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 تجلیل از ۱۰ برگزیده 
 در مراسم 

روز ملی صنعت و معدن 
در مراسم روز ملی صنعت و معدن از 
۱۰ برگزیده در بخش های مختلف صنعتی 
و معدن��ی ب��ا حض��ور مع��اون اول رییس 
جمه��ور و وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
تجلیل به عمل آمد.تجلیل از پیشکس��وتان 
و واحده��ای برتر صنعت��ی، صنایع معدنی 
غیرفل��زی و طرح های برت��ر از مهم ترین 
بخش ه��ای مراس��م روز مل��ی صنعت و 
معدن بود. در این مراسم همچنین از خوشه 
کسب و کار توسعه یافته برتر تجلیل شد و 
کارآفرینان برتر زن و جوان معرفی ش��دند.

در این مراس��م از علی اصغر حاجی بابا از 
شرکت شوفاژ کار به عنوان پیشکسوت برتر 
صنعتی و خس��روجامعی از شرکت سیمان 
خاش به عنوان صنایع معدنی غیرفلزی برتر 
تجلیل ب��ه عمل آمد.در بخ��ش واحدهای 
صنعتی برتر نیز اکبر خانی از شرکت کنسرو 
گل ن��وش و محمدرض��ا ظهی��ر امامی از 
شرکت تولیدی صنعتی فراسان مورد تجلیل 
قرار گرفتند و کیوان گردان به نمایندگی از 
خوشه پوش��اک روستای کردآباد در بخش 
خوشه کسب و کار توسعه یافته مورد تقدیر 
واقع شد.همچنین س��عیده رضایی و شادی 
س��حرخیز به ترتیب از ش��رکت های ایران 
اش��بنت و پانیذ ش��هد بینالود نیز توانستند 
عنوان کارآفرین برتر زن را به دست آورند 
و بابک تشکری از ش��رکت تالک ایرانیان 
به عن��وان کارآفری��ن برتر ج��وان معرفی 
شد.شایان ذکر است که در بخش طرح های 
برتر محمدرض��ا دیانی از ش��رکت صنایع 
پتروش��یمی پلی اس��تایر انتخاب و حسین 
پایداری از مجتمع کاغذ سازی راشا کاسپین 

ایرانیان معرفی و تجلیل شدند.

خبرنامه وزیر صنع��ت، معدن و تجارت از ایجاد یک میلیون 
اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن و تجارت و اصناف 
 طی چهار س��ال گذش��ته خب��ر داد و گف��ت: پیش بینی 
می ش��ود در دول��ت دوازدهم 45۰ هزار اش��تغال جدید 

صنعتی و معدنی ایجاد شود.
محمدرض��ا نعمت زاده در همایش گرامیداش��ت روز 
ملی صنعت و معدن اضافه ک��رد: از جمله اقداماتی که طی 
دولت یازدهم انجام شد برگرداندن فضای منطق و اعتدال و 
تعامل و همکاری با یکدیگر بوده که در دولت قبل متالشی 
شده بود و در این زمینه فعال سازی 2۰ هزار طرح و واحد 
نیمه تمام صنعتی و ایجاد 3۰۰ هزار اش��تغال انجام شد.وی 
با اش��اره به لزوم توجه بیش��تر به تحقیق و توس��عه یادآور 
ش��د: توجه صاحبان صنایع به تحقیق و توس��عه و نوآوری 
طی چهارس��ال گذش��ته شدت بیش��تری گرفت به طوری 
ک��ه تعداد واحدهای راه اندازی ش��ده تحقیق و توس��عه در 
کش��ور طی 4 س��ال به هزارو ۱۰۰ مورد رسید. نعمت زاده 
خواس��تار افزایش تولیدات پیش��رفته و دانش بنیان شد و 
 افزود: بای��د صنایع موجود به دانش بنیان تبدیل ش��وند و 
علی رغم اینکه تع��داد واحدهای صنعتی ۱3 درصد از کل 
دانش بنیانهای کیور اس��ت اما 7۰ درصد تولیدات پیشرفته 
از همی��ن طریق ص��ورت می گی��رد. وی اضافه کرد: تغییر 
تدریجی نوع ع��رض واردات برای 5۰ درص��د واردات از 
ع��رض مبادله ای به عرض آزاد ی��ا متقاضی در این دولت 
صورت گرفته است که باعث حمایت از تولید و جلوگیری 
از بروز مشکالت در این بخش شده است و ما باید به سمت 
عرض تک نرخی حرکت کنیم. به گفته وزیر صنعت، معدن 
و تجارت اصالحات اساسی در تعرفه های گمرکی ،تثبیت 
ش��رایط بازار، کاهش طبقات تعرفه ای از ۱5  به 8، تثبیت 
تامی��ن 5۰ درصد هزینه های پژوهش��ی بخش خصوصی 
از طری��ق دولت و نیز بخش��ودگی ۱۰ درصد حقوق دولتی 
معادن در صورت اجرای پروژه های تحقیقاتی با سازمان ها 
از جمل��ه اقدامات دولت یازدهم در ح��وزه صنعت، معدن 
بوده اس��ت. همچنین معافیت مالیاتی به میزان س��ود عقود 
مش��ارکتی به میزان آورده نقدی س��هامداران و نیز معافیت 
3۰ درص��د مالیات بر درآمد برای مدت 5 س��ال به منظور 
تولید برندهای خارجی با مشارکت شرکت های داخلی از 
 دیگر اقدامات این حوزه طی 4 س��ال گذش��ته بوده است. 
نعمت زاده یادآور ش��د رش��د منف��ی ۱۰ درصد در بخش 
صنع��ت، بروکراس��ی بی��ش از ح��د حاکم بخص��وص در 

