خبر
ششمین جشنواره ملی بهره
وری و اعطای تندیس ملی
بهره وری

دبیر جشنواره ملی بهره وری اعالم داشت،
آیین رسمی بزرگداشت روز ملی بهره وری و
مراسم مسابقه ملی تجربه های موفق به عنوان
مرحله نهایی ششمین جشنواره ملی بهره وری
در تاریخ  2خرداد س��ال جاری در محل اتاق

بازرگان��ی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی ایران
برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،فرشید شکرخدایی افزود:
در این مرحله از جشنواره شرکت ها می توانند
حداکثر سه پروژه در زمینه ارتقای عملکرد بهره

وری را به دبیرخانه جش��نواره ارسال کنندکه
توس��ط بیش از  4000داور مورد ارزیابی قرار
م��ی گیرند ،هر پ��روژه  200امتیاز را به خود
اختص��اص می دهد و حداکثر امتیاز دریافتی
شرکت ها از این مرحله  600امتیاز است.
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پیشنهاد یارانه دو هزار میلیارد
تومانی برای واحدهای تولیدی

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :یارانه س��ود
تسهیالت برای واحدهای تولیدی در سال جاری از سوی
این وزارتخانه دو هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
محسن صالحی نیا در پاسخ به ایرنا ،اظهار داشت :طبق
قانون بودجه سال جاری در اجرای قانون هدفمندسازی
یاران��ه ها برای کمک به بخش تولید  ،بهبود حمل ونقل
عمومی ،بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی،
خدماتی و مس��کونی  50ه��زار میلیارد ریال پیش بینی
شده است.
س��ال گذشته سهم صنعت و معدن از یارانه تولید یک
هزار و  200میلیارد تومان اعالم شده بود که نعمت زاده
وزیر صنعت ،معدن و تجارت معتقد بود این مبلغ تخصیص
نیافته اما نوبخت رئیس س��ازمان مدیریت وبرنامه ریزی
کشور در اسفند ماه  93اظهار داشت :بخش کشاورزی به
طور عمده توانسته از این منابع برخوردار شود.
پیشتر ،رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع ومعادن
مجلس شورای اس�لامی گفته بود ،براساس بودجه سال
 93مبل��غ  10هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید
اختصاص داده ش��د که این رقم در بودجه امسال به پنج
هزار و  200میلیارد تومان کاهش یافته است.
مع��اون امور صنای��ع وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
در بخش��ی از نشست خبری در جمع خبرنگاران ،افزود:
شورای اقتصاد طی مصوبه ای خودرو سواری را در فهرست
کاالهای انحصاری قرار داد و قرار اس��ت ش��ورای رقابت
فرمولی برای قیمت آن تعریف کند.
وی تاکید کرد :اکنون هیچگونه افزایش قیمتی در ارتباط
با خودرو در دس��تور کار نیست ،غیر از یک درصدی که
بر مالیات برارزش افزوده و نرخ بیمه اعمال می شود.
به گفته صالحی نیا ،چنانچه خودروسازان برای افزایش
قیمت تولیدات خود استدالل هایی دارند  ،باید آن را در
اختیار شورای رقابت قرار دهند.
وی اضافه کرد :پیش��نهادات خودروسازان قابل بررسی
اس��ت و در رابطه با خروج خودروهای س��واری از لیست
کاالهای انحصاری که وزارت صنعت ،معدن و تجارت سال
گذشته به شورای اقتصاد ارایه کرد ،هنوز این موضوع در
دستور کار شورای اقتصاد قرار نگرفته است.

