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آیت اهلل رئیسی در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه:

راهبردایراندرمذاکراتهستهای
راهبرداعالمیمقاممعظمرهبریاست
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دکتر سید غیاث الدین طاهری سکاندار شرکت پارس تابلو در گفتگو با صبح امید خبر داد: 

کسبعنوانصادرکنندهنمونهسال1400،برگزرینیدیگردرکتابافتخاراتشرکتپارستابلووگروهبلواندپی
یکی از مهمترین اهداف نهایی گروه بلواندپی این است که جزو 100 شرکت برتر دنیا معرفی گردد

بــه گزارش خبرنگار صبح امیــد محمد آرام / 
گروه BLUE&P با استفاده از علم و دانش تخصصی 
در انجام پروژه  هــای ملی و بین المللی در راســتای 
افزایش بهر  ه  وری و توســعه کمی و کیفی پروژه  ها، 
چندین شرکت تخصصی، زیرمجموعه خود تأسیس 
کرده تا با محوریت اقتصاد مقاومتی نقش خود را به 
خوبی ایفاء کند، هر کدام از شرکت های هلدینگ 
BLUE&P با پتانسیل های خاص و منحصر به فرد در 
خدمت ترقی کشور هستند. به همین منظور، خبرنگار 
هفته  نامه سراســری صبح امید با جناب آقای دکتر 
ســید غیاث الدین طاهری مدیرعامل شرکت پارس 
تابلو، عضو هیئت مدیره شرکت پارس تابلو صنعت، 
عضو هیئت مدیره شــرکت دانش بنیان نواندیشــان 
کلیدگستر پویا، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران و اســتان مرکــزی، عضو خانه 
صنعــت، معدن و تجــارت ایران و اســتان مرکزی، 
عضــو انجمن تخصصــی همگن تحقیق و توســعه 
ایران و استان مرکزی، عضو سندیکای صنعت برق 
ایران، عضو انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 
تابلوهای برق کشور، عضو انجمن خوردگی ایران، 
 ،INEC عضــو کمیته ملی برق و الکترونیــک ایران
 ،INEC کمیته برق و الکترونیک ایران TC17 رئیس
صادرکننده برتر ملی و استان و صنعتگر نمونه کشور 
و اســتان مرکزی، گفتگویی ترتیب داده اســت که 
ماحصل آن در ادامه از نظرتان می گذرد. دکتر سید 
غیاث الدین طاهری ســکاندار شرکت پارس تابلو و 
صادرکننده نمونه اســتان مرکزی در سال 1400 در 
گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشاره به سوابق کاری 
خــود اظهار داشــت: اینجانب با 3 دهــه فعالیت در 
صنعت هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت پارس 
تابلو مشغول به کار هستم. وی در پاسخ به این سؤال 
که 30 ســال خدمت درخشــان را در کدام بخش ها 
گذرانده اید، تشریح کرد: 8 سال اول در استان ایالم 
فعالیت داشتم، سپس در سال 1379 به شهرستان ساوه 
منتقل شــده و به عنوان کارشــناس طراحی جذب 
شرکت پارس تابلو شــدم. از همان سال مسیر ترقی 
ایجاد شد و پله پله ارتقاء یافت تا اینکه به عنوان مدیر 
تحقیق و توسعه، مدیر دفتر طراحی، مدیر کارخانه و 
حدود 3 ســال است که به عنوان مدیرعامل شرکت 
پارس تابلو ایفاء نقش می کنم.  مدیرعامل شــرکت 
پارس تابلو بیان داشــت: در کنار خدمت به شرکت 
پــارس تابلو، مشــاور فنی و مهندســی به شــرکت 
دانش بنیان نواندیشان کلیدگستر پویا ارائه می دهم؛ 
زیــرا این واحد بر پایه دانش و بومی ســازی قطعات 
تأسیس شــده است. با توجه به تخصص و تجربه ای 
که بنــده و همکارانمان در این صنعت داریم، موفق 
شــدیم گام های بسیار بزرگی در عرصه خودکفایی 
برداریم و به تولید دســت یابیم، به نظر می رسد سال 

آینده ســال بســیار پر باری برای شرکت دانش بنیان 

نواندیشــان کلیدگســتر پویــا خواهــد بــود. عضو 
ســندیکای صنعت برق ایران به تاریخچه تأســیس 
شــرکت پارس تابلو پرداخت: در ســال 1354 قبل 
از پیروزی انقالب اســالمی به همت آقای مهندس 
محمد پارســا، شــرکت پارس تابلو با ایجاد کارگاه 
صنعتــی در تهران تأســیس و راه اندازی شــد، ولی 
ســال 1362 قانونی وضع شد که شرکت ها در شعاع 
120 کیلومتــری تهران احداث شــوند، این فرصت 
به بنیان گذاران شــرکت پارس تابلو داده شد که در 
نهایت توانستند در بزرگترین شهر صنعتی ایران )شهر 
صنعتی کاوه( شرکت پارس تابلو را پایه گذاری کنند 
که پس از عملیات عمرانی و ساخت و ساز و تجهیز 
کارخانه، نهایتاً در سال 1368 تولیدات شرکت رسماً 
وارد بــازار گردید. وی ادامه داد: شــرکت در زمینه 
تابلوهای برق فشار متوسط و فشار ضعیف کار خود 
را آغاز کرد؛ به این دلیل که صنعت برق یک صنعت 
نوپا بود و هیچ کس جرأت نمی کرد وارد ساخت یا 
بومی سازی شود، جسارتی که مسئولین برق کشور 
)وزارت نیرو( داشتند، به صنعت داخل اعتماد کردند 

و تصمیــم گرفتند به تولید داخل بهاء داده شــود. از 

این رو، شــرکت پارس تابلو به عنوان صنعت پیشرو 
توانســت وارد مقوله بومی ســازی تابلوهای فشــار 
متوسط و فشــار ضعیف شود. مســتحضرید که در 
آن زمان مشــکالت زیاد بود و باید تکنولوژی وارد 
کشور می شد. بنابراین، شرکت پارس تابلو توانست 
 AREVA با شرکت برق آلستوم که بعداً به شرکت
تغییر نام پیدا کرد و بعد با اِشنایدر ترکیب شد ، برای 
محصوالت فشار ضعیف و متوســط قرارداد منعقد 
کند. خوشبختانه این مهم بر مبنای لیسانس اتفاق افتاد 
و شرکت پارس تابلو توانست تحت لیسانس شرکت 
آلستوم به تولید بپردازد. بر همین اساس در سال 1368 
اولین پروژه شرکت در سطح 20 کیلوولت مربوط به 
وزارت نیــرو و برق تهران بــود که با موفقیت انجام 
شد. صنعتگر نمونه استان مرکزی خاطرنشان ساخت: 
در ســال 1368 شرکت پارس تابلو با اجراء نخستین 
پروژه برای وزارت نیرو، به عنوان اولین شــرکت در 
ایران مطرح شــد و گام های موفقیــت از همان روز 
آغاز گردید و به تدریج رو به توســعه و پیشــرفت 
قدم برداشــت و موفق شد تابلوهای تولیدی خود را 

به خارج از کشــور صادر نماید که نمونه بارز آن را 
می توان صادرات تابلوهای 33 کیلوولت به کشــور 
امارات نام برد. این عامل موجب شد شرکت پارس 
تابلو به عنوان اولین صادرکننده تابلوهای برق ایران 
انتخاب شود و مورد تقدیر قرار گیرد. دکتر طاهری 
اضافه کرد: ما برای اینکه بتوانیم ســهم عمده ای در 
بازار داشــته باشــیم، نوآوری را در دستور کار قرار 
دادیم و برای تحقق این امر در ســال 1370 موفق به 
اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنایع شدیم، 
کارهای نوآورانه از آنجا شــکل گرفت و هر سالی 
که به قدمت پارس تابلو افزوده می شد، محصوالت 
جدیدی وارد سبد کاالیی شرکت می شد، همینطور 
کارها پیش رفت و تابلوهای فشار متوسط از 12، 24 
و 36 کیلوولت و فشــار ضعیف هم تا 1 کیلوولت به 

صورت فیکس و کشویی بر اســاس استانداردهای 
IEC واخــذCertificate  ، تولید و به بازار عرضه 
گردیــد، این محصــوالت مورد نیــاز وزارت نیرو، 
وزارت نفت، صنعت و معدن و... بود که بحمداهلل در 
وندور لیست آن ها قرار گرفتیم. عضو اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران و استان مرکزی در 
بخش دیگری از ســخنان خود، گریزی به تحریم ها 
زد و ابراز داشــت: در سال 2007 با تحریم ظالمانه و 
آمریکا مواجه شدیم و به خود گفتیم چنانچه ارتباط 
ما با اروپا قطع شــود، باید چــه کار کرد تا با چالش 
مواجه نشویم. نگاه نوآورانه به همین منظور در پارس 
تابلو محقق شــده بود و جناب آقای مهندس محمد 
پارسا مالک و بنیانگذار مجموعه به این فکر بودند که 
اگر روزی ارتباط با اروپا قطع شود، بتوانیم مجموعه 

را ســرپا نگه داریم و از بحــران عبور کنیم و حیات 
داشته باشیم. به همین خاطر با تشدید تحریم ها و قطع 
ارتباط با اروپا، بالفاصله با شــرکت  Hyundai در 
آسیا ارتباط برقرار کردیم تا بخشی از تجهیزات مانند 
کلیــد یا دژنکتور که یکــی از هایتک ترین قطعات 
تابلوســازی اســت را تأمین نمائیم. در همین رابطه 
مذاکرات و جلســات فنی متعددی داشــتیم و بعضاً 
ما به کشــور ُکره ســفر می کردیم و یا آن ها به ایران 
می آمدند. بنابراین توانستیم تجهیزاتی که مورد نیاز 
وزارت نیرو، وزارت نفت و گاز بود را تأمین کنیم؛ 
زیرا وزارتخانه های فوق همیشــه بــه دنبال برندهای 
اروپایی بودند. هنگامی که ما وارد این مقوله شدیم، 
آن ها شــناختی از این برندها و تجهیزات نداشــتند، 
اما بر اســاس اســتانداردهای IEC و اســتانداردهای 
بین المللــی، تجهیــزات را خریــداری نمودیم و با 
محصوالتمان آدابته کردیم و گواهینامه های مربوطه 
را در آزمایشــگاه های مطرح دنیا مثل آزمایشــگاه 

مرجع الکتریکی... صفحه 2 را بخوانید

شرکت پارس تابلو
در سال 1400 با کسب رتبه 158 از بین 500 شرکت 
برتر کشور، رتبه 8 شرکت های برتر پیمانکاری و 
رتبه 4 صادراتی در بین 100 شرکت دوم را به خود 

اختصاص داده است

26و31

مهندس رضا قاری 
مدیرعامل شرکت دانش 

بنیان اکسیر پویان و 
صادرکننده نمونه استان 

در سال 1400 در بیست 
و پنجمین آئین تجلیل 

از صادرکنندگان نمونه 
استان مرکزی تأکید کرد:

در بیست و پنجمین آئین 
تجلیل از صادرکنندگان 

نمونه استان مرکزی 
در سال 1400 صورت 

پذیرفت:

انتخابگروه
صنعتیشایان

برقصادرکننده
نمونهاستانمرکزی
در7سالمتمادی

دکتر سید غیاث الدین 
طاهری سکاندار شرکت 

پارس تابلو در گفتگو با 
صبح امید خبر داد:

کسبعنوان
صادرکنندهنمونه
سال1400،برگ

زرینیدیگردرکتابافتخارات
شرکتپارستابلووگروهبلواندپی

در آئین بیست و 
پنجمین تجلیل از 

صادرکنندگان نمونه و با 
حضور استاندار مرکزی 

صورت پذیرفت:

کسبعنوان
صادرکنندهبرتر
سال1400برگ

زرینیدیگردرکارنامهپرافتخار
شرکتپتروشیمیشازند
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صرفانتشار
اسامیبدهکاران
موجببرخورد
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ضرورتتشکیلکارگروه
مختصصادرکنندگان

مهندس شفیعی مدیرعامل شرکت 
ایزوگام دماوند بام دلیجان در 

حاشیه تجلیل از واحدهای نمونه 
صادراتی استان مرکزی در گفتگو 

با صبح امید خبر داد:

انتخابصادرکنندهبرتر
شرکتدماوندبامدرسال1400،برگ
زرینيدیگرازافتخاراتصنعتعایق

رطوبتیدلیجان

مدیر شرکت های فرآورده های لبنی 
خضراء و پاک نهاد شیر اراک در 

گفتگو با صبح امید خبر داد:

انتخابشرکتهایفرآوردههایلبنی
خضراءوپاکنهادشیراراک
بهعنوانصادرکنندهنمونه
استانمرکزیدرسال1400

مهندس جالل عبداللهی گللو 
مدیرعامل شرکت امین صنعت 

پویا در حاشیه تقدیر از واحدهای 
نمونه صادراتی استان مرکزی در 

گفتگو با صبح امید:

انتخابشرکتامینصنعتپویابه
عنوانصادرکنندهنمونه

استانمرکزیدرسال1400

دکتر کریمی شهردار اراک
در نخستین نشست خبری خود
با اصحاب رسانه تأکید داشت:

یکیازاولویتهایمهمشهرداری
اراک،تکمیلپروژههاینیمهتمام

برنامههایعبوراز
پیکمصرفبرقاستان
مرکزیدرسال1401

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
مرکزی در نهمین روز از ماه مبارک رمضان در 

نشست با اصحاب رسانه تأکید کرد: 

درخششکمیتهامدادامامخمینی)ره(استان
مرکزیدرسال1400باحمایتومشارکتمردم

وخیران

نشستهماهنگی
زنجیرهتامینمالی
درسازمانصنعت

معدنوتجارتاستان
برگزارشد
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»تنظیمقراردادمعامله«
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 KEMA هلنــد، آزمایشــگاه CESI  در ایتالیا، 
آزمایشــگاه  مجارســتان،  در   VEIKI آزمایشــگاه 
ICMET در رومانــی تســت کردیــم. وقتــی کــه 
اســتانداردها را کســب کردیم، وارد وندور لیست 
شــدیم و با ایــن اقدامــات عماًل توانســتیم صنعت 
برق کشــور را از بحران نجات دهیم؛ به طوری که 
وابســتگی مطلق فقط به اروپا نباشد. بنابراین وزارت 
نیرو، وزارت نفت و گاز را متقاعد کردیم و در همان 
شرایط تحریم، محصوالت شــرکت پارس تابلو را 
به آب ســنگین اراک و نطنز ارائه کردیم که در آن 
زمان کســی جرأت این کارها را نداشــت ولی ما با 
ریســک باال و با قوت بســیار فراوان وارد این میدان 
شدیم و خوشبختانه در این عرصه خوش درخشیدیم 
و متأســفانه نام بنده به عنوان مسئول R&D شرکت 
پارس تابلو در لیست تحریم ها قرار گرفت و توسط

IRAN WATCH  منتشر شد؛ پس از سال ها پیگیری، 
نهایتــاً در دولت قبل مذاکراتی صورت گرفت و نام 
بنده از لیست تحریم ها حذف شد. ایشان ادامه دادند: 
علیرغم اینکه می دانســتیم ممکن است وارد صحنه 
شــویم و مشــکالتی پیش بیاید، اما بــه خاطر اینکه 
پرچم ایران بــه اهتزاز درآید و »مــا می توانیم« را به 
منصه ظهور برسانیم، با تمام قوت وارد صحنه شدیم 
و توقع داشــتیم، دولت کمک کند کــه این اتفاق 
نیفتاد؛ در واقع این گالیه نسبت به دولتمردان وجود 
دارد. عضو انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه 
ایران و اســتان مرکزی اذعان داشت: ما خواستیم و 
توانستیم، وابســتگی به اروپا را کاهش دهیم. برخی 
صنایع خصوصاً نفت و گاز تأکید داشتند حتماً باید 
تجهیزاتمان برند اروپایی باشــد. البته نمی گویم این 
نگاه غلط اســت، بلکه وقت آن رسیده که این نگاه 
تغییر کند. امروزه نیاز نیست شما از برندهای خاص 
استفاده کنید؛ شــما اگر تجهیزات را در این کشور 
تولید کنید و بر اساس اســتانداردهای تعریف شده 
بتوانید گواهینامه های معتبر را دریافت نمائید، کفایت 
می کند. آن موقع طبق استاندارد کار خواهید داشت. 
اروپایی ها هم طبق استاندارد و گواهینامه های معتبر 
کار می کنند و فرقی با دیگر کشــورها ندارند؛ بلکه 
قدمت و تجربه، مهم و مؤثر است. اروپایی ها روزی 
از جایی شــروع کردند و به نقطه مطلوب رسیدند؛ 
مــا هم باید از جایی شــروع کنیم و به نقطه مطلوب 
برسیم. شرکت پارس تابلو علیرغم مشکالت متعدد، 
با تمام توان وارد میدان شــد و ســعی کرده بماند و 
توسعه دهد. در شــرایط فعلی بسیاری از شرکت ها 
تعطیل و یا نیمه تعطیل شــدند ولی دیدگاه مالک و 
مدیریت شرکت این بوده و هست که باید کار خود 
را توسعه دهیم و باید ایران را خودکفا و غنی کنیم. 
دیدگاه جناب آقای مهندس پارســا به قدری وسیع 
اســت که هیچگاه عالقه به کوچک شــدن ندارد. 
در تمامــی تنگناهای مالی و مشــکالت اقتصادی و 
تحریــم ظالمانه و دیگر اتفاقات روزمره به توســعه 
می اندیشــد و در این زمینه به نتایج خوبی هم رسیده 
اســت. امروزه توقع صنعتگــران، تولیدکنندگان و 
کارآفرینــان از دولت این اســت که توانمندی های 
منحصر به فرد شرکت های داخلی را ببینند و از آنان 
همه جانبه حمایت کنند. هر چند زمزمه هایی به گوش 
رســیده و اعالم کردند شرکتی که بتواند تجهیزاتی 
را بومی ســازی کند، مورد حمایت قــرار می گیرد. 
البتــه باید به این موضوع فکر کرد که هر قطعه ای را 
نمی توان در هر کشوری تولید کرد؛ چرا که ساخت 
بعضی از قطعات به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه 
نیست؛ اما می توان تحریم را به فرصت تبدیل کرد و 
برای به ثمر نشستن صنایع هایتک ریل گذاری کرد. 
ضروریست دولت و دولتمردان در این زمینه همگام 
باشــند، اگر شــرکتی همچون پارس تابلو توانست 
تجهیزاتی را بسازد و جلوی واردات بی رویه بگیرد، 
وزارتخانه های مربوطه باید بدون چون و چرا به توان 
متخصصین داخلی اعتماد کنند و تأئیدیه های الزم را 
صادر نمایند تا آن ها با رغبت بیشتر به تولید بپردازند.

