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معاون وزير صنعت اعالم كرد؛

خبر

بهرهبرداري از پنج هزار و  400طرح نيمهتمام صنعتي

گ�روه صنع�ت -در حال��ي ك��ه ب��ه دليل
بيتوجه��ي دولتم��ردان ب��ه صناي��ع كوچك و
متوسط ،توليدكنندگان داخلي با مشكالت زيادي
توپنجه نرم ميكنند و طي سالهاي اخير
دس�� 
بسياري از واحدهاي توليدي از چرخه توليد حذف
ش��دهاند ،معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت از
بازگشت يكهزار و  81واحد صنعتي توليدي در
داخل شهركهاي صنعتي كشور به چرخه توليد در
سال گذشته خبر داد .به گفته وي ،اين واحدهاي
صنعتي در سال گذشته صد درصد تعطيل بودند
كه هماكنون به چرخه توليد بازگشتهاند و فعاليت
خود را ادامه ميدهند.
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت افزود :پنج
ه��زار و  400طرح نيمهتمام صنعتي با  220هزار
ميليارد ريال سرمايهگذاري در طول سه سال و نيم
گذشته در كشور به بهرهبرداري رسيده است.
علي يزداني همچنين از برنامهريزي براي ايجاد
 ۱۳۰هزار شغل پايدار و جديد در سالجاري خبر
داد و برنام ه ش��هركهاي صنعتي براي امسال را
تشريح كرد كه يكي از اين برنامهها خريد اراضي و
تبديل آنها به واحدهاي توليدي در راستاي توسعه
شهركهاي صنعتي است.
 بازگش�ت  1000واحد تعطيلش�ده به
چرخه توليد
مع��اون وزير صنعت ،معدن و تجارت و رييس
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
گفت :يك هزار و 81واحد صنعتي توليدي در داخل
شهركهاي صنعتي كشور كه صددرصد تعطيل
بودند در سال گذشته به چرخه توليد بازگشتند.
عل��ي يزداني با بيان اينكه پنج ه��زار و 400
طرح نيمهتمام صنعتي با  220هزار ميليارد ريال

س��رمايهگذاري در طول س��ه سال و نيم گذشته
در كش��ور به بهرهبرداري رسيده است ،گفت :اين
واحدهاي صنعت��ي و توليدي در مجموع به طور
مستقيم براي  76هزار نفر شغل ايجاد كردهاند.
وي افزود :س��ه هزار و  423واحد تعطيلشده
در طول س��ه س��ال و نيم گذشته فقط در داخل
شهركهاي صنعتي به چرخه توليد برگشتهاند و
حتي برخي از آنها هماكنون به كشورهاي خارجي
نيز صادرات دارند.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران خاطرنشان كرد :قرارداد بيش از 60
طرح س��رمايهگذاري خارجي در طول سه سال و
نيم گذشته در سازمان حمايت از سرمايهگذاري به
نفع افتصاد كشور انعقاد شده و برخي از آنها نيز به
بهرهبرداري رسيده است.
ب��ه گفته وي ،در همين م��دت افزون بر 130
س��ند همكاري با كشورهاي مختلف جهان امضا
شده است.
يزداني همچنين يادآور ش��د :در سال گذشته
 24هزار واحد بنگاه كوچك و متوس��ط صنعتي
و كش��اورزي از طريق سامانه بهينياب يا بهطور
مس��تقيم از بانكه��ا از  170ه��زار ميليارد ريال
تسهيالت استفاده كردهاند.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعت��ي ايران گفت :در همين م��دت در داخل
شهركهاي صنعتي از طريق سامانه بهينياب به
 13هزار و  280بنگاه كوچك و متوسط صنعتي
و توليدي حدود  95هزار ميليارد ريال تسهيالت
پرداخت شده است.
يزدان��ي با اعالم اينكه  957ش��هرك و ناحيه
صنعتي در كشور وجود دارد ،افزود :در  857شهرك

