اخبار داخــلی

تامین مواد اولیه مﻬﻢترین مشﮑﻞ واحدهای تولیدی قﻢ است
قﻢ-ایرنـا -رئیـس خانـه صنعـت ،معـدن و
تجـارت قـﻢ گفـت :تامیـن مـواد اولیـه مهﻢترین
مشـکل صنایﻊ و واحدهای تولیدی اسـتان اسـت،
 7۰درصـد از مـواد پتروشـیمی سـاخت داخـل
بـوده امـا در عرصـه توزیـﻊ و رویـه آن در بـورس
مشـکالتی جـدی وجـود دارد.
در آیین گرامیداشـت روز صنعـت و معدن در
سـالن جلسـات اتـاق بازرگانـی ،صنایﻊ ،معـادن و
کشـاورزی قـﻢ افـزود :توزیـﻊ مـواد اولیـه صنایﻊ
کفـش در بورس کاال سـبب شـده تا قیمـت مواد
اولیـه تـا بیـش از  1۰۰درصـد افزایـش یابد.
وی بـا انتقـاد از شـکل و رویـه توزیـﻊ مـواد
اولیه پتروشـیمی اﻇهار داشـت :مواد پتروشـیمی
بـا قیمـت واقعـی در دسـت تولیدکننـدگان قـرار
نگرفتـه و بـه دسـت دالالن میافتـد.
رئیـس خانـه صنعـت ،معدن و تجـارت قﻢ در
ادامـه بـا اشـاره بـه موانـﻊ رونـﻖ تولیـد و تﺜبیت
اشـتﻐال بیـان کـرد :سـازمان تامیـن اجتماعی با
سیاسـتها و رویکردهایـی که دارد امـروز به یکی
از مهﻢتریـن و پـر چالـش تریـﻢ نهادها در مسـیر
رونـﻖ تولید تبدیلشـده اسـت.
فراهانـی ادامه داد :سـازمان تﺄمیـن اجتماعی
 3۰درصـد از حقـوق کارگـران را دریافت میکند
امـا در مقابـل آن خدمـات درمانـی کـه ارائـه
میدهـد بسـیار ناچیـز و مﺤدود بـوده و در برخی
از مراکـز درمانـی و آزمایشـگاهی نیـز اعتنایـی به
دفترچههـای درمانـی نمیشـود.
وی اﺿافـه کـرد :سـازمان تﺄمیـن اجتماعـی
یکـی از مهﻢتریـن بخشهایـی بـوده کـه سـبب
شـده تـا هزینههـای تولیـد در اسـتان بهشـدت
افزایـش پیـدا کند.
وی بابیـان اینکـه تنهـا راه نجـات کشـور در
شـرایﻂ فعلـی حمایـت از تولیـد و صنعت اسـت،
گفـت :همﭽنیـن در بخش مالیات نیز مشـکالتی
جـدی در مسـیر تولیـد و صنعت اسـتان به وجود
آمـده کـه نیازمنـد تعامـل بیشـتر اداره کل امـور
مالیاتـی بـا تولیدکنندگان اسـت.
فراهانـی همﭽنیـن اﻇهـار کـرد :مقـررات و
نظارتهـای سـازمان مﺤیﻂزیسـت از دیگـر
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عواملـی بـوده کـه سـبب میشـود تـا هزینههای
تولیـد بهشـدت افزایـش پیـدا کنـد.
رئیـس خانـه صنعـت ،معـدن و تجـارت قـﻢ
اﺿافه کرد :بسـیاری از مشـکالتی کـه از در رابطه
بـا کاﻏـذ بـرای واحدهـای صنعتـی ایجادشـده از
بخـش مﺤیﻂزیسـت ناشـی میشـود ،در سـطﺢ
کشـور بیش از  7۰هزار تـن در بخشهای مرتبﻂ
با کاﻏذ شـاﻏل هسـتند.
