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مهدي"ناصرنژاد""
 امروز شــرايط حاكم بر اقتصاد جامعه دشوارتر از 
هر زمــان ديگــر اســت. چنيــن وضعيت ســخت و 
دســت وپاگيري حتي زمان جنگ 8 ساله در كشورمان 
سابقه نداشته است و متأسفانه عوامل گوناگوني دانسته 

يا ندانسته به اين بحران دامن مي زنند. 
دوران دفــاع مقدس با وجود اينكه كشــورمان عالوه بر 
تهاجم نظامــي در محاصره اقتصادي نيز قرار داشــت، 
وليكــن خيلــي از كاالهاي مــورد نياز مــردم و حتي 
كارخانجــات توليــدي به ُطرق مختلف وارد مي شــد و 
ســهميه بندي كاالهاي اساسي تا حدودي عدالت توزيع 

مايحتاج عمومي را تأمين مي ساخت. 
در هميــن حال، امــروز كه به ظاهــر جنگ نظامي 
در ميان نيســت، نقشــه هاي دشــمن براي شكست 
اقتصادي ايران شــديدتر و نابرابر شده است. تشريح 
چنين وضعيتي بسيار دنباله دار و طوالني خواهد شد. 
اما در يك كالم حل اين مشــكل به تنهايي توســط 
دولت امكان پذير نيســت و قشــرهاي مردم نيز با هر 
تــوان و هنري بايد وارد عرصه نبرد اقتصادي شــوند 

و كمك كنند.
ســاده ترين و بي خرج تريــن نوع كمك مــردم مي تواند 
صرفه جويي باشد. صرفه جويي در هر زمينه و با هر توان 
ممكن! از سويي ديگر بارور ساختن تمام ابزار و امكانات 

و سرمايه هاي ملي براي توليد هر آنچه مورد نياز ايران و 
ايراني است، ضروري تر از هر زمان ديگر است. 

ما مردم ايران تا كي بايد وابســته به بيگانگان باشــيم و 
براي هر چيز جزيي چشــم به دست بيگانگان و كاالي 
خارجي بدوزيم. چــرا بايد مادام دســت هايمان مقابل 
بيگانــگان بــراي تأمين مايحتاج، به حالت تســليم باال 
باشــد!؟ مادام كه خود را وابسته به دنياي خارج بدانيم، 

بايد گردنمان هم كج باشد. 
كدام انسان آزاده و باهويتي كه هزاران سال هم سبقه 
فرهنگ و آقايي و افتخار داشته باشد، علناً به بيگانگان 
و دولت هاي تازه به دوران رســيده اعالم مي كند كه 
توان و هنر و لياقت توليد و ابتكار و استقالل نداريم و 
منابع خدادادي كشــورمان را به شما مي دهيم و شما 
غذا و كاالي آماده به ما بدهيد!؟ چنانچه اين وضعيت 
رقت بار ادامه داشــته باشــد و ايراني هم چه مسئول 
و چه مردم عادي دانســته و ندانســته با بي خيالي و 
رفع مســئوليت از خود، آب به آسياب دشمن بريزد، 
)تا ثريا مي رود ديوار هم كج( خواهد بود و نســل به 
نسل وابســته تر و درمانده تر خواهيم شد! با اطمينان 
مي گوييم و مي نويسيم ايراني از هر جنس و طبقه اي 
بخصوص جوان هاي شايسته و بالياقت ايراني، توان و 
فكر هر كار ناشدني را دارد و مي تواند روي پاي خود 

بايستد و مصداق و نمونه ها آن فراوان است.

 امــا بايد اين جوان قدم بگذارد و به ميدان بيايد. بزرگ 
ترهــاي چنين جوان هاي غيرتمندي هم بايد عزتمندانه 
روي منفعت طلبــي و مصلحت گرايي و محافظه كاري پا 
بگذارنــد و از جوان هاي اين مرزوبــوم حمايت كنند تا 

چرخ هاي توليد و ابتكار و نوآوري به حركت درآيد.
متأســفانه اغلــب صاحبــان پــول و ســرمايه در 
ــاي  ــه ج ــد و ب ــه كاري مي كنن ــا محافظ ــور م كش
اينكــه ســفره اي بگســترانند و چــرخ توليــدي را 
بــه حركــت درآورنــد تــا فرصــت كار و توليــد بــراي 
ــه  ــالق كار در جامع ــاي خ ــا و نيروه تحصيلكرده ه
فراهــم گــردد، شــغل و پيشــه واســطه گري در 
ــاد ســود  ــا زي ــه درصــد كــم ي ــد و ب پيــش مي گيرن
ــل از اينكــه دود  ــد، غاف ــت مي دهن بي دردســر رضاي
چنيــن فضــاي آمــاده بــراي تــورم و گرانــي روز بــه 
روز بــه چشــم خــود آنهــا هــم خواهــد رفــت و عــزت 

ــود. ــه دار مي ش ــز لك ــت ني ــك مل ــربلندي ي و س
خالصه اينكه خواهي و نخواهي آتشــي در كشتزارهاي 
توليدي و صنعتي و ســرمايه گذاري جامعه ايراني روشن 
شده اســت كه اگر بخواهيم فقط تماشاگر باشيم، دچار 

شراره هاي سركش اين آتش خواهيم شد. 
بايد آســتين ها را باال بزنيم و بــراي خاموش كردن اين 

آتش جهنمي وارد ميدان شويم. 
همانطور كه حدود 35 ســال پيش جوان هاي خود را به 

ميدان جنگ رو در رو با دشــمنان مي فرستاديم، امروز 
هم بايد با هر وســيله اي كه در دسترسمان هست، وارد 
عرصه توليد شــويم. بايد قبول كنيم ســود كم و ناچيز 
بهتر از خاموشــي چراغ هاي توليد و اقتصادمان خواهد 
بود. آهســته و پيوســته بهتر از درآمدهاي آنچناني اما 

زودگذر و مخاطره آميز مي باشد. 
چــه ضرورتي دارد مثاًل امروز تمام داشــته هاي خود را 
تبديل به سكه و شمش طال كنيم و در عوض با هيزمي 
كه به كوره گراني و كمبــود و تورم مي ريزيم، خودمان 
هــم دچار آتش شــويم و بچه هاي ما از فشــار گراني و 

ناامني اقتصادي خم شوند!
امــروز بايد دولت به هر طريق ممكن و ثواب انگيزه هاي 
توليد، اطمينان خاطــر و اعتماد به نفش را نزد طبقات 
مــردم باال ببــرد. دولت بايــد آفت هــاي خرابكاري و 
فرصت طلبي و منفعت طلبي نزد قشــري خاص را نابود 
ســازد و مصلحت يك ملــت و يك كشــور را در برابر 
طمــع و ناجوانمردي عده اي خاص محافظت كند. امروز 
روزي اســت كه اگر بي خيال باشيم و در انتظار معجزه 
و چاره جويــي اين و آن بمانيم، ســالم بــه دنياي فردا 
نخواهيم رسيد و به انســان هاي معلول و ناتوان تبديل 
خواهيم شــد كه فردا به هيــچ كاري و دردي نخواهيم 
خورد و ســرانجام هم در اوج حســرت و اي كاش هاي 

ديوانه وار، نابود مي شويم.

مي جنگیدیم  دشــمن  براي شكستن  موقع  یه 
كنیم تولید  باید  حاال 
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پايتخت  با عنوان  اســتان همدان 
تاريخ و تمدن ايران زمين در حوزه كشاورزی همواره در 
كشــور حرف برای گفتن داشــته و دارد اما در سال های 
اخير با پيگيری مســئوالن و سرمايه گذاران فعاليت های 
قابــل توجهی نيز در حوزه صنعــت و معدن رقم خورده 

است.
با اين وجود همدان استانی صنعتی با صنايع مادر نيست 
امــا به داليل مختلف ظرفيت الزم برای ســرمايه گذاری 
در حوزه صنعت دارد چرا كه مواد اوليه بســياری در اين 

استان قابل برداشت و بهره برداری است.
در حال حاضر چندين شــركت صنعتــی در بخش های 
توليد و صادرات كه همواره نامشان در كشور مطرح است 
در همدان مشغول به فعاليت هستند و زمينه اشتغالزايی 
خوبی را فراهم كردنــد اما در كل وضعيت حوزه صنعت 
در همدان در مقايسه با استان های ديگر آنچنان كه بايد 

خوب نيست.
با آغــاز فعاليت دولت تدبير و اميد و با ورود نيكبخت به 
عنوان استاندار به اســتان همدان تالش ها و اقداماتی از 
ســوی اين اســتاندار اقتصادی كهنه كار انجام شد و اگر 
منصفانه قضاوت كنيم در اين مسير اقدامات موفق نمود، 
پيدا كرد به طوری كه به گفته اســتاندار ســال گذشته 
144 واحد توليدی، صنعتی و كشــاورزی تعطيل شده، 
با حمايت  و رفع موانع و هماهنگی با دســتگاه ها دوباره 
به چرخه توليد بازگشــتند. مديريت ارشد استان همواره 
در كارگروه رفع موانع توليد در راستای اقتصاد مقاومتی 
و اســتفاده از ظرفيت های موجود تأكيد بر گره گشــايی 
فعاليت واحدهای توليدی و صنعتی را داشــته اســت و 
ايجاد اشتغال و توليد را محور اصلی برنامه های خود قرار 

داده است.
يكــی از پيگيری هايی كه اخيرا بــرای احيای واحدهای 
توليدی در استان همدان توسط نيكبخت به ثمر نشسته 
است، بازگشــت »شــركت كيان ُكرد مالير« به چرخه 
توليد بود به طوری كه اين واحد توليدی از ســال 77 با 
ظرفيت توليد ساالنه 6000 تن به عنوان نخستين شركت 
توليد كننده پارچه اســتخوان بندی تاير در ايران فعاليت 
داشــت اما به دليل نبود سرمايه در گردش دچار مشكل 
شده بود و 6 ماه متوالی پرداخت حقوق و مزايای كارگران 
اين واحد بــزرگ صنعتی به تعويق افتاد كه در نهايت با 
تالش اســتاندار و نمايندگان مردم مالير در مجلس 1/5 
ميليون يورو تسهيالت ارزی برای حل مشكالت شركت 

كيان ُكرد اختصاص يافت.

بر اين اســاس احيای 
واحدهــای توليدی و صنعتــی يكی از 

محوری ترين سياســت های اســتان برای حفظ اشتغال 
موجود است و در كنار حفظ، توسعه صنعتی براساس سند 
آمايش سرزمين و ديگر اســناد باالدستی نيز در اولويت 
قرار دارد چرا كه همدان با داشــتن ظرفيت های معدنی 
و كشاورزی قابل توجه، نزديكی به راه های ترانزيتی غرب 
و نزديكی به پايتخت و قرار گرفتن در مســير شــمال به 
جنوب كشــور و بهره مندی از حمل و نقل ريلی می تواند 
محل مناســبی برای ســرمايه گذاری و راه اندازی صنايع 

مختلف باشد تا مشكل بيكاری جوانان را رفع كند.
ضرورت توجه به ايجاد صنايع های تك در همدان

خسرو سامری به عنوان مشاور استاندار همدان نيز معتقد 
اســت با وجودی كه همدان در حوزه كشــاورزی بسيار 
فعال است اما به دليل موقعيت مكانی و جغرافيايی و قرار 
گرفتن در مجاورت استان های صنعتی و نزديكی به مرز و 
مركز كشور قابليتی دارد كه می توان در زمينه استقرار و 

فعاليت صنايع متمركز شود.
وی همدان را جزء 10 اســتان معدنی كشــور می داند به 
طــوری كه 27 نــوع ماده معدنی در اســتان وجود دارد 
كه بعضــی از اين مــواد معدنی از جمله مــاده معدنی 
"آندالوزيت" تنها معدن فعال در كشــور در شهرســتان 

مالير واقع شده است.
ســامری با تأكيد بر اينكه تمركز بر روی صنايع معدنی 
و بخش كشــاورزی مهمترين برنامه استراتژی در همدان 
بايد باشد، گفت: ظرفيت واحدهای صنعتی فعال در حوزه 
توليد سيمان در 10 سال گذشته در استان بسيار افزايش 
يافته است به طوری ميزان توليد سيمان از يك ميليون و 
150 هزار تن در ســال به سه ميليون و 150 هزار تن در 

سال افزايش يافته است.
وی با اشــاره به توليد ســاالنه 5 ميليــون تن محصول 
كشاورزی در اســتان تصريح كرد: در صورتی كه صنايع 
تبديلی مورد نيــاز برای بهره بــرداری از اين محصوالت 
كشاورزی در استان ايجاد شود ارزش افزوده و اشتغالزايی 
قابل توجهی عايد استان می شود كه بايد از اين فرصت ها 

و ظرفيت ها استفاده كرد.
بنابر اظهارات مشــاور اســتاندار در حوزه صنعت، استان 
همدان می تواند در بخش صنعت بسيار پيشرفت كند چرا 
كــه نيروهای نخبه و خبره ای در اســتان وجود دارد كه 

هايتــك  صنايــع  روی 
می توانند كار كنند كه در اين راستا منطقه 

ويژه مبتنی بر فناوری های برتر به عنوان ششمين استان 
بهره مند از اين منطقه ويژه، در همدان ايجاد می شود.

