيق

و توسعه تجليل شد. لينک کوتاه : کد خبر : کد خبرنگار :

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 14:38
ديگر منابع

فصل تجارت  

سهم شرکت های دانش بنیان در صنعتي سازی بايد افزايش يابد

اردبيل - ايرنا - معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : شرکت هاي دانش بنيان بايد سهم خود در صنعتي سازي
کشور را افزايش داده و سرمايه گذاري بيشتري در اين زمينه انجام دهند.

عباس تابش روز پنجشنبه در همايش روز صنعت و معدن در سالن همايش اتاق بازرگاني اردبيل افزود : صنعتي شدن و
صنعتي سازي در دولت تدبير و اميد با هدف رقابت در بازار صنايع در دستور کار قرار گرفته و بايد مديران اهتمام جدي
در اين باره داشته باشند. وي اضافه کرد : براي گام نهادن در اين مسير استفاده از قابليت هاي شرکت هاي دانش بنيان
و توان جوانان ايراني بسيار مؤثر است. معاون وزير صنعت و معدن بابيان اينکه صنعتي شدن با صنعت دارشدن متفاوت
است ، افزود : براي رسيدن به يک کشور صنعتي بايد از تمام توان و ظرفيت کشور بخوبي استفاده کرد ، صنعتي سازي
کشور تنها متکي به احداث کارخانه نيست بلکه بايد با سرمايه گذاري هاي کالن در بخش هاي مختلف افزايش يابد.
تابش بيان کرد : استفاده از توان شرکت هاي دانش بنيان در اين شرايط کارساز بوده و بايد مورد توجه جدي قرار گيرد
و تمامي واحدهاي صنعتي مکلف هستند تا نياز خارجي خود را در بخش قطعات در گام نخست ، به اطالع شرکت هاي
دانش بنيان برسانند. وي بر لزوم تبديل شرايط تحريم و تهديد به فرصت براي کشور تأکيد کرد و گفت : نبايد بدليل
نبود سرمايه در گردش و سرمايه ايجادي ، ظرفيت خالي در صنايع داشته باشيم ، ضمن اينکه بايستي امروز با انديشه
ورزي مرزهاي تهديد را درنورديم. او بيان کرد : استان اردبيل داراي ظرفيت هاي بالقوه بسياري در گردشگري ، صنعت و
کشاورزي است و بايد مديران دستگاه هاي اجرايي اين استان را به سمت صنعتي شدن سوق دهند. در اين جلسه از

توليد کنندگان و صنعتگران نمونه استان اردبيل تجليل شد. 7110 / 6016
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844 میلیون يورو به قطعه سازان پرداخت مي شود

تهران - ايرنا - معاون امور صنايع وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به ديدار اخير خود با رئيس کل بانک مرکزي
در حاشيه جلسه هفته پيش هيات دولت ، از قول « عبدالناصر همتي » براي پرداخت ارزي 844 ميليون يورويي قطعه

سازان خودرو خبر داد.

