
مهندس مجتبی قاسمی مدیرعامل شرکت الیاف پیروز دلیجان تأکید کرد:

مسئولین تورم را مهار کنند
رونق تولید و اشتغال در گرو حمایت همه جانبه دولت

شــرکت الیاف پیروز با مدیریت جناب آقای 
مهندس مجتبی قاســمی در سال 1379 در شهرک 
صنعتی شهرستان دلیجان تأسیس و راه اندازی شد، 
برادران قاســمی به تدریج در مسیر توسعه حرکت 
کردند و شــرکت های دیگری به ثبت رســاندند و 
یکی پس از دیگری در خیابان بهار شهرک صنعتی 
تأسیس و راه اندازی شــدند که می توان به شرکت  
ایزوگام پیروز با مدیریت مهندس احمد قاســمی، 
شــرکت پارت ماشــین با مدیریت مهندس محمد 
قاســمی، شــرکت پارس پلیمر با مدیریت مهندس 
امیر قاســمی، شرکت الیه ســفید بافت با مدیریت 
مهندس علی اصغری اشــاره کرد. بــرای اطالع از 
ظرفیت ها و پتانســیل های بالقوه این کارخانجات، 
خبرنگار هفته نامه سراســری صبــح امید با جناب 
آقای مهنــدس مجتبی قاســمی بنیان گــذار الیاف 
ریسایکل، پیشکسوت صنعت استان مرکزی، عضو 
انجمن نساجی ایران، عضو انجمن صنفی عایق های 
رطوبتــی اســتان مرکزی، عضــو اتــاق بازرگانی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی اراک، عضو خانه 
صنعــت، معدن و تجارت اســتان و عضــو انجمن 
خیریه شهرســتان دلیجان، گفتگویــی ترتیب داده 

است که در ادامه می خوانید:
مهندس مجتبی قاســمی مدیرعامل شــرکت 
الیاف پیروز در گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشاره 
به ســوابق کاری خود گفت: اینجانب متولد ســال 
1341 شهرستان دلیجان، فارغ التحصیل کارشناسی 
ریاضیات از دانشــگاه شهید رجایی تهران می باشم 
که بعد از اتمام خدمــت در آموزش و پرورش در 
سال 1387 به درجه بازنشستگی نائل شدم، همزمان 
با تدریس در کالس درس به خاطر داشتن فرصت 
کافــی تصمیم گرفتم زمان را از دســت ندهم و از 
فرصت های پیش آمده اســتفاده نمایــم. از این رو 
در ســال 1378 وارد چرخه تولید شــدم و با ایجاد 
یک واحد تولیــدی کوچک، رونــد کار را آغاز 
کردم. به تدریج در شــهرک صنعتی دلیجان، زمین 
برای احداث کارخانــه ایزوگام خریداری نموده و 
شــرکت ایزوگام پیروز را به ثبت رســانده و تولید 
عایق رطوبتــی را آغاز کردیم و بــه اتفاق برادران 
قاســمی همه ساله در مسیر توســعه گام برداشتیم و 
دومین شــرکت با نام الیاف پیــروز را در مجاورت 
کارخانه ایزوگام تأسیس و راه اندازی نمودیم. این 
عامل باعث شــد، شــرکت های دیگر به مجموعه 
اضافه شــد که اکنون 5 واحــد صنعتی را مدیریت 
می کنیم که هر کــدام از کارخانجــات با ظرفیت 

خاص و اشتغال پایدار به صورت مجزا فعال هستند.
عضــو انجمــن نســاجی ایــران در خصوص 
کارخانه ایزوگام پیروز بیان داشــت: این واحد در 
ســال 1380 در زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع 
با دارا بودن یک خــط کامل تولید، فعالیت دارد و 
با ظرفیت های متفــاوت، انواع عایق های رطوبتی را 
با نشان استاندارد با 3 الی 4 برند تولید می کند، این 
مجموعــه قابلیت آن را دارد تا 15 هزار متر افزایش 
ظرفیت داشته باشد. محصوالت این مجموعه عالوه 
بــر اینکه در سراســر کشــور عرضه می گــردد، به 

کشورهای افغانستان، عراق و... صادر می شود. 
سکاندار شــرکت الیاف پیروز به تشریح این 
واحد پرداخــت: کارخانــه الیاف پیــروز، دومین 
واحدی اســت که در ســال 1382 با هــدف تولید 
الیاف مصنوعی و رفع نیاز صنایع داخلی و خارجی 
بــا به کارگیــری ماشــین آالت تمــام اتوماتیک و 
بهره گیــری از نیروهای مجرب و متعهد، راه اندازی 
شد. در حال حاضر شــرکت الیاف پیروز به عنوان 
اولین تولیدکننده الیاف ریسایکل و ورجین با تنوع 
در رنگ، طول الیاف و دنیرهای مختلف مشــغول 
به کار اســت. توان تولیدی این شــرکت در لحظه 
شــروع به کار 6 هزار تُن در ســال بوده و تعداد 90 
نفر در 3 شــیفت مشغول به کار شدند. این کارخانه 
هم اینک در زمینی به مســاحت 14 هزار مترمربع با 
داشــتن 2 خط تولید به صورت 24 ســاعته فعالیت 
دارد. مصرف محصوالت ایــن کارخانه در صنایع 
خودروسازی، نســاجی، موکت و... کاربرد دارد و 
عالوه بر اینکه بخشی از نیاز داخل را تأمین می کند، 
به کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای اروپایی 

صادرات دارد. 
عضــو اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی اراک درباره شــرکت پارت ماشــین 
ســخنان خود را اینگونه بیان کــرد: همانطوری که 
مستحضرید شهرســتان دلیجان، قطب تولید الیاف 
پلی اســتر ایران و قطب تولید عایق رطوبتی کشور 

اســت و حدود 15 شــرکت بزرگ تولیدی الیاف 
در شهرک صنعتی دلیجان مستقر هستند که بخشی 
از خطوط تولید این واحدها وارداتی بوده و بخشی 
نیز به همت شــرکت پارت ماشــین راه اندازی شده 
است. شرکت پارت ماشین در سال 1376 در زمینی 
به مساحت 8 هزار مترمربع به منظور ساخت و تأمین 
ماشــین آالت تولید عایــق بام و الیاف، تأســیس و 
راه اندازی شــد و اکنون تنها ســازنده ماشین آالت 
تولید الیاف پلی اســتر سالید اســتیپل در خاورمیانه 
است. این واحد صنعتی با مدیریت مهندس محمد 

قاسمی کارشــناس ارشــد صنایع اداره می گردد و 
در ســبقه فعالیت خود توانســته بیش از 300 پروژه 
را بــا موفقیت اجراء نماید. مجموعه پارت ماشــین 
مفتخر اســت به عنوان یکــی از کارآفرینان بزرگ 
کشــور مطرح گــردد. مدیرعامل شــرکت الیاف 
پیــروز، به ظرفیت های منحصر بــه فرد دیگر واحد 
صنعتی خود پرداخت: شــرکت الیه ســفید بافت 
یکی دیگر از کارخانجاتی است که در زمینه تولید 
الیاف الیه ســوزنی فعالیت دارد. الیه ژئوتکستایل 
مصــارف تولیــدی - صنعتــی دارد. از آنجایی که 

شرکت های تولیدکننده عایق رطوبتی، نیازمند این 
محصول هســتند. این مواد اولیه را از شــرکت الیه 
سفید بافت، دریافت می نمایند. ضمن آنکه الیه های 
ژئوتکستایل در پروژه های عمرانی مانند راه سازی، 
سدســازی و... کاربــرد دارد. این کارخانه مســتقر 
در شــهرک صنعتی در زمینی به مســاحت 6 هزار 

مترمربع پایه گذاری شده است.
مهندس قاســمی درباره شــرکت پارس پلیمر 
گفت: ما ســعی کردیــم شــرکت ها را به صورت 
زنجیره ای ایجاد کنیم که بخشی از نیاز مجموعه های 

خود را تأمین و خدمات گسترده ای به دیگر صنایع 
ارائــه دهیــم. شــرکت پــارس پلیمــر تولیدکننده 
تجهیــزات و قطعــات برقــی و... مــورد اســتفاده 
کارخانجات الیاف است. هر کدام از این شرکت ها 
دارای مجوزهای مربوطه، پروانه بهره برداری، نشان 

استاندارد، گواهینامه های ISO هستند.
بنیان گــذار الیــاف ریســایکل در کشــور در 
خصوص بازدید مسئولین ســخنان خود را اینگونه 
برشــمرد: در ســال 1382 اولین واحد تولید الیاف 
پلی اســتر بازیافتی )ریســایکل( توســط اینجانب 
راه اندازی شــد که برای تأمین مــواد اولیه، فقط از 
مــواد بازیافتی )ضایعات PET( اســتفاده کردیم و 
حتی در کشورهای همســایه هم چنین کارخانه ای 
وجود نداشت که با توسعه علم و فناوری به تدریج 
شــرکت های الیاف تأسیس شــدند. در سال 1382 
برای افتتاح رســمی کارخانه الیاف پیروز، مسئولین 
اعم از استاندار مرکزی، معاونین استاندار، مدیرکل 
صمت اســتان و هیئت همراه، در مجموعه حضور 
یافتنــد و پس از آن، هیچ مســئولی برای بازدید در 
ایــن واحدها حضــور پیدا نکرده اســت که انتظار 
می رود دولتمردان از واحدهای تولیدی سرکشــی 
کنند تا انگیزه تولید ارتقاء یابد. عضو انجمن صنفی 
عایق های رطوبتی استان مرکزی درباره اشتغال زایی 
کارخانجات خود اظهار داشت: در حال حاضر در 
5 واحد صنعتی برای حدود 120 نفر شــغل مستقیم 
تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی ایجاد شده است 
و هر واحــد در بخش های مختلف به طور میانگین 
برای 100 الی 200 نفر شغل غیرمستقیم ایجاد کرده 
اســت که با رونق کســب و کار میزان اشتغال زایی 
افزایــش می یابد. وی تصریح کرد: ما طی ســالیان 
متمــادی برای هــر کــدام از واحدها، تســهیالت 
دریافــت کرده ایــم و همچــون گذشــته نیازمنــد 
تسهیالت هســتیم. مهمترین مسأله ای که در بخش 
تولید، آزاردهنده است، افزایش بی رویه تورم است 
کــه اجازه نمی دهد ما برای رونــق تولید و افزایش 
اشتغال، برنامه ریزی کنیم. توقع ما از مسئولین نظام 
مقدس جمهوری اســالمی و مقامات ارشــد استان 
مرکزی این اســت کــه تورم را مهــار کنند، موانع 
بر ســر را تولیــد را بردارند تا شــعار ســال »تولید، 

دانش بنیان، اشتغال آفرین« تحقق یابد.
مهندس قاســمی در خاتمــه از زحمات همه 
مسئولین استان مرکزی و شهرستان دلیجان صمیمانه 
تقدیر کرد و از آنان خواست برای حمایت از تولید 

از هیچ کوششی دریغ نکنند.
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رهبر انقالب در دیدار با امیر قطر :

توقع جمهوری اسالمی ایران از دنیای عرب 
ورود صریح به میدان عمل سیاسی است
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مهندس محسن ابوالقاسمی
سکاندار گروه کارخانجات
صنعتی پلیمرسازان دلیجان

در گفتگو با صبح امید 
شرکت فنی مطرح کرد:

مهندسی فیدار 
کیمیا انرژی 

سرآمد در رونق 
تولید، خوشنام و خوش حساب در 

پرداخت ها و پیشگام در صنعت کشور 
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رئیس هیئت مدیره
شرکت فیدار نوین آستانه

تأکید کرد:

استاندار همدان: 

استاندار قم:

خلق ثروت از 
ضایعات صنایع 

نساجی و الیاف پلی 
استر با روش های 

فن آورانه

مهندس نعمتی راد مدیر 
کارخانه شرکت فنی 

مهندسی فیدار کیمیا انرژی:

اخذ پروانه   
بهره برداری و انشعاب گاز در 

گروی پرداخت 100 میلیون تومان 
به شرکت شهرک های صنعتی است

کمیته های
شش گانه تخصصی

ستاد اقتصاد دانش بنیان
تشکیل می شود

آبرسانی پایدار
به روستاها یکی از
اولویت های مهم

استان است
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با حکم  دکتر شمسی نژاد مدیر عامل 
بانک قرض الحسنه مهر ایران:

دکتر شهریار سکوتی
سکاندار امور شعب

بانک قرض الحسنه مهر ایران 
استان سمنان شد

امضای تفاهم نامه 
همکاری تحقیقاتی 
،علمی،آموزشی، 

فرهنگی و دینی فی 
مابین تبلیغات اسالمی استان و 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

اجرای تفاهم نامه 
مشترک فی ما 

بین سازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی

و دانشگاه اراک

آیت اهلل رئیسی در جریان بازدید از نمایشگاه صنعت نفت:

صنعت نفت ظرفیت زیادی
برای توسعه مشاغل دانش بنیان دارد
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 نکتــه 1- عقد بیع شــرط = 1- در 
عقد بیع، طرفین معامله می توانند شرط 
نمایند که هــرگاه فروشــنده در مدت 
زمان معیّنــی، کل هماننــد ثََمن معامله 
را بــه مشــتري برگرداند، اختیار فســخ 
معامله را نسبت به کل َمبیع داشته باشد. 
2- همچنین می توانند شــرط کنند که 

هرگاه فروشنده در مدت 
از  قســمتی  معیّنی،  زمان 
همانند ثََمــن معامله را به 
مشتري برگرداند، اختیار 
فســخ معامله را نسبت به 
کل َمبیــع یا قســمتی از 
َمبیع داشــته باشد. 3- در 
صورتیکــه در خصوص 

برگردانــدن کل ثََمن یا قســمتی از ثََمن در قــرارداد چیزی قید 
نشده باشــد، فروشنده اختیار فســخ نخواهد داشت، مگر اینکه 
کل ثََمن معامله را به مشــتری برگرداند. 4- به هر حال داشــتن 
اختیار فســخ معامله، تابع شرایط مقرر در قرارداد طرفین خواهد 
بود. 5- به محض انعقاد عقد بیع شــرط، مشتری مالک َمبیع می 
شود و فروشنده اختیار فسخ معامله را خواهد داشت. 6- بنابراین 
اگر فروشــنده به شــرایطی که بین او و مشــتري براي استرداد 
َمبیع مقرر شــده اســت، عمل نکند، عقد بیع شرط، قطعی شده 
و مشــتري مالک قطعی َمبیع می گردد و اگر بالعکس فروشنده 
به شــرایط مقرر در قرارداد عمل نماید و َمبیع را استرداد کند از 
زمان استفاده از اختیار فسخ، َمبیع مال فروشنده خواهد شد، ولی 
نمــاآت و منافع حاصل شــده از زمان انعقاد عقد تا زمان فســخ 
قرارداد، به مشتري تَعلُّق دارد. 7- در عقد بیع شرط، مشتري نمی 
تواند در َمبیع تصرفاتی که با اختیار فسخ فروشنده منافات دارد، 
انجام دهد، از قبیل: نقل و انتقال و غیره. به عبارت دیگر تا پایان 
مدت زمانی که فروشــنده اختیار فســخ معامله را دارد، مشتری 
نمــی تواند َمبیع را به دیگری واگذار نموده و یا در آن تغییرات 
اساســی ایجاد نماید. مانند: مشتری نمی تواند َمبیع را بفروشد یا 
اجــاره دهد و یــا تخریب و به جای آن ملــک جدید بنا نماید. 
)موضــوع: مواد 458 تا 460 ق.م.( نکتــه 2- محل تحویل َمبیع 
و پرداخت ثََمن معامله = 1- َمبیع بایستی در محلی تحویل شود 
که عقد بیع در آنجا منعقد شــده اســت. 2- مگر اینکه عرف و 
عادت، مقتضی تسلیم َمبیع در محل دیگری باشد و یا در ضمن 
تنظیم عقد بیع محل مخصوصی براي تسلیم آن، معیّن شده باشد. 
3- در صورت تأخیر در تسلیم َمبیع یا ثََمن، کسی که خودداری 
نموده است به حکم قانون به تسلیم آن اجبار خواهد شد. 4- اگر 
بعد از قَبض ثََمن، َمبیع کاًل یا جزئاً مُستََحقٌّ لِلِغیر درآید، فروشنده 
ضامن است، حتی اگر در متن قرارداد به ضامن بودن وی تصریح 
نشــده باشد. 5- در صورتیکه کل َمبیع یا قسمتی از َمبیع مُستََحقٌّ 
لِلِغیر درآید، فروشــنده بایســتی ثََمن معامله را به مشتری مسترّد 
نماید. 6- همچنین در صورتیکه مشتري به وجود فساد )مُستََحقٌّ 
لِلِغیر بودن( آگاه نباشد، فروشنده بایستی از عهده غرامات وارد 
شــده به مشتري نیز برآید. 7- مشتري بایستی ثََمن را در زمان و 
محلی که مطابق با شــرایط مندرج در عقد بیع مقرر شده است، 
پرداخت نماید. 8- اگر مشتري ثََمن را در موعد مقرر پرداخت 
نکند، فروشــنده حق دارد که مطابــق با مقررات مربوط به خیار 
تأخیر ثََمن، معامله را فسخ یا از دادگاه اجبار مشتري به پرداخت 
ثََمــن را بخواهد. )موضوع: مواد 375، 376، 390، 391 ، 394 و 
395 ق.م.( نکته 3- عقد معاوضه = 1- »معاوضه« از لحاظ لغوی 
یعنی مبادله کردن و از لحاظ حقوقی عبارتست از عقدي که به 
موجــب آن یکی از طرفین، مالی را به طرف مقابل می دهد، به 
عوض مال دیگری که از طرف مقابل اخذ نموده اســت، بدون 
در نظر گرفتن این موضوع که یکی از آن اموال َمبیع و دیگري 
ثََمن باشد. 2- در عقد معاوضه احکام و مقررات خاّص مربوط 
به عقد بیع، جاري نیست. )موضوع: مواد 464 و 465 ق.م.( نکته 
1- معامله باطل = 1- معامله چیزي که خرید و فروش آن قانوناً 
ممنوع است، و یا چیزي که ارزش اقتصادی و یا منفعت ُعَقالیی 
ندارد، و یا چیزي که فروشــنده نمی تواند آن را تسلیم خریدار 
نماید، باطل اســت. 2- مگر اینکه مشتري، خودش قادر باشد بر 
آن تســلط پیدا کند. )موضوع: مــاده 348 ق.م.( نکته 5- خرید 
ملک مشروط و داشتن حق فسخ = 1- اگر ملکی به شرط داشتن 
مساحت معیّنی فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از 
آن مقدار اســت، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت. 2- 
اگر معلوم شود که بیشــتر است، فروشنده می تواند آن را فسخ 
کند. 3- مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین نسبت به محاسبه 
مساحت بیشتر یا کمتر، توافق نمایند. )موضوع: ماده 355 ق.م.(

منبع: کتاب »مجموعه نکات حقوقــی کاربردی«، تألیف: 
مهدی حقدوست، ناشر: انتشارات جنگل. 

»افزایش دانش و آگاهی حقوقی مساوی است با: 1- حفظ 
حقوق قانونی و بهره منــدی کامل از آنها، 2- زندگی خوب و 

راحت.« ادامه دارد ...

»تنظیم قرارداد معامله« قسمت چهارم

ستون حقوق و قانون

با حکم  دکتر شمسی نژاد مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:

دکتر شهریار سکوتی سکاندار امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان سمنان شد
آئین معارفه » دکتر شــهریار سکوتی« 
مدیر جدید شعب استان ســمنان و تکریم 
»ایمان صمدی« مدیر سابق شعب این استان 
با حضور »یوسف نجدی« مدیر امور استان ها، 
دکتر »احمدرضا کریمی« مشاور مدیرعامل و 
دکتر »احسان غالمی« رئیس اداره کل توسعه 
سرمایه انسانی بانک قرض الحسنه مهر ایران 

برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مهر 
ایران: در این آئین، کریمی مشاور مدیرعامل 
و غالمی رئیس اداره کل توســعه ســرمایه 
انســانی بانک قرض الحســنه مهر ایران هر 
کدام به صــورت جداگانه با روشــن کردن 
بخشی از برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت مدیرعامل و هیأت مدیره بانک، 
همبســتگی و همراهی همه پرســنل را در 
دســتیابی به چشم اندازهای مورد نظر، امری 
ضروری خواندند و ضمن آرزوی توفیق برای 
ســکوتی، از خدمات صمدی تقدیر کردند.  
مدیر امور استان های بانک قرض الحسنه مهر 
ایران نیز در سخنانش از تالش مجاهدگونه 
کارکنان بانک در چند سال اخیر به خصوص 

سال های اپیدمی کرونا صمیمانه قدردانی کرد 
و با اشاره به اعتماد مدیرعامل و هیأت مدیره 
بانک به جوانان در سپردن پست های کلیدی، 
بابت انتصاب ایمان صمدی به ســمت مدیر 
شــعب استان آذربایجان شــرقی و انتصاب 
شــهریار ســکوتی به ســمت مدیر شعب 
اســتان سمنان، به آن ها تبریک گفت. نجدی 
همچنین حکم مدیرعامل بانک برای انتصاب 
سکوتی را قرائت و به وی اعطا کرد. در این 
جلســه همچنین صمدی رشــد قابل توجه 
منابع، ارتقای سرانه استان به باالتر از میانگین 
کشوری، بهینه سازی شعب و ساختمان ها و 

گردش شغلی انجام شده در استان را از اهم 
اقدامات دوره مدیریت خود برشــمرد و از 
همراهی پرسنل استان در تحقق این برنامه ها 

قدردانی کرد.
وی همچنیــن از همراهــی مؤثــر و 
مسئوالنه شــهریار ســکوتی در این مدت 
تقدیر کرد و انتصاب شایسته وی را به عنوان 
مدیر جدید استان سمنان تبریک گفت. دکتر 
شهریار سکوتی متولد شهرستان تالش، فارغ 
التحصیل دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد میانه 
است که سوابقی همچون ریاست شعبه  بانک 
قرض الحســنه مهر ایران شــعبه شهرستان 

تالش،بازرس شــعب بانک قرض الحســنه 
مهر ایران اســتان گیالن و معاون مدیر امور 

شــعب بانک قرض الحسنه استان سمنان را 
در کارنامه پر افتخار و درخشان خود دارد.

