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روزی برای نکوداشت بزرگ ترین احیای ۱۵۵ واحد صنعتی دانش بنیان در استان البرز
بخش مولد کشور

 حمایت از تولیدکنندگان
 در  دستور کار

نماینده عالی دولت در استان البرز در راستای ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید، با بازدید از چند واحد بخش کشاورزی و مواد غذایی بر 

حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرد.
مجتبی عبداللهی در این بازدید که از یک 
مرک��ز پرورش مرغ گوش��تی، واحد تولید 
ماکارونی و انبار غله استان صورت گرفت 
بر ضرورت اهتمام جدی مدیران برای حل 
ک��رد. تاکی��د  تولی��د   موان��ع 
وی ادامه داد: باید در کنار تولیدکنندگان 
باش��یم و ش��رایط را ب��رای فعالی��ت آنها 
تسهیل کنیم، از این رو این بازدیدهای میدانی باهدف حل موانع در 
واحد تولیدی در دستور کار است. عبداللهی گفت: تولیدکنندگان و 
صنعتگ��ران باوجود تحریم های ناجوانمردانه اس��تکبار جهانی علیه 
ایران، مس��تحکم ایس��تاده اند و تولید و اشتغال را با چنگ و دندان 
حفظ کرده اند. وی افزود: برخی از مش��کالت در حوزه زیرس��اختی 
اس��ت ک��ه با حضور فع��ال مدی��ران مربوطه به بررس��ی و حل آن 
می پردازیم. استاندار البرز در پایان خاطرنشان کرد: البته در راستای 
ارتقا زیرساخت های استان در حوزه های مختلف برنامه های بزرگی 
داری��م که با جلب توجه ملی اکن��ون گام به گام در جهت تحقق آنها 

حرکت می کنیم.

 تولید چرم مصنوعی باکیفیت رسالت
 شرکت سپهر چرم خاورمیانه 

 راهکاری کارآمد برای پایان چالش خوراک
 در صنعت روغن موتور

 بلوار شهید» ناصر بخت« 
تکمیل می شود

ویژه نامه صادرکنندگان نمونه و 
نکوداشت روز صنعت و معدن

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز 
با بیان اینکه البرز رتبه س��وم دانش بنیان کش��ور را در 
بخ��ش صنع��ت دارد، گفت: ۱۵۵ واح��د دانش بنیان 
صنعت��ی در اس��تان احصا ش��ده و ح��دود ۷۸ طرح 
صنعت��ی دانش بنیان داری��م. رامی��ن ربیعی، رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در جمع 
اصحاب رسانه، با اش��اره به شرایط جغرافیایی استان 

الب��رز و اس��تقرار واحدهای صنعتی متعدد در اس��تان، گفت: البرز 
ازلحاظ سرانه واحدهای صنعتی در کشور رتبه ۶ را از آن خود کرده 
است. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته رتبه سوم ستاد تسهیالت 
را به دس��ت آورده ایم، یادآور شد: هرس��ال رتبه اول کشور را کسب 
می کنیم و س��ه ه��زار میلیارد تومان به صورت متوس��ط به واحد ها 
پرداخت ش��ده است. ربیعی با اش��اره به اینکه دو سال متوالی رتبه 
دوم و س��وم کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را داریم، اظهار 
کرد: سال گذش��ته ۹۷ درصد مصوبات این کارگروه عملیاتی شده 
اس��ت. وی تعداد استان را دارای ۷۵ معدن دانست و تصریح کرد: از 
این تعداد ۵۰ معدن فعال و اکثراً در زمینه شن و ماسه هستند که در 
زمان استانداری تهران مجوز آن ها صادر و سعی شده مجوز جدیدی 

به دلیل مشکالت زیست محیطی و منابع طبیعی صادر نشود.
البرز رتبه سوم دانش بنیان صنعتی کشور را دارد �

ربیعی با اش��اره به اینکه مجموعاً ۱۵۵ واحد دانش بنیان صنعتی 
در اس��تان احصا شده و حدود ۷۸ طرح صنعتی دانش بنیان داریم، 
گفت : البرز رتبه س��وم دانش بنیان کشور را در بخش صنعت دارد. 
اما مزیت های دانش بنیان به خوبی شناخته نشده است. بیش از صد 
مزیت ازجمله معافیت های مالیاتی، معافیت های بیمه، تسهیالت 
معاون��ت علم و فناوری و... برای واحدهای دانش بنیان ذکر ش��ده  و 
امیدواریم دانش��گاه ها و دانش��جویان از این مزیت ها آگاهی یافته 
و بیش��تر به س��وی دانش بنیان ش��دن روی آورند. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان البرز با اش��اره به احیای واحد های 
راکد در ش��هرک های صنعتی، گفت: ازابتدای س��ال ۱۴۰۰ پیگیر 
برگشت واحدهای راکد به چرخه بوده ایم و از ۳۲۶ واحد راکد، ۱۳۹ 
واحد به چرخه تولید برگش��ته که چهار هزار نفر نیز اشتغال زایی و 
هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان س��رمایه گذاری داشته است. همچنین 

در حال پیگیری تخفیفات ب��رای واحد های راکدی که 
نتوانسته اند تاکنون بدهی های مالیاتی خود را پرداخت 
کنند هس��تیم. ربیعی با اشاره تس��هیل صدور مجوزها 
اظهار کرد: صدور مجوزهای فعالیت واحد های صنعتی 
را س��رعت بخش��یدیم و کارگروه ه��ای اضافی را حذف 
کردیم. همچنین زمان صدور پروانه بهره برداری به یک 
هفته تا ده روز  رسانده ایم. به این صورت سرمایهگذاران 
به سرعت به چرخه تولید وارد میشوند که باعث شده در شهرکهای 
صنعتی اکثر س��ولهها و زمین ها اشغال ش��ود و اکثراً مشغول کار یا 
بازس��ازی برای فعالیت هس��تند. اما به هیچ عنوان مخالف برخورد 
قانونی با واحد های آالینده نیس��تم. بارگذاری صنعتی برای ایجاد 
اش��تغال و به شرط عدم آالیندگی اس��ت. وی درباره نبود کارگر در 
برخی شهرک های صنعتی ازجمله در اشتهارد گفت: کارگر هست 
ولی ب��ا حقوق کم نمی توانند کار کنند، پیش��نهادی ب��ه اداره کار 
دادیم که کاریابی ها با مراکز مردم نهاد که به دنبال اشتغال هستند، 
ارتباط بگیرند و س��رویس رفت وآمد هم برای ای��ن افراد قرار داده 
ش��ود. وی در پاس��خ به س��وال یکی از خبرنگاران مبنی بر احتمال 
افزایش قیمت ن��ان، اظهار کرد: قرار نیس��ت هیچ افزایش قیمتی 
برای نان وجود داش��ته باش��د و به گفته دولت مطمئن باش��ید آب 
در دل م��ردم ت��کان نمی خورد. ربیعی افزود: بع��د از جنگ اُکراین 
قاچاق آرد در ایران خیلی زیاد ش��د، چون در کش��ورهای همسایه 
قیمت آرد باال رفت، بنابراین کیسه آرد ۴۰ هزارتومانی را ۶۰۰ هزار 
توم��ان می فروختند. اما وقتی نان��وا آرد را با قیمت واقعی می خرد 
دیگ��ر جلوی این اتفاقات گرفته می ش��ود. اکنون به ازای هر خرید 
نان مابه التفاوت قیمت به صورت یارانه برای نانوایان واریز می شود. 
ای��ن موضوع جل��وی تخلف در ف��روش و قاچ��اق آرد را می گیرد. 
ربیعی همچنین  با اش��اره به تمهیدات ب��رای جلوگیری از قطعی 
ناگهانی برق و متضرر ش��دن واحدهای صنعتی گفت: سال گذشته 
اعتراضات زیادی در مورد قطعی برق جود داشت ولی امسال دولت 
کمبود برق را با همکاری ش��هرک های صنعتی و پیش��نهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای تعطیلی یک روزه کارخانهها در هفته 
جبران کرد. اکنون این اقدام انجام ش��ده و تاکنون مش��کل قطعی 

برق چندانی نداشته ایم.
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»زر کام« بزرگ تری�ن کارخانه تولیدی محصوالت 
س�طح  در  )کانفکش�نری(  ش�کالت  و  ش�یرینی 
خاورمیانه، در ارتباط زنده تصویری با رئیس جمهور 
در شهرستان ساوجبالغ استان البرز به بهره برداری 

رسید.
در آیین گرامیداش�ت روز ملی صنعت و معدن که 
در تاریخ ۱۱ تیرماه در سالن اجالس سران در تهران 
با حضور رئیس جمهور، وزیر صنعت و معدن و فعاالن 
اقتص�ادی حوزه های صنعتی و معدنی برگزار ش�د، 

کارخانه زر کام افتتاح شد.
ای�ن کارخانه عظی�م و دانش بنیان، ب�ا بیش از ۱0 
هزار میلیارد تومان س�رمایه گذاری بخش خصوصی 
راه اندازی ش�ده اس�ت و بهره برداری از آن تحوالت 
بی س�ابقه ای را در حوزه صنای�ع تبدیلی و بازرگانی 
در سطح ملی و کش�ورهای منطقه به همراه خواهد 

داشت.

ت�اش ب�رای رف�ع موان�ع تولید و توس�عه  �
صادرات 

در همی��ن رابطه رئیس جمهور در مراس��م روز ملی 
صنع��ت و معدن ب��ا قدردانی از تمام��ی فعاالن عرصه 
صنعت و معدن کش��ور، گفت:  تولید یکی از محورهای 
اصل��ی خل��ق قدرت برای هر کش��وری اس��ت و دولت 
مردمی، ب��ه تبعیت از تاکیدات مق��ام معظم رهبری و 
ضرورت های توس��عه اقتصاد کش��ور، حمایت از تولید، 
ت��الش ب��رای رفع موانع پی��ش روی تولی��د و تاکید بر 
توس��عه صادرات را وظیفه خود میداند. آیت اهلل س��ید 
ابراهیم رئیس��ی، از تهیه پیشنویس سند جامع صنعت 
کشور از سوی دولت خبر داد و گفت: تولید یکی پس از 
تاکی��د مقام معظم رهبری در دیدار با فعاالن اقتصادی 
و تولیدکنن��دگان مبنی بر تدوین صنعت جامع صنعت 
کشور، دولت کارگروهی را مامور تهیه این سند کرد که 
با مشورت کارشناسان پیش نویس خوبی در این زمینه 

تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.
تولیدکنن�دگان، افس�ران می�دان تولید و  �

خلق قدرت ملی 
رئیس جمهور فع��االن اقتص��ادی و تولیدکنندگان 
داخلی را »افس��ران میدان تولی��د و خلق قدرت ملی« 
دانست و با تاکید بر اینکه تولیدات دانش بنیان توانایی 
و ظرفی��ت رقابت پذیری باالتری را در بازارهای جهانی 
و داخل��ی دارند اظهار داش��ت: تنقیح قوانین و پرهیز از 
تصمیم��ات خلق الس��اعه ازجمله اقدام��ات الزم برای 
هموار ش��دن مس��یر تولید در کشور است. درعین حال 

