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از آنجای��ی که به باور رهب��ر انقالب، راه حل 
مش��کالت معیشتی مردم »رونق تولید« است، 
س��ال جاری با همین عنوان از س��وی حضرت 
آیت اهلل خامنه ای نامگذاری شد و دستگاه های 
مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اقدامات قاب��ل توجهی را در همین راس��تا در 
دستور کار قرار دادند. رهبر انقالب بر این عقیده 
اس��ت که اگر تولید راه بیفتد، نه تنها می تواند 
مشکالت معیش��تی را حل کند، بلکه می تواند 
استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین 
کند. همچنین رونق تولید عالوه بر اینکه می تواند 
مشکل اشتغال را برطرف کند، مشکل ارزش پول 
ملی را نیز تا حدود زیادی برطرف خواهد کرد. به 
همین دلیل است که آیت اهلل خامنه ای در ابتدای 
سال جاری اعالم کرد: »به نظر من مساله تولید 
مس��اله محوری امسال است  بنابراین من شعار 

امسال را این قرار دادم: »رونق تولید«.
ب��ر همین اس��اس وزارت صنع��ت، معدن و 

تج��ارت در جهت تحقق رونق تولید در س��الی 
ک��ه به تدبیر مقام معظم رهبری به س��ال رونق 
تولید نامگذاری ش��ده اس��ت، اقدام به تدوین و 
اج��رای 34 برنامه عملیاتی در 7 محور کرد که 
توس��عه صادرات غیر نفتی در صدر آنها قرار دارد 
و تعمیق س��اخت داخل در مسیر خودکفایی و 
همچنین قطع وابستگی از مهم ترین محورهای 
گنجانده شده در این هفت محور است. تفویض 
اختیار در برخی مس��وولیت های ستادی وزارت 
صمت به سازمان   های صمت استانی برای تسریع 
در فرآینده��ای انجام کاره��ا و تالش در جهت 
الکترونیکی کردن اقدامات با راه اندازی سامانه های 
جدید از دیگر اقداماتی است که در راستای حرکت 
در جهت رونق تولید از سوی وزارت صمت مورد 
توجه قرار گرفته است. از این رو طی سال جاری 
باره��ا اقدامات رو به بهب��ود رونق تولید از طرف 
وزارت صمت مورد تمجید مقامات عالی رتبه کشور 

از جمله رهبر انقالب قرار گرفته است.

خبرهای خوبی به گوش می رسد  � 
خرداد  ماه س��ال جاری ب��ود که رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیداری سه ساعته با هزاران 
نف��ر از اس��تادان و اعضای هیات ه��ای علمی 
دانش��گاه ها، با ابراز خرس��ندی از اقدام وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت در اعالم فهرس��ت 
مشکالت و نیازهای این بخش خاطرنشان کردند: 
اکنون نوبت وزارت علوم و دانشگاه هاست که برای 

حل این مسائل وارد میدان شوند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان این مطلب  
افزودن��د: جس��ت وجوی راه ه��ای علمی برای 
»شکس��تن تحریم ها« و »تحقق رونق تولید« 
از مسائلی اس��ت که استادان دانشگاه ها باید با 
اراده محک��م به آنه��ا ورود کنند.حال و بعد از 
گذش��ت چند ماه بار دیگر مقام معظم رهبری 
در جلس��ه خارج فقه 26 شهریور ماه با تحسین 
اقدامات انجام ش��ده وزارت صمت در خصوص 
بهبود وضعی��ت رونق تولید فرمودند: خبرهای 
خوبی هم در زمینه های گوناگون تولید و رونق 

تولید می رسد.
رهب��ر معظم انقالب اس��المی ب��ا توجه به 
پیش بینی ها درب��اره افزایش کارش��کنی های 
بیگان��گان و ضرورت مقابله با این دش��منی ها 
امسال را در ادامه روند نام گذاری سال های قبل 
در جهت حمایت از تولید داخلی، خودکفایی و 
قطع وابس��تگی به سال رونق تولید نام نهاده اند 
و در این راستا فرموده اند که البته به فضل الهی 
در این زمینه حرکتی در بخش های مختلف دیده 
می شود که به نوبه خود نشان دهنده ظرفیت های 

بالقوه در سراسر کشور است.
رهبری فرمودند: غفلت هایی ش��ده اس��ت، 
کوتاهی هایی شده، اما حاال حرکت ها، بحمداهلل 
حرکت های به س��مت اهداف مطلوب اس��ت  و 

ان شاءاهلل اثراتش را بعدا مردم خواهند دید.

»رونق تولید«، راه حل مشکالت معیشتی مردم 

رویکرد راهبرد

رييس كميسيون اقتصادي مجلس:

وضع توليد كشور كامال 
اميدواركننده است

خدا قوت آقای وزیر
رییس کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: خوشبختانه در سایه تالش هاي 
ش��بانه روزي وزیر صمت، امروز با وجود همه 
محدودیت ها خبر هاي دریافتي از تولید کشور 

کامال امیدوارکننده است.
الیاس حضرتي رییس کمیسیون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي با حضور در جلسه اقتصاد 
مقاومتي در وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید 
کرد: باید یك خداقوت جانانه به آقاي رحماني 
به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت بگویم که 
کامال خستگي ناپذیر، پرانرژي و فعاالنه در حال 
خدمت در این حوزه هستند و با حضور مستمر 
در مناطق مختلف کشور از نزدیك مسائل و موارد 

را مورد رصد و تصمیم گیري قرار مي دهند.
وي افزود: این یك نعمت بزرگ اس��ت که 
همزمان با تشدید تحریم ها که تولید کشورمان 
را نشانه گرفته است و همچنین اهمیت رونق 
تولید در این شرایط، شاهد حضور فردي مانند 
ایشان )رحمانی( در راس وزارت صمت هستیم 
که در پیگی��ري امور مرتبط با این وزارتخانه 

کامال جدي و مسووالنه عمل مي  کنند.
حضرت��ي خاطرنش��ان کرد: ب��ا مقاومت و 
برنامه  ری��زي خودمان به اینجا رس��یده ایم و 
باید با دقت بیش��تري در استمرار استراتژي 
اصلي در مقابله با کارش��کني هاي دش��منان 

پیش برویم.

 رونق تولید
 گامی در جهت شکوفایی اقتصاد

   »رونق تولید«، راه حل مشکالت معیشتی مردم 

   حمایت روحانی از خادمین وزارت صمت
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اقدامات جدید وزارت صمت در جهت رونق 
تولید در حالی است که پیش از این نیز در این 
وزارتخانه این موضوع با اهمیت و با جدیت دنبال 
می شد. بر این اساس در دیدار وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با رییس جمهوری که در فروردین ماه 
س��ال جاری صورت گرفت، دکت��ر روحانی در 
جریان اقدامات انجام شده سال 97 قرار گرفت 
و با حمایت از خادمین وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بر تالش شبانه روزی در حل مشکالت 
تولید تاکید کرد. دکتر روحانی افزود: راهی جز 
افزایش و رونق تولید داخلی برای اینکه کشوری 
بخواهد توسعه پیدا کرده و نیازمندی های خود 

را مرتفع کند، وجود ندارد. 

حمایت روحانی از خادمین وزارت صمت 

بر اساس گزارش ارائه شده از سوي معاونت طرح 
و برنام��ه وزارت صمت در پنج ماهه امس��ال صدور 
جواز تاسیس و پروانه بهره برداري صنعتي به ترتیب 
18/4 درصد و 8/4 درصد افزایش داش��ته است که 
این نشانگر تمایل مردم به فعالیت و سرمایه گذاري 

در حوزه تولید و پویایي این بخش است.
در پنج ماهه امسال 10هزار و 526 جواز تاسیس 
صنعتي صادر شد که با توجه به صدور هشت هزار و 
888 جواز صنعتي در مدت مش��ابه سال گذشته با 

افزایش 18/4 در این حوزه روبه رو بودیم.
همچنین پیش بیني اش��تغال جوازهاي صنعتي 
ص��ادر ش��ده در پن��ج ماه��ه امس��ال 18 درصد و 
پیش بیني س��رمایه مجوزه��اي صنعتي صادره نیز 

18/6 درصد افزایش داشته است.
بر این اساس پیش بیني میزان اشتغال جوازهاي 
صنعتي صادر ش��ده در پنج ماهه امسال 244 هزار 
و 529 نفر و این رقم در مدت مش��ابه سال گذشته 

207 هزار و 210 نفر بوده است.
در ح��وزه پروانه ه��اي بهره ب��رداري صنعتي نیز 
مجوزهاي صادره در پنج ماهه امس��ال افزایش 8/4 
درصدي داش��ته است به طوري که در این مدت دو 
ه��زار و 399 مجوز صادر ش��د و این رقم در مدت 

مشابه پارسال دو هزار و 213 مورد بوده است.
اما در حوزه معدن صدور گواهي کش��ف افزایش 
8/9 درصدي داشته است به طوري که در مدت پنج 

ماه 195 فقره گواهي کشف صادر شد و این رقم در 
مدت مشابه پارسال 179 بوده است.

در همین راس��تا میزان سرمایه این گواهي هاي 
کش��ف در پنج ماهه امس��ال 321/9 میلیارد ریال 
بوده که با توجه به رقم 202/3 میلیارد ریالي سال 

گذشته، افزایش 59/1 درصدي داشت.
در ح��وزه تجارت الکترونیك، صدور گواهي هاي 
امضاي الکترونیکي ک��ه از اولویت هاي کاري مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکي وزارت صمت نیز هست 

در پنج ماهه امسال افزایش 51/4 داشته است.
در این مدت 63 هزار و 133 فقره گواهي امضاي 
الکترونیکي صادر ش��د و این رقم در مدت مش��ابه 

پارسال 41 هزار و 686 فقره بوده است.
همچنین در حوزه پروانه بهره برداري نرم افزار نیز 
با افزایش 60 درصدي مواجه بودیم به طوري که در 
پنج ماهه امس��ال هشت پروانه صادر شد و این رقم 

در پنج ماهه پارسال پنج فقره بوده است.
در حوزه صدور جواز خدمات فني و مهندسي در 
پنج ماهه امس��ال 124 فقره صادر شد که با توجه 
به صدور 104 جواز در مدت مشابه پارسال افزایش 

19/2 داشته ایم.
از س��وي دیگ��ر ص��دور ج��واز تاس��یس مرکز 
پژوهش ه��اي صنعت��ي و معدني نی��ز افزایش 50 

درصدي داشته است. 
در این مدت شش جواز صادر شد و این رقم در 

مدت مشابه پارسال چهار مورد بوده است.
در ح��وزه صدور پروانه تحقیق و توس��عه نیز در 
پنج ماهه امس��ال 73 فقره صادر ش��د که با توجه 
به صدور 65 فقره پروانه در مدت مش��ابه پارس��ال، 

افزایش 12/3 درصدي داشت.
كاهش حدود 7 � درصدي واردات 

صادرات قطعي کاالهاي غیرنفتي کش��ور در پنج 
ماهه امس��ال بالغ بر 17 میلیارد و 700 میلیون دالر 
بوده اس��ت که به لحاظ حجمي 60 هزار و 737 تن 

محسوب مي شود.
مبادالت بازرگاني نشان مي دهد میزان صادرات 
قطعي کاالهاي غیرنفتي کش��ور به اس��تثناي نفت 
خام، نفت کوره، نفت سفید و بدون صادرات تجارت 
چمدان��ي بالغ بر 17 میلی��ارد و 700 میلیون دالر 
بوده است که به لحاظ حجمي 60 هزار و 737 تن 

محس��وب مي شود.در مقایس��ه با مدت مشابه سال 
97 افزای��ش 29/86 درصد در وزن و کاهش 9/14 
درصد در ارزش دالري داشته است. همچنین میزان 
واردات کش��ور در این مدت با کاهش 0/11 درصد 
در وزن و 6/83 درصد در ارزش دالري در مقایس��ه 
با مدت مشابه سال 97 به ارقام 17 میلیارد و 739 

میلیون دالر رسیده است.
در پنج ماه نخس��ت سال 98 بیش��ترین میزان 
صادرات کش��ور به مقصد کشور چین با رقمي بالغ 
بر چهار میلیارد و 435 میلیون دالر و سهم 24/91 
درصد عراق با سه میلیارد و 907 میلیون دالر و سهم 
21/95 درص��د ترکیه با دو میلیارد و 470 میلیون 
دالر و س��هم 13/88 درصد امارات متحده عربي با 
یك میلیارد و 667 میلیون دالر و سهم 9/36 درصد 
و کشور افغانستان با 898 میلیون دالر و سهم 5/04 

درصد از کل ارزش صادرات را داشتند.
در این مدت چین با اختصاص رقم چهار میلیارد 
و 286 میلی��ون دالر در جایگاه نخس��ت قرار دارد. 
همچنین کشور امارات با سه میلیارد و 40 میلیون 
دالر و ترکی��ه با دو میلیارد و 218 میلیون دالر به 
ترتیب جایگاه هاي دوم و س��وم را دارا هستند و در 
ادام��ه هند ب��ا یك میلی��ارد و 871 میلیون دالر و 
آلم��ان با 865 میلیون دالر جزو کش��ورهاي عمده 

طرف معامله واردات بودند.

در گزارش عملكرد وزارت صمت مشخص شد
افزايش حدود 20 درصدي صدور جواز تاسيس 

کارنامه
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همزمان با اعمال تحریم ه��اي یکجانبه آمریکا 
اقتصاد کش��ور که مي رفت تا ثبات را تجربه کند با 
چالش هاي مختلفي همراه ش��د به گونه اي که در 
بس��یاري از حوزه ها به وی��ژه صنعت و معدن عدم 
تحقق اهداف توسعه اي و گاها رکود و کاهش تولید 
واحدها را ش��اهد بودیم. موضوعي که در نهایت به 
تغییراتي در کابینه منجر شد و رضا رحماني توانست 

با اتکا بر برنامه ها و استراتژي هاي صنعتي و معدني راي 
اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند. بررسي روند 
اقدام��ات صورت گرفت��ه در خالل تصدي رحماني بر 
کرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد او 
که سابقه قائم مقامي وزارتخانه را نیز در کارنامه کاري 
خود دارد با اشراف کامل بر مسائل و همچنین قبول 
ریسك هاي ناشي از تصمیمات عالوه بر  رفع بسیاري از 
چالش هاي صنایع که به اعتراضات و تجمعات کارکنان 
نیز منجر شده بود توانسته نظر مساعد  نمایندگان را 
نیز  جلب کند به طوري که در جلسه پرسش از وزیر 
نمایندگان نسبت به  تصدي وي در اوج مشکالت در 
این وزارتخانه تاکید داشتند از زماني که رضا رحماني 
به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب ش��ده، 
تحوالت خوبي در بخش صنعت، معدن و تجارت ایجاد 
کرده که از جمله آن مي توان به مقابله جدي با فساد 
در حوزه خ��ودرو، افزایش صادرات، حمایت از کاالي 

ایراني و... اشاره کرد.
رضا رحماني که در مهرماه س��ال گذش��ته با ارائه 
برنامه های��ي از جمله حمایت هدفمند از تولید کاالي 
ایراني، تحقق اصل حمایت هدفمند از تولید و صنایع 
تولیدي و رقابت پذیر کردن بخش صنعت، توجه ویژه 
به تس��هیل تجاري و توس��عه تجارت داخلي ، رعایت 
کیفیت ارائه خدمات بازرگاني و همچنین تنظیم بازار 
با رویکرد آرامش بخشي اجتماعي و اقتصادي، کاهش 
نوسانات بازار و تامین مایحتاج عمومي و اقالم اساسي 
حساس و ضروري به ویژه براي اقشار آسیب پذیر و... از 
سوي رییس جمهوري به عنوان گزینه پیشنهادي براي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي شد، در نهایت 
توانست در اوایل آبان ماه با کسب 203 راي موافق، راي 
اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند و عملکردي از 
خود ارائه دهد که نمایندگان مجلس از ریاست وي در 
این وزارتخانه اظهار خرسندي کنند. نمایندگان مجلس 
در خردادماه سال جاري اعالم کردند که  عملکرد رضا 
رحماني وزیر صنعت، معدن و تجارت در وزارتخانه خوب 
بوده و ادامه این روند هم به نفع ملت خواهد بود و هم 
موجب ارتقاي صنعت، معدن و تجارت کشور مي شود.

