
خبر

دوشنبه 
7 دی 1394 
16 ربیع االول 1437 
28 دسامبر 2015 
صنعت شماره 397  پیاپی 1715 مشارکتذینفعان،عاملکاربردیشدنپژوهشها

قم،پانزدهمیناستانتولیدیکشور
پیشبینیرشد19/5درصدیسختافزاردربرنامهششم

3

3
4
5
6
27
28
29
30

industry@smtnews.ir

نامهنمایندگانمجلسشورای
اسالمیدربارهرفعموانعتولید

۲۰۵ نماین��ده مجلس ش��ورای اس��امی در نام��ه ای به 
رییس جمهور خواس��تار حل سریع مشکات تولیدکنندگان 
داخل��ی ش��دند. به گزارش خان��ه ملت، ضرغ��ام صادقی در 
نشس��ت علنی دی��روز مجلس ش��ورای اس��امی نامه ۲۰۵ 
نماینده به رییس جمهور درب��اره رفع موانع تولیدات داخلی 
را قرائت کرد. در این نامه آمده است؛ ضمن تشکر از زحمات 
رییس جمهور درباره توجه و کمک به حل موانع و مشکات 
تولیدکنندگان داخلی و جهت اش��تغالزایی حمایت از تولید 
داخل��ی و جلوگی��ری از ورود کاالهای مش��ابه که امکان آن 
در داخل وج��ود دارد و همچنین تاش ب��رای برون رفت از 

مشکات بی سابقه در اقتصاد کشور ضروری است.

افزایش90درصدیتقاضای
سرمایهگذاریدرصنعت

مع��اون ام��ور صنایع س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان تهران گفت: از ابتدای سال تاکنون تقاضا برای انجام 
طرح های توسعه صنعتی در استان تهران 9۰درصد نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته است. به گزارش تجارت نیوز، افشار 
فتح اللهی با اش��اره به برداشته شدن تحریم ها از اواسط دی 
امس��ال تصریح کرد: با رفع تحریم ها، بسیاری از هزینه های 
مراودات بانکی و تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی کش��ور 
ازجمله واحدهای اس��تان تهران کاه��ش می یابد. وی افزود: 
در دوران تحری��م، تولیدکنندگان صنعتی در کش��ور مجبور 
بودن��د تا م��واد اولیه و نیز ماش��ین آالت تولی��دی خود را با 
چندین برابر قیمت از کش��ورهای واسطه خریداری کنند که 
این مس��ئله منجربه باالرفت��ن هرینه های تولید و نیز قیمت 
تمام ش��ده محصول ایرانی می ش��د. فتح اللهی با بیان اینکه 
بیشترین حسن برداشته شدن تحریم ها برای صنعت کشور، 
برقراری ارتباط بانکی با کمترین هزینه با صنایع جهان است 
اظهار کرد: در دوران تحریم بسیاری از پول ها و وجوه نقدی 
صنعتگ��ران ایرانی که بابت خرید مواد اولیه و ماش��ین آالت 
تولیدی به فروش��ندگان و شرکت های خارجی حواله شده از 
سوی کشور مبدا بلوکه شده و از سوی دیگر کاالی خریداری 
شده هم به تولید کننده ایرانی تحویل داده نشده بود. وی در 
پاس��خ به این پرسش که با آزاد شدن دارایی های بلوکه شده 
ایران در بانک های خارجی، آیا تا پایان امسال امکان پرداخت 
یاران��ه صنعت وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: از آنجایی که 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور موظف به تخصیص 
اعتبار ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قالب یارانه صنعت است، 
از ای��ن رو تا این لحظ��ه هیچ گونه اطاع��ات موثقی از زمان 
پرداخ��ت این رقم به وزارت صنعت، مع��دن و تجارت اعام 
نشده است. فتح اللهی همچنین به نشانه های روشنی مبنی بر 
بهبود فضای کس��ب وکار برای انجام فعالیت های صنعتی در 
کش��ور و به ویژه استان تهران اش��اره کرد و افزود: از ابتدای 
سال تاکنون و به ویژه در نیمه نخست سال94، تقاضاها برای 
اجرای طرح های توس��عه صنعتی در استان تهران 9۰درصد 

افزایش یافته است.