بهمن پارسال مقرر شد براي تخصيص نقدينگي به خودروسازان با محوريت بانک مرکزي ، 11 هزار ميليارد تومان در دو
بخش ريالي و ارزي پرداخت شود که شامل چهار هزار ميليارد تومان و 844 ميليون يورو بود . تاکنون بخش عمده مبلغ
چهار هزار ميليارد تومان نقدينگي ريالي پرداخت شده است ، اما خبري از پرداخت هاي ارزي نيست. در اين پيوند ، «
فرشاد مقيمي » معاون امور صنايع وزارت صنعت ، معدن و تجارت امروز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود :
مهلت پرداخت 844 ميليون يورو نقدينگي ارزي به قطعه سازان تا 31 خرداد امسال بود و اکنون بايد اين مهلت تمديد
شود. به گفته وي ، دولت دوست دارد همين امروز اين مبلغ در اختيار صنعت قطعه سازي قرار بگيرد ، اما مشکالتي در
کار وجود داشته که تاکنون حل نشده باقيمانده است. معاون وزير صنعت يادآور شد : هرچند زماني براي پرداخت اين
نقدينگي ارزي هنوز مشخص نشده ، اما مقرر شده « اکبر کميجاني » قائم مقام بانک مرکزي با اعالم فراخوان به بانک
هاي عامل ، جلساتي در همين خصوص با آنها برگزار کند. مقيمي با اشاره به بيش از نيم قرن سابقه صنعت قطعه سازي
در کشور ، تاکيد کرد : روي مشکالت اين دسته از صنعتگران تمرکز کرده ايم ، زيرا جزو سرمايه هاي کشور هستند .
اجازه نخواهيم داد فعاالن اين بخش به دليل برخي مشکالت مجبور به ترک اين صنعت شوند. وي بيان داشت : خواسته
وزارت صنعت ، پرداخت اين تسهيالت به صورت ريالي به قطعه سازان است. جايگزيني برندهاي لوازم خانگي خارجي
معاون وزير صنعت در ادامه ، صنعت لوازم خانگي را از جمله پتانسيل هاي خوب کشور برشمرد و گفت : آن دسته از
برندهاي خارجي که با کوچکترين فشار بدخواهان اين کشور ، بازار ايران را ترک کردند با محصوالت داخلي جايگزين
خواهند شد. مقيمي خاطرنشان کرد : در برخي موارد ، حتي از وزارت صنعت در خصوص پيگيري موارد و افزايش سرعت
کار بازخواست مي شود ، به طوري که اين مسائل در شوراي هماهنگي دولت هم مطرح شده و هماهنگي هايي را شخص
« محمد نهاونديان » ، معاون اقتصادي رئيس جمهوري انجام مي دهد تا شرايط در همه حوزه هاي صنعتي و توليدي
مساعدتر شود. وي تصريح کرد : امروز يکي از ماموريت هاي وزارت صنعت ، جايگزين کردن درآمدهاي ارزي صنعتي ،
معدني و بازرگاني با درآمدهاي نفتي است تا بتوانيم به صنايع با ارزش افزوده باال بيشتر بها داده و امکان صادرات
High ) برايشان مهيا کنيم. همکاري با وزارت دفاع معاون وزير صنعت در ادامه در خصوص ساخت قطعات با فناوري باال
Tech ) و همکاري با وزارت دفاع نيز گفت : تاکنون عالوه بر وزارت دفاع ، با وزارت علوم ، معاونت علمي و فناوري
رياست جمهوري ، دانشگاه ها و مراکز دانش بنيان جلساتي برگزار و تفاهم نامه هاي همکاري امضا کرده ايم و اين
موضوع ديگر نه يک انتخاب ، بلکه يک اجبار است. وي بيان داشت : قراردادهايي در آينده نزديک بين وزارت صنعت و
وزارت دفاع براي استفاده از ظرفيت هاي اين وزارتخاته منعقد مي شود و در حوزه هايي نظير الکترونيک نيز پتانسيل
هاي خوبي در وزارت دفاع ، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و دانشگاه ها وجود دارد که در تالشيم حداکثر

استفاده را از اين امکانات انجام دهيم.
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تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 11:43
ديگر منابع

ديدبان ايران فصل تجارت ديدار نیوز فصل اقتصاد بازار نیوز

تیتر برتر جام نیوز تجارت نیوز اقتصاد گردان بهار نیوز ايران خبر
      

      

واردات 22 درصد کم شد

وزير صنعت ، معدن و تجارت اشاره به روند صعودي بيکاري ، بر اهميت رونق توليد در رفع مشکالت بيکاري و معيشت
تاکيد کرد و از کاهش 22 درصدي واردات در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ايسنا ، امروز ( پنجشنبه ) نخستين نمايشگاه " فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد " ، با هدف داخلي
سازي نيازهاي صنايع کشور ، با حضور وزير صنعت ، معدن و تجارت ( صمت ) ، وزير علوم ، تحقيقات و فناوري و رئيس
هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع در محل نمايشگاه بين المللي تهران افتتاح شد. رضا رحماني در اين
نمايشگاه ، با بيان اينکه برگزاري نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد در جهت تالش براي پويا تر کردن
اقتصاد کشور است ، گفت : مردم بايد احساس کنند که ما در جبهه اقتصادي قرار داريم و با رونق توليد چرخه هاي
اقتصادي را به حرکت در آوريم. وي با اشاره به وجود بازار 80 ميليوني در کشور ، اظهار کرد : واحدهاي صنعتي بايد در
حرکت به سمت دانش فعال باشند و جوان نخبه کشور را جدي بگيرند. وزير صمت در ادامه با اشاره به لزوم فعال کردن
شرکت هاي دانش بنيان در جهت رونق توليد ، تصريح کرد : اگر خانواده صنعت خودکفايي را سرلوحه کار خود قرار
دهند عالوه بر شکوفا شدن دانشگاه ها صنعت هم تقويت مي شود. رحماني با بيان اينکه جوانان کار آفرين نبايد دغدغه
ديده شدن را داشته باشد ، گفت : اين نمايشگاه شروعي براي تغيير افکار گذشته و توجه به صنعت دانش بنيان است.
وي با تاکيد بر اينکه نمايشگاه بايد در واحدهاي بزرگ تداوم داشته باشد ، گفت که در واحدهاي کوچک نيز نمايشگاه به
صورت انجمني برگزار مي شود. اين مقام مسئول در ادامه از کاهش 22 درصدي واردات کشور خبر داد و گفت : سال
گذشته برنامه اي براي کاهش واردات 10 ميليارد دالري در نظر گرفتيم که منجر به کاهش 22 درصدي واردات شد. وي
همچنين خاطرنشان کرد که برگزاري چنين نمايشگاهايي مي تواند در کاهش واردات و خودکفا شدن توليد داخلي کمک
کند. اين مقام مسئول با او اشاره به روند صعودي بيکاري ، تصريح کرد : فناوري و صادرات دو بال توليد است ، بايد روي
فناوري و خودکفايي واحدهاي بزرگ تاکيد کنيم تا مشکالت حل شود. رحماني ادامه داد : توليد اگر توليد افزايش پيدا
کند درآمد مالياتي افزايش مي يابد ، صنايع تبديلي در بخش کشاورزي فعال مي شوند و نيروي انساني بيشتري بکار