ســامری تأكيد كرد: در سياست گذاری كالن استان بايد 
اين نوع توســعه صنعتی پيگيری شود كه البته در سند 

آمايش سرزمين نيز ديده شده و در حال پيگيری است.
وی عنــوان كرد: عالوه بر توجه بــه ايجاد صنايع بزرگ 
و متوســط بايد صنايع كوچك و روســتايی نيز با تمركز 
بر روستاها در راستای اشــتغالزايی به عنوان خوشه های 
صنعتی راه اندازی شــود و از مهاجرت روستاييان به شهر 

جلوگيری شود.
بنابــر اظهارات ســامری، ايجاد خوشــه های صنعتی در 
روســتاها نيز بايد به عنــوان يكی ديگــر از برنامه های 
راهبردی در حوزه صنعت مورد توجه قرار گيرد تا مسير 

توليد ثروت و ايجاد اشتغال هموار شود.
توســعه"و"تقویت"بنگاه"های"تولیدی"و"حمایت"از"

سرمایه"گذاری
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــارات رئي ــر اظه ــا ب بن
و تجــارت اســتان همــدان از مهمتريــن برنامه هــای 
اســتراتژيك ايــن ســازمان در حــوزه صنعــت در راســتای 
نامگــذاری ســال حمايــت از توليــد و كاالی ايرانــی 
و تحقــق سياســت های اقتصــاد مقاومتــی، بهبــود 
فضــای كســب و كار، حمايــت از توليــدات داخلــی، 
توســعه و تقويــت بنگاه هــای توليــدی و حمايــت از 
ســرمايه گذاری، توســعه اشــتغال، حمايــت از صــادرات، 

ــت. ــی اس ــای معدن ــش فعاليت ه افزاي
حميدرضا متيــن با تأكيد بر ضــرورت معرفی كاالهای 
توليد استان عنوان كرد: حمايت و برگزاری نمايشگاه های 
مختلف، ترغيب بنگاه ها به ارتقا كيفيت محصوالت و توليد 
محصوالت صادرات محور و مشتری مدار، ارزيابی، پيگيری 
حــذف يا تعليق قانون ماليات بــر ارزش افزوده از بخش 

توليد از ديگر برنامه های حمايتی سازمان است.
وی اعطای تسهيالت به ســرمايه گذاران ريسك پذير در 
راستای توسعه و تقويت بنگاه های توليدی را از برنامه های 
اولويت دار در حوزه صنعت استان برشمرد و افزود: توسعه و 

تقويت 
و  صنعتی  خوشــه های 

شبكه سازی، نظارت مســتمر و پيگيری رفع 
موانــع توليد و تأمين مواد اوليــه واحدهای توليدی نيز 
مدنظر است. متين با اشــاره به ضرورت توسعه كسب و 
كارهای دانش بنيان عنوان كرد: تكميل و راه اندازی مجدد 
واحدهای صنعتی غيرفعال، حمايت و پشتيبانی از صنايع 
متوســط و كوچك از ديگر برنامه های اين ســازمان در 

راستای توسعه اشتغال است.
وي اعزام و پذيرش هيئت های تجاری، تســهيل ورود به 
تجارت خارجی، ايجاد زيرساخت های صادراتی، اختصاص 
مشــوق های صادراتی و رفع موانع و مشكالت صادرات را 
از برنامه های سازمان در زمينه توسعه صادرات غيرنفتی 

برشمرد. 
متين با اشــاره به نقــش واحدهای صنعتــی در رونق 
اقتصادی اســتان اظهار كرد: 30 طرح بزرگ صنعتی از 
آغاز به كار دولت تدبير و اميد در همدان راه اندازی شده 
اســت كه تأثرگذاری مناســبی در ايجاد اشتغال و رونق 

اقتصادی داشته اند.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با اشاره 
به ضرورت جلوگيری از خام فروشــی گفت: در راســتای 
جلوگيری از خام فروشــی مواد معدنی برای توليد ارزش 
افزوده چهــار طرح بــزرگ صنعتی از جملــه كارخانه 
گندله سازی در اسدآباد، صنايع فوالد راد در كبودرآهنگ، 
كارخانه فروسيليس آذرخش و همچنين يك طرح توسعه 
فروســيليس آماده بهره برداری است و زمينه اشتغالزايی 

خوبی را فراهم كردند.
بــا اين اوصاف مهمترين ضعف اســتان همدان در حوزه 
فرآوری و بهره برداری از توليدات معدنی و كشاورزی كه 
بايد با سرمايه گذاری و جذب سرمايه گذار، صنايع تبديلی 
مورد نياز را ايجاد كــرد تا ارزش افزوده حاصل از فروش 
اين محصوالت جذب استان شود و همچنين با بهره گيری 
از فناوری هــا و تكنولوژی روز می توان با كاهش هزينه ها 

و افزايش بهره وری، درآمدزايی بيشتری را كسب كرد.

در بهره گیری از تکنولوژی بی برنامه

به فنـاوری تجهیز شود صنعت همدان 
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و معدن هیات مدیره خانه صنعت 
محمدرضا]جعفري]]]

1-"اخــذ"مــدرک"کارشناســي"مهندســي"مــواد"
از"دانشــگاه"علــم"و"صنعــت"ایــران"در"شــهریور"

1367
ــد"از" ــل"و"بع ــاي"قب ــور"در"فعالیت"ه 2-"حض

ــامي"56-58 ــاب"اس ــروزي"انق پی
3-"حضــور"در"ســپاه"انقــاب"اســامي"در"
جهــاد"ســازندگي"در"ابتــداي"شــکل"گیري"

57-59 ســال"هاي"
4-"حضــور"در"جبهه"هــاي"دفــاع"مقــدس"
بــه"همــراه"ارتــش"61-59"و"حضــور"در"واحــد"

ــازندگي"61-62 ــاد"س ــت"جه صنع
ــي" ــته"مهندس ــگاه"رش ــل"در"دانش 5-"تحصی
ــور" ــرکت"و"حض ــراه"ش ــوژي"67-62،"هم متال
ــازندگي"در" ــاد"س ــگ"جه ــتیباني"جن در"پش
ســال"هاي"64"الــي"65"و"حضــور"در"واحدهــاي"
ــاد" ــگ"از"68-65"جه ــتیباني"جن ــي"پش فن
ــریف"و"کار" ــي"ش ــگاه"صنعت ــگاهي"دانش دانش
ــک" ــاخت"موش ــي"س ــاي"جنگ در"روي"پروژه"ه
ــپاه"در" ــش"و"س ــاز"ارت ــورد"نی ــاح"هاي"م و"س

ــدس" ــاع"مق دف
ــگاه" ــگاهي"دانش ــاد"دانش ــناس"جه 6-"کارش

صنعتــي"شــریف"گــروه"مــواد"از"ســال"63-67
7-"حضــور"در"واحــد"صنعــت"اســتانداري"

68-69 همــدان"
ــر" ــره"و"مدی ــأت"مدی ــس"هی ــب"رئی 8-""نای
کارخانــه"شــرکت"خدمــات"دریانــوردي"امــواج"
ــات" ــق"و"قطع ــده"قای ــد"کنن ــا"تولی ــرق"تنه ب

ــدان"70-74 ــر"گاس"در"هم فایب
ــدد" ــدازي"مج ــه"و"راه"ان ــت"کارخان 9-"مدیری
کارخانــه"اکســیژن"همــدان"واقــع"در"آبشــینه"

69-70
ــدان"و" ــهر"هم ــاب"ش ــر"آب"و"فاض 10-"مدی
مدیــر"طرح"هــاي"آب"اســتان"81-74"کــه"
ــه" ــزار"ب ــترکین"از"50"ه ــداد"مش ــعه"تع توس
ــدان"از" ــال"آب"هم ــعاب"و"انتق ــزار"انش 70"ه
ــذاري"و" ــي،"واگ ــیون"صنعت ــتان،"اتوماس اس
ــاي" ــات"و"بســیاري"کاره ــرون"ســپاري"خدم ب
ــاده"اســت. ــاق"افت ــر"در"دوره"حضــور"اتف دیگ
ــرکت" ــدازي"ش ــل"و"راه"ان ــت"عام 11-"مدیری
ســیمین"نشاســته"واقــع"در"جــاده"کرمانشــاه"

ــره"آن"78-91 ــأت"مدی ــت"هی و"ریاس
12-"عضــو"و"رئیــس"اولیــن"دوره"خانــه"صنعــت"
و"معــدن"اســتان"81-79"و"عضــو"هیــأت"

مدیــره"81-85
13-"کارآفریــن"قابــل"تقدیــر"اســتان"در"ســال"
ــتاندار" ــر"از"اس ــوح"تقدی ــت"ل 1389"و"دریاف

ــت" وق
14-"نماینــده"اتــاق"بازرگانــي"و"صنایــع"و"
ــل" ــات"ح ــدان"در"جلس ــتان"هم ــادن"اس مع

ــي" ــن"اجتماع ــازمان"تأمی ــاف"س اخت
شــرکت"هاي" انجمــن" رئیــس" نایــب" "-15

همــدان" اســتان" دانش"بنیــان"
ــاوري" ــم"و"فن ــارک"عل ــوراي"پ ــو"ش 16-"عض

ــال"1390 ــتان"از"س اس
بســیج" مقاومــت" پایــگاه" فرمانــده" "-17
1388 ســال" از" علي"محمــدي" شــهیدان"
ــري" ــیج"کارگ ــر"بس ــوراي"قش ــس"ش 18-"رئی
ــپاه" ــات"س ــیج"ادارات"و"کارخانج ــور"بس حض

ــدان" ــیج"هم ــت"بس ــه"مقاوم ناحی
19-"عضــو"جامعــه"قالیســازان"ایــران"و"عضــو"
ــن" ــو"انجم ــران"و"عض ــت"ای ــن"دایکس انجم

قطع"ســازان"
20-"عضــو"انجمــن"اســتصتا")ســازندگان"

تجهیــزات"صنعــت"نفــت"ایــران(
ــت" ــرکت"صنع ــره"ش ــأت"مدی ــو"هی 21-"عض

ــل"83-87 ــتر"مهی گس
صنایــع" مدیــره" هیــأت" عضــو" "-22
خودروســازي"همــدان")صخــره("از"69-71
23-"مدیرعامــل"و"عضــو"هیــأت"مدیــره"

از"81 اکباتــان" شــرکت"کنتــرل"گاز"
ــت" ــه"صنع ــره"خان ــأت"مدی ــو"هی 24-"عض

معــدن"اســتان"همــدان"از"ســال"96

عليرضا]زارعي]]]
سوابق"اجرایي

13-"از"سال"54"شروع"فعالیت"در"صنعت"ریختگري"
14-"مدیرعامل"مجتمع"صنعتي"دژآب"

15-"رئیس"هیأت"مدیره"شرکت"ذوب"ریزان"همدان"

16-"عضو"خانه"صنعت"و"معدن"تجارت"استان"همدان"

17-"هیأت"موسس"خانه"صنعت"معدن"تجارت"استان"همدان""از"سال"77

18-"5"دوره"هیأت"مدیره"خانه"صنعت"معدن"استان"همدان"

19-"نایب"رئیس"و"رئیس"کمیسیون"صنایع"اتاق"بازرگاني"براي"یک"دوره"4"ساله"

20-"عضو"هیأت"امنا"منطقه"صنعتي"چشمه"قصابان"
21-"عضو"هیأت"نمایندگان"اتاق"بازرگاني"

صادق]هراتي]]]
سوابق"اجرایي"

حضور"در"عرصه"تولید"از"سال"1359

1-"عضو"هیأت"مدیره"و"مدیرعامل"شرکت"همدان"نورد"

2-"عضو"هیأت"مدیره"و"رئیس"هیأت"مدیره"شرکت"سامان"فویل"گستر"

3-"عضو"انجمن"صادر"کنندگان"استان"همدان"

4-"عضو"هیأت"تشخیص"اداره"کار"شهرستان"بهار"

5-"منتخب"اداره"صنایع"و"معادن"استان"همدان"در"سال"هاي"1376"و"1390
6-"کارآفرین"برتر"سال"1389

7-"منتخب"اداره"استاندارد"استان"همدان"سال"هاي"1389"و"1391

8-"صادر"کننده"نمونه"سال"هاي"96-95-94-93-91-90

9-"عضو"هیأت"مدیره"و"مدیرعامل"شرکت"سیمین"نورد"