مماشاتي در برخورد با خودروسازان ندارم � 
اگرچه از زمان وزارت رحماني، تولید کشور نسبت 
به سال گذشته بیشتر شده و در صنایعي مانند پوشاك، 
صنایع غذایي، ل��وازم خانگي، فوالد، مس و ... با رونق 
مواجه ش��ده ایم و از طرفي با اقدامات مثبتي همچون 
بازگش��ت 1726 واحد به چرخه تولید، افزایش 130 
میلیون تني اس��تخراج معادن ، رشد تولید در فوالد، 
مس و سیمان و همچنین افزایش صادرات غیرنفتي 
روبه رو شدیم، اما از خودرو مي توان به عنوان حوزه اي 
ن��ام برد که از زمان حضور رحماني در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با تحوالت قابل توجهي روبرو شده است. 
در آبان م��اه 1397 که رحماني از مجلس براي وزارت 
صمت راي اعتماد گرفت، حدود یك میلیون و یکصد 
خودرو توسط مردم پیش خرید شده بود و شرکت هاي 
خودروسازي به تعهدات خود عمل نکرده بودند. وزیر 
صمت در آن شرایط و از همان آغاز به کار خود که هر 
روز شاهد تجمع خریداران خودرو در جلوي ساختمان 
س��میه بود، بر اصالح صنعت خودروس��ازي کشور و 
ضرورت عمل خودروس��ازان به تعهدات خود در قبال 
مش��تریان تاکید داش��ت.  وي همواره بر این موضوع 
که هیچ مماش��اتي در برخورد با خودروسازان ندارم، 
با تشکیل کارگروهي دستیار ویژه خود را نیز مسوول 

رسیدگي به وضعیت خودروسازي کرد.
رحماني، 14 اقدام و برنامه مهم و تاثیرگذار را براي 
اصالح صنعت خودرو در دس��تور کار خود قرار داد و 
همواره واگذاري خودروسازان به بخش خصوصي را تنها 
راه نجات صنعت خودرو دانست و در این راستا حرکت 
کرد.  او در این مدت دستورات الزم را به خودروسازان 

جه��ت عدم افزایش قیم��ت خودروهاي پیش فروش 
ش��ده معوق طبق ق��رارداد اولی��ه را داده و در همین 
راستا همچنین دستورات الزم براي اعمال فیلتراسیون 
قوي تر در سیس��تم فروش خودرو خودروسازان را نیز 
جهت رس��یدن خودرو به دست مصرف کننده اعمال 

کرده است.
دستور خودرویي به دو معاونت � 

وزیر صنعت در اردیبهش��ت ماه س��ال جاري  در 
ابالغي به معاون امور صنایع و رییس هیات عامل ایدرو 
بر اس��تفاده از ظرفیت حداکثري سرمایه هاي انساني 
کش��ور براي تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفي و 
وارداتي تاکید کرد. وي در این ابالغ با اش��اره به تاکید 
مقام معظم رهب��ري در حمایت از تولید و نامگذاري 
امسال به عنوان »رونق تولید«، اظهار داشت: ضروري 
اس��ت تا تمام شرکت هاي خودروس��ازي با همکاري 
قطعه سازان، شرکت هاي دانش بنیان، فعاالن اقتصادي، 
ظرفیت هاي دانشگاهي، متخصصان داخلي و جوانان 
خالق نسبت به تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفي 

و وارداتي اقدام کنند.
وي تاکید مي کند: ضروري است تا با فراخوان عمومي 
از طریق رس��انه هاي گروهي نس��بت به اطالع رساني 
جامع جهت استفاده از ظرفیت حداکثري سرمایه هاي 
انساني کشور اقدام الزم انجام شود تا ضمن حمایت از 
صنعتگران و کارگران کشور گام هاي عملي نیز در مقابله 

با جنگ اقتصادي و جلوگیري از خروج ارز برداریم. 
نگاهي به پروژه هاي به بهره برداري رسيده  � 

از جمله پروژه های��ي که از زمان وزارت رحماني 
به بهره برداري رسیده است، مي توان به بهره برداري 
واحد صنعتي نوین چوب و ش��رکت فرآوري نگین 
امالح دریایي خوزس��تان در آبان ماه س��ال گذشته 
اش��اره کرد.  رضا رحماني در مراس��م افتتاح واحد 
صنعتي نوین چوب که با س��رمایه گذاري حدود 15 
میلیارد ریال و 20 میلیون یورو به بهره برداري رسید، 
گفت: در راس��تاي تامین هزینه مردم و با توجه به 
رایج ش��دن بحث شهرنشیني ، سرمایه گذاري ها در 
حوزه تولیدMDF  بیشتر شده است. به گفته وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت در ح��ال حاضر در تولید 
ورقMDF  رتبه 21 را در کش��ور داریم که طبق 
برنامه ریزي ها بنا داریم تا س��ال 1404 به رتبه 12 

در این حوزه برسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در آبان ماه 
سال 97 ، 5 طرح عمراني را در ورزقان افتتاح و کلنگ زني 
کرد.  رحماني  با همراهي استاندار آذربایجان شرقي و 
نماینده مردم ورزقان در مجلس واحد تولید گلوله هاي 
فلزي رول فروج در ش��هرك صنعتي ورزقان را افتتاح 
کرد. وي در جریان سفر یك روزه به شهرستان ورزقان 
که با استقبال گرم مردم این شهرستان همراه بود ابتدا 
با حضور در روس��تاي علي بیگ کندي کلنگ احداث 
شهرك صنعتي و تخصصي مس را زمین زد تا با احداث 
این شهرك زمینه فعالیت صنایع پایین دستي مس در 

شهرستان ورزقان فراهم شود.
بهره ب��رداري همزمان 23 طرح و پروژه ش��رکت 
ش��هرك هاي صنعتي اس��تان و افتتاح واحد تولید 
گلوله هاي فلزي در شهرك صنعتي ورزقان دومین 
برنامه رحماني در معدني ترین شهرستان استان بود. 
وي سپس با حضور در ورودي شهر ورزقان پروژه   هاي 
قطع��ه 1 و 5 بزرگ��راه خواجه – ورزق��ان و تقاطع 
غیرهمسطح ورودي شهر ورزقان را کلنگ زني کرد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراس��م گفت: 
توانس��تیم تحریم ها را مدیریت کنیم چرا که تولید 

روي کار است.
رحماني با تاکید بر نقش معدن در شرایط تحریم 
خاطرنش��ان کرد: معتقدم بخش معدن ش��اه بیت و 
پتانسیل بي بدیل در کش��ورمان است که کمترین 
آس��یب پذیري را در زمان تحریم دارد.   وزیر صمت 
با بیان اینکه رفع خودکفایي در بخش هاي مختلف 
از اولویت هاي وزارت صمت است، اظهار کرد: باتوجه 
به قرارگیري معادن در روس��تاها، ایجاد واحد هاي 
بهره برداري از معادن منجر به توسعه مناطق محروم 
مي ش��ود و بنده معتقدم ب��ا راه اندازي پروژه ذوب و 
ایجاد شهرك صنعتي و تخصصي مس شاهد توسعه 

جهشي ورزقان خواهیم بود.
رحماني همچنین در خرداد ماه سال جاري 2 پروژه 
صنعتي و تولیدي را در ش��هرك صنعتي شهرستان 
قرچك واقع در جنوب شرق استان تهران افتتاح کرد. این 
واحدهاي صنعتي در زمینه تولید بخشي از مواد مورد 
نیاز پوشاك )کشباف( و نیز قطعات اتصالي شیرآالت 

فعالیت دارند.

افتت�اح ش�هرك هاي صنعتي مش�ترك با  � 
كشورهاي همسایه 

در ماه گذشته نیز شاهد این بودیم که  وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در جریان سفر خود به استان مرکزي، با 
حضور در شهرك صنعتي دلیجان، شرکت الیاف پارس 
بافت را مورد بازدید و افتتاح رسمي قرار داد. این شرکت 
با حجم سرمایه گذاري باالي 100 میلیارد تومان توسط 
بخش خصوصي س��اخته شده است و در زمینه تولید 
الیاف کار مي کند.  همچنین مراسم کلنگ زني )آغاز 
عملیات اجرایي( طرح قیر شرکت اسپادانا در دلیجان 

نیز توسط رضا رحماني انجام شد.
از س��وي دیگر  با حضور وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت چندین طرح اقتصادي در اس��تان قم 
افتتاح ش��د. رض��ا رحماني در بازدید از ش��هرك 
صنعتي سلفچگان اس��تان قم، فاز توسعه شرکت 
تولید لوله و پوشش س��لفچگان را مورد افتتاح و 

بهره ب��رداري ق��رار داد.
 ای��ن فاز توس��عه اي ب��ا س��رمایه گذاري 900 
میلی��ارد ریال، توانایي تولید س��الیانه 200 هزار 
تن لوله فوالدي اسپیرال را دارد. با راه اندازي این 
ط��رح، براي 150 نفر به صورت مس��تقیم و براي 
300 نفر به صورت غیرمس��تقیم ایجاد شغل شده 
اس��ت. این وزیر کابینه دولت دوازدهم همچنین 
اعالم کرده اس��ت که  اجراي شهرك هاي صنعتي 
مش��ترك با کشورهاي همسایه نیز در دستور کار 

ای��ن وزارتخان��ه ق��رار دارد.
وزی��ر صنعت همچنین در راس��تاي ارتقاي توان 
تولیدکنندگان داخلي و افزایش رقابت پذیري آنها  از 
زمان وزارت خود تاکنون در جریان افتتاح بسیاري از 
نمایشگاه ها همچون  نمایشگاه »فرصت هاي ساخت 
داخل و رونق تولید« ، نوزدهمین نمایشگاه بین المللي 
صنعت ساختمان،  بیست وهشتمین نمایشگاه فرش 
دستباف ایران، سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست و... 
قرار داش��ته است. بر این اساس به طور کلي به نظر 
مي رسد که با وجود مسوولیت هاي سنگین زیرمجموعه 
وزارت صمت، رحماني توانس��ته از زمان حضور خود 
در این وزارتخانه به عنوان وزیر، خدمات قابل دفاعي 
را ارائه دهد که رضایت بسیاري از واحدهاي صنعتي 

و تولیدي را به دنبال داشته است.

نگاهي به كارنامه يك ساله رضا رحماني در وزارت صمت

ممانعت از بیکاري صنعتگران
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ش��اید کمتر کسی بداند استان اصفهان عالوه بر 
اینکه در حوزه های گردش��گری و صنایع دس��تی از 
اهمیت ویژه ای در س��طح کشور برخوردار است، در 
حوزه صنعتی نیز دارای جایگاه قابل توجهی اس��ت. 
اصفهان یکی از بزرگ ترین شهرهای صنعتی ایران به 
شمار می رود که به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده 
ابریشم از دیر باز محور استراتژیك برای حمل و نقل و 
مبادالت کاال به شمار می رفته و امروز نیز میراث دار 

تجارب صنعت و تجارت گذشتگان است و کاالهای 
بسیاری از این استان به سایر نقاط ایران و جهان صادر 
می شود. بر این اساس اصفهان از دیرباز به عنوان قطب 
صنعتی کشور و یکی از نقاط تعیین کننده و تاثیر گذار 

اقتصادی مطرح بوده است.
 اقتص��اد س��نتی اس��تان اصفه��ان مبتنی بر 
صنایع دستی چون قالی بافی، ابریشم بافی، قلمزنی، 
منبت کاری، زری بافی، خاتم کاری، ملیله دوزی، 
فل��زکاری،  مینیات��ور، س��فالگری، مین��اکاری، 
فیروزه کوبی، نقره س��ازی، کاشی سازی، قلمکاری 
و پول��ك دوزی از صنای��ع زیبای اصفهان اس��ت 
که ام��روزه رونق خوبی نیز در بخش جهانگردی 
دارد. اما نکته قابل تامل در این میان این اس��ت 
ک��ه صنای��ع بزرگی چ��ون ذوب آه��ن، مجتمع 
فوالد مبارکه، پاالیش��گاه، پلی اکریل و همچنین 
کارخانه های متعدد س��رامیك و کاشی س��ازی و 
معادن س��نگ و س��نگبری از علل صنعتی شدن 
و اقتصاد قوی استان محسوب می شود. از صنایع 
دیگر استان که می توان فهرست وار به برخی اشاره 
کرد: ظروف چینی، سرامیك، تولید لوازم خانگی، 
کارخان��ه تولید س��یمان، ورق موج��دار، صنایع 
خودروسازی، صنایع نظامی، صنایع هواپیماسازی، 
س��اخت ل��وازم و تاسیس��ات گازی، صنایع مواد 
غذایی، فرآورده های لبنی، ریسندگی، نساجی و... 
هس��تند. شاید برای ش��ما جالب باشد که بدانید 
فوالد مبارکه اصفهان در حاش��یه ش��هر مبارکه 
مرکز شهرس��تان مبارکه قرار دارد و بزرگ ترین 

مجتمع صنعتی ایران اس��ت. این مجتمع در 75 
کیلومت��ری جنوب غربی اصفه��ان در زمینی به 
وسعت 35 کیلومتر مربع )17 کیلومتر مربع سالن 
تولید( استقرار یافته است. محصوالت این شرکت 
ش��امل کالف و ورق های گرم و سرد، کالف های 
اسیدش��ویی، کالف نوار باریك و تختال است که 
مطابق با اس��تانداردهای بین المللی و ملی فوالد 
است ، محصوالت فوالد مبارکه نیاز صنایع مختلف 

از جمل��ه: صنای��ع خودروس��ازی، لوازم خانگی، 
لوله سازی، مخزن های تحت فشار، تجهیزات فلزی 

سبك و سنگین و... را تامین می کند.

ایجاد 8 � شهرك صنعتی جدید
به گفته مسووالن این استان، 95 درصد صنایع 
استان اصفهان صنایع کوچك و متوسط و 5 درصد 
مانند ذوب آهن و فوالد مبارکه جزو صنایع بزرگ 
هس��تند. نکته جالب توجه اینکه قرار است هشت 
ش��هرك صنعتی جدید در اس��تان اصفهان ایجاد 

شود. در همین خصوص اخیرا مدیرعامل شرکت 
شهرك های صنعتی استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر هشت شهرك صنعتی به مساحت یك هزار 
و 200 هکتار در دس��ت ساخت است و توسعه دو 
هزار هکتاری ش��هرك ها نیز در دستور کار است. 
این در حالی است که شهرك ها و نواحی صنعتی 
کشور فرصت مناس��بی برای استقرار و شکوفایی 

بخش های تولیدی و صنعتی کشور است.

برگزاری نمایشگاه رونق توليد ملی � 
این استان عالوه بر اینکه در حوزه های صنعتی 
نقش قابل توجهی را ایفا می کند، در س��ال جاری 
رویدادهای��ی را در جهت حمای��ت از رونق تولید 

برگزار کرده است.
 بر این اس��اس در راستای تحقق شعار سال و 
حمایت از فعاالن اقتصادی، تولید کننده کاالهای 
داخلی، اصفهان برای نخستین بار در کشور میزبان 

نمایشگاه تخصصی پوشش های ساختمانی بود.
 بر این اس��اس ماه گذشته نخستین نمایشگاه 
رونق تولید ملی و نخستین نمایشگاه پوشش های 
س��اختمانی با حضور مس��ووالن استانی در محل 
برپایی نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان 
گش��ایش یافت و به دنبال آن بیش از 40 شرکت 
و مجموعه بزرگ صنعتی و تولیدی در چهار هزار 
مترمربع فضای نمایشگاهی، دستاوردهای خود را 

ارائه کردند.
اغلب شرکت هایی که در این نمایشگاه شرکت 
کردند، در حوزه های صنعتی، فوالدی، داروسازی، 
کش��اورزی، الستیك س��ازی، فرآورده های نسوز، 
ساخت و تولید لوستر، تولید قطعات خودرو، صنایع 
دفاعی، اپتیك و دانش بنیان فعالیت می کنند و از 
شرکت های پیش��رو در زمینه تولیدات داخلی به 
شمار می روند. شرکت ها و گروه های صنعتی بزرگ 
مانند فوالد مبارکه، ذوب آهن نیز در این نمایشگاه 

حضور داشتند.

در باره ويژگی های اصفهان به عنوان صنعتی ترين استان كشور پس از تهران:

اصفهان قطب صنعتی کشور  

95 � درص��د صنای��ع اس��تان 
اصفهان صنایع کوچک و متوسط و 
5 درصد مانن��د ذوب آهن و فوالد 
مبارکه جزو صنایع بزرگ هستند. 
نکته جالب توجه اینکه قرار است 
هش��ت ش��هرک صنعتی جدید در 

استان اصفهان ایجاد شود
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وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراس��م رونمایی 
از میز ملی نساجی در اصفهان اعالم کرد: برنامه های 
توس��عه صنعت نساجي جلوی قاچاق این مصنوعات 
به کشور را گرفته است به طوري که هم اکنون میزان 
قاچ��اق در این حوزه به کمت��ر از 50 درصد کاهش 

یافته است.
رضا رحماني با بیان این که در چند حوزه از جمله 
زعفران، پوش��اك و لوازم خانگي هوشمند؛ پیشرفت 
محسوسي داشتیم، اظهار داشت: اگرچه پوشاك یکي 
از کاالهاي قاچاق پذیر بوده و کماکان جزو اولین موارد 
قاچاق محس��وب مي شود، اما حداقل در زمان کنوني 

قاچاق این صنعت با افت 50 درصدي مواجه است.
وي با تاکید بر اینکه باید میز ملي توسعه صادرات 
نساجي کشور جدي گرفته شود گفت: صنعت نساجي 
با تاریخ غني به نوعی جزو فرهنگ و آداب و رس��وم 
کشور محسوب می شود و امروز باید آن را احیا کنیم 
بنابراین یکي از برنامه هاي ویژه وزارت صمت توسعه 
نساجي، پوش��اك و کفش است که این مساله را نیز 

جزو اولویت ها قرار دادیم. 
رحماني با اش��اره به آمار صادرات صنعت نساجي 
سال 97 نسبت به سال 96 تصریح کرد: آمارها حاکي 
از افزای��ش صادرات در این بازه زماني بوده اس��ت به 
گون��ه اي که کفپوش 10 درص��د، کفش 25 درصد، 
پارچ��ه 20 درصد و پوش��اك 21 و کاالي خواب 50 
درصد از نظر ارزش افزایش داشتند اما کفش و پوشاك 
و فرش ماشیني از اهمیت ویژه اي برخوردار است که 

خوشبختانه روند افزایشي داشته است.
وي بیان کرد: براس��اس آمار ارائه شده در 5 ماهه 
س��ال جاري صادرات فرش اس��تان اصفهان نشان از 
آن دارد ک��ه باید از فرصت هاي موجود بهتر از پیش 

استفاده کرد.
وي ادامه داد: اراده کشور و برنامه وزارت صمت بر 
این اس��ت که تا سال 1400 بالغ بر 10 میلیارد دالر 
از محل س��اخت داخل انواع صنایع کاهش واردات و 

ارزبری محقق شود. 
رحماني توس��عه صنعت نس��اجي را فرصتي براي 
کشور دانست و خاطرنشان کرد: صنعت نساجي 11 
درص��د از کل صنایع را تش��کیل مي  دهد اما افزایش 
ظرفیت و دستیابي به جایگاه واقعي حائزاهمیت بوده 
و  با توجه به پتانس��یل باالي اصفهان انتظار مي رود 
در راس��تاي توسعه صنعت نساجي ش��اهد اقدامات 

موثرتری باشیم.
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت بیان کرد: تکمیل 
زنجیره پنبه تا پوش��اك در برنامه هاي این وزارتخانه 
قرار گرفته و در این راس��تا ب��راي تامین مواد اولیه و 
همچنی��ن جلوگی��ري از واردات پنبه با وزارت جهاد 
کش��اورزي مذاکرات و برنامه ریزی الزم انجام ش��ده 

است و اقدامات مقتضی در دستور کار است.
وي تصریح کرد: تمامي موارد و مش��کالت صنعت 
پوشاك و نساجي از جمله تامین مواد اولیه قابل حل 
اس��ت چراکه زمینه توسعه صنعت نساجي در کشور 

فراهم است و تنها باید با هماهنگي و همکاري موانع 
را برطرف کرد.

