
1 ن آذرماه 1398وژیه انهم ششمین نمااگشیه توانمندی اهی صناعی کوچک و متوسط استان همدا

|ISNN: 2322-4665| پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

ويژه صنایع در سال رونق تولید - آذرماه 98)نمايشگاه(
www.HamedanPayam.comکوچک

اما توانمند



ن2 وژیه انهم ششمین نمااگشیه توانمندی اهی صناعی کوچک و متوسط استان همدا آذرماه 1398



1 ن آذرماه 1398وژیه انهم ششمین نمااگشیه توانمندی اهی صناعی کوچک و متوسط استان همدا

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار همدان 
تأکید کرد: در این شرایط اضطراری و سخت باید به توسعه همه 

جانبه و پایدار توجه کرد.
ظاهر پورمجاهد با بیان اینکه توجه به دیدگاه کارشناسی و پرهیز 
از نگاه ســنتی، لحظه ای و کوتاه مدت مورد تاکید است و گفت: 
باید در انجام کارها به منافع ملی و منطقه ای توجه داشــت و از 
نــگاه به منافع آنی و زودگذر پرهیــز کرد در غیر این صورت به 

اجتماع و امکانات ضربه زده ایم.
زمینه نظارت بر طرح های اشــتغالزای فراگیر و روستایی فراهم 

شود
وي ادامه داد: طرح های اشــتغالزای فراگیر و روســتایی باید به 
گونه ای تصویب شــود که زمینه نظارت بر آن ها بعد از تصویب 

طرح ها وجود داشته باشند.
پورمجاهــد افزود: با توجه به اینکه تحریم های ظالمانه مســائل 
اقتصادی و معیشت مردم را هدف قرار داده است توجه به بحث 
رونق اقتصادی و ایجاد اشــتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مردم 

ضروری است.
وی با تأکید بر نظارت دقیق بر طرح های اشتغال زا بیان داشت: 
طرح های اشــتغال زایی باید به گونه ای تصویب شود که زمینه 
نظــارت بعد از تصویب طرح ها وجود داشــته باشــند و در این 
خصوص کمیته های فنی فعال عمل کنند  و نظارت عالیه مدنظر 

باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار همدان ادامه داد: کل 
سهم ابالغی تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری استان همدان 
مبلغ ۳ هزار و ۸۸۲ میلیارد ریال بوده که تاکنون ۲ هزار و ۴۴۲ 
طرح به مبلغ  ۳ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال منجر به عقد قرارداد 
و پرداخت شــده که ۸۲ درصد سهم ابالغی است و با راه اندازی 

واحدها پیش بینی می شود برای ۶۵ نفر اشتغال ایجاد کند.
وی در ادامــه تصریح کرد: ۹۱۲ میلیارد ریال از این تســهیالت 
مربوط به طرح های دستگاه های حمایتی کمیته امداد امام )ره(، 
بهزیستی، بنیاد شــهید و امور ایثارگران و ۲۹۲ میلیارد ریال از 
تسهیالت عقد قرارداد و پرداختی مربوط به طرح های حمایتی 

است.

پورمجاهد عنوان کرد: در حال حاضر تعداد یک هزار و ۲۵۱ طرح 
بــه مبلغ  ۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریــال نیز در بانک های عامل  

درحال بررسی و تکمیل مدارک است.
معــاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتاندار همــدان در ادامه 
ســخنانش بر استفاده از ظرفیت شــرکت های بومی همدان در 
اجرای برنامه های همایش سرمایه گذاری این استان تاکید کرد.

پورمجاهد بر استفاده از ظرفیت شرکت های بومی استان همدان 
در راســتای اجرای برنامه های همایش ســرمایه گذاری استان 

تاکید کرد.
وی خواستار تســریع در روند امور مربوط به سرمایه گذاری در 

بخش های مختلف شــد و با اشــاره به حمایت های همه جانبه 
اســتاندار همدان در زمینه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی 
افزود: پتانسیل ها و ظرفیت های استان همدان در حوزه سرمایه 

گذاری قابل توجه است.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار همدان با اشــاره به 
فعالیت هــای پنجره واحد ســرمایه گذاری در اســتان همدان 

و اســتقرار مرکز خدمات ســرمایه گذاری استان در اداره کل 
امور اقتصادی و دارایی اســتان، گفت: تیم مدیریتی 

اقتصادی استان همدان در زمینه جلب و جذب 
ســرمایه گذار داخلی و خارجی در اســتان 

تالش می کند.
پورمجاهــد تأکید کرد: دولت تدبیر و امید 
کار کارشناســی را بیرون نگذاشت چراکه 
می دانســت ضربه می بیند و کنار گذاشتن 

نظریه های کارشناســی، بهره وری درست و 
استفاده بهینه از امکانات، نیروی انسانی و منابع 

را مختل می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار 

همدان با بیان اینکه تمامی تصمیم ها باید حول محور نظرهای 
کارشناســی و مستندات قانونی باشــد، اظهار داشت: مسئوالن 
استان همدان با اراده به دنبال تدوین یک برنامه اجرایی منسجم 
با تکیه بر نگاه علمی، رعایت اصول کارشناســی و بهره گیری از 

نظریه های کارشناسی دستگاه ها هستند.
اســتعالم های الزم برای احداث گلخانه  در زمان کمتری انجام 

شود
همدان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: 

بایــد زمان کمتــری در زمینه اســتعالم های الزم برای احداث 
گلخانه ها اختصاص داده شود.

 پورمجاهــد با بیان اینکه کلیدی ترین موضوع در بحث ایجاد 
گلخانه ها جذب تســهیالت اســت، گفت: مقدمات ســاخت 
گلخانه ها باید فراهم شــود تا در جذب تســهیالت مشکلی 

نداشته باشیم.
وی با بیان اینکه با توجه بــه ثبت نام متقاضیان احداث 
گلخانــه از بیــن فارغ التحصیالن دانشــگاهی و 
نداشــتن تجربه، ضرورت آمــوزش به این 
افراد احساس می شــود، گفت: باید زمان 
کمتری به روند استعالم های الزم برای 

احداث گلخانه ها اختصاص داده شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
همدان اضافه کرد: با توجه به سند توسعه 
استان همدان امسال باید ۷۰ هکتار گلخانه 

احداث شود و به تعهد خود عمل کنیم.
پورمجاهد عنوان کرد: در بحث احداث گلخانه ها 
کلیدی ترین موضوع جذب تســهیالت است و اگر این 
مهم محقق نشــود اســتانهای دیگر این تسهیالت را جذب می 

کنند.
وی گفت: تسهیالت باید به متقاضی تحصیل کرده و عالقه مند 
تعلق گیرد و بازدیدهای دوره ای انجام شود و روند کارها سرعت 

بیشتری بگیرد.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار همدان اضافه 
کرد: هدف همه ما توســعه اســتان همدان و این امر در 

گرو پیگیری های مســتمر است.

تسهیالت باید به 

متقاضی تحصیل کرده 

و عالقه مند تعلق گیرد 

و بازدیدهای دوره ای 

انجام شود و روند کارها 

سرعت بیشتری بگیرد.

 مجید بیات
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گزارش ششمین نمایشگاه
توانمندی های صنعتی استان

100 واحد تولیدي
در نمایشگاه
حضور دارند

ششمین نمایشگاه توانمندی های 
صنایع کوچک و متوســط استان 
آذرماه   ۱۲ سه شــنبه  همــدان 
ســال جاري در محــل دایمــي 
نمایشــگاه هاي بین المللي افتتاح 
شد. در این نمایشگاه ۱۰۰ واحد 
تولیدي و صنعتــي و تعدادي از 
خوشه هاي صنعتي حضور دارند.

مــواد غذایــی، لــوازم منزل و 
چرمــی،  مصنوعــات  اداری، 
ســرامیک،  و  ســفال  پوشاک، 
چاپ  و  کشاورزی  آالت  ماشین 
و بســته بنــدی در ششــمین 
صنایع  توانمندی های  نمایشگاه 
کوچک و متوســط بــه نمایش 
درآمده اســت. ایــن واحدهاي 
صنعتــی از ۱۰ شــهر اســتان 
مهمتریــن محصــوالت خود را 

معرفی و به فروش می رسانند. 
غرفه هــاي نمایشــگاه با حمایت 
با  صنعتي  شــهرک هاي  شرکت 
۷۰ درصــد تخفیــف در اختیار 
قرار  شــرکت کننده ها  واحدهاي 

گرفته  است. 
در این نمایشگاه عالوه بر عرضه 
برای  برنامه های جنبی  تولیدات، 
دیده شده  تدارک  نمایشگاه  این 
تا شــرکت کنندگان از آنها بهره 

ببرند. 
اســتاندار، معــاون وزیر صنعت، 
اســتان  اقتصادی  مدیریتي  تیم 
و بســیاري از فعاالن اقتصادي و 
تولیدکنندگان همداني و ســایر 
نمایشگاه  این  از  کشور  شهرهاي 
بازدید کردند کــه در نهایت در 
قراردادهایي  بــه  منجر  مواردي 
با  همداني  تولیدکننــدگان  بین 
فعاالن اقتصادي شــهرهاي دیگر 

شد.
راه اندازی کلینیک کســب و کار 
نیز از برنامه های جنبی نمایشگاه 
اســت کــه متخصصــان حاضر، 
مشاوره و راهنمایی های مورد نیاز 
را در اختیــار صاحبان صنایع قرار 

می دهند. 
صنایع  توانمندی های  نمایشــگاه 
کوچــک و متوســط از ۱۲ تا ۱۵ 
آذرمــاه ســال جاری هــر روز از 
ســاعت ۱۵ تا ۲۰ در محل دایمي 
نمایشــگاه هاي بین المللی همدان 

دایر است.

ششــمین نمایشــگاه توانمندي هاي صنایع کوچک و متوسط اســتان همدان با حمایت شرکت 
شهرک هاي صنعتي استان و با حضور متخصصان براي ارایه مشاوره به واحدهاي مشکل دار برگزار 

شده است. 
مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی اســتان همدان گفت: این نمایشگاه با هدف شناساندن 

محصوالت تولیدی در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان به مردم و فعاالن اقتصادي در ســایر 
شهرهاي کشور برپا شده است.

محمدرضا بادامي افزود: ارتباط دو سویه تولیدکنندگان و مردم می تواند به توسعه اقتصادی کمک 
کند.

وي با بیان اینکه تالش شده تا این نمایشگاه کارکرد دانشگاهي هم داشته باشد، عنوان کرد: در این 
نمایشگاه خوشه های صنعتی و بخش های مختلف تولیدی و صنعتی، محصوالت خود را به نمایش 

گذاشتند شد تا توانمندی های واحدهای صنعتی نشان داده شود. 
بادامي بیان کرد: مردم استان باید بدانند چه محصوالتی توسط واحدهای صنعتی داخل استان تولید 

می شود و با خرید آن ضمن حمایت از اقتصاد ملی از اشتغال استان نیز حمایت کنند.
مدیر عامل شــرکت شهرک هاي صنعتي اســتان همدان گفت: از جمله اقدامات حمایتي که براي 

واحدهــاي صنعتي واقع در شــهرک هاي صنعتي انجــام مي دهیم حمایت از آنهــا براي حضور در 
نمایشگاه هاي داخلي و خارجي است و هر سال براي برگزاري این نمایشگاه اسپانسر مي شویم.

بادامــي گفت: کلینیک هاي صنعتي و عارضه یابي نیز در نمایشــگاه حضور دارند و به واحدهایي که 
مشــکالتي براي تولید و فروش دارند و منجر به کاهش تولید آنها شــده است مشاوره هاي تخصصي 

مي دهند.
وي ادامه داد: در کنار برگزاري نمایشــگاه یک رویداد اســتارت آپي و چند برنامه جانبي هم برگزار 

خواهیم کرد.
بادامي با اشــاره به دستاوردهاي پنجمین نمایشــگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان، 

گفت: ۱۳ فقره تفاهم نامه، ۸ فقره قرارداد و ۱۸۰ میلیون تومان فروش مستقیم از دستاوردهاي ۴ روز 
نمایشگاه بوده است اما بسیاري از بازدیدکنندگان ممکن است کاالها و واحدهاي موردنظر خود را در 
حین بازدید شناسایي کرده و پس از نمایشگاه و در زمان موردنیاز با آنها تماس و قرارداد بسته باشند.

وي با اشــاره به حمایت از واحدهاي حاضر در نمایشگاه و پرداخت ۸۰ درصد از هزینه هاي اجاره غرفه 
به صورت یارانه توســط شرکت شهرک ها، افزود: واحدها از شــهرهاي همدان، فامنین، اسدآباد، بهار، 

کبودراهنگ، نهاوند، تویسرکان، مالیر، رزن و درگزین با تولیدات فلزي، سیماني، برق و الکترونیک، چرم، 
نساجي، غذایي، دارویي، سلولزي و کاني هاي غیرفلزي در نمایشگاه حضور دارند.

مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان همدان با بیان اینکه اعتقاد ما در مجموعه شرکت 
شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ارتقای سرمایه اجتماعی در راستای حمایت موثر از کاالی ایرانی 
اســت، گفت: تشکیل کارگاه های آموزشی، حضور رایزن های بازرگانی و هیأت های تجاری از برنامه های 

چهار روزه این نمایشگاه است.
بادامي تصریح کرد: سیاســت های مترقی اقتصاد مقاومتی و درون نگــری و تدابیری که دولت و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به کار گرفتند باعث شــد بتوانیم این گام بزرگ را در راستای حمایت از کاالی 
ایرانی برای ششمین سال متوالی برداریم.
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نقش
بی بدیل کارآفرینی

در رونق تولید 
در دنیای امروز کارآفریني به عنوان یک 
پدیــده نوین در اقتصاد نقش مُوثري را 
در توسعه و پیشرفت اقتصادي کشورها 
یافته اســت؛ به گونــه ای که در یک 
اقتصاد پویا، این کارآفرینی اســت که 
الگویي براي رفع موانع تولید به ارمغان 

مي آورد. 
 کارآفریــن نیروي محرکه توســعه در  
جوامع اســت و در نظام اقتصادي توسعه 
یافته نوآوران، صاحبان فکر و ایده سرمایه 
هاي اصلــي  و از عوامل اصلي توســعه 

پایدار محسوب مي شوند.
رونق تولید پیوند تنگاتنگی با کارآفرینی 
دارد. از ایــن رو   کارآفرینی و خالقیت 
از بخش های مهم سیاست های اقتصاد 
کشور است که دولت و بخش خصوصی 
باید تدابیر الزم برای اجرای آن را در نظر 

بگیرند.
دولت بارهــا تاکید کرده که از ایده های 
موفق در حــوزه کارآفرینی حمایت می 

کند و نگاه حمایتی به این مقوله دارد.
ایده و اندیشه ســازنده همواره منجر به 
حرکت ســرمایه در کشور می شود و لذا 
افراد دارای ایــده و فکر جدید باید مورد 

حمایت قرار گیرند.
 برنامه ها و تالش های دولت معطوف به 
این بوده که با تقویت کارآفرینی و تولید، 
فضای کسب و کار بهبود یابد و به دنبال 

آن رشد اقتصادی اتفاق افتد.
در ســایه چنین نگاهی اســت که باید 
بســترهای الزم برای رونــق تولید و به 

دنبال آن اشتغال زایی شکل بگیرد.
افزایش تولید ملی و حمایت از کارآفرینان 
از برنامه های مهم ملی است که در سطح 
استانی نیز نمود داشــته باشد و فارغ از 
مباحث نظری و گاه شعارگونه، در عرصه 

عمل و اقدام شاهد آن باشیم.
امروز ظرفیــت های بالقــوه فراوانی در 
اســتان وجود دارد که می توان از آن در 
جهت رونق تولید و کارآفرینی اســتفاده 

کرد.
مهم آن است که رویکرد حمایتی نسبت 
به تولید و کارآفرینی در اســتان بیش از 
پیش تقویت شــود تا زمینه برای انجام 
کارهای بزرگ و موثر در این حوزه فراهم 

آید.
بــه هرحــال تقویت تولید در اســتان و 
حمایــت از کارآفرینــان از جمله اهداف 
و سیاســت هــای دولت اســت که باید 
در  نشــانه های آن در ســطح اتان قابل 

مشاهده باشد.

 معاون شــرکت شهرک هاي صنعتي اســتان همدان درباره وضعیت 
واحدهاي مستقر در شــهرک ها گفت: ۲۹ شهرک و ناحیه صنعتي و 
یــک منطقه ویژه اقتصادی مصوب در اســتان وجود دارد که بیش از 

۲۲۰۰ طرح و واحد صنعتی در آنها استقرار یافته است. 
مســعود قرباني ادامه داد: این تعداد شهرک صنعتي مساحتی بالغ بر 
۲۸۵۰ هکتار اراضی در اختیار دارند که ۱۲۰۰ هکتار عرصه صنعتی از 

سال ۱۳۶۴ در آنها فعالیت خود را آغاز کرده اند.
وي ادامه داد: تاکنون از تعداد قرارداد منعقد شده تعداد ۹۲۰ واحد به 

بهره برداری رسیده و مابقی طرح ها در حال ساخت و ساز هستند.
قرباني درباره حمایت هاي شــرکت شهرک هاي صنعتي 

از واحدهــا مســتقر در آنهــا توضیح داد: شــرکت 
شهرک های صنعتی استان دارای دو شاخه اصلی 
و مهم مأموریتی است که در بخش آماده سازی و 
ایجاد شهرک ها و نواحی و زیرساخت های موجود 
در حوزه صنایع کوچک و متوسط مورد حمایت 
اســت. به طوري که در زمینه ایجاد شــهرک ها 

و نواحی و زیرســاخت های مناســب و اســتقرار 
واحدهای این شرکت ها کمترین هزینه را پرداخت 

مي کنند.
وي افزود: براي آماده ســازی و واگذاری اراضی به صورت اقساط 

بلند مدت بدون سود و همچنین اعطای تخفیفات در زمان بهره برداری 
صنعتی حمایت های دولتی شامل حال صاحبان واحدها مي شود.

قرباني ادامه داد: حمایت های نرم افزاری از حوزه صنعت در این قمست 
از اهداف و فعالیت های شــرکت  محدود می باشــد اما غالباً به صورت 

اعطای یارانه در چهار حوزه پرداخت مي شود.
وي با بیان اینکه حمایت براي توســعه بــازار و امور بین الملل یکي از 
این موارد اســت، توضیح داد: از جمله فرآیندهای حمایتی این حوزه 
می توان به حمایت از حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه های داخلی و 

خارجی اشاره نمود.
قرباني توضیح داد: اخذ پاویون در نمایشــگاه word food مســکو 
طی ۴ ســال گذشته، اخذ ســالن اســتان براي همدان در نمایشگاه 
اختصاصی ایران در بغداد به مدت ۲ سال و برگزاری ۶ دوره نمایشگاه 

توانمندی های نفت استان طی ۶ سال متوالی اشاره کرد.
معاون شرکت شهرک هاي صنعتي استان همدان افزود: 

از جمله دیگر اقدامات شــرکت شهرک هاي صنعتي استان می توان به 
دعوت از هیأت های تجاری، رایزنان بازرگانی و... براي بازدید به منظور 

توسعه بازار فروش محصوالت این واحدها اشاره کرد.
وي ادامه داد: در این دوره از نمایشــگاه توانمندی های اســتان نیز ۵ 
رایزن بازرگانی ایران در کشــورهای ســوریه، ترکیــه، لبنان، عراق و 

ازبکستان حضور دارند.
قرباني گفت: توســعه صنعتی و فناوری بخش دیگري از حمایت هاي 
این شــرکت از واحدهاي صنعتي است که از جمله خدمات حمایتی 
این حوزه می توان به توسعه خوشه های صنعتی در سطح استان و 
شناسایی نیازهای فناورانه واحدهای نفتی و رفع آن، فن 

بازارهای منطقه ای و... اشاره کرد.
معاون شرکت شهرک هاي صنعتي استان همدان 
تأمین مالي و ســرمایه گذاری را بخش دیگري 
از حمایت  از واحدهــاي تولیدي عنوان کرد و 
توضیح داد: از جملــه حمایت های این حوزه 
می توان به تأمین مالی واحدها از طریق اعطای 
تسهیالت یارانه دار و تلفیقی، تأمین مالي واحدها 
از طریــق روش های جدیــد، تأمین مالی از جمله 
فرابوس و پلتفرم ســککوک )ســامانه کسب و کار به 
کسب و کار کشوری( و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

کوچک به منظور تأمین کسری وثایق واحدهای صنعتی اشاره کرد.
وي حمایــت  از برگزاری دوره های آموزشــی مهارتــی در واحدهای 
صنعتی، برگزاری تورهای صنعتی داخلی و خارجی به منظور افزایش 
ســطح آگاهی واحدها، حمایت از پایان نامه های مقاطع کارشناســی 
ارشــد و دکتری که در حوزه رفع مســایل صنعت می باشند، حمایت 
از برگزاری اســتارت  آپ های حوزه صنعت و... را از حمایت هاي بخش 

توسعه کارآفریني عنوان کرد.
قرباني با اشــاره به تداوم برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع 
کوچک و متوسط استان در سال هاي آینده گفت: ایجاد خوشه های 
صنعتــی جدید در اســتان، برگزاری حداقل ۵۰ دوره آموزشــی، 
برگزاری تورهــاي صنعتی تخصصي و برگزاری اســتارت آپ های 
تخصصی حوزه صنعــت از جمله برنامه هایي هســتند که تا پایان 

سال اجرا خواهند شد.

ایجاد خوشه های صنعتی 

جدید، برگزاری حداقل 

50 دوره آموزشی، 

برگزاری تورهاي صنعتی 

تخصصي و ... از جمله 

برنامه هایي هستند که تا 

پایان سال اجرا خواهند 

شد

 سپیده راشدی
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رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: رونق 
تولید در استان همدان رو به رشد است.

حمیدرضا متیــن حمایت دولت از واحد هــای صنعتی کوچک و 
متوســط و هدایت آن ها را به ســوی صادرات مثبت ارزیابی کرد 
و ادامه داد: با حمایت های دولت توانمندی های این صنایع نیز در 
تنوع و کیفیت محصوالت افزایش یافته و این صنایع نقش مهمی 

را در اشتغالزایی خواهند داشت.
وي اظهار داشت: خوشــبختانه در ماه های گذشته رونق تولید در 
اســتان همدان روند صعودی گرفته است. باال بردن ظرفیت تولید 
برخی واحدهای تولیدی و صادرات غیرنفتی استان دلیلی بر اقتدار 

رونق تولید در استان است.
متیــن با بیان اینکــه عدم تعادل وضعیــت ارزی و کمبود کاالی 
مــورد نیاز مردم در بازار، اقتصاد کشــور را در جنگ نابرابری قرار 
داده، ابراز کرد: در مرحله ای از اقتصاد بحرانی قرار داریم که حمل 
کاالی خارجی و تبادل پول در کشور به سختی انجام می شود و ما 

نمی توانیم خود را در مسیر مطلوب فرض کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه افق روشنی در 
تأمین ارز صادرات برای استان ترسیم کرده ایم، گفت: صادرات مواد 

خام و مواد مورد نیاز مردم قابل توجیه نیست.
متین در بخش دیگری از سخنانش به افزایش قیمت برخی کاالها 
در بازار اشــاره کرد و افزود:  افزایش قیمت ها در بازار بســتگی به 
دالیــل متعددی دارد که هزینه حمل و نقل، بیمه و انتقال پول از 

مهمترین این عوامل است.
۱۲ واحد صنعتی همدان صادرکننده نمونه شدند

به گفته وي، در حدود ۲۰۰ واحد تولید و صنعتی استان همدان در 
زمینه صادرات کاال فعالیت دارند که پس از ارزیابی آنها ۱۲ واحد به 

عنوان صادرکننده نمونه برگزیده شدند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان افزود: به زودی در 

آیینی، از گل های سرسبد صادرات همدان تجلیل می شود.
حمیدرضا متین بیان کرد: منتخبان در بخش های صنایع غذایی، 

کشــاورزی، مواد معدنی، ســفال و چینی آالت بهداشــتی، مواد 
شیمیایی، لوازم خانگی و خشکبار فعالیت دارند.

وي افزود: از بین واحدهای یاد شــده "رز پاالیش غرب" به عنوان 
صادرکننده برتر اســتان در سال ۹۸ انتخاب شده 

که پارسال ۱۱ میلیون دالر کاال به هشت 
کشور خارجی صادر کرده است.

ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بیشــترین  صنعتــی  واحــد 

میــزان صــادرات را در بین 
اســتان  صادرکننده هــای 

دارد.
روند رشد صادرات،  متین 
بــازار صادراتی،  داشــتن 
و  برنــد داخلی  بودن  دارا 

خارجی، استانداردهای ملی 
و بین المللــی، عضویــت در 

تشکل های صادراتی بین المللی، 
داشــتن واحــد تحقیق و توســعه 

)R@D(، شــرکت در نمایشــگاه های 
خارجــی، بســته بندی کاالی صادراتی و دارا 

بودن نمایندگی در کشــورهای هدف را برخی از معیارهای 
انتخاب واحدهای نمونه صادراتی برشمرد.

به گفته رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان یک هزار 
واحد تولیدی و صنعتی در این استان وجود دارد که در حدود ۴۰۰ 
نفر از صاحبان این صنایع دارای کارت بازرگانی هستند و در زمینه 

صادرات و واردات کاال فعالیت دارند.
فرایند شناســایی واحدهای نمونه صادراتی استان از ۱۶ شهریور 
ســال جاری آغاز شد و صادرکنندگان برتر در ۱۴ آذر به مناسبت 

روز ملی صادرات معرفی و تجلیل می شوند.
صادرات گمرک همدان ۷۵ میلیون دالر ارزآوری داشت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در ادامه از صادرات 
۷۵ و نیم میلیون دالری کاال از گمرک این استان خبر داد و گفت: 

این میزان صادرات تا پایان آبان ماه محقق شده است.
متیــن گفت: تا پایان آبان از گمرک همدان ۷۵ و نیم 
میلیــون دالر کاال بــا وزن ۴۵۲ هزار تن به 

کشورهای خارجی صادر شده است.
وی اضافــه کرد: در ایــن مدت ۲۶ 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار دالر کاال 
به وزن پنج هزار تن به اســتان 
وارد شده که بیشتر آنها مواد 
مصرفــی و ماشــین آالت و 
تجهیزات مورد نیاز واحدهای 

تولیدی و صنایع است.
رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت همدان با اشــاره به 
تولید ۱۱۱ قلم کاالی صادراتی 
در همدان افزود: سیم مسی بدون 
عایق، میلگرد عاج دار، فروســیلیس، 
کلینکر خاکســتری، موتور کولــر، وازلین 
صنعتی، کشمش، رب گوجه فرنگی و چینی های 
بهداشــتی ۱۰ کاالی مهم ســبد صادرات همدان را تشــکیل 

می دهند.
متیــن تأکید کرد: بخــش زیــادی از کاالهای اســتان از دیگر 
گمرک های کشور صادر می شود به طوریکه صادرات ۷۸۰میلیون 
دالری در هفت ماهه سال جاری به نام همدان در کارنامه صادرات 

کشور ثبت شده است. 
بخش صادرات اســتان همدان سال گذشته رقم یک میلیارد دالر 
را در پرونده خود ثبت کرد و دولتمردان برای امســال افزایش ۳۰ 
درصدی و رســیدن به یک میلیــارد و ۳۰۰ میلیون دالر را هدف 

گذاری کرده اند.

