
ششمین گردهمایی بزرگ مسئوالن دولت و 
مدیران بنگاه های برتر اقتصاد ایران برگزار شد؛

تقدیر از وین تک 
در همایش حمایت از 

تولید ملی )حاتم(
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مجموعــه وین تک در ششــمین گردهمایی بزرگ مســئوالن دولــت و مدیران 
بنگاه هــای برتر اقتصاد ایران با نام جشــنواره حمایت از تولیــد ملی )حاتم( به عنوان 
شــرکت برتر، تندیس زرین این جشــنواره را دریافت کرد. این رویداد کشــوری روز 
چهارشــنبه 19 دی ماه سال جاری با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و مدیران برندهای برگزیده صنعت و اقتصاد ایران از ۳1 اســتان کشور در محل سالن 

همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.
همایش حمایت از تولید ملی که هر سال با مشارکت دولت و مجلس برگزار می شود 
با تمرکز بر محور ارزیابی نقش،  جایگاه و توانمندی های بالقوه و بالفعل ســازمان های 
ملی و نیز بنگاه های اقتصادی ایرانی در افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به معرفی 
و تجلیل از مدیران ارزش آفرین کشور در بخش های خصوصی و دولتی اقدام می کند. 
شــرکت وین تک به عنوان یکی از بزرگ ترین مجموعه هــای تولید پروفیل دروپنجره 
یو.پی.وی.ســی در کشــور برای چندمین سال پیاپی در این جشــنواره ملی برگزیده 
و از زحمات مدیریت این مجموعه تقدیر شــده اســت. در این مراسم مهندس زرگر 
به نمایندگی از مهندس کاوه خداپرســت، مدیرعامل مجموعه وین تک تندیس زرین 

همایش حاتم را از دستان وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد.
در جشــنواره حاتم سال 97، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان امور اداری و اســتخدامی کشور، ریاست اداره ثبت اسناد کشور، معاون 
قوه قضاییه، معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان کمسیون کار مجلس 
شورای اســامی، مدیریت ســازمان مدیریت صنعتی، رئیس سازمان ملی بهره وری، 
مســئولین اتاق ایران و آلمان، مســئولین اتــاق بازرگانی ایــران و جمعی از مدیران 

کارشناسان و متخصصان عرصه صنعت و تولید کشور حضور داشتند.
همچنین بر اســاس اعام برگزارکنندگان این جشنواره از برگزیدگانی که صاحیت 
و شایستگی شــان در همراهی با کشور در مقاطع خطیر و حساس اقتصادی بر مبنای 
اســناد باالدستی و سیاســت های اباغی اقتصاد مقاومتی، به واســطه اسناد مثبت و 

مشاهدات عینی احراز شود، در قالب اعطای دیپلم افتخار و نشان عالی درجه یک لیاقت 
و ارزش آفرینی ملی در سه محور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قدردانی خواهد شد.

 درخواست تحقیق و تفحص از بانک ها بی نتیجه مانده است
علیرضا محجوب، نماینده مجلس شــورای اســامی و یکــی از برگزارکنندگان 
همایــش حمایت از تولیــد ملی در ابتدای این همایش ضمــن خوش آمد گویی به 
حضار با اشــاره به لزوم هدایت نقدینگی به ســمت واحدهای تولیدی ملی، نقش 
بانک های توسعه ای را در تامین مالی بنگاه های صنعتی و واحدهای تولیدی داخلی 

حائز اهمیت دانست.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی، گفت: باوجود عملکرد ناصحیح 
برخی بانک ها، درخواست تحقیق و تفحص نمایندگان از بانک ها بی نتیجه مانده است.