در حال حاضر يكي از مهمترين داليل مشكالت بسيار جامعه
كارگري و اشتغال بيش از  ۹۵درصد كارگران با قراردادهاي موقت،
عدم توجه به ماده « »۷قانون كار و اجرا نشدن آن است .از اين رو
مهمترين دغدغهاي كه امروز جامعه كارگري را به شدت نگران كرده،
اصالح قانون كار اس��ت .در دولت گذش��ته اليحهاي تحت عنوان
پيشنويس اصالح قانون كار بدون توجه و رعايت سهجانبهگرايي
به مجلس ارس��ال شد اما به اليحه در كميسيون اجتماعي وقت
ايرادهايي وارد آمد و متوقف شد .همچنين در مجلس فعلي و در
دولت يازدهم همان اليحه بدون كمترين دخل و تصرفي و بدون
پرداختنبهايرادهايمجلسقبلمجدداازطرفدولتبهكميسيون
اجتماعي ارسال شد كه براي بار دوم نيز از سوي كميسيون اجتماعي
به عنوان كميسيون تخصصي رد شد .اما به اعتقاد رييس كانون آيين

و ناحيه در قالب حق انتفاع زمين به صاحبان صنايع
واگذار ميشود.
  وعده ايجاد  ۱۳۰هزار ش�غل جديد در
شهركهايصنعتي
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران با بيان اينكه در كل كشور ۹۵۳شهرك
و ناحيه صنعتي وجود دارد ،عنوان كرد :براساس
تصميمات اتخاذشده در هر نقطه كه شهركهاي
صنعتي بيش از ۷۰درصد ظرفيتشان تكميل شود
يعني قراردادهايي كه بسته شده به واحد توليدي
تبديل شود اقدام به توسعه آنها ميكنيم كه اين
توسعه به صورت استفاده از اراضي ملي يا استفاده
از امالكي است كه از مردم ميخريم.
يزدان��ي در ادامه با اش��اره به آخرين وضعيت

شهركهاي صنعتي تهران اظهار كرد :موضوعي كه
در رابطه با تهران مطرح ميشود ،صنايع آالينده و
واحدهايي است كه باالي جاجرود ساخته شدهاند
و در آبش��رب ته��ران آاليندگي ايجاد ميكنند
و تاكيد ما اين اس��ت كه بتواني��م آنها را در قالب
شهركهايي ساماندهي كنيم كه اولويت آن نيز با
تشكيل شهركهاي صنفي است.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران افزود :اولويت ايجاد شهركهاي صنفي
در تهران به اين خاطر اس��ت كه بر اساس قانون
در ش��عاع  ۱۲۰كيلومتري شهر تهران ممنوعيت
استقرار واحدهاي صنعتي وجود دارد جز واحدهايي
كه امكان استقرار در شهركهاي صنعتي را دارند
يا واحدهايي كه از قديم كارت شناسايي يا گواهي

دولت «اصالحيه قانون كار» را به مجلس برگرداند

جلسهيكشنبهآيندهواقعبينانهبهموضوعنگاهكندوبادرنظرگرفتن
رد آن براي دو بار در دو مجلس بررسي آن را متوقف كند .عليبيگي
متذكرشد:جامعهكارگريمخالفاصالحقانونكارنيستامامعتقد
است كه اصالح بايد به صورت سهجانبه و با رعايت سهجانبهگرايي
صورت گيرد و ابهام از قانون برطرف شود .وي گفت :دولت بايد اين
اليحه را از مجلس برگرداند تا در يك موقعيت مناسب و با حضور
همه شركاي اجتماعي در يك كارگروه تخصصي به طور كارشناسي
بررسيوبراساسواقعيتهايموجودفضايكسبوكاربهآنپرداخته
شود .ويگفت:ماحاضربهمناظرهدرخصوصپيشنويساصالحيه

