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عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران :

دادستان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان :

با پول واردات چادر مشکی میتوان  ۵کارخانه تولید چادر راه اندازی کرد
عضــو هیــات مدیــره جامعــه متخصصیــن نســاجی ایــران از
واردات ســاالنه  ۱۰۰تــا  ۱۲۰میلیــون دالر چــادر مشــکی بــه
کشــو خبــر داد .بــه گفتــه وی ایــن در حالــی اســت کــه بــا
هزینــه  ۲۰تــا  ۲۵میلیــون دالر میتوانیــم یــک خــط تولیــد
 ۱۰میلیــون متــری چــادر مشــکی راهانــدازی کنیــم.
علیرضــا حائــری در گفتوگــو بــا ایســنا ،از مصــرف ســالیانه
 ۷۰میلیــون متــر چــادر مشــکی در کشــور خبــر داد و گفــت:
در حــال حاضــر فقــط یــک شــرکت در شــهرکرد کــه اخیــرا
راهانــدازی شــده بــا ظرفیــت تولیــد  ۱۰میلیــون متــر در
ســال چــادر مشــکی تولیــد میکنــد .هنــوز همــه ظرفیــت
ایــن شــرکت فعــال نشــده اســت و در صــورت فعالیــت ایــن
شــرکت بــا ظرفیــت کامــل ،حــدود  ۱۵درصــد نیــاز کشــور
بــه چــادر مشــکی تامیــن میشــود.
وی افــزود :پیــش از ایــن چنــد شــرکت دیگــر نیــز چــادر
مشــکی تولیــد کــرده بودنــد ،امــا چــون تکنولــوژی تولیــد
ایــن محصــول را نداشــتند نتوانســتند در بــازار حضور داشــته
باشــند؛ چراکــه بــرای تولیــد چــادر مشــکی تکنولــوژی
خاصــی مــورد نیــاز اســت تــا رنــگ ایــن محصــول در برابــر
آفتــاب و ســایش تغییــر نکنــد و گردوخــاک نگیــرد.

عضــو هیــات مدیــره جامعــه متخصصیــن نســاجی ایــران بــا
بیــان اینکــه ســاالنه  ۱۰۰تــا  ۱۲۰میلیــون دالر بــرای واردات
چــادر مشــکی هزینــه میشــود ،تصریــح کــرد :ایــن در حالــی
اســت کــه بــا  ۲۰تــا  ۲۵میلیــون دالر میتوانیــم یــک
خــط تولیــد  ۱۰میلیــون متــری چــادر مشــکی راهانــدازی
کنیــم؛ یعنــی ارزی کــه ســاالنه بــرای واردات چــادر مشــکی
از کشــور خــارج میشــود میتوانــد بــرای راهانــدازی پنــج
کارخانــه  ۱۰میلیــون متــری هزینــه شــود کــه در ایــن
صــورت میتوانیــم ظــرف یــک ســال نیــاز کشــور را تامیــن
کنیــم.
بــه گفتــه وی ،بــا توجــه بــه اینکــه ماشــینآالت تولیــدی
مشــمول تحریمهــا اســت و در زمینــه نقــل و انتقــاالت پــول
نیــز مشــکالتی وجــود دارد ،واردات ماشــینآالت بــه راحتــی
صــورت نمیگیــرد ،امــا غیرممکــن نیســت.
حائــری بــا بیــان اینکــه کشــورهای دیگــر بهتــر از مــا
نیازمــان را تشــخیص میدهنــد ،گفــت :در حــال حاضــر
چــادر مشــکی از کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا همچــون
چیــن ،اندونــزی ،تایلنــد و کــره بــه کشــور وارد میشــود.
وی افــزود :صنعــت نســاجی در بخشهــای فــرش ماشــینی،