فراهانی تصریﺢ کـرد :گمرکات نیز در افزایش
هزینههای تولید و مسـائل ارزی مشـکالتی جدی
برای تولیدکنندگان اسـتان ایجاد کرده و مشـکل
ترخیـﺺ کاال مهﻢتریـن معﻀـل در ایـن بخـش
است.
وی گریـزی به سیاسـت بازگشـت ارز حاصل
از صـادرات زد و گفـت :سیاسـت بازگشـت ارز
دولـت یکـی دیگـر از مشـکالت بخـش صـادرات
اسـتان است.
رئیـس خانه صنعـت ،معدن و تجارت اسـتان
قـﻢ تصریـﺢ کـرد :تسـهیالت بانکی بـه واحدهای
صنعتـی بـا بهـره  18درصد پرداخت میشـود که
بـرای بسـیاری از واحدهـای تولیـدی اسـتان رقﻢ
سـنگین و ﻏیرقابل بازگشـتی است.
وی همﭽنیـن بـا انتقـاد از رویـه شـرکتهای
خدمات رسـان اسـتان اﻇهار داشـت :طبﻖ قانون،
شـرکتهای خدمات رسـان بایـد آب ،بـرق و گاز
را تـا درب واحدهـای تولیـدی متصـل کنـد ،امـا
درصﺤنـه بیرونـی و واقعی برای انتقـال این موارد
هزینههـای سـنگینی دریافت میشـود.
قـﻢ دارای هفـت شـهرک صنعتی شـکوهیه،
الﻐدیـر ،چـاپ و نشـر ،سـلفﭽگان ،مﺤمودآبـاد،
ﺛامناالئمـه (ع)  -قنـوات  -و فنـاوری اطالعـات
و ارتباطـات ( )I.C.Tو چهـار ناحیـه صنعتـی
خـور آبـاد ،دسـتجرد ،سـیرو و طﻐـرود اسـت.
 ۲هـزار و  3۰۰واحـد صنعتی کوچﮏ ،متوسـﻂ و
بـزرگ در قـﻢ وجـود دارد کـه بیـش از  9۰درصد
آن مربـوط بـه صنایـﻊ کوچﮏ و متوسـﻂ اسـت؛
همﭽنیـن بیـش از  53هـزار تـن در واحدهـای
صنعتـی اسـتان فعالیـت میکند.

حمایت مﻌاونت توسﻌه روستایی از ایجاد
ناحیه صنﻌتی کیﻒ و کفﺶ تبریﺰ
تبریـز -ایرنـا -معـاون توسـعه روسـتایی
و مناطـﻖ مﺤـروم کشـور بـا اعـالم حمایت از
ایجـاد ناحیه صنعتی تخصصـی کیﻒ و کفش
تبریـز ،موسـوم بـه »چالیـش« ،گفـت :ایـده
شـهرکهای صنعتـی خصوصی همـواره ایده
موفقـی بوده اسـت.
مﺤمـد امیـد در نشسـتی بـا مدیـران
ناحیـه صنعتـی »چالیـش« کـه توسـﻂ
بخـش خصوصـی در حـوزه کیـﻒ و کفـش
ایجـاد شـده اسـت ،گفـت :ایـن طـرح یکی از
طرحهـای ملـی منطقـهای اسـت کـه نقـش
موﺛـری در رونـﻖ تولیـد و تﺤـول اقتصـادی
آذربایجـان شـرقی و کشـور خواهـد داشـت.
وی بـا اشـاره بـه ﻇرفیتهای تبریـز در حوزه
چـرم و کفش ،گفت :تولیـدات این بخش جزو
نیازهـای مداوم و مسـتمر جامعه اسـت و بازار
گسـتردهای نیز دارد؛ تبریز و آذربایجان شرقی
نیز سـابقه بسـیار خوبـی در این حـوزه دارند.