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت؛

مشارکت  20هزار میلیارد
تومانی بخش خصوصی
در طرحهای معدنی
مع��اون وزیر صنع��ت ،معدن و تج��ارت گفت :بخش
خصوصی سال گذشته  20هزار میلیارد تومان در طرحهای
معادن و صنایع معدنی سازمان ایمیدرو مشارکت داشت
که این امر موجب افزایش فعالیت طرح ها شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان توسعه ونوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ،مهدی کرباسیان
اظهار داشت :حضور بخش خصوصی در طرحهای مزبور
ت��وان ایمی��درو را افزایش داد و با برنامه ریزی منس��جم
طرحه��ای راک��د و معوق که برخی بیش از  17س��ال از
زمان اجرای آنها سپری شده بود ،فعال شد.
وی تصریح کرد :مش��ارکت بخش خصوصی سبب شد
تا  20هزار میلیارد تومان از طرح های معطل فعال شود.
کرباس��یان افزود :اقدامات انجام ش��ده با هدف اجرای
سیاس��ت های کالن دولت یازدهم صورت گرفت و برای
هفت طرح فوالد اس��تانی تا پایان س��ال گذشته ،یکهزار
و  100میلی��ارد تومان اعتبار تخصی��ص یافت .به گفته
کرباس��یان ،به نتیجه رس��اندن برنامه اکتش��اف و جذب
سرمایه گذار برای توسعه معادن از مهمترین اولویت های
ایمیدرو در سال جاری محسوب می شود ،اگرچه این امر
زمینه ارتقای جایگاه معدن را در برنامه ششم توسعه مهیا
می کند .معاون وزیر صنعت معدن وتجارت درباره جایگاه
سازمان های توس��عه ای ،افزود :اکنون بخش خصوصی
ت هایی در تامین منابع دارد ،در حالی که پروژه
محدودی 
های بزرگ که برخی از آنها در مناطق محروم واقع شده
اند ،باید اجرا ش��ود و در این مسیر سازمان ایمیدرو باید
حضوری فعال داشته باشد .وی یادآور شد :براساس مصوبه
مجلس شورای اسالمی ،سازمان های توسع ه ای هر طرح
راه اندازی ش��ده را باید حداکثر تا س��ه سال بعد واگذار
کنند ،این امر از بزرگ شدن دولت جلوگیری می کند.

استانداردسازی پتهی کرمان

سرپرس��ت معاونت صنای��ع دس��تی ادارهکل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت:
«پته» بهعنوان یکی از هنرهای دستی و بومی هنرمندان
کرمانی استانداردسازی میشود.
غالمرض��ا فرخی افزود :برای اولینبار کاالهای صنایع
دس��تی کرمان استانداردس��ازی میش��وند که «پته»
نخستین انتخاب در این زمینه بوده است.
فرخ��ی با بیان اینکه استانداردس��ازی راهی اس��ت
ب��رای معرفی ،حفظ و تثبیت هرچه بهتر جایگاه صنایع
دس��تی کرمان در ایران و سپس در جهان بیان کرد :در
استانداردسازی مراحل تولید صنایع دستی ،ابزار تولید،
نحوهی بستهبندی ،شرایط کارگاهی و مواد اولیه با هدف
حفظ و ارتق��ای کیفیت محصول ،ط��ی یک آییننامه
قانونمند میشوند.
وی ورود صنای��ع دس��تی چینی و غیراس��تاندارد را
ی صنایع دستی بومی
مانعی در مس��یر رشد و توس��ع ه 
دانس��ت و گفت :استانداردسازی بهدنبال ارتقای سطح
کیفی محص��والت بومی و مقابله ب��ا کاالهای چینی و
نامرغوب است.