دولت باید تصدی گری های خود را در اقتصاد رها کرده 
و در جایگاه حمایت، هدای��ت و نظارت قرار بگیرد. وی 
تالش برای نی��ل فعالیت های تولیدی ب��ه بهره گیری 
هر چه بیش��تر از دانش ها و دس��تاوردهای نوین علمی 
را از دیگ��ر ضرورت های رونق تولید برش��مرد و تصریح 
کرد: دانش اگر ضمیمه تولید و صنعت نش��ود، به شکل 
پایان نام��ه در دانش��گاه باقی می ماند. رئیس��ی با بیان 
اینک��ه نظارت جدی بر تمامی فرآیندهای اخذ مجوزها 
و تس��هیل س��رمایه گذاری و تولید از دیگ��ر مصادیق 

مبارزه با فساد و دولت هوشمند یکی از زمینه های مهم 
مبارزه با فس��اد اس��ت، اعالم کرد: در سفرهای خارجی 
و مالقات با س��ران کشورهای همسایه شاهد اشتیاق به 
تولی��دات و محصوالت ایرانی هس��تیم.  وی خطاب به 
تولیدکنندگان ادامه داد: زمینه کار بسیار فراهم است و 
امیدواریم بتوانیم با دست توانای شما و حمایت دولت، 
بخش��ی از مش��کل اقتصاد و اشتغال کش��ور را برطرف 
کنیم.  رئیس جمهور تاکید کرد: دشمن برای عقب  نگاه 
داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه های خلق قدرت که 

تولید جزو مهم ترین آنها اس��ت، تالش می کند تا روند 
تولی��د را مخت��ل و ضعیف کند. وظیفه م��ا در برابر این 
تالش ها حمای��ت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 

به عنوان افسران این میدان است.
اش�تغال زایی برای 5 ه�زار نفر در کارخانه  �

زر کام
همچنی��ن رئی��س هیئت مدی��ره گ��روه صنعتی و 
پژوهش��ی زر در این مراس��م گفت: این واحد تولیدی با 
نام زر کام و س��رمایه گذاری بی��ش از ۱۰ هزار میلیارد 

توم��ان و تولید بیش از ۴۰۰ ن��وع محصوالت غذایی و 
شیرینی های با فناوری روز دنیا راه اندازی شد. مرتضی 
سلطانی با بیان اینکه بیش از  ۴۰۰ نوع محصول غذایی 
و کانفکش��نری با فناوری روز دنیا در این کارخانه تولید 
می شود، ادامه داد: مساحت کارخانه زر کام بالغ بر ۳۰۰ 
ه��زار متر مربع اس��ت و با همت مهندس��ان و کارگران 
ج��وان این مرزوبوم س��اخته ش��ده اس��ت. بنیان گذار 
گروه صنعتی و پژوهش��ی زر با اعالم اینکه این کارخانه 
به عنوان یکی از بزرگ ترین طرح های بخش خصوصی 

کش��ور برای ۵ هزار نفر ش��غل ایجاد کرده است؛ اظهار 
داش��ت: تمامی تولی��دات و محصوالت ای��ن کارخانه 
قابلیت و امکان صادرات و حض��ور در بازارهای جهانی 
را دارد و با بزرگ ترین ش��رکت های چندملیتی، رقابت 

خواهد کرد و به انحصار آنها پایان خواهد داد.
به گفته سلطانی، زنجیره تامین کامل گروه صنعتی 
زر از مزرعه تا س��فره را پوشش می دهد و در دنیا وجود 
ش��رکت های آرد زر، زر ماکارون، س��یلوهای پیشرفته 
ذخیره س��ازی غ��الت، پاالیش��گاه دانش بنیان غالت 
زر ب��ا محص��والت ت��ک )High Tech( از خان��واده 
ش��یرین کننده های طبیعی در یک مجموعه کم نظیر 
است. وی خاطرنشان کرد: گروه صنعتی و پژوهشی زر 
با فعالیت در ۱۷ صنعت مختلف غذایی، صنایع تبدیلی، 
دانش بنیان و خدماتی، پیشرو در صنعت غذایی کشور 

است. 
زر کام، افتخ�اری دیگ�ر ب�رای ص�ادرات  �

تولیدات داخلی
همچنین اس��تاندار البرز در حاش��یه مراسم افتتاح 
کارخانه زر کام گفت: بخش خصوصی این استان امروز 
با راه ان��دازی واحد تولیدی جدید در زمینه محصوالت 
غذای��ی و ش��یرینی، افتخ��ار دیگری ب��رای صادرات 

تولیدات کشور رقم زد.
مجتب��ی عبداللهی تاکید کرد: این طرح که به عنوان 
مگا پروژه از آن نام برده ش��د، ب��ا ظرفیت تولید بیش از 
۴۰۰ نوع محصول غذایی، کیک و شکالت در فضایی به 

وسعت ۳۰۰ هزار متر مربع افتتاح شده است.

آغاز فعالیت زر کام بزرگ ترین کارخانه کانفکشنری خاورمیانه
بزرگ ترین کارخانه شیرینی و شکات در استان البرز افتتاح شد
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برونگرایی اقتصاد با محوریت توس����عه صادرات 
غیرنفتی را می توان نس����خه ای ش��فابخش برای 
درمان مشکالت اقتصادی دانست. باید همه ت��وان 
را برای رفع موان��ع موجود و بیماری ه��ای کنونی 
اقتصاد به کار بست. در این راستا باید مواردی مثل 
فراهم نمودن بس����تر مناس����ب ِ برای تحقق این 
هدف، تالش و همراهی بی��ش از پیش، ارتقاء بهره 
وری، بلند آوازه س��اختن نام نش��ان های ایرانی در 
بازاره��ای خاورمیانه و جهانی و حتی کش����ورهای 
اروپای��ی؛ علی رغم رفتاره��ای تبعیض آمیز موجود 
و همه مش��کالتی که صادرکنندگان این مس��یر با 
آن مواجهن��د را بی��ش از پیش مورد بر رس��ی قرار 
گی��رد. حمایت همه جانبه برای رفع موانع پیش��رو، 
بهبود فضای کس����ب و کار، مقررات زدایی، توسعه 
زیرس����اخت ها، اعمال اصالحات الزم در سیاست 
ه��ای اقتص��ادی خصوص��ا جهت تقوی��ت صادرات 
غیرنفتی به عنوان  س��رلوحه متغیره��ای کلی��دی 
و مؤثر در اقتصاد و حمایت مس��تمر از همه دس��ت 
اندرکاران ای��ن عرصه ضرورتی است اجتناب ناپذیر.  
برای اطالع از توانمندی های تولیدکنندگان داخلی 
و نیز اط��الع با مهمترین مش��کالت و چالش های  
پیش روی آنها با یکی دیگر از صادر کنندگان نمونه 
پارافی��ن به گفتگو نشس��تیم.  جعفرپور، مدیرعامل 
ش��رکت رمزین آسای شیمی، اظهار داشت: در سال 
های گذشته ش��رکت های تولیدکننده روغن موتور 
اق��دام به ورود به صنای��ع پایین نکرده بودند؛ از این 
رو پارافین س��ازها در زمینه تامین خوراک، مشکلی 
نداشتند. مدیرعامل این واحد فعال افزود: اما از سال 
۹۵ به بعد فضا برای تامین مواد اولیه مانند اس��لک 
وکس بس��یار س��خت ش��د؛ زیرا روغنی ها اقدام به 

صادرات اسلک وکس کردند.
ب��ه گفته این فعال صنع��ت پارافین، ورود روغنی 
ه��ا به ب��ازار صادراتی اس��لک وک��س و پارافین دو 
مش��کل عمده ایجاد کرد. وی در تشریح بیشتر این 
موضوع گفت: نخس��ت اینکه مش��تریان صادراتی از 

قیمت اس��لک وکس آگاهی داشته و در نتیجه کار 
به جایی رس��ید که قیمت پارافین را مشتریان برای 
تولیدکنن��دگان تعیین می کردند. مش��کل دوم نیز 
رقابت منفی در بازارهای صادراتی اس��لک و پارافین 
در پی حضور روغنی ها در این بازار بود. این موضوع 
س��بب ش��د به مرور زمان بس��یاری از شرکت های 
پارافین س��از که توان رقابت با ش��رکت های بزرگ 

روغنی را نداشتند از بازار حذف شوند.
 جعفرپور تاکید کرد: س��ال ۹۴ حدود ۵۰ شرکت 
پارافین ساز فعال در سطح کشور داشتیم اما اکنون 
به دلیل ورود روغن سازها به عرصه صاردات اسلک 
وکس و تولید پارافین، این عدد به ۱۰ رسیده است. 
مطابق آماره��ای بورس کاال، عرضه اس��لک وکس 
توس��ط روغنی ها در بازار به ۳۰ درصد از تولیدشان 
نمی رس��د و مابقی اسلک وکس را اغلب به صورت 

خام صادر می کنند.
وی در رابطه با راهکار پیش روی برای فائق آمدن 
ب��ر چالش خوراک پارافین س��ازها گفت: در صورت 
تواف��ق اتحادیه صادرکنندگان ف��رآورده های نفتی، 
پارافین سازها قادر به سرمایه گذاری و ساخت واحد 
تولید روغن بیس و روغن موتور هس��تند تا بتوانند 
اس��لک وکس مورد نیاز پارافی��ن را نیز تولید کنند. 
در حال حاضر تولیدکنندگان پارافین تمام ش��رایط 
برای ایجاد واحد تولید روغن اعم از سرمایه و دانش 

فنی را دارند.
دردسرهای رفع تعهد ارزی �

س��عید جعفرپور، کارآفرین و مالک واحد تولیدی 
و صادراتی پارافین با نام ش��رکت رمزین آساشیمی 
در ش��هرک صنعتی ضمن اشاره به شماری از موانع 
و مش��کالت پیش روی تولیدکنندگان بیان داشت: 
همدل��ی و همفکری و مس��اعدت هم��ه جانبه  می 
تواند اندکی از این مس��ائل را حل و به توان تولیدی 
و ارز آوری کش��ور کم��ک کند. مطابق بخش��نامه 
بان��ک مرکزی پیرامون رفع تعه��د ارزی؛ واحدهای 
تولی��دی که در س��ال ۱۳۹۹  مبادرت ب��ه تولید و 

ص��ادرات محصوالت خ��ود کرده اند بای��د تا تاریخ 
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ رف��ع تعهد انجام ش��ود. ش��رکت ما 
در س��ال ۹۹ داش��ته نزدیک به ۱.۶۴ میلیون دالر 
صادرات و ارزآوری و به طبع آن اشتغال زایی داشته 
اس��ت که از این می��زان ۸۵ درصد رفع تعهد کامل 
ص��ورت گرفته اس��ت. باتوجه به انج��ام یک pi در 
خرداد ماه س��ال ۱۴۰۰ بنام یک ش��رکت واسط در 
دبی به دلیل وج��ود تحریم های بانکی که صادرات 
انج��ام نموده ایم که منجر به دریافت پیش دریافت 
و تحوی��ل بار بصورت fob در بندرعباس ش��د و در 
مرحله تبادل اس��ناد و تحویل مبلغ تس��ویه شرکت 
امارات��ی مبلغ تس��ویه را پرداخت نک��رد و منجر به 
ضرر ۱۵۰ ه��زار دالری به مجموعه تولید ما ش��د. 
وی در تش��ریح بیشتر این موضوع گفت: در نتیجه؛ 
ش��رکت ما نیز نتوانست مابقی تعهد صادراتی را ایفا 
نماید و از اواخر بهمن ماه مجدد شروع به رفع تعهد 
ارزی برای باقی مانده تعهد ایفا نش��ده سال ۱۳۹۹ 
کردیم. این امر توسط بانک مرکزی جهت رفع تعهد 
باقیمانده س��ال ۱۳۹۹ مورد پذیرش قرار نگرفت و 
ایف��ای تعهد مذکور برای رفع تعه��د صادرات های 
صورت گرفته در س��ال ۱۴۰۰ منظور ش��د. این امر 
مجددا باعث ش��د که از طرف ممی��زی وزارت امور 
اقتصاد دارایی نیز رفع تعهد صورت گرفته برای سال 
۱۳۹۹میزان ۸۵ درصد در نظرگرفته ش��ود و مجدد 
ش��رکت تولیدی ما مش��مول جریمه در نظر گرفته 
ش��ود و به طبع آن ۹ درصد ارزش افزوده پرداختی 
توسط شرکت نیز مشمول کسر پرداختی می شود.

