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باران پل 
اراک یکی از 

شرکت های 
ممتاز در صنعت 

لوله های پلی اتیلن ایران

صنایع غذایی 
می خوش آماده 

عقد قرارداد با 
نهادهای دولتی 

شرکت ها و کارخانجات صنعتی

یکی
از راه های 
برون  رفت 

از مشکالت اقتصادی جامعه 
تعامل با جهان است

رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت رادمان 

صنعت دکاموند:

وزارت جهاد 
کشاورزی برای 
ایجاد تحول در 

صنعت کشاورزی 
برنامه محور عمل کند

3

مدیرعامل شرکت رنگ سازی مکث 
در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه 
تخصصی صنعت استان مرکزی در 

گفتگو با صبح امید تأکید کرد:

مدیرعامل مجتمع صنایع غذایی 
می خوش در حاشیه چهاردهمین 

نمایشگاه صنعت استان مرکزی در 
گفتگو با خبرنگار صبح امید، مطرح کرد:

رئیس هیئت مدیره شرکت باران 
پل اراک در گفتگو با خبرنگار صبح 

امید، خبر داد:

12 بهمن سالروز ورود تاریخی امام به ایران اسالمی؛

بازگشت امام خمینی )ره( به ایران اسالمی
8و آغاز دهه فجر
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رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی
در گفتگو با خبرنگار صبح امید خبر داد:

به زودی موزه گوهرشناسی استان
در سازمان نظام  مهندسی معدن 

استان مرکزی افتتاح می شود

مدیر مجموعه گردشگری تاج و تخت
شهرستان اراک در گفتگو با صبح امید خبر داد:

مجموعه گردشگری تاج و تخت، آماده عقد 
قرارداد با نهادهای دولتی، شرکت های 

خصوصی و کارخانجات صنعتی

مدیرعامل شرکت فناور
هونام مهارت عصر نو خبر داد:

راه اندازی سامانه بهنود با هدف کاهش 
تردد مراکز درمانی، آزمایشگاه ها، 

داروخانه ها  و پزشکان 

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت 
دانش بنیان فناوری آتیه پویندگان اکسیر

در گفتگو با صبح امید مطرح کرد:
تحول در صنعت گیاهان دارویی با 
استفاده از تکنولوژی نانو ذرات و 

HL میکرو ذرات دارویی

ستون حقوق و قانون
»تنظیم قرارداد معامله« قسمت دوم 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی
در حاشیه بازدید از غرفه مجتمع صنایع غذایی می خوش 
در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت استان مرکزی 

در گفتگو با صبح امید مطرح کرد:

صنایع تبدیلی یکی از حلقه های 
زنجیره تولید در صنعت کشاورزی
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 بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ مدیریت شهری 
اراک به مبلغ ۱۶ هزار میلیــارد ریال و افزایش ۲۴ 
درصد برای تصویب به شــورای اسالمی کالنشهر 
اراک تقدیم شــد. به گزارش اداره ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری، دکتر علیرضا کریمی در نشست 
صحن رسمی شورای اسالمی کالنشهر اراک افزود: 
بودجه امسال شــهرداری، ۱۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد 
ریال بود که میزان بودجه پیشنهادی برای سال آتی 
به ۱۶ هزار میلیارد ریــال افزایش یافت. وی تاکید 
کرد: سهم هزینه های جاری مدیریت شهری حدود 
پنج هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال و سهم هزینه ای تملک 
دارایی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال در بودجه سال 
آتی لحاظ شده و حدود ۵۰۰ میلیارد ریال نیز برای 
تملکات مالی پیش بینی شــده است. شهردار اراک 
در خصوص بودجه پیشــنهادی ســال آتی اظهار 
داشت: میزان بودجه پیشنهادی در بحث کالبدی و 
شهرسازی حدود ۱۷۸ میلیارد تومان، محیط زیست 
و خدمات شــهری ۳۵۳ میلیارد تومــان، ایمنی و 
مدیریت بحران ۷۳ میلیــارد تومان، حمل و نقل و 
ترافیک  ۳۶۵ میلیارد تومان، خدمات مدیریت ۵۴۵ 
میلیارد تومان و اجتماعــی، فرهنگی ۳۳ میلیارد و 
۲۵۰ میلیون تومان لحاظ شــده است. دکتر کریمی 
ادامه داد: از مجموع بودجه جاری و عمرانی ســال 
۱۴۰۱، سهم هزینه های جاری ۳۲ درصد، هزینه های 
عمرانی ۶۵ درصد و ســهم تملک دارایی ۳ درصد 
پیش بینی شــده که این مهم نشان می دهد رویکرد 

شهرداری در سال آتی تقویت فعالیت های عمرانی 
اســت. وی خاطرنشــان کرد:  افزایش مشارکت و 
ســرمایه های اجتماعی و جلب رضایتمندی مردم، 
توجه به ســرمایه انسانی و پرداخت حقوق پرسنل 
مدیریت شهری، بهره گیری از فناوری های نوین و 
صرفه جویی در هزینه هــا، کاهش تصدی گری و 
برون سپاری فعالیت ها به بخش خصوصی، رویکرد 
محله محوری و عدم افزایش ردیف های هزینه ای، 
تکمیل طرح های نیمه تمام از جمله اقداماتی است 
که مدیریت شــهری برای عملیاتی کــردن آن در 
سال آتی هدفگذاری کرده است. شهردار کالنشهر 

اراک بیان داشت: بودجه پیشنهادی حوزه فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی مدیریت شهری نسبت به امسال، 
۷۲ درصد افزایش یافته و همچنین بودجه حفظ و 
توســعه فضای ســبز ۴۲ درصد و بودجه خدمات 
شهری و مدیریت بحران، ۱۰۷ درصد افزایش داشته 
اســت. دکتر کریمی عنوان کرد: پیشــنهاد می شود 
بحث نوسازی، بازســازی و خرید ناوگان حمل و 
نقل عمومی به صورت مســتمر مدنظر باشد و در 
این راستا اعتبار مناسبی برای هوشمند سازی ناوگان 
عمومی و خرید دوربین های نظارتی و حفاظتی در 
بودجه پیشنهادی سال آتی در نظر گرفته شده است.

دکتر کریمی شهردار اراک:
افزایش 24 درصدی بودجه سال 14۰1 شهرداری اراک نسبت به بودجه سال جاری

شهردار اراک در اجتماع مردمی مدافعان ارزش 
ها در مســجد امام جواد)ع(کوی رضوی، گفت: 
شهرداری برای احیای ۲ فریضه الهی امر به معروف 
و نهــی از منکر برنامه های مهمــی دارد که باید با 
همکاری تمامی دستگاه های زیر مجموعه خود در 
جامعه عملیاتی شود. دکتر علیرضا کریمی افزود: 
در صــورت احیای این ۲ فریضــه الهی و نهادینه 
کردن فرهنگ واالی اســالم ناب محمدی)ص( و 
اهل بیت)ع( می توان آســیب ها و ناهنجاری های 
اجتماعی را کنترل کرد. به گزارش اداره ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری، وی ادامه داد: مطالبه گری 
حــق مردم از نهادهای اجرایی و خدماتی از جمله 
شــهرداری اســت و ما هم همه تالش خود را در 
جهت تحقق مطالبات به حق مردم به کار می گیریم. 
شهردار اراک اظهار داشت: برای ایجاد فضای نشاط 
و ورزش برای جوانان در مناطق مختلف شهر باید 
زمین های موجود مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان از 
آنها برای ایجاد فضاهای ورزشی استفاده شود. دکتر 
کریمی بیان کرد: بــا ورود صنایع آالینده، آلودگی 
هم وارد شــهر شد که در گذشــته میزان آلودگی 
ارزیابی نمی شد ولی امروزه مسئول ارزیابی، محیط 

زیست است و مسئول جلوگیری از صنایع آالینده 
دادستانی است. شهردار اراک گفت: در خصوص 
مشکالت خدمات رسانی اتوبوسرانی، مطلقاً حق 
با شهروندان اســت و ما ۲۰۰ اتوبوس جدید نیاز 
داریم تا زمان انتظار مردم برای تردد کمتر و ناوگان 
نوسازی شود.= دکتر کریمی درباره استخدام ها در 
شــهرداری گفت: ۴۰۰ نفر در دوره گذشته بدون 
اطالع رســانی و بدون اینکه مردم مطلع شوند در 
شــهرداری ثبت نام کردند که از بین اینها ۳۰ نفر 
جذب شدند که جلوی جذب ۳۷۰ نفر دیگر گرفته 
شــد. وی، درباره پروژه های نیمه تمام از جمله پل 
سنجان گفت: این طرح هیچ ارتباطی به مجموعه 

مدیریت شــهری ندارد و مربوط به حوزه اداره راه 
است. شهردار اراک درباره توسعه فضای سبز گفت: 
این یکی از سیاست های شهرداری است که در این 
زمینه شهرداری می خواهد ۳۵۰ میلیارد هزینه کند 
و برخــی فضاها از جمله زمین هــای دره گردو و 
پارک شهید باهنر برای توســعه دارای مشکالتی 
هســتند.  وی اضافه کرد: اراک در ۱۰ ماه گذشته، 
۱۴۵ روز آلوده را پشــت سر گذاشت که شش ماه 
اول سال به علت خشکسالی کویر میقان بود و یکی 
دیگر از عوامل آلودگی نیروگاه اســت که به دلیل 
کمبود ســهمیه گاز طبیعی، در فصل سرد مازوت 

می سوزاند.

شهردار اراک:
 همه تالش خود را در جهت تحقق مطالبات به حق مردم به کار می گیریم

ســید وحید میرنظامی رییس شورای اسالمی 
شهر اراک در بیست و ششمین صحن علنی شورا، 
در نطق پیش از دســتور خود با اشــاره بر اینکه در 
هفته گذشته چند موضوع مهم پیش آمد که ضرورت 
داشت برای تنویر و رفع ابهامات و بحث های خالف 
واقع، راجع به آنها صحبت شود گفت: در خصوص 
پروژه ۸۱۰۰ واحدی در حال احداث، بر اساس اصل 
۳۱ قانون اساسی تأمین مسکن مورد نیاز حق آحاد 
مردم و خانواده ها اســت ،لکن طرح جامع موجب 
پدید آمدن محدودیت ها و محرومیت هایی است 
که خروجی آن نواقص، موجب ایجاد مشکل برای 
مسئولین شده که اگر پیوست های مورد نظر و  وسعت 
نظر داشت ما نباید به اراضی اوقافی پناه می بردیم ، 
اینجانب در مصاحبه هفته گذشته در خصوص طرح 
مســکن ملی واقع در اراضی مزروعی اوقافی فارغ 
از اینکه در جایگاه خدمتگزار مردم هستم به عنوان 
یک  شــهروند نظر خودم را پیرامون این پروژه بیان 

کردم. وی با اشاره بر اینکه جوابیه اداره اوقاف دور 
از شــأن و جایگاه شورای اسالمی شهر بود، گفت: 
اینجاب و اعضای شــورا، در جایگاه نماینده مردم 
پیگیری این مسئله را به عنوان یک دستگاه نظارتی 
تا نتیجه نهایی وظیفه خود می دانیم، لذا در راستای 
خدمت وظایفی که بر دوش ما است اگر همت کنیم 
و آنهــا را انجام دهیم کفایت می کند تا پرداختن به 
حواشی، ضمن اینکه هم افزایی و وحدت گفتمان 
باید با دولت جدید و خدمتگزاران داشته باشیم، زیرا 
تمام انتقادات موجود مربوط به تصمیمات دولت قبل 
بوده و  تنها نقد ما در مســئله جانمایی و استفاده از 
پهنه های دیگر بدون مشکل معارضین از قبیل داخل 
طرح بودن و اوقافی بودن اســت. میرنظامی اذعان 
داشت: براساس تبصره ۶ قانون مصوب ۱۳۷۰ نحوه 
تقویم ابنیه امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها 
که حق مردم است، باید سهم بیست درصدی در این 
پروژه ها جهت ارائه خدمات مورد نیاز مردم تحویل 

شهرداری شود، در صورتی که از کارگروه دوره قبل 
انتظار می رفت به آن پرداخته باشند. وی تأکید کرد: 
باید هرچه زودتر شــرایط و ابعاد این پروژه تعیین 
تکلیف شود تا نگرانی و ابهامی برای سرمایه گذاران 

این پروژه ایجاد نشود.

رئیس شورای اسالمی شهر اراک:
 شورا در جایگاه نماینده مردم، پیگیری مسکن ملی اراضی اوقافی را وظیفه خود می داند

در بیســت و نهمیــن نشســت کمیته 
مدیــران ارتباطــات و امــور بیــن الملل 
که  ایران  کالنشــهرهای  شهرداران  مجمع 
طی روزهای دوشــنبه و سه شنبه، چهارم 
و پنجم بهمن ماه ســال جاری در شــهر 

تهران برگزار شــد، سید مهدی میرداودی 
سرپرســت اداره ارتباطــات و امــور بین 
الملل شــهرداری اراک بــا ۲۱ رای کامل 
کارگروه شــبکه  رییس  عنــوان  به  اعضا، 
هــای اجتماعــی و تولیــد محتــوا کمیته 

مدیران ارتباطات و امور بین الملل مجمع 
انتخاب  ایران،  شــهرداران کالنشــهرهای 
شــد.الزم به ذکر است، شــهرداری های 
کرمانشــاه، اهــواز، بندرعباس و مشــهد 

هستند. کارگروه  این  اعضای 

انتخاب مدیر روابط عمومی شهرداری اراک به عنوان
رئیس کارگروه شبکه های اجتماعی و تولید محتوا

مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران

@aram.sobhe.omid :صبح امید در اینستاگرام

فراخوان جذب 
سرمایه گذار

شرکت تعاونی ورزشکاران نیرومند آفتاب زمین؛ 
در راستای سیاست های اقتصادی خود، در نظر 
دارد نسبت به شناسایی و فراخوان سرمایه گذاران 
منظور  به  مشارکت  و  سرمایه گذاری  جهت 
گردشگری،  رفاهی،  خدمات  مجتمع  احداث 
نماید.  اقدام  زمین  آفتاب  ورزشی  و  تفریحی 
توان  دارای  که  سرمایه گذارانی  تمامی  از  لذا 
فنی و مالی الزم هستند و عالقمند به مشارکت و 
سرمایه گذاری  می باشند، دعوت می شود جهت 
برای  ایجاد شده  بستر و زیرساخت  از  مشاهده 
احداث مجتمع به دفتر پروژه واقع در کیلومتر 
سه راهی  به  نرسیده  خمین   - اراک  محور   ۸

امان آباد بازدید نمایند. 

محمد مهدی نظیری فرد
رئیس هیئت مدیره

شماره تلفن های ۰۹12۷۶12۳1۴ و 
۰۹1۸۳۶2۵۹2۳ آماده پاسخگویی 

سرمایه گذاران

چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مبارک باد
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به گزارش خبرنگار صبح امید، محمد آرام
کیفیت مطلوب محصوالت شــرکت باران 
پــل اراک موجب شــده این واحد در کشــور 
به یک شــرکت ممتــاز تبدیل شــود. گام اول 
موفقیت این واحد صنعتی، تأمین ماشــین آالت 
ســازندگان  معتبرتریــن  از  پیشــرفته  صنعتــی 
دنیا اســت. در مرحلــه بعدی با توجــه به نقش 
انکارناپذیر نیروی انســانی متخصص، شــرکت 
بــاران پل اراک نســبت به جذب کارشناســان 
مجــرب اقــدام نمــوده و بــا ایجــاد واحدهای 
مهندسی و آزمایشگاهی معتبر و مجهز، توانسته 
در صنعــت تولیــد لوله های پلی اتیلن ســبک و 
ســنگین از ســایز 16 تــا 500 میلی متر ســهم به 
سزایی داشته باشد و دست شرکت های خارجی 
را از بازار کشور، کوتاه نماید. بر همین اساس، 
خبرنگار هفته نامه سراســری صبح امید با جناب 
آقای مهنــدس ابوالفضل کریمــی رئیس هیئت 
مدیره شرکت باران پل اراک گفتگویی ترتیب 
داده اســت که ماحصــل آن در ادامه از نظرتان 

می گذرد:
مهنــدس ابوالفضــل کریمــی رئیس هیئت 
مدیره شــرکت بــاران پــل اراک در گفتگو با 
خبرنــگار صبح امید با اشــاره به ســوابق کاری 
خود اظهار داشــت: اینجانب متولد سال 1333 
شهرستان تفرش، ساکن اراک و فارغ التحصیل 
کارشناســی ارشــد مدیریــت دولتی می باشــم 
که حــدود 38 ســال در وزارت صنایع وقت و 
وزارت امــور اقتصادی و دارایــی انجام وظیفه 
نمــوده ام کــه 32 ســال آن در اداره کل امــور 
اقتصادی و دارایی استان مرکزی مشغول به کار 
بوده و بیش از 20 ســال به عنوان مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان ایفاء نقش کرده ام و 
در ســال 1389 به درجه بازنشستگی نائل شدم. 
در حیــن خدمــت به اتفــاق یکی از آشــنایان، 
شــرکت باران پــل اراک را با هــدف تولید و 
اشــتغال زایی، تأســیس و راه اندازی کردیم که 
بعــد از بازنشســتگی نیز در خدمــت این واحد 

بوده ام. صنعتی 
رئیس هیئت مدیره شرکت باران پل اراک 
به تاریخچه تأسیس شــرکت پرداخت و افزود: 
ایــن شــرکت در ســال 1374 با شــماره 2469 
ثبت شــده و اکنون با ســابقه 26 ســاله به یک 
برند خوشــنام ایران تبدیل شــده است و دارنده 
شناسه صنعتی 531-5522334 و شماره ملی 

10780059486 می باشد.
وی مساحت کارخانه را بیان کرد و گفت: 
واحــد صنعتــی باران پــل در شــهرک صنعتی 
شماره 3 اراک )خیرآباد( در زمینی به مساحت 
حــدود 10 هزار متر مربع پایه گذاری شــده که 
دارای حــدود 3 هــزار و 800 متر مربع ســوله 
صنعتــی می باشــد و دارای 2 دفتــر فــروش در 

تهران و اراک می باشد.
مهندس کریمــی به مجوزهای اخذ شــده 
اشــاره کرد و ابراز داشت: این شرکت در سال 
1374 پروانــه بهره برداری با ظرفیت ســاالنه 6 
هــزار تُن از ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان مرکــزی اخــذ کــرده و دارای گواهی 
تأئیدیه آب و خاک و تأئیدیه آزمون ماشــین ها 
و ادوات کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی 
اســت. ضمــن آنکــه پروانــه کاربــرد عالمت 
اســتاندارد اجباری از ســازمان ملی اســتاندارد 
ایــران و گواهینامه های بین المللی ایزو از مراکز 

ذی صالح اخذ کرده ایم.
پیشکســوت صنعت اســتان مرکزی اذعان 
داشــت: شــرکت باران پل اراک مفتخر اســت 
در کنــار دیگــر قطب هــای صنعتی کشــور، با 
بهره گیــری از آخرین تکنولــوژی روز دنیا و با 
همکاری گروهــی از متخصصین فن، از بهترین 
و مجهزترین ماشــین آالت مدرن و پیشرفته نظیر 
اســترلینگ و ســین  سیناتی، اســتفاده کند و در 
خط تولیــد انواع لوله های پلی اتیلن توانســته با 
اجــراء پروژه هــای عمرانــی و زیربنایی، گامی 

بردارد.  بلند  بسیار 
صنعتگر برجســته استان مرکزی خاطرنشان 
ســاخت: محصوالت این کارخانه با استفاده از 
دانــش فنــی روز و مرغوب ترین متریــال تولید 
می شــود. از ایــن رو لوله های تولید شــده این 
واحد صنعتی بر اساس اســتانداردهای )1391( 
 INSO7607  )1393(  ,INSO14427
ایران و اســتاندارد )DIN8074 )2011 آلمان 
 16  ،10 ،8 ،6 ،4 فشــاری   رده هــای  در  و 
و 20 اتمســفر از ســایز 16 الــی 500 میلی متر 
تحــت نظارت مؤسســه اســتاندارد و تحقیقات 
صنعتــی ایــران تولیــد می شــود. ضمــن آنکه 
  ISO14001:2015بین المللی گواهینامه های 
و  ISO9001:2015  در این واحد اســتقرار 

یافته است.
عضو انجمن صنفــی تولیدکنندگان لوله و 
اتصاالت پلی اتیلن ایران با بیان اینکه آزمایشگاه 
باران پل اراک همکار اداره اســتاندارد اســتان 
مرکزی اســت، ســخنان خود را اینگونه تشریح 
کرد و گفت: آزمایشــگاه کنترل کیفی شرکت 
باران پل اراک در ســال 1381 بــه منظور انجام 
آزمــون  لوله های پلی اتیلــن و در جهت ارتقاء 
کیفیــت محصــوالت تولیــدی و افزایش میزان 
رضایتمندی مشــتریان، راه اندازی شده است. با 
توســعه، تکمیل و تجهیز این واحد، آزمایشگاه 
کنتــرل کیفی باران پل در 2 بخش شــیمیایی و 
مکانیکی، در حال خدمت رســانی می باشد. این 
واحد بــا بهره مندی از تجهیزات آزمایشــگاهی 
مــدرن و کادر فنــی مجــرب و متخصــص در 
حوزه شــیمی و مهندسی شــیمی پلیمر و مطابق 
با استانداردهای ملی 14427-1، 14427-2، 
7607 در جهت خط مشــی سیســتم مدیریت 
کیفیــت ISO9001:2015 تمامی آزمون های 
مربوطــه بر روی مــواد اولیــه و محصوالت را 

