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

www.HamedanPayam.com ویـژه صنعت، معدن و تجارت

ن، سالن همایش اهی هتل باباطاره همدا
12 تیرماه 1398



2
ويژه صنعت، معدن و تجارت-تیرماه 1398 

است استان  توســعه  موتور محرکه  صنعت 
فیض ا... مظفرپور  "

 صنعت، کشــاورزی و گردشگری ســه ضلع مثلث توسعه 
)پیشرفت( کشورها می باشند. که متناسب با امکانات و ظرفیت ها 
و اهداف کالن تعریف شده از طریق برنامه های آمایش سرزمین و 
برنامه های پنج ساله توسعه در هر کشوری به ترتیب اولویت بندی 

می شوند.
یکی از این اضالع محور توســعه در آن کشور قرار می گیرد. و این 
محور ســایر بخش های توسعه را نیز به همراه خود به حرکت در 
می آورد. در کشــور ما در طول صدل ســال اخیر برنامه های بلند 
مدت و کوتاه مدت توســعه ای را در خود تجربه کرده است. و در 
طول این مدت متناســب با دیدگاه برنامه ریزان، مسئوالن در هر 
برهه ای اولویت را به یکی از این ســه ضلع اختصاص داده اند و به 
تبع همین برنامه ها و آمایش های ســرزمینی استان های مختلف 
کشور نیز در سال های گذشته متناسب با امکانات و ظرفیت های 
در این سه نیست را به یکی از آنها و اختصاص داده اند. و پیشرفت 

آن دو دیگر را نیز وابسته به آن دانسته اند.
یک زمانی در کشور کشــاورزی محور توسعه بود کما اینکه بعد 

از انقالب امام راحل عظیم الشــأن )ره( همین دیدگاه را داشتند و 
کشاورزی را محور توسعه کشور می دانستند.

و در برهه ای نیز صنعت شــده محور توسعه و البته گردشگری 
نتوانســته جایگاه اصلی خود را در کشــور پیــدا کند و پا به 
پای آن دو ضلع دیگر توســعه پیشــرفت های قابل مالحظه ای 

پیدا کند.
بعد از اتمام جنگ تحمیلی مدیریت توســعه گرای کشــور که 
بیشــتر توسعه کشــورهای غربی را الگوی پیشرفت کشور قرار 
داده بود به سمت توسعه صنعتی و پیشرفت و محوریت صنعت 
را برگزیــد. و در برهه هایی نیز به کشــاورزی توجه بیشــتری 
شــد و در زمانی کوتاه برخی مدیران محوریت گردشــگری را 

مطرح کردند.
ولی به نظر می رســد دیدگاهی که معتقد به توســعه متوازن 
یعنی توســعه همان معتقد بود بیشتر به واقعیت های الگوهای 
پیشــرفت کشور توجه داشــته اند. و موفقیت های نسبی بیشتر 
نیز به دســت آورده اســت. زیرا که توجه بیش از حد به یک 
بخش و غفلت از بخش های دیگر معموالً اشکاالت و مضراتی را 

برای کشــور داشته است که از توسعه متوازن به دور افتاده ایم. 
کما اینکه در حال حاضر نیز بخش گردشــگری به عنوان یک 
صنعت درآمدزا در ســطح جهان در کشور ما نتوانسته جایگاه 
واقعی خــود را پیدا کند و همچنان کمیت آن لنگ اســت. و 
باید پا به پای صنعت و کشاورزی گردشگری در کشور که آثار 
جهانــی زیادی را در دل خود جای داده حرکت کند و خود را 
به آن دو بخش برســاند. و این لزوم توجه بیشتر به این بخش 

از طرف برنامه ریزان توسعه را می طلبد.
در اســتان همدان نیز با توجه به ظرفیت هــای با القوه ای که در 
زمینه کشــاورزی و گردشگری وجود دارد و بر اساس آمایش های 
ســرزمینی این دو بخش بیشــتر مورد توجه بوده است. و بخش 
صنعت از عقب افتادگی های برخوردار است که باید با توجه بیشتر 
به آنها کشاورزی و گردشگری استان را نیز به جایگاه واقعی خود 
برســانیم زیرا که حرکت کند بخش صنعت در استان خود مانعی 
در پیشــرفت بخش های کشاورزی و گردشگری است لذا صنعت 
هماننــد یک موتور محرکه باید دیگر بخش هــا را به دنبال خود 

بکشد.
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معــاون امــور اقتصادي اســتاندار 
همدان با اشاره به اینکه انسجام خوبی در 
اســتان وجــود دارد، بیان کرد: اســتان 
همــدان کارگاه تــالش و کار شــده و 

پروژه هاي مختلفي فعال است.
ظاهر پورمجاهد با بیان اینکه هر هفته از 
واحدهای تولیدی استان بازدید می کنیم، 
خاطرنشــان کرد: اعتقاد داریــم باید به 
دیدن مدیران واحدهای تولیدی برویم و 
از نزدیک مسائل و مشکالت آنها را بررسی 

کنیم.
وی ادامــه داد: از ابتدای ســال تاکنون 
نزدیک به 20 جلسه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید در اســتان برگزار شده است، 
که در این جلســات مشکالت واحدهاي 
تولیدي که توســط کارشناســان بررسي 
شــده مورد بحث قرار گرفته  و مصوباتي 

داشته اند. 
پورمجاهــد گفت: آنچه کــه ما باید برای 
رونق تولید در استان انجام بدهیم استفاده 
بیشــتر از نظر کارشناســان دستگاه های 

اجرایی است.
پورمجاهد با اشاره به سند راهبردي استان 
هم گفت: تدوین سند راهبردي استان به 
تفکیک شهرستان ها تهیه شده که بخشي 
از ایــن برنامه به حوزه اشــتغال و تولید 
پروژه هایي  بازمي گردد و در شهرستان ها 
تعریف شده که به بخش هاي زیرساختي، 

تولید و اشتغال یاري خواهد رساند و اگر 
مدیري ســد راه انجام امور و توسعه شود 
راه هایي مانند ارجاع به هیأت هاي تخلف 

وجود دارد که اجرا خواهیم کرد.
وي افزود: در ســال 98 نمي شود با کسي 
تعارف داشت، باالخره در جنگ اقتصادي 

هستیم و همه باید همراه باشند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منابع استاندار همدان بیان کرد: در سند 
راهبردي ســهم اشتغال اســتان و میزان 
سرمایه گذاري در ســه سال آینده در هر 

یک از شهرستان ها مشخص است.
وي با بیان اینکه بخشــي از اولویت هاي 
شهرســتان هاي  در  نیز  ســرمایه گذاري 
استان ذکر شــده اســت، ادامه داد: این 
اولویت ها را مي توان اطالع رســاني کرد تا 
سرمایه گذار داخلي و خارجي براي شرکت 

در آنها ترغیب شود.
وي با اشــاره به اینکه طرح هاي غیرفعال 
و نیمه فعال که شرایط الزم را دارند احیا 
مي شوند، بیان کرد: ممکن است بخشي از 
طرح هاي راکد وقتي به صورت کارشناسي 
بررســي شوند، توجیه نداشــته باشند یا 
مدیران واحدهاي صنعتي توان ادامه کار را 
نداشته باشند که به این افراد راهکارهایي 
مانند تنوع خط تولید یا ورود سرمایه گذار 
جدید ارائه مي شــود تا در گردونه تولید 

قرار گیرند.

