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هافمن در هفدهمین جشــنواره تولید ملی ـ افتخار 
ملی، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر کشور معرفی 
شده و مهندس مشــیرفر، به نمایندگی از دکتر محمد 
حمیدیه، مدیرعامل هافمن تندیس افتخار و لوح تقدیر 

دریافت کرد.
پنجره ایرانیــان، هفدهمین  به گــزارش خبرنــگار 
جشــنواره تولید ملی ـ افتخار ملی، روز دوشــنبه 28 
بهمن 1398 به منظور تقدیر از مدیران واحدهای برتر 
صنعتی با حضور رضــا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در مرکز همایش های بین المللی صداوســیما 
توســط خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شــد. در 
بخشی از این مراســم تولیدکنندگان برتر کشور مورد 

تقدیر قرار گرفتند. 
آرمــان خالقی به عنــوان قائم مقــام دبیرکل خانه 
صنعت، معــدن و تجارت در خصوص این جشــنواره 
گفــت: امروز هفدهمین جشــنواره تولید ملی را داریم 
و خوشــحالیم که این جشــنواره به طور مستمر برپا 
می شود. ما به فکر افتادیم که یک رویدادی بر اساس 
تولید ملی داشته باشــیم تا قدردانی های الزم از افراد 
انجام گیرد. وی ادامه داد: طی این جشــنواره ســعی 
تولید کنندگان را جمع آوری کنیم.  کردیم خواسته های 

در نهایت برای این که از واحدهای تولیدی تقدیر شود 
چنین برنامه ای شــکل گرفت و برگزاری این جشنواره 

به یک سنت تبدیل شد.
توجه به تولید ملی، راهکار اصلی مقابله 

با تحریم ها
در این نشســت، وزیر صمت و چند تن از مسئوالن 
این وزارتخانه به ایراد سخن پرداختند. رضا رحمانی در 
بخشــی از سخنرانی خود ضمن تشکر از خانه صنعت، 
معــدن و تجــارت بابت برگزاری این مراســم، گفت: 
در شــرایط حاضر و جنگ اقتصادی که به کشورمان 
تحمیل شده است و همچنین شرایط خاص تحریم ها، 
تولیدکنندگان به تعبیر مقام معظم رهبری کار جهادی 

انجام می دهند.
وی ادامه داد: بخش تولید کشــور با توانمندی های 
ویژه خود شرایط را پایدار نگه داشته و بر خالف تصور 
دشــمن در تعطیلی واحدها، نه تنها این اتفاق رخ نداده 
و تولید کشــور متوقف نشده بلکه در بسیاری از موارد 
شاهد رشد و تبلور ظرفیت های جدید صنعتی و تولیدی 
در کشور هستیم. رحمانی اضافه کرد: اصلی ترین روش 
مقابله با تحریم هــا اعتماد به فعاالن بخش خصوصی 
است چراکه ما با تکیه به توان تولیدکنندگان به عنوان 

رزمندگان این جنگ پیروز می شویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برای تسهیل 
امور در همه زمینه ها و جوانب نگاه نخست ما به وظایف 
و شــرح خدمات وزارت صمت و خانواده صمت است. 
وی گفت: طبق این قانون، مشــروط به تولید کافی و 
تامین نیاز کشــور، جلوی واردات کاالی مشابه خارجی 
گرفته می شود و در همین راستا تاکنون واردات 1۶00 
قلم کاال ممنوع شده اســت و البته در مواردی نیز اگر 
به اندازه نیاز کشــور تولید وجود نداشته باشد با حمایت 

تعرفه ای سعی در مدیریت واردات داریم.
رحمانی اضافه کرد: این سیاست اصولی و راهبردی 
کشور است و ما به هیچ عنوان از اهداف عالیه نهضت 
ســاخت داخل کوتــاه نخواهیم آمد، در همین راســتا 
مدیریتــی جامع روی کنترل واردات غیرقانونی و حتی 
در برخــی موارد ظاهرا قانونی، در دســتور کار ویژه و 
همکاری مشترک دستگاه های مرتبط قرار گرفته و در 
این خصوص جلسات مستمری در حال برگزاری است.