انجام می دهد.
وی در تکمیــل ســخنان خــود اهــداف و 
خط مشــی آزمایشــگاه کنترل کیفــی را عنوان 
کرد: از جمله اهداف آزمایشــگاه کنترل کیفی 
را می تــوان بــه افزایش کیفیــت محصوالت و 
خدمــات بــه منظور تأمیــن رضایت مشــتریان، 
ارتقــاء مجموعــه فعالیت های  بهبود مســتمر و 
آزمایشــگاه، تأمین و تهیه تجهیزات و امکانات 
مــورد نیــاز این حــوزه، ارتقاء ســطح علمی و 
مهارتی پرســنل از طریق آموزش های مربوطه، 
از  اجرائــی  روش هــای  اصــالح  و  بازنگــری 
طریــق آمــوزش پرســنل، برقــراری تعامــل و 

ارتباط مناســب با اداره کل اســتاندارد اســتان 
مرکزی بــه منظور آگاهی از آخرین تغییرات و 
اصالحات استانداردهای مربوطه، انجام به موقع 
کالیبراســیون دوره ای تجهیزات آزمایشگاهی و 
 ISO17025 آزمایشــگاه همکار و اســتاندارد

اشاره کرد.
عضــو اتــاق بازرگانی، صنایــع و معادن و 
کشــاورزی اراک، عناوین آزمون های مربوطه 
را متذکــر شــد و گفــت: تعییــن زمــان القای 
اکســایش  )O.I.T( ، اندازه گیری مقدار دوده 
در محصــوالت پلی اتیلــن، چگونگی توزیع و 
پخش رنگدانه یا کربن، تعیین دانســیته، آزمون 
مقاومت در برابر فشــار هیدرواســتاتیک، تعیین 
نرخ جریــان مــذاب )M.F.R( ، آزمون میزان 
 ،  )Tensile Test( شکســت  در  کرنــش 
اندازه گیــری میزان برگشــت طولــی و کنترل 
ابعــادی و خصوصیات ظاهری از موارد عناوین 

آزمون های مربوطه است.
پیشکســوت صنعــت اســتان مرکــزی که 
تولیدکننــده لوله های پلی اتیلــن برای مصارف 
کشاورزی، ســاختمانی و عمرانی است، تأکید 
کرد: باران پل نخســتین شــرکت دارنده گرید 
A در اراک اســت. مهنــدس ابوالفضل کریمی 
کاربــرد محصوالت تولیدی شــرکت باران پل 
را بیــان داشــت و افزود: در ایــن بخش، برخی 
از طرح ها و پروژه های آبیاری تحت فشــار در 
سراسر کشــور را یادآور می شــوم که می توان 
با سازمان جهاد کشاورزی استان های  همکاری 
مرکزی، قم، لرستان، شــرکت آب و فاضالب 
شهرها و شــهرک های غرب تهران و استان های 
مرکــزی و لرســتان و همچنیــن آب منطقه ای 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی،  اســتان مرکزی، 
ســرمایه گذاری  شــرکت  اراک،  شــهرداری 
پارس مســکن الوند، شرکت پتروشیمی شازند، 
ماشین ســازی اراک، جهاد نصر اســتان مکزی، 
ســد کمال صالح، مؤسســه حرا، ســپاه روح اهلل 
اســتان مرکزی، خطوط لولــه و مخابرات نفت 
منطقه مرکزی، شــرکت آلومینیوم ایران و... نام 
برد. رئیس هیئت مدیره شرکت باران پل اراک 
در پاسخ به این سؤال که در شرایط فعلی با چند 
درصــد ظرفیت مشــغول به کار هســتید، اذعان 
کرد: ما هم اکنون بــا 60 درصد ظرفیت فعالیت 
داریــم و 40 درصد ظرفیت خالی اســت و این 
قابلیت در مجموعه وجــود دارد که به صورت 
فول به تولید بپردازد؛ ولی متأســفانه ارزش پول 
ملــی کاهش یافتــه و تولیدکننــدگان نقدینگی 

ندارند کــه بتوانند با حداکثر ظرفیت، مشــغول 
تولید باشــند. اگرچه تا بــه امروز چندین مرحله 
از تســهیالت بانکی اســتفاده کرده ایم و تمامی 
مــراودات بانکی شــرکت با بانک کشــاورزی 
انجام می شود، ولی می توان اینگونه مطرح کرد 
که تســهیالت با بهره بــاال در تولید، توجیه پذیر 
نیســت و تولیدکنندگان نیازمند تســهیالت کم 
 بهره و با تنفس هســتند. امروزه تنها دغدغه این 
شرکت را می توان کمبود نقدینگی عنوان کرد. 
از طرفی قدرت خرید به شــدت کاهش یافته و 

بازار رونق آنچنانی ندارد. 
ایشــان با تأکید بر اینکه مصمم به توســعه 
کارخانه هســتیم، سخنان خود را اینگونه مطرح 
کردنــد و افزودنــد: اخیــراً با بانک ســپه وارد 
مذاکره شــدیم و درصدد اخذ تسهیالت هستیم 
تــا بتوانیم از کشــور چیــن تکنولــوژی انتقال 
دهیم و با خرید دســتگاه پیشرفته اقدام به تولید 
لوله هــای کاروگیت نمائیم. بر اســاس برآورد 
هزینه، پیش بینی می شــود نرخ دستگاه باالی 10 
میلیارد تومان اســت که امیدواریم بانک عامل 
در ارائه تسهیالت همکاری های الزم را به عمل 
آورد. شایان ذکر اســت مقدمات ساخت سوله 
در محل کارخانه باران پل فراهم شده است که 

پروژه فوق به زودی عملیاتی می شود.
وی اشــتغال ایجاد شده شــرکت را اعالم 
کرد و گفت: شــرکت باران پل در حال حاضر 
در 2 شــیفت 12 ســاعته )24 ســاعت( در حال 
تولید اســت و حدود 25 نفر زیر چتر بیمه تأمین 
اجتماعی در شرکت مشغول به کار هستند که با 
اجراء طرح توسعه، اشتغال زایی 2 برابر می شود.

تولیدکننــدگان  صنفــی  انجمــن  عضــو 
لولــه و اتصاالت پلــی اتیلن ایــران، حضور در 
نمایشــگاه های بین المللــی را مطلــوب ارزیابی 
کــرد و گفــت: ســعی کردیــم با حضــور در 
و کشاورزی،  نمایشــگاه های تخصصی صنعت 
توانمندی های فوق العاده منحصر به فرد شرکت 
را بــه عموم معرفــی کنیم، امــا آن انتظاری که 
داریــم، برآورد نشــده؛ چــرا که نمایشــگاه ها 
خروجــی مطلوبی ندارند. به همیــن خاطر تمام 
ســعی و تالش اکیپ شــرکت ارتقــاء کیفیت 
محصوالت اســت؛ زیــرا با رعایــت کیفیت و 
استانداردســازی می توانیم در جایگاه نخســت 
کشــور قرار بگیریم. چه بســا اینکــه هم اینک 
شــرکت باران پل یکی از شرکت های ممتاز در 

صنعت لوله های پلی اتیلن ایران است.
پیشکســوت صنعت اســتان مرکــزی، رمز 

موفقیــت خــود را اینگونــه برشــمرد و اذعان 
داشــت: یکــی از عوامــل موفقیــت شــرکت، 
تولیــد با کیفیت اســت. رمز مانــدگاری ما در 
ایــن صنعت بر همیــن اصل می باشــد. هنگامی 
که یــک واحد تولیدکننده محصــول با کیفیت 
به دست مصرف کننده برســاند، نیاز به تبلیغات 
محیطی، تصویری و رســانه ای نــدارد. کیفیت، 
خــود نقش آفرینی می کند و شــرکت را مطرح 
می ســازد. مهندس کریمی انتظارات خود را از 
جناب آقــای مخلص االئمه مقام عالی دولت در 
اســتان، بیان کــرد و افزود: تنهــا تقاضای ما از 
استاندار محترم اســتان، حمایت از تولید است. 
در شــرایط کنونی که کشور به لحاظ اقتصادی 
دچار مشــکل می باشــد، فعاالن اقتصادی نیز در 
ایــن زمینه بــا چالش هایی روبرو هســتند. برای 
گــذر از بحــران، حمایــت اســتاندار می تواند 
مثمره ثمر باشد. اســتان مرکزی چهارمین قطب 
صنعتــی کشــور و دومیــن قطب صنعتــی مادر 
ایــران و اراک نیــز لقب پایتخــت صنعتی را به 
خود اختصاص داده اســت. با توجه به شناختی 
که از جای جای اســتان دارم و سال ها در سطح 
مدیریتــی دســتگاه دولتی ایفاء نقــش کرده ام، 

صنعت استان رشــد آنچانی نداشته است و این 
استحقاق در صنایع استان وجود دارد که توسعه 
یابد. امیدواریم دســت اندرکاران بیشــتر تالش 

کنند تا توسعه تحقق پیدا کند.
وی در پاسخ به این ســؤال که آیا تاکنون 
به عنــوان صنعتگر نمونه اســتان و بــاران پل به 
عنوان واحد نمونه صنعتی اســتان انتخاب شــده 
است یا خیر، اظهار داشــت: متأسفانه ظرفیت ها 
و پتانســیل های ایــن واحد صنعتی در ســازمان 
صمت دیده نشــده است و هیچگاه این کارخانه 
را بــه عنوان نمونه صنعتــی ندیده اند، ولی ما به 
ســهم خود با محوریت اقتصــاد مقاومتی، تولید 
ملــی و جهش تولیــد همچون ســرباز اقتصادی 
در ســنگر تولید حضور داریم تا پرچم کشــور 

به اهتزاز درآید.
کریمی در خاتمه از زحمات همه مسئولین 
و مدیران دســتگاه های دولتی استان مرکزی که 
بــه نحوی با این شــرکت ارتبــاط دارند، تقدیر 
کــرد و گفت: الزم می دانم از پرســنل خدوم و 
زحمتکش شــرکت صمیمانه تشکر کنم که این 
عزیزان شــبانه روز تالش می کنند تا نام و نشــان 

باران پل در سراسر ایران بدرخشد.

رئیس هیئت مدیره شرکت باران پل اراک در گفتگو با خبرنگار صبح امید، خبر داد:

باران پل اراک یکی از شرکت های ممتاز در صنعت لوله های پلی اتیلن ایران
شرکت باران پل اراک، الگوی یک واحد موفق و پیشرفته

باران پل نخستین تولیدکننده لوله های پلی 
اتیلن گرید A از سایز 16 الی 500 میلی متر
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سال شانزدهم  8 صفحه

سه  شنبه  12 بهمن ماه  1400 گزارش

مهنــدس علی صفــری رئیس ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان مرکزی با حضور در چهاردهمین 
نمایشــگاه تخصصی صنعت اســتان مرکــزی وارد 
نمایشگاه شد و در ســالن پارس از برخی غرفه های 
کشاورزی و صنایع تبدیلی به ویژه غرفه مجتمع صنایع 
غذایی می خوش بازدید کرد و با جناب آقای مهندس 
غالمی مدیرعامل این واحد صنعتی دیدار و گفتگو نمود 
و از چگونگی مراحل تولید و بســته بندی و همچنین 
ظرفیت های فوق العاده منحصر به فرد می خوش آشنا 
شد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در 
حاشیه بازدید از غرفه مجتمع صنایع غذایی می خوش 
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صبح امید، گفت: 
مجتمع صنایع غذایی می خوش یکــی از واحدهای 
صنایع تبدیلی مطرح استان است که در شهرک صنعتی 
مأمونیه استقرار دارد، قباًل از این واحد صنعتی بازدید 
داشــته ام و به خوبی با این مجموعه آشــنا هستم و 
می دانم که جناب آقای غالمی در حوزه صنایع تبدیلی 
)تولید و بسته بندی انواع محصوالت کشاورزی( چقدر 
همت کردند و ســختی هایی را پشت سر گذاشتند تا 
اینکه نام و نشان این واحد، جهانی شود. وی تصریح 
کرد: ایشــان جزو افراد ممتاز و بنام استان هستند و با 
حضور در چهاردهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت 
اســتان مرکزی به وضوح می بینیــم که غرفه مجتمع 
صنایع غذایی می خوش در بین سایر غرفه ها درخشیده 

اســت و جذابیت خاصی دارد. انشــاء اهلل ایشــان و 
مجموعه شان همیشه در مسیری که می پیمایند، موفق 

باشند.  مهندس صفری ادامه داد: صنایع تبدیلی یکی 
از حلقه های زنجیره تولید در صنعت کشاورزی است. 

اکنون صنایع تبدیلی در مسیری قرار گرفته که اگر به 
رشد واقعی برسد، توسعه بخش کشاورزی را به دنبال 

خود خواهد کشاند؛ زیرا صنایع تبدیلی تکمیل کننده 
بخش کشــاورزی اســت و می توان گفت بدون آن، 
بخش کشــاورزی ناقص است. اگر این صنعت فعال 
شود، شاهد افزایش بهره وری و صادرات مؤثر خواهیم 
بــود.  ایشــان افزودند: صنایــع تبدیلی به خصوص 
صنعت بسته بندی و خشکبار، اشتغال آفرین است و 
با تغییرات در نوع بسته بندی، می توان صادرات محور 
عمل کرد. بنده مطمئن هســتم که جناب آقای غالمی 
مدیر مجتمع صنایع غذایی می خوش همه ســاله در 
مسیر پیشرفت  و توسعه گام برداشتند و به فضل الهی 
توسعه چشــمگیری در این واحد محقق خواهد شد. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در پاسخ 
به سؤال خبرنگار صبح امید که چرا صنعت خشکبار و 
بســته بندی مظلوم واقع شده است، اذعان کرد: صنایع 
بسته بندی مظلوم مقتدر است. مظلوم از این جهت که 
باید اهمیت بســته بندی محصوالت کشاورزی بیشتر 
شود. واقعیت این است، عواملی که می تواند صادرات 
محصوالت کشاورزی را توسعه دهد، بخش بسته بندی 
آن است. اگر ما بهترین محصول کشاورزی را نتوانیم در 
بسته بندی جذاب و شکیل به بازار ارائه دهیم، نمی توانیم 
در بازار رقابت، حضوری فعال داشته باشیم. از طرفی 
اگر آن محصول در بهترین بسته بندی و با برندسازی به 
بازارهای داخلی و خارجی عرضه گردد، قطعاً در بازار 
رقابت جایگاه برتری خواهد داشت. این مقام مسئول که 

در حاشیه نمایشگاه صنعت در غرفه می خوش حضور 
داشت، اظهار کرد: بسته بندی عالوه بر اینکه یک صنعت 
است، جزو هنر به حســاب می آید و عزیزانی که در 
ایــن صنعت ایفاء نقش می کنند، بدانند که در طراحی 
بسته بندی می بایست طبع هنری داشته باشند که جناب 
آقای مهندس غالمی و تیم همراه شان دارای این استعداد 
و پشتکار هستند و این خود یک سرمایه است. مهندس 
صفری با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی تمام قد در 
خدمت سرمایه گذاران، کارآفرینان، بهره برداران است، 
اذعان کرد: ما در دوره جدید، عزم خود را جزم کردیم 
تا خدمتی هرچند کوچک به این عزیزان ارائه دهیم و 
آنچه در توان داریم، در طبق اخالص خواهیم گذاشت. 
امیدواریــم مدیریت مجتمع صنایع غذایی می خوش، 
مجموعه خود را توسعه دهد و این واحد صنعتی را به 
یک زنجیره تبدیل نماید. قطع به یقین با توسعه این واحد 
صنعتی، نیاز به محصوالت کشاورزی بیشتر دارد و باید 
با کشاورزان قرارداد منعقد کند تا در فروش، اختاللی 
ایجاد نشود. همین قرارداد با کشاورزان باعث می شود، 
آنان دغدغه فروش محصول نداشته باشند. بنابراین اگر 
صنایع بسته بندی همچون می خوش عملکرد مطلوبی 
داشته باشند، توسعه کشاورزی به معنای واقعی شکل 
خواهد گرفــت. وی در پایان از زحمات بی بدیل تیم 
اکتیو مجتمع صنایع غذایی می خوش تقدیر کرد و برای 

آنان آرزوی موفقیت نمود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید از غرفه مجتمع صنایع غذایی می خوش در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت استان مرکزی در گفتگو با صبح امید مطرح کرد:

صنایع تبدیلی یکی از حلقه های زنجیره تولید در صنعت کشاورزی

صنعت بسته بندی آجیل، خشــکبار و میوه 
خشــک، نقش مهمی در نگهداری، ماندگاری و 
همچنیــن محافظت در زمــان جابجایی دارد و با 
طراحی تخصصی بســته بندی ایــن محصوالت 
می توان به صورت حرفه ای در جذب مشــتری و 
بازاریابی در بازارهای داخلی و خارجی موفق بود. 
از این رو، برای میسر شدن این موفقیت باید یک 
تیم حرفه ای طراحی بسته بندی تشکیل داد تا این 
تیم بتواند بازار را به طور کامل رصد کند. بنابراین، 
سال هاســت صنعت بسته بندی آجیل، خشکبار و 
میوه خشــک در کشــور ما نمود پیــدا کرده و 
سرمایه گذاران وارد این چرخه شده اند و به توسعه 
این صنعت پرداخته اند که یکی از آن سرمایه گذاران 
را می توان به جناب آقای مهندس علی اکبر غالمی 
مدیر مجتمع صنایع غذایی می خوش نام برد. ایشان 
بــا مدیریت مدبرانــه تالش کردنــد در صنعت 
بسته بندی انواع خشکبار، عزم خود را جزم کنند و 
می خوش را به یک برند خوشــنام تبدیل نمایند. 
خبرنگار هفته  نامه سراسری صبح امید در حاشیه 
چهاردهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت استان 
مرکزی با آقایان علی اکبر غالمی مدیرعامل مجتمع 
صنایع غذایی می خوش و محمد پرهیزگاری مدیر 
داخلی این واحد صنعتــی گفتگویی ترتیب داده 
است که ماحصل آن در ادامه از نظرتان می گذرد: 
مهندس علی اکبر غالمی مدیرعامل مجتمع صنایع 
غذایی می خوش در گفتگو با خبرنگار صبح امید با 
اشاره به سوابق کاری خود اظهار داشت: اینجانب 
متولــد روســتای رازقان از توابــع بخش خرقان 
شهرستان زرندیه استان مرکزی می باشم که حدود 
دو دهه در صنعت بسته بندی انواع خشکبار اعم از 
پسته، آجیل، زعفران، خرما، شیرینی، میوه خشک 
و... در بازارهای داخلی و خارجی و حوزه دیجیتال 
مارکتینگ فعالیت دارم. مدیرعامل مجتمع صنایع 
غذایی می خوش در بخش دیگری از سخنان خود 
به تاریخچه تأسیس این واحد صنعتی اشاره کرد و 
افزود: شکل گیری مجتمع صنایع غذایی می خوش 
به صــورت خانوادگی بوده و ۲ نفر از برادرانم به 
اتفاق همســرم، دخترم و دیگر اقوام و پرسنل در 
کنار هم با اتحاد و انســجام، همدلی و همزبانی و 
دلسوزانه تالش کردند تا این مجموعه پا بگیرد. از 
این رو، مجتمع صنایع غذایی می خوش از ســال 
۱۳۸۱ با بهره گیری از نیروهای کارآمد و مجرب، 
فعالیت حرفه ای خود را در زمینه انواع خشــکبار 
صادراتی، مارکتی، کادویی، شیرینی های کادویی، 
حبوبات ســلفونی و... آغاز کرده و با اســتفاده از 
دستگاه ها و ماشین آالت به روز بسته بندی به تولید 
می پــردازد. ضمــن آنکه در کنار واحــد تولید و 
بســته بندی، حدود ۱۳۰ هکتار مزرعه کشاورزی 
اُرگانیک داریم. وی مساحت واحد صنعتی را اعالم 
کــرد و گفت: مجموعــه تولیدی و بســته بندی 
می خوش در شهرک صنعتی مأمونیه در زمینی به 
مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع پایه گذاری شده 
است، چرخه تولید این واحد به گونه ای تعبیه شده 
که با مزرعه اُرگانیک، لینک می باشد. در کنار این 
دو مجموعه، در تهران نیز کارگاه تولید شیرینی دایر 
کرده ایم. شــایان ذکر اســت برای ارتقاء کیفیت 
تولیدات، آزمایشگاه پیشرفته ایجاد کردیم و تمامی 
محصوالت در آزمایشگاه ، تست و ارزیابی می شود. 
مهندس غالمــی به تولیدات مزرعه اشــاره کرد: 
همانطوری که مســتحضرید، شهرستان زرندیه به 
عنوان یکی از قطب های کشــاورزی استان مطرح 
است و دارای آب و هوای بسیار مطلوب می باشد. 
این عامل موجب شده کشاورزی شهرستان رونق 
داشــته باشــد. از طرفی منطقه خشکرود یکی از 
قطب های تولید انگور کشور است و ما نیز بخشی 
از مزرعه کشــاورزی ۱۳۰ هکتاری اُرگانیک را به 
بــاغ انگور، بادام، گردو و گل محمدی اختصاص 
داده ایم و محصوالت بسیار مرغوب و صد درصد 
اُرگانیــک، برداشــت می کنیــم. وی ادامــه داد: 
محصوالتی که با نام و نشان می خوش به کشورهای 
اروپایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا و سوئیس صادر 
می شود را می توان به پسته، زعفران، خرما، کشمش، 
بادام، زرشک، میوه خشک، آلبالو، نخودچی، انجیر، 
توت، آلو، مویز، برگه قیسی، عناب، گل محمدی، 
سویا، انواع شیرینی، انواع تخمه و... نام برد. ضمن 
اینکه انواع تنقالت و دمنوش ها در برنامه تولید و 
بسته بندی لحاظ شده که به زودی در چرخه تولید 

