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توسعهصنایعکوچکنیازمندهمهتاثیرگذاراناست
پیامرئیسهیأتمدیرهومدیرعاملسازمانصنایعکوچکوشهرکهایصنعتی

ایرانبهمناسبتروزملیحمایتازصنایعکوچک

حمایت از صنایع کوچک با تجهیز 
مشاورین متخصص و راه اندازی 

کلینیک های صنعتی
مهندس فرخ رمدانی

 مدیرکل اسبق وزارت صمت

حــوزه فعالیــت بنگاه هــای کوچــک بســیار 
گســترده و کامال تخصصی اســت و هر واحد در 
یکی از گروه های مختلف صنعتی فعالیت می کند 
که هر گروه مهارت، تخصص و دانش خاص خود 
را می طلبد. یک نکته اساسی و بنیادی در ایجاد 
واحد صنعتی وجود دارد و آن، راهنمایی گرفتن 
سرمایه گذار و عالقه مند به ایجاد واحد صنعتی که 
در نظر دارد پا به عرصه صنعت بگذارد است؛ زیرا معموال از ایده هایی که برای 
سرمایه گذاری دنبال می کند، اطالعات کارشناسی و تخصصی زیادی ندارد پس 
در این مرحله که خشت اول بنای فعالیت است، باید از سوی مشاورین متبحر، 
کارآموز و متخصص در رشته مورد تقاضای سرمایه گذار راهنمایی و هدایت شود.
 Small and Medium( در تعریــف صنایــع کوچــک و متوســط به عنــوان
Enterprises ( کــه بــه اختصــار SME نامیــده می شــوند در کشــورهای مختلف، 
متفاوت است و معیارهای گوناگونی از جمله تعداد کارکنان، میزان سرمایه، گردش 
مالی، مجموع دارایی، ظرفیت تولید، میزان فروش و... برای این تقسیم بندی در 
نظر گرفته می شود. در ایران تا 50 نفر کارکنان یک واحد صنعتی را صنایع کوچک، 
تا 150 نفر را صنایع متوسط و بیش از آن را صنایع بزرگ می نامند ولی جایگاه 
صنایع کوچک به دلیل سرعت در توسعه فعالیت و کم هزینه بودن فرایند راه 

اندازی نسبت به دیگر انواع این دسته بندی اهمیت بیشتری دارد.
واحدهــای صنایــع کوچــک و متوســط بــه عنــوان ســرپنجه های تولیــد و 
تکمیل کننده محصوالت نهایی واحدهای صنعتی بزرگ محسوب می شوند که در 
تولید ثروت، رشــد اقتصادی، فقرزدایی، ایجاد فرصت های شــغلی که این مورد 
دارای اهمیت و جایگاه باالیی است، نقش حیاتی دارند. همچنین فعالیت این 
واحدها با سرمایه نسبتا کم، باعث رشد و گسترش ایده های کارآفرین و حرکت 
به ســمت توســعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد اســتارت آپ های کارا و نوین 

می شود.
امــا بــرای توســعه و حفــظ واحدهای کوچــک صنعتی ضــرورت دارد اول به 
آموزش مشــاورین صنعتی در رشــته های تخصصی خاص مانند غذایی، فلزی، 
شیمیایی و غیره پرداخته و توجه شود تا هرکدام از این رشته ها که تخصص و 
دانش خود را می طلبد از یک جامعه پشتیبان متخصص برخوردارشود. متقاضی 
با مراجعه به این مشاورین، مجوز و راهنمایی های الزم را برای سرمایه گذاری اخذ 
می کند. مسئولیت این مشاورین نیز با راهنمایی یا با تدوین کتابچه طرح توجیهی 
فنی و اقتصادی مالی تمام نمی شود و این اول کار است. این مشاور باید در تمام 
مراحل اجرا از مرحله دریافت جواز تاسیس، تامین زمین در شهرک های صنعتی، 
عملیات ساختمانی، انتخاب ماشین آالت و دستگاه ها اعم از داخلی و خارجی، 
نصب و راه اندازی، نهایتا تولید و بازاریابی و فروش آن در کنار متقاضی بماند تا از 
هدررفت منابع مالی و زمانی جلوگیری شود؛ مشاوری که بررسی طرح را از ابتدا 
انجام داده و به مرحله راه اندازی رسانده است، در ادامه مسیر تولید هم باید در 
کنار سرمایه گذار باقی بماند. به بیان دیگر اگر در تحقیقات کارشناسانه تدوین 
طرح خصوصا در بخش بازار )عرضه و تقاضا( کوتاهی کرده باشد، باید متعهد و 

پاسخگو باشد.
پیشنهاد دوم اینکه مراکز تخصصی گروه های 
صنعتــی به صــورت کلینیک های صنعتی از ســوی 
دولــت ایجــاد شــود و ایــن کلینیک هــا بــا توجه به 
مســئولیت و تعهــدی کــه دارنــد بایــد متقاضیــان 
سرمایه گذاری را به درستی هدایت و راهنمایی کنند 
و متعهد و مسئولیت پذیر باشند. صحبت خود را 
با این بیت به پایان می رسانم: خشت اول گر نهد 

معمار کج / تا ثریا می رود دیوار کج.

و  كوچــك  صنایــع  ســازمان  مدیرعامــل  و  مدیــره  هیــأت  رئیــس 
شــهرك های صنعتــی ایــران در آســتانه فرارســیدن روز ملــی حمایــت از 

صنایــع كوچك پیامی صادر كرد.
علی رسولیان در پیام خود به مناسبت فرارسیدن روز ملی حمایت 
از صنایع كوچك اظهار داشــت: "بی گمان در شــرایط کنونی جامعه که 
 ایجاد اشتغال و توجه به معشیت مردم از اهم مسائل كشور است، نقش 
بی بدیــل صنایــع کوچک و متوســط با طیف متنوعــی از تولید محصوالت 
و خدمــات در ایجــاد فرصت هــای شــغلی، جــذب جوانــان و بومی نمودن 
فنــاوری، رفــع نیــاز بازارهــای داخلــی و بخــش زیــادی از صــادرات بــه 
بازارهــای هــدف بــا اســتفاده از امکانــات موجــود در نیــل بــه خودکفایی 

اقتصادی در مســیر توســعه کشور بسیار مؤثر است."
 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنایــع كوچك و شــهرك های 
صنعتــی ایــران، علــی رســولیان در پیــام خــود بــه مناســبت فرارســیدن 
روز ملی حمایت از صنایع كوچك اظهار داشــت: "بی گمان در شــرایط 
کنونــی جامعــه کــه ایجــاد اشــتغال و توجــه بــه معیشــت مــردم از اهــم 
مســائل كشــور اســت، نقش بی بدیل صنایع کوچک و متوسط با طیف 
متنوعــی از تولیــد محصــوالت و خدمــات در ایجــاد فرصت های شــغلی، 
جــذب جوانــان و بومــی نمــودن فنــاوری، رفــع نیــاز بازارهــای داخلــی و 
بخــش زیــادی از صــادرات بــه بازارهــای هــدف بــا اســتفاده از امکانــات 
موجود در نیل به خودکفایی اقتصادی در مســیر توســعه کشــور بسیار 

مؤثر است."

در ادامــه ایــن پیام آمده اســت: "توســعه صنایع کوچک و متوســط 
جز با همت تمامی تأثیرگذاران این حوزه تحقق نخواهد یافت، و همان 
گونــه کــه رهبــر معظم انقــالب فرموده اند: آن چیزی کــه در متن جامعه 
اشــتغال ایجــاد می کنــد و طبقــات پاییــن را بهره منــد می ســازد، همیــن 

صنایع کوچک و متوســط اســت؛ این ها را تقویت کنید و پیش ببرید."

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در بخــش دیگــر ایــن پیــام 
افــزود: "در ســالی کــه به نام تولید؛ پشــتیبانی ها و مانــع زدایی ها مزین 
اســت، بایــد بکوشــیم تــا بــا رفــع موانــع پیــش روی فضــای كســب و كار 

صنایع کوچک و متوســط، شــاهد افزایش بهره وری، رونق تولید، رشــد و 
شــکوفایی اقتصادی کشور عزیزمان باشیم."

رســولیان اضافه كرد: "نامگذاری ۲1 مرداد به عنوان روز حمایت از 
صنایــع کوچــک، نشــانگر اهمیــت و جایــگاه صنایع كوچك و متوســط در 
بخش تولید، تحقیق و توســعه و ارتقاء اقتصاد كشــور اســت و ســازمان 
صنایــع كوچــك و شــهرك های صنعتــی ایــران نیز بــا تعریــف برنامه های 
حمایتــی ویــژه در حوزه هــای مختلــف مــورد نیــاز ایــن صنایــع در ســطح 
شهرك ها و نواحی صنعتی كشور در جهت اعتالی هرچه بیشتر فعاالن 

حوزه صنایع كوچك و متوســط گام برمی دارد."

وی در پایــان بــا گرامیداشــت روز ملــی حمایــت از صنایع كوچك و 
ضمــن تبریــك بــه کارآفرینــان و تولیــد کننــدگان فعــال در حــوزه صنایع 
كوچــك و متوســط كشــور، از درگاه بــاری تعالــی توفیــق روزافــزون همه 
جهادگــران اقتصــادی را در راه نیــل بــه توســعه و خودکفایــی در کشــور 
آرزو و ابراز امیدواری کرد در ســال جاری، شــاهد اعتالی بیش از پیش 
صنعــت و تولیــد کشــور و افزایــش ســطح توســعه، توانمنــدی و فعالیت 

واحدهای کوچک و متوســط كشور باشیم.

ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران و شــرکت های 
استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 505 شهرک و 3۲4 ناحیه صنعتی 
و ســه منطقــه ویــژه اقتصــادی درحــال بهره بــرداری، 81 شــهرک و ناحیــه 
صنعتی تخصصی، 6 شــهرک فناوری، 40 مرکز خدمات فناوری و کســب 
و کار، ۲ مجتمــع فنــاوری اطالعــات و خدمــات نــرم  افــزاری، 93 هــزار و 
9۲3 قرارداد منعقده و بهره برداری از 48 هزار و 1۲ واحد صنعتی و سه 
هزار و 145 واحد کارگاهی، زمینه اشــتغال مســتقیم 96۲ هزار و ۲43 

نفر را در سراســر کشــور فراهم کرده است.

از ســال 1393 به مناســبت پنجاهمین ســالروز تأســیس ســازمان 
صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران و بنــا بــه تصویــب شــورای 
فرهنگ عمومی، ۲1 مرداد در تقویم رسمی کشور به عنوان "روز حمایت 

از صنایع کوچک" نامگذاری شــده است.
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از سال 1393 به مناسبت 
پنجاهمین سالروز تأسیس 
سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران و 
بنا به تصویب شورای فرهنگ 
عمومی، 21 مرداد در تقویم 
رسمی کشور به عنوان "روز 
حمایت از صنایع کوچک" 

نامگذاری شده است
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با توجه به اینکه در آستانه 21 مرداد ماه روز صنایع کوچک قرار داریم، 
به نظر شما نقاط قوت این گروه از صنایع برای اقتصاد کشور چیست؟

همانطور که میدانید، امروزه در خصوص نقش و اهمیت صنایع كوچك 
و متوســط در رشــد و توســعه اقتصادی كشــورها تردیدی وجود ندارد و البته 
بایــد تاکیــد کــرد این اهمیت نافی نقش واحد های بزرگ تولیدی در توســعه 
اقتصادی جوامع نمی باشد، در واقع اثربخشی صنایع خرد و کوچک در کنار 
صنایع بزرگ و متوسط نمود پیدا می کنند؛ بطوریکه با شدت یافتن رقابت 

جهانی، افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصوالت 
متنوع باعث شــده اســت اقبال به این صنایع بیشــتر شــده و 
تمامی كشــورهای صنعتی با سیاســتگذاری و برنامه ریزی الزم 
درصدد ساماندهی، رفع موانع و مشكالت، بهبود فضای كسب 
و كار و فراهم ساختن زمینه های الزم به منظور بهره گیری از این 
صنایع در راستای حل معضل بیكاری، افزایش ارزش افزوده، 
توســعه منطقــه ای و كمــك به بهبود توزیــع درآمد در جامعه و 
مــواردی از ایــن قبیــل می باشــند. بطور كلــی مهمترین نقش و 
اهمیت صنایع کوچک و متوسط را می توان در توسعه صنعتی 
و اقتصادی، کمک به توزیع عادالنه درآمد، اشتغال زایی، تسریع 

توسعه صنعتی در نقش اقمار صنایع بزرگ و ایجاد ارزش افزوده خالصه کرد؛ 
به عالوه می توان مواردی همچون تشــویق فرهنگ ســرمایه گذاری، تســریع 
در زمان بهره برداری و توجه به هزینه فرصت ســرمایه، ارزش تولید بیشــتر 
با سرمایه گذاری کمتر و صرفه جویی در استفاده از ارزهای خارجی را از دیگر 

تاثیرات صنایع کوچک بر اقتصاد دانست.