 از م��وارد و معضالت دیگ��ر واحدهای تولیدی و 
صادراتی عودت و پرداخ��ت ارزش افزوده های اخذ 
ش��ده توس��ط وزارت امور اقتصاد و دارایی است که 
گاه��ا با پیگیری ها و تالش ه��ای مجدد بیش از ۳ 
سال به طول می انجامد؛ به طوری که ارزش افزوده 
مالی پرداختی ما در سال ۱۳۹۷ که از دی ماه سال 
۱۴۰۰ قطعی ش��ده هنوز پرداخت نش��ده و معلوم 
نیس��ت چه تاریخی هم قرار اس��ت پرداخت ش��ود.  

ل��ذا تقاضا داری��م در خصوص چالش ها و مس��ائل 
و معض��الت عدی��ده ای که در اینجا فق��ط به ذکر 
دو مورد بس��نده؛ کردیم چاره اندیش��ی و راهکاری 
تدبیر ش��ود تا امکان بقا و تولید و صادرات علی رغم 

فشارهای متعدد باقی بماند.
وی به حل ش��دن شماری از مشکالت اشاره کرد 
و گفت : خوش��بختانه چند مورد از این مش��کالت 
با تدبیر و هم اندیش��ی در مس��یر حل ش��دن قرار 
گرفتند. مشکالت تعهد ارزی و بحث خروج کاالهای 
ضروری از زنجیره تامین نیمایی از آن جمله اس��ت. 
صادرکنن��دگان می توانند ارز را ب��ه چرخه اقتصاد 
بر گردانند. مس��اله بعدی تامین خوراک پارافین به 

ش��کل ۱۰۰ درصدی بود. این 
ام��ر صراحتا  اعالم ش��د ولی 
متاسفانه هنوز با کاستی هایی 
همچ��ون عرضه نامناس��ب در 
بورس هستیم که امید است به 

طور کامل تحقق یابد. 
درخواستی از استاندار  �

محترم
وی در پای��ان خط��اب ب��ه 
استاندار اظهار داشت: اینجانب 
کارآفری��ن و مال��ک کارخان��ه 
و صادرات��ی؛  تولی��دی  ه��ای 
ش��رکت رز پلیمر فخ��ر البرز 

و ش��رکت رمزین آساش��یمی با بیش از ۱۶ س��ال 
فعالیت تولیدی و صادراتی در زمینه پارافین جامد و 
وازلین و منتخب چندین دوره صادرکننده برگزیده 
و نمونه اس��تانی واقع در ش��هرک صنعتی اس��تان 
البرز  در س��ال ۱۳۹۸ ب��ا خرید یک قطعه زمین به 
شماره قطعه  ۵۱۱۰ به متراژ ۱۴۴۰۰ متر از شرکت 
ش��هرک های صنعتی استان البرز به منظور توسعه 
و گس��ترش فعالیت واحدهای تولیدی و تجمیع دو 
کارخان��ه قبلی در ی��ک جا نم��ودم و از قیمت کل 
زمی��ن دریافتی  ۳۳۹۵ میلیون تومان تاکنون مبلغ 

۲.۰۷۳ میلیون تومان پرداخت کرده ام.  وی افزود: 
هزینه سرسام آور احداث و راه اندازی واحد تولیدی؛ 
تاکنون توس��ط خود من تامین ش��ده است )حدود 
۷۰ میلی��ارد تومان( اما با توجه ب��ه افزایش هزینه 
ها نتوانس��تم مابقی مبلغ زمین را پرداخت نماییم. 
ای��ن امر باعث جریمه ش��دن واحد تولیدی به مبلغ 
۵۰۰ میلیون تومان از طرف ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی اس��تان البرز ش��د. این در حالی اس��ت که 
واحد تولیدی و صنعتی نیازمند مساعدت و همکاری 
مس��ئولین ذیربط می باشد. متاس��فانه اکنون که با 
تالش ها و مراودت های فراوان؛ واحد تولیدی آماده 
بهره برداری و راه اندازی شده است شرکت شهرک 
های صنعتی استان البرز 
ب��ه تعهدات خ��ود مبنی 
ب��ر تامین آب و گاز واحد 
تولیدی واگذار شده اقدام 
ننموده اس��ت ام��ا واحد 
تولی��دی را جریمه نموده 
و خ��ود را در رابط��ه ب��ا 
نقش  که  تولی��دی  واحد 
زایی  اش��تغال  در  مهمی 
و ارز آوری ب��رای کش��ور 
نماید  م��ی  ایفا  عزیزمان 
متعهد نمی بین��د. لذا از 
اکنون  ک��ه  حضرتعال��ی 
س��کاندار استان البرز می باش��ید و نیز جناب آقای 
شاهمرادی که سابقه س��کان داری شرکت شهرک 
های صنعتی اس��تان البرز را در کارنامه درخش��ان 
خویش دارند تقاضا داریم دستور و مساعدت نمایید 
تا این واحد تولیدی در وهله اول از بخشش جریمه 
به��ره مند ش��ود و در وهله دوم و مهمت��ر از آن، از 
بخش��ش جریمه نسبت به تخصیص آب و گاز واحد 
تولیدی اقدام شود تا بهره برداری هرچه زودتر آغاز 
ش��ود و جذب نیروی انس��انی و اشتغال زائی سریعا 
اتف��اق بیفتد و منجر به تولید و صادرات روزافزون و 

ارزآوری بیشتر گردد.
مشکات شهرک صنعتی اشتهارد �

جعفری همچنین خاطر نش��ان کرد: در ش��هرک 
صنعتی اشتهارد مش��کالت زیادی وجود دارد. نبود 
گاز، عدم آس��فالت کوچه ها و خیابان های شهرک 
صنعتی و نیمه کاره ماندن جدول کشی از آن جمله 
اس��ت. امیدوارم مس��ولین و مدیران بیش از پیش، 
ب��ه حل این مس��اله هم��ت گمارده تا ش��اهد بهتر 
ش��دن وضعیت عمرانی و ش��رایط ظاهری شهرک 
باش��یم. معضل دیگر پیش روی واحدهای تولیدی 
و صادراتی، ع��ودت و پرداخ��ت ارزش افزوده های 
اخذ شده توس��ط وزارت امور اقتصاد و دارایی است 
که گاها ب��ا پیگیری ها و تالش ه��ای مجدد بیش 
از س��ه س��ال به طول می انجامد؛ به طوریکه ارزش 
افزوده مالی پرداختی ما در س��ال ۱۳۹۷ که از دی 
ماه س��ال ۱۴۰۰ قطعی شده هنوز پرداخت نشده و 
معلوم نیس��ت چه تاریخی قرار است پرداخت شود. 
لذا تقاضا داریم برای چالش ها و مسائل و معضالت 
عدیده ای که در اینجا فقط به ذکر دو مورد بس��نده 
کردیم چاره اندیشی شود و راهکاری اندیشیده شود 
تا ام��کان بقا و تولید و صادرات علیرغم فش��ارهای 
متع��دد باقی بماند. از این مس��ائل را حل و به توان 
تولی��دی و ارز آوری کش��ور کم��ک کن��د. مطابق 
با بخش��نامه بانک مرک��زی بابت رف��ع تعهد ارزی 
واحده��ای تولیدی که در س��ال ۱۳۹۹  مبادرت به 
تولی��د و صادرات محصوالت خود نموده اس��ت می 
بایس��تی تا تاری��خ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ رفع تعهد صورت 
پذیرد که ش��رکت ما نزدیک به ۱.۶۴ میلیون دالر 
ص��ادرات و ارزآوری و به طبع آن اش��تغال زایی در 
سال ۹۹ داشته که از این میزان ۸۵درصد رفع تعهد 
کام��ل صورت گرفته و باتوجه ب��ه انجام یک pi در 
خرداد ماه س��ال ۱۴۰۰ بنام یک ش��رکت واسط در 
دبی بدلی��ل وجود تحریم های بانک��ی که صادرات 
انجام نموده ایم که منجر به دریافت پیش دریافت و 

تحویل بار بصورت fob در بندرعباس شد.