مدیرعامل شرکت پارس تابلو در بخش دیگری 
از گفتگــوی خــود بــا بیان اینکــه در ســال 1390 
تصمیمات جدیدی برای متحول ســازی پارس تابلو 
گرفته شد، سخنان خود را اینگونه مطرح کرد: ما تا 
سال 1390 ســعی کردیم با موضوعات مطرح شده 

پیش برویم و متوجه شــدیم برای بزرگ تر شدن و 
توسعه پیدا کردن، شــاید بازار داخل نتواند اهداف 
شرکت را پوشــش دهد. به همین خاطر برای اینکه 
بتوانیم با برند جدید وارد بازار های خارجی شــویم، 
برند فارســی مــورد اســتقبال دیگر کشــورها قرار 
نمی گیرد. در نتیجه نام و نشان BLUE&P را انتخاب 
کردیــم و این برنــد را به ثبت رســاندیم. صنعتگر 
برجســته اســتان مرکزی گفت: با تبدیل شــدن به 
هلدینگ BLUE&P هم می توانیم بازارهای داخلی 
و هم بازارهای خارجی را پوشــش دهیم؛ چون که 
بازار داخلی این ظرفیت را نداشت تا بتوانیم در سطح 
کشور گسترده فعالیت داشته باشیم. به همین دلیل در 
هلدینگ BLUE&P تخصص گرایی را پیشه کردیم 
و شــرکت پارس تابلو نیز یکی از زیرمجموعه های 
هلدینگ قــرار گرفت تا بتواند در هر حوزه ای وارد 
شود و شــرکت های تخصصی تأسیس کند، نیروی 
انسانی فنی جذب نماید و با ایجاد هسته مرکزی قوی 
بتواند با شدت و حدت وارد بازار شویم. خوشبختانه 
ایــن اتفاق محقــق شــد و در زیرمجموعــه گروه 
BLUE&P، 4 هلدینگ به وجود آمد که می توان به 
هلدینگ بلواندپی مهندســی و توســعه پارس تابلو، 
هلدینگ بلواندپی زیرســاخت، هلدینگ بلواندپی 
صنعت و معدن و هلدینگ بلواندپی کســب و کار 
اشــاره کــرد.  وی ادامــه داد: بــه هر کــدام از این 
هلدینگ هــا مأموریت ویژه ای داده شــد که در چه 
حوزه هایی و به چه شکل پیش بروند. شرکت پارس 
تابلو به عنوان هسته مرکزی و اصلی هلدینگ GC با 
قدمت 40 ســاله و سابقه درخشــان و داشتن قدرت 

مالی باال به عنوان پیمانکار تراز اول معرفی گردید و 
در خــط مقدم قرار گرفت تــا بتواند وارد مناقصات 
شود و پس از تشریفات قانونی، پروژه ها را به دست 
بگیرد و به شــرکت های زیرمجموعــه هلدینگ ها 
واگذار نماید. وی به تشریح هلدینگ ها پرداخت و 
گفت: گــروه BLUE&P به شــماره ثبت 384498 
متشــکل از واحد فنی مهندســی پارس تابلو است. 
هلدینگ بلواندپی زیرساخت به شماره ثبت565410 
  ،MBN متشکل از شرکت های مبنا بهینه سازان نیرو
 ،RUNER پــارس آب نیــرو پویــا، رایــت نیــرو
صنعت سازان انرژی پاسارگاد Sepas، مبنا بادسان 
نیرو، مبنا بهینه ســازان تولید نیــرو TBN، پایا طرح 
پارسیس است. هلدینگ بلواندپی صنعت و معدن به 
شــماره ثبت 565411 متشکل از شرکت های پارس 
تابلــو صنعت، پــارس تابلو توزیع پویا، نواندیشــان 
کلیدگســتر پویا، نوین ابر دانش رسانا، تهران پادنا، 
تجهیزات صنعتی فرانیر، آریانا ســازه پاشــیل است. 
هلدینــگ بلواندپی کســب و کار به شــماره ثبت 
565414 متشکل از شرکت های سودا آریا، آبیسان، 
عصر سرمایه داران پویا، رسانش دیداری بیان، بهشت 
دماوند و سپید رخش دماوند می باشد که هر کدام از 
این شرکت ها قابلیت های خاص خود را دارند. دکتر 
سید غیاث الدین طاهری افزود: بلواندپی زیرساخت 
یــک هلدینــگ پیمانــکاری بین المللی اســت که 
مالکیت مدیریتی 12 شرکت در بخش پیمانکاری را 
عهــده دار بــوده و خدمــات خــود را از طریق این 
شــرکت ها در حوزه های نفــت و گاز، صنایع برق 
)تولید، انتقال و توزیع( و انرژی های تجدیدپذیر، ابنیه 
و ساختمان، راهسازی، آب و سدسازی، فاضالب و 
تصفیه خانه ارائه می دهد. این هلدینگ با هدف رفع 
نیازهای اساسی جوامع و جلب رضایت مشتریان خود 
و با رعایت استانداردهای جهانی با باالترین کیفیت، 
توانســته پروژه های مختلفی را در داخل و خارج از 
کشور با موفقیت به انجام برساند و یا در دست اقدام 
دارد. شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ عمدتاً 
شرکت های معتبر، فعال و دارای رتبه بندی پیمانکاری 
بوده که در بازارهای داخلی و صادرات خدمات فنی 
و مهندســی دارای جایگاه خاصی می باشــند که با 

توســعه بازارهای داخلی و خارجی در کشــورهای 
هدف درصدد آن هستند تا بتوانند سهم بیشتری را در 
اختیار بگیرند. ســکاندار شــرکت پارس تابلو بیان 
داشت: هلدینگ بلواندپی صنعت با هدف ساخت و 
تولیــد تجهیزات و ملزومات صنعت برق کشــور با 
حضور شرکت های تولیدی با سابقه ایجاد گردید؛ با 
توجه به گستردگی برق )تولید، انتقال و توزیع( برنامه 
فاز اول هلدینگ بلواندپی صنعت، افزایش سهم بازار 
در بخش هــای انتقــال و توزیع اســت و در فازهای 
بعدی به حوزه تولید برق نیز ورود پیدا خواهد کرد. 
این هلدینگ در حال حاضر شامل 8 شرکت تولیدی 
می باشــد که در زمینه تولیــد تجهیزات صنعت برق 
فعالیت دارند. صادرکننده برتر استان مرکزی در سال 
1400 بــه توانمندی هــای بلواندپــی کســب و کار 
پرداخت: هلدینگ بلواندپی کســب و کار به عنوان 
یکــی از هلدینگ های گــروه بلواندپی، بنــا بر نیاز 
مجموعه و در راستای خدمت رسانی به صنایع بخش 
خصوصی کشــور، فعالیت خــود را آغاز نمود. این 
هلدینگ به عنوان بازوی خدماتی و تجاری مستقل و 
بــا تمرکز بر خدمــات جامــع، نوآورانه، بــه دنبال 
ارزش آفرینی در ســطوح ملی و بین المللی اســت. 
برنامه ریــزی و ارائه خدمــات بازاریابی و بازرگانی 
بین المللــی، خدمات جامع مدیریتی، برندســازی و 

مدیریت برنــد و خدمــات IT از جمله فعالیت های 
شــرکت های این هلدینگ می باشــد. چنانچه برای 
پیاده ســازی ایــن خدمــات، تکنیک هــا، ابزارها و 
تکنولوژی های نوین به کار گرفته می شوند، هدف و 
چشــم انداز و مأموریــت بلواندپــی کســب و کار 
خدمت رسانی در قالب استانداردهای بین المللی در 
جهت انسجام و یکپارچه سازی سازمانی گام برداشته؛ 
به طــوری کــه بازدهی مطلــوب ســرمایه داری و 
سودآوری پایدار، سرلوحه اهداف این مجموعه قرار 
دارد. تأثیرگذاری مثبت بر فضای کســب و کار به 
منظور دستیابی به توســعه پایدار، از جمله مهمترین 
تعهدات بلواندپی کسب و کار به مشتریان می باشد. 
ایــن هلدینگ مأموریت دارد تــا در جهت رضایت 
مشتریان، بسترهای الزم جهت دستیابی به مناسب ترین 
شــرایط، بهترین کیفیت و باالترین سرعت را برای 
پیشــبُرد پروژه ها تأمین کند. به همین منظور متعهد 
اســت تا با بــه کارگیری ســرمایه انســانی توانمند 
اطالعات جامع و به روز، به تحلیل و جاری  ســازی 
ایده های خالقانه برای دســتیابی به اهداف ذینفعان 
همت نمایــد. عضو کمیته ملی بــرق و الکترونیک 
ایران INEC در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در 5 
الی 6 ســال گذشته به خاطر تحریم، مشکالت مالی 
و... در سطح ملی پروژه  ای تعریف نمی شد. اما امسال 
نیز نســبت به ســال های قبــل پروژه هــای بهتری به 
مجموعه واگذار شد و توانستیم در حوزه برق، نفت 
و گاز و... پروژه هــای خوبی اجــراء کنیم. به خاطر 
دارید که در تابستان امسال، صنایع و بخش خانگی با 
قطعی مکرر برق مواجه بودند. این مشکالت به این 
خاطر به وجود آمد که تأسیسات صنعت برق کهنه 
است و تلفات زیادی دارد و متأسفانه پُست های برق 
برق نشــده اند؛ دوم اینکه دولت نتوانست پنیروگاه 
های  جدیدی احداث کند. به طور کل، کشــور در 
حوزه های تولید بــرق، تلفات زیاد در تأسیســات، 
فرسوده بودن تأسیسات و عدم ساخت نیروگاه های 
جدید با مشــکل مواجه شــد که این عوامل موجب 
گردید در بخش صنعت، قطعی برق داشــته باشیم. 
بنابراین تصمیم گرفتیم فراتر از کشــور و در عرصه 
بین الملل گام برداریم، در حال حاضر در افغانستان، 
پروژه های بســیار خوبی داریم که می توان به پُست 
برق، نیرو و انتقال خط و 2 پروژه سدســازی اشــاره 
کرد . در ارمنســتان نیز با اجراء پروژه خط 400 که 
نزدیک به 350 کیلومتر اســت، 80 درصد پیشرفت 
فیزیکی داریم. در تانزانیا، غنا و ســوریه پروژه های 

متعددی در دســت اقدام داریم. در کشور عراق نیز 
نیروگاه دبیس با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال 
انجام است. با این توضیحات باید این نکته را عنوان 
کنم که در برخی از کشــورها جنگ بود، ولی ما با 
ریســک باال و با تمام توان خود توانستیم پروژه های 
خود را اجراء کنیم و برای کشــور ارزآوری داشته 
باشیم که کمتر شرکتی در زمان جنگ این ریسک 
را می پذیــرد و وارد اجــراء پــروژه می شــود، ولی 
شرکت پارس تابلو بر اساس مأموریت و اهداف خود 
توانست در این عرضه سربلند بیرون آید و همچنان 
پــای کار اســت.  عضو انجمن صنفــی کارفرمایی 
تولیدکنندگان تابلوهای برق کشور در ادامه به اخذ 
رتبه های شــرکت پارس تابلو اشــاره کرد: شرکت 
پارس تابلو با اجراء پروژه های مختلف در بخش های 
نیــرو، آب و انــرژی، حائــز رتبه یــک صالحیت 
پیمانکاری در رشته نیرو )تولید نیرو، پُست، انتقال و 
توزیع نیرو( و آب )سدسازی( و رتبه 3 یا 5 در بخش 
صنعت می باشد و درصدد اخذ رتبه EPC، مشاور و 
گرید یک اســت که انشــاء اهلل در ســال آینده اخذ 

خواهد شد. همانطور که می دانید دریافت رتبه یک، 
نیاز به پایه های بســیار قــوی دارد و مباحث علمی، 
تجربــی، مالی، فنی، نیروی انســانی کارآزموده و... 
مدنظــر قرار می گیرد که بحمــداهلل همه موارد ذکر 
شده در هسته مرکزی شرکت پارس تابلو نهفته است 
کــه موفق به گرید یک شــده اســت و بــه راحتی 
می تواند در مناقصات ملی و بین المللی شرکت کند. 
به عنوان نمونه هم اینک پُست انتقال 400 کیلوولت 
الیگودرز توسط پارس تابلو در دست اجراء است و 
در مناقصات دیگر مانند زنجان، خوزســتان، خمین 
و... شــرکت کردیــم که نتیجه آن بــه زودی اعالم 
خواهد شــد.  عضو ســندیکای صنعت بــرق ایران 
دستاوردها و افتخارات گروه BLUE&P را اینگونه 
بیــان کرد: تعهد ما به تعالی و خلــق ارزش با هدف 
ارتقاء ســطح کیفــی پروژه ها و خدمــات، منجر به 
کسب افتخارات و دستاوردهای بسیاری شده است. 
در همین راستا بر آن شدیم تا با دریافت گواهینامه های 
معتبر در حوزه کســب و کار، اجراء پروژه ها، تولید 
محصوالت و ارائه خدمات در مسیر برخورداری از 
باالترین سطح استانداردهای ملی و افتخارات جهانی 
گام برداریــم. از این رو گــروه بلواندپی دارای رتبه 
153 رتبه بندی ENR در میان 250 شرکت پیمانکار 
بین المللی سال 2021، رتبه 148 در بین 500 شرکت 
برتــر ایــران در ســال 1399، صالحیــت رتبه یک 
پیمانــکاری در نیرو ســال 1399، رتبــه R&D برتر 
کشور در سال های 83 و 81 است. همچنین دریافت 
تندیس زرین صادرکننده نمونه کشور در سال های 
98 و 99، واحد نمونه صنعتی کشور در سال 1381 و 
واحد نمونه صنعتی استان در سال 1383، صادرکننده 
نمونه خدمات فنی مهندســی کشــور در ســال 99، 
صادرکننده نمونه خدمات فنی مهندســی اســتان و 
کشــور در ســال های 98 و 99، واحد نمونه صنعتی 
اســتان در سال های 93 و 98، واحد نمونه صنعتی در 
ســال های 81، 83 و 92، کارآفریــن برتر ســال 92، 
گروه کار نمونه استان سال 89، واحد صادراتی نمونه 
ســال 71 و... از جمله افتخارات شــرکت به حساب 
می آید.  دکتر سید غیاث الدین طاهری تصریح کرد: 
پــارس تابلــو ایــن قابلیت را داشــت که بــه عنوان 
صادرکننده کشوری در ســال 1400 انتخاب شود، 
ولی جنگ طالبان در افغانســتان، برنامه های از پیش 
تعیین شده شــرکت را به هم ریخت، اما برای اینکه 
بتوانیم صــادرات خدمات فنی مهندســی را ارتقاء 
دهیم، حضور در کشــورهای همسایه را در اولویت 
قرار دادیم و کشورهای CTS ، را به بازار خود اضافه 
نمودیم. در کشــورهای دورتر نیز توافق نامه هایی به 
امضاء رســیده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و در 
سیاست های کالن شــرکت )10 ساله(  هلدینگ و 

هســته مرکزی پارس تابلو لحاظ شده که انشاء اهلل به 
آن هدف دست خواهیم یافت.  دکتر طاهری گفت: 
یکی از مهمترین اهــداف نهایی گروه بلواندپی این 
اســت که جزو 100 شرکت برتر دنیا معرفی گردد؛ 
این در حالی اســت که شرکت پارس تابلو در سال 
مالی 1399 با کســب رتبه 158 از بین 500 شرکت 
برتر کشور از نظر شاخص فروش، رتبه 8 شرکت های 
برتر پیمانکاری، رتبه 4 صادراتی در بین 100 شرکت 
دوم و رتبه 3 بیشــترین ارتقاء نسبت به سال قبل را به 
خود اختصاص داده است. از این رو گروه بلواندپی 
در سال گذشته موفق شده در فهرست 250 پیمانکار 
 ENR Top بین المللی قرار گیرد. این رتبه بندی که
 ENR 250 نــام دارد، هــر ســاله توســط مجلــه
Engineering News Record منتشر می گردد 
و مرجع اصلــی رتبه بنــدی پیمانــکاران در صنایع 
مختلف احداث می باشــد. گروه بلواندپی به عنوان 

تنها هلدینگ ایرانی فهرســت، مفتخر به کسب رتبه 
153 در میان 250 شــرکت برتر پیمانکار از سراسر 
جهان گردیده اســت. بی شک کســب این افتخار، 
موجبات اعتالء نام صادرات خدمات فنی مهندسی 
کشــورمان را بیش از پیش فراهم می آورد. به همین 
دلیل درصددیم بر اساس مأموریتی که برای شرکت 
تعریف شــده اســت، بتوانیــم از بین 250 شــرکت 
پیمانکار برتــر دنیا رتبه 100 را بــه خود اختصاص 
دهیم. صنعتگر نمونه استان مرکزی در پاسخ به سؤال 
خبرنگار صبــح امید که چه پروژه هایی در دســت 
اجراء دارید، گفت: لیست پروژه های اجراء شده در 
داخل و خارج از کشور بسیار زیاد است، اما هم اینک 
حدود 20 پروژه فعال در داخل و حدود 10 پروژه در 
خارج از کشور مانند ارمنستان، افغانستان، عراق و... 
در دست اقدام داریم. مدیرعامل شرکت پارس تابلو 
درباره اشتغال زایی گروه BLUE&P ابراز کرد: یکی 
از مهمترین اهداف گروه BLUE&P ایجاد اشتغال 
 BLUE&P پایدار و کار جهادی بوده اســت. گروه
توانسته به سهم خود به طور مستقیم برای حدود 400 
نفر و غیرمستقیم برای حدود 4 الی 5 هزار نفر شغل به 
وجــود آورد که اگر روند کســب و کار در جامعه 
افزایش یابد، طبیعتاً اشــتغال مجموعه بیشتر خواهد 
شد. وی در خصوص بازدید مسئولین سخنان خود را 
اینگونه برشــمرد و افزود: در سال 1364 وزیر وقت 
صنایع و هیئت همراه از شــرکت پارس تابلو بازدید 
نمودند و از آن سال به بعد، همه ساله میزبان مدیران 
استانی و کشوری بوده ایم.  صادرکننده نمونه استان 
مرکزی در سال 1400 در خصوص دغدغه ها سخنان 
خود را اینگونه بیان کرد: به نظر بنده اگر کسی عاشق 
تولید و دردســر است، باید به ســمت تولید برود و 
کســی کــه می خواهد به دنبــال پول کالن باشــد، 
ساده ترین راه آن داللی و واسطه گری است که هیچ 
دغدغه ای ندارد. خوشــبختانه ما وارد ســنگر تولید 
شــدیم و این جســارت را داشــتیم تا با مشکالت و 
معضــالت مبارزه کنیــم. امــروزه تولیدکنندگان با 
مشکالت مالی، بانک ها، نیروی انسانی، تأمین مواد 
اولیــه، مجوزهــا، مالیات، بیمــه تأمیــن اجتماعی، 
گمرک، بخشــنامه های متعدد و... دست و پنجه نرم 
می کنند و تمامی ریســک های بیرونــی و درونی را 
پذیرفته اند تا بتوانند در رونق تولید ملی، تحقق اقتصاد 
مقاومتــی، کاهــش مشــکالت اجتماعــی جامعه، 
کارآفرینــی، پویایی اقتصاد و... اثرگذار باشــند. اما 
متأسفانه باید گفت که ریل گذاری درستی در کشور 
انجام نشــده و هرچقدر تالش می کنیم، نمی توانیم 
مشکالت را پشــت ســر بگذاریم. اگر می خواهیم 
کشور مثل سایر کشورهای توسعه یافته رو به جلو و 
پیشرفت هدایت شــود، باید مجلس با وضع قوانین، 
ریل گذاری درستی انجام دهد. اگر این رویه محقق 
شود، نه اینکه فقط مشکالت تولید برطرف خواهد 
شــد، بلکه بخش اعظمی از مشکالت جامعه مرتفع 

شــود. بانک ها بعضــاً تصمیــم می گیرنــد جلوی 
تسهیالت گرفته شود، اما این تصمیم نباید به بخش 
تولید لطمه وارد کند. تصمیمــی که به تولید ضربه 
بزند، مانع پیشرفت کشور است و دولتمردان باید به 
این مهم، توجه ویژه داشته باشند که تصمیمات گرفته 
شــده، موجب رونق تولید شود، نه کاهش تولید. به 
نظر می رسد دولت سیزدهم می بایست با برنامه ریزی 
درســت، مســیر رونق تولید را فراهم سازد و از ارائه 
تسهیالت و تزریق سرمایه در گردش، دریغ ننماید. 
ارائه تســهیالت با بهره 18 درصد که عماًل باالی 25 
درصد محاسبه می شود، در تولید توجیه پذیر نیست. 
تولیدکننده نیازمند تسهیالت کم بهره و با تنفس است 
تا بتوانــد مجموعه خود را اداره کنــد. اگر اینگونه 