به نظر شما جایگاه صنایع کوچک در تحقق برنامه هایی مانند اقتصاد 
مقاومتی کجاست؟ 

ازآنجائیكه اقتصاد مقاومتی نیز افزایش تولید و اقتصادی پویا را جهت 
کاهش بیکاری دنبال می کند، لذا تقویت صنایع کوچک و متوسط که بیش از 
٩٠ درصد صنایع کشور را در بر میگیرد، بنابراین تحقق اقتصاد مقاومتی بدون 
توســعه صنایع کوچک ممکن نخواهد شــد و پرداختن به مسائل و مشکالت 
صنایــع کوچــک تــا حدود بســیار زیــادی می تواند مســأله رکــود و رفع معضل 
بیــکاری را در کشــور حل وفصــل کند. در واقــع با نظر به اینکه 
یکــی از مهمتریــن جهت گیری هــای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد 
درون زا و برون نگر است، توسعه صنایع کوچک در واقع همان 
تقویت بعد درونگرای اقتصاد بوده و صنایع کوچک و متوسط 
از طریق کارآفرینی، نوآوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد 
فرصت های شغلی و افزایش درآمد مستقیما در جهت تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی تأثیر گذارند. در بعد دیگر این قبیل 
شــركتها بدلیل برخورداری از انعطاف پذیری زیاد، كارآفرینی، 
خالقیت و نوآوری بیشــتری را به ظهور رســانده و با هدایت و 
حمایت دولت در جهت ایجاد خوشه ها و شبکه های تولیدی، 
ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات، ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی 
و سایر برنامه های توسعه بازار عالوه بر توسعه صادرات واحد های کوچک در 

بعد برون نگر اقتصاد مقاومتی نیز موجبات توفیق را فراهم نمایند. 

یک تجربه عینی در زمینه توسعه صنایع کوچک و متوسط که در کشور 

به اجرا درآمده توسعه خوشه های تولیدی و کسب و کار بوده است. تحلیل 
شما از این برنامه چیست؟

همانطور که اشــاره کردید برنامه توســعه خوشــه های صنعتی از تقریبا 
دو دهه گذشــته توســط ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور به 
اجــرا درآمــده و تــا آنجــا که اطالع دارم بیش از دویســت و شــصت خوشــه در 
 سطح استانهای کشور انتخاب و ضمن اجرای برنامه های توسعه ای به مرحله 
توســعه یافتگی رســیدند. در حال حاضر با توجه به اجرای پروژه خوشــه های 
صنعتی بسیاری در سطح استانهای کشور، دانش فنی و تجربی بسیار خوبی در 
کشور ما در این زمینه انباشته شده و خوشه های مهمی نظیر خوشه زعفران، 
خوشــه ادوات کشــاورزی، خوشــه کفش، خرما، صنایع دریایی، خوشــه گل و 
گیاه و ... در کشــور به مرحله توســعه یافتگی رســیدند. الزم به توضیح است 
که برخی از این خوشه ها به مرحله صادرات نیز رسیده و ارزآوری خوبی نیز 
برای کشور ایجاد نموده اند. به نظر اینجانب با توجه به حجم عظیم اقدامات 
صورت پذیرفته باید برنامه توســعه خوشــه های جدید با جدیت بیشــتر مورد 
پیگیری قرار گرفته بعالوه پیشنهاد می کنم از تکنیکهای توسعه خوشه ها نظیر 
مطالعه دقیق زنجیره ارزش رشته های صنعتی، ایجاد شبکه های نرم و سخت 
نظیر کنسرسیوم های خرید مواد اولیه مشترک، کنسرسیوم فروش محصول، 
کنسرسیوم های صادراتی، ایجاد برند مشترک، تامین مالی و  همچنین بهم 
رسانی كسب و كارها )Business Matchmaking(  در راستای وصل واحدهای 
كوچك و متوسط به بنگاههای بزرگ و استفاده از ظرفیت متقابل واحد های 
بزرگ و کوچک در سایر رشته های تولیدی نیز بهره گرفت و موجبات ایجاد یک 

جهش تولیدی در صنایع کوچک را فراهم آورد.

 مدیرعامل گروه صنعتی سیدی پیشنهاد داد برای نظارت بیشتر، ساماندهی 
و رفع مشکالت این صنعت، اتحادیه یا گروه سازندگان ماشین آالت قطعات بتنی 

در کشور تشکیل شود.
ســینا ســیدی درباره میزان وابســتگی این صنعت به واردات گفت: در سالهای 
گذشته تمام توان خود را به کار برده ایم تا کلیه مراحل تولید به صورت داخلی انجام 
شود. با توجه به اینکه بعضی از مواد اولیه غالبا خارجی اند چاره ای جز استفاده از آنها 
نداریم. البته ما مواد خام را تهیه و پس از فرایند برش و آماده سازی، قطعات آنها را به 

صورت دستگاه های بسیار زیبا به بازار ارائه می کنیم.
این دستگاه ها عموما اروپایی بوده اند و در گذشته آلمان شرقی تولیدکننده اصلی 
ماشین آالت بوده است و امروزه کشورهایی مانند چین، ترکیه، آمریکای جنوبی، ایتالیا 

و اخیرا هند نیز به جرگه تولیدکنندگان این ماشین آالت اضافه شده  است. 
مــا از ســال 1395 کار ســاخت را بــه صورت طراحی های جدید شــروع کرده ایم 
تــا بتوانیــم در زمینــه تولیــد، حرفــه ای عمل کنیــم . به روز کردن طراحی ها و ســاخت 

ماشین آالت بزرگترین کار گروه صنعتی سیدی تبریز بوده است.
سینا سیدی درباره کیفیت محصوالت داخلی گفت: امروزه به علت گرانی سیمان 
و فلزات قابل استفاده در ساخت ماشین آالت، تولیدکننده مجبور به تهیه مواد اولیه با 
قیمت باال بوده و همچنین مصرف کنندگان در چنین شرایطی با کمبود مواجه می شوند؛ 
لذا احتمال این وجود داشته که گاهی بعضی از تولیدکنندگان به صورت دقیق و با 
کیفیت کار را انجام نداده و این مساله یقینا در تولید محصوالت تاثیر خواهد گذاشت. 

به عنوان مثال سیمان و بلوک بی کیفیت، ساختمان بی کیفیت را رقم خواهد زد .
مــا امــروزه می توانیــم به صــورت خاص ادعــا کنیم که توانســته ایم طراحی های 
دستگاه ها را تغییر دهیم. بیشتر قسمت های ماشین آالت تغییر پیدا کرده است و با 
توجه به سبک سازی ماشین آالت و تغییر در سیستم برقی توانسته ایم این دستگاه ها 
را در مناطــق دور و محــروم کشــور نیــز ارائه دهیم تا جوانان کشــور بتوانند در تولید 

بلوک های سبک و سایر محصوالت ازماشین آالت ما استفاده کنند. 
او با اشاره به سابقه تولید در دنیا عنوان کرد: سابقه تولید کلیه ماشین آالت بتنی 
خارجی بوده و به مرور و گذشت زمان تغییرات اساسی پیدا کرده اند. ما امروزه مواد خام 

کارخانه ای را به صورت دقیق به دستگاه های پیشرفته تبدیل می کنیم که قابل رقابت با 
رقبای خارجی بوده و قابلیت صادرات هم پیدا کنند.

سیدی از مشکالت پیش روی این صنعت گفت: تولیدات ما در قسمت طراحی 
و ساخت خیلی جلوتر از بعضی کشورهای تولیدکننده است و چون در کشور ما قیمت 
مواد اولیه نوسان داشته و قیمت آن به نرخ ارز و اتفاقات سیاسی متصل بوده به همین 

دلیل تولیدکننده نمی تواند آینده خوبی را برای پیشرفت خود ترسیم کند .
 ما در کشور سالهاست که درگیر تحریم هستیم و صنعت کشور ما دچار ضعف 
و کندی شده است. در تمام دنیا صنعت ساختمان پیشرو و جلودار بسیاری از صنایع 
دیگر است؛ لذا در صورت کندی و یا خلل در پیشرفت این صنعت به سایر صنایع هم 

لطمه وارد می شود.
او با ابراز تاســف از نبود اســتاندارد اینگونه ماشــین آالت اظهار کرد: متاســفانه 
در ساخت ماشین آالت قطعات بتنی، هیچ گونه استانداردی تعریف نشده که بتواند 
نظارت دقیقی در تولید داشته باشد و همچنین تولیدکنندگان ماشین آالت بتنی مثل 

بلوک زن، جدول زن و سنگ فرش های خیابانی، اتحادیه یا صنف جداگانه ای ندارند و 
پیشــنهاد می دهم که صنف یا اتحادیه یا گروه ســازندگان ماشین آالت قطعات بتنی 
در ایران را تشکیل بدهیم .در تولید محصوالت بتنی می توان گفت که استانداردهای 
الزم وجود داشته و تولیدکنندگان موظف به رعایت این استانداردها بوده و محصوالت 
باکیفیت و شاید گران تری را به بازار ارائه می کنند؛ اما در کنار این تولیدکنندگان موثر، 
تولیدکنندگان جز، که نظارت دقیقی روی آنها نیست بدون استاندارد و بدون کیفیت 
الزم کارکرده و شاید محصول ارزان تری نیز به بازار ارائه می کنند.متاسفانه چون بازار 
تولید محصوالت بتنی گســترده اســت لذا کنترل دقیق آن از ســوی نهادهای نظارتی 
کمتر بوده و این مســاله دچار دوگانگی فروش و نوســان قیمت شــده .او از اقدامات 
گروه صنعتی سیدی تعمیر و راه اندازی ماشین آالت بالاستفاده نام برد و گفت: واردات 
ماشــین آالت قطعات بتنی در ســالهای 9۲ و قبل از آن نه تنها ارز را از کشــور خارج 
می کرد بلکه امروزه کلیه این ماشین آالت بدون ارائه خدمات و قطعات مانده بسیاری 
بالاستفاده شده است.گروه صنعتی سیدی در سالهای گذشته با تعمیر و راه اندازی 
این گونه خطوط به تولید کشور نیز کمک شایانی کرده است.کمک به شهرداری ها و 
سازمان های عمران و کمک به تهیه ماشین آالت از سوی دهیاری ها حائز اهمیت بوده و 

به نوسازی کشور کمک کرده است.
گرانی مواد اولیه و نوسانات ارز در سالهای گذشته نفس تولیدکنندگان را گرفته 
و نبــود برنامه ریــزی دولــت و حمایت نکردن از کســب و کارهــای کوچک ولی موثر در 
صنعت کشور باعث شده تا بسیاری از این کسب و کارها و تولیدکنندگان با ورشکست 

شدن و تعطیلی کسب و کار خود به فکر مهاجرت 
و یــا تغییر شــغل بیفتند.وام های بــدون برنامه به 
اشــخاص بی ربط به تولید با ســودهای کالن فقط 
به نفع بانک ها و دالالن بوده که توانسته اند بدون 
تزریق سرمایه به صنعت و تولید سود شخصی خود 
افزایش دهند .همچنین عدم مدیریت این وام ها 
در صنایع کوچک باعث پول درمانی کوتاه مدت شده 

است.

عبور از بحران های اقتصاد کشــور در شــرایط تحریم و آشــفتگی های مدیریت اقتصادی نیازمند نقطه اتکایی اســت که بر اســاس آن بتوان برنامه 
 ریــزی و هدف گــذاری کــرد. در ایــن میــان اســناد بــاال دســتی ماننــد اقتصــاد مقاومتی مســتقیم و غیر مســتقیم این نقطه اتــکاء را صنایــع کوچک در نظر 
می گیرند ولی در عرصه عمل هنرو جایگاه این صنایع به رغم دســتاوردهایی که داشــته اند کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. در این زمینه گفتگویی 
کوتاه با سید مصطفی موسوی » مشاور عالی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران« انجام داده ایم، در ادامه مشروح این گفت و شنود 

کوتاه را بخوانید.