گرفته مي شود ، از اين رو صنعت از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. انتهاي پيام

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 13:19
ديگر منابع

اتاق بازرگاني ايران فصل اقتصاد فصل تجارت

pooyakhabar.ir تجارت نیوز
      

    

تسهیالت " تولیدکنندگاني که در پروژه ساخت داخل مشارکت کنند " اعالم شد

ايسنا : وزير صنعت معدن و تجارت ( صمت ) با بيان اينکه اصالحات قانون ماليات بر ارزش افزوده در راستاي حمايت از
توليد است ، گفت : برخي حمايت هاي تسهيالتي و تکنولوژيکي براي اين واحدها در نظر گرفته شده است . همچنين در
صورتي که محصول توليدي آنها بتواند نياز کشور را به صورت کامل برطرف کند ، واردات آن کاال به کشور ممنوع خواهد
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شد.

به گزارش ايسنا ، امروز ( پنجشنبه ) نخستين نمايشگاه " فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد " ، با هدف داخلي
سازي نيازهاي صنايع کشور ، با حضور وزير صنعت ، معدن و تجارت ( صمت ) ، وزير علوم ، تحقيقات و فناوري و رئيس
هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع در محل نمايشگاه بين المللي تهران افتتاح شد . در حاشيه اين مراسم
وزير صنعت معدن تجارت در جمع خبرنگاران ، اظهار کرد : قطعات مورد نياز واحدهاي توليدي که تاکنون از طريق
واردات تأمين مي شده در نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد در معرض ديد دانشگاهيان ، شرکت هاي
دانش بنيان و سازندگان قرار گرفته است. وي در ادامه ابراز اميدواري کرد که در پايان نمايشگاه هزاران مورد از نيازهاي
صنايع به سمت داخلي شدن حرکت کند و گفت : طبق برآوردها سال گذشته 10 ميليارد دالر کاالهاي مورد استفاده در
فرآيند توليد در حوزه صنعت و معدن وارد شده ، اما در حال حاضر در راستاي کاهش واردات براي هر يک از رشته هاي
صنعتي سهميه معين در نظر گرفته شده و همه واحدها بايد پروزه ساخت داخل را در دستور کار خود قرار دهند. اين
مقام مسئول با اشاره به اينکه داخلي سازي 10 ميليارد دالري نياز صنايع حداکثر تا سال آينده به معني کاهش خروج
ارز و افزايش صادرات است ، تصريح کرد : همه کاالهايي که در نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد وجود
دارد در کشور قابل توليد است ، گروه توان توليد آنها وجود دارد . بنابراين براي توليد اين قطعات بايد از دانشگاه ها ،
شرکت هاي دانش بنيان و پارک هاي علم و فناوري استفاده کنيم. وي افزود : ارتباط دانشگاه و صنعت در حال تقويت
است و اين ارتباط شکل جديدي به خود خواهد گرفت. رحماني در ادامه درباره حمايت هاي در نظر گرفته شده براي
شرکت هايي که در زمينه ساخت داخل فعاليت مي کنند ، اظهار کرد : برخي حمايت هاي تسهيالتي و تکنولوژيکي براي
اين واحدها در نظر گرفته شده است . همچنين در صورتي که محصول توليدي آنها بتواند نياز کشور را به صورت کامل
برطرف کند واردات آن کاال به کشور ممنوع خواهد شد. وي افزود : اگر محصولي به اندازه نياز کشور توليد نشود نيز
حمايت هاي تعرفه اي براي آن ها در نظر مي گيريم تا اين واحدها بتوانند با شرايط بهتري در راستاي ساخت داخل
فعاليت کنند. وزير صمت در پايان با اشاره به اصالحات قانون ماليات بر ارزش افزوده که در مجلس شوراي اسالمي در
جريان است ، گفت : اين طرح احتماالً تا دو ماه آينده در مجلس شوراي اسالمي نهايي مي شود و جهت گيري کلي آن