10-"عضو"هیأت"مدیره"خانه"صنعت"معدن"و"تجارت"استان"همدان"
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مومنعلي]خزايي]]]
سوابق"اجرایي"

1-"مدیر"شرکت"باربري"و"حمل"و"نقل"در"شهرستان"نهاوند"
2-"مدیر"کارخانه"آرد"تا"سال"90

3-"مدیرعامل"شرکت"کشت"و"صنع"خزل"در"سال"90
4-"6"سال"سابقه"فعالیت"در"آتاق"بازرگاني"

5-"8"سال"نایب"رئیس"انجمن"روغن"نباتي"ایران"
6-""عضو"انجمن"روغن"نباتي"ایران"

7-"عضو"انجمن"آرد"ایران"
8-"عضو"هیأت"رئیسه"و"خزانه"دار"اتاق"بازرگاني"

داوود]مسگري]]]
سوابق"اجرایي"

1-"مدیر"عامل"و"رئیس"هیأت"مدیره"شرکت"سینا"کابین"همدان"
2-"عضو"مرکز"خدمات"حوزه"علمیه"همدان"

3-"عضو"هیأت"نیکوکاري"موسي"ابن"جعفر")ع("اللجین
4-"عضو"هیأت"مدیره"اتحادیه"چوب"و"فلز"شهرستان"بهار"به"مدت"12"سال"

5-"عضو"اسبق"هیأت"مدیره"شهرک"صنعتي"بهاران"
6-"عضو"خانه"صنعت"معدن"تجارت"استان"همدان"

در"پایــان"از"ســال"64"بــه"مــدت"32"ســال"در"رســته"مصنوعــات"فلــزي"اعــم"از"کابینــت"آشــپزخانه"و"تولیــد"دســتگاه"هاي"پخــت"نــان"اتوماتیــک"و"
همچنین"تولید"خط"لعاب"شرکت"هاي"تولیدي"کاشي"و"سرامیک"منطقه"

از"ســال"86"نیــز"در"تولیــد"انــواع"ورق"هــاي"کرکــره"سینوســي"و"ذوزنقــه"و"طــرح"ســفال"و"همچنیــن"امــکان"انجــام"انــواع"ورق"هــاي"رول"بــه"پشــت"و"
تولید"انواع"پروفیل"هاي"تقویت"درب"و"پنجره"هاي"یوپي"وي"سي"در"حال"حاضر"مشغول"به"فعالیت"است.

علي]اکبر]فالح]]]
سوابق"اجرایي"

پیشکسوت"و"فعال"در"حوزه"صنعت"و"معدن"استان"همدان
1-"شرکت"سیمان"فارس"خوزستان")سیمان"درود("به"مدت"17"سال"رئیس"کارگزیني"و"امور"اداري"

2-"شرکت"شیشه"همدان:"8"سال"مدیر"امور"اداري"
3-"شرکت"شیشه"لرستان:"7"سال"مدیر"کارخانه"

4-"واحد"تولیدي"بلور"الوند:"18"سال"صاحب"و"مدیر"واحد"
5-"عضو"هیأت"حل"اختاف"بیش"از"25"سال"تاکنون"

6-"عضو"هیأت"انحال"و"انحراف"شوراي"اسامي"کار"2"دوره"
7-"عضو"هیأت"مدیره"خانه"صنعت"معدن"و"تجارت"استان"همدان"4"دوره")یک"دوره"رئیس"هیأت"مدیره(

8-"عضو"و"رئیس"هیأت"امنا"ناحیه"صنعتي"چشمه"قصابان"20"سال"
9-"مشاور"اتاق"بازرگاني"صنایع"معادن"و"کشاورزي"استان"در"دوره"جدید"در"امور"روابط"کار"و"تأمین"اجتماعي"

10-"رئیس"کمیسیون"صنایع"اتاق"استان"در"دو"دوره"
11-"نماینده"کارفرما"در"هیأت"تجدید"نظر"تأمین"اجتماعي"2"دوره"

12-"عضو"انجمن"و"هیأت"مدیره"خیرین"کتابخانه"ساز"استان

علي]شفيعي]]]
سوابق"اجرایي"

1-"از"سال"1367"لغایت"1373"به"عنوان"مدیر"کل"گزینش"و"استخدام"نیروي"انتظامي"استان"همدان"
2-"از"سال"1373"لغایت"1375"مصاحبه"گر"و"محقق"پرونده"هاي"نهضت"سوادآموزي"استان"

3-"از"سال"11376"لغایت"1380"به"عنوان"مدیر"عامل"صنایع"چوب"اسالم"
4-"از"سال"1380"تاکنون"به"عنوان"مدیرعامل"شرکت"فخر"همدان"

5-"ازسال"1385"لغایت"1387"به"عنوان"انجمن"تخصصي"صنایع"برق"همدان"
6-"از"سال"1394"لغایت"1396"به"عنوان"عضو"علي"البدل"هیأت"مدیره"خانه"صنعت"معدن"تجارت"استان"

7-"مربي"اصول"عقاید"پادگان"آموزشي"شهید"مصطفي"خمیني)پرتدک(
8-"مدرس"و"مفسر"قرآن"در"پایگاه"هوایي"نوژه
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فاطمه"عظیمي"مجذوب""
صنعت يكي از شــاخص هاي اقتصادي هر منطقه 
اســت كه به دنبال آن اشــتغال پايــدار، افزايش توليد 
ناخالص ملي و درآمد سرانه را شاهد هستيم. رونق صنعت 
و معدن هر منطقه توســعه و عالي آن منطقه را به دنبال 
دارد. با توجه به اينكه كبودراهنگ بزرگ ترين شهرستان 
اســتان به عنوان شهرستان كشاورزي معرفي شده است 
ولي صنايع و معادن  و اصناف مختلف نيز جايگاه ويژه اي 
در اين شهرستان دارد و بخش بزرگي از اقتصاد و اشتغال 
اين منطقه به حوزه صنايع معادن و صنف هاي مختلف را 

سهم خود نموده اند.
كبودراهنگ يكــي از بزرگ ترين دارنــدگان و صاحبان 
شهرك هاي صنعتي، خوشه هاي فعال صنعتي، بنگاه هاي 
اقتصادي، معادن و كارگاه هاي توليدي استان است كه از 
آن جمله مي توان به شهرك صنعتي ويان، خوشه صنعتي 
كردآباد و... اشــاره كرد. مي توان گفت شــهرك صنعتي 
ويان با 384 هكتار مساحت و گنجايش ايجاد 200 واحد 
صنعتي و توليدي يكي از بزرگ ترين شهرك هاي صنعتي 
استان محسوب مي شود كه در حال حاضر بيش از 109 

واحد صنعتي در خود جاي داده است.
همچين عالوه بر واحدهاي صنعتي ويان، شهرستان بيش 
از 77 واحــد صنعتي پروانه دار دارد كــه در حال حاضر 
بيش از 47 واحد آن فعالند. عدم نقدينگي و ســرمايه در 
گردش، ركود اقتصادي و مشــكالت مالي، سوء مديريت، 
نبود زيرساخت هاي مناسب صنعتي، بحران آب منطقه از 

عمده مشكالت 
و داليــل غيرفعال بــودن برخي 

واحدهاي صنعتي است.
رئيس صنعت، معدن و تجارت شهرستان در گفت وگو با 
همدان پيام با اشاره به مشكالت واحدهاي صنعتي غيرفعال 
و نيمه فعال گفت: واحدهاي صنعتي فعال شهرســتان در 
توليد صنايع غذايي، صنايع نساجي، كاني هاي غيرفلزي، 
صنعت پليمر، صنايع شيميايي، محصوالت فلزي و... كه 
عمده مســائل و مشــكالت اين واحدها، نبود سرمايه در 
گردش، نبود بازار مناسب، عدم نقدينگي، تورم و افزايش 
قيمت مواد اوليه و... اســت كــه گاه منجر به غيرفعال و 
نيمه فعال شدن برخي واحدها شده است به طوري كه در 
حال حاضر از 77 واحد صنعتي داراي پروانه شهرســتان، 
تعداد 47 واحد فعالند و مابقــي به صورت غيرفعال و يا 

نيمه فعال هستند.
"اشتغال"بیش"از"1710"نفر"در"حوزه"صنعت "

مرتضي افشار گفت: با توجه به كشاورزي بودن منطقه و 
داشتن سهم بزرگي از اشتغال در حوزه كشاورزي، اشتغال 
در حــوزه صنايع، معادن و اصناف نيــز آمار قابل ذكري 
را نشــان مي دهد. به طوري كه بيــش از هزار 710 نفر 
شاغل در حوزه صنايع، 7 هزار و 722 نفر شاغل واحدهاي 
صنفي، 638 نفر شــاغل واحدهاي تويلدي، هزار و 421 
نفر در واحدهاي توزيعي، بيش از 471 نفر حوزه خدمات 
تأميني و بيش از 270 نفــر در حوزه خدمات، 110 نفر 

در حــوزه معادن 
به صورت مستقيم مشغول فعاليت 

و كار هستند.
"پرداخت"تســهیات"140"میلیاردي"به"صنایع"

شهرستان
افشار با اشــاره به پرداخت تسهيالت اشتغالزايي و 
فراگير و روستايي گفت: سال گذشته بيش از 140 
ميليارد تومان تســهيالت به واحدهاي صنفي براي 
رفع موانع توليد، سرمايه در گردش، رونق و توسعه 
و ايجاد اشتغال به واحدهاي صنعتي پرداخت شده 
كه بــا پيگيري هــاي صورت گرفته در ســالجاري 
نيز در راســتاي ايجاد اشــتغال و توســعه صنعت 
تسهيالت اشــتغال روســتايي و فراگير براي بيش 
از 150 مورد مصوب شــده كه در توسعه طرح هاي 
اشتغالزا، ايجاد طرح ها، سرمايه در گردش و تأمين 

نقدينگي به بانك هاي حامل معرفي شــده است.

"4000"نفر"بافنده"فرش"در"این"صنعت"فعالند
افشــار با اشــاره به ثبت ملي فرش مهربان كبودراهنگ 
گفت: منطقه  مهربان كبودراهنگ به فرش مهربان و نژاد 
دامي مهربان )گوســفند( شــهرت ملي دارد. اين منطقه 

مرغوب تريــن  داراي 
نــوع مواد اوليه در نوع خود اســت كه 

به اين ســبب فرش مهربان نيز به شهرت خاص رسيده 
است و در حال حاضر بيش از 70 درصد از جمعيت زنان 
روســتايي شهرســتان به بافندگي بخصوص بافت فرش 
مهربان مشــغولند كه اين تعداد ســاالنه بيش از 6 هزار 

مترمربع فرش بافته و توليد مي كنند.
وي با توصيف تأثير وضعيت اقتصادي كشور بر ميزان فرش 
بافته شده، گفت: با كاهش اقتصاد و ركود بازار، بافت، خريد و 
فروش فرش نيز از رونق افتاده است و متأسفانه ميزان حجم 
بافت فرش شهرســتان رو به كاهش است. افشار گفت: در 
حال حاضر بيش از 33 پشتيبان فرش بافي در شهرستان 
فعالند كه هر كدام به تنهايي ظرفيت اشتغال 25 نفر را 
دارند و تعداد 15 نفر از پشتيبانان براي دريافت تسهيالت 
تا ســقف 100 ميليون تومان به بانك ها معرفي شده اند. 
همچنين بيش از 150 مجوز مشــاغل خانگي در حوزه 
فرش بافي تك بافنده صادر شــد است. اين تعداد نيز به 

اشتغال شهرستان افزوده شده است.

بزرگ ترین نده  ر ا د هنــگ  ا ر د كبو
ست ا ن  ستا ا صنعتي  شــهرك 
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سمانه"جهانگیري""
با راه افتادن 3 شــركت داروسازي »فاران شيمي«، 
»تدبير دارو« و »هگمتان دارو« در شهرستان تويسركان و 
به ســرانجام رسيدن صنايع وابســته به آنها، در صنعت 

شهرستان تحرك ايجاد خواهد شد.
فرماندار شهرســتان تويسركان با اعالم اين مطلب گفت: 
زماني كه به شهرســتان آمدم، تنها 2 صنعت با 800 نفر 
شــاغل در شهرســتان فعال بودند كه امسال اين رقم 2 

برابر شده است. 
حبيــب موميوند بــا بيان اينكه در بخــش صنعت واحد 
»الياف ســازان« با 6 ميليارد تومــان و »صنعت كاغذ« با 

50 ميليارد تومان در دســت اقدام است، مهمترين اقدام 
شهرســتان را تمركز روي صنايع كوچك و توســعه آنها 

اعالم كرد.
وی ادامه داد: خوشــبختانه در بخش صنعت بيشــترين 
پرداختي  تســهيالت را نســبت به شهرستان هاي استان 

داشتيم.
موميوند اظهار كرد: هم اينك براي ناحيه صنعتي فرسفج 
متقاضيان پابه كاري جذب شــده اند كه تســهيالت الزم 
براي تقويت واحدها را از صندوق كارآفريني اميد پرداخت 

كرده ايم. 
وی تاكيد كرد: متقاضياني كه طرح ارائه دهند را حمايت 

مي كنيم و بــا قاطعيت اعالم مي داريم كه مشــكلي در 
پرداخت تسهيالت نداريم.