محجوب افزود: شــماری از نمایندگان، از عملکرد بانک ها در حمایت از تولید ملی 
انتقاد داشــتند، اما تاش موثری برای کنترل این وضع دیده نمی شــود. محجوب، 
مســیر تولید را بسیار دشوار دانســت و گفت: اکنون بخش زیادی از ثروت در دست 
کســانی قرار دارد که هیچ زحمتی برای آن نکشیده اند که این موضوع، مشکل ساز 
اســت. این نماینده مجلس افزود: اکنون بسیاری از صنایع و معادن به مشکات آنی 

و آتی مبتا شده اند.
محجوب سود بانکی را به زیان بخش تولید دانست و گفت: انتظار داریم بانک هایی 
که برای اقتصاد کشور مشکل سازی می کنند، تعطیل شوند. وی، برخورد قوه قضائیه 
با افراد ســودجو در اقتصاد کشور را مورد قدردانی قرار داد و گفت: کانون های اصلی 

که همان بانک ها هستند، مورد غفلت قرارگرفته اند.
محجوب کنترل ســود بانکی دســتوری را غیرعملی ترین سیاســت پولی و مالی 
دانســت و افزود: افرادی که از بانک ها اســتقراض می کنند، چگونه می توانند سود 
بانکی را به نفع تولید اصاح کنند. توقف اســتقراض از بانک، ســود بانکی را به نفع 

تولید کاهش می دهد.
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اطالق همه مشکالت به دولت، ساده اندیشی است
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی کشور که به عنوان 
سخنران بعدی در ششمین جشنواره ملی حمایت از تولید ملی در سالن همایش های 
صداوســیما حضور یافته بود، گفت: اینکه همه مشکات را به دولت منتسب کرده و 

نقش خود و دیگران را نادیده بگیریم، ساده اندیشی است.
جمشید انصاری افزود: همه ما در یک کشتی سواریم و باید با عمل به تکالیف خود 
اجازه دهیم کشــور به اهداف خود دست یابد. وی تاکید کرد در همه کشورها نهادی 
به نام دولت اداره امور را بر عهده دارد اما اکنون در یک دوگانه غلط »دولت- بخش 

خصوصی« قرارگرفته ایم.
انصــاری از این دیدگاه که دولت را مانــع بخش خصوصی توصیف می کند، انتقاد 
کرد و گفت: این، دوگانه ای غلط اســت؛ زیرا امکان دارد بخش خصوصی در مقابل 

بنگاه های دولتی تعریف شود؛ درحالی که این دیدگاه اشتباه است.
معاون رئیس جمهوری تغییر در این نگاه را خواســتار شــد که »دولت مانع است« 
و افزود: دولت برآمده و برآیند نظر آحاد جامعه اســت و بر اســاس قوانین و مقررات 
وظیفه تســهیلگری امور همه بخش ها را بر عهده دارد و آحاد جامعه نیز بر اســاس 

قوانین و مقررات با تصمیم خود دولت را مشخص می کنند.
انصــاری با تاکید بر این که بخش خصوصی باید در چارچوب تعریف شــده اقدام و 
برای حل مشــکات در این قالب عمل کند، گفــت: اینکه اداره دولت را با مدیریت 
یک بنگاه همانند قلمداد می کنند اشــتباه اســت. در هیچ جای جهان دولت و نظام 

اداری قابل تعطیل شدن نیست و از اقتضائات است که باید به کار خود ادامه دهد.
تغییر تفکر، پیش فرض بهبود بهره وری است

رئیس سازمان ملی بهره وری دیگر سخنران همایش حاتم بود که با حضور بر روی 
سن گفت: »برخی مسئوالن هنوز اعتقاد جدی به افزایش بهره وری ندارند« و بهبود 

این فرآیند نیازمند »تغییر فکری« است.
فاطمه پهلوانی در جشنواره ملی حاتم )حمایت از تولید ملی( در سالن همایش های 
صداوسیما تاکید کرد: باید ۳5 درصد از رشد هشت درصدی کشور از طریق افزایش 
بهره وری محقق شــود اما اکنون 85 درصد رشد اقتصادی از محل انباشت سرمایه، 
هشت درصد از محل اشتغال و تنها هفت درصد از محل بهره وری محقق می شود.