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت بی��ان کرد: تامین 
مواد اولیه قابل حل است و مي توان با کاهش واردات 
در راس��تاي تولید پنبه کار کرد. همچنین مي توان از 
قاچاق جلوگیري کرد اما باید گفت با توجه به شرایط 
کنوني براي نوسازي ماشین آالت راهکارهاي جایگزین 

پیدا کرد.
س�هم باالي اس�تان اصفهان از ميز توسعه  � 

صادرات
ایرج موفق رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان نیز در آیین »رونمایي از میز ملي توسعه 
صادرات نساجي کشور« گفت: 78 میز توسعه صادرات 
کاالیي در کل کشور وجود دارد. از این تعداد 10 میز 
کاالیي متعلق به استان اصفهان بوده که از این لحاظ 

با سهم استان تهران برابري مي کند.
وي با بیان اینکه تعداد واحدهاي نس��اجي در کل 
کش��ور 8050 واحد اس��ت، گفت: 15 درصد از کل 
سرمایه گذاري در صنعت مربوط به این بخش است. 

2212 واحد صنعتي نس��اجي در اصفهان فعالیت 
مي کنند که 25 درصد از کل واحدهاي صنعتي اصفهان 

را دربر مي گیرند.
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
اصفهان با اشاره به مشکالت واحدهاي نساجي اضافه 
کرد: در تالش براي پیگیري  مسائل مربوط به قاچاق 
از طریق میز ملي توسعه صادرات نساجي هستیم تا از 
این طریق به شرکت کنندگان در نمایشگاه هاي تجاري 

معتبر دنیا یارانه تخصیص یابد.
موفق با بیان اینکه نوس��ازي در صنعت نس��اجي 
اجتناب ناپدیر است، اعالم کرد: پیگیر تسهیالت براي 
وارد کردن ماش��ین آالت نساجي و مسائل مربوط به 
تعرفه ها و تبعیض کشورهایي که با تجار ایراني ارتباط 
دارند، هستیم و  و انتظار مي رود مصوباتي براي توسعه 

و رشد این صنعت در این میز ملي شاهد باشیم.
چالش تامين مواد اوليه از پتروشيمي  � 

همچنین در ادامه این مراسم حبیب اهلل شاه کرمي 
رییس انجمن صنایع نساجي استان اصفهان نیز گفت: 
تامین مواد اولیه از طریق پتروشیمي با چالش همراه 
است و بسیاري از مصوبات براي تسهیل گري در این 
زمین��ه رعایت و اجرا نش��ده و حتما در مقطع فعلی 

نیازمند اقدام عاجل تری است. 
وي گفت: باید تخفیفاتی که پتروش��یمي ها برای 
برخی شرکت هاي سایر کشور ها قائل مي شوند براي 
تولیدکنندگان ایراني نیز تخصیص یابد. همچنین ورود 
تمام محصوالت نساجي که امکان تولید آنها در کشور 
فراهم است ، ممنوع  شود زیرا اهرم تعرفه از بین رفته 
و با وجود نرخ  دالر 12هزار توماني  گمرك تعرفه را 
بر اس��اس ارز 4200 توماني دریافت مي کند و از این 

رو احتمال قاچاق افزایش پیدا می کند.
وي افزود: حداکثر مدت عمر ماشین آالت نساجي در 
دنیا، پنج سال است؛ این در حالي است که ماشین آالت 
نس��اجي در ایران نیازمند بازسازی و نوسازی است و 
همچنین تولید پنبه نیازمند فعال سازی تمام ظرفیت 
های موجود اس��ت چرا که ای��ن کاال در تمام دنیا به 
عنوان یك کاالي استراتژیك شناخته مي شود و طالي 

سفید نام دارد.

رییس انجمن صنایع نساجي استان اصفهان گفت: 
امسال به دلیل افزایش سطح زیر کشت، 75 هزار تن 
پنبه کاشته شده است، اما صنعت نساجي 110 هزار 

تن پنبه نیاز دارد.
شاه کرمي گفت: هر کاالیي باید برچسب شاخص 
و دقیق داشته باشد و سپس به کشور وارد شود. باید 
اطالعاتش به صورت دقیق در س��امانه هاي رایانه اي 
ثبت ش��ود تا بتوانی��م کاالهاي قاچ��اق و وارداتي را 

تشخیص دهیم.
وي افزود: امروز بازار نساجی و پوشاك ایران برای 
برخی کشورها جذاب اس��ت در همین راستا و برای 
جلوگیری از واردات و حتی قاچاق، باید برنامه توسعه 

صنعت پوشاك در کشورمان جدی تر دنبال شود. 
ایران تنها پنج درصد کمتر از آمریکا پوشاك مصرف 
مي کند و این نشان مي دهد که به  یك مصرف کننده 
بزرگ پوش��اك تبدیل ش��ده ایم و ضرورت دارد این 

صنعت حمایت ویژه شود. 
شاه کرمي تاکید کرد: باید براي بازسازي و نوسازي 
ماشین آالت صنایع نساجي تسهیالت مناسب و کافي 

در نظر گرفته شود.
الزم به ذکر اس��ت س��ازمان توسعه تجارت ایران، 
میزهاي تخصصي و کش��وري را براس��اس مزیت هر 
استان واگذار مي کند و در همین پیوند تاکنون 10 میز 
تخصصي و صادراتي از جمله صنایع دستي، شیریني 
سنتي، فرش ماشیني، نساجي، روغن صنعتي و طال و 

جواهر به استان اصفهان تفویض شده است. 
نس��اجي به عنوان یك کهن هن��ر در اصفهان، از 
روزگاران دور بستري براي ارائه هنرهاي بومي این خطه 
و به دنبال آن تحرك اقتصادي بوده است، اکنون در 
آستانه احداث شهرك صنایع نساجي، کارشناسان بر 
این باورند رمز توسعه پر شتاب نصف جهان در تار و 
پود نساجي نهفته است به طوري که در بطن تنگناهاي 
اقتصادي فعلي، بهبود وضعیت اشتغال، سرمایه گذاري 

و رونق تولید را به دنبال خواهد داشت.
بررسي ها نشان مي دهد صنایع نساجي ایران قدمتي 

بیش از 100 سال دارد. 
کارشناسان باال بودن توانایي ایجاد اشتغال در این 
بخ��ش را مهمترین مزی��ت آن مي دانند و در همین 
راستا طبق برنامه ریزي هاي انجام شده به زودي کلنگ 
احداث شهرك پوشاك و نساجي با حضور مسووالن 
کشوري در اصفهان به زمین مي خورد تا ظرفیت هاي 

موجود این بخش بیش از پیش شکوفا شود.

رحماني در مراسم رونمايي از ميز نساجي اصفهان 

زمینه توسعه صنعت نساجي در کشور فراهم است

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت  � 
بيان کرد: تکمي��ل زنجيره پنبه تا 
پوشاک در برنامه هاي این وزارتخانه 
قرار گرفته و در این راس��تا براي 
تامين مواد اوليه و همچنين جلوگيري 
از واردات پنب��ه ب��ا وزارت جه��اد 
کشاورزي مذاکرات و برنامه ریزی 
الزم انجام ش��ده است و اقدامات 

مقتضی در دستور کار است
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س��ابقه صنعت نس��اجي ایران به بیش از 
هزار سال قبل مي رسد. صنعتي سودآور که 
بسیاري از مسووالن این بخش درصدد تبدیل 
آن به یکي از بزرگ ترین صنایع ارزآور کشور 
بوده اند و در این راس��تا طي سالیان گذشته 
اقدام��ات زی��ادي را در اس��تان هاي مختلف 
کش��ور انج��ام داده اند. در پي ای��ن اقدامات، 
راه اندازي کارخانجات نساجي در اصفهان آن 
هم نزدیك به 90 س��ال قبل ش��رایطي را به 
وجود آورد که  این شهر به یکي از قطب هاي 
این صنعت در منطقه تبدیل شد تا آنجا که به 
آن لقب »منچستر شرق« دادند. در آن روزگار 
کارخانجات بافندگي یکي از اصلي ترین منابع 
درآمدي مردم اصفهان به شمار مي رفت و در 
کمتر از دو دهه نزدیك به 10 کارخانه بزرگ 
نساجي در این شهر راه اندازي شد.  اما صنعت 
فرش دس��تباف صنعتي است که به نسبت  
سایر صنایع زیرمجموعه نساجي که در استان 
اصفهان راه اندازي شده اند، جایگاه خوبي را به 

خود اختصاص داده است.
در واق��ع یکي از قدیمي ترین، اصیل ترین 
و زیباتری��ن هنرهاي دس��تي اصفهان، بافت 
فرش اس��ت. بافت فرش  دستباف اصفهان از 
سده هاي دور رواج داشته و جزو باسابقه ترین 
فرش هاي بافته موجود است. در زمان صفویه، 
هنر قالیبافي به اوج خود رسید و زمینه براي 
رون��ق آن فراهم ش��د. در این زمان، به دلیل 
آن که اصفهان پایتخت کشور شد، هنرمندان 
زیادي در تمام زمینه ها به این شهر آمدند که 
برخي از آنها اس��اتید فرشبافي بودند. همین 
امر موجب آموزش اف��راد زیاد و رونق فرش 

دستباف اصفهان شد.
فرش هاي دستباف اصفهان، این هنر اصیل 
و سنتي ایران، با استفاده از طرح هاي اسلیمي، 
خطایي، گل هاي شاه عباسي و ترنج که همگي 
الهام گرفته از اماکن تاریخي اصفهان هستند، 
جایگاه خاصي در میان همنوعان خود دارد. 
رنگ هاي موجود در ابنیه شهر اصفهان، همگي 
در فرش هاي بافته ش��ده در این شهر مشهود 
بوده و این شهرها، بهشت کوچکي از طرح و 
رنگ موجود در سطح شهر است. امروزه بیشتر 
نقش قالي هاي جدید اصفهان، طرح لچك و 
ترنج است. اسلیمي هایي که مستقل از ترنج 
مرکزي، با گردش شاخ هاي خمیده، گل هاي 
شاه عباسي را در برمي گیرند. در فرش دستباف 
اصفهان، اغلب از رنگ هاي قرمز، آبي یا نیلي 
روي زمینه اي عاجي رنگ اس��تفاده مي شود. 
همچنین رنگ هاي قرم��ز، آبي و عاجي، در 
فرش هاي مدرن بافته شده، توسط هنرمندان 

این شهر به  کار برده شده است.
نس�اجي را ب�ه جای�گاه س�ابق آن  � 

برمي گردانيم
ام��روزه اصفهان یک��ي از مراکز صنعتي 
مهم کشور اس��ت و قالي دستباف اصفهان 
ش��اهکاري فاخر و مرغوب است که نقش و 
نام آن یاد کاخ هاي باشکوه سالطین را زنده 
مي کند. اما متاس��فانه مش��کالتي همچون 
تحریم ه��اي بین المللی، رک��ود، مالیات بر 
ارزش افزوده ، باال بودن نرخ سود تسهیالت، 
جرائم بانکي و ... باعث شده اند که نساجي 
اصفهان با مش��کالتی مواجه ش��ود و فرش 
دس��تباف ایراني هم برای احیای بازارهاي 
بین المللی خود نیازمند برنامه های جامع 
تری ش��ود.  اگرچه مدی��رکل دفتر صنایع 
نس��اجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و 
تجارت این قول را به صنعتگران این استان 
داده است که نساجي را با توجه به رویکرد 
جدید و حمایت��ی وزارت صمت به جایگاه 
س��ابق آن برگرداند. افسانه محرابي معتقد 
است براي بازگرداندن صنعت نساجي ایران 
به جایگاه اصلي خود باید نمایشگاه هایي در 

سطح بین المللي برگزار شود.

درصد افزایش  صادرات نس�اجی 26 �
یافت

مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوشاك 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت )صمت( با 
اش��اره به رش��د 2 درصد تولید و 26 درصد 
صادرات نس��اجی به خارج از کشور در سال 
1397 گفت: هم اکن��ون هفت هزار و 900 
واحد نس��اجی با 260 هزار نفر در این بخش 

از صنعت کشور فعالیت دارد .
افسانه محرابی در مراسم افتتاحیه دومین 
نمایشگاه تخصصی منسوجات خانگی و آیین 
گشایش س��ومین نمایشگاه تخصصی فرش 
ماش��ینی و موکت اس��تان یزد گفت: دولت 
مصمم است در این ارتباط کسب و کار را برای 

تولیدکنندگان هموار و روان تر کند .
وی با بیان اینکه نساجی در شرایط سخت 
اقتصادی خیلی از کشورها را نجات داد، افزود: 
با توجه به اشتغال باالی این صنعت و ارزآوری 
آن می تواند در این ش��رایط س��خت کشور 
در کاهش تبعات اجتماعی و ایجاد اش��تغال 

تأثیرگذار باشد.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صمت 
با اشاره به برخی مشکالت این صنعت و اتخاذ 
نتیجه برای حل آنها تصریح کرد: برای حل این 
مشکالت مقرر شد با همکاری پنج کمیسیون 
مجلس ، برنامه ای جهت حل این مشکالت به 

شکل قانونی تدوین شود.
محرابی ادامه داد: در ش��رایط ممنوعیت 
ورود برخی کاالها به کش��ور، فرصت خوبی 
برای تولید کنندگان داخلی فراهم ش��د و با 
وجود مش��کالت ، آمار ص��ادرات و تولیدات 

کشور رشد خوبی داشته است.
وی تأمین مواد اولیه را الزمه رشد بیشتر 
تولید و صادرات این بخش از صنعت کش��ور 
عنوان کرد و گف��ت: تصمیمات خوبی برای 
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در 
قالب تفاهم نامه ای به ارزش 21 هزار میلیارد 
تومان از محل تبصره 18 قانون بودجه سال 

1397گرفته شده است. 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی وزارت صمت 
یادآور شد: قرار بود دستورالعمل تفاهم نامه 
مذکورکه نرخ سود آن در مناطق محروم 12 
درصد و در مناطق توس��عه یافته 14 درصد 
اس��ت، امروز از سوی رئیس محترم سازمان 

برنامه و بودجه کشور ابالغ شود.
محرابی افزود: ام��روز بحث بدون انتقال 
ارز به عنوان یکی از مشکالت تولیدکنندگان 
مطرح اس��ت که تا 300 میلی��ون دالر برای 

تأمین مواد اولیه مجوز داریم هرچند که نظر 
وزیر محترم صنعت 500 میلیون دالر است.

وی خبر خوش دیگر را مربوط به کاالهای 
وارداتی ممنوع شده اعالم کرد و اظهار داشت:با 
ممن��وع نم��ودن برخی از کااله��ای نهایی ، 
از خ��روج 1.1 میلی��ارد دالر کاالهای نهایی 
صنعت نساجی و پوشاك و 100 میلیون دالر 

مصنوعات چرمی جلوگیری گردیده  که این 
میزان به طرح های توسعه ای این دو صنعت 
که بخش��ی از امکانات آنها به دلیل مس��ائل 
ارزی با مش��کل مواجه ش��ده بود، تخصیص 
می یاب��د و امیدواریم با وجودی که صندوق 
بین المللی پول ، ش��رایط سال آینده کشور 
را سخت پیش بینی کرده است با اعتماد به 
نف��س ، نتیجه مثبت و متفاوتی با این پیش 

بینی ها را در ایران رقم بزنیم.
مزیت ه�اي س�رمایه گذاري صنعت  � 

نساجي 
مدیرکل صنایع نساجي و پوشاك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت همچنین در جریان 
برگزاري نمایشگاه بین المللي صنعت نساجي، 
پوشاك، منسوجات خانگي و صنایع وابسته 
و همچنین نمایش��گاه چاپ، بس��ته بندي و 
تبلیغات که در بهمن ماه س��ال گذشته بود، 
گفت: در صادرات و تولید نساجي با وجود تمام 
مشکالتي که از ابتداي سال شاهد آن بودیم، 
در بخش تولید حدود 6 درصد، در کل رشته 
فعالیت هاي صنعت نساجي و در صادرات آن 
به صورت وزني 37 درصد و از نظر ارزشي 26 

درصد رشد را شاهد بودیم.
محرابي به مزیت هاي س��رمایه گذاري در 
صنعت نس��اجي اشاره و خاطرنش��ان کرد: 
این صنعت از لحاظ ایجاد اش��تغال و امنیت 
اجتماعي از اهمیت باالیي برخوردار اس��ت. 
وي با اشاره به مشکالت تولیدکنندگان این 
صنعت بیان کرد: تمام دغدغه ما این بوده که 
مشکالت تولیدکنندگان به خصوص در بخش 
تامین مواد اولیه، تکنولوژي روز و منابع انساني 

را حل و فصل کنیم.
مدی��رکل دفت��ر صنایع نس��اجي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با توجه 

به افزایش نرخ ارز و مشکل کمبود نقدینگي، 
وزارت صنع��ت ب��ا س��ازمان برنامه وبودجه 
تفاهمنام��ه اي در رابطه ب��ا تبصره 18 قانون 
بودجه س��ال 97 منعقد کرده اس��ت، تاکید 
کرد: همچنین پیگیر آن خواهیم بود از محل 
این قانون کمبود نقدینگي صنعت نساجي را 

به گونه اي رفع کنیم.