حمایت ها صــورت پذیرد، تولیــد می تواند به مرز 
پایداری برســد. در همین بخش نکتــه ای را یادآور 
می شــوم که ژاپن از کجا شروع کرد و چطور شد؛ 
ژاپن از قرن نوزدهم شــروع کــرد. آن موقع میجی 
امپراتور ژاپن بود و دقیقــاً مصادف بود با امیرکبیر. 
امــروزه می بینیم که ژاپنی ها در کــدام جایگاه قرار 
دارند و ما در کجا هستیم. به روایتی گفته اند روزی 
که ژاپنی ها اســتارت زده انــد، ایران یک پله جلوتر 
بوده اســت. اکنون ژاپن به لحــاظ اقتصادی جزو 5 
کشور اول دنیاست و ایران از نظر اقتصادی رتبه 51 
است. این همان ریل گذاری است که باید به درستی 
انجام شــود.  عضو ســندیکای صنعت برق ایران در 
خصــوص اخذ تســهیالت افــزود: بی شــک همه 
شــرکت ها بــه صورت مدام و پیوســته تســهیالت 
گرفته اند و یا تسهیالت نیاز دارند که معموالً وام های 
بانکــی می بایســت 6 ماهه یــا نهایت یک ســاله و 
شرکت هایی که دانش بنیان هستند، 2 یا 3 ساله باید با 
بانک عامل تسویه کنند. همیشه یک بخش سرمایه 
شــرکت از طریق بانک تأمین می شود و این بانک 
است که باید از شرکت ها و تولیدکنندگان حمایت 
کنــد تا چرخ اقتصاد به خوبی بچرخد.  عضو هیئت 
مدیره شرکت دانش بنیان نواندیشان کلیدگستر پویا 
در خصوص تأســیس این مجموعه گفت: شرکت 
نواندیشان کلیدگستر پویا بر اساس تخصص گرایی 
گــروه BLUE&P زیر مجموعه هلدینگ بلواندپی 
صنعت پایه گذاری شــد و در ســال 1399 تأسیس 
گردیــد. ایــن شــرکت بــا هــدف تولید یکــی از 
حساس ترین تجهیزات صنعت برق، بریکرهای فشار 
متوسط و قوی AIS  و GIS و با جذب نیروهای تماماً 
متخصــص داخلــی بــا بهره گیــری از فــن آوری 
شــرکت های تراز اول دنیا و تالش مســتمر با ارتقاء 
توانمندی های منحصر به فرد خود، تالش می کند تا 
خود را به عنوان تولیدکننده این محصول استراتژیک 
در ایران، معرفی نماید. شرکت نواندیشان کلیدگستر 
پویا در بهمن ماه ســال جاری موفق به کسب عنوان 
دانش بنیــان از معاونت علمی و فن آوری ریاســت 
جمهوری شده است و دارای گواهینامه تایپ تست 
از آزمایشگاه اپیل، دارای پروانه تحقیق و توسعه و با 
یکپارچــه  مدیریــت  سیســتم  اســتقرار 
راه انــدازی  و   ISO9001,14001,45001
آزمایشگاه فشــار قوی می باشد که در سال 1400 به 
عنوان مرکز برتر تحقیق و توســعه اســتان مرکزی 
انتخاب شــده است. سال 1401 ســال جهش تولید 
شرکت دانش بنیان نواندیشان کلیدگستر پویا خواهد 
بــود.  دکتر ســید غیاث الدین طاهــری مدیرعامل 
شرکت پارس تابلو در خصوص ظرفیت های صنعتی 
اســتان مرکزی اذعان کرد: اســتان مرکزی یکی از 
اســتان های پیشــرو و از مهمترین قطب های صنعتی 
کشور است، اما آنگونه باید و شاید نتوانسته توسعه 
صنعتی داشته باشــد. بنده به شخصه شناختی که از 
ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه اســتان دارم، از 100 
امتیــاز، 60 امتیاز به اســتان می دهم؛ زیرا صنعتگران 
پیشکسوت و کارآفرینان مطرح استان در سطح ملی 
به خوبی مطرح نشــدند و آن انتظــاری که به لحاظ 
حمایت باید انجام شود، صورت نگرفته است. امید 
است مقام عالی دولت در استان مرکزی جناب آقای 
دکتر مخلص االئمه و معاونین ایشان و همچنین جناب 
آقای مهندس جودکی سرپرســت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان مرکزی تدابیری بیندیشند تا 
صنعتگران واقعی بتوانند در سنگر تولید و شکوفایی 
اقتصاد کشور، اثربخش باشند. پیشنهاد بنده این است 
که در استان، صندوق حمایت از تولید تشکیل شود 
و هر شرکت تولیدکننده ای که به لحاظ اقتصادی با 
مشــکل مواجه شــد، بتواند از طریق صندوق، مورد 
حمایت مالی قرار بگیرد و تمامی دستگاه های دولتی 
در خدمت تولید باشند و شرکت ها هم حاضر هستند، 
نیم درصد و یا یک درصد از سود خود را به صندوق 
بدهند تا صندوق شــکل بگیرد. ایشان در خصوص 
پرداخت های شــرکت افزودند: خدا را شاکریم در 
پرداخت های شــرکت هیچ معوقه ای نداریم. نیروی 
انسانی را ســرمایه اصلی شــرکت می دانیم و سعی 
کردیم در پرداخت حقــوق به موقع عمل کنیم. در 
پرداخت مالیات تکلیفی، مالیــات بر ارزش افزوده، 
بیمه و... معوقه نداریم، در نتیجه شرکت پارس تابلو 
را می توان در پرداخت ها، خوش نام و خوش حساب 
دانست. دکتر طاهری در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر 
از یکایک مسئولین دلســوز نظام مقدس جمهوری 
اســالمی علی الخصوص مدیران و مســئوالن استان 
مرکزی اعــم از اســتاندار محترم مرکــزی، معاون 
هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری، سرپرســت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و فرماندار شهرستان 
ســاوه، ســخنان خود را اینگونه مطرح کــرد: الزم 
می دانم از تریبون صبح امید از جناب آقایان مهندس 
محمد پارسا بنیانگذار و مؤسس شرکت پارس تابلو، 
مهندس پوریا پارسا مدیرعامل گروه BLUE&P و 
خانواده بزرگ پارس تابلو و هلدینگ بلواندپی که 
شــبانه روز برای پیشــبُرد اهداف مجموعه، صادقانه 
تالش می نمایند، سپا سگزاری  کنم و انتظار خود را از 
جناب آقای جودکی سرپرست سازمان صمت استان 
اعالم می دارم؛ ایشــان فردی با ســابقه و از خانواده 
صنعــت، معــدن و تجارت هســتند و بــه خوبی با 
ظرفیت های بالقوه صنعتی استان و نیازهای صنعتگران 
و مشکالت تولیدکنندگان مشــرف می باشند. امید 
اســت بین ادارات، صنایع و بانک ها ارتباط نزدیکی 

برقــرار کنند؛ زیرا تعامل ســازنده می تواند توســعه 
صنعتی اســتان را به ارمغــان آورد. همچنین صدور 
مجوزها را کاماًل الکترونیک نمایند. اگرچه بعضاً در 
برقراری اینترنت، خأل وجود دارد، ولی این بســتر و 
زیرساخت می تواند به تولیدکننده انگیزه ایجاد کند تا 
با رغبت بیشــتر و بهتر از گذشــته در راستای اعتالء 

ایران سربلند تالش نماید.

دکتر سید غیاث الدین طاهری سکاندار شرکت پارس تابلو در گفتگو با صبح امید خبر داد: 
کسبعنوانصادرکنندهنمونهسال1400،برگزرینیدیگردرکتابافتخاراتشرکتپارستابلووگروهبلواندپی

یکی از مهمترین اهداف نهایی گروه بلواندپی این است که جزو 100 شرکت برتر دنیا معرفی گردد

گروه بلواندپی تنها هلدینگ 
ایرانی مفتخر به کسب رتبه 

153 در میان 250 شرکت برتر 
پیمانکاران جهان

مجلس برای آینده کشور 
ریل گذاری کند 

صادرات خدمات فنی و 
مهندسی شرکت پارس تابلو در 

سال 1400

ضرورت تشکیل صندوق حمایت 
از تولید در استان مرکزی

تمامی بانک ها و دستگاه های 
دولتی، خود را در کنار تولید 

ببینند

تولیدکنندگان نیازمند تسهیالت 
کم  بهره و با تنفس هستند و 

تسهیالت با بهره 18 درصد در 
تولید توجیه پذیر نیست
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سال هفدهم  8 صفحه

چهار شنبه  24 فروردین ماه  1401 گزارش

خبر

از  تجلیــل  آئیــن  پنجمیــن  و  بیســت 
صادرکننــدگان نمونه اســتان مرکــزی که 26 
اســفند مــاه 1400 در ســالن جلســات غدیــر 
اســتانداری مرکزی و با حضــور آقایان دکتر 
فرزاد مخلص االئمه اســتاندار اســتان مرکزی، 
حسن میرزاخانی سرپرست معاونت هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری، محمدحسن آصفری 
نماینده مــردم شهرســتان های اراک، کمیجان 
و خنداب در مجلس شــورای اســالمی، علی 
جودکــی سرپرســت ســازمان صمــت، ناصر 
بیگی رئیــس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشاورزی اراک، مدیران دستگاه های اجرائی 
و جمعــی از تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
برگزار شــد. در ایــن آئیــن از صادرکنندگان 
نمونه اســتان مرکــزی در ســال 1400 تجلیل 
شــد و تندیس صادرات به همراه لوح ســپاس 
به جناب آقای مهندس رضــا قاری مدیرعامل 
محترم شــرکت دانش بنیان اکســیر پویان تعلق 
گرفت. کسب عنوان صادرکننده نمونه در سال 
1400 برگ زرین دیگر در کارنامه پر افتخار و 

درخشان اکسیر پویان رقم خورد. 
در ایــن مراســم اســتاندار مرکزی ضمن 
تجلیل از تالش هــا و فعالیت های ارزنده تمامی 
صادرکنندگان نمونه استان مرکزی، طی سخنانی 
عنوان داشت: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
شده و شــرایط قانون بودجه سال 1401، تحقق 
رشد اقتصادی 8 درصدی کشور در سال آینده 
محیا اســت و سهم اســتان برای تحقق رشد 8 
درصدی اقتصادی کشــور، 7/2 درصد بوده و 
تحقق این مهم نیازمند تالش و کوشش فعاالن 
بخش خصوصی و بخش دولتی در حوزه های 
مختلف صنعتی، کشاورزی، تجارت و خدمات 

است.
دکتــر مخلص االئمــه یادآور شــد: روند 
فروش نفت در کشــور روند پرشــتاب و رو به 
رشد داشته و پیش بینی می شود کشور در زمینه 
فروش نفت نیمه ســال آینده به شرایط پیش از 
تحریم ها بازگشــته و درآمدهای کشور در این 

حوزه عادی شود.
در ادامــه مهندس رضا قــاری مدیرعامل 
محتــرم شــرکت دانش بنیــان اکســیر پویــان 
ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات آقایان دکتر 
مخلص االئمه اســتاندار محترم استان مرکزی، 
دکتر آصفری نماینده محترم مردم شهرستان های 
اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شــورای 
اســالمی، دکتــر بیگی ریاســت محتــرم اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اراک، 
مهنــدس میرزاخانی معاون محتــرم هماهنگی 
امور اقتصــادی اســتانداری و تبریک انتصاب 
جناب آقای مهندس جودکی سرپرست محترم 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی 
گفت: حقیقتاً در شأن صادرات، تولید و اهمیت 
آن نیســت که بعد از سال ها، هنوز برای تجلیل 
از صادرکنندگان برنامه منظم و منسجم نداشته 
باشیم و زمانی را برای خالی نبودن عریضه و آن 
هم در روزهای پایانی ســال یا بعد از چهارشنبه 
ســوری و شب عید با همه مشکالت، دغدغه ها 
و ذیغ وقت، به منظور تجلیل از صادرکنندگان 

جلسه ای تشکیل شود. 
مهندس قــاری صادرکننده نمونه اســتان 
مرکــزی در ســال 1400 در بخــش دیگــری 
از ســخنان خود اظهار داشــت: پیشــنهاد بنده 
به دســت اندرکاران برگزاری آئیــن تجلیل از 
صادرکنندگان اســتان اعم از اســتاندار محترم، 
ریاست سازمان صمت و ریاست اتاق بازرگانی 
این اســت که منتظر تقویم آن روز در سال های 

آتی نباشــیم؛ چرا که چشم به هم زدیم آن روز 
فرا رســیده است. ما در اســتان روز فرخنده ای 
با نــام صــدارت امیرکبیر بزرگمرد توســعه و 
پیشرفت ایران داریم و این پیشنهاد حقیر از سوی 
صادرکنندگان در این جلسه اعالم می گردد تا 
انشاء اهلل دست اندرکاران، بتوانند از سال 1401 در 
این روز فرخنده آئین تجلیل از صادرکنندگان را 
همراه با جشن سالروز صدارت امیرکبیر برگزار 

کنند. 
پیشکســوت صنعت اســتان مرکــزی در 
ارتباط با مسائل، مشکالت و گرفتاری هایی که 
صادرکنندگان دارند، گفــت: این دغدغه ها و 
گرفتاری ها قطع به یقین بر کسی پوشیده نیست 
و الزم می دانم نکاتی را درباره قرارداد 25 ساله 
چین که در این روزها رایج است، بیان کنم؛ چرا 
که دفتر معاون اول رئیس جمهور جناب آقای 
دکتر مخبر هم به جد مشغول این موضوع هستند 
تا جذب سرمایه گذاری را تسریع ببخشند. امید 
اســت بعد از برجام زمینه مساعدی برای جذب 
سرمایه گذاری در کشور داشته باشیم. امیدواریم 
جناب آقای جودکی سرپرست سازمان صمت 
و مجموعه اقتصادی استان به این مهم بپردازند 
تا فرصتی که برای اســتان پیش می آید، توسعه 
یابد؛ به مثابه چینی ها که در ســال 1979 معمار 
بزرگ چین به توسعه کشــورش پرداخت. آن 
هم در زمانی بــود که چین در فقر و فالکت به 
سر می بُرد و اکنون وضعیت اقتصادی چین قابل 
قیاس با ایران نیست و ما هیچ راهی جز پرداختن 
به صادرات و جذب سرمایه گذار با هدف توسعه 
صادرات نداریم. امروزه شکوفایی که در چین 
می بینیم، از دســتوراتی اســت کــه در آن روز 

صادر شد و توسعه اقتصادی چین شکل گرفت. 
بخش زیادی از این موارد برمی گردد به شاکله 
نظام و کشور و از حوزه اختیارات آقای استاندار 
و نماینــدگان مجلس خارج اســت، اما قطع به 
یقین ما از زحمات بی بدیل و نگاه تیزبین جناب 
آقای دکتر آصفری در تنظیم بودجه بی نهایت 
سپاسگزاریم؛ واقعاً می دانم که در همین اندک 
هم بســیار مفید و مؤثر بوده اند. امیدوارم همین 
فرامینی که معمار بزرگ چین برای کشور خود 
انجام داد، ما هم درس گرفته باشــیم و تأســی 

کنیم.
سکاندار شرکت دانش بنیان اکسیر پویان 
در ادامه ســخنان خــود بیان داشــت: موضوع 
زیرساخت های استان یکی از محورهای اصلی 
دســتورات اســت. گمرک اســتان با مدیریت 
جناب آقای مهندس حسینی و همکاران خدوم 
ایشان اداره می گردد که واقعاً در مضیقه هستند. 
بخش صادرات نیاز به ابزار و فضا دارد و جناب 
آقای مهندس حسینی و همکارانشان شبانه روز 
در این زمینه با کمترین ابزار و امکانات تالش و 
ایثار می کنند و از ظرفیت ها و پتانسیل شرکت ها 

بهره مند می شوند. 
وی تصریح کرد: از زحمات و نگاه مدبرانه 
جناب آقای مهندس میرزاخانی معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری مرکزی ممنون هستم، 
ایشــان کمتر از 24 ســاعت وارد عمل شــدند 
و به مشــکل و مســأله صادرات یک شــرکت 
پرداختند و مســیر را هموار نمودند تا صادرات 
به نحو احســن انجام شود. اعتقاد ما بر این است 
که این نوع مشــکالت برای همه شــرکت ها و 
صادرکنندگان جاری و ساری است. از استاندار 

محترم خواهشمندم و امیدوارم با تحلیل و تجزیه 
این خواهش با اقبال مواجه شــویم و در ســال 
جاری بــه دریچه بزرگ و خوبی دســت یابیم 
و انشاء اهلل جشــن یک میلیارد دالری را که دو 
سال به همراه خود داریم را در آینده نزدیک دو 

میلیارد دالری را همراه کنیم.
مهندس رضا قاری درباره کارگروه توسعه 
صادرات اســتان، سخنان خود را اینگونه مطرح 
کرد: کارگروه توسعه صادرات در استان وجود 
دارد که بدون حضور نمایندگان صادرکنندگان 
اســت. یا کارگروهی مختــص صادرکنندگان  
تشکیل شود، اگر می خواهیم و باور داریم نگاه 
صــادرات محــور را، باید به ایــن امر مهم فضا 
دهیم و حرف صادرکنندگان را بشــنویم. اگر 
کارگروه مختص صادرکنندگان  شکل بگیرد، 
مطمئن هستم برکات بســیار زیادی برای تمام 
صادرکنندگان و حتی تولیدکنندگانی که با نگاه 

صادرات  محور به تولید می پردازند، دارد. 
وی در خاتمــه از زحمات همه مســئولین 
نظام مقدس جمهوری اسالمی به ویژه مسئولین 
استان مرکزی تقدیر کرد و آرزوی سالمتی را 

برای همگان خواستار شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در 
مجلس شورای اسالمی نیز در این آیین گفت: 
براســاس مصوبه ای در خانه ملت، مقرر شد که 
در سال آینده صنوف و تولیدکنندگانی که از تا 
یک میلیارد ریال درآمدزایی در عملکرد خود 
داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف شوند و 
آنان که به دلیل شــیوع بیمــاری کرونا متحمل 
خســارت و زیان شده اند نیز از 10 تا 15 درصد 

معافیت مالیاتی برخوردار گردند.

حسن آصفری همچنین با بیان اینکه برخی 
تبصره ها که در ســال جاری بــرای حمایت از 
جهش تولیــد در ســال جاری در نظــر گرفته 
شــد، در ســال 1401 نیز ادامه خواهد یافت؛ از 
اختصاص 200 هزار میلیارد ریال در بودجه سال 
آتی جهت اعطای تسهیالت جهش تولید خبر 

داد.
او همچنین ابراز داشــت: عالوه بر این، از 
برنامه های ســال آینده، تشکیل صندوق توسعه 
عدالت در بودجه به ریاســت استاندار است که 
برای سال نخســت 20 هزار میلیارد ریال به این 

صندوق واریز می شود.
آصفری توضیــح داد: مالیــات بر ارزش 
افزوده به این صندوق واریز می شود تا استاندار 
بتواند به منظور رونق بخشــی به جهش تولید از 

آن استفاده نماید.
رئیس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی اراک افزود: صادرکنندگان باید از 
ویژگی های فردی برخوردار باشند که آن ها را 

در پیشبرد اهداف صادراتی یاری رساند.
ناصر بیگی ابراز داشت: تجربه و مهارت، 
تحصیــالت آکادمیک، روابــط  عمومی باال و 
اطالعات در زمینه بازاریابی و شناخت بازارهای 
هــدف در کنــار تــوان بازاریابــی می تواند به 
تولیدکننده ای که به دنبال یافتن و تقویت سهم 
خود در بازارهای هدف خارجی اســت کمک 

شایانی نماید.
او اظهار داشــت: به نظر می رسد اکثریت 
قریب به اتفاق فعاالن بخش خصوصی اســتان 
که در صادرات حرفی برای گفتن دارند از این 

خصیصه ها کمابیش بهره مند هستند.