در راستاي حمايت از توليد است. انتهاي پيام

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 17:22

معاون وزير صنعت : شرايطي سخت تر از جنگ نظامي را تجربه مي کنیم

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : ما امروز شرايطي سخت تر از جنگ نظامي را در کشور تجربه مي کنيم که
در پيشاني دفاع در اين جنگ نابرابر صنعتگران و توليدکنندگان ما حضور دارند.

معاون وزير صنعت : شرايطي سخت تر از جنگ نظامي را تجربه مي کنيم معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : ما
امروز شرايطي سخت تر از جنگ نظامي را در کشور تجربه مي کنيم که در پيشاني دفاع در اين جنگ نابرابر صنعتگران و
توليدکنندگان ما حضور دارند. به گزارش ايسنا ، منطقه اردبيل ، عباس تابش در تجليل از صنعتگران و توليدکنندگان
نمونه استان اردبيل اظهار کرد : ما امروز يک شرايط سخت و دشواري را به دنبال تحريم ظالمانه دشمنان پشت سر مي
گذاريم و همه مردم با گوشت و پوست خود اين سختي ها را احساس مي کنند و واقعيت هاي کشور را به عينه شاهد
هستند. وي به ديدگاه هاي متفاوت نرخ گذاري ارز در کشور اشاره و خاطرنشان کرد : عده اي به تک نرخي شدن ارز و
تثبيت آن اعتقاد دارند و عده اي نيز عرضه و تقاضا را تعيين کننده در اين زمينه مي دانند که براساس اين فرمول ها و
واقعيت ها ما تصميم گيري هايمان ر انجام مي دهيم. رئيس سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان بيان کرد : ما در
شرايط سخت تر از جنگ نظامي هستيم و به مانند جنگ هاي ديگر که ايران شروع کننده نبوده در اين جنگ نابرابر نيز
ما دفاع جانانه اي را انجام مي دهيم ولي دشمن از منفذهاي مختلف سعي دارد ملت ما را تحت فشار قرار دهد. تابش در
مورد تصميمات خلق الساعه در عرصه اقتصادي و اعالم آن براي توليدکنندگان و صنعتگران تصريح کرد : ما مجبور
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هستيم به تناسب آفند دشمن برنامه پدافند تدارک ببينيم به طوري که در اين عرصه دو راه بيشتر نداريم. تابش ادامه
داد : يا بايد تسليم ابرقدرت ها شويم که نتيجه آن را در مذاکرات آمريکا با کره شمالي مشاهده کرديم و يا اينکه تاوان
حريت ، استقالل و آزادي کشور را بدهيم. وي اين تاوان را تالش مستمر در عرصه توليد اعالم کرد و گفت : با افتتاح
نمايشگاه داخلي سازي سعي بر اين است تا با استفاده از شرکت هاي دانش بنيان بتوانيم با اتکا به توان داخلي کشور را
به نقطه خودکفايي در توليد محصوالت مختلف برسانيم. معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود : ديروز در استان
گيالن شاهد افتتاح واحدهاي توليدي بوديم که اغلب با تکيه بر توان داخلي و تامين نياز کشورمان طراحي و عملياتي
شده بود که اين افتتاح ها اسباب غرور ما را در حفظ استقالل و حريت کشور فراهم کرد. تابش ضرورت توانمندي
مديريت ها را در اين عرصه يادآور شد و تصريح کرد : بايد به تناسب صنعتي شدن در کشور مديريت ها را نيز صنعتي
کنيم تا با تکيه بر استانداردهاي جهاني بتوانيم کارها را با کيفيت به پيش ببريم. وي گفت : استان اردبيل به هيچ وجه
استان ضعيفي نيست بلکه يکي از استان هاي بااستعداد و توانمندي بي نظير است که از مواهب خدادادي گرفته تا توسعه
صنايع تبديلي و تکميلي و بخش هاي گردشگري بستر تحول را فراهم کرده است. رئيس سازمان حمايت از حقوق
مصرف کنندگان با گراميداشت هفته صنعت و معدن و تجليل و تکريم از فعاالن اين بخش بيان کرد : در استان اردبيل با
تالش و پيگيري هايي که با درايت استاندار اردبيل در حال انجام است سعي داريم تا در حوزه هاي مختلف بخش توليد و