دی
عما
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۱- با اوج گرفتن نگاه به اقتصاد در جامعه ایران و 
تعیین راهبردهای اقتصادی نظام، سیاستگذاران 
چاره ای جز توجه به اقتصاد نداشتن و باید به این 

مقوله عجیب و غریب هم توجه می کردند.
نا آشــنایی با اقتصاد و ســاده انگاشتن اصول و 
ارتباطات اقتصادی دلیلی شد تا این توجه چندان 
موفق نباشد و چشــم انداز اقتصادی دیده شده 

محقق نشدنی جلوه کند.
۲- برخی دلیل اصلی ناکامی ها در حوزه اقتصاد 
را به نداشــتن راهبرد و اســتراتژی مشخص و 
اقتصاد معلومی که باید پیگیری شــود، ارتباط 

داده اند.
از این منظر هر سیاستگذاری با نگاه خود و فارغ 
از اینکــه اقتصاد در جمهوری اســالمی چگونه 
باید باشد، سیاستگذاری انجام داده و نتیجه آن 
اقتصادی شــده که در هیچ کدام از مکتب های 
اقتصادی جا نمی شــود اما شباهت هایی به همه 

آنها دارد!
۳- اعالم سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیاری 
از فعــاالن اقتصادی و سیاســتگذاران اقتصادی 
را خوشــحال کــرد و تصور بر این بــود که این 
سیاســت ها به این وضعیت پایــان خواهد داد و 
اکنون همه سیاســتگذاران و تصمیم گیرندگان 
می دانند که از اقتصاد دنبال چه هستند و بر این 

اساس اقدام خواهند کرد.
اما این امیــدواری چندان دوام نداشــت و با نا 
هماهنگی ها و عادت بــه بی نظمی، راهی که در 
اقتصاد کالن پیگیری می شــود، ادامه همان راه 

قبلی است.
۴- تولید در اقتصاد مقاومتی بسیار اهمیت دارد 
و به همین دلیل باید  تســهیل شده و موانع آن 
رفع شود. به همین دلیل ستادهایی در استان ها 

برای حمایت همه جانبه از تولید تشکیل شده و 
اختیارات بســیار خوبی برای حمایت از تولید به 
این ستادها داده شده است و ستاد مرکزی نیز به 
عنوان حامی ستادهای استانی تعریف شده است.
این ســتادها وظیفه دارند موانــع بانکی، اداری، 
مالیاتــی، شــهرداری، تامیــن اجتماعــی و... 
تولیدکننــدگان را رفع و با تمام تــوان از رونق 

تولید حمایت کنند.
۵- احیــای واحدهای تولیدی تعطیل شــده و 
بازگشــت آنها به عرصه تولید با افزایش راندمان 
تولید در واحدهای فعال از جمله اهداف ســتاد 

تسهیل و راهکارها و سیاست های اصلی اقتصاد 
مقاومتی است.

در این زمینه در اســتان اخبار خوبی از بازگشت 
کارخانه های تولیدی تعطیل شــده چون فوالد 
مالیر، کیان کرد و قارچ منتشــر شــده است اما 
روند این بازگشــت ها و افزایش تولید در استان 
به شرط اجرای کامل مصوبات ستاد تسهیل می 

توانست سریع تر و با شتاب بیشتری باشد.
۶- بــی اطالعی برخــی مدیــران از اختیارات 
قانونی ستاد تســهیل و مقاومت در برابر اجرای 
این مصوبات با اســتناد به قانــون و گزارش به 
دســتگاه های نظارتی که از همان ناآشــنایی با 
فضای اقتصاد کشــور و اقدام بر اساس برداشت 
آزاد از اقتصاد، نشــأت می گیرد، دلیلی بر رقابت 
منفی این مدیران با ســتاد تســهیل و اقتصاد 
مقاومتی شــده که زیان آن به توســعه استان 

تحمیل می شود.
اتمــام حجت هــا و اولتیماتوم های یک ســاله 
استاندار هم نتوانسته این وضعیت را تغییر داده 
و سرعت اجرای مصوبات در برخی دستگاه ها را 

افزایش دهد.
۷-  همه قوا از ضرورت تســهیل تولید ســخن 
می گویند و اقداماتی هم در راســتای تسهیل و 
رفع موانع تولید داشته اند اما هم افزایی الزم در 
این زمینه هنوز در اســتان شکل نگرفته و مانع 
اصلی یعنــی مدیران اندک اما موثر نا آشــنا با 
اقتصــاد مقاومتی و نا همراه با تولید اســتان در 

شرایط خاص کشور هنوز برطرف نشده است.
شرایط حمایتی از تولید و اهتمام قوا به تسهیل 
و رفع موانع تولید ، فرصت بســیار مناسبی برای 
اســتان در افزایــش تولید، اشــتغال و فعالیت 
اقتصــادی و تولیــد ثروت و کاهش آســیبهای 
اجتماعــی اســت به شــرط آنکه مانــع بزرگ 
ناهمراهی مدیران موثر در تولید اســتان برطرف 

شود.
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سال 99 هم 
صادرات و تولید داخل 

اولویت باشد
غزل اسالمی 
اگــر می خواهیم تحول مثبت در زمینه تولید 
و اقتصاد کشــور رخ بدهد باید به صادرات و 
مصرف تولیــد داخل اهمیت ویــژه ای داده 
شود. صادرات، تســهیل فضای کسب و کار، 
کمک به شــفافیت اقتصادی، استفاده از توان 
بخش خصوصی واقعی و حتی تسهیل واردات 
کاالهای مــورد نیاز بــرای بخش خصوصی 
پیش زمینه های رونق تولید هســتند که اگر 
مهیا نشــوند اهداف مدنظر شــعار سال هم 

اجرایی نمی شوند.
تولید به عنوان یکــی از اصلی ترین مبناهای 
اقتصادی کشــور عــالوه بر تأثیــر و افزایش 
آمارهای کالن، شاخص  هایی مانند اشتغالزایی 
و بهبود ســطح معیشــت مردم را هم در بر 
می گیــرد. بنابراین باید بــه پیش زمینه های 

رونق آن اهمیت ویژه ای داد.
رونق تولید بدون توجه ویژه به صادرات غیرممکن 
است. تولیدکنندگان برای برنامه ریزی برای آینده 
نیاز به دسترسی حداکثری به بازارهای موجود 
را دارند که صادرات یکی از بازارهای مهم برای 
تولیدکننده محســوب می شــود. اما آنچه که 
پیش از این دیده ایم محدود کردن صادرات در 
برهه هایی حساس بوده است. این محدودیت های 
گاه و بی گاه برای تولید مشکالت زیادی را ایجاد 
می کند و ســبب ناامیدی در تولیدکنندگان و 

فعاالن اقتصادی می شود.
اگر مســئوالن می خواهند واقعاً به این سمت 
حرکت کنند باید اقداماتی صورت بدهند که 
بخش خصوصی واقعی تفاوت در سیاســت ها 
را درک کنــد تا نســبت به آینــده تولید و 

سرمایه گذاری امیدوار شود.
چند ســال است که مســئوالن و مخصوصاً 
مدیران ارشدی که تاکنون در رأس، سکان 
اســتان را به دست گرفته اند به دنبال حل و 
فصل موانع موجود بر ســر تولید بوده اند اما 
پس از گذشت سال ها هنوز تمام مشکالتی 
کــه فعاالن اقتصادی در ماه ها و ســال های 
گذشته با آنها دســت به گریبان بوده اند، پا 

برجاست.
اکنون اگر قرار اســت به ســمت رونق تولید 
حرکــت کنیم، چاره اي جــز اهمیت دادن به 
صادرات و فعال کــردن تمام ظرفیت ها برای 
تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان و فعــاالن 
اقتصــادی نداریم. بنابراین اگر دســتگاه هاي 
اجرایي اقدامــات ویژه در خصوص صادرات و 
تسهیل فضای کسب و کار برنامه ریزی جدی 
داشــته باشند وقتی در اسفند سال ۱۳۹۸ به 
عملکرد اقتصادی کشور نگاه کنیم، می توانیم 
بگوییم در ســالی که گذشت یک تحول ثبت 
رخ داده اســت و ایــن زمینه اي مي شــود تا 
اقتصاد در ســال ۹۹ نیز با مشکالت کمتري 

مواجه باشد.

موضوع کارآفرینی و ایجاد اشــتغال 
از مهمترین مسائل پیش روی جامعه 
بشری اســت و بیشتر کشــورها از 
تبعــات این موضــوع یعنی بیکاری 
رنــج می برند. حتی در کشــورهای 
پیشــرفته نیز موضوع بیکاری یک 
معضل و مشــکل محسوب می شود 
اگر چه درصد آن خیلی پایین باشد.

کشــور ما در حال حاضر با آمار دو 
رقمی بیکاری روبه روســت که این 
رقــم در بین جوانــان تحصیلکرده 
بیش از پیــش خودنمایی می کند و 
با کمال تأســف رابطه معکوس بین 
میزان تحصیالت و میزان اشــتغال 
ایجاد شــده اســت یعنی اینکه هر 
چه تحصیــالت باالتر می رود میزان 

اشتغال نیز پایین تر می آید.
برخــی  حاصــل  رونــد  ایــن 
سیاســت گذاری های پر اشــتباه در 
حوزه اقتصاد اســت که در دهه های 
گذشته در دولت های مختلف اتفاق 
افتاده است در سال های اخیر نیز به 
علت بروز برخــی تنش ها در حوزه 
اقتصــادی که ناشــی از تحریم های 
خارجی و بــی تدبیری های داخلی 
بوده است. اشتغال و کارآفرینی نیز 
دچار تنش و مشــکل شده است. و 
امســال که ســال رونق تولید است 
عالئمی از رونق تولید در بســیاری 
اقتصادی مشــاهده  از بخش هــای 
نمی شــود. همــان گونه کــه رهبر 
معظم انقالب اخیراً در دیدار فعاالن 
اقتصــادی تأکیــد مجدد بــر رونق 
تولید فرموده و ســپری شدن حدود 
۸ ماه ســالجاری را یادآور شدند که 

بخش های فعال در رونق تولید اگر در ۸ ماه گذشته قدم های موثری 
برای تولید برنداشته اند چند ماه پایانی سال را تالش مضاعف نموده 

و در جهت رونق تولید اقدام کنند.
رونق تولید بدون حمایت از کارآفرینی و با وجود مقررات دســت و 
پاگیر فعلی در برابر تولیدکنندگان و کارآفرینان امکان پذیر نیســت. 

اصوالً باید گفت کارآفرینی پایه و اساس تولید است.

شــرکت های  توســعه  بــا  امــروز 
دانش بنیان و شــیوه های کارآفرینی 
و تولید و محصــوالت آنها نیز دچار 
تغییر و دگرگونی شده است. ولی با 
همه نقاط افتراق و اشــتراک در این 
زمینــه درد همــه تولیدکنندگان و 

کارآفرینان یکی است.
و آن عدم حمایت های جدی دولت ها 
به ویژه بانک ها از آنهاست و همچنین 
وجود مقررات دســت و پاگیر که در 
حقیقت دست و پای آنها را بسته و از 

حرکت باز داشته است.
ایده های نــو کارآفرینان تا به مرحله 
تولید برســد دچار آنچنــان موانعی 
می شــوند کــه یــک کارآفریــن و 
تولیدکننده ایده ای خود را فراموش 
شده می داند و از خیر آن می گذرد و 
به قول معروف عطایش را به لقایش 

می بخشد.
بایــد از حمایت های  یک کارآفرین 
مادی و معنوی دولت برخوردار باشد 
و سرمایه الزم اعم از مادی و معنوی 
را داشــته باشــد تا آن را در جهت 
رونق تولید و اشتغال بکار ببرد وجود 
موانعی از قبیل مجوزهای گوناگون و 
از دستگاه های مختلف که هیچگونه 
ضرورتی بســیاری از آنها نداشته و 
تأثیر بسزایی برای تقویت کارآفرین 
ندارد. عامــل بازدارنده کارآفرینان و 
کارآفرینی و اشــتغال و تولید است. 
مدت هــای مدید یــک کارآفرین و 
تولیــد کننده وقــت و هزینه صرف 
می کند تــا ایده خــود را به مرحله 
اجرا برســاند. حتــی کارآفرینان در 
زمینه دانش بنیان هــا نیز از همین 
مقررات دســت و پا گیر در رنج و عذابند. و اگر این موانع با توجه به 
قانون رفع موانع تولید اصالح و تسهیل نگردند. توسعه کارآفرینی و 
اشــتغال و افزایش تولید امری محال خواهد بود و تالش کارآفرینان 
و تولیدکنندگان نیز سنگ در هاون کوبیدن خواهد بود. پس بیایید 
کارآفرین که پایه تولید و اشــتغال است را دریابیم و مشکالت آنها 

را برطرف کنیم.

تولید کارآفرین
می خواهد

فیض ا... مظفرپور 
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اقتصاد ايران به دليل وابســتگي به نفت و 
اقتصاد  تحوالت فني کمرنگ، در مبادالت 
جهانــي نقش قابل مالحظــه اي ندارد، به 
همين دليل تــاب آوری اقتصادی در مقابل 
شوک های اقتصادی، از جمله تحريم، کاهش 
آســيب پذيری  موجب  امر  اين  و  می يابد 

اقتصاد کشور شده است. 
اســتاد اقتصاد دانشــگاه الزهرا در این رابطه به 
همدان پیام گفت: در چند دهه گذشــته باید تا 
آنجا که در توان داشــتیم با اتخــاذ راهبردهای 
مناسب توســعه ای روي وابستگي هاي متقابل با 
اقتصاد جهان کار مي کردیم، قطعا در این شرایط 
درجــه تحریم پذیری اقتصادی کشــور کاهش 
یافته و امکان تحریم اقتصاد کشور را به حداقل 

می رسانیدیم.
ابوالفضــل شــاه آبادي افــزود: آمریــکا تاکنون 
کشــورهاي متعددی را تحریم کــرده اما به این 
دلیل که برخــی از آنها روي روابــط متقابل با 
اقتصاد جهانی متمرکز شده بودند آمریکا موفق 

به ادامه تحریم شان نشد.
شــاه آبادي ادامه داد: تحریم زماني اثرگذار است 
که اقتصاد دنیا وابســتگی متقابلی با اقتصاد آن 
کشور نداشته باشد. به بیان دیگر در این وضعیت 
تحریــم آن کشــور موجب آســیب چندانی به 
تعامالت تجاری و اقتصادی ســایر کشورها وارد 

نمی کند. 
وي ادامه داد: بنابراین در زمان تحریم جمهوری 
اسالمی ایران سایر کشورهاي جهان با تهدیدهای 
ایاالت متحده آمریکا ناچار به انتخاب مابین ایران 
و آمریکا می باشــند و در این شــرایط کشورها 
براســاس تحلیل هزینه و فایده و حداکثر کردن 
منافع خودشــان دســت به انتخــاب می زنند. 
همچنین باید خاطرنشــان ســاخت در شرایط 

تحریــم هزینه های صادرات و واردات کشــورها 
افزایش می یابد که این امر موجب افزایش قیمتها 

در داخل اقتصاد ایران می شود.
ایــن عضو هیأت علمي دانشــگاه الزهرا توضیح 
داد: اگر سیاســتگذاران جمهوری اسالمی ایران 
در طی دهه های مختلف با اتخاذ تدابیری اقدام 
به افزایــش پویایی فعالیت هــای تولیدی و در 
فعالیت های  رقابت پذیری  قدرت  افزایش  نتیجه 
اقتصادی ایران در مقایســه با ســایر کشورهای 
جهان می نمــود قطعا هم انگیــزه تحریم ها را 

