روﻧﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﺎﯾﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ ﻫﻤﺪان
ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان /در ﮔﺬﺷﺘﻪای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ،ﻫﻤﺪان در ﺣﺪود  400ﺳﺎل،
ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺎدرات ﻓﺮش ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﻓﺮشﻫﺎی زﻧﺠﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺗﮑﺎب،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻓﺮش اﻓﺸﺎر از ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﻫﻤﺪان ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن اﻣﺎ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،دارﻧﺪ ﺳﺒﺰی ﻣﯿﻔﺮوﺷﻨﺪ! از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﻧﯿﺰ
ﻓﺮشﻫﺎ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﺪه از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻌﺎل ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﺮش و
ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎل دوم ﻧﯿﺰ ﭼﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﻤﺪان
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺮم ﺳﺎزی داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮق زودﺗﺮ
از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪان آﻣﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻫﻤﺪان ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدن و ﻓﺮآوری ﭼﺮم را ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ را در
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﻇﺮﻓﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ،
ﭼﺮم ،ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی ،ﯾﺎ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺪان دارای زﻣﯿﻨﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ در ﻣﻨﺰل ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮﺳﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ؛ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدهاﯾﻢ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.

در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻐﻔﻮل ﯾﺎ ﻣﻌﺮوف ﻫﻤﺪان ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﺠﺎد
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﻫﻤﺪان ﭘﻨﺞ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺖ .ﺧﺪﻣﺎت ،ﮐﺸﺎورزی،
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی .ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ
درآﻣﺪی ﻫﻤﺪان ،ﺟﺰ
ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آن را ﺟﺰء ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺮد .زﯾﺮا
ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ در آن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را در دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﻐﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر
اﺷﺘﻐﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﺤﻼت و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
از ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ  .از ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ،
ﻧﻮد و دو درﺻﺪﺷﺎن
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻫﺸﺖ درﺻﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ و

ﺑﭙﺮدازﯾﻢ

زﯾﺮا

اول

اﯾﻨﮑﻪ

ﺳﻬﻢ

ﺑﺴﺰاﯾﯽ

در

دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺸﺘﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ از ﻃﺮﻓﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ در آﻣﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
آﻧﻬﺎ در ردﯾﻒ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮارداد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ .وﻗﺘﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ  ،اﻧﺮژی  ،ﻓﻀﺎ و
ﻣﮑﺎن و اﺟﺎره و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.

اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد؟

اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،در ﮔﺮو ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ
 .ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر را اﻓﺮاد در ﻣﻨﺰل
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮی ﮐﻤﮏ ﺷﺪه ،رﯾﺴﮏ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و در
ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺮونﺳﭙﺎری ﺷﻮد،
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺚ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻢ ﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟

در
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد .آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ را
دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﮐﺸﻮر و ﻣﺰﯾﺖ
ﺑﺮﺗﺮی دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دوم اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ
زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در
واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ
روش ،ﻣﺎ ﺑﺎزارﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺎزار ﻣﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ،
ﻣﺤﻠﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه
را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻔﺎل ﻻﻟﻪﺟﯿﻦ و ﯾﺎ ﻣﺒﻞ و ﻣﻨﺒﺖ ﻣﻼﯾﺮ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺎﯾﺮ
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻫﻤﺪان را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮده و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ ؟

اﻣﺮوزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺮده ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را در ﮐﺸﻮر و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺮم ﻫﻤﺪان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮب ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در
ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دارﯾﻢ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺨﺎﻃﺐﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد
ﮐﻨﯿﻢ ،در ﮔﺎم دوم ﺗﻌﺪادی از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﻣﺎ ﺷﺪه
و ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ،اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی وﻓﺎدار
ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و
ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ آن ﺻﻨﻌﺖ در ﻫﻤﺪان ﻗﺪﻣﺖ دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺧﺎص را در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪﻣﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪای در ﻫﻤﺪان ﻧﺪارد ،ﺑﺎ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻫﻤﺪان ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪﻗﯿﻤﺘﯽ دارﯾﻢ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﺪان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﺮای ﻫﻤﺪان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺮده و ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