پرداخت مبلغ 500 میلیارد ریال وام فرزند آوری 
در بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحســنه مهــر ایران در 
راســتای اجرای مسئولیت های اجتماعی و 
حمایــت از خانواده های ایرانی و همچنین 
اجرای جزءدو بند الــف تبصره ۱۶ قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور، نسبت به 
پرداخــت وام قرض الحســنه فرزندآوری 
اقدام کرد. بانک قرض الحســنه مهر ایران 
در کمتر از یکماه همگام با سیاســت های 
دولت، بالغ بر ۱۳۰۰ فقره وام قرض الحسنه 
بــه ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده 

است.
به گــزارش روابــط عمومــی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، بر اساس قانون، 
بــرای فرزندانی که از ســال ۱۴۰۰ به بعد 
به دنیا آمده اند تســهیالت قرض الحســنه 
فرزندآوری، به ازای فرزند اول  ۲۰ میلیون 
تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، 
به ازای فرزند ســوم ۶۰ میلیون تومان، به 
ازای فرزند چهــارم ۸۰ میلیون تومان و به 

ازای فرزند پنــج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان 
پرداخت می شود.

تســهیالت فرزندآوری بدون الزام به 
ســپرده گذاری و با شــش ماه دوره تنفس 
برای شروع اقســاط و با کارمزد حداکثر ۴ 
درصد به صورت ســاالنه پرداخت می شود 
و همچنین در مورد تولــد فرزندان دوقلو 
و بیشــتر به ازای هر فرزنــد یک وام تعلق 
می گیــرد و ترتیب تولد لحــاظ می گردد. 
متقاضیان واجد شــرایط برای متولدین بعد 
از یکم فروردین ۱۴۰۰ به بعد و حداکثر تا 
۲ سال پس از تولد فرزند، می توانند نسبت 
به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه 
بــه آدرسwww.ve.cbi.ir   اقدام کنند 
و در صورتــی که حیــن دوره بازپرداخت 
تســهیالت تولد فرزند، فرزنــد دیگری از 
متقاضــی به دنیا آمد، پرداخت تســهیالت 
مذکــور طبق ضوابط این دســتورالعمل به 

کودک بعدی امکان پذیر است.

شرکت اراک آپادانا تولیدکننده اکسیژن مورد نیاز کارخانجات صنعتی
شرکت اراک آپادانا تولیدکننده اکسیژن 
مورد اســتفاده کارخانجات صنعتی است که 
با مدیریت آقایان پرویــز جاوید مدیرعامل 
و پیشکســوت صنعــت اســتان مرکزی و 
فرزند ایشــان جناب امیــن جاوید به عنوان 
مدیــر کارخانه اداره می گــردد. خبرنگار ما 
بــا مدیرعامل این واحــد صنعتی گفتگویی 
انجام داده است که می خوانید: پرویز جاوید 
مدیرعامل شرکت اراک اکسیژن آپادانا گفت: 
اینجانب متولد آذر ماه سال ۱۳۲۴ شهرستان 
تبریز می باشــم که از ســال ۱۳۵۲ در اراک 
ســکونت دارم و همزمــان بــا ورود به این 
شهرســتان، وارد بخش تولید اکسیژن شدم 
تا اکســیژن مورد نیــاز کارخانجات صنعتی 

اراک را تأمین نمایم. از این رو ابتدا در میدان 
بسیج )سردشت( کارگاهی راه اندازی کردم و 
خدمات رسانی به شرکت های تولیدی را آغاز 
نمودم و برای توســعه، وارد شهرک صنعتی 
خیرآباد شــدم و کارخانه مجهز با استفاده از 
دستگاه های خارجی )روسیه( و اخذ پروانه 
بهره برداری از اداره کل صمت استان با تولید 
روزانه حدود ۴۰ ســیلندر مشغول به تولید 
هســتیم.  وی تصریح کــرد: از آنجایی که 
قدرت مالی باالیی نداریم، نتوانستیم مجموعه 
را به طور گسترده توسعه دهیم؛ بنابراین فقط 
کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی خیرآباد 
و... را پوشــش می دهیم. جاوید درباره اخذ 
تســهیالت گفت: در ابتدای شــروع به کار، 

۵۰ میلیون تومان تســهیالت بانکی دریافت 
کردیــم و پس از آن تا بــه امروز هیچگونه 
وامــی دریافت ننمودیم. در شــرایط کنونی 
بنده به اتفاق فرزندم در یک شــیفت روزانه 
در این کارخانه مشغول به کار هستیم. ضمن 
آنکه شــرکت اراک آپادانا قابلیت آن را دارد 
توســعه یابد و کارآفرینی پایدار داشته باشد.
مدیرعامل شرکت اراک آپادانا گفت: یکی از 
مشکالت واحدهای صنعتی نبود ماشین آالت 
مدرن است و اگر هم بخواهند با تکنولوژی 
پیش بروند، نیازمند منابع مالی هستند. ضمن 
آنکه در تالطم مشکالت اقتصادی، انگیزه و 
رغبتی وجود ندارد که مســئولین می بایست 

بسترسازی کنند.

سرکار خانم مهندس هانیه اسدالهی
 فرهیخته و بانوی کارآفرین؛ امروزه بــا توجه به نوع زندگی مردم، آلودگی 
هوا، اســترس کاری، دغدغه روزمره و دیگر عوامل تأثیرگذار، موجب شــده به 
مراقبت از پوست و مو اهمیت داده شود. لذا اشخاصی هستند که درصدد مراکز 
زیبایی مرغوب و استاندارد و همچنین دارای گواهینامه های ملی و بین المللی جهت 
برطرف شــدن مشکالت پوست و مو می باشند و یا به دنبال مراکز مشاوره بابت 
زیبا نگاه داشتن پوست و مو هستند؛ زیرا مراقبت از پوست و مو باعث زیبایی و 
طراوت، در نتیجه حس بهتر، زندگی شــاداب تر می شود. لذا جنابعالی با درایت، 
پشتکار و عالقه به این هنر ارزشمند و شرکت در دوره آموزشی 30 ساعته، موفق 
به اخذ گواهینامه بین المللی Care  Beauty Personal در سال 2022 شده اید. 
کســب این عنوان را به جنابعالی و خانواده محترمتان، صمیمانه تبریک و تهنیت 
عرض می نمائیم. آرزوی موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.

تبریک

روابط عمومی هفته نامه سراسری صبح امید

استاندار قم با اشــاره به برنامه ریزی های 
صــورت گرفته بــرای تأمین آب مــورد نیاز 
روستاها و مناطق محروم استان گفت: آبرسانی 
پایدار یکــی از اولویت ها و دغدغه های مهم 
اســتان اســت و با جدیت پیگیر این موضوع 

حیاتی هستیم. 
به گــزارش روابط عمومی اســتانداری 
قم، ســید محمدتقی شــاهچراغی در جلســه 
هماهنگی آبرسانی به روستاهای مناطق محروم 
استان قم که در ســالن جلسات امام جواد)ع( 
استانداری برگزار شــد افزود: سرعت بخشی 
و هماهنگی کامل بین دســتگاه ها و نهادهای 
انقالبی در پروژه آبرسانی به روستاهای استان 

باید با جدیت پیگیری شود.
وی با اشاره به اجرای پروژه های آبرسانی 
در بخش های کهک و سلفچگان خاطرنشان 
کرد: در محور آبرسانی جاده قدیم قمـ  تهران، 
6 پروژه در شــش روستا با اعتباری بالغ بر 21 
میلیــارد تومان اعتبار در حال انجام اســت که 

امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد.
اســتاندار قم بر ضرورت تأمین اعتبارات 
الزم برای آبرســانی به روســتاهای محروم با 
کمک دستگاه های ملی و نمایندگان مجلس 
تأکید کرد و گفت: امیدواریم با اجرای طرح 
ها و پروژه هــا در حوزه محرومیت زدایی، به 

نقاط مطلوبی دست یابیم.

استاندار قم:
آبرسانی پایدار به روستاها

یکی از اولویت های مهم استان است

استاندار همدان: 
کمیته های شش گانه تخصصی ستاد اقتصاد دانش بنیان تشکیل می شود

دکتر علیرضا قاســمی فرزاد اســتاندار همدان، در 
دومین جلســه ســتاد اقتصاد دانش  بنیان اســتان در سال 
1401، گفت: مصوبات ســتاد اقتصاد دانش بنیان استان، 

اجرائی می شود.
اســتاندار همدان گفت: کلیه مجموعه هایی که در 
حوزه دانش بنیان فعال اند، عضو ستاد اقتصاد دانش بنیان 

هستند.
وی افــزود: پــارک علــم و فناوری، دانشــگاه ها، 
مجموعه های نخبگانی و دستگاه های اجرایی، که با این 
حوزه مرتبط هســتند در جلسه ســتاد اقتصاد دانش بنیان 
حضــور دارند. قاســمی فرزاد تصریح کــرد: طبق آنچه 
دسته بندی پارک علم و فناوری از فعالیت های واحدهای 
تولیدی، ما دستگاه های اجرایی، شرکت های دانش بنیان 
و مجموعه های نخبگانی و دانشــگاهی را در قالب شش 

کمیته تعریف کردیم.
وی ادامــه داد: شــش کمیتــه اصلی ســتاد اقتصاد 
دانش بنیــان: 1_ کشــاورزی، فناوری زیســتی و صنایع 
غذایــی، 2_ ســالمت دارو و تجهیزات پزشــکی، 3_ 
صنعــت و معــدن، 4_ فنــاوری اطالعــات و مهــارت 
دانش بنیــان، 5_ صنایــع فرهنگی گردشــگری و علوم 

انســانی، 6_ علمی و فناوری خدمات تجاری ســازی و 
توانمندســازی هســتند که در برگیرنده همه بخش های 
تولیدی انــد. مقام عالی دولت در اســتان همدان گفت: 
کمیته های 6 گانه پیشــنهاد ات و برنامه های خود را ارائه 
می کنند تا اجرایی و عملیاتی شود، سپس به شرکت های 
دانش بنیــان کــه در زمینه مورد نظر متخصص هســتند، 
سفارش داده می شــود.وی گفت: محصول نهایی نیز به 
مجموعه هایی که نیازمند آن هستند، مانند بخش صنعت، 
کشاورزی، گردشگری، معدن و خدمات ارائه می شود. 
استاندار همدان گفت: بنابراین طی یک فرآیندی در این 
ستاد، علم و دانش به کار، فعالیت و تولید محصول تبدیل 

می شــود. وی افزود: محصوالت تولید شده  با محوریت 
دانش بنیان، باید دارای کیفیت، قیمت مناســب، راندمان 
باال، و قابلیت صادرات و رقابت پذیری با تولید کنندگان 
خارجی باشــند . قاســمی فرزاد تاکید کرد: در این ستاد 
مقرر شــد کمیته های 6گانه، هفته ای یک جلسه برگزار 
و طرح ها، ایده ها و برنامه های دریافتی را مورد بررســی 
قرار داده و نهایتاً در جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان استان 
مطرح، تا تصویب و اجرا شوند. وی گفت: دستگاه های 
اجرایی ارتباط و تعامل بیشتری با شرکت های دانش بنیان 
داشــته باشــند . وی تصریح کرد: پارک علم و فناوری 
استان، ســامانه ای به نام "بانک ایده" طراحی کرده که 
طبق آن، افراد ایده خود را در ســامانه، ثبت می کنند که 
طی فرآیند های مختلف مورد بررســی کارشناسان قرار 
خواهند گرفــت. وی تاکید کرد: رویکــرد مقام معظم 
رهبری، اســتقالل و خودکفایی تولید در سطح کالن و 
خرد اســت. استاندار همدان گفت: بدون شک، تولید بر 
پایــه دانش بنیان، با روش های ســنتی، صرف هزینه های 
زیاد و هدر رفت منابع هم خوانی ندارد. وی افزود: طبق 
منویات مقام معظم رهبــری، اقتصاد دانش بنیان موجب 

کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری می شود.



3
سال هفدهم  8 صفحه

گزارش شنبه   31 اردیبهشت 1401
مهندس محسن ابوالقاسمی سکاندار گروه کارخانجات صنعتی پلیمرسازان دلیجان در گفتگو با صبح امید مطرح کرد:

خلق ثروت از ضایعات صنایع نساجی و الیاف پلی استر با روش های فن آورانه
گروه کارخانجات صنعتی پلیمرسازان دلیجان تنها تولیدکننده گرانول های مورد استفاده کارخانجات الیاف و نساجی ایران

به گزارش خبرنگار صبح امید محمد آرام /
در سال های اخیر با توجه به شکل گیری شرکت های 
خالق، فن  آور و دانش بنیان به همراه استفاده از علم، برای 
رفع مسائل گوناگون کشــور، جوانان با اشتیاق پای کار 
آمدند و به فکر خلق ثروت افتادند تا به سهم خود بتوانند 
در سنگر تولید، نقش خود را به خوبی ایفاء نمایند. جوانان 
این مرز و بوم بر این باورند که گسترش کسب و کارهای 
کوچک، کلید حل اشتغال است و صنعت اولین مزیت 
افزایش بهره وری به شــمار می رود؛ زیرا وظیفه اصلی و 
خروجی آن، ایجاد واحد صنعتی با تولید محصول نهایی 
و همچنین فراهم ساختن مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات 
اســت. گروه کارخانجات صنعتی پلیمرسازان نخستین 
تولیدکننده انــواع گرانول های بازیافتــی و کامپاندهای 
رنگی پلی استر در ایران است که توانسته با حدود 2 دهه 
سابقه درخشان، نامی متمایز در صنایع کشور کسب نماید. 
گــروه کارخانجــات صنعتی پلیمرســازان متشــکل از 
شرکت های پلیمرســازان ســینا، گام الیه، دایا رنگدانه 
مرکزی است. از این رو شرکت فن آور پلیمرسازان سینا با 
خلق ثروت و ارزش افزوده از ضایعات، برگزیده ســال 
1400 و مفتخر به دریافت تندیس زرین و لوح سپاس از 
سومین جشنواره ملی حاتم که با شعار »حمایت از تولید 
ملی« جزو 100 شرکت برتر ایران، انتخاب شده است. بر 
همین اســاس، خبرنگار هفته نامه سراسری صبح امید با 
جناب آقای مهندس محسن ابوالقاسمی سکاندار گروه 
کارخانجات صنعتی پلمیرسازان شهرستان دلیجان، مخترع 
کشور، عضو انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های 
پلیمری ایران، عضو انجمن صنایع نســاجی ایران، عضو 
انجمن تخصصی همگن صنایع پالستیک ایران و صنعتگر 
برجسته استان، گفتگویی ترتیب داده است که ماحصل 
آن در ادامــه از نظرتان می گــذرد. جناب آقای مهندس 
محسن ابوالقاسمی مدیرعامل گروه صنعتی پلیمرسازان در 
گفتگوی اختصاصی با خبرنگار هفته نامه سراسری صبح 
امید، با اشاره به سوابق کاری خود اظهار داشت: اینجانب 
متولد ســال 1358 شهرســتان دلیجــان، فارغ التحصیل 
کارشناسی شیمی از دانشگاه کاشان سال 1383 می باشم 
که بالفاصله بعد از اتمام دانشگاه و عالقه به رشته تحصیلی 
)شیمی( و نوآوری، وارد بخش تولید شدم و از همان ابتدا 
در مجموعه، واحد آزمایشــگاه مجهز و واحد تحقیق و 
توســعه )R&D( کامالً تخصصی راه اندازی کردیم که 
عامــل موفقیــت گــروه را می تــوان ایجــاد واحدهای 
آزمایشگاه و R&D نام بُرد. عضو انجمن تولیدکنندگان 
مســتربچ و آمیزه های پلیمری ایران در بخش دیگری از 
ســخنان خود افزود: از آنجایی که افق دید مســئولین و 
دست اندرکاران گروه کارخانجات صنعتی پلیمرسازان 
توســعه همه جانبه بود، ظرف مدت بسیار کوتاهی به آن 
دست یافتند و کمتر از یک دهه، موفق به توسعه همه جانبه 
شــرکت در زمینه کیفی محصــوالت از طریق افزایش 
خطوط تولید مدرن و پیشرفته، استفاده از متخصصین فنی 
و کارشناسان تحقیقاتی مجرب و همینطور افزایش کمی 
محصوالت بــه لحاظ وضعیــت تک محصولی و تنوع 
گرانول ها با ویســکوزیتی باالی مختلف و کامپاندهای 
رنگی توانســته اســت خود را به صورت یک مجموعه 
کامــالً خودکفــا و توانمند بــه شــرکت ها، گروه ها و 
هلدینگ ها معرفی نماید. به عبارت دیگر می توان گفت 
که این واحد صنعتی تنها تولیدکننده گرانول های مورد 
استفاده کارخانجات الیاف و نساجی ایران است. خدا را 
شاکریم با ظرفیت و پتانسیل هایی که در گروه ایجاد شده 
اســت، می توان اینگونه بیان کرد، گــروه کارخانجات 
صنعتی پلیمرسازان دلیجان با معرفی گرانول های متنوع با 
ویسکوزیتی باال، امروزه تغذیه کننده خطوط تولید حدود 
30 الی 40 شــرکت از قبیل کارخانجات تولید پریفرم، 
فیلم، نخ و... است. عضو انجمن صنایع نساجی ایران در 
خصوص ثبت شــرکت پلیمرســازان ســینا گفت: این 
شرکت در ســال 1389 به منظور تولید چیپس پلی استر 
اصالح شده و افزودنی های تخصصی در زمینه بازیافت 
پلی استر، فعالیت خود را در شهرک صنعتی دلیجان رسماً 
آغاز کــرد. این واحد بــا برخــورداری از دانش فنی و 
تخصصی خود در زمینه بازیافت PET، توانست بخش 
عمده ای از تولید الیاف را مرتفع  سازد. در آغاز فعالیت با 
توجه به نوپا بودن، شــرکت در زمینــه بازیافت و تولید 
گرانول و چیپس بازیافتی گام برداشت و به تدریج با توجه 
به عالقه و اشتیاق مدیران در نوآوری و خالقیت، بی وقفه 
و شــبانه روز تالش شد تا اینکه توانستیم به دستاوردهای 
مهمی برسیم. بنابراین در زمان بسیار کوتاه، موفق به تولید 
محصوالت جدید همگام با تکنولوژی روز دنیا شدیم. 
ســکاندار گروه صنعتی پلیمرســازان در پاسخ به سؤال 
خبرنگار صبح امید مبنی بر اینکه دستاوردهای خود را بیان 
کنید، ابراز داشــت: حدود 2 دهه بــه طور تخصصی و 
حرفه ای در زمینه پلیمرها فعالیت داریم و تمرکز خود را بر 
روی پلمیــر پلی اتلیــن ترفتاالت )PET( گذاشــته ایم، 
بحمداهلل در همین زمینه اقداماتی صورت گرفت و در مهر 
ماه سال 1397 طرح مذکور به ثبت اختراع رسید. عضو 
انجمن تخصصی همگن صنایع پالستیک ایران ادامه داد: 
گواهینامه ثبت اختراع در فرآیند بازیافت ضایعات غیرقابل 
مصرف پلی اتلین ترفتاالت اخذ شده است. تا قبل از آن، 
هزاران تُن از ضایعات شــرکت های نســاجی در محیط 
زیست رها می شد. ساختار PET به گونه ای است که به 
مدت 400 سال در محیط زیست باقی می ماند که بحمداهلل 
طی فرآیند جدید، این ضایعات ارزشمند مجدداً به پروسه 
تولید بازگشــته و از هدر رفتن سرمایه ملی به میزان قابل 
توجهی جلوگیری شــده اســت. ضمن آنکه شــرکت 
تولیدی پلیمرســازان سینا از ســال 1397 در زمینه تولید 

مستربچ های رنگی فعالیت خود را آغاز کرده و با تجهیز 
نمودن واحــد آزمایشــگاهی و ماشــین آالت مدرن با 
تکنولوژی روز دنیا، مستربچ های مورد نیاز شرکت های 
تولید الیاف و صنعت نساجی را تأمین می کند که به نوعی 
می توان گفت، این واحد بخش اعظمی از نیاز کشور را 
خودکفا کرده و از خروج ارز جلوگیری نموده اســت. 
صنعتگر برجسته اســتان مرکزی در پاسخ به این سؤال، 
نوآوری دیگری که در ُشرف ثبت اختراع است را تشریح 
 PVC کنید، اظهار داشــت: هم اینک هــزاران تُن پلیمر
توسط شــهرداری ها با هزینه های بسیار سنگین در نقاط 
مختلف کشور دفن می شود که برای بازیافت و تبدیل آن 
به ارزش افزوده، هیچ برنامه ای ترتیب داده نشده است. ما 
نیز عالقه بسیار زیادی به این مسائل داریم و به حفظ محیط 
زیســت و پاکیزگی منابع طبیعی ارزش قائل هســتیم. به 
همین دلیل، عزم خود را جزم کردیم و شبانه روز به طور 
مضاعف تالش نمودیم و در این مســیر، سرمایه گذاری 
کردیم تا اینکه بتوانیم با یک ساز و کار، پلیمر PVC را به 
چرخه تولیــد بازگردانیم، در همیــن زمینه فرآیند ثبت 
اختراع نمونه دوم انجام شــده که به زودی گواهینامه آن 
صادر می شــود. مهندس ابوالقاسمی گفت: ما از دو سال 
گذشته با مجوز فن آورانه فعالیت را ادامه دادیم و از ابتدای 
سال 1401 پیگیر ثبت شرکت دانش بنیان هستیم. معتقدیم 
باید با نوآوری و خالقیت، رو به جلو و پیشرفت حرکت 
کنیم. رهبر معظم انقالب اسالمی شعار چندین سال پیاپی 
را با محوریت »تولید« نامگذاری کردند. امسال نیز مزین به 
»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« است. ما تولیدکنندگان، 
صنعتگران و کارآفرینان در تحقق شعار سال، سهم داریم 
که انشــاء اهلل همه ما بتوانیم به آن جامه عمل بپوشــانیم. 

