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مدیرعامل شرکت مبتکران پیشرو اسپاد و مدیر نمایندگی 
بیمه معلم کد 789 در گفتگو با صبح امید، تأکید کرد:

عدم ثبات نرخ ارز معضل جدی 
تولیدکنندگان قطعات خودرو

مدیر فروشگاه ژامسیس اولین و تنها تولیدکننده سوسیس و کالباس
در حضور مشتری استان مرکزی در گفتگو با صبح امید:

شفافیت تولید و کیفیت محصوالت
راز موفقیت مجموعه تولید سوسیس و 

کالباس در حضور مشتری ژامسیس

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت کیان ژن کوثر
و رئیس هیئت مدیره شرکت فناور نوآوران پزشکی آبادیس:

هدف از طراحی و تولید محصول، کمک به 
تشخیص زودهنگام سرطان سینه در بانوان 

افزایش آگاهی زنان جامعه و کاهش آمار مرگ 
و میر ناشی از آن می باشد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
شرکت فناور توسعه دانش رایا پارس:

پلتفرم آموزشی لیموناد یکی از
سه پلتفرم آموزشی برتر کشور

مدیر سوپرشارژهای سید و رضایی مطرح کرد: 
سوپرشارژهای سید و رضایی آماده عقد 

قرارداد با تمامی دستگاه های دولتی 
و خصوصی استان مرکزی و استان های 

همجوار است

متن کامل وصیت نامه الهی سیاسی
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
با عنوان »میثاق نامه مکتب حاج قاسم«
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صفری سرپرست سازمان جهاد 
کشاورزی در حاشیه برگزاری مانور 
سراسری بازرسی و نظارت بر بازار 
محصوالت کشاورزی استان مرکزی:

 20 گروه
در استان مرکزی 

وظیفه نظارت بر بازار 
محصوالت کشاورزی

را برعهده دارند

مدیرعامل و مشاور  هلدینگ  دریاباری در 
حاشیه چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت 

کشاورزی اراک، تأکید کردند:

درصددیم برای نخستین بار 
در ایران،در ادامه فعالیت 

های تولیدی و تجاری 
خود، واحد فرآوری مواد 

اولیه به جهت افزایش 
قابلیت هضم و جذب مواد 
مغذی برای دام و طیور 

راه اندازی کنیم

پیگیری مشکالت 
و معضالت استان 

مرکزی در چارچوب 
گفتمان مسئله محور 
در دستور کار است

استاندار مرکزی در نخستین هم اندیشی 
با مدیران رسانه های استان مطرح کرد:

ستون حقوق و قانون
صبح  نامــه  »هفته 
امید« همواره کوشــیده 
اســت با انتشــار و ارائه 
ســطح  مفید،  مطالبــی 
دانش و آگاهی مخاطبین 
خود را در همه حوزه ها 

بیش از پیش باال ببرد.
لــذا با توجــه به بروز مشــکالت فــراوان 
برای آحــاد مردم، بــه دلیل نداشــتن اطالعات 
حقوقی کافــی در زمینه های مختلفی، همچون؛ 
1- تنظیم قرارداد معاملــه، 2- تنظیم اجاره نامه، 
3- آپارتمان نشــینی، 4- پیش خرید ساختمان، 
5- چک بالمحل، 6- ازدواج و طالق، 7- تنظیم 
وصیت نامه و تقسیم ارث، 8- بیمه نامه خودرو، 
9- تخلفات رانندگی، که بیشــتر از دیگر موارد 
حقوقی، در زندگی روزمره افراد کاربرد دارند و 
با افزایش دانــش و آگاهی حقوقی در این زمینه 
ها، هم از تشکیل پرونده در مراجع قضایی و اطاله 
دادرسی، جلوگیری بعمل می آید و هم از اتالف 
وقــت و تحمیل هزینه اضافی بــه زندگی مردم، 
جلوگیری می شود. به همین خاطر هر هفته »حقوق 
و تکالیف شهروندی در زندگی اجتماعی« را در 
ستون »حقوق و قانون« دنبال نمائید. این ستون به 
قلم آقای »مهدی حقدوســت« کارشناس ارشد 
حقوق بین الملل و مدرس دانشــگاه و مؤلف دو 
کتاب »حقوق شــهروندی در مراجــع انتظامی، 
امنیتی، قضایی و زندانها« و »مجموعه نکات حقوق 
کاربردی« می باشد که از ایشان بابت همراهی با 
ما و شما در این ســتون سپاسگزاریم. امید است 
که مطالب ستون »حقوق و قانون«، برای افزایش 
دانش و آگاهی حقوقی مردم و پیشگیری از بروز 
مشــکالت حقوقی و تشــکیل پرونده قضایی و 
احقاق حق اقشار مختلف مردم، مفید واقع شود. 

انشاء ا... صفحه2 را بخوانید...

دکتر کریمی در بیست و دومین صحن علنی 
شورای اسالمی شــهر، ضمن تسلیت ایام شهادت 
حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و دومین ســالگرد 
شهادت ســردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی و 
شهید ابومهدی المهندس و همچنین گرامیداشت 
حماســه 9 دی مــاه روز بصیــرت و آگاهی، در 
خصوص مشکالت اتوبوسرانی شهر اراک گفت: 
اتوبوس هــای زیادی از ســنوات گذشــته خراب 
شــده که باید تعمیر می شــدند، اما ایــن امر انجام 
نشده و باعث ایجاد مشــکالت زیادی در ناوگان 
حمل و نقل عمومی شــهر شــده اســت. همچنین 
یکی از مشکالت اساســی اتوبوسرانی واگذاری 
کامل اتوبوســها بــه بخش خصوصی اســت و با 
وجود پرداخــت ماهانه میلیون ها تومان سوبســید 
به پیمانــکاران اتوبوســرانی، وضــع اتوبوس ها و 
خدمــات بــه شــهروندان در این حــوزه مطلوب 

نمی باشد.
به گــزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری اراک، وی در ادامه افزود: شهرداری 
اراک در نظر دارد تا با اعتبار 160 میلیارد تومانی 
نســبت به خرید اتوبوس اقــدام نماید، اما با توجه 

اینکه برای رســیدن به وضع مطلــوب در ناوگان 
اتوبوســرانی نیاز به 200 دستگاه اتوبوس فعال در 

سطح شهر هستیم، لذا می بایست در گام نخست با 
خرید اتوبوس با اعتبار در نظر گرفته شــده توسعه 

نــاوگان حمل و نقل عمومی شــهر اراک را آغاز 
نمائیم و در سنوات بعد این موضوع را ادامه دهیم 

تا به وضع مطلوب برسیم.
دکتــر کریمــی شــهردار اراک بــا اشــاره 
اینکه می بایســت تصمیم درســت و اساسی برای 
ســاماندهی اتوبوس های فرســوده موجود، اتخاذ 
شود، بیان داشــت: با برگزاری جلسات تخصصی 
کارشناســی و همراهی و هم افزایی شــهرداری و 
شورای شهر می توانیم تصمیمات درستی برای این 
موضوع بگیریم. شهردار اراک گفت: شهروندان 
چشــم دوخته اند که ما چه می کنیم و ما به عنوان 
خادمین مردم در شهر باید به دور از شعار و بدون 
تلف کردن زمان برای شــهر و شــهروندانش کار 

کنیم.
وی افزود: در بودجه ســال 1401 شهرداری 
به دنبال آن هســتیم که برنامه هــا را محله محور و 
بــا محوریت توجه به مناطق کم برخودار شــهری 
تدوین نمایئم. همچنین به مناطق اعالم کردیم که 
بودجه ســال آتی مناطق را به صورت محله محور 
اعالم و تعریف نمایند و ســازمان و معاونت ها در 

این مسیر در خدمت مناطق باشند.

دکتر کریمی در حاشیه بیست و دومین جلسه صحن علنی شورای اسالمی و با هدف کاهش آالیندگی هوای شهر اراک خبر داد:

تصویب خرید 200 دستگاه اتوبوس برای ناوگان حمل و نقل شهری اراک

شهرداری در نظر دارد با اعتبار 160 میلیارد تومان
نسبت به خرید اتوبوس اقدام نماید

دکتر کریمی شهردار اراک بیان داشت: ۵ 
دی و سالروز زلزله بم که به عنوان روز ملی 
ایمنــی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای 
طبیعی، نامگذاری شده فرصت مغتنمی است 
تا هر ساله با برگزاری برنامه ها و فعالیت های 
آموزشــی، ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره 
چند ۱۰ هــزار نفر قربانی ایــن فاجعه تلخ، 
زمینه افزایش آمادگی و شــاخص های ایمنی 
در برابر زمین لرزه را همراه با ارتقاء ســطح 
دانــش و آگاهی عمومی شــهروندان، انجام 
و اجــراء طرح هــا و مطالعــات تخصصی، 
استانداردسازی شــرایط زندگی، ایمن سازی 
ســاختمان ها، تقویت و تجهیز زیرساخت ها 
و ممانعت از ســاخت  و ســاز در حریم های 
غیرامن جهــت مقابله با اثــرات این رخداد 

طبیعی به میزان قابل  توجهی بهبود بخشید.
اداره ارتباطــات و امور  بــه گــزارش 
در  ادامــه  در  وی  شــهرداری،  بین الملــل 
مجموعه  فعالیــت  و  اقدامــات  خصــوص 

شهرداری اراک به مناســبت روز ملی ایمنی 
در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی 

که بــا هماهنگی هــای اداره مدیریت بحران 
شــهرداری، انجام شده، گفت: افتتاحیه اولین 

فــاز انبار ذخیره اقالم ضــروری و مدیریت 
بحران شــهر اراک )واقع در پایگاه  مدیریت 
بحــران منطقه پنــج شــهرداری(، برگزاری 
وبینار تخصصــی زلزلــه و مدیریت بحران 
شــهری )با حضور پروفســور زارع اســتاد 
پژوهشگاه زلزله شناســی و مهندسی زلزله و 
سایر متخصصین در قالب ۴ پنل تخصصی(، 
برگزاری مانــور دور میزی ویژه متخصصین 
حوزه مدیریــت بحران و پدافنــد غیرعامل 
برگزاری  نظام مهندســی و...(،  )شهرداری+ 
مانورهــای حریق، امداد و نجــات و تخلیه 
اضطراری، تهیه و پخش پوسترهای آموزشی 
در سطح شهر جهت ارتقاء سطح فرهنگ خود 
امدادی و دگر امدادی )نصب در آپارتمان ها، 
مجتمع ها و...( و تبلیغات محیطی در ســطح 
شهر با نصب بنرهای اطالع رسانی ۵ دی ماه 
سالروز زمین لرزه شهر بم، از جمله اقدامات 
شهرداری به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر 

زلزله می باشد.

به مناسبت 5 دی ماه روز ملی ایمنی در برابر زلزله و به همت شهرداری اراک صورت گرفت:

افتتاحیه نخستین فاز انبار ذخیره اقالم ضروری و مدیریت بحران شهر اراک
ســخنگوی شورای اســالمی شهر اراک 
گفت: پیشنهاد 160 میلیارد تومانی شهرداری 
جهت خرید اتوبوس و به دنبال آن نوســازی 
و توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر به 
عنــوان یکی از اولویت هــای کاری مدیریت 
شــهری مورد موافقت اعضاء شورای اسالمی 
شــهر قرار گرفت. عبــاس خســروانی اظهار 
کرد: در بیســت و دومین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اراک به اتفاق آرا به دو فوریت 
طــرح خریــد نــاوگان حمل و نقــل عمومی 
توســط شــهرداری اراک رأی مثبت دادیم و 
بــا اختصاص 160 میلیارد تومــان )60 میلیارد 
تومان اجازه دریافت وام بانکی و 100 میلیارد 
از محل عوارض آالیندگی( اســت، موافقت 
کردیم. وی افزود: ما بــه لحاظ ناوگان حمل 
و نقل عمومی عقب ماندگی زیادی داریم که 
بنا داریم طی چهار ســال ایــن عقب ماندگی 
را جبــران کنیم و تعــداد اتوبوس ها را به حد 
قابل قبولی برســانیم. امیدواریم شهرداری در 
دوره جدید با اهتمامی که دارد غفلت ها و کم 
کاری های گذشــته را جبران کنــد و با همان 
جدیتــی که از شــهردار محترم ســراغ داریم 
هر چه زودتر خرید انجام شــود تا مرهمی بر 

زخــم کهنــه و کاری آلودگی هــوای اراک 
باشد. سخنگوی شــورای اسالمی شهر اراک 
خاطر نشان کرد: متأسفانه وضعیت کمک های 
دولتی به شــهرداری ها در یک دهه گذشــته 
بســیار ناچیز بــوده و حتــی در بودجه جدید 
همان اوراق مشارکت را هم حذف کرده اند، 
لــذا امیدی بــه کمک های دولتــی در حوزه 
ناوگان حمل و نقل عمومی نداریم. وی ادامه 
داد: در صحــن علنی شــورا اعــالم کردم که 
مابقــی عوارض آالیندگی نیــز باید در حوزه 
زیست محیطی و در راستای کاهش آلودگی 
هوا از جمله حمل و نقل، ترافیک، فضای سبز 

و مسئله پساب شهری هزینه شود.

در بیست و دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اراک تصویب شد:

پیشنهاد ۱60 میلیارد تومانی
برای خرید اتوبوس

 سیدوحید میرنظامی، رئیس شورای اسالمی 
شهر اراک، اظهار داشت: طبق قانون فعلی شوراها 
و شهرداری های کل کشــور، نمی توان مدیریت 
یکپارچه شهری را اجرایی کرد، چرا که این قانون 
باید ابتدا در مجلس تصویب شود. در کشورهای 
پیشرفته انجمن شهر که معادل شوراهای اسالمی 
شهر در ایران است مدیریت جامع شهر را بر عهده 
دارد به طوری که دســتگاه های خدمات رسان و 
حتی پلیس هم تحت فرمان مدیریت شهری است، 
اما در ایران این اتفاق رخ نداده است. به گزارش 
اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری، وی 
در ادامه افزود: برای نمونه شــورای شهر در قبال 
آالیندگی حاصل از تأسیسات نفتی و حرارتی جز 
مطالبه گری کار دیگری نمی تواند انجام دهد چرا 
که شورای اسالمی شهر در این زمینه تصمیم گیر 
نیســت و ما تنها می توانیم در راستای استیفای 
حقوق مردم این موضوع را به استاندار، نمایندگان 
مجلس، وزیر کشور، وزیر نیرو و وزیر نفت اعالم 
کنیم، از همین رو اگر دستگاه های مختلف چون 

نهادهای زیست محیطی تحت امر شورای شهر 
بودند شهر به شــکل بهتری اداره می شد. رئیس 
شورای اسالمی شهر اراک خاطر نشان کرد: تنها 
کاری که در حال حاضر می توان انجام داد ایجاد 
تعامل بین دســتگاه ها است که این نیز بر اساس 
فرهنگ ایرانی مردم انجام می شــود این در حالی 
است که ضمانت اجرایی آن در قانون دیده نشده، 
بنابراین الزم است قانون اصالح شود، چند سالی 
است که این موضوع در مجلس در حال پیگیری 
است و امیدواریم با تصویب و اجرای این قانون 

نحوه اداره شهرها بهبود یابد.

میرنظامی رئیس شورای اسالمی شهر اراک:

قانون شوراها باید اصالح شود

سامانه 137 شهرداری اراک، پاسخگوی شهروندان

www.limoonad.com   :آدرس سایت رسانه آموزشی لیموناد@aram.sobhe.omid :صبح امید در اینستاگرام

جزئیات اختصاص
سهمیه سوخت به افراد

به جای خودرو

رئیس جمهور:

ضرورت دستیابی به نتیجه مطلوب در برنامه ریزی
و تصمیم گیری ها برای ایرانیان خارج کشور
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یادداشت

سال شانزدهم  8 صفحه

اخبار شنبه  11 دی ماه  1400

»تنظیم قرارداد معامله« قسمت اول
نکته 1- قلمرو اجرایی قوانین 
= کلیه ساکنین ایران، اعم از اتباع 
داخلــی )ایرانی( و اتبــاع بیگانه 
)خارجی(، مطیع قوانین و مقررات 
ایران خواهند بود، مگر در مواردي 
که قانون، استثنائی در نظر گرفته 
باشد. )موضوع: ماده 5 ق.م.( نکته 
2- اسناد »رسمی« و اسناد »عادی« 
= 1- اسنادی که برای تنظیم آنها 
دخالت مأمورین رســمی الزامی 

است و مأمورین رسمی نیز بایســتی اینگونه اسناد را از لحاظ شرایط 
شکلی و ماهوی مطابق با قانون تنظیم نمایند، »اسناد رسمی« می نامند. 
مانند: تنظیم انتقال سند رسمی امالک و مستغالت در دفترخانه اسناد 
رســمی. 2- اســنادی که برای تنظیم آنها لزومی به دخالت مأمورین 
رسمی نیست و افراد خودشان می توانند اینگونه اسناد را از لحاظ شرایط 
شکلی و ماهوی به هر شکلی که مصلحت می دانند و به شرط اینکه 
برخالف قانون نباشد، تنظیم نمایند، »اسناد عادی« می نامند. مانند: تنظیم 
مبایعه نامه، تنظیم اجاره نامه، تنظیم قرارداد فروش محصوالت تولیدی. 
نکتــه 3- اثر حقوقی قراردادهای خصوصی = قراردادهاي خصوصی 
که افراد بین خودشان تنظیم و منعقد می کنند، در صورتیکه برخالف 
قانون نباشد، بین آنها معتبر بوده و مفاد آن تعهدآور و الزم االجرا می 
باشــد. )موضوع: ماده 10 ق.م.( نکتــه 4- تعریف عقد = 1- »عقد« از 
لحاظ لغوی به معنی گره زدن و بســتن دو چیز به یکدیگر اســت، به 
صورتیکه جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد. 2- »عقد« از 
لحاظ حقوقی عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند 
نفر دیگــر، در خصوص یک موضوع، تعهد نموده و مورد قبول آنها 
باشد. مانند: قرارداد نگهداری تأسیسات ساختمان، قرارداد تولید کاال، 
قرارداد خرید آپارتمــان و ... )موضوع: ماده 183 ق.م.( نکته 5- عقد 
الزم = 1- »عقد الزم« آن اســت که هیچ یک از طرفین قرارداد، حق 
فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد مَُعیَّنه. 2- به عبارت دیگر »عقد 
الزم« عقدی است که بدون رضایت و توافق طرفین آن، یا بدون دلیل 
و مبنای قانونی، قابل فســخ نیست. مانند: عقد بیع. مثل: قرارداد خرید 
آپارتمان، قرارداد خرید زمین، قرارداد خرید خودرو و ... که همه این 
عقود از نوع عقد الزم هستند. )موضوع: ماده 185 ق.م.( نکته 6- عقد 
جایز = 1- »عقد جایز« آن اســت که هر یک از طرفین قرارداد، بتواند 
هر وقت که بخواهد، آن را فســخ کنــد. مانند: عقد وکالت. 2- کلیه 
عقودی که جایز محسوب می شوند، با فوت نمودن یکی از طرفین آن، 
بصورت خودکار فسخ شده و از درجه اعتبار ساقط می شوند. 3- کلیه 
عقودی که جایز محسوب می شوند، با سفیه شدن یکی از طرفین آن، 
در مواردی که الزم است شخص رشید باشد، بصورت خودکار فسخ 
شده و از درجه اعتبار ساقط می شوند. )موضوع: مواد 186 و 954 ق.م.( 
نکته 7- عقود دو وجهی = »عقد« ممکن است که نسبت به یک طرف 
»الزم« و نسبت به طرف دیگر »جایز« باشد. مانند: عقد رهن. )موضوع: 
ماده 187 ق.م.( نکته 8- اِقاله = »اِقاله یا تفاسخ« عبارتست از بَرَهم زدن 
یــک قرارداد، فقط با رضایت و توافق طرفین آن، بدون اینکه دلیل و 
مبنای قانونی وجود داشته باشد و بدون اینکه نیاز باشد به مرجع قضایی 
مراجعه نمایند. )موضوع: مــاده 283 ق.م.( نکته 9- خیار = 1- »خیار« 
در زبان عربی به معنی اختیار داشتن است. 2- »خیار« از لحاظ حقوقی 
به معنی قدرت و توانایی قانونی طرفین یک قرارداد، برای فســخ آن 
قرارداد است. نکته 10- عقد خیاری = »عقد خیاري« آن است که براي 
طرفین قرارداد، یا یکی از آنها، یا براي شخص دیگری، اختیار استفاده 
از حق فسخ وجود داشته باشد. مانند: خیار شرط. مثالً: ممکن است در 
عقد بیع )معامله آپارتمان، زمین، خودرو( شرط شود که در یک مدت 
معیّنی، براي فروشــنده یا خریدار یا هر دو آنها و یا شــخص دیگری، 
اختیار فسخ قرارداد وجود داشته باشد. )موضوع: ماده 188 ق.م.( نکته 
11- فسخ معامله = بعد از انعقاد یک قرارداد، طرفین آن فقط می توانند 
با وجود دلیل و مبنای قانونی و از طریق مراجعه به مرجع قضایی، آن را 
بصورت یک طرفه، فسخ نمایند. )موضوع: مواد 283 و 396 ق.م.( نکته 
12- معنی فسخ، تفاسخ و انفساخ = 1- »فسخ« عبارتست از بَرَهم زدن 
یک قرارداد بصورت یک طرفه، که فقط با وجود دلیل و مبنای قانونی 
و از طریق مراجعه به مرجع قضایی امکان پذیر است. 2- »تفاسخ یا اِقاله« 
عبارتست از بَرَهم زدن یک قرارداد فقط با رضایت و توافق طرفین آن، 
که بدون نیاز به وجــود دلیل و مبنای قانونی و بدون نیاز به مراجعه به 
مرجع قضایی امکان پذیر است. 3- »انفساخ« یعنی از بین رفتن خود به 
خود یک قرارداد که گاهی ممکن است به حکم قانون باشد و گاهی 
نیز مطابق با شروط خاص مندرج در قرارداد محقق می شود. مانند: در 
یک قرارداد شــرط شود که اگر یکی از اقساط ملک پرداخت نشود، 
قرارداد به صورت خود به خود منفسخ می شود. در این حالت، انفساخ 

قرارداد بدون نیاز به مراجعه به مرجع قضایی محقق می شود.
منبع: کتــاب »مجموعه نکات حقوقــی کاربــردی«، تألیف: مهدی 

حقدوست، ناشر: انتشارات جنگل. 
»افزایش دانش و آگاهی حقوقی مســاوی اســت با: 1- حفظ حقوق 
قانونــی و بهره مندی کامل از آنها، 2- زندگی خوب و راحت.« ادامه 

دارد ...

جزئیات اختصاص سهمیه سوخت
به افراد به جای خودرو

سخنگوی دولت گفت: خبرسازی ها پیرامون افزایش قیمت بنزین در 
قشم و کیش صحت ندارد. علی بهادری جهرمی با اشاره به انتشار برخی 
اخبار مبنی بر افزایش قیمت بنزین در کیش و قشــم گفت: آنچه در 
رســانه ها با عنوان گران شدن بنزین منتشر شده صحیح نیست و سوء 
برداشــت از نامه معاون محترم اقتصادی دولت است. وی افزود: قرار 
نیســت بنزین گران شود و دولت به دنبال تصمیمات یک شبه نیست. 
حتما اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاری و عمومی 
مردم اثر بگذارد جوانب مختلف آن سنجیده می شود. سخنگوی دولت 
گفت: این طرح بصورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه 
بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص یافته اســت و قیمت عرضه 
همــان نرخ عادی 1500 تومان برای بنزین ســهمیه  ای و 3000 تومان 
برای بنزین آزاد اســت که هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت.  
همشــهری آنالین، بهادری جهرمی گفت: در حال حاضر اگر کسی 
خودرو نداشــته باشد نمی تواند از ســهمیه بنزین هم استفاده کند در 
حالیکه ســوخت سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است اما کسی که 
مثال چهار خودرو داشته باشد، چهار برابر سهمیه استفاده می کند. طبیعتا 
این روش ناعادالنه است و سهم کسی که توان خرید خودرو ندارد در 
سوخت دیده نمی شود. وی افزود: اما با این تغییر که بصورت آزمایشی 
بنا شده انجام شود کسی که خودرو ندارد هم می تواند سهمیه سوخت با 
کد ملی خود داشته باشد و آن را به قیمت مناسب به دیگران عرضه کند 

لذا خبرسازی ها پیرامون افزایش قیمت بنزین صحت ندارد.