سیدمصطفیموسوی:تحققاقتصادمقاومتیتنها
ازمسیرتوسعهصنایعکوچکممکناست

مدیرعاملگروهصنعتیسیدی:پیشنهادتشکیلاتحادیـهسازنـدگان
ماشینآالتقطعاتبتنی
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فرزین سوادکوهی

نقــد توســعه صنعتی در کشــور ما با نقد نهادهــای حاکمیتی حامی این 
موضــوع با این که نســبتی جدا نشــدنی دارند؛ اما موضوعاتــی کامال متمایز از 

یکدیگرند.
این که چرا صنعت کشور بر اساس آرمان ها و اهداف در ذهن طراحی 
شــده سیاســت گذاران به سرمنزل مقصود نرسیده اند یک بحث و ریشه یابی 
ناکامی های تدوین گران سیاســت های توســعه صنعتی نیز مقوله ای جداگانه 

است.
در این مقاله می توان درباره هرکدام از این موضوعات صحبت کرد و به 

نتیجه ای نسبی رسید.
ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران به عنــوان یکی از 
نهادهای دولتی متولی به سامان رساندن صنایع  خرد و شهرک های صنعتی 
در تارک معرفی خود در سامانه مربوطه اش نقبی خواندنی به تاریخ شکل گیری 
این سازمان زده است که توجه به آن می تواند بهترین محک برای عملکردش 

طی تمام سال های بعد از شکل گیری باشد.
در ایــن مقدمــه گفته شــده اســت، توســعه صنعتــی نشــان می دهد که 
بیــش از پنــج دهــه از نظــام برنامه ریزی توســعه در ایران می گذرد. با بررســی 
اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که در سال 13۲7 )برنامه 
هفت ساله( تدوین شده است، می توان دریافت که محورهای اساسی برنامه 
توجه به زیرســاختهای مورد نیاز توســعه در کشــور بوده اســت. در این برنامه 
که از سال 13۲7 تا 1333 ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در 
مورد صنعت دیده نمی شود. در آن زمان برای اینکه صنعت در اولویت باشد، 
بسترهای الزم فراهم نشده بود و با این حال بر اجرای چند طرح بزرگ دولتی 
با مشــارکت خارجی نیز مورد تاکید شــده بود. از ســوی دیگر چهره اقتصادی 
جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی 
می کردند. در برنامه هفت ساله دوم که از سال 1334 تا 1340 طول کشید، 
استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت 
ساله اول ارائه شده بود، به دلیل نداشتن تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام 
برنامه ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکالت 
اجرایی شده بود؛ لذا بین عملکرد و برنامه مغایرتهای اساسی وجود داشت.

بعد از برنامه دوم، نظام برنامه ریزی کشور به نظام برنامه ریزی پنج ساله 
که از سال 1341 تا 1345 ادامه داشت تبدیل و راهبردها و سیاستهای توسعه 
صنعتی مشخص شد. دولت با ایجاد برخی از زیر ساخت های توسعه ای به این 
نتیجه رسید که بخش صنعت باید تقویت شود. عمده کاری که برنامه ریزان 
انجام دادند، این بود که به واسطه درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری های دولتی 
به شــدت رشــد پیدا کرد. در این برنامه بود که »ســازمان نواحی صنعتی« به 
منظور برنامه ریزی و اجرای طرح های مربوط به نواحی صنعتی در مرداد سال 

1343 ایجاد شد. 
در برنامه چهارم و پنجم جهش نسبتا مناسبی در سرمایه گذاری و ایجاد 
واحدهای صنعتی شکل گرفت. در سال 1347 )برنامه چهارم(، »سازمان صنایع 
کوچک و نواحی صنعتی ایران« تشکیل شد و هدف این سازمان توسعه صنایع 

کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه گذاران مربوط بود.
در دهه هــای 40 و 50، کوشــش های زیــادی بــرای ایجــاد 
شهرک ها و نواحی صنعتی صورت گرفت؛ ولی در نهایت چهار 
شــهرک صنعتــی البــرز، باختــران، کاوه و رشــت بــه ترتیــب در 
ســال های 47، 50، 5۲، 53 پیش از ســایر نواحی و شــهرک ها 
به ثمر رسید. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، تحوالت جدیدی 
در نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرایی توسعه بخش 
صنعــت و معــدن بــه وجــود آمد. بــا تصویب قانــون حفاظت از 
توســعه صنایــع بســیاری از صنایــع ملــی اعالم شــد و مدیریت 
بخــش صنعــت بــه ســه وزارتخانــه صنایــع ســنگین، معــادن و 

فلــزات و صنایــع ســپرده شــد. ســازمان صنایــع ملــی شــکل گرفــت و برخی از 
واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت. با وقوع جنگ 

تحمیلی فرصت برنامه ریزی جامع و میان مدت برای کشور از دست رفت.
در ســال 136۲ پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشــور ســازمان 
صنایــع کوچــک و نواحــی صنعتی ایران با کلیه وظایف در وزارت صنایع ادغام 
شــد و به منظور ایجاد هماهنگی و اســتفاده مطلوب از امکانات شــهرک های 
صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای 
متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون »شرکت شهرکهای صنعتی ایران« 

به تصویب رسید. نزدیک به دو دهه »شرکت شهرکهای صنعتی« ایجاد بیش 
از 400 شــهرک صنعتــی را آغــاز کــرد و در ابتــدای برنامــه ســوم پــس از ادغام 
وزارتخانه های صنایع و معادن قبلی سازمان صنایع کوچک تشکیل شد؛ ولی در 
سال 84، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرک های صنعتی ایران سپرده شده 
و عمال »سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران« از شهریور 1384 
فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت براساس مصوبه شماره 469/877 مورخ 
1390/1/17 مجلس شورای اسالمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 

ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شده است.
بدین ترتیب رشد جمعیت و نیاز اقتصاد ملی کشور متولیان را طی دهه ها 

هر روز بیشتر به صرافت توسعه بیشتر صنعتی انداخته است.
در ســال های اعمال تحریم ها این نیاز بیشــتر احســاس شــده؛ اما آنچه 
در برابر این هدف گذاری یعنی رشد بنگاه های کوچک ایستاده همان عامل و 
یا عواملی است که مقابل هرگونه رشدی در حوزه تولید قد علم کرده است.

بــه تعبیــری، وقتــی منافــع بســیاری از افــراد 
به بده بســتان های ســوداگرانه رایج در خالل فعل 
و انفعــاالت داخلــی بــازار بــاز می شــود، نمی تــوان 
انتظــاری بیــش از ایــن داشــت، اگــر ایــن تعامالت 
نبــود، حــوزه تولید نیز با مشــکالتی از این دســت 
روبه رو نمی شد و تولیدکننده قدرت مانور بیشتری 

در عرصه های رقابتی بین المللی پیدا می کرد.
بــه  تولیدکننــده  از  حالــی  در  توانایــی  ایــن 
خصــوص در شــهرک های صنعتی-دریــغ شــده که 
صنعتگــر مانند ســال های گذشــته بــه راحتی کنار 
گذاشــته شده اســت و تنظیم بازار که البته مانند 
موتــور ناتنظیمی اســت بــه بخش های غیر مولد و 

سوداندیش سپرده شده است.
بــه عبــارت دیگر بهبود سیاســت های تنظیم 
بازار و تصمیم سازی های حیاتی قبل از این که به 
دست اهالی صنعت باشد، به دست نااهالن غیر 
مولد و حتی سوداگر افتاده است و این صد البته 
ناشی از دخالت ها و انحصارهای سنتی همیشگی 
دولتــی اســت. هنگامــی کــه  نقش آفرینــان ارزی 
کشــور در بانک مرکزی برای سیاســت های تجاری 
کشــور هــم تصمیــم می گیرنــد، نتیجــه چیــزی جز 

این که می بینیم، نخواهد بود.
درســت زمانی که تولیدکننده مســتقر شــده 

در شــهرک صنعتــی بایــد مــواد اولیــه را بــه قیمتــی عادالنه و ثابــت تهیه کند، 
گرفتــار بانــد ســفته باز و دالل می شــود و نوســان قیمت هــا آن چنــان لــرزه ای 
بــر انــدام مجموعــه تولیــدی اش خواهد افکند که ســرپا ایســتادن بــرای چنین 
صنعتی نیز مشــکل خواهد بود چه برســد به آن که بتواند به مقوله ای مثل 

صادرات هم بیاندیشد.
افزایــش هزینه هــا از همیــن رهگذر شــکل می گیرد و همین جاســت که 
مشــاهده می کنیــم نفس بنگاه های خرد بــه روایت آمار و ارقام 

رسمی کشور به شماره می افتد.
این در حالی اســت که تمرکز بخش سیاســت گذاری به جای 
مداخله مستقیم بر توانمندسازی است و درنتیجه پایداری توسعه 
حاصــل از این روش می توانســت و همچنــان می تواند، واحدهای 
صنعتی کوچک و به تبع آن شهرک های صنعتی را  هرچه بیشتر 

فعال کند که البته شوربختانه این اتفاق نیافتاده است.
هم اکنــون همــه آن هــا که دســتی بر آتش فعالیت شــهرک های 
صنعتــی دارنــد، می داننــد بخــش قابــل توجهــی از ظرفیــت این 
شــهرک ها به دالیل مختلف که عمده اش نبود زیرســاخت ها و 

یوتیلیتی های مورد نیاز واحد های صنعتی است، خالی مانده است.
متولیان شهرک های صنعتی خود با هزار و یک مشکل روبه رو هستند. 
در تمام ســال های گذشــته در ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی 
هرگاه مدیر جدیدی از راه رسیده است در خوشبینانه ترین حالت اگر تصمیم 
نگرفته است که کارهای قبلی ها را یکسره کنار بگذارد، دست کم تالش کرده 
اســت، آنچه پیش از آن برایش تعیین کرده اند را به هر ضرب و زوری اســت 
به سرانجام برساند و از آنجا که تجربه نشان داده است، هیچکس در چنین 
کاری توفیقی قابل توجه نداشــته اســت؛ بنابراین دوباره طرحی نو درافکنده 

است که باز مدیر بعدی را گرفتار همین چرخه معیوب کند.
بــه عبارتــی ایــن مدیــران مجبورنــد یک ســره بــه دنبــال کمتریــن حوائــج 
شهرک های صنعتی که از آغاز جانمایی درستی هم نداشته اند بدوند و به دلیل 
ســاختار ســنتی و قدیمی و دیوان ســاالرانه موجود و بوروکراسی نهادینه شده 

کمتر به نتیجه برسند.
آن ها ملزم می شوند که از بام تا شام در بدترین اوضاع اقتصادی کشور به 
دنبال جور کردن آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت واحد های صنعتی باشند و 
در راهبری کالن این شهرک ها که صد البته برای آن هم تربیت نشده اند، دیگر 

فرصتی نداشته باشند.
آش آنقدر شــور می شــود که آمارهای ارائه شده از سوی خود مسئوالن 
دست اندکار نیز چشم اندازهای نگران کننده ای را پیش روی فعال صنعتی باز 

می کنند. 
مثــال دقــت کنیــم کــه محض نمونه معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی و 
توســعه منطقــه ای وزیــر کشــور در بازدیــد از  چنــد 
شــهرک صنعتــی در خوزســتان رســما اعــالم می کند 
کــه اکنــون 18درصد از واحدهای تولیدی مســتقر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور غیرفعال هستند.
غیرمنصفانــه نیســت کــه کار )البتــه بهتــر این 
اســت کــه بخوانیــم بیکاری( این شــهرک ها را قیاس 
از کل شــهرک های صنعتــی کشــور بگیریــم و بدانیم 
کــه در تمــام نواحی صنعتی کشــور ما با این معضل 

روبه رو هستیم.
کافــی اســت، همــه مــا ســری بــه یکــی از ایــن 
شــهرک های صنعتــی اطراف خود بزنیــم تا از نزدیک 
ببینیم که قصه غمناک تر از این حرف هاست و رقم 
بیکار مانده شهرک های صنعتی بسیار بیشتر از 18 

درصد است.
همیــن مقامــات اعــالم می کننــد کــه در همــان 
خوزســتان 70 شــهرک و ناحیــه صنعتــی وجــود دارد 
کــه  5۲ واحــد صنعتی در آن ها در حال بهره برداری 

است.
همچنین در همان بازدید گفته شده است که 
از 1379 واحد صنعتی مستقر در این تعداد شهرک 

۲5 درصدشان غیرفعال هستند.
این درحالی است که تازه این مشکالت مربوط 
به چندین ماه پیش است و حاال که مساله کرونا و 
نبود برق و آب در مناطقی مانند خوزســتان جریانی از بیکاری ها و معضالت 
مختص به خود به راه انداخته است، قضیه چشم اندازی تیره تر را نیز ترسیم 