کاهش داده و همچنیــن موجب کاهش 
جدی آثــار و تبعــات تحریم بر 

شــاکله فعالیت های اقتصادی 
کشــور می شــود. درضمن 
در صــورت هرچــه بــاال 
رقابت پذیری  قدرت  بودن 
اقتصــادی  فعالیت هــای 
نمایندگان  چانه زنی  قدرت 

جمهوری اســالمی ایران در 
هنگام مذاکرات برجام  افزایش 

می یافــت  و حتی در صــورت خروج 
آمریکا از برجام قطعا شاهد کمترین نوسانات در 

متغیرهای کالن اقتصادی می بودیم.
این اســتاد اقتصاد بیان کــرد: اصلي ترین آثار 
تحریم ها علیه ایــران، کاهش صــادرات نفت، 
کاهش درآمدهای ارزي، و بالطبع کاهش واردات 
به ویژه واردات کاالهای واســطه ای و سرمایه ای 
به عنــوان عامل فعالیت های تولیدی کشــور و 
آسیب رسیدن به تولید داخل و سایر متغیرهای 
کالن اقتصادی اســت. با توجه به اینکه برخی از 
فعالیت های تولیدی کشــور وابستگي باالیی به 
کاالهاي واســطه اي و ســرمایه اي دارد به دلیل 
تحریم ها دچار چالش خواهند شــد که البته با 

تدابیری رفع این چالش ها امکان پذیر است.
وي ادامه داد: در نتیجه متاثر شدن فعالیت های 
تولیدی، اشتغال نیز متأثر مي شود و سبد خرید 
و معیشــت مردم به ویــژه در دهک های پایین 
درآمدی و اقشــار دارای حقوق و دستمزد ثابت 
شدیدا متاثر می شــود. با توجه به آثار و تبعات 
متفاوت تحریم ها بر دهک های درآمدی مختلف 
قطعا باید سیاستگذاران اقتصادی با تدابیر اصولی 
اقدام به حفــظ قدرت خرید این اقشــار کنند 
ولی متاســفانه اقدامات دولت در این مدت فاقد 

اثرگذاری بوده است.
در  بزرگ  ایراد  شــاه آبادي گفت: 
به  باال  وابستگي  تولید کشور، 
واردات کاالهای واســطه ای 
اســت که  و ســرمایه ای 
اگــر در طــول دهه هاي 
گذشــته در تولید پویایي 
ایجــاد مي کردیم حاال این 
وابســتگي به واردات کم بود 
و آسیب کمتري از بهم خوردن 

برجام به کشور وارد مي شد.
این اســتاد دانشــگاه گفت: در طول چند دهه 
باید براي تحول در تولیــد روي عوامل تولید از 
جمله کارآفریني، نوآوري، تجاري سازي، تحقیق 
و توسعه و به خدمت گرفتن سرمایه انساني وقت 
و انرژي مي گذاشــتیم که هیچ کدام را در حد و 

اندازه ایجاد پویایي انجام ندادیم.
شــاه آبادي گفت: با روند پیش رو، قدرت خرید 
دهک هاي پایین کمتر و سبد خریدشان کوچکتر 

خواهد شد.
وي ادامه داد: تحریم هاي کنوني موجب مي شود 
توزیع درآمد در کشور بدتر شود و قدرت خرید 

اقشار ضعیف جامعه را بیشتر متأثر کند.

وي افزود: درســت است که تحریم ها دردسرساز 
هســتند اما باید موجب بیداری جامعه شود زیرا 
با این نگرش تحریم ها می تواند تهدیدی باشــد 
اما اگر تدابیر درســتي اندیشیده شود و اصالح 
ساختار اقتصادی و ایجاد پویایی در فعالیت های 
اقتصادی رخ بدهد تحریم هــا به فرصت تبدیل 

خواهد شد. 
شــاه آبادي بیــان کــرد: بایــد در دوره اول 
تحریم هاي جدي کــه در دوره دولت نهم رخ 
داد از فرصت استفاده و ساختارهای اقتصادی 
را با اصالح سیاست های کالن اقتصادی اصالح 

می کردیم.
عضو هیأت علمي دانشــگاه الزهــرا گفت: من 
برجام را یک ُمسکن مي دانسم. از اول هم برجام 
نمي توانست براي ما تحول آن چناني ایجاد کند، 
زیــرا اصلي ترین مشــکل ما فقــدان پویایي در 

فعالیتهای تولیدی کشور است. 
شــاه آبادي افزود: وضعیت کنوني نشان مي دهد 
ســاختارهاي موجود در کشور مشکل دارند که 
باید در راستای پویایی های فعالیت های تولیدی 
از طریــق اصالح سیاســت های کالن اقتصادی 

اصالح  شوند.
شــاه آبادي گفت: تنها نهادي که مي تواند در 
فعالیت های  پویایــی  براي  کنونــي  موقعیت 
اقتصــادی نقش ایفا کند، تــا تحریم ها تأثیر 
کمتري بر کشــور بگذارند، دولت اســت که 
پولي،  تجــاري،  ارزي،  سیاســت هاي  بایــد 
مالــي، تعرفه و... و ســایر سیاســت ها را با 
نگرش پویایي و درون زا کــردن فعالیت های 
اقتصــادی و تحوالت فني تنظیــم کند، که 
البتــه این نگــرش در سیاســت های دولت 
چندان مشهود نیست و تاکنون با این نگرش 

تنظیم نشده اند.

با روند پیش رو قدرت 

خرید دهک هاي پایین 

کمتر و سبد خریدشان 

کوچکتر خواهد شد
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 صنعت ايران چه جايگاهی در جهان دارد؟
 این سیاســتی بود که واحدهای صنعتی بعد از کمبود نقدینگی و 
عدم دسترســی به بازارهای مالی خارجی در پیش گرفته اند و به 
نظر می رسد بهترین سیاست ممکن بوده است ولی انتظار می رود 
تا انتهای سال ۲۰۱۸ میالدی سرمایه گذاری و در نتیجه تولید در 
این واحدها با ســرعت بیشتری رشــد کند و صنعت ایران توسعه 

بیشتری پیدا کند.
 اهمیت توجه به صنایع کوچک و متوسط زمانی مشخص می شود 
کــه بدانیم صنایع کوچک ۹۲ درصد از مجموع واحدهای صنعتی 
فعال در ایران را به خود اختصاص می دهد و ۱۷ درصد از تولیدات 
صنعتی در ایران به وسیله این واحدهای صنعتی کوچک و متوسط 
انجام می شود. واحدهای صنعتی کوچک برای ۴۵ درصد از جمعیت 
فعال در صنعت ایران شغل ایجاد کرده اند و به همین دلیل اهمیت 
زیادی برای اقتصاد ایران دارند. ولی مقایســه ارقام به خوبی نشان 
می دهــد که راندمان پایین این واحدهای تولیدی و ســطح پایین 
تکنولوژی که در نتیجه تحریم ها ایجاد شد یک مشکل بزرگ برای 

اقتصاد ایران محسوب می شود.
 تایمز در این مورد نوشــت: با وجود تحریم هــای اقتصادی ایران 
توانسته است در علم پیشرفت زیادی کند و فناوری هایی را که به 
دلیل تحریم ها به آنها دسترســی نداشت خود تولید کند. ایران در 
نتیجه تحریم های اقتصادی و عدم دسترسی به صنایع و بازارهای 
دنیا با سرعت کمتری توسعه پیدا کرد ولی نشان داد که پتانسیل 

باالیی برای رشــد دارد. بنابراین با عادی شدن رابطه اقتصادی 
ایران با غرب می توان انتظار داشت که نرخ رشد تولیدات 

صنعتــی در ایران افزایش یابد و اقتصاد هم با نرخ 
باالتری رشد کند.

 تایمــز در مــورد دلیل راندمــان پایین 
فعالیت هــای صنعتــی در ایــران در 

سال های اخیر نوشت: سرمایه گذاری 
کــم در بخش تحقیق و توســعه 

در ایــران، ســرمایه گذاری کم 
در توسعه تکنولوژی به دنبال 
عدم  اقتصــادی،  تحریم های 
ســرمایه گذاری در ارتقــای 
و  کارگران  کاری  راندمــان 
کارمندان و تنهــا توجه به 
کاری  ســاعات  کــردن  پر 
خاص بــدون تمرکــز روی 
حجــم کار انجام شــده یــا 
کیفیــت انجام کار همه باعث 

شده است که ســهم تولیدات 
صنعتــی واحدهــای کوچک به 

کل محصوالت کم باشــد. از طرف 
دیگر مشکل دسترسی به منابع مالی 

به دلیل تحریم هــای اقتصادی و کمبود 
نقدینگی در کشــور هم مانع دیگری بود که 

زمینه را برای کم شــدن راندمــان فعالیت های 
صنعتی فراهم کرد.

اما برطــرف کردن این موانــع با تکیه بر زیرســاخت های 
اقتصادی و انســانی موجود در ایران به راحتی امکان پذیر اســت. 
تایمز در این مورد نوشت: ایران زیرساخت های مناسبی برای رشد 
دارد. ایران جمعیتی جوان و تحصیل کرده دارد که همه جویای کار 
هستند و برای حضور در اقتصاد و انجام فعالیت های اثرگذار آماده 
هستند. همچنین زیرســاخت های جاده ای ایران هم توسعه یافته 
است و سرمایه گذاری در صنعت و معدن هم در اولویت کاری دولت 
قرار دارد. بنابراین با بهره گیری از این پتانسیل هاســت که می توان 

انتظار رشد تولیدات صنعتی را در ایران داشت.
 صنعت ايران چه جايگاهی در جهان دارد؟

سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود در 

مورد موانع توسعه صنعتی ایران نوشت: فقدان سازمان ها و مؤسسات 
ناظر، نظام بانکی ناکارآمد به خصوص بعد از تحریم های غرب علیه 
ایران، فقدان بخش تحقیق و توسعه در بسیاری از واحدهای صنعتی 
به دلیل کم توجهی به اهمیت تحقیق در توسعه اقتصادی، کم بودن 
مهارت هــای مدیریتی در واحدهای صنعتــی بزرگ، نظام مالیاتی 
ناکارآمد و فقدان آشنایی الزم با ساختار بازارهای جهانی و عملکرد 
این بازارها از اصلی ترین و مهم ترین ضعف های بخش صنعت ایران 
است و برای اینکه صنعت ایران بتواند درآمد بیشتری برای اقتصاد 
ایجاد کند و جایگاه بهتری در دنیا داشــته باشــد باید این موانع 

زیرساختی برطرف شود.
 البته با وجود تمامی این موانع و مشکالت، ایران در سال های اخیر 
پیشرفت های زیادی در حوزه های فناوری و علمی داشته است ولی 
بیشتر این پیشــرفت ها در صنایع پتروشیمی، داروسازی، هوا فضا، 
دفاعی و صنایع ســنگین بوده اســت و این روند رشــد در جریان 

تحریم های بانکی کند شد ولی هرگز متوقف نشد.
صنعت غذای ایران هم یکی از صنایع مهم این کشور است و برای 
۱ /۱۶ درصد از نیروهای شاغل در بخش صنعت این کشور فرصت 
شغلی ایجاد کرده است. ایران هر سال محصوالت صنعت غذایی خود 
را به بازارهای جهانی صادر می کند ولی صادرات محصوالت غذایی 
ایران ســهم اندکی در تولید ناخالص داخلی کشــور دارد. البته در 

در مــورد کیفیت باالی محصوالت سال های اخیر صحبت 
و  ایران  غذایی 

یــی  نا ا تو
به  بازارهای جهانی به میان عرضه 

آمده اســت و به همین دلیل هم بخش زیــادی از فعاالن صنعت 
غذا ســرمایه گذاری در ارتقای کیفی محصــوالت و بازاریابی برای 

محصوالت شان در بازارهای خارجی را آغاز کرده اند.
منفی شدن رشد توليدات صنعتی

در فصل اول ســال ۲۰۱۵ میالدی تولیدات صنعتی در ایران ۷ /۹ 
درصد رشد کرده است که از متوسط نرخ رشد تولیدات صنعتی در 
هر ســال بیشتر بود. متوسط نرخ رشد تولیدات صنعتی در ایران از 
سال ۱۹۷۰ میالدی تاکنون ۱۹ /۶ درصد بوده است. در فصل دوم 

همین سال هم ایران رشد ۴ /۱۰ درصدی تولیدات صنعتی را تجربه 
کرد ولی از آن پس نرخ رشــد تولیدات صنعتی در ایران منفی بود. 
در فصل سوم ســال ۲۰۱۵ میالدی نرخ رشد تولیدات صنعتی در 
کشور منفی پنج درصد و در فصل آخر برابر با منفی ۲ /۰ درصد بود.
ایران با وجود تالش های زیاد در بهبود شرایط اقتصادی و برقراری 
رابطه اقتصادی اثرگذار با دیگر کشــورهای دنیا در فصل اول سال 
۲۰۱۶ میالدی هم شــاهد رشد منفی تولیدات صنعتی بوده است. 