معرفی هیات رئیسه جدید اتاق تهران

ریاست اتاق کرمان برای چهارمین دوره متوالی به محسن جاللپور سپرده شد

مهدی جهانگیری ،نایب رییس اول اتاق تهران شد

رونمایی از هیات رییسه دوره هشتم اتاق کرمان

مس��عود خوانس��اری ،ریی��س و مه��دی
جهانگی��ری نایب ریی��س اول ات��اق تهران
شدند .انتخابات رییس و هیات رییسه جدید
اتاق بازرگانی تهران در ش��رایطی برگزار شد
که به هیچ ی��ک از کاندیداها با رقیبی برای
رسیدن به صندلیهای ریاست روبرو نبودند
و با اجماع حداکثری ،هیات نمایندگان جدید
انتخاب شدند .مسعود خوانساری که در زمان
انتخابات اتاق از چهرههای برجسته «ائتالف
ب��رای فردا» ب��ود ،به عنوان تنه��ا کاندیدای
صندل��ی ریاس��ت ،با کس��ب  51رای از 54
رای اخذ شده ،رییس جدید اتاق تهران شد.
برای کرس��ی نایب رییس��ی هم عالء میر
محم��د صادق��ی و مهدی جهانگی��ری برادر
مع��اون اول رییس جمهور و از کرمانی های
مقی��م تهران ،حضور یافتند که جهانگیری با
 47رای نایب رییس اول و میر محمد صادقی
با  45رای نایب رییس دوم اتاق شدند.حامد
واحدی هم ب��ا  49رای به عنوان خزانهدار و
س��یده فاطمه مقیمی ،با  47برای به عنوان
منشی جدید اتاق بازرگانی انتخاب شدند.
تعامل در مسیر جبران کاستی ها
مهدی جهانگیری در سخنانی ،مهم ترین اقدام اتاق تهران در دوره جدید را عملیاتی کردن وعدهها
و قول و قرارهای انتخاباتی عنوان کرد و گفت :برای تحقق این وعده ها همراهی با قوای س��ه گانه
از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار اس��ت که امیدواریم در این دوره ،این تعامل به طور جدی تر
از گذشته ادامه داشته باشد.
وی افزود :وقت آن رسیده است تا با فراموش کردن رقابت های انتخاباتی ،دست در دست هم و
با نگاه ملی در مسیر توسعه کشور و جبران کاستی ها گام برداریم.

در دومی��ن نشس��ت هی��ات
نمایندگان منتخب دوره هشتم اتاق
بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی
کرمان،اعض��ای هیات رییس��ه این
دوره با اکثریت آرا انتخاب ش��دند.بر
اس��اس این گزارش،محسن جاللپور
که پیش از این نیز سه دوره ریاست
اتاق کرم��ان را عهده دار بوده و در
دوره هفت��م اتاق ایران نیز به عنوان
نایب رییس برگزیده شده بود ،مجددا
و برای بار چهارم ،مورد اعتماد تمامی
 15عض��و هی��ات نماین��دگان اتاق
کرمان قرار گرفت و سکاندار پارلمان
بخش خصوصی استان کرمان شد.
همچنین سید مهدی طبیب زاده
ب��ه عنوان نایب ریی��س اول ،محمد
جالل مآب نایب رییس دوم ،محسن
رش��ید فرخی خزانه دار و محس��ن
ضرابی به عنوان دبیر هیات رییس��ه
اتاق کرمان انتخاب شدند.
این گزارش می افزاید،سابقه اتاق
كرمان به سال  1288ه.ش و تاسیس
«مجلس تجارت کرمان» بر مي گردد.
اتاق کرمان تا س��ال  1347تحت نظارت روس��اي اداره اقتصاد آن دوران اداره مي ش��د و اولين
هيات رئيس��ه این اتاق را س��يد يحيي معين زاده  ،محس��ن يزدي  ،حاج علي اصغر يزدي  ،آخوند
ماليوس��ف ،حاج معينالتجار  ،معاون تجار و س��يد هاشم معينزاده تش��كيل می دادند که از سال
 1347به بعد سيستم مديريتي اتاق از طريق برگزاري انتخابات بين اعضاء آن و نهايتاً تعيين هيات
رئيسه و رئيس مشخص شده است.