صنعت مورد حمايت جدي قرار گيرد. انتهاي پيام

تاريخ انتشار: جمعه 28 تير ماه 1398 * 14:26
ديگر منابع

آفتاب نیوز خبرخودرو فصل تجارت فصل اقتصاد تیتر 20

kargarnews.ir khodronevis.ir نخست نیوز
      

    

بازديد وزير صنعت ، معدن و تجارت از غرفه گروه سايپا

وزير صنعت ، معدن و تجارت همزمان با افتتاح نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد از غرفه گروه
سايپا در اين نمايشگاه بازديد کرده و تاکيد کرد اين روند مثبت که در سايپا آغاز شده است با قوت ادامه يابد.

وزير صنعت ، معدن و تجارت همزمان با افتتاح نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد از غرفه گروه
سايپا در اين نمايشگاه بازديد کرده و تاکيد کرد اين روند مثبت که در سايپا آغاز شده است با قوت ادامه يابد. به گزارش
ايلنا ، رضا رحماني در اين بازديد که با حضور سيدجواد سليماني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا صورت گرفت ، در
جريان آخرين دستاوردهاي اين گروه در زمينه داخلي سازي قطعات خودرو قرار گرفت. گروه سايپا در اين نمايشگاه
ضمن معرفي آخرين اقدامات خود در زمينه نوآوري و فناوري هاي پيشرفته خودرويي با تکيه بر توانمندي هاي داخلي ،
براي همکاري با شرکت هاي دانش بنيان و صنعت گران داخلي جهت طراحي و ساخت قطعات پيشرفته اعالم آمادگي

کرده و تاکنون همکاري خود را نيز با آنها آغاز کرده است.
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تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 21:35
ديگر منابع

فصل اقتصاد

کشتیراني جمهوری اسالمي ايران خط مقدم جبهه / وزارت صمت پیگیر اجرای قانون سوخت کم
سولفور

وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : کشتيراني جمهوري اسالمي ايران درشرايط کنوني وظيفه سنگيني بر عهده دارد و
در خط مقدم جبهه است.

به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان ، رضا رحماني وزير صمت در نخستين نمايشگاه فرصت هاي ساخت
داخل و رونق توليد با تاکيد بر اينکه کشتيراني جمهوري اسالمي ايران در شرايط کنوني وظيفه سنگيني بر عهده دارد ،
تصريح کرد : اين مجموعه در خط مقدم جبهه است و بايد به زحمات تمام دست اندرکاران آن خدا قوت گفت. وي با
بيان اينکه کشتيراني جمهوري اسالمي ايران نخستين نمونه در نوع خود در خاورميانه است به رتبه سيزدهم آن در
جهان اشاره کرد و گفت : خوشبختانه با مديريت سعيدي اين مجموعه در وضعيت مطلوب قرار دارد. وزير صمت همکاري
کشتيراني جمهوري اسالمي ايران را در سفارش ساخت انواع شناور به صنايع داخلي را ستود و افزود : اميدواريم اين
همکاري ها در بخش تعميرات نيز به همين صورت توسعه يابد. بيشتر بخوانيد : حرکت چرخ هاي صنعت و اقتصاد در
گرو رفع نياز توليدکنندگان رحماني در رابطه با مسئله اجراي قانون سوخت کم سولفور در سال 2020 نيز ضمن تاکيد
بر اينکه وزارت صمت پيگير توليد اين نوع سوخت در کشور است ، ابراز کرد : با اقداماتي که وزارت نفت در اين زمينه
صورت داده است انشاالله تا پيش از آغاز سال 2020 سوخت کم سولفور در داخل توليد و به دست ناوگان کشتيراني

کشور خواهد رسيد. انتهاي پيام / پيش از آغاز سال 2020 سوخت کم سولفور در داخل توليد خواهد شد

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 11:20
ديگر منابع

گیالن | قیمت هر کیلوگرم مرغ توسط کارگروه تنظیم بازار کشور اعالم شد

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينکه قيمت هر کيلوگرم مرغ توسط کارگروه تنظيم بازار کشور 12 هزار و
900 تومان تعيين شده است گفت : در صورت تخطي از اين قيمت سازمان تعزيرات با متخلفان برخورد مي کند.