مهندس رضا قاری مدیرعامل شرکت دانش بنیان اکسیر پویان و صادرکننده نمونه استان در سال 1400 در بیست و پنجمین آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان مرکزی تأکید کرد:

ضرورتتشکیلکارگروهمختصصادرکنندگان
جشن صادرکنندگان همزمان با سالروز صدرات امیرکبیر برگزارگردد

شرکت دانش بنیان اکسیر پویان تندیس صادرکنندگان 1400 را از آن خود کرد

بهره برداری سالیانه بیش از 100هزارتن 
از تقطیر و تولید هیدروکربن های 

سنگین و سبک در اکسیر پویان

رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی به مناســبت آغاز سال 
1401 هجری شمسی، با تبریک عید نوروز و ایام والدت خورشید 
فروزان عالم وجود، حضرت بقیةاهلل االعظم)عج( به ملت بزرگ 
ایران و همــه ملت های همدل، و با تبریک ویــژه به خانواده های 
معظم شهیدان و همچنین جانبازان، ایثارگران و خدمتگزاران ملت 
در میدان های مختلِف علم، سالمت، امنیت و مقاومت، سال جدید 

را سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سال 1400 را نیز همچون سالهای 
دیگر ســالی توأم با فرازها و فرودها برشمردند و گفتند: انتخابات 
مهــم و بزرگ ریاســت جمهوری یکــی از مهمتریــن فرازها و 
شــیرینی های ســال قبل بود که مردم با وجود خطر شدید بیماری 
همه گیر کرونا، با شرکت در انتخابات، دولتی تازه نفس را به میدان 
آوردند که بر اســاس نشــانه های موجود، دولتی مردمی و دارای 
ریــل جداگانه از دولت محترم قبل اســت و امیدهایی را در مردم 

زنده کرده است.
ایشان مقابله جدی با کرونا و کاهش قابل توجه تلفات در اثر 
تأمین واکسن برای همگان را از دیگر فرازهای سال 1400 خواندند 
و در بیان نقطه اوج دیگری از حوادث این سال خاطرنشان کردند: 
در بخش هــای مختلف علم و فناوری از تولید چند نوع واکســن 

معتبر تا پرتاب ماهواره، کارهای بزرگی انجام شد.
رهبر انقالب، اعتراف آمریکایی ها به شکست خفت بار آنها 
در فشــار حداکثری علیه ایران را از دیگر شیرینی های سال 1400 
در عرصه جهانی دانســتند و افزودند: ایستادگی مردم موجب این 

پیروزی شد و در واقع این ملت ایران بود که پیروز شد.
ایشــان در بیان پیام حوادث متعددی که در ســال 1400 در 
نقــاط دیگر جهــان رخ داد، تأکید کردند: ایــن حوادث همگی 

درستِی راه ملت ایران در مقابل استکبار را نشان داد.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای »تنگِی معیشــت مردم، مســئله 
گرانی هــا و تــورم« را تلخ ترین موضوع ســال 1400 دانســتند و 
افزودند: مشــکالت اقتصادی عالج پذیر است و حتماً باید عالج 
شود البته عجله و توقع رفع دفعی آنها واقع بینانه نیست اما امیدواریم 
بخشــی از آنها در سال جدید که سال اول قرِن 15 هجری شمسی 

است، برطرف شود.
ایشــان در ادامه هدف از تعیین شعار ســال را جهت دهی به 
حرکت مسئوالن دســتگاهها و آحاد مردم دانستند و افزودند: در 
بعضی از سالها متناسب با شعار سال توفیقات خوبی به دست آمد 
اما در بعضی ســالها نیز کم کاری هایی وجود داشت. البته در سال 
1400 که ســال »تولید؛ پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« بود، کارهای 

خوبی انجام شد که باید ادامه پیدا کند.
رهبر انقالب در بیان علت تمرکز بر مسئله تولید در سالهای 
اخیر، گفتند: تولید، کلید حل مشــکالت اقتصــادی و راه اصلی 
عبور از دشواری های اقتصادی است، ضمن اینکه رشد اقتصادی، 
افزایش اشــتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه 
عمومی و همچنین افزایش اعتمــاد به نفس و عزت ملی در گرو 
رونق و رواِج اکسیری به نام تولید ملی است که تکیه بر آن در این 

سالها تأثیرهای خوبی نیز داشته است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: امســال نیز همچنان بر 
مســئله تولید تأکید می کنم، البته بر الیه و چهره جدیدی از تولید 

یعنی تولیِد »دانش بنیان« و »اشتغال آفرین«.
ایشــان معیار قرار دادن تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین را 
موجب حرکت رو به جلو و محســوس در همه اهداف اقتصادی 
دانســتند و افزودند: بنابراین شــعار ســال 1401 عبارت اســت از 

»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«.
رهبر انقالب با تأکید بر توصیه ســال قبل خود مبنی بر اکتفا 
نکردن به کارهای سطحی همچون درج نام سال بر تابلوی خیابان ها 
و یا بر روی سربرگ دستگاهها، گفتند: تحقق شعار امسال نیاز به 
سیاســتگذاری دارد البته با تحرکی کــه از رئیس جمهور محترم 
وهمکاران شــان مشاهده می شود، ان شــاءاهلل این شعار روی زمین 

نخواهد ماند اما هر چه بیشتر کار و تالش شود بهتر خواهد بود.

نشستهماهنگیزنجیرهتامینمالی
درسازمانصنعتمعدنوتجارتاستانبرگزارشد

نشســت هماهنگی زنجیــره تامین مالی در ســازمان صنعت 
معدن وتجارت استان برگزار با حضور اعضا بررسی و بر موضوع 
اســتعالم فاکتورهای الکترونیکی تاکید شــد.  به گزارش روابط 
عمومــی اداره کل صنعت، معدن و تجارت اســتان مرکزی ،در 
این جلســه که به ریاســت معاون امورصنایع برگزارشد به تشریح 
و تدوین دســتورالعمل زنجیره تامین مالی پرداخته شد. لهراسبی 
در ادامه گفت:در این جلســه نماینــده بانک های عامل و نماینده 
معاونت امور اقتصادی اســتانداری مرکزی حضور داشتند برنامه 
تامین مالی تشــریح و بر موضوع استعالم فاکتورهای الکترونیکی 
تاکید شــد. در این جلسه حاضرین در جلسه نقطه نظرات خویش 

را در موضوعات مطرح شده عنوان نمودند.

رهبر انقالب اسالمی سال 1۴01 را سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری کردند؛
تولیددانشبنیانواشتغالآفرین
موجبپیشرفتمحسوسدرهمه

اهدافاقتصادیخواهدبود
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سال هفدهم  8 صفحه
گزارش

بیست و پنجمین آئین تجلیل از صادرکنندگان 
نمونه استان مرکزی که 26 اسفند ماه 1400 در سالن 
جلسات غدیر استانداری مرکزی و با حضور آقایان 
دکتر فرزاد مخلص االئمه اســتاندار اســتان مرکزی، 
حســن میرزاخانی سرپرســت معاونــت هماهنگی 
امــور اقتصادی اســتانداری، محمدحســن آصفری 
نماینــده مــردم شهرســتان های اراک، کمیجــان و 
خنداب در مجلس شــورای اسالمی، علی جودکی 
سرپرســت ســازمان صمت، ناصر بیگی رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، مدیران 
دســتگاه های اجرائــی و جمعــی از تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان برگــزار شــد. در ایــن آئیــن از 
صادرکنندگان نمونه اســتان مرکزی در سال 1400 
تجلیل شد و تندیس صادرات به همراه لوح سپاس به 
جناب آقای مهندس محمد مهدی جمال  زاده نائب 
رئیس و عضو هیئت مدیره شــرکت مهندسی شایان 
برق تعلق گرفت. کسب عنوان صادرکننده نمونه در 
سال 1400 برگ زرین دیگر در کارنامه پر افتخار و 
درخشان گروه صنعتی شایان برق رقم خورد. گروه 
صنعتی شایان برق با مدیریت آقایان مهندس مرتضی 
بدیعی رئیــس و عضو هیئت مدیره، مهندس محمد 
بیرانونــد مدیرعامل و عضو هیئــت مدیره، مهندس 
محمد مهدی جمال  زاده نائب رئیس و عضو هیئت 
مدیره اداره می گردد. برای معرفی و آشنایی بیشتر با 
توانمندی ها و پتانسیل های خاص گروه صنعتی شایان 

برق مطالب ذیل تقدیم خوانندگان می گردد.
 تاریخچه

گروه صنعتی شایان برق در سال 1372 به منظور 
طراحی و تولید محصوالت الکتریکی و الکترونیکی 
در شهرک صنعتی شماره 3 اراک )خیرآباد( تأسیس 
گردید. ســپس در ســال 1379 با تغییــر در ترکیب 
ســهامداران و جذب مهندســین مجــرب، موفق به 
ایجــاد فیلدهای جدید در زمینه طراحی و ســاخت 
محصوالت روشــنایی با کاربری شهری، صنعتی و 
خانگی پرداخت؛ به نحوی که این شرکت در اواخر 
دهه 80 به یکــی از بزرگترین برندهای مطرح ایران 
  SOLARو  LEDدر صنعت روشــنایی با تکنولوژی

معرفی شد. 
هدف

هدف از تأســیس ایــن واحد، تولیــد و تأمین 
تجهیزات مبلمان شــهری اعم از اِلمان هــا، تابلوها، 
تابلوهــای ســنجش آلودگــی، ســاخت تزئینــات 
الکترونیکــی شــهری نظیــر درختــان و نمادهــای 
دکوراســیون رنگی LED  و... بوده اســت. ساخت 
برج های عظیــم نوری، پایــه چراغ هــای اتوبانی و 

خیابانی و ده ها نوع محصول جدید از جمله اقداماتی 
اســت که شــرکت توانســته طی 2 دهه فعالیت، به 
سراســر ایران عرضه نماید. همچنین توجه خاص به 
بخش های تحقیق و توسعه و فنی و مهندسی، رویکرد 
شرکت را تغییر داد و به مشتری مداری پرداخت و در 
سایه محصوالت مدرن با کاربری عمومی و مفید، در 
راســتای بهینه سازی مصرف انرژی گامی رو به جلو 

برداشته است.
محصوالت

گروه صنعتی شــایان برق، تولیدکننــده انواع 
چراغ های LED، خیابانی، پارکی، سالنی، نورافکن، 
مهتابی و المــپ، انواع پایه هــای فلزی چند وجهی 

تلســکوپی، فانتــزی، پارکــی، خورشــیدی، برج 
روشــنایی، پایــه دوربین و... می باشــد. به طور کل، 

تخصص این گروه در حوزه مبلمان شهری است.
توسعه

در اواخر دهه 80 زمینــه فعالیت گروه صنعتی 
شــایان برق به ســمت روشــنایی LED تغییر کرد و 
از ســال 1389 تاکنون به طــور تخصصی در بخش 
روشــنایی های LED تمرکز کرده ایم. همانطور که 
مستحضرید موضوع مصرف انرژی در کشور بسیار 
حائز اهمیت اســت و در 2 ســال اخیر نیز کشــور با 
چالش هایی اعم از پیک بار مصرف روبرو اســت و 
بعضاً در معابر شهری و... با خاموشی های مکرر روبرو 

هســتیم. به همین خاطر اکیپ شرکت شایان برق در 
ســمینارها و کالس های آموزشــی مختلف حضور 
یافتند و توانســتند در بهینه سازی مصرف انرژی گام 
بردارند و زمینه تولید المپ های LED را در شرکت 
فراهم ســازند که خوشــبختانه شرکت شــایان برق 
توانســت المپ هــای LED را جایگزین المپ های 

پرمصرف نماید. 
آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه این شرکت با دو هدف کنترل 
و افزایش کیفیت محصوالت ایجاد شــده و با ارائه 
خدمات آزمایشگاهی به ســایر عرضه کنندگان در 
مجــاورت خطوط تولید، تأســیس گردیده اســت. 

این آزمایشــگاه از تجهیزات مــدرن و دقیق و بعضاً 
انحصــاری بــه منظور انجــام تســت و آزمون های 
مختلف روشنایی، مکانیکی )رطوبت و دما(، ایمنی، 

فوتومتری و الکتریکی برخوردار می باشد. 
کنترل کیفیت

اصلی تریــن هــدف ایــن واحدهــا، حصول 
اطمینــان از تولید محصوالت بــا کیفیت و منطبق با 
اســتانداردهای ملــی و بین المللــی از طریق نظارت 
مســتمر و دقیق بر روی تمام مواد اولیه مورد استفاده 
و فرآیندهای تولید می باشد. به همین منظور، تمامی 
چراغ ها پس از تولید، مراحل تســت گــرد و غبار، 
تست سرما و تست دما را با دستگاه های مختص خود 
گذرانده و با اطمینان کامل به مشتری ارائه می گردد.

تحقیق و توسعه
این واحد به عنوان مجموعــه ای توانمند برای 
جذب و ارتقــاء تکنولوژی روز متدهــای نوین در 
تولید، محصــوالت مرغوبی ارائه نمــوده و با انجام 
فعالیت های R & D در یک ارتباط دو سویه با سایر 
عوامــل تولید، زمینه  ســاخت کاالی برتــر از قبل با 
ویژگی های منحصر به فرد را در راستای فناوری های 
نوین مرتبط با محصوالت شــرکت فراهم می کند و 
این مهم، موجب بهره وری بیشتر خط تولید می گردد.

طراحی و مهندسی
ایــن واحــد بــا بهره گیــری از پیشــرفته ترین 
نرم افزارهای مهندســی برق و الکترونیک، مکانیک 
و متالوژی با استفاده از استانداردهای جهانی مرتبط 
با ســازه های فلزی و تجهیزات روشنایی، همواره در 
تالش است پاســخگوی نیازهای متنوع مشتریان به 

خصوص در بخش پروژه های ارجاعی باشد. 

تولید
واحدهــای تولیدی این مجموعــه از 2 بخش 
اصلی ســاخت ســازه های فلــزی و تولیــد و مونتاژ 
محصوالت الکترونیک تشــکیل شــده است که با 
همیاری و اشــتراک مســاعی، امور برنامــه ریزی، 
کنترل تولید، انبار، نگهداری و تعمیرات با اســتفاده 
از ماشــین  آالت و ابزارهــای مــدرن، طیف وســیع 
محصوالت شرکت را مطابق با  نیازهای مشتریان در 
اسرع وقت و با کیفیت مطلوب تولید، مونتاژ و عرضه 
می نماید. بخش تولید و مونتاژ الکترونیک، به خطوط 
تولیــد بردهای الکترونیــک، کنترلرهای اتوماتیک 
و میزهای مکانیزه مجهز شــده که این عامل، ضمن 
ایجاد دقت و ســرعت در عملیــات تولید به افزایش 
کیفیت محصوالت منجر می شــود. بخش ســاخت 
قطعات و ســازه های فلزی کارخانجات شایان برق، 
مجهز به چرخه تولید کامل ساخت تجهیزات فلزی و 
پایه های روشنایی اعم از دستگاه های عظیم و کارآمد 

خم کاری، جوش کاری، برش کاری و... می باشد.
افتخارات

گروه صنعتی شــایان برق از سال 86 تا 99 )14 
دوره متوالی( به عنوان واحد نمونه صنعتی اســتان و 
کشــور، از ســال 90 تا 1400 )7 ســال متمــادی( به 
عنوان صادرکننده برتر اســتان و کشور انتخاب شده 
و در سال 1400 نیز به عنوان صادرکننده نمونه استان 
مرکزی معرفی گردیده اســت. ضمن آنکه از سال 
1386 تا سال 1389 به عنوان کارآفرین برتر و در سال 
1400 نیز برای نخستین بار در کشور به عنوان واحد 
نمونه تحقیق و توسعه و واحد نمونه فنی و مهندسی 

انتخاب شده  است.

در بیست و پنجمین آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان مرکزی در سال 1400 صورت پذیرفت:

انتخابگروهصنعتیشایانبرقصادرکنندهنمونهاستانمرکزیدر7سالمتمادی
شایان برق نامی متمایز در صنایع روشنایی LED و سرآمد در تولید و صادرات

مهندس متین شــفیعی مدیرعامل شــرکت 
ایزوگام دماوند بام دلیجان در حاشــیه بیست و 
پنجمین آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان 
مرکزی که در سالن جلسات استانداری مرکزی و 
با حضور آقایان دکتر فرزاد مخلص االئمه استاندار 
اســتان مرکزی، حســن میرزاخانی سرپرســت 
معاونــت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری، 
علی جودکی سرپرســت سازمان صمت، مدیران 
دستگاه های اجرائی و جمعی از تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار 
صبح امید با اشــاره به تاریخچه تأسیس شرکت 
دماوند بام گفت: شــرکت ایــزوگام دماوند بام 
دلیجان در ســال 1389 با شــماره 1167 ثبت و 
تأســیس شــد و بیش از یک دهه در تولید عایق 
رطوبتی فعالیت دارد و با تولید محصوالت متنوع 
و مرغوب در بازارهای داخلی و خارجی نام نیکی 

از خود به جا بگذارد.
تولیدکننده  دلیجان  سکاندار شرکت دماوند 
عایق رطوبتی در بخش دیگری از ســخنان خود 
ابراز داشــت: این شــرکت با تولید محصوالت 
متنــوع با برندهای دماوند بام، داالهو بام، پشــم 
شیشــه، ایزوگام ســپاس عایق و... برای مناطق 
گرمســیری، سردســیری و معتدل توانسته نقش 
خود را به خوبی ایفــاء کند و با بهترین کیفیت، 
عایق رطوبتی را در اختیار مشتریان ارجمند قرار 

دهد.
وی کــه به عنوان صادرکننده نمونه اســتان 
مرکزی در سال 1400 انتخاب شده است، تصریح 
کرد: شــرکت دماوند بام دلیجان تولیدکننده انواع 
عایــق رطوبتی با رعایت اســتانداردهای ملی و 
 ، ISO9001:2008 بین المللی و اخذ گواهینامه
عزم خود را جزم کرده و آمادگی دارد بر اســاس 
نیاز مشتریان و سفارش آنان ایزوگام تولید نماید. 
عضو انجمن عایق رطوبتی اســتان مرکزی 
در بخش دیگری از ســخنان خــود با بیان اینکه 
این واحد صنعتی همراه با پیشــرفت تکنولوژی 
در زمینه هــای مختلف صنعتی و سیســتم های 
عایق بندی پیشــرفت قابل توجهی داشته است، 
اذعان کرد: با نگاه به گذشــته های نه چندان دور 
می توان این موضوع را با دقت بررســی کرد. به 
خاطر داریم که در گذشــته بــرای عایق بندی از 
روش قیر و گونی و آسفالت استفاده می شد که با 
پیشرفت علم و تکنولوژی صنعت عایق رطوبتی 
شــکل گرفت و امروزه ایزوگام به دلیل امتیازات 
فراوان جایگزین روش های سنتی و قدیمی شده 
است. شهرستان دلیجان نیز به عنوان قطب تولید 
عایق رطوبتی کشور مطرح است و سرمایه گذاران 
متعددی در این صنعت حضور دارند که هر کدام 

به سهم خود توانســته اند در بازارهای داخلی و 
خارجی فعالیت داشــته باشند. مدیریت شرکت 
ایزوگام دماوند بام نیز در این حوزه تالش نموده 
و عالوه بر تأمین نیاز داخل به بازارهای خارجی 
ورود پیدا کرده و محصول صادرات محور تولید 
می نماید که این توانمندی در بین مدیران استان و 
شهرســتان دیده شد و برای چندمین سال متوالی 
به عنوان صادرکننده نمونه استان مرکزی انتخاب 
شدیم و امســال نیز همچون ســال های گذشته 
در آئین تجلیل از صادرکنندگان منتخب اســتان 
مرکزی، تندیس صادرکننده برتر از سوی مقامات 
ارشد استان به شــرکت دماوند بام دلیجان اعطاء 

گردید.
مدیرعامــل شــرکت ایــزوگام دماوند بام 
دلیجــان محصــوالت تولیدی خــود را اینگونه 
تشــریح کرد: عایق های پیش ســاخته دماوند بام 
از دوالیه تقویت کننده شــامل تیشــو نبافته با نخ 
شیشــه و پلی استر از نوع ســوزنی حاصل شده 
است. عایق های رطوبتی دماوند بام بسیار مقرون 
به صرفه بوده و از کارایی الزم برخوردار اســت 
و می توانــد جابجایی های متعادل ســاختمان و 
نوسانات متعارف ســطح را تحمل کند. وی در 
پاســخ به این سؤال که مزیت ایزوگام دماوند بام 
دلیجــان را مطرح کنید، افزود: ایــزوگام بر پایه 

صنعت و متکي به تجربه در جهت ایمن ســازي 
روش قدیمی تر آن یعنی قیــر و گونی به وجود 
آمده است. هر ســازه اي در برابر آب و رطوبت 
حاصل از بارش برف و بــاران دچار نم زدگی و 
رطوبت می شود که در گذشته برای جلوگیری از 
نفوذ رطوبت از قیر و گونی استفاده می شد، ولی 
این رویه ضعف های بســیار زیادی داشته است. 
از این رو برای پوشاندن بعضی از این نقایص و 
کاستن مراحل داغ نمودن قیر و عدم وجود گونی، 
ایزوگام پا به عرصه عایق کاری نمود. این محصول 
نســبت به روش های قبلی بسیار ساده، بهتر و در 
زمان اجراء خطرات کمتری دارد. روکشی همانند 

فویل آلومینیومی کــه روی آن قرار دارد، هنگام 
تردد افــراد، قیر به کفش نمی چســبد. همچنین 
روکــش آلومینیومی جذب حرارت به ســازه را 
کاهــش می دهد، ولــی خود روکــش آلومینیوم 
به شــدت گرم می شــود، اما به ساختمان آسیب 
نمی رساند و از نفوذ آب برف و باران جلوگیری 
می نماید. این عامل موجب شــده عایق رطوبتی 
در همه ساختمان ها، پروژه های عمرانی و... مورد 
استفاده قرار گیرد. صادرکننده نمونه استان مرکزی 
در ســال 1400 با تأکید بر اینکه محصوالت این 
شرکت با ضمانت 5 ساله تحت پوشش بیمه ایران 
وارد بازارهای داخلی و خارجی می شــود، اذعان 

داشت: محصوالت شرکت دماوند بام دلیجان اعم 
از عایق رطوبتی بام دوالیه نوع پلیمری پالستیکی 
BPP ویــژه مناطق معتدل و گرمســیری، عایق 
رطوبتی بام نوع اکسیده BOF ویژه مناطق معتدل 
و گرمســیری می باشد و در کنار این محصوالت 

نیز انواع قیر بشکه ای عرضه می نمائیم.
صنعتگر برجســته اســتان مرکــزی اجزاء 
تشکیل دهنده ایزوگام را تشــریح کرد: ایزوگام 
متشــکل از دو الیه نمدی اســت که الیه زیرین 
از فلت الیاف شیشــه )تیشو( و الیه روئین آن نیز 
جنس منســوجات پلی استر است. این دو الیه به 
 B.O.F و B.P.P وســیله مذاب قیر اصالح شده
با مواد پلیمری اشباع می گردد و هنگام بسته بندی 
برای جلوگیری از چسبندگی هر طرف، عایق با 
مواد ریزدانه )پودر( و یا فیلم پالســتیکی روکش 

می شود، سپس وارد بازار می گردد.
عضو انجمن عایق رطوبتی اســتان مرکزی، 
مصــارف ایزوگام دماوند بــام  دلیجان را یادآور 
شد: عایق های رطوبتی شرکت دماوند بام جهت 
نصب بر روی تمام پشــت بام های شــیب دار و 
مســطح، تونل ها، سدها، پی ســاختمان ها ،کف 
جوی های آب، اســتخرها، تراس هــا، کانال های 
آب رسانی و تأسیســاتی، حوضچه های صنعتی، 
پارک ها ، انبارها و... مورد  اســتفاده قرار می گیرد 
که بحمــداهلل مصرف کننــدگان تا بــه امروز از 
تولیدات این واحد صنعتــی ابراز رضایت کرده 
و این مهم مایه افتخار شــرکت دماوند بام است. 
صادرکننده نمونه استان مرکزی در سال 1400 با 
بیان اینکه پایانه های ایزوگام دماوند بام به منظور 
نگهداری صحیح، بعد از تولید ســطح روئین با 
پودرهای معدنی و ســطح زیرین آن با فیلم پلی 
اتیلن )فویل( پوشــانده می شــود، خاطرنشــان 
ســاخت: محصوالت تولیدی  شرکت  ایزوگام 
دماونــد بام در دو نوع فویل دار و پودری تولید و 
عرضه می گردد. ایزوگام دماوند بام با افزوده شدن 
یک الیه فویل آلومینیوم به صورت پیش فشــرده 
موجب افزایش مقاومت حرارتی شده و از تابش 
مستقیم آفتاب بر روی عایق جلوگیری می کند که 
ایــن امر باعث دوام عایق خواهد شــد. این نوع 
عایق با سطح صیقل و زیبای خود، عالی ترین نوع 
عایق به خصوص جهت سطوح شیب دار است. 
وی خواص ویژه تولیدات شــرکت را برشمرد: 
ایزوگام دماوند بام، پیوندپذیری عالی و درزبندی 
یکنواختی را بین دو الیه ایزوگام ایجاد می کند و 
در برابر پانچ اســتاتیکی، ضربات و فشار وارده، 
مقاوم است. همچنین ایزوگام دماوند بام در مقابل 
پارگی و فشار هیدرو استاتیکی بسیار مقاوم است 

و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.