مدیرعامل گروه کارخانجات صنعتی پلیمرسازان اذعان 
داشت: 3 شرکت اعم از پلیمرسازان سینا، گام الیه و دایا 
رنگدانه مرکزی زیرمجموعه این گروه فعالیت دارند که 
هر 3 شرکت در مجاورت هم و به طور مستقل، توانسته اند 
در حوزه تولید و کارآفرینی نقش به  سزایی داشته باشند. 
ایــن مجموعه ها در زمینی به وســعت 12 هزار متر مربع 
پایه گذاری شــده و دارای حدود 5 الی 6 هزار متر مربع 
فضای صنعتی اســت. در 4 الی 5 سوله صنعتی حدود 3 
خــط کامل تولیــد، نصــب و راه اندازی شــده که همه 
دستگاه ها برای بازیافت ضایعات فعال هستند.  وی تصریح 
کرد: ما در ســاخت دستگاه ها و ماشین آالت یک خط، 
متمرکز شدیم و حدود 90 درصد از قطعات مورد نیاز از 
خط را خودمان در همین واحد ساختیم که این موضوع 
در ثبت اختراع بسیار مؤثر بوده است. در شرایط فعلی که 
هیــچ تولیدکننده ای انگیزه ای برای توســعه نــدارد، ما 
مصممیــم برنامه های طرح توســعه 3 شــرکت فوق را 
عملیاتی کنیم؛ چرا که فضا برای توسعه مهیا است. دانش 
تولید را از آن خود کرده ایم و عالقمند به افزایش اشتغال 
هستیم. منتها بسترهای الزم فراهم نیست. اگر متولیان امر 
صنعت اســتان مرکزی به لحاظ مــادی و معنوی از این 
مجموعه تولیدی- صنعتی همه جانبه حمایت نمایند، ما در 
ســال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« طرح توسعه را 
اجرایی می کنیم. الزم به ذکر است، طرح توسعه بازیافت 
PVC و تولید الیاف پلی اســتر با تکنولــوژی جدید از 
مهمترین برنامه های اولویت دار شرکت است که مقدمات 
اجرایی آن از چند ماه قبل آغاز شــده و در اواخر ســال 
جاری استارت زده می شــود که انتظار داریم در صدور 
مجــوز، همکاری هــای الزم صورت پذیــرد. مهندس 

ابوالقاسمی درباره ظرفیت تولید پروانه بهره  برداری بیان 
داشت: پروانه بهره  برداری شرکت پلیمرسازان سینا در سال 
1389 از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با 
ظرفیت ساالنه مواد گرانول پلیمری 4600 تُن، منسوجات 
پلیمری 1800 تُن و بازیافت الیاف نســاجی 2 هزار تُن و 
پروانه بهره برداری شرکت دایا رنگدانه مرکزی نیز در سال 
1398 با ظرفیت تولید مستربچ پلیمری 1800 تُن قید شده 
است. مقدمات صدور پروانه بهره برداری شرگت گام الیه 
در ُشــرف انجام است. ایشــان تصریح کردند: شرکت 
تولیدی پلیمرسازان سینا امسال با ارتقاء ظرفیت در حال 
تولید اســت و این قابلیت را دارد، افزایش ظرفیت داشته 
باشــد. به طور کل ما در 3 شــرکت زیرمجموعه گروه 
کارخانجات صنعتی پلیمرسازان، 3 محصول متنوع تولید 
می نمائیم که مصرف این محصوالت برای کارخانجات 
مختلــف ماننــد تولیدکننــدگان الیــاف پلــی اســتر، 
تولیدکنندگان بطری PET، تسمه PET، فیلم پلی استر و... 
می باشد. ســکاندار شرکت پلیمرسازان ســینا بازارهای 
هدف را اینگونه بیان کرد: تا سال 1400 نیاز داخل را تأمین 
کرده ایم. از ابتدای سال جاری تصمیم بر صادرات داریم 
و بازار هدف خود را از ترکیه شروع می کنیم. همانطوری 
ســینا  پلیمرســازان  پایه گــذاری  مســتحضرید  کــه 
صادرات محور بوده اســت، به همین خاطر صادرات به 
ترکیــه و... را در اولویــت قرار داده ایــم. عضو انجمن 
تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران درباره 
اشتغال زایی گروه کارخانجات صنعتی پلیمرسازان گفت: 
این گروه به طور مستقیم برای 70 نفر زیر چتر بیمه تأمین 
اجتماعی شغل پایدار و غیر مستقیم برای حدود 150 نفر 
شــغل ایجاد کرده اســت که با اجراء طرح توسعه میزان 

اشــتغال زایی افزایش می یابد. ساعت کاری شرکت در 
شرایط فعلی در 2 شیفت 12 ساعته )24 ساعت( تعریف 
شده است. منتها شهرستان دلیجان به لحاظ صنعتی توسعه 
یافته و در مســیر پیشــرفت قرار دارد، امــا کارخانجات 
تولیــدی دلیجان عمدتاً با کمبود نیروی انســانی مواجه 
هستند؛ آن هم به خاطر افزایش نرخ مسکن و اجاره  بهاء 
است. مطلع هستید که نرخ بیکاری شهرستان دلیجان منفی 
اســت و افراد غیربومی می بایســت جذب کارخانجات 
صنعتی شوند تا خأل نیروی انسانی کارخانجات صنعتی 
برطرف شود ولی متأسفانه در این شهرستان، مسکن ارزان 
قیمت نداریم که این مسأله باید در برنامه های اولویت دار 
استانداری، فرمانداری و مسکن و شهرسازی قرار بگیرد. 
به نظر می رسد چنانچه مســکن ارزان  قیمت در دلیجان 
ساخته شود، مشکل جذب نیروی انسانی تولیدکنندگان 
هم مرتفع خواهد شد. اگر نیروی انسانی داشته باشیم، ما 
می توانیم بــا 2 برابر ظرفیــت تولید کنیم. مــا در گروه 
کارخانجات صنعتی پلیمرسازان مشکل تأمین مواد اولیه و 
مشکل تولید نداریم، بلکه با کمبود نیروی انسانی مواجه 
هستیم.  مدیرعامل گروه کارخانجات صنعتی پلیمرسازان 
در پاسخ به سؤال خبرنگار صبح امید مبنی بر اینکه مواد 
اولیه را از کجا تأمین می کنید، اذعان داشــت: ما توانایی 
استفاده و بازیافت هر نوع ضایعات پلی اتلین ترفتاالت را 
داریم. در کنار آن نیز بخشــی از مواد اولیه ما، ضایعات 
الیاف پلی استر است. تا حدود 5 سال گذشته یعنی قبل از 
اینکه ما واحد بازیافتی خود را راه اندازی کنیم، ضایعات 
الیاف پلی استر در شهرک های صنعتی دفن می شد و این 
ضایعــات حدود حداقل 500 ســال در محیط زیســت 
اطرافمان می ماند تا تجزیه شــود، ولی ما با ابتکار عمل، 

خالقیت و نوآوری به این دستاورد مهم رسیدیم و اکنون 
در طول سال حدود 5 الی 6 هزار تُن از این مدل ضایعات 
را بازیافــت و به ارزش افزوده تبدیل می نمائیم. به نوعی 
می توان گفت ما به کمک محیط زیســت شتافته ایم، اما 
هیچ حمایتی نمی شویم. اداره کل محیط زیست استان به 
جای آنکه از مدیران دلسوز گروه کارخانجات صنعتی 
پلیمرسازان حمایت کند و آنان را تشویق نماید، ما را ملزم 
کرده 15 درصد از فضای این واحدها را به فضای ســبز 
تبدیل کنیــم؛ در صورتی که فضای گروه کارخانجات 
صنعتی پلیمرسازان آنقدر خالی نیست که بخواهیم فضای 
سبز اضافه نمائیم، گرچه به سهم خود در ورودی و اطراف 
شرکت، فضای سبز مهیا کرده ایم، اما این امر نباید به یک 
الزام تبدیل شــود. انتظار داریم شــرایط کارخانجات را 
همه جانبه ببینند و در حد توان از ما حمایت کنند و شرایط 
تأمین آب شــهرک صنعتی دلیجــان را در نظر بگیرند. 
امــروزه کشــور با بحــران جــدی آب روبروســت و 
کارخانجات مســتقر در شــهرک صنعتی با این معضل 
دست و پنجه نرم می کنند. صنعتگر برجسته استان مرکزی 
مستقر در شهرک صنعتی دلیجان در خصوص استفاده از 
مواد پتروشــیمی ابراز داشت: شــرکت پلیمرسازان سینا 
نیازمند مواد پتروشیمی نیســت؛ چرا که پایه گذاری آن 
استفاده از ضایعات است، اما برای دیگر واحدها نیازمند 
استفاده از مواد پتروشیمی هستیم که آن هم باید بر اساس 
پروانه بهره برداری و سهمیه از بورس تأمین گردد.  عضو 
انجمن صنایع نســاجی ایران درباره استفاده از تسهیالت 
بانکی گفت: مراوده های بانکی ما عمدتاً با همه بانک های 
شهرستان دلیجان است و تا به امروز مورد حمایت بانک ها 
قرار گرفته ایم و در شــرایط کنونی نیز نیازمند تسهیالت 
کم بهره، با تنفس و ارزان  قیمت هستیم تا بتوانیم تولید را 
رونق بخشــیم.  کارآفرین شهرستان دلیجان در پاسخ به 
سؤال خبرنگار صبح امید مبنی بر اینکه افتخارات مجموعه 
را بیان کنید، اذعان کرد: سال گذشته در جشنواره حاتم 
دعوت شــدیم و جزو 100 شرکت برتر تولیدکنندگان 
ایــران انتخاب گردیدیم، اما تاکنون از ســوی ســازمان 
صمت اســتان به عنــوان واحد نمونه صنعتــی انتخاب 
نشده ایم. شاید کوتاهی از طرف خودمان بوده است که 
در فراخوان هــا شــرکت نکــرده و قابلیت های صنعتی 
پلیمرسازان را رسانه ای نکرده ایم. بیشترین وقت خود را 
صرف تولید و توســعه نموده ایــم. امیدواریم در دولت 
سیزدهم، مسئولین تمام هم و غم خود را برای رشد، توسعه 
و رونــق تولید به کار بگیرند و پیــچ و خم های اداری را 
کاهش دهند تا مجوزها آسان تر صادر شود. ما بیشترین 
امور اداری خود را در سازمان صنعت، معدن و تجارت و 
شرکت شــهرک های صنعتی استان انجام می  دهیم. اگر 
امور تسهیل شود و تشریفات اداری حذف گردد و دولت 
الکترونیک پا بگیرد، مشکالت اداری به خودی خود حل 
می شــود. ضمن آنکه در ارائه گزارش عنوان شد گروه 
کارخانجات صنعتی پلیمرسازان تأمین کننده مواد اولیه 30 
الی 40 شــرکت برند کشور است. اگر خدایی ناکرده به 
خاطر مشــکالت روزمرگــی، یک الــی 2 خط تولید 
پلیمرسازان متوقف شــود، روند تولید آن شرکت ها نه 
اینکــه به طور کامل متوقف می شــود، بلکه در تأمین با 
مشکل مواجه خواهند شد. پس نتیجه می گیریم حمایت از 
پلیمرســازان حمایت از صنایع کشــور است.  مهندس 
محسن ابوالقاسمی سکاندار گروه کارخانجات صنعتی 
پلیمرسازان، رمز موفقیت خود را اینگونه بیان کرد: بحث 
ابداع و نوآفرینی در کار ما خیلی تأثیرگذار بوده است. ما 
مثل خیلی از شــرکت ها تکنولــوژی را کپی نکردیم و 
مهندسی معکوس ننمودیم و یا تکنولوژی وارد نکردیم. با 
ذهن و فکر خودمان، ایده ها را تجاری سازی کردیم و آن 
را به دانش تبدیل نمودیم و دانش را به تکنولوژی پیوند 
کردیم که نتیجه آن اســتفاده از ضایعات است. امروزه 
آنچه در محوطه روباز کارخانه می بینید، ضایعاتی است 
که در گذشــته در محیط زیســت رها می شد و آسیب 
می رسانید ولی ما با فرآیندی که انجام دادیم، آن ضایعات 
و دورریز کارخانجات را به ارزش افزوده تبدیل کرده ایم 
که اکنون می خواهیم آن ها را به کشــورهای ترکیه و... 
صــادر نمائیم. این نقطه عطفی اســت. وی محصوالت 
تولیــدی گــروه بازیافــت را اینگونــه برشــمرد: انواع 
گرانول های بازیافتی شامل: خود رنگ، سبز، رنگی، انواع 
پاپکرن پلی استر، گرانول سفید ورجین و مستربچ ها شامل 
مســتربچ اپتیــکال از 20 درصد تــا 96 درصد خلوص، 
مستربچ و پیگمنت آبی مختص تولید الیاف سفید اعم از 
مستربچ سفید، مستربچ مشــکی و انواع مستربچ رنگی.  
مدیرعامــل گروه کارخانجات صنعتی پلیمرســازان در 
خاتمه از زحمات یکایک مسئولین استان و شهرستان اعم 
از استانداری مرکزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
شرکت شــهرک های صنعتی، بانک های عامل، اساتید 
دانشگاه کاشان تقدیر کرد و گفت: الزم است از تریبون 
صبح امید از سرکار خانم مهندس سمیه علی اکبری رئیس 
هیئت مدیره شرکت پلیمرسازان سینا و پرسنل خدوم و 
زحمتکش گــروه کارخانجــات صنعتی پلیمرســازان 

صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

* گروه کارخانجات صنعتی 
پلیمرسازان دلیجان با معرفی 

گرانول های متنوع با ویسکوزیتی 
باال، امروزه تغذیه کننده خطوط 
تولید حدود 30 الی 40 شرکت از 
قبیل کارخانجات تولید پریفرم، 

فیلم، نخ و... است
* دلیجان نیازمند مسکن ارزان 

قیمت است
* کارخانجات صنعتی دلیجان 
با کمبود نیروی انسانی روبرو 

هستند
* افزایش تولید صنایع دلیجان 

در گرو تأمین نیروی انسانی
* حمایت از پلیمرسازان حمایت 

از صنایع کشور است
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سال هفدهم  8 صفحه
اخبار

یادداشت

خبر

27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی
چند سالی اســت که فعاالن عرصه علوم 
ارتباطات و روابط عمومی در کشــورمان روز 
هفدهــم ماه مه مصادف با 27 اردیبهشــت ماه 
را با عنــوان روز ارتباطــات و روابط عمومي 
گرامــی می دارند. روزی که بــا وجود جدید 
بــودن آن در کشــورمان، تاریخچه ای دیرینه 
دارد و به هفدهم مه ســال 1969 بر می گردد. 
جامعــه بین الملــل ســال ها پیــش بــه اهمیت 
ارتباطــات نوین پی برد و بــرای گام نهادن به 
دنیــای فناوری های نوین ارتباطی، در هفدهم 
مه 1865 میالدی با تشکیل اتحادیه ی تلگرافی 
بین المللی در ژنو، ارتباطات را به عنوان رشته 
یی جهانی و بیــن المللی مورد توجه قرار داد. 
این اتحادیه در سی ام اکتبر 1906 میالدی در 
کنفرانســی شــکل گیری اتحادیه ی رادیو و 
تلگرافی بین الملل را به تصویب رســاند، 26 
سال بعد این 2 اتحادیه با یکدیگر متحد شدند 
و اتحادیه ی بین المللــی ارتباطات راه دور یا 
اتحادیه ی جهانی مخابرات )ITU( را شــکل 
دادند و این گونه مجمع عمومی ســازمان ملل 
متحــد هفدهم ماه مه را بــه عنوان روز جهانی 
ارتباطــات و جامعــه اطالعاتــی نــام گذاری 
کــرد. در ایران نیز به پیروي از ســایر ملل این 
روز را که مصادف است با 27 اردیبهشت ماه 
به عنوان روز ارتباطــات و روابط عمومي نام 
گذاري کرده اند و چند سالیست که معموالن 
تحت عنــوان هفتــه روابط عمومــی گرامی 
داشته می شود و در ســال 95 نیز گرامیداشت 
هفته روابط عمومی از 27 اردیبهشت لغایت 2 

خرداد ماه در سراسر کشور برگزار می شود.
روابط عمومی چیست؟

اصطــالح روابط عمومــی، ترجمه واژه 
انگلیسی public Relations برای نخستین 
بــار در آمریکا و در اتحادیــه راه آهن به کار 
برده شد و در ایران نیز نخستین بار در شرکت 
نفت به کار رفته و اولین روابط عمومی کشور 
در ایــن شــرکت ایجاد شــد. در این ســال ها 
تعاریف گوناگونی از روابط عمومی از سوی 
صاحبنظران، کارشناسان و مؤلفان کتاب های 
این رشــته بیان شــده اســت که از جمله آنها 
می تــوان به رکس هارلو از پیشــقدمان روابط 
عمومی در جهان اشــاره کرد کــه می گوید: 
روابط عمومی دانشــی اســت که به وسیله آن 

ســازمان ها آگاهانه می کوشــند، بر مسئولیت 
اجتماعــی خویش عمل کنند تا بتوانند، تفاهم 
و پشتیبانی کســانی را که برای توسعه اهمیت 
دارد، به دســت آورند . انجمن جهانی روابط 
عمومی نیز گفته در این باره گفته است:  روابط 
عمومی بخشــی از وظایف مدیریت ســازمان 
اســت و عملی ممتــد، مداوم و طــرح ریزی 
شــده اســت که از طریق آن افراد و ســازمان 
ها می کوشــند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را 
که با آنها ســرو کار دارند، به دســت آورند . 
با این تفاســیر به طور کلی می توان گفت که 
روابط عمومی کار روبه رو شدن یک سازمان 
یا موسسه را با مخاطبانش از طریق پرداختن به 
موضوعات و مطالب و اخباری انجام می دهد 
که به منافع مشترکشان مربوط است. سخنرانی 
در کنفرانس هــا، کار بــا رســانه ها، ارتباطات 
بحران، اشــتغال به امــور اجتماعــی از طریق 
رسانه ها و ارتباط با کارکنان در زمره وظایف 
این حرفه است. فعالیت روابط عمومی چندان 
مســتقیم و ملموس نیســت و همیــن فرق آن 
باتبلیغات  اســت. کار روابط عمومی می تواند 
برای ســاختن روابط تفاهم آمیــز با کارکنان، 
و  رأی دهندگان  ســرمایه گذاران،  مشــتریان، 

عموم مردم به کاررود .
تاریخچه روابط عمومی

ارتبــاط، فن انتقــال اطالعــات، افکار و 
رفتارهای انســانی از یک شــخص به شخص 
دیگــر اســت و جریان پویایی محســوب می 
شــود که در آن تبــادل اطالعات صورت می 
گیــرد. این جریان می توانــد به یکی از روش 
هــای   رو در رو،   یــک طرفــه،   ارادی   یــا  غیر 
ارادی   و شفاهی   یا   غیر شفاهی  صورت پذیرد. 
ارسطو فیلسوف یونانی نخستین کسی بود که 
بــه موضوع ارتبــاط به صــورت علمی توجه 
داشته اســت و آن را جســتجو برای دستیابی 
به تمام وســایل و امکانات  موجــود به منظور 
تشــویق دیگران تعریف می کنــد. ارتباطات 
در گذشــته هــای دور از راه هایــی همچون 
دود، نــور، آتــش و ... انجــام می شــد اما با 
ورود تلگراف به زندگی بشــر ارتباط شــکل 
دیگــری یافت و تکنولوژی هــای نوین یکی 
پــس از دیگری بر نوع برقــراری ارتباط تاثیر 
گذاشــتند تا جایی که اکنون با بهره گرفتن از 