شهناز کرمی "
طبــق برنامه ریزي هاي صورت گرفته در ســند 
راهبردي استان همدان 28 طرح را درنظر گرفته ایم که 
تا ســال 1400 بــه  بهره برداري برســند و براي اینکه 
صنعت اســتان را روبه جلو ببریم بر احداث واحدهاي 
صنایــع تبدیلي در حوزه معدن تمرکــز کرده ایم، زیرا 
اســتان در این بخش پتانســیل باالیي دارد و مي تواند 

ارزش افزوده زیادي داشته باشد.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان 
در گفت وگو با خبرنگار همدان پیام گفت: در مجموع 28 
واحد بزرگ را درنظر گرفته ایم تا در 3 ســال آینده به 
مرحله افتتاح برسانیم و آن را به عنوان عملکرد 3 ساله 

این سازمان به استانداري ارائه کنیم.
حمیدرضا متین ادامه داد: با وجود شــرایط اقتصادي 
نامناسب و محدودیت هایي که براي واردات ماشین آالت 
داریم اما تعهد کرده ایم که به طرح ها کمک کنیم تا به 

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

پیگیري براي راه اندازي مجدد چند واحد تأثیرگذار هســتیم که کیان کرد 
مالیر، پارس شیمي تویسرکان و 2 واحد فوالد مالیر که یکي از آنها به تازگي 

راه اندازي شده است، جزو آنها هستند.
وي در ادامه گفت: براي حل مشــکل ســایر واحدهاي تولیدي و یا بهبود 
عملکرد آنها هفته اي یک بار جلســه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار 
مي شود و در مواقعي که ببینیم الزم است در هفته دو جلسه برگزار مي شود 
و مــدام در حال رصد وضعیــت و رفع موانع واحدهایي هســتیم که بروز 

مشکالت را اعالم مي کنند. 
وي در ادامــه اقدامات این ســازمان در رابطه بــا واحدهاي تولیدي گفت:  
بررســي واردات مواد اولیه، ثبت ســفارش ها و تخصیص ارز در دستور کار 
سازمان قرار دارد و امور مربوط به این موارد را به طور ویژه پیگیري مي کنیم.

متین ادامه داد: براي واردات مواد اولیه با هیچ گونه مشــکلي مواجه نیستیم 
فقط برخي ها که قصد دارند ماشــین آالت وارد کنند اگر مشابه داخلي آن 
وجود داشته باشد نمي توانیم کمک زیادي بکنیم. در بعضي موارد برخي ها 

معتقدند ماشــین آالت خارجي راندمــان باالتري دارند و 
اصرار به واردات آنها دارند که در این مورد ســخت گیري 

مي کنیم.
وي اعالم کرد که از ابتداي اسفند سال 97 تاکنون هزارو 
540 ثبت ســفارش در همدان صورت گرفته که تاکنون 
بیش از هزار و 300 مورد تأیید شده و 110 مورد مغایرت 
داشــته و تأیید نشده اســت و تعداد کم باقیمانده هم در 

مرحله انجام امور و پیگیري هاي الزم هستند.
متین بر ایجاد واحدهاي صنایع تبدیلي معدني تأکید کرد 
و گفت که تالشمان این است تا با ایجاد صنایع تبدیلي در 
این حوزه و ایجاد ارزش افزوده استان را از این طریق جلو 
بریم. وي توضیح داد: استان در زمینه معدني ظرفیت هاي 
باالیي دارد، به طوري که واحدهاي فروسیلیس همدان در 
کشــور جزو لیدرها به حساب مي آیند و حرف براي گفتن 
دارند.متیــن ادامه داد: در بخش فــوالد و خوراکي مانند 
تولید روغــن و دارو نیز جایگاه خوبي در کشــور داریم، 
به طوري که تویسرکان با وجود چند واحد خوب داروسازي 

در حال تبدیل شدن به قطب داروسازي است.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت همدان از کمک های ویژه دولت در 
قالب تبصره 18 اشــاره و سهم اســتان را پنج هزار میلیارد ریال اعالم کرد 
که در 3 بخش بازســازی و نوسازی ماشین آالت، احداث طرح های جدید و 
سرمایه در گردش به عنوان تسهیالت بانکی در متقاضیان پرداخت می شود.

وی مدیران و مســئوالن اســتان همدان را حامی و همراه تولیدکنندگان 
دانســت و گفت: در روند صدور مجوز برای واحدهای تولیدی وقت کشــی 

نکرده و هیچ سخت گیری نمي شود.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان:

مي شود فتتاح  ا بزرگ  واحد   28
■ توسعه صنایع تبدیلي معدني در دستور کار است

معاون امور اقتصادي استاندار همدان:

ريم ندا تعارف  کســي  با  قتصادي  ا جنگ  در 
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اولویت اول شــرکت شهرك هاي صنعتي رونق تولید و حل 
مشکالت حوزه صنعت است و در همین راستا به صورت هفتگي 
مشکالت تولیدکنندگان بررســي می شود، که استاندار در ستاد 

تسهیل مصوباتي براي حل مشکالت مطرح شده ارائه مي دهد.
مدیر عامل شرکت شــهرك های صنعتی استان همدان، با بیان 
اینکــه برای همه واحدها و دســتگاه های اجرایــی برنامه ای در 
چشــم انداز 3 ساله تدوین شده تا بعد از گذشت 3 سال استان از 
شرایط فعلی به وضعیت مطلوبی برسد، گفت: شرکت شهرك های 
صنعتــی در دو بخش ســخت افزاری و نرم افزاری صنایع فعالیت 

می کند. 
محمدرضــا بادامــی طراحــی یک شــهرك صنعتــی، مطالعه 
امکان ســنجی، مکان یابــی، تملک زمیــن و تغییــر کاربری و 
تأمین زیرســاخت ها و معابر را از اقدامات ســخت افزاری شرکت 
شــهرك های صنعتی معرفی کــرد و افزود: کلیــه اقداماتی که 
دســتگاه های خدماتی در یک شهر انجام می دهند، ما خود باید 

در شرکت شهرك های صنعتی پیاده کنیم. 
به گــزارش روابــط عمومي شــرکت شــهرك هاي صنعتي 
برگــزاری  صنعتــی،  واحدهــای  آمــوزش  وی  همــدان، 
کالس های آموزشــی با توجه به نیاز شــهرك های صنعتی، 
اجــرای تورهای صنعتی برای بازاریابــی، تبادل اطالعات با 
بهره وری واحدهای صنعتی،  مجموعه های دیگر و شــناخت 
بازاریابی صنایع کوچک، تشــکیل کنسرسیوم های  به  کمک 
از شــرکت های مدیریت صادرات، صندوق  صنعتی، حمایت 
تأمین وثایق  بــرای  ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک 
صنعتــی و مراکــز خدمات فنــاوری و کســب و کار برای 
مشــاوره بــه واحدهــای صنعتــی در زمینه هــای مختلف، 
مطالعه و شناســایی خوشــه های صنعتــی و انعقاد قرارداد 
بــا عامل خوشــه بــرای تکمیــل فرآیند خوشــه صنعتی و 
شناســایی نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی را از اقدامات 

نرم افزاری شرکت شــهرك های صنعتی برشمرد. 
مدیر عامل شــرکت شهرك های صنعتی اســتان همدان با بیان 

اینکه خوشه عامل مطالعه و بازاریابی محصوالت خانگی و صنایع 
کوچــک را انجام می دهد، عنوان کرد: چندین منطقه از اســتان 
همدان تقاضامحور هســتند و رونق خوبی در آنها برقرار اســت؛ 
مانند شــهرك صنعتی اللجین که با اشــتغال بیش از 4 هزار و 

500 نفر فعال ترین شهرك صنعتی کشور به شمار می آید. 
 راه اندازی شهرک صنعتی سفال 2 در سالجاری 

بادامــی بیان کرد: در ســالجاری شــرکت صنعتــی اللجین 2 
با محوریت ســفال و سرامیک راه اندازی می شــود و با توجه به 
شناخت منطقه و پیش بینی های صورت گرفته 2 هزار شغل طی 

امسال و سال آینده در این منطقه ایجاد خواهد شد. 
وی ایجاد واحد صنعتی قروه در گزین، توســعه شهرك صنعتی 
مالیــر 2 با محوریــت مبل و منبت، توســعه واحدهای صنعتی 
فرســفج برای اســتقرار واحدهای دارویی و احداث منطقه ویژه 
بــرای اســتقرار صنایع مبتنی بــر فناوری های برتــر را از دیگر 
برنامه های شــاخص شرکت شــهرك های صنعتی در سال رونق 
تولید عنوان کرد و گفت که عملیات اجرایی احداث منطقه ویژه 
برای اســتقرار صنایع مبتنی بــر فناوری های برتر از هفته آینده 