امیـد افـزود :حﻀـور فعـال بخـش خصوصـی
و کار تخصصـی ناحیـه تخصصـی کیـﻒ و
کفـش »چنالیـش« از دیگـر ویﮋگیهـای
مﺜبـت آن اسـت کـه موجـب میشـود
معاونـت توسـعه روسـتایی و مناطـﻖ مﺤـروم
کشـور بـا کمـال افتخـار از آن حمایـت کند.
مدیـران ناحیـه صنعتـی چالیـش هـﻢ در
ایـن نشسـت گزارشـی از رونـد احـداث
و واگـذاری قطعـات صنعتـی و تولیـدی
واقـﻊ در ایـن ناحیـه ارائـه کردنـد.
ناحیـه صنعتـی »چالیـش« بهعنـوان
مجموعـه تخصصـی صنعـت کیـﻒ و کفـش
و صنایـﻊ وابسـته در زمینـی بـه مسـاحت
 35هکتـار در جـاده قدیـﻢ باسـمنﺞ تبریـز
ایجـاد شـده و تاکنـون  8۰درصـد از قطعـات
آن بـه تولیدکننـدگان واگـذار شـده اسـت.
تمـام زیرسـاختهای اساسـی ایـن ناحیـه
صنعتـی بـا سـرمایهگذاری بخـش خصوصـی
تﺄمیـن شـده و بـا بهرهبـرداری از آن در فـاز
نخسـت 5 ،هزار فرصت شـﻐلی ایجـاد خواهد
شد .

 ۱00میلیون دﻻر حجﻢ صادرات ساﻻنه صنﻌت کفﺶ قﻢ است
قﻢ-ایرنـا -رئیـس خانـه صنعـت ،معـدن و
تجـارت قـﻢ گفـت :صنعـت کفـش این اسـتان
سـاالنه بیـش از  1۰۰میلیـون دالر صـادرات به
کشـورهای هـدف صادراتـی انجـام میدهـد که
تالش میشـود کشـور پاکسـتان نیز بـه صورت
جـدی بـه یکـی از بازارهـا صادراتـی اسـتان
تبدیل گـردد.
ابوالفﻀـل فراهانـی روز دوشـنبه در گفـت
و گو بـا خبرنـگاران با اشـاره بـه ﻇرفیت کفش
قـﻢ اﻇهار کـرد :بسـیاری از مﺤصوالت وابسـته
به صنعـت کفش که زائران ایرانی از کشـورهای
همسـایه بهعنوان سـوﻏات خریـداری میکنند،
تولید قﻢ اسـت.
وی ﻇرفیـت صنعـت کفـش را مورد اشـاره
قـرار داد و گفـت 3۰۰ :واحـد فعـال در صنعـت
کفـش و دمﭙایـی اسـتان فعـال بوده کـه حجﻢ
تولیـدات آنهـا بسـیار قابل توجه اسـت.
وی بـا انتقاد از رویـه حاکﻢ بر توزیﻊ صنعت

کفـش قﻢ ادامـه داد :علی رﻏﻢ اینکـه مواد اولیه
کفـش اﻏلب بومی اسـت مـا در رابطه بـا تﺄمین
مـواد اولیـه ،صنعت کفـش قﻢ با مشـکل جدی
روبرو است.
فراهانـی در ادامـه بیـان کـرد :سـبﮏ
برپایی نمایشگاههای اسـتان در حـال مطلـوب
نبـوده و این نمایشـگاه به جـای اینکه به مﺤلی
بـرای معرفـی مﺤصـوالت بومی تبدیل شـود به
مرکـزی بـرای فـروش مﺤصـوالت و تولیـدات
صنعتـی تبدیل شـده اسـت.
وی گفـت :در این بین شـکل و رویه برپایی
نمایشـگاه کفـش قـﻢ میتوانـد بـه الگویـی در
برپایـی نمایشـگاههای اقتصـادی تبدیل شـود.
فراهانـی عنـوان کـرد :از بیش از  ۲8کشـور
دنیـا در آخریـن نمایشـگاه کفـش قـﻢ در بهمن
مـاه سـال گذشـته حﻀـور پیـدا کـرده و از نظر
بازاریابی نتایﺞ بسـیار مﺜبتی نصیب اسـتان شد.
