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است استان  توســعه  محركه  موتور  صنعت 
  فيض ا... مظفرپور

 صنعت، كشــاورزى و گردشگرى ســه ضلع مثلث توسعه 
(پيشرفت) كشورها مى باشند. كه متناسب با امكانات و ظرفيت ها 
و اهداف كالن تعريف شده از طريق برنامه هاى آمايش سرزمين و 
برنامه هاى پنج ساله توسعه در هر كشورى به ترتيب اولويت بندى 

مى شوند.
يكى از اين اضالع محور توســعه در آن كشور قرار مى گيرد. و اين 
محور ســاير بخش هاى توسعه را نيز به همراه خود به حركت در 
مى آورد. در كشــور ما در طول صدل ســال اخير برنامه هاى بلند 
مدت و كوتاه مدت توســعه اى را در خود تجربه كرده است. و در 
طول اين مدت متناســب با ديدگاه برنامه ريزان، مسئوالن در هر 
برهه اى اولويت را به يكى از اين ســه ضلع اختصاص داده اند و به 
تبع همين برنامه ها و آمايش هاى ســرزمينى استان هاى مختلف 
كشور نيز در سال هاى گذشته متناسب با امكانات و ظرفيت هاى 
در اين سه نيست را به يكى از آنها و اختصاص داده اند. و پيشرفت 

آن دو ديگر را نيز وابسته به آن دانسته اند.
يك زمانى در كشور كشــاورزى محور توسعه بود كما اينكه بعد 

از انقالب امام راحل عظيم الشــأن (ره) همين ديدگاه را داشتند و 
كشاورزى را محور توسعه كشور مى دانستند.

و در برهه اى نيز صنعت شــده محور توسعه و البته گردشگرى 
نتوانســته جايگاه اصلى خود را در كشــور پيــدا كند و پا به 
پاى آن دو ضلع ديگر توســعه پيشــرفت هاى قابل مالحظه اى 

پيدا كند.
بعد از اتمام جنگ تحميلى مديريت توســعه گراى كشــور كه 
بيشــتر توسعه كشــورهاى غربى را الگوى پيشرفت كشور قرار 
داده بود به سمت توسعه صنعتى و پيشرفت و محوريت صنعت 
را برگزيــد. و در برهه هايى نيز به كشــاورزى توجه بيشــترى 
شــد و در زمانى كوتاه برخى مديران محوريت گردشــگرى را 

مطرح كردند.
ولى به نظر مى رســد ديدگاهى كه معتقد به توســعه متوازن 
يعنى توســعه همان معتقد بود بيشتر به واقعيت هاى الگوهاى 
پيشــرفت كشور توجه داشــته اند. و موفقيت هاى نسبى بيشتر 
نيز به دســت آورده اســت. زيرا كه توجه بيش از حد به يك 
بخش و غفلت از بخش هاى ديگر معموالً اشكاالت و مضراتى را 

براى كشــور داشته است كه از توسعه متوازن به دور افتاده ايم. 
كما اينكه در حال حاضر نيز بخش گردشــگرى به عنوان يك 
صنعت درآمدزا در ســطح جهان در كشور ما نتوانسته جايگاه 
واقعى خــود را پيدا كند و همچنان كميت آن لنگ اســت. و 
بايد پا به پاى صنعت و كشاورزى گردشگرى در كشور كه آثار 
جهانــى زيادى را در دل خود جاى داده حركت كند و خود را 
به آن دو بخش برســاند. و اين لزوم توجه بيشتر به اين بخش 

از طرف برنامه ريزان توسعه را مى طلبد.
در اســتان همدان نيز با توجه به ظرفيت هــاى با القوه اى كه در 
زمينه كشــاورزى و گردشگرى وجود دارد و بر اساس آمايش هاى 
ســرزمينى اين دو بخش بيشــتر مورد توجه بوده است. و بخش 
صنعت از عقب افتادگى هاى برخوردار است كه بايد با توجه بيشتر 
به آنها كشاورزى و گردشگرى استان را نيز به جايگاه واقعى خود 
برســانيم زيرا كه حركت كند بخش صنعت در استان خود مانعى 
در پيشــرفت بخش هاى كشاورزى و گردشگرى است لذا صنعت 
هماننــد يك موتور محركه بايد ديگر بخش هــا را به دنبال خود 

بكشد.
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معــاون امــور اقتصادي اســتاندار 
همدان با اشاره به اينكه انسجام خوبى در 
اســتان وجــود دارد، بيان كرد: اســتان 
همــدان كارگاه تــالش و كار شــده و 

پروژه هاي مختلفي فعال است.
ظاهر پورمجاهد با بيان اينكه هر هفته از 
واحدهاى توليدى استان بازديد مىكنيم، 
خاطرنشــان كرد: اعتقاد داريــم بايد به 
ديدن مديران واحدهاى توليدى برويم و 
از نزديك مسائل و مشكالت آنها را بررسى 

كنيم.
وى ادامــه داد: از ابتداى ســال تاكنون 
نزديك به 20 جلسه ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد در اســتان برگزار شده است، 
كه در اين جلســات مشكالت واحدهاي 
توليدي كه توســط كارشناســان بررسي 
شــده مورد بحث قرار گرفته  و مصوباتي 

داشته اند. 
پورمجاهــد گفت: آنچه كــه ما بايد براى 
رونق توليد در استان انجام بدهيم استفاده 
بيشــتر از نظر كارشناســان دستگاه هاى 

اجرايى است.
پورمجاهد با اشاره به سند راهبردي استان 
هم گفت: تدوين سند راهبردي استان به 
تفكيك شهرستان ها تهيه شده كه بخشي 
از ايــن برنامه به حوزه اشــتغال و توليد 
پروژه هايي  شهرستان ها  در  و  بازمي گردد 
تعريف شده كه به بخش هاي زيرساختي، 

توليد و اشتغال ياري خواهد رساند و اگر 
مديري ســد راه انجام امور و توسعه شود 
راه هايي مانند ارجاع به هيأت هاي تخلف 

وجود دارد كه اجرا خواهيم كرد.
وي افزود: در ســال 98 نمي شود با كسي 
تعارف داشت، باالخره در جنگ اقتصادي 

هستيم و همه بايد همراه باشند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استاندار همدان بيان كرد: در سند 
راهبردي ســهم اشتغال اســتان و ميزان 
سرمايه گذاري در ســه سال آينده در هر 

يك از شهرستان ها مشخص است.
وي با بيان اينكه بخشــي از اولويت هاي 
شهرســتان هاي  در  نيز  ســرمايه گذاري 
استان ذكر شــده اســت، ادامه داد: اين 
اولويت ها را مي توان اطالع رســاني كرد تا 
سرمايه گذار داخلي و خارجي براي شركت 

در آنها ترغيب شود.
وي با اشــاره به اينكه طرح هاي غيرفعال 
و نيمه فعال كه شرايط الزم را دارند احيا 
مي شوند، بيان كرد: ممكن است بخشي از 
طرح هاي راكد وقتي به صورت كارشناسي 
بررســي شوند، توجيه نداشــته باشند يا 
مديران واحدهاي صنعتي توان ادامه كار را 
نداشته باشند كه به اين افراد راهكارهايي 
مانند تنوع خط توليد يا ورود سرمايه گذار 
جديد ارائه مي شــود تا در گردونه توليد 

قرار گيرند.