خریدوفروش پسته خارج از
واحدهای صنفی معتبر ممنوع است

الیــاف پلیاســتر ،پارچــه و ســایر بخشهــا پیشــرفت خوبــی
داشــته ،امــا بــا توجــه بــه مصــرف بــاالی چــادر مشــکی،
تولیــد نشــدن آن در کشــور تبدیــل بــه نمــاد عــدم توســعه و
پیشــرف ایــن صنعــت شــده اســت .بنابرایــن وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت بایــد هــر چــه زودتــر بــرای رفــع ایــن
مشــکل اقداماتــی انجــام دهــد.
عضــو هیــات مدیــره جامعــه متخصصیــن نســاجی ایــران در
ادامــه بــا اشــاره بــه لــزوم تخصیــص مشــوق و تســهیالت
بــرای تولیــد چــادر مشــکی ،اظهــار کــرد :در بخــش تولیــد
و واردات چــادر مشــکی مافیایــی وجــود نــدارد بلکــه بخــش
بازرگانــی نیــاز کشــور بــه چــادر مشــکی را تشــخیص داده
و بــرای تامیــن آن اقــدام کــرده اســت؛ در حالیکــه بخــش
صنعــت در چهــل ســال گذشــته تشــخیص نــداده کــه ایــران
بزرگتریــن مصرفکننــده چــادر مشــکی اســت و در ایــن
زمینــه ک ـمکاری کــرده اســت.

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان :

خط نوین بومی کنسانتره گل گهر سیرجان راه اندازی شد

شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر ســیرجان بــه عنــوان
بزرگتریــن تولیــد کننــده کنســانتره ســنگ آهــن کشــور در
راســتای تقویــت و رونــق تولیــد موفــق بــه راه انــدازی یــک
خــط یــک میلیــون تنــی نویــن بومــی شــد.
مدیــر عامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر ســیرجان
بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود :احــداث ایــن خــط بــا تجهیــزات
ســاخت داخــل ،در راســتای اصــول اقتصــاد مقاومتــی و رونــق
تولیــد انجــام شــده اســت.
جمشــید مالرحمــان کاهــش حجــم ســرمایه گــذاری ثابــت
ایــن خــط بــه حــدود یــک هشــتم بــه علــت نبــود هزینــه
ارزبــری ،کاهــش دوره بازگشــت ســرمایه ایــن خــط در مــدت
پنــج مــاه ،کاهــش زمــان احــداث خــط بــه کمتــر از یکســال بــه
دلیــل نبــود نیــاز بــه زمــان ترخیــص کاال و همچنیــن کاهــش
زمــان دســتیابی بــه ظرفیــت اســمی بــه کمتــر  ۶مــاه را از

جملــه نتایــج حاصــل از بومــی ســازی برشــمرد .وی تاکیــد
کــرد :مهمتریــن علــت دســتیابی ســریع بــه ظرفیــت اســمی،
تســلط کامــل کارشناســان و تکنســین هــا بــا تجهیــزات
ســاخت داخــل و پشــتیبانی ســازندگان اســت.
مالرحمــان ســرمایه گــذاری ســاخت ایــن خــط را  ۵۵۰میلیــارد
ریــال اعــام و تصریــح کــرد :بــا راه انــدازی ایــن خــط جدیــد
فــرآوری ســنگ آهــن ۱۰۰ ،شــغل مســتقیم و  ۳۰۰شــغل
غیرمســتقیم ایجــاد شــده اســت .وی در پایــان ایــن دســتاورد
را بــه ملــت ایــران و خانــواده تولیــد کننــدگان زنجیــره فــوالد
تبریــک گفــت و ابــراز امیــدواری کــرد :رویکــرد  ۱۰۰درصــد
ســاخت داخــل در ســایر مراحــل زنجیــره فــوالد نیــز محقــق
شــود .منطقــه معدنــی گل گهــر بــا داشــتن معــادن غنــی از
ســنگ آهــن بــه عنــوان یکــی از مطــرح تریــن قطــب هــای
فعــال معدنــی ،صنعتــی در خــاور میانــه اســت کــه دارای
قابلیتهــای بســیاری بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک منطقــه
بــزرگ و رقابتــی در ســطح ایــران و حتــی جهــان مــی باشــد.
ایــن ذخایــر معدنــی در اســتان کرمــان و در  ۵۰کیلومتــری