رکودصنعت
درتابستانادامهداشت

س��ایه حکمران��ی رکود بر بیش��تر حوزه ه��ای اقتصاد 
س��نگینی می کند و تولیدکننده هی��چ راه گریزی از این 
حقیقت تلخ ن��دارد. به گزارش موج، مه��دی پورقاضی، 
رییس کمیس��یون صنع��ت اتاق بازرگانی ته��ران درباره 
شرایط نامساعد رشد صنعتی کشور به موج گفت: بحران 
رکودی حاک��م بر اقتصاد و گرفتاری ش��دیدی که برای 
بنگاه های اقتصادی به واس��طه همین بح��ران پدید آمد، 
رش��د منفی 13درص��دی تولیدات صنعت��ی را در فصل 
تابس��تان رق��م زد. وی ادامه داد: افزای��ش بیکاری، نبود 
امنیت ش��غلی و البته نبود ش��غل پای��دار از دل پُرخون 
وضعیت تولیدی حکایت دارد که این روزها بیمار و رنجور 
ش��ده اس��ت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
درباره اینکه اقتصاد به فضای مطلق رکودی نزدیک شده، 
تصریح کرد: س��ایه حکمرانی رکود بر بیش��تر حوزه های 
اقتصاد سنگینی می کند و تولیدکننده هیچ راه گریزی از 
ای��ن حقیقت تلخ ندارد. پورقاضی اضافه کرد: رکودی که 
امروز گریبانگیر تولید ش��ده به خاطر بازار فروش کس��اد 
و رش��د منفی تولیدات صنعتی در ماه های گذشته است 
بنابراین نباید عامل تشدید رکود را به مولفه های خارجی 
ربط دهیم.  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با 
اش��اره به اینکه دیگر فشار تحریم ها برای توجیه عملکرد 
منفی اقتصاد کاربرد ندارد، اظهار کرد: شاید در سال های 
گذش��ته بس��ته ش��دن دریچه های بین المللی اقتصادی 
و فش��ار غرب به فروش کاالهای کش��ور به عنوان توجیه 
عملکرد بد اقتصادی کش��ور به ش��مار می آمد اما امروز و 
برای آینده اقتصاد با توجه به باز ش��دن فضای اقتصادی، 
اینگون��ه توجیهات جایگاهی ن��دارد. در بازاری که تولید 
واقعی نداش��ته باش��د  به یقین عرضه و تقاضا هم  معنای 
خود را از دس��ت می دهد و با کمرنگ شدن سفارش های 
تولیدی، رش��د فعالیت ه��ای کارگاهی ج��ای خود را به 

تعدیل نیروهای کارگاهی می دهد.

ضمانت 6 میلیارد تومانی برای بنگاه های کوچک
تفاهمنامه بین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران امضا شد
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حضور قدرتمند بخش خصوصی در صنعت نساجی
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت گفت: یک��ی از کارهایی ک��ه می توان 
در پیش��برد صنعت نساجی کش��ور مورد توجه قرار داد 
هدای��ت هدفمند اجزا و اعضای این صنعت به گردهمایی 
و پیش��برد منظم و کارشناس��انه آنهاس��ت ک��ه باید در 

شهرک های تخصصی آن را دنبال کرد.
به گزارش موج، گلناز نصراللهی، مدیرکل دفتر صنایع 
نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از 
آنجا که کلنگ زنی شهرک تخصصی پوشاک شمس آباد با 
پیام دکتر حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان افتتاح 
شد و تاکید و نظارت ایشان به پیش خواهد رفت می توان 
امیدوار بود که پیش��رفت خوبی در آینده خواهد داشت و 
این حرکات ازجمله اقدامات مثبت در تحقق اهداف کان 