آغاز خواهد شد. 
مدیر عامل شرکت شهرك هاي صنعتي استان همدان اولویت اول 
شرکت شــهرك هاي صنعتي را رونق تولید وحل مشکالت حوزه 

صنعت عنوان کرد.
بادامی با بیان اینکه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ریاست 
استاندار به صورت هفتگی به مشکالت تولیدکنندگان رسیدگی 
می شــود، افزود: مدیریت واحد صنعتــی، ارزش افزوده، بیمه و 

تأمین مواد اولیه از مشکالت صنایع کوچک استان است. 
وی مهمترین مشــکل واحدهاي تولیدي در شهرك های صنعتی 
را ســرمایه در گردش دانســت و عنوان کرد: با توجه به شرایط 
موجود و افزایش قیمت ها واحدهای صنعتی با سرمایه خود تنها 
می توانند 30 درصد محصوالت چند ســال قبل را تولید کنند و 
اگر می خواهند بازدهی معادل ســال های گذشته را داشته باشند 

باید سرمایه خود را 3 برابر کنند.

 ایجاد200 هزار متر زیر ساخت در شهرک ها و نواحي 
صنعتي 

مدیر عامل شرکت شهرك هاي صنعتي استان همدان از از ایجاد 
200 هزار متر مربع جدول گذاري، زیر ســازي و آسفالت معابر در 

شهرك ها و نواحي صنعتي استان همدان خبرداد.
بادامي گفت: در راســتاي ایجاد زیر ساخت هاي الزم جهت رونق 
در شهرك هاي صنعتي از ابتداي سال 97 تاکنون 5500 میلیون 
ریال جــدول گــذاري، 24600 میلیون ریال زیرســازي معابر 
و 38500 میلیون ریال آســفالت در ســطح شهرك ها و نواحي 

صنعتي استان همدان اجرا شده است.
وي تأکید کرد: مبلمان شــهري وزیبا سازي شهرك هاي صنعتي 
از اجزاي مهم جذب ســرمایه گذار اســت که خوشبختانه تمامي 
شهرك ها و نواحي صنعتي استان همدان از سیما و منظر مناسب 

برخوردار شده است.
 بادامــي در خصوص حمایت از خوشــه هاي صنعتي نیز افزود: 
از ابتداي سال جاري خوشه کشــمش مالیر و فرآیند توسعه اي 
خوشه چرم همدان هم دنبال مي شود که برهمین اساس استان 
همدان در توسعه خوشه ها در کشور جزء استان هاي ممتاز است.

 افتتاح مرکز تخصصي خدمات توسعه مبل ومنبت 
مدیر عامل شــرکت شهرك هاي صنعتي اســتان همدان پس از 
بازدید از ناحیه صنعتي اشــترمل و جیجانکــوه از افتتاح مرکز 
تخصصي خدمات توســعه مبل ومنبت استان همدان در ناحیه 

صنعتي اشترمل همزمان با هفته دولت خبرداد. 
بادامي گفت: یکي از اهداف مهم شــرکت شــهرك هاي صنعتي 
همدان در سال جاري تقویت خوشه هاي صنعتي به ویژه خوشه 

مبل ومنبت شهرستان هاي تویسرکان، مالیر و نهاوند است. 
وي افزود: مرکز تحقیق، توســعه و آموزش خوشه صنعتي مبل 
و منبت اســتان با هدف عرضه مستقیم کاال، آموزش اصولي در 
زمینه تولیدات صادرات محور، بازاریابي و حمایت از تولید کننده 
ایجاد شــده اســت و بعد از افتتاح به نمایشــگاه و آموزشگاه در 
زمینه تولیــدات با کیفیت تبدیل و در اختیــار متخصصان این 

حوزه قرار مي گیرد.
بادامي تأکید کرد: خوشــبختانه شهرستان تویسرکان با داشتن 
5 شــهرك و ناحیه صنعتي در اســتان همدان از سرانه صنعتي 
مطلوبــي برخوردار اســت کــه امیدواریم با اســتقرار صنایع و 
واحدهاي تولیدي تأثیر گذار در این شــهرك ها و نواحي صنعتي 
شاهد تحوالت مطلوبي در حوزه اشتغال پایدار در این شهرستان 

باشیم.
 ناحیه صنعتي فامنین آماده پذیرش سرمایه گذار است

بادامي پــس از بازدید از ناحیه صنعتــي فامنین هم گفت: 
تمامي زیر ســاخت هاي الزم جهت استقرار صنایع در ناحیه 
صنعتي فامنین فراهم شــده و آماده پذیرش ســرمایه گذار 

است.
وي افزود: ناحیه صنعتي فامنین با 50 هکتار وسعت و همچنین 
منطقه ویــژه اقتصادي جهــان آباد در آینــده اي نزدیک نقش 
به ســزایي در پیشرفت شهرستان و اســتان خواهند داشت که 
امیدواریــم با حضور و اســتقرار صنایع بزرگ و اثرگذار شــاهد 

پیشرفت منطقه و استان باشیم.
وي گفت: با تعامل بین شــرکت شــهرك هاي صنعتي، سازمان 
صنعــت، معدن وتجــارت، خانه صنعت، معــدن وتجارت و اتاق 
بازگاني اســتان همدان مــي توان گام هاي موثري در راســتاي 

پیشرفت صنعت استان برداشت.
 بادامي در پایان یادآور شــد: با حمایت هاي استاندار محترم در 
حوزه صنعت به ویژه شــهرك ها و نواحــي صنعتي در آینده اي 
نزدیک شــاهد پویایي و تحرك بیشتر صنعت استان و به تبع آن 

ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه خواهیم بود. 

مدير عامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان تاکيد کرد

اولويت شرکت شهرك هاي صنعتي  رفع مشكالت صنعت 
■ مرکز تخصصي خدمات توسعه مبل ومنبت مالیر در هفته دولت افتتاح مي شود

■ عملیات اجرایی احداث منطقه ویژه برای استقرار صنایع مبتنی بر فناوری های برتر از هفته آینده آغاز مي شود
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رئیــس خانه صنعت و معدن اســتان همــدان با تبریک هفتــه صنعت و معدن 
گفت:همه ســاله در تقویم رسمی کشور دهم تیرماه به عنوان روز ملی صنعت و معدن 
نامگذاری شده است که در این روز کار آفرینان ،افراد پیشکسوت و صنعتگران در کنار 
مسئولین در قالب مراسمی دور هم جمع می شوند ، که موضوعات نظیر تجلیل از واحد 
های نمونه و  ســخنرانی و بیان موضوعات مربوطه در حوزه صنعت توســط نمایندگان 

تولید کنندگان جز برنامه های مهم  این رویداد به شمار میروند.
محمد رضا جعفری خاطر نشــان کرد: در مراســم امســال نیز بیــش از 15 واحد 
صنعتــی وکارآفرین مــورد تجلیل قــرار میگیرند ،وی ادامه داد :مراســم روز ملی 
صنعــت و معدن در تاریخ دهم تیر ماه به منظور معرفی واحدهای نمونه کشــوری 
برگزار شــد که ســه واحــد تولیدی از همدان بــه نام های کشــت و صنعت خزل 
نهاوند،کنترل گاز اکباتان و ســیم و کابل همدان به عنوان واحد های برتر اســتانی 
حضور داشــتند که در نهایت واحد تولیدی کنترل گاز اکباتان به عنوان واحد نمونه 
کشــوری انتخاب شد.الزم به ذکر است معیار های انتخاب این واحد ها بسیار دقیق 

و حساس است. 
 وی اضافه کرد :در مراســم روز ملی صنعت استان عالوه برا واحد ها و کار افرینان برتر 
از مدیران و کارمندان بخش دولتی که حمایت بســزایی از امر تولید نموده اند تجلیل 