ابزارهای ارتباطی جدید، اطالعات با ســرعت 
بســیار زیاد در هر نقطه ای از این زمین پهناور 
در اختیــار افراد قرار می گیرد. روابط عمومی 
نیز دانش و فنی محســوب می شود که انجمن 
جهانی روابط عمومی آن را بخشی از وظایف 
مدیریت سازمان و عملی ممتد، مداوم و طرح 
ریزی شــده می داند که به وسیله ی آن افراد 
و سازمان ها می کوشــند تا تفاهم و پشتیبانی 
کسانی را که با آنها سر و کار دارند، به دست 
آورند. اکنون فعالیــت های روابط عمومی به 
صــورت 2 طرفه اســت و مخاطب به صورت 
فعال و هوشــمند عمل کرده و پیام های مورد 
نظر خود را آگاهانه انتخاب می کند و نسبت 
به آنها واکنش نشان می دهد. اصطالح روابط 
عمومی برای نخستین بار در جهان در اتحادیه 
ی راه آهن آمریکا به کار برده شد و در ایران 
نیز شرکت نفت نخســتین نهادی بود که دفتر 
روابــط عمومــی را راه اندازی کــرد. روابط 
عمومی از زیر شاخه های ارتباطات اجتماعی 
به شمار می رود و به دلیل جایگاه ارزشمندش 
در ارتباطات درون و برون ســازمانی، از نقش 
بســیار مهمی در پیشــبرد اهداف سازمان ها و 

نهادها برخوردار است.
روابط عمومی ها وظایف گسترده ای را 
به عهده دارند که انجام آنها به اعمال مدیریت 
شایسته ی یک سازمان یا نهاد کمک خواهد 
کرد. از جمله ی این وظایف می توان به آگاه 
کردن و خبر دادن، ترغیب، تشویق، ترویج و 
تبلیغ، انجام تحقیقات اجتماعی و افکار سنجی 
و پیونــد آن به منابع ســازمان و عمــوم مردم 
اشاره کرد. هماهنگی های مورد نیاز سازمان، 
برقراری ارتباط با فرد، گروه و ســازمان ها به 
صورتی که برای آن موسسه یا سازمان اهمیت 
دارد یــا در آینــده خواهد داشــت، از دیگر 
وظایف روابط عمومی محســوب می شــود. 
حرفــه و فن روابط عمومی برای حفظ و ادامه 
ی حیات مدیریت ها به اندازه ای اهمیت دارد 
که به پیشــنهاد شــورای اطالع رسانی دولت 
و تصویب شــورای فرهنگ عمومی کشــور، 
بیست و هفتم اردیبهشت به نام »روز ارتباطات 
و روابط عمومی« در تقویم رسمی کشور جای 
گرفت تــا فرصتی برای تعالی و تکامل روابط 
عمومی در کشــور فراهم و بیش از گذشته بر 

اهمیت فعالیت روابط عمومی ها تاکید شود.
اهمیت روابط عمومی

امروزه نقش روابط عمومی ها در کمک 
به تصمیم گیری های مدیریتی و اســتراتژیک 
یک ســازمان نقشــی قابل توجه است. نقش 
روابــط عمومی به عنوان ابــزار مدیریتی برای 
فعالیتهای حرفــه ای، علمی و الکترونیکی،  از 
مشــخصه های جدید روابط عمومی در عصر 
ارتباطات اســت. بنا بر این،  از نقاط برجســته 
و ممتــاز در مدیریت اســتراتژیک، تأکید بر 
محیــط برون ســازمانی و حتی جهانی اســت 
و در واقــع،  منظــور از وظایف اســتراتژیک 
روابــط عمومی، دخالــت در رونــد تصمیم 
گیری ســازمان اســت. اهمیت جایگاه روابط 
عمومی در عصر ارتباطــات و در دورانی که 
اطالع رســانی در همه عرصه ها پیشــتاز است، 
دوچندان شده اســت به گونه ای که موفقیت 
سازمان ها، ادارات و شرکت ها و دوامشان در 
عرصه هــا و فعالیت های تخصصی به عملکرد 
روابط عمومی های آن ها وابسته است. روابط 
عمومــی مــدون و برنامه ریزی شــده یکی از 
ابزارهــای قوی مدیریت افکار اســت، روابط 
عمومــی به عنــوان اصلی ترین حلقــه ارتباط 
بین مدیــران و کارکنان، مســئولیت خطیری 
در فرآیند دسترســی مدیــران و افکار جمعی 
کارکنــان دارند بــه همین دلیــل توجه ویژه 
بــه روابط عمومــی، به عنوان نهــادی که می 
تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شــده 
و ســنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش 
تعامــل و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، 
بســیار حائز اهمیت اســت. آنچه اهمیت دارد 
این اســت کــه کار روابط عمومی تســهیل و 
خدمت به مدیریت اســت نه مدیر. برای آنکه 
محور اساسی کار روابط عمومی کسب منافع 
برای کل سازمان است نه برای شخصی که در 
رأس هرم ســازمانی قرار گرفته است. بنابراین 
باید به روابط عمومی و کارکردهای آن، بهتر 
و منطقی تر نگاه کرد. در این صورت اســت 
که روابط عمومی می تواند در ســازمان موفق 

عمل کند.
نظام هــای تعاونی نمی توانند نســبت به 
تحــوالت ارتباطی، اجتماعــی و اقتصادی بی 
تفاوت باشــدو رشــد تعاونی ها نیــز در گرو 

راهکار هایی اســت که یکی از این راهکار ها 
حضوری موثر و توانمند در جوامع اطالعاتی 
و دسترسی به حجم وســیعی از این اطالعات 
است.این دسترسی در قالب روابط عمومی ها 
و ابزار های ارتباطی امکان پذیر است که می 
تواند به شــکلی جامع این حضور را برجســته 
ســازد. اما چگونگــی این حضور نیــز بدون 

داشتن پشتوانه های علمی محقق نخواهد شد.
به هرحال نــگاه حاضر به روابط عمومی 
و جایگاه روابط عمومی در کشــور با اجرایی 
شدن این توجهات می تواند گام های بلندی را 
در حرکت روبه رشــد نظام ارتباطی و روابط 
عمومــی درکشــور بردارد و ایــن حرفه و فن 
تخصصــی را در جایــگاه و مرتبــه و منزلت 
واقعــی خویش قــرار دهد. در واقــع می توان 
گفــت روزملــی ارتباطــات و روابط عمومی 
می تواند نقطــه عطفی را در توســعه و تحول 
واحدهای روابط عمومی در ایران ایجاد نماید.

شــغل  ششــمین  عمومی،  روابط 
پراسترس در جهان

نوع کار روابط  عمومی و مسئولیت هایی 
که برعهده این بخش قرار داده شده سبب شد 
تا حرفه روابط عمومی، ششمین شغل پراسترس 
در جهان شــناخته شــود. زیرا مدیران روابط 
عمومی هــا افــراد متخصــص در زمبنه کنترل 
آسیب ها هستند و بنابراین نیازمند توانایی تفکر 
و عمل سریع در شــرایط پراسترس و تنش زا 
   CareerCastهســتند. در این رابطه مؤسسه
در معرفی مشاغل پراسترس روابط عمومی را 
در بین 10 شــغل در ردیف ششــم و یک پله 
پایین  تر از جایگاه آن در ســال گذشته )رتبه 

پنجم( قرار می دهد.
دیدگاه مقــام معظم رهبري در مورد 

روابط عمومي
بعضــی معتقدند کــه روابــط عمومی ها 
بایســتی حقیقت مطلب در مورد دستگاه ها را 
بیــان کنند زیرا مردم انتظــار و توقع دارند که 
همه واقعیت ها را بشــنوند. بعضــی هم عقیده 
دارند عــالوه بر گفتن این حقیقــت باید نظر 
مردم نســبت به آن وزارتخانه نیز مشــخص و 
منعکس شود. عده ای می گویند تنها چیزهای 
امیدبخــش را بایــد به مردم گفــت و مطالب 

یأس آفرین را نباید ارائه داد.

۲7 اردیبهشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی را به تک تک مدیران و کارکنان خدوم
و پرتالش روابط عمومی های  ادارات دولتی و شرکت های خصوصی صمیمانه تبریک عرض می نماییم

روابط عمومی
هفته نامه صبح امید

تقدیر مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی،
از اقدامات شهرداری اراک در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ربیعی مدیــر کل بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران اســتان مرکزی و مدیــران این 
اداره، بــا دکتر کریمی شــهردار اراک دیدار 
نموده و پیرامون همکاری های مشــترک در 
حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت بحث 
و گفتگو نمودند. به گزارش اداره ارتباطات 

و امور بین الملل شــهرداری اراک، مدیر کل 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان مرکزی 
در این دیدار با اهداء لوح تقدیر، از شهردار 
اراک و اقدامات انجام شده توسط مجموعه 
شــهرداری در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت تقدیر و تشکر نمود.

فرماندار شهرستان 
اراک با اهدا لوح تقدیر، 
دکتــر  زحمــات  از 
کریمی شهردار اراک و 
مجموعه تحت امرشان 
در راســتای اجــرای 
طرح های اجتماعی و 

فرهنگی، تقدیر و تشــکر نمود. به گزارش اداره 
ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری اراک، 
در متن این لوح تقدیر آمده اســت: خدمات و 
توفیقات بی شمار مجموعه تحت امر حضرتعالی 
در توسعه همه جانبه شهر اراک، باعث گردیده 
شهرداری از یک مجموعه صرفا خدماتی به یک 
نهاد اجتماعی مبدل گردد و در این مسیر مردم را 
همراه و همدل خود نماید.این لوح تقدیر به پاس 
مدیریت موثر جنابعالی و تالش و زحمات شبانه 
روزی همکارانتان در اجرای  طرح های اجتماعی 

و فرهنگی از جمله ساماندهی متکدیان، کودکان 
کار و خیابانی و مسئولیت پذیری، قانون مداری 
و توانمندی در اجــرای وظایف محوله، تقدیم 
شما می گردد. امید است با ایمان به اراده خداوند 
متعــال و در ظل توجهات امــام عصر)عج( در 
جهت کسب رضایت حضرت دوست و حفظ 
منافع عموم در ارائه خدمات بهتر و شایسته تر به 
شهروندان همچون گذشته موید و منصور باشید 
و تمام تالش خود را معطوف به حفظ شخصیت 

و جایگاه شهروندان نمایید.

دکتر هادی فرماندار شهرستان اراک:

تالش شهرداری اراک در اجراء طرح های اجتماعی و فرهنگی
)ساماندهی متکدیان، کودکان کار وخیابانی( قابل تقدیر است

معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان مرکــزی  از افزایش ۵ 
درصدی مصرف  برق در استان مرکزی از ابتدای 
سال جاری تاکنون خبرداد. محمد مرادی بابیان اینکه 
میانگین بار مصرف برق در اســتان از ابتدای سال 
جاری تاکنون ۸۴۲ مگاوات بوده است،افزود: میزان 
بار مصرفی در بازه زمانی مشــابه در سال گذشته 
7۹۸مگاوات بوده است. وی با بیان اینکه بر اساس 
برآوردهای صورت گرفته، نیاز مصرف برق استان 
در تابستان امسال به ۱۳۵۰مگاوات افزایش خواهد 
یافت کــه از این میزان ۳۰ درصــد مربوط به بار 
سیستم های سرمایشی است،افزود: نصب سایبان 
برای کولرها،ســرویس به موقع کولرها ،استفاده از 
دور کند کولرهای آبی و دمای آســایش بین ۲۴تا 
۲۵ درجه سانتی گراد کولرهای گازی نقش موثری 
در کاهش مصرف برق دارد. معاون بهره برداری و 
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی  
بابیان اینکه  برنامه  های عملیاتی برای گذر از پیک 
در حال اجراست ،افزود:پیگیری خرید ۱۵۰دستگاه 

کلید قابل قطع و وصل از راه دور، تجهیز ۳۲ کلید 
موجود به سیســتمهای فرمان پذیــری از راه دور 
وکنترل پذیری مشترکین دیماندی استان را از جمله 
اقدامات انجام شده اســت. وی گفت : 777هزار 
مشترک برق در استان مرکزی وجود دارد که برق 
آنان ازطریق ۱۸هزار و ۲۴۹دستگاه ترانسفورماتور 
و ۲۱هزار کیلومتر شــبکه تأمین می شود. مرادی 
خاطرنشان کرد: خاموش کردن چراغ های اضافی، 
کاهش مصرف سیســتم های سرمایشی، حذف 
وســایل برقی غیرضروری و بهره گیری از دیزل 
ژانراتورها درصنایع و ادارات در ساعت اوج بار از 

جمله راهکارهای کاهش مصرف برق است.

افزایش 5 درصدی مصرف برق در استان مرکزی
ارتحال  شهرستان خمین در ســالروز 
امام خمینی )ره( میزبان شاعران بین المللی 
در نخســتین رویداد ملی شعر روح اهلل )از 

حجره تا بیت( است.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان مرکزی،  
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
مرکزی گفت: نخســتین رویداد ملی شعر 
روح اهلل )از حجره تا بیت ( عصر ۱۳ خرداد 
همزمان با سالروز ارتحال بنیانگذار انقالب 
اســالمی با حضور ۱۰ شــاعر بین المللی و 

ملی در اراک و خمین برگزار می شود. 
ســینا دلشادی در نشســت هماهنگی 
برگزاری نخستین رویداد ملی شعر روح اهلل 
)از حجره تا بیــت( در فرمانداری خمین، 
افزود: شاعرانی از کشورهای ایران، پاکستان 
و افغانســتان در این رویداد، اشعار خود در 
زمینه حضــرت امام خمینــی )ره( قرائت 
می کنند. وی بیان کــرد: این رویداد ملی با 

اســتفاده از ظرفیت هــای فرهنگی و هنری 
استان مرکزی و در تراز ملی برگزار می شود.
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان مرکزی گفت: سرود، نمایش آئینی، 
خوش نویســی اشــعار امام راحل و غرفه 
مقاالت و تولیدات با موضوع اندیشــه ها و 
آثار امــام خمینی )ره( از برنامه های رویداد 

ملی شعر روح اهلل است.
اظهار داشــت: خمین منطقه  دلشادی 
ویژه و راهبــردی برنامه هــای فرهنگی و 
هنری استان مرکزی است و بستر راه اندازی 
دبیرخانه کنگره بین المللی شعر روح اهلل در 

این شهرستان فراهم است.
سرپرســت فرمانــداری خمین نیز در 
این نشست گفت: این شهرستان منتسب به 
زادگاه بنیانگذار انقالب اســالمی است که 
افتخار بزرگی برای استان مرکزی محسوب 

می شود.
حمید کمانکش ادامــه داد: خمین هر 
ســاله در نیمه خرداد و همزمان با سالگرد 
ارتحال امــام خمینی )ره( میزبان گروه های 
مختلف است. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی خمین در این نشســت بیان کرد: 
زبان هنر و شــعر بهترین ابزار برای ترویج 
جهــاد تبیین اســت. آزاده محمدی گفت: 
برجسته ســازی زادگاه امــام راحل، ایجاد 
بستری برای تجدید میثاق شاعران نسل های 
مختلف بــا آرمان های امــام خمینی)ره( و 
ارتقاء شاخص های شاعران بومی از اهداف 
برگزاری نخستین رویداد ملی شعر روح اهلل 

)از حجره تا بیت( است.

حضور شاعران بین المللی در نخستین رویداد ملی شعر روح اهلل خمین

مدیر کل صمت استان مرکزی

هیچ کمبودی در بازار کاالهای اساسی استان مرکزی وجود ندارد
مدیر کل صمت استان مرکزی با 
بیان اینکه وضعیت عرضه و تقاضا در 
بازار استان مرکزی به طور مستمر و دقیق 
رصد می شود، گفت: هیچ کمبودی در 
بازار کاالهای اساسی در استان مرکزی 
نیست.  به گزارش روابط عمومی اداره 
کل صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
مرکزی ،به نقل از خبرگزاری تسنیم از 
اراک، علی جودکی در حاشیه بازدید از 
واحدهای فروشگاهی عرضه کاالهای 
مــورد نیــاز مــردم در اراک در جمع 

خبرنگاران با اشــاره به کمبود روغن 
در سطح بازار اظهار داشت: با توجه به 

نیــاز بازار و تقاای زیاد مردم برای تهیه 
روغن احساس شد نیاز به تامین بیشتر 

روغن است بنابراین هماهنگی های الزم 
دیروز و امروز انجام شــده و جهاد که 
مسئولیت تامین را برعهده دارد قول داده 
که تا امشب و فردا سطح عرضه روغن 
را تهیه، تامین و کنترل کند. وی افزود: 
با توجه به اینکه قیمت محصوالت به 
روز و جدید شده است در حال حاضر 
کارخانجات نباید در تامین محصوالت 

مشکلی داشته باشند و در حال حاضر 
نیز در سطح بازار مشکل خاصی رویت 
نمی شود و تالش شــده با بازدیدهای 
میدانی و اقدام به موقع نیاز بازار تامین 
شود. رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان مرکزی عنوان کرد: روغن 
خام تامین و در اختیار کارخانجات قرار 
داده شد مشکلی که وجود دارد فاصله 

بیــن تولید تــا عرضه اســت که باید 
مدیریت شود. جودکی بیان کرد: حجم 
نیاز بــازار در روزهای قبــل از گرانی 
دوبرابر شــده بود، با برنامه ریزی های 
دوستان به جهت اینکه حجم عرضه و 
بازار را تامین می کردند اختالل به وجود 
آمده بود کــه امیدواریم این اختالل و 
کمبود به زودی برطرف می شــود البته 
هیچ اجازه ندادیم محصولی و یا کاالی 
اساسی در استان مرکزی با نبود و کمبود 

روبرو شود.

لزوم آموزش زبان انگلیسی در دهکده جهانی
در دهه های اخیر یا به یک دهکده جهانی تبدیل شــده است 
 مردم سراســر دنیا با اســتفاده از چندین نرم افزار مشترک در یک 
چشم بهم زدن از طریق دنیای مجازی با هم در ارتباط هستند در این 
میان برخی  از کشــورها زبانی مشترک دارند و برخی دیگر زبانی 
متفــاوت . آنچه در این دهکده جهانــی به عنوان یک نیازهمگانی 
احساس می شود دست یابی به یک زبان دیگر بعنوان یک مهارت 
ضروری اســت  عالوه بر این یادگیری مهارت های مختلف آسان 
کننده زندگی اســت یادگیری زبان انگلیسی یکی از توانایی های 
عمومی و کاربردی مهم زندگی افراد می باشد و در بسیاری از  ابعاد 
زندگی فردی و شــغلی اهمیت آموزش زبان انگلیسی قابل روییت 
اســت تحقیقات انجام شــده گویای این مطلب اســت که تا سال 
2050بیش از نیمی از جمعیت جهان کما بیش مهارت سخن گفتن 
بــه این زبان را پیدا خواهند کرد همانطــور که میدانید با یک نگاه 
گذاربه آگهی های استخدام موسسات و شرکت ها متوجه این آن 
خواهید شد که 90 درصد این موسسات اولویت استخدام را مهارت 
مکالمه به زبان دوم می دانند و آن را برای پیشــرفت روند کسب و 
کار خود مفیــد فایده قرار می دهند  امروز اگر بخواهیددر رشــته 
های مثل پزشــکی ،مهندســی-مدیریتی و ...تحصیل یا کار نمایید 
آموختن زبان انگلیســی یک ضرورت انکار ناپذیر اســت چرا که 
برای دست یابی به علم نوین و برخورداری از آن باید دانش خود را 
به روز نمایید لذا با یادگیری زبان انگلیسی می توانیدخدمت بزرگی 
به آینده شــغلی خود و پیشرفت و تعالی کشور نمایید .خوشبختانه 
در ســالیان گذشته در کشور ما سطح فرهنگ عمومی به اندازه ای 
رسیده است که بسیاری از خانواده ها از عنفوان کودکی و نوجوانی 
فرزندان خود را برای کسب مهارت های مختلف از جمله یادگیری 
زبان انگلیســی آماده می کنند و ســالیان ســال فرزندان خود را به 
کالســای آموزشی و موسسات زبان میفرســتند و حال اینکه تا چه 
اندازه این موسســات کار آمد و نا کارمد هستند به نظر کارشناسان 
این فن مرتبط می باشد ولی در این میان نقش اصلی و مهم در این 
زمینه به عهده آموزش و پرورش است که با توجه به ضرورت زبان 
دوم باید  در این راستا تالشی دو چندان نمایید تا بر خالف گذشته 
دانش آموخت گان پس از فراقت از تحصیل به یک میزان مطلوب 
از آموزش رســیده و مابقی کســب مهارت را در موسسات دنبال 
نماید تا به آســانی بتوانند در  صورت ضــرورت درکار و فعالیت 

روزانه از آن بهره جویند.