مهندس شفیعی مدیرعامل شرکت ایزوگام دماوند بام دلیجان در حاشیه تجلیل از واحدهای نمونه صادراتی استان مرکزی در گفتگو با صبح امید خبر داد:

انتخابصادرکنندهبرترشرکتدماوندبامدرسال1400،برگزرینيدیگرازافتخاراتصنعتعایقرطوبتیدلیجان
بزرگترین افتخار شرکت ایزوگام دماوند بام دلیجان نام نیک اوست
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سال هفدهم  8 صفحه
گزارش

خبر

یادداشت

جالل عبداللهی گللو مدیرعامل شــرکت 
امین صنعت پویا در حاشــیه بیســت و پنجمین 
آئیــن تجلیــل از صادرکنندگان نمونه اســتان 
مرکــزی که در ســالن جلســات اســتانداری 
مرکــزی و بــا حضــور آقایــان دکتــر فرزاد 
مخلص االئمه اســتاندار اســتان مرکزی، حسن 
میرزاخانی سرپرســت معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری، علی جودکی سرپرست 
ســازمان صمت، مدیران دســتگاه های اجرائی 
و جمعــی از تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
برگزار شــد، در گفتگو با خبرنگار صبح امید 
با اشــاره به تاریخچه تأســیس شــرکت امین 
صنعــت پویا گفت: شــرکت امین صنعت پویا 
با تــالش و همت بی وقفه شــبانه روزی اعضاء 
هیئت مدیره، کارشناســان و کارکنان شرکت 
در بیستم شهریور ماه سال 1393 با هدف تولید 
ملی با رویکرد صادرات و اشتغال پایدار فعالیت 
خود را آغار نموده اســت.  صادرکننده نمونه 
استان مرکزی در ســال 1400 اظهار داشت: از 
آنجایی که تمامی مدیران و کارکنان شــرکت 
از فارغ التحصیــالن دانشــگاه و جوانان منطقه 
هســتند، بر همین مبنا و بــر پایه تالش و همت 
بلند مدیران و متخصصان صنعت روی کشور، 
سال هاســت کار خــود را بی وقفــه و با هدف 
توســعه و پیشــرفت شــرکت بنیان نهاده اند تا 
چرخ این صنعت بچرخد.  ســّکاندار شــرکت 
امین صنعت پویا در بخش دیگری از ســخنان 
خود به ظرفیت های مجموعه پرداخت و افزود: 
کارخانه تولید شــمش روی امین صنعت پویا 
با اســتفاده از تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته 
و تکنولوژی لیچ، تصفیــه و الکترولیز و ذوب 
در شهرک صنعتی شماره 2 اراک )ایبک آباد( 
پایه گذاری شــده و با تولید محصوالت متنوع 
جزو شــرکت های بنام اســتان مرکزی اســت. 
مهنــدس عبداللهی گللــو تصریح کــرد: این 
 ASP شــرکت تولیدکننده شمش روی با برند
ARAK ZINC اســت. محصــول تولیــدی با 
اســتانداردها و کیفیت جهانی همراه می باشد و 
دارای پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد 
ایران است، مرغوبیت کاال و استاندارد جهانی 
موجب شــده شــرکت امین صنعت پویا بتواند 
عمده محصوالت خود را به بازارهای خارجی  
از جمله ترکیه، کره جنوبی، روسیه، پاکستان، 
گرجستان و افغانستان صادر نماید.  صادرکننده 
برتر استان مرکزی در سال »تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« با بیان اینکه شرکت امین صنعت 
پویا متعهد به حفظ محیط  زیست است، سخنان 
خود را اینگونه مطرح کرد: تمام تالش و سعی 
ما این اســت امکانــات خود را صــرف بهبود 
مدیریت پســماند های حاصل از تولید کنیم و 
با پشتیبانی مشــتریان و همت مضاعف مدیران 
و پرســنل شــرکت با نفی اَعمال مغایر با منافع 
جامعه از هــر منظر، نظام مدیریتــی خود را بر 
اساس ســالمت، ایمنی و رعایت حفظ محیط  
زیســت و فارغ از هر گونه گرایشات و جهت 
گیری های سیاســی اِعمال کنیم؛ زیرا معتقدیم 
رشــد و توســعه پایدار و فرصت خدمتگزاری 
به اقتصاد کالن کشور، به همت صنایع و تولید 
ملی محقق می شــود.  مدیرعامل شرکت امین 
صنعــت پویا که به عنوان یکــی از صنعتگران، 
کارآفرینان و صادرکنندگان برجســته اســتان 
اســت، در خصــوص تولید شــمش روی بیان 
داشــت: محصول تولیدی این شرکت شمش 
روی با خلوص 99.995%  است که اطالعات 
مربــوط بــه این فلــز و مصارف عمــده آن را 

می توان اینگونه تشریح کرد: 
1- صنایع آلیــاژی از جمله تولید زاماک 
)کــه با درصــد مشــخص روی و آلومینیوم با 
یکدیگر مخلوط می شــوند(، تولید برنج ) که 

ترکیب عناصر مس و روی می باشد.(
2- بــرای حفاظت کاتدی که بیشــترین 
کاربرد آن در صنایع کشتی ســازی می باشــد. 
حفاظــت کاتدی بــه عنــوان مؤثرترین روش 
حفاظتــی به منظــور جلوگیــری از خوردگی 
ســازه های مدفون در خاک شناخته شده  است 
که به  طور گســترده در حفاظت از خوردگی 
لوله هــای توزیع و انتقال گاز، مواد نفتی و آب 

مورد استفاده قرار می گیرد.
3- صنایع تولید اکســید روی که کاربرد 
اکســید روی در صنایع دارویی)رویZN  که 
ماده معدنی ضروری است که در واکنش های 
بسیاری در بدن انسان نقش داشته و کمبود آن 
باعث عــوارض جدی می گــردد. روی نیز بر 
سیستم ایمنی بدن تأثیر مثبت باالیی می گذارد 
و افــراد در صــورت مصرف انــدک غالت، 
حبوبــات و گوشــت در وعــده غذایی، پیش 
از تزریق واکســن کرونا آزمایــش داده و در 
صورت محرز شــدن کمبود روی در بدن زیر 
نظر پزشک اقدام به مصرف مکمل هایی برای 
بــاال بردن میزان روی بدن کنند( و همچنین در 
صنایع الستیک سازی، سرامیک و خوراک دام 

و طیور نیز اکسید روی کاربرد دارد.
4- صنایع گالوانیزه که به عنوانی پوشش 
ضد زنــگ بــر روی فلزات همچــون آهن و 
فــوالد. گالوانیزاســیون یکــی از روش هــای 
محافظــت از خوردگــی با ایجــاد خوردگی 
گالوانیک است که توســط پوشاندن فلز مادر 
توســط الیه ای از فلز محافظ بــه صورت آند 
فداشــونده در ســری گالوانیک معموالً روی 
انجام می شــود. در این حالت پوشــش خورده 
شــده و فلز مادر محافظت می شود. این فرآیند 

نوع خاصی از حفاظت گالوانیکی است. میزان 
مقاومت پوشش متناسب با ضخامت آن است. 
ایــن روند یکــی از اقتصادی تریــن روش های 
محافظــت فوالدهــا در محیط هــای خورنده 
می باشــد؛ ضمن آنکه شــمش روی می تواند 
یک فرآیند ضدخوردگی در جهت محافظت 
از محصــوالت فوالدی ایجــاد کند. همچنین 
قابلیــت آن را دارد بــرای ریخته گری قطعات 

کوچک مورد استفاده قرار گیرد.
5- تولید پودر روی که در صنایع پوششی 
از جمله رنگ ســازی برای صنایع کشتی سازی 

استفاده می شود.

6- باتــری روی_کربــن؛ جــزو اولیــن 
باتری های تجاری محسوب می شوند و آن ها را 
با نام پیل خشک می شناســند. در این باتری ها 
یک میله کربنی جریان را از الکترود دی اکسید 
منگنز جــذب می کند کــه در نهایت منجر به 
تولیــد جریان DC به انــدازه 1.5 ولت خواهد 
شد. میزان انرژی که توسط این باتری ها تولید 
می شود، بسیار کم اســت و تنها در چراغ قوه، 

رادیو و ساعت  دیواری کاربرد دارد.
پاســخ  در  گللــو  عبداللهــی  مهنــدس 
ســوال اینکــه در این صنعت چه مشــکالت و 
چالش هایی وجــود دارد، اینگونه بیان نمودند: 
بزرگتریــن فرصت ســوزی در ایــن صنعت از 
ســال 97 رخ داده اســت. افزایش قیمت دالر 
در این ســال ها می توانست فرصت خوبی برای 
افزایش میزان صادرات  باشد که به تبع آن می 
توانستیم زیرساخت های شرکت خود را ارتقاء 
دهیم، اما متأسفانه با تصمیم های غیرکارشناسی 
و غیرمدبرانه نه تنها این مهم اتفاق نیفتاد، بلکه 
صدمات و آســیب های جدی بــه این صنعت 
وارد نمــود. همانطــور که مســتحضر هســتید 
شــمش روی در ایران با استفاده از خاک روی 
اکســیده با عیــار پایین تــر از 40 درصد تولید 
می گردد، این در حالیســت که در دنیا شمش 
روی بــا خاک ســولفوره بــاالی 40% تولید 
می گــردد  و هزینه TC »منظــور هزینه تولید به 

ازای هر تن شــمش روی  که هزینه ماده اولیه 
اصلی که خاک روی می باشــد، در آن لحاظ 
نمی گردد« در کشــورهای دیگر بــا توجه به 
افزایــش قیمت انــرژی بین 250 تــا 350 دالر 
می باشــد، ولی در ایران این هزینــه بین 1100 
تــا 1300 دالر می باشــد و علــت این اختالف 
هزینــه با قیمــت جهانی  که بیــن 850 تا 950 
دالر می باشــد، بــه دالیل زیر اســت: 1- نوع 
ماهیت خاک معدنی روی می باشــد که به دو 
صورت سولفوره و اکسیده می باشد. 2 - سطح 
تکنولوژی؛ به عنــوان مثال کارخانه های تولید 
شمش روی در کشورهای دیگر با توجه به دارا 

بودن تکنولوژی سطح 4  قادر هستند عالوه بر 
اینکه از خاک روی ســولفوره، شــمش روی 
تولید می کنند در کنار آن اســید سولفوریک 
که ماده جانبی تولید روی هســت تولید نمایند 
و همچنین می تواننــد از این فرآیند که گرمازا 
می باشــد، انرژی برق نیز تولیــد نمایند. اما در 
کشور ایران به دلیل ماهیت اکسیدۀ خاک روی 
و عیار پائین می بایســت اسید ســولفوریک از 
شرکت های تولیدکننده اسید خریداری شود و 
به دلیل وجود ناخالصی های بیشتر خاک روی 
بــا عیار پایین تر از 40 درصد، می بایســت مواد 
افزودنی بیشتری جهت از بین بردن ناخالصی ها 
اســتفاده نمود در نتیجه هزینه تولید )TC( این 
صنعت در ایران اختالف فاحشی با شرکت های 

تولیدکننده مشابه در دیگر کشورها دارد.
صادرکننده نمونه اســتان مرکزی در سال 
1400 اظهار داشــت: علیرغم اینکــه در ایران 
معادن متعدد با ظرفیــت و ذخایر باالی خاک 
روی وجــود دارد که می تــوان از جمله معدن 
سرب و روی انگوران در زنجان، معدن سرب 
و روی مهــدی آبــاد در یزد، معدن ســرب و 
روی کرمــان و معدن اســفراین در مشــهد را 
نام بــرد. یکی دیگر از مشــکالت این صنعت 
که تولیدکننده های شــمش روی از جمله این 
شرکت با آن رو به رو هست، قیمت ماده معنی 
روی می باشــد. با توجه به اینکــه خاک روی 

اکسیده در کشــورهای دیگر مصرف ندارد و 
تنها مصرف کننــده آن تولیدکننده های داخلی 
می باشند، اما قیمت آن با توجه به سیاست های 
قیمت گذاری که شرکت تهیه تولید مواد معدنی 
ایران متصدی آن می باشــد، بســیار باالست و 
باعث گردیده از نُــرم جهانی فراتر برود و این 
روش قیمت گذاری روِی قیمت فروش خاک 
روی در کشــورهای دیگر همچــون ترکیه و 
آفریقــا که این مــاده معدنی وجــود دارد، نیز 
اثرگذار باشــد و کاالی خود را با قیمتی باالتر 
از قیمــت جهانی به تولیدکننده هــای ایرانی به 
فروش رسانند و این باعث گردیده که واردات 

خــاک روی نیز با توجه بــه هزینه های حمل و 
نقل برای تولیدکننــده آنچنان صرفه اقتصادی 

نداشته باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه در ایران خاک 
با قیمت باالیی به واحدهای تولید شمش روی 
عرضه می گردد، حاشیه سود بسیار پائینی برای 
تولیدکننده باقی می ماند و حتی در بسیار موارد 
با ضــرر به تولید خود ادامــه می دهد و این در 
حالیســت که رقبای این صنعت در کشورهای 
دیگر از سود باالی 40 درصدی بهره می برند و 
شرکت های رقیب بعضاً با سودی حدود 1600 
دالر برای هر تن شــمش روی تولیدی خود را 
به فروش می رســاند و شــرکت های ایرانی در 
بهتریــن حالت بین 50 تا 100 دالر برای هر تُن 

سود خواهند کرد.
مهنــدس عبداللهی گللــو تصریح کرد: 
دومین چالش بزرگ این صنعت که در ســال 
اخیر با آن مواجه اســت، این است که متأسفانه 
کارشناســان و دولتمــردان محتــرم ســازمان 
صنعت، معــدن و تجارت ایران  با افزایش گاز 
بهــاء و هم ردیف قــرار دادن ایــن صنعت در 
کنار صنایع پتروشــیمی و پاالیشگاهی با توجه 
به بخشــنامه های جدید تا 500 درصد افزایش 
قیمت داشــته اســت که افزون بر مشــکالت 
مذکور باعــث گردیده، این صنعت بیشــتر از 
پیش آسیب پذیر گردد و اگر تصمیمی اساسی 

برای این مشکل اخذ نشود، این واحد تولیدی 
و در کل، این صنعت به زودی به ورطه نابودی 

کشیده خواهد شد.
ایشــان در پایان گفتند: پیشنهاد اینجانب 
نســبت به حل مشــکالت و چالش هــای پیِش 
روی ایــن صنعت این اســت که در  جلســات 
و  تصمیم گیری هــای دولتمــردان در حــوزه 
فعالیت های این صنعــت، حداقل یک نماینده 
آگاه یــا کمیتــه کارشناســی آگاه به صنعت، 
دخیل باشــد که در غیر اینصورت با این حجم 
از تصمیمات غلط و آزمون و خطاهای متعدد، 
هیچ افق روشنی برای این صنعت باقی نمی ماند.

شمش روی شرکت امین صنعت پویا  با خلوص 99.995%  تولید می شود

مهندس جالل عبداللهی گللو مدیرعامل شرکت امین صنعت پویا در حاشیه تقدیر از واحدهای نمونه صادراتی استان مرکزی در گفتگو با صبح امید:

انتخابشرکتامینصنعتپویابهعنوانصادرکنندهنمونهاستانمرکزیدرسال1400
»تنظیمقراردادمعامله«قسمتسومدرخشش شرکت امین صنعت پویا )تولیدکننده شمش روی( در بازارهای بین المللی

نکته 1- شــرط پرداخت خســارت 
=اگر در ضمن معامله، شــرط شود که در 
صورت تخلــف، متخلف مبلغی را بعنوان 
خسارت پرداخت نماید، دادگاه نمی تواند 
او را به بیشــتر یا کمتــر از آنچه که متعهد 
شــده اســت، محکوم نمایــد. )موضوع: 
مــاده 230 ق.م.( نکته 2- شــروط باطل = 

شــروط به شــرح زیر باطل 
اســت، ولــی باطــل کننده 
عقــد نیســتند: 1- شــرطی 
که انجــام آن غیــر مقدور 
باشــد، 2- شــرطی که در 
آن نفع و فایده نباشــد، 3- 
شــرطی که نامشروع باشد. 
)موضوع: مــاده 232 ق.م.( 