می کند. 
از ســویی عمل کردن به قوانین مربوط به رفع موانع کســب وکار نیز در 
هاله ای از ابهام قرار دارد و به راستی شفافیت ناچیزی هم به چشم نمی خورد 
که فعال صنعتی و سرمایه گذار خرد و کوچک  اشتیاقی به کار در این حیطه 

داشته باشد.
بــر اســاس تبصــره 4 مــاده 4۲ الیحــه مالیــات ارزش افــزوده بایــد یــک درصد  
از ایــن درآمــد بــه صنایــع تعلق گیرد تا شــرکت های خدمات رســان بــا بهره مندی از 
ایــن تســهیالت، رونــق تولیــد را پیــش روی خود قرار دهند؛ اما آیا کســی پیگیر این 

موضوع هست و آیا نتیجه ای هم در این باب گرفته است؟
 صاحب نظــران بــر ایــن اعتقادنــد کــه در صــورت پایبنــد بودن بــه قانون 
فــوق شــرکت های خدماتــی و تولیــدی بــرای تامیــن و نگهــداری زیرســاخت ها، 
مدیریت پســماند و فاضالب، ارائه خدمات شــهری، ایجاد فضاهای ســبز و در 
 مجمــوع زنــده نگــه داشــتن صنعــت، غنی و فــارغ از هرگونه دغدغــه خواهند

 شد.
اما این ها تازه یکی از هزاران مشکلی است که شهرک های صنعتی با آن 
روبه رو هســتند. به نظر می رســد تا نگرشــی جدید بر ساختار اقتصاد صنعتی 
ایران حاکم نشود و تا زمانی که سکان از دست نااهالن گرفته نشود و موانع 
کسب وکار از بین نرود هرکار دیگری از سوی مسئوالن به آب در هاون کوبیدن 

بیشتر شبیه خواهد شد.
شهرک های صنعتی به مانند اقتصاد آسیب خورده ایران نیازمند تعریفی 
جدی برای رشــد و توســعه هســتند؛ چراکه نقشه پیشین به گمراهی اقتصاد 

منجر شده است. 

تغییر رویکرد به سوی اقتصاد تولیدمحور یک ضرورت است؛

نقشــهخطــا،عاملگمراهی
شهرکهایصنعتیوبنگاههایخرد

 صاحب نظران بر این اعتقادند 
که در صورت پایبند بودن به 

قانون فوق شرکت های خدماتی 
و تولیدی برای تامین و نگهداری 
زیرساخت ها، مدیریت پسماند 

و فاضالب، ارائه خدمات 
شهری، ایجاد فضاهای سبز و 
در مجموع زنده نگه داشتن 

صنعت، غنی و فارغ از هرگونه 
دغدغه خواهند شد

نسخه الکترونیک



 .  شنبه . 23 مرداد 1400 . 

واحــد منابــع انســانی چــه نقشــی در پیشــبرد اهــداف SMEهــا دارد و چــه 
اقداماتــی را بــرای بهبــود جایگاه منابع انســانی در صنایع کوچک کشــور مناســب 

می دانید؟
موضوع »افزایش اشتغال در صنعت« همواره از اهداف اصلی به خصوص در 
مناطق درحال توسعه کشور است. امروز ما به بهبود در تولید محصوالت و خدمات 
نیاز داریم و همچنین برای کاهش ضایعات به نیروی انسانی کارآمد و دارای آگاهی 
نیازمندیم تا کیفیت مناسبی را در تولید محصول یا خدمت و همچنین بهره وری باالیی 
در این عرصه داشته باشیم. لذا باال بردن مهارت های مورد نیاز کارکنان در این واحدها 
نقــش پررنگــی دارد. همچنیــن بــرای بهبود جایگاه منابع انســانی توصیه می شــود که 
اهداف استراتژیک واحد منابع انسانی نوشته و برنامه های اجرایی آن تدوین شوند که 

این مهم حتما باید همسو با استراتژی های واحد صنعتی تدوین شود.
آیــا الگوبــرداری بــه عنــوان یک روش بهبــود یک بــاره در حوزه 

بهره وری، برای صنایع کوچک درست است؟
چنان چه مهندسی و طرح ریزی اولیه در صنایع کوچک مقیاس 
مشــابه موفق در کشــور یا دنیا داشــته باشــد، بهتر است که پیش از 
تاســیس واحد صنعتی حتماً با روش های علمی الگوبرداری انجام و 
الگوی مناسب انتخاب شود و تعداد بهینه کارکنان با تجزیه و تحلیل 
ً در  درســت مشــاغل مــورد نیــاز در طــرح اولیه تصویب شــود. معموال
شهرک های صنعتی امکانات اشتراکی زیادی موجود و قابل استفاده 

اســت کــه می توانــد به حالت برون ســپاری در نظر گرفته شــود. درصــورت توجه به 
این موضوع می توان منابع انسانی بهینه تری را جذب کرد که باعث می شود، واحد 
صنعتی در آینده مشــکالت مازاد منابع انســانی کمتری داشــته باشد و هزینه های 

سربار مرتبط با منابع انسانی نیز به حداقل خواهد رسید.
مدیــران واحــد صنعتی خصوصــا مدیرانی که در حوزه غیر از منابع انســانی 

فعالیت می کنند، چه نقشی در ساز و کارهای صنایع کوچک دارند؟
به منظور یکپارچگی در فرآیندها و فعالیت های منابع انسانی اصولی، پیشنهاد 
می شود که در ابتدای تشکیل این واحدها، برای تمام مسئوالن و مدیران غیر منابع 
انســانی، آموزش های کوتاه مدت درخصوص فرایندهای منابع انســانی با اجزای زیر 
برگزارشــود: اســتراتژی منابع انسانی شرکت، جذب و استخدام، یادگیری و آموزش 
)توســعه کارکنــان(، مدیریــت عملکرد )شــرکت، واحدها و کارکنــان(، جبران خدمت 
و قدردانــی )حقــوق و دســتمزد و پــاداش و...(، روابــط بیــن واحــدی 
و بیرونــی، سیســتم های اطالعاتــی منابع انســانی و منابع انســانی 
الکترونیــک. بــا این آموزش های مختصر و کاربــردی، یکپارچگی در 
تصمیم های مدیریتی در حوزه منابع انسانی، بهتر به وجود می آید و 
مدیریت عملکرد SME بهینه تر انجام میشود و بهره وری اقتصادی 
باالتــری در ابتــدای تولیــد محصول یا خدمت حاصل خواهد شــد و 
برای واحد صنعتی که در ابتدای چرخه عمر ســازمان و دوران رشــد 

است، امتیاز رقابتی قابل توجهی خواهد بود.

تحقیقوتوسعه
حلقهمفقــوده

SMEها
دکتر امیر علی رمدانی

مدرس و مشاور سازمانی

مدیران واحدهای صنعتی به منظور دســتیابی به اهداف واالی خود باید در 
گام نخست به تحلیل وضعیت موجود بپردازند که این تحلیل از دو منظر اصلی 
قابل بررسی است. بررسی محیط درونی SME و بررسی محیط بیرونی که این امر 
سبب خواهد شد تا مدیران به خوبی این موضوع را درک کنند که در چه مختصاتی 
در بازارهای هدف قرار گرفته اند و چه میزان با رقبای خود فاصله  دارند. لزوم انجام 
چنین تحقیقات توسعه ای در شرایط فعلی از مهمترین اقداماتی است که مدیران  

SMEها باید مدنظر داشته باشند.
تهیــه گزارش هــای شــناخت، تحلیل وضعیــت موجود، تحلیل آمار ســنوات 
و  عارضه یابــی  رویکــرد  بــا  توســعه  مســیر  در  SME هــا  می توانــد  و...  گذشــته 
آسیب شناســی هدایــت کنــد کــه ایــن مراحــل بــه عنــوان یکــی از اولیــن گام های 
شــناخت، در تعریف اقدامات الزم برای توســعه ظرفیت مدیریت و توسعه منابع 
در راســتای بهبود عملکرد واحد صنعتی ضروری اســت و ســبب خواهد شد بازار، 
ســالیق افراد و ذینفعان شناســایی و در راستای تغییرات محیطی، استراتژی های 

مربوطه تدوین و اقدامات مناسب انجام شود.
بی شــک رشــد و توســعه SMEها در گرو شــناخت صحیح 
و تحلیل هــای کارشناســی شــده از محیط درونــی و بیرونی واحد 
صنعتــی اســت. بــه بیان دیگر با نــگاه واقع بینانــه و تعیین نقاط 
قــوت، نقــاط ضعــف، فرصت هــا و تهدیدهــای محیطــی می تــوان 
گام های بعدی رشد و توسعه را با دیدی وسیع و مطمئن برداشت 
که بدون دارا بودن درک مناسب و نبود چارچوب مفهومی علمی، 

نتایج بررسی ها اثربخشی و کارآمدی الزم را نخواهد داشت.
 تحلیل شرایط محیطی و بررسی مختصات فضای ابررقابتی 
امــروز ســبب می شــود مشــکالت، اتالف هــای مالــی، اتالف هــای 

زمانــی، فرایندهــای کنــد و بی بــازده و کم بــازده، فعالیت هــای بــدون ارزش افزوده 
و... شناسایی شوند و در نهایت فهرستی از مشکالت بسیار مهم و چالش انگیز 

واحد صنعتی حاصل شود. هرچه مطالعات انجام شده بر پایه علمی و داده های 
واقعی  صورت گیرد در آن  صورت بیشتر با واقعیت منطبق خواهند بود. در ادامه، 
تمام عارضه های شناســایی شــده دســته بندی و گروه بندی می شــوند تا مشخص 
شــود مشــکالت واحد صنعتی شامل چند حوزه اســت که برای این  کار روش ها و 
متدهای علمی بسیاری موجود است. این گروه بندی ها نیاز به اولویت بندی دارد 
که باید مدیران به آن توجه ویژه ای داشته باشند. با توجه به محدودیت منابع در 
واحدهای صنعتی )منابع مالی، زمانی، انسانی، انرژی و...( ضرورت اولویت دهی 
بیش از پیش نمایان می شود. بنابراین مدیر واحد صنعتی با فهرستی از مشکالت 
مهم و اولویت دار روبه رو خواهد بود که تصمیم گیری را تسهیل می کند. بی شک 
نمی توان برای حل مشکالت به طور هم زمان اقدام کرد؛ اما این انتظار می رود که 
مشکالت اصلی در زمان کوتاه تری نسبت به دیگر موارد حل شود. در گام بعدی 
 SME ارائه پیشنهادات و نظرات به منظور ارائه راه حل ها توسط مدیران و پرسنل

صورت می گیرد.
در دنیــای ابررقابتــی امــروز  چنین تحقیقاتی که به عنوان تحقیقات توســعه ای و 
زیر چتر تحقیق و توســعه انجام می شــود به عنوان چراغ راهی برای 
مدیــران واحدهــای صنعتــی محســوب خواهد شــد. امروزه بــا وقوع 
انقالب صنعتی چهارم وظیفه واحدهای تحقیق و توسعه در SMEها 
سنگین تر و مهم تر شده است. مدیران صنایع به خوبی می دانند که 
تغییرات رکن جداناپذیر زندگی صنعتی امروز است و همگام شدن 
بــا تغییرات از مهمترین اقداماتی اســت که باید انجــام داد. با توجه 
به ویژگی های منحصر به فرد صنایع کوچک و متوسط و به خصوص 
چابکــی آن هــا، انجــام فعالیت هــای توســعه ای بــا هــدف شناســایی 
مولفه هایی که باید تغییر کند )تغییر تکنولوژی، به روز شدن دانش 
فنی، بهره گیری از تجهیزات و ماشــین آالت نوین، جذب پرســنل با مهارت، بهبود 
فرایندها، ارتقاء بهره وری، تدوین و به روز رسانی سند راهبردی، افزایش کیفیت، 