بــه گفته وی، ایران در کنار بنگادش، نپــال و ویتنام در رتبه های آخر بهره وری 
آســیا قرار دارد، درحالی که پاکستان 42 درصد رشد خود را از محل بهره وری محقق 

کرده است.
پهلوانی بهترین راهکار تحقق ســرمایه گذاری خارجی با توجه به شــرایط سیاسی 
موجود را بهره وری عنوان کرد و افزود: وضعیت اقتصاد کشور از سال 1970 تا 2015 

به لحاظ بهره وری تغییر چندانی نکرد.
وی از کیفیت آموزش انتقاد کرد و گفت: گرچه ســطح تحصیات نیروی کار باال 

رفته اما کیفیت نامناسب آموزش ها سبب شده است بهره وری محقق نشود.
به گفته این مسئول، تک بعدی شدن دانش آموزان در اثر نامناسب بودن آموزش ها 
از مشکات جدی کشور است؛ زیرا توانمندسازی و مهارت آموزی در سیستم آموزشی 

دیده نمی شود.

رئیس سازمان ملی بهره وری از وضعیت نابسامان آمار بهره وری در کشور خبر داد 
و گفت: در چنین وضعیتی دعوت مدیران دولتی و بخش های خصوصی به هوشیاری 
یک ضرورت اســت. بنگاه های اقتصادی برای رســیدن به بهــره وری مطلوب باید 

تاش بیشتری کنند.
دولت رقیب بخش خصوصی دیده نشود

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسامی در ششمین جشنواره 
حمایــت از تولید ملی اظهار کرد: تولیدکنندگان، امروز تنها هســتند و تا آنها حرکت 
نکنند هیچ اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. چشم همه دستگاه ها به تولیدکنندگان است 

تا چرخ زنگ زده اقتصاد را به حرکت دربیاورند.
نعمتی اظهار داشــت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در سال 97 حمایت از 
تولید ملی به معنای یک شــعار نیست بلکه یک استراتژی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی 
بر مبنای دانش و دانایی است. همان طور که مبادله کاال و خدمات در بین کشورهای 
جهان از سابقه طوالنی برخوردار است حمایت از تولید هم ریشه در تاریخ جوامع دارد.

وی افــزود: برخــی محدودیت های گمرکی هم در جهت حمایــت از تولید انجام 
می شــود تا امنیت بیشتری در بازارها داشــته باشیم. با گسترش رقابت بین دولت ها 
و کشــورها به این نتیجه رســیده اند که تولیدکنندگان باید در مقابل رقبای خارجی 
حمایت شوند ازاین رو ایجاد مانع برای رقبای خارجی برای ورود به بازار کشورها یک 
رویکرد حمایتی اســت. تولیدکنندگان داخلی پول حاصل از فروش را مجدد در تولید 

استفاده می کنند که این امر در جهت حفظ منافع ملی است.
نعمتی تاکید کرد: عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان در مقابل رقبای خارجی باعث 
ایجاد بیکاری و عدم اشــتغال زایی می شود که ما متاسفانه شاهد همین امر هستیم. 
دستگاه های حاکمیتی من جمله دولت و مجلس، سیاست های و مقررات پول مرتبط 

با صنایع را در راستای کمک به بازارهای داخلی و تولید باید پیش ببرند.
وی افزود: هرچه سطح آگاهی درخصوص حمایت از تولید ملی باال برود کشور به 
ســمت اقتصاد مقاومتی پیش می رود. در تمام اقتصادهای رشد یافته نمی توان مثالی 
آورد که مردم محصوالت خارجی را به داخلی ترجیح دهند. در برخی کشــورها مانند 
فرانسه مردم حاضر هســتند برای تولید داخلی بیش از 5 تا 10 درصد پول بیشتری 

پرداخت کنند.
ســخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسامی تصریح کرد: ارتباط دولت و بازار 
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سیاستی اســت که می توان از آن برای ارتقای تولید داخل بهره برد. دولت به عنوان 
دســت یاری دهنده بازار شــرایط را برای تولید فراهم می کند. قانون حمایت از تولید 