 شهناز كرمى
طبــق برنامه ريزي هاي صورت گرفته در ســند 
راهبردي استان همدان 28 طرح را درنظر گرفته ايم كه 
تا ســال 1400 بــه  بهره برداري برســند و براي اينكه 
صنعت اســتان را روبه جلو ببريم بر احداث واحدهاي 
صنايــع تبديلي در حوزه معدن تمركــز كرده ايم، زيرا 
اســتان در اين بخش پتانســيل بااليي دارد و مي تواند 

ارزش افزوده زيادي داشته باشد.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام گفت: در مجموع 28 
واحد بزرگ را درنظر گرفته ايم تا در 3 ســال آينده به 
مرحله افتتاح برسانيم و آن را به عنوان عملكرد 3 ساله 

اين سازمان به استانداري ارائه كنيم.
حميدرضا متين ادامه داد: با وجود شــرايط اقتصادي 
نامناسب و محدوديت هايي كه براي واردات ماشين آالت 
داريم اما تعهد كرده ايم كه به طرح ها كمك كنيم تا به 

بهره برداري برسند.
وي دربــاره واحدهــاي غيرفعال هم گفــت: در حال 

پيگيري براي راه اندازي مجدد چند واحد تأثيرگذار هســتيم كه كيان كرد 
مالير، پارس شيمي تويسركان و 2 واحد فوالد مالير كه يكي از آنها به تازگي 

راه اندازي شده است، جزو آنها هستند.
وي در ادامه گفت: براي حل مشــكل ســاير واحدهاي توليدي و يا بهبود 
عملكرد آنها هفته اي يك بار جلســه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد برگزار 
مي شود و در مواقعي كه ببينيم الزم است در هفته دو جلسه برگزار مي شود 
و مــدام در حال رصد وضعيــت و رفع موانع واحدهايي هســتيم كه بروز 

مشكالت را اعالم مي كنند. 
وي در ادامــه اقدامات اين ســازمان در رابطه بــا واحدهاي توليدي گفت:  
بررســي واردات مواد اوليه، ثبت ســفارش ها و تخصيص ارز در دستور كار 
سازمان قرار دارد و امور مربوط به اين موارد را به طور ويژه پيگيري مي كنيم.

متين ادامه داد: براي واردات مواد اوليه با هيچ گونه مشــكلي مواجه نيستيم 
فقط برخي ها كه قصد دارند ماشــين آالت وارد كنند اگر مشابه داخلي آن 
وجود داشته باشد نمي توانيم كمك زيادي بكنيم. در بعضي موارد برخي ها 

معتقدند ماشــين آالت خارجي راندمــان باالتري دارند و 
اصرار به واردات آنها دارند كه در اين مورد ســخت گيري 

مي كنيم.
وي اعالم كرد كه از ابتداي اسفند سال 97 تاكنون هزارو 
540 ثبت ســفارش در همدان صورت گرفته كه تاكنون 
بيش از هزار و 300 مورد تأييد شده و 110 مورد مغايرت 
داشــته و تأييد نشده اســت و تعداد كم باقيمانده هم در 

مرحله انجام امور و پيگيري هاي الزم هستند.
متين بر ايجاد واحدهاي صنايع تبديلي معدني تأكيد كرد 
و گفت كه تالشمان اين است تا با ايجاد صنايع تبديلي در 
اين حوزه و ايجاد ارزش افزوده استان را از اين طريق جلو 
بريم. وي توضيح داد: استان در زمينه معدني ظرفيت هاي 
بااليي دارد، به طوري كه واحدهاي فروسيليس همدان در 
كشــور جزو ليدرها به حساب مي آيند و حرف براي گفتن 
دارند.متيــن ادامه داد: در بخش فــوالد و خوراكي مانند 
توليد روغــن و دارو نيز جايگاه خوبي در كشــور داريم، 
به طوري كه تويسركان با وجود چند واحد خوب داروسازي 

در حال تبديل شدن به قطب داروسازي است.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان از كمك هاى ويژه دولت در 
قالب تبصره 18 اشــاره و سهم اســتان را پنج هزار ميليارد ريال اعالم كرد 
كه در 3 بخش بازســازى و نوسازى ماشين آالت، احداث طرح هاى جديد و 
سرمايه در گردش به عنوان تسهيالت بانكى در متقاضيان پرداخت مى شود.

وى مديران و مســئوالن اســتان همدان را حامى و همراه توليدكنندگان 
دانســت و گفت: در روند صدور مجوز براى واحدهاى توليدى وقت كشــى 

نكرده و هيچ سخت گيرى نمي شود.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان:

مي شود فتتاح  ا بزرگ  واحد   28
■ توسعه صنايع تبديلي معدني در دستور كار است

معاون امور اقتصادي استاندار همدان:

ريم ندا تعارف  كســي  با  قتصادي  ا جنگ  در 
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اولويت اول شــركت شهرك هاي صنعتي رونق توليد و حل 
مشكالت حوزه صنعت است و در همين راستا به صورت هفتگي 
مشكالت توليدكنندگان بررســي مى شود، كه استاندار در ستاد 

تسهيل مصوباتي براي حل مشكالت مطرح شده ارائه مي دهد.
مدير عامل شركت شــهرك هاى صنعتى استان همدان، با بيان 
اينكــه براى همه واحدها و دســتگاه هاى اجرايــى برنامه اى در 
چشــم انداز 3 ساله تدوين شده تا بعد از گذشت 3 سال استان از 
شرايط فعلى به وضعيت مطلوبى برسد، گفت: شركت شهرك هاى 
صنعتــى در دو بخش ســخت افزارى و نرم افزارى صنايع فعاليت 

مى كند. 
محمدرضــا بادامــى طراحــى يك شــهرك صنعتــى، مطالعه 
امكان ســنجى، مكان يابــى، تملك زميــن و تغييــر كاربرى و 
تأمين زيرســاخت ها و معابر را از اقدامات ســخت افزارى شركت 
شــهرك هاى صنعتى معرفى كــرد و افزود: كليــه اقداماتى كه 
دســتگاه هاى خدماتى در يك شهر انجام مى دهند، ما خود بايد 

در شركت شهرك هاى صنعتى پياده كنيم. 
به گــزارش روابــط عمومي شــركت شــهرك هاي صنعتي 
برگــزارى  صنعتــى،  واحدهــاى  آمــوزش  وى  همــدان، 
كالس هاى آموزشــى با توجه به نياز شــهرك هاى صنعتى، 
اجــراى تورهاى صنعتى براى بازاريابــى، تبادل اطالعات با 
صنعتى،  واحدهاى  بهره ورى  شــناخت  و  ديگر  مجموعه هاى 
كنسرسيوم هاى  تشــكيل  كوچك،  صنايع  بازاريابى  به  كمك 
صندوق  صادرات،  مديريت  شــركت هاى  از  حمايت  صنعتى، 
وثايق  تأمين  بــراى  كوچك  صنايع  ســرمايه گذارى  ضمانت 
صنعتــى و مراكــز خدمات فنــاورى و كســب و كار براى 
مشــاوره بــه واحدهــاى صنعتــى در زمينه هــاى مختلف، 
مطالعه و شناســايى خوشــه هاى صنعتــى و انعقاد قرارداد 
بــا عامل خوشــه بــراى تكميــل فرآيند خوشــه صنعتى و 
شناســايى نيازهاى فناورانه واحدهاى صنعتى را از اقدامات 

نرم افزارى شركت شــهرك هاى صنعتى برشمرد. 
مدير عامل شــركت شهرك هاى صنعتى اســتان همدان با بيان 

اينكه خوشه عامل مطالعه و بازاريابى محصوالت خانگى و صنايع 
كوچــك را انجام مى دهد، عنوان كرد: چندين منطقه از اســتان 
همدان تقاضامحور هســتند و رونق خوبى در آنها برقرار اســت؛ 
مانند شــهرك صنعتى اللجين كه با اشــتغال بيش از 4 هزار و 

500 نفر فعال ترين شهرك صنعتى كشور به شمار مى آيد. 
 راه اندازى شهرك صنعتى سفال 2 در سالجارى 

بادامــى بيان كرد: در ســالجارى شــركت صنعتــى اللجين 2
با محوريت ســفال و سراميك راه اندازى مى شــود و با توجه به 
شناخت منطقه و پيش بينى هاى صورت گرفته 2 هزار شغل طى 

امسال و سال آينده در اين منطقه ايجاد خواهد شد. 
وى ايجاد واحد صنعتى قروه در گزين، توســعه شهرك صنعتى 
ماليــر 2 با محوريــت مبل و منبت، توســعه واحدهاى صنعتى 
فرســفج براى اســتقرار واحدهاى دارويى و احداث منطقه ويژه 
بــراى اســتقرار صنايع مبتنى بــر فناورى هاى برتــر را از ديگر 
برنامه هاى شــاخص شركت شــهرك هاى صنعتى در سال رونق 
توليد عنوان كرد و گفت كه عمليات اجرايى احداث منطقه ويژه 
براى اســتقرار صنايع مبتنى بــر فناورى هاى برتر از هفته آينده 

آغاز خواهد شد. 
مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان همدان اولويت اول 
شركت شــهرك هاي صنعتي را رونق توليد وحل مشكالت حوزه 

صنعت عنوان كرد.
بادامى با بيان اينكه در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با رياست 
استاندار به صورت هفتگى به مشكالت توليدكنندگان رسيدگى 
مى شــود، افزود: مديريت واحد صنعتــى، ارزش افزوده، بيمه و 

تأمين مواد اوليه از مشكالت صنايع كوچك استان است. 
وى مهمترين مشــكل واحدهاي توليدي در شهرك هاى صنعتى 
را ســرمايه در گردش دانســت و عنوان كرد: با توجه به شرايط 
موجود و افزايش قيمت ها واحدهاى صنعتى با سرمايه خود تنها 
مى توانند 30 درصد محصوالت چند ســال قبل را توليد كنند و 
اگر مى خواهند بازدهى معادل ســال هاى گذشته را داشته باشند 

بايد سرمايه خود را 3 برابر كنند.