با اعالم شناسایی ۲۳۰۰گونه گیاهی دارویی در کشور عنوان شد؛

جنــوب غربــی شهرســتان ســیرجان واقــع شــده اســت.
آثــار موجــود و حفــاری هــای باقــی مانــده در محــل کانســار
داللــت بــر آن دارد کــه ایــن کانســار در قــرون گذشــته مــورد
شناســایی و بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت .ســن تقریبــی
یــک نمونــه از ســرباره کــوره هــای قدیمــی کــه از ســنگ
معــدن گل گهــر اســتفاده مــی نمــوده اســت ،حــدود ۹۰۰
ســال تخمیــن زده شــده اســت.
در دوره معاصــر عملیــات اکتشــاف و پــی جویــی طــرح ســنگ
آهــن گل گهــر در ســال  ۱۳۴۸توســط شــرکت خصوصــی
ایــران باریــت آغــاز و ســپس بــا همــکاری شــرکت ژاپنــی
ماروبنــی ادامــه یافــت و از ســال  ۱۳۵۳بــه شــرکت ملــی فــوالد
ایــران واگــذار شــد .کانســار ســنگ آهــن گل گهــر در ۶آنومالــی
مجــزا در مجمــوع بــا ذخیــره ای در حــدود  ۱۲۰۰میلیــون
تــن در محــدوده ای بــه طــول تقریبــی  ۱۰کیلومتــر و عــرض
تقریبــی  ۴کیلومتــر قــرار گرفتــه اســت .بهــره بــرداری از تــوده
معدنــی شــماره یــک بــر عهــده شــرکت معدنــی و صنعتــی گل
گهــر اســت کــه بخــش زیــادی از آن اســتخراج گردیــده اســت.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:

صادرات گیاهان دارویی بهترین جایگزین محصوالت کشاورزی آببر مراکز خاص رسیدگی مالیاتی برای استارتآپها ایجاد شود
مجــری ســابق طــرح توســعه گیاهــان
دارویــی کشــور ضمــن اشــاره بــه اینکــه
گیاهــان دارویــی ســاالنه بیــش از ۴۵۰
میلیــون دالر ارزش صادراتــی بــرای کشــور
بــه دنبــال دارنــد ،گفــت :گیاهــان دارویــی
گونههــای مقــاوم بــه خشــکی هســتند
بنابرایــن میتواننــد بهتریــن جایگزیــن
بــرای محصــوالت کشــاورزی آببــر و حتــی
نفــت باشــند.
فریبــرز غیبــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا
بیــان اینکــه وســعت عرصههــای منابــع
طبیعــی در کشــور حــدود  ۱۳۴میلیــون
هکتــار اســت ،اظهــار کــرد ۲۰ :میلیــون
هکتــار از ایــن  ۱۳۴میلیــون هکتــار،
پتانســیل کاشــت گیاهــان دارویــی را دارنــد
ولــی در حــال حاضــر تنهــا در حــدود
 ۲۰۰هــزار هکتــار از ایــن اراضــی کشــت
گیاهــان دارویــی انجــام میشــود.
وی بــا اشــاره اینکــه تاکنــون بیــش از
 ۸۰۰۰گونــه گیاهــی در ســطح کشــور
شناســایی شــده اســت ،تصریــح کــرد :بــر
اســاس آمــار ســتاد گیاهــان دارویــی کشــور
از ایــن تعــداد  ۲۳۰۰گونــه خاصیــت
دارویــی دارنــد و تحــت عنــوان گیاهــان