ادامه صفحه یک/

تولیدکننده  انواع 
ورق های آلومینیومی و 
ًتأمین کننده  مواد اولیه 
تولیدکنندگان  ظروف 

آلومینیوم و تفلون

شرکت فوالد پیچ 
مرکزی 

اراک، شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان آیت اهلل اراکی، خیابان 302
تلفن: 33553412-086 فکس: 086-33553667

با حضور دکتر مخلص االئمه اســتاندار 
مرکــزی و دکتــر حمیدرضــا طیبی رئیس 
جهــاد دانشــگاهی و دکتر رامیــن صرامی 
رئیــس پژوهشــکده معتمد ســرطان، در 
ســومین روز برپایی نمایشگاه دستاوردهای 
جهاد دانشــگاهی، تفاهم نامه همکاری بین 
جهاد دانشــگاهی و اســتانداری مرکزی در 
رابطه با راه اندازی شعبه پژوهشکده سرطان 
معتمد جهاد دانشــگاهی در این اســتان به 
امضاء رســید. دکتر مخلص االئمه استاندار 
مرکزی در بازدید از نمایشــگاه توانمندی ها 
و دستاوردهای جهاد دانشگاهی۱۴۰۰ با بیان 
اینکه بازدید از این نمایشــگاه موجب ایجاد 
امید و انگیزه در میان جوانان و دانشــجویان 
خواهد شد، تصریح کرد: معتقدیم که اقتصاد 
مقاومتی عالج مشــکالت کشــور و دارای 
دو رکــن اقتصــاد مردمــی و اقتصاد دانش 
بنیان اســت. مخلص االئمه با اشاره به اینکه 
اقتصاد دانش بنیان در دســتاوردهای جهاد 
دانشــگاهی به عنوان رویش اصیل انقالب، 
متبلور و آشــکار اســت، گفت: امیدواریم 
زمینه برای حرکت به ســمت اقتصاد دانش  
بنیان  در کشــور بیش از پیش فراهم شــود 
تا مشــکالت نیز برطرف گردد. وی افزود: 

تالش ها، مجاهدت ها و دستاوردهای غرور 
آفرینی از جهاد دانشگاهی در این نمایشگاه 
ارائه شــده اســت که موجــب امیدآفرینی 
خواهد شد. اســتاندار مرکزی همچنین در 
بازدید از غرفه معاونت آموزش و کارآفرینی 
جهاد دانشــگاهی با اشــاره به نتایج خوب 
طرح ملی توســعه مشاغل خانگی درکشور 
خواســتار حمایت از اجــرای این طرح در 
زمینه های مختلف توسعه اشتغال وکارآفرینی 
در استان مرکزی شد. وی در این بازدید در 
جریان اجرای طرح های الگویی نوین توسعه 
مشاغل خانگی و نحوه اجرایی این طرح ها 

در ۳۱ استان کشور قرار گرفت.

 با تالش و همکاری متخصصین ماشــین 
ســازی اراک و شــرکت پاالیش نفــت امام 
خمینی )ره( شــازند، برای اولیــن بار در ایران 
تعمیر یکی از ســه راکتــور آیزوماکس واحد 
هیدروکراکر شرکت پاالیش نفت امام خمینی 
)ره( شــازند که به  دلیل شکسته شدن یکی از 
پخش کننده های گاز ســرد هیدروژن و ایجاد 
چهار ترک در بخش حساس نازل ورودی، از 
سرویس خارج شده بود، با موفقیت انجام شد 

و در مدار قرار گرفت.
به گــزارش روابــط عمومــی و صنعتی 
ماشــین ســازی اراک، با توجه به دما و فشار 
بــاالی کاری و حضور عوامل خطرناک مانند 
گاز هیدروژن، ســولفید هیــدروژن و عوامل 
خورنــده ، همواره ایــن راکتورها بــه  عنوان 
یکی از حســاس ترین تجهیزات پاالیشگاه به 
 شــمار می آیند. بر همین اساس و پس از بروز 
مشکل در یکی از ســه راکتور پاالیشگاه امام 
خمینی )ره( شــازند،  بــرای تعمیر این تجهیز 

حســاس مکاتباتی با شــرکت هــای خارجی  
بــه عمل آمد که  براســاس روش پیشــنهادی 
شــرکت های خارجی الزاماً می بایست یونیت 

مذکور کاماًل  تعطیل و  راکتور از محل خارج 
شده  و به کارگاه ساخت منتقل می گردید، این 
روش قطعاً موجب تحمیل  هزینه های سنگین 

ناشی از تعطیلی تولید این یونیت و هزینه های 
درخواســتی  شرکت مذکور به پاالیشگاه امام 
خمینی )ره( می شــد.  با اعالم آمادگی  ماشین 

ســازی اراک به عنوان تنها شــرکت صاحب 
صالحیــت داخلی بــرای اجرای ایــن پروژه 
بسیار مهم و حساس، با تکیه بر تجارب علمی 
و عملی کارشناســان فنــی و اجرایی خود و با 
اعتماد و همدلی کارفرمای محترم، برای اولین 
بار در ایران  اســالمی، کلیه روش ها و اســناد 
فنی بر اساس آخرین اســتانداردهای روز دنیا 
تدویــن و پس از اخذ تأییدیــه فنی کارفرمای 
محترم، بــا رعایــت باالترین الزامــات فنی و 
مهندسی و ایمنی بدون تعطیلی یونیت و بدون 
خارج نمودن راکتور از محل و در سخت ترین 
شرایط، تعمیرات با باالترین کیفیت انجام شده 
و پس از تأییدیه ســالمت تجهیز با  تست های 
NDT   و هیدرواســتاتیک، راکتور وارد فاز 
بهره برداری شــد. همچنین بــرای اولین بار در 
کشور عملیات ذوب ریزی و ساخت قطعاتی 
از پروژه همانند فلنج و تســت بلوک های این 
راکتور با آلیاژ و  الزامات خاص در شــرکت 

ماشین سازی اراک انجام شد.

در مراســمی با حضور امام جمعه محترم 
زرندیه، فرماندار، نماینده ستاد بازسازی عتبات 
عالیات کشور، جمعی از مسئولین و خادمین ستاد 
بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی و شهرستان 
زرندیه، مسئولین نهادها، سازمان ها، بخشداران و 
شهرداران و فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستان 
زرندیــه ، جمعی از روحانیون معــزز وخانواده 
معظم شهداء، خیرین با اخالص و موکب داران، 
بدرقه اولین پنجره سرداب مقدس امام زمان )عج( 
آغاز شد. در این مراسم که با مداحی ذاکرین اهل 
بیت و اجراء ســرود همراه بود، حجت االسالم 
والمسلمین ابراهیمی امام جمعه محترم شهرستان 
زرندیه، ضمن خیر مقدم به حاضرین و تشکر از 
برگزاری این مراسم معنوی در ایام فاطمیه )س( 
بیان داشت: ســرداب مقدس در زیرزمین خانه 
امام حسن عسکری )ع( که در شمال غربی حرم 
در ســامرا قرار دارد، محل زندگی و عبادت امام 
هادی )ع( و امام عسکری )ع( و امام زمان )عج( 
بوده است. وی ضمن قدردانی از مردم والیتمدار 
شهرستان زرندیه به ویژه خیرین گرامی، یکی از 
افتخارات شهرستان را در این مدت ساخت پنجره 
ســرداب مقدس امام زمان )عج( دانست و برای 

همه مردم ایران به ویژه مردم دوســت اهل بیت 
علیهم الســالم استان مرکزی آرزوی توفیق کرد. 
در ادامه جلسه، صفریان جانشین ستاد بازسازی 
عتبــات عالیات اســتان مرکزی بــا قدردانی از 
زحمات بی دریغ مسئولین و خادمان با اخالص 
شهرستان و استادکاران و صنعتگران و هنرمندان 
دخیل در ســاخت این نیم ضریح مبارک که به 

عنوان یک اثر هنری و معنوی کم نظیر اســت، 
گفــت: بحمداهلل شــور و دلدادگی مردم متدین 
و محــب اهل بیت ایران اســالمی به ویژه مردم 
والیتمدار اســتان مرکزی از زمان شروع ساخت 
نیم ضریح سرداب مقدس، صحنه های زیبایی را 
از مراتب عشق خود به اهل بیت خلق کرده اند که 

غیرقابل توصیف است.

برای نخستین بار در ایران و به همت دانش فنی متخصصان شرکت ماشین سازی اراک صورت گرفت:

تعمیر راکتور V-632 واحد آیزوماکس شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند

استاندار مرکزی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی 1400:

معتقدیم اقتصاد مقاومتی عالج مشکالت کشور است

شــرکت معدنی امالح ایران در راســتای 
مسئولیت های زیست محیطی و به منظور مهار 
بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان از ابتدای 
شیوع این بیماری تاکنون با در اختیار قرار دادن 
ماشــین آالت، تجهیزات و امکانات الزم جهت 
جمع آوری الشــه پرندگان با اداره کل حفاظت 
محیط زیســت استان همکاری مستمر دارد. بر 
اساس آخرین اطالعات پایش و مراقبت، تلفات 
پرندگان مهاجر بر اثر شیوع آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در تاالب میقان اراک از ابتدای شــیوع 
این بیماری تاکنون به بیش از ۴۰۰ بال رســیده 

اســت. بیشــترین تلفات پرندگان بر اثر شیوع 
آنفلوآنزای فوق حاد در تاالب میقان اراک در بین 

گونه غاز خاکستری مشاهده شده است.

نماینده مــردم اراک، خنداب و کمیجان 
در مجلس شــورای اسالمی گفت: با توجه به 
اینکه اشتغال اصلی مردم خنداب، جاورسیان، 
میالجرد و کمیجان کشــاورزی و تولید انگور 
و کشمش اســت با پیگیری و مکاتبات انجام 
شده، تشکیل شورای عالی کشمش در وزارت 
جهاد کشــاورزی هدفگذاری شد. به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، محمد حسن آصفری 
اظهار کرد: جهت پیگیری مطالبات کشاورزان 
شهرستان های خنداب و کمیجان حوزه انتخابیه 
با موضوع نقش واسطه ها و دالالن بر محصوالت 

کشاورزی از وزیر محترم کشاورزی خواستار 
پاســخگویی شــدم که ایشــان با حضور در 
کمیسیون مربوطه متعهد شد که دست واسطه ها 

و دالالن را از محصوالت کشــاورزی به ویژه 
کشــمش، کوتاه کند.  وی افــزود: با توجه به 
اینکه اشتغال اصلی مردم خنداب، جاورسیان، 
میالجرد و کمیجان، کشاورزی و تولید انگور و 
کشمش است با پیگیری و مکاتبات انجام شده، 
تشکیل شورای عالی کشمش در وزارت جهاد 
کشاورزی هدفگذاری شد. نماینده مردم اراک، 
خنداب و کمیجان اظهار کرد: این اقدام با هدف 
تضمین حمایت از تولید کنندگان کشمش در 
شهرستان های خنداب، کمیجان، مالیر و دیگر 

تاکستان ها، انجام شده است.

آصفری نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی:

تشکیل شورای عالی کشمش، دست دالالن را از بازار کوتاه می کند

به همت ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی شهرستان زرندیه صورت گرفت:

آئین بدرقه پنجره سرداب مقدس امام زمان )عج( برگزار شد

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی:
ستاد بازسازی عتبات عالیات یادگار سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی است

اقدام شرکت معدنی امالح ایران در راستای مسئولیت های زیست محیطی:  

بیماری آنفوالنزای پرندگان تاالب میقان مهار می شود

و  راهــداری  مدیــرکل 
حمــل و نقل جاده ای اســتان 
مرکزی از نصــب 8 کیلومتر 
و تعمیر 50 کیلومتر روشنایی 
طولی با اعتباری افزون بر 160 

میلیارد ریال در راه های برون شــهری اســتان خبر 
داد. مهرداد جهانی مدیــرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان مرکزی، با اشاره به تالش های 
به عمــل آمده جهت ارتقاء ایمنی راه های اســتان 
گفــت: از ابتدای ســال جاری تاکنون 50 کیلومتر 
از خرابی روشــنایی راه های استان با شش میلیارد 
تومان اعتبار تعمیر و در هشــت کیلومتر از راه های 
استان روشنایی جدید با 100 میلیارد ریال احداث 

شده است. وی افزود: اصلی ترین دغدغه در حوزه 
راهداری برقراری ایمنی در محورهای مواصالتی 
و تأمین آرامش و آســایش برای کاربران جاده ای 
اســت که در این راستا اداره  کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان مرکزی به صورت مستمر و 
شــبانه روزی در تالش اســت تا این مهم در شبکه 
راه های اســتان محقق شــود. مدیرکل راهداری و 
 حمل و نقل جاده ای اســتان مرکــزی اظهار کرد: 
ایمنی راه ها مختص جسم راه نبوده و تأمین آن در 
حاشــیه و حریم راه ها نیز بسیار حائز اهمیت است. 

وی تصریح کرد: در راستای ارتقای ایمنی حاشیه 
راه ها، طی سال 1400 بالغ بر 230 کیلومتر احداث 
شیب شیروانی با بهره گیری از پتانسیل ماشین آالت 
و تجهیزات سازمانی در راه های استان مرکزی اجرا 
و حدود 225 کیلومتر دیگر از شیب شیروانی راه ها 
اصالح شــده اســت. به گفته جهانی بیش از 670 
کیلومتر رگالژ شــانه خاکی جهــت رفع افتادگی 
شانه از لبه آسفالت، 450 کیلومتر اصالح و اجرای 
شانه خاکی و پاکسازی بیش از چهار هزار و 500 
کیلومتر از حریم جاده بمنظور ارتقای ایمنی و منظر 

راه در مجموع محورهای مواصالتی استان توسط 
پرسنل ادارات تابعه شهرستان ها اجراء شده است. 
وی با اشــاره به اهمیت ایمن سازی فیزیکی راه ها 
از نصب 30 دســتگاه و تعمیر 80 دســتگاه چراغ 
چشــمک زن با 700 میلیون تومــان اعتبار، نصب 
500 متر و تعمیــر 10 هزار و 500 متر حفاظ فلزی 
گاردریل بــا 800 میلیون تومان اعتبار و اجرای دو 
هزار متر حفاظ بتنی نیوجرســی با 18 میلیارد ریال 
اعتبار در محورهای مواصلAاتی اســتان خبر داد. 
مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 

مرکزی آشکارســازی و هدایتگــری راه را نیز از 
اقدامات بعمل آمده عنوان کرد و افزود: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون حدود 900 کیلومتر از سطح 
راه های استان با صرف 90 میلیارد ریال اعتبار خط 
کشی شــده و برای هدایت ترافیکی 310 مترمربع 
تابلــوی اطالعاتــی نصــب و 520 مترمربع تعمیر 
شــده و حدود 4500 عدد انواع تابلوهای انتظامی، 
اخباری و عالئم هشداردهنده برای برقراری ترددی 
ایمن در راه های اســتان مرکزی نصب شده است. 
وی مجموع اعتبارات ملی و اســتانی برای ارتقای 
ایمنی راه های استان را 36 میلیارد تومان برشمرد و 
ادامه داد: 11 میلیارد تومان از این اعتبارات تاکنون 

تخصیص یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خبر داد:

نصب و تعمیر 58 کیلومتر روشنایی در راه های استان مرکزی

اگر یکی از وراث بدون اجازه سایر ورثه، اقدام به فروش ملک نماید، مرتکب فروش مال غیر شده و وراث حق دارند علیه وی به عنوان فروش مال غیر و کالهبرداری شکایت نمایند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
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تهیه خوراک دام و طیور با کیفیت برای داشتن 
دام و طیور سالم بسیار ضروری به نظر می رسد چرا که 
اگر میزان خاصی از مواد مغذی در بازه زمانی خاص 
به دام و طیور نرسد، دارای مشکالت متعدد تغذیه ای 
می شــوند که می تواند ضررهای زیادی بر آن واحد 
وارد نمایــد. افرادی کــه تولید کننــده محصوالت 
پروتئینی هســتند، از اهمیت کیفیت خوراک باخبر 
هســتند. که ممکن است با فعالیت های یک کارخانه 
خوراک دام نیز ناآشــنا باشند. آشــنایی با این فرایند 
می توانــد بــه صاحبــان دام و طیور کمــک کند تا 
انتخاب های بهتری داشته باشند و بسیاری از موفق ترین 
شرکت ها در جهان، شرکت های هلدینگ هستند و 
این شــرکت ها، نقش بســیار مهمی در اقتصاد امروز 
جهــان دارند. هلدینــگ دریاباری )گــروه تولیدی 
دریاباری( متشکل از سه واحد صنعتی در استان های 
تهران و مرکزی اعم از شــرکت آرمان طیور پارس، 
شــرکت پارســیان دانه تاراز و شــرکت آرمان دانه 
پارسیان می باشد که با مدیرعاملی جناب آقای مهندس 
سید امید دریاباری و تیم فعال ایشان اداره می شود. در 
همین راستا، خبرنگار هفته نامه سراسری صبح امید در 
حاشــیه چهاردهمیــن نمایشــگاه تخصصی صنعت 
کشــاورزی استان مرکزی )اراک( با آقایان سید امید 
دریاباری مدیرعامل هلدینگ و آقای دکتر حســین 
ناجی مشاور هلدینگ دریاباری گفتگوی ویژه ترتیب 
داده اســت که ماحصــل آن را در ادامــه می خوانیم: 
مهندس سید امید دریاباری مدیرعامل هلدینگ فناور 
دریاباری در گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشاره به 
بیوگرافی خــود به خبرنگار ما گفت: اینجانب متولد 
ســال 1356 اســتان تهران، دارای مدرک لیســانس 
حسابداری از دانشگاه آزاد قزوین، فارغ التحصیل سال 
1376 می باشم که از سال 1379 فعالیت کسب و کار 
خــود را به عنــوان کارمند در شــرکت های بزرگ 
صنعت دام و طیور آغاز نمودم و از سال 1383 تا سال 
1386 به عنوان مدیر فروش ایفای نقش کردم، سپس 
تصمیم گرفتم با هدف تولید ملی و کارآفرینی به طور 
مستقل عمل نمایم که بحمداهلل این امر محقق شد و در 

ســال 1386 شــرکت آرمان طیور پارس را در استان 
تهران با ســرمایه ای بالغ بــر 350 میلیون تومان ثبت و 
تأسیس نموده و اقدام به واردات مواد مغذی خوراک 
دام، طیور و آبزیان کردم.  بعد از گذشــت چند سال 
فعالیــت، عزم خــود را جزم کرده و برای توســعه و 
افزایش اشتغال، شرکت پارسیان دانه تاراز را تأسیس 
کردیم که این شرکت در زمینه تولید تخصصی این 
صنعت فعالیت دارد و بعد از چند ســال نیز شــرکت 
آرمان دانه پارســیان را تأســیس کردیــم تا بتوانیم به 
صنعت دام، طیور و آبزیان خدمات شایانی ارائه دهیم، 
اکنون هر سه واحد، زیرمجموعه هلدینگ دریاباری یا 
گروه تولیــدی دریاباری هســتند. وی دربــاره اخذ 
مجوزهــای الزم گفت: همانطوری کــه در گزارش 
مطرح شــد، تخصــص ما در حــوزه کشــاورزی و 
دامپروری اســت و مجوزهای مربوطــه را از وزارت 
جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور دریافت 
کرده ایم. در حال حاضــر، خدمات تخصصی که به 
صنعت کشــاورزی اعم از دام، طیــور و آبزیان ارائه 
می دهیم که می توان به انواع مکمل ها، کنســانتره ها، 
ریزمغذی هــا و همچنین خوراک آماده اشــاره کرد.  
صنعتگر برجســته بخش کشــاورزی ایران در ادامه 
ســخنان خود، کارآفرینی هلدینگ دریاباری را بیان 
کــرد و افزود: مــا در کارخانجات تولیــدی به طور 
مســتقیم برای حــدود 75 نفر و دفتــر مرکزی تهران 
حدود 42 نفر و غیرمستقیم نیز بیش از هزار نفر، شغل 
ایجاد نموده ایم؛ اما این حجم سرمایه گذاری و اشتغال 
پایدار مورد توجه مسئولین قرار نمی گیرد و متأسفانه 
تولیدکننده به تنهایی و با عبور از هزاران مشــکالت، 
سعی بر آن دارد مجموعه را فعال و اشتغال ایجاد شده 
را حفظ کند. مدیرعامل گروه تولیدی دریاباری، در 
بخش دیگری از ســخنان خود، دغدغه های موجود 
تولید را یادآور شد و خاطرنشان ساخت: به خاطر دارم 
که در سالیان گذشته برای تولیدکنندگان، تسهیالت با 
درصد بسیار پائین در نظر گرفته می شد، اما امروزه و 
در شرایط کنونی کشور، تســهیالت به راحتی برای 
تولیدکنندگان و کارآفرینان در نظر گرفته نمی شود و 
اگــر هم پرداخت گردد، بهره آن کمتر از 18 الی 20 
درصد نیســت که اینگونه سودها به تولید ضربه وارد 
می کند. از سوی دیگر، بوروکراسی های اداری آنقدر 
پیچیده و سنگین اســت که انگیزه سرمایه گذاران را 
ســلب می کنــد؛ یعنی یــک فــرد اگــر بخواهد از 
دستگاه های دولتی مجوزی دریافت کند، آنقدر باید 
در ادارات رفت و آمد نماید و مسئولین را متقاعد کند 
تا بتواند مجوزهای مربوطه را دریافت نماید. امیدواریم 
دولت برای کاهش بوروکراســی اداری و تسهیل در 
امور، تدابیری بیندیشد تا انگیزه تولیدکنندگان ارتقاء 
یابد. مهندس دریاباری در خصوص بازدید مسئولین از 
روند تولید هلدینگ اذعان کرد: هر از گاهی مسئولین 
از دســتگاه های متعدد در کارخانجات زیرمجموعه 
هلدینگ حضور می یابند و به صورت میدانی از روند 
تولید بازدید به عمل می آورند. نماینده نهاد ریاســت 
جمهــوری از وزارت جهاد کشــاورزی و همچنین 
جناب آقای دکتر باجالن معاون اداری و مالی کمیته 
امــداد امام خمینــی )ره( و جنــاب آقــای میرزایی 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 