مطالعه تاریخی نرخ رشد تولیدات صنعتی در ایران نشان می دهد 
که در فصل آخر ســال ۱۹۷۹ میالدی، تولیدات صنعتی در ایران 
۱۰۲ درصد رشــد کرد که بیشترین نرخ رشــد تولید فصلی بود. 
کمترین نرخ رشد هم در فصل آخر سال ۱۹۷۸ میالدی اتفاق افتاد 

که برابر با منفی ۶۱ درصد بوده است.
 ارزش افزوده صنعت در اقتصاد

به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ میالدی ارزش افزوده صنعت 
در ایران برابر با ۷ /۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده 
است در حالی که در سال ۲۰۱۱ میالدی ارزش افزوده این بخش 

بالغ بر ۵ /۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
 در کشــوری مانند آمریکا ارزش افزوده بخش صنعت 
در تولیــد ناخالص داخلی برابر بــا ۲۰ درصد و در 
کشورهای سوئد و سوئیس حدود ۲۶ درصد بوده 
اســت. این نســبت در امارات متحده عربی در 
ســال ۲۰۱۵ میالدی بالغ بر ۵۵ درصد بوده 
اســت. در این مطالعه صنعت شامل بخش 
معدن، برق، تولید، گاز و آب است و ارزش 
افزوده از طریق تجمیع درآمدهای حاصل 
از فروش محصوالت نهایی و کســر هزینه 
کاالهای واســطه ای و نهاده های تولید به 

دست می آید.
در کشورهای نفت خیز ارزش افزوده بخش 
صنعت در اقتصاد زیاد اســت که دلیل آن 
را می توان در بــزرگ بودن صنعت نفت در 
کشور دانســت. مثاًل در کشــور قطر ارزش 
افزوده بخــش صنعت در اقتصــاد بالغ بر ۶۷ 
درصد و در کشــور عربستان سعودی بالغ بر ۵۷ 

درصد است.
 این کشــورها از سال ۲۰۱۰ میالدی با جدیت زیادی 
طرح های ایجاد تنــوع در اقتصاد را اجرا کرده اند تا از این 
طریق وابستگی اقتصاد را به صنعت نفت کاهش دهند و همین 
مســئله سبب شده است تا از ســال ۲۰۱۱ میالدی تاکنون سهم 
ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی آنها روند نزولی 
داشــته باشد. مجموع ارزش افزوده بخش صنعت با تعریفی که در 
این بخش آمده اســت در چین برابر بــا ۷۳ /۳ هزار میلیارد دالر 
اســت ولی سه بخش تولید و ساختمان و معدن بیشترین سهم را 
دارند و کمترین ســهم به صنعت برق و آب و دیگر صنایع کوچک 

اختصاص دارد.
ارزش افزوده معدن و توليد و ساختمان

بــا وجود اینکه صنعت در اقتصاد ایران نقــش زیادی دارد ولی در 
ســال های اخیر سهم آن 
در تولیــد ناخالص داخلی 
کشور کاهش داشته است. 

صنعت ۷ /۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشــکیل می دهد و بعد از بخش خدمات دومین بخش مهم اقتصادی در 
این کشور است. تا سال ۲۰۱۴ میالدی یعنی قبل از اینکه فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها صنعت ایران را تحت تاثیر قرار 
دهد و قبل از اینکه قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کند، بالغ بر ۸۱ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در ایران 

فعالیت می کردند که برای یک میلیون نفر از ساکنان ایران فرصت شغلی ایجاد کرده بودند.
 این واحدهای صنعتی با منابع مالی بانک ها و موسسات مالی راه اندازی می شدند و رشد می کردند ولی تحریم های 

بانکی غرب علیه ایران و تشــدید مشــکالت اقتصادی این کشور باعث شــد تا تامین مالی پروژه های صنعتی 
سخت تر شود و اقتصاد ایران فرصت کمتری برای راه اندازی واحدهای صنعتی داشته باشد.

فایننشــال تایمز در گزارشی با اشــاره به شرایط صنعت ایران در ســال های بعد از تحریم بانکی 
می نویسد: از سال ۲۰۱۵ میالدی تاکنون حدود ۲۰ درصد از واحدهای صنعتی کوچک و 

متوسط ایران رسماً تعطیل شدند و شمار زیادی هم حجم کاری خود را کاهش 
دادند به این امید که بعد از حل شدن مساله هسته ای با غرب دوباره 

بتوانند به چرخه فعالیت اقتصادی سودآور باز 
گردند.
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به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ میالدی ارزش افزوده بخش 
تولید، معدن و ساختمان برابر با ۳۴ /۱۸۳ میلیارد دالر بوده و این 
کشور در میان ۱۸۹ کشور دنیا در جایگاه بیستم قرار گرفته است. 
امارات متحده عربی در جایگاه نوزدهم دنیا بوده و ارزش افزوده این 

بخش در سال گذشته برابر با ۹۷ /۱۹۷ میلیارد دالر بوده است.
 اولین کشــور دنیا از نظــر ارزش افزوده بخــش تولید و معدن و 
ساختمان چین بود و این کشور توانست ارزش افزوده ای معادل ۱۶ 

/۳ هزار میلیارد دالر آمریکا را کسب کند. در سال ۲۰۱۵ میالدی 
ارزش افزوده بخش تولید و معدن و ســاختمان در کشــور آمریکا 
برابر بــا ۶ /۲ هزار میلیارد دالر بود و آمریــکا در جایگاه دوم دنیا 
بود. سومین کشور این فهرست ژاپن است و آلمان و روسیه از نظر 
ارزش افزوده بخش تولید و ساختمان و معدن در جایگاه چهارم و 

پنجم قرار دارند.
 عربستان ســعودی که صنعت نفتی بسیار توسعه یافته دارد و در 
ســال های اخیر ســرمایه گذاری زیادی در توسعه زیرساخت های 
صنعتی و اقتصادی خود انجام داده اســت در سال ۲۰۱۴ میالدی 
توانست ارزش افزوده ای معادل ۴ /۴۱۳ میلیارد دالر در بخش تولید 
و معدن و ســاختمان به دست آورد. ترکیه بیست و دومین کشور 
این فهرســت اســت و مالزی در جایگاه بیست و نهم این فهرست 

قرار دارد.
* بخش توليد

بخش تولید یکی از بزرگ ترین زیر بخش های صنعت است. در سال 
۲۰۱۵ میــالدی ارزش افزوده بخش تولید در ایران برابر با ۷۴ /۵۶ 
میلیارد دالر بوده است و این کشور از نظر ارزش افزوده بخش تولید 
در جایگاه بیست و هشتم دنیا قرار داشت. شرایط ایران از نظر ارزش 

افزوده بخش تولید مشابه بلژیک و سنگاپور بود.
 در این ســال ارزش افزوده بخش تولیــد در بلژیک برابر با ۵ /۵۷ 
میلیــارد دالر و ارزش افزوده بخش تولید در ســنگاپور برابر با ۷۷ 
/۵۳ میلیارد دالر بوده است. ارزش افزوده بخش تولید در عربستان 
ســعودی برابر با ۵ /۷۱ میلیارد دالر بود و این کشــور در جایگاه 
بیســت و پنجم دنیا قرار داشت. عربستان بزرگ ترین مالک ذخایر 
نفتی در اوپک اســت ولی بعد از افت قیمت نفت تمرکز بیشتری 
روی ایجاد تنوع در اقتصاد کرده است و همین سیاست باعث شد تا 

درآمدش از بخش تولید بیشتر شود.
اولین کشور دنیا از نظر ارزش افزوده بخش تولید، آمریکاست. در این 
سال ارزش افزوده بخش تولید در آمریکا برابر با ۹۹ /۱ هزار میلیارد 
دالر بوده است و کارخانه های تولیدی آمریکا محصوالت شان را در 
بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کنند. ژاپن که دومین کشور 
این فهرست است توانســت ارزش افزوده ای معادل ۱۱ /۱ هزار 
میلیارد دالر از بخش تولید به دســت آورد. ژاپن صنعتی ترین 
کشور آسیایی است و بزرگ ترین صنعت این کشور خودروسازی 
اســت. آلمان سومین کشور این فهرســت بود و کره جنوبی و 
ایتالیا در جایگاه چهارم و پنجم قرار داشتند. ارزش افزوده بخش 

تولید در کشــور روسیه برابر با ۳۸ /۲۶۲ میلیارد دالر بود و روسیه 
در جایگاه ششم دنیا بود.

 انگلیــس از نظر ارزش افزوده بخش تولید در جایگاه یازدهم دنیا، 
ترکیه در جایگاه شانزدهم، تایلند در جایگاه هجدهم، و مالزی در 

جایگاه بیست و سوم قرار داشت. امارات متحده عربی در این سال 
از نظر ارزش افزوده بخش تولید در جایگاه ســی و نهم قرار داشت. 
در این ســال ارزش افزوده بخش تولیــد در امارات برابر با ۳۶ /۳۴ 
میلیارد دالر بود ولی نرخ رشــد سرمایه گذاری در بخش تولید در 
امارات در سال ۲۰۱۵ میالدی بالغ بر هفت درصد در هر سال بوده 
است که از متوسط نرخ رشــد تولید در این کشور ظرف ۳۰ سال 

اخیر بیشتر بود.
 ســرانه ارزش افزوده بخش تولید در اقتصاد ایران برابر با ۴۳ /۴۱۵ 
دالر آمریکا بود و ایران از نظر ســرانه ارزش افزوده تولید در میان 
۱۸۹ کشــور دنیا در جایگاه ۱۰۳ قرار داشت. شرایط ایران از نظر 
ســرانه ارزش افزوده تولید مانند دو کشور مراکش و هندوراس بود. 
اولین کشور این فهرست پورتوریکو و سرانه ارزش افزوده تولید در 
این کشــور برابر با ۱۲ هزار و ۹۹۰ دالر آمریکا بود. ایرلند دومین 
کشور این فهرست و ســرانه ارزش افزوده تولید برابر با ۱۰ هزار و 
۹۲۳ دالر اســت. سنگاپور و ژاپن و اتریش در جایگاه سوم تا پنجم 

این فهرست قرار داشتند.
در سال ۲۰۱۴ میالدی کشور کره جنوبی از نظر سرانه ارزش افزوده 
بخش تولید در جایگاه یازدهم بود و کانادا شانزدهمین کشور دنیا 
بود. امارات بیســت و هشتمین کشور این فهرست بود و عربستان 
در جایگاه ۳۰ دنیا قرار داشــت. سرانه ارزش افزوده بخش تولید در 
عربستان سعودی برابر با ۲۵۳۱ دالر آمریکا بود که تقریباً شش برابر 
سرانه ارزش افزوده تولید در ایران است. سرانه ارزش افزوده تولید در 

امارات متحده عربی هفت برابر ایران و 
ترکیه چهار برابر ایران است.

 بخش ساختمان
بخــش ســاختمان یکی از 
زیر بخش های صنعت است 

پروژه های  اجــرای  و 
زیرساختی و احداث 
ی  ن ها ختما ســا

شامل  را  مســکونی 
بانک  گزارش  به  می شود. 
جهانــی در ســال ۲۰۱۵ 
افــزوده  ارزش  میــالدی 

بخش ســاختمان در ایران 
بــا ۳۱ میلیارد  برابر 

دالر بوده است و 
نظر  از  ایران 

ش  ز ر ا
ه  د فزو ا

ناخالص بخش ساختمان در جایگاه ۲۴ دنیا قرار داشت. عربستان 
سعودی بیست و سومین کشور این فهرســت بود و ارزش افزوده 
بخش ســاختمان در این کشور در سال ۲۰۱۵ میالدی برابر با ۵۲ 
/۳۱ میلیارد دالر اعالم شــده اســت. بیست و پنجمین کشور این 

فهرست هم کشور کلمبیاست.
 روسیه نهمین کشــور این فهرست اســت و ارزش افزوده بخش 
ساختمان در این کشور برابر با ۷ /۱۱۱ میلیارد دالر است. اندونزی 
در جایگاه چهاردهم دنیا قرار گرفته است و کره جنوبی شانزدهمین 
کشور این فهرست است. طبق گزارش های موجود در سال ۲۰۱۵ 
میالدی ارزش افزوده بخش ســاختمان در ترکیه برابر با ۵۶ /۳۴ 
میلیارد دالر و در امارات برابر با ۱۸ /۳۴ میلیارد دالر بوده اســت و 

این دو کشور در جایگاه هفدهم و هجدهم قرار دارند.
در صدر فهرســت کشــورهای دنیــا از نظر ارزش افــزوده بخش 
ســاختمان ایاالت متحده آمریکا قرار دارد. در سال ۲۰۱۵ میالدی 
ارزش افزوده بخش ســاختمان در آمریکا برابر با ۶۰۰ میلیارد دالر 
بود. ژاپن دومین کشــور این فهرست اســت و ارزش افزوده بخش 
ســاختمان در ژاپن برابر با ۲ /۳۳۳ میلیارد دالر اعالم شده است. 
کشــورهای فرانســه و هند و آلمان از نظــر ارزش افزوده بخش 
ســاختمان در جایگاه سوم تا پنجم جای گرفته اند. در سال ۲۰۱۵ 
میالدی ارزش افزوده بخش ســاختمان در کشور آلمان معادل ۰۳ 

/۱۴۳ میلیارد دالر بود.
 طبق گزارش بانک جهانی ایران از نظر ســرانه ارزش افزوده بخش 
ساختمان در میان ۱۸۷ کشور دنیا در جایگاه ۱۱۱ قرار گرفته است 
و در ســال ۲۰۱۴ میالدی سرانه ارزش افزوده بخش ساختمان در 
کشور برابر با ۲۶ /۳۹۶ دالر بود. از نظر سرانه ارزش افزوده ایران 
شرایطی شبیه گرانادا و اندونزی و بلغارستان داشته است. در 
صدر فهرســت کشورهای دنیا از نظر ســرانه ارزش افزوده 

ساختمان موناکو قرار دارد.
در پایان باید گفت که ایران یکی از کشــورهای ثروتمند 
از نظــر منابع معدنی، نفــت و گاز طبیعــی در جهان 
اســت و یکی از صنعتی تریــن کشــورهای خاورمیانه 
محسوب می شود. این کشــور برای توسعه صنعت خود 
سرمایه گذاری های زیادی در سال های قبل انجام داده است 
که ســرعت رشد سرمایه گذاری ها در این حوزه و سرعت توسعه 
فعالیت هــای صنعتی به دلیل تحریم ها کم شــد ولی دولت 
تالش کرد با اســتفاده از منابع مالی داخلی بخش زیادی 
از این پروژه های اکتشافی و استخراجی را اجرا کند تا 

ایران از فضای صنعتی دنیا عقب نماند.
 حال با توجه به نیاز کشور به توسعه صنعتی و 
پتانسیل باالی رشد در این بخش می توان انتظار 
داشت با برداشته شدن تحریم ها و از سرگیری 
رابطــه اقتصــادی عادی ایران با کشــورهای 
صنعتی و توسعه یافته غربی، این کشور بتواند از 
سرمایه های خارجی و تکنولوژی های جدید در 
صنعت خود استفاده کند و دوباره شاهد شکوفایی 
بخش صنعت و معدن خود باشد. شکوفایی بخش 
صنعــت می تواند ایران را به قطب صنعتی خاورمیانه 
تبدیل کند و باعث رشد شاخص های اقتصادی و افزایش 

سطح رفاه مردم شود.
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این روایت زندگي داود شــیخلر، باغدار و صادرکننده است که در 
روســتاي »ُدرنیان رزن« زندگي مي کند و از زبان خودش روایت 

شده است. 
پدر و عموي من از کارگري شــروع کردند. عمو کارمند شــرکت 
مینو بــود. بعــد از مدتي خود را بــاز خرید کرد و بــا همکاری 
برادرهاوپسرعموها سال ۶۵ در تهران به صورت زیر زمینی مشغول 
تولید صنایع غذایی شدند با برند )درنیا( که بر گرفته شده ازمخفف 
نام روستای محل زندگیشان بود و در آمد حاصل از تولید را صرف 

خرید زمین کشاورزی در زادگاه خود می کردند.
 در ســال ۷۰ کارخانه را به  روســتای خود منتقل کردند و آن را 
توسعه دادند. درآن  مقطع درنیا وکیوان از مجموعه های شاخص 
استان همدان بودند. در سال ۸۱ بر اثر سانحه تصادف فوت شدند 
که از مدیران و گرداننــدگان اصلی کارخانه بودند به همین دلیل 
پــدر و عموها ثصمیم به تعطیلی کارخانه گرفتند و کشــاورزی را 

توسعه دادند. 
در  دهه ۸۰-۹۰ برای بارهای متوالی در زمینه کشت محصوالتی 
مانند: گندم، جو، یونجه، سیب زمینی کشاورز برتر ملی شدیم واز 
رئیس جمهورهای وقت لوح تقدیر دریافت کردیم، عضو کانون تولید 
کنندگان ســیب زمینی بذری هستیم و بذر وارداتی را تکثیر کرده 

و در اختیار کشاورزان داخلی وخارجی قرار می دهیم.
از همان ابتدای شــروع فعالیت کشــاورزی آب و 

مصرف بهینه جزء دغدغه های اصلی مجموعه 
ما بود و در ســال ۷۲ جــزء اولین مجموعه 
هایی بودیم که آبیاری مکانیزه را در مزرعه 
خود اجرا کردیم و در ســال ۸۴ بزرگترین 
مجری آبیاری تحت فشــار در کشور شدیم 

واز رئیس جمهور وقــت تقدیر نامه دریافت 
کردیم. 