وزیر صنعت، معــدن و تجارت افزود: طرح توازن در 
زنجیره بســیاری از اقالم تولیدی کشور در حال انجام 
اســت و این وزارتخانه به صــورت جامع و متوازن در 
همه حوزه های صنعتی کشــور اعم از صنایع کوچک، 

برگزیده                              
هفــدهمین جشــنواره 
»تولید ملی ـ افتخار ملی«



متوسط و همچنین صنایع بزرگ و البته بخش اصناف 
برنامه ریــزی و اقدامات ویژه ای را در دســتور کار قرار 

داده است.
رحمانی تصریح کرد: حاصل این تفکر و نگاه متوازن 
به بخش های مختلف صنعتی کشــور این بوده اســت 
که امروز جریان تولید همچنان برقرار و مستدام باشد.

صدور بخشــنامه های ســلیقه ای ایجاد 
رانت می کند

عضو هیــات مدیره خانه صنعت، معــدن و تجارت 
در ادامه این همایش با اشــاره به اینکه ما نتوانســتیم 
معــدن را جایگزیــن نفت کنیم، گفــت: تصمیمات و 
دستورالعمل های یک شبه باعث آسیب به بخش معدن 
شــده است، زیرا دیده می شــود که برخی بخشنامه ها 
یکدیگر را نقض می کننــد. در واقع وقتی قانون وجود 
دارد صدور چنین بخشــنامه هایی که سلیقه ای هستند 

تنها ایجاد رانت می کنند.
بیژن پناهی زاده با تاکید بر اینکه شورای عالی معادن 
باید به تصمیمات ذاتی خود که حمایت از بخش معدن 
اســت عمل کند، تصریح کــرد: امیدواریم با تغییراتی 
که در بخش معاونت معدنــی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ایجاد شده، مشــکالت ناشی از رانت هایی که 

در نتیجــه خرید و فروش بیلــت و غیره به وجود آمده 
از بین برود.

مالیات با هوشمندسازی عادالنه می شود
رئیس ســازمان امور مالیاتی در جشنواره تولید ملی، 
افتخار ملی با اشــاره به اینکه توسعه جز با فعالیت آزاد 
در محیط مناسب رخ نمی دهد، گفت: تولیدکننده باید با 

اطمینان به آینده برنامه های خود را اجرا کند.
امید علی پارســا با بیان اینکه معافیــت مالیاتی به 
صورت عــام نداریم، گفت: در بخش کشــاورزی که 
حدود 85 درصــد معافیت اعمال شــده، بخش هایی 
هم هســتند که مالیات می دهند. رئیس سازمان امور 
مالیاتی با تاکید بر اینکه بودجه ما 35 درصد وابسته به 
مالیات اســت، افزود: به گفته وزیر، فشار به تولید برای 
گرفتن مالیات هنر نیست، بنابراین گفته شده برای خود 
اظهاری، بخشــودگی مالیات برای تولید 2 درصدی و 

برای بخش خدمات 4 درصدی تعیین شده است.
تولید ملی بدون حمایت ملی امکان پذیر نیست

نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره 
به اینکه در حال حاضر تمام تصمیمات بخش تولید در 
تهران گرفته می شود، گفت: بخشی از اختیارات مربوط 

به مجوزها و غیره باید به استان ها داده شود.

حســن حســینی با تاکید بر اینکه تولید ملی بدون 
حمایت ملی امکان پذیر نیســت، افزود: ورود دســتگاه 
قضایی به مشــکالت تولید بســیاری از مسائل را حل 
کرده اســت، چراکه پیش از این بسیاری از دستگاه ها 

خودشان مشکل ساز بوده اند.
حســینی با تاکید بر اینکه عده ای با هزاران میلیارد 
تومان درآمد فــرار مالیاتی دارنــد، اظهار کرد: بخش 
خصوصی آمده است که برای جلوگیری از فرار مالیاتی 
کمک کند. از طرف دیگر باید افرادی که فرار مالیاتی 
دارنــد پس از شناســایی از حقــوق اجتماعی محروم 
شــوند. چطور یک کارمند باید مالیات بدهد اما یکنفر 
با میلیاردها تومان مصادره اموال کشــور فرار مالیاتی 
کند و در نهایت اگر شناســایی شــود مالیاتش را فقط 
می پردازد که این عادالنه نیست چون نوسانات قیمت 
در کشــور زیاد اســت و ارزش مالیات پرداختی بعد از 

چندسال کاهش یافته است.
هافمن در میان تولیدکنندگان برتر کشور

بخش پایانی این نشســت به تقدیر از تولیدکنندگان 
برتر کشور اختصاص داشــت. مهندس مشیرفر نیز به 
نمایندگی از مجموعه هافمن تندیس و لوح افتخار را از 

دست دکتر رحمانی، وزیر صمت دریافت کرد.
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