محرابي خاطرنشان کرد: تسهیالت بانکي 
بخش صنعت نس��اجي در قالب س��رمایه در 
گردش، نوس��ازي ماشین آالت و خط تولید، 
اتم��ام طرح هاي نیمه تمام به فعاالن صنعت 
نساجي و پوشاك اختصاص مي یابد که بهره 
بانکي براي صنعتگران مناطق توس��عه یافته 
14 درص��د و مناطق کمترتوس��عه یافته 12 

درصد است.
صنعت قاچاق پذیر � 

 افسانه محرابي همچنین در آیین افتتاح 
رس��مي دوازدهمین نمایش��گاه بین المللي 
صنعت نس��اجي اصفهان در خرداد ماه سال 
جاري  اظهار کرد: صنعت نس��اجي در کشور 
داراي 9 هزار و 800 واحد تولید و 280 هزار 
اشتغال اس��ت. وي افزود: این صنعت با پنج 
درصد سرمایه گذاري در کل کشور، 13 درصد 
اشتغال ایجاد کرده است؛ صنعتگران ما باید به 
مسائلي توجه کنند و مباحث مدیریت مالي، 
به روزرساني ماشین آالت، تولید، تکنولوژي و 
برنامه ریزي را در نظر بگیرند؛ صنعت نساجي 
بسیار قاچاق پذیر است و در این زمینه بسیار 

لطمه دیده است.
 مدیر کل دفتر صنایع نساجي و پوشاك 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعامل 
گمرك براي محدود کردن واردات در مبادي 
نقش موثري در رونق به این صنعت داش��ته 
است؛ تش��کیل کارگروه ساماندهي و ارتقاي 
صنعت کفش، با توجه به پتانس��یل صنعت 
کفش، در این زمینه صنعت چرم بازسازي و 

نوسازي خواهد شد.
محرابي خاطرنش��ان کرد: توس��عه بازار، 
رقابت بیش��تر در صنعت، آخرین تولیدات، 
تکنولوژي دس��تاوردهاي صنعت نساجي از 
جمله مزای��اي بازدید از نمایش��گاه صنعت 
نساجي اصفهان اس��ت؛ این نمایشگاه باعث 
مي شود تا عالقه مندان با این صنعت آشنایي 
پیدا کنند. وي همچنی��ن  مطرح کرد: باید 
نمایشگاهي در سطح بین المللي برگزار شود 
ت��ا ایران را به جایگاه اصلي صنعت نس��اجي 

بازگرداند.
ارائه برنامه هاي تثبيت توليد  � 

در تیرماه س��ال جاري نیز مدیرکل دفتر 
پوشاك و نس��اجي وزارت صمت با اشاره به 
اقدامات انجام شده در مبارزه با قاچاق پوشاك 
و محصوالت نساجي از تهیه و ابالغ برنامه هاي 
تثبی��ت تولید و تکمی��ل ظرفیت هاي خالي 
زنجیره پوشاك خبر داد. افسانه محرابي گفت: 
به منظور ارتقاي توان رقابت پذیري تولیدات 
داخلي، توسط این حوزه، همواره در راستاي 
توس��عه روند فعالیت تولید و تجارت صنایع 
نساجي و پوشاك اقدامات متعددي انجام شده 
است که از آن جمله مي توان به تهیه و ابالغ 
برنامه هاي تثبیت تولید و تکمیل ظرفیت هاي 
خالي زنجیره پوشاك و کفش )تامین سرمایه 
در گردش( و همچنین برنامه توسعه تولید و 
تجارت نساجي و پوشاك در سال رونق تولید 
مبتني ب��ر الزامات و منابع م��ورد نیازجهت 

دستیابي به اهداف مدنظر اشاره کرد.

وي همچین به تکالیف موضوع ماده )13( 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره کرد و 
گفت: آیین نامه اجرایي، جهت شناسنامه دار 
ش��دن کاالها، دس��تورالعمل اجرایي اخذ و 
نصب شناس��ه کاال، گروه کاالیي منسوجات 
و پوشاك در کشور در حال انجام است و به 
همین منظور دوره هاي آموزش��ي متعددي 
براي اطالع رساني به تکالیف قانون ذي نفعان 
و مشموالن گروه کاالیي منسوجات و پوشاك 

در سراسر کشور انجام گرفته است.
مدیرکل دفتر صنایع نس��اجي و پوشاك 
وزارت صمت توضیح داد: اعضاي اصلي ستاد 
مرکزي مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز، به طور 
مدون برنامه اجرایي، پیش��گیرانه و مقابله با 
قاچاق کاالي نس��اجي و پوشاك را در حال 
انجام دارن��د و اقدامات و پیگیري هاي الزم 
در بخش واردات بي رویه و عرضه غیرقانوني 
با محوریت س��تاد انجام گرفته اس��ت. وي 
همچنین  از تش��دید برخورد با متخلفان و 
فعالیت هاي غیرقانوني در حوزه پوش��اك و 

نساجي خبر داد.
صادركنن�ده  هفتمي�ن  ی�ران  ا � 

كفپوش هاي نساجي 
مدی��رکل صنایع نس��اجي، پوش��اك و 
س��لولزي وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
همچنی��ن در ماه گذش��ته اع��الم کرد که 
مطاب��ق آماره��اي بانك اطالعات س��ازمان 
توس��عه صنعتي ملل متحد )یونیدو(، ایران 
هفتمین صادرکننده کفپوش هاي نس��اجي 
ماشیني در سال 2017 بوده است. محرابي 
افزود: این آمار بدون احتساب صادرات فرش 
ماش��یني است و در صورت لحاظ شدن آن، 
ایران مق��ام پنجم برتری��ن صادرکنندگان 
کفپوش هاي نساجي ماشیني را در آن سال 

در اختیار داشته است.
وي بیان کرد:  پارس��ال مجموع صادرات 
ان��واع کفپ��وش نس��اجي ماش��یني )بدون 
احتساب فرش دستباف( 417 میلیون دالر 
بوده اس��ت و این صنعت با قابلیت ارزآوري 
ب��اال، از مهمترین صنایع حوزه نس��اجي و 
پوش��اك اس��ت. محرابي خاطرنش��ان کرد:  
اکن��ون 870 واحد صنعتي در صنعت فرش 
ماشیني کشور به تولید مشغولند و اشتغال 
25 هزار نفري در این صنعت و صنایع وابسته 

آن وجود دارد.
لزوم داخلي سازي صنعت پوشاك � 

ب��ه  محراب��ي همچنی��ن در واکن��ش 
داخلي س��ازي 1/2میلی��ارد دالري صنعت 
پوش��اك تا س��ال 1400 به عن��وان یکي از 
زیرمجموعه هاي مهم صنعت نساجي اعالم 
کرده است که وضعیت برندسازي در کشور 
طي چند س��ال گذش��ته بهتر شده است و  
اکنون بسیاري از برندهاي داخلي، جایگزین 

برندهاي خارجي مي شوند.
 اما همچنان داخلي سازي صنعت پوشاك 
و ممانعت از ورود پوش��اك وارداتي مباحث 
مهمي به ش��مار مي رود.   افس��انه محرابي  
چن��د روز پیش با اش��اره به اینک��ه وزارت 
صمت امسال در برنامه اي راهبردي توسعه 
صنعت پوش��اك را مدنظر قرار داده اس��ت، 
گفت: در این برنامه موضوعاتي چون افزایش 
ظرفیت تولید، تثبیت و تکمیل ظرفیت هاي 
خالي، بازسازي و نوس��ازي واحدها، مطرح 

شده است.
مدی��رکل صنایع نس��اجي، پوش��اك و 
س��لولوزي وزارت صمت با اش��اره به اینکه 
در این برنامه رفع مشکالت صنعت نساجي 
با مس��ائلي چون بررس��ي تامین مواد اولیه 
و تکنولوژي روز، بررس��ي بازار و برندسازي 
کاال مدنظر قرار گرفته اس��ت، گفت: امسال 
برنامه راهبردي پوشاك را تدوین کردیم که 
کل مسائل و راهکارهاي حل مشکالت این 

صنعت را دربر دارد.

استان اصفهان قطب صنعت نساجي کشور
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بومي سازي یکي از مهم ترین محورهایي 
اس��ت که در وزارت صنعت، معدن و 

تجارت با آغاز دور جدید تحریم ها 
مورد توجه قرار گرفته به گونه  اي 

که بر این اس��اس ش��اهد 
ش��کل  گیري واحده��اي 
بومي س��ازي  مختل��ف 
در ش��رکت هاي بزرگ 
صنعتي و معدني بوده ایم. 
در این راس��تا بررسي ها 
نش��ان مي ده��د در 10 

سال گذشته  20 فناوري 
صنعتي بیش��ترین هزینه 

ارزي را براي کشور داشته که 
با اجراي ط��رح تاپ و تعامل با 

دانشگاه ها و شرکت هاي دانش بنیان 
زمینه تولید و بومي سازي این فناوري ها 

فراهم شده است. 
 

به گفته وزیر صنعت،  در س��ال گذشته 
هزار و 726 واحد تولیدي احیا شد و به 

چرخه تولید بازگشت و همچنین در 
زمینه ایجاد و توسعه خوشه هاي 

صنعتي توانستیم 54 خوشه 
کس��ب و کار روس��تایي را 
توس��عه دهیم و فعالیت ها 
را هم بر اساس رشته و هم 
بر اساس استان تقسیم و 

تفکیك کردیم.

حمایت از كاالي ایراني و رونق توليد یكي از اساسي ترین 
راهكارهاي مقابله با تحریم در شرایط بحراني اقتصاد ایران 
اس�ت كه به موجب آن مقام معظم رهبري نيز در آغاز سال 
جاري، »رونق توليد« را به عنوان ش�عار سال جاري انتخاب 
كردن�د. در واقع حمایت از س�اخت و توليد كاالهاي ایراني 
اقدامي است كه مي تواند در جنگ اقتصادي امروز كه به مرور 
تشدید هم مي شود، اقتصاد ایران را از سراشيبي نجات دهد 
و راه را براي توليد كاالهاي صادرات محور و همچنين حضور 
پررنگ تر در بازارهاي بين المللي هموار كند. به همين دليل 
اس�ت كه وزارت صنعت، معدن و تج�ارت در كنار اقدامات 
س�ازنده اي كه از سال گذش�ته تا كنون انجام داده، در سال 
جاري و در راستاي تحقق »رونق توليد« همزمان با تشدید 
تحریم ه�اي بين المللي،  برنامه هایي را نيز در هفت محور و 
34 پروژه تدوین كرده اس�ت. برنامه هایي كه همانند دیگر 
هدفگذاري هاي محقق شده در حوزه توليد، مي تواند تا پایان 
سال جاري تحوالت سازنده اي را در فضاي صنعتي و اقتصادي 

كشور ایجاد كند.

اجراي طرح تاپ در راستاي بومي سازي فناوري هاي صنعتي

بازگشت 1726 واحد به چرخه توليددر سال گذشته

اگرچه رونق تولید در تمام سال ها جزو 
برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و 

تجارت بوده است، اما در سال 98 
با توجه به نامگذاري این سال و 

تاکید مقام معظم رهبري بر 
»رونق تولید« این وزارتخانه 
برنامه ه��اي ویژه اي براي 
دستیابي به این امر مهم 
طراحي کرده است. در این 
خصوص هفت محور در 
زمینه هاي توسعه تولید و 

تعمیق ساخت داخل، توسعه 
ص��ادرات غیرنفتي، توس��عه 

معادن و صنایع معدني، توسعه 
فناوري و شرکت هاي دانش بنیان با 

تغییر رویک��رد از مونتاژکاري به نوآوري، 
مدیریت بازار و س��اماندهي لجستیك تجاري، 

بهبود فضاي کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت و تامین منابع مالي 
و توسعه سرمایه گذاري در اولویت اقدامات قرار گرفته است.

مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچك و 
ش��هرك های صنعتی گفت: امسال 

تاکن��ون نزدیك به 1190 واحد 
صنعت��ی یا به چرخ��ه تولید 

افزایش  بازگشتند یا شامل 
ظرفیت شدند.

مصاحب ب��ا اعالم این 
خب��ر اف��زود: از ابت��دای 
امسال تاکنون 600 واحد 
راکد و غیرفعال مجددا به 
چرخه تولید بازگشتند. او 

ادام��ه داد: همچنین 589 
واح��د تولی��دی نیز ظرفیت 

خود را افزایش داده اند. 

اعالم 7 محور رونق توليد در سال 9۸

احيای 1190 واحد صنعتي  

موفقیت وزارت صمت در تحقق رونق تولید

آغاز اقدامات اصالحي
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برابر آمارهای ش��ش ماهه نخس��ت امسال میزان 
اشتغال پروانه بهره برداری معدنی نسبت به 

دوره مشابه پارسال10.3 درصد افزایش 
نشان می دهد و به رقم 2508 رسید.

در این دوره تعدادگواهی کشف 
صادره شده به 236فقره رسید 
که نس��بت به مدت مشابه 
سال 97رش��د 4 درصدی 
دارد. همچنین تعداد 278 
فقره پروانه بهره برداری در 
شش ماهه98 صادر شده 
که اف��ت 4.1 درصدی در 
مقایس��ه با دوره مشابه در 

سال گذش��ته دارد. سال 97 
تعداد 635 پروانه بهره برداری 

برای استخراج اسمی 26 میلیون 
و532 هزار تن ماده معدنی و اشتغال 5 
هزار و یکصد و سیزده نفر صادر شد. 

بررسی میزان حقوق دولتی وصول شده از معادن در دوره شش 
ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 97.1درصدی 
را نش��ان می دهد و رقم 865.7 میلیارد تومان را ثبت کرد.وزارت 
صنع��ت در ارتباط با عملکرد س��ال 97 در زمین��ه حقوق دولتی 
وصول شده از معادن رقم هفت میلیون و 518 هزار میلیون ریال 
)7518056.5میلی��ون ریال ( را ثبت کرده و در توضیح آن آورده  
که این رقم مربوط به وصول شده از 31 سازمان صنعت ،معدن و 
تجارت استانی است و در واقع کل حقوق دولتی واریزی به خزانه 
با احتس��اب هلدینگ ایمیدرو رقم 12 میلیون و 385 هزار و 532 

میلیون ریال )12385532 میلیون ریال ( است.

با وجود تش��دید تحریم ها در شش 
ماهه اول امس��ال نسبت به مدت 

مشابه س��ال گذشته، صادرات 
غیر نفتی کشور 22.5 درصد 
افزایش داشته است. صادرات 
معدن و صنایع معدنی در 
ش��ش ماهه نخست سال 
ج��اری ح��دود 14 درصد 

رشد داشته است.

وزارت صنعت و معدن و تجارت  در گزارش آماری خود 
به مرور عملک��رد بخش معدن و صنایع معدنی 

درشش ماهه نخست امسال پرداخته و از 
رش��د تولید در زمینه فوالد ، مس ، و 

سیمان در مقایسه با مدت مشابه  
پارس��ال خبر داده است .تولید 

فوالد میانی )خام (درش��ش  
ماهه  امسال به 13.1میلیون 
تن رسیده که در مقایسه با 
مدت مش��ابه پارسال رشد 
9.5 درصدی را ثبت کرد. 
و ع��الوه بر این مس هم با 
افزایش 15.9درصدی نسبت 
به ش��ش ماهه ابتدایی سال 

گذش��ته ب��ه 133.9 هزار تن 
رسیده ، همچنین تولیدکنندگان 

س��یمان نیز در دوره ای��ن گزارش، 
با رش��د عملکرد5.1 درصدی در شش 

ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه 
پارس��ال ، تولید خود را در مجموع 31 میلیون تن به 

ثبت رساندند.

رشد توليد در فوالد ،مس و سيمان  رشد 4 درصدی گواهی کشف 

 طي ماه هاي گذش��ته اقدام��ات اصالحي در 
حوزه خودرو  باعث شده منافع عده زیادي 

از دالالن و رانت خواران به خطر بیفتد. 
هی��چ یك از افراد بازداشت ش��ده 

مدی��ران منص��وب رحمان��ی 
نبوده ان��د اما او ت��الش دارد 
تا ابتکار عم��ل را از دالالن 

سلب کند.
از زماني که او به وزارت 
صمت آمد هر روز ش��اهد 
برگزاري تجمعات اعتراضي 
در برابر وزارتخانه از س��وي 
خریداران خودرو بود که این 

موضوع اکن��ون تا حد زیادي 
کنترل شده است.