داخل باید به نحوی باشد تا دولت رقیب بخش خصوصی دیده نشود.
نعمتی عنوان کرد: برای پیشــبرد این اهداف سه رکن وجود دارد که رکن اول این 
اســت که دولت موظف اســت به لحاظ اقتصادی، قانونی و فرهنگی زمینه را برای 
تولید فراهم کند و با محدود کردن واردات و جلوگیری از قاچاق کاال عرصه را برای 
کاالهــای داخلی باز کند. ما باید به تولیدکننده داخلی فرصت دهیم اما در مناقصه ها 

موانع بسیاری بر سر راه آنها می گذاریم.
وی افزود: دخالت نابجای دستگاه ها و نهادهای متعدد حاکمیتی و ضعف حاکمیت 
قانون، بی ثباتی سیاســت های اقتصادی و نااطمینانی اقتصاد، فساد در دستگاه های 
اداری و اقتصادی و ناکارآمدی نظام مالی از مشــکات عمده بر سر راه تولید است. 
نوسانات نرخ ارز مهم ترین چالش پیش  روی صنعت و اقتصاد کشور است. در ماه های 

اخیر ما شاهد تحریم ها و ضعف در بازاریابی خارجی هستیم.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: دومین رکن خود تولیدکنندگان هســتند 
که با باال بردن کیفیت و پایین آوردن قیمت تمام شــده خود موازنه تولید را در بازار 
ایجاد کنند و با نامایمات بازار را خالی نکنند. در جریان فرهنگ ســازی به مردم و 
رسانه ها نیازمندیم تا به تولید ملی کمک کنند. مردم می توانند با مطالبات به حق خود 

تولیدکنندگان را وادار به تولید باکیفیت کنند.
نعمتی گفت: مراجع تقلید و جامعه روحانیت هم نقش پررنگی در این زمینه دارند و 
می توان از آنها بهره جست. ما به هم افزایی تمام دستگاه ها نیازمندیم تا شعار حمایت 
از تولید ملی تحقق یابد. الگو شدن رفتار مسئوالن درزمینه استفاده از کاالی داخلی 

از نکات مهمی است که باید در راستای این کار انجام شود.
ســخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اســامی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان 
امروز تنها هســتند و تا آنها حرکت نکنند هیچ اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. چشــم 
همه دستگاه ها به تولیدکنندگان است تا چرخ زنگ زده اقتصاد را به حرکت دربیاورند.
مقام اول جهان در ثبت مالکیت معنوی برای تولیدکنندگان ایرانی

دکتر احمد تویسرکانی راوری، رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور و سخنران 
بعدی بود که در این همایش به ایراد سخن پرداخت. وی گفت: ایران در سال 2018 
میادی، مقام نخســت اقبال به ثبت مالکیت معنوی از ســوی صنعتگران جهان را 

کسب کرد.
تویسرکانی افزود: رشد تقاضای ثبت نشان تجاری در سال 2018، مقام اول جهان 

را برای تولیدکنندگان داخلی به همراه داشته است.
رئیس سازمان ثبت اســناد و اماک کشور، با بیان اینکه نسبت رشد ثبت مالکیت 
معنوی در سال 2018 نسبت به سال قبل، موجب شد ایران مقام اول جهان را در این 
زمینه کسب کند، اظهار داشت: این رشد، نشان دهنده اقبال ارزشمند صنعت گران به 

ثبت مالکیت معنوی است.
تویســرکانی راوری، ادامه داد: از تاش این ســازمان برای تســهیل امور برای 

تولیدکنندگان خبر داد و گفت: اکنون بســیاری از فرآیندهای دســت و پاگیر گذشته 
ساده ســازی شده است. وی افزود: بسیاری از فرآیندها در گذشته، مانع بزرگی بر سر 

راه تولیدکنندگان بود، اما امروز الکترونیکی شدن امور موردتوجه قرار گرفته است.
رئیس ســازمان ثبت اسناد و اماک کشور، بیان داشت: در بخش ثبت شرکت ها و 