کاهش هزینه های تولید، کاهش قیمت تمام شده، تولید محصوالت دانش محور، 
تولید محصوالت ارزآور و...( به عنوان راهکاری مهم برای واحدهای صنایع کوچک 
و متوسط محسوب می شود. اگر واحدهای صنعتی نتوانند این موارد را شناسایی 
کــرده و بــا آن همــگام شــوند، هر روز فاصله  آن هــا از بازارهای هــدف، دانش روز، 
فناوری هــای نویــن تولید، بهینه ســازی فرایندها در طول زنجیره تامیــن، بهره وری 
منابع و تمام مولفه های صنعتی- اقتصادی که مربوط به یک واحد صنعتی می شود 
بیشتر خواهد شد و این موضوع در حالی است که فعالیت های توسعه ای توسط 
رقبای داخلی و خارجی با بودجه های کالن در حال انجام اســت. آنچه که مســلم 
است انقالب صنعتی چهارم تغییرات عظیم تری را نسبت به سه انقالب پیشین 
درپی خواهد داشت و انتظار می رود دستگاه ها و ماشین آالت بیش از گذشته از 
هوش مصنوعی بهره گیرند. با رخ دادن انقالب صنعتی چهام در دنیا پیش بینی 

می شود تحوالت گسترده ای را در واحدهای صنعتی شاهد باشیم. 
بنابرایــن ســوالی مطرح می شــود کــه آیا انقالب صنعتی چهــارم و تغییراتی 
کــه در صنعــت به وجــود می آورد، تهدید اســت؟ نکته مهم این اســت که تغییرات 
هــم می توانــد بعنــوان فرصت مطرح گردد و هم برای برخی صنایع جنبه تهدید را 
داشته باشد. جنبه فرصت برای صنایعی که نهایت استفاده را از فضای پیش رو 
می برنــد و بــا تجهیــز خود به دانش روز دنیا در زمینه تکنولوژی تولید، فرایندهای 
سازمانی، نحوه مدیریت، استفاده از نظام های کیفی و مدیریتی و... سبب ایجاد 
یک مزیت های رقابتی مطلوبی نسبت به رقبای خود می شوند و از طرفی تهدید 
برای صنایعی که به قطار توســعه نمی رســند و آن را از دســت داده و محکوم به 

فنا می شوند.
بنابرایــن SMEهــا بایــد بــا مدیریــت کارآمــد و تحقیقــات کارشناســی شــده 
برنامه هــای اقتصادی خــود را بــا تولیــدات دانش محــور )که در اولویت بســیاری از 
کشــورهای در حال توســعه قرار گرفته(  هم راســتا کنند و راه شــکوفایی و توسعه 

را برای جوامع خود هموار نموده و به رشد اقتصادی بیش از پیش کمک نمایند.

صنایــع کوچــک بــه دلیــل ابعــاد انســانی محدودی که دارند گاهی از یک مســئله اصلی یعنی افزایش کیفی نیروی انســانی خود غافل می شــوند در 
حالــی کــه ایــن یکــی از کلیدی تریــن نکاتــی اســت که در صورت بی توجهی می تواند این صنایع را با چالش جدی مواجه ســازد. مهندس رامین اشــرفی از 
مدیران باسابقه حوزه منابع انسانی در این زمینه معتقد است که استراتژی سازمانی و استراتژی منابع انسانی با حساسیت بر موضوع بهره وری در 
سازمان تدوین و اجرا شود؛ در غیر این صورت امکان توسعه یا حتی تداوم حیات از بنگاهها و صنایع کوچک سلب خواهد شد. در ادامه یک پرسش 

و پاسخ کوتاه در این زمینه را از مهندس اشرفی بخوانید: 

جایگاهمنابعانسانی
دراهدافاستراتژیکصنایعکوچک
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بنا بر نظر اکثر کارشناســان اقتصادی، کشــورمان ایران با دارا بودن منابع 
طبیعی و انسانی فراوان پتانسیل بسیار باالیی برای نشان دادن یک اقتصاد پویا 
و مولد را دارد. نقش صنایع كوچك و متوسط در فرآیند صنعتی شدن و توسعه 
اقتصــادی بــر اســاس نــوع اقتصاد، مرحله ای از توســعه اقتصــاد و بخش صنعت 
ريالنقش برجســته ای می تواند داشــته باشــد. امروزه جایگاه صنعت در فرآیند 
تولید قطعی است و آنچه باید بر آن تأمل کرد، نوع و چگونگی انتخاب فناوری 
است. در كشورهای مختلف جهان سیاست گسترش صنایع كوچك، به سیاست 
مهم محوری تبدیل شده است و پیشرفت صنایع كوچك نقش قابل توجهی در 
توسعه اجتماعی اقتصادی این كشورها بازی می كند. نكته جالب توجه این است 
كه هر چه یك كشور از نظر اقتصادی در سطح باالتری قرار داشته باشد، تكیه 
توسعه صنعتی آن بیشتر بر صنایع كوچك معطوف می شود و این مسئله نشان 
می دهد كه صنایع كوچك را در جهان امروزی باید به عنوان یك واقعیت غیر قابل 
انكار در نظر داشــت و با سیاســت گذاری مناســب اقتصادی در جهت پیشرفت و 

توسعه آن همت گمارد.
صنایع كوچك به دلیل تكیه بر داده ها و منابع محلّی و ماهیت كاربرد آنها، 
با توجه به وفور نیروی كار و نیاز به فناوری های ساده، مناسب ترین گزینه صنعتی 
محسوب می شوند. بنابراین گسترش آنها نقش موثری را در توسعه كشورهای در 
حال توسعه ایفا می كند. با توجه به ظرفیت اشتغال زایی آنها از یك سو و گسترش 
بیكاری در این كشورها از دیگر سو، از مهمترین اركان توسعه به حساب می آیند. 
واحدهای تولیدی صنعتی كوچك و متوسط در تمامی كشورها نقش اساسی در 
ایجاد و توسعه زنجیره های تولیدی، تامین اشتغال، افزایش تولید ملی و همچنین 
توســعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی داشــته اند. آمار و ارقام نشــانگر این 
مطلب است كه واحدهای تولیدی كوچك یك پدیده در حال گسترش در اقتصاد 

جهان می باشند.

مفهوم صنایع کوچک
اصطالح صنعت مفهومی پیچیده و چند بعدی است كه فعالیت های بسیار 
متنوع و مختلف را در بر می گیرد .صنعت عبارت است از گروهی از كارگاه هایی 
كه بعضی اشــیاء را تولید می كنند. صنایع بیشــماری چون پارچه بافی یا ســاختن 
وسایل فنی، همچنان می توانند یك عامل صنعتی بزرگ و یا عامل صنعتی كوچك 

به حساب آیند.
ً شــامل تولیــد مواد، تغییر شــكل دادن، اتصال قطعات  ایــن فعالیت معموال
تغییر شكل یافته با یكدیگر به منظور تولید یك قطعه مشخص و در نهایت مونتاژ 
این قطعات در جهت آماده کردن تولید نهایی است كه در نهایت منجر به ارزش 

افزوده می شود.
مفهوم صنایع كوچك در كشــورهای مختلف با یكدیگر متفاوت اســت. مرز 

صنایع كوچك و صنایع بزرگ یا متوسط به روشنی مشخص نیست. 
جواهر لعل نهرو صنایع کوچک را صنایعی می داند که فاقد نیروی كار ماشین 
بوده و تعداد نیروی انسانی مزد بگیر آن كم تر از ده نفر باشد. همچنین این صنایع 
ممكن است دارای مشخصات صنایع روستایی باشند و ماشین های صنعتی كمتر از 

ده اسب بخار  قدرت داشته باشند.
 معمــوال در هــر کشــوری معیــار خاصــی را بــرای تعیین انــدازه صنایــع به كار 

می برند. بیشتر این تعریف ها براساس معیارهای كمی مانند تعداد 
كاركنان و میزان گردش مالی مطرح شده اند. مثالً در ایاالت متحده 
آمریكا، بنگاه هایی را كه كمتر از پانصد نفر پرسنل داشته باشند، 
شــركت كوچك می نامند. درحالی كه در آلمان شــركت هایی را كه 
دارای كمتر از ده نفر پرسنل باشند. كوچك و از ده تا 499 نفر را 
شركت های متوسط محسوب می كنند. براساس معیارهای اتحادیه 
اروپا نیز، صنایع كوچك و متوسط برحسب تعداد كاركنان و مبلغ 
گردش ســرمایه ســاالنه تعریف می شوند. بر این اساس، بنگاهی 
كوچــك یــا متوســط نامیــده می شــود كه تعــداد كاركنــان آن كمتر 

از ۲50 نفــر باشــد و مبلــغ گــردش مالــی ســاالنه آن هم از 40 میلیــون یورو تجاوز  
نكنــد .در آســیا نیــز بــرای طبقه بندی شــركت های كوچك و متوســط از معیارهای 
كمی مختلفی استفاده می شود كه برخی از آنها عبارتند از تعداد كاركنان، ارزش 

دارایی ها، میزان گردش مالی ساالنه، میزان سرمایه و ....
در کشور ژاپن متفكرین توسعه صنعتی، تعریف صنایع كوچك را در ایجاد 
انگیــزش بــرای بســیج اســتعدادهای خالق در جهت توســعه صنعتــی و حركت به 
سوی بازارهای جهانی از یك سو و ساماندهی فن آفرینان در پشتیبانی تداركاتی 

و قطعات و پژوهشهای فناوری برای صنایع بزرگ از سوی دیگر در نظر می گیرد. 

صنایع کوچک و توسعه منطقه ای
سیاستگذران قادرند از ابزارهای مختلفی به منظور تغییر وضعیت اقتصادی 
مناطق خود استفاده نمایند. تقسیم بندی کلی سیاست ها را می توان در دو بخش 
متفاوت ولی در ارتباط با هم عنوان کرد. این دو بخش عبارتند از1( سیاست های 

كالن و ۲( سیاست های خرد .
از اهــداف سیاســتهای خــرد در مناطــق ایجــاد انگیــزه برای توســعه درونــزا از 
طریــق بنگاه هــای كوچــك و متوســط و ارتقــای ســطح فناوری اســت .متاســفانه تا 
دهه 1970 دولت ها به این امر توجه كافی مبذول نكرده بودند ولی از اوایل دهه 
1980 سیاستهای منطقه ای عمدتاً بر اساس دو بخش توسعه بنگاه های كوچك و 
متوسط و استفاده از فناوری های جدید بنا شده است در هر اقتصادی چه پیشرفته 
و چــه در حــال توســعه، صنایــع كوچــك نقش مهمــی را ایفا می كننــد. این صنایع 
نســبت بســیار بزرگــی را از تعــداد بنگاه های تولیدی و نســبت قابــل مالحظه ای از 
اشتغال صنعتی و محصوالت صنعتی را به خود اختصاص داده است و زمینه  های 
مناسب الزم را برای برقراری ارتباط مؤثر بین تولیدات صنعتی و كشاورزی، جلب 
سرمایه های بخش خصوصی و امكان تنوع و انعطاف در تولیدات صنعتی را فراهم 
كرده است و به عنوان زیربنای توسعه فناوری كشورها نقش ایفا میكند و در یك 
كلمه امروز صنعت موتور توســعه اقتصادی اســت و صنایع كوچك موتور توســعه 

صنعت محسوب می شوند.
صنایع کوچک به دلیل تکیه بر داده ها و منابع محلی و ماهیت کاربرد آنها، 
با توجه به وفور نیروی كار و نیاز به فناوری های ساده، مناسب ترین 
گزینــه صنعتــی محســوب می شــود .بنابرایــن گســترش آنها نقش 
موثری را در توسعه كشورهای در حال توسعه ایفا میكند. با توجه 
به ظرفیت اشــتغال زایی آنها از یك ســو و گســترش بیكاری در این 
كشورها از دیگر سو، از مهمترین اركان توسعه به حساب می آیند. 
برخــی محققــان معتقدنــد محصــوالت برتــر و جدیــد فــردا از 
بنگاه های كوچك سرچشمه می گیرد و پنج دلیل عمده برای تمركز 

سیاست های منطقه ای به نفع بنگاه های كوچك بیان میدارند.
 این چند دلیل عبارتند از :

1( بنگاه های كوچك قادرند تعداد زیادی مشاغل جدید ایجاد کنند. 
۲( بنگاه هــای كوچــك قادرنــد روابــط صنعتــی را بهبــود بخشــیده و محیــط 

جذاب تری برای پرسنل شاغل ایجاد كنند.
 3( بنگاه های كوچك به علت ماهیت خود قادرند سرمایه گذاران بیشتری را 

به طرف خود جلب كنند و پایه های صنعتی منطقه را متنوع تر کنند.
 4( بنگاه های كوچك قادرند رقابت شــدیدی بین خود و بنگاه های بزرگ تر 

ایجاد كنند و در نتیجه رقابت سالمتری به وجود آورند.

 5( بنگاه های كوچك قادرند شكوفایی ابداعات را تشدید کنند.
چگونگــی نقــش صنایــع كوچك در فرآیند توســعه شــامل: ایجاد اشــتغال و 
كاهش بیكاری، کاهش فقر، تمرکز و انباشــت ســرمایه، توزیع درآمد و امکانات، 

جلوگیری از مهاجرت است.