فرماندار شهرستان تويسركان اظهار كرد: در صنعت مبل و 
منبت هم طبق آمار ميراث فرهنگي 4 هزار و 700 كارگاه 
با 8 هزار شاغل فعال هســتند كه از تسهيالت روستايي 
هم به اين بخش به مبلــغ 100 ميليون تومان پرداختي 

داشتيم.
وی ادامه داد: صنايع كوچك و دســتي در شهرستان به 
خوبــي پا گرفته اند و ما بــا آموزش هاي فني وحرفه اي به 

دنبال آموزش براي توليد هستيم.
 وی بيان كرد: برای تقويت اشــتغال و صنعت شهرستان، 

شــورايي از جوانــان كارآفرين را تشــكيل داده ايم كه با 
ايده پردازي هاي خود كمك حال اشــتغال باشند. ما آينده 

اين تشكل را خوب مي بينيم.
فرمانــدار تويســركان گفــت: در بخــش صنعــت، از 
ــه از  ــتيم ك ــفج را داش ــفال فرس ــته هاي دور س گذش
ــرد؛  ــي ك ــن را جهان ــا اللجي ــد ام ــاز ش ــهر آغ ــن ش اي
چراكــه متأســفانه توليــد ســفال در فرســفج بــه صفــر 
ــت  ــن صنع ــاي اي ــال احي ــه دنب ــك ب ــيد و هم اين رس
ــم از  ــه بتواني ــتيم ك ــي هس ــاد كارگاهاي ــا ايج ــم ب مه
ــتان را  ــت شهرس ــتغال و صنع ــده اش ــن راه در آين اي

ــيم. ــق ببخش رون

ظرفيت و موجودی هــای نهاوند در حوزه صنايع و 
توليدات شاخص های مهمی اســت كه در صورت فعال 
شــدن همه جانبه بار بزرگــی از دوش اشــتغال و نياز 

شهرستان بلكه استان بر خواهد داشت.
هرچند اين موضوع تقريبا بعيد است كه بتوان در شرايط 
فعلی همه ظرفيت های اسمی را فعال و از خروجی های 

آن ها بهره برد.
امــا در اقداماتی كه در چند مــاه اخير برای خارج كردن 
واحدها از ركود در شهرســتان انجام شــده است دست 
همتی اســت كه حال ناخوش توليدكنتدگان را شــايد 

اندكی اميدوار كرده است.
حضور توليدكنندگان نهاوندی در نمايشگاه ها و بازارهای 
بزرگ برون مرزی شاخص خوبی از فعال بودن اين واحدها 

را نشان می دهد.
رئيــس صنعت معدن و تجــارت نهاوند می گويد: صنعت 
كشــور در گذر از بازارهای داخلی با هدف افزايش سهم 

خود از بازارهای بين المللی در حال تالش است.
افزايش توجه به استاندارد، ايزو، گواهينامه های تخصصی، 
در چند ســال اخير و رشــد حجم ريالی مبلغ صادرات 

شــاهدی بر افزايش تبادالت تجاری با كشورهای جهان 
را نشان می دهد.

 اولويت توســعه اقتصادی با عنوان شــاخص حمايت از 
توليدكنندگان و صنعت گران با تاكيد بر توسعه صادرات 
محصوالت استان و ايجاد ارزش افزوده يك امتياز برتر در 

رشد و شكوفايی توليد استان محسوب می شود.
سرعت در گسترش روابط تجاری تفاهم نامه های همكاری 
و نشســت های تخصصی در موضوع سرمايه گذاری، بحث 
رايج روز در اســتان همدان اســت كه بايد سهم خود را 
از ايــن مبادالت ببريم و نهاوند كــه در يك گام بلند در 
جذب اعتبارات تسهيالت روستايی پايدار، فرماندار نهاوند 
توانست شهرستان را به جايگاه برتر شهرستان های استان 
در جذب تسهيالت نزديك كند. اين نشان از ظرفيت های 

پنهان در سرمايه گذاری دارد.
بيژن ترابيان با بيان اين مطالب در حوزه صنعت و معدن 
شهرســتان، گفت: بيش از 96 واحد  صنعتی و 37 معدن 
بــا بيش از 4 هزار و 250 واحــد صنفی يك نگاه ويژه را 
برای توسعه اولويت های كليدی تسهيالت پايدار روستايی 
می طلبد، كه در جبران توسعه نيافته گی،سهم بيشتری از 

اين فرصت استثنايی در دولت دوازدهم برگيرد.
 بيــژن ترابيان تصريــح كرد: شهرســتان نهاوند كه 
تاكنون در بخش صنعــت معدن و تجارت از مجموع 
55 طرح مصوب خود بــه  ارزش 14 ميليارد تومان 
توانســته است با 25 طرح پرداختی مبلغ 55 ميليارد 
ريــال را جذب كند و بيــش از 80 ميليارد در قالب 
30طرح در بانكها عامل را در دســت بررســی داشته 
باشــد نياز به افزودن رســته های جديدی در زمينه 
صنايع الســتيك وپالستيك، صنايع سلولزی، صنايع 
فلزی و تبديلی كشــاورزی عالوه بر بســته بندی را 
دارد. نگاهی به اقدامــات اخير در اين حوزه از جانب 
نماينده شهرستان برای پيگيری و استقرار طرح های 
بــزرگ صنعتی و رايزنی هــای كالن ملی بيانگر باال 
بودن تقاضای ســرمايه گذاری در طرح های بزرگ در 

حوزه صنعت شهرستان نهاوند دارد.
ترابيــان گفت: آنچه امروز بايد محــور گرايش اقتصادی 
گردانندگان صنايع و معادن نهاوند قرار گيرد كادر سازی 
فنی و تخصصی، توانمند سازی نيروی انسانی ماهر و توليد 
دانــش فنی و تكنولوژی برتر به منظــور رقابت جهانی و 

توسعه بازارهای خود به لحاظ جغرافيايی، افزايش ميزان 
محصول تعدد وتنوع محصوالت و مناســب سازی قيمت 
عرضه توليدات با كاهش بهای تمام شده كاال معين شود.

 شركت سيمان نهاوند، شركت كشت و صنعت خزل نهاوند 
با برند روغن نگين نهاوند شــركت كاســپين كوه دشت 
نهاوند توليد مالت و كارخانــه آرد نهاوند كه برگزيدگان 
صنعت در تيرماه سال 97 هستند عالوه بر توانمندی های 
مديران و ســرمايه گذاران بر اساس پتانسيل های بومی 
و منطقه ای و با محوريت كاهش بهای تمام شــده مواد 

اوليه بنا شدند.
 وی گفــت: از مديــران و كاركنــان ايــن مجموعه ها 
انتظــار می رود در زمينه ايجاد صنايع جانبی و توســعه 
و تنــوع محصوالت و افزايش نوبــت های كاری و به تبع 
آن افزايش اشــتغال مولد در جهت ايجاد بسترهای الزم 
برای درآمدزايی گام برداشــته و مديران شهرستان نيز با 
رفع موانع توليد و تســهيل در سرمايه گذاری با شناخت 
اســتعدادهای بومی و منطقه ای با استفاده از ظرفيتهای 
سرمايه ای استان در استقرار صنايع با تكنولوژی برتر گام 

بردارند.

رئیس صنعت معدن و تجارت نهاوند:

تحقق]توســعه]اقتصادی]شهرستان]نگاه]ويژه]را]می]طلبد

توسعه صنعتی دنبال  به  تویســركان 
■"3"شرکت"داروسازی"تویسرکان،"شهرستان"را"قطب"تولید"دارو"خواهد"کرد
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مهرماه 81397

ــه  ــی ب ــازان رزن در زمين ــه س ــركت قطع ش
مســاحت 7800 متــر مربــع در ســال 1384 در 
شــهرك صنعتــی رزن واقــع در اســتان همــدان 

تاسيس گرديد . 
        ايــن شــركت طــی 12 ســال گذشــته يكــی از 
صنايــع مطــرح و صاحــب نــام اســتان همــدان بــوده  
و در طــول ايــن مــدت بارهــا از ســوی اداره صنايــع 
ــه  ــتان ب ــر اس ــازمانهای ديگ ــدان و س ــتان هم اس
عنــوان صنعــت برتــر شــناخته شــده اســت . شــركت 
توليــدی صنعتــی قطعــه ســازان رزن دارای عملكــرد 
درخشــان در زمينــه  ايجــاد اشــتغال و توليــد 
ــدان  ــتان هم ــی در اس ــوالت صنعت ــتمر محص مس
بــوده و تمامــی مســئولين اســتان همــدان بــر ايــن 
ــازان رزن  ــه س ــركت قطع ــد . ش ــق القولن ــر متف ام
ــر در ســال هــای متمــادی  ــن زي ــا دريافــت عناوي ب
عمــاًل برتــری خــود را در اســتان همــدان بــه اثبــات 

رســانده اســت :  

ــتان  ــر اس ــن برت ــوان كار آفري ــه عن ــاب ب 1- انتخ
همــدان  در ســال هــای 1389 و 1395

ــت و  ــك صنع ــژه بان ــتری وي ــان مش ــذ نش 2- اخ
معــدن اســتان همــدان در ســال 1395

ــه در  ــی نمون ــد صنعت ــوان واح ــه عن ــاب ب 3- انتخ
ــال 1392 ــوردر س كش

4- دريافــت لــوح صنعــت نمونــه اســتان همــدان در 
ســال هــای 1388 و 1392

ــرفته ،  ــزات پيش ــتقرار تجهي ــا اس ــركت ب ــن ش اي
ــت  ــرس في ــای تراشــكاری ، رولينــگ ، پ ــد ه فراين
لولــه هــای  ، فلرينــگ ، خمــكاری  ، فرمينــگ 
ــه  ــات و لول ــكاری، قطع ــگ و آب ــك ،بريزين هيدرولي
ــی  ــد م ــع را تولي ــاز صناي ــورد ني ــوالدی م ــای ف ه
نمايــد. همچنيــن  بــا توليــد محصــوالت متنــوع و بــا 
كيفيــت در زمينــه سرشــيلنگي هــاي ترمــز و فرمان 
هيدروليــك و شــيلنگهای هيدروليــك فرمــان انــواع 
خودروهــاي توليــد داخــل و حتــي خودروهــاي 

ملــي صنايــع معظــم خودروســازي كشــور، تاكنــون 
يكــي از شــركتهاي پيشــگام در راســتاي خودكفايــي 
ــركت  ــت . ش ــوده اس ــور ب ــي كش ــع خودروي صناي
ــت از صنعــت  ــه ســازان رزن در راســتای صيان قطع
ايــن مــرز و بــوم و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ، 
دســتيابی بــه اهــداف مقــدس زيــر را در دســتور كار 

ــرار داده اســت :  خــود ق
1-افزايش تيراژ و تنوع  توليد قطعات منفصله

2- افزايــش تيــراژ و تنــوع  توليــد شــيلنگهای 
فرمــان هيدروليــك 

3- افزايش رضايتمندی مشتريان
4- افزايش تعداد مشتريان
5- بهبود كيفيت توليدات

ــر  ــد ه ــای تولي ــه ه ــتن هزين ــه داش ــت نگ 6- ثاب
ــادی ــول اقتص ــرح تح ــه ط ــه ب ــا توج ــول ب محص

7- افزايش بهره وري
8- ايجاد اشتغال بيشتر در سطح استان همدان

9- صادرات محصوالت توليدی
ايــن شــركت بــا تكيــه بــر دانــش روز دنيــا و اعتمــاد 
ــده  ــق ش ــتان موف ــی اس ــتعد بوم ــروی مس ــه ني ب
ــد  ــت تولي ــی در صنع ــای محكم ــا گام ه ــت ت اس
ــار در  ــن ب ــرای اولي ــته و ب ــوالدی برداش ــات ف قطع
كشــور فرايندهايــی همچــون پــرس فيــت و آبــكاری 
آليــاژی روی – نيــكل را در ســازمان خــود راه 
انــدازی نمايــد . ايــن شــركت هــم اكنــون بــا 183 
نيــروی كار در رده هــای مختلــف ســازمانی مشــغول 

ــه فعاليــت مــی باشــد .  ب
ــه  ــه ســازان رزن از ســال 1392 برنام شــركت قطع
تاميــن  زنجيــره  بــه  ورود  راســتای  در  مدونــی 
خودروســازان را در دســتور كار خــود قــرار داد و 
ــا انجــام فرآينــد هــای مهندســی و اخــذ تاييديــه  ب
خــودرو ســازان در ســال 1393 بــه ايــن مهــم نايــل 
آمــد . ايــن شــركت در حــال حاضــر توليــد شــلنگ 
هــای هيدروليــك فرمــان پرايــد و تيبــا بــرای گــروه 

