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 درگذشت سازنده آذربایجانی اکباتان
مدرن ترین شهرک مسکونی خاورمیانه

عص�رآزادی / س�رویس اقتصادی - محمد فرج پور باس�منجی: م�ردان بزرگ با 
کارهای منحصر به فرد و ماندگار شناخته می شوند.

بعضی از انها با تلفیق اموخته های اکادمیک با تجربیات شغلی و هنری دست به کارهای ماندگار 
می زنند که اثار انها برای میلیونها نفر روش��نایی می بخش��د.مهندس رحمان گلزار شبستری از 
 فرزندان دیار هنر خیز اذربایجان که ۲۶ دی در س��ن ۹۲ س��الگی در امریکا به دیار باقی شتافت 
از این هنرمندان و مهندس��ان برجس��ته ای اس��ت که نام��ش در تاریخ عم��ران و ابادانی  ایران 
ثب��ت خواهد ش��د.وی ک��ه دانش اموخته رش��ته معماری دانش��کده هنرهای زیبای دانش��گاه 
تهران بود با فراس��ت و کیاس��ت خود در دهه ۵۰ دس��ت به طراحی و س��اخت مجتمع بزرگ 
مس��کونی/ویالیی/وتجاری اکبات��ان ته��ران کرد که تا ۹ ریش��تر مقاوم در مقابل زلزله اس��ت و 
در نوع خود بزرگترین ومدرنترین ش��هرک مس��کونی وقت خارمیانه بود.ی��اد  و نام ان مهندس 
 و معمار س��خت کوش اذربایجانی برای نس��ل اینده توام با دیده تحس��ین و مباهات خواهد بود.

به روح ان مرد کار و تالش درود می فرس��تیم وان ش��اهلل در روز جزا در پیش��گاه بزرگ پروردگار 
بخشیده و رو سفید باشند و تجربیات و راه و منش او برای نسل امروزی و آینده چراغ راه باشد.

هیات تجاری اتاق ایران به عراق می رود
هیات تجاری اتاق ایران به ریاست غالمحسین شافعی فردا عازم عراق خواهد شد 
تا در سفری سه روزه زمینه های همکاری نزدیک تر دو کشور در حوزه های بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش�اورزی را مورد بحث و بررس�ی قرار داده و با مسئوالن، تجار و 

فعاالن اقتصادی این کشور دیدار و گفت وگو کنند.
ب��ه گزارش اتاق ایران، س��فر رئیس ات��اق ایران به همراه یک هیات ۴۰ نفره ب��ه عراق بنا به دعوت 
عبدالرزاق الزهیری رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی عراق انجام می شود و قرار است رئیس اتاق ایران 
پیش��نهادات خود برای تحقق همکاری های نزدیک تر دو کش��ور را مطرح کند. این هیات که متشکل 
از روس��ای اتاق های هم مرز با عراق، روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و مدیران شرکت های 
اقتصادی بخش خصوصی اس��ت از ۲۶ تا ۲۹ دی ماه در ش��هرهای بغداد، کربال و نجف حضور خواهد 
داش��ت. رئیس اتاق ایران در جریان این س��فر قرار اس��ت دیدارهایی با برخی وزرا و مس��ئوالن دولت 
عراق از جمله وزرای تجارت و حمل ونقل و همین طور فعاالن بخش خصوصی از جمله رئیس سازمان 
س��رمایه گذاری، رئیس اتحادیه های بازرگانی، رئیس اتحادیه صنایع و رئیس اتحادیه کشاورزان عراق 
داشته باشد. عالوه بر این هم زمان با حضور هیات تجاری ایران در عراق قرار است همایش فرصت های 
تجاری ایران و عراق در اتحادیه اتاق های بازرگانی این کشور در بغداد برگزار و تجار و فعاالن اقتصادی 
دو کشور دیدارهای رودررو داشته باشند. همچنین قرار است در کربال و نجف هم دو همایش تجاری 
با حضور صاحبان صنایع این دو استان برگزار و راه های همکاری های نزدیک تر میان تجار دو کشور در 

حوزه های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بررسی شود.