و بسته بندی قرار می گیرد. مدیرعامل مجتمع صنایع 
غذایی می خوش با بیان اینکه توجه به شــناخت 
بازار و نیازهای به روز بازارهای داخلی، منطقه ای و 
جهانی همیشه توانســته نقش تعیین کننده ای در 
صنعت مواد غذایی و به خصوص خشکبار داشته 
باشد، اذعان کرد: با توجه به شایستگی هموطنان و 
الویت قرار دادن بازار داخلی، همواره کوشیده ایم 
نگاه ویژه ای به کیفیت محصوالت داشته باشیم و 
پاسخگو بودن را سرلوحه کار خود قرار داده ایم تا 
نام و نشان می خوش جایگاه خوبی در این صنعت 
داشته باشد. صنعتگر برجســته استان مرکزی در 
صنعت خشــکبار گفت: در حــال حاضر، تمام 
مراحل تولید و بسته بندی در کارخانه می خوش و 
با به کارگیری ماشین آالت مدرن انجام می شود تا به 
لحاظ اقتصادی، صرفه جویی در هزینه ها و رعایت 
اصول بهداشــتی، محصولی بــا کیفیت عالی و با 
هزینه بسیار اندک، به دست مصرف کننده برسد. از 
آنجایی که عمده دستگاه های دولتی، شرکت های 
خصوصی، کارخانجات صنعتی، معادن و... در طی 
سال و در مناسبت های مختلف مانند سال نو، شب 
یلدا و... به کارکنان و پرسنل خود هدایایی ارزشمند 
اهداء می کنند، صنایع غذایی می خوش این آمادگی 
را دارد با همه نهادهای دولتی و خصوصی، قرارداد 
منعقد کند و پکیج کاملی از تولیدات می خوش را 
در بسته بندی شکیل با نام و نشان آن سازمان تهیه 
و در اختیار آنان قرار دهد. چه بسا اینکه در این ۲ 
دهه با تعداد بسیار زیادی از سازمان های دولتی و 

شرکت های خصوصی این تفاهم نامه اجراء شده و 
همچنان پایدار اســت. متقاضیان جهت سفارش 
می توانند به نشــانی دفتر مرکــزی صنایع غذایی 
می خوش: تهران، ســعادت آباد، جنب هتل اوین، 
شهرک آتی ساز، مجتمع تجاری آتی ساز، واحد ۴ 
مراجعه و یا با تلفن۲۲۳۴۲۰۱۱-۰۲۱ تماس گرفته 
WWW.  و همچنین با مراجعه به سایت اینترنتی
MAYKHOSH.COM ســفارش خود را اعالم 
کنند. برای آشنایی بیشتر با محصوالت می خوش 
  MAYKHOSH.NUTS صفحه رسمی اینستاگرام
فعال می باشد. مهندس غالمی تصریح کرد: ما در 
واحد صنعتی می خوش، ۲ خط تولید میوه خشک 
و خشکبار ایجاد کرده ایم که بخش میوه خشک با 
مدیریت جناب آقای مهندس محمد پرهیزگاری 
اداره می شــود. بحمداهلل ظرفیــت تولید کارخانه 
چشــمگیر اســت ولی به خاطر وضعیت کنونی، 
نتوانســته ایم از حداکثر ظرفیت، بهره ببریم و در 
شــرایط فعلی با حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد ظرفیت 
مشغول به کار هستیم. این مهم به آن معناست که 
حدود ۷۵ الی ۸۰ درصــد ظرفیت کارخانه مورد 
استفاده قرار نگرفته است؛ چرا که شغل ما فصلی 
می باشد.  غالمی تولیدکننده انواع خشکبار و میوه 
خشک با برند تجاری می خوش، در ادامه گفتگوی 
خود با صبح امید، خشــکبار را از جمله کاالهای 
گران و لوکس نام بُرد و اذعان داشــت: مستحضر 
هستید که در سال های اخیر، افزایش بی رویه نرخ 
دالر باعث گرانی محصوالت شده است و این مهم 

باعث گردیــده هم تولیدکننده، قدرت تأمین مواد 
اولیه و هم مصرف کننده قدرت خرید نداشته باشد. 
از طرفی ســرمایه ها به شدت کاهش یافته و خلق 
پــول صورت نمی گیــرد. بنابراین، آن دســته از 
واحدهایی که منابع مالی نداشتند، از چرخه تولید 
خارج شــدند و واحدهایی که توانستند از بحران 
عبور کنند، اکنون قادر به تهیه مواد اولیه نیستند و به 
ناچار و با امید به آینده و محدود کردن سرمایه و یا 
تعدیل نیرو، مجموعه خود را فعال نگه داشتند تا 
ببیننــد اوضاع اقتصــادی جامعه چه می شــود.  
مدیرعامل مجتمع صنایع غذایی می خوش، قدمت 
صنعت خشکبار را یادآور شد و افزود: از قدیم االیام 
خشکبار در ایران به صورت سنتی انجام می شد؛ به 
خاطر اینکه کِشــت و کار کشــاورزی در جامعه 
مکانیزه نبود. اما با صنعتی شدن کشاورزی و روش 
مکانیزاسیون، خشکبار نیز در یکی دو دهه اخیر به 
صنعت تبدیل شد و کشاورزی ایران نیز امروزه در 
بین کشــورهای دنیــا مطرح اســت و بعضی از 
محصوالت کشاورزیمان در جهان، رتبه نخست را 
به خود اختصاص داده است؛ متأسفانه پسته ایران 
تا ۲ ســال گذشــته، رتبه اول دنیا بود، ولی اکنون 
آمریکا در تولید پسته، مقام اول است. زعفران ایران 
یکی از مرغوب ترین و باکیفیت ترین زعفران جهان 
است که فکر می کنم تا ۲۰ الی ۳۰ سال آینده، هیچ 
کشــوری نتواند در تولید این محصول، جایگزین 
ایران شــود؛ چرا که طعــم و حجم تولید زعفران 
ایرانی در جهان بی نظیر اســت. اگــر در کل دنیا 

ساالنه ۳۲۰ تُن زعفران تولید شود، حدود ۲۸۰ تُن 
ســهم ایران است ولی جای تأســف دارد که این 
محصول استراتژیک و ارزشمند به صورت قاچاق 
و خام به دیگر کشورها ارسال می شود و بسته بندی 
می گردد که در این باره بحث بسیار فراوان است که 
فرصــت باز کــردن آن در این گزارش نیســت. 
مهندس غالمی با ابراز بر اینکه اقلیم مناطق مختلف 
کشور، برخی محصوالت کشاورزی را برای ایران 
انحصاری کرده اســت، خاطرنشان ساخت: ایران 
کشوری ۴ فصل است و در مناطق مختلف کشور، 
شاهد آب و هوای معتدل هستیم. انجیر استهبان از 
بهترین انواع انجیر خشک در دنیا محسوب می شود 
و از لحاظ طعم و خاصیت شــناخته شده است و 
حدود ۸۰ درصد آن به کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس صادر می شود. این استعدادهای کشاورزی، 
کشــور را متمایز کرده و صنایع تبدیلی می تواند 
حرفی برای گفتن داشته باشد.  از این رو، صنعت 
بسته بندی قابلیت آن را دارد، با حمایت همه جانبه 
دولت و فراهم شــدن زیرســاخت های الزم، در 
حوزه تولیــد و بســته بندی انــواع محصوالت 
کشــاورزی گام های بزرگی بردارد و در ارزآوری 
نقش خود را به خوبی ایفاء کند، ولی متأسفانه این 
صنعت، مظلوم واقع شده و حامی ندارد.  صنعتگر 
برجسته شهرســتان زرندیه در بخش کشاورزی 
ادامه داد: تنوع محصوالت خشکبار کشور در دنیا 
بی نظیر است. تمام مردم دنیا ایران را بیشتر از اینکه 
با نفت بشناسند با آجیل و خشکبار آن می شناسند، 

اما متأسفانه در سال های متمادی توجه مناسبی به 
این صنعت نشــده اســت و خوشــبختانه تجار 
خارجی، خشــکبار ایــران را معروف تر از نفت 
می شناسند. پس این صنعت می تواند با ارزآوری 
بسیار باال، اقتصاد کشور را شکوفا کند و جایگزین 
صنعت نفت باشــد. ایشــان خاطرنشان ساختند: 
هدف اصلی بســته بندی آجیل، خشکبار و میوه 
خشک، ســالمت محصول است که محصوالت 
غذایی بســته بندی، از زمــان عرضه تا مصرف به 
بهترین وجه ممکن نگهداری و محافظت  شود. از 
سویی دیگر، بسته بندی خشکبار و میوه خشک، به 
جهت دارا بودن ویژگی های متعدد، دارای طرحی 
زیبا می باشــد تا بتوان از این طریق، در بازارهای 
داخلی و خارجی و برندســازی، بخشی از سهم 
بازار را به دست گرفت.  مهندس غالمی در ادامه 
اشــاره ای به صنایع کوچک داشت و گفت: اخیراً 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
اقدامات خوبی در پیش گرفته تا از صنایع کوچک 
حمایــت نماید و تولیدکنندگان بتوانند با حمایت 
دولــت در نمایشــگاه های بین المللــی داخلی و 
خارجی حضوری پُر  رنگ داشــته باشند که الزم 
می دانم از حمایت و پشــتیبانی مسئولین سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتــی ایران و 
شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی، صمیمانه 
تقدیر کنم.  وی گفت: در پایان، از زحمات بی بدیل 
یکایــک افرادی که در مجتمــع می خوش تالش 
می کنند تا نقشــه راه تعریف شــده را به خوبی 
بپیمائیم، صمیمانه سپاسگزاری می نمایم. در ادامه 
این گفتگو، مهندس محمد پرهیزگاری مدیر داخلی 
مجتمــع صنایع غذایــی می خوش با اشــاره به 
بیوگرافــی خود بــه خبرنگار صبــح امید گفت: 
اینجانب فارغ التحصیل مهندســی علوم و صنایع 
غذایی از دانشگاه ورامین سال ۱۳۷۷ می باشم که 
در ســال ۷۶ به مدت ۳ ماه دوره کارآموزی را در 
شرکت صنایع غذایی مهرام قزوین گذرانده ام. در 
سال های ۷۷ تا ۷۸ به مدت ۱۶ ماه به عنوان بازرس 
مــواد غذایی آمــادگاه ارتش در کرمان مشــغول 
خدمت بوده، سپس از سال ۷۸ الی ۷9 به به مدت 
یک سال به عنوان مسئول فنی شرکت رنگین فراز 
بزرگ قزویــن تولیدکننده کیک و کلوچه فعالیت 
داشتم. از سال ۷9 الی ۸۳ به مدت ۴ سال مسئول 
فنی و مدیر تولید شــرکت تعاونی تولیدی صنایع 
غذایی گلچین گستر روز قزوین تولیدکننده کیک و 
کلوچــه ایفاء نقش کرده و از ســال ۸۳ الی9۳ به 
مدت ۱۰ سال مســئول فنی، مدیر کارگاه و مدیر 
تولید شرکت بیسکوئیت گرجی بوده ام و از سال 
۸۲ به عنوان مدیر تولید و مشاور مدیرعامل شرکت 
گلچین برگ ماندگار تولیدکننده انواع چیپس میوه 
و میوه فریز بوده و در ســال 9۳ در این شــرکت 
ارتقاء پســت یافته و تا پایان ســال 99 به عنوان 
مسئول فنی و رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور 
فعالیت داشــته ام. ســپس از ابتدای ســال ۱۴۰۰ 
همکاری خــود را به عنوان مدیر کارخانه مجتمع 
صنایع غذایی می خوش آغاز کردم. مدیر کارخانه 
مجتمع صنایع غذایی می خوش به فروشگاه های 
تحت پوشش این مجتمع پرداخت و افزود: مجتمع 
صنایع غذایی می خوش دارای یک واحد صنعتی 
در شــهرک صنعتی مأمونیه و دو واحد فروشگاه 
عرضه محصوالت غذایی اعم از شــیرینی، آجیل، 
میوه خشــک و... در تهران و شــهر رازقان و یک 
واحد کارگاه تولید شیرینی در تهران است و دارای 
دفتر مرکزی می باشد.  مهندس پرهیزگاری گفت: 
مجتمع صنایع غذایی می خــوش دارای خطوط 
کامل تولید و بسته بندی است و توانسته عالوه بر 
تأمین نیاز داخل در بازارهای بین المللی نقش خود 
را به خوبی ایفاء نماید. ضمن آنکه در نمایشگاه های 
بین المللی تخصصی حضور می یابیم و به معرفی 
امیدواریم  می پردازیــم.  مجتمــع  توانمندی های 
مسئولین اینگونه صنایع را مورد حمایت قرار دهند 
و به لحاظ مــادی و معنوی از آنان حمایت کنند؛ 
چــون که مصمم به توســعه کارخانه هســتیم و 
هم اینک در شهرک صنعتی زاویه مشغول راه اندازی 
واحد دیگر می باشــیم که تحقق این امر، مستلزم 
حمایت است. اگر مســئولین جهاد کشاورزی و 
سایر دست اندرکاران به یاری صنایع کوچک بیایند، 
قطع به یقین شــاهد کارآفرینی عظیمی در سطح 

کشور خواهیم بود.

مدیرعامل مجتمع صنایع غذایی می خوش در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه صنعت استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار صبح امید، مطرح کرد:

صنایع غذایی می خوش آماده عقد قرارداد با نهادهای دولتی، شرکت ها و کارخانجات صنعتی

صنعت خشکبار 
اسحقاق آن را دارد، 

با ارزآوری بسیار 
باال، اقتصاد کشور 

را شکوفا و جایگزین 
صنعت نفت شود

مجتمع صنایع غذایی 
می خوش دارای 
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سال شانزدهم  8 صفحه
گزارش

خبر

رئیس ســازمان نظام مهندســی معدن استان 
مرکزی در گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشاره به 
ســوابق کاری خود اظهار داشت: اینجانب متولد 
سال 1361، فارغ التحصیل مهندسی استخراج معدن 
از دانشگاه آزاد محالت در سال 1384 می باشم که 
بعد از اتمام دانشگاه برای اعزام به خدمت به عنوان 
سرباز امریه به سازمان صمت استان مرکزی مراجعه 
کردم و مورد پذیرش سازمان قرار گرفتم و در سال 
1385 دوره آموزشی را در تهران گذراندم، سپس 
به عنوان کارشناس معدن در اداره صنعت، معدن و 
تجارت شهرســتان ساوه مشــغول خدمت شدم و 
حین خدمت تصمیم گرفتــم تحصیالت خود را 
ادامه دهم که در نهایت در رشــته زمین  شناســی 
اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل 
شــدم. وی ادامه داد: بعد از اتمام خدمت مقدس 
ســربازی پیشنهاد شد که در سازمان صمت استان 
ادامه همکاری داشته باشم و کار خود را ادامه دادم 
تا اینکه در اردیبهشت ماه امسال با تغییرات هیئت 
مدیره در سازمان نظام مهندسی معدن، مسئولیت 
این ســازمان بر عهده اینجانب نهاده شد. ایشان به 
معرفــی اعضاء هیئت مدیــره پرداختنــد: آقایان 
مهندس شریف ملک یاری نائب رئیس، مهندس 
هومن محمدی خزانه دار، مهندس حسن ابراهیمی 
و مهندس محمد جاورســینه عضو هیئت مدیره و 
علی احمدوند به سمت رئیس ســازمان در دوره 
هفتــم ایفاء نقش می کنند. مهنــدس احمدوند به 
تاریخچه تأسیس سازمان نظام مهندسی معدن اشاره 
کرد و گفت: در ســال 1379 الیحه تأسیس نظام 
مهندســی معدن به مجلس شــورای اسالمی ارائه 
گردید و در 9 اردیبهشت ماه همان سال، تصویب 
و به تائید شــورای نگهبان رســید و سازمان نظام 
مهندسی معدن در کشور راه اندازی شد. بعد از آن 
طی مراحــل اداری و تشــریفاتی، ســازمان نظام 
مهندســی معدن اســتان مرکزی در ســال 1381 

تأســیس گردید و در بدو شــروع به کار با تعداد 
اندکی از فارغ التحصیالن رشته معدن، فعالیت خود 
را آغــاز کرد. در آن زمــان، وظایف و اختیارات 
سازمان به طور جامع تبیین نشده بود و ارائه خدمات 
فنی به معادن به صورت محدود انجام می شد. که به 
تدریج فعالیت ها گسترده تر گردید. به طوری که 
هم اکنون این ســازمان به عنوان یک ارگان تاثیر 
گذار در بخش معدن ایفای نقش می نماید. وی با 
بیان اینکه فلسفه  تشکیل ســازمان نظام مهندسی 
معدن، جلوگیری از تضیع ماده معدنی و ایجاد بهره 
وری در بخــش معــدن بــا ارائه خدمــات فنی و 
مهندسی به جامعه معدنکاران می باشد، ابراز داشت: 
هنگامی که یک فرد سرمایه گذار تصمیم می گیرد 
در بخــش معدن فعالیــت کنــد و از آنجایی که 
سرمایه گذاری در این بخش، محدودیت چندانی 
به لحاظ دارا بودن تخصص ندارد. بنابراین، ورود به 
حوزه معدن، با ریسک هایی همراه است. بویژه در 
بخش اکتشــاف، از همین روی بــه منظور ایجاد 
امنیت هرچه بیشتر برای سرمایه گذاری انجام شده 
می بایست افراد تحصیل کرده و متخصص در کنار 
بهره برداران حضوری موثر داشته باشند.  سازمان 
نظام مهندسی معدن به همین منظور در استان های 
مختلف کشــور ایجاد شد و به تدریج طی سالیان 
متمــادی، فعالیتهــای آن وســعت پیدا کــرده و 
تخصصی تر گردید اســت. رئیس ســازمان نظام 

مهندســی معدن اســتان مرکزی به تعداد اعضاء 
ســازمان اشــاره کرد و خاطرنشان ســاخت: این 
سازمان هم اینک دارای 974 نفر عضو است. که از 
این میان 438 نفر از اعضاء، فارغ التحصیل رشــته 
اســتخراج معدن، 444 نفر فارغ التحصیل رشــته 
رشــته  فارغ التحصیــل  نفــر  زمین شناســی، 48 
نقشه برداری، 12 نفر فارغ التحصیل رشته متالوژی و 
32 نفر فارغ التحصیل رشته های مرتبط می باشند. 
تعدادی از آنان پیشکسوت و دوره های آموزشی 
مختلف را گذرانده اند و تعدادی نیز سوابق کاری 
و حرفــه ای دارند که موفق به اخذ پروانه اشــتغال 
شده اند؛ پروانه اشتغال به این معناست که فرد اجازه 
انجــام دادن کار حرفــه ای را دارد. گرچه افرادی 
هستند که فاقد پروانه اشتغال می باشند و به تازگی 
جذب ســازمان شــدند کــه در گروه هــای فنی 
ساماندهی می شــوند و در حوزه کارهای مربوطه 
ایفــای نقــش می کننــد. ایشــان اضافــه کردند: 
همانطوری که می دانید معادن دسته بندی و به لحاظ 
نوع ماده معدنی به 6 گروه تقسیم شده اند. از سوی 
دیگر به لحاظ واگذاری مسئولیت فنی واحد های 
معدنی به اعضاء این سازمان، معادن با توجه به گروه 

ماده معدنی، میزان استخراج، شرایط ماده معدنی، 
وســعت محــدوده و... بــه درجــات 1، 2، 3 و 4 
تقسیم بندی گردیده اند. همچنین کارشناسان معدن 
نیز بــه لحاظ میــزان دانش فنی، ســوابق مرتبط، 
شرکت در دوره های آموزشی و ... به پایه های 1، 
2، 3 و ارشد، دارای درجه بندی هستند. و بر همین 
اســاس به هریک از بهــره برداران مســئول فنی 
متناسب با شــرایط آن معدن معرفی می گردد. به 
عنوان مثال محدوده های معدنی فلزی مانند طال، 
مس و آهن کارشناس پایه 3 نمی تواند نقش خود 
را به خوبی ایفاء کند، بلکه کارشناسان پایه 2، 1 و 
ارشد می بایست به این حوزه معرفی شوند. مهندس 
احمدوند در پاســخ به این سؤال که، آیا با کمبود 
اعضاء مواجه هســتید یا خیر، اذعان داشت: استان 
مرکزی یکی از اســتان های زرخیز کشور است و 
وجود ذخائر معدنی ارزشمند در این استان موجب 
شده هم به لحاظ کســب و کار موقعیت مناسبی 
داشته باشیم، هم به لحاظ حضور فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی در رشــته معدن دارای شرایط خوبی 
باشــیم. بحمداهلل تعداد اعضاء ســازمان به تناسب 
فعالیتهای معدنی، بسیار مطلوب است و مشکلی در 
این باره وجود ندارد. الزم به توضیح اســت که ما 
عالوه بر متخصصین حوزه اکتشاف و بهره برداری 
و نقشــه برداری، در میــان اعضاء ســازمان نظام 
مهندسی معدن افرادی را داریم که در سطح بسیار 

بــاالی علمی قرار دارند. و تحوالتی ارزنده ای در 
بخش فرآوری مــواد معدنی انجــام داده اند. که 
توضیح آن در این گفت و گو میسر نیست. با ساز 
و کاری که وزارت صمت برای حضور مسئولین 
فنی صنایع معدنی به ســازمان استانها ابالغ نموده 
است و با پیگیری هایی که سازمان نظام مهندسی 
معــدن در ایــن خصــوص دارد. امیــدوارم که با 
همکاری بیشــتر ســازمان صمــت، در آینده ای 
نزدیک شاهد حضور مسئولین فنی فرآوری مواد 
معدنی در واحد های صنایع معدنی باشیم. که این 
مهم باعث ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی شده 
و در سطحی باالتر بعضاً باعث جلوگیری از هدر 
رفت مواد معدنی خاص و با ارزش خواهد شــد.  
وی تأکید کرد: اقداماتی که اعضاء نظام مهندسی 
معــدن اســتان انجــام می دهند، تهیه طــرح های 
اکتشاف، گزارش های پایان عملیات و طرح های 
بهره برداری و مســئولیت اجرای این طرح ها می 
باشد.که بر عهده این عزیزان گذاشته شده است و 
در بحث مسئولیت   فنی هر کدام از اعضاء متصدی 
1 الی 2 معدن هستند و به بهره برداران خدمات فنی، 
تخصصــی و حرفــه ای ارائــه می دهنــد. و اکثر 
بهره بــرداران نیز در بخش فنی، شــنونده نظرات 
مسئول فنی می باشد. خدا را شاکریم که با تحوالت 
ایجاد شده در سازمان، مسئولین فنی به طور کامل 
مشــرف بر فعالیت معادن تحت مســئولیت خود 

هســتند و به نحو احســن به وظایف تعریف شده 
می پردازند و اگر هــم به لحاظ کمی و کیفی در 
حیــن کار کوتاهی پیــش بیاید، ما نیــز از طریق 
برگذاری دوره های آموزش، کاستی های موجود 
را جبــران نموده تــا خدمات به طور شایســته به 
بهره برداران ارائه شود. رئیس سازمان نظام مهندسی 
معدن اســتان مرکزی خاطرنشان ساخت: سازمان 
نظام مهندسی معدن بازوی اجرائی سازمان صمت 
در معادن می باشد. و در این راستا همکاری سازنده 
ای مابیــن این دو ســازمان وجــود دارد. مهندس 
احمدوند ادامه داد: وزارت صمت همه ســاله طی 
انعقاد قراردادی با نظام مهندسی معدن ایران خواهان 
نظارت اعضاء نظام مهندســی معدن اســتان ها بر 
عملکرد برخی معادن می شود. که در این راستا این 
ســازمان با ســاماندهی برخی از اعضاء خود این 
وظیفه مهم را عهده دار می شود. و نهایتاً گزارش 
نظارتی خود را در اختیار سازمان صمت استان قرار 
می دهد. الزم به توضیح اســت که بحث نظارت 
موضوعی جدا از مبحث مسئولیت فنی می باشد. و 
اساساً ناظر شرح شغلی متفاوت با مسئول فنی دارد.  
این مقام مسئول با بیان اینکه سعی کردیم در دوره 
جدید ارتباط مالی مسئولین فنی با بهره برداران را به 
حداقل برسانیم، خاطرنشان ساخت: این مهم به این 
دلیل بوده است که مسئولین فنی شجاعت الزم را 
در ارائه نظرات فنی خود به بهره بردار داشته باشند. 

