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استانها
در نشست خانه صنعت و معدن یزد با نمایندگان دادگستری استان مطرح شد

خبر

تحقق سرمایهگذاری
صنعتی در مازندران

رئی��س س��ازمان
صنع��ت ،مع��دن
وتج��ارت مازن��دران
گف��ت ۱۰ :ه��زار
میلی��ارد توم��ان
س��رمایهگذاری در
بخش صنعت بیش از
 ۸۳هزار اشتغال ایجاد کرده است.
بهگزارش مهر ،حس��ینقلی قوانلو در جلسه
با مجمع نماین��دگان مازندران با اظهار اینکه
صنعت اس��تان مازن��دران نوپا اس��ت ،افزود:
مجموع س��رمایهگذاری انجامشده  ۳۳۷هزار
میلیارد تومان بوده که  ۱۰هزار میلیارد تومان
در استان اس��ت .وی با بیان اینکه از مجموع
 ۱۰هزار میلی��ارد تومان س��رمایهگذاری در
بخش صنعت اس��تان گفت :در حوزه اشتغال
 ۸۳هزار و  ۷۲۸نفر در بخش صنعت مشغول
کار هس��تند .قوانلو با اش��اره به وجود ۲۵۷
پروانه بهرهبرداری معدن در استان اظهارکرد:
واحده��ای تولی��دی دارای بی��ش زا  ۵۰نفر
اشتغال در استان پایین است و درحالحاضر
 ۱۸۰واحد در این بخش فعالیت دارد.
رئی��س س��ازمان صنعت ،مع��دن وتجارت
مازندران با اظهار اینک��ه در تعداد واحدهای
صنعتی رتبه هش��تم کش��ور را دارا هستیم،
گف��ت :از نظ��ر می��زان س��رمایهگذاری رتبه
چهاردهم کش��ور را دارا هس��تیم و متوس��ط
زم��ان ص��دور مجوزهای ص��دور صنعتی در
کش��ور  ۱۱روز ام��ا اکن��ون در مازندران ۲.۵
روز است .وی با اظهار اینکه جواز تأسیس به
صورت ساعتی در استان صادر میشود ،گفت:
این مس��ئله س��بب رغبت در حوزه صنعتی
اس��تان شده اس��ت .رئیس س��ازمان صنعت،
مع��دن وتج��ارت مازندران ادام��ه داد :صدور
جواز و پروانه تأس��یس صنفی در کش��ور ۴۵
روز است و امسال هدفگذاری شده در استان
به زیر  ۲۰روز برس��د .وی تع��داد واحدهای
صنعت��ی را  ۲ه��زار و  ۵۹۷واحد اعالم کرد و
اف��زود ۳۰ :درصد میانگین واحدهای صنعتی
در شهرکهای صنعتی استان تعطیل هستند.

مشکالتی که نفس تولید را بهشماره انداخته است
گروه استانها
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نشس��ت اعض��ای انجمنهای خانه صنع��ت و معدن
اس��تان یزد با نمایندگان دادگس��تری اس��تان برگزار
شد.
ب��ه گزارش
از یزد ،نماینده انجمن کاش��ی و
سرامیک خانه صنعت ،معدن و تجارت استان یزد ضمن
تش��ریح مشکالت یک صنعتگر از بدو سرمایهگذاری تا
بهرهبرداری از پروژه ،گفت :امروز شرایط سرمایهگذاری
در کشور دشوار است و صنعت کاشی و سرامیک نیز از
این مشکالت عدیده مستثنا نیست.
رض��ا عطارها ضمن بیان این مطلب افزود :رفع تعهد
ارزی ناشی از صادرات از مشکالتی است که امروز نفس

صنایع کاشی و سرامیکی را بهشماره انداخته است.
وی با اش��اره به مش��کالت تامین م��واد اولیه تولید
گفت :تولیدکنندگان مجبور به تهیه مواد اولیه با توجه
به نرخ تورم و نرخ ارز هستند ،درحالیکه تولیدات خود
را باید با نرخ ثابت بدون افزایش حاش��یه سود در سایر
کشورها عرضه کنند.
ای��ن فع��ال اقتصادی ب��ا تاکید ب��ر ناهماهنگیهای
برخ��ی مدیران ح��وزه صنعت و تج��ارت در نهادهای
گوناگون کش��ور بیان کرد :درحالحاضر ماهم بهعنوان
تولیدکنن��ده ش��اهد ت�لاش مس��ئوالن در عرصههای
مختل��ف هس��تیم ام��ا این ت�لاش و ع��زم همگانی از