ن  ز ر ن  ا ز سا قطعه  كت  شــر
كشور كفایی صنایع خودرویی  راســتای خود  در  پیشگام 

■ حسن زابلی مدیر عامل شرکت قطعه سازان رزن
و رئیس هیئت مدیره شرکت قطعه سازان شوکت
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فـــاز شـــماره 1 شـــركت قطعـــه ســـازان شـــوكت در زمينـــی 
ـــی  ـــهرك صنعت ـــال 93 در ش ـــع در س ـــر مرب ـــه مســـاحت 8800 مت ب
ـــی   ـــه اصل ـــد. زمين ـــيس گردي ـــدان ( تاس ـــتان هم ـــع در اس رزن ) واق
ـــرف  ـــم مص ـــای گازی ك ـــاری ه ـــد بخ ـــركت تولي ـــن ش ـــت اي فعالي
ـــون  ـــم اكن ـــد . ه ـــی باش ـــودرو و م ـــات خ ـــمندهرمتيك و قطع هوش
100 نفـــر نيـــروی كار در رده هـــای مختلـــف ســـازمانی در ايـــن 
ــه  ــند . شـــركت قطعـ ــه فعاليـــت مـــی باشـ ــغول بـ شـــركت مشـ
ســـازان شـــوكت افتخـــار دارد كـــه بـــا همـــكاری مســـتمر و 
ـــال  ـــی Seeley Group و انتق ـــن الملل ـــركت بي ـــا ش ـــك ب نزدي
تكنولـــوژی روز دنيـــا از ايـــن شـــركت بـــرای نخســـتين بـــار در 

كشـــور اقـــدام بـــه ســـاخت بخـــاری هـــای گازی كـــم مصـــرف 
ـــاری در  ـــوع بخ ـــن ن ـــتفاده از اي ـــای اس ـــه مزاي ـــد ك ـــمند نماي هوش

موارد زير تشـــريح ميگردد : 
1- بهينه شدن مصرف انرژی 

2- افزايش راندمان حرارتی
3- گرمايش ايمن ) بدنه سرد (

4- كاهش توليد گازهای گلخانه ای 
5- تنفس هوای تازه )هوای محيطاسقرار را آلوده نمی نمايد (

 A نـــرژی  ايـــن شـــركت موفـــق بـــه دريافـــت گواهـــی رده ا
ــت  ــده اسـ ــران گرديـ يـ ــتاندارد ا ــازمان كل اسـ ــاری از سـ بخـ

. يكـــی ديگـــر از افتخـــارات بـــزرگ ايـــن شـــركت اخـــذ 
و  مســـكن   ، راه  تحقيقـــات  وزارت  از  فنـــی   گواهينامـــه 
شهرســـازی ميباشـــد كـــه نصـــب ايـــن بخـــاری را در كليـــه 
ســـاختمان هـــا ، حتـــی ســـاختمان هايـــی بـــا مســـاحت 
60 متـــر مربـــع و اماكـــن عمومـــی ميباشـــد .   كمتـــر از  

مشكالت : 
عدم تامين ارز جهت تامين مواد اوليه

اقدامــات : ايجــاد اشــتغال جهــت 100 نفــر نيــرو بطــور مســتقيم و 50 
نفــر بطــور غيــر مســتقيم- كاهــش آلودگــی هــای گاز هــای گلخانــه 

ای – كاهــش مصــرف ســوخت

شرکت]قطعه]سازان]شوکت
نخستين]شرکت]سازنده]بخاری]های]کم]مصرف]هوشمند]در]کشور

ــده  ــود و در آين ــاز نم ــايپا را آغ ــازی س ــودرو س خ
نزديــك بــه زنجيــره تاميــن ايــران خــودرو نيــز وارد 

ــد .  ــد ش خواه
ــی اســتاندارد  اخــذ گواهــی نامــه هــای  بيــن الملل
-16949 ISO/TS   ــه ــت از جمل ــت كيفي مديري

 2009
ايــن شــركت بــا اســتقرار دقيــق الزامــات اســتاندارد 
ــل  ــال قب ــازمان از ده س ــی در س ــن الملل ــای بي ه
ــی ــن الملل ــه بي ــی نام ــت گواه ــه درياف ــق ب موف

تمــام  تاكنــون  و  16949گرديــده   ISO/TS
ــدد  ــدور مج ــت و ص ــی و ثب ــای مراقبت ــزی ه ممي
ــت .  ــوده اس ــپری نم ــت س ــا موفقي ــه را ب گواهينام

بــا جايگزينــی قريــب الوقــوع ISO/TS16949 بــا 
اســتاندارد IATF 16949 ، تيــم مديريــت كيفيــت 
شــركت قطعــه ســازان رزن نســبت بــه  پيــاده 
ــوده  ــود ب ــازمان خ ــات IATF در س ــازی الزام س
ــركت  ــی IATF  از ش ــت گواه ــه درياف ــق ب و موف

DQS آلمــان گرديدنــد . 
 ISO ــا اجــرای اســتاندارد   بهبــود كيفيــت قطعــات ب
ــد  ــای تولي ــود فرآينده ــالح و بهب TS / 16949  و اص
)اجــرای طــرح كايــزن عملياتــی( و نيــز اصــالح ســاختار 
ســازمانی و اداری و همچنيــن اجرای ســاير سيســتمهای 
كيفــی، در بطــن برنامــه راهبردی شــركت قطعه ســازان 
رزن جــای دارد. ايــن شــركت ارتقــاء كيفيــت محصوالت  

توليــدی خــود را تــا حصــول صــد در صــد رضايتمنــدی 
ــود  ــتور كار خ ــواره در دس ــود هم ــده خ ــتريان عم مش

داشــته و خواهــد داشــت .
ــوط  ــی در خط ــتمهای خودكنترل ــعه سيس      توس
توليــد، تدويــن و پيــاده ســازی سيســتمهای كيفــی، 
ســاماندهی و بهبــود كيفيــت مــواد اوليــه، دسترســی 
بــه منابــع اصلــی تهيــه ، توليــد وتوزيــع مــواد اوليــه، 
بهبــود سيســتم هــای دريافــت و ارســال كاالی 
توليــد شــده، دريافــت تاييديــه هــای كيفــی از 
مشــتريان خــاص، بهبــود كيفيــت قطعــات توليــدی، 
فرآيندهــا، مجموعــه  نمــودن  بهينــه  و  اصــالح 
ــه  ــركت قطع ــت ش ــر مديري ــورد نظ ــای م فعاليته

ــه  ــوده ك ــت ب ــت كيفي ســازان رزن درحــوزه مديري
بــه يــاری حــق اســتمراری بــی زوال خواهــد داشــت. 
     تمامــی پــروژه هــا و برنامــه هــای شــركت 
قطعــه ســازان رزن بــه نوعــی بــا اهــداف خودكفايــی 
بــوده  ارتبــاط  در  و صنعتــی كشــور  اقتصــادی 
ــاء ســطح  ــه، ارتق ــن مجموع ــگان در اي ــالش هم وت
خودكفايــی بــه ســمت و ســوی مطلــوب و بيــش از 

ــت. ــده اس ــری ش ــت گي ــش، جه پي
مشكالت 

ــه  ــای خودروســازان ب ــدم پرداخــت بدهــی ه 1- ع
ايــن شــركت

2- مشكالت ارزی موجود در كشور 
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سوابق مدیریتی
"دکتر"حســین"میرابیان"دانــش"آموخته"ی"
کارشناسی"عمران"وارشد"مدیریت"صنعتی""و"مدرک                                                    
 DBA (Doctorate of Business
Administration)به"عنوان"مدیرعامل"شرکت"
بتون"صنعت"بریس"بابیش"از"35سال"سابقه"مدیریت"
در"عرصه"تولید"و"انجام"پروژه"های"صنایع"ریلی"در"

سطح"کشور"سابقه"فعالیت"داشته"است.
این"مدیریت"با"تکیه"بر"دانش"بومی"شــده"ی"روز"
دنیا"به"عنوان"یکی"از"بزرگترین"تولیدکننده"های"
صنعتی"دانش"بنیان"در"سطح"کشور،"دارای"برند"
فعال"مجاز"اقتصادی)AEO("می"باشــد.ظرفیت"
تولید"ســاالنه""یک"میلیون"قطعه"تراورس"بتونی"
است"کهدر"حالحاضر"این"مهم"در"حال"انجام"است."
همچنین"به"منظور"ارتقاء"زیر"ساخت"ریلی"کشور"
به"سرعت"200"کیلومتر"در"ساعت"و"بار"محوری"30"
تن"اقدامات"موثری"انجام"داده"است"و"هم"اکنون"
به"عنوان"اولین"تولید"کننده"تراورس"های"خطوط"

پر"سرعت"مســافری"و"باری"سنگین"مشغول"وبا"
ایجاد"فرصتهای"شغلی"برای""جمعاً"بیش"از"200"نفر"
نیروی"کار"مستقیم"جواندر"حال"فعالیت"می"باشد.""
در"زمینه"تولید"پایه"های"بتونی"برق"در"سایزهای"
مختلف"و"قطعات"پیش"ساخته"بتونی"و"بتون"سیال"
طی30سال"گذشــته"فعالیت"گسترده"صنعتی"در"
عرصه"تولید"داشته"است"و"در"حال"حاضر"بیش"از"
6000"کیلومتر"از"انرژیبرق"20"کیلووات"کشور"روی"
محصوالت"تولیدی"ایــن"مدیریت"در"حال"انتقال"
می"باشد.همچنین"در"راستای"توسعه"شبکه"ریلی"
کشور"تولید"انواع"تراورس"های"بتونی"خطوط"ریلی"
در"بخش"نوسازی"و"بهینه"سازی"خط"دوم"راه"آهن"

فعال"می"باشد.
فعالیت"نامبرده"در"محافل"مختلفبه"شرح"ذیل"می"

باشد:
1."عضو"هیئت"امنای"دانشــگاه"بوعلی"ســینای"

همدان
2."عضو"شورای"علمی"بنیاد"نخبگان"استان"همدان

3."مشاور"حوزه"صنعت"دانشگاه"صنعتی"همدان
4."عضو"هیئت"علمــی"و"چهره"ماندگار"صنعت"و"

تجارت"مرکز"پژوهش"و"آموزش"مدیریت"ایران.
5."عضویت"در"اتاق"بازرگانی"ایران"و"آلمان
6."عضویت"در"اتاق"بازرگانی"ایران"و"فرانسه
7."عضویت"در"انجمن"مدیران"صنایع"کشور

8."عضو"حقوقی"انجمن"بتن"ایران
9."کارآفرین"نمونه"سال"1394در"استان"همدان

10."عضو"هیات"امنای"کانون"کارآفرینی"اســتان"
همدان"

11."مدیرعامل"شرکت"بتون"صنعت"بریس
12."یک"دوره"رئیس"هیئت"مدیره"خانه"صنعت،"معدن"

و"تجارت"استان"همدان"از"سال"1392"تا"1394
13."دو"دوره"نایب"رئیس"هیئت"مدیره"خانه"صنعت"
،"معدن"و"تجارت"اســتان"همدان،"در"سال"های"

1388"لغایت"1392
14."دارای"قراردادهای"پژوهشی"با"دانشگاه"بوعلی"
سینا"و"صنعتی"و"دیگر"دانشگاه"های"استان"همدان

15."دارای"گواهینامه"ثبت"اختراع"محصول"از"اداره"
ی"کل"ثبت"مالکیت"معنــوی"تهران"در"خصوص"
تراورس"بتونــی"HA110"با"بار"محوری"30"تن"و"

سرعت"تا"200"کیلومتر"در"ساعت
16."دارای"گواهینامــه"ثبت"طرح"محصول"از"اداره"

ثبت"مالکیت"معنوی
17."این"مدیریت"در"زمره"شرکت"های"دانش"بنیان"
و"به"عنوان"فعال"اقتصادی"مجاز"AEO"می"باشد.