در هلدینگ حضور یافتند و از نزدیک با روند کار ما 
آشنا شدند. قابل ذکر است ما با هدف اشتغال پایدار، 
حدود 100 الی 120 نفر از افراد تحت پوشش کمیته 
امــداد امام خمینــی )ره( را جــذب کار کردیم و از 
حمایت های این نهاد بهره مند شده ایم که الزم می دانم 
از تریبون رســانه سراســری صبح امیــد از حمایت و 
پشتیبانی کمیته امداد امام خمینی )ره( صمیمانه تقدیر و 
تشکر نمایم.  ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار صبح 
امید مبنی بر اینکه حضور در نمایشگاه های تخصصی 
را چگونه ارزیابی می کنید، ابراز داشت: ما برای معرفی 
و توانمنــدی واحدهــای زیرمجموعــه هلدینگ در 
نمایشگاه های تخصصی کشاورزی حضور می یابیم تا 
بتوانیم محصوالت تولیدی و وارداتی هلدینگ را به 
مخاطبیــن این صنعت معرفی نمائیــم. از آنجایی که 
مجتمع کارخانجات تولیدی ما در شــهرک صنعتی 
مأمونیه استان مرکزی مستقر است و در 2 سال گذشته 
افتتاح شده است، سال جاری نیز برای نخستین بار در 
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام، طیور، 
آبزیان و صنایع وابســته حضور یافته ایم و قبالً نیز در 
نمایشگاه های سایر استان ها شرکت کرده ایم.  مهندس 
دریاباری اذعان داشــت: ما مــواد اولیه کارخانجات 
تولیدی را با نظارت سازمان دامپزشکی به طور مستقیم 

و بــدون واســطه وارد می کنیــم و در کارخانجات 
زیرمجموعــه تولید می نمائیم و با نازل ترین قیمت در 
اختیار دامــداران، مرغــداران و آبزی پــروران قرار 
می دهیــم. این مهم یکــی از مزیت هایی اســت که 
محصوالت ما با قیمت مناسب به دست مصرف کننده 
می رســد تا محصول نهایی آنان با نرخ پائین به بازار 
عرضه شــود. این موضوع می بایست مدنظر مدیران 
ادارات قــرار گیــرد و از ما به لحاظ مــادی و معنوی 

حمایت نمایند. طبیعتاً اگر تولیدکننده مورد حمایت 
قرار بگیرد، محصول باکیفیت تر و با قیمت پائین تر و 
خدمات پس از فروش، به وفور در دســترس همگان 
اســت.  مهندس ســید امید دریاباری در ادامه سخنان 
خود، مشکالت حوزه واردات را یادآور شد و گفت: 
در سال های قبل ارز مرجع وجود داشت که متأسفانه 
آن را حذف کردند و ارز نیمایی جایگزین نمودند که 
به یکباره حجم سرمایه گذاری 6 برابر افزایش یافت؛ 
یعنی ما بــرای واردات، ســرمایه ای که درنظر گرفته 
بودیم، به یکباره با کاهش سرمایه گذاری مواجه شدیم 
و اکنــون همان ارز نیمایی را برای این امر، اختصاص 
نمی دهند و اگر هم تخصیص یابد، باید حداقل 2 ماه 
در نوبت بایســتی تا بتوانی ارز نیمایی دریافت کنی و 
برای دریافت آن می بایســت از ســازمان دامپزشکی 
کشور، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
جهاد کشــاورزی و... مجوزهای مربوطه را دریافت 
کنی که این پروسه بسیار پیچیده و خسته کننده است، 
از سوی دیگر، مشــکالت گمرکی نیز به جای خود 
محفــوظ اســت و از طرفی ارگان هــای دولتی برای 
صدور هر مجوز، آنقدر متقاضی را می برند و می آورند 
تا خسته شوی. اگرچه با تشکل های صنفی و صنعتی 
مانند شرکت های تعاونی و اتحادیه های دام و طیور، 

ارتباط بسیار نزدیکی داریم، اما توقع ما به عنوان عضو 
کوچکی از جامعه تولید کشــور از مقامات عالی رتبه 
این اســت در ســالی که به نام »تولید، پشــتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« نامگذاری شده است، برنامه مدون اتخاذ 
کنند تــا انگیــزه تولید در کشــور ارتقــاء یابد. وی 
سرمایه گذاری در استان مرکزی را اینگونه بیان کرد و 
گفت: استان مرکزی یکی از قطب های مهم صنعتی 
کشــور اســت و اتوبان تهران - ســاوه موجب شده، 

سرمایه گذاری در شهرستان های ساوه و زرندیه رو به 
رشــد باشــد؛ چرا که این دو شهرســتان در نزدیکی 
پایتخــت قرار گرفته اند و موقعیت بســیار عالی برای 
سرمایه گذاری دارند. بحمداهلل در 2 الی 3 سالی که در 
شــهرک صنعتی مأمونیه ســرمایه گذاری کردیم، با 
مشــکل حادی مواجه نبودیم. امیدواریم مسئولین از 
هلدینــگ دریاباری حمایت کنند تا بتوانیم با کمک 
آنان، زمینه اشتغال را برای دیگر جوانان فراهم سازیم. 
ضمن آنکه هلدینگ دریاباری این قابلیت را دارد که 
اشتغال پایدار را از 200 نفر به 500 نفر و حتی هزار نفر 
افزایش دهد. در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از جناب 
آقای مهندس علی صفری ریاســت محترم ســازمان 
جهاد کشــاورزی استان، از ایشان می خواهم راهی را 
که پیــش گرفتند، ادامه دهند تا صنعت کشــاورزی 
استان به رشد و تکاپو برسد. در ادامه این گفتگو، آقای 
دکتر حســین ناجی مشــاور هلدینــگ دریاباری در 
گفتگو با خبرنگار صبح امید، اظهار داشت: اینجانب 
متولد سال 1357 استان اصفهان، دارای مدارک فوق 
لیســانس تغذیه طیور و دکترای بازرگانی و مدیریت 
استراتژیک و بازاریابی از دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران می باشــم که حــدود 25 ســال در بخش های 
مختلــف اعم از مشــاوره و ســاخت و ســاز تجهیز 

کارخانجات مختلف در صنعت ، ایفای نقش می کنم.  
مشــاور هلدینگ دریاباری با بیان اینکه این مجموعه 
شــامل 3 واحد کارخانه اعم از آرمــان طیور پارس، 
پارسیان دانه تاراز و آرمان دانه پارسیان می باشد که 2 
واحد در اســتان تهران و یک واحد در استان مرکزی 
واقع شده اند. مســاحت کل واحدها به طور میانگین 
حدود 20 هزار متر مربع می باشــد که اشتغال مستقیم 
آنان 235 نفر و غیرمستقیم باالی هزار نفر است.    وی 

در خصــوص پرداخت هــای بیمه و مالیــات گفت: 
معافیت های بیمه و معافیت هایی که برای تولیدکنندگان 
لحاظ می شــود، باید هماهنگ شــود تا کارفرمایان 
بتوانند از این مزیت استفاده کنند. موضوع مالیات یک 
مسأله است؛ زیرا زمانی که اداره دارایی اعالم می کند، 
معاف از مالیات هســتید، در واقع به استناد اظهارنامه 
فصلی و اظهارنامه هایی که ارسال می شود، باید بتوان 
امورات را حل و فصل کرد. اگر در تولید، این اتفاقات 
بیفتد، باب همکاری دو طرفه صورت می گیرد؛ چون 
که دفاتر، خیلی شسته رفته می شود. اگرچه به صورت 
رســمی بســیاری از این موارد در حال انجام است و 
خودمان نیز از دارایی و مالیات پشتیبانی می کنیم؛ چون 
که سکان اصلی دارایی و مالیات، شفاف سازی است 
در حــال حاضر، عمده تولیدکنندگان به هر ارگان و 
نهادی مراجعه می نمایند، از آنان مفاصا حساب دارایی 
و مالیات را تقاضا می کنند. در مجموع، اگر این موارد 
در امور تسهیل شود و رسیدگی ها سریع تر انجام گیرد، 
علی القاعده شاهد سرعت کار خواهیم بود و در انجام 
امور، شاهد اثربخشی تولید خواهیم شد. دکتر حسین 
ناجی در ادامه ســخنان خود به طرح توسعه هلدینگ 
پرداخــت و اذعــان داشــت: همــه کارآفرینــان و 
تولیدکنندگان درصدد الگوی توسعه متوازن مجموعه 

خود هســتند. هلدینگ دیاباری نیز از این امر مستثناء 
نیست و در ُشرف آن است تا به هلدینگ دانش بنیان 
تبدیل شود. اکنون به عنوان هلدینگ فناور نقش خود 
را ایفــاء می کنیم. از طرفی به دنبال طرح توســعه فاز 
دیگر هلدینگ هســتیم تا بتوانیم برای نخستین بار در 
ایــران، واحد فــرآوری مواد اولیه بــه جهت افزایش 
قابلیت هضم و جذب دام و طیور راه اندازی کنیم، اگر 
دولت از این طرح حمایت نماید، بطور قابل توجهی 

منابع پروتئینی مصرفی کشور، کاهش خواهد یافت؛ 
یعنی مواد اولیه  مثل کنجاله هــا و... که پایه پروتئینی 
دارند،  وی اضافه کــرد: ما در هلدینگ دریاباری به 
دنبــال افزایش تولیدات بهبود دهنــده عملکرد دام و 
طیور هستیم؛ به طوری که ترکیبات پیشگیری  کننده و 
بهبود دهنده به صنعت دام و طیور ارائه می دهیم. تحقق 
عینی عملکرد بهینه با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، سازمان دامپزشــکی کشور در 
خصوص صدور پروانه ها و مجوزات الزم از هلدینگ 
می تواند صورت پذیرد و به امور تسهیل بخشند. اگر 
بتوانیــم به موقــع و در کمترین زمــان ممکن، پروانه 
ساخت این ترکیبات را اخذ نمائیم، عالوه بر اینکه نیاز 
داخل را تأمین کرده ایم، به کشــورهای حاشیه خلیج 
فــارس و حتی خاورمیانه صادرات خواهیم داشــت.  
مشاور هلدینگ دریاباری تصریح کرد: ایران شایسته 
سرافرازی در دنیاســت. متخصصین ایرانی و جوانان 
نخبــه و خوش فکر این کشــور در دنیــا زبانزد عام و 
خاص هســتند. اگر مــورد حمایت دولتمــردان قرار 
بگیرند، کاری می کنند در خور و شایسته کشور ایران. 
تمامی مهندســین این مرز و بوم، ریز به ریز به مسائل 
تولیدات مُشرف هستند و آگاهی کامل دارند و بر کار 
خود مسلط اند. این مهم از رموز موفقیت تولید کشور 
است که بحمداهلل هلدینگ تولیدی دریاباری گروهی 
از کارشناسان و متخصصان با سابقه صنعت دام و طیور 
هستند. در چنین شرایطی هلدینگ توانسته بالغ بر 143 
قلم محصــول به خانواده بزرگ صنعــت دام، طیور، 
آبزیــان، حیوانات خانگی بــا ترکیب های مختلف و 
حالت های متعدد، تولید و در اختیار مصرف کنندگان 
قرار دهند و همه این موارد مصرفی دائم هستند، اما آن 
مســأله ای که ما به دنبال آن هستیم، کاهش مصرف 
دارو و آنتی بیوتیک هســت. ما برای به دست آوردن 
این دانش و تکنولوژی، از بخش های علم و صنعت در 
دانشــگاه های دامپروری بهره مند شده ایم و تیم فعال 
هلدینــگ دریابــاری به این قابلیت دســت یافته و به 
صورت رایگان در دانشگاه ها تدریس می کنند تا علم 
و آگاهی دانشجویان و اساتید مربوطه ارتقاء یابد. آقای 

دکتر ناجی در پاسخ به سؤال خبرنگار صبح امید، آیا 
با دانشــی که در هلدینــگ وجــود دارد، انتظارات 
مجموعه محقق شــده یا خیر، اذعان کرد: حدود 70 
درصــد از انتظارات هلدینگ محقق نشــده اســت. 
امیدواریم دســت اندرکاران نهادهای دولتی، بیایند و 
قابلیت های منحصر به فرد هلدینگ را از نزدیک ببینند 
و جمع بندی کننــد تا به نتایج مطلوب برســیم. البته 
مشــاورانی که در تیم نهاد ریاست جمهوری هستند، 
می بایست مقدمات کار را برای صدور پروانه ساخت 
ترکیبات، فراهم ســازند، این عزیزان باید موشکافی 
کنند و به صورت تخصصــی و حرفه ای روی قضیه 
دانش بنیان شــدن هلدینگ، تمرکز نمایند تا انشاء اهلل 
بتوانیم با عبور از پیچ و خم های اداری به اهداف پیش 
رو دست یابیم. ایشان با تأکید بر اینکه گروه تولیدی 
دریاباری در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی گام 
برداشته و همواره رو به جلو و پیشرفت قدم برمی دارد، 
اظهار داشت: هلدینگ دریاباری به تنهایی برای تأمین 
مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات خود، مواد اولیه  را از 
خارج وارد می کند و در مجموعه های تولیدی خود، 
آن ها را به محصول تبدیل کرده و به صورت انبوه در 
اختیــار دام، طیور و آبزیان قرار می دهد و در کنار آن 
نیــز انواع ویتامینه، مکمل و کنســانتره به بازار عرضه 
می نماید. ما در کشور پتانسیل های بسیار خوبی داریم 
و بخش قابل توجهی از مواد اولیه را می توانیم خودمان 
در همین سرزمین تولید کنیم؛ منتها در سال های اخیر با 
افزایش تورم و بی ثباتی نرخ ارز، سرمایه هلدینگ به 
یک ششــم کاهش یافته اســت و با مشــکل کمبود 
نقدینگی دست و پنجه نرم می کنیم. وی افزود: دو راه 
بــرای تثبیت برخی قیمــت ها وجــود دارد. یکی از 
راهکارها این اســت که دولت بخشــی از امورات را 
برون سپاری کند و خود نظارت داشته باشد. دوم اینکه 
بخش خصوصی توانمند مثــل اتحادیه ها، انجمن ها، 
شــرکت های تعاونی مستعد و... وارد میدان شود. این 
دو حالت می تواند در تثبیت قیمت ها نقش به سزایی 
داشته باشد.  مشاور هلدینگ دریاباری گفت: شرایط 
کنونی بســیار سخت و دشوار اســت و اگر به همین 
ترتیــب ادامه یابد، فشــار اقتصادی بــر مردم تحمیل 
می شود؛ یعنی حجم ســرمایه گذاری تولیدکنندگان 
کاهش می یابد و با کاهش تولید، مواجه خواهیم بود. 
از طرفی تقاضا به قوت خود باقی است و تولیدکننده 
نمی تواند جوابگو باشد؛ چون سرمایه کافی با این نرخ 
تورم وجــود ندارد. به همین خاطر تأکید می کنم که 
دولت به یاری تولیدکنندگان بشــتابد.  دکتر حسین 
ناجی مشــاور گروه تولیدی دریابــاری، ظرفیت ها و 
پتانسیل های استان مرکزی را اینگونه بیان کرد و گفت: 
قابلیت های بسیار بالقوه در استان وجود دارد، اما از آن 
استفاده نشــده است. اگر بخواهیم به طور کلی، ابعاد 
صنعتی، معدنی و کشــاورزی اســتان مرکزی را بیان 
کنیم، به نظر بنــده در حال حاضر 55 درصد ظرفیت 
استان مورد اســتفاده قرار گرفته و 45 درصد ظرفیت 
اســتفاده نشده اســت. این اســتان در محور ترانزیت 
جنوب به شمال، غرب به شرق و در نزدیکی استان های 
قم و تهران اســت و می تواند به اقتصاد کالن کشــور 
کمک نماید. امیدواریم مقامات عالی رتبه اســتان به 

ظرفیت های استان توجه بیشتری داشته باشند. 

مدیرعامل و مشاور  هلدینگ  دریاباری در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت کشاورزی اراک، تأکید کردند:

درصددیم برای نخستین بار در ایران،در ادامه فعالیت های تولیدی و تجاری خود، واحد فرآوری 
مواد اولیه به جهت افزایش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی برای دام و طیور راه اندازی کنیم

یکی از مزیت های مهم هلدینگ دریاباری این است که مواد اولیه و ریز مغذی های خوراک دام و طیور 
را با نظارت دامپزشکی کشور مستقیمًا وارد و در مجموعه کارخانجات هلدینگ با کیفیت بسیار عالی به 

محصول نهایی تبدیل کرده و با  قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قراردهد

هلدینگ دریاباری 
قابلیت آن را دارد، برای 
اولین بار در ایران، به این 

امر دست پیدا کند
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در اختیار قرار دادن و فروش مواد دخانی مانند سیگار، تنباکو و قلیان به کودکان و نوجوانان زیر ۱8 سال ممنوع است و مرتکب، مطابق قانون مجازات خواهد شد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
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فرمانده انتظامي استان مرکزی به مشکالت شهروندان 
در دفتر نظارت همگانی ۱97 رسیدگی کرد

در تداوم برنامه هاي هفتگي فرمانده انتظامي اســتان در رسیدگي به 
مشکالت شهروندان در دفتر نظارت همگانی 197، این برنامه دیدار 
به صورت تلفني و حضوري برگزار شد. این مالقات مردمی به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، با انجام ضوابط بهداشتی الزم برگزار و فرمانده 
انتظامی اســتان مرکزی به صورت تماس تلفنی بــا 14 نفر از مردم 
صحبت و به صورت حضوري نیز با 6 نفر گفتگو کرد و در راستای 

رفع مشکالت انتظامی شهروندان، دستورات الزم را صادر کرد.
 فرمانده انتظامی شهرستان اراک خبر داد:

دستگیری 2 سارق اماکن خصوصی و محتویات
خودرو با ۱6 فقره سرقت در اراک

فرمانده انتظامی شهرســتان اراک از دستگیری 2 نفر سارق اماکن 
خصوصی و محتویات خودرو با 16 فقره سرقت در این شهرستان خبر 
داد. سرهنگ امیر مختاری در تشــریح جزئیات این خبر بیان داشت: 
در پی وقوع تعدادي ســرقت محتویات خودرو و اماکن خصوصی، 
در هفته های اخیر در سطح شهرســتان اراک، موضوع در دستور کار 
مأموران انتظامی این شهرســتان قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات 
گســترده ماموران انتظامی شهرســتان اراک و با استفاده از تجهیزات 
هوشمند 2 سارق سابقه دار شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر 
شــدند. این مقام انتظامی با اشاره به اعتراف سارقان به 16 فقره سرقت 
محتویــات خودرو و اماکن خصوصی با همدســتی فــردی به عنوان 
خریدار اموال مســروقه اظهار داشــت: در عملیاتــی جداگانه مال خر 
دســتگیر و مقادیری از اموال مسروقه کشف و به مالباختگان تحویل 
داده شد. سرهنگ مختاری در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل 
پرونده تحویل مراجع قضائی شدند از شهروندان خواست در صورت 
مشاهده هرگونه موارد مشــکوک موضوع را در اسرع وقت با شماره 

تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.
کشف بیش از ۱0 کیلو گرم تریاک

از 3 توزیع کننده عمده مواد مخدر در اراک

رئیــس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان از کشــف 10 کیلو و 400 
گرم تریاک در عملیات های دســتگیری سه توزیع کننده مواد مخدر 
در شهرســتان اراک خبر داد. سرهنگ حسین شمســایی فرد در بیان 
جزئیــات این خبر بیان داشــت: مأموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر 
استان در تحقیقاتی از فعالیت 3 نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر 
در شهرســتان اراک مطلع شدند. وی افزود: در ادامه تحقیقات پلیس 
یکــی از توزیع کنندگان مواد مخــدر در حین انتقــال مقادیر زیادی 
تریاک با یک دستگاه خودروی وانت پیکان از استان های همجوار به 
سمت اراک شناسایی شد. این مقام انتظامی تصریح کرد: در عملیاتی 
خودروی متهم توقیف و 10 کیلوگرم تریاک کشــف و توزیع کننده 
مواد مخدر دســتگیر شد. سرهنگ شمسایی فرد با اشاره به دستگیری 
دو متهم دیگر در عملیاتی جداگانه خاطر نشــان کرد: در بازرســی از 
مخفیگاه این افراد 400 گرم تریاک ، 447 میلیون ریال وجه حاصل از 
فروش مواد مخدر، یک دستگاه پوز و 3 دستگاه ترازوی توزین کشف 
شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در پایان با اشاره به 
دستگیری 6 مصرف کننده مواد مخدر در این عملیات ها افزود: متهمان 
دستگیر شده در این عملیات ها پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای 

سیر مراحل قانوني به دستگاه قضائي معرفي شدند.
قتل هولناک کودک 50 روزه توسط مادرش 

معاون فرهنگي اجتماعي از قتل کوک 50 روزه توسط 
مادر خود در شهرستان آشتیان خبر داد 

سرهنگ محمود خلجي با اعالم این خبر گفت: در پی اعالم گزارشی به 
مرکز فوریت های 110استان مبنی بر مفقود شدن کودک 50 روزه ای از 
داخل منزل مسکونی در شهرستان آشتیان موضوع بصورت ویژه در دستور 
کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت. به گزارش خبرنگار پایگاه 
خبري پلیس، وی افزود: با حضور ماموران انتظامی در محل مذکور پدر 
کودک اذعان کرد که ساعت 7 صبح از منزل خارج و به محل کار رفتم و 
پس از اینکه ساعت 11 به منزل برگشتم همسرم ابراز نگرانی کرد که برای 
خرید به خارج از منزل رفته و به دلیل باز بودن در پس از بازگشتن کودک 
50 روزه ام مفقود شــده اســت. این مقام انتظامی اظهار داشت:بالفاصله 
ســاعتی پس از اعالم مفقودی کودک با توجه به اظهارات ضد و نقیض 
مادر وی به عنوان مظنون اصلی دستگیر و در بازجویی های پلیس به قتل 
کودک 50 روزه خود اعتراف کرد و گفت: پس از قتل ، جسد کودک 
را به باغ های اطراف آشتیان انتقال و پنهان کرده است. سرهنگ خلجي 
با اشاره به کشف جسد کودک در اطراف شهرستان آشتیان خاطر نشان 

کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

شــرکت  کیان ژن کوثر و شرکت فناور 
نوآوران پزشکی آبادیس با مسئولیت محدود 
از جمله شرکت های اســتان مرکزی هستند 
که هــر دو در زمینه توزیع و تولید تجهیزات 
آزمایشگاهی و پزشکی فعالیت دارند. این دو 
شــرکت به همت یک زوج توانمند، سرکار 
خانم سمانه درویشی مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره شــرکت کیان ژن کوثر و رئیس هیئت 
مدیره شرکت فناور نوآوران پزشکی آبادیس 
و مهندس مسعود نظربیگی عضو هیئت مدیره 
شــرکت کیان ژن کوثر و مدیرعامل شرکت 
فناور نوآوران پزشــکی آبادیس اداره می شود. 
بر همین اســاس، خبرنگار ما با سرکار خانم 
ســمانه درویشــی مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره شــرکت کیان ژن کوثر و رئیس هیئت 
مدیره شرکت فناور نوآوران پزشکی آبادیس 
گفتگویی ترتیب داده اســت کــه در ادامه از 

نظرتان می گذرد:
سرکار خانم سمانه درویشی در گفتگو با 
خبرنگار صبح امید با اشــاره به سوابق کاری 
خود گفت: اینجانب متولد شهرســتان اراک، 
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته زیست 
شناسی از دانشــکده علوم پایه دانشگاه اراک 
در ســال ۱۳92 می باشــم. هنگام تحصیل در 
دانشــگاه فعالیــت خــود را در زمینه توزیع 
لوازم آزمایشگاهی آغاز نموده و پس از اتمام 
تحصیالت، ۳ سال در دانشگاه تدریس کردم، 
ســپس وارد بازار کار شــدم که اکنون سوابق 
کاری اینجانــب را می توان حدود ۱۰ ســال 

عنوان کرد.
ایشــان اظهار داشت: دانشجویانی که در 
رشــته علوم پایه فارغ التحصیل می شوند، به 
آسانی نمی توانند در کسب وکار مرتبط با رشته 
تحصیلی خود موفق باشند .؛ زیرا این رشته ها 
با توجه به این که پایه ســایر علوم محسوب 
می شوند و در خارج از کشور نقش مهمی در 
فضای کاری ایفا میکنن ولی متاسفانه در ایران 
مورد توجه نیستند. به هر ترتیب، بنده، تصمیم 
گرفتم در حوزه توزیع تجهیزات آزمایشگاهی 
گام بردارم که تا حدودی به تحصیالت خود 
نزدیک باشــد  و با ثبت و تأسیس شرکت و 
تأییدیه اداره کل تجهیزات پزشــکی فعالیت 
خود را ادامه داده و توانســتم به ســهم خود 
بخش از تجهیزات پزشــکی و آزمایشگاهی 

مراکز دولتی و خصوصی را تأمین نمایم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در حوزه 
تولید تجهیزات پزشکی نیز حضور یافته اید یا 
خیر، خاطرنشان کرد: من از همان ابتدای کار با 
دغدغه تولید وارد این حوزه شدم ولی به علت 

نداشتن تجربه کافی در ابتدای مسیر سعی کردم 
با توزیع محصوالت آزمایشگاهی ،پزشکی به 
شناخت بیشتر در این بازار برسم وهم اکنون 
با تاسیس شرکت دوم به نام نوآوران پزشکی 
آبادیس )نوپاکو( در تالش هستیم تا وارد حوزه 
تولید محصوالت پزشــکی شویم که به لطف 
پروردگار با پذیــرش در پارک علم وفناوری 
استان مرکزی شهر اراک وارتقاء شرکت نوپاکو 
به عنوان شــرکت فناور در مرکز رشد سایت 

پارک علوم وفناوری مستقر هستیم .
درویشی در خصوص اینکه اقالم پزشکی 
را از کجا تأمین می کنید، بیان داشــت: بخش 
اعظمی از محصوالتی که به همت شرکت کیان 
ژن کوثر در مراکز بیمارستانی و آزمایشگاهی 
توزیع می شــود، تولید داخل و بخشــی نیز 
وارداتی هستند. البته در سال های اخیر، بسیاری 
از شرکت های تولیدی کشور، به سمت و سوی 
تولید تجهیزات پزشــکی، آزمایشگاهی روی 
آوردنــد و ما به عنوان توزیع کننده، نمایندگی 
رســمی بسیاری از این تجهیزات را در اختیار 

داریم که با بیمارستان ها و مراکز آزمایشگاهی، 
دانشــگاه ها ، مراکز ناباروری داخل وخارج از 
اســتان ، کلینیک ها  کار می کنیم.  مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره شــرکت کیان ژن کوثر 
و رئیس هیئت مدیره شــرکت فناور نوآوران 
پزشکی آبادیس، در بخش دیگری از سخنان 
خود به دغدغه ها اشــاره کرد و افزود: دغدغه 
اصلی ما در این برهه زمانی تامین به موقع اقالم 
آزمایشگاهی با قیمت مناسب و کیفیت مورد 
قبول مصرف کننده می باشــد که البته از نظر 
تأمین سرمایه در گردش  به علت عدم وصول 
به موقع مطالبات بارها به مشکل برخوردیم که 
با این وجود به علت شــرایط خاص درمانی 
کشور تاحد توان مراعات مشتریان را کرده ایم 
و توانســته ایم ارتباط خود با مراکز را پابر جا 
نگــه داریم واینکه خدمتی هرچند کوچک به 
همشــهریان خود ارائه دهیم. وی فعالیت در 
دیگر شهرها را بازگو کرد و ابراز داشت: حوزه 
فعالیت ما محدود به اســتان مرکزی و شــهر 
اراک نیست؛ بلکه در دیگر استان ها و شهرها 

فعالیت داریم و اقالم پزشکی و بیمارستانی را 
در اختیار مراکز آن شهرها قرار می دهیم.