نکته 3- اقســام شرط = شرط بر سه قسم اســت: 1- شرط صفت: 
که عبارتست از شرطی که مربوط به کیفیّت یا کمیّت مورد معامله 
می شود، 2- شــرط نتیجه: که عبارتست از تحقق امري در خارج 
از قرارداد، 3- شــرط فعل اثباتاً یا نفیاً: که عبارتست از اینکه انجام 
یــا عدم انجــام فعلی به عهده یکی از طرفین معامله، یا بر شــخص 
دیگری شــرط شود. )موضوع: ماده 234 ق.م.( نکته 4- عقد بیع = 
1- »بیع« از لحاظ لغوی به معنی خرید و فروش اســت. 2- »بیع« از 
لحاظ حقوقی عبارتست از تملیک عین به ِعَوض معلوم. 3- پس از 
توافق بین فروشــنده و خریدار در خصوص َمبیع و قیمت آن، عقد 
بیع با ایجاب و قبول واقع می شود. 4- ممکن است عقد بیع به داد و 
ِستَد نیز واقع گردد. 5- در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات بایستی 
بــه صراحت در معنی و مفهوم عقد بیع باشــد. 6- تمام انواع خیار 
در همه معامالتی که از نوع عقد الزم هســتند، ممکن است وجود 
داشته باشد، مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثََمن که مخصوص 
عقد بیع است. 7- عقد بیع از نوع عقد الزم است، مگر اینکه یکی 
از خیــارات یعنی اختیار اســتفاده از حق فســخ، در مورد آن ثابت 
شــود. 8- هرگاه مشتري َمبیع را به دیگری اجاره داده باشد و عقد 
بیع فسخ شــود، قرارداد اجاره باطل نمی شــود. 9- مگر اینکه در 
عقد بیع صریحاً یا ضمناً شــرط شده باشد که مشتری تا مدت زمان 
معیّنی نمی تواند َمبیع را به دیگری بفروشــد یا اجاره دهد، که در 
این صورت قرارداد اجاره باطل خواهد بود. 10- اگر پس از انعقاد 
عقد بیع، مشتري تمام یا قسمتی از َمبیع را مُتَعلِّق حق غیر قرار دهد، 
یعنی به هر نحــوی به دیگری واگذار نماید، مثــل این که َمبیع را 
نزد کســی رهن گذارد، فسخ معامله سبب از بین رفتن حق شخص 
مزبور نخواهد شــد. 11- مگر اینکه در عقد بیــع صریحاً یا ضمناً 
شــرط شده باشد که مشتری تا مدت زمان معیّنی نمی تواند َمبیع را 
به هر نحوی به دیگری واگذار نماید.  )موضوع: مواد 338 تا 340 و 
454 تا 457 ق.م.( نکته 5- بیع مطلق یا مشروط = 1- عقد بیع ممکن 
است مطلق باشد یا مشروط، و نیز ممکن است که براي تسلیم تمام 
یا قســمتی از َمبیع یا براي پرداخت تمام یا قســمتی از ثََمن، زمانی 
مشخص شده باشد. 2- اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده باشد یا 
براي تسلیم َمبیع یا پرداخت ثََمن، زمانی مشخص نشده باشد، عقد 
بیع، قطعی بوده و ثََمن بایستی در زمان انعقاد عقد بیع پرداخت شود. 
)موضــوع: مواد 341 و 344 ق.م.( نکتــه 6- زمان مالکیت طرفین 
عقــد بیع بر َمبیع و ثََمن = 1- وقتی که عقد بیع به درســتی و بطور 
صحیح منعقد شــده باشد، به محض انعقاد عقد بیع آثار حقوقی به 
شرح ذیل برای طرفین قرارداد ایجاد می شود: الف- مشتري مالک 
َمبیع و فروشــنده مالک ثََمن می شود. ب- فروشنده ضامن از بین 
رفتن َمبیع و مشتري ضامن از بین رفتن ثََمن می شود. ج- فروشنده 
ملزم به تسلیم َمبیع و مشتری ملزم به پرداخت ثََمن می شود. 2- در 
عقد بیع، حتی اگر اختیار فسخ معامله براي طرفین قرارداد قید شده 
باشد یا زمانی براي تسلیم َمبیع یا پرداخت ثََمن مقرر شده باشد، باز 
هم مانع از انتقال َمبیع به مشتری و انتقال ثََمن به فروشنده نمی شود. 
بنابراین اگر ثََمن یا َمبیع قرارداد، عین معیّن باشد و قبل از تسلیم آن، 
یکی از طرفین معامله مُفلِس شود، طرف دیگر قرارداد حق مطالبه 
آن عین را خواهد داشــت. 3- در عقد بیع خیاري، مالکیت طرفین 
بر َمبیع و ثََمن قرارداد، از زمان انعقاد عقد بیع است، نه از زمان پایان 
یافتن اختیار فسخ معامله. 4- در عقد بیعی که قَبض و اِقباض َمبیع و 
ثََمن، شرط صحت آن است، مانند: عقد بیع َصرف، انتقال مالکیت 
زمانی انجام می شود که شرط صحت قرارداد )یعنی قَبض و اِقباض 
َمبیع و ثََمن( محقق شده باشد، نه از زمان انعقاد عقد بیع. 5- عقد بیع 
اگر فاسد باشد، سبب مالکیت طرفین بر َمبیع و ثََمن آن قرارداد نمی 
شود. 6- هرگاه کسی در اثر انعقاد یک عقد بیع که بر اساس قانون 
فاسد است، مالی را قَبض کند، بایستی آن را به صاحبش برگرداند، 
و اگر آن مال تلف یا ناقص شــود، ضامن عین و منافع آن خواهد 

بود. )موضوع: مواد 362 تا 366 ق.م.( 
منبع: کتــاب »مجموعه نــکات حقوقی کاربــردی«، تألیف: 

مهدی حقدوست، ناشر: انتشارات جنگل. 
»افزایش دانش و آگاهی حقوقی مســاوی است با: 1- حفظ 
حقــوق قانونی و بهره منــدی کامل از آنهــا، 2- زندگی خوب و 

راحت.«
ادامه دارد ...

ستونحقوقوقانون

در اولین روز از اجرای طرح مقابله 
تقلبی  یدکی  لوازم  آوری  جمع  و 
ضبط  و  کشف  گرفت  صورت 

گردید. 
به گزارش روابط عمومی اداره 
کل صنعت، معدن و تجارت اســتان 
مرکــزی ،در اولیــن روز از اجرای 
طرح نظارت بــر واحدهای فروش 

و تعمیرگاهی. در این طرح بازرســان ســازمان صنعت معدن 
وتجارت استان مرکزی در بازرسی از یک واحد تعمیرگاه لوازم 
یدکی کارکرده به بسته بندی لوازم دسته دوم و کارکرده در قالب 
بســته بندی جدید برخورد نمودند و متوجه این امر شدند که 
واحد فوق پس از تعمیر لوازم یدکی دســته دوم آنها را در بسته 
بندی جدید و با لیبل و مارک مورد نظر مشتریان در بازار عرضه 
می نماید. لوازم فوق شامل:کمک فنر، سیبک، میل فرمان و طبق 
که از لوازم جلو بندی خودرو می باشــد. کاالهای فوق ضبط و 
پرونده تخلف واحد فوق جهت طی مراحل قانونی به تعزیرات 

حکومتی ارسال شد.

در اولین روز از اجرای طرح مقابله و جمع آوری لوازم یدکی تقلبی صورت گرفت:

کشفوضبطلوازمیدکیقاچاق
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بیست و پنجمین آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
اســتان مرکزی که 26 اسفند ماه 1400 در سالن جلسات 
غدیر اســتانداری مرکزی و با حضور آقایان دکتر فرزاد 
مخلص االئمه استاندار استان مرکزی، حسن میرزاخانی 
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، 
محمدحسن آصفری نماینده مردم شهرستان های اراک، 
کمیجان و خنداب در مجلس شــورای اســالمی، علی 
جودکی سرپرست ســازمان صمت، ناصر بیگی رئیس 
اتاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و کشــاورزی اراک، 
مدیران دســتگاه های اجرائی و جمعی از تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان برگزار شد. شرکت پتروشیمی شازند 
برای چندمین ســال متوالی به عنــوان صادرکننده نمونه 
استان مرکزی انتخاب گردید. در این آیین جناب آقای 
مهندس ناصر مرادی متین معاون تولید و ریاست مجتمع به 
نیابت از جناب آقای مهندس ابراهیم ولدخانی مدیرعامل 
محترم شرکت پتروشیمی شازند، تندیس صادرات و لوح 
ســپاس را از اســتاندار مرکزی دریافت کردند. به همین 
منظور، توانمندی های بالقوه پتروشیمی شازند را می توان 

در یک نگاه تقدیم مخاطبین کرد.
هدف

ایجاد یک مجتمع پتروشــیمی جهــت تولید مواد 
پایه ای و میانی با استفاده از خوراک اصلی نفتا و تبدیل به 
فرآوری های نهایی پلیمری و شیمیایی و نیز تربیت مدیران 
و کارکنان با تجربه و متخصص برای صنعت پتروشیمی 

کشور.
تاریخچه و انگیزه احداث

مجتمع پتروشیمی شازند یکی از طرح های زیربنایی 
و مهم می باشــد که در راستای سیاست های کلی توسعه 
صنایع پتروشیمی و با اهداف تأمین نیاز داخلی کشور و 

صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است.
این طرح در ســال 1363 با نام شرکت پتروشیمی 
اراک به تصویب رسید و پس از طی مراحل خرید دانش 
فنی، مهندســی و نصب فاز اول آن در سال 1372 مورد 
بهره برداری قرار گرفت. در ادامه به منظور افزایش ظرفیت 
و بهبود مستمر و تولیدات بیشــتر و متنوع تر، واحدهای 
دیگر این مجتمع تکمیل و در مدار تولید قرار گرفت و در 
همین راستا از سال 1379 همزمان با تکمیل واحدها، طرح 
توسعه مجتمع نیز آغاز گردید که فاز اول در سال 1384 
و فاز دوم در سال 1386 مورد بهره برداری قرار گرفت و 
ظرفیت تولیدات مجتمع به 1/649/000 تُن در سال رسید.

با درخواست و پیگیری نماینده شهرستان شازند و 
تصویب مجمع عمومی از تاریخ 1389/3/8 نام شرکت 

پتروشیمی اراک به پتروشیمی شازند تغییر یافت.
تولیدات

در حال حاضر این مجتمع بیشترین تنوع تولیدات را 

در سطح صنایع پتروشیمی کشور دارد و بیش از یک و 
نیم میلیون تُن انواع محصوالت میانی و نهایی شامل اتیلن، 
پروپیلن، برش 4 کربنه، هیدروکربن های هیدروژنه شده 
و انواع محصوالت شیمیایی و پلیمری در گرید و درجه 
  UT بندی های مختلف در 17 واحد فرآیندی و 6 واحد 

)یوتیلیتی( این مجتمع تولید می گردند.
اهمیت تولیدات مجتمع

از مشــخصه های بارز مجتمع پتروشــیمی شازند 
اســتفاده از دانش هــای فنی، تکنولــوژی و فرآیندهای 
پیشــرفته می باشد. تولیدات مجتمع بســیار متنوع بوده و 
گریدهای مختلفی از محصوالت را شــامل می شود. از 
لحاظ انتخاب خطوط تولید، کمتر شــرکتی را می توان 
یافت که مانند پتروشــیمی شــازند، ترکیبی از تولیدات 
پلمیری و شــیمیایی ارزشمند را یک جا داشته باشد. لذا 

مجتمع پتروشــیمی شــازند از لحاظ تنوع محصوالت، 
ارزش فرآورده ها و تأمین نیازهای صنایع مهم کشور، کم 

 نظیر می باشد.
خوراک مجتمع

خوراک اصلی مجتمع نفتای سبک و سنگین است 
که از پاالیشگاه اصفهان و پاالیشگاه اراک و بخش قابل 
توجهی از آن نیز از ســایر منابع داخلی و خارجی تأمین 

می شود. خوراک دیگر مجتمع، گاز طبیعی است که از 
طریق خط لوله سراسری گاز تأمین می گردد. 

نیروی انسانی
کل نیروی انسانی شاغل در مجتمع بالغ بر 3800 نفر 
شامل نیروهای ستادی، عملیاتی و خدماتی است. بر اساس 
سیاســت کلی دولت جمهوری اسالمی ایران، بخشی از 
کارها به بخــش خصوصی واگذار گردیــد که در این 
راستا شرکت تعاونی کارکنان و شرکت های خصوصی 
در بخش های خدماتی، تعمیراتی و... در مجتمع فعالیت 

دارند.
مصارف تولیدات مجتمع

مصارف تولیدات مجتمع بسیار متنوع و دارای طیف 
گسترده ای است. در بخش تولیدات شیمیایی می توان به 
فرآورده های اکسید اتیلن، اتیلن گلیکل ها، اسید استیک، 
وینیل اســتات، دواتیل هگزانل، بوتانلها، اتانل آمین ها و 
اتوکسیالت ها، بوتن 1 و بوتادین اشاره کرد. این تولیدات 
برای نیاز صنایع مهم کشــورتولید و مازاد آن ها به خارج 

صادرات می شود.
در بخش پلیمری پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن 
سنگین، پلی پروپیلن و پلی بوتادین رابر تولید می گردند 
که به عنــوان نمونه می توان گریدهای مخصوص تولید 
ســرنگ یکبار مصرف، کیسه سرم، بدنه باطری، گونی 
آرد، الیاف و همچنین مواد اولیه ساخت بشکه های بزرگ 
به روش دورانــی و نیز گرید مخصوص تولید لوله های 
آب، فاضالب، گاز، سپر، باک خودرو و الستیک را نام 

برد. اولویت مصرف فرآورده های مجتمع برای تأمین نیاز 
صنایع داخل کشور است. در این ارتباط، تولیدات مجتمع 
سهم به سزایی در تأمین نیاز پائین صنعتی دارد؛ به نحوی 
که نیاز بالغ بر 5 هزار واحد پایین دستی در کشور را تأمین 

می نماید.
دستاوردهای مهم محیط زیستی، صادراتی 

و صنعتی
دارنــده گواهینامــه مدیریــت محیــط زیســتی 
ISO14001:2015، دارنده عنوان صنعت ســبز مشور 
در ســال 1378، اخذ سه رتبه سوم تحقیقات از جشنواره 
بین المللی خوارزمی جهت اجراء صنعتی طرح های بند 
»ب«، اخذ رتبه برتر تحقیقات از جشــنواره نوآوری های 
نفت برای بازیافت پاالدیوم از کاتالیســت های مستعمل 
واحد الفین و ساخت پاالدیوم کلیرید به عنوان کاتالیست 
مصرفی واحد اســید اســتیک، خروج از لیست صنایع 
آالینده با اجراء طرح جامع مطالعات سیســتم مدیریت 
محیط زیســتی )EMP&EMD( از سه ماهه چهار سال 
1394 تاکنون، تشکیل کارگروه مسئولیت های اجتماعی 
زیست محیطی با حضور تمامی مدیران مجتمع و رصد 
برنامه های مندرج در برنامه عمل محیط زیستی شرکت 
که یقیناً در بین واحدهای مشابه در سطح کشور منحصر 
ارزیابی می گردد. ضمن آنکه پتروشیمی شازند در برخی 
سال ها به عنوان واحد نمونه صنعتی، صادرکننده نمونه ملی 
و استانی، برگزیده برترین نوآوری های ایرانی و... معرفی 

شده است.  

در آئین بیست و پنجمین تجلیل از صادرکنندگان نمونه و با حضور استاندار مرکزی صورت پذیرفت:

کسبعنوانصادرکنندهبرترسال1400برگزرینیدیگردرکارنامهپرافتخارشرکتپتروشیمیشازند
شرکت پتروشیمی شازند تولیدکننده متنوع ترین محصوالت پلمیری و شیمیایی در کشور

دکتــر علیرضا کریمی در نشســت خبری 
بــا خبرنــگاران از عملکرد پنج ماهــه خود در 
شــهرداری اراک و برنامه های سال 1401 گفت: 
بودجه مصوب شــهرداری اراک در سال جاری 
9 هــزار میلیارد ریال بود که در متمم اول به 1۲ 
هــزار و 880 میلیارد ریال و در متمم دوم به 16 
هزار و 160میلیارد ریال رسید. شهردار اراک در 
بخش دیگری از سخنان خود در جمع اصحاب 
رسانه اظهار داشــت: بودجه مصوب شهرداری 
اراک در سال 1401 حدود 19 هزار میلیارد ریال 
اســت که این میزان نسبت به اصل بودجه 100 
درصد، نســبت به متمم اول 64 درصد و نسبت 
بــه متمم دوم ۲4 درصد افزایش دارد. شــهردار 
در ادامــه افــزود: وفاق، همراهــی و هم افزایی 
خوبی بین مسئوالن مختلف، مجموعه مدیریت 
شهری و شورای شــهر وجود دارد که این مهم 
در اجراء بهتر پروژه ها نقش مؤثری ایفاء می کند. 
دکتر کریمی ابراز داشــت: در چند ماه گذشــته 
نابســامانی هایی در مجموعه مدیریت شهری در 
بخش های مختلف به ویژه حمل ونقل، موتوری، 
تأسیسات و منابع انســانی وجود داشته است و 

بســیاری از پروژه ها با مشکالت حقوقی همراه 
بــود. وی با بیان اینکه اراک یکی از شــهرهای 
فقیر به لحاظ مناطق تفریحی و توریســتی است 
و مردم در این خصــوص نیز مطالبات به حقی 
دارنــد، گفت: بحمداهلل گام هــای خوبی در این 
زمینه برداشــته شده اســت. تعیین تکلیف دره 
گردو یکی از مطالبات مردم است که این مهم در 
اولویت قرار گرفته و یکی از مشــکالت اساسی 
شــهرداری مالک نبودن این منطقه می باشد که 
موافقت آن از وزیر راه و شهرسازی اخذ شده و 
هیات کارشناســی آماده تعیین قیمت است تا به 
زودی تملک انجام شــود. دکتر کریمی با تأکید 

بر اینکه در ســال 1401 برای اجراء زیرساخت 
دره گردو 700 میلیارد ریال در نظر گرفته شــده 
اســت. وی با اذعان بر اینکه طرح کوه مستوفی 
و بام اراک با بازطراحی جدید آغاز شــده است، 

بیان داشــت: تعیین تکلیف پارک شهید باهنر و 
کوه مســتوفی از دیگر مطالبات مردم اســت که 
با جدیت در دستور کار شــهرداری قرار گرفته 
است. زمین پارک شــهید باهنر مربوط به منابع 

طبیعی بود که با ســاختاری حقوقی و تعامل با 
منابع طبیعــی، بهره برداری آن در حال واگذاری 
به شهرداری اســت. در راستای اجراء این طرح 
ســرمایه گذاری اعالم هزینه 13 هــزار میلیارد 
ریالــی دارد که امید اســت هرچه زودتر محقق 
شود. شهردار کالنشــهر اراک در بخش دیگری 
از سخنان خود اظهار داشت: در بحث بازسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی شــهری 30 دستگاه 
اتوبوس وارد شــده، 50 دستگاه نیز در روزهای 
گذشــته خریداری شــده و در این بخش 600 
میلیارد ریال دیگر اعتبار وجود دارد که مقرر شد 
15 دستگاه اتوبوس و میدل باس دیگر خریداری 
شود. دکتر کریمی در خصوص استقبال از نوروز 
1401 ســخنان خود را اینگونــه بازگو کرد: 60 
المان نوروزی و سفره هفت سین جدید در اراک 
برای اســتقبال از نوروز ایجاد شده که از امروز 
نصب و پهن می شــود. وی اولویت برنامه های 
شــهرداری اراک در سال آینده را اینگونه مطرح 
کرد: یکی از اولویت های مهم شــهرداری اراک، 
تکمیل پروژه های نیمه تمام است؛ زیرا طرح های 
زیادی از سنوات گذشــته باز شده و بالتکلیف 

مانده که موجب نارضایتی مردم شــده اســت. 
همچنین توسعه فضای سبز و ایجاد عدالت این 
فضا از دیگر برنامه های اولویت دار شــهرداری 

است.
دکتر کریمی تأکید کرد: ســرانه فضای سبز 
اراک بیش از ۲6 مترمربع می باشد که این میزان 
از ســرانه کشور باالتر است، اما متأسفانه فضای 
سبز در اراک به صورت مساوی در مناطق توزیع 
نشده است. شــهردار کالنشــهر اراک در ادامه 
ســخنان خود بیان داشــت: خارج شدن آبیاری 
فضای سبز از بخش آب آشــامیدنی در دستور 
کار جدی قرار دارد که در این راســتا بسیاری از 
رینگ ها و حلقه ها از آب آشامیدنی خارج شده 
اســت. به همین منظور قرارداد اختصاص۲50 
لیتر بر ثانیه از پســاب فاضالب با شــرکت آب 
منطقه ای اســتان مرکزی منعقد شــده اســت و 
حذف آبیاری ســنتی و توسعه آبیاری صنعتی و 
قطره ای از دیگر اولویت های مهم شهرداری در 
بخش فضای ســبز است.  در پایان این نشست، 
دکتر کریمی شــهردار اراک و معاونین ایشان به 

سؤاالت خبرنگاران پاسخ دادند.