 راهکاری کارآمد برای پایان چالش خوراک
 در صنعت روغن موتور

مدیرعامل شرکت رمزین آسای شیمی:

تقاضا داریم در 
خصوص چالش ها 
و مسائل و معضالت 

عدیده ای که در اینجا 
فقط به ذکر دو مورد 
بسنده؛ کردیم چاره 

اندیشی شود



تجارت صنعت

 تیر ۱40۱
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ویژه نامه صادرکنندگان نمونه و 
نکوداشت روز صنعت و معدن جایگاه ممتاز ایران در صادرات غیرنفتی 

در گفتگو با مدیرعامل  شرکت آریا پلیمر نیکان مطرح شد:

پارافین جامد �
بیش��تر مصرف این نوع پارافین در شمع س��ازی، چرم سازی و 
الستیک سازی است. از جنبه ظاهری هر چه پارافین شفاف تر و 
س��فیدتر و در دمای محیط نرمی کمتری داشته باشد از کیفیت 
باالت��ری برخوردار اس��ت. ماده  اولیه ای که ب��رای تولید پارافین 
جامد به کار می رود  اس��لک وکس ن��ام دارد و پارافین جامد بر 
حسب مقدار چربی به چند دسته تقسیم می شود: پارافین جامد 
کریس��تال و میکرو کریس��تال، پارافین جام��د ۵ .۰ تا ۱ درصد 
چربی، پارافی��ن جامد ۱ تا ۳ درصد چربی، پارافین جامد ۳ تا ۵ 
درص��د چربی، پارافین جامد ۵ تا ۷ درصد چربی. عمده پارافین 
جامد به هندوستان، پاکستان، کشورهای آفریقایی و کشورهای 

آسیای میانه صادر می شود.
پارافین مایع �

پارافین مایع با ویژگی های بی رنگ وبو و بی مزه بودن ، نامحلول 
در آب و الکل و قابل حل در حالل های طبیعی )نفتی( می باشد 
و همچنی��ن به دلیل میزای باالی خل��وص و پایداری به صورت 

وسیعی در صنایع کاربرد دارد.
پارافین صنعتی چیست؟ �

پارافین یک ماده بی رنگ اس��ت که هیدروکربن اش��باع شده 
در تولی��د آن نقش مهمی دارد. این محصول به دو حالت مایع و 
ی��ا جامد تولید و به بازار ارائه می ش��ود. پارافین ها انواع مختلفی 
دارند. برخی خوراکی، ش��ماری بهداش��تی و برخی دیگر نیز در 
صنعت مورد اس��تفاده قرار می گیرن��د که به آن پارافین صنعتی 
می گوین��د. پارافین بهداش��تی معم��والً برای تولید ان��واع لوازم 
بهداش��تی و آرایش��ی همچون انواع کرم و پمادها کاربرد فراوان 
دارد و انواع مدادهای ش��معی و شمع های تزیینی با بهره گیری 
از این نوع پارافین تولید می ش��ود. پارافین صنعتی به عنوان یک 
روان کننده در صنعت کاربرد بس��یار زی��ادی دارد؛ به طوری که 
ب��ا دارا بودن قابلیت کاهش اصطکاک س��طوح در ش��رکت های 
تولیدی مورداس��تفاده فراوان ق��رار می گی��رد. پارافین صنعتی 
برای تمیزس��ازی و براق کردن سطوح مختلف همچون داشبورد 
خودرو نیز استفاده می شود. روان ساختن قفل چرخ های متعدد 
مثل چرخ خیاطی یکی دیگر از کاربردهای مفید پارافین صنعتی 
اس��ت. پارافین خوراکی نیز همچون انواع دیگر موارد اس��تفاده 
بس��یاری دارد. افرادی که از یبوس��ت رنج می برند با بهره گیری 
از پارافین خوراکی می توانند مشکلشان را تا حدودی رفع کنند. 
همچنین کسانی که به عکس برداری از روده نیاز دارند می توانند 
ب��ا بهره گیری از پارافین خوراک��ی کل مواد داخل روده را تخلیه 

نمایند.
مصارف انواع پارافین �

تعداد اتم های به کاررفته در پارافین بس��یار زیاد است. پارافین 
موجود در نفت به صورت مایع اس��ت اما در اثر مجاورت با حرارت 
باال، تقطیر ش��ده و به صورت جامد درمی آید. این محصول دارای 
خاصیت خنثی اس��ت؛ به همی��ن دلیل در صنع��ت کاربردهای 
گوناگون دارد. صنایع مختلف اعم از کبریت سازی، الستیک سازی، 
نس��اجی و کاغذ ضد آب برای تولید محصوالت متنوع از پارافین 
اس��تفاده می کنند. هیدروکربن های موجود در پارافین کلوئیدی 
به صورت انش��عابی و هیدروکربن های موج��ود در پارافین جامد 
به ص��ورت زنجیره ای اس��ت. درواق��ع می توان گفت ک��ه ایزومر 
یکدیگر هس��تند. الزم به ذکر اس��ت بدانید که پارافین جامد در 
درجه حرارت ۵۴ الی ۶۰ به طور کامل ذوب می شود. انواع بشقاب 
و لیوان ه��ای کاغذی با بهره گی��ری از پارافین تولید می ش��وند. 
ع��الوه بر این به منظ��ور کاهش عرق میوه ها از یک پوشش��ی از 

جنس پارافین بهره گیری می نمایند. پارافین های استفاده شده در 
واکس های ش��مع باید به رنگ سفید و پایدار باشند؛ در غیر این 
صورت تولیدکننده ش��مع با مش��کل مواجه خواهد شد. عالوه بر 
این تم��ام واکس هایی که به منظور بس��ته بندی اقالم گوناگون و 
مواد غذایی استفاده می شوند باید بی بو و عاری از آلودگی و ضرر 
باشند زیرا انسان آن مواد غذایی را مصرف خواهد کرد. پارافین ها 
را برای مصارف متع��دد و در روش های مختلف تصفیه می کنند. 
تصفیه با مواد شیمیایی، جذب فیزیکی و هیدروژناسیون از جمله 
روش های مدرن برای تصفیه پارافین می باش��د. این روش ها در 

سطح جهانی کاربرد فراوان دارند.
روش های تصفیه بیش��تر برای تولید انواع شمع و تولید روکش 
ب��رای کاغذهای مومی مورداس��تفاده قرار می گیرن��د. تا حاال به 
پوش��ش روی آبنبات یا برخی از پنیرهای س��فت دقت کرده اید؟ 
این گونه مواد غذایی با موم پارافینی درجه غذایی تولید می شوند. 
درزگیری  بس��یاری از قوطی ها یا قالب گیری بس��ته های متعدد، 
تولید انواع مداد شمعی برای چشم یا ابرو، حتی مدادهای روغنی 
کودکان یا ترموستات محرک همگی برای تولید شدن به پارافین 
نی��از دارند و این از جمله مزیت های یک پارافین صنعتی اس��ت. 
پارافین دارای  خاصیت خنثی بوده و در تولید بسیاری از داروها 
نیز اس��تفاده می ش��ود.  فوتس اویل ماده ای س��ت روغنی که در 
فرایند تولید پارافین جامد به عنوان یک محصول جانبی به دست 
می آید. طی این فرایند، زمانی که عملیات روغن گیری  روی مواد 
اولیه )اس��لک وکس( انجام می ش��ود، ماده خارج شده که حاوی 
درصد باالیی روغن اس��ت، جداسازی شده و تحت عنوان فوتس 
اویل ارائه می شود. این محصول در دمای معمولی )بسته به درصد 
روغن( به صورت مایع یا نیمه جامد یافت می ش��ود. ش��رکت آریا 
پلیمر نیکان یکی از شرکت های مطرح و خوشنام در زمینه تولید 
پارافین این اس��ت. در همین راس��تا با مدیرعامل این شرکت به 
گفتگو نشستیم و از وی درباره جوانب مختلف کار سوال کردیم. 

کسب عنوان صادرکننده نمونه �
مهندس محمدرضا موالیی، مدیرعامل شرکت آریا پلیمرنیکان 

مهر  ضمن اش��اره گذرا به تاریخچه شرکت 
اظهار داشت:

ش��رکت آریا پلیمر نیکان مه��ر با تکیه بر 
سابقه بیش از ۲۰ سال در امر تولید پارافین 
و به منظور ص��ادرات محصول تولیدی خود  
در س��ال ۱۳۹۷ تاس��یس ش��د. ب��ا عنایت 
خداون��د متعال و تالش و کوش��ش  تمامی 
پرسنل مفتخر به دریافت عنوان صادرکننده 
نمونه در س��ال ۱۳۹۹ ش��ده اس��ت. بدیهی 
اس��ت این صنعت با بومی سازی دانش تولید 
پارافین توانس��ته اس��ت از موادی که زمانی، 
ضایعات پاالیشگاه های روغن سازی محسوب 
و معدوم می شد محصولی جدید تولید کرده 
و با بازاریابی و صادرات به کشورهای خارجی 
عالوه بر ارزآوری برای کشور عزیزمان موجب 
اش��تغال زایی و کارآفرینی در داخل کش��ور 
ش��ود. وی ضمن اش��اره به عمده محصوالت 

ش��رکت خاطرنش��ان کرد: عمده محصوالت تولیدی شرکت ما 
پارافین جامد و روغن فوتس اویل اس��ت که هرکدام دارای گرید 
ه��ای مختلف و بس��ته بندی های متفاوت هس��تند و به طورکلی 
سبدی شامل  ۱۰ محصول متفاوت تولیدی را تشکیل می دهند. 
محصوالت تولیدی ش��رکت آریا پلیمر نیکان مهر که تحت نام و 

برند ثبت شده آریا )ARYA( به کشورهای مقصد صادر می شود 
دارای باالتری��ن کیفی��ت و درجه کیفی ب��وده و این امر موجب 
شناخته شدن محصول صادراتی و تقاضای خریدار خارجی برای 

خرید محصوالت این شرکت شده است.
مهم ترین موانع پیش رو �

مدیرعام��ل ش��رکت آریا پلیم��ر نی��کان مهر درب��اره عمده 
مش��کالت ش��رکت و چالش های پیش روی امر ص��ادرات بیان 
داش��ت: متاس��فانه تولید و صادرات همواره با مشکالت و موانع 
بس��یاری  روبرو بوده اس��ت. بعضی موارد، مشترک هستند و فرا 
روی تمام��ی تولیدکننده ها و صادرکننده ها ق��رار دارند. بعضی 
مش��کالت هم اختصاصی هس��تند و به ن��وع محصول تولیدی و 
صادراتی بستگی دارند. در امر تولید، مواردی مثل مسائل مالیاتی 
و بیمه تامی��ن اجتماعی و دریافت مجوزه��ا و .... همواره وجود 
داش��ته اس��ت و دارد. در چند سال 
اخیر مسائل تورمی نیز باعث افزایش 
ه��رروزه بهای تمام ش��ده محصوالت 
ما می ش��ود. این تغیی��ر قیمت برای 
خریدار خارجی قابل قبول نیس��ت و 
بعض��اً موجب توقف خرید می ش��ود. 
وی اف��زود: در بح��ث ص��ادرات نیز 
متاسفانه  مس��ائلی نظیر برگرداندن 
ارز صادراتی به داخل کش��ور با توجه 
به تحریم ه��ای ظالمانه و همچنین 
مس��ائل مجوزهای گمرکی و خروج 
کاال و تغییر استانداردهای موردقبول 
گم��رک و س��ازمان ملی اس��تاندارد 
به صورت موردی باعث ایجاد موانعی 

در صادرات کاال می شود.
موالیی در ارزیابی جایگاه صادرات 
ایران گفت: ایران با توجه قرار گرفتن 
در یک��ی از حس��اس ترین موقعیت ه��ای ژئوپلیتیک��ی جهان و 
با داش��تن مزیت  نس��بی در امر تولید و ص��ادرات مواد نفتی و 
پتروش��یمی  و همچنی��ن  در زمینه تولید و صادرات محصوالت  
غیرنفتی، دارای جایگاه بس��یار ممتازی  است  اما تا به امروز به 
دلیل  مس��ائل خارجی و تحریم ها رسیدن به آن نقطه مطلوب 

محقق نش��ده اس��ت. البته با تالش و مس��اعی مسئولین، دولت 
تازه نف��س محترم و تغییرات سیاس��ی منطقه و نی��از روزافزون 
جهان��ی، امید دارم در س��ال های پیش رو به جایگاه واقعی ایران 

اسالمی در بازارهای جهانی و بین المللی برسیم.
وی  در ارتب��اط با محصوالت تولیدی و مصارف آنها در صنایع 
قرار ابراز داشت: محصوالت تولیدی ما به دو بخش کلی پارافین 
و فوتس اویل تقس��یم می شود. از پارافین عمدتاً در صنایع تولید 
شمع و الستیک سازی و صنایع آرایشی و بهداشتی. صنایع تولید 
چوب و صفحات MDF ، صنایع نس��اجی و پارچه های ضد آب 
و ... و از روغ��ن فوت��س اوی��ل در صنایع تولیدی ان��واع روغن و 
روانسازها، صنایع سوختی، کبریت سازی و ... استفاده می شود.  