و با اســتقالل بیشــتری در جهت صیانت از مواد 
معدنی به عنوان سرمایه های ملی و ارتقاء بهره وری 
در معادن ایفای نقش نمایند. مهندس احمدوند با 
اذعان بر اینکه مسئولین فنی نظام مهندسی معدن، 
باالترین مقام اجرائی معادن هستند، افزود: یکی از 
نکات بسیار مهمی که می بایست در معادن به آن 
توجه شود، جذب نیروی انسانی است که این مهم 
نیز می بایست با تائید مسئولین فنی صورت پذیرد. 
مسئول سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی 
در پاره ای دیگر از گفتگوی خود اظهار داشــت: 
جامعه معدنی یک جامعه کوچک است. از آنجا 
که در سطح استان 648 معدن وجود دارد که این 
تعداد در گروه های مختلف مانند ســنگ تزئینی، 
مــواد معدنی فلــزی، خاکهای صنعتــی، آهک، 
مصالح ســاختمانی، خاک رس و... تقســیم شده 
است و بهره برداران استان با یکدیگر ارتباط نزدیک 
دارنــد و تغییــر قوانیــن در کمتریــن زمــان بین 
بهره برداران اطالع رســانی می شــود. لذا در مدت 
بسیار کوتاه توانستیم جایگاه مسئولین فنی معادن را 
در سطح استان ارتقاع دهیم. که این موضوع یکی 
از عواملی اســت که در دراز مدت منتج به تحقق 
اهداف ســازمانی خواهد شد. وی در پاسخ به این 
ســؤال که آیا مسئولین فنی در کنار ارائه خدمات 
فنی و تخصصی در معادن نقــش نظارت را ایفاء 
می کنند یا خیر، تشریح کرد: اساساً موضوع نظارت 

یک کار حاکمیتی اســت و از وظایف ســازمان 
صمت می باشد. لیکن مسئولین فنی معادن، در عین 
حال که ناظر نیستند، در کنار مسئولیت فنی خود، با 
ارائه گزارش در ســامانه کاداستر، میزان استخراج 
معــدن، قیمت فروش ماده معدنــی، تعداد نیروی 
انســانی، میزان مصرف برق، آب، ســوخت های 
فسیلی و... را به این سازمان و سازمان صمت اعالم 
می دارند.  مهندس احمدوند در بخش دیگری از 
سخنان خود در پاسخ به این سوال که سازمان نظام 
مهندســی معدن چه پروانه هایــی صادر می کند 
گفت: سازمان نظام مهندسی معدن تنها برای اعضاء 
خود پروانه اشــتغال و عضویت صــادر می کند. 
مجوزهای معدنی که در مسیر اجرای فعالیت های 
معدنی قرار دارد. نیازمند تائید ســازمان حاکمیتی 
است و توسط ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
انجام می شــود. اگر فردی می خواهــد محدوده 
معدنی به ثبت برساند و نیاز به کار کارشناسی داشته 
باشد، سازمان نظام مهندسی معدن از ابتدا تا انتهای 
کار، آماده همکاری می باشد. چنانچه بهره برداران 
معادن به لحاظ فنی نیاز به خدمات فنی و تخصصی 
داشته باشد، سازمان نظام مهندسی معادن تمام قد در 
کنار آنها خواهد بود. در همین راســتا ارتباط بین 
سازمان صمت و سازمان نظام مهندسی معدن بسیار 
نزدیک اســت و در تالشیم با حول و قوه الهی در 
سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« برخی موانع 

پیش روی سرمایه گذاران و بهره برداران را به منظور 
تســهیل در امــور برداریــم. وی در خصــوص 
ظرفیت های معدنی استان گفت: استان مرکزی از 
ظرفیت های معدنی بالقوه ای برخوردار است و به 
گفته جناب آقای مهندس برنا معاون وقت سازمان 
زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشور، استان 
مرکــزی رنگین کمان مواد معدنی اســت. و انوع 
متعددی از ماده معدنی در استان یافت می شود؛ اما 
آنگونه که باید و شاید از این ظرفیت استفاده نشده 
است؛ چرا که بسیاری از ظرفیت های معدنی استان 
بالاستفاده مانده است و اگر بخواهیم اکتشافات را 
تقویت کنیم، نیازمند تزریق منابع مالی هستیم. استان 
مرکزی زیر پهنای اکتشــافاتی اســت که توسط 
شرکت های بزرگ مثل ایمیدرو، شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران و شــرکت زاگرس مس  
سازان ثبت شده اســت. و این در حالی است که، 
بخش خصوصی این قابلیت را دارد و مشتاق است 
در حوزه اکتشافات سرمایه گذاری نماید.  رئیس 
سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی گفت: 
ما در سطح استان 23 نوع ماده معدنی داریم که تا 
حدودی از آن ها بهره برداری می شود و توانسته به 
سهم خود کارآفرینی مطلوبی ایجاد کند. بخش 
معدن یک شغل ابزار محور است و کسانی که علم 
و تجربه را در کنار ماشین آالت روز با هم در معدن 
پیاده سازی کردند، موفق بوده اند؛ گرچه به لحاظ 
تحریم های ظالمانه، تکنولوژی و ماشــین آالت 
جدید به ســختی وارد کشــور می شــود، لیکن 
بهره بــرداران معــادن بــا تحمل این مشــکالت، 
غیرتمندانه در حال فعالیت می باشند. ضمن آنکه 
دولت مصمم اســت، با حمایت از شرکت هپکو 
بتواند ماشین آالت سنگین مورد نیاز معادن را تأمین 
کنــد و از واردات جلوگیــری نمایــد که به نظر 
می رسد دست اندرکاران شرکت هپکو باید عزم 
خود را جزم کنند و ماشین آالتی تولید نمایند که 
قابلیت رقابت با مشابه خارجی را داشته باشد و در 
معادن اثربخش باشد. شما می دانید، کار معدن بسیار 
ســنگین و طاقت فرسا اســت و ماشــین آالت و 
دستگاه های معدنی می بایست با کیفیت و کاربردی 

باشــند. مهندس احمدوند با اعالم این خبر که به 
زودی موزه گوهرشناسی در سازمان نظام  مهندسی 
معدن استان مرکزی افتتاح می شود، گفت: در دوره 
جدید تصمیم گرفتیم این خأل را در استان برطرف 
کنیــم و راه اندازی موزه گوهرشناســی را مطرح 
کردیم و به جد پیگیری نمودیم که بحمداهلل این 
توفیق حاصل شد در طبقه همکف ساختمان نظام 
مهندسی معدن، موزه گوهرشناسی را ایجاد نمائیم. 
هــدف از ایجاد مرکز گوهرشناســی در اســتان 
مرکزی، شناختن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و 
صدور شناسنامه اصالت سنگ می باشد که بحمداهلل 
مذاکره ای کــه با اتحادیه صنف فروشــندگان و 
سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه استان داشتیم، 
این مهم مورد اســتقبال مسئولین این اتحادیه قرار 
گرفته اســت که قرار است تعامل دو سویه داشته 
باشیم. وی در پایان، از زحمات همه مسئولین نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، علی الخصوص مسئولین 
استان مرکزی اعم از مجموعه استانداری، محیط 
زیست، منابع طبیعی، خانه معدن، اتاق بازرگانی و 
همچنین ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مرکزی، جناب آقایان مهندس جعفری کرهرودی 
رئیس محترم سازمان، مهندس فروتن معاون محترم 
معدنی، صمیمانه تقدیر و تشــکر کــرد و از آنان 
خواســت که ما را در مأموریت های تعریف شده 

یاری نمایند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار صبح امید خبر داد:

به زودی موزه گوهرشناسی استان در سازمان نظام  مهندسی معدن استان مرکزی افتتاح می شود
مسئولین فنی و ایمنی سازمان نظام مهندسی معدن، باالترین مقام اجرائی معادن هستند

سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی عالوه بر اینکه 
با حضور مسئولین فنی در معادن به ارئه خدمات مهندسی 
به بهره برداران می پردازد، یاری رسان سازمان صمت در 

مسئولیت نظارت بر عملکرد معادن است

رتبه 51 پتروشیمی شازند در بین
 1۰۰ شرکت برتر کشور در سال 14۰۰

در رتبه بندی ۱۰۰ شــرکت برتر 
ایران )IMI۱۰۰( در سال ۱۴۰۰، شرکت 
پتروشیمی شــازند، رتبه ۵۱ را به خود 
اختصاص داد. به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شــرکت پتروشیمی 
شازند، ســازمان مدیریت صنعتی رتبه 
بندی ســال ۱۴۰۰ شــرکت های برتر 
ایران IMI۱۰۰ را بر اســاس اطالعات 

ســال مالی ۱۳99 برای بیست و چهارمین سال متوالی منتشر کرد و در 
شــرکت پتروشیمی شازند در بین ۱۰۰ شــرکت برتر ایران، رتبه ۵۱ را 
کسب نمود. همچنین در رده بندی میان شرکت های پتروشیمی کشور، 
پتروشــیمی شــازند رتبه نهم را به خود اختصاص داده است. فهرست 
جدید شرکت های برتر ایران در چهار گروه »بانک«، »پتروشیمی«،  »فلزات 
اساســی« و »صنایع چندرشته ای« منتشر گردید که نشان از رکورد رشد 
فروش در ۱۰ ســال گذشته می باشد.  کل فروش ۱۰۰ شرکت برتر این 
فهرست بیش از ۲ میلیون و ۲۸۳  هزار و ۳۸۲میلیارد تومان بوده است که 
از رشد واقعی ۲۴درصدی فروش شرکت های برتر ایران نسبت به آمار 
سال گذشته حکایت دارد. سازمان مدیریت صنعتی از سال ۱۳۷۷ رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران را هر ساله انجام داده است. این رتبه بندی با الهام 
از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطالعات شفاف و مفید در مورد 
بنگاه های اقتصادی کشــور، فضای روشن تری از کسب و کار اقتصادی 
کشور ارائه می نماید و به مدیران بنگاه های اقتصادی، سیاست گذاران و 
پژوهشگران، یاری می رساند تا شــناخت و درک دقیق تری از مقیاس، 
ســاختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشــور 
بیابند. هدف از تدوین فهرســت صد شرکت برتر ایران ، شفاف سازی 
فضای کســب و کار و جایگاه اقتصادی شرکت های ایرانی و رتبه بندی 
آ ن ها از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی، با هدف گسترش رقابت 
در فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی می باشد. همچنین شاخص 
های تعیین صد شــرکت برتر عبارت است از: شــاخص های اندازه و 
رشد شرکت،شاخص های ســود آوری و عملکرد،شاخص های بهره 
وری،شاخص های صادرات،شاخص های نقدینگی،شاخص های بدهی 
و شاخص های بازار. روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی شازند، 
ایــن موفقیت را به مدیریت محترم عامل و تمامی همکاران پر تالش و 

ساعی این شرکت تبریک عرض می نماید.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامي 
اســتان از کشــف علمی 10 دســتگاه موتور 
ســیکلت و 2 دســتگاه خــودروی ســرقتی 
بالصاحب در پارکینگ های سطح شهرستان 
اراک، در عملیــات کارآگاهــان ایــن پلیس 
خبرداد.  سرهنگ کامیار چهری در این زمینه 
بیان داشــت: با توجه به افزایش سرقت وسایل 
نقلیه و شــیوه و شگرد ســارقین در مخدوش 

نمودن ارکان اصلي آنها به منظور گمراه نمودن مامورین در رسیدن به مالک 
اصلی و آشــکار نشدن جرم سرقت، بررســی موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان مر کزی 
قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: با بکار گیري روش هاي علمي و تخصصي 
و استفاده از ابزار تشخیص فني بر روی ارکان اصلي تعدادی از وسایل نقلیه 
در ســطح پارکینگ های شهرستان اراک، ســرانجام کارآگاهان موفق به 
کشف10 دستگاه موتور سیکلت و 2 دستگاه خودروی سرقتی در پارکینگ 
های مذکور شدند. رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامي استان مرکزی با 
اشــاره به این که وسایل سرقتی کشف شده پس از شناسایی مالکان به آنها 
تحویل داه شد افزود: تحقیقات فنی پلیس برای شناسایی سارقان وسایل نقلیه 
کشف شده همچنان ادامه داشته و اطالعات تکمیلی دراین زمینه، به اطالع 
شهروندان خواهد رسید. سرهنگ چهری در پایان با تأکید بر فرا گیر شدن 
فعالیت های علمی پلیس آگاهی استان مرکزی در کشف جرایم مختلف از 
شهروندان خواست تا همواره وسایل نقلیه خود را به سیستم هاي پیشگیري از 
سرقت مجهز کرده و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک موضوع 
را در اولین فرصت ممکن، از طریق تماس با تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

کشف نزدیک به 2 میلیارد ریال کاالی قاچاق
در توقیف یک دستگاه خودروی شوتی در ساوه

در عملیات مأموران انتظامی شهرستان ساوه یک دستگاه خودروی 
سواری شــوتی توقیف و یک میلیارد و 982 میلیون ریال کاالی قاچاق 
کشــف شد. ســرهنگ علی اکبر عیسی آبادی در تشــریح جزئیات این 
خبر بیان داشت: در ادامه روند مبارزه با کاالی قاچاق، ماموران انتظامی 
شهرســتان ســاوه در مراحل تحقیقاتی از تردد یک دســتگاه خودروی 
شــوتی حامــل کاالی قاچاق با خبر شــدند. وی افزود: بــا برنامه ریزی 
عملیاتی انجام شده از سوی مأموران انتظامی پاسگاه طراز ناهید، سرانجام 
خودروی ســواری قاچاق بر شناسایی و در یک عملیات پلیسی توقیف 
و مورد بازرســی قرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با اشاره به 
کشــف 18 دســتگاه لب تاپ ،950 عدد آدابتور ، 100 عدد میکروفون 
یقه اي ، 240 عدد کاور گوشــي و 900 عدد پایه نگهدارنده تلفن همراه 
و کاور گوشــي تلفن همراه قاچاق از خودروی توقیفی اظهار داشــت: 
ارزش کاالهای مکشوفه از سوی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز پلیــس آگاهی، یک میلیارد و 982 میلیون ریال ارزیابی شــد. این 
مقام انتظامی با بیان اینکه یک نفر در این رابطه دستگیر و تحویل مقامات 
قضائی شــد، خاطرنشان کرد: تشدید مبارزه با قاچاق کاال محوری ترین 
برنامه نیــروي انتظامــي در حمایــت از تولید داخلی به شــمار می رود 
و شــهروندان نیــز می توانند با ارائه گزارش هــا و اطالعات خود در این 
خصوص به مرکز فوریت های پلیس 110 در این عزم جهادی مشارکت 

داشته باشند.
قاتل فراری را شناسایی کنید

با هماهنگــي مرجع قضائي، پلیس اســتان با 
انتشــار عکس قاتل فراري ، از مردم خواســت در 
صورت هر گونه اطالع از مخفیگاه این فرد مراتب 
را به پلیس گزارش کنند.  سرهنگ محمود خلجی 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی 
در خصوص جزئیات این خبر، اظهار داشت: برابر 
هماهنگي هاي انجام شــده با مرجع قضائي مجوز 

انتشار عکس قاتل فراري صادر شده است. وي با درخواست از شهروندان در 
خصوص شناسایي این فرد، افزود: در صورت هرگونه اطالع از مخفیگاه قاتل، 
مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اعالم کنند. گفتنی است، 2 سال پیش قاتل 
با اســتفاده از اسلحه سرد فردی را در داخل مغازه اش در اراک به قتل رسانده 

و متواری شده است.

کشف علمی 12 دستگاه موتورسیکلت و 
خودروی سرقتی بالصاحب در اراک

حوادث



5 سه شنبه  12 بهمن ماه  1400

سال شانزدهم  8 صفحه
گزارش

استان مرکزی یکی از استان های زیبای کشور 
است. این استان مناطق دیدنی و گردشگری زیادی 
دارد و جاذبه های گردشــگری آن نیز در شــهرهای 
تابعه نظیر اراک، محالت، خمین، شازند، دلیجان و... 
قرار گرفته  اند. شهرستان اراک یکی از پهناورترین و 
بزرگ ترین شهرســتان های این استان است. استقرار 
صنایع بزرگ و مادر ایران در مرکز اســتان )اراک( 
این شــهر را به پایتخت صنعتی ایران مشــهور کرده 
و در طول ســال میزبان جمع کثیــری از میهمانان و 
گردشگران می باشــد. تاریخ تأسیس شهر اراک به 
دوران قاجــار برمی گردد که قدمت آن بیش از 200 
سال اســت. بنابراین، اراک در کنار صنایع و ذخائر 
معدنی در مسیر توســعه گردشگری پیش می رود و 
برخــی فعاالن اقتصادی نیز در صنعت گردشــگری 
ســرمایه گذاری می کنند. آقایان ســید حسن و سید 
محسن حســینی از جمله سرمایه گذاران بومی استان 
هستند که با انگیزه بسیار باال و با هدف خدمت رسانی 
به گردشگران و ایجاد اشتغال، مجموعه گردشگری 
تــاج و تخت را در کیلومتر 3 محور اراک - خمین، 
مقابل دانشگاه آزاد فلق پایه گذاری کردند. در ادامه 
گفتگوی ما را با جناب آقای ســید حســن حسینی 
بخوانید: آقای ســید حسن حســینی مدیر مجموعه 
گردشــگری تــاج و تخــت شهرســتان اراک در 
گفتگوی اختصاصی با خبرنگار هفته نامه سراسری 
صبــح امید با اشــاره به ســوابق کاری خــود اظهار 
داشــت: اینجانب فارغ التحصیل حقوق ســال 1372 
و فارغ التحصیل کارشناســی ارشــد جزا سال 1396 
از دانشــگاه آزاد خمین می باشم که از سال 1372 تا 
ســال 1382 به مدت 10 ســال به عنوان مسئول اداره 
حقوقــی و امالک شــهرداری اراک خدمت نموده 
و بعــد از آن به عنوان مشــاور حقوقی ســازمان ها و 
نهادهای دولتی و خصوصی از قبیل شــرکت هپکو 
و... بــوده ام. از آنجایی که ســابقه گردشــگری در 
شهرســتان خمین داشتم و مجموعه تاالر و تاالر باغ 
را مدیریت می کردم، این امر موجب شد رسماً وارد 
صنعت گردشــگری شوم و در راســتای شعار مقام 
معظم رهبــری )مدظله العالی(، اقتصــاد مقاومتی و 
ایجاد اشــتغال، در این حوزه سرمایه گذاری کردم تا 
منجر به خدمت رسانی به گردشگران و ایجاد اشتغال 
پایدار شود که بحمداهلل این امر محقق شد و در سال 
1396 در کیلومتــر 3 محــور اراک - خمین مقابل 
دانشگاه آزاد فلق، زمینی به مساحت 30 هزار متر مربع 
خریداری کردیم. سپس پیگیر مجوزهای الزم شدیم 
تا بتوانیم طرح گردشــگری را در این مکان احداث 
نمائیــم که خوشــبختانه طرح فوق، مورد اســتقبال 
دستگاه های اجرائی اســتان قرار گرفت و با استعالم 
و موافقت نهادهای دولتی، مجوزهای الزم از سوی 
اداره کل محترم راهــداری و حمل و نقل جاده ای، 
اداره کل محتــرم میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری و شرکت محترم پخش و فرآورده های 
نفتی اســتان، صادر و مجموعه گردشــگری تاج و 
تخت تأســیس و در 2 ماه گذشته راه اندازی شد که 
به زودی با حضور مقامات ارشــد کشوری و استانی 
رسماً افتتاح می شود. مدیر مجموعه گردشگری تاج 
و تخت شهرستان اراک تصریح کرد: نکته بسیار مهم 
اینکه مجلس محترم شورای اسالمی و دولت محترم 