دکتر کریمی شهردار اراک در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه تأکید داشت:

یکیازاولویتهایمهمشهرداریاراک،تکمیلپروژههاینیمهتمام
حذف آبیاری سنتی و توسعه آبیاری صنعتی و قطره ای از دیگر اولویت های مهم شهرداری اراک در بخش فضای سبز است

مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینی )ره( اســتان 
مرکزی در نشست خبری و در جمع خبرنگاران ضمن 
تشریح بخشــی از عملکرد این نهاد مردمی در سال 
1400 گفت: سال گذشته کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان مرکزی به لطف خدا و حمایت و مشارکت مردم 

و خیران خوش درخشید.
مجید مؤمنی با بیان اینکه در اســتان بیش از 45 
هزار خانوار تحت  حمایت کمیته امــداد قرار دارند، 
یادآور شــد: طی سال گذشــته 4 هزار خانوار تحت  
حمایت با خود کفا شــدن و توانمند شدن از چرخه 
حمایت امداد استان خارج شدند، ولی به دلیل شرایط 
اقتصادی حدود 4 هزار نفر دیگر به خانواده امداد استان 
اضافه شد. وی افزود: در سال گذشته ماهیانه ۲4 میلیارد 
و 400 میلیون تومان به خانواده های ولی نعمت خود 

پرداخت شده است.
وی بــا بیان اینکه ســاخت ۲ هــزار و 9 واحد 
مسکونی برای خانواده های نیازمند آغاز شد، تصریح 
کرد: از این تعداد 1335 واحد، تکمیل و همزمان با سوم 
خرداد ماه امسال به خانواده ها تحویل خواهد شد. وی 

با اشاره به اینکه در روستاها نیازمندی مسکن نداریم، 
تصریح کرد: به دلیل گران شــدن هزینه های مسکن و 
اجاره  بهاء برخی خانواده ها از شهرها خصوصاً اراک و 

ساوه به روستاها مهاجرت کردند و در روستاها مستأجر 
شدند که برنامه داریم برای این عزیزان نیز مسکن جدید 
ایجاد کنیم و آن هایی که نیاز به بازسازی مسکن دارند 

نیز در برنامه امداد قرار گرفته اند.
مؤمنی افزود: تا پایان ســال گذشــته 3۲0 مرکز 
نیکوکاری در اســتان فعالیت داشــتند که حدود 161 
میلیارد تومان کمک های جمع آوری شده از سوی این 
مراکز بود که بین نیازمندان توســط خود مراکز توزیع 
شــد. وی یادآور شد: 14 هزار پرونده سال گذشته به 
مراکز نیکوکاری استان واگذار شد که با رضایت مندی 
مردم و خانواده های تحت حمایت مواجه بود و امسال 
نیز برنامه داریم تا ۲8 هزار پرونده مربوط به سالمندان 
را به این مراکز واگذار کنیم. وی اضافه کرد: در ســال 
گذشــته 1817 تیم و 4814 فرزند محسنین در استان 
داشــتیم که حدود 55 میلیارد و 600 میلیون تومان به 

آنها پرداخت شد. 
وی با بیان اینکه 8  هزار و 110 اشــتغال جدید 
برای خانواده های تحت  حمایت ایجاد شــده است، 
اظهار داشــت: ۲19 میلیارد تومان نیز در سال گذشته 
به خانواده های تحت حمایت توســط صندوق امداد 
والیت و بانک های عامل تســهیالت قرض الحســنه 

پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان در 
ادامه با اشاره به برنامه های ماه رمضان بیان داشت: در 
سال گذشته 15۲ آشپزخانه جهت طبخ غذای گرم مورد 
نیاز خانواده ها فعالیت داشــتند و امسال نیز در برنامه 
داریم 198 آشپزخانه در این راستا فعالیت نمایند؛ این 
در حالی است که در سال قبل 146 هزار و 510 پرس 
غذای گرم تهیه و توزیع شد و امسال تاکنون 13 هزار 

پرس غذا بین نیازمندان توزیع شده است.
وی افزود: در ســال گذشته با کمک و مشارکت 
خیران بین تمامی خانواده های تحت  حمایت بسته های 

معیشتی توزیع شد و امسال نیز این بسته ها به ارزش 
500 هزار تومان پیش بینی شده است.

مؤمنی گفت: در سال گذشته 48 میلیارد و 600 
میلیون تومان زکات پرداخت و به نیازمندان پرداخت و 
بخشــی از آن نیز به ساخت اماکن عمومی اختصاص 

داده شد.
وی افزود: کمیته امداد امام خمینی )ره( استان در 
سال گذشته 11 هزار و ۲71 دانش آموز و 717 دانشجو 
از حمایت هــای این نهاد و کمک های خیران بهره مند 

شدند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی در نهمین روز از ماه مبارک رمضان در نشست با اصحاب رسانه تأکید کرد: 

درخششکمیتهامدادامامخمینی)ره(استانمرکزیدرسال1400باحمایتومشارکتمردموخیران
توانمندسازی 4 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( در سال گذشته

درسال گذشته از طریق صندوق امداد 
والیت 219 میلیارد تومان به خانواده 

های تحت حمایت پرداخت شده است
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چهار شنبه  24 فروردین ماه  1401 اخبار

آیت اهلل دکتر ســیدابراهیم رئیســی در 
نشست هم اندیشــی با جمعی از مدیران و 
اصحاب رسانه با بیان اینکه اینگونه نشست ها 
را برای دولت بســیار مفید و مغتنم می دانم، 
گفت: مؤکداً بــه همه همکاران خود توصیه 
کــردم که نشســت های مســتمر و منظم با 
نخبگان و حتی مخالفان دولت داشته باشند 
و از ایده هــا و نظرات  آنان اســتفاده کنند. 
رئیس جمهور رویکرد محوری دولت مردمی 
را تالش برای اجرای عدالت خواند و افزود: 
اجرای عدالت خواست مردم، تکلیف قانونی 
دولت، تأکید مقــام معظم رهبری و یکی از 
عقب ماندگی هــای جدی در نظام جمهوری 
اســالمی اســت. تالش دولت این است که 
در همه عرصه ها از جمله نظام مالیاتی، نظام 
بانکی، مقررات و شــیوه جذب افراد، نحوه 
اســتفاده و به کارگیری افراد، نظام پرداخت 
حقوق و زمینه های دیگر عدالت اجرا شود. 
دکتر رئیســی از اصحاب رســانه خواست 
تا با اطالع رســانی صادقانــه و منصفانه پل 
ارتباطی میان دولت و مردم باشــند و اظهار 
داشت: همانطور که مقام معظم رهبری تأکید 
کرده انــد، مردم مؤمن انقالبــی و حاضر در 
صحنــه مهمترین و اصلی ترین مؤلفه قدرت 
جمهوری اسالمی هستند و بسیار مهم است 
کــه امید و اعتماد آنان حفظ شــده و ارتقاء 
یابد. رئیس جمهور با اشــاره به اینکه امروز 
کرد:  تصریح  روایت هاســت،  دوران جنگ 
اصحاب رسانه نقش مؤثری در روایت دقیق، 

صریح، ســریع و امیدآفریــن از رویدادهای 
مختلف دارند و بدون رســانه های حرفه ای، 
منصف و متعهد امکان هماوردی با دشمنان 
در عرصه جنگ روایت ها وجود ندارد. آقای 
رئیسی نقش رســانه ها در افزایش و اعتماد 
عمومی و ارتقاء ســرمایه اجتماعی را قابل 
توجه دانســت و گفت: البته این به معنی آن 
نیســت که رسانه ها نباید دولت را نقد کنند؛ 
چرا که انتقاد آنان و انتقال دیدگاه ها، نظرات 
و انتقــادات مردم به دولــت می تواند کمک 
بزرگی برای حل مشکالت کشور باشد. دکتر 
رئیسی با اشاره به برخی مسائل مطرح شده 
در این جلســه از جمله در خصوص روند 
مذاکرات هســته ای، گفت: مؤکــداً و مکرر 

اعــالم کرده ایم که راهبرد مــا در مذاکرات 
هسته ای، راهبرد اعالمی از سوی مقام معظم 
رهبری اســت. گاهی عده ای طوری وانمود 
می کنند که مســئله مذاکرات هسته ای، تنها 
مســئله عرصه سیاست خارجی کشور است 
امــا این از نظر ما نادرســت اســت. از نظر 
دولت مذاکرات هســته ای یکی از مســائل 
سیاست خارجی کشور است، نه همه مسئله 
سیاســت خارجی.  آیت اهلل رئیســی اظهار 
داشت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از 
سوی دولت به عنوان مرجع اطالع رسانی و 
ارتباط با اصحاب رسانه و نخبگان در حوزه 
مذاکرات هســته ای تعیین شــده و اصحاب 
رسانه به طور مستمر جلسات و نشست هایی 

با مســئوالن مربوطه در دبیرخانه در جریان 
روند پیشــرفت مذاکرات قــرار می گیرند. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنان 
خود با اشاره به برخی مشکالت پیش روی 
دولت در روزهای آغازین شــروع به کار از 
جمله موضوع تأمین منابع و پرداخت حقوق 
کارکنــان دولت، تصریح کــرد: امروز دیگر 
شــرایط کامال متفاوت شده و دولت اجرای 
برنامه های خود برای رفع مشکالت بزرگتر 
را آغاز کرده اســت. دکتر رئیسی با اشاره به 
افزایش ســرمایه گذاری  تالش دولت برای 
در کشــور، ادامه داد: دولت از شــرکت ها و 
مجموعه هــای بــزرگ و بانک ها خواســته 
بر اســاس یک برنامه ریزی مشــخص وارد 
عرصه ســرمایه گذاری در امــور زیربنایی و 
طرح های بزرگ شــوند و در کنار آنها برای 
اســتفاده از ظرفیت های نهادهــای انقالب 
اســالمی در این زمینه نیز برنامه ریزی کرده 
اســت.  رئیس جمهور با بیان اینکه اقدامات 
دولت برای جذب ســرمایه گذاری خارجی 
نیز آغاز شــده است، خاطرنشــان کرد: در 
این بخش کار آغاز شده اما روند آن باید به 
مرحله مشخصی برسد تا جزئیات آن اعالم 
شــود. انجام این سرمایه گذاری ها و در کنار 
آن تالش بــرای ارتقاء بهره وری می تواند به 
دولت در تحقق هدف رشد اقتصادی هشت 
درصــدی کمک کنــد. آیت اهلل رئیســی بر 
ضرورت تقویت حوزه اطالع رسانی و تبیین 
اقدامات دولت تاکیــد کرد و گفت: همه ما 

در دولت مسئولیت داریم که با برنامه ریزی، 
زمینه تبیین بهتر و بیشتر دستاوردهای دولت 
به جامعه را فراهم کنیم؛ چرا که این کار برای 
مردم امیدآفرین است و می تواند گام مؤثری 
در مقابله با جریان یأس آفرینی دشمن باشد. 
پیش از ســخنان رئیس جمهــور آقایان 
الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد، 
خبرگزاری  مدیرعامــل  شــجاعیان  محمد 
مهــر، محمدجواد اخــوان مدیر مســئول 
روزنامــه جــوان، محمدعلــی نادعلی زاده 
جماران،  اطالع رســانی  پایــگاه  مدیرعامل 
روزنامه  مدیرمسئول  ایمان جانی  محمدامین 
فرهیختگان، علیرضا بختیاری مدیرمســئول 
روزنامــه دنیای اقتصاد، مهــدی جهان تیغی 
مدیر پایــگاه اطالع رســانی جهان نیوز، پیام 
تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس، محمد 
قوچانی عضو شورای سیاستگذاری روزنامه 
سازندگی، هادی قاســمی مدیر خبرگزاری 
دانشجو، حمید رســایی مدیرمسئول نشریه 
9 دی، محمدرضــا احمــدی مدیــر اخبار 
ریاست جمهوری خبرگزاری صدا و سیما، 
محمدعلی وکیلی مدیرمسئول روزنامه ابتکار، 
مسلم معین مســئول قرارگاه فضای مجازی 
ســازمان بســیج، محمدصادق عرب مدیر 
پایگاه اطالع رســانی تابناک، حجت االسالم 
محمــود دعایــی مدیرمســئول روزنامــه 
اطالعات و حسین شریعتمداری مدیرمسئول 
روزنامه کیهان در سخنانی به بیان نظرات و 

دیدگاه های خود پرداختند.

آیت اهلل رئیسی در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه:

راهبردایراندرمذاکراتهستهای،راهبرداعالمیمقاممعظمرهبریاست
در تقویم ملی ایران 25 فروردین ماه، روز 
بزرگداشــت عطار نیشــابوری نام گذاری شده 
که هر ســاله در سراسر ایران برنامه های متنوعی 
در شــناخت عطار و بزرگداشت مقام شامخ او 
برگزار می گردد. به همین منظور، مطالبی اندک 
و مختصر را درباره این شخصیت ادبی و عرفانی 
بزرگ به اســتحضار مخاطبین عزیز صبح امید 

عرضه می نمائیم. 
زندگی فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری معروف 
به شــیخ عطار نیشابوری، از شــاعران و عارفان مشهور ایرانی قرن 
ششــم و هفتم هجری است. این شاعر بزرگ در روستای کدکن 
نیشابور متولد شد و با خلق آثار بی نظیر خود، توانست افتخاری برای 
مردم ایران و زبان فارسی باشد. از جزئیات کودکی و زندگی این 
شاعر بزرگ اطالعات دقیق و بسیاری در دست نیست؛ جز اینکه 
پــدر وی عطار )دارو فروش( مشــهوری در کدکن بوده و بعد از 
وفاتش فرزندش عطار کار پدر را ادامه می دهد و به شغل عطاری 
مشغول می شود. اما پس از مدتی به دلیل وجود یک رویداد مهم در 
زندگی اش به عرفان روی آورد و مســیر زندگی وی برای همیشه 
تغییر کرد. این رویداد در برخی از روایات اینگونه بیان شــده که 
یک روز عطار در دکان خود مشــغول کار بود که درویشی وارد 
مغازه اش می شــود و از او می پرسد که آیا چیزی برای رضای خدا 
به من می دهی؟ درویش ایــن جمله را چندین بار تکرار می کند؛ 
اما عطار بــه او اهمیت نمی دهد و چون درویــش بی تفاوتی او را 
می بیند، از عطار می پرســد که تو چطور می خواهی از دنیا بروی؟ 
عطار در پاسخ به درویش می گوید: همانطور که تو از دنیا می روی! 
درویــش می گوید: آیا تــو می توانی مانند من بمیــری؟ عطار در 
جواب می گوید: بله. درویش زمانی که با پاسخ مثبت عطار روبه رو 
می شود، بالفاصله دراز می کشد و کاسه چوبی که در دست داشت، 
زیر ســر خود می گذارد و می میرد. عطار پس از این رویداد، بسیار 
متحول می شود و مسیر زندگی خود را به  طور کل تغییر داده و به 
عرفان روی می آورد. او پس از آن ماجرای شگرف، برای کسب 
علم و دانش به هند، عراق، شــام، مصر و مکه سفر می کند؛ سپس 
به شــهر خود یعنی نیشابور بازمی گردد و در آنجا به سرودن اشعار 
و آثار عرفانی خود می پردازد. وی مرید شــیخ مجدالدین بغدادی 
عارف بزرگ دوره خود بوده است. این شاعر بزرگ سرانجام در 
سال 618 هجری قمری به دست سربازان مغول در نزدیکی دروازه 
شهر کشته شد. درباره مرگ عطار نیشابوری اینگونه روایت شده 
که به هنگام حمله مغول به خراسان، مورد ضربت یکی از سربازان 
مغول قرار گرفــت و پیش از مرگ، با خون خود روی دیوار، این 
رباعی را نوشت: در کوی تو رسم سرفرازی این است/ مستان تو را کمینه 
بازی این اســت - با این همه رتبه هیچ نتوانم گفت/ شــاید که تو را بنده 

نوازی این است
آثار او را می توان یکی از مشایخ درجه اول عرفان به حساب 
آورد که همیشــه سادگی در کالم را سرلوحه تمامی آثارش قرار 
داده و همین امر موجب شــده که محبوبیت خاصی در میان مردم 
پیدا کند. عطار نیشابوری یکی از پرکارترین شاعران ایرانی به شمار 
می رود و به زعم برخی بیش از 180 اثر از خود به جای گذاشته که 

حدود 40 عدد از آن ها به شعر و نثر است. 
منطق الطیر یکــی از آثــار معــروف عطــار را می توان 
»منطق الطیر« عنوان داشــت که با نام »مقامات الطیور« هم شــناخته 
می شــود و بــا زبانی تمثیلــی به توضیــح مراتب ســلوک و بیان 
دشــواری های طریقت می پردازد. این اثر در قالب مثنوی است و  
محتوای آن، توصیفی از ســفر مرغان به سوی سیمرغ و ماجراها و 
مشکالتی است که در این راه برای آن ها روی می دهد. داستان از 
این قرار اســت که گروهی از مرغان برای جستجوی پادشاه خود 
ســیمرغ، سفری را آغاز می کنند. در هر مرحله، گروهی از مرغان 
از راه بازمی مانند و به بهانه های مختلفی به مســیر ادامه نمی دهند تا 
اینکه پس از عبور از هفت مرحله که عطار آن را هفت وادی عشق 
یا هفت شهر عشق می نامد، از میان گروه انبوهی از پرندگان تنها 30 
مرغ باقی می مانند و با نگریستن در آینه حق درمی یابند که سیمرغ 
در وجود خود آن هاست؛ در نهایت خداوند و حقیقت را در وجود 
خود پیدا می کنند. این هفت وادی از دیدگاه عطار به  ترتیب: طلب، 
عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فقر است که سرانجام به فنا 
می رسد. حکایت مشهور شیخ صنعان نیز در این اثر نقل شده  است. 

شیخعطارنیشابوریازشاعرانوعارفانمشهورایرانی

محمدعلی باقری
روزنامه نگار

معاون مهندسی شــرکت توزیع نیروی 
برق استان مرکزی گفت: در سال گذشته 40۲ 
کیلومترشبکه سیم مســی در استان مرکزی به 
کابل خودنگهدار تبدیل شــده است. مهندس 
داود منصوری با بیــان اینکه یکی از اقدامات 
شرکت برق استان در راستای مقابله با سرقت 
سیم های مسی شبکه برق تبدیل 50 درصدی 
شبکه سیمی فشــار ضعیف در استان به کابل 
خودنگهدار اســت، افــزود: از 8 هزار و 673 
کیلومتر شبکه فشــار ضعیف هوایی استان، 4 
هــزار و ۲64 کیلومتر آن به کابل خود نگهدار 
تبدیل شده اســت که باعث ارتقاء تأمین برق 
پایدار شده و موجبات رضایتمندی مشترکان 
را فراهم کرده است. وی تصریح کرد: افزایش 
قابلیت اطمینــان در مقابل شــرایط جوي و 
اتفاقات ناشــي از برخورد اشیاء خارجي، رفع 

ضعف ولتاژ مشــترکان، جمع آوري برق هاي 
غیرمجاز و جلوگیري از سرقت انرژي، توجه 
به مســایل زیست محیطی با حذف شاخه زنی 
درختان در تماس با شــبکه، کاهش تلفات و 
اصالح مبلمان شــهری از جمله مزایای کابل 
خود نگهدار اســت. منصوری ابراز امیدواری 
کرد تا بتوانیم با توسعه و ادامه این روند، شاهد 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش انرژی 

توزیع نشده باشیم.

تبدیل402کیلومترشبکهمسیدیگر
دراستانمرکزیبهکابلخودنگهدار

سرپرست شرکت توزیع برق 
استان مرکزی بر برنامه ریزی الزم 
و اتخاذ تدابیر هوشــمندانه برای 
عبور از پیک مصرف برق اســتان 
مرکزی در سال 1401 تأکید کرد. 
مهنــدس محمود محمــودی در 
اولین جلسه گذر از پیک مصرف 
برق سال 1401 این شرکت با بیان 
مطلب افزود: در ســال جدید بر 
انجام  که  برنامه ریزی هایی  اساس 
تمام ظرفیت های موجود  شــده، 
را به کار خواهیم گرفت که عبور  
موفقیت آمیــزی در زمان اوج بار 
مصرف در ســال 1401 داشــته 
باشــیم. وی گذر از پیک امسال 
را با توجــه به شــرایط موجود 

حساس عنوان کرد و افزود: کنترل 
پذیری مشــترکین ولتــاژ اولیه تا 
پایــان فروردین ماه جاری، انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با مشــترکین 
گسترده ضرورت  اطالع رسانی  و 
جملــه  از  مصــرف  مدیریــت 
برنامه های پیش بینی شــده است. 

مهندس محمودی انجام پروژه های 
زیرســاختی،  و  اولویــت دار 
برنامه های ویژه برای بهبود کاهش 
تلفات و پایش مصارف ادارات با 
نظارت و پیگیــری جدی جهت 
و نصب  بــرق  مدیریت مصرف 
کنتورهای هوشمند برای ادارات را 
از دیگر برنامه ها عنوان کرد. وی با 
توجه به اینکه  66 درصد مصرف 
برق اســتان در حــوزه صنعت و 
کشاورزی مصرف می شود،افزود: 
اتخــاذ تدابیر الزم و تمرکز جدی 
در این حوزه ضرورتی دوچندان 
محمودی  مهنــدس  طلبــد.  می 
اجرای طرح بهسازی شبکه توزیع 
در یک چهارم روســتاهای  برق 

اســتان در ســال 1400 و تبدیل 
بیش از نیمی از شــبکه سیمی به 
کابــل خودنگهدار در اســتان را 
تاکنون دستاورد موفقی برای گذر 
از پیــک عنوان کرد. سرپرســت 
شرکت توزیع برق استان مرکزی 
با اشاره به نامگذاری سال جدید 
به عنوان »سال تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« از سوی رهبر معظم 
انقالب گفــت: پرداختن به امور 
پژوهشی و بکارگیری  خالقیت و 
نوآوری  در حوزه کاهش تلفات 
و جلب مشــارکت مردم درطرح 
های  مدیریت مصــرف از دیگر 
برنامه های شرکت در سال جاری 

است.