                           تهیه و تنظیم: پروانه مهر خبرنگار صبح امید

آصفری:

بانک ها باید مطالبات خود را
از دانه درشت ها پیگیری کنند

نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب 
در مجلس شورای اسالمی؛ گفت: بانک 
مرکزی باید نظــارت الزم را به ویژه در 
حوزه بانک های دولتی انجام می داد، خود 
بانک ها نیز بیش از دســتگاه های نظارتی 
مقصر هســتند، زیرا باید مطالبات خود 
را از شــرکت ها و دانه درشت ها پیگیری 

می کردند. ایران آنالین، »محمد حسن آصفری«، عضو کمیسیون 
امور داخلی کشــور و شــوراها درباره اهمیت افشای اطالعات 
تسهیالت کالن گفت: انتشــار این اطالعات اقدام خوبی بود، اما 
انتشار بی شــتوانه ارزش چندانی ندارد. این اقدام زمانی ارزشمند 
است که نسبت به برخورد با بدهکاران و بازگشت پول بیت المال و 
بانک ها اقدام شود. وی افزود: اینکه تنها یک فهرست منتشر شود، 
اما خروجی نداشته باشد چندان اهمیتی ندارد. این اقدام در صورتی 
مهم اســت که اقدامات قانونی در جهت بازگرداندن این پول ها 
صورت گیرد. انتظار مردم این است که همزمان با انتشار فهرست 
تســهیالت کالن، اعالم شــود که چه اقداماتی برای بازگرداندن 
پول ها به خرانه و بانک ها صورت گرفته اســت. نماینده اراک در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: انتشار فهرست تسهیالت کالن 
از ســوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گام مناسبی است، زیرا 
شفاف سازی صورت می گیرد و به صراحت مشخص می شود که 
کدام مجموعه ها چه تسهیالتی را دریافت کرده اند. عضو کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه به واسطه انتشار اطالعات 
تسهیالت کالن مشخص می شود که آیا تسهیالت را بازگردانده اند 
یا خیر، افزود: با این اقدام حداقل اگر قرار است معامالتی صورت 
گیرد، مردم با بدهکاران و ابربدهکاران بانکی آشنا می  شوند و در 
جریان قرار می گیرند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
با بیان اینکه تعداد دریافت کنندگان این تسهیالت زیاد است و االن 
فقط بانک ها فقط بخشی از این اســامی را اعالم کرده اند، گفت: 
بانک های خصوصی که بخش عمده ای از سهامداران آنها را مردم 
تشکیل می دهند در این فهرست دیده نمی شوند. هنوز اقدامی در 
این بخش صورت نگرفته اســت که بایــد در این حوزه نیز وارد 
شوند. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی عدم نظارت 
و برخورد قانونی را از زمینه های شکل گیری پدیده ابربدهکاران 
بانکی عنوان کرد و گفت: دستگاه های نظارتی در این زمینه کوتاهی 
کرده اند، از دیگر ســو خود بانک ها مقصر هستند. وی با اشاره به 
محدودیت هایی که بانک ها برای تســهیالت گیرندگان خرد قرار 
می دهند، اظهار داشــت: در روستاها افرادی ۱۰ میلیون تومان وام 
گرفته اند، بانک تمام اموال و حتی یارانه آنها را توقیف کرده است 
تا پول را بازگردانند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
ادامه داد: چرا بانک برای افراد ریز که وام های خرد زیر ۲۰ میلیون 
گرفته اند، ورود می کند و دارایی آنها را بلوکه کرده است، اما نسبت 
به دانه درشت ها و تسهیالت کالن و وثایقی که گذاشته اند، هیچ 
اقدامی نمی کند. آصفری  گفــت: بانک مرکزی باید نظارت الزم 
را به ویژه در حــوزه بانک های دولتی انجام می داد، خود بانک ها 
و مدیران بانک ها نیز بیش از دســتگاه های نظارتی مقصر هستند. 
آنهــا باید مطالباتی را که از شــرکت ها و دانه درشــت ها دارند، 
پیگیری می کردند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در 
خصوص بند د تبصره ۱۶ بودجه نیز عنوان داشت: در تبصره ۱۶ 
دولت موظف است بدهی های خود به صندوق ها و شرکت ها را 
تهاتر کند یا اگر می تواند بعضی از شرکت ها را واگذار و مطالبات 
صندوق های مختلف را پرداخت کند. وی افزود: اجرایی شــدن 
تبصره ۱۶ چه در مورد صندوق ها و شــرکت ها و چه حقوق ها و 
مطالبات آنها موضوع مهمی اســت و مجلس نیز منتظر است که 
دولــت چه اقداماتی را در اجرایی کردن بندهای این تبصره انجام 

می دهد
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رئیــس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی اراک در جلسه دیدار رایزنان 
اقتصــادی وزارت امور خارجه با اســتاندار 
مرکــزی گفت: هدف از دعــوت ۲۶ رایزن 
اقتصادی به اســتان مرکزی، آشنایی سفیران 
اقتصادی نقاط مختلف جهان با منابع تولیدی 
این استان است تا انشــاءاهلل شرایط تسهیل 
روابط تجاری ایران با کشــورهای خارجی 
فراهم شــود، همچنین یکی از رسالت های 
اتاق بازرگانی گســترش روابط تجاری در 
حوزه اقتصادی اســت و امیدواریم با ایجاد 
روابط بهتر تسهیل روابط اقتصادی کشور با 
نقاط مختلف جهان میسر گردد. رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اراک 
عنوان کرد: وظیفه ما به عنوان رابط بین حوزه 
تولید، اقتصاد و دستگاه های حاکمیتی فراهم 
آوردن بستر مناسب بین مسئولین دستگاه های 

اجرایی با  فعاالن اقتصادی است.
وی افزود: این ســفر راهگشــا و زمینه 
ساز آشنایی هرچه بهتر نمایندگان اقتصادی 
ایران است که ماموریت خود را به زودی در 

کشورهای دیگر آغاز می کنند.
ناصر بیکی افــزود: به همین منظور در 
برنامه ای فشــرده، بازدیــد از چندین واحد 
صنعتی در ســطح اســتان، دیدار با فعاالن 
صنعتی و بررســی پتانســیل های تولیدی و 
اقتصادی آنان از نزدیک و همچنین دیدار با 

مدیر ارشد استان صورت گرفت.

او ابــراز امیدواری کرد این ســفر دو 
روزه فتح بابی جهت فراهم آوردن بسترهای 
مناســب صادراتی برای فعــاالن حوزه های 

اقتصادی و صنعتی استان باشد.
رئیــس اداره اطالعــات اقتصــادی و 
همکاری های توسعه ای وزارت امور خارجه 
نیز گفت: صاحبــان صنعت و آنان که چرخ 
اقتصاد کشــور را به حرکت در می آورند با 
وجود تمامی مشکالت ناشــی از تحریم و 
امثال آن، میدان را خالی نکرده و همچنان به 
فعالیت خود ادامه می دهند و این مهمترین 
دلیلی اســت که باید ارج نهاده و زمینه های 

رفع موانع فعالیت آنان مهیا شود.
محمد جواد همت پناه اظهار داشــت: 
این ســفرها به این منظور انجام شده است 
که رایزنان اقتصادی با دست پر به کشورهای 
محل مأموریت خود اعزام شــوند و سفیران 
خوبی برای معرفی پتانســیل های استان ها 
باشند. او تصریح کرد: وزارت امور خارجه و 
به تبع آن وابستگان اقتصادی این وزارتخانه، 
خــود را مکلف می دانند همه تالش خود را 
به کار گیرند تا برای تسهیل فعالیت اقتصادی 
و صادراتی تولیدکننــدگان و همچنین رفع 
موانع صــادرات، اقدامــات و رایزنی های 
الزم را انجام دهند. در ادامه جلســه استاندار 
مرکزی نیز گفت: از سه سال گذشته به دلیل 
تحریم های خارجی اعمال شده، نقش نفت 
در اقتصاد کشور ما کمرنگ شده است. فرزاد 

مخلص االئمه ادامه داد: اکنون گفته می شود 
بیشــترین اقالم صادراتی کشــور غیرنفتی 
هستند اما دقت نظر در این زمینه نشانگر آن 
است که اقالمی همچون میعانات گازی، قیر، 
محصوالت پتروشــیمی و... پایه نفتی دارند. 
او با اشــاره به تحقیقی از ســوی دانشــگاه 
هــاروارد در همین رابطه بیان داشــت: این 
پژوهش حکایــت از این دارد که حدود 77 
درصد از اقتصاد کشــور ما همچنان به نفت 
وابسته است. مخلص االئمه تأکید کرد: باید 

این فرموده رهبر انقالب را نصب العین خود 
قرار دهیم که »نفت این ســرمایه خدادادی 
عامــل فروریختگــی اقتصاد اســت« و لذا 
بر همین اســاس ضــرورت دارد با افزایش 
روابط اقتصادی مفید، از تبدیل این ســرمایه 
خدادادی به عامــل فروریختگی جلوگیری 
نمائیم. اســتاندار مرکزی در ادامه از انتشار 
ســند تحول دولت ســخن گفت که یکصد 
ســند کالن کشــور به همراه قوانین توسعه 
ای و موارد راهبردی و کلیدی کشــور را در 

برمی گیرد. 
او توضیح داد: این سند همچنین حاوی 
۱۳۴ چالــش و بیــش از ۲۵۰ عامل چالش 

کشور می باشد.
مدیر ارشــد استان افزود: ۹ فصل و ۳7 
موضوع نیز در این سند هدفگذاری شده که 
تعدادی از آنها به وزارت امور خارجه مربوط 
اســت. او بیان داشت: تعداد یک هزار و ۲۳ 
اقدام نیز در سه دوره زمانی کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت در این سند تعریف شده 
که باید مورد اجــرا قرار گیرد و به دنبال آن 
۱۰ گردش کالن اقتصادی محقق خواهد شد.
مخلــص االئمه ســپس با اشــاره به 
ظرفیت های اقتصــادی، تولیدی و صادراتی 
استان مرکزی بسیاری از نقاط استان همچون 
ساوه و زرندیه را به لحاظ موقعیت جغرافیایی، 
مستعد جذب و پذیرش سرمایه گذار دانست. 
اســتاندار مرکزی خاطرنشان کرد: از سفیران 
اقتصادی  کشور تقاضا می شود از شهرستان 
ساوه بازدید داشته باشــند، غیرنفتی ترین و 
غیردولتی ترین اقتصاد به این شهرستان تعلق 
دارد، اگر در کشــور دو یا ســه نقطه درجه 
یک ســرمایه گذاری وجود داشته باشد ساوه 
جزو این نقاط محســوب می شود، این شهر 
ویژگی هــای منحصر به فــردی دارد که در 
بیشتر استان ها مشــاهده نمی شود و می توان 
گفت رتبه اول در کشور به این منطقه تعلق 

دارد.

هدف از دعوت 26 رایزن اقتصادی به استان مرکزی
آشنایی سفیران اقتصادی نقاط مختلف جهان با منابع تولیدی استان بود

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان 
در مجلس شــورای اســالمی گفــت: ۵۰۰ 
میلیارد ریــال اعتبار با دســتور وزیر راه و 
شهرسازی، برای تسریع اجرای قطعه نخست 
طرح کنارگذر شــمالی اراک بــه طول ۲۵ 
کیلومتر تخصیص یافت تا این طرح در سال 

جاری به بهره برداری برسد. 
ایرنــا: علی اکبر کریمــی در خصوص 
نشست بررســی و تصمیم گیری طرح های 
مهم حوزه راه و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی با وزیر راه و شهرسازی افزود: قطعه 
نخست طرح کنارگذر شــمالی اراک از سه 
راهی شــازند تا جاده فراهــان به طول ۲۵ 
کیلومتر با سرمایه گذاری شرکت جهاد نصر 
اراک در حال اجرا اســت با دستور وزیر راه 
و شهرسازی مقرر شد عالوه بر تامین اعتبار، 
کل قیر مورد نیاز برای ۲۵ کیلومتر توســط 
شرکت زیرساخت تامین و به شرکت جهاد 
نصر بابت سهم دولت برای اجرای این طرح 
اختصاص داده شــود و امسال قطعه نخست 
این طــرح افتتاح و قطعــه دوم نیز از جاده 

فراهان تا مالک آباد در ادامه اجرایی شود.
وی تأکید کــرد: در خصوص اجرایی 
شدن اتوبان اراک به ساوه از مسیر شهرستان 
های آشــتیان، تفــرش و فراهان به طول ۸۱ 
کیلومتر، با سرمایه گذاری قرارگاه سازندگی 

خاتم االنبیا مورد تصویب قرار گرفت و مقرر 
شد پیشنهاد قرارداد مشارکت مربوط به این 
طرح از سوی شرکت زیرساخت آماده سازی 
شــود و برای تصویب به هیات وزیران ارائه 
و در اولین فرصت بــا تصویب این قرارداد 
مشارکت احداث این اتوبان در استان توسط 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا پیگیری و اجرا 
شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: عملیاتی کردن 
این طرح به طور قطع می تواند در راســتای 
کاهش حدود ۳۰ کیلومتری مسیر دسترسی 
اســتان مرکزی و سایر استان های لرستان و 
خوزســتان به تهران بسیار تاثیرگذار باشد و 

باعث خروج شهرستان های آشتیان، تفرش 
و فراهان از بن بست شود و امکان دسترسی 
آسان این شهرستان ها و همچنین شهرستان 
های ساوه و زرندیه را به مرکز استان فراهم 
کند که امید است عملیات اجرایی این طرح 

در سال جاری کلید بخورد.
کریمی ادامــه داد: موضوع بعدی تاکید 
و دستور وزیر راه و شهرسازی برای فعال تر 
شدن عملیات اجرایی اتوبان بروجرد به اراک 
بود که از سوی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 
در حال اجراســت کــه راهکارهای الزم در 
راستای تسریع این طرح ارائه شد.  وی بیان 
داشت: بحث بعدی فعال شدن فرودگاه اراک 

بود که با توجه به پیگیری و مکاتبات بنده که 
از قبل با وزیر راه و شهرسازی داشتیم در این 
نشست با رئیس ســازمان هواپیمایی کشور 
مذاکره و تاکید شد در اسرع وقت پروازهای 
مختلف از مبــدا فرودگاه اراک به مشــهد، 
عتبات و ســایر مقاصد پــروازی که تقاضا 
وجود دارد، از سر گرفته شود و همچنین بر 
تداوم و توســعه پرواز عسلویه تاکید شد که 
امید است زیرساخت های الزم در این راستا 
فراهم شــود تا  بتوان از ظرفیت های مناسبی 
که در این فرودگاه وجود دارد در پروازهای 

داخلی و خارجی بهره برد.
نماینده مردم اراک ، خنداب و کمیجان 

در مجلس شــورای اســالمی یادآور شد: با 
توجه به تصمیمات ســفر اخیــر وزیر راه 
و شهرســازی به اراک و اســتان مرکزی در 
خصوص تصویب طرح ویژه اراضی دانشگاه 
اراک برای تملک و آزادســازی اراضی این 
دانشــگاه و احداث یک شــهرک جدید در 
کنار این دانشگاه، دستور الزم از سوی وزیر 
ارائه شــد که در اولین نشست شورای عالی 
معماری و شهرســازی این مبحث مطرح و 

تدابیر الزم اندیشیده شود.
کریمــی تصریح کــرد: همچنین تهیه 
طرح های ویژه برای منطقه سنجان و کرهرود 
و همچنین منطقه قنات ناصری در راســتای 
ظرفیت هایی که در قالــب طرح های ویژه 
شهرســازی در این مناطق وجود دارد مقرر 
شــد این مهم در اســرع وقت در نشســت 
شــورای عالی معماری و شهرسازی مطرح 
و به تصویب برســد تا مشکل مردم در این 

مناطق رفع شود.
در ایــن نشســت اســتاندار مرکزی، 
نماینــده تفرش، آشــتیان و فراهان، فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم انبیاء، معاون وزیر و 
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور، معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری مرکزی و مدیرکل راه و 

شهرسازی استان مرکزی حضور داشتند.

500 میلیارد ریال برای اجرای طرح کنارگذر شمالی اختصاص یافت

در راســتای تحقــق و اجرایی نمودن 
شــعار ســال مبنی بر تولید، دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین تفاهم نامه همکاری مشترک 
ما بین سازمان جهاد کشــاورزی و دانشگاه 
اراک منعقد شده که تا به موجب آن یکی از 
مشکالت بخش کشاورزی که مکانیزه نبودن 
مراحل مختلف تولید اعم از کاشت، داشت، 
برداشــت و فرآوری محصوالت کشاورزی 
می باشــد مورد بررسی قرار گرفته و مرتفع 
گــردد.  به گزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاد کشاورزی استان مرکزی ، صفری رئیس 
سازمان جهاد کشا ورزی استان مرکزی دراین 
باره گفــت: در کل جامعه برای کوچکترین 
کارها آموزش الزم است، این موجب افزایش 
بهــره وری در تمام زمینه ها خواهد شــد، 
متاســفانه ارتباط بین دو بخش دانشگاهی و 
اجرایی خیلی کم است و باید دید چرا وقتی 
خاســتگاه تمام مدیران اجرایی از دانشــگاه 
اســت این ارتباط به محــاق رفته وقصد ما 
این است با اجرایی شدن این تفاهمنامه این 
نقص برطرف شــود و به موجب آن مدیران 
دانشگاهی نیز با حضور در بخش اجرا بتوانند 
برای مطالعــات خود ایده بگیرند.وی افزود: 
کشــاورزی یکی از بخش های مهم اقتصاد 
است و رسالت این عرصه که مصداق عینی 
آن در ســازمان جهاد کشاورزی است تامین 
امنیت غذایی اســت. بر اساس قانون، تنظیم 
بازار محصوالت کشاورزی به سازمان جهاد 

کشاورزی ســپرده شده است. اما باید توجه 
کرد که تولید، فــرآوری و بازار در ارتباط با 
یکدیگر هســتند و در نهایت تولید کننده و 
مصرف کننده باید از بازار رضایت داشــته 
باشند، نوروز امسال سازمان جهاد کشاورزی 
بــرای اولین بار نظارت بــر عرضه کاالهای 
اساســی را برعهده داشت و ما در این زمینه 
در تالش بودیم با ایجاد فراوانی در فروشگاه 
ها احساس امنیت غذایی را ایجاد کنیم که در 
این زمینه عملکرد موفقی را هم ارائه دادیم. 
صف های شب عید از کمبود کاال ناشی نمی 
شــد بلکه حجم خرید مــردم افزایش یافته 
بود.  صفری اشــاره کرد: امــا در چند روز 

اخیر مقدمات کار آماده نشده بود و در مردم 
این احســاس به وجود آمد که کاالها گران 
خواهد شد در حالی که ما در میزان کاالهای 
اساسی مشکلی نداشته ایم. ما یک تیم بودیم 
و سازمان جهاد کشاورزی در خط مقدم قرار 
داشــت و می توان گفت جزو معدود استان 
هایی بودیم که در این روزها بدون حاشــیه 
بــه مدیریت بازار در زمینه کاالهای اســای 
پرداختیم.  رئیس ســازمان جهاد کشا ورزی 
اســتان مرکزی اظهار کرد: رسالت ما تامین 
امنیت غذایی است، فعال با محدودیت های 
کشور باید افزایش بهره وری نیروها و روش 
هــای خود را مد نظر قرار دهیم. ما از حیث 

جمعیت و گستردگی و تنوع وظایف دومین 
استان هســتیم و همیشه گفته ایم ۵۲ درصد 
پســت های ما خالی اســت اما بنده معتقد 
هستم با همین ۴۸ درصد پست ها می توانیم 
با ایجاد انگیــزه و افزایش بهره وری کار را 
انجام دهیم.  وی تأکید کرد: ســازمان هایی 
مثل نظام مهندسی که همین فارق التحصیالن 
دانشــگاهی در آن مشغول هستند می توانند 
در این راه به ما کننــد که ما از این ظریفت 
تا به امــروز غافل بوده ایــم و این ظرفیت 
می تواند با کســب تجربه در کنار نیروهای 
اجرایی تاثیرگذار باشد، ارتباط بخش اجرا و 
دانشگاهی از بهترین راهکارها برای افزایش 

بهره وری است و این ارتباط باید به صورت 
عمیــق افزایش پیدا کند. صفــری بیان کرد: 
فرهنگ نیاز به یک قوه عاقله در کنار دستگاه 
های اجرایی باید نهادینه شود. ما اگر فقط به 
بحث بازار بپردازیم و از تولید غافل شــویم 
بازاری وجود نخواهد داشــت، با اینکه ۲۰ 
درصد از صنعت در حوزه صنایع غذایی در 
اختیار بخش کشــاورزی است اما در استان 
مرکزی کشــاورزی در زیر ســایه صنعت 
قــرار گرفته و صنایع تبدیلی ما بولد نشــده 
است در حالی که اســتان ما جزو ده استان 
اول کشاورزی در کشــور است و در زمینه 
هایی چون گل و گیاه، انــار و گندم، ماهی 
های زینتی و حبوبات رتبه های شــاخصی 
در کشور داریم. وی گفت: استان مرکزی در 
تولید کاالهای اساسی مانند شیر، تخم مرغ، 
گوشــت قرمز، گوشــت مرغ مازاد داشته و 
همواره بیســت درصد از کاالهای خود را به 
تهران ارسال کرده است . این پتانسیل ها در 
استان وجود دارد و بیش از ۳ میلیون تن در 
اســتان تولید انجام شده است و ۱۲۰ ملیون 
تن در کشــور تولید کشاورزی داریم اما این 
تولید گران و با قیمت ته کشــیدن منابع آبی 
انجام شده است و این علت اش عدم ارتباط 
با بخش دانشگاه و عدم آموزش روش های 
نوین آبیاری به واســطه دانشگاه بوده است. 
و حال می خواهیم بــا عقد این قرارداد این 

نقص را برطرف کنیم.