به عمل خواهد آمد.
ایــن مدیر صنعتی در ادامه با بیان اینکه هــدف از نامگذاری این روز احترام به جایگاه 
باارزش تولید کنندگان و کار آفرینان است افزود:تولید کنندگان جز کسانی هستند که 
در خطوط مقدم جنگ اقتصادی در حال فعالیت میباشــند و با تمام وجود با ســرمایه 
خود باعث رونق تولید و ایجاد اشــتغال شــده اند پس در نتیجه باید در قبال از خود 

گذشتگی این قشر  قدردان آنان باشیم.
جعفری ابراز کرد: در  این برهه از زمان مشــکالت بسیاری در عرصه صنعت وحود دارد 
که امیدواریم با حمایت همه جانبه مسئولین و تالش و برنامه ریزی مناسب این موارد 
به حداقل حالت ممکن کاهش پیدا کند تا شاهد رشد و شکوفایی تولید در همه جوانب 

بود ودر نهایت اشتغال برای جوانان استان خروجی ابن مباحث باشد.
رئیس خانه صنعت و معدن  خاطر نشــان کرد: خشک اجرا نمودن قوانین مربوطه یکی 
از مشــکالت اصلی پیشــرو صنعتگران اســت که انتظار داریم با مساعدت همه جانبه 
مســئولین ،د انعطاف در اجرا جایگزین آن باشــد تا دیگر شــاهد تعطیلی هیچ واحد 
تولیدی نباشــیم که خوشبختانه در این شرایط فعلی مسئولین و در راس آنان استاندار 

محترم استان همیشه در کنار صنعتگران بوده اند.
وی در پایــان خانه صنعت و معدن را جایگاهی امن برای انتقال مشــکالت واحد های 
خصوصی،تولید کنندگان و کار آفرینان دانســت و گفت:با حضور به موقع و تســلط و 
آگاهی از قوانین توســط این قشر حواشی و مشــکالت حاکم بر فضای تولید استان به 

حداقل خواهد رسید .

رئيس خانه صنعت و معدن استان همدان:

صنعتی نمونه  واحــد   15 ز  ا تجلیل 
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متن کامل بیانیه به این شرح است:
به نام پروردگار صانع

ما تشــکلهای فراگیر صنعتی و معدنی بخش خصوصی کشور 
که در محل سالن اجالس ســران به مناسبت دهم تیر ماه 1398 
سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گرد هم آمده ایم، این 
روز ارزشــمند را بــه کلیه همکاران و همســنگران تالشــگرمان، 
صنعتگــران و معدنکاران شــریف، اعــم از مدیــران و کارکنان و 
کارگــران این عرصــه اقتصادی و نیز مدیران و دســت اندرکاران 
دلســوز و خدوم مرتبط با کار و تولیــد تبریک و تهنیت عرض می 

نماییم.
فرصت با ارزش این روز را به عنوان ســرفصلی نو برای هم اندیشی 
و بازنگری در کارنامه عملکرد گذشــته و برنامه های آتی مرتبط با 
صنعت و معدن کشــور غنیمت دانسته و بر این باوریم در شرایطی 
کــه تحریم هــای ناجوانمردانــه و ظالمانــه تحمیلی بر کشــور، 
دشــواریهایی را برای هــم میهنان عزیزمان و نیــز تولیدکنندگان 
و فعاالن اقتصادی فراهم نموده اســت، می بایســت برای غلبه بر 
فشــارها و کاستی ها، هوشمندانه تر و خستگی ناپذیرانه بیندیشیم 
و بکوشیم. تحکیم پیوندهای ملی بین آحاد ملت، دولت و نهادهای 
حاکمیتی و فعاالن اقتصادی از الزامات توفیق در این عرصه است.

همانگونه که در دوران دفاع مقــدس در برابر دژخیمان پایمردانه 
ایستادیم، در دوران 

جنــگ اقتصادی نیز آنچــه در توان داریم تقدیــم ملت عزیزمان 
نمــوده و از عزت ایران و ایرانی حظانــت خواهیم کرد و البته این 
مدعا را در ســال پیش و سالیان گذشته نیز به اثبات رسانده ایم و 
با لطف پروردگار در ایام پیش رو نیز با ســربلندی چنین خواهیم 

نمود.
آنچه که در این مســیر اهمیت دارد این است که جهادگران عرصه 
کار و تولید به عنوان ســربازان و ســرداران جنــگ اقتصادی می 
بایست مورد حمایت همه جانبه و بی دریغ و قاطع قرار گیرند و نه 
تنها باید اهتمام داشــت که موانع و گرفتاریهای داخلی، پشتیبانی 
از تولید را مختل نسازد، بلکه با عزمی راسخ چنان شود که محیط 

کســب و کار بیش از گذشته مناسب تر و مساعدتر گردد.
خواســته های تولیدکنندگان محترم در گذشته نیز در بیانیه های 
اعالمی از ســوی مجموعه تشکلهای فعال این بخش در روز صنعت 
و معدن طی 22 سال گذشته تبیین و اعالم گردیده است و موارد 
زیر با اســتفاده از جمعبندی گزارشات و نظرات واصله از 
سوی فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم 
مشکالت و خواسته های بخش خصوصی جهت 

چاره جویی اعالم میگردد:
1- تامیــن کافــی و به موقــع و توزیع 
عادالنــه نقدینگی مــورد نیاز بخش 

تولید
و  بینــی  پیــش  غیرقابــل   -2
مواد  تأمین  بودن  ریزی  برنامه 
برای  کاالهــا  بــازار  و  اولیه 

ایرانی تولیدکنندگان 
و  و وضع  ثبــات  ایجاد   -3
و  قوانین  دقیــق  اجــرای 
تمامی  ســوی  از  مقررات 
ارکان حاکمیت، شناسایی 
و  دســتورالعملها  لغــو  و 
با  مغایــر  بخشــنامه های 
قوانیــن موجود و متناقض 
با یکدیگر در دســتگاههای 
مختلــف از جمله ســازمان 
امور مالیاتی، ســازمان تأمین 

آنها. و همانند  اجتماعی 
ارزی در حوزه  4- سیاست های 
مناسب  نیازمند  واردات  و  صادرات 
سازی اســت. تشــکیل بازار متشکل 

ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشــف نرخ واقعی ارز، ثبات 
پول ملی و مدیریت منابع ارزی موجود.

5- فراهــم آوردن محیــط مســاعد کســب و کار و تقویت بخش 
خصوصــی واقعی و حمایــت از تولیدکننــدگان ایرانی و کاالهای 
ســاخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاســتهای اصل 
44، قانــون بهبود مســتمر محیط کســب و کار، قانون رفع موانع 
تولید، قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشــور 
و حمایــت از کاالی ایرانی و همانند آنها از ســوی تمامی نهادهای 

حاکمیتی.
6- تالش جدی از ســوی نهادهای حاکمیتی برای تقویت سرمایه 
هــای اجتماعی و بــاز احیای اعتماد ملی با کمــک فعالین جامعه 
مدنی و مبارزه بی امان و همه جانبه با مفاســد اداری و اقتصادی.

7- فراهــم کــردن زمینه های ثبــات اقتصــادی و اجتماعی برای 
تدوین اســتراتژی توســعه صنعتی و زمینه های سیاسی اجرای آن 
با همکاری تشــکلهای تولیدی، کارشناسان اقتصادی و بخش های 

ذیربط و تصویب آن توسط مراجع قانونی.
8- ضرورت نــگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشــور و اجرایی 
کردن نقشــه ی راه معدن در جهت ارتقای ســهم معدن و صنایع 

ناخالص داخلی. معدنی در تولید 
9- ضــرورت ارتقای کیفیت زندگی و معیشــت همه ی کارگران به 
عنوان ســرمایه های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.