تسهیالت اشتغال زایی روستایی تصویب و به استان ها 
اختصــاص دادند و بــه خاطر اینکه ایــن مجموعه 
در حوزه روســتایی جانمایی شــده بود، توانستیم از 
تســهیالت فوق بهره مند شــویم. از طرفی مستحضر 
هســتید که محور اراک - خمین فاقد جایگاه پمپ 
بنزین و مجموعه خدماتی رفاهی بوده و مســافران و 
گردشگرانی که در این محور تردد می کردند، همیشه 
در مضیغه بودند و دانشــجویانی که از نقاط مختلف 
کشور در دانشگاه آزاد فلق تحصیل می کنند، مکانی 
برای توقف و پذیرایی نداشتند. همه این عوامل دست 
به دســت هم داد تا اینکه ما تصمیم گرفتیم این خأل 
را پُر کنیم و با جانمایی مجموعه گردشگری تاج و 
تخت، میزبان این عزیزان باشیم. وی ادامه داد: پروژه 
گردشــگری تاج و تخت دقیقاً از دهم آبان ماه سال 
1398 همزمان با بحران شــدید اقتصادی و ویروس 
منحوس کرونا اســتارت خورد، اما این ریســک را 
پذیرفتیم و تمام قد پای کار ایســتادیم، با مشکالت 
عدیده مقاومت و دست و پنجه نرم کردیم و به لطف 
خدا توانستیم طی تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای 
الزم، ســاخت و ساز را بدون وقفه ادامه دهیم. ایشان 

در خصــوص فراهم شــدن زیرســاخت های الزم، 
اذعان داشتند: برای تأمین امکانات زیرساخت، طرح 
مذکور در کارگروه امور زیربنایی استان مطرح شد 
و تمامی دستگاه های دولتی استان و شهرستان، برای 
به ثمر نشستن اهداف این پروژه همکاری داشتند و با 
کمک آنان توانستیم پروانه ساخت و ساز و امتیازات 
آب، برق، گاز و... را اخذ نمائیم. در حین ساخت و 
ســاز با افزایش بی رویه نرخ دالر مواجه شدیم ولی 
توقــف نکردیم و خدا را شــاکریم که در فاز اول به 
نتیجه مطلوب رسیدیم. حسینی درباره سرمایه گذاری 
پروژه، ســخنان خود را اینگونه مطرح کرد و افزود: 
ایــن مجموعــه گردشــگری یکــی از بزرگترین، 
مجهزترین و کامل ترین مجموعه های گردشــگری 
استان مرکزی است که در زمینی به مساحت 30 هزار 
متر مربع در شهرســتان اراک پایه گذاری شده است 
که زیربنای مفید آن، هزار و 250 متر مربع مسقف و 
8 هــزار متر مربع محوطه باز دارد و در 3 فاز طراحی 
گردیده که فاز اول آن جایگاه پمپ بنزین، رستوران 
سنتی و کافی شاپ، احداث و در حال خدمت رسانی 
است. فاز دوم شامل تاالر و مجتمع تجاری است که 

این پــروژه در مجاورت محــور اراک - خمین در 
مســاحت 5 هزار متر مربع با زیربنای حدود  3 هزار 
متر مربع به همراه شــهربازی سرپوشــیده، طراحی و 
جانمایی شده است که ساخت آن سال 1401 شروع 
می شــود، فاز سوم نیز هتل سه طبقه با 25 سوئیت در 
سال 1402 احداث خواهد شد. سرمایه گذاری پروژه 
تا به امروز حدود 18 میلیارد تومان بوده است. مدیر 
مجموعه گردشــگری تاج و تخت شهرستان اراک 
به اشــتغال زایی این واحد اشــاره کرد و خاطرنشان 
ســاخت: در فاز اول توانســتیم برای 40 نفر شــغل 
مســتقیم ایجاد نمائیم و با اتمام فازهای دوم و ســوم 
میزان اشــتغال پایدار به 150 نفر خواهد رسید. منتها 
دغدغه نوسان قیمت ها به شــدت آزاردهنده است.  
سید حســن حســینی در خصوص بازدید مسئولین 
گفت: در طول ســاخت و ساز مسئولین راهداری و 
حمل و نقل جاده ای، میراث فرهنگی، بانک توسعه 
تعاون، بخشــداری مرکزی اراک، شهرداری منطقه 
یک و... مرتب از پروژه در دســت ســاخت بازدید 
به عمل آوردند و ما را از رهنمودهای خود بهره مند 
ســاختند. مدیر مجموعه گردشــگری تاج و تخت 

اذعان داشــت: ما کوشیده ایم مجموعه ای در شأن و 
منزلت هموطنان و همشــهریان اراکی ایجاد نمائیم، 
مجموعه گردشگری تاج و تخت یک واحد پذیرایی 
موزیکال و تلفیقی از معماری سنتی و مدرن می باشد 
که کاماًل مدرن، بســیار دلنشین و مفرح است. نمای 
سالن پذیرایی از آجرهای سنتی استفاده شده و دارای 
سیستم تهویه سرمایشی و گرمایشی می باشد. پنجره 
های ســاختمان از UPVC کاماًل ســنتی و مشبک، 
درب ســالن پذیرایی نیز چوب با طراحی کالسیک 
و محوطه نیز به مســاحت 8 هزار متر مربع پوشــیده 
از گل هــای یاس هلندی و نورپردازی می باشــد. به 
طور کل، در داخل ســالن پذیرایی ســعی کردیم از 
نورپردازی بسیار متفاوت و رقص نور استفاده کنیم 
و جذاب باشــد. همینطور نورپردازی ســاختمان و 
محوطه به همین ترتیب، متفاوت، جذاب و دلنشــین 
اســت.  وی افزود: عنصر آب و صــدای جریان آن 
در ســالن پذیرایی تاج و تخت، تأثیر به سزایی دارد. 
آب نه تنها ســبب تلطیف محیط شده است، بلکه به 
وسیله تهویه هوا نیز نقش مهمی در ایجاد یک فضای 
دلنشین در سفره خانه ایفا می کند. به کار بردن جریان 
آب در طراحی داخلی توانسته بسیار جذاب باشد و 
برای مهمانان ثبت خاطره کند.  حسینی ادامه داد: در 
این واحد گردشگری هر شب ساعت 21 به جز ایام 
ســوگواری، اجراء موســیقی زنده توسط هنرمندان 
معروف استان برپا می شود و همه روزه از ساعت 10 
صبح لغایت 23 و نیم شب در این واحد، ناهار و شام 
سرو می گردد و کافی شاپ نیز در همه ساعات، فعال 
است.  وی تشریح کرد: در منوی غذایی تاج و تخت 
انواع غذاهای ایرانی و ایتالیایی قید شده و از سرآشپز 
ماهر اســتفاده نمودیم. در این 2 ماه خدمت رسانی به 
مردم فهیم و شریف اســتان، نقاط ضعف و قوت را 

برطرف کردیــم و آنچه به مدیریت مجموعه انتقال 
یافته، رضایت مشتریان است. بحمداهلل استقبال عموم 
مردم نســبت به بازگشــایی مجموعه گردشــگری 
تــاج و تخت، بی نظیر بوده و در برپایی چهاردهمین 
نمایشگاه تخصصی صنعت استان مرکزی در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی اراک، همه روزه به 
سرو ناهار و شــام میزبان صنعتگران و کارفرمایان از 
اقصی نقاط اســتان بودیم. آقای سید حسن حسینی 
با تأکید بر اینکه مجموعه گردشگری تاج و تخت، 
آماده عقد قرارداد با نهادهای دولتی، شــرکت های 
خصوصی و کارخانجات صنعتی است، سخنان خود 
را اینگونه بیان کرد و افزود: شهرستان اراک در مسیر 
ترانزیت جنوب به شمال و غرب به شرق قرار گرفته 
است و شهرستان خمین نیز زادگاه معمار کبیر انقالب 
اسالمی حضرت امام خمینی )ره( می باشد. همینطور 
وجود دانشگاه های معتبر کشور در اراک، موقعیت 
استراتژیک استان را طوری رقم زده که گردشگری 
استان مورد توجه قرار بگیرد. از این رو در سال های 
اخیر صنعت گردشگری استان در مسیر توسعه قرار 
گرفته و گردشگران، مهمانان، مسافران، دانشجویان 
و... می بایســت در مجموعه های گردشــگری مورد 
پذیرایی قــرار بگیرند. می طلبد مســئولین از فعاالن 
اقتصادی صنعت گردشگری به لحاظ مادی و معنوی 
حمایت کنند تا توسعه به معنای واقعی محقق شود. 
یکی از خواسته های ما از مسئولین مربوطه این است 
که خیابان منتهی به مجموعه گردشگری تاج و تخت 
که حدود 500 متر می باشــد را آسفالت نمایند. ما با 
هزینه شخصی خود تعریض و زیرسازی کرده ایم، اما 
برای تأمین منابع مالی آسفالت، در مضیقه هستیم که 

امیدواریم به این درخواست عنایت کنند.
وی در پایــان، ضمن تقدیر و تشــکر صمیمانه 
از تمامی مسئولین محترم استان مرکزی و شهرستان 
اراک اعم از مجموعه استانداری، اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جــاده ای، اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری، شــرکت پخش و 
فرآورده های نفتی، بانک توسعه و تعاون، شهرداری 
اراک و همــه عزیزانــی که تا به امــروز با مجموعه 
گردشــگری تاج و تخت همکاری کردند و همراه 
ما بودند، سپاسگزاری می نمایم. امید است با پشتیبانی 
همه  جانبه مدیران تا اتمام فاز سوم بتوانیم اشتغال 150 

نفری را محقق سازیم.

مدیر مجموعه گردشگری تاج و تخت شهرستان اراک در گفتگو با صبح امید خبر داد:

مجموعه گردشگری تاج و تخت، آماده عقد قرارداد با نهادهای دولتی، شرکت های خصوصی و کارخانجات صنعتی 
به زودی مجموعه گردشگری تاج و تخت رسمًا افتتاح می شود

نشانی مجموعه گردشگری تاج و تخت:
اراک، کیلومتر 3 محور اراک – خمین، مقابل دانشگاه آزاد فلق
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مجموعه گردشگری 
تاج و تخت یکی از 

بزرگترین، مجهزترین و 
کامل ترین مجموعه های 

گردشگری استان 
مرکزی است

سرو غذای لذیذ و ثبت 
خاطره در مجموعه 

گردشگری تاج و تخت 
در فضایی سنتی، دلنشین 

و مفرح همراه با انواع 
غذاهای ایرانی و ایتالیایی 

به همراه موزیک زنده
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در کشاورزی پایدار کاربرد کودهای زیستی 
نقش ویژهای در افزایــش تولید محصول و حفظ 
حاصلخیــزی پایدار خــاک دارد. کــود طبیعی یا 
غیرطبیعی موادی است که به خاک یا بافت گیاهان 
اضافه می شود تا مواد مغذی برای رشد گیاه تأمین 
گردد. شــرکت رادمان صنعت دکاموند )شرکت 
آرمان شــیمی ســابق( یکی از واحدهــای صنعتی 
کشور اســت که در تولید و توزیع انواع کودهای 
کامل تخصــص دارد. به همین منظــور، خبرنگار 
هفتــه نامه سراســری صبــح امید با جنــاب آقای 
مهنــدس حیدر اســماعیل زاده مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره شــرکت رادمان صنعــت دکاموند و 
عضــو انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان کودهای 
شــیمیایی ایران، گفتگویی صمیمانــه ترتیب داده 
است که ماحصل آن در ادامه از نظرتان می گذرد: 
مهنــدس حیــدر اســماعیل زاده مدیرعامــل 
شــرکت رادمان صنعــت دکامونــد در گفتگو با 
خبرنــگار صبح امیــد با اشــاره به ســوابق کاری 
خــود اظهار داشــت: اینجانب متولد ســال 1353، 
ســاکن تهران و اصالتاً اهل زنجان هســتم. رشــته 
تحصیلــی اینجانــب مکانیک گرایش ســاخت و 
تولیــد می باشــد. با توجــه به دانــش و تخصصی 
که در ســاخت ماشــین آالت کود شــیمیایی و... 
داشــتم و با توجه به نیاز کشــور در تامین یکی از 
مهمتریــن نهــاده های کشــاورزی )کودهــا( و با 
بهــره گیــری از متخصصین مجرب ایــن حوزه و 
توانایی در ســاخت و تولید تصمیم گرفتم که یک 
واحد تولیدی انواع کودهای شــیمیائی را تاسیس 
نمایــم . تولیــد با دســتگاه های قدیمــی با صرف 
هزینه بیشتر و بهینه ســازی مصرف انرژی، ذهنیت 
کارشناســان صنایع و معادن را مشــغول کرده بود 
و طی جلســه ای این ســؤال از بنده پرسیده شد که 
چگونه توانســتید در میکسرهای قدیمی که انرژی 
زیادی هم مصرف می کردند  تغییرات ایجاد کنید 
و دســتگاهی با ابعاد کوچکتر تولیــد نمائید که با 
همــان کاربری ســاالنه 15 هزار تُــن تولید نماید، 
ســرعت علم، دانش و تکنولوژی را برای ایشــان 
تشریح کردم و ایشــان متقاعد شدند؛ در اینجا می 
تــوان مثالی را عنوان نمودم کــه حجم کامپیوترها 
در گذشته و اوایل پیدایش آن بعضاً به اندازه یک 
اتاق 24 متری فضا اشــغال و انرژی و مصرف برق 
زیــادی را هم صــرف می کرد و بــا کارایی خیلی 
خیلی پائین تر، ولی امروزه یک گوشــی هوشمند 
که ممکن اســت حجم آن به قدری کوچک باشد 
که بتوان آن را در جیب گذاشــت با صرف انرژی 
کمتری نســبت به نســل گذشــته خــودش صدها 
برابر بیشــتر و با ســرعت خیلی بیشتری در خدمت 
کاربر آن اســت. پس لزوماً همیشــه باید به سمت 
طراحی جدید به جهت ارتقاء عملکرد و ســرعت 
بیشــتر و کاهــش هزینه هــای تعمیــر و نگهداری 
ماشــین آالت و ارتقاء کیفیت تولید، در تجهیزات 
پیــش برویم. ممکن اســت در آینــده ای نزدیک 
همین شــکل ماشــین آالت فعلی و کاًل فرآوری و 
ســاخت و تولید کود نســبت به امروز کاماًل تغییر 
کنــد، به نظر من نــوآوری در صنعت انتهاء ندارد. 
بنابراین، با توجه به اقدامات انجام شده در طراحی 
و ساخت ماشین آالت خطوط تولید کارخانجات، 
تصمیم گرفتــم به طور مســتقل وارد بخش تولید 
انواع کودها و ریز مغذی ها شــوم که بحمداهلل این 
امر محقق شــد و در سال 1384 با تجمیع سرمایه به 
خرید زمین در شهرک های صنعتی اقدام کردم که 
در حوالی تهران نتوانســتم زمین مناسب تهیه کنم 
و به شرکت شهرک های صنعتی استان قم مراجعه 
نمودم که نتیجه ای حاصل نشــد و با پیشنهاد یکی 
از دوســتان، وارد شهرستان اراک )استان مرکزی( 
شدم و مورد استقبال مسئولین وقت قرار گرفتم. در 
نتیجه در ســال 1385 زمینی به مساحت 3 هزار متر 
مربع در شهرک صنعتی شماره 3 اراک )خیرآباد( 
خریداری نمودم و عملیات عمرانی استارت خورد 
و در سال 1388 ســاخت و ساز به اتمام رسید و با 
اخذ پروانه بهره برداری از ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان مرکزی، تولید انــواع کودهای 
پودری آغاز شــد و بــه تدریج، مجموعه توســعه 
یافــت و تولید کودهای مایع به خــط تولید اضافه 
شــد که اکنون هر کدام از این نوع محصوالت در 
نوع های مختلف با فرموالســیون خاص، تولید و به 

بازار عرضه می گردد.
وی تصریح کــرد: به خاطر داریــد که در 2 
دهه گذشــته کشــاورزی  به صورت سنتی ِکشت 
می شــد و کشــاورزان از کودهای اوره و یا سوپر 
فسفات استفاده می کردند، ولی با تغییرات اساسی 
در صنعت کشاورزی و اجراء مکانیزاسیون، روش 
ِکشــت و کار، تغییر کرده و به صورت نوین اجراء 
می شــود و تولیدکنندگان کودهــای پودری، مایع 
و... برای صــرف اقتصادی و افزایــش بهره وری، 
محصولی تولید می کنند که در صنعت کشاورزی 
اثربخش باشــد. که اصطالحاً همکاران ما این نوع 

تولیدات را کودهای نوین می خوانند.
صنعتگر برجســته اســتان مرکزی خاطرنشان 
ســاخت: تولید کودهای پودری، مایع و... از جمله 
محصوالتی هســتند که در زمین های زارعی، باغی 
و... بســیار مفید و مؤثر اســت و هزینه کشاورز را 
کاهش و بهره وری را افزایش می دهد که متأسفانه 

در 20 سال گذشته، این نوع تولیدات وجود نداشته 
و هزینه های کشاورزی را باال می بُرد.

رئیــس هیئت مدیره شــرکت رادمان صنعت 
دکاموند، در بخش دیگری از ســخنان خود، بیان 
داشــت: این شــرکت در زمینی به مساحت 3 هزار 
متر مربع در خیابان 210 شــهرک صنعتی خیرآباد 
احداث شــده و دارای هزار و 100 متر مربع سوله 
صنعتی و حــدود 75 متر مربع ســاختمان اداری و 
نگهبانی می باشــد.ما برای اینکه محصول مرغوب 
و باکیفیت به دست مصرف کننده برسیانیم و برای 
کشــاورزان اطمینان حاصل کنیم، آزمایشــگاهی 
بســیار مجهز راه اندازی کرده ایم که مواد اولیه قبل 
از تخلیه در آزمایشــگاه تســت و ارزیابی می شود 
و بعــد از تأئیدیه مســئول فنی آزمایشــگاه، تخلیه 
می گردد و در خط تولید اســتفاده می شــود بعد از 
تولیــد، محصول در آزمایشــگاه تســت و ارزیابی 
می شــود و چنانچه مورد تأئید آزمایشــگاه باشد، 
ادامــه تولیــد انجام می شــود و کودهــای پودری 
در بســته های 5 و 10 کیلوگــرم و کودهــای مایع 
در بطری هــای 1 لیتــری بــا نام و نشــان آرماگرو 
ARMAGRO وارد بــازار می شــود. بنابراین، ما 
در این واحد تولیدی دارای 2 خط تولید کودهای 
پودری و مایع هســتیم. الزم به توضیح اســت که 
ما 4 برند به ثبت رســاندیم ولی فعــاًل با یک برند 
کار می کنیم و چشم اندازی برای شرکت، تعریف 
کردیم که انشــاء اهلل با راه اندازی خط تولید جدید 
در فاز توسعه از دیگر برندها استفاده خواهیم کرد.

مدیرعامل شــرکت رادمــان صنعت دکاموند 
بــه گواهینامه هــای اخــذ شــده اشــاره کــرد و 
 ,ISO10004بین المللــی گواهینامه های  افــزود: 
و   ISO9001  ,ISO14001  ,ISO18001
CE در مجموعه اســتقرار یافته است.سعی کردیم 
برای ارتقاء کیفیت بر اســاس استانداردهای ملی و 
بین المللی گام برداریم و در مسیر توسعه و پیشرفت 

حرکت کنیم. 
مایــع  کودهــای  مزایــای  زاده،  اســماعیل 
آرماگرو را تشــریح کرد: از جمله مزیت های این 
محصول، قابلیت اســتفاده به صورت محلول پاشی 
و جــذب آن ها به وســیله برگ بــا بازدهی باالتر، 
جذب بسیار ســریع به دلیل در بر داشتن عناصر به 
فرم قابل جــذب، تغذیه مطمئن و قابل کنترل گیاه 
به دلیل امکان تولید با ترکیب و نسبت های مختلف 
عناصر مــورد نیاز، کاهش مصرف کود در فرآیند 
تغذیه درخت و گیاه و در نتیجه کاهش هزینه های 

تغذیه، کاهش آلودگی محیط زیست )منابع آب و 
خاک(، امکان محاســبه دقیق و زمان مصرف کود 

مایع مورد نظر است.
ایشــان تصریــح کردنــد: تمامــی امکانــات 
زیرساخت برای توسعه کارخانه وجود دارد و فقط 
باید ماشــین آالت خریداری کنیم و اقدام به تولید 
کود سولفات پتاســیم کنیم. واکنش شیمیایی این 
محصول 700 الی 850 درجه سانتی گراد است که 
طبق برآورد هزینه در ســال 1398 حدود 6 میلیارد 
تومــان بوده و برای تأمین منابع مالی مصمم به اخذ 
تسهیالت بودیم که به تأخیر افتاد و اکنون بخواهیم 
این خط تولید را از کشور چین وارد نمائیم، حدود 
20 میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم و برای اینکه 
به اهداف خود دست یابیم و طرح توسعه را اجراء 
نمائیم، به جد پیگیر کار هســتیم و با چند بانک به 
ویژه بانک ســپه وارد مذاکره شدیم که امیدواریم 

به نتیجه مطلوب برسیم.
مهنــدس اســماعیل زاده بــه ظرفیــت تولید 
پرداخــت و گفت: ظرفیت تولید اســمی در پروانه 
بهره برداری ســاالنه حدود 8 هــزار و 500 تُن قید 
شــده ولی متأســفانه به خاطر شــرایط اقتصادی و 
مشکالت متعدد، نتوانستیم به ظرفیت اسمی دست 
یابیم و اکنون با یک سوم ظرفیت مشغول به تولید 
هســتیم. مستحضر هســتید که از ســال 1397 تا به 
امروز، نرخ دالر به شــدت افزایش یافته و همیشــه 
در نوســان اســت. به همین ترتیب نــرخ متریال و 
ســایر اقالم مورد نیــاز، بی رویه باال رفته اســت و 

تولیدکنندگان در شــرایط بحران هستند. از سوی 
دیگر بسیاری از شــرکت های کشور چین با ایران 
تعامل داشــتند که به واســطه افزایش بی رویه نرخ 
دالر، امروزه همکاری ندارند و یا کمرنگ شــده 

است.
عضو انجمن صنفــی تولیدکنندگان کودهای 
شــیمیایی ایران، اذعان داشــت: از اواخر سال 97 
تاکنــون قیمــت نهاده های کشــاورزی حدود 10 
برابر افزایش یافته اســت و این افزایش سرسام آور 
بر قیمت تمام شــده محصوالت تولیدی، اثربخش 
است. به عنوان مثال تا قبل از سال 1397 یک بطری 
کود مایــع، لیتری 10 هزار تومان و یا کود پودری 
کیلویی 8 هزار تومان به دست شرکت های پخش 
و یا فروشــگاه های خدمات کشــاورزی می رسید 
که امروزه این عدد با 10 برابر قیمت به فروشــگاه 
می رسد و فروشنده باید درصدی به آن اضافه کند 
و مصرف کننــده با قیمت بســیار گزاف خریداری 

کند که این مهم در اقتصاد کشــاورزی توجیه پذیر 
نیســت و این عامل منجر شــده مصــرف کود در 
کشور نسبت به سایر کشورها به استاندارد مطلوب 
نرســد؛ یعنی کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته 
در کشاورزی ، یک سوم کود مصرف می کند که 
این از حد اســتاندارد خیلی پائین تر است. از طرفی 
ما تولیدکنندگان در تأمین متریال مشکالت خاص 
خود را داریم و نمی توانیــم در تولید، برنامه ریزی 
درســت داشته باشیم؛ چون که در سنوات گذشته، 
به عنوان مثال اگر یکی از مشــتریان ساالنه 10 تُن 
کــود از محصوالت ما را خریــداری می کرد ، در 
حال حاضر همان شــخص نهایتــاً 2 تُن خریداری 
می کند. ایــن موضوع باعث تبعــات بی کیفتی در 

تولیدات کشاورزی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت رادمان صنعت دکاموند با 
بیان اینکه مصرف کننده نهایی، عموم جامعه است، 
تأکید کرد: عوامل متعددی باعث گرانی نهاده های 
کشاورزی شده که می توان به افزایش بی رویه نرخ 
ارز، تحریم ظالمانه بیگانگان، نقش مؤثر واسطه ها 
و دالالن و... اشــاره کرد و دولت نتوانسته در این 
زمینه مدیریت کند که منجر به گرانی شده است. 