اجرای تفاهم نامه مشترک فی ما بین سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی و دانشگاه اراک

نشانی صبح امید: اراک، خیابان دانشگاه،
سرای نوآور »سالمت کار« دانشگاه آزاد اسالمی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
با  هیئت همراه  و  قطر  امیر  ثانی  بن حمد آل  تمیم  آقای شیخ 
تأکید بر افزایش همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور، 
راه حل مسائل منطقه را گفت وگو بدون دخالت عوامل خارجی 
علیه  رژیم صهیونیستی  جنایات  استمرار  به  اشاره  با  و  دانستند 
به  صریح  ورود  عرب  جهان  از  توقع  گفتند:  فلسطین،  مردم 

میدان عمل سیاسی در مقابل این جنایت های آشکار است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، استحکام و پایداری 
روابط ایران و قطر را به نفع هر دو کشور دانستند و افزودند: 
سطح کنونی ارتباطات اقتصادی دو کشور بسیار پایین است و 
باید چند برابر شود، همچنین در مسائل سیاسی نیز زمینه برای 
مبدأ  سفر  این  امیدواریم  که  دارد  وجود  بیشتر  تبادل نظرهای 

جدیدی برای گسترش همکاری ها باشد.
محکومیت  در  قطر  امیر  تأیید سخنان  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
صهیونیستهای  ده  ساله  چند  ظلم  صهیونیستی،  رژیم  جنایات 
خبیث به مردم فلسطین را واقعیتی تلخ و ضربه ای به دنیای اسالم 
و جهان عرب خواندند و گفتند: در مقابل این جنایت ها، توقع 
جمهوری اسالمی ایران از دنیای عرب ورود صریح به میدان 

عمل سیاسی است.
ایشان با اشاره به سخنان امیر قطر درباره حوادث سال گذشته 
حمایت  قضیه،  آن  در  کردند:  خاطرنشان  جّراح،  شیخ  محله 
برخی کشورهای عربی از مردم فلسطین حتی به اندازه بعضی 
اروپایی ها هم نبود و هیچ گونه موضع گیری نکردند که اکنون 
نیز همین گونه عمل می کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید 
رژیم  ترس  از  اگر  عربی  کشورهای  رویکرد  این  کردند: 
صهیونیستی یا از روی طمع به آن است، باید بدانند امروز رژیم 
اشغالگر نه در شرایطی است که می توان به او طمع داشت و نه 
از او ترسید. ایشان راه حل مسائل منطقه را به دست کشورهای 
منطقه و از طریق گفت وگو دانستند و افزودند: مسائل سوریه 
و یمن نیز با گفت وگو قابل حل است البته گفت وگو نباید از 
عمدتاً  یعنی  مقابل  طرفهای  حالی که  در  باشد،  ضعف  موضع 

آمریکا و دیگران به قدرت نظامی و مالی متکی هستند.
به  احتیاجی  منطقه  اداره  برای  اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رهبر 
دخالت دیگران نیست، گفتند: صهیونیست ها هر جا پا می گذارند 
نیز نمی توانند به  امتیازی  فساد ایجاد می کنند و هیچ قدرت و 
کشورها بدهند، بنابراین ما کشورهای منطقه هر چه می توانیم 
باید روابط خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت کنیم. 
نیز  کشورمان  رئیس جمهور  رئیسی  آقای  که  دیدار  این  در 
حضور داشت، امیر قطر با ابراز خرسندی از دومین سفر خود به 
ایران، به جایگاه برجسته رهبر انقالب اسالمی در جهان اسالم 
فلسطین  در  صهیونیستی  رژیم  جنایات  گفت:  و  کرد  اشاره 
ایستادگی  فلسطین  حوادث  برابر  در  باید  همه  و  است  ناگوار 
زن  خبرنگار  یک  شهادت  از  تأسف  اظهار  با  قطر  امیر  کنیم. 
در جنین به دست نظامیان صهیونیست افزود: صهیونیست ها با 

خونسردی تمام این جنایت را انجام دادند. 
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین راه حل مسائل کشورهای 
و  دانست  گفت وگو  را  یمن  و  عراق  سوریه،  جمله  از  منطقه 
درباره روابط اقتصادی ایران و قطر نیز خاطرنشان کرد: کمیته 
آینده  سال  تا  امیدواریم  و  شده  فعال  دو کشور  بین  اقتصادی 

همکاری های اقتصادی ارتقاء قابل توجهی پیدا کند.

قالیباف در نشست شورای هماهنگی مجلس:

واردات خودرو یک حلقه
از زنجیره ساماندهی صنعت خودرو است

رئیس مجلس با بیــان اینکه واردات خودرو یک حلقه از 
زنجیره ســاماندهی صنعت خودرو اســت، تاکید کرد: باید در 
بررسی و تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه به صورت اساسی 

به موضوع خودروسازی کشور توجه شود.
مهر: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اســالمی 
در جلســه شــورای هماهنگی مجلــس که با حضور روســای 
کمیســیون ها و اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار شد، ضمن 
اشــاره به تأییــد نهایی مصوبــه مجلس در خصــوص واردات 
مدیریت شده خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: 
بــا اصالح ماده 4 و 11 این طــرح، موضوع مورد اختالف میان 
مجلس و مجمع تشــخیص برطرف و این قانــون تأیید و نهایی 

شد.
وی تأکید کــرد: در عین حال ما در بحث خودرو نیازمند 
یک قانون مشخص و روشنی هستیم و باید در بررسی و تدوین 
برنامــه پنج ســاله هفتم توســعه به صورت اساســی به موضوع 

خودروسازی کشور توجه شود.
قالیبــاف تصریــح کــرد: تعییــن تکلیف مصوبــه مربوط 
بــه مدیریــت واردات خــودرو در مجلس و مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در حقیقت یک سیاستگذاری بود و این موضوع 
یک حلقه از زنجیره خودرو است، ولی بحث های اصلی مربوط 

به خودرو هنوز باقی مانده که باید مورد بررسی قرار گیرد.

رهبر انقالب در دیدار با امیر قطر :
توقع جمهوری اسالمی ایران از دنیای عرب، 

ورود صریح به میدان عمل سیاسی است

         0901-161-8988           0918-956-5456



گزارش6
سال هفدهم  8 صفحه

 شنبه  31 اردیبهشت 1401

مهندس نعمتی راد مدیر کارخانه شرکت فنی مهندسی فیدار کیمیا انرژی:

شرکت فنی مهندسی فیدار کیمیا انرژی سرآمد
در رونق تولید، خوشنام و خوش حساب در پرداخت ها و پیشگام در صنعت کشور 

به گزارش خبرنگار صبح امید محمد آرام /
شرکت فنی مهندسی فیدار کیمیا انرژی 
مســتقر در شــهرک صنعتی شــماره 3 
)خیرآباد( شهرســتان اراک از جمله واحدهای موفق 
حوزه تولید تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه 
و... می باشد که توانسته در یک دهه فعالیت مستمر در 
بخش تولید و اشتغال پایدار، گام بزرگی بردارد. این 
واحد صنعتی به صورت خانوادگی اداره می گردد که 
اعضاء هیئت مدیره آن سرکار خانم مهندس معصومه 
قلعه نویی به سمت مدیرعامل، سرکار خانم مهندس 
الهام نعمتی راد رئیس هیئــت مدیره، آقایان محمود 
یزدی پور نائــب رئیس، علی نعمتی راد عضو هیئت 
مدیره و مهندس غالمحسین نعمتی راد به عنوان مدیر 
کارخانه ایفاء نقش می کنند. خبرنگار ما برای اطالع 
از روند فعالیت های صنعتی این مجموعه، گفتگویی 
با جناب آقای مهندس غالمحســین نعمتی راد، مدیر 
ارشد این واحد صنعتی ترتیب داده است که در ادامه 
از نظرتان می گذرد. مهندس غالمحســین نعمتی راد 
مدیر کارخانه شرکت فنی مهندسی فیدار کیمیا انرژی 
در گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشــاره به ســوابق 
کاری خود گفت: اینجانب متولد سال 1345 شهرستان 
فراهان، ساکن شهرستان اراک، فارغ التحصیل مهندسی 
صنایع از دانشگاه صنعتی اصفهان سال 1373 می باشم 
که در ســال 1368 به عنوان کارشناس برنامه ریزی و 
مهندسی جذب شرکت صنایع آذرآب شدم و حین 
خدمت با هماهنگی ســازمان مدیریت صنعتی، ادامه 
تحصیل داده و مدرک فوق لیسانس مدیریت صنعتی 
را از دانشگاه آزاد اراک اخذ کردم. به طور کل حدود 
32 ســال در شــرکت صنایع آذرآب خدمت کردم؛ 
یعنی به عنوان کارشــناس در شرکت صنایع آذرآب 
جذب شــدم و با سمت قائم مقام مدیرعامل به درجه 
بازنشستگی نائل گردیدم. از این رو، ریز سوابق کاری 
اینجانــب را می توان از ســال 1368 تا ســال 1371 به 
عنوان کارشناس برنامه ریزی، از سال 71 تا 73 به عنوان 
سرپرست برنامه ریزی، از سال 73 تا 76 به عنوان رئیس 
برنامه ریزی، از سال 76 تا 80 به عنوان رئیس ساخت و 

تولید، از سال 80 تا 82 به عنوان مدیر ساخت و تولید، 
از ســال 82 تا 89 به عنوان مدیر امور بویلر، از سال 89 
تا 93 به عنوان معاون اجرایی مدیرعامل، از سال 93 تا 
96 با سمت قائم مقام مدیرعامل اشاره کرد. به موازات 
آن نیز مسئولیت های درون سازمانی داشته ام که شامل 
مدیرعامل صنعت سازان مرکزی سال 84 تا 91، عضو 
هیئت مدیره صنایع گســترش انرژی آذرآب از سال 
92 و مدیرعامل شــرکت صنعتگران انرژی کیمیا از 
ســال 93 و هم اکنون به عنوان مدیر کارخانه شرکت 
فنی مهندسی فیدار کیمیا انرژی مشغول می باشم. وی 
تاریخچه تأســیس شرکت فنی مهندسی فیدار کیمیا 
انرژی را تشریح کرد: این شرکت در سال 1393 با نام 
صنعتگران انرژی در زمینه طراحی، مهندسی، ساخت 
و نصب پروژه های نیروگاهی، پاالیشگاهی و... فعالیت 
خود را آغاز نمود و در شــهریور ماه ســال 93 رسماً 
افتتاح گردید. لذا با توجه به حجم باالی کار در راستای 
توسعه صنایع سنگین کشور و به منظور ساخت و نصب 
انواع بویلرهای صنعتی، نیروگاهی، مخازن تحت فشار، 
برج ها، مبدل های حرارتی، رآکتورها، مخازن ذخیره 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین تجهیزات 
سنگین فوالدسازی، صنایع شکر، الستیک سازی و... 
اقدام به توسعه نمود و بر مبنای همین امر و در راستای 
اهداف اقتصــاد مقاومتی به موازات خود، شــرکت 
فنی مهندســی فیدار کیمیا انرژی را ثبت و تأســیس 
کرد. این واحد در ســال 1397 با همت بلند و تالش 
مضاعف متخصصین، مدیران و کارشناســان خبره، 
اقدام به تأسیس و راه اندازی پروژه های صنعتی نمود 
و با علم، آگاهی و توانایی های بالقوه و اندیشــه های 
بلند، مجموعه خــود را در زمینه طراحی، ســاخت، 
تأمیــن تجهیزات و نصــب و راه انــدازی نیروگاه ها، 
پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها و سایر پروژه های سنگین 
صنعتی و همینطور بهینه کــردن روش های اجرایی با 
توجه به تجارب ارزنده در سالیان متمادی و در راستای 
رشد و اعتالء صنعت کشور، گام برداشت و همواره با 
محوریت اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و جهش تولید 
با ایجاد اشــتغال مولد، گامی هرچند کوچک برای 
شــکوفایی صنعت کشور برداشــته و تالش می کند 
خدمتی نوین به صنایع بزرگ ایران ارائه دهد تا نام و 
پرچم ایران بر قله های جهــان به اهتزاز درآید.  مدیر 
کارخانه شــرکت فنی مهندســی فیدار کیمیا انرژی 
تصریح کرد: ما در شــرکت صنایع آذرآب با روحیه 
و کار جهادی، شبانه روز تالش کردیم تا به سهم خود 
به صنایع اســتان و کشــور خدمت نمائیم و در زمان 
مسئولیت بنده در آذرآب، سازمانی را بنیان نهادیم تا 
شغل بیشتری برای جوانان این شهرستان فراهم شود؛ 
از سوی دیگر امنیت شغلی را برای کارکنان آذرآب 
فراهم ساختیم، این مهم یکی از اصول مدیریت صنعتی 
است. بحمداهلل این تفکر در شرکت فیدار کیمیا انرژی 

پیاده سازی شده است و با کمک و حمایت مسئولین و 
سازمان های مرتبط، زمینه اشتغال پایدار را برای جوانان 
فراهم ساخته ایم. صنعتگر برجسته استان مرکزی مستقر 
در شهرک صنعتی خیرآباد به ظرفیت های منحصر به 
فرد مجموعه پرداخت: همانطوری که مســتحضرید 
شــرکت فنی مهندســی فیــدار کیمیا انــرژی، یک 
مجموعه خودکفا است و تمام نیازهای کارفرمایان را 
در همین واحد به طور متمرکز تأمین می نماید. فعالیت 
اصلی شــرکت، طراحی، مهندسی، ساخت، نصب، 
راه اندازی و خدمات متنوع بعد از اجراء می باشد. تولید 
تجهیزات پاالیشگاهی و پتروشیمی اعم از بویلرهای 
پکیج صنعتی و نیروگاهی با ظرفیت ساالنه 2 هزار تُن، 
مخازن شامل تحت فشار، برج ها، مبدل های حرارتی، 
رآکتورها، مخازن ذخیره صنعت نفت و گاز با ظرفیت 

ســاالنه هزار و پانصد تُن، اســکلت های فلزی مانند 
استراکچر و اسکلت های فلزی، سوله های کارگاهی، 
pipe tack ، گریتینگ با ظرفیت ساالنه 3 هزار تُن، 
تجهیزات و قطعات پایپینگ با اجراء خطوط پایپینگ 
با ظرفیت ســاالنه 500 تُن، تجهیزات فوالد، سیمان و 
شــکر مانند ســاخت و نصب تجهیزات این صنایع با 
ظرفیت ســاالنه 300 تُن و نصب و راه اندازی تمامی 
تجهیزات ســاخته شده با ظرفیت ســاالنه 4 هزار تُن 
و... از جمله توانمندی های شرکت به حساب می آید.  
مهندس نعمتی راد در بخش دیگری از سخنان خود، 
ساخت و نصب تجهیزات را یادآور شد: شرکت در 
کارنامه درخشــان خود، موفق به ســاخت 2 دستگاه 
بویلر صنعتی و پکیج، 5 دستگاه مخزن و برج و مبدل 
و ساخت تجهیزات سیمان شــامل دپارتمان پخت و 
آسیاب و همچنین ســاخت piping بویلرهای 160 
تُن بر ســاعت و نصب آن در فازهای 15 و 16 پارس 
جنوبی و نصب 2 دستگاه بویلر صنعتی و پکیج شده 

است. 

مدیر کارخانه شرکت فنی مهندسی فیدار کیمیا 
انرژی در ادامه مســاحت مجموعــه را بیان کرد: این 
واحد صنعتی به مســاحت حدود 9 هــزار متر مربع با 
زیربنای مفید حدود 5 هزار و 600 متر مربع پایه گذاری 
شده که دارای 2 سوله صنعتی استاندارد با ارتفاع 16 
متر با ارتفاع 11 متر زیر کرین که ظرفیت کرین های 
20 تُن به باال می باشــد. سرانه تولید این واحد به طور 
میانگین ماهانه 350 الی 500 تُن سازه های فلزی و در 
طول ســال حدود 5 هزار تُن اســت. خدا را شاکریم 
که توانســته ایم روند کار شــرکت را به یک سازمان 
انگیزشی تبدیل کنیم و تمام کارکنان، دلسوزانه پای 
کار حضور می یابند و توانسته اند باالتر از ظرفیت اسمی 
تولید نمایند.  پیشکسوت صنعت استان مرکزی اشتغال 
ایجاد شــده شــرکت را یادآور شــد: در حال حاضر 

حدود 85 نفر تحت پوشــش بیمه تأمین اجتماعی در 
این واحد مشــغول به کار هستند و حدود 40 الی 50 
نفر غیرمستقیم با شرکت ارتباط دارند. ساعت کاری 
مجموعه در 2 شیفت روزانه تعریف شده و کارکنان 
خدوم و زحمتکش با همدلــی و همزبانی در بخش 
تولید، خدمات، بازرگانی و... مشغول به کار هستند. 
رمز موفقیت این واحد صنعتی را می توان صداقت و 
یکرنگی عنوان کرد. بنده با توجه به اینکه حدود 32 

سال در شــرکت صنایع آذرآب، صادقانه و خالصانه 
خدمت کــرده ام و با کارکنان رفیق و همــراه بودم، 
هم اینک نیز در شــرکت فنی مهندســی فیدار کیمیا 
انرژی با همان روحیه، خود را در کنار کارکنان می بینم 
و با پرسنل نشست و برخاست می کنم؛ یعنی سفره ما 
یکی است و بین کارگر و کارفرما هیچ تفاوتی نیست. 
همین امر باعث شــده مجموعه فیدار کیمیا انرژی در 
بخش تولید ســرآمد و در بخش پرداخت های خود، 
خوشنام و خوش حساب مطرح شود و در رونق تولید، 
پیشــگام باشــد. ما منابع انســانی را جزو سرمایه های 
اصلی شــرکت می دانیم. اگر منابع انسانی نباشند، به 
تنهایی نمی توان با تجهیزات و ماشین آالت که شیء 
هســتند، به موفقیت رســید. پس در وهلــه اول، ارج 
نهادن به نیروی انســانی برای ما بســیار حائز اهمیت 

می باشــد.  وی درباره اخذ گواهینامه های بین المللی 
اظهار کرد: شــرکت فیــدار کیمیا انــرژی با رعایت 
تمامی اســتانداردهای ملی و بین المللی با کیفیت باال 
به تولید می پردازد و دارای گواهینامه های بین المللی 
 ISO14001:2004  ,  ISO10002:2014
 OHSAS18001:2007  ,  ISO9001:2008
و سیســتم اســتاندارد مدیریت HSE است.  سکاندار 
شرکت فنی مهندسی فیدار کیمیا انرژی با بیان اینکه در 

پرداخت ها هیچ معوقه ای نداریم، اذعان داشت: خدا را 
شاکریم که توانسته ایم تا به امروز با تدبیر ویژه، حقوق 
پرســنل زحمتکش را به موقع و حتی زودتر از موعد 
مقرر پرداخت کنیم. در گزارش عنوان شد که پرسنل، 
انگیزشی کار می کنند و بر اساس کارکرد، توانایی ها 
و تخصص آنان، بعضاً باالتر از میزان تعریف شــده، 
حقوق دریافت می کنند و این مهم هم به نفع سازمان و 
هم به نفع کارکنان است. نکته قابل توجه اینکه پرسنل 
از چند جهت زیر چتر بیمه هستند که می توان به بیمه 
تأمین اجتماعی، بیمه مسئولیت مدنی، بیمه تکمیلی، 
بیمه عمر و... اشاره کرد. تمام هزینه های بیمه از طریق 
شرکت، پرداخت می گردد و از حقوق پرسنل کسر 
نمی شــود. مهندس نعمتی راد با بیان اینکه شــرکت 
فنی مهندســی فیدار کیمیا انرژی، پروژه محور است، 

اظهار داشــت: آنچه کارفرمایان ســفارش می دهند، 
تولید می نمائیم. ضمن آنکه واحد تحقیق و توســعه 
شرکت، همواره به دنبال پروژه های تحقیقاتی است. 
نکتــه دیگر اینکه کارگاه تولید گریتینگ راه اندازی 
کرده ایم و تمامی سفارشات کارفرمایان را در همین 
واحد، مستقل و خودکفا تولید می نمائیم. حدود هزار 
و 500 متر مربع فضا به گریتینگ ســازی اختصاص 
دادیم، دستگاه ها و تجهیزات آن را نصب و راه اندازی 
کردیم و عملیات تولید از سر گرفته شده است. یکی 
از مزیت های شرکت فیدار کیمیا انرژی این است که 
تولیدات، تحت نظارت کارفرمایان انجام می شــود. 
قابل ذکر است این شرکت زیرمجموعه شرکت مپنا 
می باشــد و نماینده محترم شــرکت مپنا در مجموعه 
حضور فیزیکــی دارد و موشــکافانه، تولید را رصد 
می کند. بنابراین، ما بر اســاس استانداردهای تعریف 
شده ملی و بین المللی، تولید می نمائیم و محصوالت 
در پروژه های داخل و خارج از کشــور مثل کشــور 
عراق، نصب و راه اندازی می شوند. وی درباره تأمین 

مواد اولیه ســخنان خود را اینگونه مطرح کرد: ما از 
شــرکت فوالد مبارکه در ماه 400 تُن ســهمیه داریم 
که از بــورس تهیه می کنیم و این میــزان جوابگوی 
تولید نیســت و مابقی را از بــازار آزاد با نرخ گزاف، 
خریداری می نمائیم که متأســفانه با توجه به شرایط 
حاکم در کشــور و عدم ثبات اقتصادی، همیشــه در 
تأمین مشکل داریم. از آنجایی که پروژه محور هستیم، 
نمی  توانیــم جوابگوی متقاضیان باشــیم و این امر به 
کار تولید، لطمه وارد می کند. بــه عنوان مثال امروز 
در یک پروژه با کارفرما با مبلغی مشــخص قرارداد 
منعقد می کنیم، 2 روز بعد قیمت ها تغییر می کند که 
این تغییرات و بی ثباتی به کار ما ضربه وارد می نماید. 
می طلبد دولت برای ثبات در بازار و آرامش در تولید، 
ساز و کاری ارائه دهد که هر روز شاهد تغییر قیمت ها 
نباشــیم.مهندس نعمتی راد در خصوص تســهیالت 
بانکی گفت: تمامی مراوده های بانکی ما با بانک های 
ملــت، مســکن، کشــاورزی، صادرات، رســالت و 
کارآفرین اســت و در سال های قبل نیز از تسهیالت 
بانکی استفاده نموده ایم ولی امروزه وام بانکی با بهره 
باال در تولید توجیه پذیر نیســت؛ مگر اینکه بانک ها 
تسهیالت کم بهره و با تنفس در نظر بگیرند. ما در سال 
»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« شاهد رونق کسب 
و کار هســتیم و در این سرزمین می توان به وفور کار 
کرد؛ چون فضا برای رونق کسب و کار وجود دارد، 
اما بی ثباتی نرخ ها آزاردهنده اســت.  مدیر کارخانه 
شرکت فنی مهندسی فیدار کیمیا انرژی به مطالبات 
اشاره کرد: ما همیشــه از شرکت های بزرگ مطالبه 
داریم و کارفرمایان به طور معمول در پرداخت ها دیر 
اقدام می کنند. از سوی دیگر، خریدهایمان نقدی است 
و پول با تأخیر به دست ما می رسد که این امر موجب 
می شود به راحتی نتوانیم در مسیر رشد و توسعه قرار 
بگیریم. بنابراین از پروژه های رمیله عراق، خرم آباد، 
ارومیه، پاالیشــگاه اصفهان و... مطالبه داریم؛ اگرچه 
شرکت مپنا در پرداخت ها خوب عمل نموده و بخشی 
از مشــکالت مالی شرکت را مرتفع ساخته است، اما 
از دیگر پروژه ها می خواهیم که پرداخت های خود را 

به موقع انجام دهند تا چرخ اقتصادی شــرکت فیدار 
کیمیا انرژی به چرخــش درآید. وی انتظارات خود 
را از مقامات ارشــد اســتان اینگونه بیــان کرد: توقع 

تولیدکنندگان و کارآفرینان از مدیران ارشــد استان 
من جملــه اســتانداری، اداره کل صمت، شــرکت 
شهرک های صنعتی، تأمین اجتماعی، اداره مالیات و... 
این اســت که خود را در کنار تولیدکنندگان ببیند تا 
همه در کنار یکدیگر بتوانیم باری از مشکالت جامعه 
را برداریم.نعمتی راد در پایان از زحمات همه مسئولین 
زحمتکش استان، تقدیر و تشکر کرد و گفت: الزم 
می دانم از تریبون صبح امید از هیئت مدیره شــرکت 
که همگی اعضاء خانواده هســتند و همچنین پرسنل 
خدوم و زحمتکش مجموعه که دلسوزانه در بخش 

تولید، مشغول به کار می باشند، سپاسگزاری کنم.