10- ضــرورت راه انــدازی اتاق های فکر با رویکــرد آینده نگری با 
حضــور فعاالن بخش خصوصی و متولیان امر برای رفع مشــکالت 
و مدیریــت بحرانهــای احتمالی و طراحی ســاز وکار بســته های 

تصمیم گیری تســهیل گر با کمک بخش خصوصی.
11- پرهیز از هرگونه مداخالت دســتوری تعیین قیمت نهاده های 

تولید و محصوالت صنعتی، و حمایت از ســاز و کار نظام بازار.
12- ارتقای سطح روابط کشور با دیگر کشورها با ارتقای دیپلماسی 
اقتصادی و سیاسی جهت تسهیل انتقال دانش، تکنولوژی و تأمین 

مــواد اولیه و فروش محصوالت صنعتی و معدنی.
13- زمینه ســازی بهبود فرآیندهای تأمیــن مالی بخش صنعت و 
معدن با تأکید بر اســتفاده صحیح از منابع صندوق توســعه ملی و 

بانکی. بازار سرمایه و اصالح نظام  ظرفیتهای 
14- تقویت نظام پاسخگویی، احیای شایسته ساالری، شفاف سازی 
فرآیندها و نظامــات تصمیم گیری، ایجاد پنجره واحد در نهادهای 

حکومتی مرتبط با صنعت و معدن جهت مقابله با فســاد.
15- ارتقــای ضوابط زیســت محیطی در جهت رشــد و توســعه 
فعالیتهای صنعتی پاك و غیرآالینده و اســتقرار واحدهای صنعتی 

و معدنی در مناطق غیر آســیب رسان به محیط زیست.

ــه ای  ــی در بیانی ــش خصوص ــکل های بخ ــدادی از تش تع
کــه در مراســم روز ملــی صنعــت و معــدن قرائــت شــد، ۱۵ 

ــد. ــت مطــرح کردن درخواســت از دول
از تشــکل های بخــش  بــه گــزارش مهــر، تعــدادی 
ــت  ــی صنع ــم روز مل ــه در مراس ــه ای ک ــی در بیانی خصوص
ــرح  ــت مط ــت از دول ــد، ۱۵ درخواس ــت ش ــدن قرائ و مع
ــات و وضــع و اجــرای دقیــق قوانیــن و  ــد. ایجــاد ثب کردن
مقــررات از ســوی تمامــی ارکان حاکمیــت، شناســایی و لغو 
ــا قوانیــن موجــود  دســتورالعملها و بخشــنامه های مغایــر ب
و متناقــض بــا یکدیگــر در دســتگاههای مختلــف از جملــه 

ــود. ــا ب ــن درخواســت ه ای

دولت ز  ا معدنی  و  تشــكل های صنعتی  درخواست   15
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 نیاز اســت صنعتگران اســتان از ظرفیت دانــش آموختگان 
دانشــگاه صنعت همدان در راستای رونق تولید و پویایی و پیشرفت 

استان بهره بگیرند. 
در همین راســتا باید گفت دانشگاه جوان صنعتی  همدان 2 هزار و 
200 فارغ التحصیل رشته های فنی مهندسی تربیت کرده و هم اکنون 
نیز 2 هزار و 200 دانشــجو در 8 رشته در حالی تحصیل هستند که 
می طلبد مسئوالن استان در کارهای فنی مهندسی همچنین معدن 

از ظرفیت این مهندسی جوان استفاده نمایند.
به گفته رئیس دانشــگاه صنعت استان همدان تنها 8 درصد معادن 
استان تخصصی استخراج شده اند و مابقی ظرفیت بسیار باالیی است 
که در حالت سکون باقی مانده و نیاز است دست اندرکاران استان در 
انجام کارهای مربوط به فنی مهندســی و همچنین ساخت تجهیزات 
دفاعی از ظرفیت دانشگاه صنعت بهره ببرند تا از جذب این نیروهای 
آموزش دیده دردیگر اســتان های کشــور جلوگیری شود چرا که ما 
امروزه با عدم حلقه اتصال بین صنعت و دانشــگاه مواجه هســتیم و 

نمی توان بی اعتنا از کنار این موضوع  مهم گذشت.
در باره ثروت  غنی هســته ای کشــور نیز بایــد بگوییم  ما جزء 5 
کشــور برتر جهان در صنایع هسته ای هستیم  در حالی که ما از این 
ظرفیت استفاده چندانی نبرده ایم و نیاز است مسئوالن مربوطه کشور 
دانشگاه را در کنار صنعت ببینند ، جوانان صنعتگر را بیش از این باور 
کنند و مسئولیت های صنعتی کشور را به دست دانشجویان تحصیل 

کرده در دانشگاه های صنعت و معدن بدهند.
محمود نیلی  در این باره به همدان پیام گفت: وظیفه ما تربیت نیروی 
انســانی متخصص است و دست اندرکاران دانشگاه صنعت همدان که 
یک دانشــگاه جوان وتخصصی اســت در طول سال کم فعالیت خود 
توانسته ایم از سال 85 تاکنون 2 هزار 200 فارغ التحصیل در 8 رشته 
فنی مهندســی تربیت کنیم و هم اکنون نیز 3 هزار و 200 دانشجو 
کارشناســی و کارشناسی ارشــد این دانشگاه مشــغول به تحصیل 
هستند چرا که رشته های دانشــگاه صنعت مجزا از رشته های دیگر 
دانشگاه ها است مانند مهندســی معدن و مهندسی پزشکی که این 
دانشجویان امیدهای صنعتی آینده استان همدان هستند و مسئوالن 
ارشد استانی نباید از کنار این ظرفیت علمی و مهندسی و تکنولوژی 
اســتان بی اعتنا عبور کنند چرا که همدان در مقوله صنعت بســیار 
ضعیف است و ما برای پیشبرد اهداف خود در دانشگاه صنعت همدان 

با صنایع و معادن همچنین وزارت دفاع تهران در تعامل هستیم.
 همدان ظرفیت این را دارد که برای ساخت قطعات و موارد مورد نیاز 
از توان استادان و دانش آموختگان دانشگاه صنعت،  معدن بهره بگیرد 
همان گونه که هم اکنون 50 درصد پروژه های اســتان را دانشجویان 
دوره های تکمیلی انجام می دهند مانند ســاخت قطعات شــرکت ها، 

پس انتظار می رود ایــن نیروها برای 
انجــام کارهای تخصصــی مربوط به 

رشته خود در استان جذب شوند. 
 بــا وجــود اینکه همدان ششــمین 
اســتان معدنــی کشــور به شــمار 
دانشــگاه  فارغ التحصیالن  مــی رود 
صنعت همــدان در دیگر اســتان ها 
مشغول به تولید و کار هستند و این 
ضعــف دســت اندرکاران مربوطه در 
نیروی کار متخصص و  از  بهره گیری 
نشــان  را  معادن غنی  از  بهره مندی 

می دهد. 
 رئیس دانشــگاه صنعــت همدان از 
اســتان  اجرایی و صنعتگران  مدیران 
پیشرفته  مانند کشورهای  به  خواست 
صنعتی از ظرفیت علمی دانشــگاه در 
اعتــالی صنعت همدان بهره بگیرند و 
این را باور کنند که اگر برای پیشرفت 
تولید و صنعت اســتان به دانشگاه ها 
رجــوع کنند همــدان به پیشــرفت 
غیرقابل باور می رسد و ما در13 سال 
فعالیت دانشگاه صنعت همدان با 60 
اســتاد عضو هیأت علمی و 60 استاد 
خوبی  پیشرفت های  به  حق التدریسی 
دست یافته ایم ودانشجویان ما به این 

توفیقات رســیده اند که در زمینه دفاعی در حوزه شناورهای دریایی 
و زیر دریایی کشــورهمکاری داشــته باشــند و اجرای این پروژه 2 
میلیارد تومان هزینه در بر دارد و مدیران دانشــگاه  4 ســال پیش 
اقدام اساســی برای تعامل تنگاتنگ دانشگاه با صنعت را شروع کرده 
اند و برای تکمیل این حرکت علمی تولیدی هرساله نیز روز مهندس 
با حضور صنعتگران اســتان و برجسته های دانشگاهی کشور جشنی 
با عنوان )یک روز درهای بازدانشــگاه بر روی صنعت (برگزار می شود 
که ماحصل این جشن آشنایی صنتعگران با نیازهای دانشگاه محقق 