گشایش اعتبار دو میلیارد دالری بانک صنعت و معدن از صندوق توسعه ملی

چانه زنی بخش خصوصی با بانک های تخصصی
اقتصاد کرمان:برای دومین بار در مدت کوتاه سپری شده از سال
 94یکی از مدیران عامل بانک های تخصصی کشور به کرمان سفر
ک��رد تا از نزدیک در جریان مطالب��ات و انتظارات فعاالن اقتصادی
جامعه هدف خود باشد.چندی پیش مدیرعامل بانک تخصصی توسعه
صادرات ایران به کرمان سفر کرد و در جمع صادرکنندگان کرمانی
که از همراهی ش��عبه استانی بانک برای تامین نقدینگی مورد نیاز
خود ناامید ش��ده بودند،حضور یافت و با پذیرش محدودیت مساله
س��از س��قف اختیارات ش��عبه کرمان این بانک و محدودیت منابع
بانکی توسعه صادرات در کل کشور،وعده بازنگری و اصالح و تالش
برای تامین نظر صادرکنندگان در آینده نزدیک را داد  .در روزهای
گذشته نیزمدیرعامل بانک صنعت و معدن به کرمان سفر کرد و در
جمع فعاالن اقتصادی بخش خصوصی حاضر ش��د و دس��تاورد این
س��فر را هم می توان روبرو ش��دن مدیر ارش��د این بانک تخصصی
با واقعیت ها ،ظرفیت ها و مطالبات بخش صنعت و معدن اس��تان
کرمان دانس��ت.بر اساس این گزارش،در هر دو سفر مورد اشاره هم
پیگیری جدی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس و
به روال همیشه همراهی اتاق کرمان ،منجر به تحقق این سفرها شد.
تامین اعتبار پروژه های نیروگاه کهنوج و کرمانیان سیرجان
مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت :دو پروژه نیروگاه کهنوج با
 230میلیون یورو و نیروگاه کرمانیان در س��یرجان با  200میلیون
یورو تامین اعتبار شده است.
علی اشرف افخمی در دیدار با استاندار کرمان گفت :بانک صنعت
و معدن در حوزه نیرو س��هم بیش��تری را نسبت به سایر بانک ها به
خود اختصاص داده است.
وی با اش��اره به اینکه خروج از رکود ،دغدغه اصلی کش��ور است
گفت :کار اصلی بانک صنعت و معدن ،تامین مالی پروژه های بزرگ
صنعتی و تولیدی همه بخش ها است.
وی بیان کرد :حوزه معدن ،مغفول مانده است ولی بخشی از کار
ما هست و مشکلی برای تامین مالی این بخش نداریم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در پایان این دیدار هم به تاس��ی
از اس��تاندار کرمان خواستار افزایش اختیارات خود و اقدام مجلس
در این زمینه ش��د و افزایش منابع این بانک را خواس��ته دیگر خود
ذکر کرد ،هرچند رزم حسینی در همین دیدار هم به افخمی یادآور
شد که اختیارات دادنی نیست و گرفتنی است.
استاندار کرمان :توسعه را ضروری تر می دانیم
اس��تاندار کرمان گفت :ما توس��عه را در استان کرمان ضروری تر
می دانیم تا اینکه دنبال حاش��یه های سیاس��ی باش��یم و این روند
ادامه خواهد داشت.
علیرضا رزم حس��ینی روز شنبه در دیدار مدیرعامل بانک صنعت
و معدن با اش��اره به اینکه در استان کرمان صدای هماهنگی برای
توس��عه وجود دارد گفت :س��عی کرده ایم با همه ارکان حکومتی و
ائمه جمعه فضای توسعه را در استان به وجود بیاوریم.
استاندار کرمان ادامه داد 75 :هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری
با شرکت های خصوصی انجام داده ایم که شش دصد آنها در حال
اجرا و  17درصد تامین مالی ش��ده اند و برخی از آنها هم مس��یر
نحس بروکراسی اداری را دنبال می کنند.
وی بیان کرد :استان کرمان در زمینه استفاده از اعتبارات صندوق
توسعه ملی در سال گذشته در رتبه های برتر قرار دارد در حالی که
در دولت قبل رتبه سی ام را داشتیم.
وی گف��ت :بان��ک صنعت و معدن یک��ی از بانک های حرفه ای و
خوب در کش��ور اس��ت و باید دولتی بماند تا پش��توانه خوبی برای
معادن کشور باشد.
استاندار کرمان افزود :دو سطح معادن بزرگ و کوچک در استان
کرمان داریم و شرکت های بزرگ خریدار مواد معادن کوچک هستند
و م��ی خواهیم ضمانتی برای خرید باش��د و اگر بانک به این طرح
کمک کند آمادگی الزم برای ورود شرکت ها را داریم.
وی اظهار کرد :در جنوب اس��تان هم ظرفیت های معدنی خوبی
شناس��ایی شده است و اگر برای بانک صنعت و معدن مقدور است
یک شعبه در جنوب استان کرمان راه اندازی کند.
به گزارش ایرنا،وی درباره انتقال آب به استان گفت :یکهزار و 500

صنعت،معدن
و تجارت
سخن اول
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انسجام بخش خصوصی
شرط حذف «خصولتیها »