منابع انسانی جزو 
سرمایه های اصلی 

شرکت است

بی ثباتی نرخ ها
در تأمین مواد اولیه،

روند تولید را
ُکند می کند

شرکت
فیدار کیمیا انرژی

پروژه محور، خودکفا
و مستقل است

رفع تمام
مشکالت کشور در

گرو رونق تولید است
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یادداشت

سال هفدهم  8 صفحه

اخبار شنبه   31 اردیبهشت 1401

ســید عبداهلل فاطمی نیا در سال 1325 در 
تبریز چشم به جهان گشــود. وی از کودکی 
تحــت تربیت دینــی و علمی پــدر خود )میر 
اســماعیل(، که از جمله علمــای اهل عرفان 
بود، قرار گرفت. ســپس نزدیک به 30 ســال 
نزد حســن مصطفــوی )از شــاگردان ســید 
علی قاضــی( تحصیل کرد و تحــت تعلیم و 
تربیت وی قرار داشــت و همزمان تحصیالت 
حــوزوی خویش را هم دنبــال می نمود. پس 
از مصطفــوی، او از علمایــی چــون عالمــه 
طباطبایی، ســید محمدحســن الهی طباطبایی 
)برادر کوچکتر عالمه طباطبایی(، محمدتقی 
آملــی، ســید رضــا بهاءالدینــی، محمد تقی 
بهجــت، عالمه جعفــری و… که بیشترشــان 
شــاگردان قاضــی بــزرگ بودنــد در علوم 
اسالمی و عرفان استفاده نمود. از این رو، وی 
با یک واسطه، از شــاگردان سید علی قاضی 

می باشد.
پسرش، سید حسن فاطمی نیا، داماد سید 
محمد حسینی بهشتی؛ رییس سابق قوه قضاییه 

جمهوری اسالمی ایران است.
ایشــان از کارشناســان علــوم اســالمی 
می باشند که به تحقیق و پژوهش در این زمینه 
نیز اشــتغال دارند؛ از دیگر فعالیت های ایشان 

می تــوان به تدریــس در حوزه هــای علمیه، 
حضــور در برنامه هــای مذهبی صدا و ســیما 

بــه عنوان کارشــناس و ســخنرانی در مراکز 
حوزوی و دانشگاهی اشــاره نمود. فاطمی نیا 

در مورد علــم رجال و عرفــان نظری دارای 
آگاهی گسترده اســت و در عین حال بیشتر به 
خطابــه در منابر عمومی اشــتغال دارد. وی از 
مفسران معروف و زبردست صحیفه سجادیه و 
نهج البالغه به شمار می رود و جلسات متعددی 

در این موارد به سخنرانی پرداخته است 
در بهمن ماه ســال 97 یکــی از نزدیکان 
بررســی  از  »پــس  کــرد:  بیــان  فاطمی نیــا 
آزمایش های فاطمی نیا توسط پزشک ایشان، 
اعالم شــد که وی مبتال به ســرطان شدند. در 
حال حاضــر یک جلســه شــیمی درمانی را 
گذراندند و حال عمومی ایشان خوب است. 
بناســت جلسات شیمی درمانی ادامه پیدا کند 
و پزشــکان جهت بهبود استاد ابراز امیدواری 
کردنــد. وی پــس از آن چندیــن نوبــت در 
بیمارســتان بستری شد و نهایت پس از تحمل 

بیماری در 26 اردبیهشت 1401 درگذشت.«
کتاب هــای فاطمی نیــا اغلــب در زمینه 

آگاهی اسالمی و شرح مفاهیم شیعی است:
از  گزیــده ای  گفته هــا:  از  نکته هــا   •
سخنرانی های اســتاد فاطمی نیا، گردآورنده و 
ناشــر: بخش فرهنگی مسجد و حسینه الزهراء 

مشهد، دوره سه جلدی، 1385.
• فرهنــگ انتظار: در مــورد غیبت امام 

زمان و مباحث اسالمی دیگر، 1375.
• فرجام عشــق: شرحی بر غزل حضرت 
امــام خمینی )ره(، بــه زبان فارســی و اردو، 

.1369
نشــر  بــاز  هــزاران:  از  نکتــه  یــک   •
سخنرانی های استاد فاطمی نیا، دو جلدی: جلد 
اول فرهنگ انتظار و جلد دوم فرجام عشــق، 

.1385
• ارمغــان غدیر: چهل حدیــث از منابع 
شیعه و سنی، درباره رویداد غدیر خم، 1372.

• شــرح و تفســیر زیارت جامعه کبیره: 
متن َده ســخنرانی اســتاد فاطمی نیــا پیرامون 
زیارت جامعه کبیــره، تدوین محمد رحمتی 

شهرضا، 1383.
• روضه هــای اســتاد فاطمی نیــا: متــن 
مجالس روضه استاد فاطمی نیا، تدوین محمد 

رحمتی شهرضا، 1384.
• نغمــه عاشــقی: متن مجالــس روضه 
استاد فاطمی نیا در نسخه دیگر، تدوین محمد 

رحمتی شهرضا، 1384.
همچنیــن از اســتاد مرحــوم آیــت اهلل 
فاطمی نیــا مقــاالت متعــددی در نشــریات 

مختلف به چاپ رسیده است.
منبع: برنا

زندگینامه آیت اهلل سید عبداهلل فاطمی نیا

تعامل  باهــدف  نامه همــکاری  تفاهــم 
وارتبــاط مشــترک دانشــگاه آزاد اســالمی 
اســتان مرکزی با اداره کل تبلیغات اســالمی 
اســتان مرکزی  بــا نظر بــه توانمنــدی ها و 
شایستگی های دانشگاه آزاد اسالمی و اداره 
کل تبلیغات اســالمی درانجــام فعالیت های 
آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگی و دینی و در 
راســتای ارتقاء کمی وکیفی اهداف وبرنامه 
های مشــترک در دفتر رئیس دانشــگاه آزاد 

اسالمی اراک امضا شد.
بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه 
آزاداســالمی اراک، دکتــر ابراهیم گیوکی 
دبیر هیات امناء و رئیس دانشگاه آزاداسالمی 
اســتان مرکزی در حاشــیه این جلسه گفت: 
هــدف از انعقاد تفاهــم نامه اســتفاده متقابل 
از تــوان ، امکانــات و ظرفیــت هــای علمی 
،آموزشــی ،فرهنگی و دینی طرفین به منظور 
تقویت رشــد و ارتقاء بنیه دینی وآموزشــی 
گروه های هدف تحت پوشــش و همکاری 

در برگــزاری همایــش هــا وکارگاه هــای 
آموزشی و برنامه های مشترک می باشد.

رئیــس دانشــگاه آزاداســالمی اســتان 
مرکــزی ، معرفــی  اعضــای هیــات علمــی 

در رشــته های معــارف ، علــوم قرآنی ، فقه 
وحقــوق ، علــوم تربیتــی ،علــوم اجتماعی 
،روانشناســی و سایر رشــته ها  دانشگاه های 
آزاد اســالمی اســتان مرکزی بــه اداره کل 
تبلیغات اسالمی استان مرکزی جهت استفاده 
در کارگاه های آموزشــی تخصصی، فراهم 
نمــودن زمینه حضور مبلغین در خوابگاه های 
دانشــجویی برای انجام برنامــه های فرهنگی 
وتبلیغی و معرفی هیأت های مذهبی دانشگاه 
جهــت صدور مجوز و ثبت درســامانه طوبی 
)تشــکلهای دینی ( ســازمان تبلیغات اسالمی  
را برخی از تعهدات این تفاهم نامه ذکر کرد.

 دبیر هیات امناء دانشــگاه آزاداســالمی 
اســتان مرکــزی، اعــزام مبلــغ  و مبلغــه در 
برنامه هــای فرهنگــی دانشــگاه و  خوابگاه 
های دانشــجویی  به صــورت فصلی  جهت 
توســعه وتعمیق آمــوزه های دینی وشــعایر 
مذهبــی، برنامه ریزی بــرای کاربردی کردن 
بیانیــه گام دوم رهبری) با همکاری ســازمان 

تبلیغــات اســالمی و اداره کل کتابخانه های 
اســتان مرکزی ( و ارائه راهکارها ی مناسب  
برای  نهادینه کردن این بیانیه در حوزه سبک 
زندگــی اســالمی، همــکاری در برگزاری 
باحضــور  هــای مذهبــی  هیــأت  جلســات 
دانشگاهیان ، هم افزایی در خصوص گفتمان 
دانــش آموزی برای  مدارس ســماء در ابعاد 
دینــی – فرهنگی – اخالقی ، مشــارکت در 
برنامه های فرهنگی ،آموزشــی وفوق برنامه 
دانشــگاه ، اعــالم اولویت های پژوهشــی به 
دانشــگاه و مشــارکت و همکاری در تربیت 
مربی قــرآن کریم و برگزاری کرســی های 
تــالوت از دیگر محور هــا ی این تفاهم نامه 
برشمرد. این تفاهم نامه درده ماده ، 21 بند و7 
تبصره به امضای دکتر ابراهیم گیوکی رئیس 
دانشگاه آزاد  اسالمی استان مرکزی و واحد 
اراک و حجت االســالم دکتر مهدی عباسی 
مدیــرکل تبلیغات اســالمی اســتان مرکزی 

رسید.

امضای تفاهم نامه همکاری تحقیقاتی ،علمی،آموزشی، فرهنگی و دینی فی مابین تبلیغات اسالمی استان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

خیام شاعر اندیشه ها
حکیم عمر خیام در 28 اردیبهشت 439 
هجری در نیشــابور متولد شــد. او فیلسوف، 
ریاضیدان، ســتاره شناس و شــاعر ایرانی و 
بزرگترین دانشــمند قــرن پنجــم در دوره 
ســلجوقی بــود. وی در زمان خــود دارای 
شــهرت فراوان بود، به نحوی که معاصران 
او وی را بــه لقب های بزرگــی مانند امام، 

فیلسوف و حجة  الحق ستوده اند. آوازه او در نگارش رباعیاتش 
اســت که شــهرت جهانی دارد. با وجود آنکه رباعیات خیام به 
بیشتر زبان های زنده برگردان شــده، آوازه وی در غرب بیشتر 
مدیــون ترجمه رباعیات او توســط ادوارد فیتــز جرالد به زبان 
انگلیســی است. خیام در دوران جوانی به فراگیری علم و دانش 
پرداخت، به طوری که در فلســفه، نجــوم و ریاضی به مقامات 
بلندی رســید و در علم طــب نیز مهارت داشــت به طوری که 
گفته شده او سلطان سنجر را که در زمان کودکی به مرض آبله 
گرفتار شــده بود معالجه کرده است. اولین اشاره ای که به شعر 
خیام شــده، 100 سال پس از مرگ اوست. در زمان حیات خیام 
حوادث مهمی به وقوع پیوســت از جملــه جنگ های صلیبی، 
سقوط دولت آل بویه، قیام دولت آل سلجوقی. خیام بیشتر عمر 
خود را در شهر نیشابور گذراند و در طی دوران حیات خود فقط 
دو بار از نیشــابور خارج شد. ســفر اول برای انجام دادن مراسم 
حج و سفر دوم به شهر ری و بخارا بوده است. خیام منجم بود و 
تقویم امروز ایرانی، حاصل محاسباتی است که او در زمان جالل 
الدین ملک شاه سلجوقی انجام دادند و به نام وی تقویم جاللی 

خوانده می شود.
ویژگی های شعر خیام

شــعر خیام، در قالب رباعی، شــعری کوتاه، ساده و بدون 
هنرنمایی های فضل فروشانه و در عین حال حاوی معانی عمیق 
فلسفی و حاصل اندیشه آگاهانه متفکری بزرگ در مقابل اسرار 
عظیم آفرینش است. تعداد واقعی رباعیات خیام را حدود هفتاد 
دانســته اند، تا کنون بیش از چند هزار رباعی به او نســبت داده 
شده اســت.مضمون عمده رباعیات خیام شک و حیرت، توجه 

به مرگ و فنا و تذکر در مورد مغتنم شمردن عمر آدمی است.
این قافله عمر عجب می گذرد! 

                                 دریاب دمی که با طرب می گذرد
ساقی، غم فردای حریفان چه خوری

                                 پیش آر پیاله را که شب می گذرد

محمدعلی باقری
روزنامه نگار

رئیس جمهور بــا تاکید بر ضرورت 
دانش بنیان شدن و افزایش صادرات صنایع 
نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی اظهار 
داشت: در کنار توسعه کیفی، توسعه کمی 
صنایــع نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 
می تواند بــه ایجاد اشــتغال دانش بنیان و 
منتج  کشور  ظرفیت های صادراتی  ارتقای 

شود. 
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی 
در بازدید از بیســت و ششمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
با بیان اینکه در ســال های اخیر در صنعت 
نفت کشــور اقدامات خوبی در راســتای 
فناوری پایه و علم پایه  فعالیت های  ارتقای 
دنبال می شــود، گفت: شــرکت های فعال 
در عرصــه صنعت نفــت اقداماتی را در 
این راســتا آغاز کرده اند که باید این روند 

سرعت بیشتری بگیرد.

رئیس جمهور بــا تاکید بر ضرورت 
ضمیمه شــدن دانایی بــه توانایی افزود: 
اگر دانایی ها و دانش ضمیمه توانمندی ها 
شــود، می توان کار قابل ارائه در بازارهای 

داخل و خارج ارائه کرد.
دکتر رئیســی با بیان اینکه نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
ایــران از رویدادهــای مهــم صنعتی در 
کشور اســت، خاطر نشــان کرد: از همه 
دست اندرکاران، وزیر نفت و شرکت هایی 
که فعاالنه در این نمایشگاه حضور یافته و 
محصوالت شان را عرضه کردند، قدردانی 
می کنم و امیدوارم در آینده شــاهد توسعه 
کمی و کیفی بیشتری در این صنعت باشیم.

رئیــس جمهــور در مــورد ارزیابی 
خود از ســطح کیفی و کمی این نمایشگاه 
گفت: گزارش هایی که به بنده رســیده و 
گفتگوهایــی که در جریــان این بازدید با 

مسئوالن غرفه ها داشتم، حاکی از آن است 
که پیشرفت خوبی به ویژه در عرصه کیفی 
صورت گرفته است و این موضوع، آینده 

بسیار روشنی را نوید می دهد.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه جمهوری 
اســالمی ایران یکی از کشــورهای مهم 

صادرکننــده نفــت، گاز و محصــوالت 
پتروشــیمی در جهان است، تصریح کرد: 
متخصصــان کشــورمان در ایــن حوزه 
حرف هــای زیادی بــرای گفتــن دارند. 
اینکه 7۰ درصد تجهیــزات صنایع نفت، 
پتروشیمی و گاز مورد نیاز را متخصصان 
ایرانی در داخل کشــور  و شــرکت های 
تولید می کنند، بســیار مایه خوشــحالی و 
امیدوارکننده اســت، اما نباید به این نقطه 
اکتفا شــود. رئیس جمهور گفت: در کنار 
توسعه کیفی، توســعه کمی صنایع نفت، 
گاز، پاالیــش و پتروشــیمی می تواند از 
ســویی به ایجاد اشــتغال به خصوص در 
عرصه فعالیت هــای دانش بنیان کمک کند 
و از ســوی دیگر به ظرفیت های صادراتی 
کشــور را ارتقــا دهد. متوقف شــدن در 
وضعیــت فعلی و غفلت از توســعه های 

کمی و کیفی خطاست.

آیت اهلل رئیسی در جریان بازدید از نمایشگاه صنعت نفت:

صنعت نفت ظرفیت زیادی برای توسعه مشاغل دانش بنیان دارد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت پتروشیمی شازند، اولین همایش تجلیل 
از برتریــن های بــورس کاال بــا حضور دکتر 
خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی 
برگزار شد و با اهدای تندیس و لوح تقدیر، از 
منتخبین کشوری در ســال 1400 تجلیل بعمل 
آمــد. در این همایش که جمعی از مســئولین 
اقتصادی کشــور نیز حضور داشــتند، شرکت 
پتروشــیمی شــازند با دریافت عنوان و تندیس 
برتــر، به عنــوان منتخب برترین هــای بورس 
کاالی کشــور در ســال 1400 برگزیده شــد. 
در لوح تقدیر اهدا شــده به شرکت پتروشیمی 

شــازند، توســط وزیر محترم امور اقتصادی و 
دارایی از همراهی این شرکت با بورس کاالی 
ایران در جهت رشــد و توســعه بــازار کاالیی 
کشور در سال 1400 تقدیر بعمل آمد. بی شک 
کسب این دســت از موفقیت ها و افتخارات با 
ارزش، مرهون تالش های جهادی و خســتگی 
ناپذیر کارکنان تالشــگر شــرکت پتروشیمی 
شازند و حمایت های بی دریغ مدیریت محترم 
عامل و اعضای محترم هیات مدیره می باشــد 
که برگ زرین دیگری را در کارنامه درخشان 
و عملکرد کم نظیر این شــرکت معظم به ثبت 

رساند.

کسب افتخار دیگر در کارنامه درخشان پتروشیمی 
شازند: شرکت پتروشیمی شازند منتخب برترین های 

بورس کاالی کشور در سال 1400

خبر

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهارات اخیر ترکیه درباره 
این که منشــا بخشــی از طوفان های گرد و غبار ایران از ناحیه صحرای 
آفریقا اســت را قویا رد کرد. بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت 
جهاد کشــاورزی، مشاور ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در 
گفت و گو با خبرنگار ما بیان داشــت: پایش ها و بررســی های روزانه ما 
از طریق تصاویر ماهواره ای مدیس نشان می دهد منشا گرد و غباری که 
7 آوریل به ســمت ایران آمد از ناحیــه کانون گرد و غبار غرب موصل 
و از جنوب ترکیه در مرز با عراق اســت و این تصاویر را ثبت و آرشــیو 
کرده ایم. رضا بیانی افزود: براساس مستندات و تصاویر دریافتی از ماهواره 
مدیس می توان گفت کانون گرد و غبار در بین دجله و فرات، ایران را به 
شــدت تحت تاثیر قرار می دهد. وی ادامه داد: رصد تصاویر ماهواره ای 
مدیس، حرکت گرد و غبار به ســمت ایران از منطقه صحرای آفریقا را 
نشان نمی دهد و ما با اظهاراتی از این دست کامال مخالفیم. مشاور سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در همین حال تصریح کرد: گرد و غبار، 
ذرات میکرونی هستند و اگر از صحرای آفریقا برخیزند در بین راه رسوب 
می کنند. وی ادامه داد: چند سال پیش گرد و غبار از سمت کشور الجزایر 
برخاست، اما در لبنان، عربستان و فلسطین اشغالی رسوب کرد. بیانی گفت: 
با احداث سد آتاتورک در ترکیه بر سرشاخه های رودخانه های دجله و 
فرات که 10 تا 15  برابر ســدهای ایران هستند، میزان آب این روخانه ها 
که دشــت های عراق را مشروب می کند کم شده و از این رو بسیاری از 
هورها در پایین دست حوضه دجله و فرات از بین رفته اند. وی در همین 
حال خاطرنشان کرد: در سال های 2019 و 2020 میزان بارندگی در عراق 
خــوب و میزان آب ورودی از ترکیه به حوضه های دجله و فرات، وضع 
بهتری داشت و از این رو شرایط تاالب ها و پوشش گیاهی در عراق و ایران 
هم به نسبت امروز بهتر بود. بیانی با اشاره به این که در دنیا و از جمله ایران 
هر روز دو بار با استفاده از ماهواره مدیس از عرصه های زمینی و آبی کره 
زمین شامل بیابان ها، مراتع، جنگل ها، اقیانوس ها و رودها تصویربرداری 
می شود، توضیح داد: این ماهواره شامل 33 باند است و این باندها اطالعات 
اتمسفری زمین از جمله دما، گرد و غبار، رطوبت و گرمای زمین، میزان 
بارندگی و گرمای سطح اقیانوس ها را نشان می دهند و این اطالعات قابل 
ارزیابی و پایش هستند. وی اضافه کرد: با تصویربرداری روزانه می توان 
پایش هایی مانند سبزینگی و گرد و غبار را به صورت مستمر انجام داد و 
این اطالعات، پایه ای برای سایت های تخصصی مختلف هستند.  مشاور 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اذعان داشت: ما  از سال 2015 به 
تصاویر ماهواره مدیس دسترسی پیدا کرده ایم و این ماهواره دارای آرشیو 
از ســال 2000 اســت و این آرشیو قابل استفاده می باشــد. وی ادامه داد: 
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از سال 2015 با استفاده از تصاویر 
ماهواره ای مدیس و چند ماهواره دیگر، پایش و بررسی منشا کانون های 
داخلی و خارجی گرد و غبارها را در ایران بررسی کرده است. بیانی درباره 
منشا خارجی گرد و غبارها در ایران گفت: در غرب کشور پاکستان در 
مرز با ایران، تاالبی است که خشک شده و با فعل و انفعال به وجود آمده 
در آن منطقه، تقریبا قسمتی از شرق ایران تحت تاثیر رخدادهای گرد و 
غبار قرار گرفته است و تاالبی در غرب افغانستان در استان نیمروز نیز واقع 
شده و با خشک شدن آن، گرد و غبار از آن ناحیه وارد ایران می شود. وی 
افزود: از ســمت جنوب ایران، کانون های گرد و غبار در جنوب ریاض 
عربستان و در محدوده بیابانی نجران و هافرالبتین وجود دارد و گرد و غبار 
از این مناطق وارد عراق و ســپس وارد آبادان، خرمشهر و اهواز می شود.