شروع اقدامات اصالحي  در حوزه خودرو

رشد  97  درصدی وصول حقوق دولتی 

رشد 22.5 درصدی وزن صادرات غير نفتی
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16 ماه است که در یك جنگ تمام عیار 
اقتصادي قرار داریم و با وجود این وضعیت، 
نهضت س��اخت داخل آغاز ش��ده و یکي از 
برنامه ه��اي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تحقق کاهش واردات 10 میلیارد دالري تا 

سال 1400 خواهد بود.
رضا رحماني در آیین تجلیل از واحدهاي 
نمون��ه صنعت و معدن اس��تان اصفهان با 
گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدا به ویژه 
ش��هداي اس��تان اصفهان در آستانه هفته 
دفاع مقدس و تبریك بازگشایي مدارس و 
دانشگاه ها بیان کرد: افتتاح کارگو ترمینال 
فرودگاه شهید بهش��تي را داشتیم که کار 
ارزش��مندي بود و روي موض��وع صادرات 
تاثی��ر بس��زایي خواهد داش��ت و میز ملي 
توسعه صنایع نساجي را نیز برگزار کردیم.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
اینک��ه جمع بندي م��وارد مطروحه در این 
جلس��ه براي پیگیري مورد اس��تفاده قرار 
مي گیرد، گفت: نباید سیاه و سفید به مسائل 
نگاه کرد. مشکالت همیشه بوده و در مقابل 
توانمندي ها و پتانس��یل ها هم البته وجود 
دارد و بین این دو باید نقطه بهینه را براي 

حل مسائل و اصالح امور بیابیم.
رحماني با اعالم اینکه استان اصفهان یك 
قطب صنعت کشور است، افزود: اگر بتوانیم 
تصمیماتي بگیریم که فقط مختص صنعت 
اصفهان باشد و مسائل این استان رفع شود 
در واقع مسائل و مشکالت حدود 12 درصد 

از صنعت کشور حل شده است.
16 � م�اه اس�ت ك�ه در ی�ك جنگ 

تمام عيار اقتصادي قرار داریم
او با تاکید بر اینکه باید براي حل مسائل 
به یك فهم مش��ترك رس��ید، اضافه کرد: 
یادمان نرود که 16 ماه است در یك جنگ 
تمام عیار اقتصادي قرار داریم و دش��منان 
هوش��مندانه تحریم هاي ناجوانمردانه اي را 

براي صنعت و معدن کشور انجام داده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
دشمن براي تعطیلي کارخانجات تا در آخر 
اس��فند 97 نقشه کشیده بود، گفت: برخي 
پیش بیني هاي آنها براي انتخاب تحریم ها نیز 
البته بر اساس وضعیت ما بوده است، مثال در 
فوالد به نسبه خودکفا هستیم، اما الکترود 
گرافیت��ي ما وارداتي ب��ود که به حمداهلل با 
تدبیر انجام شده از این مرحله عبور کردیم 
و مثال در همین الکترود گرافیتي باالي دو 

تن ذخیره داریم.
پيروزي در جنگ اقتصادي  � 

رحماني در ادامه تصریح کرد: همان گونه 
که در جنگ با دش��من رزمندگان ما پیروز 
شدند از این جنگ اقتصادي هم پیروزمندانه 
بیرون آمدیم و نگذاش��تیم کارخانجات ما 

تعطیل شوند.
او با اش��اره به اینکه البته مشکالت هم 
وجود دارد، گفت: مشکالت را باید رفع کنیم 
و در همین مدت مصوبات بسیاري از مجلس 
و دولت و س��ران قوه در حوزه هاي مختلف 
تولی��د و صنعت و مع��دن و بازار گرفتیم و 

پیشنهادات الزم را هم ارائه دادیم.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره 
به پتانس��یل هاي موجود کش��ور یادآوري 
کرد: در همین نمایش��گاه فرش ماش��یني 
توانمندي ه��اي خوب��ي که قاب��ل رقابت با 
دنیاس��ت، ارائه شد و باید از این ظرفیت ها 
به نحو احس��ن استفاده شود و با رفع موانع 
ص��ادرات را افزایش دهیم.رحماني با تاکید 
بر اینکه ص��ادرات در برخي حوزه ها مانند 
صنایع دس��تي باید چندبرابر شود، تصریح 
کرد: این ارزش افزوده ناش��ي از هنر دست 
هنرمند ایراني است و اینجا بحث مواد اولیه 
نیست که بگوییم شامل تحریم شده است.  
ضمن آنکه طبق پیش بیني ها تا آخر س��ال 
فاز یك خط مونتاژ کارخانه الکترود گرافیتي 

افتتاح مي شود.
او گفت: در برخ��ي حوزه ها که نیازمند 
مواد اولیه هس��تیم و تحریم روي آن حوزه 
تاثیر دارد مانند همی��ن الکترود گرافیتي، 
شروع کردیم و برنامه مفصلي براي راه اندازي 
کارخانه و خودکفایي داریم با پیش بیني هاي 
انجام شده تا آخر سال فاز یك خط مونتاژ 

آن را افتتاح مي کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
گزارش ارائه ش��ده توسط بانك مرکزي در 
جلس��ه هفته اخیر دولت بیان کرد: در این 
گزارش مشخص شد که رشد منفي 9 گروه 
صنعت در سه ماهه چهارم سال 97 به صفر 
در س��ه ماهه اول امسال رسید و این نشان 
مي دهد که نقشه دش��منان براي تعطیلي 

کارخانجات با شکست مواجه شد.
دستيابي به رشد اقتصادي مثبت  � 

رحماني با اشاره به آمار ارائه شده از سوي 
بان��ك جهاني گفت: ای��ن بانك پیش بیني 
کرده که درصد منفي رشد اقتصادي کشور 

امسال کاهش مي یابد و سال آینده به رشد 
اقتصادي مثبت دست خواهیم یافت.

او با تاکی��د بر اینکه مانند همان جنگ 
هش��ت ساله به وضعیت موجود نگاه کنیم، 
تصریح کرد: این روحیه باید در حوزه اقتصاد 
و تولید بیاید و امسال ما هفت محور کاري 
براي خود تعریف کردیم که توسعه و تعمیق 
ساخت داخل یکي از آنهاست که ذیل آن 10 
برنامه داریم که یکي از آنها نهضت ساخت 

داخل است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
سیاست ما این است هر کاالیي که در داخل 
تولید مي ش��ود را نگذاریم وارد شود، گفت: 
کل کدهاي تعرفه واردات ما هشت هزار کد 
است که البته دو هزار کد در کشور کاربردي 

ندارد و از ش��ش هزار ک��د تعرفه باقیمانده 
واردات حدود یك هزار و 500 کد را به جهت 
حمایت از تولید داخل ممنوع اعالم کردیم و 

جلوي واردات بي رویه را گرفتیم.
نهضت ساخت داخلی � 

رحماني با اش��اره به برگزاري نمایشگاه 
ساخت داخل براي اولین بار، بیان کرد: یکي 
از برنامه هاي ما براي ساخت داخل این است 
که 10 میلیارد دالر واردات را تا سال 1400 

مي خواهیم ساخت داخل کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه   
یك شرکت دانش بنیان براي اولین بار براي 
س��اخت مودم اعالم آمادگي ک��رد، افزود: 
ای��ن موضوعات باید به خوبي در رس��انه ها 
پرررن��گ ش��ود و مقام معظ��م رهبري نیز 
روي موضوعات ساخت داخل تاکید دارند.
رحماني همچنین با تشریح برخي جزئیات 
برنامه داخلي سازي 10 میلیارد دالر واردات، 
اضافه کرد: یك میلیارد و 200 میلیون دالر 
مربوط به داخلي س��ازي نساجي و پوشاك 
و چ��رم اس��ت، 500 میلی��ون دالر مربوط 
به محصوالت س��لولزي، صنایع معدني دو 
میلی��ارد و 400 میلیون دالر، لوازم خانگي 
650 میلیون دالر، صنایع خودرو و قطعات 
وابس��ته یك میلی��ارد و 400 میلیون دالر 
است.او ادامه داد: براي داخلي سازي این 10 
میلیارد دالر واردات باید چهار میلیارد دالر 
هزینه )در واقع سرمایه گذاري( انجام شود 
تا کش��ور از واردات این محصوالت بي نیاز 
ش��ود.وزیر صنعت، مع��دن و تجارت اضافه 
کرد: داخلي سازي برخي مواد مانند آلومینا، 
الکترود گرافیتي، الستیك سنگین )که 70 
درص��د از طریق واردات تامین مي ش��ود(، 
پوش��اك و پارچه و چادر مش��کي )که یك 
کاالي فرهنگي محسوب مي شود، اما حدود 
80 تا 90 درصد وابسته به واردات است( به 
یك دلیلي براي کش��ور مهم است که باید 

پاي کار بیاییم.
رحماني با تاکید بر اینکه نهضت ساخت 
داخل با کار معمولي حل نمي ش��ود، بیان 
کرد: پنج واحد الس��تیك سنگین از 10 تا 
90 درص��د در حال اجرا داریم و فقط الزم 
است دو هزار میلیارد تومان با 250 میلیون 
یورو سرمایه گذاري انجام شود تا کشور در 

این حوزه بي نیاز شود.
او ب��ا تاکید بر ضرورت ورود انجمن ها و 
تش��کل هاي بخش خصوصي به این حوزه 
گف��ت: انجمن ه��ا هر جا تواف��ق کردند ما 
آمادگي داریم به شرط پذیرش مسوولیت، 
اختیارات م��ان را به آنه��ا تفویض کنیم تا 

خودشان پاي کار بیایند.

صادرات پيشران توليد خواهد بود � 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت با اعالم 
اینکه امسال صادرات پیشران تولید خواهد 
ب��ود، افزود: براي حل مش��کالت اقتصادي 
کشور براساس فرمایشات مقام معظم رهبري 
باید تولید ملي جدي گرفته شود و امسال 

صادرات خیلي مهم است.
رحماني، اولویت صادرات را به کشورهاي 
همس��ایه دانست و افزود: اما صادرات نباید 
مایحت��اج ضروري و روزمره مردم باش��د و 
این نکته باید مورد توجه واقع ش��ود و باید 
ص��ادرات از کاالهاي مازاد تولیدي کش��ور 

انجام شود.
او ادام��ه داد: برخ��ي جاه��ا و مواقع که 
ممنوعیت موقت ب��راي صادرات محصولي 
ایجاد مي کنیم به این خاطر است که زندگي 
و معیش��ت و تامین مایحت��اج مردم براي 
ما مهم اس��ت و اس��م این را نباید تغییرات 

مداوم بگذاریم.
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با تاکید 
بر ضرورت صادرات کاالي باکیفیت تصریح 
کرد: ص��ادرات نکنیم بهتر اس��ت تا اینکه 
بیاییم و کاالي غیرکیفي را صادر کنیم که 
آبروي کش��ور را زیر س��وال ببرد و من این 
موضوع را همیش��ه و هم��ه جا مورد تاکید 
قرار داده ام و دستگاه هاي ذي ربط رسیدگي 
به این موضوع را مدنظر داشته باشند و در 

اولویت قرار دهند.
مواد اوليه باید به دست توليدكننده  � 

واقعي برسد
رحماني با بیان اینک��ه وظیفه داریم از 
تولید و تولیدکنن��ده حمایت کنیم، گفت: 
وظیفه داریم م��واد اولیه تولیدکننده را به 
دستش برس��انیم و اگر مواد به اندازه همه 
داشتیم به همه مي دهیم ولي اگر به اندازه 
کافي نداش��تیم مواد اولیه را به عدالت باید 
تقسیم کنیم و مواد اولیه باید فقط به دست 
تولیدکننده واقعي برسد که خود انجمن ها 
باید براي توزیع درست پاي کار بیایند.او با 
اشاره به برنامه هاي وزارتخانه در حوزه اصالح 
صنعت خودرو بیان کرد: رابطه خودروس��از 
و قطعه س��از را ش��روع به اص��الح کردیم، 
قطعه ساز سرمایه ماست و اگر یك مدیر در 
خودروس��ازي تغییر کند نباید قطعه سازان 

هم تغییر کنند.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره 
به پیوستن کشورمان به اوراسیا گفت: این 
یك فرصت صادراتي براي کشورمان است 
و تشکل هاي صادراتي استان اصفهان از این 

فرصت استفاده کنند.

وزير صمت در آيين تجليل از واحدهاي نمونه صنعت و معدن استان اصفهان:

واردات 10 میلیاردی به  سرمایه گذاري 4 میلیارد دالري نیازمند است 
 

کاهش

16 � ماه است که در یک جنگ 
تمام عيار اقتصادي قرار داریم 
و با وجود این وضعيت، نهضت 
ساخت داخل آغاز شده و یکي از 
برنامه هاي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تحقق کاهش واردات 
10 ميليارد دالري تا سال 1400 

خواهد بود



11 info@jahanesanat. ir
سال شانزدهم   چهارشنبه   1 آبان 1398 

ب��ه تازگي گام دوم خط تولید فیلم هاي تخصصي 
پلي پروپیلن ) bopp( و کاغذ مصنوعي توس��ط وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در شرکت سپهر پلیمر مبارکه 
به بهره برداري رسید. این در حالي است که گام نخست 
خط تولید فیلم تخصصي و کاغذ مصنوعي شرکت سپهر 
پلیمر سپاهان در شهرك صنعتي سه راهي مبارکه سال 
96 با سرمایه گذاري هزار و 538 میلیارد ریال و ظرفیت 
سه هزار و 800 تن و اشتغالزایي براي 146 نفر راه اندازي 
شد.در سفر رضا رحماني وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
استان اصفهان،  از گام دوم این خط تولیدي بهره برداري 
شد که براي 220 نفر اشتغالزایي مي کند.بر همین اساس 
مدیرعامل شرکت سپهر پلیمر درباره این خط تولیدي 
گفت: براي این خط 30 میلیون یورو سرمایه گذاري ارزي 

و دو هزار و 300 میلیارد ریال سرمایه گذاري ریالي انجام 
شده است. اکبر تاکي افزود: راه اندازي خط تولید فیلم هاي 
تخصصي پلي پروپیلن و کاغذ مصنوعي 10 میلیون دالر 
ارزآوري براي کش��ور به دنبال دارد و از واردات این نوع 
محصول به کشور جلوگیري خواهد شد.گفتني است 
شرکت سپهر پلیمر تولیدکننده فیلم پلي استر، فیلم 
سي سي پي، فیلم پلي آمید و کاغذ مصنوعي در سه راهي 
شهرستان مبارکه در غرب اصفهان واقع است. بر این 
اس��اس در سفري که وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
همراه وزیر راه وشهرس��ازي به منظور بازدید و افتتاح 
ش��ماري از طرح هاي صنعت��ي و عمراني به اصفهان 
انج��ام دادند، گام دوم خط تولید این ش��رکت نیز به 

بهره برداري رسید.

همزمان با س��ومین روز از هفته دفاع 
مقدس و به منظور یادآوري رشادت ها و 
حماسه هاي شهدا ، رزمندگان و ایثارگران 
در سال هاي دفاع مقدس و همچنین ارج 
نهادن به فداکاري هاي ش��هداي وطن ، 
مدافعان حرم و امنیت، صبحگاه مشترك 
فرهنگي ، رزمي فوالدم��ردان ذوب آهن 
اصفهان همچون س��ال هاي گذش��ته با 
حض��ور جمع��ي از مس��ووالن نهادهاي 
دولتي ، نظامي و انتظامي استان اصفهان ، 
واحد هایي از نیروهاي نظامي و انتظامي 
مس��تقر در منطقه ، مدیران ، بسیجیان و 
دیگر کارکنان و مجاهدان جبهه صنعت 
و جمعي از خانواده هاي معظم ش��هدا و 
ایثارگران از سوي ستاد برگزاري مراسم 
هفت��ه دفاع مقدس ذوب آهن اصفهان با 
نگاهي ویژه به تبیین حماسي نقش مهم 
ذوب آهن اصفهان در دوران دفاع مقدس 
و در قالب اج��راي برنامه هاي هنري ، با 
محوریت حوزه مقاومت بس��یج ش��هید 
تندگویان در محل یادمان شهداي گمنام 
این شرکت برگزار شد و نسبت به تمثال 
سرداران ش��هید و 286 شهید گرانقدر 

ذوب آهن اصفهان اداي احترام شد.
فش�ار حداكثري دش�من بيانگر  � 
موفقي�ت نظ�ام در تحق�ق اهداف 

است
در این مراسم امیر سرتیپ احمدرضا 

پوردس��تان رییس مرکز مطالعات ارتش 
جمهوري اس��المي ایران و یادگار دوران 
دفاع مقدس در آیین مذکور طي سخناني 
ضمن تبریك و گرامیداش��ت هفته دفاع 
مقدس به ایام محرم و ش��هادت حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( و شهداي پرافتخار 
کربال و ایام اس��ارت اهل بیت )ع( اشاره 
ک��رد و از رش��ادت ها و مظلومیت ه��اي 
حض��رت زین��ب )ع( و کاروان اس��راي 
کربال س��خن گفت. وي بیانات حضرت 
زین��ب )س( در برابر یزید و ش��امیان را 
بیانگ��ر نگاه متعالي او به حوادث کربال و 
رسالت زینبي شیعیان در آینده دانست 
و افزود: 286 شهید ذوب آهن و همه ما 
در راه ام��ام حس��ین )ع( و براي اعتالي 
اس��الم و انقالب حرک��ت کرده ایم. امیر 
سرتیپ احمدرضا پوردس��تان در ادامه 
به ذکر خاطرات کلي خود از س��ال هاي 
دفاع مقدس و توطئه هاي دشمن و نقش 
نیروهاي مختلف در این مبارزه بي امان و 
خصوصا نقش مردم و فرماندهان معروف 
و ب��روز امدادهاي غیب��ي در این زمینه 
پرداخ��ت. وي افزود: فش��ار حداکثري 
دش��من بیانگ��ر موفقیت مل��ت و نظام 
ما در رس��یدن به اه��داف و آرمان هاي 
انقالبي اس��ت.وي با اشاره به بیانیه گام 
دوم انقالب اس��المي توسط مقام معظم 
رهبري ، آمریکا و سیاست هاي جهاني او 

را رو به افول دانس��ت و افزود: توکل به 
خ��دا، اتحاد و همدل��ي، صبر و مقاومت 
و تبعیت از والیت و رهبري راهگش��اي 
تداوم پیروزي ها و موفقیت ملت ایران و 
به تبع آن پیروزي دیگر مس��لمانان در 

جهان اسالم و اعراب است.
تالش براي تحقق رونق توليد در  � 

ذوب آهن اصفهان
همچنی��ن در ای��ن مراس��م مهرداد 
توالییان معاون بهره ب��رداري ذوب آهن 
اصفهان به نیابت از مدیریت عالي شرکت 
در س��خنان کوتاهي ضمن گرامیداشت 
ی��اد و خاطره ش��هداي دف��اع مقدس و 
ذوب آه��ن اصفهان یادآور ش��د: همواره 
مدیون حماس��ه آفریني هاي رزمندگان، 

ش��هدا و ایثارگران و خانوادهاي محترم 
ش��ان بوده و از خ��دا مي خواهیم که ما 
را در ایفاي رس��الت خود، پاس��داري از 
حرمت خون شهداي انقالب و پیشرفت 
در جبه��ه صنعت و تولی��د کمك کند. 
وي با اش��اره به تاری��خ صنعت فوالد در 
کش��ور تصریح ک��رد: ذوب آهن اصفهان 
در بیش از نیم قرن قبل به منظور ایجاد 
اش��تغال ، تولید ف��والد و تربیت نیروي 
فع��ال صنعتي ش��روع به کار ک��رد و با 
وجود خروج کارشناسان خارجي ، بعد از 
پیروزي انقالب اسالمي به موفقیت هاي 
خود ادامه داده و در حال حاضر ش��ش 
برابر زمان تاسیس خود به تولید مشغول 
است. وي افزود: همکاران ذوب آهني در 

طول دفاع مقدس و دوران بازس��ازي و 
زمان حاضر نیز پوالدمردان این شرکت 
در انج��ام وظیفه خود به عنوان رزمنده 
جبهه هاي جن��گ و رزمنده جبهه هاي 
تولید به عن��وان خط اول جبهه صنعت 
و اقتصاد مقاومتي فعال و پیش��تاز بوده 
و خواهند بود و در این راه 286 ش��هید 
واالمقام تقدیم انقالب اسالمي کرده اند. 
وي افزود: در س��ال جاري که به عنوان 
س��ال رونق تولید نامگذاري شده است ، 
سعي کرده ایم این شعار را محقق کرده 
و در این راه تولید انواع محصوالت جدید 
از جمله تس��مه هاي صنعت��ي وتحویل 
اولین محموله ریل قطار شهري را پشت 

سر نهاده ایم.
 مهن��دس توالیی��ان در پایان یادآور 
ش��د: ذوب آهن اصفهان با تولید و ثبت 
رکورده��اي جدید درجهت رونق تولید ، 
لبیك گوي رهبر معظم انقالب حضرت 

آیت اهلل خامنه اي خواهد بود. 
همچنین در پایان این مراس��م ضمن 
اج��راي برنامه هاي مختل��ف فرهنگي و 
ورزش��ي از خانواده هشت شهید، جانباز 
و ایثارگر دف��اع مقدس و مدافعان حرم 
تجلیل ش��د و شرکت کنندگان با حضور 
بر س��ر مزار دو ش��هید گمنام ش��رکت 
ذوب آه��ن اصفهان با آرمان هاي ش��هدا 

تجدید میثاق کردند.