 ايجاد200 هزار متر زير ساخت در شهرك ها و نواحي 
صنعتي 

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان همدان از از ايجاد 
200 هزار متر مربع جدول گذاري، زير ســازي و آسفالت معابر در 

شهرك ها و نواحي صنعتي استان همدان خبرداد.
بادامي گفت: در راســتاي ايجاد زير ساخت هاي الزم جهت رونق 
در شهرك هاي صنعتي از ابتداي سال 97 تاكنون 5500 ميليون 
ريال جــدول گــذاري، 24600 ميليون ريال زيرســازي معابر 
و 38500 ميليون ريال آســفالت در ســطح شهرك ها و نواحي 

صنعتي استان همدان اجرا شده است.
وي تأكيد كرد: مبلمان شــهري وزيبا سازي شهرك هاي صنعتي 
از اجزاي مهم جذب ســرمايه گذار اســت كه خوشبختانه تمامي 
شهرك ها و نواحي صنعتي استان همدان از سيما و منظر مناسب 

برخوردار شده است.
 بادامــي در خصوص حمايت از خوشــه هاي صنعتي نيز افزود: 
از ابتداي سال جاري خوشه كشــمش مالير و فرآيند توسعه اي 
خوشه چرم همدان هم دنبال مي شود كه برهمين اساس استان 
همدان در توسعه خوشه ها در كشور جزء استان هاي ممتاز است.

 افتتاح مركز تخصصي خدمات توسعه مبل ومنبت 
مدير عامل شــركت شهرك هاي صنعتي اســتان همدان پس از 
بازديد از ناحيه صنعتي اشــترمل و جيجانكــوه از افتتاح مركز 
تخصصي خدمات توســعه مبل ومنبت استان همدان در ناحيه 

صنعتي اشترمل همزمان با هفته دولت خبرداد. 
بادامي گفت: يكي از اهداف مهم شــركت شــهرك هاي صنعتي 
همدان در سال جاري تقويت خوشه هاي صنعتي به ويژه خوشه 

مبل ومنبت شهرستان هاي تويسركان، مالير و نهاوند است. 
وي افزود: مركز تحقيق، توســعه و آموزش خوشه صنعتي مبل 
و منبت اســتان با هدف عرضه مستقيم كاال، آموزش اصولي در 
زمينه توليدات صادرات محور، بازاريابي و حمايت از توليد كننده 
ايجاد شــده اســت و بعد از افتتاح به نمايشــگاه و آموزشگاه در 
زمينه توليــدات با كيفيت تبديل و در اختيــار متخصصان اين 

حوزه قرار مي گيرد.
بادامي تأكيد كرد: خوشــبختانه شهرستان تويسركان با داشتن 
5 شــهرك و ناحيه صنعتي در اســتان همدان از سرانه صنعتي 
مطلوبــي برخوردار اســت كــه اميدواريم با اســتقرار صنايع و 
واحدهاي توليدي تأثير گذار در اين شــهرك ها و نواحي صنعتي 
شاهد تحوالت مطلوبي در حوزه اشتغال پايدار در اين شهرستان 

باشيم.
 ناحيه صنعتي فامنين آماده پذيرش سرمايه گذار است
بادامي پــس از بازديد از ناحيه صنعتــي فامنين هم گفت: 
تمامي زير ســاخت هاي الزم جهت استقرار صنايع در ناحيه 
صنعتي فامنين فراهم شــده و آماده پذيرش ســرمايه گذار 

است.
وي افزود: ناحيه صنعتي فامنين با 50 هكتار وسعت و همچنين 
منطقه ويــژه اقتصادي جهــان آباد در آينــده اي نزديك نقش 
به ســزايي در پيشرفت شهرستان و اســتان خواهند داشت كه 
اميدواريــم با حضور و اســتقرار صنايع بزرگ و اثرگذار شــاهد 

پيشرفت منطقه و استان باشيم.
وي گفت: با تعامل بين شــركت شــهرك هاي صنعتي، سازمان 
صنعــت، معدن وتجــارت، خانه صنعت، معــدن وتجارت و اتاق 
بازگاني اســتان همدان مــي توان گام هاي موثري در راســتاي 

پيشرفت صنعت استان برداشت.
 بادامي در پايان يادآور شــد: با حمايت هاي استاندار محترم در 
حوزه صنعت به ويژه شــهرك ها و نواحــي صنعتي در آينده اي 
نزديك شــاهد پويايي و تحرك بيشتر صنعت استان و به تبع آن 

ايجاد اشتغال پايدار در اين حوزه خواهيم بود. 

مدير عامل شركت شهرك هاى صنعتى استان همدان تاكيد كرد

صنعتي  شهرك هاي  شركت  اولويت  صنعت  مشكالت  رفع 
■ مركز تخصصي خدمات توسعه مبل ومنبت مالير در هفته دولت افتتاح مي شود

■ عمليات اجرايى احداث منطقه ويژه براى استقرار صنايع مبتنى بر فناورى هاى برتر از هفته آينده آغاز مي شود
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رئيــس خانه صنعت و معدن اســتان همــدان با تبريك هفتــه صنعت و معدن 
گفت:همه ســاله در تقويم رسمى كشور دهم تيرماه به عنوان روز ملى صنعت و معدن 
نامگذارى شده است كه در اين روز كار آفرينان ،افراد پيشكسوت و صنعتگران در كنار 
مسئولين در قالب مراسمى دور هم جمع مى شوند ، كه موضوعات نظير تجليل از واحد 
هاى نمونه و  ســخنرانى و بيان موضوعات مربوطه در حوزه صنعت توســط نمايندگان 

توليد كنندگان جز برنامه هاى مهم  اين رويداد به شمار ميروند.
محمد رضا جعفرى خاطر نشــان كرد: در مراســم امســال نيز بيــش از 15 واحد 
صنعتــى وكارآفرين مــورد تجليل قــرار ميگيرند ،وى ادامه داد :مراســم روز ملى 
صنعــت و معدن در تاريخ دهم تير ماه به منظور معرفى واحدهاى نمونه كشــورى 
برگزار شــد كه ســه واحــد توليدى از همدان بــه نام هاى كشــت و صنعت خزل 
نهاوند،كنترل گاز اكباتان و ســيم و كابل همدان به عنوان واحد هاى برتر اســتانى 
حضور داشــتند كه در نهايت واحد توليدى كنترل گاز اكباتان به عنوان واحد نمونه 
كشــورى انتخاب شد.الزم به ذكر است معيار هاى انتخاب اين واحد ها بسيار دقيق 

و حساس است. 
 وى اضافه كرد :در مراســم روز ملى صنعت استان عالوه برا واحد ها و كار افرينان برتر 
از مديران و كارمندان بخش دولتى كه حمايت بســزايى از امر توليد نموده اند تجليل 

به عمل خواهد آمد.
ايــن مدير صنعتى در ادامه با بيان اينكه هــدف از نامگذارى اين روز احترام به جايگاه 
باارزش توليد كنندگان و كار آفرينان است افزود:توليد كنندگان جز كسانى هستند كه 
در خطوط مقدم جنگ اقتصادى در حال فعاليت ميباشــند و با تمام وجود با ســرمايه 
خود باعث رونق توليد و ايجاد اشــتغال شــده اند پس در نتيجه بايد در قبال از خود 