وی در پاســخ بــه این ســؤال که بــه عنوان 
پیشکســوت در صنعت کود، چه راهــکاری ارائه 
می دهید، اذعان داشت: به نظر می رسد دولت باید 
ناظر بر بازار باشــد و دســت دالالن و واسطه ها را 
کوتاه نماید. حلقه تولید و مصرف را به هم نزدیک 
کنــد و این فاصله را بردارد تا ســودجویان نتوانند 

جــوالن دهند. ضمن آنکه ارتباط بین مســئولین و 
تولیدکنندگان بیشتر شود و جلسات تخصصی برپا 
گردد تا تولیدکنندگان بتوانند اظهارنظر کنند؛ زیرا 
تولیدکننده می داند سرچشــمه مشکالت کجاست 
و با ارائه پیشــنهادات و نظــرات، می توان تدابیری 
اندیشــید و مشــکالت را برطرف نمــود. از طرفی 
مســئولین وزارت صمت و جهاد کشاورزی که هر 
دو دست اندرکار تولید و بازار هستند، عزم خود را 
جزم کننــد و عالوه بر حمایت از تولیدکنندگان و 
فراهم نمودن زیرســاخت های الزم در تأمین مواد 
اولیه، در نظارت بازار موشکافانه عمل کنند که هم 

تولیدکننده و هم مصرف کننده، انتفاع ببرند.
صنعتگر برجســته اســتان مرکزی مســتقر در 
شــهرک صنعتی خیرآباد خطاب به سؤال خبرنگار 
صبــح امید که چند نوع محصــول تولید می کنید، 
اعالم کــرد، محصوالت پودری شــرکت رادمان 
صنعت دکاموند در 20 نوع با فرموالسیون مختلف 

موسوم به کودهای NPK و محصوالت مایع نیز در 
20 نــوع به صورت ترکیبــی و تک عنصری تولید 
می شود. نکته بسیار مهم اینکه ما محصوالت  را بر 
اساس اقلیم  و موقعیت جغرافیایی سطح زیر ِکشت 
کشــور، تولید می نمائیم؛ زیرا هر اقلیم بر اســاس 
خــاک و آب و هــوای آن منطقه، فرموالســیون 
خاص خود را دارد و فرموالسیون زراعی، باغبانی 
و... بــا یکدیگر متفاوت اســت و ایــن امر را برای 
خود تکلیــف می دانیم که بــا تحقیقات، پژوهش 
و بررســی، عناصــر و ترکیب مورد نیــاز زراعت، 
باغبانــی، گیاهــان و... را تولید کنیم. البته ســالیان 
متمــادی در ایــن زمینه تالش کردیــم تا فرهنگ 
اســتفاده از این نوع محصــوالت در جامعه نهادینه 
شــود تا آگاهی  و اطالعــات کشــاورزان ارتقاء 
یابــد و بدانند که چگونه و به چــه میزان و در چه 
زمانــی از ایــن نوع محصــوالت اســتفاده کنند تا 
بهره وری مطلوبی داشــته باشند و ما نیز با برگزاری 
سمینارها، همایش ها، جلســات و ارائه توضیحات 
فنی و مشــاوره ای توانســته ایم در حــد توان خود 
فرهنگ  سازی کنیم. که خوشبختانه نتیجه مطلوبی 
حاصل شده است و امروزه کشاورزان می دانند در 
عمل آوری خــاک و محصول، چگونه عمل کنند 
که از تنش ها، خســارات، آفات و... جلوگیری به 
عمــل آید؛ این مهم، همان نقطه عطفی اســت که 
مــا در پی آن بودیــم. مدیرعامــل و رئیس هیئت 
مدیره شــرکت رادمان صنعــت دکاموند در ادامه 
نقش رســانه ها را بســیار حیاتی دانســت و افزود: 
متأســفانه اصحــاب جراید و صدا و ســیما در این 
بــاره نقش خود را بــه خوبی ایفــا نکرده اند و در 
فرهنگ ســازی افزایش بهره وری خــاک، آب و 
محصول و اســتفاده از کودهای آلــی، و غیرآلی  
حتی در مصرف کودهای نوین ، نوع ِکشت، زمان 
مصرف و... کوتاهی کرده اند و سرانه مصرف کود 
در کشور نسبت به سایر کشورها بسیار پائین آمده 
اســت؛ ولی ما تولیدکنندگان بــا همکاری انجمن 
صنفی تولیدکنندگان کودهای شــیمیایی ایران به 
ســهم خود و با هزینه های شخصی و بدون کمک 
دولت در ارتقاء فرهنگ ســازی اســتفاده از کود، 
گام برداشــتیم و توانســته ایم کشــاورزان را تا حد 
زیادی توجیه کنیم و از تریبون صبح امید از رسانه 
ملی و شــبکه های اســتانی و همچنین مطبوعات و 
خبرگزاری ها انتظار داریم، عزمی راسخ در اعتالء 
فرهنگ اســتفاده از کودها داشــته باشند تا صنعت 
کشاورزی به رشــد و تکاپو برسد؛ چون که ایران 
کشــوری 4 فصل است و رشد کشاورزی می تواند 
در رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. اگر رسانه ها در 
این باره به کمک تولیدکنندگان بشــتابند، شــاهد 
باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی نخواهیم 
بود و برگشــت محصوالت کشــاورزی از چرخه 
صادرات برای کشوری مثل ایران تأسف بار است.

انواع  تولیدکننــده  اســماعیل زاده  مهنــدس 
کودهــای پــودری و مایــع در شهرســتان اراک 
بــا تأکید بــر اینکــه وزارت جهاد کشــاورزی به 
تولیدکنندگان زیرمجموعه خود برنامه ارائه دهد، 
گفــت: یکــی از دغدغه هایی کــه در این صنعت 
وجود دارد، عدم بازگشت ســرمایه به موقع است 
کــه آن هم به ضعف اقتصادی کشــور برمی گردد 
که اگر برنامه مدونی ارائه شود، اینگونه دغدغه ها 

به خودی خود از چرخه تولید، حذف می شود.
انتظارات  پیشکسوت صنعت اســتان مرکزی 
خــود را اینگونــه بیــان کــرد و تأکید نمــود: در 
خواست من از مســئولین وزرات صمت این است 
که در خصــوص صــدور مجوز برای هــر واحد 
صنفی و صنعتی، لطفاً ابتدا زیرساخت های موجود 
کشــور را در نظر بگیرد، به نظــرم وزارت صمت 
بایــد یک بیزینس پلن طراحی کند برای 20 ســال 
آینده یعنی اینکه متقاضی دریافت مجوز با ســلیقه 
خودش نســبت به گروه صنفی مورد نظرش اقدام 
به اخذ مجوز و تولید کند، بلکه مســئولین مربوطه 
باید نســبت به نیاز کشــور در قالب همان بیزینس 
پلن که قباًل تهیه شــده به متقاضی بگوید که شــما 
می توانــی در فالن رشــته مجــوز کار و یــا تولید 
بگیریــد؛ به عنوان مثال: یک زمانی کار تولید کود 
صرفه اقتصادی دارد، خیلی از افراد بدون داشــتن 
تجربه، مهارت و شــناخت بــازار به یکباره تصمیم 
می گیرند که تولیدکننده کود شــوند. مثال دیگر: 
یک زمانی کشــور نیاز به الکل بیشــتر دارد، اکثر 
افــراد بــدون تجربــه و تخصص و شــناخت بازار 
می رونــد کــه تولیدکننده الکل شــوند و همین ها 
همگــی بــا ســلیقه خودشــان مجــوز گرفته اند و 
متأسفانه در اکثر موارد شــاهد ورشکستگی آن ها 
هستیم و هم برای خودشــان و هم برای دولت بار 
مالــی ایجاد می کنند و جــای نفر متخصص واقعی 
را هم می گیرند . به همین منظور، پیشــنهاد می شود 
وزارت صمت نســبت به نیاز جامعه اقدام به صدور 
مجوز ساخت و تولید کند. مشابه همین پیشنهاد را 
هم برای مســئولین وزارت جهاد کشــاورزی دارم 
که نســبت بــه پیش بینی و نیاز کشــور در هر اقلیم 
و منطقه به کشــاورزان محترم پلن و برنامه تولید و 
نوع کشت بدهند، اینکه کشــاورز نسبت به سلیقه 
و پیش بینی های خودش بخواهد اقدام به کشــت و 
تولید کند نتیجه اش می شــود اینکه در یک ســال 
مثاًل همه گوجه فرنگی کشــت می کنند؛ آنقدر که 
چندین برابر بازار اســت و در نهایت با خســارات 
فراوانــی روبــرو می شــوند و در عــوض ممکــن 
اســت در همان ســال به علت کمبود به طور مثال، 
قیمت هویج ســر به فلک بکشــد. پــس در نتیجه، 
مســئولین وزارت جهاد کشــاورزی اگر نسبت به 
نیاز کشــور به صورت یکپارچه به تمام کشاورزان 
کشــور برنامــه تولید و کشــت ارائه کنــد، دیگر 
شــاهد مواردی از قبیل کاهش شــدید قیمت های 
تولیدات کشــاورزی در ســر زمین نیستیم، مشکل 
کم آبــی به صورت چشــمگیری کنتــرل خواهد 
شد، کشاورز تولیدکننده هم خیالش آسوده است 
کــه محصوالتش دچار خســارت و اُفــت قیمت 
نمی شــوند و از تولید محصوالت کشاورزی که از 
نظر آب پُرمصرف هستند و توجیه اقتصادی ندارد 
جلوگیری خواهد شــد. این چنین برنامه ریزی های 
از طــرف مســئولین وزارت جهــاد  زیرســاختی 
کشــاورزی و وزارت صمت، آینــده این مملکت 
را درخشــان خواهد کرد. فارغ از هرگونه مشکل 
و تهدیــد یا تحریم ها. به هر حــال، چه بخواهیم و 
چه نخواهیم در حال حاضر دشــمنان این سرزمین 
زیرســاخت های مــا را نشــانه گرفته انــد و اینکــه 
مســئولین برای این زیرساخت ها اگر برنامه نداشته 
باشــند کار، خیلی سخت خواهد شد؛ همچنان که 
می بینیم تعداد کشــاورزانی که ناراضی هستند و یا 
تعداد بســیار افرادی که تولید را در صنفی شــروع 
کرده اند، االن کاماًل ناراضی هســتند. عضو انجمن 
صنفــی تولیدکننــدگان کودهای شــیمیایی ایران 
درباره اشــتغال زایی شــرکت گفت: متأســفانه در 
بخش اشــتغال زایی باید عنوان کنم، در ســال 97 
کارخانــه این شــرکت 15 نفر نیرو داشــت که به 
خاطر مشــکالت مالی در ســال 98 به 10 نفر و در 
ســال 99 به 6 نفر کاهش یافت ولی این قابلیت در 
مجموعه وجود دارد که با راه اندازی طرح توســعه 
در ســال 1401 بتوانیم 7 نفر نیروی انسانی مجرب 
و متخصص به کارخانه اضافه کنیم. اگر مســئولین 
اســتان مرکــزی از این شــرکت حمایــت کنند، 
می توانیم به موفقیت های چشــمگیری دست یابیم. 
بنده با عالقه بســیار زیاد در این صنعت، ایفاء نقش 
می کنــم و مصمم به افزایش کارآفرینی و توســعه 
واحد صنعتی خود هســتم. عشق به ساخت و تولید 
از نوجوانی در من ریشــه داشت و سال هاست که 
با این عشــق مســیری پر پیچ و خم و دشوار را طی 
کرده ام که امروز بعد از سال های طوالنی با وجود 
همه مشــکالتی که در مســیر تولید اســت، هنوز 

خودم را در این راه شیفته تولید می بینم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت رادمان صنعت دکاموند:
وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد تحول در صنعت کشاورزی برنامه محور عمل کند

رسانه ها در رونق تولید کشاورزی نقش خود را به خوبی ایفاء کنند

استفاده ترکیبی برخی 
کودهای آلی، شیمیایی 

و زیستی بر عملکرد 
و شاخص های کیفی 

محصوالت کشاورزی 
اثربخش است
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سال شانزدهم  8 صفحه

گزارش سه شنبه  12 بهمن ماه  1400

مدیرعامــل شــرکت فنــاور هونام 
مهارت عصر نو و عضو کمیسیون بانوان 
کارآفرین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
و کشاورزی اســتان مرکزی در گفتگو با 
خبرنگار صبح امید با اشــاره به ســوابق 
اینجانب متولد  کاری خود اظهار داشت: 
سال ۱۳۵9 شهرستان اراک، فارغ التحصیل 
نرم افزار از دانشگاه آزاد اراک سال ۱۳۸۱ 
می باشــم که به مدت ۱۲ سال به عنوان 
مــدرس برنامه نویســی در آمــوزش و 
پرورش )مدارس دولتی و غیرانتفاعی( و 
دانشــگاه های فنی و حرفه ای استان ایفاء 
نقش کردم. سپس تصمیم گرفتم به طور 
مســتقل عمل نمایم کــه در نهایت منجر 
به ثبت و تأســیس شــرکت فناور هونام 

مهارت عصر نو گردید.
لیال صالحی  مهندس  خانم  ســرکار 
به تاریخچه تأســیس شرکت پرداخت و 
افزود: مقدمات ایجاد شــرکت در ســال 
۱۳9۳ آغاز شد و در سال ۱۳9۴ با اتکاء 
بر دانش، تجربه و اســتفاده از علم روز 
دنیا و با هــدف ارتقاء و به روزرســانی 
زمینــه  در  وب  تحــت  نرم افزارهــای 
برنامه نویســی و با انجام تحقیقاتی جامع 
و همچنین جذب نیروی انســانی متفکر 
و خالق، فعالیت خود را شروع کردیم و 
بحمداهلل در مدت بســیار کوتاه توانستیم 
قابلیت های ایجاد شــده شــرکت را در 
استان و خارج از اســتان معرفی نمائیم؛ 
گرچه به عنوان یک خانم با ثبت شرکت 
در ارائه خدمات الکترونیک و کامپیوتر با 
هدف اشتغال زایی پایدار، مسیر پُر پیچ و 
خمی را طی کردم، اما خدا را شــاکرم که 

توانستم به اهداف خود برسم.
وی رســالت شــرکت را اینگونــه 
تشــریح کرد و بیان داشت: شرکت فناور 
هونام مهارت عصر نو به طور تخصصی 
و حرفه ای در زمینه طراحی و تولید انواع 
نرم افزارها اعم از اپلیکیشن در نسخه های 
اندرویــد،PWA,IOS  ، وب ســایت ها، 
تلگرام،  ربــات  اداری،  اتوماســیون های 
ســئو، خدمات گرافیکی، خدمات چاپ، 
تبلیغات و... فعالیت دارد و توانسته با به 
کارگیری دانشــجویان و فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی و ارائه آموزش بــه آنان در 
حوزه برنامه نویســی و اجــراء پروژه ها، 

نقش خود را به خوبی ایفاء کند.ســرکار 
خانم صالحی در خصــوص اخذ مجوز 
از مرکــز فناوری اطالعــات انفورماتیک 
کشــور، گفــت: بــر اســاس رتبه بندی 
شــرکت ها در ســال ۱۳99 توسط مرکز 
کشــور  انفورماتیک  اطالعــات  فناوری 
موفق به اخذ رتبه شــده و مجوز مربوطه 

را دریافت کردیم.
عضو کمیسیون بانوان کارآفرین اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن و کشــاورزی 
استان مرکزی در پاسخ به سؤال خبرنگار 
امید که خدمات رســانی شــرکت  صبح 
هونــام مهارت عصر نــو در کدام نهادها 
عرضــه می شــود، تشــریح کــرد: تمام 
نهادهای دولتی، شــرکت های خصوصی، 
کارخانجات صنعتی، اصناف و... می توانند 
از تولیــدات و خدمــات مجموعه هونام 
مهارت عصر نو بهره مند شــوند. چه بسا 
اینکه در حال حاضر، عمده دســتگاه های 
دولتی، شرکت های خصوصی و گروه های 

مختلف از نرم افزارها، اتوماســیون اداری 
و نرم افزارهــای خــاص ایــن مجموعه 
اســتفاده می کنند و رضایتمندی خود را 
اعــالم کرده اند. با توجه بــه اینکه هونام 
مهــارت عصر نو جــزو اعضــاء مرکز 
فن بــازار منطقه ای اســتان مرکزی، اتاق 
بازرگانــی، نظام صنفی رایانــه، فناوری 
انفورماتیک و... می باشــد و  اطالعــات 
در این ۷ ســال نام شــرکت به یک برند 
تجاری مشهور گردیده است. ضمن آنکه 
تمامی محصــوالت با برند هونام مهارت 
عرضه می گردد. متقاضیان برای مشــاهده 
به  این شــرکت می توانند  توانمندی های 
www.hoonammaharat.irوبســایت
Instagram/ اینســتاگرام  صفحــه  و 

hoonammaharat مراجعــه کننــد. 
ســرکار خانم صالحی کــه یکی از 
بانوان کارآفرین و موفق اســتان مرکزی 
می  باشد، در بخش دیگری از سخنان خود 
اذعان داشت: اگر مروری بر آغاز فعالیت 

شرکت بنمائیم، هونام مهارت عصر نو در 
ســال های 9۳ و 9۴ در بین ۴۰ شــرکت 
فعال اســتان، جزو کوچکترین واحد به 
حســاب می آمد، اما با مدیریت مدبرانه، 
کار جهادی، تالش مضاعف و پشــتکار، 
عزم خود را جزم کردیم و در سال ۱۴۰۰ 
شــرکت را به نقطه ای هدایت نمودیم که 
اکنون در بین تمامی شرکت های فعال این 
عرصه، جزو برترین واحدهای اســتان و 
کشور هستیم؛ زیرا به کیفیت کار، مشتری  
مداری و رضایتمندی کارفرمایان به طور 
ویژه و خاص اهمیت داده ایم و این اصل 
را ســرلوحه کار خود لحــاظ کرده ایم و 
پیشــرفته ترین  مرغوب ترین،  بهترین،  از 
 PWA و به روزترین متدهــای دنیا مانند

استفاده می نمائیم. 
مدیرعامــل شــرکت فنــاور هونام 
مهــارت عصر نو بــا بیــان اینکه حوزه 
خدمات رســانی ما فقط محدود به استان 
مرکــزی نیســت، بلکه خارج از اســتان 
پروژه اجراء کرده ایم، خاطرنشان ساخت: 
ما در بسیاری از شــهرها و استان ها مثل 
تهران پروژه اجراء کرده ایم و محدودیتی 
نداریــم. عصر کنونی، عصــر تکنولوژی 
اســت و با حضــور در نمایشــگاه های 
الکامپ توانمندی های شــرکت را معرفی 
کرده ایم. تنها عاملی که منجر به موفقیت 
مجموعه شــده، کیفیت، ســرعت، تعهد 
و پشتکار بوده اســت. امیدواریم تمامی 
نهادهای دولتــی و خصوصی از ظرفیت 