قائم مقام اجرايي ايرانخودرو با اشاره به آتشسوزي انبار شركت كروز و اظهار
تاسف از اين حادثه تاكيد كرد :براساس برنامهريزيهای صورت گرفته ،توليد
روزانه بيش از دو هزار دستگاه خودرو در گروه صنعتي ايرانخودرو ادامه دارد.
محسن ناقديبرادران ،قائم مقام اجرایی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو
در گفتوگو با ايسنا افزود :تامين قطعات موردنياز براي توليد روزانه بيش از دو
هزار دستگاه ،توسط شركت ساپكو و معاونت خريد ايرانخودرو در حال انجام
است .وي تصريح كرد :تمامي خطوط توليد در سالنهاي مختلف ايرانخودرو
و سايتهاي توليدي اين شركت ،فعال است .ناقديبرادران گفت :خودروسازان
كشور جهت تحقق اهداف و برنامههاي توليد و اشتغال وزارت محترم صنعت،
معدن و تجارت تمامي ظرفيتهاي الزم را به كار گرفتهاند.

فعاليت صنعتي را داشته باشند.
ويهمچنينبااشارهبهوضعيتيكهشهركهاي
صنف��ي در حال حاضر دارند ،گفت :فعال در حال
مكانيابي احداث اين شهركها هستيم تا متناسب
با تع��دادي كه اتاق اصناف تهران ،اس��تانداري و
ش��هرداري از واحدها ب��ه ما اعالم ميكنند محل
مورد نظر شناسايي و نسبت به احداث شهركها
اقدام شود.
ب��ه گزارش ايس��نا ،يزداني همچني��ن درباره
س��رفصلهاي برنامههاي سازمان صنايع كوچك
و ش��هركهاي صنعتي در سال  ۱۳۹۶گفت :اين
سازمان حول شعار امسال اقتصاد مقاومتي ،توليد و
اشتغال برنامهريزيهايي را در چند محور ارائه كرده
است كه پيشبيني ميكنيم در اين سال بيش از
 ۱۳۰هزار اش��تغال پايدار و جديد فقط در داخل
شهركهاي صنعتي ايجاد شود.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران ادامه داد :ديگر برنامهاي كه امسال در
حال بررسي است ،تمام اختيارات به كل استانها
به جز جذب نيروي انساني تفويضشده كه موضوع
جذب نيروي انس��اني مربوط به بزرگ شدن بدنه
دولت است كه قابل تفويض نيست.
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت در ادامه
توضيحات خود درباره برنامههاي س��ال جديد
گفت :مورد س��وم در راس��تاي حمايت از توليد
است كه در سالجاري در شهركهاي صنعتي
افزاي��ش قيمتي نخواهيم داش��ت ج��ز تعداد
معدودي در برخي شهركها در راستاي افزايش
تورم و تس��هيل در شرايط براي سرمايهگذاراني
كه قص��د دارند در ش��هركهاي صنعتي براي
توليد ورود كنند.

عمليات اكتشاف در 34پهنه معدني در دست اجراست

ايرنا -در حال حاضر با حمايت دولت ،عمليات اكتشاف در  34پهنه
معدني  27استان كشور در دست اجراست .مدير اكتشاف سازمان توسعه
و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با بيان اين مطلب گفت:
ايميدرو اكنون در مناطق مختلف كش��ور همچون سيستانوبلوچستان
(س��راوان) ،خراسان رضوي (س��نگان) ،ايران مركزي ،گلستان ،مازندران،
فارس ،كهگيلويهوبويراحمد ،چهارمحالوبختياري ،ايالم ،كردستان ،زنجان،
آذربايجانغربي ،آذربايجانشرقي ،خراسان جنوبي ،اردبيل و گرگان مشغول
عمليات اكتش��افي اس��ت .علي اصغرزاده بيان كرد :اين سازمان با هدف
دستيابي به ذخاير فلزي (مس ،طال ،سنگآهن ،سرب و روي ،كروميت،
عناصر نادر خاكي ،موليبدن ،آنتيموان و نيكل) و غيرفلزي (زغالس��نگ،
فسفات ،بوكسيت و بيتومين) در مراحل مختلف اكتشافي از شناسايي و
پيجويي پهنههاي اكتشافي تا اكتشافات عمومي ،تفصيلي و تكميلي در
محدودههاي داراي پروانه ،عمليات را ادامه ميدهد.