می شود .
در این بین اســتخدام دانش آموختگان نیز مورد توجه قرار می گیرد 
و در نهایــت تعامل قوی تری بین دانشــجویان با صنعتگران و اتفاق 

می افتد.
نیلی ضمن تشریح برنامه های مدیران دانشگاه و تعامل با صنعتگران 
نیز عنوان کرد: از ســال 93 در  مقوله تعامــل علم و صنعت با اتاق 

بازرگانــی، صنایع غذایی، کارخانه بریل، شــرکت ســحر در ارتباط 
هستیم و اینها به عنوان مشــاورین دانشگاه ضمن توصیه رشته های 
مورد نیاز اســتان برای برنامه ریزی  و افزایش رشــته های دانشــگاه 

یاریگر ما هستند. 
نتیجه این ارتباط قراردادی بوده که دانشــجویان رشــته شیمی ما 
با شــرکت ســحر انجام داده اند  دانش آموختگان مهندسی رباتیک 
قراردادهای مختلفی را به نتیجه رســانده اند.در اینجا نیاز است طرح 
یک روز درهای باز دانشــگاه صنعت به روی صنعتگران را به 90 روز 

تبدیل کنیم. 
چرا که ما مرکزی مانند دانشکده فن آوری نوین فرشچیان را با کمک 
بنیاد علوم و هنر فرشچیان را در استان خود داریم که پذیرای جوانان 
خالق، توانمند و امیدوار اســت  باشد که نسل پویا ضمن تحصیل در 
این دانشــکده بتوانند چرخ های صنعت اســتان همدان را به حرکت 

درآورند.

رئيس دانشگاه صنعتی استان همدان:

دن ا د بها  و    گر ر  د صنعت  نق  و ر
ست ا ن  موختگا آ نش  ا د به    
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فاران شیمی در سال 1390 دارای 17 نفر پرسنل و 1 محصول بود که با تالش های صورت گرفته در حال حاضر، 250 نفر پرسنل، 21 محصول دارویی آماده مصرف و تعداد 14 ماده اولیه دارویی را در سبد محصوالت خود 
دارد. این در حالی است که پیشبینی می شود، تعداد محصوالت آماده مصرف شرکت داروسازی فاران شیمی تا انتهای سال جاری به بیش از 25 قلم دارو برسد. 

دســتاوردهاي شــرکت فاران شــیمي آن هم در مدت زمان نسبتاً کوتاهي حاصل تاکید بر اهمیت بخش تحقیق و توسعه و همچنین حمایت این شرکت از فعالیتهاي دانش بنیان و نیز مشارکت در پژوهش هاي بومي کشور 
بوده است. 

عالوه بر فعالیت در بازارهای داخلی، محصوالت فاران شــیمی توانســته اند نظر بازارهای جهانی را نیز به خود جلب نمایند به نحوی که میانگین صادرات محصوالت فاران شــیمی در 3 سال گذشته نزدیک 1 میلیون دالر در 
سال بوده است.     

مهمترین زمینه فعالیت شرکت داروسازی فاران شیمی به قرار زیر است:
1. فرآورده های دارویی تحت کنترل،

2. داروهای گروه درمانی سیستم تنفسی و عروقی از جمله داروی فارانتان )بوسنتان( و رزوواستاتین
3. ضد دردها از جمله داروهای فاروکسی و استامینوفن کدئین

4. داروهای بیماری های کلیوی از جمله محلول همودیالیز اسیدی نوع 2

شــرکت داروسازی فاران شیمی در ســال ۱38۱ با هدف تولید دارو و مواد اولیه دارویی تاسیس شد. این شرکت در سال ۱386 به گروه صنعتی گلرنگ پیوست و هم اکنون یکی از واحدهای زیر 
مجموعه سرمایه گذاری دارویی گلرنگ به شمار می رود.

 شرکت داروسازی فاران شیمی از جمله معدود شرکت هایی است که نه تنها تولیدکننده فرآورده های دارویی آماده مصرف )FDF( می باشد بلکه در تولید مواد اولیه دارویی )API( نیز به طور گسترده  
فعالیت میکند. 

شیمی ن  ا ر فا روسازی  ا د شرکت 

شیمی ن  ا ر فا
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 معدن تراورتن دینگله کهریز 5، در فاصله 18 کیلومتري شرق همدان  قرار دارد که با برخورداری از ویژگی خدادادی و به کار گیری دانش فنی  گروه سنگ 
الیاسی در امر تولید کوپ های  سنگ تراورتن فعالیت خود را از سال 88 آغاز نموده است. 

سنگ این معدن دارای طیف رنگی شکالتی و کرم می باشد که به دو صورت موج دار و بی موج فرآوری می گردد و به تمام نقاط کشور از جمله اصفهان، تهران، قم 
و ... ارسال می شود.

مدیر عامل  معدن دینگله کهریز  شماره 5 در گفت و گو با همدان پیام، با بیان اینکه کارم را به امید سودآوری انجام نمی دهم، خاطر نشان کرد :کار را باید نوعی تفریح 
بدانیم و به فکر سود نباشیم همین امر باعث میشود بخش اعظمی از مشکالت حل شود.

محمد رضا الیاسی ادامه داد :  با جذب جوانان متخصص و با انگیزه با رویکرد رونق تولید میتوانیم شاهد بهبود شرایط اقتصادی جامعه باشیم. 
وی با بیان اینکه درحال حاضر 15 نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند اضافه کرد با راه اندازی خط برق می توانیم شاهد اشتغال 35 نفر دیگر باشیم.

الیاسی در پایان اظهار داشت در حال حاضر فروش محصوالت تولیدی یکی از مشکالت پیشرو صنعتگران است که با تبلیغات و حمایت مسئولین میتوانیم این مورد 
را رفع کنیم.

مدير عامل معدن دينگله مهريز:

نمی دهم م  نجا ا وری  ســودآ مید  ا به  ا  ر م  ر کا
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مرکز تهيه و توزيع قطعات فوالدی،انواع 
سنگ شکن و تاسيسات شن و ماسه 

،کارخانه آسفالت و بچينگ

لوند  ا تنها در غرب کشور فوالد 

DM و ZZF مرکز تهیه و توزیع انواع قطعات فوالدی ،ماشین آالت راه سازی و نمایندگی ناخن های

تلفن:32655226
تلفکس:32660637

تلفن همراه:09188112224 داوود لطیفی
آدرس:همدان خیابان خضریان شماره 238

ليست واحد های  برتر )صنعتی( :
1.شرکت پایابسپار                                        
2.شرکت تولیدیْ صنعتی طراحان                     

3.آهن سیلسی آذرخش مالیر
4. همبرگر محبوب نهاوند
5.فاران شیمی تویسرکان

6.صبانور اسْدآباد
7.چینی بهداشتی آگات بهار

8.قطعه سازان رزن 
9.تیزرو پرش ماماهان کبودراهنگ

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

2.معدن دینگله کهریز
.پیشکسوت نمونه دکتر خسرو فخیم هاشمی شرکت شیشه
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فاطمه السادات باب الحوائجی "
 شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با نام اولیه تامین 
مــواد اولیه فوالد صبانور به صورت شــرکت ســهامی خاص 
تاسیس شــده و طی شــماره 129266 مورخ 28 اسفند ماه 
1375 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت 

رسیده است. 
شــرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور )سهامی عام( درحال 
حاضر بزرگترین تولید کننده سنگ آهن ، کنسانتره وگندله در 
غرب و شمال غرب کشور می باشد و یک شرکت بورسی است 
که در زمینه معادن ســنگ آهن و فرآوری کنسانتره و گندله  
فعالیت دارد. محصوالت تولیدی این شرکت شامل سنگ آهن 
ریز دانه ) تا 10 میلیمتر ( و درشت دانه ) تا 10-25 میلیمتر 
( و کنسانتره سنگ آهن با عیار 67 درصد و گندله سنگ آهن 

با میانگین عیار 66 درصد می باشد.
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 10 
اردیبهشــت ماه 1390 نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته 
و مراتب در تاریخ 12 آبان ماه 1390 در اداره ثبت شرکتها به 

ثبت رسیده است. 
نام شرکت طی شماره 11029 مورخ 16 اسفند ماه 1390 در 
فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
درج گردیده همچنین سهام شرکت از تاریخ 28 فروردین ماه 

1391 در بازار فرابورس عرضه عمومی شده است. 
طبــق گفته مدیر عامل این واحد تولیدی با ســرمایه اولیه 500 
میلیون ریال کار خود را آغــاز کرده که طی تغییرات متوالی در 
نهایت  سال 1393به مبلغ 2936422 میلیون ریال رسیده است.