مدیرعامل شرکت آریا پلیمر نیکان مهر به فرایند تولید پارافین 
اشاره کرد و گفت:ماده اولیه تولید پارافین را اسلک واکس تشکیل 
می دهد که محصول جانبی فرآیند تولید روغن در پاالیشگاه های 
کشور است و ش��رکت آریا پلیمر نیکان مهر با دریافت این ماده 
اولیه از پاالیش��گاه های داخل کش��ور ط��ی فرایندهای متفاوت 
فیزیکی و شیمیایی، روغن زدایی و تفکیک فیزیکی را انجام داده 
و نس��بت به فرایند رنگ بری و بسته بندی محصول نهایی اقدام 
می کند.  روغن فوتس اویل، محصول جانبی فرایند تولید پارافین 
جامد اس��ت که منبعی غنی از روغن پایه و اسیدهای چرب ازاد 
اس��ت. از این محصول در صنایعی مثل  پالستیک سازی، ساخت 
انواع پولیش ها، نئوپان سازی،کبریت سازی و ... استفاده می شود.

وی پیرام��ون مهم ترین مقاصد صادراتی گفت: عمده صادرات 
شرکت آریا پلیمر نیکان مهر به کشورهای هند، پاکستان، ترکیه 
و امارات متحده عربی است. همچنین کشورهای آفریقایی نظیر 
کنیا و نیجریه و ... و کشورهای اروپایی نظیر رومانی و بلغارستان 
و ... و همچنین ارمنس��تان، اردن، عراق، افغانستان، مالزی  ... از 
دیگر خریداران محصوالت ما هستند و صادرات به آنها به صورت 

مداوم جریان دارد. 
بای خودتحریمی �

وی در تش��ریح انتظارات و خواس��ته های این شرکت و دیگر 
فعاالن حوزه از ارگان های ذیربط بیان داش��ت: تنها خواسته ما 
از ارگان های ذی ربط این اس��ت که راه را برای تولید و صادرات 
هم��وار کنند. در حال حاضر با توج��ه به تحریم ها؛ صادرات کاال 
با مشکالت و س��ختی های عدیده برای فعاالن اقتصادی  همراه 

است. دیگر با خود تحریمی 
وسدس��ازی ه��ای داخل��ی 
جلوی حرک��ت رو به جلوی 
فعال اقتصادی گرفته نشود.

تش��ریح  در  موالی��ی    
تجهیزات و امکانات ش��رکت گفت: ش��رکت آری��ا پلیمر نیکان 
مهر دارای کارخانه تولیدی در اس��تان البرز اس��ت و با داش��تن  
مخ��ازن ذخیره و پرس های هیدرولیک��ی، یونیت های حرارتی و 
برودتی، مخازن گرمادهی و پخت و رنگبری، واحد فیلتراس��یون 
و سالن های قالبگیری و بسته بندی محصول و انبارهای محصول 
و ...  نس��بت به تولی��د محصول و در نهایت ص��ادرات آن اقدام 

می کند. 
وی در ارتباط با اشتغالزایی، برنامه ها  و چشم انداز شرکت اظهار 
داش��ت: شرکت در نظر دارد با توجه به داشتن بازارهای هدف و 
درخواس��ت خرید از سوی مش��تری خارجی نسبت به راه اندازی 
واحد تولیدی جدید، همچنین اف��زودن محصوالت جدید نظیر 
روغن ه��ای روان س��از ، وازلین و ... به س��بد محصوالت تولیدی 
خود در سال پیش رو اقدام نماید. این شرکت انتخاب خود را در 
س��ال ۱۳۹۹ به عنوان صادرکننده نمونه؛ محرکی جهت ارتقاء، 
رشد  و پویایی بیش��تر تولید صادرات محور خود تلقی می کند؛ 
به طوری که به لطف خدا در س��ال ۱۴۰۰ با رشد ۲۰۰ درصدی  
در زمین��ه تولید و صادرات همراه بوده و امیدوار اس��ت با کمک 
مسئولین اس��تانی و اختصاصی تسهیالت جهت راه اندازی واحد 
تولیدی جدید این شرکت را در راستای اشتغال زایی بیش ازپیش 

و رشد صادرات خود همراهی کنند.
وی افزود: ضمناً با توجه به مشکل تامین خوراک و مواد اولیه 
واحدهای تولیدی پارافین در کشور، باید نسبت به تشکیل هرچه 
سریع تر نهاد رگوالتوری اقدام شود و از تعطیلی واحدهای بیشتر 
جلوگی��ری کرده و تالش��ی جهادی در جه��ت احیا این صنعت 
نیمه جان  که توانایی ارزآوری و اش��تغال زایی باالیی برای کشور 

عزیزمان دارد را داشته باشند.
همچنین از مدیران ارش��د  اس��تانی تقاض��ا دارم که  کما فی 
السابق ارتباط نزدیک خود با فعالین اقتصادی استانی را در قالب 
جلسات اتاق بازرگانی و اتحادیه  صادرکنندگان استان و شورای 

گفتگوی بخش خصوصی و دولت حفظ نمایند.

پارافین یک ترکیب هیدروکربنی تقریباً بی رنگ، بی مزه و بدون 
بو است و یکی از مشتقات نفتی محسوب می شود. 

عم�وم مردم تص�ور می کنند ک�ه پارافین فقط در شمع س�ازی 

اس�تفاده می ش�ود اما در واقع پارافین در صنای�ع مختلف کاربرد 
دارد. 

دس�ته بندی های مختلفی برای پارافین ها وج�ود دارد مثاًل  در 

یکی از تقس�یم بندی ها پارافی�ن را به دو دس�ته پارافین جامد و 
پارافین مایع تقسیم می کنند. در دسته بندی دیگر بر حسب نوع 
کاربرد به سه دسته صنعتی، خوراکی و بهداشتی تقسیم می کنند.

تنها خواسته ما از 
ارگان های ذی ربط این 
است که راه را برای 

تولید و صادرات هموار 
کنند. در حال حاضر 
با توجه به تحریم ها؛ 

صادرات کاال با مشکالت 
و سختی های عدیده 

برای فعاالن اقتصادی  
همراه است
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صنایع الستیک سهند بر مدار توسعه 
ش��رکت صنایع الستیکی س��هند در آذرماه س��ال ۱۳۳۸ با هدف تولید انواع کف پوش و 
قطعات الس��تیکی تأسیس و راه اندازی شد. از سال ۱۳۶۸ با خرید ماشین آالت و تجهیزات 
م��ورد نی��از اقدام به تولید تس��مه نقاله نمود و پ��س از آن به عنوان نخس��تین و بزرگ ترین 
تولیدکننده انواع تسمه نقاله ، کف پوش ، ورق و قطعات الستیکی و تنها مجری آستر کردن 
سطوح با ورق های الستیکی در ایران تبدیل شد.کارخانه این شرکت واقع در شهرک صنعتی 
اش��تهارد کرج است. محصوالت این شرکت شامل تس��مه نقاله به ضخامت های مختلف و 
قطعات الستیکی که مورد استفاده در شرکت های سیمان، فوالد معادن و ماسه های کشور 

است. انواع تسمه نقاله ها ازنظر ویژگی ) امکان تولید ۵۰.۰۰۰ رول تسمه نقاله( شامل تولید 
تس��مه نقاله مقاوم به مواد ش��یمیایی ، مقاوم به ضربه و برش، مقاوم به شعله، مقاوم به نفت و 
روغن، مقاوم به حرارت و مقاوم به سایش است که بر اساس نظر فنی خریدار تولید می شود. 
نوار نقاله یکی از وسایل کاربردی در صنایع برای انتقال مواد به صورت تسمه ای است به این 
شکل که به وسیله یک موتور و گیربکس برقی تسمه به حرکت درآمده و در طول یک مسیر 
ثابت و مش��خص حول یک محور به گردش درمی آید . برای س��هولت چرخش و به حداقل 
رساندن میزان اصطکاک و سروصدا از بلبرینگ و قرقره از بخش هایی از این سیستم استفاده 

می ش��ود از این وس��یله اکثراً برای بارگیری و تخلیه بار استفاده 
می ش��ود. در خصوص چش��م انداز و برنامه های آتی ظرفیت این 
ش��رکت به تولید انواع تس��مه نقاله های سیمی ، تسمه نقاله های 
س��اید وال و رس��یدن به ظرفیت تولید عملیاتی ۹۰۰۰ تن تولید 

در س��ال و ورود به بازار صادراتی را می توان ذکر کرد. محصوالت تولیدش��ده دارای گواهی 
استاندارد ملی ایران بوده و با توجه به انطباق استاندارد ملی و استاندارد ایزو می توان نتیجه 

گرفت که در صورت افزایش ظرفیت تولید امکان صادرات محصوالت فراهم خواهد بود.
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 تولید چرم مصنوعی باکیفیت رسالت
 شرکت سپهر چرم خاورمیانه 

چ��رم مصنوع��ی ک��ه در محص��والت مختلفی 
ازجمل��ه مبل، کفش، اتومبی��ل، پالتو و … مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد از برترین اختراعات بش��ر 
است که توانس��ته کمک زیادی به زیبایی زندگی 
انس��ان ها کند.  چرم بعد از سنگ و چوب، ابزاری 

قدیمی و قابل استفاده برای انسان ها بوده است.
 از دوران انس��ان های نخس��تین تاکن��ون چرم 
به عنوان پوشش��ی برای انسان استفاده شده است. 
چرم را از پوس��ت حیوانات به شکلی قابل استفاده 
تبدی��ل کردهاند. به طوری که از آن برای س��اخت 
کیف چرم، کفش چرم، پوش��اک و مبلمان چرمی 
بهره گرفته ش��ده اس��ت. چرم مصنوعی نوعی از 
چرم است، با این تفاوت که کاماًل از مواد مصنوعی 
تش��کیل ش��ده و به دلی��ل پرهزینه ب��ودن چرم 
طبیعی، امروزه چرم مصنوعی جایگزین مناس��بی 
ب��رای چرم اس��ت. در تولید چ��رم مصنوعی، یک 
پوس��ته الیه پوشش در باالی یک پلیمر مصنوعی 
مخل��وط قرار خواهد گرف��ت و در تولید آن دیگر 
نی��ازی ب��ه دانه های چرم گاو برن��زه و یا الیه های 
فیبری نیست.  ش��ایان ذکر است که مزیت اصلی 
آن پایین بودن قیمت آن و دوام و مقاومت آن در 
مقابل پارگی و س��ائیدگی اس��ت که باعث میشود 
هن��گام اس��تفاده به عنوان چ��رم مصنوعی کفش 