مهدی جهانگیری
تاری��خ اقتصاد معاص��ر ایران
نشان میدهد درحالی که همه
دولته��ا به محوری��ت بخش
خصوص��ی در زب��ان اعت��راف
کردهاند اما در عمل گونه دیگری
ش��ده و این شعار هرگز محقق
نشده است.
ابالغی��ه روش��ن ،صری��ح و
کارشناس��انه مقام معظم رهبری در نیمه دهه  1380اما
این بنبس��ت را شکست و خصوصیس��ازی وارد مرحله
تازهیی ش��د .ایش��ان در همه س��الهای گذشته تاکید
کردهاند ،اقتصاد ایران باید تغییر ریل داده و از ریل دولتی
به ریل خصوصی بیفتد .به تازگی نیز مقام معظم رهبری
تصریح کردن��د یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران ،دولتی
بودن آن بوده اس��ت .با وجود این مراقبتهای دلسوزانه،
متاسفانه اجرای خصوصیسازی در ایران با انحراف همراه
شد و گونهیی عمل شد که از دل قانون خصوصیسازی،
پدیدهیی جدید متولد ش��ده اس��ت .دولت میخواست
کارنامهیی برای خود در امر خصوصیسازی تهیه کند و
از ط��رف دیگر این واقعی��ت که نباید قدرت اقتصادی از
دست برود از دالیل اصلی انحراف خصوصیسازی بودهاند.
به همین دلیل شاهد بودیم که سهام شرکتهای دولتی از
این جیب به آن جیب شد .واقعیت این است که انحراف
از خصوصیس��ازی واقعی و اجرای ناقص قانون مرتبط با
سیاستهای اصل  44قانون اساسی بزرگترین آسیب را
به اقتصاد زد و به این ترتیب بود که جایگاه «خصولتیها»
در اقتصاد ایران پررنگتر شد .اگر امروز بیش از  80درصد
اقتصاد ایران از دست بخش خصوصی خارج است یکی از
دالیل آن رشد پدیده خصولتیهاست که دولتها هنوز
مدیران آنها را تعیین میکنند.
با توجه به مجموعه ش��رایط اقتص��ادی که داریم و با
التف��ات به اینکه تجربه طوالنی از س��یادت دولت داریم
امروز اکثریت اقتصاددانان ،فعاالن سیاسی و احزاب به این
نتیجه رسیدهاند که راه نجات اقتصاد ایران تقویت نقش و
سهم بخش خصوصی اصیل است .این اتفاق رخ نمیدهد
جز اینکه بخش خصوصی نیز این موضوع را باور و صدای
خود را یکپارچه کند و منافع خود را در ذیل منافع ملی
و در بلندمدت مورد توجه قرار دهد .اگر بخش خصوصی
ایران از مسیر تشکلهای خود مثل اتاق بازرگانی صدای
واحد داش��ته باشد و منابع خود را برای خصوصیسازی
بس��یج کند میتوان شاهد کاهش سهم خصولتیها بود.
ح��ذف خصولتیها از اقتصاد ای��ران در گرو اتحاد رای و
عمل بخش خصوصی است و این تنها راه نجات از دست
این شرکتها خواهد بود.