متولد:1336/12/01"
کارخانه:همدان-"کیلومتر"7"جاده"همدان"به"مایر-

تلفن081-34323400"""""""""081-34323575
دفتر"همدان:"خیابان"پاســتور-"مجتمع"تجاری"
فکــس" "081-38257100 تلفــن" پاســتور-"

081-38274711
دفتر"تهــران:"خیابان"ماصدرا"–پاک"178"تلفن"
فکــس" "021-88601738 "021-88601737

021-88601739

■  دکتر حسین میرابیان
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توفیــق"حضــور"در"ســفره"پرنعمــت"
هم"اســتاني"هاي"شــریف"و"6"اســتان"
کشــور"از"جملــه"تهــران"بــزرگ،"تأمیــن"
نیــاز" مــورد" ســالم" محصــوالت"
ــال" ــي"20"س ــز"ط ــتاني"هاي"عزی هم"اس
از"شــیر" تأمیــن"بخشــي" گذشــته،"
"200 پاکت"هــاي" قالــب" در" مــدارس"
ــته"بندي" ــتریلیزه"بس ــیر"اس ــي"ش گرم
ــال" ــد"از"س ــین"هاي"جدی ــا"ماش ــده"ب ش
ــوان" ــه"عن ــي"ب ــون"،"معرف ــا"کن 83"ت
صنعــت"ســبز"در"اســتان"از"ســوي"
ــي" ــت"ط ــت"محیط"زیس ــازمان"حفاظ س
ــب" ــاي"81"و"82"و"91"و93،"کس ــال"ه س
ــراي"پنیــر"تولیــدي" امتیــاز"مقــام"اول"ب
در"جشــنواره"پنیــر"کشــور،"معرفــي"بــه"
عنــوان"صنعــت"نمونــه"اســتان"در"ســال"

1382"و"1385،"توفیــق"ارائــه"خدمــت"به"
ــاي" ــیر"و"فرآورده"ه ــدگان"ش مصرف"کنن
شــیري"و"تولیدکننــدگان"و"صنایــع"
وابســته"آن"در"قالــب"برگزاري"جشــنواره"
بــزرگ"شــیر"و"فرآورده"هــاي"آن"در"
غــرب"کشــور")پاییــز"1382("و"حضور"در"
ــتان" ــي"اس ــاي"بین"الملل ــگاه"ه نمایش
ــد" ــوان"واح ــه"عن ــي"ب ــدان،"معرف هم
نمونه"اســتاندارد"در"ســال"1381"و"1385،"
واحــد"نمونــه"در"طــرح"درجه"بنــدي"
ــاي" ــده"فرآورده"ه کارخانجــات"تولیدکنن
لبنــي"اســتان"از"معاونــت"غــذا"و"دارو"در"
ــه"تعهــد" ــت"گواهینام ســال"85"و"دریاف
ــن" ــازماني"EFQM"در"پنجمی ــي"س تعال
همایــش"جایــزه"ملــي"و"بهره"بــرداري"در"
ســال"86."مجــری"تبییــن"ارزش"غذایــی"

ــا" ــور"ب ــرب"کش ــتان"و"غ ــیر"در"اس ش
ــی" ــازمانهای"دولت ــکاری"ادارات"و"س هم
ــاب"" ــف،"انتخ ــنوات"مختل ــتان"در"س اس
شــرکت"شــیر"پــگاه"همــدان"بــه"عنــوان"
واحــد"برتــر"و"نمونــه"کشــوری"در"حــوزه"
صنایــع"لبنــی"ســال"88،"انتخــاب"
شــرکت"شــیر"پــگاه"همــدان"بــه"عنــوان"
واحــد"برتــر"نمونه"اســتاندارد"در"اســتان"
ــر" ــي"مدی ــال"88،"معرف ــور"در"س و"کش
نمونــه"کیفیــت"و"مســئول"نمونــه"کیفــي"
در"اســتان"در"ســالهاي"89"الــي"95،"
دریافــت"لــوح"و"تندیــس"رعایــت"حقوق"
مصــرف"کننــدگان"در"ســالهای"94"و"95"،"
واحــد"نمونــه"اســتانی"از"ســوی"اداره"کار"
ــال"94،" ــی"در"س ــاه"اجتماع ــاون"و"رف تع
واحــد"نمونــه"منطقــه"چهــار"کشــوری"از"
رفــاه" و" تعــاون" و" کار" اداره" ســوی"
اجتماعــی"در"ســال"95،"واحــد"تولیــدی"

نمونــه"و"برتــر"تولیــدی"در"ســالهای"94"و"
فنــاوری" مدیرنمونــه" معرفــی" "،95
ــد" ــال"94،"واح ــه"در"س ــات"و"رایان اطاع
نمونه"اســتاندارد"اســتانی"در"ســال"95""و"
ــامت" ــي"و"س ــان"ایمن ــت"9"نش دریاف
ــای"" ــراي"محصــول"ه )ســیب"ســبز"("ب
ــا"ویتامیــن" شــیر"و"دوغ"غنــي"شــده"ب
شــیر" پروبیوتیــک،" ماســت" و" "D3
ــی"شــده" ــم"چــرب"خغن پاســتوریزه"ک
بــا"ویتامیــن"D3"،"ماســت"غنــی"شــده"
ــا"ویتامیــن"D3""و"پنیــر"غنــی"شــده" ب
بــا"ویتامیــن"D3 از"وزیــر"بهداشــت"در"
ســالهای"93"و"95،"کســب"عنــوان"
کارگــر"نمونــه"منطقــه"چهــار"کشــوری""
در"ســال"96""و"کســب"عنــوان"واحــد"
دیگــر" از" صنعتــی" برتــر" نمونــه"
شــرکت" ایــن" افتخــارات"

. شد مي"با

ن ا همد ه  پگا شــیر   

ات:  ر فتخا ا
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مجتمع فوالد ويان از واحدهاي صنايع مادر، مهم و 
حايز اهميت اســتان همدان مي باشــد كه در زميني به 
مساحت 40 هكتار در 42 كيلومتري استان همدان واقع 
گرديده و در زمان دولت هشتم مجوز تأسيس اخذ نموده 
و توانســت در حداقل زمان ممكن با انتقال تكنولوژي از 
شــركت فوســت آلپين اتريش به عنوان برترين دارنده 

تكنولوژي اروپا به بهره برداري برسد.
اين كارخانه با 100 درصد سرمايه گذاري بخش خصوصي 
و با سرمايه اوليه 135 ميليارد تومان و سرمايه ارزي 56/3 
ميليون يورو فرصت اشــتغال مستقيم براي بيش از 800 

نفر را در بخش صنعت فوالد كشور فراهم نموده است.
ايــن مجتمع قادر اســت شــمش فوالد ســاختماني و 
مخصــوص )بيلت( به ظرفيت 550 هزار تن در ســال از 
آهن قراضه و بيش از 400 هزار تن در سال با 90 درصد 
از آهن اســفنجي و 2 درصد الــي 10 درصد آهن قراضه 

توليد نمايد.
الزم به ذكر اســت مجتمع فوالد ويان مدرن ترين 
تكنولوژي توليد فوالد با استفاده از كوره هاي 
قوس الكتريكي و پاتيلي و ريخته گري 
4 شــاخه مداوم در ايــران را دارا 

مي باشد.
كليــه اقدامات و فعاليت هاي 
انجــام شــده اجرايــي در 
زمان پــروژه در 30 ماه 
زمــان مفيد بــه انجام 
رسيد كه در مقايسه با 
طرح هاي مشابه كشور 
ركــورد  يــك 

محســوب مي گردد و اولين شمش آزمايشي كارخانه در 
تاريخ 1387/12/13 توليد گرديد.

در روز يكشنبه 13 ارديبهشت 1388 مراسم بهره برداري 
رســمي كارخانه با حضور معاون اول رئيس جمهور، وزير 
محترم صنايع و معادن و ســاير مقامات و مديران استان 

برگزار گرديد.
تأمين اعتبار شركت 85 درصد به صورت فاينانس از طريق 
 RZB كشور اتريش به عامليت بانك OeKB مؤسسه
و تأمين منابع ريالي و معادل ارزي توســط سهامداران و 

مديران به مبلغ 550 ميليارد ريال بوده است.
فرآيند فوالدسازي با تجهيزات اصلي مجتمع به اختصار 

به قرار زير است:
"کوره"قوس"الکتریکي:

الف- آهن قراضه خوراك اصلي كوره هاي قوس الكتريكي 
مي باشــد ولي اين مواد را نمي توان همين گونه كه وجود 

دارد و به كارخانه مي رسد، در كوره استفاده نمود.
آهن  قراضه هايي كه از سطح شهر و يا كارخانه هاي توليد 
محصوالت فلزي جمع آوري مي شــود، بــه كارخانه هاي 
فوالدسازي با كوره هاي قوس الكتريكي وارد مي شود و در 
آنجا به 3 دســته عمده تفكيك مي گردند تا بتوان آنها را 
در كوره مورد استفاده قرار داد. اين دسته بندي عبارتند از 
قراضه هاي سبك، متوسط و سنگين كه در هر شارژ كوره 
نسبت معيني از هر كدام از اين قراضه ها شارژ مي گردد تا 

ظرفيت كوره تكميل گردد.
ب- آهن اســفنجي: افزايش روند قيمت هــاي قراضه و 
كمبود آن موجب شــد كه به فناوري هاي جديدي دست 
يافته و تركيب شارژ مناسبي به صورت آهن اسفنجي يا 
)DRI احياي مســتقيم آهن( توليد شود. آهن اسفنجي 
از احياي مستقيم ســنگ آهن به دست مي آيد كه عيار 
آن بين 84 تا 95 درصد اســت. احيا موجب حذف يا از 
بين رفتن اكســيژن در سنگ آهن شــده و سنگ را به 
صورت شــانه عسل يا ساختار متخلخل اسفنجي شكلي 
درمــي آورد كه به همين دليل بدان آهن اســفنجي 
مي گوينــد. معمــوالً آن را بــه شــكل كلوخه يا 
گندله اي شــكل نيز توليد مي كنند و عالوه بر 
اين به صورت فشرده و بريكت شده نيز توليد 
مي شــود كه بدان )HBI آهن بريكت شده 
گرم( مي گويند كه معموالً از طريق فشرده 
كردن DRI در درجه حرارت حدوداً 650 
 HBI .درجه ســانتيگراد به وجود مي آيد
شــكل تغليظ شده و فشرده DRI است 
كه براي انبار كردن و حمل ونقل آســان 
طراحي شــده است. DRI را مي توان در 
كارخانه هــا و واحدهاي فوالدســازي كه 
در آنجــا در واحدهاي احيا در كنار واحد 
فوالدســازي ها صورت مي پذيرد، استفاده 

كــرد. DRI در جهان يك ماده شــارژ كامــاًل خالص و 
مرغوب محســوب مي شود در مقايســه با قراضه، مزاياي 
اســتفاده از  HBI/DRI يكپارچي بيشتر آن در تركيب، 
عناصــر مضره كمتر بــه خاطر ماهيــت متخلخل آن و 

مشكالت كمتر زيست محيطي آن است.
ج- مواد افزودني: در كوره هاي قوس الكتريكي 2 دســته 
مواد افزودني اســتفاده مي شــود. دســته اول فروآلياژها 
مي باشند؛ مانند فرومنگنز، فروسيليس و بقيه فروآلياژها 
كه نســبت به نوع فوالد درخواستي مشتري مقدار اضافه 
كردن آنها متفاوت مي باشــد و دسته دوم كمك ذوب ها 
هســتند؛ مانند آهك، دولوميت، گرافيت و يا كك و بقيه 
كمــك ذوب ها. مقدار افزودن اين مواد نســبت به روش 
كاري كــوره و محصول توليــدي در كوره هاي مختلف، 

متفاوت مي باشد.
"کوره"پاتیلي:

پس از تخليه ذوب داخل پاتيل مذاب، پاتيل به ســمت 
كوره پاتيلي رفته كه مانند يك كوره كوچك مي باشــد. 
البتــه با اين تفاوت كه در اينجــا بدنه كوره همان پاتيل 
مذاب است ولي سقف آن جداست كه مانند سقف كوره 3 

الكترود گرافيتي كوچك تر نيز دارد.
در كوره پاتيلي بنا به درخواست مشتري و نوع فوالدهاي 
مختلف آناليــز ذوب را تنظيم و ذوب را براي ريخته گري 
همگن نمــوده دمــاي آن را نيز تنظيم كــرده و جهت 

ريخته گري به واحد ريخته گري ارسال مي نمايند.
"ریخته"گري"مداوم:

اين واحد از يك ماشــين ريخته گري تشــكيل شده كه 
عبارتند از: قالب آبگرد، قوس ريخته گري و ماشين برش.

قالب آبگرد در ريخته گري هاي مداوم از يك بدنه مســي 
تشكيل شــده كه داخل آن آب با ســرعت زياد گردش 
مي كند و حرارت ذوبي كه داخل آن ريخته مي شــود را 
مي گيرد تا ســطح آن منجمد گردد و به صورت شــمش 

شود.
هنگامي كه شمش از قالب خارج مي شود، سطح آن فاقد 
منجمد شــده ولي داخل آن هنوز مذاب مي باشــد و در 
طول زماني كه از قوس ريخته گري خارج مي شود، آب با 
سرعت زيادي به اطراف شمش پاشيده مي شود كه باعث 
منجمد شدن كامل شمش مي گردد. هنگامي كه شمش 
از قــوس ريخته گري خارج مي گردد چــون ريخته گري 
مداوم مي باشد، طول شمش بسيار زياد مي باشد. به همين 
دليل پس از خروج شمش از قوس ريخته گري به هر اندازه 
كه مشــتري خواسته باشد، مي توان آن را توسط دستگاه 

برش بريد.
"انبار"شمش:

در اين انبار شــمش هاي فــوالدي در ابعــاد مختلف با 
آناليزهاي گوناگون دسته بندي شده و مورد بازرسي قرار 

مي گيرد و براي مشتريان ارسال مي گردد.