- اخبار استانها - به گزارش خبرگزاري تسنيم از رشت ، عباس تابش صبح امروز در جمع خبرنگاران از تثبيت قيمت
خريد مرغ در بازار کشور خبر داد و اظهار داشت : طبق مصوبه کارگروه تنظيم بازار کشور ، نرخ خريد مرغ براي مصرف
کنندگان 12 هزار و 900 تومان تعيين شده است و هرگونه عدول از اين قيمت مشمول برخورد سازمان تعزيرات مي
شود . معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت رعايت مصوبات کارگروه تنظيم بازار کشور را مورد تأکيد قرار داد و عنوان
کرد : بازرسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت در تمام استان ها با همکاري سازمان تعزيرات حکومتي تحوالت بازار
مصرف را به دقت تحت کنترل داشته و با متخلفاني که از قيمت هاي تعيين شده عبور کنند برخورد خواهند کرد. رئيس
سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان با بيان اينکه عالوه بر قيمت مرغ نرخ برخي از کاالهاي مصرفي ديگر
نيز توسط ستاد تنظيم بازار کشور تثبيت شده است تصريح کرد : تا اين لحظه هيچ گونه تغييري در مبناي قيمت نان و
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گندم براي تهيه نان نداريم بنابراين قيمت آن فعالً بدون تغيير باقي مي ماند . فروش مرغ با قيمت 9450 تومان در
کردستان / استقبال مردم از برنج تايلندي تصميم ستاد تنظيم بازار و افزايش تلفات در مرغداري ها / قيمت مرغ در
کرمانشاه افزايش يافت تابش تصميم کارگروه تنظيم بازار کشور در مورد اعالم نرخ جديد کارمزد در شاليکوبي هاي استان
گيالن را نيز مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت : تا اين لحظه هيچ گونه پيشنهاد و درخواستي مبني بر تغيير نرخ کارمزد
شاليکوبي ها به سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان و وزارت صمت نرسيده است. وي عدم افزايش
نرخ کارمزد شاليکوبي هاي استان گيالن را مورد توجه قرار داد و با بيان اينکه نرخ شاليکوبي ها مانند سال گذشته
محاسبه مي شود اظهار داشت : بازرسان استاني سازمان صنعت ، معدن و تجارت به همراه تعزيرات حکومتي گيالن در
راستاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان ، گشت هاي بازرسي خود را ادامه مي دهند. رئيس سازمان حمايت از مصرف
کنندگان و توليدکنندگان در مورد نرخ ثبت نام در مهدکودک ها و تصميمات کارگروه تنظيم بازار کشور در اين باره نيز
عنوان کرد : با توجه به اينکه هيچ پيشنهادي در اين راستا اعالم نشده است اين به منزله اين خواهد بود که هيچ تغيير

قيمتي در مهدکودک ها به نسبت سال گذشته اعمال نمي شود . انتهاي پيام / ن

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 11:05
ديگر منابع

فصل تجارت

تولید کاالهای وارداتي به معنای صرفه جويي 10 میلیارد دالری است

وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : توليد کاالهاي وارداتي به معناي صرفه جويي 10 ميليارد دالري است ، از اين رو
سرمايه گذاري و ساخت داخل کاالهاي وارداتي فرصت هاي براي توسعه صادرات نيز کمک مي کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج ، رضا رحماني وزير صنعت ، معدن و تجارت در حاشيه نمايشگاه فرصت هاي ساخت
داخل در جمع خبرنگاران با بيان اينکه کاالهاي که تا امروز وارد شده در نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل عرضه شد
تا با استفاده از نوآوري ها داخلي سازي شوند ، گفت : پارسال نزديک به 10 ميليارد دالر وارد مي شده است که امسال
بايد روي اين محصوالت سرمايه گذاري کنيم. رضا رحماني با بيان اينکه توليد کاالهاي وارداتي به معناي صرفه جويي
10 ميليارد دالري است ، افزود : سرمايه گذاري و ساخت داخل کاالهاي وارداتي فرصت هاي براي توسعه صادرات نيز
کمک مي کند. او با تاکيد بر اينکه حمايت تسهيالتي از واحدهاي صنعتي بايد انجام شود ، تصريح کرد : بايد به اندازه
نياز واحدهاي صنعتي بايد واردات انجام شود. رحماني افزود : قانون مالياتي در حال حاضر در مجلس در حال اصالح

است و تا دو ماه آينده ارائه خواهد شد.