* نایب رییس اتاق بازرگانی تهران

خبر
با هدف کاهش ریسک های کسب وکار ارایه می شود

بسته بیمه ای برای صنایع
کوچک و متوسط

میلیارد تومان برآورد هزینه است که از ماده  56بتوانند منابعی را در
اختیار بانک قرار دهند و بانک هم به پیمانکارن بدهد.
گشایش اعتبار دو میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی
مدیرعام��ل بان��ک صنعت و معدن گفت :این بانک در یک س��ال
گذشته با وجود تحریم ها بیش از دو میلیارد دالر از صندوق توسعه
ملی گشایش اعتبار داشته است.
علی اشرف افخمی در نشست با فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق
بازرگانی کرمان افزود :بانک صنعت و معدن بیش��ترین رقم را برای
گش��ایش اعتبار در منابع صندوق توس��عه ملی در بین بانک های
کشور داشته است.
مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن گفت :نقش بانک را تس��هیالت
تورم زا نمی بینیم بلکه برعکس ما به بنیه تولید و صادرات کش��ور
کمک می کنیم تا خروج از رکود را به صورت غیرتورمی دنبال کنیم.
وی با اش��اره به ورود بانک صنعت و معدن به طرح های صنعتی
ب��ه ویژه طرح های هف��ت گانه صنعتی افزود :کار پروژه فوالد بافت
با  67درصد پیش��رفت به دلیل عدم گشایش اعتبار برای آن ،روی
زمین مانده بود.
افخمی گفت :ما به عنوان رسالت ملی ،صنعتی و منطقه ای وارد
گود ش��دیم و س��ه طرح فوالدی در دس��ت بانک صنعت و معدن و
چهار طرح فوالدی در دست بانک های دیگر بود.
وی افزود :توانس��تیم در گام نخس��ت  800میلی��ون یورو پول را
که بالاس��تفاده بود ب��ه کار بگیریم و چهار طرح فوالدی بانک های
دیگر نیز به بانک صنعت و معدن منتقل ش��د و توانستیم برای آنها
گشایش اعتبار کنیم.
افخمی به طرح های آب ش��یرین ک��ن و تامین اعتبار این طرح
ها توس��ط بانک صنعت و معدن اش��اره و اظهار کرد :یک طرح آب
ش��یرین کن برای استان هرمزگان و نزدیک بندرعباس است اما دو
طرح دیگر مربوط به استان کرمان و انتقال آب به کرمان است که
حدود  230میلیون یورو اعتبار نیاز دارد.
وی گفت :در حال انعقاد قرارداد با س��رمایه گذاران در طرح های
آب ش��یرین کن هس��تیم زیرا راه نجات صنعت تشنه آب ،سرمایه
گذاری در آب شیرین کن هاست.
وی همچنین نس��بت به گش��ایش اعتبار برای فوالد بافت و رفع
مشکالت این طرح قول مساعد داد.
تامین مالی پروژه انتقال آب به کرمان عملیاتی می شود
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت :تامین
مالی پروژه انتقال آب به شهر کرمان هفته آینده عملیاتی می شود
محمدرض��ا پورابراهیمی در نشس��ت فعاالن اقتصادی کرمان در

اتاق بازرگانی استان با حضور مدیرعامل بانک صنعت و معدن افزود:
خوشبختانه یکی از اقدامات ارزشمندی که در ماه های پایانی سال
گذش��ته نهایی ش��د همین موضوع بود و با عاملیت بانک صنعت و
معدن انجام می شود.
وی گفت :یکی از مش��کالت اساس��ی کرمان تامین اعتبار انتقال
آب بوده و امیدواریم در یک برنامه زمانبندی دو تا س��ه س��اله این
کار بزرگ در شهر کرمان انجام شود.
وی بیان کرد :ظرفیت صندوق توس��عه ملی و اس��تفاده از منابع
یکی دیگر از مس��ائل مطرح شده است که در بانک صنعت و معدن
ب��ا وجود همه آنچه تعهدات بانک ب��وده در ماه های اخیر اقدامات
ارزشمند بانک در تعهدات مالی طرح های بزرگ مانند آب شیرین
کن انجام شده است.
نماین��ده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت:
ظرفیت صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن میتواند
مبنای اقدامات ما در سال  94و سال های آینده باشد.
درخواست تبدیل تسهیالت بم به کمک های دولت
نای��ب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی اس��تان
کرمان هم درخواست تبدیل  100میلیارد ریال تسهیالت پرداخت
ش��ده بان��ک صنعت و مع��دن در زلزله بم را ب��ه عنوان کمک های
دولت مطرح کرد.
سید مهدی طبیب زاده در نشست فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق
بازرگانی استان کرمان با مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت :پس
از زلزله بم این میزان تسهیالت را به عنوان اعتبارات بازسازی برای
ایجاد سردخانه با ظرفیت  100هزار تن ارایه کردند .وی ادامه داد:
در مردادماه س��ال بعد پس از زلزله بحث ایجاد سردخانه ها مطرح
شد و با پیگیری بانک و نظارت الزم این سردخانه ها به موقع رسید.
وی گف��ت :در ح��ال حاضر بازپرداخت این مبالغ مطرح اس��ت و
امکان بازپرداخت آنها بسیار کمرنگ است که می خواهیم به عنوان
کمک دولت تلقی شود.
نای��ب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی اس��تان
کرمان گفت :بانک صنعت و معدن خاطرات خوبی را در ذهن فعاالن
اقتصادی ایجاد کرده اس��ت و از جمله می توان به کمک های این
بان��ک ب��رای راه اندازی پنج مگاوات برق اس��تان در کهنوج که دو
واحد آن راه اندازی شده است اشاره کرد.به گزارش ایرنا ،وی افزود:
همچنین کارخانه سیمان ممتازان از تسهیالت بانک صنعت و معدن
اس��تفاده کرده و این اقدامات نشان دهنده نقش مثبت بانک است.
طبیب زاده از بانک صنعت و معدن خواس��ت افرادی که خواس��تار
دریافت تسهیالت از این بانک هستند مشمول شرایط قبلی نشوند
و بتوانند سریعتر تسهیالت خود را دریافت کنند.