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: 
در جنگ اقتص��ادي نقش فوالد مبارکه 

بسیار مهم است
 رض��ا رحمان��ي در بازدی��د از فوالد 
مبارکه اصفهان با قدرداني از روند رشد 
فوالد مبارکه و تالش هاي این ش��رکت 
در اس��تفاده از ت��وان داخل��ي و ارتقاي 
آن در راس��تاي رونق تولید کشور گفت: 
متخصصان جوان با تکیه  بر فناوري هاي 
نوین، ظرفیت هاي بسیار قابل توجهي را 
ایجاد مي کنند و در این راس��تا تسهیل 
روند تولید و رفع موانع در صنعت فوالد 
از اولویت هاي وزارت صمت را تش��کیل 
مي دهد. وي گفت: رهبر معظم انقالب در 

دیدار نخبگان و اساتید دانشگاهي کشور 
با ایشان درخصوص ساخت داخل نکاتي 
را فرمودند و از همان روز، وزارت صمت 
و وزارت عل��وم با ت��وان و انگیزه جدید 

حرکت هایي را آغاز کردند.
رحماني اضافه ک��رد: همه ما باید باور 
کنیم که »مي توانی��م« و این خودباوري 
همان چیزي است که همواره در فرمایشات 
موک��د امام راحل و مق��ام معظم رهبري 
ب��وده و هس��ت و م��ا بای��د در جهت آن 

حرکت کنیم.
وزیر صمت تاکید کرد: کشور ما داراي 
موقعیتي اس��تراتژیك و بهره مند از منابع 
طبیعي و انس��اني قابل توجهي است. اگر 

صنعت و تولید فعال باشد، آثارش فراگیر 
خواهد ش��د. راهکار اساس��ي حل مسائل 

کشورمان هم همین است.
وي اف��زود: نمود اقتص��اد مقاومتي و 
شرکت هاي دانش بنیان و حتي بهره وري 
دس��تگاه هاي دیگر در روند تولید مشهود 

است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره 
ب��ه کارکرد موثر تولید در عملکرد س��ایر 
دستگاه هاي دولتي گفت: اگر تولید رونق 
بگیرد، اشتغال ایجاد مي شود و موضوعاتي 
مانند مالیات و روابط کارگر و کارفرما نمود 

بیشتري خواهد داشت.
رحماني با عن��وان اینکه صنعت براي 

توسعه واقعي به دو بال فناوري و صادرات 
نی��از دارد، افزود: امس��ال روحیه جدید، 
انگیزه، ش��ور و اراده ج��دي و جهادي در 
بخش تولید و صنعت پدید آمده که باید 

تقویت ش��ود که در این راستا شش هزار 
واحد فن��اور در پارك هاي علم و فناوري 

کشور مستقر شده اند .

وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد
نقش مهم فوالد مباركه در جنگ اقتصادي

فوالد

گام دوم خط تولید سپهر پلیمر اصفهان به بهره برداري رسید

اشتغالزایي براي 220 نفر 

 همزمان با گراميداشت هفته دفاع مقدس صورت گرفت

رونمایي از یادمان شهداي ذوب آهن اصفهان



12info@jahanesanat. ir
سال شانزدهم   چهارشنبه   1 آبان 1398 

تفاهمنامه تامین ریل قطارهاي شهري و 
بین شهري و نخستین محموله تحویل ریل 
قطارهاي پرسرعت تولید ذوب آهن اصفهان 
به شرکت س��اخت و توس��عه زیربناهاي 
حمل ونقل کشور با حضور وزیران صنعت، 
معدن و تج��ارت و راه وشهرس��ازي امضا 
ش��د. از ای��ن رو  با حض��ور رحماني، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و اس��المي و وزیر 
راه وشهرس��ازي به طور رسمي، نخستین 
محمول��ه ریل قطارهاي پرس��رعت تولید 
ذوب آهن اصفهان به ش��رکت س��اخت و 
توسعه زیربناهاي حمل ونقل کشور تحویل 

داده شد.
راه ان��دازي ای��ن خط ریلي ب��ه عنوان 
مسیري امن براي انتقال کاالهاي صنعتي 
و تجاري، نقش بسزایي در توسعه اقتصاد 
و افزای��ش هم��کاري و تعامالت صنعتي 
بین اس��تان هاي کشور به ویژه استان هاي 
شمال غربي دارد. از مزایاي ریل ملي تولید 
شده در ذوب آهن اصفهان، تامین نیاز کشور 
به ریل هاي راه آهن و مترو، قطع وابستگي 
به واردات، رونق تولید و حمایت از کاالهاي 
داخلي، ایجاد اشتغال و کاهش قابل توجه 

خروج ارز از کشور است.
افزایش توليد فوالد خام  � 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه 
آیین تحویل رسمي نخستین محموله ریل 
قطارهاي پرسرعت شرکت ذوب آهن اصفهان 
اظهار کرد: براس��اس آمار، پیش از سال 97 
افزون  بر 23 میلیون تن صادرات سنگ آهن 
از ایران انجام مي شد که با تغییر سیاست هاي 
وزارتخانه این رقم به کمتر از 8 میلیون تن در 

سال 97 رسیده است.
رضا رحماني گف��ت: رویکرد موجود در 
ممانعت از خام فروشي در دستورکار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بوده و در راس��تاي 
ایج��اد ارزش افزوده و اش��تغالزایي، صادرات 
انواع خام فروشي با محدودیت روبه رو است.
وي افزود: البته نمي توان به طور کلي حجم 
صادرات برخ��ي تولیدات معدني را به صفر 
رساند چراکه در برخي موارد مصرف داخلي 
وجود ندارد و در برخي دیگر به سبب تامین 
ارز موردنی��از واحدها، بخش��ي از تولیدات 

سنگ آهن صادر مي شود.
رحماني خاطرنش��ان کرد: در دو س��ال 
گذشته و در چارچوب سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي ب��ا برنامه ریزي انجام ش��ده براي 
تکمیل زنجیره تولید صنایع بزرگ معدني 
کشور، روند خام فروشي انواع مواد معدني رو 
به کاهش رفته و تولیدات موجود مورد مصرف 

واحدهاي صنعتي قرار گرفته است.
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت تصریح 
ک��رد: مابه التفاوت میزان صادرات س��ال 
گذش��ته ک��ه اف��زون ب��ر 15 میلیون تن 

سنگ آهن بود، در صنایع داخلي به مصرف 
رس��یده است. خوشبختانه در تولید فوالد 
خام باالتر از میانگین جهاني از کشور هاي 
فرانس��ه و ایتالیا پیشي گرفته و رتبه دهم 

جهان را از آن خود کرده ایم.
رحماني در ادامه گفت: خوشبختانه در 
صنعت فوالد به جز مواردي خاص به یك 
صنعت بومي تبدیل شده ایم و در طراحي 

و تولید پیش��رفته ترین ماشین آالت این 
حوزه به خودکفایي دس��ت یافته ایم. وي 
افزود: حق مردم است که از اتفاق هاي رخ 
داده در حوزه تولید و تجارت کشور مطلع 
باش��ند، به وی��ژه در بخش هایي همچون 
صنعت فوالد اقدامات ارزش��مندي انجام 
ش��ده و در نتیجه آن آثار بس��یار خوبي 
ب��راي آینده صنعت کش��ور به بار خواهد 

نشس��ت. وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
همچنین با اشاره به رویکرد جدید وزارت 
راه وشهرسازي و راه آهن جمهوري اسالمي 
ایران درباره تامین نیاز هاي ش��ان از محل 
تولیدات داخلي گف��ت: این همکاري در 
س��ایه اعتقاد واقعي به رونق تولید است 
ک��ه جاي قدردان��ي دارد و امیدوارم این 

روند تداوم داشته باشد.

تامين ری�ل موردنياز از ذوب آهن  � 
اصفهان

وزی��ر  همچنی��ن  آیی��ن  ای��ن  در 
راه وشهرسازي گفت: اراده این وزارتخانه، 
ش��رکت ها و سازمان هاي زیرمجموعه آن، 
تامی��ن ری��ل موردنیاز ش��ان از ذوب آهن 
اصفهان اس��ت به طوري که حتي  در این 
زمینه قراردادهایي نیز با شرکت ذوب آهن 

منعقد شده است.
اف��زود: دش��منان  محم��د اس��المي 
ب��ا تحریم ه��ا ب��ه  دنبال این هس��تند که 
مسیر پیشرفت کشور را مسدود کنند اما 
خودباوري و استفاده از ظرفیت هاي داخلي 
باعث مي شود طرح هاي دشمنان با شکست 

روبه رو شود و به نتیجه نرسد.
اس��المي ادامه داد: تحریم اش��خاص، 
ش��رکت ها، نقل وانتقال پول، کش��تیراني 
و هواپیمای��ي، هم��ه در راس��تاي ناتوان 
و زمینگی��ر کردن ملت و کش��ور اس��ت 
و معک��وس ای��ن توطئه ک��ه راهبرد ملي 
م��ا و مورد تاکی��د رهبر معظ��م انقالب، 
رییس جمهوري و اراده قاطع دولت است، 
این است که از تولیدات داخلي بیشترین 

استفاده را برده و از آن حمایت کنیم.
وي اضاف��ه ک��رد: ای��ن فرآین��د ب��ا 
طرح هاي توسعه اي در دست اقدام وزارت 
راه وشهرسازي، در آینده روزافزون خواهد 
شد و نه تنها براي طرح هاي این وزارتخانه 
بلکه براي طرح هایي که در راستاي صادرات 
خدمات فني و مهندس��ي با کش��ورهاي 
همس��ایه در ح��ال رایزني اس��ت، انجام 

خواهد شد.
وزیر راه وشهرس��ازي گف��ت: ذخایر این 
س��رزمین به اندازه کافي داراي ارزش است 
که بتوانیم به وس��یله آنها نیازهاي کشور را 
برطرف کنیم. وي اظه��ار کرد: براي انتقال 
نخستین محموله ریل پرسرعت که به صورت 
رسمي انجام شد، ده ها نفر حدود 20 سال در 
یك فرآیند پژوهشي تالش کردند تا امروز به 

نتیجه رسیده است.
وي تصری��ح کرد: امروز ای��ران قدرت 
دانش بنیان روزافزوني پیدا کرده و صنایع 
هم داراي خالقیت و نوآوري هس��تند که 
مي توانند گره گشاي کاستي ها و مشکالت 

کشور باشند.
اسالمي ابراز امیدواري کرد که بخش هاي 
دانش بنی��ان بتوانند موتور محرك اقتصاد 
کشور باشند و برندسازي و قدرت لجستیك 

اقتصاد کشور را شکوفا کنند.

با حضور وزراي صنعت و راه انجام شد

 تحویل نخستین سفارش ریل قطار هاي پرسرعت ذوب آهن

براس��اس آمار ارائه شده در سه ماهه 
نخس��ت س��ال جاري درآم��د حاصل از 
فروش شرکت ذوب آهن اصفهان با رشد 
88 درصدي به 14 هزار و 790 میلیارد 

ریال رسیده است .
براساس این گزارش از ابتداي فروردین 
تا پایان اردیبهشت درآمد حاصل از فروش 
محصوالت فوالدي این شرکت به بیش از 
14 هزار و 790 میلیارد ریال رس��ید که 
ای��ن میزان درآمد 88 درصد بیش��تر از 

مدت مشابه پارسال است.
در دو ماهه امسال ذوب آهن به فروش 
مطلوبي دست یافت که رشد نرخ فروش 
نقش بس��زایي در دستیابي به این مهم 

داشته است.

همچنی��ن در اردیبهش��ت ف��روش 
تیرآهن و میلگرد به  بیش از 130 هزار 
تن رسیده. همچنین بیش از 91 هزارتن 
ش��مش فوالد در این واح��د فوالدي به 
فروش رسیده و میزان تولید چدن مذاب 
کوره هاي بلند هم در  اردیبهشت امسال 

به 244 هزار تن رسیده است.
اکنون شرکت »ذوب آهن« در تولید 
محصوالت خ��ود بیش از همه از گندله 
استفاده مي کند در حالي که سنگ آهن 
نرخ کمتري دارد. گندله حدود 60 درصد 
گران تر از سنگ آهن و علت آن، کمبود 

سنگ آهن در داخل اعالم شده است.

بنابرای��ن در صورتي که »ذوب آهن« 
بتواند به س��مت اس��تفاده از سنگ آهن 
در فرآین��د تولی��د خود حرک��ت کند، 
مي توان��د ب��ار س��نگیني از دوش بهاي 
تمام شده بردارد و به حاشیه سود باالتر 

دست یابد.
افزایش 23 � درص�دي توليدات 

ذوب آهن اصفهان
همچنین شرکت ذوب آهن اصفهان با 
تولید و فروش تیرآهن، میلگرد، کالف، 
ش��مش کاالیي و فرآورده ه��اي جانبي 
و س��ایر محصوالت در س��ال 97 مبلغ 
هفت هزار و 200 میلیارد تومان درآمد 

ساخته است.
به طور میانگین ذوب آهن اصفهان در 
هر ماه سال 96 مبلغ 372 میلیارد تومان 
درآمد کس��ب کرده اس��ت که میانگین 
درآم��د ماهانه ش��رکت در س��ال 97 با 
رشد 61 درصدي به 600 میلیارد تومان 

رسیده است.
نرخ گ��ذاري محص��والت ذوب آه��ن 
براس��اس نرخ ب��ازار ب��وده و همچنین 
بخشي از محصوالت ش��رکت صادراتي 
ب��وده که ای��ن دو عامل باعث ش��د در 
فضایي که نرخ دالر افزایش داشته باشد 
موجب افزایش درآمد شرکت شده است 

ب��ه طوري که درآمد ماهانه ذوب آهن از 
253 میلیارد تومان در فروردین ماه سال 
97 به هزار میلیارد تومان در اسفند ماه 

سال 97 رسیده است.
بررس��ي تولی��د محصوالت ش��رکت 
ذوب آهن اصفهان در سال هاي 96 و 97 
نش��ان مي دهد تولید میلگرد بیشترین 
میزان افزایش را داش��ته است به طوري 
که تولید میلگرد از 508 هزار تن در سال 
96 با رشد 20 درصدي به 610 هزار تن 

در سال 97 رسیده است.
در مجموع تولید ذوب آهن در س��ال 
97 نسبت به سال 96 رشد پنج هزار تني 

معادل 0/23 درصدي داشته است.

رشد 88 درصدي درآمد ذوب آهن از فروش محصول
صنایع معدنی
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فعال سازي واحد هاي راکد صنعتي از 
جمله اقداماتي اس��ت که در دستور کار 
وزارت صمت قرار دارد. بر همین اساس 
در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
اصفهان که اخیرا با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و فعاالن اقتصادي بخش 
خصوصي، استاندار اصفهان، نمایندگان 
مجلس و مسووالن کشوري  برگزار شد، 
این مورد بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت 
و رضا رحماني برنامه هاي وزارت صمت 
براي حل مش��کالت واحدهاي تولیدي 

راکد را بیان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید 
بر اینکه فعال س��ازي واحد هاي راکد در 
دس��تور کار وزارت صمت اس��ت، گفت: 
این اقدام نیاز به نقدینگي و س��رمایه در 

گردش دارد. 
رضا رحمان��ي پ��اي کار آمدن همه 
بخش هاي اقتصادي کشور را از راهکار هاي 
مقابله با تحریم دانست و اضافه کرد: هدف 
در برنامه توس��عه ، رونق تولید و رسیدن 
حق به حقدار است و پروانه بهره برداري 
در تدوی��ن قواعد جدید مالك نیس��ت. 
وي با بیان اینکه اگر بخش خصوصي از 
تصمیم هاي خود دفاع نکند نمي تواند در 
اقتصاد کشور به موفقیت دست پیدا کند، 
افزود: همه صنعتگران باید در زمینه بهبود 

وضع  اقتصادي کشور مساعدت کنند.
وي همچنین در این جلس��ه با بیان 
اینکه نباید در بازار کمبود داشته باشیم، 
اظه��ار کرد: هدف ما در برنامه توس��عه 
رونق تولید دس��تیابی ب��ه خودکفایی و 
کاهش وابس��تگی های کشور در بخش 
مختل��ف صنعتي، معدن��ی و تجاری در 

کشور است.
اصفهان الگوي موفق در اجراي  � 

طرح هاي آزمایشي
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به اینکه  اصفهان مي تواند  الگویي موفق  
براي اجراي طرح هاي آزمایشي در کشور 
باش��د، گفت: از اصفهان به عنوان قطب 
صنعتي ایران توقع داریم نه تنها مشکالت 
خود را حل کند، بلکه به مشکالت صنعتي 
در کش��ور بیندیش��د و با ارائه طرح هاي 

اقتصادي دغدغه صنعتي داشته باشد.