در این ســال ها بــه مقدار زمین هاي کشــاورزي 
اضافه کردیم و در حال حاضر حدود ۲ هزار هکتار زمین 

داریم. البته قابل ذکر اســت که پدرم و عموها کل اراضی روســتا 
را بــدون اینکه آن زمان دوربین نقشه کشــی یــا امکانات خاصی 
باشد یکپارجه ســازی کردند وهمین امر باعث شد که روستای ما 
از روســتاهای پیش رو ومهم در تولید محصوالت کشاورزی باشد. 
۳۵ پســر عمو دارم که  همه با هم هســتیم، البته همه آنها پسر 
عمو نیســتند. همه فرزندان و نوه های پــدر بزرگم وعموی پدرم 
هستند که یا پســرعموی پدرم به حساب می آیند و یا از فرزندان 
آنها هستند. رمز موفقیت خانواده ما با هم بودن و همدلی وهمکاری 

بوده است.
* 3سال مردود شدم

من هم دوره ابتدایي را در روســتا خواندم و همیشه جزو شاگردان 
ممتاز بودم اما برای دوره راهنمایی به شــهر آمدم. روز اول مدرسه 
معلم سؤالي از من پرسید که نتوانستم جوابش را بدهم. که تنبیه 
بسیار سختی شدم همین باعث شد که کال از مدرسه بیزارشدم و 
به فکر انصراف از تحصیل افتادم ولی خانواده اجازه ترک تحصیل را 
به من نمی دادند. تا انکه سال اول دبیرستان با یکی از پسرعمو هایم 
همکالسی شــدم و تصمیم گرفتیم آنقدر مردود شویم تا خانواده 
بیخیال تحصیل ما شوند. من  با برنامه قبلي ۳ سال مردود شدم و 
پسرعمو ۴ سال. همین شد که پدرهایمان یک روز گفتند: دلمان 

مي خواست دکتر شوید که نشدید. حاال بیایید سر زمین کنار 
خودمان کار کنید. و سخت ترین سخت گیری ها را پدرم 

روی من انجام داد از نخود چیدن، کار روی تراکتور، 
بیل زدن، ســنگ جمع کردن و خالصه هرچی 
کار ســخت بود و حتی بعضــی اوقات باعث 
گریه من در خلوت خودم می شــد که همین 
ســخت گیری های پدرم که واقعاً بعد از چند 
سال قدرش را دانستم باعث شد من را بسازد.

بعد از آن مدرســه رفتم و رشــته  کامپیوتر را 

انتخاب کردم. در عرض یک ســال و نیم دیپلم گرفتم. درس هاي 
نظري را در مدرســه همدان پاس کــردم و عملي  ها را همزمان در 
شهر همدان، قزوین، زنجان و رامسر امتحان مي دادم. بعد از دیپلم 
تصمیم گرفتم بروم دانشگاه آزاد چون اغلب از خانواده های ثروتمند 
بوده و ایده  کارآفرینی داشــتند همین هم شــد از طریق یکی از 
دوســتانم با پرورش آشنا شدم و با هم پرورش قارچ انجام دادیم از 

طریق چند نفر از آنها هم با کار صادرات بیشتر آشنا شدم.
اولین رشته اي که در دانشگاه قبول شده بودم کامپیوتر بود و در آن 

بازه زمانی هر کسی کامپیوتر بلد بود جایگاه اجتماعی 
خوبی داشت و دید خوبی به این رشته 

بود دانشــگاه آزاد قزوین شروع 
دانشــگاه های خیلی  شد جز 
خوب بود و اســاتید با ســواد 
و ســختگیری داشت و خیلی 

از دانشــجوهای هــم دوره بــه دلیل 
مشروطی اخراج شدند ولی من به 
مشکلی  شبانه روزی  تالش  شــتم. دلیل  ندا

رشته عالقه اي ندارم و بعد مدتي بعد متوجه شدم اصاًل  به این 
از یک سال درس خواندن در رشته کشاورزی قبول شدم و تا مقطع 

کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد کرج درس خواندم.
در حین درس از طریق دوستان خوبی که در دماوند 
)قطب ســیب ایران( پیدا کرده بودم باغ سیب 
پایه مالینگ اجاره کردم و از این طریق کسب 
تجربه نمــودم مدتي بعد فکر کردم من همه 
نوع امکاناتي دارم چرا باغي به این شکل براي 

خودم نداشــته باشم. این شد که سال 
۹۲  با ۱۵ هکتــار احداث باغ 

شــروع کردم که البته برای 
شــروع کار بــا تجربه کمی 
که داشــتم ریســک بزرگی بود. 
مي خواســتم متفاوت از باغ هاي ســنتي 
کار کنم. درختان پایه MM۹ که ۲۲۰۰ 
نهال براي هر هکتار نیاز است و عملکرد 

۴ تا ۵ برابري نســبت به باغ هاي ســنتي 
دارد که اقتصادي ترین پایه دنیاست. من اگر 

تجربه االن را داشتم کل باغ را از این پایه احداث 
 M۷ می کردم. اما بخش دیگري از باغ را درختان پایه

و M۱۰۶ احداث کردیم که در هکتار ۱۱۰۰ اصله نهال نیاز است 
و عملکردي ۳ تا ۴ برابري نســبت به باغ هاي سنتي دارد. و مزیت 
دیگر این باغ این است که اگر تغذیه خوبی داشته باشد هر سال بار 
می دهد که اغلب باغ های سنتی یک سال در میان است و کل باغ 

را هم به آبیاری قطره ای تجهیز کردم.
آن زمان که آمدم رزن و خواســتم این بــاغ را در مزرعه خودمان 
احداث کنم همه مي گفتند، نمي شود  این همه هزینه کنی و بعد 

از مدتــي باید همــه را با اره ببري و بریــزي دور. اما بعد از اینکه 
مدیران جهاد کشاورزي اســتان باخبر شدند مرا حمایت کردند و 
گفتنــد ۳۵ هکتار دیگر احداث کن. که در نهایت باغ ســیب را به 

۵۵ هکتار رساندم. 
همه ارقام آن بازارپسند و مناسب صادرات است. سیب هاي عروس 

صورتي، فوجي، سیب سبز فرانسه، 
رنــگ  دو 

فرانســه، رد دلیشز و گلدن دلیشز انواع سیب هایي هستند که در 
این باغ کشت مي شود، که امسال مقدار برداشت سیب راضي کننده 
بود. ۱۰۰۰ تن برداشــت کردیم، که تــازه کار جمع آوري آن تمام 

شده و در حال انجام مقدمات کار برای صادرات هستیم.
* صادرات را با گوجه فرنگي شروع کردم

قبل از اینکه محصول سیب به بار بنشیند فکر پیدا کردن بازار بودم 
و تالش زیادي براي آن مي کردم. دوســتي در بندرعباس داشتم 
که قرار بود با یک هیــأت تجاري به عمان بروند. به من گفت اگر 
مي آیي تا هماهنــگ کنم و غرفه اي در آنجا بگیري. قبول کردم و 
رفتم. آن زمان ۲۵ سال داشتم، یعني ۷ سال پیش. سیب دماوند، 
ســیب زمیني که محصول خودمان بود و پســته براي نمونه به 
عمان بردم. آنجا با چند تاجر عماني آشنا شدم که در 

سري اول سفارش گوجه فرنگي دادند. 
براي پیدا کردن گوجه فرنگي زنگ زدم شیراز 
که قیمت هر کیلــو را ۱۱۰۰ تومان دادند. 
من هم بدون اینکه قرارداد ببندم با یکي از 
تاجرهــا قیمت را ۱۸۰۰ تومان تمام کردم. 
ایران گفتند گوجه فرنگي  برگشــتم  وقتي 
۳۵۰۰ تومان شده، حساب کردم ۳۵ میلیون 
تومان ســر یک کانتینر ضرر مي کردم. رفتم 
اصفهــان آنجا هم گفتند آخر برداشــت محصول 
است. برگشــتم و رفتم یزد، با کشاورزي صحبت کردم 
کــه گفت هرکیلو ۲۰۰۰ تومان. موضــوع را به مدیرعامل محترم 
اتحادیه گفتم که امیدوارم همه شــان موفق و پیروز باشند ایشان 
گفتند کیلویی چنــد بدهم ضرر نمی کنی گفتم هزار تومان گفت 
ببر هزار تومان. یک کانتینر گوجه خریدم. برای حمل با کشتی ها 
هماهنگ کرده بودم که متأسفانه وقتی بار رسید بندرعباس گفتن 
حرکت کشتی کنسل شده و مجبور شدم با را به بندر جاسک حمل 
کنم که به صورت تلفنی هماهنگ کرده بودم به محض رســیدن 
کانتینر بارگیری بشــه اما بعد از رسیدن بار صاحب لنج اجازه نداد 
بار من داخل لنج حمل بشه که  من هم مجبور شدم ۵ برابر 
پول کرایه بدهم تا او راضی شــود. چون برایم فقط صادر 
کردن مهم بود اگر ضرر مي کردم هم مشــکلي نداشتم 
و فقط برای من عمل به تعهــدم مهم بود در نهایت 
بار را به  دست عماني ها رســاندم. خیلي خوششان 
آمد مي گفتنــد خیلی وقت بود  کــه بار به این 
کیفیت خوبی وارد عمان نشده بود بعد از آن هم 
ســفارش هاي متعددي گرفتم. و از شهرهای 
مختلف سفارش آن را تهیه و صادر می کردم 
اعتبار زیادي کســب کرده بودم. حتي وزیر 
کشــاورزي عمان به من پیشنهاد داد که به 
من زمین کشــاورزي بدهند تــا فناوري را 
ببرم آنجا و کشاورزي کنم. سفارت ایران هم 

من سوار خودروی 

لوکس مي شوم اما 

مي آیم پشت تراکتور 

مي نشینم بیل هم 

مي زنم. براي من کار 

اصالً  عار نیست.
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اســتقبال زیادي کرد. اما هدف من صادرات محصول ســیب این 
باغ بود. 

قبل از به بار نشســتن باغ ســیب، با طرف عمانی تصمیم گرفتیم 
ثبت شرکت پخش مواد غذایی بزنیم و من نمایندگی شرکت های 
زیــادی را به عمــان بردم و بعد از مدتی این فکر به ســرم زد که 
چرا ایــن محصوالت با برنــد خودمان »درنیا« 

صادر نشــود و به خاطر عدم همکاری برخی از 
شرکت های ایرانی بعد از رسیدن محصول و جا افتادن در بازار با ما 

قطع همکاری کردند و آنها مستقیم با طرف عمانی کار می کنند.
* از استراليا برگشتم

به خاطر رزومه اي که داشتم از کشورهای مختلفی پذیرش گرفتم 
اما نمی رفتم اغلب دوســتان و آشــنایان می گفتنــد دیوانه ای که 
نمی روی اما باالخره سال ۹۵ برای مدتی به استرالیا مهاجرت کردم 
اما با خودم فکر کردم هر چقدر هم که در رفاه در این کشور زندگي 
کنم باالخره یک غریبه هستم. همین شد که تصمیم گرفتم برگردم 

ایران و تصمیم به راه اندازی یک صنایع تبدیلی گرفتم. 
آن زمان  با یک شــرکت لبنانی قصــد احداث کارخانه فرنچ فرایز 
ســیب زمینی را داشــتیم اما براي آن هرثانیه دو لیتر آب نیاز بود 
کــه به دلیل عدم تخصیص آب مورد نیــاز رفتند و در جای دیگر 

سرمایه گذاری کردند.
در آن ســال ۵ میلیارد تومان براي راه اندازي واحد صنایع تبدیلی 
نیاز بــود. تصمیم گرفتیم از بانک کشــاورزي وام بگیریم. گفتند 
۲ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان وام مي دهیــم. اما محل اجراي 
طرح را به عنوان وثیقه قبول نکردند. کارشناســان بانک زمین هاي 
کشاورزي را هم بسیار ارزان قیمت ارزیابي مي کردند. مجبور شدیم 
ملک شهري به عنوان وثیقه بگذاریم که گفتند ۵۰ درصد وام را پر 
مي کند. یک میلیارد هم در همان بانک داشــتیم و مي خواستیم 
براي اجراي طرح هزینه کنیم که به عنوان وثیقه گذاشتیم. اما در 
قسط اول ۶۰۰ میلیون تومان به ما پول دادند. بعد از آن هم تاکنون 
یــک میلیارد و نیم به ما پول داده اند و پیشــرفت فیزیکي فاز اول 
طرح را تا ۸۰ درصد پیش برده ایم. همین تأخیرها هم موجب شد 
تا نتوانیم طرح را در مدت زماني که تعیین کرده بودیم به سرانجام 
برســانیم. در صورتي که اگر همان یک میلیارد تومان را آن زمان 
هزینه مي کردیم به اندازه ۵ میلیارد تومان اآلن می شد تجهیزات 
بگیریــم اما االن برای راه اندازی کل طــرح ۴۰ میلیارد تومان نیاز 