معاون وزير صنعت:

زاگرسخودرو فعال است

قانون كار هستيم و اعتقاد داريم كه اين پيشنويس هيچ تغييري
نسبتبهپيشنويساصالحيهقانونكاردردولتقبلنكردهبنابراين
مطالبه اصلي ما بازگشت اصالحيه از مجلس است .رييس كانون
آيين شوراهاي اسالمي كار در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا
آييننامه تبصره يك ماده « »7قانون كار سالهاي سال است كه
توسط وزارت كار تنظيم نميشود ،گفت :ماده « »۷قانون كار روح
قانون كار است .اگر اين ماده به درستي اجرا شود ،بسياري از مشكالت
كارگران در حوزه كار حل خواهد شد .عليبيگي ادامه داد :اگر امروز
ميبينيم ۹۵درصد كارگران با قراردادهاي موقت اشتغال به كار دارند،
دليلش بيتوجهي و عدم اجراي صحيح ماده « »7قانون كار است كه
دستخوش تغييرات و اصالح شده است.
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ايرانخودرو همچنان بيش از  2هزار دستگاه
روزانه توليد ميكند

کار و کارگر

رييس كانون آيين شوراهاي اسالمي كار:

شوراهاي اسالمي كار ،بهترين و مستدلترين دليل حقانيت كانون
عالي شوراهاي اسالمي كار براي استرداد اليحه رد آن در كميسيون
اجتماعي مجلس است .بر اين اساس اوليا عليبيگي در نشست
خبري تش��ريح برنامههاي هفته كار و كارگر با بيان اينكه عدهاي
همچنانبرپيشنويس اصالح قانون كار اصراردارند ،خاطرنشانكرد:
اين اعتراضات را پيگيري و نشستهايي را با وزير كار برگزار كرديم.
در همين راستا وزير كار طي نامهاي در تاريخ  ۱۹فروردين  ۹۶به
كميسيون اجتماعي دولت درخواست رسيدگي به اين اليحه را ارائه
كرده است .وي ابراز اميدواري كرد كميسيون اجتماعي دولت در

قائممقام اجرايي ايرانخودرو با اشاره به آتشسوزي شركت كروز:
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فارس -در حالي كه اخيرا خبرهايي مبني بر تعطيلي خطوط توليد زاگرس
خودرو در كانالهاي خبري منتشر شده و برخي رسانهها از تعطيلي اين شركت
خودروسازي با حدود  ۵۰۰كارگر خبر دادند اما به گفته معاون وزير صنعت در
امور صنايع ،اين كارخانه در حال حاضر فعال است و خدمات بدنه و رنگ براي
محصوالت سايپا و پارسخودرو ارائه ميدهد .محسن صالحينيا از مذاكره با چند
شركت خارجي از جمله پروتون براي توليد خودروي جديد در كارخانه زاگرس
خودرو خبر داد و در واكنش به بحثهاي مطرح شده مبني بر تعطيلي كارخانه
زاگرسخودروبروجردتوضيحداد:درسالهايگذشتهمحصوالتشركتپروتون
مالزي در كارخانه زاگرس خودرو توليد ميشد اما از سال  87به بعد توليد اين
محصوالت در زاگرس خودرو متوقف شد .معاون وزير صنعت تصريح كرد :براي
فعال نگه داشتن اين كارخانه ،ارائه خدمات بدنه و رنگ براي شركت پارس خودرو
به زاگرس خودرو سپرده شد و در حال حاضر نيز اين كار ادامه دارد .صالحينيا
گفت هماكنون مذاكراتي با چند شركت مختلف خارجي از جمله پروتون براي
توليد محصول مشترك با زاگرس خودرو در حال انجام است.
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