گذشتگى اين قشر  قدردان آنان باشيم.
جعفرى ابراز كرد: در  اين برهه از زمان مشــكالت بسيارى در عرصه صنعت وحود دارد 
كه اميدواريم با حمايت همه جانبه مسئولين و تالش و برنامه ريزى مناسب اين موارد 
به حداقل حالت ممكن كاهش پيدا كند تا شاهد رشد و شكوفايى توليد در همه جوانب 

بود ودر نهايت اشتغال براى جوانان استان خروجى ابن مباحث باشد.
رئيس خانه صنعت و معدن  خاطر نشــان كرد: خشك اجرا نمودن قوانين مربوطه يكى 
از مشــكالت اصلى پيشــرو صنعتگران اســت كه انتظار داريم با مساعدت همه جانبه 
مســئولين ،د انعطاف در اجرا جايگزين آن باشــد تا ديگر شــاهد تعطيلى هيچ واحد 
توليدى نباشــيم كه خوشبختانه در اين شرايط فعلى مسئولين و در راس آنان استاندار 

محترم استان هميشه در كنار صنعتگران بوده اند.
وى در پايــان خانه صنعت و معدن را جايگاهى امن براى انتقال مشــكالت واحد هاى 
خصوصى،توليد كنندگان و كار آفرينان دانســت و گفت:با حضور به موقع و تســلط و 
آگاهى از قوانين توســط اين قشر حواشى و مشــكالت حاكم بر فضاى توليد استان به 

حداقل خواهد رسيد .

رئيس خانه صنعت و معدن استان همدان:

صنعتى نمونه  واحــد   1 5 ز  ا تجليل 
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متن كامل بيانيه به اين شرح است:
به نام پروردگار صانع

ما تشــكلهاى فراگير صنعتى و معدنى بخش خصوصى كشور 
كه در محل سالن اجالس ســران به مناسبت دهم تير ماه 1398

سالروز بزرگداشت روز ملى صنعت و معدن گرد هم آمده ايم، اين 
روز ارزشــمند را بــه كليه همكاران و همســنگران تالشــگرمان، 
صنعتگــران و معدنكاران شــريف، اعــم از مديــران و كاركنان و 
كارگــران اين عرصــه اقتصادى و نيز مديران و دســت اندركاران 
دلســوز و خدوم مرتبط با كار و توليــد تبريك و تهنيت عرض مى 

نماييم.
فرصت با ارزش اين روز را به عنوان ســرفصلى نو براى هم انديشى 
و بازنگرى در كارنامه عملكرد گذشــته و برنامه هاى آتى مرتبط با 
صنعت و معدن كشــور غنيمت دانسته و بر اين باوريم در شرايطى 
كــه تحريم هــاى ناجوانمردانــه و ظالمانــه تحميلى بر كشــور، 
دشــواريهايى را براى هــم ميهنان عزيزمان و نيــز توليدكنندگان 
و فعاالن اقتصادى فراهم نموده اســت، مى بايســت براى غلبه بر 
فشــارها و كاستى ها، هوشمندانه تر و خستگى ناپذيرانه بينديشيم 
و بكوشيم. تحكيم پيوندهاى ملى بين آحاد ملت، دولت و نهادهاى 
حاكميتى و فعاالن اقتصادى از الزامات توفيق در اين عرصه است.

همانگونه كه در دوران دفاع مقــدس در برابر دژخيمان پايمردانه 
ايستاديم، در دوران 

جنــگ اقتصادى نيز آنچــه در توان داريم تقديــم ملت عزيزمان 
نمــوده و از عزت ايران و ايرانى حظانــت خواهيم كرد و البته اين 
مدعا را در ســال پيش و ساليان گذشته نيز به اثبات رسانده ايم و 
با لطف پروردگار در ايام پيش رو نيز با ســربلندى چنين خواهيم 

نمود.
آنچه كه در اين مســير اهميت دارد اين است كه جهادگران عرصه 
كار و توليد به عنوان ســربازان و ســرداران جنــگ اقتصادى مى 
بايست مورد حمايت همه جانبه و بى دريغ و قاطع قرار گيرند و نه 
تنها بايد اهتمام داشــت كه موانع و گرفتاريهاى داخلى، پشتيبانى 
از توليد را مختل نسازد، بلكه با عزمى راسخ چنان شود كه محيط 

كســب و كار بيش از گذشته مناسب تر و مساعدتر گردد.
خواســته هاى توليدكنندگان محترم در گذشته نيز در بيانيه هاى 
اعالمى از ســوى مجموعه تشكلهاى فعال اين بخش در روز صنعت 
و معدن طى 22 سال گذشته تبيين و اعالم گرديده است و موارد 
زير با اســتفاده از جمعبندى گزارشات و نظرات واصله از 
سوى فعاالن اقتصادى بخش خصوصى به عنوان اهم 
مشكالت و خواسته هاى بخش خصوصى جهت 

چاره جويى اعالم ميگردد:
1- تاميــن كافــى و به موقــع و توزيع 
عادالنــه نقدينگى مــورد نياز بخش 

توليد
و  بينــى  پيــش  غيرقابــل   -2
مواد  تأمين  بودن  ريزى  برنامه 
براى  كاالهــا  بــازار  و  اوليه 

ايرانى توليدكنندگان 
و  وضع  و  ثبــات  ايجاد   -3
و  قوانين  دقيــق  اجــراى 
تمامى  ســوى  از  مقررات 
اركان حاكميت، شناسايى 
و  دســتورالعملها  لغــو  و 
با  مغايــر  بخشــنامه هاى 
قوانيــن موجود و متناقض 
با يكديگر در دســتگاههاى 
مختلــف از جمله ســازمان 
امور مالياتى، ســازمان تأمين 

آنها. همانند  و  اجتماعى 
حوزه  در  ارزى  هاى  سياست   -4
مناسب  نيازمند  واردات  و  صادرات 
سازى اســت. تشــكيل بازار متشكل 

ارزى با پايبندى به الزامات آن جهت كشــف نرخ واقعى ارز، ثبات 
پول ملى و مديريت منابع ارزى موجود.

5- فراهــم آوردن محيــط مســاعد كســب و كار و تقويت بخش 
خصوصــى واقعى و حمايــت از توليدكننــدگان ايرانى و كاالهاى 
ســاخت ايران با اجراى تمام عيار قانون اجراى سياســتهاى اصل 
44، قانــون بهبود مســتمر محيط كســب و كار، قانون رفع موانع 
توليد، قانون حداكثر اســتفاده از توان توليدى و خدماتى كشــور 
و حمايــت از كاالى ايرانى و همانند آنها از ســوى تمامى نهادهاى 

حاكميتى.
6- تالش جدى از ســوى نهادهاى حاكميتى براى تقويت سرمايه 
هــاى اجتماعى و بــاز احياى اعتماد ملى با كمــك فعالين جامعه 
مدنى و مبارزه بى امان و همه جانبه با مفاســد ادارى و اقتصادى.

7- فراهــم كــردن زمينه هاى ثبــات اقتصــادى و اجتماعى براى 
تدوين اســتراتژى توســعه صنعتى و زمينه هاى سياسى اجراى آن 
با همكارى تشــكلهاى توليدى، كارشناسان اقتصادى و بخش هاى 

ذيربط و تصويب آن توسط مراجع قانونى.
8- ضرورت نــگاه آينده پژوهانه به بخش معدن كشــور و اجرايى 
كردن نقشــه ى راه معدن در جهت ارتقاى ســهم معدن و صنايع 

داخلى. ناخالص  توليد  در  معدنى 
9- ضــرورت ارتقاى كيفيت زندگى و معيشــت همه ى كارگران به 
عنوان ســرمايه هاى انسانى ارزشمند بخش صنعت و معدن كشور.