اواخر اس��فند 93 توق��ف و نیمه تعطیل بودن بس��یاری از 
صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط  و بزرگ، توق��ف طرح های 
سرمایه گذاری مهم، مشکالت ناشی از نا بسامانی خصوصی 
س��ازی در قال��ب رد دی��ون می��راث دولت قبل ب��ه دولت 
یازدهم بوده اس��ت اما امروز با ایس��تادگی و مقاومت مردم 
 ش��ریف و تدبیرو تالش دولت یازده��م و مدیریت مدبرانه 
ریی��س جمهور و حمایت مقام معظم رهبری ش��اهد ایجاد 
فضای باز اقتصادی رونق تولید و رشد تشکیل سرمایه سابق 
از منفی 4۱ به حدود مثبت 7 هستیم، همچنین رشد و تثبیت 
ارزش افزوده به طوری که در س��ه ماهه سوم و چهارم سال 
گذش��ته رشد بخش صنعت و معدن متجاوز از ۱۰ درصد و 
طی سال به 65 درصد بالغ شده است. نعمت زاده با برشمردن 
شاخص های کشورهای نو ظهور صنعتی اضافه کرد: بر این 
اساس درآمد س��رانه از 5 هزار و 8۰۰ دالر باید به حداقل 
۱۰ هزار دالر برس��د همچنین س��هم ارزش افزوده س��رانه 
صنعت نی��ز از 52۰ دالر به بیش از هزار دالر برس��د. وی 
یادآور شد: تقویت و آموزش نیروی انسانی و روز آمد کردن 
مهارتها، نوآوری و تحقیق و توسعه و نیز طراحی مهندسی از 
دیگر الزامات جامعه صنعتی است و رقابت پذیری اقتصادی 
تولیدات در بخش صنعت باید جدی گرفته شود.توجه بیشتر 

به بازار و ایجاد تقاضا در داخل و خارج و س��رمایه گذاری 
با هدف ص��ادرات از دیگر تاکیدات مهندس نعمت زاده در 
این مراس��م بود. وی خاطر نش��ان کرد: در برنامه راهبردی 
پیش بینی شده در سال ۱4۰۰ صادرات صنعتی و معدنی به 
8۰ میلیارد دالر و در ۱4۰4 به ۱2۰ میلیارد دالر برس��د و 
صادرات غیر نفتی نیز به ۱3۰ میلیارد دالر در سال ۱4۰۰ و 
۱8۰میلیارد دالر در سال ۱4۰4 بالغ شود که در این صورت 

به کشور نو ظهور صنعتی تبدیل می شویم. 
وی تاکید کرد: پیوس��تن به زنجیره ارزش جهانی و 
زنجیره تولید باید مدنظر باش��د و این در حالی اس��ت که 
بعد از توافقات هسته ای و استقبال شرکت های خارجی 
در ای��ن زمینه ها به توفیقات خوبی دس��ت یافته ایم. وی 
در ادامه با برش��مردن دیگر الزامات توسعه صنعتی افزود: 
حمایت حکومت و نظام ونیز دولت از تولید، کارآفرینی و 
تجارت در اصالح قوانین و مقررات و... و نیز همفکری و 
تعامل بنگاه های تولیدی و اقتصادی باالخذ بهبود روابط 
بنگاه های ب��زرگ با واحدهای کوچک و متوس��ط باید 
ص��ورت گیرد تا این زنجیره ها را وصل کنیم و این کاری 
اس��ت که در خودروس��ازی، فوالد و پوشاک شروع شده 

است.
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