مدیرعامل شــرکت کیان ژن کوثر درباره 
اخذ تســهیالت بانکی گفت: اغلب مراودات 
بانکی ما با بانک ملی صــورت می گیرد و از 
بانک عامل، تســهیالت دریافت می نمائیم.از 
طرفی در شرکت نوآوران پزشکی آبادیس که 
زیرمجموعه پارک علم و فناوری استان مرکزی 
می باشد، توانسته ایم با کمک تسهیالت مرکز 
رشد با طراحی دستگاه وساخت آن در واحد 
تولیدی فوق به مرحله تولید پایلوت محصول 
مورد نظر دست یابیم که الزم می دانم از تریبون 
صبح امید از مســئولین پارک علم و فناوری 

استان مرکزی صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. 
وی در پاســخ به این سؤال که ایده شما 
در پارک علم و فناوری چه بود، خاطرنشــان 
ساخت: ایده ای که به پارک علم و فناوری ارائه 
دادیم، در راستای طرح پایان  نامه تحصیالت 
دانشــگاهی ام بوده است که این ایده می تواند 
در تشخیص  زود هنگام سرطان سینه کمک 
کننده باشــد ودر افزایش سطح آگاهی جامعه 
زنان نســبت به موضوع خود آزمایی ســینه  
نقش بسزا داشته باشد . بحمداهلل محصولی که 
طراحی شــد، مورد موافقت قرار گرفت و در 
سال گذشته به ثبت اختراع رسید و گواهینامه 
آن را دریافت کردیم. این محصول می تواند در 
زنان از ســنین 2۰ الی 6۵ سال مورد استفاده 
قرار گیرد وسبب ایجاد انگیزه و آگاهی نسبت 
به موضوع بسیار مهم خودآزمایی ماهانه بافت 
سینه در زنان  شــود به طوری که با توجه به 
افزایــش روند پیری در جامعــه وبه دنبال آن 
افزایش روز افزون انواع سرطان به خصوص 
در زنان که با آمار باالتری از ســرطان ســینه 
مواجه هستیم نسبت به سایر سرطان ها ،این 
محصول می تواند زنگ هشــدار را در جامعه 
هدف به صدا درآورد وزنان را نســبت به این 
موضوع هوشیار سازد وشرایط آسانتری برای 
افراد جهت معاینه ســینه در منزل ایجاد کند 
تا در صورت وجود موارد مشــکوک فرد در 
اولین فرصت به پزشک مراجعه نماید ومراحل 
تشخیصی دقیق تری انجام دهد تا بدین ترتیب 
زمان طالیی درمان برای این بیماران حفظ شود 
واز آمار مرگ ومیر ناشی از سرطان سینه کاسته 
شــود همچنین این طرح در راستای اهداف 
وزارت بهداشــت ودرمان کشــور به جهت 

افزایش غربالگری سرطان سینه می باشد .
مخترع محصول کمک تشخیصی سرطان 
سینه بانوان  در بخش دیگری از سخنان خود 
اظهــار کرد: بحمداهلل با تالش مضاعف و کار 

شبانه روزی توانسته ایم، طراحی وتولید پایلوت 
محصول را به اتمام برسانیم وان شااهلل با اخذ 
مجوزهــای الزم وارد تولیــد انبوه وصنعتی 
خواهیم شد وســعی داریم با افزایش کیفیت 
مواد اولیه به بحث صادرات آن نیز وارد گردیم 

.
وی اذعان داشت: هدف ما از ساخت این 
محصول، آگاهی بخشــی به زنان کشور است 
که به نقطه ای برســند بتوانند از تشخیص دیر 
هنگام سرطان سینه جلوگیری کنند و افراد در 
زمان طالیی درمان به پزشک مراجعه می کنند 
و همچنین با اســتفاده از مــواد اولیه داخلی 
بتوانیم قیمت تمام شده محصول را در حدی 
نگه داریم که زنان بیشتری توانایی خرید آن را 
داشته باشد واینجاست که ما به هدفمان نزدیک 
می شویم وآن افزایش آگاهی جامعه بزرگتری 
نسبت به آموزش خودآزمایی سینه است؛ عنی 
باید این نکته را در گــزارش صبح امید بیان 
کنم که ما از صفر تا صد برای تولید محصول  
کمک تشخیصی سرطان سینه و خط تولید به 
همراه ســایر تجهیزات، خودمان ایده دادیم و 
خودمان ساخته ایم و با کمترین هزینه، بیشترین 
بهره وری را داشته ایم. امیدواریم این توانمندی 
بــا قابلیت منحصر به فرد مورد توجه مقامات 
ارشد استان به خصورت ســازمان بهداشت 
و درمان  قرار گیــرد. وی در پاره ای دیگر از 
گفتگوی خود افزود: خداوند متعال در جای 
جای زندگیمان و در همه حال پشتیبان ما بوده 
و بنده به اتفاق همســرم ، با توکل بر خداوند 
منان و دعای خیر پدر و مادر، شبانه روز تالش 
کردیم تا بتوانیم در حوزه تولید، توزیع و ایجاد 
اشتغال، نقشی ایفاء کنیم. جناب آقای مهندس 
مســعود نظربیگی عضو هیئت مدیره شرکت 
کیان ژن کوثــر و مدیرعامل شــرکت فناور 
نوآوران پزشکی آبادیس از بنده در تمام مراحل 
کاری حمایت و پشتیبانی کردند؛ به طوری که 
اگر ایشان همراهی نمی کردند ممکن بود بارها 
این مسیر متوقف گردد و در حال حاضر  مسیر 
دو شــرکت را رو به جلو و پیشرفت، هدایت 
می کنیم. ما در حوزه ایجاد اشتغال توانستیم در 
شرکت کیان ژن کوثر برای یک نفر تمام وقت 
و ۳ الی ۴ نفر پاره وقت و در شرکت نوآوران 
پزشــکی آبادیس یک نفر تمام وقت و 2 نفر 
پاره وقــت، جذب نیرو کنیم و 2 دفتر کار در 
پارک علم و فناوری استان مرکزی برپا نمائیم .
امیدواریم مسئولین مربوطه در مسیر اخذ 
مجوز های الزم و دریافت تســهیالت  ما را 
همراهی نمایند تا بتوانیم هر چه سریع تر این 

محصول را روانه بازار کنیم .

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت کیان ژن کوثر و رئیس هیئت مدیره شرکت فناور نوآوران پزشکی آبادیس:

هدف از طراحی و تولید محصول، کمک به تشخیص زودهنگام سرطان سینه در بانوان
افزایش آگاهی زنان جامعه و کاهش آمار مرگ و میر ناشی از آن می باشد

مدیرکل بهزیســتی استان 
مرکزی گفــت: 6۰۰ زن در این 
استان پشــت نوبت بهره مندی 
از خدمات بیمه زنان سرپرست 
خانوار هستند. زهرا امینی افزود: 
بیمه تامین اجتماعی  از سال 9۰ 
آغاز شــد و یک هــزار و ۱2۰ 
نفر از زنان و دختران سرپرست 
خانوار شــهری بیمه شــده اند 

وتعدادی از زنان سرپرست خانوار به دالیلی بیمعه آنها قطع شده 
ودرحال حاضر آخرین آمار 992 نفر هستند که سرانه بیمه برای 
آنها پرداخت می شــود. وی اظهار داشت: اکنون ۷2۴ زن و دختر 

سرپرست خانوار ساکن در روستاهای استان مرکزی تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی زنان و دختران روستایی وعشایری هستند.  
مدیرکل بهزیستی اســتان مرکزی گفت: در بیمه  زنان سرپرست 
خانوار که در شهر سکونت دارند ۳۳ درصد حق بیمه از اعتبارات 
ســازمان و مابقی از محل هدفمندی یارانه ها و ســازمان  تامین 
اجتماعی پرداخت می شــود. وی اظهار داشت: بر اساس قوانین، 
بیمه شــدگان در زمان بازنشســتگی باید حداقل ۵۵ سال سن و 
سابقه ی ۱۰سال پرداخت حق بیمه را دارا باشند. مدیرکل بهزیستی 
استان مرکزی گفت: در بخش زنان سرپرست خانوار ساکن روستا 
به طور کامل حق بیمه از سوی سازمان بهزیستی کشور پداخت 
می شــود. همچنین 6۵ هزار توانجو در استان مرکزی از خدمات 

بهزیستی استفاده می کنند.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزي گفت: کارشناسان 
و بازرســان اتاق اصناف در این ایام به طور آماده باش 
پذیراي انتقادات و شــکایت هاي مردمي هستند و بیش 
از یکصد نفر در ســطح اســتان به طور محســوس و 

نامحسوس در این ایام مشغول فعالیت می باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني اتاق اصناف ایران؛ 
جمشــید زند رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان مرکزي، 
در گفتگو با دیار آفتاب؛ در خصوص آخرین وضعیت 
نظارت بر بازار افزود: هرساله به مناسبت برخي از ایامي 
که فروش باالتر برخي از کاالهاي اساســي را داریم و 
انگیزه خرید مردم باال اســت اتاق اصناف در این راستا 
طرح هاي ویژه اي در دستور کار دارد که یکي از این ایام 
شب یلدا و... است. وي افزود: همه ساله در مناسبت های 
مختلف طرح هاي ویژه اتاق اصناف در دستور کار قرار 
مي گیرد که امســال این طــرح از هفدهم آذر ماه تا دو 
روز بعد از شــب یلدا ادامه پیدا مي کند و طي دو هفته 
برنامه هاي ویژه اي در این راســتا داریم. زند بیان کرد: 
کارشناســان و بازرسان اتاق اصناف در این ایام به طور 
آماده باش پذیراي انتقادات و شکایت هاي مردمي هستند 
و بیش از یکصد نفر در ســطح استان به طور محسوس 
و نامحســوس در این ایام مشغول فعالیت هستند. زند 
ادامه داد: در این ایام کمتر مواردي از گران فروشــي را 
شاهد هستیم و بیشتر گراني کاالها مردم را رنج مي دهد 
و امیدواریــم این ایام مردم بتوانند لحظات خوبي را در 
کنار خانواده هایشــان سپري کنند و ما هم وظایف خود 
را به درســتي در راستاي نظارت انجام خواهیم داد.وي 

اضافه کرد: هیچ گونــه کمبودي در خصوص کاالها و 
اقالم اساسي و غیر اساسي تا پایان سال در سطح استان 
و کشــور وجود ندارد و خوشبختانه کاال با کیفیت هاي 
مختلف در ســطح استان و کشــور وجود دارد. رئیس 
اتاق اصناف مرکز اســتان مرکزي گفت: خبر خوبي که 
مي توانیم در خصوص مرغ بگوئیم خوشبختانه مرغ در 
سطح استان مرکزي هم اکنون زیر قیمت مصوب دولت 
در حال فروش اســت و امروز تا 2۷ هزار تومان هم در 
فروشــگاه ها فروش رفته و این در شرایطي انجام شده 

که قیمت اعالم شده ۳۱ هزار تومان بوده است.
وي خاطر نشان کرد: همچنین مرغ منجمد به اندازه 
کافي کیلویي 2۰ هزار تومان در سطح استان وجود دارد 
و مــرغ گرم هــم حداکثر با قیمت 29 هــزار تومان به 

فروش مي رسد و زیر قیمت مصوب دولت است.

امان محمد کمالی مدیرکل هواشناســی استان در 
تشــریح وضعیت آب و هوایی اســتان مرکزی در پاییز 
ســال زراعی ۱۴۰۰-۱۳99 گفت: در پاییز سال زراعی 
۱۴۰۰-۱۳99 متوسط بارش استان مرکزی 92 میلی متر 
گزارش شده که نسبت به بلند مدت حاکی از افزایش ۱۳ 
درصدی می باشد.  کمالی اظهار داشت: بارش هاي سال 
زارعی اخیر تا پایان آذر ماه نسبت به بارش سال زراعی 
گذشــته ۱۴ درصد کمتر بوده است.  به گزارش روابط 
عمومی اداره کل هواشناسی استان مرکزی، کمالی افزود: 
ایستگاه هواشناسی شهرستان شازند با ۴/۱۷۰ میلی متر 
بیشترین و ایستگاه هواشناسی شهرستان دلیجان با 6/۴۰ 
میلی متر کمترین بارش دریافتی را در اســتان ثبت کرده 

است.
وی در پایان خاطر نشان ساخت: در ایستگاه های 
هواشناسی استان مرکزی در مهرماه بارشی ثبت نشده و 
در آبان ماه میزان متوسط بارش استان ۵/۵۰ میلی متر بوده 
است که در مقایسه با بلندمدت آبان ماه حاکی از افزایش 

2/۱6 میلی متری بارش می باشد.  همچنین میزان متوسط 
بارش آذر ماه استان نیز با ۵/۴۱ میلی متر حاکی از افزایش 

8/۴ میلی متری بارش نسبت به بلندمدت می باشد.

حجت االسالم و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی 
رئیس کل دادگســتری اســتان مرکزی در نشست صمیمی 
با مدیران اداری و جمعی از کارکنان اداری این دادگســتری 
با اشــاره به اینکه نیروهای انسانی مخلص، خدوم و کارآمد 
دستگاه قضا مهمترین سرمایه این مجموعه محسوب می شوند، 
اظهار داشت: اعتقاد دارم که حفظ و ارتقاء سالمت منابع انسانی 
بی تردید می تواند قوه قضاییه را در نیل به اهداف متعالی خود 
کــه همان اجرای عدالت واقعی و رضایتمندی مردم اســت 
رهنمون ســازد. وی افزود: تکریم ارباب رجوع همواره باید 
مد نظر قضات و کارکنان دادگستری باشد؛ چرا که فردی که 
به محاکم و دادسراها مراجعه می نماید. در واقع دادگستری را 
آخرین ملجأ و مأمن خود می داند و احترام به او و گره گشایی 
از مشکالت وی عالوه بر رضایتمندی حداکثری، اعتماد مردم 
را به نظام مقدس جمهوری اسالمی افزایش می دهد. رئیس 
کل دادگســتری استان مرکزی تصریح کرد: دغدغه معیشتی 
همکاران همیشــه نگرانی اصلی بنده بوده و شخصاً برای به 
نتیجه رســیدن بحث افزایش حقوق از طریق تصویب طرح 
فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه در مجلس و ارتقاء نرخ 
بهروری همکاران از هیچگونه مکاتبه و مذاکره با نمایندگان 
محترم مجلس و مسئولین محترم قوه دریغ نکرده و تا حصول 

امر این کار را پیگیری خواهم کرد. البته در صدر ریاست معظم 
قوه قضائیه بسیار دغدغه مند می باشند و در این زمینه دستورات 
موکد صادر فرموده اند. وی تأکید کرد: از شما می خواهم که 
تمامی پیشنهادات و نظرات خود را به صورت مکتوب به من 
ارائه دهید تا با همفکری و همدلی بهتر بتوانیم در اسرع وقت 
مشکالتی همچون مسائل معیشتی، افزایش حقوق و بهره وری 
و نبود تعاونی های مسکن و مصرفی که با وضعیت اقتصادی 
همکاران همخوانی بیشتری دارد را رفع نمائیم.  در این دیدار 
۳ ساعته برخی از مدیران و کارکنان اداری به بیان نقطه نظرات، 
مسائل و راهکارهای افزایش کیفیت وضعیت کاری و رفاهی 
پرداختند و چالش ها و مشــکالت اداری و مالی خود را در 

حضور رئیس کل دادگستری استان مرکزی مطرح کردند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی:
تکریم ارباب رجوع همواره باید مد نظر قضات و کارکنان دادگستری باشد

مدیرکل هواشناسی:

افزایش ۱3 درصدی بارش استان مرکزی در پاییز ۱400

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزي: 

هیچ گونه کمبودي در کاالهاي اساسي تا پایان سال نداریم
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:

600 زن سرپرست خانوار در پشت نوبت بیمه تأمین اجتماعی زنان هستند

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: فصل 
زمستان براي حیات وحش فصل پرخطري است و ضرورت دارد، مراقبت 
بیشــتري در این فصل از حیات وحش صورت گیرد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، مهدی مصطفوی 
گفت: در فصل های ســرد ســال بارش برف و برودت شدید هوا باعث 
می شود بسیاری از حیوانات و پرندگان، به طور موقت از زیستگاه های خود 
در طبیعت فاصله بگیرند و به حومه شهرها و روستاها پناه آورند. وی افزود:  
بنابراین، همکاری تمامی مردم و جوامع محلی را می طلبد که با مراقبت و 
همکاری تالش کنند که در این فصل از حیات وحش حفاظت و حراست 
شود و از شــکار و زنده گیری حیوانات و پرندگانی که به علت سرما و 

گرسنگی به حاشیه  شهرها و روستاها پناه می آورند، خودداری کنند. مهدی 
حسینی مصطفوی تأکید کرد: حیات وحش و گونه های جانوری جزئی از 
نیازهای ضروری انسانها است و حفظ حیات وحش عالوه بر آنکه نمادی 
از مدنیت و توسعه یافتگی فکری انسان ها است، دارای ارزش اخالقی یعنی 
احترام گذاشتن به حیات تمام موجودات و آفریده های خدای متعال است. 
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در ادامه  با اشاره 
به اینکه  برنامه رصد و پایش مستمر تاالب میقان به منظورکنترل و مهار 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان درمحدوده تاالب با امکانات در دسترس در 
حال اجراست، به مردم توصیه کرد: در صورتی که با الشه پرنده  یا پرنده 

بیمار مواجه شدند، از دست زدن به آن جدا خودداری کنند.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی تأکید کرد:

حفاظت از حیات وحش در فصل سرما ضرورت دارد

ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان در معابر و اماکن عمومی یا توهین به آن ها با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، قابل مجازات می باشد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه



5  شنبه  11 دی ماه  1400

سال شانزدهم  8 صفحه
اخبار

فرهنگ

مدیرعامل شرکت فناور آینده سازان هزاره آراد در 
گفتگو با خبرنگار هفته نامه سراسری صبح امید با اشاره به 
سوابق کاری خود اظهار داشت: اینجانب متولد سال 1375 
شهرســتان اراک می باشم. با توجه به اینکه پدر بزرگوارم 
نظامی بودنــد و در کنار آن نیز در صنف خیاطی فعالیت 
داشتند، بنده نیز به پشتوانه ایشان از دوران کودکی در کنار 
پــدرم فعالیت می کردم، امــا کار الکترونیک را از مقطع 
پنجم ابتدایی شروع کردم و در سال های متمادی تاکنون 
11 مورد ثبت اختراع داشته ام و در جشنواره خوارزمی سال  
92 رتبه پنجم کشــوری را از آن خود کردم و بیش از 10 
سال است که با مجموعه های مختلف در زمینه های برق 
الکترونیک و مخابرات مشغول به همکاری هستم . مهندس 
محسن رســولی مخترع اســتان مرکزی، ثبت شرکت را 
یادآور شد و افزود: شرکت آینده سازان هزاره آراد در سال 
1398 با شــماره 15117 به ثبت رسیده و در سال 1399 به 
عنوان واحد فناور وارد پارک علم و فناوری استان مرکزی 
شــد.  وی به معرفی دســتگاه های اختراع شده پرداخت 
و گفت: قبل از تأســیس شــرکت با اقدامات انجام شده 
توانستم بحمداهلل چند پروژه را عملیاتی کنم که می توان 
به دستگاه پاشور اتوماتیک، دستگاه میلگرد خم کن سه 
خم، دســتگاه کیت کاهنده مصرف المپ های شــهری 
که در زمان خود به عنوان المپ هوشــمند به ثبت رسید، 
دستگاه ضدعفونی کننده سرویس های بهداشتی، بخاری 
گازی با بازده باالی 80 درصد، جانپناه  مترو، سیستم امنیتی 
فرادید، اسپری فلفل با بُرد بلند، همچنین برای اولین بار در 
دنیا موفق به طراحی و ساخت فیلتر ماسک NBC چندبار 
مصرف شدم که این طرح بعث صرفه جویی بسیار باالیی 
در هزینه های سالیانه تامین این تجهیز برای یگان های بهر 
بردار به وجود می آورد، اشــاره کرد. طرح فیلتر ماسک 
NBC چند بــار مصرف به عنوان طــرح صنعتی به ثبت 
رسید و آخرین پروژه ای بوده است که در قالب همکاری 
شــرکت با یک مجموعــه نظامی صــورت پذیرفت. در 
حال حاضر نیز در حال توســعه و ساخت یک مدل رادار 
FMCW  می باشیم که این دستگاه قابلیت تنظیم فرکانس 
از 20 تا 2500 مگاهرتز را داراســت. الزم به توضیح است 
کــه 4 مورد از اختراعات، تجاری ســازی شــده و مابقی 
اختراعات به سفارش سازمان های مربوطه طراحی و نمونه 
سازی شده اســت.  مدیرعامل شرکت فناور آینده سازان 
هزاره آراد اظهار کرد: در حال حاضر بر روی 4 محصول 
متمرکز شدیم که 3 محصول سفارش سازمان هایی است 
که از دیرباز تاکنون با آنان همکاری داریم و بعنوان یک 
محصــول عمومی بر روی پــروژه کیت کاهنده مصرفی 
المپ های شهری که از جدیدترین پروژه های این شرکت 
محسوب می شود، در حال کار و توسعه هستیم که کاربرد 
ایــن محصول در رابطــه با کاهش مصــرف المپ های 
شهری، برای شــرکت های توزیع نیروی برق استان های 
کشور اســت. اگر این محصول در شبکه روشنایی مورد 
استفاده در استان قرار بگیرد، با کاهش مصرف انرژی قابل 