برنامههایعبورازپیکمصرفبرقاستانمرکزیدرسال1401

سرور گرامی جناب آقای

دکترشهریارسکوتی
مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان سمنان

با احترام، انتصاب به جا و شایسته شما را به عنوان مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان سمنان تبریک عرض می نمایم.
امیدوارم با تجارب ارزنده جنابعالی، شاهد موفقیت روز افزون و پیشرفت هرچه بیشتر آن استان باشیم.

توفیق خدمت گذاری را از خداوند منان برای شما آرزومندم.

اسماعیل محمدپور خبرنگار استان البرز

تبریکــ

تبریک طی حکمی از سوی دکتر سید سعید شمسی نژاد مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:

دکترشهریارسکوتیبهعنوان
مدیرامورشعببانکقرضالحسنهمهرایران

استانسمنانمنصوبشد
از سوابق کاری ایشان می توان ریاست شعبه  بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه شهرستان تالش، بازرس 
شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان گیالن و معاون مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان 
سمنان نام برد. نامبرده متولد شهرستان تالش از توابع استان گیالن و فارغ التحصیل دکتری اقتصاد از دانشگاه 

آزاد میانه است.
مدیریت هفته نامه سراسری صبح امید استان مرکزی در کمال ارادت و امتنان انتصاب شایسته سرور 
ارجمند جناب آقای دکتر شهریار سکوتی به عنوان مدیر امور شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان 
سمنان که نشان از تعهد، پشتکار و جدیت ایشان در عرصه خدمت رسانی است، را صمیمانه تبریک عرض 
می نماید. امید است در اعتالء فرمایشات مقام معظم  رهبری در سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« یار 
و یاور مردم والیتمدار استان سمنان باشید. از درگاه ایزد منان توفیقات روزافزون برای حضرتعالی خواستارم.

با تقدیم احترام، محمد آرام مدیر هفته نامه سراسری صبح امید

سخنگوی دستگاه قضا در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه با توجه به اعالم اسامی بدهکاران بانک ملی از سوی سخنگوی دولت 
آیا این اسامی به قوه قضاییه ارسال شده است و قوه قضاییه برای وصول این 
مطالبات قرار اســت چه اقداماتی انجام دهد و در خصوص آخرین وضعیت 
رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی توضیح دهید، گفت: صرف بدهکار بودن 
به بانک و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر جرم محسوب نمی شود؛ به دلیل 
اینکه افرادی هستند که اقدام به اخذ تسهیالت کرده اند، اما به لحاظ نوسانات 
اقتصادی مانند تورم و تحریم ها نتوانسته اند بموقع به تعهدات خود عمل کنند و 
مبالغی را نیز که گرفته اند در جای خود هزینه کرده اند؛ اما به دالیلی که گفته شد 
نتوانسته اند در مورد مقرر اقساط وام را پرداخت کنند. تکلیف این افراد جداست 
و طبیعتاً باید تحت حمایت قرار بگیرند تا بتوانند انشاءاهلل اقساط را پرداخت 
کنند. وی افزود: اما دسته دیگر افرادی هستند که وام ها و تسهیالت بانکی را 
دریافت کرده اند، اما در جای خود هزینه نکرده اند و یا شرکت های صوری ایجاد 
کرده اند و در واقع به نوعی اقدام به حیف و میل این تسهیالت کرده اند. طبیعتًا 
عمل این ها جرم محسوب می شود و باید تحت تعقیب قرار بگیرند؛ اما باید 
مسئولین امر یعنی بانک های عامل و بانک مرکزی اسامی مواردی را که مشمولین 
دسته دوم هستند یعنی مواردی که از تسهیالت سوء استفاده کرده اند و در جای 
خود هزینه نکرده اند و یا مبالغ دریافتی را در خارج از کشور هزینه کرده اند را به 
دستگاه قضایی ارجاع کنند و دالیل و مدارک مربوطه نیز تقدیم مراجع قضایی 
شود که تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: 
البته اسامی بدهکاران منتشر شده است، اما آن ها دسته بندی نشده اند تا مشخص 
شود کدام گروه مشمول دسته دوم می شوند تا با آن ها برخورد شود و یا کدام 
گروه باید تحت حمایت قرار بگیرند. خداییان گفت: در گذشــته نیز چندین 
پرونده در این خصوص در مرجع قضایی تشکیل شده که پرونده ها در دادسرا 
رسیدگی شده اند و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده اند که بعضی منتهی به 
صدور حکم شده و برخی هم در جریان رسیدگی هستند. سخنگوی قوه قضاییه 
تاکید کرد: بنابراین صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با افراد نیست 
بلکه باید بانک های عامل و بانک مرکزی همکاری کنند و اسامی را تفکیک کنند 
و افرادی که از تسهیالت گرفته شده سوءاستفاده کرده اند را به مرجع قضایی 

معرفی کنند و ما آمادگی برخورد با افراد سوءاستفاده گر را داریم.

سخنگوی دستگاه قضا:
صرفانتشاراسامیبدهکارانموجب

برخوردباآنهانیست
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به گزارش خبرنگار صبح امید محمد آرام /
امروزه رشــد صــادرات بــرای دولت ها بــه منزله 
کلیدی بــرای بازآفرینی اقتصاد اســت. تقریباً در 
تمام کشــورهای در حال توســعه، موضوع توسعه 
صادرات در رأس اولویت ها و سیاست گذاری های 
دولــت قرار دارد. همچنان کــه آگاهی و توجه به 
اهمیت موضوع صادرات در کشــورهای توســعه 
یافتــه نیز وجود دارد. ایران نیز ســالیان متمادی در 
این عرصه قدم گذاشته و شرکت های مختلف در 
اقصی نقاط کشور به امر صادرات پایبندند. شرکت 
فرآورده های لبنی خضراء و شرکت پاک  نهاد شیر 
اراک از جمله واحدهایی هستند که به طور پیوسته 
در حوزه صادرات فعالیت دارند و توانسته اند برای 
کشور ارزآوری داشته باشــند و در سال 1400 نیز 
هــر دو واحد صنعتی به عنــوان صادرکننده نمونه 
استان مرکزی انتخاب شــده اند. از این رو شرکت 
فرآورده هــای لبنــی خضــراء اراک بــا مدیریت 
آقایــان محمد عالیی مدیرعامــل و محمدابراهیم 
عالیی رئیــس هیئت مدیره و شــرکت پاک نهاد 
شــیر اراک با مدیریت آقایان داود عالیی به عنوان 
مدیرعامــل و محمدابراهیم عالیــی رئیس هیئت 
مدیره اداره می گردند. خبرنگار هفته نامه سراسری 
صبــح امید با جناب آقای محمد عالیی مدیرعامل 
شــرکت فرآورده های لبنی خضــراء، نائب رئیس 
اتحادیه صنایع فرآورده های لبنی ایران، عضو اتاق 
بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی اراک و 
پیشکسوت صنعت استان مرکزی گفتگویی ترتیب 

داده است که در ادامه از نظرتان می گذرد.
مهندس محمــد عالیی مدیرعامل شــرکت 
فرآورده هــای لبنــی خضراء شهرســتان اراک در 
گفتگــو با خبرنگار صبح امید با اشــاره به ســوابق 
کاری خــود گفــت: اینجانــب متولد شهرســتان 
گلپایگان و ســاکن شهرســتان اراک می باشم که 
دارای مدرک لیسانس مدیریت از دانشگاه ورامین 
سال 1377 هستم، در ســن 20 سالگی وارد ارتش 
جمهوری اســالمی ایران شدم و حدود 20 سال در 
نظــام خدمت کردم، ســپس وارد صنعت و بخش 

تولید شدم.
پیشکســوت صنعت اســتان مرکــزی درباره 
تاریخچه تأســیس مجموعه خضراء تصریح کرد: 
صنایع لبنی خضراء با هدف بهبود و ارتقاء ســطح 
ســبد غذایی مردم ایران در ســال 1370 تأســیس 
شــد. این واحد توســط گروهی از سرمایه گذاران 
اصفهانی برای تولید پنیر ایجاد شده بود و به خاطر 
بدهی های ســنگین به دامــداران و بانک ها، تولید 
آن متوقف گردید. ما نیز در ســال 1377 این واحد 
صنعتی را خریداری کردیم و شــبانه روزی تالش 
نمودیم و توانســتیم با پرداخت بدهی های شرکت 
و نوسازی خط تولید، مجموعه را احیاء، راه اندازی 
و محصوالت جدید تولید کنیم که از ســال 1377 
به بعد مجموعه فرآورده های لبنی خضراء در حوزه 
تولید و اشــتغال فعال بوده و عالوه بــر اینکه بازار 
داخل را تأمین نموده، در حوزه صادرات نیز نقش 

خود را به خوبی ایفاء کرده است.
نائب رئیس اتحادیه صنایع فرآورده های لبنی 
ایران در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید بر 
اینکه شرکت فرآورده های لبنی خضراء تولیدکننده 
انواع پنیر پیتزا، شیر خشــک، پودر آب پنیر، انواع 
شــیر اســتریل، انواع شــیر طعم دار، انــواع دوغ، 
خامه پاســتوریزه، روغن حیوانی و... اســت، بیان 
داشت: صنایع لبنی خضراء با هدف تولید و توزیع 
محصوالت سالم هیچگاه حوزه کسب و کار خود 
را در بخش تولید محدود نکرده اســت و همواره 
حمایت از سالمت جامعه، فرهنگ، هنر، ورزش و 

محیط زیست را جزو وظایف مهم و مسئولیت های 
اجتماعــی می داند. ایــن واحد صنعتی بــه عنوان 
شــرکت پیشرو در توسعه کســب و کار و اشتغال 
پایدار، قدم های بزرگی برداشته و به مبحث ارتقاء 
سالمت جامعه توجه ویژه داشته است و در تمامی 
فرآیندهای تحقیق، تولید و توزیع نقش به ســزایی 
دارد. بــه امید آنکه صنایع مورد حمایت همه جانبه 

مسئولین قرار بگیرد. 
وی مســاحت کارخانــه فرآورده هــای لبنی 
خضراء را اعالم کرد: ما کارخانه را در ســال 77 با 
2 هزار متر مربع زمین خریداری کردیم ولی اکنون 
این مجموعه در زمینی به مساحت 30 هزار متر مربع 
پایه گذاری شده که دارای 2500 متر مربع ساختمان 
شــامل 3 واحد ســوله صنعتی و ســاختمان اداری 
است. این کارخانه در محور اراک - قم )روستای 
معصومیه( مســتقر می باشد. واحد دیگری نیز با نام 
شرکت پاک نهاد شــیر اراک تأسیس کردیم که 
این مجموعه در شهرک صنعتی شماره یک اراک 
در زمینی به وســعت 4 هزار متــر مربع پایه گذاری 
شده است. بحمداهلل تالش کردیم هر دو شرکت، 

صادرات محور باشند.
عالیی در خصوص اشــتغال زایی شــرکت ها 
گفت: شرکت پاک نهاد شیر اراک شبانه روز )در 3 
شیفت کاری( توانسته برای 60 نفر شغل مستقیم زیر 
چتر بیمه تأمین اجتماعی ایجاد نماید، اما شــرکت 
صنایع لبنی خضراء در یک شیفت روزانه به تولید 
می پردازد و برای 85 نفر شغل پایدار تحت پوشش 

بیمه تأمین اجتماعی ایجاد کرده است.
مدیرعامل شرکت فرآورده های لبنی خضراء 

در ادامــه ســخنان خود بــه ارزآوری شــرکت ها 
پرداخــت: در مجموع شــرکت های فرآورده های 
لبنی خضراء و پاک نهاد شــیر اراک توانسته اند تا 
پایــان بهمن ماه ســال 1400 بالغ بر 13 میلیون دالر 
صادرات داشته باشند که قطعاً این حجم صادرات 
تا پایان اســفند ماه سال جاری افزایشی خواهد بود. 
به همین خاطر توانمندی های صادراتی دو واحد و 
عملکرد بسیار مطلوب دو شرکت در دستگاه های 
دولتی به ویژه ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان مرکزی بررســی شــد و در ســال »تولید، 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« از سوی سازمان صمت 
اســتان به عنوان صادرکننده برتر انتخاب شده ایم. 
انتخاب شــرکت های فرآورده هــای لبنی خضراء 
و پاک نهاد شــیر اراک، بــرگ زرین دیگری در 
کتاب افتخارات صنعت استان مرکزی است که این 
مهم را حاصل زحمات یکایک مدیران و کارکنان 

خدوم و زحمتکش دو شرکت می دانیم.
محمــد عالیی در پاســخ بــه این ســؤال که 
محصوالت شــما به کدام کشورها صادر می شود، 
گفت: حدود 95 درصد محصــوالت تولیدی دو 
واحد صنعتی ما به کشورهای پاکستان، افغانستان، 
عراق و سوریه صادر می شود. متأسفانه قوانین دست 
و پا گیر صادرات، مانع توسعه صادرات شده است. 
به این دلیل صادرکنندگان به آسانی نمی توانند کاال 
را صــادر کنند. می طلبد دولت به ویژه گمرک در 

تسهیل امور راهگشا باشد. 
پیشکسوت صنعت استان مرکزی رمز موفقیت 
مدیران ارشــد دو شــرکت را بازگو کرد: ما سعی 
کردیــم در مقابــل تحریم ، فشــارهای اقتصادی و 

مشــکالت روزمــره مقاومت و ایســتادگی کنیم. 
مستحضر هستید که هر شغلی پَستی و بلندی هایی 
دارد و بحمداهلل با پشتکار و عالقه به تولید و اشتغال، 
مســیرهای پر پیچ و خم را طی کردیم و بحمداهلل 
توانســتیم در 3 دهه پیاپی در بطن تولید حضوری 
چشــمگیر داشــته باشــیم و همواره رو به توسعه و 
پیشرفت گام برداریم. از آنجایی که بنده به شخصه 
در ابتدای شــروع بــه کار، در همه زمینه ها فعالیت 
داشــتم و به عنوان بازاریاب در شهرستان ها حضور 
می یافتــم و مشــتری مداری می کــردم و مدیریت 
شرکت را هم عهده دار بودم، به اندازه کافی تجربه 
کســب کرده و با تجارب ارزنــده، مجموعه را در 
مسیر پیشرفت هدایت کرده ام که با گذشت حدود 
30 ســال، امروزه شــرکت به نقطعه عطف رسیده 

است.
وی در خصوص پروانه بهره برداری شرکت ها 
اظهار داشــت: پروانه بهره برداری هر دو شرکت از 
سازمان جهاد کشــاورزی استان مرکزی اخذ شده 

است. 
عالیــی صادرکننده نمونه اســتان مرکزی در 
ســال 1400 به آزمایشگاه دو شــرکت اشاره کرد: 
ما برای اینکه محصول مرغوب و ســالم به دســت 
مصرف کننده برسانیم با سرمایه بسیار سنگین در دو 
واحد صنعتی خضراء و پاک نهاد شیر، آزمایشگاه 
مجهز راه انــدازی کرده ایم و تمامی مــواد اولیه و 
محصوالت ما در آزمایشگاه ها توسط مسئولین فنی، 
تست و آزمایش می شود. ضمن آنکه دارنده نشان 
سیب سالمت از سازمان غذا و دارو، پروانه کاربرد 
عالمت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد 

ایــران و دارای گواهینامه های بین المللی سیســتم  
 ISO18001:2007 , ISO9001:2015
 ISO14001:2004 ,ISO22000:2005

HACCP هستیم.
صنعتگر برجسته استان مرکزی با بیان اینکه با 
مشکل سرمایه  در گردش روبرو هستیم، خاطرنشان 
ساخت: در شرایط کنونی به خاطر اینکه قیمت مواد 
اولیه ده ها برابر افزایش یافته است، برای تأمین مواد 
با مشــکل ســرمایه در گردش روبرو هستیم؛ چرا 
که قباًل با 5 میلیــارد تومان گردش مالی، مجموعه 
اداره می شد، ولی االن با 20 میلیارد تومان نمی توان 
شرکت را اداره کرد و اگر مواد اولیه به موقع تأمین 
نشود، تولید متوقف می شود. در نتیجه بانک ها باید 
خود را در کنار تولید ببینند و منابع مالی خود را در 
بخش تولید تزریق کنند. البته ما در سال 78 حدود 
500 میلیــون تومان برای احیــاء و تجهیز کارخانه 
خضراء تسهیالت گرفتیم و به موقع تسویه نمودیم 
و از آن ســال تا به امروز هیچ تســهیالتی دریافت 
نکردیــم و امروزه نیازمند تســهیالت کم بهره و با 

تنفس هستیم.
مدیرعامل شرکت فرآورده های لبنی خضراء 
گفت: ما در شــرایط کنونی که اقتصاد در نوسان 
است و قوانین دســتگاه های دولتی تغییر می کند، 
به درســتی نمی توانیم در بخش تولید و صادرات 
برنامه ریــزی کنیم. بــه عنوان مثال مــا با پرداخت 
عــوارض و دیگــر هزینه های جانبــی یک پارت 
از محصــوالت شــرکت را صــادر کردیم و پس 
از ارســال کاال، گمرک عوارض را افزایش داده 
اســت و اعالم می کند مجدد عــوارض بپردازید؛ 

در صورتی که طبق مقررات قبلی، هزینه عوارض 
و... پرداخــت شــده اســت. این مســائل در حین 
کار مشــکالتی ایجاد می کند که می طلبد توسط 
مسئولین گمرک و دیگر دست اندرکاران بررسی 
و حل و فصل گردد. مســأله دیگر نرخ دالر است 
که ثبات ندارد. همچنیــن پرداخت ارز حاصل از 
صادرات یکی دیگر از دغدغه هایی اســت که در 

سال های اخیر به مشکالت ما افزوده شده است. 
وی ادامــه داد: ما به شــخصه به کشــورهای 
مذکــور صــادرات داریم ولی در بازگشــت پول 
با مشــکالت عدیده دســت و پنجه نــرم می کنیم 
و توســط صــراف، پول خــود را به ریــال تبدیل 
می کنیم یا اینکه ریال ما توســط صــراف به دالر 
تبدیل می شــود. در این بین دولت نیز ارز حاصله 
از صــادرات را از مــا طلب می کند و ما موظف به 
پرداخت آن هســتیم و اگر ارز حاصل از صادرات 
پرداخــت نشــود، صادرکننده در تجــارت و... با 
مشکالت روبرو می شود. انتظار ما صادرکنندگان 
از مقامات ارشــد کشــوری این است که تدابیری 
بیندیشــند تا دغدغه ها کمتر شــود و بتوانیم برای 
کشــور ارزآوری داشته باشیم؛ زیرا رشد و توسعه 

کشور در گرو صادرات است.
صادرکننــده نمونه اســتان مرکزی در ســال 
1400 اذعان داشــت: شــرکت های فرآورده های 
خضراء و پاک نهاد شــیر اراک در پرداخت های 
خود مانند بیمه، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش 
افــزوده، عوارض و حقوق پرســنل هیچ معوقه ای 

ندارند و کاماًل خوشنام و خوش حساب هستند.
صنعتگر پیشکسوت استان مرکزی در پاسخ 
به این ســؤال که برای حمل و نقل محصوالت چه 
نوع وســیله نقلیه در اختیار شــرکت است، گفت: 
برای انتقال شــیر خام و تولیدات شــرکت حدود  
4 الــی 5 دســتگاه تریلــی و خودروی نیســان در 
اختیار شرکت ها است و بعضاً از باربری ها کمک 

می گیریم.

مدیر شرکت های فرآورده های لبنی خضراء و پاک نهاد شیر اراک در گفتگو با صبح امید خبر داد:

انتخابشرکتهایفرآوردههایلبنیخضراءوپاکنهادشیراراکبهعنوانصادرکنندهنمونهاستانمرکزیدرسال1400
مشکالت بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان مرتفع شود 

رشد و توسعه 
کشور در گرو 
صادرات است

دفتر هفته نامه صبح امید اســتان مرکزی: اراک خیابان آیت اله 
غفاری، ابتــدای خیابان ولیعصر باال، انتهای بن بســت میالد 
یک، کدپستی 3814864461 مدیر دفتر استان مرکزی و خبرنگار 

استان های تهران، اصفهان، البرز، گیالن و مازندران: محمد آرام
Sobheomidarak@gmail.com                          :ایمیل
T.ma/sobheomid_aram                              :کانال تلگرام
@aram.sobhe.omid                                      :صفحه اینستاگرام

@aram.sobhe.omid :صفحه مجازی صبح امید در اینستاگرام