کشورهای پیشگام در صنایع کوچک
پیشــرفت های ســریع كشــورهای در حال توســعه نظیر كره جنوبی، تایوان، 
مالزی، هندوستان، تركیه، اندونزی و كشورهای صنعتی چون آلمان، ژاپن، آمریكا 
و دیگر كشورهای پیشرفته گواه این مدعا است كه صنایع كوچك در این كشورها 
به عنوان پایه های اساسی رشد و توسعه و دستیابی به صنایع مدرن بوده اند به 
طــوری كــه طبق مطالعات ســازمان جهانــی كار 70 درصــد از نوآوری ها و اختراعات 
صنعتی، توسط كار آفرینانی به وجود آمده كه در واحدهای كوچك مشغول به كار 
بوده اند. ایجاد و حمایت از بنگاه های كوچك و متوسط یكی از اولویتهای اساسی 
در برنامه های توسعه اقتصادی در بسیاری از كشورهای پیشرفته و نو توسعه یافته 
است. بنگاههای اقتصادی كوچك و متوسط در ایجاد اشتغال و فراهم كردن بستر 
مناســب بــرای نــوآوری و افزایش صادرات نقش مهمی دارند. شــركتهای كوچك از 
انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند و كارآفرینی و خالقیت بیشتری در آنها صورت 
می پذیرد .شركتهای كوچك و متوسط راحت تر می توانند خود را با تغییرات پرشتاب 
محیطــی منطبــق كــرده و نســبت به عوامل اقتصادی و سیاســی ســریعتر واكنش 
نشان دهند .بنگاه های كوچك و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از 
جمعیت كشورها و آموزش نیروی كار ماهر هستند.تامین نیروی انسانی متخصص 
برای شركت های بزرگ توسط شركت های كوچك و متوسط صورت می گیرد.صنایع 
کوچــک و متوســط نقــش موثــری را در اقتصــاد اروپا بازی می كننــد. آنها یك منبع 
اصلی در مهارت های كارآفرینی، اختراع و اشتغال هستند. در اتحادیه اروپا در ۲5 
كشــور، ۲3 میلیون واحد صنعتی كوچك و متوســط، در حدود 75 میلیون شــغل 
ایجاد كرده اند و 99 درصد از كل واحدهای صنعتی را شامل می شوند. این صنایع 
غالباً مشكالتی را در بدست آوردن سرمایه یا اعتبار بویژه در مرحله راه اندازی اولیه 
کارخانه دارند. همانگونه كه بر همگان آشــكار اســت، صنعتی شــدن برای رسیدن 
بــه توســعه امــری اجتناب ناپذیر اســت و به عنوان یكی از مهمتریــن مراحل در امر 
توسعه، در هر مقیاسی، محسوب می شود. در روند صنعتی شدن، صنایع كوچك 
می تواند بهترین و مطمئن ترین راه لحاظ  گردد. صنایع كوچك به واسطه ویژگی های 
منحصر به فردی كه دارند، از جمله: اشــتغال زایی و كاربردی بودن آنها، انعطاف 
پذیری، عدم نیاز به سرمایه زیاد، رفع عدم تعادل های منطقه ای، رفع نابرابری ها 
در توزیع درآمد و...، می تواند نقش مهمی را در روند صنعتی شــدن و رســیدن به 
توسعه ایفا كند با توجه به منابع مادی و انسانی مورد نیاز برای این گونه صنایع، 
توجه به صنایع كوچك می تواند به عنوان یكی از مهمترین اســتراتژی ها در امر 

توسعه در ایران لحاظ گردد. 

براساسآمارهایبینالمللی:70درصدنوآوریهادرصنایعکوچکشکلمیگیرد
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به عقیده مدیرعامل شرکت بتن شیمی زرین کوه 
بــا وجــود وارداتی بودن بخش زیــادی از مواد اولیه این 
صنعــت تمــام تولیدکننــدگان نگــران تامیــن و افزایــش 

قیمت روزانه مواد اولیه هستند. 
بتن شــیمی  شــرکت  مدیرعامــل  جاهــدی،  ایمــان 
زرین کوه، در گفت وگو با عصر اقتصاد درباره مشــکالت 
صنعت سیمان در عرضه گفت: متاسفانه تولیدکنندگان 
بر افزایش مرتب قیمت سیمان و حمل آن عادت کردند 
ولی مساله آزاردهنده وقفه ای است که بین هر مرحله 
افزایش قیمت سیمان یا حمل آن  ایجاد می شود و در اوج 

کار فرصت تامین محصول را از ما می گیرد.
او بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ماشــین آالت مناســب 
گفت: با توجه به وجود تولیدکنندگان بســیار در عرضه 
بتن آماده، مشکلی برای تامین این محصول وجود ندارد؛ 
بلکه نیازمند ماشین آالت به روز و مناسب برای حمل ونقل 
و عرضــه باکیفیت آن هســتیم؛ چراکــه وجود پمپ های 
مستهلک و از کارافتاده منجر به استفاده فراوان از آب 
از ســوی تولیدکننــده و در نتیجــه بتــن بــا کیفیت پایین 

می شود.
جاهــدی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا توســعه 

روش های ساخت وساز و استفاده از قطعات پیش ساخته 
می تواند به کاهش هزینه ساخت مسکن و رشد صنعت 
بتــن در کشــور کمــک کنــد؟ اظهار کــرد: قطعا اســتفاده 
از قطعــات پیش ســاخته بتنــی ســرعت اجرایی پــروژه را 
 افزایش می دهد که نتیجه آن کاهش قیمت تمام شــده

 است.
او تاکیــد کــرد که قســمت زیادی از مــواد اولیه این 
صنعــت وارداتی اســت و تمام تولیدکننــدگان داخلی در 
دوران تحریم نگرانی از بابت تامین و افزایش قیمت روز 

به روز این مواد را دارند. 
مدیرعامــل شــرکت بتن شــیمی زرین کــوه دربــاره 
تفــاوت بتن هایــی کــه از افــزودن مواد شــیمیایی تهیه و 

تولید می شــود با بتن های مشابه تصریح 
کــرد: اکـنــــون در کــشــورهــــای پیشــــرفته 
تولیدکنندگان ملزم به استفاده از افزودنی 
مناسب برای تولید بتن هستند که باعث 

افزایش عمر سازه های بتنی می شود.
پایــان جاهــدی دربــاره حمایــت  در 
دولت در طول زمان شــیوع بیماری کرونا 
بــرای تولیدکننــدگان مصالــح ســاختمانی 

و مجموعه بتن شیمی  گفت: مشکل بزرگ این شرکت 
توسعه و ساخت کارخانه جدید در مکانی بزرگ تر است 
که زمین مناسب آن هم سال ها پیش تعیین شده ولی 
اخذ مجوز تغییر کاربری، آن ها را دچار مشکل کرده است. 
امیدوارم این سنگ از جلوی پای تولیدکنندگان برداشته 
شــود. این کارخانه نیازمند توســعه اســت و امیدوارم در 
دولت جدید مشــکل کســب مجوز  تولیدکنندگان فعال 

حل شود.
شرکت بتن شیمی زرین کوه از سال 1384 فعالیت خود را 
در زمینه فروش افزودنی های بتن به صورت مشاوره ای آغاز 
کرد. این شرکت تاکنون توانسته است گواهینامه هایی 
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را کسب کند.
عـــمـده فـــعـــالیــت های این شــرکــت 
عبارتند از: افزودنی های بتن، چسب های 
ســاختمانی، انــواع عایق های ســاختمانی، 
اسپیســر،  گــروت،  روان کننده هــا،  انــواع 
واتراستاپ، قیرهای پلیمری، کف پوش های 
اپوکســی، اجــرای پروژه های بتنــی، اجرای 

نمای فایبر سمنت و … .

نگرانیتولیدکنندگانازافزایشقیمتروزانهمواداولیه

لــوح زریــن همایــش حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان در 
دستان مهندس "مجید سعیدیان" چهره ماندگار صنعت استان قرار 

گرفت و بر افتخارات این مدیر موفق افزوده شد.
شــرکت "فــوالد خرمدشــت تاکســتان" بزرگتریــن تولیدکننــده 
انــواع میلگــرد در دومین همایش اعطای گواهینامه و تندیس حمایت 
از حقــوق مصــرف کننــدگان بــه پــاس تــالش در عرصــه تولیــد ملــی و 
احترام به حقوق مصرف کنندگان به عنوان واحد صنعتی برتر و نمونه 
برگزیده شــد و با اعطای لوح زرین مورد تقدیر قرار گرفت.این مراســم 
باشــکوه کــه با حضور دکتر عباس تابش، معــاون وزیر صمت، جمالی 
پور اســتاندار قزوین، لطف هللا ســیاهکلی، رجب رحمانی و روح هللا 
عباســپور نمایندگان اســتان در مجلس شورای اسالمی، قبادی معاون 
اقتصادی استاندار، افضلی رئیس سازمان صمت و جمعی از نخبگان 
تولیــد و صنعــت برگــزار شــد؛ لــوح و تندیــس رعایــت حقــوق مصــرف 
کنندگان به مهندس "مجید سعیدیان" مدیرعامل موفق شرکت "فوالد 
خرمدشــت تاکســتان" اهدا شد.این چهره شــاخص صنعت ایران پس 
از دریافــت تندیــس زریــن و تجلیــل از ســوی مقامــات در گفت وگــو با 
خبرنــگار فروردیــن امروز به تاریخچه تاســیس و تشــریح روند تولید و 
اشــتغالزایی در ایــن مجموعه صنعتی مــدرن پرداخت.مهندس "مجید 
ســعیدیان" مدیرعامل شــرکت فوالد خرمدشــت تاکســتان که با عزم و 
اراده خود موجبات موفقیت و اشتغال زایی جوانان زیادی را در منطقه 
فراهم کرده؛ گریزی به تاریخچه فعالیت این شــرکت زد و گفت: این 
شرکت در سال1391 در زمینی به مساحت 30هزارمترمربع در شهرک 
صنعتــی خرمدشــت تاســیس شــد و هم اکنــون اقــدام بــه تولیــد فوالد 
باکیفیت می کند.وی ادامه داد: کارخانه فوالد خرمدشــت تاکســتان با 
تولید شمش های فوالدی 5SP با استانداردهای روز اروپا و آمریکا جزو 
شــرکت های فوالدی معتبر کشــور اســت و با خط تولید پیشرفته خود 
توانایی تولید ســایزهای 8 الی3۲میلگرد آجدار با اســتانداردهایA۲ و 
A3 را دارد.ســعیدیان به میزان اشــتغالزایی این شــرکت اشــاره کرد و 
افزود: فوالد خرمدشت تاکستان توانسته برای 160نفر زمینه اشتغال 
را فراهــم کنــد و بــا شــعار بیکاری زدایــی در این منطقه به هــدف واالی 
خود دست یافته است. مدیرعامل فوالد خرمدشت تاکستان با اشاره 
به مشکالت عدیده در مسیر تولید اظهارکرد: باید اذعان کرد که شرایط 
خــوب نیســت و صادرکننــدگان و تولیدکننــدگان با چالش هــای زیادی 
مواجهنــد و اگــر عشــق به وطن و مردم نبود قــادر به ادامه کار نبودیم.
ســعیدیان تصریح کرد: به عنوان یک ایرانی وقتی می بینیم کشــور با 
مشکالت مالی روبروست تالش می کنیم تا با ارزآوری به نظام خدمت 
کنیم اما متاسفانه عزم جدی برای حل مشکالت تولیدکنندگان وجود 
نــدارد. وی تاکیدکــرد: از مســئوالن انتظــار داریم صــدای تولیدکننده را 
بشنوند و با بهره گیری از ایده هایی که خود کارآفرینان ارائه می کنند 
بــرای حــل مشــکالت تدبیــر کنند.مدیرعامل شــرکت فوالد خرمدشــت 
تاکســتان تامین مواد اولیه و قطع برق را مهمترین مشــکل این واحد 