در صنایع نساجی کشورمان به شمار آید.
وی اظه��ار کرد: پایه و اس��اس کاره��ا و طرح هایی که 
می خواهیم پس از ترک پس��ت مان نی��ز پابرجا بمانند را 
بای��د با بخش خصوص��ی و ورود آنها تقویت کنیم تا پس 
از اتمام دوره حضور ما بر مس��ند کار هم طرح های کان 

اقتصادی به پیش رفته و متوقف نشوند.
نصراللهی تاکید کرد: ما در بخش نساجی کشور درحال 

انجام چنین کاری هس��تیم که پس از ما نیز همچنان به 
پیش رود و چیزی مانع از پیش��رفت آن نشود. امیدواریم 
بتوانی��م به نقطه ای دس��ت یابیم که بع��د از اتمام دوره 
حضور ما در این بخش از کار باز هم طرح های تحقیقی و 
کارشناسانه ای که قصد داریم تحقق یابند پیش رفته و با 
ورود محکم بخش خصوصی با قدرت به پیشرفت برسند.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: نساجی صنعتی 
اس��ت که به صراحت می ت��وان آن را 99درصد خصوصی 
دانست و از آنجا که ما پذیرفته ایم بخش خصوصی منافع 
و زیان ه��ای خود را می شناس��د امیدواریم با برنامه ریزی 

هدفمند چرخ دنده های صنعت نساجی به حرکت درآید.
نصراللهی گفت: با توجه به مش��کات زیس��ت محیطی 
که امروزه مورد بحث بس��یاری از کارشناس��ان است باید 
گفت خوش��بختانه صنعت نساجی ازجمله صنایعی است 
که کمترین مصرف آب را دارد و کمترین آلودگی را ایجاد 
می کند و از این رو در س��ال های آین��ده آنچنان که باید 
درگیر مش��کات کم آبی و مانند آن نخواهد ش��د و این 
یکی از مزایای این بخش از اقتصاد اس��ت که می توان در 

افق آینده ماحظه کرد.

وی اف��زود: انتخاب منطقه برای احداث ش��هرک های 
صنعت��ی بر عهده بخش خصوصی اس��ت. ب��رای مثال در 
گزینش منطقه شمس آباد برای ایجاد و راه اندازی شهرک 
تخصصی پوشاک، بخش خصوصی در نامه ای این منطقه 
را در 3 ت��ا 4 ماه انتخ��اب و اعام کرد که احداث در این 

بخش باشد.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: نگارش س��ند راهبردی پوشاک در 
جلس��ات کارشناسانه ای که انجام ش��د به اتمام رسیده و 
امیدواری��م با توجه ب��ه آن موفقیت هایی در آینده تحقق 
یابد. وی یادآور ش��د: متاس��فانه ما در سال های گذشته 
و در تحریم ه��ای مختلف از رقبای مان عقب افتاده و برای 
بازگشت به بازارها و رقابت جدید توجه به سند راهبردی 
پیش روی مان ضروری اس��ت تا ب��ار دیگر به نقطه مثبت 

پیشین دست یابیم.
نصرالله��ی درباره تحق��ق موارد این س��ند گفت: فکر 
نمی کن��م در این ش��رایط بتوان به تمام��ی بند های این 
س��ند راهبردی دس��ت یافت. حتی اگر به 4، ۵ بند سند 
راهبردی پوش��اک هم دس��ت یابیم موفق خواهیم بود و 
به ش��خصه امیدوارم که بتوانیم با این دس��تیابی، صنایع 