است. 
حاال این را مي خواهم بگویم؛ ما یک باغدار قوي بودیم که مشکالت 
این چنینی برخوردیم، کســاني که توان مالي پایین تري دارند چه 

مشکالتي گریبان شان را مي گیرد؟
* کسي مانعم نمي شود

با اینکه از همه کوچکتر هســتم اما هر ایده اي بدهم همه اعضاي 
خانواده قبول مي کنند. شاید به این دلیل است که همه دیده اند هر 
کاري را که شروع کرده ام موفق بوده ام و خدارا شکر تا امروز مسیر 

را اشتباه نرفته ام که موجب بدبیني شود.
خانواده ام هــم هیچ وقت این طور نبوده اند کــه اگر بخواهم کاري 
انجام بدهم بگویند نمي شــود، اشتباه است و شروع کني بدبخت 

مي شوي... همیشه از من پشتیباني کرده و گفته اند شروع کن.
پدر من ۶۳ ســال ســن دارد ولي هنوز هم ۵ صبح از خواب بیدار 
مي شود و تا ۹ شــب کار مي کند. همه پسرعموها هم همین طور 

هستند و پابه پاي هم کار مي کنیم.
* شيره سيب ايده همسر پسر عمويم بود

شیره سیب ایده همسر پســرعمویم بود یک بار مقداري شیره به 
من داد که تســت کنم. من شیره دوســت ندارم و از خوردن آن 
امتناع کردم. اما اصرار کرد و من هم خوردم. این شــیره به قدري 
خوشمزه بود که من همانجا به او گفتم کمک مي کني تولید انبوه 
کنیم؟ او هم شــرایط را پرســید و اقدام کرد. با خانم هاي روستا 
صحبــت کرد و آنها هــم قبول کردند و ما به هر کســی به اندازه 
توانش ســیب می دهیم تا در خانه خودش شیره درست کند. 
ســیب هایي که به خاطر باد روي زمین مي ریزند یا 
بازارپسند نیستند آیگیری کرده و به زنان 
روستا می دهیم قابل ارایه به بازار 
و مناســب صادرات نیستند. 
آنهــا را جمع آوري مي کنیم و 
براي صنایــع تبدیلي به زنان 
روســتایي مي دهیم. مقدار تولید 
آن زیاد نیســت ولي مشــتریان 

ي  د یــا دارد. بــه خصــوص در مناطق ز
دانشگاهم شمال تهران که از طریق  دوران  همکالسی های 

بازاریابی شــده و به فروش می رسد و سبب اشتغال دوستانم نیز 
شده است.

ما فعاًل شیره، سرکه و باسلوق سیب درست مي کنیم که هم خیلي 
باکیفیت و هم خیلي خوشــمزه اند و مشتریان زیادي دارند. قصد 
دارم هروقت کارخانه صنایع تبدیلي را راه اندازي کردم همان شیوه 

تولید خانگي و کیفیت آن را حفظ کنم.
* بيشتر زندگيم تهران است

در حال حاضر بیشــتر تهران هستم و کار ساخت وساز با دوستانم 

انجام مي دهم. اما ایده هاي زیادي توي سرم دارم که پاي کار ندارم.
مــن مهمانان خارجي زیادي دارم که به روســتا مي برم. اغلب آنها 
زندگي روستایي را براي چند روز خیلي دوست دارند. ما مي توانیم 
در روســتا بومگردي ایجــاد کنیم و درآمد خیلي خوبي کســب 
کنیم. کاشــت گلمحمدي هم برایم خیلي جذاب است. ما چیزي 
از کاشــان کم نداریم. مخصوصاً اینکه این محصول کم آب بر است. 
مردم روستا در خانه و باغ هایشان مي توانند گلمحمدي بکارند و در 
فصل برداشت مراسمي برگزار کنیم و گردشگران زیادي را به آنجا 
جذب کنیم. همه اینها براي روســتا درآمد دارند و از عهده آن هم 

به خوبي برمي آییم. 
مثالً  مردمان روستاي کاج در قروه آینه و شمعدان تولید مي کنند 
که به تهران مي فرســتند. قیمت هر آینه و شمعدان در این روستا 
بســیار ناچیز است ولی در بازار تهران تا ده برابر قیمت فروش می 
رود اگر اینها ساماندهی شود و هیچ کس از بی پولی و بیکاری رنج 
نخواهد برد. یا در روستای نازخاتون فامنین هم کار ساخت قطعات 
ادوات کشاورزی را انجام می دهند و بیشتر قطعات را با بردن نمونه 

حتی اگر موجود نباشد می سازند.
به نظر من اگر پتانسیل همه روستاها و شهرها و استان ها استفاده 
درست بشود از هر استانی می توان به اندازه یک کشور درآمدزایی 

کرد و نیازی به فروش نفت برای تأمین کشور نداشت.
من از وقتي چشــم باز کرده ام پدرم داشته و مشکلي نداشته ایم اما 
اگر یک روزي همه این امکاناتي که امروز در اختیار دارم را از دست 
بدهم این ویژگي را در خودم مي بینم که از صفر و کارگري شــروع 
کنم و به جایي برســم و همه اینها را مدیون سختگیری های پدرم 

هستم که از من شخصیتی قوی و خود ساخته ساخت.
من االن سوار خودروی لوکس هم مي شوم اما مي آیم پشت تراکتور 

مي نشینم بیل هم مي زنم. براي من کار اصالً  عار نیست.
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شهرستان محل استقرارنوع تولیدنام مدیرنام واحد/شركت

همدانفني ومهندسيكولیوند پایش بهبود اهورا 

رزنشیمیایيرحمانياركان لوله همدان 

همدانچاپكشواديطراحان باستان

مجتمع قالي وگلیم فروزان 
كبورد آهنگفرشفروزان احسن 

همدانچرممهدي گازرانيكیف آرامیس 

همدانچرمپرویز موقر كفش آرمیتا

رزن الكتریكيشاهنجرینيرایان نیك 

مركز چاپ وبسته بندي) 
بهار چاپطاقتيهمدان لیبل (

همدانپزشكيساغرچیان ساغر فن پارس 

الكتریكي قمري سنجش نیرو 
بهار وفلزي

همدانفلزيخاوري ماشین برزگر 

همدانچاپگیتي چاپ گیتي 

بهار چرموثیقي كیف جوان 

رزن مبلسفید بري كلبه سبز مبتكر )بامبو چوب( 

همدانسفالشاهدوستياعظم شاهدوستي

نهاوندغذایي خزایي كشت وصنعت خزل نهاوند 

بهار غذایيحسین تركمنآریا شور هگمتانه) افاق ( 

همدانپوشاكموقرپوشاك دیبا 

تویسركانفلزينصرالهيصنعتگران تویسركان

بهار سلولزيعرفي یگانه دكور درخشان 

بهار غذایيخانم آقاجاني شادچین نگین خاورمیانه

تویسركان -نهاوندمبلسلیمان شرفي خوشه مبلو منبت 

بهار رسانهطاقتيكانون كار آفریني

بهار فلزيخاكساريالومنیوم صنعت بهاران

بهار فلزيباغستانيتیلكو صنعت غرب

بهار چیني بهداشتيجواد گرشاسبيچیني بهداشتي آگات 

بهار شیمیایياكبريرایش

بهار غذایيمحمدي خوش طعم الوند ) سارمس (

سید محمد فیلتر گنجینه - اناشید
بهار فیلترموسوي

رزن فلزيپیرويقطعه سازان شوكت

همدانلوله پلي اتیلنرجبيپایابسپار

همدانالكتریكيشفیع یاري دژپا 

بهار غذایي خانم رمضانيگراندیس 

بهار فلزيفلك دینهنر كمپرسور

بهار پوشاك كریمي  كردابادپوشاك پارسیان 

بهار فني مهندسي نعمتي رسپینا گرما ارشیا 

همداندارویيعزتي فراورده هاي گیاهي كرویا 

كبودر آهنگفلزي پاك فن بخار

بهار فلزيهراتيسیمین نورد 

كبودر آهنگفلزي زارعي فوالد راد

بهار غذایي ظهیرنیاشكوفه سحر 

همدانپزشكي امید صالحي نیكالوند پوش طب

همدانشیمیایيمشهوري  كیسه هاي پلي پروپیلن

بهار سفالحوتي  سارنگ آریایي

مالیر فلري پوشش كاران مالیر

همدانغذایيشیخي شركت گلبرگ 

كبودر آهنگشیمیایيسفید آبيشیمي معدني 

بهار فلزي شیري حدید سازه مقاوم الوند 

همدانفلزي عباسیان پرتو سازان 

همدانغذایي پیري خوش نوش 

بهار سفالاحمدپور پاپیروس

همدانجام شیشیه رنجبرهمكار شیشه 

بهار غذایي قند اركیده 

بهار سفال شاهدوستيمینا كاري شاهدوستي 

همدانفلزيیزديقطعه سازان سینا 

كبودر آهنگپوشاك  خوشه پوشاك كردآباد 

بهار فني مهندسي نجاري نجاري 

)همسان سازان جهاني(
mivariaبهار غذایيجهاني

بهار فلزيرابطي برش طالیي 

درب ضد كاظميتكسان درهگمتانه
بهار حریق 

بهار شوینده نور محمدیان آریا كوب الوند 

شریفیان - همدان ترانس 
همدانالكتریكيزارعي 

بهار فلزي ابراهیميالكترو صنعت پرند 
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فرودگاه تعطیل
سرمایه گذران را پر می دهد

شکوفه رنجبر
این ایام با هجمه هایی که تحریم ها بر شــاکله اقتصادی وارد کرده است استان 
هایی چون همدان که روزگاری در برخی از صنایع از جمله،کشــاورزی و چرم 
قطبیت داشــته اند می توانند ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاران خارجی 

فراهم کنند تا به حصول توسعه اقتصادی بینجامد.
بــا این حال همواره موانعی در این مســیر وجود دارد که قدرت رشــد اقتصاد 
تولیدکننــدگان همدانی را کاهش می دهد از بحث مالیات های کمر شــکن و 
ســودهای سرســام آور بانکی که بگذریم بحث داغ نداشتن فرودگاه که مسیر 
مــراودات اقتصادی را فراهم کند یکی از چالــش های اصلی اقتصاد همدان به 

شمار می رود.
موضوعی که بســیاری از صاحب نظران و تولیدکنندگان اقتصادی استان آن را 
عنوان و بر این باورند که یکی از علت های بی انگیزه بودن طرف های خارجی 
آنها برای ســفربه همدان و مالقات های اقتصادی نداشــتن پرواز های منظم و 

مشکل مراودات هوایی است.
از نگاه بیشتر آنان پروازها به نوعی مسیر را برای تعامالت بیشتر و ورود سرمایه 
گذاران بهتر در استان می تواند فراهم کند و معامالت پر ثمری را نصیب استانی 

کند که دغدغه توسعه اقتصادی را در خود دارد.
همدان برای جبران عقب ماندگی اقتصادی و تک محور شــدن اقتصادی که بر 
محور کشاورزی دوران دارد قطع به یقین نیاز به این برنامه پروازی منظم دارد.

اگرچه در مراحلی نســیمی از شروع پروازهای موقتی در این استان وزیدن می 
گیرد اما همچنان موسمی و موجی بودن تصمیمات برای برقراری پروازها سبب 
شده تا همدان توان میزبانی خود را در حداقل ها نتواند برای جذب سرمایه داران 

خارجی و حتی داخلی دیگر استان ها به کار گیرد.
تولیدکنندگان همدانی از مجموعه فرودگاه استان انتظاراتی دارند، این فرودگاه 
با وسعت خوب ایجاد شده و از امکانات ترابری مطلوب فارغ از کوهستانی بودن 
منطقه همچنین تجهیزات پیشرفته برخوردار است اما تنها به پروازهای موقتی 
تهران، کیش و مشــهد و بالعکس اکتفا کرده و بهــره وری الزم را ندارد که این 

پذیرفتنی نیست.
این در حالی اســت که فلســفه وجودی صنعت هوانوردی، رفع نیازمندی های 
جامعه اقتصادی اســت به همین تناســب نیز نیازهای این قشر افزایش یافته، 
حال باید بررسی کرد که آیا فرودگاه همدان با همه ظرفیت های موجود توانسته 
آنگونه که باید، در جهت رفع نیازمندی تولیدکنندگان و توسعه اقاصادی همدان 

عمل کند.
همدان، استانی غنی از امکانات است که  با وجود مردم خونگرم معنا پیدا کرده، 
باید رفاه آنان فراهم شــود و توسعه صنعت هوایی استان، یکی از کارهایی است 

که باید انجام شود.
بر این اســاس یکی از راهکارهای جذب ســرمایه گذار، فعالیت مستمر صنعت 
هوایی است که باید به آن توجه بیشتری شود، لذا رونق فرودگاه همدان، رونق 
و توســعه همه جانبه استان را در پی خواهد داشت و رضایت عمومی را تقویت 

خواهد کرد.