تولیدی عنوان کرد و افزود: قطع برق در صنعت می تواند آسیب های 
زیــادی بــه تولیــد وارد کنــد و بایــد با برنامــه ریزی مدون در این مســیر 
حرکت کرد.وی ادامه داد: در صنعت فوالد ساالنه 30 میلیون تن تولید 
داریم که می توانیم تا ۲0 میلیون تن آن را صادر کنیم اما وقتی مواد 
اولیــه صادر می شــود دچــار چالش می شــویم.این تولیدکننده مطرح 
توضیــح داد: بــا وجــود اینکــه مواداولیه در کشــور به وفور وجــود دارد؛ 
امــا تولیدکننــدگان فوالد به ســختی این مــواد را تهیه می کنند در واقع 
صنعــت فــوالد در کشــور صاحــب فــوالد، مهجور اســت و این مســئله 
تولیــد و صــادرات را تحــت تاثیــر قرار داده اســت و درخواســت دارم که 
در تامین مواداولیه مدیریت شود چون باعث وقفه در تولید و سرمایه 
بخش خصوصی می شــود. مدیرعامل فوالد خرمدشت تاکستان ادامه 
داد: متاســفانه نوســانات ارز هــم صــادرات را با مشــکل مواجــه کرده؛ 
چراکــه بایــد ارز ناشــی از صــادرات را به دولت برگردانیــم، ولی باتوجه 
بــه نــرخ خریــد فــوالد، ایــن موضــوع به صنعــت فــوالد ضــرر وارد کرده 
است.ســعیدیان به چشــم انداز این شــرکت اشــاره کرد و گفت: هدف 
مــا رونــق تولیــد و ارزآوری بــرای کشــور اســت ولــی با توجه به شــرایط 
موجــود وضعیــت قابــل پیش بینــی نیســت. اگــر دولت بتواند مشــکل 
تامین مواداولیه و نوســان نرخ ارز را حل کند، قطعا چشــم انداز خوبی 
بــرای صنعــت فوالد ترســیم خواهیم کرد.مهنــدس "حمیدرضا خانپور" 
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان قزوین هم در حاشــیه 
مراسم در گفت و گو با خبرنگاران از اجرای طرح توسعه شرکت فوالد 
خرمدشت تاکستان خبرداد و گفت: فوالد خرمدشت تاکستان یکی از 
برندهای مطرح در عرصه صنعت است که نقش بی بدیلی در عرصه 
صادرات و کارآفرینی دارد و در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از خط 
تولید جدید این مجموعه خواهیم بود که با راه اندازی آن ظرفیت تولید 
و اشتغال نیز افزایش می یابد.  همچنین در مراسمی که برای تقدیر از 
صادرکنندگان برتر عضو اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین با حضور 
حجت االســالم محمد حســن ابوترابــی فرد امام جمعــه موقت تهران، 
هدایت هللا جمالی پور استاندار قزوین، نمایندگان استان در مجلس 
شــورای اســالمی و جمعی از مســئوالنی اســتانی برگزار شــد؛ "شــرکت 
فــوالد خرمدشــت تاکســتان" بــرای چندمیــن ســال پیاپی نیز توانســت 

عنوان واحد نمونه صادراتی را به خود اختصاص دهد.

انتخابشرکتفوالدخرمدشتبهعنوانواحدنمونه
تولیدیحامیحقوقمصرفکنندهوصادرکنندهبرتر

انتخاب شرکت فوالد خرمدشت تاکستان به عنوان صادر کننده برتر استان و
 واحد نمونه حامى حقوق مصرف کننده

مهندس سعیدیـان: با این شرایط سخت اگـر عشق به وطـن و مردم نبود قادر به ادامه کار نبودیم

لوح زرین همـایش حمایت از حقـوق مصرف کنندگان در دستان مهندس "مجید سعیدیان" چهره 

ماندگار صنعت استان قرار گرفت و بر افتخارات این مدیر موفق افزوده شد.

شرکت "فوالد خرمدشت تاکستان" بزرگتریـن تولیدکننده انـواع میلگرد در دومین همـایش اعطاى 

گواهینامه و تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان به پاس تالش در عرصه تولید ملى و احترام 

به حقوق مصرف کنندگان به عنوان واحد صنعتى برتر و نـمونه برگزیده شد و با اعطاى لوح زریـن 

مورد تقدیر قرار گرفت.

این مراسم باشکوه که با حضـور دکتر عبـاس تابش معاون وزیر صمت، جمالى پور استاندار قزوین، 

لطف اهللا سیاهکلى، رجب رحمانى و روح اهللا عباسپور نمایندگان استان در مجلس شوراى اسالمى، 

قبادى معـاون اقتصادى استاندار، افضلى رئیس سازمـان صمت و جمعى از نخبگان تولید و صنعت 

برگزار شد؛ لـوح و تندیس رعایت حقـوق مصرف کنندگان به مهندس "مجید سعیدیان" مدیرعامل 

موفق شرکت "فوالد خرمدشت تاکستان" اهدا شد.

این چهره شاخص صنعت ایران پس از دریافت تندیس زرین و تجلیل از سوى مقامات در گفت وگو 

با خبرنگار فروردین امـروز به تاریخچه تاسیس و تشریح روند تـولید و اشتغالزایـى در این مجموعه 

صنعتى مدرن پرداخت.

مهندس "مجید سعیدیان" مدیـرعامـل شرکـت فوالد خرمـدشت تاکستان که با عـزم و اراده خـود 

موجبات موفقیت و اشتغالزایى جوانان زیادى را در منطقه فراهم کرده؛ گریزى به تاریـخچه فعالیت 

این شرکت زد و گفت: این شرکت در سال1391 در زمینى به مساحت 30هزارمترمربع در شهرك 

صنعتى خرمدشت تاسیس شد و هم اکنون اقدام به تولید فوالد باکیفیت مى کند.

وى ادامه داد: کارخانه فوالد خرمدشت تاکستان با تولید شمش هاى فوالدى 5SP با استـانداردهاى 

روز اروپا و آمریکا جزو شرکت هاى فوالدى معتبر کـشور است و با خط تولید پیشرفته خود توانایى 

تولید سایزهاى 8 الى32میلگرد آجدار با استانداردهاىA2 و A3 را دارد

سعیدیان به میزان اشتغالزایى این شرکت اشاره کرد و افزود:

فوالد خرمدشت تاکستان توانسته براى 160نفر زمینه اشتغال را فراهم کند و با شعار بیکارى زدایى 

در این منطقه به هدف واالى خود دست یافته است. 

مدیرعامل فوالد خرمدشت تاکستان با اشاره به مشکالت عدیده در مسیر تولید اظهارکرد: باید اذعان 

کرد که شرایط خوب نیست و صـادرکنندگان و تولیدکنندگان با چالش هاى زیادى مواجهند و اگـر 

عشق به وطن و مردم نبود قادر به ادامه کار نبودیم.

سعیدیان تصریح کرد: بـه عنوان یک ایرانى وقتى مى بینیم کشور بـا مشکالت مالى روبروست تالش 

مى کنیم تـا بـا ارزآورى به نـظام خدمـت کـنیم امـا متـاسـفانه عـزم جـدى بـراى حـل مـشکالت 

تولیدکنندگان وجود ندارد.

وى تاکیدکرد: از مسئوالن انتظار داریم صدا تولیدکننده را بشنوند و بـا بهره گیرى از ایـده هایى که 

خود کارآفرینان ارائه مى کنند براى حل مشکالت تدبیر کنند.

مدیـرعامـل شرکت فوالد خرمدشت تـاکستان تامین مواد اولیه و قطع برق را مهمترین مشکل ایـن 

واحد تولیدى عنوان کرد و افزود: قطع برق در صنعت مى تواند آسیب هاى زیادى به تولید وارد کند 

و باید با برنامه ریزى مدون در این مسیر حرکت کرد.

وى ادامه داد: در صنعت فوالد ساالنه 30 میلیون تن تولید داریم که مى توانیم تا 20 میلیون تن آن 

را صـادر کنیم اما وقتى مـواد اولیه صـادر مى شود دچـار چالـش مى شویم.

ایـن تولیـدکننده مطـرح توضیح داد: با وجود اینـکه مواداولیـه در کـشور به وفـور وجـود دارد؛ امـا 

تـولیدکنندگـان فـوالد به سختى این مواد را تهیه مى کنند در واقـع صنعت فوالد در کشور صاحـب 

فوالد، مهجور است و این مسئله تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار داده است و درخواست دارم که 

در تـامین مواداولیه مدیریت شـود چـون باعـث وقفـه در تولید و سرمایـه بخش خصوصى مى شود.

مدیرعامل فوالد خرمدشت تاکستان ادامه داد: متاسفانه نوسانات ارز هم صادرات را با مشکل مواجـه 

کرده؛ چراکه باید ارز ناشى از صادرات را به دولت برگردانیم، ولـى بـاتوجه به نرخ خریـد فوالد، ایـن 

موضوع به صنعت فوالد ضرر وارد کرده است.

سعیدیان به چشم انداز این شرکت اشاره کـرد و گفت: هـدف ما رونق تـولید و ارزآورى بـراى کشـور 

است ولـى با توجه به شرایط موجود وضعیت قابل پیش بینى نیست. اگر دولـت بتواند مشکل تامـین 

مواداولیه و نوسان نرخ ارز را حل کند، قطعا چشم انداز خوبى براى صنعت فوالد ترسیم خواهیم کرد.

مهندس "حمیدرضا خانپور" مدیرعامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان قزوین هم در حاشیه مراسم 

در گفت و گو با خبرنگاران از اجراى طـرح توسعه شرکت فوالد خرمدشت تاکستان خبرداد و گفت: 

فـوالد خرمدشت تـاکستان یـکى از برندهاى مطـرح در عرصـه صنعت است که نقش بـى بدیلى در 

عرصـه صادرات و کارآفرینى دارد و در آیـنده نزدیک شاهد بـهره بردارى از خـط تـولید جدید ایـن 

مجموعه خواهیم بود که با راه اندازى آن ظرفیت تولید و اشتغال نیز افزایش مى یابد.  

همچنین در مراسمى که براى تقدیر از صادرکنندگان برتر عضو اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین 

با حضور حجت االسالم محمد حسن ابوترابى فـرد امـام جمعه موقت تهران، هدایت اهللا جمـالى پور 

استانـدار قزوین، نمایندگان استان در مـجلس شوراى اسالمى و جمعى از مسئوالنى استانى بـرگزار 

شد؛ "شرکت فوالد خرمدشت تاکستـان" براى چندمین سال پیاپى نیز تـوانست عنوان واحـد نـمونه 

صادراتى را به خود اختصاص دهد.

نسخه الکترونیک



 .  شنبه . 23 مرداد 1400 . 

رئیــس اتحادیــه کفش های ماشــینی تهران بزرگ ترین مشــکل و مانع پیش 
روی صنعــت تولیــد کفــش را نبــود مواد اولیه با کیفیت و مناســب عنوان و تاکید 
کرد که برای تولید محصوالت رقابتی و صادراتی و مورد نظر مشتری باید طراحی 

و مدل و تنوع گسترش پیدا کند.
علی اژدرکش در گفت وگو با عصر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید استانداردها 
حفظ شود، ادامه داد: الزم است که کیفیت مواد اولیه را حفظ کنیم اما وقتی مواد 
اولیه امروز موجود اســت و فردا با همان قیمت پیدا نمی شــود و بعضا با ســه برابر 
افزایش قیمت مواجه می شویم، مسلما نمی توانیم ارزش افزوده داشته باشیم و کاری 
که الزم است را روی محصول انجام دهیم. پس به دلیل اینکه کیفیت و تنوع نداریم، 

قیمت محصول هم غیرقابل کنترل می شود. 
او با بیان اینکه این محصول چه در صادرات چه در بازار داخلی نیازمند مواد 
اولیه مناســب، مرغوب و متنوع فراوان اســت، ادامه داد: یکی از مشــکالت ما این 
است که مثال قیمت مواد اولیه که در دنیا یک دالر است، در ایران معادل ۲5 هزار 
تومان اســت؛ اما ما با آن قیمت، مواد را به دســت نمی آوریم بلکه 40 تا 45 هزار 
تومــان هزینــه می کنیــم. به علت مشــکالتی که در تحویل و کمبــود ارز وجود دارد، 
قیمــت تمــام شــده بــاال مــی رود، فضای رقابتی را از دســت می دهیــم و تولیدکننده 
ســمت مــواد ارزان تــر و بی کیفیــت می رود. بنابراین برای رونق تولیــد نباید از ورود 

مواد اولیه با کیفیت یا تولید آن در داخل ممانعت کرد. 
اژدرکش اضافه کرد: مطلب دیگری که در تولید صنعت ما و در تمام صنوف مهم 
است، مالیات و بیمه است آن هم در اوضاع سختی که به علت کرونا و بحران اقتصادی 
اصنــاف تعطیل می شــوند و مردم کمتر خرید می کنند. همــه این ها به صورت زنجیره وار 