نساجی مان را به سمت وسویی مثبت سوق دهیم.
وی به مش��کات پیش روی صنعت نساجی کشورمان 
اشاره کرد و افزود: متاسفانه در سال های اخیر و همچنین 
درحال حاض��ر یکی از عمده ترین مش��کات این بخش از 
اقتصاد ما موضوع »قاچاق« بوده و همچنان نیز همینطور 
اس��ت. ما می توانیم ب��ه ۲ روش مانع از ای��ن اختال در 
بخش نس��اجی کشور شویم؛ نخس��ت رفتار تند و قهری 
در مواجهه با آنها اس��ت که شامل هزینه هایی نیز خواهد 
بود. دوم حمایت از تولید داخل و توانمندسازی آن است 
ک��ه می تواند جلوی قاچاق در این بخش را بگیرد و جان 

تازه ای به نساجی کشور ببخشد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک ضمن امض��ای تفاهمنامه با کانون طراحی 
مهندس��ی و طراحی مونتاژ ایران برای اعضای این 
کان��ون پ��س از ارزیابی اعتبار تا س��قف ۶ میلیارد 

تومان ضمانتنامه اعتباری صادر خواهد کرد. 
عل��ی تعقل��ی، مدیرعام��ل صن��دوق ضمان��ت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک روز گذشته در مراسم 
امض��ای تفاهمنامه این صندوق ب��ا کانون طراحی 
مهندسی و طراحی مونتاژ در اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی تهران ضمن تش��ریح خدمات 
این صندوق گفت: صندوق ضمانت س��رمایه گذاری 
صنای��ع کوچک بر پایه قان��ون و با عضویت ۵ وزیر 
اقتصادی در مجمع این صندوق تش��کیل شده که 
در زیرمجموع��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت به 

صنایع کوچک خدمات ارائه می کند. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه فعالیت اصل��ی صندوق 
ف��روش و تامی��ن اعتب��ار اس��ت، اظه��ار ک��رد: 
سرمایه گذاران بیش��تر با تامین مالی آشنایی دارند 
و تامین اعتبار در صنایع ایران مغفول مانده اس��ت. 
به طور کلی صنایع کوچک به دلیل منابع اندکی که 
دارند، نمی توانند از تسهیات مالی زیاد بهره ببرند 
به همین دلی��ل در تمام دنیا دولت ها صندوق های 
ضمان��ت را به منظور پش��تیبانی از صنایع کوچک 

پدید می آورند. 
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک در ادام��ه افزود: یکی از مش��کات امروزه 
صنای��ع تامین اعتب��ار برای خرید ماش��ین آالت و 
مواد اولیه اس��ت به همین منظور صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک اعتبار صنایع کوچک 
را تضمین خواهد ک��رد. عاوه بر این صنایع بزرگ 
نیز می توانند از خدمات صندوق بهره مند ش��وند به 
ش��رط آنکه به صنایع کوچک خدمت رسانی داشته 

باشند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه خدم��ات صن��دوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک گف��ت: صنای��ع 
کوچک در 4 حوزه خرید، فروش، س��رمایه گذاری 
و پیمانکاری دچار مش��کل هس��تند ک��ه از ابتدای 
ش��هریور با اخ��ذ مجوز های الزم در ه��ر 4 زمینه 

خدمات ضمانتنامه ارائه می شود. 
تعقلی با اشاره به ضمانتنامه خرید صنایع کوچک 
اظهار ک��رد: در ح��وزه خرید اگ��ر صنایع کوچک 
بخواهند خریدی همچون مواد اولیه، ماش��ین آالت 
و... انجام دهند صندوق برای خرید اقس��اطی و نیز 
برای ف��روش محصوالت تولیدی صنایع ضمانتنامه 

ارائه خواهد کرد. 
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچ��ک با تاکید ب��ر اینک��ه از 4 خدمت صندوق 
بانک ها فقط ضمانتنامه پیمانکاری را ارائه می دهند 
اف��زود: به همین منظور صندوق برای ارائه خدمات 
ضمانت پیمانکاری ۵۰درصد تخفیف در نظر گرفته 