مشاور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره کانون های گرد و 
غبار عراق نیز توضیح داد: کانون های بعدی در کشور عراق و در مناطق 
الواسط، غرب بصره، غرب موصل و دیرالزور در مرز بین عراق و سوریه 
است و این کانون های گرد و غبار ایران را تحت تاثیر قرار می دهند. بیانی 
گفت: براساس بررسی تصاویر ماهواره ای، مهمترین کانون های داخلی 
گرد و غبار در ایران به غیر از کانون شرق اهواز که جنگلکاری شده اند، 

مربوط به هامون و جازموریان می باشد.

ایران ورود گرد و غبار
از صحرای آفریقا را رد کرد

بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان 
کشور،  اکتشــافات معدنی  و  زمین شناســی 
علیرضــا شــهیدی افزود: واگــذاری این 8 
گواهی اکتشافی، برای اجرای منویات مقام 
معظم رهبری در ســال تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین و حمایت از بخش خصوصی 

در انجام فعالیت های معدنی است.
وی تصریــح کرد: بر مبنــای رویکرد 
جدیــد این ســازمان، قرار اســت در حوزه 
فعالیت های کالن اکتشــافی کشور، 8 فقره 
گواهی کشف مواد معدنی مس، طال، نقره، 
آنتیموان، ســرب و روی و سیلیس زینتی را 
در قالــب واگذاری طبق تشــریفات قانونی 
مزایــده اعالم کنیــم تا بخــش خصوصی 
در فضــای عادالنــه، رقابتــی و شــفاف به 

فعالیت های معدنکاری وارد شود.
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشــور یادآور شد: اطالعات پایه مناسب از 
محدوده هایی که شــامل واگذاری اســت 
تهیه شده است و ازنظر سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور این مناطق مستعد 
هســتند و انتظار مــی رود بخش خصوصی 
اقدام به تکمیل عملیات اکتشاف در مرحله 
تفصیلــی کــرده و درنهایــت وارد چرخه 

بهره برداری شود.
معــاون وزیــر صمــت ادامــه داد: در 
محدوده هــای شــامل مراحل شناســایی و 
پی جویــی و همچنین تلفیق و مدل ســازی 
داده های حاصل از اطالعات پایه انجام شده 

و بــه گواهی کشــف رســیده کــه در آنها 
وجود مواد معدنی بــاارزش همچون مس، 
طــال، نقــره، آنتیمــوان، ســرب و روی و 
ســیلیس زینتی، محرز شده است. شهیدی؛ 
رویکرد جدید سازمان متبوع خود را انجام 
اکتشــاف های عمقــی، تهیــه اطالعات پایه 
دقیق تــر و بازنگــری اطالعــات پیشــین با 
روش هــای روز دنیا عنوان کــرد و گفت: 
به طور یقین این امر موجب کاهش ریسک 
ســرمایه گذاری در امــر اکتشــاف، تحول 
چشمگیر در فعالیت های معدنکاری، عمرانی 

و زیرســاختی کشــور خواهد شــد. گفتنی 
است مراحل واگذاری گواهی کشف های 
یادشده بر اســاس برنامه ریزی های صورت 
گرفته در خردادماه امســال اجرایی می شود 
که این امر با اعــالم قبلی از روزهای آینده 
صورت خواهد گرفت. متقاضیان می توانند 
برای کسب اطالعات دقیق و نحوه شرکت 
در مزایده یادشــده به پایگاه اطالع رســانی 
اکتشــافات معدنی  ســازمان زمین شناسی و 
کشــور بــه نشــانی www.gsi.ir مراجعه 

کنند.

واگذاری 8 فقره گواهی  کشف معادن در ماه آینده
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رئیس هیئت مدیره شرکت فیدار نوین آستانه تأکید کرد:

اخذ پروانه بهره برداری و انشعاب گاز
در گروی پرداخت 100 میلیون تومان به شرکت شهرک های صنعتی است

به گزارش خبرنگار صبح امید محمد آرام /
شرکت فیدار نوین آستانه با نام و نشان 
»فیدار بخار اراک« به منظور پشــتیبانی 
و حمایت از صنایع بنیادین و توســعه بخشــیدن به 
نیازهای صنعتی کشور با استفاده از تکنولوژی روز 
اروپا در شهرک صنعتی شــهید بابایی شهر شهباز 
شهرســتان شــازند، یکی از واحدهای بنام اســتان 
مرکزی است که با مدیریت آقایان مهندس جاوید 
اللهیاری مدیرعامل، جــواد اللهیاری رئیس هیئت 
مدیره و مهندس فرهــاد فرجی عضو هیئت مدیره 
اداره می گردد. خبرنــگار ما با رئیس هیئت مدیره 
این واحد صنعتی گفتگویی ترتیب داده اســت که 

ماحصل آن را می خوانید:
جــواد اللهیاری رئیس هیئت مدیره شــرکت 
فیدار نوین آستانه در گفتگو با خبرنگار صبح امید 
با اشاره به سوابق کاری خود گفت: اینجانب متولد 
ســال 1344 شهر آســتانه از توابع شهرستان شازند 
می باشم که حدود 2 دهه در این صنعت مشغول به 
کار هستم. عالقه به تولید، ایجاد اشتغال و خدمت 
به صنعت، انگیزه ای شد تا اینکه توانستیم در سال 
1395 شرکت فیدار نوین آستانه را با هدف تولید 
ملی، ثبت و تأســیس کنیم. از آنجایی که بنده در 
دوران 8 ســال دفاع مقدس و در جنگ تحمیلی و 
در عملیات های مختلف مانند خیبر، فاو، عاشــورا 
4، بــدر و... حضوری فعــال داشــتم، در یکی از 

عملیات ها به درجه جانبازی نائل شدم. 
رئیــس هیئــت مدیره شــرکت فیــدار نوین 
آستانه، مساحت کارخانه را بیان کرد: این شرکت 
مستقر در شهرک صنعتی شهید بابایی در زمینی به 
مساحت 7 هزار متر مربع پایه گذاری شده و دارای 
یک واحد ســوله صنعتی به مســاحت هزار و 600 
متر مربع می باشــد. ما ملک مجموعه را از شرکت 
اســتان خریداری نکردیم،  شــهرک های صنعتی 
بلکه از شــخص به مبلــغ 420 میلیون تومان خرید 
کردیم و قبل از آن در ملک های اجاره ای به تولید 
می پرداختیــم و تجهیزات مورد نیاز شــرکت های 
حالل پویان، کیمیاگســتران، کیمیاگران، اکســیر 
پویان، شــرکت الکل سازی شــوش و... را تولید، 
نصب و راه اندازی می نمودیم که با رونق کســب 
و کار تصمیــم گرفتیم در ملک مســتقل به تولید 

بپردازیم.
وی امکانات زیرســاخت کارخانه را یادآور 
شد: این مجموعه دارای امتیاز برق و انشعاب آب 
می باشــد ولی بابت گاز با مشــکل روبرو هستیم و 
در ســال های اخیر سرمای زمســتان ها را به سختی 
و بــا کپســول گاز گذرانده ایــم؛ به خاطــر اینکه 
شرکت شهرک های صنعتی بابت تأئید و انشعاب 
گاز مبلــغ 100 میلیون تومان از شــرکت به عنوان 
مابه التفــاوت مطالبه کرده اســت؛ در صورتی که 
ما هنگام خرید ملک، مبلغ شــرکت شهرک های 
صنعتــی را پرداخت کرده ایم و اکنــون مطالبه به 
عنوان مابه التفــاوت برای ما توجیه پذیر نیســت و 
توان پرداخت این مبلغ را نداریم و شرکت گاز نیز 
انشــعاب گاز این واحد صنعتی را وصل نمی کند. 
ضمن آنکه شــرکت فیدار نوین آســتانه به خاطر 
عدم پرداخت این هزینه به شــرکت شــهرک های 
صنعتی، هنوز موفق به اخــذ پروانه بهره برداری از 
سازمان صمت استان نشده است؛ یعنی اخذ پروانه 
بهره برداری و انشعاب گاز در گرو پرداخت 100 
میلیون تومان به شرکت شهرک های صنعتی استان 

مرکزی است!
رئیس هیئت مدیره شرکت فیدار نوین آستانه 
گفت: شرکت شهرک های صنعتی به کارخانجات 

خدمات ارائه می دهد و ســاختمان آتش نشــانی به 
همراه تجهیزات و... فراهم ســاخته اســت؛ ما هم 
مرهون زحمات آنان هســتیم و از زیرساخت های 
انجام شــده در شهرک صنعتی رضایت داریم، اما 
باز هم کارخانجات مســتقر در شهرک با یکسری 
مشکالت مانند ســگ های ولگرد، خاموشی برق 
و... مواجه می باشــند، با این حــال، دریافت 100 
میلیون تومان از یک شــرکت نوپا و تازه تأسیس 
که هنوز بعد از چند ســال نتوانســته جــان بگیرد، 
بسیار سنگین است. انتظار ما از مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان مرکزی جناب آقای 
دکتر حیدری تفرشــی این اســت که تدبیر کنند 
و در شــرکت فیدار نوین آســتانه حضور یابند تا 
بازدید میدانی داشــته باشــند و ببینند که پرســنل 
شــرکت بدون گاز با چه معضالتی روبرو هستند؛ 
ضمن آنکه از این شرکت حمایت کنند تا بتوانیم 
طرح توسعه را عملیاتی سازیم؛ زیرا زمین مناسب 

برای احداث سوله جدید وجود دارد.
اللهیــاری تصریح کرد: مشــکل دیگری که 
کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی شهید بابایی 
با آن روبرو هســتند، ســردرب ورودی شــهرک 
اســت که با ارتفاع کم ســاخته شــده و تجهیزات 
و کاالهایــی کــه تولیدکننــدگان با ارتفــاع باال 
می ســازند و می خواهند از شرکت به محل پروژه 
انتقــال دهنــد، از درب اصلی شــهرک نمی تواند 

عبور کند؛ زیرا سردرب شهرک صنعتی استاندارد 
نیست و ما با پرداخت هزینه اضافه به حمل و نقل، 

تجهیزات را به سختی، انتقال می دهیم.
پیشکســوت صنعت اســتان مرکزی تصریح 
کــرد: این واحــد صنعتی در ســال 1395 رســماً 
فعالیــت خــود را آغاز کــرده و با بــه کارگیری 
نیروهای مجرب، متخصص و حرفه ای و همچنین 
برخــورداری از قابلیت هــا و توانایی های علمی و 
فــن آوری، اقدام بــه تولید تجهیــزات و امکانات 
پیشــرفته مانند مخــازن تحت فشــار، دیگ بخار، 
دیــگ آب گرم، بویلر روغــن داغ 3 پاس، مبدل 
حرارتــی، رآکتــور شــیمیایی، نــورد 3 غلتک، 
برج های تقطیــر، کوره کاروگیــت و... می کند؛ 
یعنــی ما در این واحد صنعتی صفر تا صد پروژه ها 
از قبیل طراحی، ساخت، تولید، نصب، راه اندازی 
و خدمــات اورهــال را بــه صورت یکجــا انجام 

می دهیم.
اللهیــاری در ادامــه به برخــی از فعالیت های 
شــرکت فیدار نوین آســتانه پرداخت: پیمانکاری 
عمومــی، طراحی، ســاخت، نصــب و راه اندازی 
تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی شامل 
انواع مخازن ذخیره، مخازن تحت فشــار ســیار و 
ثابت، برج های تقطیر، مبدل های حرارتی، مخازن 
کروی، دیگ آب گرم، دیگ بخار، دیگ روغن 
داغ و... از جمله فعالیت های تخصصی اســت که 

در این واحد صنعتی انجام می گردد.
وی تصریــح کــرد: اهــم پروژه هــای انجام 
شده شــرکت را می توان ســاخت مخازن، مبدل، 
اســتراکچر ســایت و اجرای پایپینــگ رآکتور، 
ســاخت ریبویلر و مبدل شــرکت کیمیاگســتران 
ســپهر، ســاخت مخزن برج تقطیر، مبدل، اجرای 
پایپینگ، ســاخت ریبویلر دیــگ بخار به ظرفیت 
35 هزار شــرکت حــالل پویان، ســاخت مخزن 
ســقف شــناور، ســقف ثابت، مبدل، برج تقطیر، 
اجــرای پایپینــگ شــرکت کیمیا رزیــن اراک، 
ساخت مخزن، برج تقطیر، مبدل، رآکتور، اجرای 
پایپینگ، اســتراکچر سایت شــرکت کیمیاگران 
توسعه پایدار، ساخت مخزن، برج تقطیر، رآکتور، 
دیــگ بخار به ظرفیت 22 هــزار و پانصد، اجرای 
پایپینــگ، اســتراکچر، مبدل شــرکت پترو طرح 
پارس شــیراز، ســاخت مخزن، برج تقطیر، مبدل، 
دیــگ بخار به ظرفیت 22 هــزار و پانصد، اجرای 
پایپینــگ شــرکت پتــرو طرح مشــهد، ســاخت 
مخــزن، برج تقطیــر، مخازن تحت فشــار، دیگ 
بخــار به ظرفیــت 22 هزار و پانصد شــرکت پترو 
کاسپین سپهر، ســاخت مخزن، برج تقطیر، مبدل، 
دیگ روغن داغ، اجرای پایپینگ شــرکت ســاینا 
شیمی بهشت، ســاخت مخزن، برج تقطیر، مبدل، 
دیگ بخار بــه ظرفیت 6170، اجــرای پایپینگ، 
اســتراکچر، رآکتور وصل شــرکت فوم گســتر 

کیمیا، ســاخت مخزن شــرکت پتروتک، ساخت 
مخزن، بــرج تقطیر، مبــدل شــرکت کیمیاگران 
امروز، ســاخت مخــزن، رآکتــور، مبــدل، برج 
تقطیر شرکت توســعه آلکامید، ســاخت مخزن، 
مبدل شــرکت جهان الکل، ساخت مخزن، مبدل، 
اســتراکچر ســایت، دیگ بخار به ظرفیت 6170، 
اجرای پایپینگ شــرکت کیمیــا صنعت فردوس، 
ســاخت مبدل، برج تقطیر، دیگ بخــار 14 هزار 
شرکت الکل سازی جاویدان، ساخت دیگ بخار 
14 هزار شرکت هرمز الکل، ساخت مبدل شرکت 

پترو پاالیش نگراندیش بندرعباس اعالم کرد.
صنعتگر برجســته استان مرکزی درباره تأمین 
مواد اولیه، ســخنان خود را اینگونــه بیان کرد: ما 
تمامی مواد اولیه شــرکت را از بازار آزاد و با نرخ 
بســیار ســنگین خریداری می کنیم که می توان به 
ورق هــای آلیــاژی A516 ، لوله هــای آتشــخوار 
و... اشــاره کرد. ما برای تأمین این مواد با کمبود 
ســرمایه در گردش مواجه هســتیم. در ســال های 
گذشته مواد اولیه را به صورت اعتباری و با چک 
خریــداری می کردیم، ولی امــروزه کاماًل نقدی 
پرداخت می گردد و این عامل مانع رشــد و توسعه 

شرکت می شود.
وی بــه ایجاد اشــتغال شــرکت فیــدار نوین 
آستانه پرداخت: این شــرکت در شرایط فعلی در 
یک شیفت روزانه )10 ساعته( به تولید می پردازد 

و قابلیــت آن را دارد، بــا ظرفیت باالتــر فعالیت 
نمایــد. در همین زمینه فعــاًل در بخش تولید برای 
حــدود 25 نفردر بخش نصب تجهیزات و اورهال 
حــدود 10 نفر و در بخــش اداری و مدیریت نیز 
حدود 5 نفــر و جمعاً حدود 40 نفر شــغل پایدار 
ایجاد کرده ایم و تعدادی نیز به طور غیرمســتقیم با 

شرکت در ارتباط هستند. 
جــواد اللهیــاری بــا بیــان اینکه تاکنــون از 
تســهیالت بانکی استفاده نکرده ایم، اظهار داشت: 
عمــده مراودات بانکی ما بــا بانک تجارت و ملی 
اســت، ولی تاکنون مورد حمایــت بانک ها قرار 
نگرفته ایم؛ اگرچه درخواست تسهیالت 2 میلیارد 
تومانی داده ایم، ولی آنقدر شرایط اخذ تسهیالت، 
ســخت و پیچیده اســت که در تأمیــن تضامین با 
مشــکل روبرو می شــویم. مســتحضر هســتید که 
امروزه اغلب تولیدکنندگان بــا کاهش نقدینگی 
مواجه اند و اگر تأمین نقدینگی از ســوی بانک ها 
انجام نشود، مشکالت صنعتگران روز به روز بیشتر 

می شود. 
رئیس هیئت مدیره شرکت فیدار نوین آستانه 
در خصــوص پرداخــت مالیات و بیمــه گفت: ما 
ســعی کردیــم در پرداخت هایمان بــه موقع عمل 
کنیم تا با مشــکل مواجه نشویم، اما بعضاً به خاطر 
نبود نقدینگی در پرداخت حقوق پرســنل مشکل 
داریم. انتظار می رود مســئولین اســتان مرکزی و 
شهرستان شــازند، تدابیری بیندیشــند تا ما بتوانیم 
در شــرایط کنونی، شــرکت را فعــال نگه داریم؛ 
اگرچه از برخی شرکت ها و پروژه ها مطالبه داریم 
و مطالبات با تأخیر به دستمان می رسد، اما استفاده 
از تســهیالت کم بهره و با تنفس، می تواند شرکت 

را رو به جلو و پیشرفت هدایت کند. 
در  مرکــزی  اســتان  صنعــت  پیشکســوت 
خصوص بیمــه گفت: یکــی دیگــر از معظالت 
کارآفرینان و تولیدکنندگان لیست بیمه کارکنان 
می باشــد، تا واریزی حق بیمه پرسنل انجام نشود، 
کارفرما حق ارســال لیســت بیمه را ندارد. دغدغه 
دیگر اینکه از ســوی دستگاه های اجرایی هر روز 
یک بخشنامه و دستورالعمل جدید صادر می شود 
و مــا نمی توانیم درســت برنامه ریــزی کنیم. نکته 
دیگر اینکه اداره دارایــی بابت هر خرید، فاکتور 
مطالبه می کند که ما در عمده خریدارها نمی توانیم 

از فروشنده فاکتور دریافت نمائیم.
وی در خاتمــه ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
زحمــات همــه مســئولین اســتان و شهرســتان از 
آنان خواســت که به حمایــت از تولیدکنندگان و 
کارآفرینان بشتابند، افزود: الزم می دانم از تریبون 
صبح امید ،از یکایک پرســنل خدوم و زحمتکش 
شــرکت من جمله ســرکار خانم ابراهیمی مسئول 
مالی شــرکت فیدار نوین آســتانه صمیمانه تقدیر 
نمایم که تمامی امورات اداری شــرکت را ایشان 
قبــول زحمت کردند و با تمام ســختی ها در کنار 

هیئت مدیره، ایفاء نقش می کنند. 

* شرکت فیدار نوین آستانه با 
محوریت اقتصاد مقاومت و تولید 

ملی، گام برداشته است

* دولت به شرکت های نوپا و تازه 
 تأسیس توجه ویژه داشته باشد

* برای عملیات اجرایی طرح 
توسعه کارخانه، زمین موجود 
است؛ اما نیازمند بسترسازی 

و تسهیالت کم بهره و با تنفس 
هستیم
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