تفاهمنامه همکاری مش��ترک بین مدیرعامل س��ازمان
صنایع کوچک و ش��هرکهای صنعتی ای��ران و مدیرعامل
شرکت سهامی بیمه ایران با هدف بهبود فضای کسب و کار
برای صنایع کوچک و متوسط از طریق کاهش ریسکهای
کس��ب و کار و همچنین ایجاد امنی��ت و آرامش روانی و
اقتصادی برای این صنایع به امضا رسید .به گزارش روابط
عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،
سیدمحمدعلی سیدابریشمی ،این تفاهم نامه را در راستای
افزایش همکاری در جهت ترویج فرهنگ بیمه و حمایت از
صنایع کوچک و متوسط و بهره مندی این صنایع از مزایای
بیمه عنوان و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این اقدامات
شاهد تسهیل و رونق فعالیت های اقتصادی ،افزایش ضریب
امنیت و کاهش ریسک صنایع کوچک در فضای کسب و
کار باشیم .معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت با بیان اینکه
صنایع کوچک با بروز برخی مشکالت در سالهای گذشته
در موقعی��ت مطلوبی قرار ندارند ،تصریح کرد :این صنایع
ب��ه طور عام با کمبود نقدینگی روبه رو بوده به طوری که
طی س��الهای گذشته با لطمات زیادی دست و پنجه نرم
کرده اند .وی افزود :در جهت خروج صنایع کوچک از این
وضعیت باید سیاستهای حمایتی در نظر گرفته شود که
یکی از این سیاس��تها حمایتهای بیمه ای است تا این
صنایع را از جهت خسارت هایی که ممکن است به دارایی
و یا کارکنان آنها وارد ش��ود ،مصون بدارد .سید ابریشمی
ابراز امیدواری کرد که با ایجاد بسترهای مناسب در شهرک
ها و نواحی صنعتی و تهیه بس��ته حمایتی بیمه ای برای
صنایع کوچک بتوانیم ریسک این صنایع را کاهش دهیم.
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرکهای صنعتی
ایران با اشاره به انعقاد بیش از  64هزار قرارداد همکاری با
متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی،
گفت :از قراردادهای منعقد ش��ده 34 ،هزار واحد صنعتی
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده
اند .سیدابریشمی با بیان اینکه بیش از  1.4میلیون نفر در
بنگاههای کوچک و متوسط مشغول به کار هستند ،گفت:
از ای��ن تعداد حدود  700ه��زار نفر در واحدهای صنعتی
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی فعالیت می کنند.
وی با اش��اره به ایجاد زیرساختهای زیربنایی نظیر آب،
برق ،گاز و تصفیه خانه در ش��هرک ها و نواحی صنعتی و
بسترس��ازی برای حضور س��رمایه گذاران در این مناطق،
خاطرنش��ان کرد :س��ازمان آمادگی دارد زمینه آموزش و
ترویج فرهنگ بیمه و شناساندن بسته بیمه صنایع کوچک
به واحدهای صنعتی کوچک را با همکاری ش��رکت بیمه
ایران فراهم کند.