وي  افزود: امروز به جایي رسیدیم که 
مي توانیم دو میلیون و 970 هزار دستگاه 
یخچ��ال و فریز تولید کنیم در حالي که 
سال قبل تنها 900 هزار دستگاه یخچال 
و فریزر در کشور تولید شد. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت  افزود: 89 درصد تامین 
مالي از بازار پولي و بانکي است و این در 
حالي است که در دنیا تامین مالي از طریق 

بازار سرمایه در اولویت قرار دارد.
بسته هاي تشویقي  � 

استاندار اصفهان هم در نشست ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید ملي ، نقدینگي 
بنگاه هاي اقتصادي و هماهنگ نش��دن 
برخ��ي واحده��ا با ش��رایط تحریم هاي 
اقتصادي را از مهم ترین مشکالت صنعت 
استان برشمرد و گفت: تامین مواد اولیه 
بنگاه ه��اي تولی��دي ، مدیریت و کاهش 
صادرات مواد اولیه با هدف اولویت بندی 
تامین واحدهای داخلی، رفع موانع تامین 
منابع مالی واحدها و طرح های صنعتی و 
حذف رقابت انحصاری با برخي شرکت ها 

است.
عباس رضایي با اش��اره ب��ه برگزاري 
نشست هفتگي شوراي گفت وگوي بخش 
دولتي و خصوصي گفت: س��عي شده با 
این نشست مش��کالت صنعت مطرح و 
براي رفع این مشکالت ، راهکار  مناسب 

ارائه شود.
وي به بسته هاي تشویقي و تاثیرگذار 
براي رفع مشکالت تولید و تهیه نرم افزار 
توزیع کاال با بهره گیري از فناوري اطالعات 
اش��اره ک��رد و افزود: الزم اس��ت هرچه 
سریع تر میز اصفهان به عنوان دومین قطب 
صنعتي کشور براي پیگیري حل مشکالت 
صنعت تشکیل ش��ود. استاندار اصفهان 
همچنین با اشاره به فعالیت 9 هزار و563  
واحد صنعتي در استان اصفهان که 10 
درصد واحدهاي صنعتي کشور را تشکیل 
مي دهد گفت: اس��تان اصفهان  با حجم 
سرمایه گذاري 271 هزار و 253 میلیارد 
 ریالي،  8 درصد س��رمایه گذاري کش��ور

 را دارد .
ب�ع  منا ز  ا اصفه�ان  س�هم  � 

تخصيصی 
مسعود گلشیرازي رییس اتاق بازرگاني 

اصفهان نیز  با اش��اره به سهم اصفهان از 
تسهیالت تبصره 18 قانون رفع موانع تولید 
اظهار کرد: سهم اصفهان از این تسهیالت 
یك دوم معدل میزان کشوري است و این 
بدان معناس��ت که میزان اشتغال مورد 
انتظار با مش��کل مواجه مي شود و عمال 
نمي توان انتظار داشت که در برنامه اشتغال 

سال 98 به طور کامل اجرا شود.
وي در بخش دیگري از سخنان خود 
با تش��ریح مش��کالت واحدهاي نساجي 
و پلیمري اس��تان گف��ت: انتظار مي رود 
آنچه به عنوان کار کارشناسي در کمیته 
تخصصي استان با همکاري سازمان صمت 
انجام ش��ده ، مورد تایی��د وزارت محترم 
صم��ت قرار گیرد و با اختصاص منطقي 
سهمیه استاني، مش��کالت بیش از 95 
 واحد بزرگ تولیدي نس��اجي و پلیمري 

برطرف شود.

ارائه چهار طرح براي حل مشكالت  � 
صنعتگران

تولیدکنن��دگان و فعاالن اقتصادي 
در این نشست  نیز 4 طرح پیشنهادي 
را براي تصویب  ارائه کردند. مشکالت 
ناشي از تخصیص مواد اولیه پتروشیمي 
به واحدهاي صنایع شیمیایي سلولزي 
نساجي براس��اس میانگین خرید 24 
ماهه گذش��ته از ب��ورس کاالي ایران 
یکي از مشکالتي بود که تولیدکنندگان 
اصفهاني مطرح کردند که وزیر صمت 
راه��کار حل این مش��کل را تعیین و 
توزیع عادالنه سهمیه مواد پتروشیمي 
دانست. به گفته وزیر صنعت، واحدهاي 
تولیدي براساس میزان تولیدشان باید 
س��همیه بگیرند که این روند با کمك 
بخش خصوص��ي مي تواند به صورت 

آزمایش��ي  در استان اصفهان اجرایي 
شود.

محدودیت استقرار صنعت در شعاع 
50 کیلومتري اصفهان هم دغدغه دیگر 
صنعتگران اصفهاني بود که بررسي و 
مقرر شد با تشکیل کمیته اي در استان 
صنایعي که آالیندگي ندارند و به عنوان 
صنعت س��بز شناخته شده اند، پس از 
تصوی��ب هیات وزیران در ش��عاع 50 
کیلومتري مستقر شوند. تامین مالي 
صنای��ع و  همکاري  نک��ردن بانك ها 
براي واگذاري تس��هیالت هم ، در این 
نشست مطرح شد که وزیر صمت رفع 
این مش��کل را در گرو تامین مالي با 
مشارکت بانك ها و استفاده از شیوه های 
 نوین تامین مالی و سایر ظرفیت هاي

 استان دانست.

جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با حضور وزير صمت برگزار شد؛

فعال سازي واحد هاي راکد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه سپاهان 
گفت: با استفاده از دانش داخلي و همکاري با 
دانشگاه ها، قصد داریم به 100 درصد تکنولوژي 
بومي دست پیدا کنیم.حدود 40 سال پیش، 
هنگامي که مردم ایران نهال تازه انقالب را در 
خاك میهن کاشته بودند و با تمام وجود از آن 
حراست مي کردند، بنیان یکي از بزرگ ترین 
پروژه هاي صنعتي کش��ور در استان اصفهان 
گذاشته شد و صنعت فوالدسازي در ایران، رنگ 
توانمندي و بومي سازي به خود گرفت.درست 
در 75 کیلومتري جنوب غربي شهر اصفهان، 
ش��هري آهنین به وسعت 35 کیلومترمربع 
اس��تقرار یافته که محرك بسیاري از صنایع 
باالدستي و پایین دستي است و با به کارگیري 
دانشمندان، مهندسان و متخصصان کشور، 
گامي بلند در راستاي تولید ملي و بومي سازي 
انواع محصوالت فوالدي برداشته است.شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان با برخورداري از آخرین 
دس��تاورد هاي فناوري م��درن صنعت تولید 
فوالد، بهره مندي از نیروي انساني متخصص 
و مجرب، محصوالت تولیدي خود را به روش 
مشتري محوري به بازار هاي داخل و خارج عرضه 
مي کند. محصوالت این شرکت شامل کالف و 

ورق هاي سرد و گرم، کالف هاي اسیدشویي 
ش��ده، کالف نوار باریك و تختال اس��ت که 
مطابق با استاندارد هاي بین المللي و ملي فوالد 
تولید مي شود. محصوالت این شرکت به 30 
کش��ور جهان در اروپا، آمریکاي شمالي، خاور 
دور، آفریقا و کش��ور هاي حوزه خلیج فارس 

صادر شده است.
رشد  48 � درصدي فروش توليدات  

فوالد مباركه
حمیدرضا عظیمی��ان، مدیرعامل فوالد 
مبارکه با اش��اره به رش��د تولید و فروش این 
شرکت در س��ال 97 اظهار کرد: در سال 97 
و براساس گزارش هاي رسمي شرکت، بیش 
از 6 میلیون و 788 هزار تن محصول در فوالد 
مبارکه تولید شده که این شرکت، شش میلیون 
و 715 هزار تن از تولیدات خود را در بازار هاي 
داخلي و خارجي به فروش رسانده است. وي 
ادامه داد: میزان فروش ریالي فوالد مبارکه در 
سال 97 به عدد 23 هزار و 410 میلیارد تومان 

رسید که 48 درصد نسبت به سال قبل باالتر 
است.عظیمیان تصریح کرد: ورق گرم، بیشترین 
سهم را در تولید و فروش شرکت داشته است و 
سهم آن به 66 درصد از کل فروش مي رسد و 
تولید این محصول در سال 97 نسبت به سال 
96 بیش از 8 درصد رش��د را نشان مي دهد.
وي تاکید کرد: فوالد مبارکه به عنوان مولود 
انقالب اسالمي در حال حاضر با 10/2 میلیون 
تن تولید، 50 درصد تولید کشور را در اختیار 
دارد و زنجیره تولید این شرکت از باالدست تا 

پایین دست صنعت فوالد گسترده است.
 رشد 11 � درصدي توليد محصوالت 

نورد سرد
عظیمیان همچنین ب��ا تاکید بر اینکه با 
همت کارکنان سختکوش ناحیه نورد سرد، 
تولید محصوالت این ناحی��ه در دوماهه اول 
س��ال جاري به 274 هزار تن رسید گفت: در 
دو ماهه اول سال »رونق تولید«، میزان تولید 
محصوالت سرد در این ناحیه نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته رشد 11 درصدي داشت.
وي ادامه داد: محصوالت پوش��ش دار به طور 
متوس��ط 4 درصد رشد داش��ته و تولید آن 
ب��ه 70 هزار تن طي دو ماهه ابتدایي س��ال 
جاري رسیده است. ضمن این که میزان تولید 
محصول قلع اندود به رشد قابل توجه 9 درصد 
رسیده است.وي تصریح کرد: مهم ترین دالیل 
کسب این رکورد و افزایش تولیدات را مي توان 
کاهش توقف��ات خطوط ناحیه نورد، افزایش 
تن بر ساعت تولید، بهبود برنامه ریزي تولید 
و حمل محصول عنوان کرد.عظیمیمان افزود: 
با توجه به اختالف قیمت محصوالت داخلي 
و مش��ابه خارجي و عزم کشور براي کاهش 
واردات محصوالت سرد و جلوگیري از خروج 
ارز، تولید حداکثري محصوالت کیفي در سال 
98 به  منظور تامین نیاز مشتریان پایین دست 
در دستور کار ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه قرار 
گرفت.وي از صنایع خودروسازي، تولیدکنندگان 
لوازم خانگي، فیلترسازان، بشکه سازان و سایر 

صنایع پایین دستي به عنوان مشتریان عمده 
ناحیه نورد س��رد نام برد و گفت: برنامه ریزي 
براي تداوم و بهبود هرچه بیشتر ظرفیت تولید 

در این ناحیه در حال انجام است.
بومي سازي 7۵ � درصدي تكنولوژي 

صنعت فوالد كشور
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه سپاهان با 
تاکید بر اینکه 75 درصد از تکنولوژي صنعت 
فوالد کش��ور بومي سازي ش��ده است گفت: 
اس��تفاده از چراغ دانش مي تواند در توس��عه 
تکنول��وژي و چرخه تولید و اقتصاد کش��ور 
نقش بس��زایي داشته باشد.وي با بیان این که 
در چشم انداز و هدف گذاري هاي جدید فوالد 
مبارکه دستیابي به دانش فني روز و تکنولوژي 
فوالد ترسیم ش��ده است ادامه داد: به گونه اي 
برنامه ریزي کرده ایم تا پنج سال آینده به این 
هدف مهم و تعیین کننده برسیم. اینکه فوالد 
مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور و 
خاورمیانه است خوب است ولي کافي نیست؛ 
باید از این مرحله عبور کنیم و صاحب تکنولوژي 
ش��ویم. در این صورت اس��ت ک��ه مي توانیم 

مجموعه کاملي باشیم.

عظيميمان مطرح كرد
گام بلند فوالد مباركه در بومي سازي

خودکفایی
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بررسی ها نش��ان می دهد با وجود 
موانع عدی��ده ای که رون��د تولید در 
صنایع را تحت الشعاع قرار می دهد اما 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت تالش 
ک��رده با برنامه ریزی و ارائه طرح های 
مختلف در راستای تحقق اهداف دولت 
در رونق تولی��د اقدام کند؛ موضوعی 
که در س��فرهای اس��تانی و اقدامات 
رحمان��ی در ایجاد میزه��ای تعمیق 
داخلی س��ازی به خوبی نمایان است  
به گونه ای ک��ه وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در ادامه سفر های استانی خود 
و بررسی مسائل مناطق مختلف کشور 
در سفری فشرده دو روز از شهرك ها 
و 13 واح��د صنعتی الب��رز، قزوین و 
گی��الن بازدید کرد و در  نشس��ت با 
مجمع نمایندگان و فعاالن اقتصادی 
قزوین و گیالن سیاست ها و برنامه های 
جامع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را  تشریح کرد. همچنین رحمانی در 
دیدار با نماینده ولی فقیه در اس��تان 
گیالن  بخش��ی از اقدامات انجام شده 
در خصوص رونق تولید در سطح کشور 

را مطرح کرد.
رش�د 60 � درص�دی ص�ادرات 

استان البرز
بر اساس این گزارش رضا رحمانی 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت در 
ابت��دای س��فر دو روزه خود   با حضور 
در ش��رکت س��یمان آبی��ك از روند 
تولیدات انواع محصوالت در این واحد 
ب��زرگ صنعتی بازدید ک��رد و گفت: 
جای خوشحالی است که این شرکت 
نسبت به شش ماهه سال گذشته 53 
درصد رش��د تولید داشته و همچنین 
مجموع تولید سیمان کشور طی این 
مدت پنج درصد افزایش یافته است. 
رحمانی افزود: خوشبختانه روند تولید 
در کشور در مقایسه با سه ماه پایانی 
سال 97 سیر صعودی داشته و حتما 
تا سال آینده کل اقتصاد ایران مثبت 

خواهد بود.
وزی��ر صمت در بخ��ش دیگری از 
س��خنان خود با اش��اره به رش��د 60 
درص��دی ص��ادرات اس��تان البرز در 
ش��ش ماهه اول امس��ال اف��زود: این 
رقم دو برابر میانگین کشوری است و 
این نشان دهنده ظرفیت باالی استان 
الب��رز در تولید محصوالت صادراتی و 
همچنین عملکرد خوب مسووالن در 

این بخش است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید 
کرد: تمامی تالش های صورت گرفته 
در راس��تای بهبود ش��رایط اقتصادی 
مردم اس��ت و خوشبختانه طبق آمار 
ارائه شده از سوی بانك مرکزی ایران 
ش��اخص بهای تولید کنن��ده کاهش 
داش��ته و حتما ب��ا حفظ ای��ن روند 
در س��ال آینده ش��اهد کاهش قیمت 
مصرف کنن��ده انواع اق��الم کاالیی در 

کشور خواهیم بود.
خودكفایی در توليد چادر � 

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در 

ادامه س��فر خ��ود در اس��تان قزوین 
از واحد نس��اجی دس��ترنج رضا بافت 
بازدی��د ک��رد و همچنین نس��بت به 
افتتاح طرح های صنعتی هفت الماس 
و تونل س��از ماش��ین اقدام کرد و در 
حاشیه بازدید از شرکت دسترنج رضا 
بافت در اس��تان قزوین اظهار داشت: 
ما در کش��ورمان ظرفیت های بس��یار 
خوبی در حوزه نس��اجی، پوش��اك و 
تولید پارچه داریم که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
بخ��ش  در گذش��ته  گف��ت:  وی 
عم��ده ای از نیاز ب��ازار به محصوالت 
نس��اجی از خارج کش��ور و از طریق 
واردات انجام می ش��د ک��ه در بخش 
تامی��ن چادر مش��کی ای��ن رقم 80 
درصد مصرف این محصول را به خود 

اختصاص داده بود.
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اهمیت 
خودکفای��ی در ای��ن بخش ش��رکت 
دس��ترنج رض��ا بافت در ای��ن حوزه 
سرمایه گذاری خوبی انجام داده و یکی 
از واحدهای پیش��رو ما در تامین مواد 
اولیه و تولی��د پارچه مخصوص چادر 

مشکی در کشور است.
رحمان��ی ادامه داد: خوش��بختانه 
واحد هایی از این دست که با همکاری 
دانشگاه ها و بخش های علمی کشور و 
شرکت های دانش بنیان قدم های بسیار 
خوبی در توسعه فناوری های الزم در 
این صنایع برداشته اند در سطح کشور 
در ح��ال افزای��ش هس��تند که مورد 
حمایت جدی ما قرار خواهند گرفت.