نام شــرکت از " تامین مواد اولیه فوالد صبانور" به " توســعه 
معدنی و صنعتی صبانور" تغییر یافت . این شــرکت در تاریخ 
25 اسفند 1375 با موضوع فعالیت استخراج و بهره برداری از 
معادن، خردایش، شستشو، دانه بندی، تغلیظ، ذوب و فرآوری 
مــواد معدنی، واردات، صادرات، مشــاوره، ارائه خدمات فنی و 
مهندسی، سرمایه گذاری در ســایر شرکت ها و موسسات به 
ثبت رسید و فعالیت خود را از ابتدای سال 1376 آغاز نمود. 

مدیر عامل ایــن واحد تولیدی با بیان اینکــه، درحال حاضر 
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور جزء واحدهاي تجاري 
فرعي شــرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات )سهامي 
عام ( مي باشــد، اظهار داشت: درصد سهام صبانور به شرکت 

توســعه معادن و فلزات ایران تعلق داردکه یکی از بزرگ ترین 
سهامدارهای اصلی این شرکت، شرکت فوالد مبارکه و صندوق 

بازنشستگی فوالد است.
محمد کالنتری، افزود: مجموعه کارخانجات فرآوری ســنگ 
آهن شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور تشکل از کارخانه 
تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت ششصد هزار تن در سال 
و کارخانــه گندله ســازی با ظرفیت 550  هزار تن در ســال 
در منطقه چهاردولی شهرســتان اســدآباد مشغول به فعالیت 
می باشد. وی تاکید کرد: این مجموعه با بهره گیری از فعالیت 
240 نفر نیروی کارآزموده، متخصص و بومی توانسته با درآمد 
ســالیانه 4/000/000/000/000 ریال باعــث رونق اقتصادی 
و اشــتغال زایی فراوانی گردیده بر این اســاس فروش شرکت 
توســعه معدنی و صنعتی صبانور شــامل فروش دو محصول 

کنسانتره و گندله می باشد.
مدیر عامل ایــن واحد تولیدی تاکید کــرد: مطابق آیین نامه 
معامالت مصوب هیئت مدیره شرکت، کلیه فروش محصوالت 
از طریــق مزایده عمومی ) انتشــار آگهــی در روزنامه دنیای 

اقتصاد( صورت می پذیرد. 
کالنتری، گفــت: از ابتدای فعالیت تاکنون شــرکت صبانور، 
فروش های درب معدن/ کارخانــه، فروش در محل انبار بندر 
امام خمینی)FOT(، فروش صادراتی به شــکل روی عرشــه 
 )CFR( و فروش در انبار بندر کشور چین )FOB( کشــتی

را تجربه نموده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر فروش محصول گندله اسد آباد 
همدان شــرکت به شکل فروش درب کارخانه مذکور و فروش 
کنسانتره به شکل فروش درب کارخانه کردستان و فروش در 
انبار بندر امام خمینی )FOT( و به طور کامل به روش مزایده 

عمومی برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه این شــرکت دارای 3 معدن ســنگ آهن در 
اســتان های همدان و کردســتان اســت، عنوان کرد:  معدن 
باباعلی در استان همدان و دو معدن شهرك و گاللی در استان 
کردستان قرار گرفته اند که ذخیره قطعی و احتمالی این معادن 

به 150 میلیون تن می رسد. 
بنــا بر گفته کالنتــری، دو کارخانه کنسانتره ســازی یکی در 
شهرك به ظرفیت یک  میلیون و دیگری در همدان به ظرفیت 
600 هزار تن از واحدهای کنسانتره سازی   شرکت صبانور است. 

نور ديدصبا فق  ا
طال  ری  يه گذا سرما سمت  به   

کارخانه گندله ســازی این شــرکت نیز به ظرفیت 550 هزار تن مشغول به تولید است و عالوه بر 
این، یک پروژه گندله ســازی در استان کردســتان به ظرفیت یک میلیون تن در دستور کار صبا 
نور قرار دارد که پیمانکار و مشــاور آن انتخاب شــده و درصدد هستند تا در مدت 36 ماه آن را به 

بهره برداری برسانند
 همچنین در نقشه عملکردی این مجموعه یک واحد فوالدسازی در زنجیره فوالدسازی کردستان 
در حال راه اندازی اســت که ظرفیت آن شــامل یک میلیون و 600 هزار تن آهن اســفنجی و 5. 

1میلیون تن فوالد است.
این طرح ها با مشــارکت 44 درصدی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو(، 
20 درصدی شــرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، 20 درصدی کمیته امداد امام خمینی و 16 

درصدی بخش خصوصی به نام شرکت کیمیا معادن سپاهان در حال راه اندازی است. 
یکی از دالیل ایجاد این زنجیره فوالد، وجود ذخایر معدنی ســنگ آهن شــرکت توسعه معدنی و 
صنعتی صبانور اســت. از این رو، مواد اولیه زنجیره را می تواند تامین کند و سهم 20 درصدی برای 

آن قائل شده اند.
نخســتین هدف و برنامه صبانور را کالنتری، شــروع جدی پروژه یک میلیون تنی گندله ســازی 
کردستان و در ادامه به ظرفیت رساندن واحدهای کنسانتره سازی و گندله سازی های موجود اعالم 
می کند که در این راســتا قصد دارند ظرفیت گندله ســازی را از 320 هزار تن به 500 هزار تن و 

کنسانتره سازی را از یک میلیون و 100 هزار تن به یک میلیون و 400 هزار تن برسانند. 
این تولید کننده نمونه با بیان اینکه ، افزایش تولید معادن موجود را در دســت اقدام داریم، افزود: 
بیش از 2میلیون تن سنگ آهن را به 2.5 میلیون تن خواهیم رساند و هدف بعدی شرکت، توسعه 

اکتشافات است. 
وی تاکید کرد: هدف ســوم ما برای تحقق در امسال، تنوع بخشی به محصوالت شرکت است و در 
این راســتا قصد داریم به سمت تولید محصوالت دیگری به غیر از سنگ آهن پیش برویم. در این 
زمینه تولید و اکتشــاف یک پهنه 1300 کیلومتری سرب و روی را در راور کرمان در دست اقدام 

داریم و به دنبال کارخانه فرآوری سرب و روی در این منطقه هستیم.
کالنتری با بیان اینکه ســرمایه گذاری در حوزه طال را نیز جزو برنامه های خود قرار داده ایم، بیان 
کرد: در نهایت یکی از اهداف کلی شــرکت صبانور این است که معادن موجود را به لحاظ رعایت 
استانداردهای زیست محیطی به سمت معادن سبز در سطح کشور پیش ببرد. از این رو، تمام اقدام ها 

و مطالعات در این راستا در حال انجام است.
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طرحی نو در اقتصاد همدان 

نشد مانع جهش طراحان  تحريم ها 
شرکت تولیدی صنعتی طراحان روز صنعت را به تمام صنعتگران و همکاران تبریک عرض می نماید .