دارویــی قلمــداد میشــوند همچنیــن از
ایــن مقــدار  ۸۰گونــه گیاهــی دارویــی در
مــزارع کاشــته میشــود و ســاالنه حــدود
 ۳۰۰هــزار تــن گیــاه دارویــی از ایــن
مــزارع بــه ارزش بیــش از  ۲۰۰میلیــارد
تومــان برداشــت میشــود.
ایــن عضــو ســتاد گیاهــان دارویــی کشــور
بــا بیــان اینکــه از گیاهــان دارویــی بــه
عنــوان مــواد خوراکــی و بــرای برخــی
صنایــع از جملــه صنایــع بهداشــتی و
آرایشــی اســتفاده میشــود ،گفــت :ســاالنه
بیــش از  ۲۵هــزار تــن گیــاه دارویــی از
کشــور صــادر میشــود کــه بیــش از ۴۵۰
میلیــون دالر ارزش صادراتــی دارد.
غیبــی بــا اشــاره بــه ارزش اقتصــادی بــاالی
گیاهــان دارویــی تصریــح کــرد :عمــده
محصــوالت گیاهــان دارویــی در کشــور مــا
عبــارت از اشــنان ،آنغــوزه ،آویشــن ،میــوه
بــادام کوهــی ،زیــره ،ســقز ،گل گاو زبــان،
فنــدق ،کتیــرا ،گل نرگــس ،میــوه بلــوط و...
هســتند .البتــه الزم بــه تاکیــد اســت کــه
هــر گونــه بهرهبــرداری از گیاهــان دارویــی
بــدون مجــوز از ادارات کل منابــع طبیعــی
پیگیــرد قانونــی دارد.
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عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهران پیشــنهاد
داد :اتــاق بازرگانــی پیگیــر باشــد مراکــز
خــاص رســیدگی مالیاتــی و مســائل بیمـهای
بــرای اســتارتآپها ایجــاد شــود.
«شــهاب جوانمــردی» در پنجمیــن نشســت
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی تهــران اظهــار کــرد:
گاهــی دربــاره مشــکالت کســبوکارها از
منظــر تحریــم و مشــکالت قوانیــن و مقــررات
صحبــت میکنیــم ،امــا اکثــر مواقــع چــون
بــه موقــع بــه مســائل توجــه نمیکنیــم،
هــر روز آبســتن مســائلی هســتیم .ایــن
روزهــا مــدام دربــاره اســتارت آپهــا صحبــت
میشــود امــا بــه تناســب تغییــرات کســب
وکارهــا بــا نیازمندیهــا توجــه نمیشــود.
وی ادامــه داد :در افــق پیــش رو بخــش
زیــادی از مشــاغل را در کشــور از دســت
خواهیــم داد و مشــاغل جدیــد شــکل
میگیــرد کــه آمادگــی آموزشــی بــرای
آن ایجــاد نشــده اســت .ایــن عضــو هیــات
نماینــدگان اتــاق تهــران پیشــنهاد داد:
اتــاق بازرگانــی پیگیــر باشــد مراکــز خــاص
رســیدگی مالیاتــی و مســائل بیم ـهای بــرای

ایــن کســب و کارهــا ایجــاد شــود و همچنیــن
صنایــع و کســب و کارهــا بــه ســرمایهگذاری
هــای رقابــت پذیــر رو بــه آینــده تشــویق
شــوند .همچنیــن «حســن احمدیــان» عضــو
هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران
در ایــن نشســت تاکیــد کــرد :هشــت مــاه
پیــش دولــت تصمیــم گرفــت برگــزاری
نمایشــگاههای تخصصــی را از مجریــان
غیرتشــکلی بــه تشــکلهای اقتصــادی
واگــذار کنــد ،امــا ایــن موضــوع همچنــان
بالتکلیــف اســت .وی ادامــه داد :هفتــه
گذشــته در قالــب مصاحبــهای بــا ســایت
اتــاق بازرگانــی تهــران ،خواســتار واگــذاری
مجوزهــای نمایشــگاههای تخصصــی بــه
تشــکلها شــده بودیــم کــه ســازمان توســعه
تجــارت ایــران در تماســی تلفنــی پیــرو ایــن
مصاحبــه ،تهدیــد کــرد کــه تمــام مجوزهــای
برگــزاری نمایشــگاهها را باطــل کــرده و
علیــه مــا شــکایت خواهــد کــرد .احمدیــان
تاکیــد کــرد :درخواســت مــا ایــن اســت کــه
مجــوز برگــزاری نمایشــگاههای تخصصــی بــه
تشــکلهای تخصصــی ارائــه شــود ،چــرا کــه
ارائــه مجــوز بــه افــراد حقیقــی ،بحــث امضای
طالیــی را بــه وجــود مــی آورد.