تعیین نام بانک های اطاعاتی خوبی ایجاد و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
تویســرکانی راوری، در ادامه گفت: امروز این ســازمان در هر بخش، راهبردهای 
مشــخص تعریف کرده و همین امر موجب خروج از تاریکخانه گذشــته شده است. 
وی پیرامون تاش این ســازمان برای شفاف سازی بیشتر توضیح داد: اقتصاد سالم 
با شفافیت محقق می شــود به همین دلیل، تاش این سازمان، شفاف سازی بیشتر 

امور است.
رئیس ســازمان ثبت اسناد و اماک کشور، گفت: سیاســت دستگاه قضا، حمایت 
از تولید ملی اســت، اما پایبندی مفرط به قوانین و مقررات مشکل ســاز شده است. 
تویسرکانی راوری، افزود: گاهی قوانین و مقرراتی اجرا می شود که دست و پای تولید 

ملی را می بندد و ضرورت دارد نسبت به اصاح آنها اقدام کرد.
وي ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اقتصاد مقاومتی 
غیردولتی، راه نجات از شرایط موجود است و اقتصاد مقاومتی با شعار محقق نمی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور، کارآفرینان را بهترین افراد جامعه دانست 
و گفت: اکنون کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و برای پیروزی در این جنگ، باید 

از کارآفرینان به شکل جدی حمایت شود.
دکتر تویســرکانی، با انتقاد از تفاوت اهداف بر روی کاغذ و واقعیت، ســاختارهای 
معیوب را از عوامل این موضوع دانست و گفت: اجازه حضور مردم در اجرای اقتصاد 

مقاومتی داده نشده و باید به شکل اساسی برای این مهم چاره اندیشی شود.
وی، ضرورت تناســب خروجی سرمایه گذاری ها با ســرمایه گذاری های انجام شده 
را مــورد تاکید قــرار داد و گفت: نبود همخوانی دراین ارتباط از عوامل مشــکل زای 
اقتصادی محسوب می شود و از سوی دیگر خصوصی سازی در کاغذ خوب اجرا شده، 

اما در عمل، مشخصه دیگری دارد.
تولیدکننده افتخارآفرین است

بهروز فروتن، کارآفرین برتر صنعت غذایی کشــور در ششــمین جشــنواره حاتم 
)حمایــت از تولید ملی( که برای حضور در پنل تخصصی بر روی ســن رفته بود با 
اجازه از مسئوالن برگزارکننده به صورت انتقادی پشت تریبون سخنرانی قرار گرفت 
و گفت:  همه ســخنرانان تولیدکنندگان را مقصر دانستند، بیش از نیم قرن است که 
در حال تاش هســتم و اولین مدال افتخار من این اســت که در سال 62 به عنوان 
زالوصفت معرفی شدم 25 ســال پیش بانک های دولتی از دادن وام امتناع کردند و 
بانک های خصوصی در این زمینه پیش قدم شــدند اما بعد از آن پول ندادند و همین 

امر باعث شد صندوق ها به راه افتاد.
وی افزود: در جوامعی که بانک ها رشد کنند پیشرفتی حاصل نخواهد شد بانک ها 
یا باید تولید سود کنند یا تولید ثروت داشته باشند و این کارها را سخت تر کرده است. 
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راه های قانون گذاران ناصحیح بوده است و تقصیر تولیدکننده نیست. ما افتخارآفرین 
هستیم و قانون گذار نیستیم.

فروتن تاکید کرد: فرق ما با دولتی ها این است که آنها بودجه دارند و خرج می کنند 
اما باید اول کســب درآمد کنیم و بعد خرج کنیم. بزرگ ترین مصیبت کشور ما نفت 
است اگر نفت نبود ما اصالتی را که در طول تاریخ داشتیم احیا می کردیم. نفت ما را 

تن پرور و از تولید دور کرده است.
فروتن خاطرنشان کرد: ما نباید هیجانی عمل کنیم، ما می ایستیم و باور داریم که 
این اتفاقات تلخی که صورت گرفته توســط تولیدکنندگان حل خواهد شد. این که ما 
مشکاتی داریم درست است ولی باید نیمه خالی را دید چراکه عدم مدیریت صحیح 
و ناکارآمد باعث آن شده است. صنعت ما پس از انقاب پیشرفت کرده اما مشکاتی 
وجود دارد و مهم ترین مشــکل ما این است که مســیر غلطی را در پیش گرفته ایم. 