وزی��ر صم��ت خاطرنش��ان ک��رد: 
تولیدات شرکت دسترنج رضا بافت در 
محصول چادر مشکی، دارای کیفیت 

بسیار باالیی است و هم تراز با تولیدات 
کشورهای ژاپن و کره جنوبی می تواند 
بخش اعظمی از نیاز بازار مصرف این 

کاال را در کشور پوشش دهد.
رحمانی خاطر نش��ان ک��رد: طبق 
برنامه ریزی و زمان بندی انجام ش��ده 
از س��وی وزارت صمت، امیدواریم تا 
سه سال آینده در تولید چادر مشکی 
در کشور به طور کامل به خودکفایی 

برسیم.
تصميم گيری در محل واحدها  � 
رحمان��ی همچنین ب��ا حضور در 
جم��ع نمایندگان اس��تان قزوین در 
مجلس شورای اسالمی و جمع فعاالن 
اقتصادی استان با عنوان اینکه نهضت 
س��اخت داخ��ل در راس برنامه های 
وزارت صمت قرار دارد گفت:  طی یك 
سال گذشته یکی از راهبردهای اصلی 
بنده در راس��تای مقابل��ه با تحریم ها 
حضور در استان ها و رصد دقیق مسائل 
از نزدیك و همچنین تصمیم گیری در 

محل واحدهاست.
وی افزود: هم اکنون در یك جنگ 
تمام عی��ار اقتصادی به س��ر می بریم 
و با مرور ش��یوه های جدید تحریم ها 
می ت��وان این گونه برداش��ت کرد که 
دش��من ه��دف اصلی خ��ود را روی 

واحدهای صنعتی کش��ور  تعطیل��ی 
متمرکز کرده ب��ود. با این حال طبق 
برآورده��ای ب��ه عمل آم��ده و اعالم 
بانك جهانی، اقتصاد کشورمان نسبت 
به چهار ماهه پایانی س��ال 97 س��یر 
صعودی داشته و در ماه های آینده نیز 

شرایط مثبت  تر از پیش خواهد بود.
رحمانی با اش��اره به روند کاهشی 
تولی��دات خ��ودرو در ش��رکت های 
خودروسازی بزرگ کشور در ماه های 
پایانی سال گذشته، گفت: خوشبختانه 
ط��ی چند ماه اخیر ای��ن روند تغییر 
یافته و در عمل ش��اهد بهبود شرایط 
و افزایش میزان تولید در این صنعت 
هستیم که در حقیقت می توان از آن 
ب��ه عنوان یك پیروزی بزرگ در برابر 

تحریم ها نام برد.
وزیر صم��ت تصریح کرد: وضعیت 
بس��یار س��خت و خطیری را پش��ت 
س��ر گذاش��ته ایم و در این راس��تا از 
هم��ه صنعتگران و فعاالن اقتصادی و 
کارگران فعال در بخش تولید تش��کر 
می کنم. این اتفاق مرهون تالش همه 

این عزیزان است.
رحمانی خاطرنشان کرد: بسیاری از 
مسائل مطرح شده از سوی صنعتگران 
در این جلسه، با همت مسووالن امر در 

خود اس��تان قابل حل هستند و نباید 
فرام��وش کنیم که ما موفق ش��دیم 
مشکالت بس��یار پیچیده تحریم ها را 
رف��ع کنیم فقط کافی اس��ت همت و 
جدیت الزم را به خرج دهیم و در حل 

مسائل پیگیر تر عمل کنیم.
وی تاکید کرد: باید تمامی مدیران 
و مس��ووالن در براب��ر حوزه صنعت و 
تولید کش��ور مس��وولیت پذیر باشند 
و موظف هس��تند در ای��ن حوزه هم 
تصمیمات درس��ت اتخاذ کنند و هم 

گام های محکم تری از پیش بردارند.
نهضت ساخت داخل � 

وزیر صنعت، معدن و تجارت  گفت: 
هفت برنامه محوری در وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت امس��ال مورد توجه 
بوده ک��ه در راس هم��ه آنها نهضت 
س��اخت داخل قرار دارد و با توجه به 
فرمای��ش موکد مق��ام معظم رهبری 
و اینکه ایش��ان نتای��ج این حرکت را 
ب��ه دقت دنب��ال می کنن��د باید همه 
مسووالن و عوامل موثر در این بخش 
با تمام توان و به کار گیری ظرفیت های 
موجود شرایط را برای توسعه صنعتی 

و معدنی کشور فراهم آورند.
رحمانی با اشاره به ممنوعیت واردات 
1500 قلم کاال در سال گذشته  افزود: 
از هم��ه صنعتگ��ران می خواهیم اگر 
محص��ول تولید می کنند که می تواند 
نیاز کش��ور را تامین کند حتما آن را 
به ما اعالم کنند تا شرایط ممنوعیت 
و محدودی��ت وارداتی را در خصوص 

آن اعمال کنیم.
فعال سازی ظرفيت های خالی � 

وی خاطرنشان کرد: ساخت داخل 
برای بنده اهمی��ت خاصی دارد و در 

 وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد 

تشکیل میز صادرات به کشورهای حاشیه خزر در گیالن 

رحمانی: طبق برنامه ریزی و  � 
زمان بندی انجام شده از سوی 
وزارت صم��ت، اميدواریم تا 
سه سال آینده در توليد چادر 
مشکی در کشور به طور کامل 

به خودکفایی برسيم

وزیر صم��ت : باید تمامی  � 
مدیران و مسووالن در برابر 
حوزه صنعت و توليد کش��ور 
و  باش��ند  مس��ووليت پذیر 
موظف هس��تند در این حوزه 
هم تصميمات درس��ت اتخاذ 
کنند و هم گام های محکم تری 

از پيش بردارند
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این خصوص با تمام وجود از کاالهای 
ساخت داخلی حمایت می کنم.

وزیر صمت با اش��اره به مش��کالت 
مط��رح ش��ده در خص��وص تامی��ن 
نقدینگ��ی واحده��ای صنعتی  اظهار 
داشت: با توجه به اعالم بانك مرکزی 
حدود 89 درصد منابع مالی مورد نیاز 
واحدها از طریق ش��بکه بانکی تامین 
می ش��ود و در همین راس��تا با توجه 
ب��ه مش��کالت موجود، ب��ه کارگیری 
روش ه��ای نوین تامین مالی از جمله 
راه اندازی صندوق های توسعه استانی 
و همچنی��ن اس��تفاده از فرصت های 
تامین مالی بازار س��رمایه در دستور 

کار است.
رحمانی گفت: طبق فرمایش مقام 
معظ��م رهبری ام��روز حفظ وضعیت 
موجود تولید و اشتغال کاری جهادی 
اس��ت و در همی��ن راس��تا باید تمام 
ظرفیت های موجود در کش��ور برای 

تحقق این امر به کار گرفته شود.
در ش��رایط حاض��ر  اف��زود:  وی 
خال��ی  ظرفیت ه��ای  فعال س��ازی 
واحده��ا، راه ان��دازی واحدهای��ی که 
دارای پیش��رفت فیزیک��ی باالی 80 
درصد هستند و همچنین با توجه به 
برنامه احی��ای دو هزار واحد صنعتی 
در س��ال جاری، انتظار داریم در بحث 
تامین منابع مال��ی مورد نیاز بانك ها 

همکاری بهتری را انجام  دهند.
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
خاطرنش��ان ک��رد: در خصوص نحوه 
تخصیص تس��هیالت از محل تبصره 
18، منابع روس��تایی و س��ایر منابع، 
اختیارات کافی به اس��تان ها تفویض 
شده که می توانند با توجه به اهمیت 
م��وارد، منابع موج��ود را جهت دهی 

بهتری کنند.
توجه ب�ه مزیت های منطقه ای  � 

برای توسعه صنایع در كشور
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در 
حاشیه مراسم افتتاح شرکت گیل راد، 
گفت: بر اساس طرح آمایش صنعتی 
کشور، مزیت های منطقه ای در توسعه 
و استقرار نوع صنایع در سطح کشور 

مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رضا رحمانی افزود: همه واحدهای 
مورد بازدی��د و افتتاح امروز به نوعی 
در چارچوب مزیت های منطقه ای در 

این استان مستقر شده اند.
وی همچنی��ن با اش��اره به افتتاح 
واحد تولید انواع مفتول مس در گیالن  
خاطرنش��ان کرد: ای��ن واحد صنعتی 
مصداق عینی جلوگیری از خام فروشی 
اس��ت که م��ورد تاکید مق��ام معظم 
رهبری اس��ت و حتم��ا واحدهایی از 
این دست مورد حمایت جدی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت هستند.
ظرفیت ه��ا  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
و فرصت ه��ای صادرات��ی گی��الن به 
کشورهای حاشیه خزر  گفت: تبادالت 
تجاری ایران با کش��ورهای اوراسیا از 

آبان ماه سال جاری آغاز می شود. 
این مهم یکی از بهترین فرصت های 
ممکن برای توسعه و افزایش صادرات 
انواع اقالم کاالیی از استان های شمالی 
ایران به کش��ور های عضو این پیمان 

اقتصادی است.
وی افزود: ض��رورت دارد از روابط 
استراتژیك خود با کشورهای حاشیه 
خزر، برای توس��عه مب��ادالت تجاری 

خود بهره برداری کنیم.
رحمان��ی ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت 
فرصت ه��ای  روی  س��رمایه گذاری 
صنعتی و معدنی گیالن  خاطر نش��ان 
ک��رد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در راس��تای توسعه متوازن صنایع در 
بخش ه��ای مختلف کش��ور از حضور 
سرمایه گذاران در این مناطق حمایت 

کامل می کند.
وی ادامه داد: با توجه به دغدغه های 
موج��ود در تامین نقدینگی مورد نیاز 
واحد ها، انتظار می رود در این خصوص 
مدیری��ت دقیق تری اعمال ش��ود و با 
یك اولویت بندی روی طرح هایی باید 
س��رمایه گذاری و تامین مالی کنیم تا 
ظرفیت های توسعه و تثبیتی داشته و 
به ایجاد اشتغال و فعال سازی اقتصاد 

استان کمك بیشتری شود.
اولویت تخصيص منابع مالی � 

رحمانی تصریح کرد: بیش از 410 
طرح صنعتی اس��تان دارای پیشرفت 
ب��االی 60 درصد پیش��رفت فیزیکی 
است که می توانند در تخصیص منابع 

مالی جزو اولویت ها باشند.
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در 
بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود با 
اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
صنایع پوشاك در کشور  گفت: استان 

گیالن استعداد و ظرفیت های الزم را 
برای توس��عه صنعت پوش��اك دارد و 
حتی می تواند قطب صنعت پوش��اك 

کشور شود.
رحمان��ی اضافه ک��رد: مقام معظم 
رهب��ری ن��گاه وی��ژه ای روی تولید و 
صنعت کش��ور دارند و به دقت موارد 
را رص��د می کنند چ��را که این بخش 
به عنوان یك پیش��ران می تواند سایر 
حوزه ه��ا را در کش��ور فعال و س��رپا 

نگه دارد.
 وی ب��ا اش��اره به اهمیت توس��عه 
صنای��ع بس��ته بندی در گیالن تاکید 
کرد: این استان تولیدات و ظرفیت های 
کاالیی مناس��بی برای صادرات دارد 
ک��ه نیازمن��د بهره من��دی از صنایع 
بسته بندی و همچنین صنایع وابسته 
آن است که در این خصوص می توانیم 
ی��ك ش��هرك صنعت��ی تخصصی در 

گیالن ایجاد کنیم.

تهاج�م اقتص�ادی در بخ�ش  � 
توليد شكست خورده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
مهم تری��ن ه��دف دش��من در جنگ 
اقتصادی حاض��ر، تعطیلی واحدهای 
صنعت��ی بود و به طور آش��کار به این 
موضوع اعتراف می کند ولی خوشبختانه 
با تدابیر اتخاذ شده و گام های برداشته 
شده و همچنین حمایت مردم، تهاجم 
اقتصادی به کشورمان در بخش تولید 

عمال شکست خورده است.
رضا رحمانی اف��زود: با تداوم روند 

موجود در حوزه تولید به طور حتم در 
سال 97 رشد اقتصادی کشور صعودی 

و مثبت خواهد بود.
بومی  سازی توليدات � 

و  سیاس��ت ها  داد:  ادام��ه  وی 
برنامه های وزارت صمت در سال جاری 
در هفت محور اساسی دنبال می شود 
که س��اخت داخل به عن��وان یکی از 
رئ��وس برنامه ها و با هدف جایگزینی 
تولیدات داخلی با کاالهای وارداتی در 

دستور کار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم 
ک��رد: ت��ا س��ال 1400 جایگزینی و 
داخلی سازی 10 میلیارد دالری انواع 
کااله��ای  وارداتی برنامه ریزی ش��ده 
و خوش��بختانه طی همی��ن چند ماه 
گذش��ته و از زمان آغاز برنامه بالغ بر 
500 میلیون دالر از اهداف این نهضت 

تحقق پیدا کرده است.
رحمانی خاطرنش��ان کرد: ساخت 
داخ��ل مورد تاکید وی��ژه مقام معظم 
رهب��ری، ج��زو برنامه ه��ای محوری 
دول��ت و در عم��ل وزارت صنع��ت، 
معدن تجارت پرچمدار این مهم برای 
تحق��ق در همه بخش ه��ای تولیدی 

کشور است.
وی تصریح کرد: به هر میزان موفق 
شویم تولیدات کش��ور را بومی سازی 
کنیم در تامین اش��تغال پایدار برای 
جوان��ان خ��ود موف��ق عم��ل کردیم 
و در همی��ن راس��تا نهضت س��اخت 
داخ��ل نیازمن��د یك ب��اور عمومی و 
حمایت اساس��ی مردم اس��ت و قطعا 

با دس��تورالعمل و بخشنامه نمی توان 
این هدف را به س��رانجام رساند بلکه 
باید آستین همت را باال بزنیم و همه 
عوام��ل موثر در ح��وزه تولید به این 

رویکرد اساسی کمك کنند.
اهميت توسعه صادرات � 

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید 
ک��رد: به فرمایش مقام معظم رهبری 
تولید امر مق��دس و حفظ تولید یك 
کار جهادی اس��ت؛ در همین راس��تا 
بای��د فرهنگ توجه به توان داخلی را 
ب��ه تمام بخش های اقتصادی کش��ور 

تزریق کنیم.
رحمانی با اشاره به اهمیت توسعه 
صادرات در راس��تای تحق��ق اهداف 
نهضت ساخت داخل افزود: تولید به دو 
بال نیاز دارد که یکی از آنها صادرات و 

دیگری توسعه فناوری است.
وی ادامه داد: امسال پیشران اقتصاد 
و رونق تولید در کشور، توسعه صادرات 
است و با توجه به اهمیت این حوزه و 
افزایش مبادالت تجاری با کشورهای 
همسایه به خصوص کشورهای حاشیه 
خزر برای اس��تان گیالن انتظار داریم 
همه مسووالن و عوامل در این راستا 

گام های بهتر و موثرتری بردارند.
وزیر صمت خاطرنش��ان ک��رد: در 
بسیاری از موارد افزایش نرخ ارز صادرات 
را توجیه پذیر کرده است و قاچاق کاال 
را توجیه ناپذیر  لذا صنایعی که می توانند 
تولیدات صادراتی داشته باشند را باید 
مورد حمایت ق��رار دهیم. و همچنین 
در خصوص شناسایی و عملیاتی کردن 
بازاره��ای صادراتی جدید باید اقدامات 

موثرتری انجام دهیم.
رحمان��ی ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت 
س��رمایه گذاری در توس��عه و آبادانی 
گف��ت:  کش��ور  مختل��ف  مناط��ق 
س��رمایه گذاری کار مقدس��ی است و 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت از 
تمامی سرمایه گذاران در بخش تولید 

به صورت ویژه حمایت می کند.
وی در خصوص تفویض اختیارات 
به تشکل ها و همچنین سازمان استانی 
تصریح کرد: تمامی اختیارات ممکن 

به س��ازمان های استانی تفویض شده 
است و در خصوص تشکل ها نیز موارد 
در حال بررس��ی است و حتما در این 
خصوص اقدامات الزم انجام می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به مسائل مطرح شده در خصوص دو 
محص��ول برن��ج و چای گف��ت: تمام 
تصمیمات اتخاذ شده در خصوص این 
دو کاال با مشورت از تشکل های بخش 
خصوصی مرتبط بوده که البته سعی 
شده است تا منافع مصرف کنندگان، 
بازرگان��ان و همچنین تولیدکنندگان 

این محصوالت به بهترین شکل ممکن 
رعایت شود.

كاهش بوروكراسی اداری � 
رحمان��ی همچنین در مورد تامین 
منابع مورد نیاز صنوف تولیدی افزود: 
با توجه به اهمیت این بخش در ایجاد 
اشتغال، از بانك مرکزی برای تعریف 
ردیف مشخصی جهت تخصیص منابع 
الزم پیگیری های��ی ش��ده اس��ت که 
امی��دوارم نتایج آن ب��ه زودی محقق 

شود.
کاهش بوروکراس��ی اداری و بهبود 
فضای کس��ب و کار بخ��ش دیگری از 
سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در جم��ع فع��االن اقتصادی اس��تان 
گیالن بود که در این خصوص تصریح 
ک��رد: برای تس��هیل در ام��ور مردم، 
صنعتگ��ران، معدن کاران، بازرگانان و 
همچنین اصناف، هیچ گونه محدودیتی 
وجود ندارد و باید تمامی ظرفیت های 
قانونی برای حمایت از این بخش ها به 

کار گرفته شود.
رحمانی خاطرنش��ان کرد: یکی از 
مهمتری��ن دغدغه ه��ای بخش تولید 
طی سال های اخیر تامین نقدینگی و 
سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهایی 
بوده که در این خصوص پیگیری های 
مجدانه از طرف وزارت صنعت، معدن 
تجارت انجام ش��ده و پیرو جلس��ات 
متعددی که با روسای بانك ها داشتیم 
امیدواریم شرایط در این بخش بهبود 
یابد و چرخ های صنعت بهتر از پیش 

به چرخش درآید.

مع��دن  وزی��ر صنع��ت،  � 
و تج��ارت: مهم تری��ن هدف 
دش��من در جن��گ اقتصادی 
حاض��ر، تعطيل��ی واحده��ای 
صنعتی بود و به طور آش��کار 
به این موضوع اعتراف می کند 
ولی خوشبختانه با تدابير اتخاذ 
شده و گام های برداشته شده 
و همچنين حمایت مردم، تهاجم 
اقتص��ادی به کش��ورمان در 
بخ��ش توليد عمال شکس��ت 

خورده است
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