همدانشیمیایيمالمیرپودر اكباتان 

بهار الكتریكيفرجيپارس توان آزما

بهار فلزيمومنينوآوران صنعت بهاران ماندگار

بهار فلزي طاووسيپترو نیوار

همدانغذایيهوشیار نارین پودر

مالیر كشمشخوشهخوشه كشمش مالیر 

بهار غذایي تسلیميآذین بهپاك 

*شركت شهركها  شهرك 

دانش سالمت خوراك یاران 
كبودر آهنگغذایي ماهیسا

بهار   آب آفرین سیستم 

كبودر آهنگفلزي وكیليتیزرو پرش ماماهان 

همدانغذایي بسته بندي طلوع همدان

كبودر آهنگشیمیایي الوان ثابت 

همدانفلزي مسعودیان شیراشیان صنعت 

كبودر آهنگشیمیایيخضریان بهشت طالیي رنگارنگ 

رزن غذایيجعفري باتیس آرتا رزن 

تویسركان شیمیایيكامران كولیوندصنایع شیمیایي كامي كامران 

مالیر كاني غیر فلزيلك فروسیلیس غرب پارس 

همدانچرممحمدي دیبا چرم 

*رسانه رسانه 

همدانفلزي حسینيمخازن استیل 

*مشادره شریفي اشراف هگمتانه كیهان 

*مشاوره ارجي مانا صنعت مشاور آماري 

*  سمن ها

بهار پزشكيزارعي تن سان طب 

بهار سفال پور شعبانكیمیاي اللجین 

همداندارویي بادرنگ طب

چاپ بسته  بهمن هگمتان
همدانبندي 

همدانشیمیایي انصاريپرنده باران پارس 

بهار  سلیميخوشه سفال اللجین 

همدان جعفري كنترل گازاكباتان 
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شرکت آذين به پاک بهتر در سال   1397  به رياست عليرضا تسليمی 
در زمينه بسته بندی ادويه جات وپروتئين سويادر همدان تاسيس وآغاز به 
فعاليت کرد. اين شرکت توانسته است در اين راستا تعدادی از جوانان را به 
کار گرفته وبه صورت مستقيم وغير مستقيم تعداد زيادی نيرو را مشغول به 
کار نمايــد تا بتواند در چرخه اقتصادی کشــور به عنوان عضوی کوچک 
فعاليت نمايد. اين شرکت درســال1398 قادر به دريافت نشان استاندارد 

شده است
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سال های اخير عبارت حمايت از کاالی 
ايرانی را زياد شــنيده ايم و هميشه 
برای برخی از ما اين احساس بد ايجاد 
شده اســت که چرا بايد از کااليی که 
از کيفيت الزم برخوردار نيســتند و 
هستند  هم  خارجی  نمونه  از  گران تر 
را  کننده  توليد  گاهی  کنيم؟  حمايت 
به شکل يک کاله بردار تصور کرده ايم 
که قصد دارد سود بيشتری را کسب 
کند و همه محصوالت خودش را هم از 
توليد  ادعای  و فقط  وارد کرده  خارج 
داخل را دارد. پس چــرا بايد از اين 

توليد کننده حمايت کنيم؟
اصاًل اجــازه دهیــد اول از تولید صحبت 
کنیــم. بیشــتر زمانی را کــه کار کرده ام 
عموما در شــرکت های تولیدی بوده است 
و از نزدیــک با کاری که یک تولید کننده 
باید انجام دهد آشــنا هستم. تولید کننده 
فردی است که ارگانهای حکومتی از بانک 
گرفته تا کالنتری محل تالش می کنند که 
او نتواند کار کند. تولید کننده فردی است 

که تنها مانده و هر روز با انواع مشــکالتی 
که دولت و سیستم برای او بوجود می آورند 
باید دســت وپنجه نرم کند. امــا او باید با 
وجــود همه این مشــکالت بماند و تولید 
کنــد. از طرفــی واردات بی رویه اجناس 
ارزان قیمت عمومــا چینی هم بر حجم 
این مشــکالت اضافه می کند. خب اگر 
تولید  کننده ای موفق شود با وجود تمام 
این مشــکالت کاالیی تولید کند باید 
بتواند آن کاال را درســت عرضه کند و 
در رقابت با اجنــاس خارجی موفق به 
کسب سهمی از بازار شود. البته منظور 
از نوشتن سطور باال این نیست که باید 
به دلیل ســختی هایی که تولید کننده 
کشیده اســت حمایت شود. بلکه فقط 
برای روشن شــدن فرایند مشکل دار 

تولید بود.
اما حاال اجــازه دهید در مــورد کلمه 
حمایت صحبت کنیم. آیا حمایت یعنی 
اینکه بجای خرید یک کاالی با کیفیت 
برویم و چشم بسته کاالی تولید داخلی 

را بخریم؟ خیر. این طور نیســت. حمایت 
از تولید داخل یعنی کمک به صنعت 
کشور برای تولید کاالی با کیفیت. 
این حمایت در ســطوح مختلفی 
انجام می شود. مصرف کننده باید 
نظرات خــود را به گوش تولید 
کننده برســاند و برای اصالح 
کیفیت کاالی تولید شده تمام 
تالش خود را بکند. این تالش 
می تواند از ارســال پیشنهاد 
به تولید کننده شــروع شود 
و حتــی گزارش بــه مراجع 
ذیصــالح را نیــز می تــوان 
حمایــت از تولیــد داخــل 
ترین حمایت  اصلی  دانست. 
مصرف کننده از تولید داخل 
این است که نسبت به تولید 

داخل بی تفاوت نباشد.
امــا حمایت اصلــی از تولید 
داخلــی را باید دولــت انجام 
دهد. بایــد موانع تولید داخلی 

رفع شود و کال سیستم کشور برای تولید 
مناســب شــود. مهم ترین مشــکل تولید 
کننده عدم خرید مصرف کننده داخلی و 
یا نداشتن توانایی رقابت با کاالی خارجی 
نیست بلکه مهم ترین مشکل تولید کننده 
قوانین فشــل و قدیمی و فرایند های بیمار 
دولتی اســت. شــاید دولت برای حمایت 
از کاالی ایرانــی بجای خرید دســتوری 
کاالهای ســاخت داخل بهتــر بود در یک 
اقدام ســریع مشــکالت موجود بر سر راه 
تولید کننده را حل می کرد و تمام اولویت 
خود را برای تبدیل کردن فضای کشور به 

فضایی برای تولید می گذاشت.
بــه رغــم تمــام مشــکالت در راه تولید 
بســیاری از تولید کننده هــای داخلی هم 
کاالهای بســیار با کیفیتی تولید می کنند 
که مصرف کننده می تواند برای حمایت از 
تولید داخلی خود را مجاب به اســتفاده از 
آنها کند. این باید یادمان باشــد که دست 
آخر سرنوشت هر ملتی به دستان خود آن 

ملت است.

09183107030
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گروه صنعتی توليدی استيل 
با  درسال1392  سرکان  کاران 
هدف توليد اجاق گاز صفحه ای 
1000متر  مساحت  به  درفضايی 
فعاليــت خود را آغــاز کردو 
توانست در مدت زمان کوتاهی 
نشان اســتارندارد ايران را از 
وتحقيقات  اســتاندارد  اداره 
صنعتی ايران دريافت کند و با 
بهر گيری از مهندسان مجرب و 
جهت  ديده  آموزش  پرســنل 
با کيفيت  وارئه محصول  بهبود 
گام  مشــتری  رضايت  وجلب 
بردارد و پــا به عرصه رقابت با 
ساير محصوالت مشابه داخلی و 
سرويس  با  و  گذاشت  خارجی 
خدمــات پس از فــروش در 
خدمات  کشــورآماده  سراسر 
عزيزمان  هموطنان  به  رسانی 

است

آدرس دفتر:همدان-تویسرکان-بلوار اشرفی اصفهانی 
روبروی 24متری کارگر
تلفن: 08134928215
 تلفکس: 08134926021
مدیریت:رسول قلخانی همدان- 09188520065

گروه صنعتی تولیدی استیل کاران سرکان
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ــی از  ــدی عامل ــت مه ــا مدیری ــیا ب ــرکت زمردآس ش
ســال ۱۳۶۰در ابتــدا در قالــب کارخانــه یــخ ســازی آغــاز بــه 
فعالیــت نمــود و در ســال۱۳۷۵ بــا نــام تجــاری زمــرد آســیا 
در ایــران وشــرکت الزمــرد در کشــور دبــی در زمینــه 
ــد  ــت تولی ــه فعالی ــمش ادام ــدی کش ــته بن ــرآوری وبس ف

صادراتی را گسترش داد. 
ــر در  ــهر مالی ــدان ورودی ش ــع در می ــرکت واق ــن ش ای
ــع  ــع واق ــزار مترمرب ــی ۱۱ ه ــه مســاحت تقریب ــی ب زمین

ــت. ــده اس گردی
وتولیــدی  اداری  ســاختمان  دارای  فــوق  ملــک 
وآزمایشــگاه های مربوطــه مــی باشــد و ماشــین آالت بســته 
بنــدی کشــمش در بخشــی از ســالن هــا مســتقر مــی باشــد.

ایــن مجموعــه  و صادراتــی  تولیــدی  فعالیــت  ادامــه 
ــدی ماءالشــعیر  ــراوری وبســته بن درســال۱۳۸۳ مجــوز ف
وتــا  نمــوده  دریافــت  مربوطــه   خانــه  وزارت  از  را 
ســال۱۳۸۷با احــداث و واردات ماشــین آالت مربوطــه 
ونصــب و راه انــدازی آزمایشــی آنهــا ونهایتــا در۲۲بهمــن 
ــدی ماءالشــعیراز  ــرآوری وبســته بن ــاه۱۳۸۷ خطــوط ف م
ظــروف پــت وشیشــه ای در وزن هــای مختلــف مــورد 
ــا  ــی ب ــن مقطــع زمان ــت و در ای ــرار گرف ــرداری ق ــره ب به
حمایــت همــه جانبــه ی همــه ادارات ومســئولین ذی 
ــتاندارد  جهــت  ــر اس ــه و مه ــه اخــذ پروان ــق ب ــط موف رب
ــد  ــن واح ــت ای ــم و فعالی ــان گردیدی ــعیر تولیدیم ماءالش
ــد ویکتــوری وعرضه،اســتقبال و  ــا برن ــا آغــازی مثبــت ب ب
ــی  ــفانه در مقطع ــد. متاس ــه گردی ــازار مواج ــت ب درخواس
ــدم ورود  ــم وع ــل از تحری ــای حاص ــران ه ــر بح ــه خاط ب
مــواد اولیــه ولــوازم یدکــی و ماشــین آالت تکمیلــی 
مجموعــه بــا رکــود کاری مواجــه گردیــد امــا خوشــبختانه 
اکنــون مجــددا بــا حمایــت همــه جانبــه مســئولین ادارات 
ــازی ونصــب  ــه س ــا بهین ــتان توانســتیم ب ــتان وشهرس اس
ــه  ــای الزم ــت ه ــت موافق ــد و دریاف ــین آالت جدی ماش
ــرژی زا  ــوه وان ــواع آبمی ــد ان ــش تولید،تولی ــت افزای جه
ودیگــر نوشــیدنی هــای میــوه ای را بــه تولیــدات ایــن 

ــم. ــه کنی ــد اضاف واح
حمایــت  بــا  مقطــع  ایــن  در  ضمــن  در 
اســتاندارد  مســئولین  جانبــه  همــه 
مجــدد  تمدیــد  ضمــن  وشهرســتان  اســتان 
ودریافــت مجــوز ومهــر اســتاندارد حهــت 
واکنــون  پذیرفــت  انجــام  تولیــدات  ایــن 
مــواد  نســبی  ثبــات  منتظــر  مجــددا 
ــه  ــیم ک ــی باش ــازار م ــه در ب ــه الزم اولی
آغــاز  مجــددا  را  تولیدات وبهره بــرداری 

. ییــم نما
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»مرکز چاپ و بســته بندي همدان« 
بزرگ تریــن مرکــز چــاپ و بنگاه 
کارآفریني در غرب کشور زیرمجموعه 
روزنامه همدان پیام اســت که داراي 
خط تولید لیبل با مدرن ترین ماشین  

و تکنولوژي به روز اروپایي است. 
ایــن چاپخانه در آخرین دســتاورد 
خــود به چاپ هولوگــرام دیجیتالي 
براي   نخســتین بار در کشور دست 
یافته است. در این تکنولوژي مي توان 
تمام سطوح یک لیبل را )از انواع فیلم 
گرفته تا پشت چسب دار( به صورت 

هولوگرام و بدون کلیشــه و سیلندر 
چاپ کرد.

این چاپ امنیتي عالوه بر اینکه زیبایي 
منحصربه فــردي به محصول مي دهد 
و مشــتري را براي خرید کاال جذب 
مي کند مانع از تولیــد تقلبي کاالي 
بازار مي شــود. براساس  موردنظر در 
انجــام شــده، ۷۰ درصد  تحقیقات 
افرادي کــه کاال را مي بینند و برنامه 
قبلي براي خرید آن کاال نداشــتند، 

تمایل براي خرید پیدا مي کنند.
 این چاپخانــه داراي خطوط مختلف 
چاپ ۲۰۰ عنوان نشریات غرب کشور، 
ماشــین آالت و تجهیزات چاپ افست 
ورقي، واحــد لیتوگرافي و خط کامل 

صحافي اتوماتیک نیز است.
ســال هاي  هماننــد  پیام رســانه 
گذشــته این بار هــم مانند ۷ دوره 
گذشــته در نمایشــگاه بین المللي 
چاپ، بســته بندي و ماشــین آالت 

وابســته در تهــران حضــور یافته 
نمایشــگاه صنعت چاپ  این  است. 
و بســته بندی ایران از برند بیست 
و شش ســاله برخوردار است و در 
حال حاضر یکی از نمایشگاه بزرگ 

منطقه خاورمیانه محسوب می  شود.
هدف از هشتمین حضور »مرکز چاپ 
و بســته بندي همدان« در نمایشگاه 
بین المللي چاپ و بسته بندي تهران، 
منحصربه فرد  توانمندي هاي  معرفي 

اســتان، شناســایي بازارهاي جدید 
کار، کمک به توســعه و رونق فضاي 
کسب وکار استان، توجه به شعار سال 
و حضــور در جمع بــزرگان صنعت 

جاپ دنیاست.
»مرکز چاپ و بســته بندي همدان« 
۳۰ درصد از اقــالم چاپي خود را به 
دبي،  افغانســتان،  عراق،  کشورهاي 
ارمنســتان، روســیه، ترکیه و عمان 
صــادر مي کنــد و پیــش از این در 
نمایشــگاه هاي کشــورهاي نامبرده 

حضور یافته است. 

                ) يت سا (  www.hamedanpayam.com
) يميل ا (  info@hamedanpayam.com

لیتوگرافي و چاپ: پیام رسانه )همدان(
نشاني: همدان، خیابان مهدیه، روبروي 

دبیرستان شریعتي، ساختمان پیام

مدیر ویژه نامه: غزل اسالمی
صفحه آرا: سید صالح الدین حسینی

آذرماه 1398 صاحب امتياز و مدير مسئول:  نصرت ا... طاقتي احسن
سردبير:  ................................................. يدا... طاقتي احسن 

تلفن سردبير: ۰۹۱۸۳۱۵۱۴۳۷
تلفن:۳۸۲۶۴۴۳۳ - دورنگار: ۳۸۲۷۹۰۱۳ )۰۸۱(
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