توجهی روبرو خواهیم شد و می توان با اجرای این پروژه 
روزانه تا 270 مگاوات ســاعت که دو برابر ناترازی حوزه 
تولید و مصرف انرژی برق استان است، صرفه جویی کنیم. 
مهندس رســولی در بخش دیگری از ســخنان خود نبود 
نیروی کار متخصص را یکی از دغدغه های تولید دانست 
و افزود: در حال حاضر رشته های حوزه مخابرات در سطح 
تحصیالت تکمیلی در دانشگاه های استان ارائه نمی شود 
و از همیــن رو خروجی فارغ و التحصیل در این مقاطع و 
رشته ها نداریم. و فارغ التحصیالن مقاطع پایین تر هم که 
خروجی دانشگاه ها هستند، عمدتاً فاقد توانایی های فنی و 
گاهاً اخالق کار تیمی و همکاری هستند. ما عالوه بر تأمین 
نیروی انسانی در خصوص تأمین قطعات، دغدغه داریم که 
عمدتاً به دلیل نیاز ما به استفاده از قطعاتی است که در حوزه 
نظامی استفاده می شوند، اما با این وجود به واسطه ابتکاراتی 
که در این ســال ها آموختیــم امکان تامین این قطعات را 
هم اکنون به دســت آورده ایم، از این رو، شــرکت فناور 
آینده سازان هزاره آراد به سهم خود توانسته برای 6 نفر در 
بخش های مختلف، شغل پایدار ایجاد نماید. مخترع استان 
مرکزی مستقر در پارک علم و فناوری با بیان اینکه توسعه 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه انرژی باید به جدیت 
پیگیری شود، گفت: حوزه مدیریت و صرفه جویی برق 
و انرژی در اقتصاد کشــور یکی از موضوعاتی است که 
رهبر معظم انقالب اسالمی در سیاست های کالن اقتصاد 
مقاومتی به آن پرداختــه و این مهم نیز در معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری مورد پیگیــری قرار گرفته 
است. اما انتظار بنده به عنوان یک جوان تحصیل کرده و 
تولیدکننده تجهیزات خاص و عام از مسئولین کشوری و 
استانی این است که به توانایی های جوانان با استعداد و نخبه 
استان توجه ویژه داشته باشند و به این باور برسند که جوانان 
می توانند در شکوفایی اقتصاد دانش بنیان نقش به سزایی 
ایفاء کنند. بنابراین، تنها راه برون رفت از مشکالت فعلی 

کشور، تکیه بر دانش و استفاده و بهره مندی از دانش بومی 
است.  برای مثال کشور پادشاهی عربستان السعودی بیش از 
هزار میلیارد دالر فقط در صندوق توسعه ملی کشور خود 
موجود دارد و این کشور سومین دارنده منابع نفتی دنیاست 
و بزرگترین شــرکت دنیا )آرامکو( در این کشــور قرار 
گرفته اســت اما با این وجود در عرصه جهانی این کشور 
صرفاً در اتحادیه  کشورهای G20 حضور دارد که آن هم 
به واسطه حجم بزرگ اقتصادی است که برخوردار است، 
وگرنه این کشور به هیچ عنوان توسعه یافته نیست و با هیچ 
یک از پارامتر های توسعه یافتگی، کشور توسعه یافته ایی 
محسوب نمی شود. در حالی که کشور عزیزمان ایران نیز 
با داشتن ذخایر معدنی ارزشمند و... می تواند با توسعه های 
مرتبط به دانش و نخبه پروری در عرصه جهانی حرف های 

زیادی برای گفتن داشته باشد.
وی در پایان گفت: الزم می دانم از تریبون صبح امید 
از همه مســئولین و عزیزانی که تا به امروز ما را در پیشبرد 
اهداف شــرکت یاری و حمایت کردند، تقدیر و تشکر 

کنم.

سوپرشارژهای سید و رضایی شهرستان اراک به همت 
آقایان مصطفی و مجتبی رضایی از جمله واحدهای صنفی 
خاص هســتند که به طور تخصصی در فروش و تعمیر انواع 
سوپرشارژ خودروهای صنعت حمل و نقل جاده ای، معدنی، 
راهسازی، اعم از کامیون، مینی بوس، اتوبوس، سواری و سایر 
ماشین آالت سنگین معدنی و راهسازی خدمات بالقوه ارائه 
می دهند. خبرنگار ما با مدیر سوپرشــارژ سید واقع در میدان 
بسیج )سردشــت( گفتگویی ترتیب داده است که در ادامه 
از نظرتان می گذرد.  مجتبی رضایی مدیر سوپرشــارژ سید 
در گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشــاره به ســوابق کاری 
خود اظهار داشت: اینجانب متولد سال 1361 شهرستان ازنا، 
فارغ التحصیل دانشگاه آزاد بروجرد سال 1391 می باشم که به 
اتفاق برادرم جناب آقای مصطفی رضایی حدود 15 سال در 
حرفه توربوشارژ مشغول به کار هستیم. از سال 1394 ساکن 
شهرستان اراک شــدیم و اکنون دارای دو شعبه سوپرشارژ 
هستیم که سوپرشارژ سید در اراک، میدان بسیج )سردشت(، 
روبری دانشگاه اراک، جنب شرکت دانه چین و سوپرشارژ 
رضایی در کیلومتر 12 اراک- قم، کنار روستای معصومیه، 
جنب کنارگذر، واقع شده است. وی بیان داشت: حدود یک 
سال است نمایندگی انحصاری فروش محصوالت شرکت 
Master Power را در اســتان های مرکــزی و لرســتان 
 holset، garrett، عهده دار هستیم و با دیگر برندها مانند
Schwartz، borogarner و برندهــای متفرقه دیگری 
مثل محصوالت شرکت استیکا، نیو پاور، گلدن پاور، سوئیت 
پاور، ایــدی پی پاور و محصوالت جدیدی کــه وارد بازار 
شدند مثل شرکت ژرون و... کار می کنیم. متأسفانه این نوع 
محصوالت در کشور تولید نمی شود و عمدتاً وارداتی هستند. 
از آنجایی که حــدود 2 دهه در این صنف حضور فیزیکی 
داریــم، تمامی راننــدگان صنعت حمل و نقل اســتان های 

مجاور با کار ما آشــنا هســتند و روزانه به تعــداد زیادی از 
خودروهای سبک و سنگین، خدمات باز و بسته کردن، تعمیر 
و فروش سوپرشارژ آن ها را انجام می دهیم. شرایط اقتصادی 
کشور به سمت و سویی هدایت شده که عموم رانندگان به 
خاطر کاهش هزینه ها به این بخش از قطعه خودرو توجهی 
ندارنــد و قطعاتی که عیــب پیدا می کنند، معمــوالً تعمیر 
می شوند. مدیر سوپرشارژهای سید و رضایی در پاسخ به این 
سؤال که در کدام استان ها خدمات ارائه می دهیم، اذعان کرد: 
دو فروشگاه ما در اراک مستقر می باشد، اما خدمات رسانی 
ما در سراســر کشور است؛ از استان خوزستان گرفته تا یزد، 
از تهــران گرفته تا ارومیه و داز شــمال کشــور تا جنوب و 
غرب و شــرق، خدمات رسانی می کنیم. یکی از مزیت های 
سوپرشــارژهای ســید و رضایی، عالوه بــر اینکه تخصص 
و تجربــه داریم، در کمترین و ســریع ترین زمان ممکن و با 
نازل ترین قیمت، مرغوب ترین محصول را در اختیار ناوگان 
حمــل و نقل جاده ای قرار می دهیــم. همچنین با بانک مهر 
اقتصاد شعبه ســنجان اراک وارد مذاکره شدیم و تفاهم نامه 
امضاء کردیم تا رانندگان محترم بتوانند برای تأمین قطعات 
توربوشارژ، تسهیالت 4 ماهه یا 6 ماهه با بازپرداخت 4 درصد 
دریافت کنند. این مهم یکی از افتخارات سوپرشارژهای سید 
و رضایی اســت که معموالً هیچکدام از همکاران در سطح 
کشــور چنین امتیازی برای قشر زحمتکش رانندگان درنظر 

نمی گیرند. رضایی اطالع رسانی توانمندی مجموعه های خود 
را اینگونــه بیان کرد و افزود: برای اینکه بخش قابل توجهی 
از رانندگان از این مزایا و قابلیت های موجود سوپرشارژهای 
سید و رضایی بهره مند شوند، در پایانه حمل و نقل بندرعباس، 
بیلبورد داریم و روزانه تلویزیون تبلیغاتی آن مکان، تبلیغات 
مــا را معرفی می کند. در کنار آن نیــز در محور اراک - قم 
3 بیلبــورد نصــب و توانمندی هــای ایــن دو واحد صنفی 
بــه رانندگان معرفی می شــود. با توجه بــه اینکه به کیفیت 
کار اهمیــت می دهیم و تعمیرات و باز و بســته کردن انواع 
سوپرشــارژها با دقت انجام می دهیم و رضایت رانندگان را 
جلب می نمائیم، به طور میانگین، صنعت حمل و نقل جاده ای 
اســتان مرکزی به خوزستان و... از هر 10 خودروی سنگین، 
حداقل 6 الــی 7 مورد به این دو واحد مراجعه می کنند. اگر 
بستری فراهم شود، در کنار این خدمات رسانی، ماشین آالت 
راهسازی، معدنی و خودروهای سبک و سنگین دستگاه های 
دولتی و شرکت های خصوصی به این دو مجموعه مراجعه 
نمایند، حجم قابل قبولــی از خدمات ما به آنان ارائه خواهد 
شــد. بنابراین از طریق هفته نامه سراســری صبح امید اعالم 
می داریم، سوپرشــارژهای سید و رضایی آماده عقد قرارداد 
با تمامی دســتگاه های دولتی و خصوصی اســتان مرکزی و 
استان های همجوار اســت.  وی افزود: به طور میانگین برای 
هر توربو تعداد زیادی قطعه استفاده شده است که بستگی به 
نوع توربوشــارژ دارد. نکته قابل توجه اینکه ما توانایی تولید 
ایــن محصــو.ل را در ایران داریم و می توانیــم با تولید انبوه 
توربوشــارژها مانع خروج ارز شویم؛ به شرط آنکه با فراهم 
کردن زیرساخت ها و تأمین منابع مالی از ما همه جانبه حمایت 
شود. بنده به اتفاق برادرم با تحصیالت عالی دانشگاهی سالیان 
سال اســت که در این صنف، حضور داریم و از پس تولید 

برمی آئیم. فقط حمایت دولت عملی شود.

مدیرعامل شرکت فناور آینده سازان هزاره آراد مطرح کرد:

توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان در حوزه انرژی
و مدیریرت مصرف باید به جدیت پیگیری شود

مدیر سوپرشارژهای سید و رضایی مطرح کرد: 

سوپرشارژهای سید و رضایی آماده عقد قرارداد با تمامی دستگاه های 
دولتی و خصوصی استان مرکزی و استان های همجوار است

 arakturboo :تلفن: ۰9۱26۴6۰9۴6       پیج اینستاگرام

سوپرشارژ سید، واقع در اراک، میدان بسیج )سردشت(
روبری دانشگاه اراک، جنب شرکت دانه چین

سوپرشارژ رضایی، واقع در کیلومتر ۱2 اراک
قم، کنار روستای معصومیه، جنب کنارگذر
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»امــر به معــروف و نهی از 
منکــر« از جایگاه بســیار بزرگ 
و ویژه ای در اســالم برخوردار 
اســت؛ فقــدان علــم و آگاهی 
به جایــگاه عظیم، کــم نظیر و 
تأثیرگذار امــر به معروف و نهی 
از منکــر باعث بــی توجهی به 
واجبات  بزرگترین  از  واجب  دو 
الهــی و محــروم شــدن جامعه 

از بزرگترین اصالح گر و راهکار ضّد فســاد، شــده است؛ 
واقعیت تلخ و ناگوار این است که در زمان کنونی کم نیستند 
افرادی که در جامعه ی ما از نقش و جایگاه امر به معروف 
و نهی از منکر و تأکید فراوان قرآن و روایات اهل بیت ) ع 
( نسبت به لزوم و شیوع آن در جامعه جاهل و بی اّطالعند.

جایگاهی که اگر در عظمت آن نبود مگر این جمله ی 
امام باقر)ع( که » بَِها تَُقاُم الَْفَرائُِض « )تمام واجبات به واسطه 
این دو فریضه بر پا می شود( برای اثبات عظمت و کم نظیر 

بودن آن در میان تمام واجبات الهی کافی بود.
پس باید قاطعانه بگوییم : اگر می خواهیم روح ارتباط 
با خداوند - که ســمبل آن نماز اســت - در جامعه تقویت 
شــود، باید امر به معروف و نهی از منکر را تقویت کنیم  ؛ 
اگر می خواهیــم توجه به فقرا )زکات( زیاد شــود و آنها 
در شــعله های فقر به فراموشی ســپرده نشوند، باید امر به 
معروف و نهی از منکــر را تقویت کنیم  ؛ اگر می خواهیم 
روح غیرت و شــجاعت در آحاد جامعه ی اسالمی از بین 
نرود، بایــد امر به معروف و نهی از منکر را تقویت کنیم  ؛ 
اگــر می خواهیم اقتصاد مقاومتی که بهترین نســخه یا تنها 
نســخه ی نجات اقتصاد کشور است، به سامان برسد، باید 
امر به معــروف و نهی از منکر را تقویــت کنیم  ؛ اگر می 
خواهیم محیط زیســتمان هر روز با دستان خودمان از بین 
نرود و هر روز وضعمان وخیم تر از گذشته نشود، باید امر 
به معروف و نهی از منکر را تقویت کنیم  ؛ اگر می خواهیم 
مجالس دینی مان مانند مجالس سخنرانی، موعظه، نصیحت 
و امثال آنها خلوت نشود، باید امر به معروف و نهی از منکر 
را تقویت کنیم  ؛ اگر می خواهیم عزاداری های شعور بخش 
و شور آفرین ما باقی بمانند و از تحریف و انحراف مصون 
باشــند، باید امر به معروف و نهی از منکر را تقویت کنیم  ؛ 
اگر می خواهیم تهاجم فرهنگی یا همان تهاجم نرم دشمن، 
موثر واقع نشود و از میدان این جنگ نیز، پیروزمندانه خارج 
شــویم، باید امر به معروف و نهی از منکر را تقویت کنیم  ؛ 
اگر می خواهیم رفتار مردم ما از شــهر نشینی به شهروندی 
ارتقاء یابد و طعم شیرین رعایت های خردمندانه همشهری 
هایمان را بچشــیم، باید امر به معــروف و نهی از منکر را 

تقویت کنیم

جایگاه امر به معروف و
نهی از منکر در اسالم :

تمامی پیامک های ارسالی از سامانه های قضایی فقط با سرشماره ADLIRAN می باشد و هرگز برای ارسال آن ها از شماره 
سیمکارت شخصی استفاده نمی شود. پیامک هایی که دارای لینک جهت پرداخت وجه باشند، جعلی و با هدف کالهبرداری است.                                                                                 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

دکتر مخلــص االئمه اســتاندار مرکزی 
در اولین نشست هم اندیشــی مدیران رسانه 
های اســتان که در محل اســتانداری برگزار 
شد، گفت: پاک دستی ، التزام عملی به والیت 
فقیه ، کارآمدی و روحیه جهادی و انقالبی از 
معیارهای انتخاب مدیران استان است . مخلص 
االئمه اســتاندار مرکزی اظهار کرد: انتصابات 
در دستگاه های اجرایی این استان چندوجهی 
و چندالیه اســت و در انتصابات شــتابزده یا 
احساسی برخورد نمی شود. استاندار مرکزی با 
بیان اینکه فاصله وضع موجود با وضع مطلوب  
موجب نارضایتی مردم شده است، گفت: برای 
رفع این مشکل مدیریت و برنامه ریزی مسئله 
محور در استان مرکزی مبنای عمل دستگاه های 
اجرایی خواهد بود و گفتمان مسئله محوی باید 
گفتمان غالب بر نظام اداری اســتان باشد. وی 

عنوان کرد: پیگیری مشکالت و معضالت استان 
مرکزی در چارچوب گفتمان مسئله محور در 
دستور کار است. مخلص االئمه گفت: دستگاه ها 
با کمبود منابع اعتباری و مالی مواجه هستند و 

نخبگان آگاه هســتند که اقتصاد کشور در چه 
وضعیتی از رشــد اقتصادی، بدهی، بهره وری، 
تورم و نــرخ ســرمایه گذاری تحویل دولت 
جدید شد. استاندار مرکزی در بخش دیگری 

از سخنانش ابراز کرد: رسانه های استان باید به 
عموم مسائل این استان نگاه کارشناسی داشته 
باشــند و از نگاه احساسی و سیاسی بپرهیزند 
و در افزایش آگاهی جامعه نقش آفرینی کنند. 

وی افــزود: رســانه ها باید نقد کارشناســی، 
منصفانه و بدور از تخریب  را ســرلوحه کار 
خود داشــته باشند و  اخالق   هم باید در همه 
جا از جمله سیاست، مدیریت و رسانه حاکم 
باشــد. مخلص االئمه با اشاره به اینکه مسایل 
استان باید با  آرمان گرایی واقع بینانه دنبال شود، 
تصریح کرد:  رسانه های این استان مطالبه گری 
از دستگاه های اجرایی را با جدیت دنبال کنند. 
اســتاندار مرکزی اضافه کرد: باید پذیرفت که 
شبکه های اجتماعی از بسیاری از رسانه ها پیش 
افتاده اند. در نخستین نشست استاندار مرکزی با 
مدیران رسانه، ۱۱۷ موضوع و مسأله یا آسیب 
بیان شد که بخش قابل توجهی از مسایل مطرح 
شده صنفی، بخشی در خصوص انتصابات در 
دستگاه های اجرایی و بخشی مربوط به مسایل 

کالن استان مرکزی یا کشور بود.

استاندار مرکزی در نخستین هم اندیشی با مدیران رسانه های استان مطرح کرد:
پیگیری مشکالت و معضالت استان مرکزی در چارچوب گفتمان مسئله محور در دستور کار است

سرپرســت ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان مرکــزی گفــت: 20 گــروه در این 
اســتان وظیفــه نظــارت و بازرســی از بازار 
مصــرف محصوالت کشــاورزی را برعهده 
دارنــد.  »علی صفری« در حاشــیه برگزاری 
مانور سراســری بازرســی و نظارت بر بازار 
محصوالت کشاورزی استان مرکزی افزود: 
ایــن گروه ها با همــکاری ســازمان صمت، 
بسیج اصناف، استانداری این استان، سازمان 
تعزیرات و ســپاه روح اهلل اســتان تشــکیل و 
وظیفه نظــارت و کنتــرل قیمت محصوالت 
کشــاورزی را برعهــده دارند. ایرنــا - وی 
ادامــه داد: قیمت محصوالت کشــاورزی و 
دامــی به خصوص گوشــت مرغ در اســتان 
مرکزی در شب یلدا به رغم کمبود امکانات 
با نظارت های انجام شــده از وضعیت مناسبی 
برخــوردار بود و کمبــودی در این زمینه در 
استان وجود نداشت. سرپرست سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان مرکزی خاطرنشان کرد: 
قیمت گوشــت مرغ بر اســاس مصوبه ستاد 
تنظیم بــازار 310 هزار ریال اعالم شــده که 
با جوجــه ریزی های انجام شــده در ماه های 
گذشته این محصول اکنون با قیمت 280 هزار 
ریال در سطح استان در بین مصرف کنندگان 

توزیع می شود. صفری افزود: اکنون مشکلی 
در زمینه تامین گوشت مرغ در استان مرکزی 
وجود نداشــته و با توجه به مــازاد تولید این 
محصــول در اســتان، 30 درصــد تولیدات 
به سایر اســتان های کشور ارســال می شود. 
وی از افزایــش 13 درصــدی جوجه ریزی 
در واحدهــای پرورش طیور اســتان مرکزی 
در ســال جاری خبرداد و گفــت: با توجه به 
جوجه ریزی های انجام شده مشکلی در زمینه 
تامیــن این محصول در 40 تــا 50 روز آینده 
در این اســتان وجود نداشــته و جوجه ریزی 
برای تامین گوشت مرغ شب عید مردم استان 
در دســتور کار قرار دارد. سرپرست سازمان 
جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: 
تامین میوه شب عید در راستای تنظیم بازار و 
کنترل قیمت ها در دســتور کار سازمان جهاد 
کشــاورزی قرار داشته و حضور این سازمان 
در تامیــن میوه شــب عید با هــدف کنترل و 
جلوگیری از افزایش قیمت انجام می شــود. 
صفری گفــت: در صورتی کــه قیمت میوه 
شــب عید در اســتان مرکزی بــرای مصرف 
کننده مناسب باشد سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان در این زمینه ورود نمــی کند. وی با 
یادآوری برگزاری مانور سراسری بازرسی و 

نظارت بر بازار محصوالت کشاورزی استان 
مرکــزی افزود: این مانور همزمان با سراســر 
کشور در این استان برگزار شده و 40 گروه 
وظیفه بازرسی و نظارت بر عمده فروشی ها و 
خرده فروشی ها را برعهده دارند.  سرپرست 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان مرکزی  
یــادآور شــد:با واگذاری حــوزه ی نظارت 

بــر تنظیم بازار به وزارت جهاد کشــاورزی، 
اکنون زنجیره تولید تــا مصرف محصوالت 
تحــت کنتــرل قــرار گرفته اســت. صفری 
گفــت: ایــن وزارتخانه با در اختیار داشــتن 
اطالعات 2 بخش تولید و عرضه و هماهنگی 
هرچه بیشــتر بین این بخش هــا، حمایت های 
الزم را از محصوالت کشــاورزی بر اســاس 

بازار مصــرف انجــام می دهــد. وی توزیع 
هوشــمند محصوالت کشــاورزی در استان 
مرکزی را از جمله برنامه های ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان عنوان کرد و افزود: این 
طرح در راستای توزیع هوشمند محصوالت 
کشــاورزی و کنترل بازار ایــن محصوالت 
انجام می شود. استان مرکزی به عنوان دومین 
قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب 
صنعت کشــور محسوب می شود و در زمینه 
تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخســت کشور را 
به خود اختصاص داده اســت. این اســتان با 
وجود صنعتی بودن در زمره 10 استان نخست 
کشور در بخش کشاورزی است که 90 هزار 
بهره بردار شــامل 20 درصد شــاغالن استان 
در این حوزه فعال هســتند. 670 هزار هکتار 
اراضی باغی و کشــاورزی در استان مرکزی 
وجود دارد که یک و 2 دهم درصد تولیدات 
کشــاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق 
ارسال می شود. استان مرکزی با تولید حدود 
54 هزار تن گوشت سفید، 53 هزار تن تولید 
گوشــت قرمز، 320 هزار تن شیر، حدود 41 
هزار تــن تولید تخــم مرغ از جایــگاه ویژه 
ای در بخش کشــاورزی و دامداری کشــور 

برخوردار است.