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 16:11
ديگر منابع

همراهان خبر  فصل تجارت

دستور ويژه وزير صمت و مصوبه ايمیدرو برای تامین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان

وزير صنعت ، معدن و تجارت در حاشيه بازديد از غرفه ذوب آهن در نمايشگاه کانمين 2018 گفت : ذوب آهن اصفهان
به عنوان صنعت مادر مورد حمايت جدي ما است.
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به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي ذوب آهن اصفهان ، رضا رحماني وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود :
ذوب آهن اخيرا مسير خوب و جديدي را شروع کرده که اميدوارم در اين راه به دستاوردهاي خوبي برسد. وزير صنعت ،
معدن و تجارت در آيين افتتاح اين نمايشگاه از اجراي نقشه راه معدن در آينده نزديک خبر داد و تاکيد کرد : ميزان
استخراج ساالنه معادن بسيار ناچيز است و بايد آن را به 400 ميليون تن و صادرات 8 ميليارد دالري اين بخش را تا 2
سال آينده به 12 ميليارد دالر رساند و از خام فروشي فاصله بگيريم. جعفر سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني
وزير صمت نيز با حضور در غرفه اين شرکت با اشاره به مصوبه اخير هيأت عامل ايميدرو درخصوص تامين مواد اوليه
ذوب آهن گفت : وزير صمت دستور ويژه اي براي تامين مواد اوليه مورد نياز ذوب آهن صادر کرده و هيات عامل
ايميدرو هم براي تامين مواد اوليه ذوب آهن اخيرا مصوبه اي را گذراندند و اين روند ادامه خواهد داشت. وي افزود : براي
صادرات سنگ آهن محدوديت هاي خاصي هست از جمله عوارض که سال بعد عوارض 5درصد امسال 8درصد مي شود ،
همچنين عالوه بر عوارض بحث عدم استفاده از معافيت هاي مالياتي نيز وجود دارد.سرقيني با تاکيد بر کمک ايميدرو به
ذوب آهن اصفهان ، گفت : ايميدرو قرار است سنگ آهن بيشتري در اختيار ذوب آهن بگذارد و اولين گام را نيز در اين
خصوص برداشته است.اردشير سعد محمدي قائم مقام ايميدرو نيز با تاکيد بر عزم جدي ايميدرو در مورد کمک به ذوب
آهن گفت : ايميدرو قطعا کمک خواهد کرد تا شرايط براي تامين مواد اوليه مورد نياز ذوب آهن فراهم شودو در همين

راستا جلساتي نيز براي تصميم گيري برگزار خواهد شد.

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 17:10
ديگر منابع

فصل تجارت فصل اقتصاد اکوفارس

ايران اکونومیست نخست نیوز صنايع پرس آرمان اقتصادی
      

      

معاون وزير صنعت : مرکز تضمین خريد کاالهای ساخت داخل فعال مي شود

عصر ايران : معاون امور صنايع وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اولين پنل تخصصي نمايشگاه فرصت هاي ساخت
داخل و رونق توليد ، بر ضرورت تضمين خريد کاالهاي ساخت داخل تاکيد کرد . فرشاد مقيمي روز پنجشنبه در اين
پنل تخصصي که با عنوان چالش ها و راهکارهاي ساخت داخل در صنعت ؛ برگزار شد ، گفت : ضمانت خريد کاالي مورد
سفارش در قالب قرارداد هاي منعقده در نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد کامالً ضروري است . وي
تاکيد کرد : همچنين الزم است آينده پژوهشي و شناسايي دقيق بازار هاي هدف و اولويت بندي ساخت نوع کاالهاي
هدف از سوي واحدهاي طرف قرارداد رعايت شود . مقيمي ادامه داد : فارغ از توجيه ناپذير بودن ساخت برخي اقالم

کااليي در داخل کشور

معاون امور صنايع وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اولين پنل تخصصي نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق
توليد ، بر ضرورت تضمين خريد کاالهاي ساخت داخل تاکيد کرد. فرشاد مقيمي روز پنجشنبه در اين پنل تخصصي که
با عنوان چالش ها و راهکارهاي ساخت داخل در صنعت ؛ برگزار شد ، گفت : ضمانت خريد کاالي مورد سفارش در قالب
قرارداد هاي منعقده در نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد کامالً ضروري است. وي تاکيد کرد : همچنين
الزم است آينده پژوهشي و شناسايي دقيق بازار هاي هدف و اولويت بندي ساخت نوع کاالهاي هدف از سوي واحدهاي
طرف قرارداد رعايت شود. مقيمي ادامه داد : فارغ از توجيه ناپذير بودن ساخت برخي اقالم کااليي در داخل کشور که
امري کامالً مرسوم در دنياست ؛ امروز يکي از چالش هاي موجود در بخش صنعت که نيازمند هدف گذاري است ، نبود
چارچوب مشخصي در تجميع نيازها و تقاضاهاست. معاون وزير صمت خاطر نشان کرد : بايد در شناسايي اهليت واحدي
که توانايي ساخت يک قلم کااليي ، دقت نظر کافي صورت گيرد تا امکانات ، فرصت ها و زمان ، با آسيبي مواجه نشوند.
مقيمي اعالم کرد : به زودي در ساختار وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، مرکز ساخت داخل تاسيس مي شود که هدف
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آن تحقق اهداف نهضت ساخت داخل و پيگيري نتايج تصميمات اتخاذ شده در اين بخش خواهد بود. معاون وزير صمت
با اشاره به برخي ابراز نگراني ها از واردات کاالهاي مشابه خارجي ، حتي پس از داخلي سازي آنها ؛ گفت : عزم جدي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت بر اين محور است که با ممنوعيت يا اعمال نظام تعرفه اي محدود کننده به رونق توليد و
ساخت داخل کمک کند. وي تصريح کرد : نمايشگاه حاضر مي تواند شکاف موجود در ارتباط ميان دانشگاه و صنعت را
ترميم دهد و به يک ارتباط سازنده تبديل کند. مقيمي افزود : واحد هاي تحقيقاتي ، پژوهشي ، فناوري و دانش بنيان ؛
بايد در قالب پيشنهادات موجود در نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد توان خود را به چالش بکشند و