مدیران واحد تولیدی و صنعتی طراحان  از سال 
1360 شروع به فعالیت نمودند و این واحد صنعتی در 
سال 1384در شهرك صنعتی بوعلی مستقر شد، ولی با 
وجود مشــکالت عدیده ای که همواره در مسیر مردان 
جبهه اقتصاد قرار دارد دســت و پنجه نــرم م کرد و به 

توسعه خود در این مسیر پر فراز و نشیب ادامه داد.
 بنــا بر گفته مدیر عامل این واحد تولیدی، بیش از 27 
نفر زیر چتــر حمایت بیمه ای طراحان قــرار دارد که 
با تالش و پشــتکاری که بــا مدیریت صحیح و اصولی 
چاشنی شده توانســته در تمام دوران سخت تحریم و 
مشــکالت آن بدون حتی یک نفر تعدیل نیرو  فعالیت 

خود را ادامه دهد.
محمد علــی خدابنده لو با بیان اینکــه تحریم ها نه تنها 
باعث کاهش روند فعالیتی ما نشــد بلکه در این مدت 
نیروی کار جدیــد نیز اضافــه کردیم،گغت: تحریم ها 
نتوانست مانع توســعه و جهش واحد تولیدی طراحان 
شود اگرچه تاثیرات این تحریم ها برپیکره اقتصاد وارد 
شد اما با مدیریت و همدلی گروه طراحان موفق به طی 

مسیر هدف گذاری خود شده است.
وی افزود: همکاری در جهت ســاخت قالب ها و تولید 
قطعات کنتور و رگالتور شــهری شــرکت کنترل گاز 
اکباتان در کنار، ســاخت قالب ها و تولید قطعات استپر 
موتور شرکت سایدون صنعت آریا از جمله فعالیت های 

انجام شده این واحد تولیدی است.
وی بــا بیــان اینکه در جهت ســاخت قالب ها و تولید 
قطعات پتانســیومتر شرکت شیر آشــیان صنعت نیز 
طراحان فعالیت خوبی داشته است، بیان کرد:  همکاری 
و ســاخت قطعات جهت نیروگاه  شهید مفتح همدان 
و همچنین ســاخت قطعات جهت شــرکت شیر پگاه  

همدان از عمده فعالیت های این واحد تولید می باشد.
وی افــزود: دولــت در جهت حمایــت از صنعتگران و 
تولیدکنندگان باید تسهیالت ارزان قیمت ارائه دهد، از 
طرفی میزان تنفس برای بازپرداخت تسهیالت را باید 
افزایش دهند چراکه یک ماه برای تنفس کافی نیست 
و تولیدکننده نمی تواند معوقــات و بدهی های خود را 

پرداخت کند.
وی با بیــان اینکه بخش عمده مــواد اولیه واحدهای 
تولیدی از منابع داخلی تامین می شــود، عنوان کرد: 
امروز ســرمایه در گردش واحدهــای صنعتی به دلیل 
افزایش بی رویــه مواد اولیه تولید داخل جوابگوی نیاز 

تولید کنندگان نیست.
وی مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از مشــکالت 
واحدهــای تولیدی عنوان کرد و افزود: تولید کنندگان 
نباید در تامین مواد اولیه خود در چندین نوبت مالیات 
بــر ارزش افزوده را پرداخت کنند و نیاز اســت راهکار 

جدیدی را در این زمینه ارائه دهند.
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فروش پايان معامله نيست آغاز يک تعهد است

صنعت  ر  پرچمدا ماماهــان  پرش  و  تیزر
ستان ا سازی  قطعه 

نیر احمدی "
شــهرك صنعتی ویــان کبودراهنگ یکی از شــهرك های پررونق 
اســتان همدان اســت که اکثر واحدهای مســتقر در این شهرك فعال 

هستند و نقش مهمی در اشتغال استان دارند.
یکی از این واحدها شرکت تعاونی هگمتان تیزرو پرش ماماهان می باشد 
که تولیدقطعات موتور سیکلت ازجمله  باك بنزین ، زین ، گلگیر عقب و 

جلو و... را با استفاده از تجهیزات پیشرفته در دست تولید  دارد.
رضا وکیلی مدیر عامل تیزرو پــرش ماماهان در گفت وگو با همدان پیام 
اظهار داشت: این شرکت با سرمایه 200 میلیون تومان فعالیت خود را از 
فروردین 1394 آغاز نموده و در حال حاضر 70 نفر به صورت مستقیم و 
30 نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار می باشد که امید است این 
تعداد با فراهم آوردن ظرفیت تولید بیشــتر و فروش چشمگیر در آینده 

نزدیک زمینه اشتغال 150 نفر مهیا شود.

وکیلــی افــزود: بــا موانــع و مشــکالتی کــه بــه لحــاظ کمبــود فضــای 
ــت  ــت دریاف ــی جه ــخت گیرانه بانک ــن س ــرمایه و قوانی ــی، س فیزیک

تســهیالت بــرای تأمیــن افزایــش تولیــد بــه وجــود آمــده بــود بــا یــاری 
خــدا و پشــتکار، سخت کوشــی و تخصــص کاری کارگــران شــرکت بــا 
ــوده و  ــب نم ــادی کس ــرفت های زی ــع پیش ــتن موان ــر گذاش ــت س پش
بــا فــروش محصــوالت بــا کیفیــت در اقســا نقــاط کشــور و شــهرهای 
کوچــک و از طرفــی صــدور قطعــات بــه کشــورهای همســایه عــراق و 

ــه افزایــش دهیــم.  افغانســتان و... رونــق تولیــد را در کارخان
وکیلــی بــا بیــان اینکــه بزرگتریــن واحــد تولیــد کننــده بــاك کشــور در 
کبودراهنــگ مشــغول بــه فعالیــت اســت گفــت: باتوجــه بــه بیانــات مقــام 
معظــم رهبــری امســال ســال حمایــت از تولیــد داخلــی و رونــق تولیــد 
اســت حمایــت بیشــتری از جانــب مســیولین انتظــار میــرود کــه در ایــن 
ــن از  ــاك بنزی ــوی واردات ب ــم  جل ــا کیفیــت بتوانی ــدات ب ــه  باتولی زمین
کشــور چیــن راتــا حــدودی تعدیــل نماییــم وبــه خــود کفایــی برســیم.

وکیلی تأکید کرد: مشتری مداری در این شرکت در اولویت اول می باشد 
و قیمت تمام شده کاال تحت نظارت و کنترل بوده و توانسته با سود کمتر 

و فروش بیشتر تولیدات را حفظ نمائیم.
وی اظهار داشــت: تولیدات شرکت در خصوص کیفیت کاال طبق نمونه 

استاندارد کشور ژاپن می باشد و در داخل کشور توسط 4 مهندس خبره 
در زمینــه رنگ، فــرم غالب و طراحی قطعات کنتــرل و نظارت صورت 

می گیرد. 
مدیرعامل هگمتان تیزرو پرش ماماهان بیان کرد: تولیدات شرکت با نام 
برند کایر در سراسر کشور به صورت کلی و سفارشی به فروش می رسد.
وی افزود: عالوه بر تولیدات قطعات موتور ســیکلت این شــرکت توانایی 
ارتقاء تولید قطعات بیشــتر و قطعات خودرو با اشــتغالزایی وجود دارد 
که با تأمین هزینه های مالی و فضای بیشــتر و توجه مســئوالن محقق 

خواهد شد.
وی تعداد بیمه شدگان شرکت تعاونی تیزرو پرش مامان را در سال گذشته 
41 نفر اعالم کرد و ادامه داد: امسال 20 نفر به تعداد بیمه شدگان شرکت 

اضافه شده است.
وکیلــی گفت:ایــن شــرکت بــا مجموعــه ای منســجم و عــزم راســخ بــا 
وجــود مشــکالت اقتصــادی توانســته در حــوزه صنعــت برتــر شــناخته 
ــادی کســب  ــای زی ــت ه ــش موفقی ــه اهداف ــرای رســیدن ب شــود و ب

نمایــد.
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