امروز مثبت گرایی را از ما گرفته اند اما ما به تفکر غلط دست نخواهیم زد.
وی افزود: سخنگوی مجلس شورای اسامی می فرمایند که اگر نامایمت کوچکی 
پیش آمد کوتاه نیایند و عرصه را خالی نکنند اما مشــکات تولید کوچک نیســت و 
عزت ما بر این اســت که تولید برقرار باشــد. در آلمان و در زمان جنگ جهانی دوم 
کارخانه ها را با یک فرانک واگذار کردند اما اینجا ســرخود عمل شد. تولیدکنندگان 

نیمه پر لیوان هستند و بخش خالی در حال آزار ما است.
بنیان گــذار کارخانه بهروز تصریح کرد: اگر ژاپن به جایی رســید به خاطر این بود 
که در زمان جنگ 40 درصد از منازل را تبدیل به مراکز تولیدی کردند ما در کشــور 
مشــکل آب نداریم بلکه مشکل ما مدیریت آب اســت. ما 14 اقلیم در ایران داریم 
4 ســاعت فاصله با اروپــا داریم و بهترین مکان گردشــگری را در اختیار داریم که 

می توانیم تبادالت بسیاری در این زمینه داشته باشیم اما مدیریتی وجود ندارد.
وی افزود: مقام معظم رهبری اگر صحبتی کردند حکم منشــور و یک اندیشــه را 

دارد اما قرار نیســت هر وقت مشکلی پیش آمد از زیر بار آن شانه خالی کنید و تنها 
فرمایشــات مقام معظم رهبری را بیان کنید. ما ســفیران تاش و غیرت این کشور 
هســتیم و مسئولیت همه چیز را پذیرفته ایم. قطار درســت بوده اما ریل گذاری غلط 

داشته ایم ما نباید خودمان را گم کنیم و باید برای سرافرازی ایران تاش کنیم.
ضرورت ایجاد دادگاه های ویژه کارآفرینان

محمد موسوی، کارآفرین بزرگ ایرانی و بنیان گذار برند فیروز که 800 نفر معلول 
را در کارخانه خود به کار گرفته است از دیگر سخنرانان این همایش بود.

موســوی در بخشی از سخنرانی خود گفت: ببینید بعد از جنگ جهانی کشورهایی 
مانند آلمان چگونه به کارآفرینی اهمیت دادند؛ چه امتیازی برای کارآفرینی با رویکرد 

اجتماعی داشته ایم.
 این کارآفرین برتر افزود: ما مولدیم. منابع کشــور با دســتان کارآفرین به چرخه 
اقتصادی وارد می شود؛ همان طوری که چهل سال است دادگاه ویژه روحانیت وجود 
دارد چرا به واسطه اینکه ما مولد کشور هستیم دادگاه ویژه کارآفرینان تشکیل نشده 

است. سرمایه گذاری اقتصادی چرا در کشور ضعیف است؟ چون ما حامی نداریم.
تقدیر از یک صد مجموعه برتر همایش حاتم

در ادامــه همایش تعدادی از کارآفرینان و صاحبــان برندهای معتبر ملی تجارب 
خــود را در حوزه توســعه صنعتی با مخاطبان همایش در میان گذاشــتند. در پایان 
جشــنواره با دعوت از رضا رحمانی، وزیر صنعــت، معدن تجارت، علیرضا محجوب، 
نماینــده و عضو کمیســیون کار و امور اجتماعی مجلس، جمشــید انصاری، معاون 
رئیس جمهوری، بهروز فروتن، مدیرعامل صنایع غذایی بهروز و خانم پهلوانی، رئیس 
سازمان بهره وری دعوت شد تا با حضور بر روی سن و اهدای تندیس زرین ششمین 
جشنواره ملی حاتم از یک صد شرکت برتر بخش خصوصی به سبب تولید ویژه ملی 

قدردانی کنند.