است. 
وی با اش��اره به صدور ضمانتنامه سرمایه گذاری 
به عنوان چهارمی��ن خدمت این صندوق گفت: در 
حوزه سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق مطابق 
نرخ های رایج کش��ور س��رمایه گذاری در بنگاه های 

کوچک را تضمین خواهد کرد. 
وی با اش��اره به دقت و س��ختگیری صندوق در 
اعتبارس��نجی صنایع تصریح ک��رد: در ماه بیش از 
1۵۰ میلی��ارد توم��ان درخواس��ت ضمانتنام��ه به 
صن��دوق ارائه می ش��ود که پس از بررس��ی اعتبار 
بنگاه ها و طرح های ارائه شده فقط حدود 1۰درصد 
این درخواست ها را پاسخگو هستیم به همین دلیل 

میزان معوقات صندوق بسیار اندک است. 
تعقلی درباره پشتیبانی ارزی در خدمات صندوق 
نی��ز گفت: از آنجایی که هنوز ثبات ارزی بر اقتصاد 
ای��ران حاکم نش��ده به همین دلیل صن��دوق وارد 
ریس��ک ارزی نخواهد ش��د و تنها تا زمان ثبات ارز 

در کشور ضمانتنامه های ریالی صادر خواهد کرد. 
اس��ماعیل موذنی، مدیر اعتبارس��نجی صندوق 
ضمان��ت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک نیز در 
ادامه این نشس��ت با اشاره به اینکه ضمانتنامه های 
صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع کوچک 
ش��امل ضمانتنامه ه��ای اعتب��اری و غیراعتب��اری 
است، افزود: صندوق با حدود 1۰بانک و ۶ لیزینگ 
تفاهمنامه منعقد کرده که به موجب آن برای ارائه 
تسهیات به صنایع کوچک اعتبارنامه های صندوق 

مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. 
وی با اش��اره به س��قف ارائه خدمات صندوق نیز 
اظهار ک��رد: میزان صدور هر ضمانتنامه تا س��قف 
3میلیارد تومان اس��ت و برای هر شخص حقیقی و 
حقوقی تا س��قف ۶ میلیارد تومان ضمانتنامه صادر 
خواهد ش��د که اعضای کانون طراحی مهندسی و 
طراحی مونتاژ ایران نی��ز می توانند از این خدمات 

استفاده کنند. 
مدیر اعتبارسنجی صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک با اش��اره به ش��رایط وثیقه هایی که 
صندوق ب��رای ص��دور ضمانتنام��ه از صنایع اخذ 
خواهد کرد گفت: ب��ه منظور ارائه ضمانتنامه برای 
اخذ تسهیات بانکی حداقل 3۰ درصد مبلغ وثیقه 
دریافت خواهد ش��د که صندوق برای نوع وثیقه ها 

محدودیت چندان��ی ندارد و وثیقه هایی که بانک ها 
مورد پذیرش قرار نمی دهند همچون زمین طرح ها، 
زمین های اوقافی و... را مورد پذیرش قرار می دهد. 
وی با اش��اره به مدت زمان ص��دور ضمانتنامه ها 
نیز اظهار کرد: اگر صنایع از قبل اعتبارسنجی شده 
باش��ند بین ۲ ت��ا 3 روز ضمانتنامه برای آنها صادر 
خواهد ش��د. اما اگر اعتبارسنجی انجام نشده باشد 
برای مبالغ بیش از ۵۰۰ میلیون تومان به حدود ۲ 

هفته زمان نیاز خواهد بود. 
مدیر اعتبارسنجی صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنای��ع کوچک با اش��اره به اولویت ه��ای حمایت 
صن��دوق از طرح های صنعتی گف��ت: قرارداد های 
صادراتی، دانش بنیان و تکمیل طرح های نیمه تمام 
از اولویت ه��ای صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری 
خواهد بود که حداقل 1۰درصد ضریب تعدیل برای 