صفری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی در حاشیه برگزاری مانور سراسری بازرسی و نظارت بر بازار محصوالت کشاورزی استان مرکزی:

20گروه در استان مرکزی وظیفه نظارت بر بازار محصوالت کشاورزی را برعهده دارند
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تولید فرآورده های گوشتی )سوسیس و کالباس( 
در حضور مشتری با اســتفاده از مواد اولیه مرغوب 
برای نخستین بار در استان مرکزی خدمتی نوین است 
که فروشگاه ژامسیس برای جلب رضایت مشتریان 
در اراک ارائه می دهد. فروشــگاه ژامسیس به عنوان 
تولید کننده سوســیس و کالباس سالم در چهارمین 
قطب صنعتی کشور فعالیت دارد. پیشرفت روزافزون 
دانش از یک سو و ضرورت به روز رسانی واحدهای 
صنفی و صنعتی از سویی دیگر، مستلزم ارائه خدماتی 
نوبن و سرمایه گذاری در حوزه های نوبنیاد از طرف 
نیروهــای جوان تحصیلکرده اســت. کیفیت پایین 
برخی محصــوالت پروتئینی و عــدم اعتماد مردم 
نسبت به تولیدات صنعتی موجب روی آوردن آن ها 
به محصوالت پروتئینی خانگی شــده است. آقای 
محمدحسین سنایی پور مدیر فروشگاه  ژامسیس به 
منظور جلب اعتماد از دست رفته مصرف کنندگان 
این امــکان را برای خانواده ها فراهــم کرده که در 
محیطی بهداشتی تمامی مراحل آماده سازی و تولید 
فرآورده های گوشــتی را از نزدیک نظاره گر باشند. 
از این رو، خبرنگار هفته نامه سراسری صبح امید با 
این مدیر خوش فکر، گفتگویی ترتیب داده است که 
خالصه آن تقدیم شما خوانندگان گرامی می گردد: 
محمدحسین ســنایی پور مدیر فروشگاه  ژامسیس 
در گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشــاره به سوابق 
کاری خود اظهار داشت: اینجانب متولد سال ۱۳۷2 
شهرســتان اراک، فارغ التحصیل کارشناســی ارشد 
روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی می باشم. 
عالقه شخصی بنده به کارآفرینی موجب شد در زمینه 
تولید فرآورده های گوشتی )سوسیس و کالباس( در 

حضور مشتری، سرمایه گذاری نمایم.
وی در پاسخ به این سؤال که ایده تولید سوسیس 
و کالباس در حضور مشــتری را از کجا فراگرفتید، 
تشریح کرد: این ایده از سال 9۵ به ذهنم خطور کرد. 
در آن زمان هنوز صنف تولید فرآورده های گوشتی در 
غالب فروشگاهی رواج نداشت و دستگاه های الزم 
برای تولید این فرآورده ها در ابعاد کوچک، در داخل 
کشور تولید نمی شد. از طرفی سرمایه گذاری در این 
حوزه با توجه به قیمت باالی دستگاه های وارداتی 
توجیه اقتصادی نداشت. لذا زمانی که در سال 98 با 
شرکت ایرانی تولیدکننده دستگاه های فوق در اصفهان 
آشنا شــدم، تصمیم گرفتم پروژه مذکور را عملیاتی 
کرده و با سرمایه ای بالغ بر پانصد میلیون تومان اقدام 
به راه اندازی ژامســیس کنم. وی ادامه داد: ناشناخته 
بودن این صنف برای مصرف کنندگان از ســویی و 
اعتماد سلب شــده آنان در اثر تولید محصوالت بی 
کیفیت صنعتی از سویی دیگر، اقناع مشتریان را سخت 
می کرد؛ اما خدا را شاکریم که بعد از گذشت دو سال 
از راه اندازی مجموعه ژامسیس، اکنون مفتخریم که 
نظر طیف وسیعی از مصرف کنندگان را جلب کرده و 

پاسخگوی ذائقه های مختلف مشتریان باشیم. 
سنایی پور بیان داشت: ما برای تولید محصوالت 
با کیفیت و مطابق ســلیقه مصرف کنندگان همواره 
تالش کرده ایم از دانــش متخصصین این صنعت 
اســتفاده کنیم، لذا طی مشــاوره های متعددی که با 
مدیران تولید کارخانجات مختلــف فرآورده های 
گوشتی داشــتیم در حال حاضر محصوالت متنوع 

سوسیس، کالباس و همبرگر را با استفاده از گوشت 
گوساله، بره، بوقلمون و مرغ تولید می کنیم. در تولید 

این محصوالت از گوشت کشتار روز استفاده می شود 
و تمامی مراحل چربی گیری و پوست گیری و آماده 

سازی گوشــت و پر کردن و پخت آن ها در سالن 
شیشه ای در حضور دیدگان مصرف کنندگان انجام 

می شود. مدیر فروشگاه  ژامسیس، مساحت مجموعه 
تولیدی و فروشگاهی را بیان کرد و افزود: این واحد 
صنفی در اراک، میدان شریعتی، ما بین خیابان شهدای 
شبان و بازجو در مساحتی حدود ۱۰۰ متر مربع شامل 
سالن تولید، بخش فروش و انبار واقع شده است. با 
نهادینه شدن نام تجاری ژامسیس، قابلیت آن را داریم 
در دیگر شهرهای استان، شعبه های این فروشگاه را 
راه اندازی کنیم.محمد حسین سنایی پور اولین و تنها 
تولیدکننده سوســیس و کالباس در حضور مشتری 
در استان مرکزی در خصوص اخذ مجوزهای الزم 
گفت: پروانه کسب این واحد صنفی از اتحادیه صنف 
اغذیه فروشان شهرستان اراک اخذ شده است. قابل 
ذکر اســت فروشگاه ژامســیس تحت نظارت اداره 
بهداشت شهرســتان اراک می باشد و دارای محیطی 
کاماًل بهداشتی است  و با شــعار »سالمت تولید را 
نظاره گر باشــید« از تمامی مــردم دعوت به حضور 
در مجموعه و مشــاهده صفر تا صد مراحل تولید و 
اســتفاده از محصوالت خود می نماید. وی درباره 

تجهیزات موجود در کارگاه و مراحل تولید سوسیس 
و کالباس افزود: بنده سعی کردم در راستای حمایت 
از تولید ملی گام بردارم. به همین خاطر تمامی دستگاه 
های خــط تولید خــود را از تولیدکنندگان داخلی 
تامین کردم. مواد اولیه مورد اســتفاده در سوسیس و 
کالباس شامل گوشت، روغن، آب، سبزیجات، تخم 
مرغ، ادویه جات و بافت دهنده های طبیعی همچون 
نشاسته و آرد گندم و شیرخشک پس از وزن کشی 
مطابق با فرموالســیون محصول در دستگاهی به نام 
کاتر با یکدیگر ترکیب شــده و خمیری یکنواخت 
به دســت می آید. سپس این خمیر در پوشش های 
مخصوص سوســیس و کالباس پر شده و در دمای 
8۰ درجه ســانتیگراد به مدت 2 تا ۵ ساعت بسته به 
نوع محصول تولیدی پخته شده و پس از خنک شدن 
نهایی در فروشگاه عرضه می گردد. مدیر فروشگاه 
ژامسیس، اولین و تنها تولیدکننده سوسیس و کالباس 
در حضور مشتری در استان مرکزی، نوسان نرخ ارز را 
آزاردهنده دانست و افزود: مهمترین مسأله ای که توان 
ذهنی تولیدکنندگان را می گیرد، افزایش افسارگسیخته 
قیمت مواد اولیه است که متأسفانه از زمان بازگشایی 
فروشگاه تا به امروز همواره به عنوان عامل مخل نقش 
آفرینی کرده اســت. ما برای تولید انواع سوسیس و 
کالباس از ۴۰ نوع ماده اولیه استفاده می کنیم که بخش 

عمده این اقالم وارداتی هستند.
وی با اشــاره بــه ظرفیت تولید فروشــگاه و 
اشتغال زایی مجموعه ابراز داشت: در حال حاضر با ۵ 
نفر نیروی انسانی ظرفیت تولید 2۰۰ کیلو محصول را 
به صورت روزانه داریم و در صورت بزرگ تر کردن 
فضای تولیــد، عالوه بر افزایش حجم تولید روزانه، 
امکان اشــتغال زایی بیشتری خواهیم داشت. کیفیت 
محصوالت تولیدی فروشــگاه باعث شده از استان 
های اطراف همچون خرم آبــاد، همدان، قم، تهران، 

کرمانشاه و... مشتریانی داشته باشیم.  
وی افزود: در صورت اخذ گواهی سیب سالمت 
از معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی و 
عالمت اســتاندارد از اداره کل اســتاندارد، عالوه بر 
خرده  فروشــی قابلیــت آن را داریم که محصوالت 

تولیدی خود را در سایر فروشگاه ها عرضه نمائیم. 
مدیر فروشگاه   ژامسیس، در بخش دیگری از 
ســخنان خود به مجموعه تولیدی دیگری که تحت 
مدیریت وی اســت، اشــاره کرد و افــزود: بنده در 
ســال 9۵ فروشگاه تولیدی دیگری با نام سالمتکده 
احــداث کردم که در زمینه تولید روغن های گیاهی 
و ارده و کره های گیاهی فعال اســت. سالمتکده در 
مساحتی حدود 6۰ متر مربع شامل فروشگاه و انبار 
در اراک، بلوار قدس، خیایان آتش نشــان، روبروی 
اداره کل اوقاف استان مرکزی دائر می باشد. در این 
فروشــگاه بیش از ۴۰ نوع روغن گیاهی خوراکی، 
دارویی و آرایشــی و انواع کره هــای گیاهی و ارده 
کنجد با باالترین کیفیت در حضور دیدگان مشتریان 
به صــورت روزانه تولید و عرضه می گردد.  وی در 
پایان ضمن تشکر از فرصتی که هفته نامه صبح امید 
در اختیارش قرار داد ابراز کرد: امید است دستگاه های 
دولتی با حمایت از افراد کارآفرین و خوش فکر، زمینه 
را برای راه اندازی اصنافی از این قبیل فراهم کنند تا 

عالوه بر اشتغال زایی، شاهد ارتقاء شهر اراک باشیم.

مدیر فروشگاه ژامسیس اولین و تنها تولیدکننده سوسیس و کالباس در حضور مشتری استان مرکزی در گفتگو با صبح امید:

شفافیت تولید و کیفیت محصوالت
راز موفقیت مجموعه تولید سوسیس و کالباس در حضور مشتری ژامسیس

برای آشنایی بیشتر با ژامسیس می توانید به صفحه رسمی اینستاگرام مجموعه
به آدرس jamsiis مراجعه و یا با شماره 09185268254 تماس بگیرید

شرکت فناور توسعه دانش رایا پارس با مدیریت آقایان 
مجید مهاجری مدیرعامل و پوریا قاسمی رئیس هیئت مدیره 
اداره می شود. محصول اصلی شرکت پلتفرم آموزشی لیموناد 
به آدرس:www.limoonad.com  و یکی از واحدهای 
مســتقر در پارک علم و فناوری استان مرکزی می باشد که 
توانسته در حوزه آموزشی در زمینه برنامه نویسی، نرم افزارهای 
مهندسی، زبان های خارجی، بازاریابی و فروش، اکسل، ورد، 
پاورپوینت، شبکه اجتماعی، حسابداری و مالی، ورزش در 
خانه، عکاسی صنعتی و... گامی بسیار محکم بردارد. خبرنگار 
ما با مدیران این شرکت گفتگویی ترتیب داده است که در 
ادامه می خوانید: مهندس مجید مهاجری مدیرعامل شرکت 
فناور توســعه دانش رایا پارس در گفتگو با خبرنگار صبح 
امید با اشــاره به ســوابق کاری خود گفت: اینجانب متولد 
شهرســتان گلپایگان، فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار از 
دانشگاه اراک می باشــم که به خاطر تحصیل در دانشگاه، 
از ســال 1390 در اراک ســکونت دارم و در سال 1393 نیز 
ایده پلتفرم آموزشی را در ذهن خود پرورش داده و با توسعه 
آن، در دانشگاه به تشکیل تیم پرداختیم. هدف از ایجاد پلتفرم 
آموزشی لیموناد این بود که مدرسین و متخصصین بتوانند 
مهــارت و تخصص خود را با کیفیت مناســب به صورت 
ویدئو ضبط کنند و دانشجویان در هر زمان و مکانی به منبعی 
جامع از آموزش های مهارت محور با قیمتی بسیار مناسب تر 
از آموزش های حضوری دسترســی داشته باشند. بحمداهلل 
این امر محقق شد و پلتفرم آموزشی لیموناد در سراسر ایران 
در اختیار عموم قرار گرفت. همانطوری که مســتحضرید 
برخــی از مناطق کشــور، جزو مناطق کمتر برخــوردار به 
حســاب می آیند و اساتید مجرب و برجســته در آن نقاط 
حضور ندارند. در حال حاضر با استفاده از پلتفرم آموزشی 
لیموناد دسترسی به محتوای آموزشی در هر زمان و مکانی 
میسر است.  وی در پاســخ به این سؤال که این ایده چطور 

به ذهن شــما خطور کرد، اظهار داشت: زمانی که ما شروع 
به فعالیت کردیم، وب ســایت های آموزشی به این سبک 
نبود و معموالً محتوای آموزشــی را از مدرسین خریداری 
می کردند. مدل درآمدی لیمونــاد به صورت همکاری در 
فروش اســت؛ یعنی ما در لیموناد، محتوای آموزشی تولید 
نمی کنیم و تنها تمرکز بر روی توسعه پلتفرم و مارکتینگ 
داریــم؛ در این مــدل، صاحب امتیاز محتوای آموزشــی، 
خود تولید کننده محتوا یعنی مدرس اســت و مدرســین و 
متخصصین از پلتفرم لیموناد برای نشر ساده آموزش های خود 
استفاده می کنند و دیگر مدرسین نیاز به ساخت وب سایت 
شخصی برای نشر محتوای آموزشی ندارند. در حال حاضر 

در لیموناد افتخار همکاری با بیش از 300 مدرس را داریم، 
همچنین تا کنون بیش از 300 هزار نفر در دوره های لیموناد 
به آدرس اینترنتی www.limoonad.com  شــرکت 
کرده انــد. همچنین بیش از 1600 دوره آموزشــی در قالب 
2600 ساعت آموزش ویدئویی در لیوناد منتشر شده است. 
قابل ذکر اســت کد تخفیــف sobhomid با 60 درصد 
تخفیــف ویژه برای مخاطبین صبح امید جهت اســتفاده از 
دوره های آموزشــی برای این امر در نظر گرفته شده است. 
شعار پلتفرم آموزشی لیموناد، »آموزش برای همه« می باشد. 
مهاجری به ســرمایه گذاری پروژه پرداخت و افزود: زمانی 
که ما پروژه فوق را اســتارت زدیم و شروع به کار کردیم، 

سرمایه زیادی نداشتیم و در یک تیم دانشجویی منسجم و 
بدون سرمایه گذاری همزمان با تحصیل در دانشگاه شروع 
به تحلیل و نیازســنجی بازار آموزش کردیم، در ابتدا یک 
وب سایت آموزشی رایگان با همین برند در حوزه کامپیوتر 
و برنامه نویسی ایجاد کردیم. پس از دریافت بازخوردها و 
نیازسنجی بازار به یک پلتفرم جامع آموزشی، در نهایت به 
سمت طراحی پلتفرم جامع آموزشی لیموناد گام برداشتیم. 
در حال حاضر، پلتفرم لیموناد آنقدر پتانســیل دارد که نیاز 
همگان به محتوای آموزشی را برآورد سازد. شیوع ویروس 
کرونا در کشور موجب شد، بخشی از نیاز آموزشی مدارس 
و دانشگاه ها را پوشش دهیم. مفتخریم که در حال حاضر، 
لیموناد جزو سه مارکت پلیس برتر آموزشی کشور قرار دارد 
که در حوزه آموزش های زبان خارجی، هنری، ورزشــی، 
مدرسه، دانشــگاه، فیلم و انیمیشن، نرم افزارهای مهندسی، 
برنامه نویسی و سایر آموزش ها ایفاء نقش می کند. اینکه گفته 
می شود از طریق لیموناد بیش از 1600 دوره آموزشی منتشر 
شده است و لیموناد جزو ســه پلتفرم آموزشی برتر کشور 

است، برگ زرین دیگری بر کتاب افتخارات استان مرکزی 
و پارک علم و فناوری اســتان است. وی در خصوص ثبت 
شــرکت گفت: ورود ما به پارک علم و فناوری اواخر سال 
1394 بوده است. خدا را شاکریم که با حمایت پارک علم 
و فناوری، توانســتیم به نقطه ای برسیم که اکنون در کشور، 
حرفی برای گفتن داریم؛ اما بازار آموزشــی بسیار سخت و 
پیچیده و رقابت پذیر است. اگرچه اندازه بازار آموزشی بسیار 
بزرگ است و هر چقدر در این زمینه تالش کنیم و مجموعه 
را به  روزرسانی کنیم، فضای کار برای توسعه وجود دارد. اما 
تزریق ســرمایه در این بخش بسیار ضروری است. به همین 
خاطر ما در این شرکت به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم 
تا بتوانیم با تزریق منابع مالی، مجموعه را توسعه دهیم. وی 
در پاسخ به این سؤال که مخاطبین شما چه کسانی هستند، 
خاطرنشــان ســاخت: عمده مخاطبین لیمونــاد جوانان در 
رنج ســنی 18 تا 28 سال هستند و چون لیموناد یک پلتفرم 
آموزشی- مهارتی اســت، اغلب، افرادی که قصد ورود به 
بازار کار را دارند از آموزش های لیموناد اســتفاده می کنند؛ 

چون معموالً افراد در دانشــگاه، اصول را یاد می گیرند 
و زمانــی که می خواهنــد وارد بازار کار شــوند، نیاز به 
یادگیری مهارت هایی دارند که در بازار کار نیاز است؛ در 
این زمان، لیموناد به کمک مهارت آموزها خواهد آمد. 
مهندس مجید مهاجری ادامه داد: پلتفرم آموزشی لیموناد 
در حال حاضر رتبه اول اســتان و در کشور رتبه سوم را بین 
مارکت پلیس های آموزشــی به خود اختصاص داده است. 
ضمنــاً در این مدت، تمامی مجوزهای مورد نیاز را دریافت 
کردیم و دارای مجوز نشــر دیجیتــال از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، مجوز اعتماد الکترونیکی E-NAMAD از 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و 

تجارت هستیم.
در ادامــه ایــن گفتگو مهندس پوریا قاســمی رئیس 
هیئت مدیره شــرکت فناور توسعه دانش رایا پارس گفت: 
اینجانب متولد سال 1372 شهرستان اراک، فارغ التحصیل 
نرم افزار از دانشگاه اراک می باشم که به اتفاق جناب آقای 
مهاجری از دوران دانشــجویی کار لیموناد را استارت زدیم 
و امروزه به جایگاهی رسیده ایم که به عموم جامعه خدمات 
ارائه می دهیم. وی افزود: افراد باهوش جامعه از پلتفرم های 
آموزشی استفاده می کنند. به طور کل، اگر یک فرد بخواهد 
حضوری به کالس های آموزشــی برود، می بایســت برای 
هر دوره چیزی حدود 500 هزار تومان یا بیشتر هزینه کند؛ 
امــا این فرد می تواند با همان 500 هزار تومان حتی به اندازه 
چند ترم دانشــگاه، دوره های آموزشی را خریداری کند و 
در زمینه های مختلف همانند موشــن گرافیک، فوتوشاپ، 
افترافکت و... متخصص شود. افراد با استفاده از این دوره های 
آموزشی، مباحث را خوب یاد می گیرند، تمرین می کنند، 
برای خود تخصص و مهارت پیدا می کنند و آماده ورود به 
بازار کســب و کار می شوند؛ این مهمترین مزیتی است که 

دوره های آموزشی لیموناد برای همگان به ارمغان می آورد. 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت فناور توسعه دانش رایا پارس:

پلتفرم آموزشی لیموناد یکی از سه پلتفرم آموزشی برتر کشور

هر کس با تهدید، ترغیب، تشویق یا فریب، موجب فرار کودک یا نوجوان از خانه یا مدرسه یا ترک تحصیل شود، به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
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معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهادت می دهم به اصول دین 

اشهد أن ال اله ااّل اهلل و اشهد أّن محمداً 
رسول اهلل و اشــهد أّن امیرالمؤمنین علی بن 
ابــی طالب و اوالده المعصومین اثنی عشــر 
ائمتنــا و معصومیننا حجج اهلل. شــهادت می 
دهم که قیامت حق اســت. قرآن حق است. 
بهشــت و جهنّم حق اســت. سؤال و جواب 
حق اســت. معاد، عــدل، امامت، نبّوت حق 

است.
خدایا! تو را ســپاس مــی گویم بخاطر 

نعمت هایت
خداوندا! تو را ســپاس که مرا صلب به 
صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی منتقل 
کــردی و در زمانی اجازه ظهــور و وجود 
دادی کــه امــکان درک یکی از برجســته 
ترین اولیائت را که قرین و قریب معصومین 
اســت، عبد صالحت خمینی کبیر را درک 
کنم و ســرباز رکاب او شــوم. اگــر توفیق 
صحابــه رســول اعظمت محمــد مصطفی 
را نداشــتم و اگــر بــی بهره بــودم از دوره 
مظلومیــت علی بــن ابی طالــب و فرزندان 
معصوم و مظلومش، مرا در همان راهی قرار 
دادی که آنها در همان مســیر، جان خود را 
که جان جهان و خلقت بود، تقدیم کردند.