رضایت مشتریان را فراهم آورد.
تاریخچه شرکت سپهر چرم خاورمیانه �

س��پهر چرم خاورمیانه تولیدکننده و صادرکننده 
انواع محصوالت چرم مصنوعی در کش��ور اس��ت که 
با بیش از دو دهه س��ابقه درخش��ان در صنعت چرم 
و ب��ا به کارگیری منابع انس��انی متخصص و توانمند 
و ماش��ین آالت و تجهی��زات م��درن در تولی��د انواع 
چرم مصنوعی توانس��ته اس��ت در گ��روه برترینهای 
صنعت چرم مصنوعی کشور جای گیرد. سپهر چرم 
فعالیت��ش را از س��ال۱۳۸۱ آغاز نموده اس��ت و دو 
س��ال بعد از ش��روع به کار یعنی از سال۱۳۸۳ وارد 
بازارهای بین المللی شده و تجارت بین الملل با حجم 
سفارش��ات متعدد و سفارش محصول با توجه به نیاز 
مش��تری را انجام می دهد. شرکت سپهر چرم بخش 
تج��ارت بین الملل��ی خود را با تیم��ی از متخصصان 
تج��اری و بازاریابی راه اندازی ک��رد و در حال حاضر 
خدمات فروش و پس از فروش را بعد از اولین تماس 
مشتری با بخش سفارش��ات و تحویل کاال، همراه با 

بیمه های مورد نظر مشتری را فراهم کرده  است.
زمینه فعالیت �

رسالت شرکت سپهر چرم خاورمیانه تولید چرم 
مصنوعی با کیفیت است که حفظ و توسعه پایدار 
محیط زیست را س��رلوحه فرآیند تولید خود قرار 

داده و در ای��ن زمین��ه گام موثری 
برداش��ته اس��ت. با استانداردسازی 
و مدرن س��ازی تجهیزات و اصالح 
فراینده��ا، به عن��وان ی��ک کارخانه 
محیط زیس��ت  حام��ی  و  م��درن 
شناخته می ش��ود و کلیه فعالیت ها 
و فرآیندهای تولید ش��رکت سازگار 

با محیط زیست است.
کاربرد در صنایع  �

خدمات س��پهر چرم خاورمیانه تولید انواع چرم 
مصنوعی مناس��ب برای مبلم��ان خانگی و اداری، 
دکوراسیون داخلی، کیف، کفش و روکش صندلی 
خودرویی اس��ت که محصوالت ما س��الیق تمامی 
گروه ه��ای اجتماعی را پوش��ش می ده��د و برای 
هر سن، ش��غل و قومیتی مناسب است و از زمان 
تاس��یس کارخانه تاکنون این صنعت جزء یکی از 
صنایع دوستدار محیط زیست بود و برای دستیابی 
ب��ه این منظور با حفظ محیط زیس��ت پایدار، این 
ش��رکت هم��واره از راهکارهای زیس��ت محیطی 

استفاده کرده است.
امکانات و تجهیزات شرکت �

ش��رکت سپهر چرم خاورمیانه با داشتن خطوط 
تولید، تاسیسات و تجهیزات مربوط به تولید چرم 

و  حفظ  ب��ا   PVC.PUمصنوع��ی
توس��عه پایدار محیط زیست فرآیند 
تولی��د چرم مصنوعی ب��ا کیفیت را 
سرلوحه تولید خود قرار داده است.

- مشکالت و چالش های پیش رو 
واحد تولیدی

- افزایش رقبای خارجی
- نوسان قیمت ارز

- موانع ایجاد شده به دلیل تحریم
- کمبود مواد اولیه داخلی

- موانع ایجاد ش��ده به دلیل تحریم های بانکی 
جهت صادرات محصوالت

جایگاه صنعت چرم در ایران �
صنع��ت چرم ای��ران از صنایع باش��کوه و چند 
هزارساله در کشور محسوب می شود. صنعت چرم 
در ایران دارای س��ابقه ای طوالنی مدت است و در 
زندگی اقوام ایرانی نقش نس��بتاً ثابتی داش��ته و 
کاربرد آن در پوشاک، خصوصاً کفش و یراق آالت 

و... به کار گرفته می شود.
- شاخص های انتخاب  صادرکننده نمونه

شرکت س�پهر چرم خاورمیانه با داشتن  �
امتیازاتی چون

ش��اخص های ن��ام و نش��ان تج��اری )برن��د(، 

کیفی��ت فوق الع��اده ب��االی اجن��اس صادراتی و 
رعایت اس��تانداردها )نوع بس��ته بندی کاالها( در 
مقایس��ه با رقبا، مهارت فنی و تخصصی ش��رکت 
در امر صادرات، حفظ و توس��عه بازارهای هدف، 
عضویت در تش��کل صادراتی، درآمد ارزی حاصل 
از صادرات، حس��ن ش��هرت صادرکننده )یعنی با 
نداش��تن گزارش��ی مبنی بر خلف وع��ده یا عدم 
ایف��ای تعهد از جانب وی از خریداران، طرف های 
تجاری، گمرک جمهوری اس��المی ایران، ش��بکه 
بانکی، نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در 
خارج از کشور یا سایر منابع موثق( و همچنین با 
در نظر داشتن ارزش صادرات کاالها در یک دوره 
مالی در مقایس��ه با سایر اشخاص یا شرکت هایی 
ک��ه کاالهای مش��ابه صادر می کنند باعث ش��ده 
اس��ت ک��ه در باالترین س��طح باش��د و امتیازات 
وی��ژه ای را ب��ه خ��ود اختصاص دهد و ب��ا یافتن 
 بازارهای جدید به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب 

شود.
در خصوص اشتغال زایی: �

سپهر چرم خاورمیانه تولیدکننده و صادرکننده 
انواع محصوالت چ��رم مصنوع��ی به منظور تداوم 
فعالیت ه��ای کمی و کیف��ی، اس��تفاده بهینه از 
امکانات و منابع خود و کس��ب رضایت مشتریان، 

جهت گیری ه��ای اس��تراتژیک خ��ود را ارتق��ای 
کیفیت س��ازمان ق��رار داده و با مش��ارکت کلیه 
کارکن��ان برای تحقق ای��ن امر تالش می کند و با 
داشتن نیروی متخصص در حوزه های مختلف در 

تالش است. 
همچنی��ن  با ج��ذب نیروه��ای بااس��تعداد و 
پرتالش برای رسیدن به موفقیت های بیشتر گام 

برمی دارد. 
برنامه های آتی آینده شرکت: �

- شناسایی خواسته های مشتریان و تالش برای 
برآورده کردن آنها

- اعتقاد به نیروی انس��انی و مشارکت این نیرو 
به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان

- افزای��ش به��ره وری و ارتق��اء س��طح دانش 
کارکنان

- ترویج کارگروهی و افزایش خالقیت و نوآوری 
از طریق آموزش مستمر

- بهب��ود مس��تمر از طری��ق اجرای سیس��تم 
مدیریت کیفیت

- ارتقا و توس��عه همه جانبه س��ازمان و افزایش 
توان رقابتی با افزایش میزان فروش محصوالت

- کاه��ش ضایعات به منظور اس��تفاده بهینه از 
منابع
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سرپرست شهرداری کرج گفت: با تاکید استاندار البرز روند 
پیگیری برای رفع موانع تکمیل پروژه های مهمی چون ادامه 
بلوار ش��هید ناصر بخت، بیمارس��تان های ۱۲۰ تخت خوابی 
آرام و ۳۰۰ تخت خوابی خورشید و بهسازی و زیباسازی جاده 
قزلحصار تسریع می شود. منوچهر غفاری در حاشیه بازدید از 
بیمارستان آرام که با حضور مجتبی عبدالهی، استاندار البرز، 
غفور قاسمپور فرماندار کرج، جواد چپردار رئیس شورای شهر 
کرج و س��ایر مسئوالن اس��تانی انجام شد با اش��اره به اینکه 
مدیریت ش��هری کرج از ارتقای زیرس��اخت های بهداشتی و 
درمانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های توسعه یافتگی 
کالن شهرهای امروزی حمایت می کند اظهار داشت: هرچند 
طی سال های گذشته ش��اهد افزایش سرانه های بهداشتی و 
درمان��ی در اس��تان البرز به ویژه کالن ش��هر ک��رج بوده ایم 
ولی به واس��طه مهاجرپذیری باال، اس��تهالک و فرس��ودگی 
بیمارس��تان های دولتی؛ اح��داث مجموعه های تخصصی و 
فوق تخصصی درمانی با مش��ارکت بخش خصوصی در جهت 
رفع نیازهای ش��هروندان ضروری به نظر می رسد. وی با بیان 
اینکه مدیریت ش��هری کرج به س��هم خ��ود از هیچ حمایتی 
برای تسریع در تکمیل و بهره برداری از بیمارستان آرام دریغ 
نمی کن��د توضیح داد: در ش��رایط اقتص��ادی فعلی و باوجود 
مش��کالت و تحری��م، اقدام س��رمایه گذاران حوزه س��المت 
برای احداث این بیمارستان س��تودنی است. وی اضافه کرد: 
در جلس��ه ای که به همراه اس��تاندار البرز با سرمایه گذار این 
مجموعه برگزار شد جزئیات سرمایه گذاری، فازهای اجرایی، 
موانع کار و مطالبات سرمایه گذار مطرح و بنا شد با هماهنگی 
بین بخشی مش��کالت این پروژه هرچه سریع تر رفع تا شاهد 

بهره برداری از آن در نزدیک ترین زمان ممکن باشیم.
 بیمارس��تان خورش��ید یکی دیگر از پروژه هایی بود که در 
بازدید امروز روند تکمیل آن  بررس��ی شد. وی گفت: ادارات 
خدمات رس��ان هم موظف ش��ده اند انش��عابات گاز و برق و ... 
این بیمارس��تان را هر چه س��ریع تر تکمیل کنند. سرپرست 
ش��هرداری کرج در بخ��ش دیگری از صحبت ه��ای خود به 
بازدی��د از پروژه اتصال بلوار ش��هید ناصربخت به خوارزمی و 
تاکید استاندار البرز بر رفع موانع تکمیل این پروژه اشاره کرد 
و افزود: به دس��تور استاندار البرز بنا شده موانع اجرای مصوبه 
کمیس��یون ماده ۵ در خصوص آزادس��ازی زمینی موسوم به 
باغ ارتش صادر تا موانع تکمیل این پروژه رفع ش��ود. این مقام 
مسئول با بیان اینکه در گذشته توافقی با معارضین این زمین 