نهاده��ای مرتبط و متعدد با مصوبات و بخش��نامهها و
قوانین و دستورالعملهای مختلف ،بحران و چالشی را
برای تولیدکنندگان به همراه داشته است.
نماینده انجمن کاشی و سرامیک خانه صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان یزد در آخر نس��بت به لزوم و اهمیت
مش��اوره و اعمال نظ��ر انجمنهای تخصص��ی صنایع
همگ��ن در وضع و اجرای قوانین مرتبط حوزه صنعت،
معدن و تجارت تاکید کرد.
ج�لال پروانهاردکانی ،رئیس انجمن ماشینس��ازی،
خ��ودرو و نیرومحرک��ه خانه صنعت ،مع��دن و تجارت
اس��تان یزد نی��ز اظهارکرد :موانع تولی��د صنعتگران را

علیصدر در دوران کرونا خوب عمل کرد
اس��تاندار همدان در نشس��ت فعاالن و مسئوالن
تش��کلهای صنعت گردش��گری هم��دان گفت :با
توجه به ظرفیتها و استعدادهای طبیعی و تاریخی
همدان ،میتوانیم در جذب گردشگر موفقتر از قبل
عمل کنیم و توسعه استان در گرو رفع موانع صنعت
گردش��گری است که با همدلی ،همراهی ،مقاومت و
مدارا از ش��رایط کرونا عبور خواهیم کرد و مشکالت
را نیز پشتسر خواهیم گذاشت.
به گزارش
از اس��تان همدان ،سیدس��عید
ش��اهرخی ضمن بی��ان ای��ن مطلب اف��زود :کرونا،
تم��ام بخشهای اقتصادی جهان را با چالش روبهرو
کردهاست و یکی از موثرترین حوزههایی که در کل
دنیا در ش��رایط کرونا ،بهطور اساس��ی آسیب دید،
صنعت گردشگری بود وخسارت واردشده به صنعت
گردشگری در دنیا میلیاردها دالر بوده است.
اس��تاندار همدان گفت :عنوان «همدان ،پایتخت
تاری��خ و تمدن ایران» یک برند جهانی برای همدان
است ،از این عنوان در جهت توسعه و تقویت صنعت
گردشگری استفاده شود.
ش��اهرخی در نشس��ت خود با فعاالن و مسئوالن
تشکلهای صنعت گردشگری استان ،گفت :همدان
ظرفیته��ای بینظیری در حوزه گردش��گری دارد
که در هیچ اس��تانی دیده نمیش��ود و ن��گاه ویژه و

مس��ئولیتپذیرانه فعاالن گردش��گری ب��ه صنعت
گردشگری قابل تقدیر است.
استاندار همدان افزود :همدان پایتخت گردشگری
آس��یا در  ۲۰۱۸بوده اس��ت که بای��د از این عنوان
بیشتر استفاده شود و برپایی اجالسهای متعدد در
این سال ،نشانه ظرفیتهای باالی همدان در مقوله
گردشگری است.
ش��اهرخی ب��ا بی��ان اینک��ه در دوران کرون��ا غار
علیصدر توانست گردشگر جذب کند ،گفت :تا کنون
برای حمایت از صنعت گردشگری و تقویت اقتصاد و
معیش��ت مردم ،در برابر بعضی حرکاتها ایستادگی
کردی��م؛ بنابراین صنعت گردش��گری از بخشهای
مهم توس��عه است و باید تقویت ش��ود و در شرایط
کنونی نهادهای گوناگون اجرایی ،رسانههای استان،
افکار عمومی و بنگاههای موجود در اس��تان باید از
صنعت گردشگری حمایت کنند و از تمامی ظرفیت
و امکان��ات ب��رای حمای��ت از صنعت گردش��گری
اس��تفاده میش��ود و انتظار داریم نهادهای خدماتی
با تش��کلهای صنعت گردشگری نهایت همکاری و
مساعدت را داشته باشند.
مدیرعام��ل ش��رکت علیصدر نیز در این نشس��ت
با بی��ان برخی مش��کالت موج��ود در دوران کرونا
اظهارکرد :با وجود اینکه میزان گردش��گران ورودی