وی گفـت :با عبرت گیری از نمایشـگاههای

سـابﻖ ،برپایی نمایشـگاه مبلمان اسـتان نیز در
رونـد مطلوبـی قرار گرفتـه و بسـتر بازاریابی در
آن فراهﻢ شـده اسـت.
وی همﭽنین تصریـﺢ کرد :تﺄمین اجتماعی
مشـکالت حادی برای صنایـﻊ اسـتان بـه وجود
آورده و مرجعـی هﻢ نسـبت به معﻀـالت ایجاد
شـده از این ناحیه پاسـخگو نیست.
فراهانـی در بخـش دیگری از سـخنان خود
تصریـﺢ کـرد 59 :اتﺤادیه در اتـاق اصناف فعال
بـوده و هر کـدام از این اتﺤادیههـا نیز بهصورت
مسـتقل فعالیت میکنند.
وی گفـت :بـرای رونـﻖ اتاق اصناف اسـتان
بایـد ،انجمنهـای تخصصـی صنفـی فعالتـر
شـوند ،در حـوزه پوشـاک ﻇرفیـت قـﻢ بـرای
بالندگـی و رونـﻖ بسـیار فـراوان اسـت.
وی اﺿافـه کـرد :در شـرایﻂ تﺤریـﻢ ،بـا
حمایـت از ﻇرفیـت پوشـاک اسـتان میتـوان
اقدامـات کﻢ نظیـری را در این رابطـه انجام داد.

زمﺰمههای احیای دوباره چرم مﻐان
سیاسـتهای رونـﻖ اقتصـادی دولـت تدبیـر و امیـد و توجـه بـه بخـش
فنـاوری و دانـش بنیـان بـه تازگـی روزنه امیـدی بـرای بازسـازی و فعالیت
دوبـاره این واحد تولیدی گشـوده اسـت ،بابﮏ دین پرسـت ،معاون اقتصادی
وزیـر کشـور که بـه تازگی در جریان سـفر به اسـتان اردبیل از ایـن کارخانه
نیـز بازدیـد کـرد ﺿمـن ابـراز تاسـﻒ از وﺿعیت چـرم مﻐـان احیـای دوباره
کارخانـه را نوید داد.
وی گفـت کـه این واحد با پیشـنهاد مسـﺌوالن اسـتان اردبیـل در قالب
شـرکتهای دانـش بنیـان فعال خواهد شـد.
دیـن پرسـت بیان کـرد :حیﻒ اسـت این مجموعـه بالتکلیﻒ رها شـود،
چـرا بایـد ایـن کارخانـه در طـول ایـن مـدت بـه حـال خـود رهـا شـود؟ با
راهانـدازی ایـن واحـد میتـوان هـزاران اشـتﻐال بـرای جوانان ایجـاد کرد.
اکبـر بهنامجـو اسـتاندار اردبیـل هـﻢ احیـای کارخانـه چـرم مﻐـان را
ﺿـروری دانسـت و گفـت :این واحد بـا مﺤوطه حدود  16هکتـار زمین و ۲۲
هـزار مترمربـﻊ فﻀـای سرپوشـیده ﻇرفیـت مﻐفول مانده اسـتان اسـت.
وی اﻇهـار کـرد :بـا مالـﮏ ایـن کارخانـه مذاکراتـی انجـام و قرار اسـت
کـه ایـن واحد تولیـدی در قالب شـرکت های دانـش بنیـان و کارآفرینی در
بخـش صنایﻊ دسـتی دوبـاره فعال شـود.
اسـتاندار اردبیـل گفـت :این واحد در گذشـته با  4۰۰نفر شـاﻏل فعالیت
داشـته اما ﻇرفیت اشـتﻐال برای سـه هزار نفر را دارد.