ص��ورت گرفته ب��ود که اجرای آن نیاز به مصوبه کمیس��یون 
داشت افزود: مصوبه کمیسیون ماده ۵ تاکنون اجرایی نشده 
بود که به دس��تور اس��تاندار البرز بنا ش��د این مسئله هر چه 
سریع تر حل شود تا شاهد تسریع در تکمیل این پروژه باشیم. 
غفاری همچنین با بیان اینکه امروز به همراه رئیس س��ازمان 
مدیریت پس��ماند ش��هرداری کرج بازدیدی هم از مرکز دفن 
زباله حلقه دره انجام ش��دد گفت: روزان��ه ۱۵۰۰ تن زباله به 
مرکز حلقه دره منتقل می ش��ود که ۷۰۰ ت��ن از این زباله ها 
متعلق به ش��هروندان کرجی است. وی با اشاره به اینکه حلقه 
دره تنها مرکز رس��می تخلیه زباله در استان البرز است اظهار 
کرد: از س��ال ۹۳ تاکنون تمام زباله های ش��هرهای استان به 
مرکز حلقه دره منتقل می ش��ود. سرپرست شهرداری کرج با 
اشاره  به برنامه ریزی صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت 
حلق��ه دره توضی��ح داد: با توجه به عزم ای��ن دوره از مدیریت 
شهری برای مدیریت پسماند، با تکمیل پروژه هایی همچون 

ایجاد لندفیل مهندس��ی بهداش��تی، 
توس��عه و افزای��ش ظرفی��ت کارخانه 
کمپوست، اس��تحصال گاز از پسماند 
و ... ش��اهد تغیی��رات محسوس��ی در 

وضعیت این مجموعه خواهیم بود.
غف��اری با اش��اره به یک��ی دیگر از 
برنامه های امروز خود که بازدید از روند 
بهسازی و زیباسازی جاده قزلحصار بود 
گفت: تغییر فضای بصری و زیباسازی 
ج��اده قزلحص��ار یک��ی از برنامه های 
اصل��ی ای��ن دوره از مدیریت ش��هری 
است و بنا  شده شهرداری های کرج، 
کمال آباد و نظرآب��اد در کنار اداره  کل 

راهداری البرز، نس��بت به س��اماندهی فوری و اولیه این جاده 
اقدام کنند.

سرپرست ش��هرداری کرج گفت: جمع آوری خاک و نخاله 
اطراف این ج��اده، رنگ آمیزی جداره پل، آزادس��ازی طوقه 
درختان و رفت وروب رفیوژهای میانی ازجمله اقداماتی است 

که در مرحله اول ساماندهی این جاده صورت می گیرد.
تاش برای توسعه متوازن شهری / تمرکز بر رفع  �

نیازهای واقعی شهروندان 
سرپرست ش��هرداری کرج گفت: کرج طی دهه های اخیر 
به واسطه مهاجرپذیری، تنوع جمعیتی، نزدیکی به پایتخت 

و رش��د سریع ش��هر و حواشی آن با مش��کالت زیادی مواجه 
ش��ده که عدم توسعه متوازن زیرس��اخت ها از مهم ترین آنها 
اس��ت. منوچهر غفاری با حضور در برنامه رادیویی »البرز من 
سالم« با اشاره به اساسی ترین مشکالت کرج اظهار کرد: کرج 
طی دهه های اخیر به واس��طه مهاجرپذیری، تنوع جمعیتی، 
نزدیکی به پایتخت و رشد سریع شهر و حواشی آن با مشکالت 
زیادی مواجه ش��ده که عدم توس��عه متوازن زیرساخت ها از 

مهم ترین آنها است.
ضرورت توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی �

وی با اش��اره به دیگ��ر چالش های کرج ادام��ه داد: ناوگان 
حمل ونقل عمومی در این کالنش��هر متناس��ب ب��ا نیازهای 
جمعیتی توس��عه نیافته و همین امر معضالتی مثل ترافیک 
را در برخی نقاط ازجمله هس��ته مرکزی شهر به دنبال داشته 
اس��ت. وی افزود: متاسفانه در گذشته آن طور که باید و شاید 
به خواس��ته و نیازهای واقعی شهروندان توجه نشده و بیشتر 
تمرکز مدیران بر توسعه فیزیکی 

شهر معطوف بوده است.
این مقام مس��ئول اضافه کرد: 
البته ناگفته نماند طی سال های 
گذشته پروژه های عمرانی زیادی 
در کرج به س��رانجام رسیده ولی 
باید در کنار اج��رای این پروژه ها 
به توسعه س��ایر زیرساخت های 
شهرهم توجه می شد. غفاری ابراز 
کرد: ایج��اد خطوط ویژه اتوبوس 
و مترو، تجهیز ناوگان حمل ونقل 
عمومی ب��ه ویژه اتوبوس از جمله 
م��واردی اس��ت ک��ه می تواند به 

کاهش ترافیک کرج کمک کند.
سرپرس��ت شهرداری کرج با اش��اره به اینکه فاز مطالعاتی 
ایجاد خط��وط ویژه اتوبوس در کرج تقریباً به پایان رس��یده 
است توضیح داد: با حمایت شورا می توان این پروژه را در بازه 
زمانی کوتاهی به بهره برداری رساند. وی ابراز کرد: در صورت 
رفع نواقص طرح، این امکان وجود دارد که فاز اول این پروژه از 

میدان حصارک تا میدان امام خمینی )ره( اجرا شود.
احتمال مس�افرگیری آزمایشی مترو در نیمه دوم  �

امسال
وی با اشاره به آخرین وضعیت قطار شهری کرج افزود: اعضای 

ش��ورا با جدیت تمام پیگیر تکمیل این پروژه هس��تند و پا به پای 
همکاران اجرایی شهرداری در جلسات مرتبط شرکت می کنند 
و با این روند امیدواریم در ش��ش ماهه دوم امس��ال خط دو قطار 
شهری ) ایستگاه F تا k( وارد مرحله مسافرگیری آزمایشی شود. 
وی ادامه داد: کرج نیازمند توس��عه کالبدی و زیرساختی است و 
توس��عه ناوگان حمل ونقل عمومی یکی از اصلی ترین مطالبات 
ش��هروندان است که تحقق آن در امور جاری شهر کاماًل مشهود 

خواهد بود.
سند توسعه آتی کرج  �

غفاری با اشاره به اینکه یکی دیگر از مهم ترین موضوعاتی که 
در حال پیگیری هس��تیم طرح تفصیلی کرج است گفت: تهیه 
این طرح که س��ندی است برای توس��عه آتی شهر، در مراحل 
پایانی ق��رار دارد و امیدواریم هر چه س��ریع تر تصویب و ابالغ 
شود. این مسئول با بیان اینکه ساخت وساز غیرمجاز یکی دیگر 
از معضالت کالنشهر کرج اس��ت افزود: ساخت وساز غیرمجاز 
طی یک دهه گذش��ته بیشترین مش��کل را برای شهرداری ها 

ایجاد کرده است.
به صفر رسیدن ساخت وساز غیرمجاز  �

وی ابراز کرد: کرج در گذشته به صورت چندین شهرک بوده 
که این ش��هرک ها در کنار هم تجمیع شده و در قالب کالنشهر 
درآمده اند و همین باعث ش��ده ساخت وس��از غیرمجاز در این 
ش��هر در مقایسه با سایر کالنشهرها بیشتر نمود پیدا کند. وی 
با بیان اینکه ادامه روند ساخت وسازهای غیرمجاز تبعات بدی 
خواهد داشت افزود: منکر این نیستیم که شهرداری در مقابله 
با این ساخت وس��ازها کوتاهی کرده ولی واقعیت این است در 
قانون این نوع ساخت وس��ازها جرم تلقی نشده است. بنابراین 
کسی که ساخت وساز غیرمجاز انجام می دهد به قانون پاسخگو 
نیس��ت و همین خالء ها باعث ش��ده ش��هرداری هم نتواند در 
مقابل این معضل برخورد مقتضی داش��ته باش��د. سرپرس��ت 
ش��هرداری کرج با تاکید بر اینکه البته با اقدامات صورت گرفته 
ساخت وس��از غیرمجاز در برخی از مناطق کرج تقریباً به صفر 
رسیده است توضیح داد: مشکل اصلی شهرداری در برخورد با 

ساخت وسازهای غیرمجاز، مواجه با امالک قولنامه ای است که 
امکان صدور مجوز ساخت برای آنها وجود ندارد.

پایان عمر مفید ساختمان های ناپایدار  �
وی با بیان اینکه تعداد ساختمان های ناپایدار کرج بسیار زیاد 
اس��ت ابراز کرد: بعد از حادثه متروپل هم حساسیت ها نسبت 
به این موضوع افزایش یافته است. اغلب ساختمان های ناپایدار 
عم��ری بیش از دو دهه دارند و تقریب��اً عمر مفید آنها به پایان 
رسیده اس��ت. غفاری در بخش دیگری از صحبت های خود به 
تالش برای توس��عه بازار روزهای سطح شهر اشاره کرد و گفت: 
در ش��رایط اقتصادی امروز توسعه مراکزی که مردم بتوانند با 
مایحتاج خود را با کیفیت و قیمت مناس��ب تهیه کنند اهمیت 
به س��زایی دارد. این مس��ئول تاکید کرد: به دنب��ال ایجاد بازار 
روزهای محله ای با اس��تفاده از س��ازه های سبک هستیم و به 
زودی دو م��ورد از این بازارها در منطق��ه ۸ و ۶ به بهره برداری 
می رس��د. به گفته سرپرست ش��هرداری کرج بهبود وضعیت 
آس��فالت معابر و خیابان ها از دیگر مطالبات جدی شهروندان 
مناطق دهگانه اس��ت. وی در این خصوص توضیح داد: کیفیت 
آس��فالت کارخانه شهرداری کرج بد نیست ولی نیاز است تا در 
زیرسازی قبل از آس��فالت ریزی توجه بیشتری صورت بگیرد. 
این مسئول تاکید کرد: بهسازی و مرمت آسفالت معابر امسال با 
توجه به اعتبار مناسبی که برای این حوزه لحاظ شده با جدیت 
پیگیری می شود. وی با بیان اینکه یکی از اولویت های این دوره 
از مدیریت ش��هری تکمیل معابری است که در گذشته شکل 
گرفته اند گفت: در تالش هستیم که موضوع اتصال معابر اصلی 

کرج به سرانجام برسد تا شاهد کاهش ترافیک باشیم.
چرخه مدیریت پسماند معیوب است �

سرپرست ش��هرداری کرج با اشاره به دغدغه شهروندان در 
خصوص مدیریت پسماند گفت: مدیریت پسماند باید از درب 
من��زل تا زمان انتقال به مرکز دفن زباله حلقه دره انجام ش��ود. 
وی ابراز کرد: چرخه حمل، تفکیک و بازیافت و ... پس��ماند در 
کالنش��هر کرج معیوب است و بنا شده با اجرای طرح های ویژه 

این دغدغه برطرف شود.