شرکت های بومی استفاده نمایند. 
وی با بیــان اینکه ویروس منحوس 
کرونا موجب شــد پرش ذهنی در افکار 
عمومی جامعه شــکل بگیــرد، افزود: در 
ابتدای شــروع بــه کار )9۳ و 9۴( برای 
اســتفاده از اپلیکیشــن باید با هزینه های 
بسیار سنگین فرهنگ سازی می کردیم، اما 
مسأله کرونا به خودی خود کسب و کارها 
را به ســمت فروش غیرمستقیم )آنالین 
و َمجازی( هدایت کرد و شــرکت هایی 
مثل هونــام مهارت عصر نــو به خوبی 
توانستند در این زمینه خدمات شایانی به 
واحدهای پذیرایی، فروشــگاه ها، ادارات 
مانند شــهرداری، سازمان صمت  دولتی 

و... ارائه دهند.
عضو مرکــز فن بازار منطقه ای اراک 

با اذعان بــر اینکه هــدف از راه اندازی 
سامانه بهنود، کاهش تردد مراکز درمانی، 
پزشــکان  داروخانه ها و  آزمایشــگاهی، 
بوده اســت، تصریح کرد: شرکت هونام 
مهارت عصــر نو در ســال ۱۳9۶ برای 
نخستین بار در کشور و با هزینه شخصی 
و بدون کمک و حمایــت دولت، گامی 
بســیار مهم و ارزنده در عرصه سالمت 
اعــم از مراکــز درمانی، آزمایشــگاهی، 
داروخانه، بیمارســتان، کلینیک، پزشکان 
و... برداشت و با راه اندازی سامانه بهنود 
و درج اطالعات تکمیلی پزشکان حوزه 
سالمت را در سامانه در دستور کار خود 
قرار داد تــا عموم مردم به راحتی بتوانند 
از طریق ســامانه بهنــود و بدون مراجعه 
حضوری و صــرف هزینــه و وقت، از 
مراکز درمانی و سالمت خدمات دریافت 
کنند که این ســامانه ماهانه بالغ بر حدود 
۲۰ هــزار بازدیدکننده داشــته اســت و 
همچنان فعال می باشــد. بــه خاطر دارم 
که با دانشــگاه علوم پزشکی اراک وارد 
مذاکره شــدیم تا بتوانیم تمامی اطالعات 
پزشــکان، مراکز درمانی، آزمایشگاه ها و 
داروخانه ها را به طور جامع در ســامانه 
بهنــود درج نمائیــم و طــی مکاتبات با 
ســازمان نظام پزشکی اســتان، متأسفانه 
فقط ۱۰ الــی ۲۰ درصــد اطالعات در 
اختیار مــا قرار گرفت و اطالعات حدود 
۳۰۰ پزشک وارد سامانه شد. اگر این مهم 
در دستور کار دستگاه های اجرائی استان 
به ویژه استانداری قرار بگیرد و دانشگاه 
نماید،  همه جانبه  همکاری  پزشکی  علوم 
سامانه بهنود استحقاق آن را دارد، حجم 
تردد مراکز درمانی را کاهش دهد که این 
امر در ســالمت جامعه بســیار اثربخش 

خواهد بود.
مدیرعامل  لیال صالحی  سرکار خانم 
شــرکت فناور هونام مهارت عصر نو در 
خاتمه، ضمن تقدیر و تشــکر از حمایت 
و پشــتیبانی همســر خود جنــاب آقای 
علی فردی و زحمات پرســنل خدوم و 
زحمتکش شرکت، از مقامات ارشد استان 
خواســت که به لحاظ مــادی و معنوی، 
حامی بانوان کارآفرین باشــند تا بتوانند 
در عرصه تولید، خدمات و اشتغال زایی، 

نقش خود را به خوبی ایفاء کنند. 

مدیرعامل شرکت فناور هونام مهارت عصر نو خبر داد:

راه اندازی سامانه بهنود با هدف کاهش تردد مراکز درمانی، آزمایشگاه ها، داروخانه ها  و پزشکان 

شرکت فناور هونام مهارت عصر نو
جزو بهترین واحد برتر استان و کشور 

در عرصه برنامه نویسی و نرم افزار

نکته 1- شرایط معامله صحیح = براي 
ت و درست بودن یک معامله، شرایط  ِصحَّ
زیــر ضروری اســت: 1- قصــد و رضایت 
طرفین، 2- اهلیت قانونی طرفین، 3- موضوع 
معیّن برای مورد معامله، 4- مشروعیت جهت 
معامله. )موضوع: مــاده 190 ق.م.( نکته 2- 
اهلیت قانونی برای انجام معامله = 1- طرفین 
یک معامله، بایستی براي انجام معامله اهلیت 
قانونی داشته باشند. لذا الزم است بالغ، عاقل 
و رشــید باشــند. 2- معامله با اشخاصی که 
بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به دلیل نداشتن 
اهلیــت قانونی، باطــل اســت. 3- در مورد 
کلیه معامــالت و عقود به اســتثناء نکاح و 
طالق، محاکم و ادارات دولتی و دفاتر اسناد 
رسمی بایستی کسانی را که به سن 18 سال 
تمام شمسی نرسیده اند، اعم از پسر و دختر 
غیررشید بشناسند، مگر اینکه رشد آنها قبل 

از انجام معامله یا عقد در محکمه ثابت شده باشد. 4- اشخاصی که به سن 18 سال 
تمام شمسی رسیده اند نیز در محاکم و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، رشید 
محسوب می شوند، مگر اینکه عدم رشد آنها در محکمه ثابت شود. 5- مالک 
تشخیص سن اشخاص، اوراق هویت آنها می باشد، مگر اینکه خالف آن ثابت 
شود. )موضوع: مواد 210، 211 و 213 ق.م. و قانون راجع به رشد متعاملین( نکته 
3- شــروع و پایان اهلیت قانونی = اهلیت قانونی، بــراي دارا بودن حقوق با زنده 
متولد شدن انسان، شــروع و با مرگ او تمام می شود. )موضوع: ماده 956 ق.م.( 
نکتــه 4- اهلیت قانونی نوزاد = نوزاد )َحمل( از حقوق مدنی بهره مند می گردد، 
به شــرط اینکه زنده متولد شود. )موضوع: ماده 957 ق.م.( نکته 5- بهره مندی از 
حقوق و داشتن اهلیت = هر انسانی، از حقوق مدنی بهره مند خواهد بود، ولی هیچ 
کس نمی تواند حقوق خــود را به اجرا بگذارد، مگر اینکه براي این امر، اهلیت 
قانونی داشته باشد. )موضوع: ماده 958 ق.م.( نکته 6- معامله و تعهد برای دیگری = 
1- کسی که معامله می کند، آن معامله براي خودش محسوب می شود. 2- مگر 
اینکه در موقع تنظیم قرارداد، خالف آن را قید نماید، یا بعداً خالف آن ثابت شود. 
3- ولی ممکن است در ضمن معامله ای که شخص براي خودش انجام می دهد، 
به نفع شخص دیگری تعهدي را قبول نماید. 4- معامله و قرارداد فقط برای طرفین 
و قائــم مقام قانونی آنها مؤثر بوده و ایجاد حق و تکلیف می کند، مگر در مورد 
موضوع ماده 196 ق.م. )بندهای 1، 2 و 3 نکته 6( که نســبت به شخص دیگر نیز 
مؤثر است. )موضوع: مواد 196 و 231 ق.م.( نکته 7- وکالت برای انجام معامله = 
1- ممکن است طرفین یک معامله یا یکی از آنها به وکالت از شخص دیگری، 
اقدام به انعقاد یک معامله بنماید. 2- ممکن است که یک نفر به وکالت از سوی 
هر دو طرف یک معامله، اقدام به انعقاد یک معامله بین آنها بنماید. )موضوع: مواد 
198 و 656 ق.م.( نکته 8- موضوع معامله = موضوع مورد معامله بایســتی مال یا 
عملی باشد که: 1- مالیّت داشته باشد، یعنی ارزش اقتصادی داشته باشد، 2- منفعت 
ُعَقالیی و مشــروع داشته باشد، 3- مبهم نباشد. )موضوع: مواد 214 تا 216 ق.م.( 
منبع: کتاب »مجموعه نکات حقوقی کاربردی«، تألیف: مهدی حقدوست، ناشر: 

انتشارات جنگل.
»افزایش دانش و آگاهی حقوقی مساوی است با:

1- حفظ حقوق قانونی و بهره مندی کامل از آنها، 2- زندگی خوب و راحت.«
                                                                                             ادامه دارد ...

»تنظیم قرارداد معامله« قسمت دوم

ستون حقوق و قانون

مدیرعامل، نائب رئیس هیئت مدیره شــرکت 
دانش بنیان فناوری آتیه پویندگان اکسیر مستقر در پارک 
علم و فناوری اســتان مرکزی و عضو هیئت اعزامی 
تجاری معاونت ریاست جمهوری به قرقیزستان، در 
گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشاره به سوابق کاری 
خود اظهار داشت: اینجانب متولد سال ۱۳۶۶ شهرستان 
اراک می باشــم که مقاطع ابتدایــی و راهنمایی را در 
مدارس آیت اهلل سعیدی و حکمت و مقطع دبیرستان 
را در اســتعدادهای درخشان عالمه حلی گذرانده ام، 
سپس وارد دانشگاه شدم و کارشناسی و کارشناسی 
ارشد مهندسی شیمی را از دانشگاه شیراز اخذ نمودم. 
حین تحصیل در دانشگاه شیراز، سال های ۸۴ تا 9۲ 
همکاری خود را با شرکت های بزرگ نفتی کشور آغاز 
کردم و در این ســال ها با فرآیندهای دما و فشار باال 
آشنا شدم. بعد از فارغ التحصیلی به عنوان سرباز نخبه 
وظیفه، خدمت خود را در شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب برای انجام یک پروژه تحقیقاتی شروع نموده 
و پس از  ۲۲ ماه تحقیقات، نتایج بسیار خوبی حاصل 
شــد و توانســتیم به صورت کالس بندی در میدان 
نفتی مسجد سلیمان، تحقیقات اولیه را با استفاده از 
روش های نوین به جهت افزایش برداشت نفت اجراء 
کنیم که در نهایت فناوری انجام شده در این پروژه، در 
اختیار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرار گرفت. 
مهندس علی زین العابدینی هزاوه تصریح کرد: پس از 
انجام تحقیقات و حصول موفقیت های قابل قبول در 
پروژه های نفتی، رســماً در حوزه طراحی و ساخت 
تجهیــزات ورود پیدا کردم و بــه خاطر اوج گرفتن 
تحریم ها و بر اســاس نیاز کشور، فعالیت خود را در 
این زمینه ادامه دادم تا بتوانم خدمتی هرچند کوچک به 
جامعه نمایم و پاسخگوی صنایع بزرگ کشور باشم.  
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه 
ایران کشــوری نفت خیز است و رتبه دوم منابع گاز 
دنیا را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: در 
سال های ۸۸ و ۸9 با شدت تحریم ها مواجه شدیم و 
پیاده ســازی فناوری های نوین در صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی می توانست تحریم ها را خنثی کند. در ابتدا 
از انرژی و فشار درونی مخازن نفتی جهت برداشت 
نفت استفاده می شود که به مرور با اُفت فشار مخزن 
نیاز اســت فرآیندهایی ایجاد شود تا فشار از دست 
رفته تأمین گردد و این مهم در نوع خود یک فناوری 
بسیار پیچیده نیاز دارد و تجهیزات آن هم بسیار خاص 
و هایتک اســت؛ چرا که شرایط مخزن نفتی باید در 
آزمایشگاه شبیه سازی شود و فناوری های نوین نقش 
خود را در این عرصه به خوبی ایفاء می کنند. از این رو، 
دسترسی به تجهیزات، بسیار سخت شد و گروه هایی 
برای بی اثر کردن تحریم هــا عزم خود را جزم کرده، 
وارد میدان شدند و حتی توانستند در حوزه صادرات 
هــم ورود پیدا کنند که یکی از آن گروه ها را می توان 
شرکت دانش بنیان فناوری آتیه پویندگان اکسیر نام بُرد 
که بحمداهلل ما توانستیم محصوالتی تولید کنیم که در 
گلوگاه های صنایع بزرگ مانند نفت و گاز کاربرد داشته 
باشد و در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی نیز به کمک 
صنایع باالدستی نفت و گاز بشتابیم و تجهیزات مورد 
نیاز آنان را تولید و تأمین نمائیم. مهندس زین العابدینی 
هزاوه که یکی از نخبگان برجســته کشور است، در 

ادامه به توانمندی های منحصر به فرد شرکت پرداخت 
و افزود: شــرکت دانش بنیان فناوری آتیه پویندگان 
اکسیر متخصص ساخت تجهیزات آزمایشگاهی نفت 
و گاز )RCAI, SCAL, EOR( و تجهیزات استخراج 
اسانس از گیاهان دارویی به روش سیال فوق بحرانی 
دی اکسید کربن در دما و فشار باال است. خوشبختانه 
در سال های متمادی، توانسته ایم ارتباط بسیار نزدیکی 
با مراکز تحقیقاتی مانند پژوهشگاه صنعت نفت تهران، 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دانشگاه های 
فعال در زمینه مهندســی شیمی، مهندسی نفت مانند 
دانشــگاه صنعت نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت 
اهواز، دانشــگاه صنعتی نوشــیروانی بابل، دانشگاه 

صنعتی اصفهان، دانشــگاه شــیراز و... داشته باشیم 
و بــه صورت حقوقی، فعالیت هایــی انجام دهیم تا 
بتوانیم برای مراکز علمی، خدمات شایانی ارائه دهیم 
و نیازهای علمی و پژوهشــی آنان برطرف شود. در 
کنار موارد ذکر شده در صنعت فوالد نیز وارد شدیم 
و برخی از تجهیزات مانند جت لنس یا موارد مشابه 
مانند دستگاه اتوماتیک و نیمه اتوماتیک  CIP را جهت 
شستشــوی مبدل های حرارتی ایــن صنعت، تولید 
می کنیم. عضو هیئت اعزامی تجاری معاونت ریاست 
جمهوری به قرقیزستان گفت: در سال های 9۳ و 9۴ 
شاهد بلوغ علمی، فناوری و ساخت تجهیزات بودیم 
که در ســال 9۵ به اوج خود رســید و در سال 9۶ با 

توجه به پتانسیل باالیی که در صنعت گیاهان دارویی 
وجود داشت و از طرفی در فرآیندهای دما و فشار باال، 
طراحی و ساخت تجهیزات نفت و گاز، تجربه بسیار 
ارزنده ای حاصل شــده بود و پیشینه ای که از دوران 
دانشجویی داشتیم، همه و همه گرد هم آمد تا در زمینه 
استخراج اسانس از گیاهان دارویی و تولید نانو ذرات 
و میکــرو ذرات دارویــی HL گام برداریم و به یک 
محصول هایتک دست یابیم و به بازار عرضه نمائیم. 
امیدواریم در سال آینده، این تکنولوژی به تولید انبوه 
برســد و در صنعت دارویی کشور و بخش فرآوری 
گیاهان دارویی، مورد اســتفاده قرار گیرد. تکنولوژی 
فوق تا به امروز در انحصار کشورهایی همچون چین، 

آلمان، آمریکا، انگلیس و فرانسه بوده که ایران توانسته 
با بومی ســازی این محصول به جمع این کشــورها 
بپیوندد. ضمن آنکه برای صنعتی کردن HL به دنبال 
سرمایه گذار هستیم تا بتوانیم در حوزه تولید، بازرگانی 
و... گام برداریم. علت وقفه تولید صنعتی این فناوری، 
بی ثباتی در نرخ ارز و قیمت ها بوده که با ثبات در نرخ 
ارز، پروژه عملیاتی خواهد شد. الزم به یادآوری است 
برای رشد و شکوفایی اسانس گیری از گیاهان دارویی 
و معطر به روش سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن، 
شرکت دیگری را به نام فناوری آرنا اکسیر سبز به ثبت 
رسانده ایم. مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوری آتیه 
پویندگان اکسیر در پاسخ به سؤال خبرنگار صبح امید 

که دفاتر این دو شرکت در کجا مستقر است، یادآور 
شد: همانطوری که مستحضرید، اراک زادگاه من است 
و هر دو شــرکت در اراک به ثبت رسیده اند و دفتر 
مرکزی این دو شــرکت نیز در پارک علم و فناوری 
استان مرکزی مستقر می باشــد. هم اینک درصددیم 
در پــارک، یک واحد کارگاه راه انــدازی کنیم، اما از 
آنجایی که تحصیالت دانشگاهی من در شیراز بوده 
و حرفه علمی، تخصصی و کســب و کار خود را از 
دانشــگاه شیراز آغاز کردم، سعی نمودم از ظرفیت ها 
و پتانسیل های استان های مرکزی و فارس به صورت 
بهینه استفاده کنم و کارگاه مونتاژ را در شهرستان شیراز 
راه اندازی نمایم؛ زیرا هر دو استان به لحاظ صنعتی، 
مزیت ها و ویژگی های خاص خود را دارند. اســتان 
مرکزی چهارمین قطب صنعت کشــور و فارس نیز 
یکی از مهمترین قطب های تولید گیاهان دارویی و گل 
محمدی است. سکاندار شرکت دانش بنیان فناوری آتیه 
پویندگان اکسیر در بخش دیگری از سخنان خود به 
افتخارات مجموعه پرداخت و گفت: مفتخر هستیم که 
از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
مجــوز دانش بنیان و از پارک علم و فناوری اســتان 
مرکزی مجوز فناوری را اخــذ کرده ایم و در وندور 
لیست وزارت نفت هستیم و در جشنواره های معتبر 
داخلی مانند جشنواره جوان خوارزمی دوره شانزدهم 
مقام ســوم و در جشنواره شیخ بهائی حوزه طراحان 
کســب و کار، مقــام اول را از آن خود کرده ایم. وی 
انتظارات خود را اینگونه بیان کرد و تأکید داشت: تنها 
توقع ما از مقامات ارشد کشور، کنترل قیمت ها و ثبات 
در بازار است. اگر وضعیت اقتصادی کشور به ثبات 
نســبی و پایدار برسد، جوانان نخبه و تولیدکنندگان 
می توانند درســت تصمیم بگیرند و نقشه راه خود را 
عملیاتی سازند. ما در سال های اخیر به دلیل افزایش 
بی رویه قیمت ها نتوانســته ایم اهداف خود را محقق 
سازیم. امیدواریم با ثبات قیمت ها در سال آینده بتوانیم 

نقشه راه ترسیم شده را اجرائی کنیم.
مهندس علی زین العابدینی هزاوه مدیرعامل و 
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان فناوری 
آتیه پویندگان اکســیر با اذعان بر اینکه پارک علم و 
فناوری همه جانبه در خدمت شرکت های مستقر در 
پارک است، گفت: الزم می دانم از تریبون صبح امید 
از زحمات بی بدیل مســئولین پارک علم و فناوری 
استان مرکزی صمیمانه تقدیر و تشکر کنم که الحق 
و االنصاف جناب آقایان دکتر رفیعی، دکتر کریم الدینی 
و مهندس شمســی همیشه به لحاظ مادی و معنوی 
از مجموعه مــا حمایت کردند و در کنار شــرکت 
بودند تا مسیر توسعه و پیشرفت را بپیمائیم. بنابراین، 
ما در حوزه اشــتغال و کارآفرینی به ســهم خود در 
شهرستان های شیراز و اراک برای حدود ۲۰ نفر شغل 
پایدار ایجاد کردیم که با عملیات اجرائی و برنامه های 
پیش رو، اشتغال مستقیم بیشتر خواهد شد. در خاتمه، 
از زحمات ســرکار خانم دکتر فاطمه بروسان رئیس 
هیئت مدیره شرکت دانش بنیان فناوری آتیه پویندگان 
اکســیر، سپاســگزاری می نمایم که با کمک ایشان 
توانستیم به موفقیت های چشمگیری دست یابیم. امید 
است دولتمردان به جوانان مستعد و نخبه بیشتر توجه 

کنند و از استعدادهای آنان بهره مند شوند.

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان فناوری آتیه پویندگان اکسیر در گفتگو با صبح امید مطرح کرد:

 HL تحول در صنعت گیاهان دارویی با استفاده از تکنولوژی نانو ذرات و میکرو ذرات دارویی
تحریم ها با استفاده از خالقیت ها و نوآوری ها بی اثر می شود

بی اثر کردن تحریم ها در گرو تقویت اقتصاد داخلی و استفاده از توان شرکت های دانش بنیان است
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به گزارش خبرنگار صبح امید محمد آرام/
مدیرعامل  نعمتــی   مهنــدس حســن 
شــرکت رنگ ســازی مکث در حاشــیه 
چهاردهمیــن نمایشــگاه تخصصی صنعت 
استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار صبح 
امیــد با اشــاره بــه تاریخچه تأســیس این 
واحد صنعتی گفت: شــرکت رنگ سازی 
مکث در سال 1364 با اخذ مجوز از اداره 
صنایع اســتان تهران با نام تیراژه با احداث 
کارخانــه، فعالیت خــود را در زمینه تولید 
رنــگ آغاز کرد و به منظور تداوم فعالیت 
و توســعه کارخانه، در سال 1372 اقدام به 
راه انــدازی واحد جدید بــا نام مکث کرد 
که این  واحد صنعتی در کیلومتر 60 جاده 
تهران - ســاوه واقع در  شــهرک صنعتی 

پرندک شهرستان زرندیه تأسیس شد.
مدیرعامــل شــرکت رنــگ ســازی 
مکــث بــه تولیــدات مجموعــه پرداخت 
و افــزود: شــرکت رنــگ ســازی مکث 
تولیدکننــده انواع رنگ ها و پوشــش های 
ضدخوردگــی،  صنعتــی،  تخصصــی 
اتومبیلــی، دریایی، ترافیکی و تینر اســت 
که در راســتای مدیریــت کیفیت، دارای 
بین المللــی گواهینامه هــای  و  مــدارک 

ISO/TS29001:2010,ISO9001:2008 

 ISO10002:2004,

از UKAS انگلستان، CE شده است. ضمن 
آنکه تمامی محصوالت رنگ مکث مورد 
تأئید تمام صنایع معتبر کشــور می باشــد.