خداوندا! تو را شــکرگزارم که پس از 
عبد صالحت خمینی عزیز، مرا در مسیر عبد 
صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر 
صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسالم و 
تشــیّع و ایران و جهان سیاسی اسالم است، 
خامنه ای عزیز ــ که جانم فداِی جان او باد 

ــ قرار دادی.
پــروردگارا! تــو را ســپاس کــه مرا با 

بهترین بندگانت در هم آمیختی
و درک بوسه بر گونه های بهشتی آنان 
ـ یعنی  و استشــمام بوی عطر الهــی آنان راـ 
مجاهدین و شهدای این راه ــ به من ارزانی 

داشتی.
خداوندا! ای قادر عزیــز و ای رحمان 
رّزاق، پیشانی شکر شرم بر آستانت میسایم 
که مرا در مســیر فاطمه اطهــر و فرزندانش 
در مذهب تشــیّع ـ عطر حقیقی اسالم ـ قرار 
دادی و مرا از اشک بر فرزندان علی بن ابی 
طالب و فاطمه اطهر بهــره مند نمودی؛ چه 
نعمت عظمایی که باالترین و ارزشمندترین 
نعمتهایــت اســت؛ نعمتــی کــه در آن نور 
اســت، معنویت، بیقراری که در درون خود 
باالترین قرارها را دارد، غمی که آرامش و 

معنویت دارد.
خداوندا! تو را ســپاس کــه مرا از پدر 
و مادر فقیر، اما متدیّن و عاشــق اهل بیت و 
پیوسته در مســیر پاکی بهره مند نمودی. از 
تو عاجزانه میخواهم آنها را در بهشــتت و با 
اولیائت قرین کنی و مرا در عالم آخرت از 

درک محضرشان بهره مند فرما.
خدایا! به عفو تو امید دارم

ای خدای عزیــز و ای خالق حکیم بی 
همتا! دســتم خالی است و کوله پشتی سفرم 
خالــی، من بدون برگ و توشــه ای به امید 
ضیافِت عفو و کرم تو می آیم. من توشه ای 
برنگرفته ام؛ چون فقیر ]را[ در نزد کریم چه 

حاجتی است به توشه و برگ؟!
ســاُرق، چاُرقم پر اســت از امید به تو 
و فضــل و کــَرم تو؛ همراه خود دو چشــم 
بســته آورده ام که ثــروت آن در کنار همه 
ناپاکی ها، یک ذخیره ارزشــمند دارد و آن 
گوهر اشک بر حســین فاطمه است؛ گوهر 
اشک بر اهلبیت اســت؛ گوهر اشک دفاع 
از مظلوم، یتیــم، دفاع از محصوِر مظلوم در 

چنگ ظالم.
خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه 
برای عرضه ]چیزی دارند[ و نه قدرت دفاع 
دارند، اما در دســتانم چیزی را ذخیره کرده 
ام که بــه این ذخیره امیــد دارم و آن روان 
بودن پیوســته به ســمت تو است. وقتی آنها 
را به سمتت بلند کردم، وقتی آنها را برایت 
بر زمین و زانو گذاردم، وقتی سالح را برای 
دفاع از دینت به دســت گرفتم؛ اینها ثروِت 
دســت من اســت که امید دارم قبول کرده 
باشــی. خداوندا! پاهایم سســت است. رمق 
ندارد. جرأت عبور از پلی که از جهنّم عبور 
میکند، ندارد. من در پــل عادی هم پاهایم 
می لرزد، وای بــر من و صراط تو که از مو 
نازک تر است و از شمشیر بُرنده تر؛ اما یک 
امیدی به من نوید می دهد که ممکن اســت 
نلــرزم، ممکن اســت نجات پیــدا کنم. من 
با ایــن پاها در َحَرمت پا گــذارده ام و دوِر 
خانه ات چرخیــده ام و در حرم اولیائت در 
بین الحرمین حســین و عباست آنها را برهنه 
دواندم و این پاها را در سنگرهای طوالنی، 
خمیــده جمع کــردم و در دفــاع از دینت 
دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، خندیدم 
و خنداندم و گریســتم و گریاندم؛ افتادم و 
بلند شدم. امید دارم آن جهیدن ها و خزیدن 
ها و به ُحرمت آن حریم ها، آنها را ببخشی.

خداوندا! ســر من، عقــل من، لب من، 
شــامّه من، گوش من، قلــب من، همه اعضا 
و جوارحــم در همین امید به ســر می برند؛ 
یا ارحــم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ 
آنچنان بپذیر که شایسته دیدارت شوم. جز 

دیدار تو را نمی خواهم، بهشــت من جوار 
توست، یا اهلل!

خدایا! از کاروان دوستانم جامانده ام
خداوند، ای عزیز! من سال ها است از 
کاروانی به جا مانده ام و پیوســته کسانی را 
به ســوی آن روانه میکنم، اما خود جا مانده 
ام، اما تو خود میدانی هرگز نتوانستم آنها را 
از یاد ببرم. پیوســته یاد آنها، نام آنها، نه در 
ذهنم بلکه در قلبم و در چشــمم، با اشک و 

آه یاد شدند.
عزیز من! جسم من در حال علیل شدن 
است. چگونه ممکن ]است[ کسی که چهل 
سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق 
من، محبوب من، عشق من که پیوسته از تو 
خواستم سراســر وجودم را مملو از عشق به 
خودت کنی؛ مرا در فراق خود بســوزان و 

بمیران.
عزیــزم! مــن از بیقــراری و رســوایِی 
جاماندگی، سر به بیابان ها گذارده ام؛ من به 
امیدی از این شهر به آن شهر و از این صحرا 
به آن صحرا در زمســتان و تابســتان میروم. 
کریم، حبیب، به َکَرمت دل بستهام، تو خود 
میدانی دوســتت دارم. خوب میدانی جز تو 

را نمیخواهم. مرا به خودت متصل کن.
خدایا وحشــت همه ی وجــودم را فرا 
گرفته اســت. مــن قادر به مهــار نفس خود 
نیستم، رســوایم نکن. مرا به ُحرمت کسانی 
کــه حرمتشــان را بر خــودت واجب کرده 
ای، قبل از شکســتن حریمــی که حرم آنها 
را خدشــه دار میکند، مرا به قافله ای که به 

سویت آمدند، متصل کن.
معبــود من، عشــق من و معشــوق من، 
دوســتت دارم. بارهــا تو را دیــدم و حس 
کردم، نمیتوانم از تو جدا بمانم. بس است، 
بس. مرا بپذیر، اما آن چنان که شایســته تو 

باشم.
خواهــران  و  بــرادران  بــه  خطــاب 

مجاهدم...
خواهــران و برادران مجاهــدم در این 
عالم، ای کسانی که ســرهای خود را برای 
خداوند عاریه داده اید و جان ها را بر کف 
دســت گرفته و در بازار عشق بازی به سوق 
فــروش آمده اید، عنایــت کنید: جمهوری 

اسالمی، مرکز اسالم و تشیّع است.
امروز قرارگاه حســین بــن علی، ایران 
است. بدانید جمهوری اسالمی حرم است و 
ایــن حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. 
اگر دشــمن، این حرم را از بین برد، حرمی 
باقی نمی ماند، نه حــرم ابراهیمی و نه حرم 

محّمدی)ص(.
بــرادران و خواهرانــم! جهان اســالم 
پیوسته نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل 
و منصوب شرعی و فقهی به معصوم. خوب 
میدانید منــّزه ترین عالِم دیــن که جهان را 
تکان داد و اسالم را احیا کرد، یعنی خمینی 
بزرگ و پاک ما، والیت فقیه را تنها نسخه 
نجــات بخش این امــت قــرار داد؛ لذا چه 
شــما که به عنوان شــیعه به آن اعتقاد دینی 
دارید و چه شــما که به عنوان ســنّی اعتقاد 
عقلی دارید، بدانید ]باید[ به دور از هرگونه 
اختالف، برای نجات اسالم خیمه والیت را 
رها نکنید. خیمه، خیمه ی رســول اهلل است. 
اساس دشــمنی جهان با جمهوری اسالمی، 
آتش زدن و ویران کردن این خیمه اســت. 
دور آن بچرخیــد. واهلل واهلل واهلل ایــن خیمه 
اگر آســیب دیــد، بیت اهلل الحــرام و مدینه 

حرم رســول اهلل و نجــف، کربال، کاظمین، 
ســامرا و مشهد باقی نمی ماند؛ قرآن آسیب 

می بیند.
خطــاب بــه بــرادران و خواهران 

ایرانی...
بــرادران و خواهران عزیــز ایرانی من، 
مــردم پر افتخار و ســربلند که جــان من و 
امثال من، هــزاران بار فدای شــما باد، کما 
اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسالم و 
ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنید. اصول 
یعنی ولّی فقیه، خصوصاً این حکیم، مظلوم، 
وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه 
ای عزیز را عزیِز جان خود بدانید. حرمت او 

را حرمِت مقدسات بدانید.
بــرادران و خواهــران، پــدران و 

مادران، عزیزان من!
جمهوری اســالمی، امروز سربلندترین 
دوره خود را طی میکند. بدانید مهم نیســت 
که دشــمن چه نگاهی به شما دارد. دشمن 
به پیامبر شــما چه نگاهی داشت و ]دشمنان[ 
چگونه با پیامبر خدا و اوالدش عمل کردند، 
چه اتهاماتی بــه او زدند، چگونه با فرزندان 
مطهر او عمــل کردند؟ مذمت دشــمنان و 
شماتت آنها و فشار آنها، شما را دچار تفرقه 

نکند.
بدانیــد کــه می دانیــد مهمتریــن هنر 
خمینی عزیــز این بود که اّول اســالم را به 
پشــتوانه ایران آورد و ســپس ایــران را در 
خدمت اســالم قرار داد. اگر اســالم نبود و 
اگر روح اســالمی بر این ملت حاکم نبود، 
صدام چون گرگ درنده ای این کشــور را 
میدریــد؛ آمریکا چون ســگ هاری همین 
عمــل را میکرد، امــا هنر امام ایــن بود که 
اســالم را به پشتوانه آورد؛ عاشورا و محّرم، 
صفر و فاطمیه را به پشــتوانه این ملت آورد. 
انقالب هایــی در انقالب ایجاد کرد. به این 
دلیــل در هر دوره هزاران فداکار جان خود 
را ســپر شــما و ملت ایران و خاک ایران و 
اســالم نموده اند و بزرگتریــن قدرت های 
مادی را ذلیل خــود نموده اند. عزیزانم، در 

اصول اختالف نکنید.
شــهدا، محور عــّزت و کرامت همه ما 
هســتند؛ نه برای امروز، بلکه همیشه اینها به 
دریای واسعه خداوند ســبحان اتصال یافته 
اند. آنها را در چشم، دل و زبان خود بزرگ 
ببینید، همان گونه که هستند. فرزندانتان را با 
نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید. به فرزندان 
شهدا که یتیمان همه شــما هستند، به چشم 
ادب و احترام بنگرید. به همســران و پدران 
و مــادران آنان احترام کنید، همان گونه که 
از فرزندان خود با اغماض میگذرید، آنها را 
در نبود پدران، مادران،همســران و فرزندان 

خود توجه خاص کنید.
نیروهــای مســلّح خــود را کــه امروز 
ولّی فقیه فرمانده آنان اســت، برای دفاع از 
خودتان، مذهب تان، اسالم و کشور احترام 
کنید و نیروهای مســلح می بایســت همانند 
دفاع از خانــه ی خود، از ملــت و نوامیس 
و ارِض آن حفاظــت و حمایــت و ادب و 
احترام کنند و نســبت به ملت همانگونه که 
امیرالمؤمنین موالی متقیان فرمود، نیروهای 
مســلح می بایست منشــأ عزت ملت باشد و 
قلعه و پناهگاه مســتضعفین و مردم باشــد و 

زینت کشورش باشد.
خطاب به مردم عزیز کرمان...

نکتــه ای هم خطــاب به مــردم عزیز 

کرمان دارم؛ مردمی که دوســت داشــتنی 
اند و در طول 8 ســال دفاع مقدس باالترین 
فداکاری هــا را انجام دادند و ســرداران و 
مجاهدین بســیار واالمقامی را تقدیم اسالم 
نمودند. من همیشــه شــرمنده آنها هســتم. 
هشــت ســال به خاطر اســالم به من اعتماد 
کردنــد؛ فرزنــدان خــود را در قتلــگاه ها 
و جنــگ های شــدیدی چــون کربالی5، 
والفجر8، طریق القدس، فتــح المبین، بیت 
المقدس و... روانه کردند و لشکری بزرگ 
و ارزشــمند را به نام و به عشــق امام مظلوم 
حســین بن علی به نام ثــاراهلل، بنیان گذاری 
کردند. این لشکر همچون شمشیری برنده، 
بارها قلب ملتمان و مســلمان ها را شاد نمود 
و غــم را از چهره آنها زدود. عزیزان! من بنا 
به تقدیر الهی امروز از میان شما رفته ام. من 
شما را از پدر و مادرم و فرزندان و خواهران 
و برادران خود بیشــتر دوست دارم، چون با 
شما بیشتر از آنها بودم؛ ضمن اینکه من پاره 

تن آنها بودم و آنها پاره وجود من،
امــا آنها هم قبول کردند من وجودم را 

نذر وجود شما و ملت ایران کنم.
دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با 
والیت بماند. این والیــت، والیت علی بن 
ابیطالب است و خیمه او خیمه حسین فاطمه 
اســت. دور آن بگردید. با همه شما هستم. 
میدانید در زندگی به انسانیت و عاطفه ها و 
فطرت ها بیشــتر از رنگ های سیاسی توجه 
کردم. خطاب من به همه شــما است که مرا 
از خود میدانید، برادر خود و فرزند خود می 

دانید.
وصیــت مــی کنــم اســالم را در این 
برهه کــه تداعی یافته در انقالب اســالمی 
و جمهوری اســالمی اســت، تنها نگذارید. 
دفاع از اســالم نیازمند هوشــمندی و توجه 
خاص اســت. در مســائل سیاســی آنجا که 
بحث اسالم، جمهوری اسالمی، مقّدسات و 
والیت فقیه مطرح میشود، این ها رنگ خدا 
هســتند؛ رنگ خدا را بر هــر رنگی ترجیح 

دهید.
خطاب به خانواده شهدا...

فرزندانم، دختران و پســرانم، فرزندان 
شــهدا، پدران و مادران باقیمانده از شــهدا، 
ای چراغهای فروزان کشور ما، خواهران و 
برادران و همسران وفادار و متدینه شهدا! در 
این عالم، صوتی که روزانه من می شنیدم و 
مأنوس با آن بــودم و همچون صوت قرآن 
به من آرامش میداد و بزرگ ترین پشــتوانه 
معنوی خود می دانســتم، صــدای فرزندان 
شــهدا بود که بعضــاً روزانه بــا آن مأنوس 
بودم؛ صــدای پــدر و مادر شــهدا بود که 
وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس 

میکردم.
عزیزانم! تا پیشکسوتان این ملتید، قدر 
خودتان را بدانید. شــهیدتان را در خودتان 
جلوه گر کنید، به طوری که هر کس شــما 
را میبینــد، پــدر شــهید یا فرزند شــهید را، 
بعینه خوِد شــهید را احســاس کند، با همان 

معنویت، صالبت و خصوصیت.
خواهش می کنم مرا حالل کنید و عفو 
نمایید. من نتوانســتم حــق الزم را پیرامون 
خیلی از شــماها و حتی فرزندان شــهیدتان 
اداء کنم، هم اســتغفار می کنم و هم طلب 

عفو دارم.
دوست دارم جنازه ام را فرزندان شهدا 
بــر دوش گیرند، شــاید به برکــت اصابت 
دســتان پاک آنهــا بر جســدم، خداوند مرا 

مورد عنایت قرار دهد.
خطاب به سیاسیون کشور...

نکتــه ای کوتــاه خطاب به سیاســیون 
کشــور دارم: چه آنهایی ]که[ اصالح طلب 
خود را می نامنــد و چه آن هایی که اصول 
گرا. آنچه پیوسته در رنج بودم اینکه عموماً 
مــا در دو مقطع، خدا و قرآن و ارزش ها را 
فرامــوش میکنیم، بلکه فدا میکنیم. عزیزان، 
هــر رقابتی با هم میکنیــد و هر جدلی با هم 
داریــد، اما اگر عمل شــما و کالم شــما یا 
مناظــره هایتان بــه نحوی تضعیــف کننده 
دین و انقالب بود، بدانید شما مغضوب نبی 
مکرم اسالم و شهدای این راه هستید؛ مرزها 
را تفکیک کنید. اگر میخواهید با هم باشید، 
شرط با هم بودن، توافق و بیان صریح حول 
اصول است. اصول، مطّول و مفّصل نیست. 

اصول عبارت از چند اصل مهم است:
1- اول آنهــا، اعتقــاد عملی به والیت 
فقیه اســت؛ یعنی ایــن که نصیحــت او را 
بشــنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات 
او به عنوان طبیب حقیقی شــرعی و علمی، 
عمل کنید. کسی که در جمهوری اسالمی 
میخواهــد مســئولیتی را احراز کند، شــرط 
اساســی آن ]این اســت که[ اعتقاد حقیقی 
و عمل به والیت فقیه داشــته باشــد. من نه 
میگویــم والیت تنوری و نه میگویم والیت 
قانونی؛ هیچ یک از این دو، مشکل وحدت 
را حــل نمیکند؛ والیت قانونی، خاّص عامه 
مردم اعم از مســلم و غیر مسلمان است، اما 
والیت عملی مخصوص مسئولین است که 
میخواهند بار مهم کشور را بر دوش بگیرند، 

آن هم کشور اسالمی با این همه شهید.
2- اعتقاد حقیقی به جمهوری اسالمی 

و آنچــه مبنای آن بوده اســت؛ از اخالق و 
ارزش ها تا مســئولیت ها؛ چه مسئولیت در 

قبال ملت و چه در قبال اسالم.
3- به کارگیری افراد پاکدست و معتقد 
و خدمتگزار به ملّت، نه افرادی که حتی اگر 
به میز یک دهستان هم برسند خاطره ی خان 

های سابق را تداعی می کنند.
4- مقابله با فســاد و دوری از فســاد و 

تجّمالت را شیوه خود قرار دهند.
5- در دوره حکومت و حاکمیت خود 
در هر مســئولیتی، احترام به مردم و خدمت 
به آنان را عبادت بدانــد و خود خدمتگزار 
واقعــی، توســعه گر ارزش هــا باشــد، نه با 
توجیهات واهی، ارزش ها را بایکوت کند.

مســئولین هماننــد پــدران جامعه می 
بایســت به مســئولیت خود پیرامون تربیت 
و حراســت از جامعه توجه کننــد، نه با بی 
مباالتی و به خاطر احساسات و جلب برخی 
از آراء احساســی زودگــذر، از اخالقیاتی 
حمایت کنند که طالق و فساد را در جامعه 
توســعه دهد و خانواده ها را از هم بپاشاند. 
حکومــت هــا عامل اصلــی در اســتحکام 
خانواده و از طــرف دیگر عامل مهم از هم 
پاشــیدن خانواده هستند. اگر به اصول عمل 
شــد، آن وقت همه در مسیر رهبر و انقالب 
و جمهوری اســالمی هســتند و یک رقابت 
صحیح بــر پایه همین اصول بــرای انتخاب 

اصلح صورت میگیرد.
خطاب به برادران سپاهی و ارتشی...

کالمــی کوتــاه خطــاب به بــرادران 
سپاهی عزیز و فداکار و ارتشی های سپاهی 
دارم: مالک مســئولیت ها را برای انتخاب 
فرماندهان، شــجاعت و قدرِت اداره بحران 
قرار دهید. طبیعی است به والیت اشاره نمی 
کنم، چون والیت در نیروهای مســلح جزء 
نیســت، بلکه اســاس بقای نیروهای مسلح 

است. این شرط خلل ناپذیر می باشد.
نکته دیگر، شــناخت به موقع از دشمن 
و اهداف و سیاست های او و اخذ تصمیم به 
موقع و عمل به موقع؛ هر یک از این ها اگر 
در غیر وقت خود صورت گیرد، بر پیروزی 

شما اثر جّدی دارد.
خطاب به علما و مراجع معظم

ســخنی کوتاه از یک ســرباز 40 ساله 
در میــدان به علمای عظیم الشــأن و مراجع 
گرانقدر که موجب روشنایی جامعه و سبب 
زدودن تاریکی ها هســتند، خصوصاً مراجع 
عظــام تقلید. ســربازتان از یــک برج دیده 
بانــی، دید کــه اگر این نظام آســیب ببیند، 
دین و آنچه از ارزش های آن ]که[ شما در 
حوزه ها استخوان ُخرد کرده اید و زحمت 
کشیده اید، از بین میرود. این دوره ها با همه 
دوره ها متفاوت اســت. این بار اگر مســلّط 
شــدند، از اســالم چیزی باقی نمی ماند. راه 
صحیــح، حمایت بدون هر گونه مالحظه از 
انقالب، جمهوری اسالمی و ولیّفقیه است. 
نبایــد در حوادث، دیگران شــما را که امید 
اســالم هســتید به مالحظه بیندازند. همه ی 
شــما امام را دوست داشــتید و معتقد به راه 
او بودید. راه امام مبارزه با آمریکا و حمایت 
از جمهوری اسالمی و مسلمانان تحت ستم 
اســتکبار، تحت پرچم ولّی فقیه است. من با 
عقل ناقص خود میدیدم برخی خنّاسان سعی 
داشــتند و دارند که مراجع و علماء مؤثر در 
جامعــه را با ســخنان خــود و حالت حق به 
جانبی به ســکوت و مالحظه بکشانند. حق 
واضح است؛ جمهوری اسالمی و ارزش ها 
و والیت فقیه میراث امام خمینی)ره( هستند 
و می بایســت مــورد حمایت جــدی قرار 
گیرند. من حضرت آیت اهلل العظمی خامنه 
ای را خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند 
همراهی و کمک شماست و شما حضرات 
معّظــم با بیانتــان و دیدارهایتــان و حمایت 
هایتان با ایشــان می بایست جامعه را جهت 
دهید. اگــر این انقالب آســیب دید، حتی 
زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی 
اســتکبار بر الحادگری محــض و انحراف 
عمیق غیر قابل برگشــت خواهد بود.دست 
مبارکتان را می بوســم و عذرخواهی میکنم 
از این بیان، اما دوســت داشــتم در شرفیابی 
های حضوری به محضرتان عرض کنم که 

توفیق حاصل نشد.
سربازتان و دست بوستان 

از همه طلب عفو دارم
از همســایگانم و دوستانم و همکارانم 
طلب بخشــش و عفــو دارم. از رزمندگان 
لشــکر ثاراهلل و نیروی بــا عظمت قدس که 
خار چشم دشمن و ســّد راه او است، طلب 
بخشش و عفو دارم؛ خصوصاً از کسانی که 

برادرانه به من کمک کردند.
نمی توانــم از حســین پورجعفری نام 
نبرم کــه خیرخواهانــه و برادرانــه مرا مثل 
فرزندی کمک مــی کرد و مثــل برادرانم 
دوســتش داشــتم. از خانواده ایشان و همه 
بــرادران رزمنده و مجاهــدم که به زحمت 
انداختمشان عذرخواهی می کنم. البته همه 
برادران نیــروی قدس به من محبّت برادرانه 
داشــته و کمــک کردند و دوســت عزیزم 
ســردار قاآنی که با صبر و متانت مرا تحمل 

کردند. منبع: دانشگاه ارومیه

متن کامل وصیت نامه الهی سیاسی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
با عنوان »میثاق نامه مکتب حاج قاسم«

مســئول روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان مرکزی، گفت: طی 9 ماه گذشــته ۱۰۰ 
نفــر به صورت چهــره به چهره و حضــوری با مدیر کل 
منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان مرکــزی مالقات کردند. 
اکبر کاشانی با اعالم این خبر افزود: بیشتر مشکالت مردم 
در حــوزه منابع طبیعی عدم اطــالع از قوانین و مقررات، 
اعتراض به ملی شــدن اراضی ،مشخص نبودن مرز اراضی 
ملی و مســتثنیات، وجــود دام مازاد بــر ظرفیت مراتع و 

درخواست دریافت پروانه چرا بوده است.
وی یکــی از مهم تریــن وظایــف اداره کل در کنار 
دیگــر وظایف محوله را پاســخگویی به مشــکالت مردم 
با منابع طبیعی برشــمرد و گفت: طی مالقات های صورت 
گرفته کسانی که از لحاظ قانونی حقی برگردن منابع طبیعی 
داشته باشند  با دستور مدیرکل از طریق معاونین و رؤسای 
ادارات تابعه به درخواســت ایشان رســیدگی، تا حقی از 
مردم ضایع نشود.  کاشانی بیان داشت: مالقات های چهره 
به چهره و حضــوری مدیرکل موجــب افزایش رضایت 
ارباب رجــوع و رعایت حقوق شــهروندی در این اداره 
کل گردیده اســت. مســئول روابط عمومی اداره کل منابع 
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان مرکزی خاطرنشــان کرد: 
مالقات های حضوری روزهاي پنجشــنبه هر هفته با تعیین 
وقت قبلی از طریق دفتر مدیر کل به طور منظم و مســتمر 
و با رعایت پروتکل های بهداشــتی در محل دفتر مدیرکل 
انجام مي گیرد. کاشــانی در راستای خدمت رسانی مطلوب 
و شایســته به مردم گفت: در راســتای حفاظت از اراضی 
ملــی، احقاق حقوق بیت المال و جلوگیری از تخلفات در 
چهار چوب قوانین و مقررات ، آماده پاســخگویی به مردم 
بوده و تکریم ارباب رجوع و کســب رضایت آنان را جزو 
مهمتریــن برنامه ها و اولویت های کاری خود قرار داده ایم. 
ایشــان خاطر نشــان کرد: در راســتای حفاظت از اراضی 
ملــی و در جهت حفظ حقوق مردم ســامانه تلفنی ۱۵۰۴ 
به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی از 

تخریب و تصرف اراضی ملی می باشد.

مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان مرکزی ابراز داشت:

مالقات بیش از ۱00 نفر با مدیرکل منابع طبیعی 
وآبخیزداری استان مرکزی در سال جاری

آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی عصر امروز چهارشــنبه در جلسه 
شــورای عالی امور ایرانیان خارج از کشــور بر تالش همــه جانبه برای رفع 
مشــکالت و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج، تاکید کرد و گفت: نخستین 
گام تحول در ســاختار و سازوکار تصمیم گیری شورای عالی امور ایرانیان 
خارج از کشور و دبیرخانه این شورا است. آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی 
در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بر تالش همه جانبه برای 
رفع مشکالت و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج، تاکید کرد و گفت: نخستین 
گام تحول در ســاختار و سازوکار تصمیم گیری شورای عالی امور ایرانیان 
خارج از کشور و دبیرخانه این شورا است. رئیس جمهور، ایرانیان خارج از 
کشور را ظرفیت و فرصت بزرگ، توصیف کرد و اظهارداشت: دستیابی به 
نتیجه مطلوب در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها برای ایرانیان خارج کشور، 
نیازمند تحول در فرآیند است تا براســاس آن، ایرانیان به این ادراک برسند 
که مسئوالن جمهوری اسالمی ایران قصد دارند به حقوق آنان توجه کنند. 
دکتر رئیسی گفت: الزم است در فرآیند تصمیم گیری تا اجرا، تحول ایجاد 
شود و اگر این فرایند با عمل و اقدام همراه نباشد، اتفاق قابل توجهی ایجاد 
نخواهد شد. رئیس جمهور دغدغه مندی درخصوص مشکالت و نگرانی های 
ایرانیان خارج کشور را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: باید این احساس 
در بین دســت اندرکاران و مسئوالن مربوطه باشد که موفقیت ایرانیان خارج 
از کشور، موفقیت ایران است و هر آسیبی که آنها ببینند، به نوعی آسیب به 
کشور است و نیز این تلقی شکل بگیرد که آنها آبروی نظام و کشور هستند. 
آیت اهلل رئیســی آمار دقیق از شــمار و وضع ایرانیان خارج از کشور را برای 
تصمیم گیری در این زمینه ضروری دانست و گفت: یکی از نکات مهمی که 
باید شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و دبیرخانه آن با جدیت پیگیری 
کند، کسب آمار دقیق از شمار و وضع ایرانیان خارج از کشور است. رئیس 
جمهور افزود: براساس قانون مدنی ایران که تابعیت را ریشه در خون و خاک 
می داند، نسل های دوم و سوم ایرانیان خارج از کشور نیز ایرانی تلقی می شوند، 
هر چند تابعیت کشــور دیگری را نیز داشته باشند. دکتر رئیسی با تأکید بر 
تالش برای تقویت هویت اســالمی- ایرانی در بین ایرانیان خارج از کشور، 
گفت: احساس تعلق خاطر به وطن و دین در وجود همه ایرانیان موج می زند و 
از جمله وظایف دستگاه های مسئول این است که این هویت را در بین ایرانیان 
خارج از کشور تقویت کنند. رئیس جمهور بر ضرورت تسهیل تردد ایرانیان 
خارج از کشور به داخل تأکید کرد و گفت: هیچ کس ممنوع الورود نیست و 
همه ایرانیان می توانند به داخل کشور تردد کنند و برنامه ریزی و تصمیم گیری 
در این زمینه به نحوی باشد که ایرانیان بدون مانع و به راحتی بتوانند به وطن 
خود تردد کنند. آیت اهلل رئیســی گفت: شــرایط انتقال پول به داخل کشور 
و افتتاح حســاب از ســوی ایرانیان خارج از کشور از دیگر اموری است که 
پیگیری و رفع مشــکالت آن ضروری است و خبر تصمیم گیری دراین باره 
باید بالفاصله به اطالع ایرانیان خارج از کشــور برسد. رئیس جمهور گفت: 
تدوین قانون جامع برای ایرانیان خارج از کشــور که بتوانند از همه بایدها و 
نبایدها اطالع یابند، کامالً ضروری است و الزم است این قانون هر چه زودتر 
در مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد. دکتر رئیسی در ادامه بر ضرورت 
پیگیری و فعال کردن مدارس خارج از کشــور تأکیــد کرد و گفت: وزیر 
آموزش و پرورش مشــکالت این حوزه را با دقت پیگیری کند تا فرزندان 
ایرانیان خارج از کشور بتوانند در این مدارس تحصیل کنند. رئیس جمهور با 
اشاره به تالش و جوسازی بدخواهان ملت ایران در ایجاد ترس و ناامیدی در 
بین ایرانیان خارج از کشور برای مراجعه نکردن آنان به ایران، تصریح کرد: 
صدا و سیما و دستگاه های فرهنگی، با فعالیت رسانه ای و تبلیغی این ادراک را 
ایجاد کنند که همه ایرانیان می توانند به راحتی به داخل کشور مسافرت کنند.

رئیس جمهور: 
ضرورت دستیابی به نتیجه مطلوب در برنامه ریزی

و تصمیم گیری ها برای ایرانیان خارج کشور
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یکی از محاســن برجسته شــرکت مبتکران 
پیشرو اسپاد نسبت به سایر تولیدکنندگان قطعات 
خــودرو، حضــور کادر مجــرب در ایــن واحد 
تولیدی می باشــد. همکاری قابــل توجه این تیم 
با واحدهای فنــی و مهندســی و تضمین کیفیت 
منجر به تولید قطعات خودرویی با کیفیت بســیار 
مطلوب شــده اســت. امــروزه شــرکت مبتکران 
پیشرو اســپاد به صورت مســتقیم و غیرمستقیم با 
تعداد زیادی از تجار وابســته بــا صنعت خودرو 
در کشور همکاری داشــته که توسعه روز افزون 
ایــن همکاری هــا از اهداف اصلی این شــرکت 
محسوب می شــود. از این رو، شــرکت مبتکران 
پیشــرو اسپاد )ســهامی خاص( با مدیریت آقایان 
ابوالفضل کارخانــه مدیرعامل، مرتضی کارخانه 
نائــب رئیس هیئــت مدیره و حمیــد پورجعفری 
رئیس هیئت مدیره اداره می شــود. خبرنگار ما با 
مدیرعامل این شرکت که عضو کمیسیون تدوین 
استاندارد ملی )کمک فنر( و عضو کیمسیون های 
طراحی سیســتم تعلیق خودرو در مرکز تحقیقات 
ایران خودرو و ســاپیا  می باشد، گفتگویی انجام 

داده که در ادامه از نظرتان می گذرد:
مهنــدس ابوالفضــل کارخانــه مدیرعامــل 
شــرکت مبتکران پیشرو اســپاد و مدیر نمایندگی 
بیمه معلم کد 789، در گفتگو با خبرنگار هفته نامه 
سراسری صبح امید با اشاره به سوابق کاری خود 
اظهار داشت: اینجانب متولد سال 1357 شهرستان 
مکانیــک،  کاردانــی  مــدرک  دارای  اراک، 
کارشناســی مهندســی صنایع و کارشناسی ارشد 
MBA می باشــم که حــدود 2 دهــه در صنعت، 
سابقه کاری دارم. از جمله سوابق کاری اینجانب 
را می توان فعالیت در بخش تولید شرکت ماشین 

کاران اراک از ســال 78 تا 79 ، فعالیت در بخش 
مدیریــت کنترل کیفی شــرکت کوشــاوران به 
مدت 18 سال و... عنوان کرد. با توجه به تجارب 
ارزنــده و کســب مهارت در شــرکت های فوق، 
سال ها به عنوان عضو کمیسیون تدوین استاندارد 
ملی )کمک فنر( و عضو کیمســیون های طراحی 
سیســتم تعلیق خودرو در مرکــز تحقیقات ایران 
خودرو و ساپیا می باشم و در طراحی خودروهای 
تیبا و دنا مشــارکت داشــته ام. با جمع آوری همه 
تجارب تصمیم گرفتم به طور مســتقل وارد تولید 
شــوم که بحمداهلل در سال 97 شــرکت مبتکران 
پیشرو اسپاد را در اداره ثبت مالکیت های صنعتی 
به ثبت رســاندم. در کنار تولید نیز نمایندگی بیمه 
معلم کد 789 را از سال 88 تاکنون در شهر اراک 

دایر کرده  و خدمات بیمه ارائه می دهیم.
مدیرعامل شــرکت مبتکران پیشرو اسپاد در 
پاســخ به ســوال خبرنگار صبح امید که با چقدر 
ســرمایه وارد تولید شــدید، اذعان داشت: ما در 
ابتــدای کار بــرای خرید ماشــین آالت و تجهیز 
کارگاه می بایســت حداقل 4 الی 5 میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری می  کردیــم تــا بتوانیم بــه تولید 
آزمایشی دســت یابیم که این نقدینگی، موجود 
نبــود و به همت بــرادران و دیگر همــکاران که 
اهــل فن بودنــد، توانســتیم تمامی دســتگاه ها و 
ماشــین آالت مورد نیــاز را خودمــان در فضای 
اســتیجاری طراحی و اقدام به ســاخت کنیم. این 
ابتکار عمل موجب شد پولی بابت خرید دستگاه 
نپردازیم و ارزش افزوده شــرکت را ارتقاء دهیم 
و ســرمایه گذاری در بخش هــای دیگر صورت 

گرفت.
وی تصریــح کــرد: با توجه به شــناختی که 
از خطــوط تولید داشــتیم، در ســاخت دســتگاه 
ســعی کردیم با فرآیند طراحی و فرمول خاص و 
همچنین مهندســی معکوس ماشین آالت را بومی 
ســازی کنیم که این مهم در راستای شعار اقتصاد 
مقاومتــی محقق گردیــد. هم اینک 32 دســتگاه 
ساخت شرکت مبتکران پیشرو اسپاد در این واحد 
صنعتی تجهیز شــده اســت که به طور تخصصی 
و حرفــه ای و بــا رعایــت اســتانداردهای ملی و 
بین المللــی، انواع کمک فنر خودروهای ســبک 
تولید می نمائیم. قابل ذکر اســت که ماشین آالت 
ســاخته شده را می توان به دستگاه های مخصوص 
مونتاژ کمک فنر، دســتگاه های ویژه تولید پوسته 
کمک فنر، دســتگاه های مخصوص تست کمک 

فنر و... اعالم کرد. 
صنعتگر برجسته استان مرکزی در شهرستان 
اراک، مساحت کارخانه را بیان کرد و افزود: این 
واحد تولیــدی در اراک، میدان امام )ســه راهی 
خمین(، حوالی شــهرک صنعتی قطب در فضایی 
به مســاحت 700 متر مربع به صورت اســتیجاری 
در حال تولید اســت. پروانه بهره برداری شرکت 
مبتکران پیشــرو اسپاد در ســال 1398 از سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت اســتان مرکــزی اخذ 
شــده که ظرفیت تولید ســاالنه در پروانه 6 هزار 
قطعه قید شده است؛ اما به خاطر شرایط نامناسب 

اقتصادی هنوز نتوانســتیم به ظرفیت اسمی دست 
یابیم. امیدواریم با تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم و 
رونق بازار، بتوانیم با ظرفیت کامل تر تولید کنیم؛ 
زیرا هم اینک با 10 درصد ظرفیت مشغول به کار 
هستیم؛ یعنی 90 درصد فضای تولید، خالی است. 
مهنــدس کارخانــه اضافه کــرد: در ابتدای 
شروع به کار با پروانه کسب تولید را آغاز کردیم 
و برای توســعه از ســازمان صمت پروانه تأسیس 
و بعــد پروانه بهره برداری و بــه تدریج گواهینامه 
اســتاندارد اجبــاری محصــوالت را از اداره کل 

استاندارد استان مرکزی اخذ کردیم.
وی گفت: در حال حاضر 12 نوع کمک فنر 

انواع خودروهای داخلی را تولید می کنیم که این 
تولیدات با برند MPS، با بسته بندی های شکیل و 

درج عالمت استاندارد وارد بازار می شود.
عضو کیمســیون های طراحی سیســتم تعلیق 
خودرو در مرکز تحقیقات ایران خودرو و ســاپیا 
ابــراز داشــت: تخصص ایــن شــرکت در زمینه 
سیســتم تعلیق خــودرو و انواع کمــک فنرهای 
گازی و روغنــی خودروهــای تولیــد داخل من 
جمله ســمند، پژو پــارس، پژو 405، پــژو 206، 
تیبــا، پراید و... می باشــد. اما بــرای تأمین متریال 
این نــوع قطعات، مشــکالتی در کشــور وجود 
دارد؛ زیرا بخش اعظمــی از مواد اولیه در داخل 
کشور تولید نمی شود و ناچاراً متریال مورد نیاز را 
از کشورهای آسیای شــرقی و عمدتاً کشورهای 
کــره و چیــن تأمین می کنیم که نوســان نرخ ارز 

بسیار آزاردهنده اســت. از سوی دیگر در بخش 
ترخیــص کاال، مشــکالتی در بخــش گمــرک 
وجــود دارد که همه و همه دســت به دســت هم 
داده و دغدغــه تولید را افزایــش می دهد، به نظر 
می رسد، دولت می بایســت زیرساخت ها را برای 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هموار سازد تا در 

تأمین، مشکلی وجود نداشته باشد.
وی ادامــه داد: مــواد اولیــه پوســته کمک 
فنــر کــه از لولــه و ورق هــای ST37 تشــکیل 
می شــود، می بایســت بــر روی آن فرآیندهــای 
انجام  ماشــین کاری  قالــب کاری،  قالب ســازی، 
شــود و جوشــکاری صورت گیــرد. همچنین بر 

روی میلــه کمک فنر می بایســت چندین مرحله 
ماشــین کاری، کروم کاری و ســنگ کاری انجام 
شود و واشــربندی قطعات قدرتی کمک فنر و... 
از جمله مواردی هستند که می بایست وارد کشور 
شود و ســایر تجهیزات و ملزومات، نیاز است که 

همه اقالم تشکیل دهنده کمک فنر می باشند.
مهنــدس ابوالفضل کارخانه اذعان داشــت: 

بنده با توجه به دانش فنی، تجربه چندین ســاله و 
تخصصی که در این صنعت داشتم و قابلیت هایی 
که در این زمینه وجود داشت، تصمیم گرفتم در 
ابتدای شــروع به کار، کامــاًل قانونمند در بخش 
تولید ملی و کارآفرینی ورود پیدا کنم و تاکنون 
آنچه ســرمایه داشتم، در این مســیر تزریق کردم 
تا اینکه تعدادی از جوانان این شــهر در شــرکت 
مشــغول به کار شــوند. بحمداهلل ایــن امر محقق 
شــده و اکنون به طور مســتقیم حدود 20 نفر در 
بخش های تولید، مونتاژ، بســته بندی و واحدهای 
ســتادی مشــغول به کار هســتند. همچنیــن با 15 
تأمین کننده خارج از شــرکت ارتباط و همکاری 

داریم. بنابراین، با توسعه کسب و کار این قابلیت 
در شــرکت وجود دارد تا اشــتغال زایی افزایش 

یابد. 
آقای کارخانه تولیدکننــده قطعات خودرو 
را  محصــوالت  توزیــع  اراک،  شهرســتان  در 
یادآور شــد و افزود: این شــرکت هنوز نتوانسته 
بــا خودروســازان داخلــی وارد مذاکــره و عقد 

قرارداد شــود؛ در حالی که توانسته ایم سهمی در 
بازار قطعات یدکی خودرو داشته باشیم و تمامی 
محصوالت این شــرکت توســط یک نمایندگی 
خاص بــه فروشــگاه های معتبر سراســر کشــور 
عرضــه می گــردد. در صورت تأمیــن منابع مالی 
و تهیه شــرایط و الزامات، قابلیــت آن را داریم با 
خودروسازان بزرگ کشور وارد مذاکره شویم. 

صنعتگر برجســته قطعات خودرو در بخش 
دیگری از ســخنان خــود، متذکر شــد: یکی از 
مهمترین قســمت های هر خودرو سیســتم تعلیق 
)Suspension( اســت. این سیســتم از اجزایی 
همانند ســیبک، فنرها، کمک فنرها و ...تشــکیل 

شــده اســت که وظیفه اصلی آن اتصــال بدنه و 
چرخ ها به یکدیگــر و مدیریت ارتباط بین جاده 
و خودرو است. سیستم تعلیق خودرو در وظایف 
دیگری مانند هدایت خودرو، شــتاب گرفتن آن 
و همچنین ترمز و توقــف خودرو نقش مهمی را 
ایفا می کنــد. عالوه بر این ها، سیســتم تعلیق باید 
ضمن تحمل وزن خودرو ضربات وارد از ســطح 

جــاده را جذب و از طریق تبدیــل آن به ارتعاش 
ایــن ضربــات را مدیریت کند. فرمــان پذیری یا 
همــان هندلینگ خودرو و پایــدارای خودرو نیز 
رابطه مســتقیمی با سیســتم تعلیق استفاده شده در 
آن دارند و بر کیفیت و نرمی سواری نیز اثرگذار 

است.
عضــو کمیســیون تدویــن اســتاندارد ملی 
)کمک فنر( درباره کیفیت محصوالت شــرکت 
خود اذعان داشــت: کیفیت فرهنگ برتر ماست، 
هــر تولیدکننده قطع به یقین بــه کیفیت تولیدات 
خود اهمیــت می دهــد. از آنجایی که شــرکت 
مبتکران پیشــرو اســپاد یک مجموعه نوپا و تازه 
تأسیس اســت و هنوز به تولید انبوه نرسیده و در 
ابتــدای راه قــرار دارد و به خاطــر اینکه در بازار 
سخت رقابت بتواند ســهمی در بازار داشته باشد 
و جایگاه شــرکت حفظ شــود، تنها راهی که ما 
برای این مهم در نظر گرفتیم، کیفیت محصوالت 
اســت. تا جایی که در توان داریــم، محصولی با 
کیفیت و استاندارد تولید می کنیم تا برند شرکت 
در بــازار قطعات خــودرو نهادینه شــود. ما حتی 
برای محصوالت خود، گارانتی درنظر گرفتیم تا 

مشتریان با اطمینان، خرید کنند.  
وی در خصــوص بازدید مســئولین از روند 
تولید کارخانه گفت: تاکنون از ســوی مســئولین 
بازدید حمایتی نداشــتیم، اما بازدیدهای نظارتی 
از ســوی اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
ســازمان تأمین اجتماعی و شــرکت شهرک های 
صنعتی بــه صــورت دوره ای بوده اســت. اخیراً 
گروهــی نیــز از طــرف شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان در محل کارخانه حضــور یافتند 
و برای کمک و اســتفاده از یارانــه، فرم هایی را 

تکمیــل نمودند و اعــالم کردند که قرار اســت 
به لحــاظ تأمین هزینــه بیمه کارکنــان و حضور 
در نمایشــگاه های تخصصی و... مــورد حمایت 
قرار بگیریــم، امیدواریم با کمــک این عزیزان، 
قول های داده شــده محقق شــود. همانطوری که 
می دانید، امروزه تزریق منابع مالی در بخش تولید 

امری ضروری است.
مدیرعامل شــرکت مبتکران پیشرو اسپاد در 
ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه هدف گذاری 
و تأمین بودجه شرکت با شرایط اقتصادی حاکم 
بر کشــور، همخوانی ندارد، گفت: امروزه تمامی 
تولیدکنندگان برای تأمین متریال و منابع مالی در 
مضیقه هستند.  کسانی که مستقیماً اجناس را وارد 
می کنند و کســانی که تأمین کننده قطعات هستند 
و به نوعی به تولید، وابســتگی دارند، هنگامی که 
قیمت ارز جا بجا می شود، تمامی برنامه ریزی های 
انجــام شــده و هدف گــذاری آن مجموعــه از 
بین مــی رود؛ یعنــی در بی ثباتی نــرخ ارز، هیچ 
تولیدکننــده ای نمی تواند درســت برنامه خود را 
اجراء کند. اگر دولت بتواند اطمینان خاطر ایجاد 
کند و نــرخ ارز را ثابت نگه دارد، هدف گذاری 

تولیدکنندگان محقق می شود.  
مدیر نمایندگی بیمه معلم کد 789 شهرستان 
اراک، در خصوص اســتفاده از تسهیالت بانکی 
گفــت: تاکنــون از وام بانکی اســتفاده نکردیم، 
اما نیازمند تســهیالت کم بهره و با تنفس هســتیم. 
توقع ما از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مرکزی این است که ســاز و کاری ارائه دهند تا 
صنایع کوچک و زود بازده مثل شرکت مبتکران 
پیشرو اسپاد بتوانند با معرفی به بانک از تسهیالت 

ویژه تولید، بهره مند شوند.
مهندس ابوالفضل کارخانه درباره نمایندگی 
بیمه معلم ابراز داشــت: حدود 12 سال نمایندگی 
بیمه معلم کــد 789 را در شهرســتان اراک دایر 
کردیم و در ســال 1395 نیز به عنوان نماینده بیمه 
معلم برتر استان معرفی شدیم. خدمات رسانی این 
شــعبه به عموم مردم به خصوص قشر زحمتکش 
فرهنگیان، بیمه شــخص ثالث خــودرو، بیمه بدنه 
خودرو، بیمه عمر و سرمایه گذاری و سایر رشته ها 
می باشــد. اشتغالی که در این شعبه صورت گرفته 

در حال حاضر 3 نفر می باشد . 
وی در پایان، ضمن تقدیر و تشکر از تمامی 
مســئولین نظام مقدس جمهوری اسالمی به ویژه 
مســئولین اســتان مرکــزی و شهرســتان اراک و 
همچنین پرســنل خــدوم و زحمتکش شــرکت 
مبتکران پیشرو اســپاد که شبانه روز تالش کردند 
تــا این واحد صنعتی به ســرانجام مقصود برســد 
و در مســیر رشد و توســعه قرار بگیرد، صمیمانه 
تقدیر و تشــکر کــرد و تأکید نمــود: از یکایک 
مقامات ارشــد استان اعم از اســتانداری، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و شــرکت شهرک های 
صنعتی می خواهیم که به تولید توجه ویژه بنمایند 
و در صــورت امکان به لحاظ مــادی و معنوی از 
این شــرکت همه جانبه حمایت کننــد تا اهداف 

شرکت، محقق شود.

مدیرعامل شرکت مبتکران پیشرو اسپاد و مدیر نمایندگی بیمه معلم کد 789 در گفتگو با صبح امید، تأکید کرد:

عدم ثبات نرخ ارز معضل جدی تولیدکنندگان قطعات خودرو

ضرورت تزریق
منابع مالی در
بخش تولید

کمک فنرهای شرکت 
مبتکران پیشرو اسپاد 

با برند MPS با عالمت 
استاندارد، وارد بازار 

می شود

امیدواریم با تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم و رونق بازار
بتوانیم با ظرفیت کامل تر تولید کنیم؛ زیرا هم اینک با 10 درصد ظرفیت

مشغول به کار هستیم؛ یعنی 90 درصد فضای تولید، خالی است 