دادســتان عمومــی و انقــاب
شهرســتان ســیرجان گفــت:
«خریــد و فــروش هرگونــه
محصــول کشــاورزی پســته
در خــارج از واحدهــای
صنفــی دارای پروانــهی
کســب معتبــر ممنــوع و بــا متخلفــان برخــورد خواهــد شــد».
بــه گــزارش فــردای کرمــان بــه نقــل از روابــط عمومــی
دادگســتری کرمــان ،محســن نیکــورز در آســتانهی فصــل
برداشــت محصــول پســته ،اظهــار کــرد« :بــا توجــه بــه
موقعیــت شهرســتان ســیرجان و وجــود باغــات پســته ،همــه
ســاله در فصــل برداشــت محصــول شــاهد مهاجــرت تعــداد
قابــل توجهــی از کارگــران فصلــی اعــم از ایرانــی و غیــر ایرانی
از دیگــر شهرســتانها و اســتانها هســتیم».
وی افــزود« :بــه منظــور پیشــگیری از وقــوع ســرقت پســته
و بــا توجــه بــه اینکــه بخــش قابــل توجهــی از محصــول
پســته مســروقه ،اصطالحــا توســط مالخرهــا خریــد و
فــروش میشــود مقــرر گردیــده خریــد و فــروش پســته بــه
صــورت ســیار و یــا در واحدهــای صنفــی فاقــد پروانــه کســب
معتبــر کــه غالبــا در فصــل برداشــت پســته دایــر میشــوند
ممنــوع بــوده و واحدهــای متخلــف پلمــپ و وســایل نقلیــه
مربــوط توقیــف میشــوند» .ایــن مقــام قضایــی هشــدار داد:
«کلیــهی متهمیــن کــه بــه اتهــام ســرقت پســته دســتگیر
شــوند تــا پایــان فصــل برداشــت ،بازداشــت خواهنــد شــد».
وی بیــان کــرد« :بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت پســته الزم
اســت کلیـهی باغــداران تدابیــر الزم بــه منظــور پیشــگیری از
وقــوع ســرقت را بــه کار گیرنــد».

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) :

تحویل  ۷۰۰واحد مسکن به مددجویان
سیلزده خورستان تا پایان سال
رئیــس کمیتــه امــداد امــام
خمینــی(ره) بــا اشــاره بــه
آخریــن وضعیــت منــازل
آســیب دیــده ناشــی از
ســیل در خوزســتان ،گفــت:
 ۷۰۰واحــد مســکن احداثــی
مددجویــان ســیلزده خوزســتان تــا پایــان ســال تحویــل و
بازســازی واحدهــای تعمیــری نیــز تــا پایــان شــهریورماه
انجــام میشــود .بــه گــزارش ایســنا ،ســیدمرتضی بختیــاری
در بازدیــد از وضعیــت ســیلزدگان خوزســتان و بررســی
رونــد ســاخت و ســاز منــازل آســیبدیده مددجویــان تحــت
حمایــت کــه امــروز ( ۲۱مردادمــاه) انجــام شــد ،اظهــار کــرد:
بــر اســاس آخریــن ارزیابیهــا ،حــدود  ۲هــزار خانــوار
خوزســتانی تحــت حمایــت کمیتــه امــداد بــر اثــر ســیل
اخیــر خســارت دیدهانــد .وی بــا بیــان اینکــه احــداث و
تعمیــر منــازل آســیبدیده مددجویــان از روزهــای نخســت
پــس از وقــوع ســیل آغــاز شــد ،ادامــه داد :مســکن بیــش
از  1200خانــواده مددجــو بــه تعمیــر نیــاز دارد کــه تــا
پایــان شــهریورماه همــه ایــن منــازل تکمیــل و تحویــل داده
میشــود .رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) تصریــح
کــرد :همچنیــن  ۷۰۰خانــواده نیــاز بــه احــداث کامــل منــزل
ت گروههــای
مســکونی داشــتند کــه بــا آغــاز خــوب فعالی ـ 
جهــادی و همــکاری بنیــاد مســکن ،تــا پایــان امســال همــه
ایــن خانوارهــا صاحــب مســکن جدیــد میشــوند .بختیــاری
بــا اشــاره بــه تفاهمنامههــای امضــا شــده توســط کمیتــه
امــداد بــا نهادهــای مختلــف در زمینــه جبــران خســارتهای
ســیل بــرای مددجویــان در سراســر کشــور ،ادامــه داد:
تفاهمنامـهای بــا ســپاه و بنیــاد مســکن انقــاب اســامی بــه
امضــا رســیده و بــا وجــود مشــکالت و موانعــی کــه بــه دلیــل
افزایــش قیمتهــا بــر ســر راه وجــود دارد امــا رونــد احــداث
و تعمیــر منــازل بــا قــوت در حــال انجــام اســت.