وی تصریح کرد: این امر نشان دهنده 
عــزم و اراده محکــم شــرکت در جهت 
ارتقــاء هــر چــه بیشــتر و اطمینــان یافتن 
اســتقرار سیســتم مدیریــت  از  مشــتریان 
کیفیــت و تضمیــن آن در تمــام واحدها 
محصوالت  تمامــی  بنابرایــن،  می باشــد. 

رنگ سازی مکث طبق استاندارد جهانی
SSPC/BS/ASTM/IPS/AWWA  

و اســتاندارد ملــی ایران تولیــد می گردد. 
در تحقق این امر، واحد مهندســی فروش 
از ابتدای پروژه بــا کادر مجرب در کنار 

خریــداران بــوده و همــواره پاســخگوی 
سؤاالت و ارائه مشــاوره فنی و تخصصی 
خواهد بــود. پیشکســوت صنعت اســتان 
بیــان داشــت: واحد مهندســی  مرکــزی 
فروش یکــی از بخش های مهم شــرکت 
رنگ ســازی مکث به شــمار مــی رود که 
اســتراتژی کلــی حاکــم بر ایــن واحد، 
خدمــات قبــل از فروش و بعــد از فروش 
می باشــد. از آنجایــی کــه تعییــن انــواع 
دریایــی، صنعتی  پوشــش های  و  رنگ ها 
و روش هــای اجرائی آن ها نیــاز به تجربه 
فــراوان دارد، اعتقــاد کارشناســان ایــن 
واحد، همراهی مشتریان به منظور انتخاب 
مناســب ترین سیســتم پوشش اســت. لذا، 
ارائه خدمات مشــاوره بخشــی از وظایف 

اصلی واحد مهندسی فروش می باشد.
صنعتگر برجســته اســتان مرکزی در 
شهرســتان زرندیه که در حوزه شــیمیایی 
ایفاء نقش می کند، اذعان داشت: شرکت 
رنگ ســازی مکث افتخار مشاوره، تولید 
و تأمین پوشش های مصرفی، نیروگاه های 
ســیکل ترکیبــی، کشــتیرانی، تجهیــزات 
کارخانجات ســیمان، ماشین سازی و سایر 
واحدهــای صنعتی بــزرگ و کوچک را 
داشته و در راســتای تحقق اهداف واالی 
خــود بــا الگــوی اســتانداردهای ملی و 
بین المللی، مبانی خط مشــی کیفیت خود 
را بــر مبنــای؛ افزایش میــزان وفاداری و 
گســترش  طریــق  از  مشــتریان  رضایــت 
فرهنــگ مشــتری مداری، حفــظ و ارتقاء 
کیفیت تنوع محصــوالت و بهبود کیفیت 
فعالیت هــای  بهینه ســازی  و  خدمــات 
اجرائی از طریق به کارگیری سیســتم ها و 

نهاده است.  اثربخش،  فرآیندهای 
مدیرعامل شرکت رنگ سازی مکث 
خاطرنشــان ســاخت: ایــن کارخانــه طی 
با بهره گیــری از آخرین  ســالیان متمادی 
یافته هــای علمی، تکنولــوژی و امکانات 
تولیــد می پردازد  به  آزمایشــگاهی مجهز 
که می تــوان به واحدهــای اداری، تولید، 

R&D,QC اشاره کرد.  پشــتیبانی، انبار و 
مــا در این واحــد صنعتی، بســتری کاماًل 
ایمــن و صمیمانــه برای کارکنــان فراهم 
کردیــم تا رغبــت تولیــد شــکل بگیرد. 
بحمــداهلل تمامی مهندســین و پرســنل در 
کنار هم صمیمانه مشــغول به کار هستند و 
دلسوزانه تالش می کنند تا مکث در مسیر 

توسعه و پیشرفت قرار بگیرد.
کارآفرین برتر اســتان مرکزی اذعان 
داشت: شرکت رنگ ســازی مکث در 2 
شــیفت کاری، توان تولیــد روزانه 25 تُن 
رنــگ دارد و ایــن اســتعداد در مجموعه 
وجود دارد که شبانه روز به تولید بپردازد؛ 
به شرطی که زیرســاخت ها فراهم گردد. 
ما می بایســت در طول ســال باالی 3 هزار 
تُن تولید داشــته باشــیم ولــی هیچگاه به 
این ظرفیت نمی رســیم؛ چون که شــرایط 
اقتصــادی و اجــراء پروژه های کشــور به 
سمتی هدایت شــده که تولیدکنندگان در 
تأمین متریال دچار مشــکل شده اند و این 
موضوع تا زمانی کــه با دنیا ارتباط برقرار 
نکنیم، به همین شــکل خواهــد بود؛ بلکه 

بیشتر خواهد شد. مشکالت 
مهنــدس نعمتی اذعان داشــت: یکی 
از راه های برون  رفت مشــکالت اقتصادی 
جامعــه، تعامــل بــا جهان اســت؛ چرا که 
خداونــد متعال جهان هســتی را برای همه 
انســان ها طــوری رقــم زده که انســان ها 
بتواننــد با یکدیگر ارتباط داشــته باشــند 
و تجربیــات خود را به همدیگــر منتقل و 
تکنولــوژی انتقــال دهند؛ گرچــه تعامل، 

باید سازنده و بُرد بُرد باشد. 
پیشکســوت صنعــت اســتان مرکزی 
گفــت: امروزه مردم به لحاظ اقتصادی در 
فشــار هســتند و وضعیت خوبی در جامعه 
حاکم نیســت. از طرفی، خــود تحریمی، 
کشــور را بــا چالش های فراوانــی روبرو 
کــرده و بخش تولیــد وضعیــت مطلوبی 
نــدارد. اگــر تولیدکننــدگان در آرامش 
بــه فعالیت های اقتصادی خــود بپردازند و 

دغدغه ای نداشــته باشــند، قطعــاً تولید به 
معنــای واقعی رونــق می گیرد. متأســفانه 
شــعار چندین ســال پیاپی بر مبنــای تولید 
نامگذاری شــده ولی در عمــل، حمایتی 
صورت نگرفتــه اســت و تولیدکنندگان، 
بخش اعظمی از وقت خود را صرف امور 

اداری می کنند.
مدیرعامــل شــرکت رنــگ ســازی 
مکث در پاســخ به این سؤال که در حوزه 
صــادرات چه اقداماتــی انجــام داده اید، 
گفــت: مبنــای اصلی تولید رنگ ســازی 
مکث، صادرات اســت ولی بطور محدود 
و غیر مســتقیم صــادر می شــود و در این 
بخش صــادرات نیز قوانینــی در گمرک 
و... حاکــم اســت که معضــالت تجار را 
دو چنــدان می کند؛ یعنــی تولیدکنندگان 
امروزه هم در بخش تأمین مواد اولیه، هم 
در بخش اداره کردن مجموعه و صادرات 
و دریافت پول با مشــکل روبرو هستند که 
این موانع فقط با اصــالح قوانین می تواند 
برطرف شــود.  مهندس حســن نعمتی در 
خصــوص اشــتغال زایی کارخانــه گفت: 
شــرکت رنگ ســازی مکث هم اینک در 
یک شــیفت کاری به طور مســتقیم برای 
50 نفر شــغل پایــدار ایجاد نموده اســت 
کــه با افزایــش ظرفیت، این میزان بیشــتر 
می شــود. عضو انجمن خوردگــی ایران، 
رمــز موفقیت خــود را اینگونه اعالم کرد 
و افــزود: حــدود 4 دهه در ســنگر تولید 
ایفاء نقش می کنــم و هنوز به اهداف بلند 
نیافته ام. شرکت رنگ  سازی مکث  دست 
یکی از پنج واحــد برتر تولیدکننده رنگ 
در ایران اســت و برای رســیدن به اهداف 
پیش رو، راه زیادی در پیش است.  عضو 
انجمــن تولیدکننــدگان رنــگ و رزیــن 
ایــران اذعان کــرد: بنده با عشــق و عالقه 
زندگــی روزمره خــود را اداره می کنم و 
شــرکت رنگ ســازی مکث را بر اساس 
ایده هــا، خالقیت و نــوآوری، طراحی و 
به روزرســانی می نمایــم. اگر به شــرکت 

رنــگ ســازی مکــث مراجعــه نمائید، به 
وضــوح پیداســت که از طرح هــای نوین 
استفاده کرده ایم. تمامی طرح های ظروف 
بســته بندی محصــوالت، ایــده خودمــان 
اســت، اما هنوز به آن نقطه نرســیدیم که 
بتوانیم ظروف بسته بندی را خودمان تولید 
نمائیــم ولی صفر تا صــد طرح ها بر عهده 
خودم می باشــد. بنده در 40 ســال گذشته 
و برای نخســتین بار در ایــران، خودروی 
برقی، طراحی کردم و برای تجاری سازی 
آن بــه اداره مربوطــه بــرای اخــذ مجوز 
مراجعه نمودم که همکاری نکردند و این 
پروژه به ثمر ننشست و امروزه کشورهای 
توســعه یافتــه در تولیــد خــودروی برقی 
پیشــگام هســتند؛ در صورتــی کــه ایران 
می توانســت در 40 ســال گذشــته به این 

یابد. تکنولوژی دست 
مدیرعامــل شــرکت رنــگ ســازی 
مکث، حضور در نمایشگاه های تخصصی 
صنعــت را اینگونــه ارزیابی کــرد و ابراز 
توانمندی هــای  معرفــی  بــرای  داشــت: 
بین المللــی  نمایشــگاه های  در  شــرکت 
حضــور می یابیم و اعالم آمادگی می کنیم 
تــا اینکــه رنگ مکــث همچون گذشــته 
بدرخشــد. مکــث نامی آشــنا در صنعت 
ســاختمانی  اتومبیلی،  ترافیکی،  دریایــی، 
و ســایر صنایع اســت. نعمتــی، انتظارات 
خود را از مســئولین کشــوری و اســتانی 
اعــالم کــرد و تأکیــد نمود: در شــرایط 
بــه  تولیدکننــدگان  از  بســیاری  کنونــی 
ســختی در حــال اداره کــردن مجموعــه 
خود هســتند و نیازمند کمک های مادی و 
معنوی دولت می باشــند. تولیدکنندگان به 
تســهیالت کم بهره و با تنفــس نیاز دارند. 
عدم ثبات در بــازار و تنش در نرخ دالر، 
آرامش را از تولیدکنندگان گرفته اســت. 
برای برقراری آرامــش و اعتماد، می طلبد 
مقامات کشوری و استانی شبانه روز تالش 
کنند و برنامه محــور عمل کنند و تعامل با 

دنیا را جدی بگیرند.
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۱۲ بهمن یادآور استقبال تاریخی ملت ایران از حضرت امام خمینی )ره( در سال ۵۷، 
پس از ۱۴ سال تبعید است. ۴۳ سال از این روز تاریخی می گذرد و همه ساله در 
این ایام ویژه برنامه های مختلفی برای بزرگداشت ایام اهلل دهه فجر تدارک دیده می 
شود.  ۱۲ بهمن و همزمان با ورود حضرت امام خمینی )ره( به میهن اسالمی در سال 
۵۷ با عنوان انقالب اسالمی، امام خمینی )ره( نام گذاری شده است. در بیش از هزار 
شهر و شهرستان، امت متدین، والیت مدار و همیشه حاضر در صحنه ایران اسالمی 
ضمن تجدید میثاق و تأکید بر پیوند ناگسستنی خود با آرمان های واالی احیاگر اسالم 
ناب محمدی )ص( این روز بزرگ را گرامی می دارند. ویژه برنامه های ورود بنیانگذار 
کبیر انقالب اسالمی همزمان با به زمین نشستن هواپیمای ایشان در فرودگاه مهرآباد 
آغاز می شود. ساعت 9 و ۲۷ دقیقه و ۳۰ ثانیه روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، هواپیمای حامل 
امام امت در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست و فراق ۱۵ ساله مردم و امام شان 
پایان یافت. موتوری، گلباران مسیر حرکت امام از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا 
)س(، برگزاری مراسم ویژه در جوار مضجع شریف امام بزرگوار در آستان مقدس 
آن عزیز سفر کرده و آیین ویژه ای در بهشت زهرا )س( در محل جلوس و سخنرانی 
تاریخی و فراموش نشــدنی رهبر کبیر انقالب اسالمی و شستشوی ضریح مطهر 
امام راحل با گالب ناب کاشان، به صدا درآمدن ناقوس کلیسا ها و بوق کشتی ها و 
قطارها، پخش قرآن از مأذنه های مساجد، از برنامه های مهم نخستین روز از ایام اهلل 
دهه فجر انقالب اسالمی است. آئین ویژه گلباران بیت شریف امام خمینی )قدس 
اهلل نفس الزکیه( در خاستگاه انقالب اسالمی، شهر مقدس قم است که بیت انقالب 
نام گرفته است. بیت شریف و تاریخی که نطق امام علیه دستگاه ستم شاهی، هدایت 
انقالب، دستگیری و تبعید رهبر انقالب اسالمی توسط رژیم مزدور و دست نشانده 
شیطان بزرگ آمریکا از همین محل انجام شده است. همچنین ویژه برنامه دیگری در 
زادگاه بنیانگذار مقدس نظام اسالمی در شهر خمین و گلباران بیت است. از جمله 
برنامه های فراگیر دیگر در روز ۱۲ بهمن، نواخته شدن زنگ انقالب در واحد های 
آموزشی است.بازگشت امام خمینی )ره( به ایران واقعه ای در جریان انقالب ۱۳۵۷ 
است که طی آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ امام خمینی )ره( پس از ۱۴ سال تبعید به 
ایران بازگشت و در تهران مورد استقبال قریب به سه میلیون ایرانی قرار گرفت. این 
روز در تقویم رسمی با عنوان روز آغاز دهه فجر، مشخص شده  است. با گسترش 
قیام مردم و خروج شاه از ایران، شاپور بختیار به عنوان آخرین و تنها امید رژیم پهلوی 
و سردمداران غربی پشتیبان این رژیم، به عنوان نخست وزیر باقی مانده بود. در طرف 
مقابل تظاهرات مردم هر روز پر شورتر و مصمم تر می شد و شعار استقالل،  آزادی، 
جمهوری اسالمی بعنوان اصلی ترین خواسته مردم در نهضت انقالبی به رهبری امام 
خمینی مطرح می شد. امام خمینی که شرط ورود خود را به کشور، خروج شاه، اعالم 
کرده بودند، با فرار شاه در ۲۶ دی ۱۳۵۷، تصمیم به بازگشت گرفتند.بازگشت امام 
خمینی)ره( به ایران/ امام خمینی)ره( از سیزده آبان سال ۱۳۴۲ تا دوازده بهمن سال 
۱۳۵۷، یعنی حدود چهارده سال در تبعید به سر برد و در سال ۱۳۴۳ ابتدا به ترکیه 
و پس از مدتی به عراق تبعید شد و اوقات پایانی دوری از وطن را در فرانسه و در 
دهکده ای به نام نوفل لوشاتو گذراند. نوفل لوشاتو در روزهای اوج نهضت، به قلب 
تپنده انقالب ایران تبدیل شده بود. وقتی امام را به ترکیه تبعید می کردند، شاه و امریکا 
هیــچ گاه پیش بینی نمی کردند که او روزی پیروزمندانه به ایران باز گردد و رژیم 
شاهنشاهی را از بن برکند. پس از خروج شاه در ۲۶ دی ۱۳۵۷، امام در پیامی کوتاه 
خطاب به خبرگزاری های جهان اعالم کرد: »خروج شاه از ایران، اولین مرحله پایان 
یافتن سلطه جنایت بار پنجاه ساله رژیم پهلوی می باشد که به دنبال مبارزات قهرمانانه 
ملت ایران صورت گرفته اســت. من این پیــروزی را به ملت تبریک می گویم.« 
همچنین ایشان اعالم کرد که در اولین فرصت به ایران باز می گردند. تعویق افتادن 
بازگشت امام خمینی)ره( به ایران/ در حالی که یاران حضرت امام و مبارزان مذهبی، 
با وجود تمام نگرانی ها در تدارک برگزاری مراسم استقبال باشکوهی از امام بودند، 
اعالم خبر تصمیم امام برای آمدن، مســئوالن و سردمداران رژیم پهلوی را سخت 
به تکاپو انداخت. آنان که به شدت از تظاهرات خیابانی مردم بر ضد رژیم پهلوی 
هراسناک شده بودند، ورود امام را به کشور، پایانی بر تمام امیدهایشان می پنداشتند و 
یقین داشتند که در این صورت، طومار سلطنت پهلوی برچیده خواهد شد. بنابراین، 
درصدد مقابله با ورود امام به کشور یا مانع تراشی در برابر تصمیم امام برآمدند. بختیار 
در مقام نخست وزیری، نقشه های گوناگونی در سر می پروراند که انفجار هواپیمای 
امام یا منحرف کردن مسیر هواپیمای حامل امام و سپس دستگیری ایشان از آن جمله 
بود که هیچ یک عملی نشــد. تیر آخر او، بستن فرودگاه ها به روی هواپیمای امام 
بود. در حالی که قرار بود پرواز انقالب در روز ششم بهمن امام خمینی رحمه اهلل را 
از فرانسه به ایران بیاورد، سازمان هواپیمایی کشور اعالم کرد که به علت بدی هوا و 
نبود دید کافی، همه پروازها لغو شده است. اعتراض مردم به بسته شدن فرودگاه ها: با 
انتشار خبر بسته شدن فرودگاه ها و جلوگیری دولت بختیار از ورود حضرت امام به 
کشور، مردم با تظاهرات و راه پیمایی های خود، به اقدام دولت اعتراض کردند. همه 
افسران نیروهای سه گانه در پایگاه های خود در تهران، اصفهان، کرمانشاه، دزفول، 
همدان و بوشهر اعتصاب کردند و سپس به صفوف تظاهرکنندگان معترض پیوستند. 
در تهران، سیل جمعیت تظاهر کننده به سوی فرودگاه مهرآباد به راه افتادند. روحانیان 
مبارز سراسر کشور که برای استقبال از امام به تهران آمده بودند، با تحصن در مسجد 
دانشگاه اعالم کردند تا بازگشت امام خمینی)ره( به کشور به تحصن ادامه خواهند 
داد. مردم و دانشجویان نیز به جمع تحصین کنندگان می پیوستند. فردای آن روز، 
مردم در راه پیمایی عظیم یک میلیونی به مناسبت رحلت پیامبر اسالم، در حمایت از 
امام شعار دادند. در بسیاری از نواحی شهر تهران نیز زد و خوردهای شدیدی میان 
نیروهای انتظامی و تظاهرکنندگان روی داد. تیراندازی در نواحی مختلف لحظه ای 
قطع نمی شد. خبرگزاری پاریس اعالم کرد یکی از میدان های شهر، به میدان جنگ 
شباهت پیدا کرد و تعداد کشته ها در پایتخت را سه هزار تن گزارش کرد. روزنامه 
اطالعات نوشت: »غرب و جنوب غرب تهران، غرق در شعله های آتش بود.« عقب 
نشینی دولت بختیار/ در پی تحصن ها و تظاهرات خونین مردم در اعتراض به بسته 
شدن فرودگاه ها، دولت بختیار عقب نشینی کرد و شکست را پذیرفت. بختیار در 
نهم بهمن ماه اعالم کرد که فرودگاه مهرآباد امروز باز خواهد شد و هیچ ممانعتی 
برای ورود امام به کشــور وجود نــدارد. هیئت دولت در دهم بهمن اعالم کرد که 
ورود هواپیمای حامل امام به فرودگاه مهرآباد تهران بدون اشکال است. با اعالم این 
خبر، کمیته استقبال از امام در پیامی اعالم کرد که امام خمینی رحمه اهلل در ساعت 
نه صبح پنج شنبه دوازده بهمن در تهران خواهد بود. ورود امام خمینی رحمه اهلل به 
ایران/ شامگاه یازده بهمن، هواپیمای امام خمینی رحمه اهلل غرش کنان از فرودگاه 
شارل دوگل فرانسه به آسمان پرواز کرد. امام نماز شب را در طبقه دوم هواپیما به 
جای آورد و سپس در طبقه پایین هواپیما استراحت کرد. مهماندار هواپیما از مشاهده 
آرامش امام متعجب شــده بود. هنگام طلوع فجر، امام و همراهان نماز صبح را به 
جماعت به جا آوردند. زمان ورود هواپیما به آسمان ایران، خبرنگاری از امام پرسید: 
»چه احساسی دارید؟« و امام پاسخ داد: »هیچ.« امام هیچ احساسی نداشت؛ چرا که 
او فقط بر مبنای تکلیف عمل می کرد. پیروزی و شکست برای او، هر دو زیبا بود. 
همان طور که شکست، او را ناامید نمی کرد، پیروزی نیز احساسات شخصی اش را 
برنمی انگیخت. مسافران همراه امام خمینی )ره(/ پرواز بازگشت سید روح اهلل خمینی 
از فرانسه به تهران با همراهی تعداد زیادی انجام شد که شامل سیاست مداران انقالبی، 
ماموران آمریکایی، چریک های آموزش دیده، خانواده آیت اهلل خمینی و خبرنگارها 
بودند. برخی از این افراد در زیر فهرست نوشته شده اند.  ابوالحسن بنی صدر، صادق 
قطب زاده، ابراهیم یزدی، حسن ابراهیم حبیبی،حسن الهوتی، احمد غضنفرپور، تقی 
ابتکار، محسن سازگارا، محمد منتظری- فرزند حسین علی منتظری، مرتضی مطهری، 
خانم دوریان مک گری، ژرار ژان فابین-باتوش )محافظ شخصی آیت اهلل خمینی 

در نوفل لوشاتو(

12 بهمن سالروز ورود تاریخی امام به ایران اسالمی؛

بازگشت امام خمینی )ره( به ایران اسالمی و آغاز دهه فجر

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