براي عملياتي کردن ظرفيت هاي بالقوه خود پيشقدم شوند.

تاريخ انتشار: پنجشنبه 27 تير ماه 1398 * 11:07
ديگر منابع

تفاهم معاون رئیس جمهور و دو وزير برای حمايت از تولید ملي / تفاوت . . .

فارس نيوز : امروز نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد با حمايت وزارت صنعت آغاز به کار کرد و پيش از
اين نيز وزارت علوم نمايشگاه مشابهي با هدف معرفي فرصت هاي توليد داخلي برگزار کرده است که معاون وزير علوم

درباره تفاوت اهداف اين نمايشگاه ها توضيح مي دهد.

به گزارش خبرنگار گروه علمي و دانشگاهي خبرگزاري فارس ، اولين نمايشگاه فرصت هاي ساخت داخل و رونق توليد
امروز با حمايت وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با حضور وزير علوم آغاز به کار کرد . اين نمايشگاه فرصتي براي
همکاري توليدکنندگان داخلي با واحدهاي صنعتي و معدني کشور براي رفع نيازهاي صنعت است . مسعود برومند در
حاشيه جلسه 181 شوراي عالي عطف در جمع خبرنگاران از امضاي تفاهم نامه مشترک سه جانبه بين وزراي صنعت ،
معدن و تجارت ، علوم ، تحقيقات و فناوري و معاون علمي و فناوري رئيس جمهور خبر داد و گفت : طي اين تفاهم نامه
هريک از طرفين براي پشتيباني از توليد علمي ، تعهداتي را مي پذيرند. وي ادامه داد : به ويژه وزارت علوم دراين تفاهم
نامه تسهيالت و مشوق هايي را براي اعضاي هيأت علمي درنظر گرفته است . برومند با بيان اينکه در راستاي تحقق
اهداف اين نمايشگاه ، هماهنگي هايي با رؤساي پارک هاي علم و فناوري دانشگاه ها و مديران ارتباط با صنعت دانشگاه
ها انجام شده ، گفت : شنبه هفته آينده جلسه اي بين مديران ارتباط با صنعت دانشگاه ها در محل نمايشگاه برگزار مي
شود. معاون پژوهشي و فناوري وزير علوم ، تحقيقات و فناوري درباره تفاوت اين نمايشگاه که با حمايت وزارت صنعت
براي معرفي نيازمندي هاي صنعت برپا شده با نمايشگاهي که پيش از اين با حمايت وزارت علوم براي معرفي نيازهاي
صنعت برپا شده بود ، گفت : اين دو نمايشگاه تفاوتي از نظر ماهيت ندارند و هر دو نيازمندي هاي کشور را معرفي مي
کنند ، اما نمايشگاه فعلي ، نيازمندي هاي حوزه وزارت صنعت را معرفي مي کند و نمايشگاه قبلي ، همه صنايع را شامل
مي شد . وي ادامه داد : در مجموع اين حرکت که دستگاه هاي اجرايي ، نمايشگاه هايي براي معرفي نيازمندي ها
برگزار کنند خوب است و در آينده به سمت ايجاد سامانه بکپارچه عرضه و تقاضا پيش خواهيم رفت که همه
توليدکنندگان و محققان ، نيازمندي هاي کشور را به طور مرتب و دائمي ببينند . وي همچنين درباره تشابه اين اقدام با
سامانه تاپ وزارت صنعت ، گفت : در آن سامانه از دانشجويان تحصيالت تکميلي براي کمک به شرکت هاي و واحدهاي

صنعتي استفاده مي شود. انتهاي پيام /
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