10- ضــرورت راه انــدازى اتاق هاى فكر با رويكــرد آينده نگرى با 
حضــور فعاالن بخش خصوصى و متوليان امر براى رفع مشــكالت 
و مديريــت بحرانهــاى احتمالى و طراحى ســاز وكار بســته هاى 

تصميم گيرى تســهيل گر با كمك بخش خصوصى.
11- پرهيز از هرگونه مداخالت دســتورى تعيين قيمت نهاده هاى 

توليد و محصوالت صنعتى، و حمايت از ســاز و كار نظام بازار.
12- ارتقاى سطح روابط كشور با ديگر كشورها با ارتقاى ديپلماسى 
اقتصادى و سياسى جهت تسهيل انتقال دانش، تكنولوژى و تأمين 

مــواد اوليه و فروش محصوالت صنعتى و معدنى.
13- زمينه ســازى بهبود فرآيندهاى تأميــن مالى بخش صنعت و 
معدن با تأكيد بر اســتفاده صحيح از منابع صندوق توســعه ملى و 

ظرفيتهاى بازار سرمايه و اصالح نظام بانكى.
14- تقويت نظام پاسخگويى، احياى شايسته ساالرى، شفاف سازى 
فرآيندها و نظامــات تصميم گيرى، ايجاد پنجره واحد در نهادهاى 

حكومتى مرتبط با صنعت و معدن جهت مقابله با فســاد.
15- ارتقــاى ضوابط زيســت محيطى در جهت رشــد و توســعه 
فعاليتهاى صنعتى پاك و غيرآالينده و اســتقرار واحدهاى صنعتى 

و معدنى در مناطق غير آســيب رسان به محيط زيست.

ــه اى  ــى در بياني ــش خصوص ــكل هاى بخ ــدادى از تش تع
كــه در مراســم روز ملــى صنعــت و معــدن قرائــت شــد، 15

ــد. درخواســت از دولــت مطــرح كردن
بخــش  تشــكل هاى  از  تعــدادى  مهــر،  گــزارش  بــه 
ــى صنعــت  ــه در مراســم روز مل ــه اى ك خصوصــى در بياني
ــرح  ــت مط ــت از دول ــد، 15 درخواس ــت ش ــدن قرائ و مع
ــد. ايجــاد ثبــات و وضــع و اجــراى دقيــق قوانيــن و  كردن
مقــررات از ســوى تمامــى اركان حاكميــت، شناســايى و لغو 
ــا قوانيــن موجــود  دســتورالعملها و بخشــنامه هاى مغايــر ب
و متناقــض بــا يكديگــر در دســتگاههاى مختلــف از جملــه 

ــود. ايــن درخواســت هــا ب

دولت ز  ا معدنى  و  صنعتى  تشــكل هاى  درخواست   15
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 نياز اســت صنعتگران اســتان از ظرفيت دانــش آموختگان 
دانشــگاه صنعت همدان در راستاى رونق توليد و پويايى و پيشرفت 

استان بهره بگيرند. 
در همين راســتا بايد گفت دانشگاه جوان صنعتى  همدان 2 هزار و 
200 فارغ التحصيل رشته هاى فنى مهندسى تربيت كرده و هم اكنون 
نيز 2 هزار و 200 دانشــجو در 8 رشته در حالى تحصيل هستند كه 
مى طلبد مسئوالن استان در كارهاى فنى مهندسى همچنين معدن 

از ظرفيت اين مهندسى جوان استفاده نمايند.
به گفته رئيس دانشــگاه صنعت استان همدان تنها 8 درصد معادن 
استان تخصصى استخراج شده اند و مابقى ظرفيت بسيار بااليى است 
كه در حالت سكون باقى مانده و نياز است دست اندركاران استان در 
انجام كارهاى مربوط به فنى مهندســى و همچنين ساخت تجهيزات 
دفاعى از ظرفيت دانشگاه صنعت بهره ببرند تا از جذب اين نيروهاى 
آموزش ديده درديگر اســتان هاى كشــور جلوگيرى شود چرا كه ما 
امروزه با عدم حلقه اتصال بين صنعت و دانشــگاه مواجه هســتيم و 

نمى توان بى اعتنا از كنار اين موضوع  مهم گذشت.
در باره ثروت  غنى هســته اى كشــور نيز بايــد بگوييم  ما جزء 5

كشــور برتر جهان در صنايع هسته اى هستيم  در حالى كه ما از اين 
ظرفيت استفاده چندانى نبرده ايم و نياز است مسئوالن مربوطه كشور 
دانشگاه را در كنار صنعت ببينند ، جوانان صنعتگر را بيش از اين باور 
كنند و مسئوليت هاى صنعتى كشور را به دست دانشجويان تحصيل 

كرده در دانشگاه هاى صنعت و معدن بدهند.
محمود نيلى  در اين باره به همدان پيام گفت: وظيفه ما تربيت نيروى 
انســانى متخصص است و دست اندركاران دانشگاه صنعت همدان كه 
يك دانشــگاه جوان وتخصصى اســت در طول سال كم فعاليت خود 
توانسته ايم از سال 85 تاكنون 2 هزار 200 فارغ التحصيل در 8 رشته 
فنى مهندســى تربيت كنيم و هم اكنون نيز 3 هزار و 200 دانشجو 
كارشناســى و كارشناسى ارشــد اين دانشگاه مشــغول به تحصيل 
هستند چرا كه رشته هاى دانشــگاه صنعت مجزا از رشته هاى ديگر 
دانشگاه ها است مانند مهندســى معدن و مهندسى پزشكى كه اين 
دانشجويان اميدهاى صنعتى آينده استان همدان هستند و مسئوالن 
ارشد استانى نبايد از كنار اين ظرفيت علمى و مهندسى و تكنولوژى 
اســتان بى اعتنا عبور كنند چرا كه همدان در مقوله صنعت بســيار 
ضعيف است و ما براى پيشبرد اهداف خود در دانشگاه صنعت همدان 

با صنايع و معادن همچنين وزارت دفاع تهران در تعامل هستيم.
 همدان ظرفيت اين را دارد كه براى ساخت قطعات و موارد مورد نياز 
از توان استادان و دانش آموختگان دانشگاه صنعت،  معدن بهره بگيرد 
همان گونه كه هم اكنون 50 درصد پروژه هاى اســتان را دانشجويان 
دوره هاى تكميلى انجام مى دهند مانند ســاخت قطعات شــركت ها، 

پس انتظار مى رود ايــن نيروها براى 
انجــام كارهاى تخصصــى مربوط به 

رشته خود در استان جذب شوند. 
 بــا وجــود اينكه همدان ششــمين 
اســتان معدنــى كشــور به شــمار 
دانشــگاه  فارغ التحصيالن  مــى رود 
صنعت همــدان در ديگر اســتان ها 
مشغول به توليد و كار هستند و اين 
ضعــف دســت اندركاران مربوطه در 
و  متخصص  كار  نيروى  از  بهره گيرى 
نشــان  را  غنى  معادن  از  بهره مندى 

مى دهد. 
 رئيس دانشــگاه صنعــت همدان از 
اســتان  صنعتگران  و  اجرايى  مديران 
پيشرفته  كشورهاى  مانند  به  خواست 
صنعتى از ظرفيت علمى دانشــگاه در 
اعتــالى صنعت همدان بهره بگيرند و 
اين را باور كنند كه اگر براى پيشرفت 
توليد و صنعت اســتان به دانشگاه ها 
رجــوع كنند همــدان به پيشــرفت 
غيرقابل باور مى رسد و ما در13 سال 
فعاليت دانشگاه صنعت همدان با 60
اســتاد عضو هيأت علمى و 60 استاد 
خوبى  پيشرفت هاى  به  حق التدريسى 
دست يافته ايم ودانشجويان ما به اين 

توفيقات رســيده اند كه در زمينه دفاعى در حوزه شناورهاى دريايى 
و زير دريايى كشــورهمكارى داشــته باشــند و اجراى اين پروژه 2

ميليارد تومان هزينه در بر دارد و مديران دانشــگاه  4 ســال پيش 
اقدام اساســى براى تعامل تنگاتنگ دانشگاه با صنعت را شروع كرده 
اند و براى تكميل اين حركت علمى توليدى هرساله نيز روز مهندس 
با حضور صنعتگران اســتان و برجسته هاى دانشگاهى كشور جشنى 
با عنوان (يك روز درهاى بازدانشــگاه بر روى صنعت )برگزار مى شود 
كه ماحصل اين جشن آشنايى صنتعگران با نيازهاى دانشگاه محقق 

مى شود .
در اين بين اســتخدام دانش آموختگان نيز مورد توجه قرار مى گيرد 
و در نهايــت تعامل قوى ترى بين دانشــجويان با صنعتگران و اتفاق 