 بلوار شهید» ناصر بخت« 
تکمیل می شود

با تاکید استاندار البرز؛

تهیه این طرح که سندی 
است برای توسعه آتی 
شهر، در مراحل پایانی 
قرار دارد و امیدواریم 
هر چه سریع تر تصویب 

و ابالغ شود
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 در نقطه سربه سر تامین
 و مصرف آب هستیم

 مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز گفت: 
هرچن��د در تامین و توزی��ع آب به نوعی در 
مرحله اقتصاد معیش��تی و در نقطه سربه سر 
هس��تیم ول��ی امیدواریم با هم��کاری مردم 
تابس��تان را بدون مشکل پشت سر بگذاریم. 
ذوالفقار مهدی زاده اظهار کرد: هفته گذشته 
روزه��ای گرمی را پش��ت س��ر گذاش��تیم و 

به واس��طه دمای هوای بیش از ۴۰ درجه، شاهد افزایش 
مص��رف آب در اس��تان بودیم.خوش��بختانه ب��ا مدیریت 
مصرف مش��ترکین، به مش��کل عمده در خصوص قطعی 
آب برنخوردیم. هرچند در تامین و توزیع آب به نوعی در 
مرحله اقتصاد معیش��تی و در نقطه سربه سر هستیم ولی 
امیدواریم با همکاری مردم تابستان را بدون مشکل پشت 
سر بگذاریم. وی در پاسخ به اینکه آب بهای چه گروهی از 
مش��ترکین البرز رایگان است، گفت: مددجویان نهادهای 
حمایت��ی مثل کمیته امداد و بهزیس��تی که از س��ازمان 
تحت پوشش خود معرفی نامه بیاورند و وضعیت آنها پس 
از بررسی احراز شود، شرایط اولیه رایگان شدن آب بها را 
دارند. البته تنها این مورد کافی نیس��ت و این مشترکین 

باید کنتور جدا داش��ته باش��ند و یک سوم الگوی 
مدیری��ت مصرف آب مصرف کنن��د. مهدی زاده 
در بخ��ش دیگری از صحبت ه��ای خود به گالیه 
مردم از قطعی آب در منطقه س��رحد آباد اشاره 
ک��رد و گفت: تامین آب این منطقه از طریق آبفا 
نیست و از طریق آب رسانی محلی انجام می شود. 
درمجموع ۱۳۰ آب رس��انی محلی در البرز وجود 
داش��ت که بیش��تر آنها به آبفا واگذار شده و تعداد کمی 
از آنها باقی مانده اس��ت. در صورت واگذاری آب رس��انی 
محلی این محدوده به آبفا اقدامات الزم برای رفع مشکل 

ساکنان رفع می شود.
اماح آب لوله کشی هیچ ضرری ندارد �

مدیرعام��ل ش��رکت آبف��ای اس��تان البرز با اش��اره به 
نگران��ی مش��ترکین از وج��ود س��ختی و ام��الح در آب 
آش��امیدنی تش��ریح کرد: مردم مطمئن باشند این امالح 
 هیچ ضرری ندارد و تهدیدی برای س��المت آنها به شمار

 نمی آید.
ذوالفقار مهدی زاده با اشاره به گالیه برخی مشترکین 
از کاهش فش��ار آب در فصل گرم س��ال اظه��ار کرد: در 

فصل تابستان به دلیل افزایش میزان مصرف، با افت فشار 
آب در اکثر مناطق اس��تان مواجه هس��تیم. متاسفانه در 
برخی مجتمع های مسکونی به ویژه مجتمع های باالی سه 
طبق��ه، مبحث مقررات ملی س��اختمان و نصب مخزن و 

تامین فشار داخلی اجرا نشده است. 
همین امر باعث شده س��اکنان طبقات باال تصور کنند 
در ساعاتی از شبانه روز آب قطع است ولی این طور نیست 
و افت فش��ار آب باعث می ش��ود آب به واحدهای طبقات 

باال نرسد. 
بر این اس��اس برای تامین فش��ار داخلی ساختمان در 

طبقات باال نصب پمپ و مخزن ضروری است.
مهدی زاده درباره اش��اره به نگرانی مشترکین از وجود 
س��ختی و ام��الح در آب آش��امیدنی توضی��ح داد: مردم 
مطمئن باش��ند این امالح هیچ ض��رری ندارد و تهدیدی 

برای سالمت آنها به شمار نمی آید.
وی ب��ا بیان اینکه اتفاقاً اگر آب آش��امیدنی فاقد امالح 
باش��د آب مفیدی نیست، گفت: سالمت آب البرز به طور 
مستمر توس��ط آزمایشگاه های مرجع سنجیده می شود و 
هیچ نوع آلودگی ای در آن وجود ندارد. آب آشامیدنی در 
برخی مناطق اس��تان مثل نظرآباد ممکن اس��ت با ذرات 
ش��ن همراه باش��د و این به خاطر باف��ت الیه ای از زمین 
است که آب از آن برداشت می شود. هرچند آبفای استان 
با استفاده از ابزار ماس��ه گیری نسبت به جمع آوری این 
ذرات اقدام می کند ولی ممکن است مقداری از آن در آب 

باقی بماند و گریزی از این مسئله نیست.
82 انشعاب غیرمجاز قطع شد �

در پی گرم تر ش��دن ه��وا و افزایش مص��رف آب، ۸۲ 
انشعاب غیرمجاز در نظرآباد شناسایی و برخورد قانونی با 

صاحبان این انشعاب ها صورت گرفت.
مجی��د جواه��ری مدیر آبف��ای شهرس��تان نظرآباد با 
بی��ان این خبر افزود: پیرو صورت جلس��ه مدیریت بحران  
فرمانداری این شهرس��تان در خص��وص برخورد جدی و 
جم��ع آوری انش��عاب های غیرمج��از که خ��ارج از حریم 
قانونی ش��هرها و روس��تاها به ویژه باغ ویالها قرارداشته و 
موجب تنش آبی و به تبع آن نارضایتی مردم می ش��وند، 
تعداد ۸۲ فقره انش��عاب غیرمجاز توسط نیروهای آبفای 

نظرآباد ، شناسایی و جمع آوری شده است.
وی مناطق��ی ک��ه عملی��ات در آنجا ص��ورت گرفته را 
روستاهای نجم آباد با ۵۲ فقره ، حسین آباد و حسن آباد با 
۱۲ فقره ، بختیار و ابراهیم بیگی هرکدام ۸ فقره و نوکند 

با ۲  فقره بلوک زنی ذکر کرد .
وی ادام��ه داد: با این اقدام حج��م  قابل توجهی از آب 
ش��رب مدیریت و به چرخه توزیع برگشت و باعث تقویت 

فشار شبکه در نظرآباد شده است .
خاطرنش��ان می ش��ود ، تعدادی از متخلفان از س��وی 
آبفای نظرآباد برای رس��یدگی قانون��ی به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

محمدرضا محمدی، مدیرکل امورمالیاتی اس��تان البرز 
با اش��اره به اینکه مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اش��خاص 
حقیقی )مش��اغل( تا پایان تیرم��اه ۱۴۰۱/۴/۳۱  تمدید 
شده است گفت: تاکنون ۹۸ هزار فرم تبصره ۱۰۰ ق.م.م 
و تعداد ۴۸ هزار اظهارنامه مالیاتی ارس��ال شد که از این 
تعداد ۹۸۳۰۰ ۳ مورد معادل ۶۶/۶۶ درصد مربوط به فرم 

های تبصره ۱۰۰ ق.م.م است.
محمدرض��ا محمدی اظهار داش��ت: از تعداد ۱۴۷ هزار 
ف��رم و اظهارنامه مالیاتی به می��زان ۴۲ هزار و ۹۰۰ فرم 
تبصره ۱۰۰ معادل ۴۳/۷۱ درصد مش��مول مالیات نشده 
و ۱۹ ه��زار و پانصد مورد معادل ۱۹/۹۱ درصد مش��مول 

مالیات کمتر از یک میلیون تومان ش��د. وی با بیان اینکه 
۷ هزار و ۹۰۰ مورد معادل ۸ درصد مشمول مالیات بیش 
از ۱۰ میلیون تومان شدند اظهار داشت: مابقی فرم تبصره 
۱۰۰ ق.م.م که حدود ۲۷ هزار مورد معادل ۲۸/۳۰ درصد 
بود مشمول مالیات بین یک تا ۱۰ میلیون تومان شدند. 
 وی اف��زود: همچنین با توجه به اینکه فرم تبصره ماده 
۱۰۰ و تس��لیم اظهارنامه مالیاتی س��ال ۱۴۰۰ نسبت به 
سنوات گذشته تخصصی تر شده است و جهت هماهنگی 
بیشتر سازمان امورمالیاتی کشور با اتاق اصناف و اتحادیه 
ه��ا و صاحبان مش��اغل مهلت تس��لیم اظهارنامه تا پایان 

تیرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شده است. 

مدیرکل امورمالیاتی استان البرز تصریح کرد: 
با هدف تبیی��ن و توجیه صاحبان مش��اغل در 
خصوص فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م و تس��لیم 
اظهارنامه مالیاتی جلس��اتی با هیات رئیسه اتاق 
اصناف و روسای کلیه اتحادیه های صنفی مرکز 
استان و نیز اخیرا با تعدادی از معتمدین اصناف 
استان تش��کیل و در خصوص تسهیالت مالیات 

مقط��وع موضوع تبصره م��اده ۱۰۰ ق.م.م اطالعاتی داده 
شده است.  

در پایان محمدی فرارسیدن ۱۶ تیرماه روز ملی مالیات 
و آغ��از هفته فرهن��گ مالیاتی را به تمامی تالش��گران و 

کارکنان خدوم عرصه مالیاتی اس��تان البرز که 
جل��وه بارز هم��ت و اراده در ایجاد بس��ترهای 
فرهن��گ مناس��ب مالیات��ی و ترغی��ب مردم 
 ب��ه پرداخت مالیات می باش��د اس��ت تبریک 

گفت.
 وی اف��زود: مالیات از مهم ترین و اساس��ی 
تری��ن مناب��ع مال��ی ب��رای دولت ه��ا ، جهت 
انج��ام وظای��ف و ماموریتها به ش��مار م��ی رود و تمکین 
داوطلبان��ه مالیات از طریق مودیان س��بب می ش��ود که 
دول��ت در انج��ام خدم��ات عمومی به نحو احس��ن عمل 
نمای��د و بدون تردی��د رویکرد مش��ارکت جویانه مودیان 

در ام��ر پرداخ��ت مالیات م��ورد تاکید بوده ک��ه در واقع 
پایداری این رویکرد مس��تلزم بهبود فرهن��گ مالیاتی از 
طری��ق افزایش اعتماد م��ردم به نظام مالیاتی، اس��تقرار 
ی��ک نظ��ام مالیات��ی عادالن��ه مبتنی ب��ر ارائ��ه افزایش 
 خدم��ات مالیاتی و همچنین کاه��ش هزینه های مالیاتی

 می باشد.
وی افزود: در طی س��ه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به میزان 
۲.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ری��ال ع��وارض ارزش افزوده به 
ش��هرداری ها و دهیاری های اس��تان البرز پرداخت شده 
که جهت مصارف عمران و آبادانی ش��هر ها و روس��تاهای 

استان خواهد شد. 

خدمات بهینه دولت در گرو همکاری داوطلبانه مودیان 
مدیر کل امور مالیاتی استان البرز مطرح کرد:
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ویژه نامه صادرکنندگان نمونه و نکوداشت روز صنعت و معدن