به غار علیصدر نسبت به س��الهای گذشته کاهش
چشمگیری داشت اما خوشبختانه با تالش کارکنان
و رعایت تمامی پروتکلهای بهداش��تی توانس��تیم
در دوران کرون��ا خوب عمل کرده و از خانهنش��ینی
کارکنان و تعطیلی غار جلوگیری کنیم.
مهدی مجیدی ضمن درخواست همکاری سازمان
تامیناجتماعی در پذیرش فهرس��ت بیمه کارکنان
حوزههای گردش��گری با  ۱۰درصد ( ۷درصد بیمه
کارگ��ر و  ۳درص��د بیم��ه بیکاری) در س��ال  ۹۹و
پرداخ��ت الباقی بهصورت اقس��اط در س��ال ۱۴۰۰
به کوت��اه بودن مدت تنفس وام کرونا اش��اره کرده
و خواس��تار افزایش زمان تنفس به مدت یک س��ال
شد.
وی از همکاری حوزه معاونت اقتصادی در برطرف
کردن موانع وام کرونا تشکر کرده و خواستار افزایش
مبلغ وام کرونا شد.
در ادامه فعاالن صنعت گردشگری استان به بیان
دیدگاهها و مشکالت خود پرداختند و در پایان این
جلس��ه مقرر شد پیش��نهادات تش��کلهای صنعت
گردش��گری برای رفع مسائل و مشکالت این حوزه،
در قالب بس��تهای با عنوان بس��ته حمایتی صنعت
گردش��گری به اس��تانداری همدان ارائه شد تا مورد
بررسی و پیگیری قرار گیرند.

دچار مشکل کرده است .وی با بیان اینکه در کشور ما
ثبات قانون وجود ندارد ،افزود :قوانین دس��ت و پاگیر،
صنعتگر را دچار مشکل کرده است و همچنان هر ساله
شعار سال در راس��تای رونق و جهش تولید نامگذاری
میش��ود؛ ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه تولیدکنندگان
هن��وز چی��زی از رف��ع موان��ع تولید و جه��ش تولید
ندیدهان��د .رئی��س انجم��ن ماشینس��ازی ،خ��ودرو
و نیرومحرک��ه خاطرنش��ان ک��رد :اکن��ون انجم��ن
ماشینس��ازی برای تأمین مواد اولیه هر روز دچار یک
مش��کل اس��ت و ورود قوه قضاییه به این موضوع تنها
امید باقی مانده است.

برگزاری نشست اتحادیه شهرهای تاریخی جهان
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل ش��هرداری ش��یراز از برگزاری
نشس��ت هیات مدیره اتحادیه شهرهای تاریخی جهان با حضور این
کالنشهر و بهطور مجازی خبر داد.
بهگزارش
از ش��یراز ،حمید جورکش با اش��اره به عضویت
ش��یراز در هیاتمدیره اتحادیه ش��هرهای تاریخی جهان گفت :این
نشس��ت مجازی فرصتی برای صحبت و هماندیش��ی درباره مسائل
مشترک ش��هرهای تاریخی بود و امیدوارم با پایان یافتن همهگیری
ویروس کرونا شاهد برگزاری نشستهای حضوری باشیم.
وی ب��ا اش��اره به تبادلنظ��ر بهمنظور زمانبن��دی برگزاری هفدهمی��ن کنفرانس جهانی
ش��هرهای تاریخی افزود :هفدهمین نشس��ت کنفرانس جهانی اتحادیه شهرهای تاریخی هر
دو س��ال یکبار برگزار میش��ود و قرار بود این نشست خرداد در کازان روسیه برگزار شود که
به علت ش��یوع کرونا لغو ش��د .طی روزهای گذش��ته این نشست به صورت مجازی با حضور
قائممقام شهردار شیراز برگزار شد.
وی تصمیمگیری در زمینه شهرهای عالقهمند به عضویت در اتحادیه شهرهای تاریخی را
از دیگر مسائل مطرحش��ده در نشست مجازی هیاتمدیره برشمرد و اضافهکرد :عضویت دو
شهر جدید از روسیه در این اتحادیه تایید شد .مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری
شیراز ارائه گزارش عملکرد مالی سال  ۲۰۱۹و تصمیمگیری درباره بودجه و برنامههای سال
مالی  ۲۰۲۰را از دیگر عناوین دس��تورکار نشس��ت هیات مدیره اتحادیه ش��هرهای تاریخی
جهان عنوان کرد.
جورکش با بیان اینکه  ۱۱۹شهر از  ۶۶کشور عضو اتحادیه شهرهای تاریخی هستند ،افزود:
کیوتو رئیس و بنیانگذار (ژاپن) و ش��هرهای شیان (چین) ،قونیه (ترکیه) ،بلرت ( استرالیا)،
بادیشل (اتریش) ،گیونگ جو (کره جنوبی) ،لیوبلیانا (اسلوونی) و شیراز اعضای هیات مدیره
اتحادیه شهرهای تاریخی هستند.