مى افتد.
نيلى ضمن تشريح برنامه هاى مديران دانشگاه و تعامل با صنعتگران 
نيز عنوان كرد: از ســال 93 در  مقوله تعامــل علم و صنعت با اتاق 

بازرگانــى، صنايع غذايى، كارخانه بريل، شــركت ســحر در ارتباط 
هستيم و اينها به عنوان مشــاورين دانشگاه ضمن توصيه رشته هاى 
مورد نياز اســتان براى برنامه ريزى  و افزايش رشــته هاى دانشــگاه 

ياريگر ما هستند. 
نتيجه اين ارتباط قراردادى بوده كه دانشــجويان رشــته شيمى ما 
با شــركت ســحر انجام داده اند  دانش آموختگان مهندسى رباتيك 
قراردادهاى مختلفى را به نتيجه رســانده اند.در اينجا نياز است طرح 
يك روز درهاى باز دانشــگاه صنعت به روى صنعتگران را به 90 روز 

تبديل كنيم. 
چرا كه ما مركزى مانند دانشكده فن آورى نوين فرشچيان را با كمك 
بنياد علوم و هنر فرشچيان را در استان خود داريم كه پذيراى جوانان 
خالق، توانمند و اميدوار اســت  باشد كه نسل پويا ضمن تحصيل در 
اين دانشــكده بتوانند چرخ هاى صنعت اســتان همدان را به حركت 

درآورند.

رئيس دانشگاه صنعتى استان همدان:

دن ا د بها  و    گر ر  د صنعت  ونق  ر
ست ا موختگان  آ نش  دا به    
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فاران شيمى در سال 1390 داراى 17 نفر پرسنل و 1 محصول بود كه با تالش هاى صورت گرفته در حال حاضر، 250 نفر پرسنل، 21 محصول دارويى آماده مصرف و تعداد 14 ماده اوليه دارويى را در سبد محصوالت خود 
دارد. اين در حالى است كه پيشبينى مى شود، تعداد محصوالت آماده مصرف شركت داروسازى فاران شيمى تا انتهاى سال جارى به بيش از 25 قلم دارو برسد. 

دســتاوردهاي شــركت فاران شــيمي آن هم در مدت زمان نسبتاً كوتاهي حاصل تاكيد بر اهميت بخش تحقيق و توسعه و همچنين حمايت اين شركت از فعاليتهاي دانش بنيان و نيز مشاركت در پژوهش هاي بومي كشور 
بوده است. 

عالوه بر فعاليت در بازارهاى داخلى، محصوالت فاران شــيمى توانســته اند نظر بازارهاى جهانى را نيز به خود جلب نمايند به نحوى كه ميانگين صادرات محصوالت فاران شــيمى در 3 سال گذشته نزديك 1 ميليون دالر در 
سال بوده است.     

مهمترين زمينه فعاليت شركت داروسازى فاران شيمى به قرار زير است:
1. فرآورده هاى دارويى تحت كنترل،

2. داروهاى گروه درمانى سيستم تنفسى و عروقى از جمله داروى فارانتان (بوسنتان) و رزوواستاتين
3. ضد دردها از جمله داروهاى فاروكسى و استامينوفن كدئين

4. داروهاى بيمارى هاى كليوى از جمله محلول همودياليز اسيدى نوع 2

شــركت داروسازى فاران شيمى در ســال 1381 با هدف توليد دارو و مواد اوليه دارويى تاسيس شد. اين شركت در سال 1386 به گروه صنعتى گلرنگ پيوست و هم اكنون يكى از واحدهاى زير 
مجموعه سرمايه گذارى دارويى گلرنگ به شمار مى رود.

 شركت داروسازى فاران شيمى از جمله معدود شركت هايى است كه نه تنها توليدكننده فرآورده هاى دارويى آماده مصرف (FDF) مى باشد بلكه در توليد مواد اوليه دارويى (API) نيز به طور گسترده  
فعاليت ميكند. 

شيمى ران  فا روسازى  ا د شركت 

شيمى ران  فا
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 معدن تراورتن دينگله كهريز 5، در فاصله 18 كيلومتري شرق همدان  قرار دارد كه با برخوردارى از ويژگى خدادادى و به كار گيرى دانش فنى  گروه سنگ 
الياسى در امر توليد كوپ هاى  سنگ تراورتن فعاليت خود را از سال 88 آغاز نموده است. 

سنگ اين معدن داراى طيف رنگى شكالتى و كرم مى باشد كه به دو صورت موج دار و بى موج فرآورى مى گردد و به تمام نقاط كشور از جمله اصفهان، تهران، قم 
و ... ارسال مى شود.

مدير عامل  معدن دينگله كهريز  شماره 5 در گفت و گو با همدان پيام، با بيان اينكه كارم را به اميد سودآورى انجام نمى دهم، خاطر نشان كرد :كار را بايد نوعى تفريح 
بدانيم و به فكر سود نباشيم همين امر باعث ميشود بخش اعظمى از مشكالت حل شود.

محمد رضا الياسى ادامه داد :  با جذب جوانان متخصص و با انگيزه با رويكرد رونق توليد ميتوانيم شاهد بهبود شرايط اقتصادى جامعه باشيم. 
وى با بيان اينكه درحال حاضر 15 نفر در اين مجموعه مشغول به كار هستند اضافه كرد با راه اندازى خط برق مى توانيم شاهد اشتغال 35 نفر ديگر باشيم.

الياسى در پايان اظهار داشت در حال حاضر فروش محصوالت توليدى يكى از مشكالت پيشرو صنعتگران است كه با تبليغات و حمايت مسئولين ميتوانيم اين مورد 
را رفع كنيم.

مدير عامل معدن دينگله مهريز:

نمى دهم نجام  ا ورى  ســودآ ميد  ا به  ا  ر كارم 
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مركز تهيه و توزيع قطعات فوالدى،انواع 
سنگ شكن و تاسيسات شن و ماسه 

،كارخانه آسفالت و بچينگ

لوند  ا تنها در غرب كشور فوالد 

DM و ZZF مركز تهيه و توزيع انواع قطعات فوالدى ،ماشين آالت راه سازى و نمايندگى ناخن هاى

تلفن:32655226
تلفكس:32660637

تلفن همراه:09188112224 داوود لطيفى
آدرس:همدان خيابان خضريان شماره 238

ليست واحد هاى  برتر (صنعتى) :
1.شركت پايابسپار                                        
2.شركت توليدىْ صنعتى طراحان                     

3.آهن سيلسى آذرخش مالير
4. همبرگر محبوب نهاوند
5.فاران شيمى تويسركان

6.صبانور اسْدآباد
7.چينى بهداشتى آگات بهار

8.قطعه سازان رزن 
9.تيزرو پرش ماماهان كبودراهنگ

ليست واحد هاى  برتر (معدن) :
1.معدن امزاجرد

2.معدن دينگله كهريز
.پيشكسوت نمونه دكتر خسرو فخيم هاشمى شركت شيشه
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فاطمه السادات باب الحوائجى
 شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور با نام اوليه تامين 
مــواد اوليه فوالد صبانور به صورت شــركت ســهامى خاص 
تاسيس شــده و طى شــماره 129266 مورخ 28 اسفند ماه 
1375 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتى تهران به ثبت 

رسيده است. 
شــركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور (سهامى عام) درحال 
حاضر بزرگترين توليد كننده سنگ آهن ، كنسانتره وگندله در 
غرب و شمال غرب كشور مى باشد و يك شركت بورسى است 
كه در زمينه معادن ســنگ آهن و فرآورى كنسانتره و گندله  
فعاليت دارد. محصوالت توليدى اين شركت شامل سنگ آهن 
ريز دانه ( تا 10 ميليمتر ) و درشت دانه ( تا 10-25 ميليمتر 
) و كنسانتره سنگ آهن با عيار 67 درصد و گندله سنگ آهن 

با ميانگين عيار 66 درصد مى باشد.
طبق مصوبه مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام مورخ 10

ارديبهشــت ماه 1390 نوع شركت به سهامى عام تغيير يافته 
و مراتب در تاريخ 12 آبان ماه 1390 در اداره ثبت شركتها به 

ثبت رسيده است. 
نام شركت طى شماره 11029 مورخ 16 اسفند ماه 1390 در 
فهرست شركتهاى ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
درج گرديده همچنين سهام شركت از تاريخ 28 فروردين ماه 

1391 در بازار فرابورس عرضه عمومى شده است. 
طبــق گفته مدير عامل اين واحد توليدى با ســرمايه اوليه 500

ميليون ريال كار خود را آغــاز كرده كه طى تغييرات متوالى در 
نهايت  سال 1393به مبلغ 2936422 ميليون ريال رسيده است.