کمک می کند که زنجیره قبلی یعنی تولیدکننده تحت فشار زیادی قرار بگیرد.
او با بیان اینکه تولیدکننده های کشور نیاز به حمایت واقعی دارند، اعالم کرد: 
شاید بیش از 50 درصد آن ها در این زمان آسیب های جدی دیدند که حتی ممکن 
است دیگر نتوانند این خسارات را به زودی جبران کنند و به عرصه تولید برگردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه صنعت کفش های 
ماشــینی ایــران پتانســیل ایــن را دارد کــه بــه عنوان یکــی از صنایع مطــرح و پر مزیت 
کشــورهای آســیای میانه، کشورهای حاشــیه خلیج فارس که با آن ها روابط دوستانه 
دارد و کشــورهایی که زبان و فرهنگ مشــترکی با ایران دارند را بازار هدف قرار دهد، 
ادامــه داد: ایــن بــازار حــدود ۲ میلیارد جفت مصرف کفــش دارد. می توانیم ۲5 تا 30 
درصد را به خودمان اختصاص دهیم که حدود 700 تا 800 هزار جفت کفش می شود 
و ایــن تنهــا مســتلزم حمایــت از تولیدکنندگان اســت عالوه بر این صنــف ما می تواند 
در بحث مالیات و بیمه و مواد اولیه یکی از صنوف اشــتغال زا باشــد به طوری که در 
ازای هر 150 میلیون تومان یک شــغل ایجاد می شــود که در صنعت خودرو این نرخ 
به ۲ میلیارد تومان می رســد. در واقع ما 1۲ تا 13 برابر صنعت خودرو ایجاد اشــتغال 
داریم. در جامعه ای که با نرخ بیکاری باالیی مواجه اســت به ســرمایه گذاری مشــوقان 
نیاز داریم. سرمایه گذاران می توانند، ما را به این سمت هدایت کنند و به جای توجه 
به صنعتی دیگر که نیاز به سرمایه فراوان دارد، در این بخش سرمایه گذاری کنند تا 
هم مشکل اشتغال حل شود و هم ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد و عالوه بر 

صادرات و مزایای آن بیمه و مالیات باال هم پرداخت شود.  
اژدرکش با ابراز تاســف درباره فاصله عمیق میان دانشــگاه و صنعت تصریح 
کــرد: هــر کــدام از این بخش ها به روش خود نیروی متخصص تربیت می کنند. در 
حالی که در کشــور چین که اقتصاد دوم دنیاســت هفت صنعت را انتخاب کردند: 

فلزات سنگین، اسباب بازی، پوشاک، کفش  و آی تی که جزو صنایع 
اصلی است و برای آن ها برنامه حمایتی اجرا می کنند در کنارش سایر 
ارگان هــای مرتبــط مثــل دانشــگاه هم بــرای تربیت نیــروی متخصص 

مرتبط با صنایع انتخاب شده از سوی دولت تمرکز کرده است.
او با اعالم اینکه دانشگاه های کشور جز در مهندسی صنایع و 
سیاالت و جامدات زیر مجموعه دیگری ندارد، ادامه داد: مثال خروجی 
مهندس کفش که حدود ۲5 رشته مرتبط با آن وجود دارد، نداریم و 
دانشگاه به صورت پراکنده با اتحادیه ها کار می کند که این جوابگوی 
مشکالت نیست. باید در نگاه آموزش عالی این موضوع مورد توجه 

قرار گیرد تا نیروی متخصص مورد نیاز صنایع را تربیت کند.

 مشکالت صادرات کفش ماشینی
اژدرکــش بــا تاکیــد بر اینکــه این محصول برای صادرات بایــد در تولید داخلی 
مسیری رو به جلو داشته باشد و محصولی رقابتی باشد، اظهار کرد: در کشورهای 
دیگر رقبای قوی و جدی وجود دارد. برای مثال ترکیه و چین که 70 درصد تولید کفش 
را به خود اختصاص داده اند و 50 درصد مصرف جهان را تامین می کنند از رقبای جدی 
ما هستند. ما در مسیر رشد قرار داریم اما باید در درجه اول محصول رقابتی داشته 

باشیم تا به صورت جدی به صادرات فکر کنیم.
او بــا توجــه بــه ســختی هایی کــه در رقابــت وجــود دارد و حمایت هایــی کــه 

دولت هــای رقیــب از صنایــع خود می کننــد، تاکید کرد: باید حمایت کننده ای باشــد 
که دست بخش خصوصی را بگیرد. اول با تفاهماتی یک جانبه و چندجانبه، ایجاد 
تعرفه های ترجیحی و ایجاد تبادالت با کشورهای دیگر به نفع تجار و تولیدکنندگان 
ایرانــی مســیر را همــوار کنــد. دوم اینکــه امــروزه بــا نــرخ دالری کــه وجــود دارد، 
تولیدکننده برای شــرکت در نمایشــگاه ها و بازدید دو طرفه و ارائه محصوالت، اگر 
بخواهد چهار روز در نمایشگاه حضور داشته باشد؛ باید بالغ بر ۲00 میلیون هزینه 

کند و این بار سنگینی برای تولیدکننده است که اگر 
حمایت شــوند، می توانند هم ارزآوری داشــته باشــند 
هم مالیات و بیمه بیشــتری پرداخت کنند یعنی این 

حمایت به خود دولت وحمایت کننده برمی گردد.
رئیــس اتحادیــه کفش هــای ماشــینی تهــران بــا 
بیان اینکه واردات کفش از سال 97 به کشور ممنوع 
شــده اســت، اعــالم کــرد: بــرای رونــق تولیــد داخلــی 
تولیدکننــده، دولــت و مصرف کننــده بایــد دســت بــه 
دســت هــم دهند. مصــرف کننده حــق دارد تا معادل 
هزینــه ای کــه پرداخــت می کنــد، کاالی مــورد نظــرش 
را طلــب کنــد؛ امــا درخواســتی کــه تولیدکننــدگان ما 
از مصرف کننــدگان دارنــد، این اســت کــه پیش فرض 
»کاالی ایرانــی نــا مرغــوب اســت« را کنــار بگذارنــد و 
اگــر دیدنــد کــه کاالی ایرانــی بــا تفاوت نــه چندانی از 
بعــد کیفیــت و قیمت در مقایســه با 
همــان  دارد،  وجــود  خارجــی  کاالی 
کاالی ایرانی را تهیه کنند. چراکه این 
چرخه به تولید و اشــتغال خودشــان 

و رونــق کســب وکار منجــر می شــود. البتــه هرگز بــه مصرف کننده 
نمی گوییم که با تفاوت مثال 50 درصدی بیاید کاالی ایرانی بخرد؛ 
ولی امروزه در مقایسه با دو-سه سال قبل از کیفیت و تنوع خوبی 
برخورداریم، گرچه هنوز به آنجایی که مد نظر ماست نرسیده ایم.
او دربــاره کســب وکارهای اینترنتــی در ایــن حــوزه و میــزان 
درآمدشان گفت: آمار دقیقی از این نوع کسب وکار نداریم که این 
خود یکی دیگر از مشکالت ماست. بارها گفته ایم که کسب وکارهای اینترنتی هر 
صنفی باید زیر نظر خودش باشد و به صورت تخصصی نظارت شود؛ اما اکنون ما 

نه آماری داریم نه کنترلی و نه کمکی به این جریان شده است.

برند؛ قسمتی از مجموعه یک محصول
رئیس کمیســیون اقتصادی اتاق اصناف تهران با بیان اینکه بســیاری از افراد 
برنــد را بــا نــام تجاری اشــتباه می گیرند، در صورتی که برند صرفا محصول نیســت 
و قســمتی از مجموعــه یــک محصــول اســت، تصریــح کــرد: مانند کیفیــت خدمات 
قبــل و بعــد از فــروش اینکــه محصولی را با اســم تجــاری برای تولید شــروع کنیم، 

خــودش حرکــت بزرگــی اســت؛ اما اینکه ما تولید کنیــم و از برند خارجی اســتفاده 
کنیم اشتباه است. اینجا حمایت مصرف کننده نیاز است که وقتی برند خارجی را 
می بیند، می داند که تولید داخلی با نامی تقلبی اســت؛ ولی اســتقبال می کند. ما 
باید از خودمان شــروع کنیم، اســم خودمان را روی محصول بگذاریم. از این طرف 
به تولیدکننده فشار می آوریم که از هویت و نام خودمان استفاده کند. به هر حال 
باید با یک اسم تجاری شروع کنیم سرعت کمی  داریم؛ ولی  در این مسیر هستیم.
اژدرکش درباره تاثیرات همه گیری کرونا بر اصناف 
بیان کرد: ابتدا که شبکه توزیع کامال بسته بود و بعد دو 
ماه کاهش ساعت کاری و در سایر مواقع نیز 50 درصد 
افت فروش داشــتیم. از ســویی هم قدرت خرید مردم و 
هــم مــوارد مصــرف مردم کاهش پیدا کــرد. این ها باعث 
شــد کــه آســیب جدی بر اکثــر صنوف وارد شــود که هم 

توزیع کننده و هم تولیدکننده تحت تاثیر قرار گرفتند.
 رئیس اتحادیه کفش های ماشــینی تهــران درباره 
تمــام  گفــت:  ایــن صنعــت  بــه  شــده  داده  وعده هــای 
حمایت هــا در حــد حــرف باقــی مانــد. تمامــی ادارات و 
بانک هــا بــاز بــود و صرفــا اصنــاف را تعطیــل کردند. یک 
مغــازه کفاشــی کــه در روز نهایتــا پنــج مشــتری داشــته 
باشد، در مقابل اداراتی که مردم در آن صف می بندند تا 
چه اندازه در گسترش کرونا موثر است؟ در صورتی که 
در رســتوران ها و متروها پروتکل بهداشتی کمتر رعایت 
می شــد، این اصناف بودند که اجبارا تعطیل می شــدند.
از دولت جدید انتظار داریم که دســت اصناف را بگیرند 

چون این بخش دیگر رمق ندارد.
او بــا تاکیــد بر مالیات و بیمه گفت: اخیرا رئیس جمهوری 
محترم هم در این باره صحبت کردند که برنامه کاهش مالیات را به صورت پله ای در 
برنامه خواهند داشت؛ اما با وجود این امسال  به یک نگاه  حمایتی ویژه  نیاز داریم. اگر 
امکان در نظر گرفتن بودجه ای برای اعطای وام های بالعوض یا کم بهره و طوالنی مدت 
نیست، حداقل در اخذ بیمه و مالیات و جرایم آن مخصوصا برای صنوف و صنایع که 
نرخ اشتغال زایی باالیی دارند، مشو  ها و تخفیفات قابل لمس بگذارند که این چرخه 
ادامه داشته باشد. در غیر این صورت با افزایش نرخ بیکاری ضررهای غیرقابل جبرانی 

را باید متحمل شویم و برای احیای مجدد یک شغل باید هزینه زیادی کنیم.
اژدرکش در پایان گفت: خسته نباشید صمیمانه ای به کل فعاالن این عرصه 
اعــم از تولیدکننــده وتوزیــع کننــده می گویــم و از آ  ن ها تشــکر می کنم کــه با وجود 
مشکالتی که طی این دو سال به دلیل بی ثباتی نرخ ارز، شیوع بیماری و تعطیالتی 
که داشتند؛ ولی پای کار باقی ماندند. در این مدت هم نیاز داخل را تامین کردیم 
و هــم یــک نیم نگاهــی بــه کنسرســیوم خــوب صادراتــی داشــتیم. از تولیدکنندگان 
خواهــش می کنــم کــه محصوالت با کیفیت تولید کنند و مســیر را ادامــه دهند. از 
دولــت نیــز انتظــار می رود تا در این رابطه در کنسرســیوم صادرات ما را یاری کنند. 

دست به دست هم دهیم که انشالله از این بحران عبور کنیم. 

رئیساتحادیهکفشهایماشینیتهران:گسترشطراحیوافزایشتنوع
کفشماشینیعاملتولیدمحصوالترقابتیمیشود

نبودمواداولیهباکیفیت؛بزرگترینمانعپیشرویکفشهایماشینی

تشکر می کنم که با وجود مشکالتی 
که طی این دو سال به دلیل 

بی ثباتی نرخ ارز، شیوع بیماری 
و تعطیالتی که داشتند؛ ولی پای 
کار باقی ماندند. در این مدت هم 
نیاز داخل را تامین کردیم و هم 

یک نیم نگاهی به کنسرسیوم خوب 
صادراتی داشتیم. نسخه الکترونیک