وی بیـان کـرد :فعالیـت پاییـن دسـتی چـرم در ایـن واحـد بـه دلیـل
داشـتن بهـرهوری پاییـن بـه صنایـﻊ باالدسـتی چـرم تﻐییـر مییابـد و
راهانـدازی صنایـﻊ دسـتی چـرم بـا رویکـرد جدیـد از جمله اهـداف فعالیت

دوبـاره ایـن واحد اسـت.
بهنامجـو از تـالش بـرای رفﻊ موانﻊ و مشـکالت این واحـد راکد خبر داد
و گفـت :در حـال حاﺿـر جاده دسترسـی ایـن کارخانه اصالح شـده و تالش
میشـود در حـوزه گردشـگری نیز در ایـن مﺤل طرحهایی اجرا شـود.
اسـتاندار اردبیـل گفـت :با اخـذ مجوز از معاونـت علﻢ و فناوری ریاسـت
جمهـوری کارخانـه راکـد چرم مﻐان بـه پارک علﻢ و فناوری تبدیل میشـود
و بـا هماهنگـی مرکز علﻢ و فناوری قرار شـده این مجموعه بـه توان تولیدی
و اشـتﻐالزایی مﻀاعـﻒ دسـت پیـدا کرده و نسـبت به سـالهای قبـل دوران
طالیـی را دوبـاره تکرار کند.
وی بیـان کـرد :دیگر قـرار نیسـت در این مجموعه صنایﻊ پایین دسـتی
چـرم نظیـر کیـﻒ و کفش هدف مجموعه باشـد بلکـه قرار اسـت صنایﻊ باال
دسـتی چـرم در ایـن مجموعه هدفگذاری شـود تـا در بخش توسـعه صنایﻊ
دسـتی و حوزه گردشـگری بتوان از آن اسـتفاده کرد.
بهنامجـو افـزود :قـرار اسـت از همین امسـال در ایـن واحد راکـد زمینه
اشـتﻐال  4۰۰نفـر فراهـﻢ شـود و هر سـال نیز این تعداد شـﻐل افزوده شـده
و در چنـد سـال آینـده فﻀـای اشـتﻐال  ۲تا  3هـزار نفر در ایـن کارخانه که
در یـﮏ فﻀـای  16هکتـاری فعـال می شـود ،فراهﻢ آید.
وی ﺿـرورت تامیـن زیرسـاختها در ایـن مجموعـه تولیـدی را یـادآور
شـد و گفـت :قـرار اسـت در ایـن مجموعـه زیرسـاختهای مورد نیـاز نظیر
فیبرنـوری ،جـاده دسترسـی و سـایر امکانـات مهیا شـود تا براسـاس توافقی
کـه بـا معاونت علـﻢ و فناوری رئیـس جمهور به امﻀا رسـیده ایـن مجموعه
بـه قطب منطقـهای پـارک علﻢ و فنـاوری تبدیل شـود.
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۱5

قانون مالیات بر ارزشافﺰوده
به نفع تولیدکنندگان تﻐییر میکند
قﻢ-ایرنـا -عﻀـو هیﺌترئیسـه مجلـس شـورای اسـالمی گفـت :بـا طـرح
جدیـد در دسـت بررسـی در مجلـس شـورای ،وﺿعیت مالیـات بـر ارزشافزوده
بـه نفـﻊ تولیدکننـدگان تﻐییـر پیداکـرده و مالیـات از زنجیـره آخـر تولیـد و از
توزیﻊکننـدگان و مصرفکننـدگان دریافـت میشـود
احمـد امیرآبـادی فراهانی روز چهارشـنبه در آیین گرامیداشـت روز صنعت
و معـدن در اتـاق بازرگانـی قـﻢ ،افـزود :بسـیاری از نگرانـی و انتقاداتـی کـه
تولیدکننـدگان از قانـون مالیـات بـر ارزشافـزوده دارنـد بهجاسـت.