اســتان ر  د گری  ریخته  و  ذوب  مجتمع  گترین  بزر یان  و فوالد 

سید محمد مهدی مقدس زاده
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"ساختمان"هاي"جنبي"فوالد"ویان:
شــامل كارخانه هاي توليد اكســيژن و نيتــروژن، هواي 
فشــرده، تأمين و تصفيه آب، پســت برق، پســت گاز، 
آزمايشــگاه، انبارهاي فروآلياژ و قطعات يدكي، واحدهاي 
تعميرات، يارد آهن قراضه، خط انتقال آهن اســفنجي و 
همچنين ســاختمان هاي مديريت مالي، اداري، حفاظت 
و انتظامات، ايمني و بهداشــت، كارگاه ساخت قطعات و 

ميهمانسرا مي باشد.
انواع شــمش هاي فوالدي و آلياژي از محصوالتي اســت 
كه توســط شــركت فوالد ويان توليد مي گردد. اين نوع 

شمش ها در ابعاد و سايزهاي مختلف توليد مي گردد.
انواع فوالدهاي مخصوص از جمله گريدهاي ذيل در اين 
مجتمع توليد مي شود. بديهي است اين شركت از دريافت 
درخواســت خريد انواع فوالدهاي ساختماني مخصوص، 
استقبال نموده و نسبت به بررسي و توليد گريدهاي مورد 

نظر مشتري اقدام می نمايد.
نــوع فوالدهاي توليــدي در اين مجتمع بــه فوالدهاي 
كم و متوســط كربن اختصاص يافته اســت و فوالدهاي 
 St يا Gost و مطابق با اســتاندارد St3sp-St5sp
37-2 و St 50-2 مطابــق بــا اســتاندارد DIN جهت 

كاربردهــاي ســاختماني و گريدهاي فــوالد مخصوص 
 ،C72D2 ،GR60 ،SG2 ،2-RST34 ،USD7
 ،SAE1006  ،S2  ،SWRY11  ،C68D2
SAE1008 مطابــق نياز صنايع توليد شــده به بازار 

مصرف عرضه مي گردد.
از آنجــا كــه احــداث ايــن مجتمــع در ســايه تالش 
ســرمايه گذاري بخش خصوصي رخ داده اســت، بديهي 
اســت الزمه رشد ســرمايه گذاري، امينت سرمايه گذار و 
ايجاد سرمايه اجتماعي اســت. سرمايه واقعي سرمايه دار 
چيزي است كه در مغز او جاريست و وقتي به فعل درآيد، 
توليد ثروت اجتماعي نموده و محيط كار ايجاد مي نمايد 
تا افراد جامعه منتفع گردند. سرمايه دار واقعي سرمايه اش 

را وقف جامعه مي نمايد تا موجب رشد آن شود.
ســرمايه دار واقعي عماًل ســرمايه خود را وقف صنايعي 
مي كند كه موجب اشــتغال مي شود، لذا سرمايه دار است 
كه طاليــه دار امنيت اجتماعي ورشــد اقتصادي جامعه 
بوده و توسعه فرهنگي و رفاه اجتماعي بيشتر را به وجود 

مي آورد.
حمايت هرچه بيشــتر از سرمايه گذاري مستوجب حفظ 
بيشتر سرمايه گذار مي گردد تا با استفاده از سرمايه معنوي 

و مادي ايشان جامعه بهره مند شود.
امروزه بايد سرمايه دار را حفظ كرد تا براي استمرار توليد 
و افزايش اشتغال و در نتيجه امنيت و رفاه افراد جامعه به 
كار گرفته شــود. تجربه جهاني و داخلي نشان داده مردم 
بسيار بهتر از دولت ها قادر به اداره بنگاه ها هستند. لذا بايد 
از فراري دادن سرمايه گذار واقعي بپرهيزيم؛ چون قوت ما 
وابسته به آنهاســت؛ آن چيزي كه در گذشته رخ داده و 

موجب نزول وضعيت اقتصادي جامعه گرديده است.
سرمايه گذار آنچه كه ساخته بود در محل احداث قرار داد 
و خود را كه سرمايه اصلي اش را در مغز داشت برداشت و 
رفت و ديديم كه چگونه سرمايه هاي ظاهري دچار تالطم 
گرديد. به عبارتي ديگر ســرمايه هاي كاشته شده همانند 
كارخانجات و مؤسسات و... كه زاييده فكر آنها بوده را بايد 
به عنوان يك وقف تلقي نمودكه در كشور ماندگار است و 
تا زماني كه خود سرمايه دار مديريت آن را عهده دار است، 
آن را همانند فرزند خود جهت بهره وري بهتر مي انگارد و 
در جهت ترقي و توسعه آن گام برمي دارد و در صورتي كه 
ديگران متولي آن شــود، رشد آنها كم مي شود؛ همانطور 

كه ديده ايم.
احداث اين مجتمع توســط سرمايه گذاران موجب نقشي 

ارزنده در توسعه استان همدان به عنوان يك طرح نمونه با 
مؤسسين و سرمايه گذاري بخش خصوصي و اثرات آن در 
جلب و جذب و ايجاد انگيزه مناسب در صاحبان سرمايه 
در داخل  خارج استان به سرمايه گذاري در استان همدان 

گشته است.
تالش بي وقفه سرمايه گذاران موجب اجراي مستحدثات و 
نصب ماشين آالت و تأسيسات و تجهيزات در حداقل زمان 
ممكنه )27 ماه دوران ســازندگي طرح بوده است( گشته 
كه اين موضوع مي تواند يك ركورد در كشور باشد. بويژه 
اينكه در اولين اســتارت توانســته است محصول شمش 

توليد و به بازار عرضه نمايد.
شركت براي اولين بار به عنوان واحد نمونه در سال 1389 
معرفــي گرديده و لوح تقدير از دســت رياســت  محترم 
جمهوري اسالمي دريافت نموده است. همچنين شركت 
از سال 1390 به عنوان واحد نمونه توليدي صنايع معدني 

شناخته شده است.
اميد است با اجراي طرح هاي عظيم در دست اقدام توسط 
اين شركت نياز توليد به ماده اوليه برطرف شده و با ايجاد 
اشــتغال بيشتر موجب شكوفايي هرچه تمام تر صنعتي و 

اجتماعي استان همدان گردد. 
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ــدان")ســهامي" ــل"هم "شــرکت"ســیم"و"کاب
ــا" خــاص("در"ســال"1361"بــه"صــورت"شــرکت"ب
"1718 شــماره" طــي" و" محــدود" مســئولیت"
ــرکت"ها" ــت"ش ــه"1368/11/03"در"اداره"ثب مورخ
ــه" ــدان"ب ــتان"هم ــي"شهرس ــت"صنعت و"مالکی
ثبــت"رســیده"اســت."مرکــز"اصلــي"شــرکت"در"
ــهید" ــوار"ش ــدان،"بل ــه"در"هم ــدان"و"کارخان هم
ــه" ــرودگاه(،"کوچ ــوار"ف ــي")بل ــردار"همدان س
ــل" ــیم"و"کاب ــرکت"س ــت."ش ــع"اس ــرک"واق گم
ــه" ــده"ب ــذ"ش ــیس"اخ ــه"تأس ــا"پروان ــدان"ب هم
ــا"ظرفیــت"تولیــدي" ــدي"ب ــه"تول عنــوان"کارخان
ســاالنه"هــزار"و"200"تــن"ســیم"بــرق"بــا"تعــداد"
6"نفــر"فعالیــت"خــود"را"آغــاز"نمــوده"اســت."در"
تاریــخ"1372/01/30"ظرفیــت"شــرکت"در"زمینــه"
ــه"5"هــزار"و"500" ــل"ب ــواع"ســیم"و"کاب تولیــد"ان
ــخ"73/06/10" ــیده"و"در"تاری ــال"رس ــن"در"س ت
بــه" محــدود" مســئولیت" از" شــرکت" نــوع"

سهامي"خاص"تبدیل"شده"است.
ــش" ــراي"روک ــي"ب ــت"خودکفای ــه"جه ــرکت"ب ش
ــود" ــدي"خ ــاي"تولی ــیم"ها"و"کابل""ه ــق"س و"عای
ــول" ــد"گران ــوز"تولی ــخ"1378/08/12"مج در"تاری
بــا"ظرفیــت"ســالیانه"3"هــزار"و"600"تــن"در"
ــب" ــب"مرات ــت،"متعاق ــوده"اس ــذ"نم ــال"را"اخ س
ــرکت" ــوق"ش ــرح"ف ــه"ش ــا"ب ــعه"فعالیت"ه توس
هــزار" "6 موافقــت" و" مجــوز" "1382/01/24 در"
ــن" ــزار"و"200"ت ــي"و"ه ــاي"مخابرات ــن"کابل"ه ت

هــزار" "5 و" دقیــق" ابــزار" و" "LAN کابل"هــاي"
تــن"کابــل"فشــار"ضعیــف"و"5"هــزار"و"400"
ــماره"20320"از" ــت"ش ــت"را"تح ــیم"لخ ــن"س ت
ــت" ــوده"اس ــذ"نم ــادن"اخ ــع"و"مع ــازمان"صنای س
ــي" ــت"اصول ــز"موافق ــخ"1382/08/21"نی و"در"تاری
ــدي"از" ــاختمان"هاي"تولی ــاحت"س ــش"مس افزای
ــزار"و"732" ــه"25"ه ــع"ب ــزار"و"500"مترمرب 10"ه
از"ســازمان" "25000 تحــت"شــماره" مترمربــع"
ــوز" ــخ"82/09/30"مج ــادن"و"در"تاری ــع"و"مع صنای
تولیــد"12"هــزار"تــن"مفتول"هــاي"مســي"را"
تحــت"شــماره"28288"از"ســازمان"صنایــع"و"
ــب"آن" ــه"متعاق ــوده"ک ــذ"نم ــدان"اخ ــادن"هم مع
ــه"ســاخت"ســاختمان"تولیــد"کابل"هــاي" ــدام"ب اق
ــع" ــه"مســاحت"12"هــزار"و"480"مترمرب مختلــف"ب
ــه"مســاحت" ــول"مــس"ب ــد"مفت و"ســاختمان"تولی
ــع"نمــوده"و"در"همیــن"زمــان"شــروع" 960"مترمرب
ــواع" ــد"ان ــوط"تولی ــین"آالت"خط ــد"ماش ــه"خری ب
ــان" ــه"همزم ــوده"ک ــادا"نم ــور"کان ــل"از"کش کاب
ــد"ماشــین"آالت" ــه"ثبــت"ســفارش"خری نســبت"ب
ــت" ــده"اس ــدام"ش ــز"اق ــس"نی ــول"م ــد"مفت تولی
ــن" ــهامداران"تأمی ــده"آن"را"س ــع"عم ــه"مناب ک
ــال"در" ــروردگار"متع ــت"پ ــه"خواس ــد"و"ب کرد"ه"ان
ــت." ــیده"اس ــرداري"رس ــه"بهره"ب ــال"1386"ب س
ــخ" ــز"در"تاری ــرکت"نی ــرداري"ش ــه"بهره"ب پروان
ــات" ــام"عملی ــه"انج ــه"ب ــا"توج 1388/03/24"ب
ــالیانه"35" ــد"س ــت"تولی ــه"ظرفی ــوه"ب ــد"انب تولی

ــول" ــل،"مفت ــیم"و"کاب ــواع"س ــن"ان ــزار"و"600"ت ه
مســي"بــا"اســتفاده"از"کاتــد"بــه"مقــدار"7"
ــه" ــول"پــي-"وي-"ســي"ب ــن"و"گران هــزار"و"500"ت
ــن" ــود."ای ــر"نم ــن"تغیی ــزار"و"500"ت ــدار"12"ه مق
ــازي" ــه"پیاده"س ــدام"ب ــال"1385"اق ــرکت"ازس ش
 ISO –( کیفیــت" مدیریــت" سیســتم"هاي"
سیســتم" و" "14001 "-OSHSAS  -ISO9001
و" ")ISO IEC "17025 آزمایشــگاه" مدیریــت"
همینطــور"ایــن"شــرکت"داراي"گواهــي"انطبــاق"بــا"
ــد" ــه"تولی ــي"CE"و"در"زمین ــتاندارهاي"اروپای اس
کلیــه"کابل"هــا"پروانه"هــاي"اســتاندارد"ملــي"
ــرکت" ــور"از"ش ــوده"و"همینط ــذ"نم ــران"را"اخ ای
بــا" انطبــاق" تأییدیه"هــاي" دارایــي" توانیــر"
ــر" ــه"ذک ــد."الزم"ب ــد"مي"باش ــتانداردهاي"تولی اس
ــوح" ــت"ل ــه"دریاف ــر"ب ــد"مفتخ ــن"واح ــت"ای اس
ســپاس"در"اســتقامت"ملــي"در"تولیــد"و"خدمــات"
مدیریــت"نمونــه"کنتــرل"کیفیــت"در"ســطح"
کشــوري"در"ســال"1387"واحــد"نمونــه"اســتاندارد"
ســال"1386،"1387،"1388،"1389،"1390،"1391،"
1392،"1393،"1394،"1395"در"اســتان"همــدان"
ــاي" ــرکت"آق ــت"ش ــداي"فعالی ــد."از"ابت مي"باش
ــت" ــوان"مدیری ــه"عن ــي"زاده"ب ــا"نادعل غامرض
ــه" ــان"ب ــود"علیمی ــدس"محم ــاي"مهن ــل"و"آق عام
ــه"فعالیــت" ــه"تاکنــون"ب عنــوان"مدیریــت"کارخان
ــان"شــرکت" ــداد"کارکن ــد."تع ــه"داده"ان خــود"ادام
ــد. ــر"مي"باش ــداد"155"نف ــر"تع ــال"حاض در"ح