نام شــركت از " تامين مواد اوليه فوالد صبانور" به " توســعه 
معدنى و صنعتى صبانور" تغيير يافت . اين شــركت در تاريخ 
25 اسفند 1375 با موضوع فعاليت استخراج و بهره بردارى از 
معادن، خردايش، شستشو، دانه بندى، تغليظ، ذوب و فرآورى 
مــواد معدنى، واردات، صادرات، مشــاوره، ارائه خدمات فنى و 
مهندسى، سرمايه گذارى در ســاير شركت ها و موسسات به 
ثبت رسيد و فعاليت خود را از ابتداى سال 1376 آغاز نمود. 

مدير عامل ايــن واحد توليدى با بيان اينكــه، درحال حاضر 
شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور جزء واحدهاي تجاري 
فرعي شــركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي 
عام ) مي باشــد، اظهار داشت: درصد سهام صبانور به شركت 

توســعه معادن و فلزات ايران تعلق داردكه يكى از بزرگ ترين 
سهامدارهاى اصلى اين شركت، شركت فوالد مباركه و صندوق 

بازنشستگى فوالد است.
محمد كالنترى، افزود: مجموعه كارخانجات فرآورى ســنگ 
آهن شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور تشكل از كارخانه 
توليد كنسانتره سنگ آهن با ظرفيت ششصد هزار تن در سال 
و كارخانــه گندله ســازى با ظرفيت 550  هزار تن در ســال 
در منطقه چهاردولى شهرســتان اســدآباد مشغول به فعاليت 
مى باشد. وى تاكيد كرد: اين مجموعه با بهره گيرى از فعاليت 
240 نفر نيروى كارآزموده، متخصص و بومى توانسته با درآمد 
ســاليانه 4/000/000/000/000 ريال باعــث رونق اقتصادى 
و اشــتغال زايى فراوانى گرديده بر اين اســاس فروش شركت 
توســعه معدنى و صنعتى صبانور شــامل فروش دو محصول 

كنسانتره و گندله مى باشد.
مدير عامل ايــن واحد توليدى تاكيد كــرد: مطابق آيين نامه 
معامالت مصوب هيئت مديره شركت، كليه فروش محصوالت 
از طريــق مزايده عمومى ( انتشــار آگهــى در روزنامه دنياى 

اقتصاد) صورت مى پذيرد. 
كالنترى، گفــت: از ابتداى فعاليت تاكنون شــركت صبانور، 
فروش هاى درب معدن/ كارخانــه، فروش در محل انبار بندر 
امام خمينى(FOT)، فروش صادراتى به شــكل روى عرشــه 
 (CFR) و فروش در انبار بندر كشور چين (FOB) كشــتى

را تجربه نموده است.
وى عنوان كرد: در حال حاضر فروش محصول گندله اسد آباد 
همدان شــركت به شكل فروش درب كارخانه مذكور و فروش 
كنسانتره به شكل فروش درب كارخانه كردستان و فروش در 
انبار بندر امام خمينى (FOT) و به طور كامل به روش مزايده 

عمومى برگزار مى شود. 
وى با بيان اينكه اين شــركت داراى 3 معدن ســنگ آهن در 
اســتان هاى همدان و كردســتان اســت، عنوان كرد:  معدن 
باباعلى در استان همدان و دو معدن شهرك و گاللى در استان 
كردستان قرار گرفته اند كه ذخيره قطعى و احتمالى اين معادن 

به 150 ميليون تن مى رسد. 
بنــا بر گفته كالنتــرى، دو كارخانه كنسانتره ســازى يكى در 
شهرك به ظرفيت يك  ميليون و ديگرى در همدان به ظرفيت 
600 هزار تن از واحدهاى كنسانتره سازى   شركت صبانور است. 

مدير عامل ايــن واحد توليدى با بيان اينكــه، درحال حاضر 
شركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور جزء واحدهاي تجاري 
فرعي شــركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي 
عام ) مي باشــد، اظهار داشت: درصد سهام صبانور به شركت 

ميليون تن مى رسد. 15 به 
بنــا بر گفته كالنتــرى، دو كارخانه كنسانتره ســازى يكى در 
شهرك به ظرفيت يك  ميليون و ديگرى در همدان به ظرفيت 
هزار تن از واحدهاى كنسانتره سازى شركت صبانور است.  600

نور ديدصبا افق 
طال  گذارى  يه  سرما سمت  به   

كارخانه گندله ســازى اين شــركت نيز به ظرفيت 550 هزار تن مشغول به توليد است و عالوه بر 
اين، يك پروژه گندله ســازى در استان كردســتان به ظرفيت يك ميليون تن در دستور كار صبا 
نور قرار دارد كه پيمانكار و مشــاور آن انتخاب شــده و درصدد هستند تا در مدت 36 ماه آن را به 

بهره بردارى برسانند
 همچنين در نقشه عملكردى اين مجموعه يك واحد فوالدسازى در زنجيره فوالدسازى كردستان 
در حال راه اندازى اســت كه ظرفيت آن شــامل يك ميليون و 600 هزار تن آهن اســفنجى و 5. 

1ميليون تن فوالد است.
اين طرح ها با مشــاركت 44 درصدى سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى (ايميدرو)، 
20 درصدى شــركت توسعه معدنى و صنعتى صبانور، 20 درصدى كميته امداد امام خمينى و 16

درصدى بخش خصوصى به نام شركت كيميا معادن سپاهان در حال راه اندازى است. 
يكى از داليل ايجاد اين زنجيره فوالد، وجود ذخاير معدنى ســنگ آهن شــركت توسعه معدنى و 
صنعتى صبانور اســت. از اين رو، مواد اوليه زنجيره را مى تواند تامين كند و سهم 20 درصدى براى 

آن قائل شده اند.
نخســتين هدف و برنامه صبانور را كالنترى، شــروع جدى پروژه يك ميليون تنى گندله ســازى 
كردستان و در ادامه به ظرفيت رساندن واحدهاى كنسانتره سازى و گندله سازى هاى موجود اعالم 
مى كند كه در اين راســتا قصد دارند ظرفيت گندله ســازى را از 320 هزار تن به 500 هزار تن و 

كنسانتره سازى را از يك ميليون و 100 هزار تن به يك ميليون و 400 هزار تن برسانند. 
اين توليد كننده نمونه با بيان اينكه ، افزايش توليد معادن موجود را در دســت اقدام داريم، افزود: 
بيش از 2ميليون تن سنگ آهن را به 2.5 ميليون تن خواهيم رساند و هدف بعدى شركت، توسعه 

اكتشافات است. 
وى تاكيد كرد: هدف ســوم ما براى تحقق در امسال، تنوع بخشى به محصوالت شركت است و در 
اين راســتا قصد داريم به سمت توليد محصوالت ديگرى به غير از سنگ آهن پيش برويم. در اين 
زمينه توليد و اكتشــاف يك پهنه 1300 كيلومترى سرب و روى را در راور كرمان در دست اقدام 

داريم و به دنبال كارخانه فرآورى سرب و روى در اين منطقه هستيم.
كالنترى با بيان اينكه ســرمايه گذارى در حوزه طال را نيز جزو برنامه هاى خود قرار داده ايم، بيان 
كرد: در نهايت يكى از اهداف كلى شــركت صبانور اين است كه معادن موجود را به لحاظ رعايت 
استانداردهاى زيست محيطى به سمت معادن سبز در سطح كشور پيش ببرد. از اين رو، تمام اقدام ها 

و مطالعات در اين راستا در حال انجام است.
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طرحى نو در اقتصاد همدان 

نشد طراحان  جهش  مانع  تحريم ها 
شركت توليدى صنعتى طراحان روز صنعت را به تمام صنعتگران و همكاران تبريك عرض مى نمايد .