امیرآبـادی در ادامـه تصریـﺢ کـرد :بـرای حمایـت رونـﻖ تولیـد و مقابله با
اقدامـات آمریکا بخشـنامه  ۲۰مادهای تدوین و در کمیسـیون اقتصادی مجلس
در حوزههـای مختلـﻒ در دسـت بررسـی اسـت .وی افـزود :بـرای ادامـه رونـد
صـادرات گاز ،تفاهﻢنامـهای مشـترک بیـن اتـاق بازرگانـی ایـران و پاکسـتان
منعقدشـده اسـت .امیرآبـادی اﺿافـه کرد :بـرای بهبـود وﺿعیت صـادرات گاز،
بایـد گاز را بـا یﮏسـوم قیمت بـه صادرکننـدگان و تولیدکنندگان واگذار شـود
تـا رﻏبـت و انگیـزه صـادرات توسـﻂ شـرکت بازرگانـی افزایـش یابـد .نماینده
مـردم قـﻢ در مجلـس شـورای اسـالمی همﭽنیـن ادامـه داد :کشـور پاکسـتان
ﻇرفیـت بسـیار بزرگی بـرای صنعت کفش قﻢ اسـت ،در وﺿعیتی کـه صادرات
ً
کامـال در تﺤریﻢ قرارگرفته باید از بسـتر ایجادشـده
مﺤصـوالت پلیمری کشـور
بـرای تقویـت بخـش صنعت کفـش اسـتفاده کرد.

۱6
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وی در بخش دیگری از سـخنان خود خاطرنشـان کرد :برای رونﻖ صادرات
کشـور با کشـورهای همسـایه مبادالت پایاپاییی در دسـت پیگیری است .وی با
اشـاره به مشـکالت مالیاتی نیز گفـت :تولیدکنندگان به دلیـل وﺿعیت بانکی و
مالیاتـی کشـور ،درآمـد واقعی خـود را به هیچکدام بهدرسـتی اعـالم نمیکنند.
امیرآبـادی اﺿافـه کرد :تولیدکنندگان بـرای دریافت وام مجبور بـه اعالم درآمد
بیشـتر از میـزان واقعـی بـه بانﮏها و بـرای پرداخت مالیـات نیز نوعـاً درآمدی
کﻢتـر از میـزان واقعـی را اعـالم میکننـد که یﮏ مشـکل ریشـهای در کشـور
اسـت .وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت :درصورتیکـه مشـکالت
واحدهـای صنعتـی در داخل اسـتان حل نگـردد برای حل معﻀـالت واحدهای
صنعتـی از طریـﻖ دولـت و مجلس اقـدام میشـود .امیرآبادی تاکید کـرد :برای
اتصـال و انتقـال گاز بـه شـهرکهای صنعتی اسـتان  5۰میلیارد تومـان اعتبار
موردنیـاز بـوده کـه بـرای تامین بخش مهمـی از آن از مرکز رایزنیها در دسـت
اقدام اسـت.
وی ادامـه داد :مسـیر دسترسـی بـه نمایشـگاه دائمـی و ورودی و خروجـی
ً
کامـال برطـرف شـده و بـهزودی ایـن مـکان بـا پایـان عملیـات
ایـن نمایشـگاه
عمرانـی راهانـدازی میشـود .نماینـده مـردم قـﻢ در مجلـس شـورای اسـالمی
افـزود :همﭽنیـن بـرای احداث روگـذر این نمایشـگاه نیز رایزنیهـای ابتدایی با
توسـﻂ قـرارگاه خاتـﻢ انجامشـده اسـت 7۰ ،میلیارد تومـان هزینه احـداث این
روگـذر اسـت .وی اﺿافـه کرد :بـا راهاندازی نمایشـگاه دائمی قﻢ ،رونـد صادرات
و معرفـی کاالهـای بومـی و اشـتﻐال اسـتان درروند بهتـری ادامه پیـدا میکند.
همایـش گرامیداشـت روز ملی صنعـت در قﻢ برگزار و طی آن از  ۲پیشکسـوت
صنعتـی و  13صنعتگـر برتر اسـتان تجلیل شـد.