آنها مدنظر قرار می گیرد.
موذنی با اش��اره به ه��دف امضای این تفاهمنامه 
نیز اظهار ک��رد: با امضای ای��ن تفاهمنامه و ایجاد 
یک رابطه دوجانبه میان کانون طراحی مهندس��ی 
و طراحی مونت��اژ و صندوق، این کان��ون می تواند 
ب��ه عنوان ی��ک کارگزار صندوق ب��ا معرفی اعضا و 
اعتبارس��نجی اولیه موجب تسریع در اعتبارسنجی 

و صدور ضمانتنامه شود. 
در ادامه این نشس��ت مه��دی حکیم پور، رییس 
هیات مدی��ره کان��ون طراحی مهندس��ی و طراحی 
مونت��اژ ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد کش��ور تنها 
از مس��یر صنعت و توسعه صنایع کوچک امکانپذیر 
خواه��د بود، گفت: در س��ال های گذش��ته صنایع 
بزرگ سرمایه های زیادی از کشور را صرف کرده اند 
ام��ا نه تنها تاثی��ر چندانی در اقتصاد نداش��ته  بلکه 

اشتغالزایی چندانی هم انجام نداده اند. 
وی با اش��اره به اهمیت صنایع کوچک در رشد و 
تعالی اقتصاد افزود: بس��یاری از کشورهای صنعتی 
مانند س��وئد و ن��روژ اقتصاد خود را ب��ر پایه صنایع 
کوچک و تعاونی ها بنا نهاده اند اما در ایران تعاونی ها 

نق��ش چندانی تاکن��ون ایفا نکرده اند. ب��ا این حال 
صنایع کوچک از جایگاه مناسبی برخوردار هستند. 
ریی��س هیات مدی��ره کانون طراحی مهندس��ی 
و طراح��ی مونتاژ با بیان اینک��ه دولت باید قوانین 
حمایت��ی برای صنایع کوچک تدوی��ن کند، افزود: 
در ص��ورت نبود این قوانی��ن، صنایع کوچک توان 
ریش��ه دوانی در صنعت کش��ور را نخواهند داشت. 
بنابراین حمایت های مستقیم و غیرمستقیم ازجمله 
معافیت های مالیاتی، تامین اجتماعی و حساب های 
پشتیبان می توانند تاثیر بسیاری در توسعه صنایع 

کوچک داشته باشند. 
حکیم پور درباره رسیدن به شرایط مناسب گفت: 
با توج��ه به کاهش ناگهانی قیم��ت جهانی نفت و 
تاثیر قیمت این محصول در کش��ور نیاز به حمایت 
از صنای��ع کوچک افزایش یافت��ه و در صورتی که 
دولت نتواند ب��ا حمایت های الزم از صنایع کوچک 
ای��ن بحران ها را برطرف کند، پیش بینی می ش��ود 
در آینده مش��کات جدی تری در اقتصاد کشور به 

وجود آید. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش صن��دوق ضمان��ت 
س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک در حمای��ت از 
صنای��ع تصریح ک��رد: کانون طراحی مهندس��ی و 
طراحی مونتاژ ایران به منظور اس��تفاده از خدمات 
این صندوق برای برطرف کردن مش��کات کنونی 
تولید، صنعت و اقتصاد در کش��ور چندین نشست 
با مس��ئوالن این صندوق برگزار کرده و پیش بینی 
می ش��ود بر اس��اس امضای ای��ن تفاهمنامه، روند 

توسعه صنایع کوچک تسریع یابد. 
حکیم پ��ور درباره جزئیات این تفاهمنامه توضیح 
داد: براس��اس ای��ن تفاهمنام��ه قرار اس��ت کانون 
طراحی مهندس��ی و طراحی مونتاژ ایران با معرفی 
اعض��ای خود به صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری 
صنایع کوچک مشکات زمانی موجود در این روند 
را برطرف کند و کارهای مورد نیاز س��ریع تر انجام 

شود. 