مديران واحد توليدى و صنعتى طراحان  از سال 
1360 شروع به فعاليت نمودند و اين واحد صنعتى در 
سال 1384در شهرك صنعتى بوعلى مستقر شد، ولى با 
وجود مشــكالت عديده اى كه همواره در مسير مردان 
جبهه اقتصاد قرار دارد دســت و پنجه نــرم م كرد و به 

توسعه خود در اين مسير پر فراز و نشيب ادامه داد.
 بنــا بر گفته مدير عامل اين واحد توليدى، بيش از 27
نفر زير چتــر حمايت بيمه اى طراحان قــرار دارد كه 
با تالش و پشــتكارى كه بــا مديريت صحيح و اصولى 
چاشنى شده توانســته در تمام دوران سخت تحريم و 
مشــكالت آن بدون حتى يك نفر تعديل نيرو  فعاليت 

خود را ادامه دهد.
محمد علــى خدابنده لو با بيان اينكــه تحريم ها نه تنها 
باعث كاهش روند فعاليتى ما نشــد بلكه در اين مدت 
نيروى كار جديــد نيز اضافــه كرديم،گغت: تحريم ها 
نتوانست مانع توســعه و جهش واحد توليدى طراحان 
شود اگرچه تاثيرات اين تحريم ها برپيكره اقتصاد وارد 
شد اما با مديريت و همدلى گروه طراحان موفق به طى 

مسير هدف گذارى خود شده است.
وى افزود: همكارى در جهت ســاخت قالب ها و توليد 
قطعات كنتور و رگالتور شــهرى شــركت كنترل گاز 
اكباتان در كنار، ســاخت قالب ها و توليد قطعات استپر 
موتور شركت سايدون صنعت آريا از جمله فعاليت هاى 

انجام شده اين واحد توليدى است.
وى بــا بيــان اينكه در جهت ســاخت قالب ها و توليد 
قطعات پتانســيومتر شركت شير آشــيان صنعت نيز 
طراحان فعاليت خوبى داشته است، بيان كرد:  همكارى 
و ســاخت قطعات جهت نيروگاه  شهيد مفتح همدان 
و همچنين ســاخت قطعات جهت شــركت شير پگاه  

همدان از عمده فعاليت هاى اين واحد توليد مى باشد.
وى افــزود: دولــت در جهت حمايــت از صنعتگران و 
توليدكنندگان بايد تسهيالت ارزان قيمت ارائه دهد، از 
طرفى ميزان تنفس براى بازپرداخت تسهيالت را بايد 
افزايش دهند چراكه يك ماه براى تنفس كافى نيست 
و توليدكننده نمى تواند معوقــات و بدهى هاى خود را 

پرداخت كند.
وى با بيــان اينكه بخش عمده مــواد اوليه واحدهاى 
توليدى از منابع داخلى تامين مى شــود، عنوان كرد: 
امروز ســرمايه در گردش واحدهــاى صنعتى به دليل 
افزايش بى رويــه مواد اوليه توليد داخل جوابگوى نياز 

توليد كنندگان نيست.
وى ماليات بر ارزش افزوده را يكى ديگر از مشــكالت 
واحدهــاى توليدى عنوان كرد و افزود: توليد كنندگان 
نبايد در تامين مواد اوليه خود در چندين نوبت ماليات 
بــر ارزش افزوده را پرداخت كنند و نياز اســت راهكار 

جديدى را در اين زمينه ارائه دهند.



14
ويژه صنعت، معدن و تجارت-تيرماه 1398 

فروش پايان معامله نيست آغاز يك تعهد است
صنعت  ر  پرچمدا ماماهــان  پرش  و  تيزر

ستان ا سازى  قطعه 
 نير احمدى

شــهرك صنعتى ويــان كبودراهنگ يكى از شــهرك هاى پررونق 
اســتان همدان اســت كه اكثر واحدهاى مســتقر در اين شهرك فعال 

هستند و نقش مهمى در اشتغال استان دارند.
يكى از اين واحدها شركت تعاونى هگمتان تيزرو پرش ماماهان مى باشد 
كه توليدقطعات موتور سيكلت ازجمله  باك بنزين ، زين ، گلگير عقب و 

جلو و... را با استفاده از تجهيزات پيشرفته در دست توليد  دارد.
رضا وكيلى مدير عامل تيزرو پــرش ماماهان در گفت وگو با همدان پيام 
اظهار داشت: اين شركت با سرمايه 200 ميليون تومان فعاليت خود را از 
فروردين 1394 آغاز نموده و در حال حاضر 70 نفر به صورت مستقيم و 
30 نفر به صورت غيرمستقيم مشغول به كار مى باشد كه اميد است اين 
تعداد با فراهم آوردن ظرفيت توليد بيشــتر و فروش چشمگير در آينده 

نزديك زمينه اشتغال 150 نفر مهيا شود.

وكيلــى افــزود: بــا موانــع و مشــكالتى كــه بــه لحــاظ كمبــود فضــاى 
ــت  ــت درياف ــى جه ــخت گيرانه بانك ــن س ــرمايه و قواني ــى، س فيزيك

تســهيالت بــراى تأميــن افزايــش توليــد بــه وجــود آمــده بــود بــا يــارى 
خــدا و پشــتكار، سخت كوشــى و تخصــص كارى كارگــران شــركت بــا 
ــوده و  ــادى كســب نم ــرفت هاى زي ــع پيش ــتن موان ــر گذاش پشــت س
بــا فــروش محصــوالت بــا كيفيــت در اقســا نقــاط كشــور و شــهرهاى 
كوچــك و از طرفــى صــدور قطعــات بــه كشــورهاى همســايه عــراق و 

افغانســتان و... رونــق توليــد را در كارخانــه افزايــش دهيــم. 
وكيلــى بــا بيــان اينكــه بزرگتريــن واحــد توليــد كننــده بــاك كشــور در 
كبودراهنــگ مشــغول بــه فعاليــت اســت گفــت: باتوجــه بــه بيانــات مقــام 
معظــم رهبــرى امســال ســال حمايــت از توليــد داخلــى و رونــق توليــد 
اســت حمايــت بيشــترى از جانــب مســيولين انتظــار ميــرود كــه در ايــن 
ــاك بنزيــن از  ــوى واردات ب ــا كيفيــت بتوانيــم  جل ــه  باتوليــدات ب زمين
كشــور چيــن راتــا حــدودى تعديــل نماييــم وبــه خــود كفايــى برســيم.

وكيلى تأكيد كرد: مشترى مدارى در اين شركت در اولويت اول مى باشد 
و قيمت تمام شده كاال تحت نظارت و كنترل بوده و توانسته با سود كمتر 

و فروش بيشتر توليدات را حفظ نمائيم.
وى اظهار داشــت: توليدات شركت در خصوص كيفيت كاال طبق نمونه 

استاندارد كشور ژاپن مى باشد و در داخل كشور توسط 4 مهندس خبره 
در زمينــه رنگ، فــرم غالب و طراحى قطعات كنتــرل و نظارت صورت 

مى گيرد. 
مديرعامل هگمتان تيزرو پرش ماماهان بيان كرد: توليدات شركت با نام 
برند كاير در سراسر كشور به صورت كلى و سفارشى به فروش مى رسد.
وى افزود: عالوه بر توليدات قطعات موتور ســيكلت اين شــركت توانايى 
ارتقاء توليد قطعات بيشــتر و قطعات خودرو با اشــتغالزايى وجود دارد 
كه با تأمين هزينه هاى مالى و فضاى بيشــتر و توجه مســئوالن محقق 

خواهد شد.
وى تعداد بيمه شدگان شركت تعاونى تيزرو پرش مامان را در سال گذشته 
41 نفر اعالم كرد و ادامه داد: امسال 20 نفر به تعداد بيمه شدگان شركت 

اضافه شده است.
وكيلــى گفت:ايــن شــركت بــا مجموعــه اى منســجم و عــزم راســخ بــا 
وجــود مشــكالت اقتصــادى توانســته در حــوزه صنعــت برتــر شــناخته 
ــادى كســب  ــاى زي ــت ه ــه اهدافــش موفقي ــراى رســيدن ب شــود و ب

نمايــد.
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