غالمرضا نادعلی زاده
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شركت كاويان سوله همدان فعاليت خود را از سال 
1384 تحت مديريت آقاي مهندس يزدان پشــوتن، با 
تأســيس و تجهيز شــركت و در اختيار داشــتن 120 
پرســنل مجــرب و متخصــص و توانمنــد خــود و با 
پيشــرفته ترين تجهيزات طراحي، مهندســي توليد در 
زمينــه ســازه هاي فلزي )پااليشــگاهي، پتروشــيمي، 
نيروگاهي و...(، جرثقيل هاي سقفي و دروازه اي و پل هاي 

فلزي در زميني بــه مســاحت 30/000 مترمربع آغاز 
نموده اســت. اين مجموعــه با ظرفيت توليد ســاليانه 
10000 تن اســتراكچرهاي فلزي با بيش از 100 پروژه 
عالوه بر ارتقاء سطح دانش كمي، كيفي و كادر فني خود 
و بــا به روز كردن تجهيزات، تكنولوژي و ماشــين آالت 
خود توانسته است در زمينه ساخت استراكچرهاي فلزي 
خدمــات خــود را ارايــه نمايــد. كليه مراحــل توليد 

اســتراكچرهاي فلزي از طريق جديدترين نرم افزارهاي 
روز و مطابق با آيين نامه هاي معتبر بين المللي و مقررات 
ملي ســاختمان به انجام مي رســاند. اين مهم زير نظر 
واحدهاي كنترل كيفيت كارخانه صورت پذيرفته و براي 
كليه پروژه ها و قطعات ســاخته شــده شناسنامه كيفي 
تهيــه گرديده و پــس از اتمام كار تحويــل كارفرمايان 

محترم مي گردد.

اين مجتمع صنعتي با به كارگيري شيوه هاي نوين توليد، 
مديريت و كنترل كيفيت، مطابق با اســتانداردهاي ايزو 
فعاليت كرده و مسلماً از تالش و كوشش براي پيشرفت و 

بالندگي فروگذار نخواهد كرد.
اميد است اين شركت بتواند با فعاليت و تالش روز افزون 
خود در زمينه صنعت و ســاختمان گامي موثر در جهت 

ساخت و ساز، پيشرفت و آباداني كشور بردارد.

■ مهندس یزدان پشوتن

شـركت 
ن همدا له  سو ن  یا و كا
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پارس غرب  فروســیلیس  شركت 

تاریخچه
شرکت"فروســیلیس"غرب"پارس"یکی"از"زیرمجموعه"
هایشــرکت"هلدینگ"توســعه"معــادن"و"صنایع"معدنی"
خاورمیانه)میدکو("می"باشــد"فاز"نخســت"این"شرکت"در"
اردیبهشت"سال"1390"در"شرایط"سخت"اقتصادی"و"تحریم"
ها،"با"استفاده"از"دانش"و"تخصص"جمعی"از"مدیران""با"تجربه"
بخش"صنعت"و"معدن"و"صنایع"کشور"با"هدف"اشتغال،"تولید"
و"صادرات"با"ظرفیت"12000"تن"شروع"به"فعالیت"نمود."طرح"
توسعه"کارخانه"نیز"با"ظرفیت"12000"تن"از"ابتدای"فروردین"
سال"1397"آغاز"به"تولید"فروسیلسیم"نمود"که"مجموع"تولید"

به"24000"تن"افزایش"یافت.

چشم انداز
با"توجه"به"اینکه"حدود"شــش"ســال"از"آغاز"فعالیت"
شرکت"فروســیلیس"غرب"پارس"به"عنوان"صنعتی"نوپا"
می"گذرد،"صنعتی"که"به"دنبــال"هدفگذاری"برای"بازار"
جهانی"است"و"ســهم"عمده"ای"در"تولید"داخل"و"خارج"
از"کشور"دارد."چشم"انداز"ما"معرفی"شرکت"فرو"سیلیس"
همدان"به"عنوان"واحد"برتر"در"صنعت"فروسیلیســیم"در"
ایران"با"شاخص"های"جهانی"می"باشد"و"الزمه"آن"افزایش"
سطح"کیفی"تولید"محصوالت"می"باشد"که"در"حال"حاضر"
با"محصوالت" رقابت" قابل" فروســیلیس"همدان" کیفیت"
خارجی"می"باشد"و"در"این"راستا"نیز"شرکت"فروسیلیس"
غرب"پارس"موفق"به"دریافت"گواهینامه"دو"ستاره"کیفیت"

از"ارو"پا"شده"است."
در"جهت"حفظ"محیط"زیســت"و"کنترل"آالیندگی"منطقه"
نیز."قبل"از"راه"اندازی"کارخانه"فروسیلیس"همدان،"سیستم"
غبار"گیر"مدرن"و"سیستم"ســنجش"آناین"آالیندگی"برای"
اولین"بار"در"اســتان"در"مجموعه"نصب"گردید"و"مستقیما"
توسط"محیط"زیســت"کنترل"می"گردد.در"این"راستا"نیز"در"
حال"پیگیری"مقدمات"کار"برای"معرفی"این"شرکت"به"عنوان"

صنعت"سبز"می"باشد."

عملکرد
-"دریافــت"گواهینامه"های"سیســتم"مدیریت"یکپارچه"
5S 18001( و ISO-14001 ISO -9001 IMS)ISO

-"دریافت"گواهینامه"دو"ستاره"کیفیت"از"ارو"پا
-"دریافت"تندیس"جشنواره"دانشی"در"هلدینگ"میدکو

-"دریافت"گواهی"تحقیق"و"توسعه"از"سازمان"صنعت"معدن"و"
تجارت"استان"همدان

-"دســتیابی"به"عنوان"کارآفرین"برتر"و"شرکت"پیشران"در"
اقتصاد"دانش"بنیان"در"استان"همدان

-"دستیابی"به"90%"ظرفیت"اسمی"در"سال"دوم"بهره"برداری)"
11000"تن"در"سال(

-"افزایش"6"برابری"صادرات"فروسیلیسیم"در"سال"96
-"فروش"صد"در"صدی"محصوالت"در"سال"96

-"تولید"بهترین"محصول""فروسیلیسیم"از"حیث"کیفیت"در"
مقیاس"داخلی

-"اشتغال"زایی"بیش"از"240"نفر"به"طور"مستقیم
-"استفاده"از"نیروی"های"بومی"منطقه")بیش"از"80"درصد(

-"پیگیری"مقدمات"کار"برای"معرفی"این"شــرکت"به"عنوان"
صنعت"سبز"

محصوالت
محصول"اصلی"این"کارخانه"فروسیلیســیم"می"باشــد"که"
فروسیلیس"مصرفی"کارخانه"های"فوالدسازی"و"ریخته"گری"
را"تامین"می"نمایدو"همچنین"محصول"جانبی"میکروسیلیکا"
بوده"که"جهت"مصرف"در"کارخانه"های"تولید"بتن،"ســیمان"

سبک"و"..."به"کار"می"رود.

شرکت فروسیلیس غرب پارس
ــارس" ــرب"پ ــیلیس"غ ــرکت"فروس ــر"ش ــال"حاض در"ح
ــدان" ــتان"هم ــت"اس ــم"صنع ــای"مه ــب"ه ــی"از"قط یک
بــه"شــمار"مــی"رود"و"بــا"توجــه"بــه"اینکــه"فوالدســازان"
ــرای" ــاً"ب ــتند"و"بعض ــیلیس"هس ــد"فروس ــی"نیازمن داخل
ــا"مشــکل" ــی"ب ــع"خارج ــق"مناب ــن"از"طری واردات"و"تامی
مواجــه"هســتند،"اولویــت"نخســت"شــرکت"فروســیلیس"
غــرب"پــارس"تامیــن"نیــاز"داخــل"مــی"باشــد."در"نتیجــه"
ــوالت" ــرای"محص ــی"ب ــازار"داخل ــادی"در"ب ــتریان"زی مش
ــاز"داخــل" ــن"نی شــرکت"وجــود"دارد"و"مشــکلی"در"تامی
ــای" ــدازی"واحده ــه"راه"ان ــه"ب ــا"توج ــا"ب ــم"ام نداری
ــیم" ــد"فروسیلیس ــازاد"تولی ــیم"و"م ــد"فروسیلیس تولی
ــای" ــه"بازاره ــه"منظــور"ورود"ب ــن"ب در"داخــل"و"همچنی
ــه" ــدات"را"ب ــته"بخشــی"از"تولی ــال"گذش ــی،"س صادرات
ــتیم" ــت"توانس ــم"و"درنهای ــاص"دادی ــادرات"اختص ص
ــان"و" ــد،"آذربایج ــور"هلن ــه"کش ــی"را"ب ــه"های محمول

ــیم." ــته"باش ــورگ"داش لوگزامب

محمد باقر میر ابوالفتحی مدیر عامل شرکت فرو سیلیس غرب پارس
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وند نها ســیمان  یع  صنا شركت 
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شرکت سیمین نورد

جناب آقای مهندس نیکبخت
استاندار محترم همدان

جناب آقای مهندس متین
ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن 

و تجارت استان همدان

ضمن تقدیر و تشکر به پاس زحمات و تالشهای بی شائبه شما عزیزان در راستای پیشرفت و 
توسعه صنعت استان امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و حمایت های بی دریغ 
شما بزرگواران شاهد شکوفایی هر چه بیشتر واحد های صنعتی استان در سال حمایت از  

تولید ملی باشیم.

جناب آقای مهندس جعفری 
ریاست محترم خانه صنعت ، معدن 

استان همدان

رسمی  نمایندگی  اعطای 
)نمایندگی جنرال(

شعبه همدان:
بوعلی،  رامگاه  همدان،آ
لنهرین،  بین ا خیابان 

روبروی مسجد 
شریف الملک

081 -38280888

W
W
W
.H
AM

ED
AN
PA
YA
M.
CO

M



W
W
W
.H
AM

ED
AN
PA
YA
M.
CO

M



مهرماه 1397

W
W
W
.H
AM

ED
AN
PA
YA
M.
CO

M



گـروه صنعتي روژ 

09188134824 آقاي صالحي
09188145080 آقاي خندوستان

تلفن ثابت : 40 و30 و 20 و 081-34262210 

■ صندلي گردان 
■ میز مديريت 
■ ست اداري 

■ تجهیز دفاتر دولتي و 
خصوصي 

■ میز کنفرانس و صندلي 
کنفرانس 

■ صندلي انتظار 
30 درصد زير قیمت بازار

■ مبل با 300 مدل روز 
■ سرويس خواب با بیش 

از 50 مدل 
■ انواع غذاخوري 

■ جهیزيه
30 درصد زير قیمت بازار 

با شرايط نقد و چک

آدرس: همدان، میدان کربال، پشت پمپ بنزین
 جاده منتهي به انصاراالمام، گروه صنعتي روژ

                @moblroj :لینك كانال مبلمان اداري
@mobleroj :لینك كانال مبلمان خانگی

تولید و پخش مبلمان اداري 
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یت("""""""""""""""" سا ( "www.hamedanpayam.com
یمیل( ا ( "info@hamedanpayam.com

09183151437
تلفن:38264433 )081(

دورنگار: 38279013 )081(

ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه )همدان(
نشاني: همدان، خيابان مهديه، روبروي 

دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام 

مهرماه 1397

صاحب"امتیاز"و"مدیر"مسئول:""نصرت"ا..."طاقتي"احسن
سردبیر:""..........................................."یدا..."طاقتي"احسن

وی ژه صنعت و معدن

صفحه آرا: حمید سلیمی -  مدیر ویژه نامه:
 فاطمه السادات باب الحوائجی، مجـید بیـات
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