ب�رای  گف�ت:  جهادکش�اورزی  وزی�ر 
دس�تیابی به داده ه�ا و اطالعات تولید در 
بخش کش�اورزی تا س�ال آینده رصدخانه 

کشاورزی را راه اندازی خواهیم کرد.
به گزارش ایس��نا سید جواد س��اداتی نژاد در 
نشس��ت اندیش��کده آب و محیط زیست مرکز 
الگوی اس��امی ایرانی پیش��رفت ک��ه با حضور 
جمعی از اساتید دانش��گاهی برگزار شد، اظهار 
کرد: ش��رایط کش��ور ما از نظر اقلیمی و منابع 
آب و خ��اک با وجود محدودیت های ناش��ی از 
تغییرات اقلیم نس��بت به منطقه و کش��ورهای 
همس��ایه شرایط بهتری است و ظرفیت های بی 
نظیری داریم که در مقایس��ه با س��ایر کشورها 
می توانیم عاوه بر تامین غذای کش��ور خودمان 
نقشی هم در تامین غذای همسایگانمان داشته 

باشیم.
وی  ادام��ه داد: امروزه امنیت غذایی در قانون 
اساسی کشورها وجود دارد و نسبت به وضعیت 
گذش��ته خود ارتقا پیدا کرده و به اقتدار غذایی 
رس��یده است. بنابراین کشورها به غذا به عنوان 
ابزار قدرت و امنیت نگاه می کنند. امروزه غذا از 

اسلحه جایگاه باالتری دارد.
وزی��ر جهادکش��اورزی اضاف��ه کرد:باتوجه به 
ظرفیت ها کشور ما باید در حوزه اقتدار غذایی 
در جنوب غرب آسیا و خاورمیانه کرسی اول را 

داشته باشد.
الگوی کشت ضرورت زیادی در بهره وری 

آب وخاک دارد
وی با اشاره به اینکه در وزارت جهادکشاورزی 
مس��ائلی را اولویت کاری خود قرارداده ایم و در 
جه��ت رفع آن ت��اش می کنی��م، گفت: یکی 
از اولویت های اجرای الگوی کش��ت اس��ت. این 
موضوع از قانون برنامه دوم همیشه عنوان شده، 
در برنامه ششم هم گفته شده و در برنامه هفتم 
ه��م خواهد بود. طبیعتا الگوی کش��ت ضرورت 
زی��ادی در به��ره وری آب وخ��اک دارد. بای��د 
مشخص کنیم چرا اجرایی نمی شود. امیدواریم 
در این دولت بتوانیم در مس��یر اجرایی ش��دن 

الگوی کشت قدم های موثری برداریم.
س��اداتی ن��ژاد در ادامه گفت: ب��رای اجرایی 
ش��دن الگوی کش��ت ب��ه دو ابزار نی��از داریم. 
اب��زار اول قیمت اس��ت. قیمت تضمینی در این 
زمینه نق��ش مهمی دارد. برای اینکه کش��اورز 
را تش��ویق به کاش��ت محصولی کنیم باید ابزار 
قیمت را در اختیار داش��ته باش��یم. ابزار قیمت 

تاکنون دراختیار وزارت جهادکش��اورزی نبود و 
شورای اقتصاد آن را تعیین می کرد. اما قبل از 
آمدن به وزاتخانه در مجلس با تش��کیل شورای 
قیمت گ��ذاری و اتخ��اذ سیاس��ت های حمایتی 
محصوالت اساس��ی کش��اورزی ای��ن وظیفه از 
ش��ورای اقتصاد به این شورای تخصصی محول 

شد.
وی در ادام��ه گفت: ابزار دیگر این اس��ت که 
باید به سمت کشاورزی قراردادی حرکت کنیم. 
با کشاورزی قراردادی الگوی کشت تضمین می 
شود. یکی از اولویت های ما در وزارتخانه ترویج 
کش��اورزی قراردادی اس��ت. به ط��ور میانگین 
بی��ش از  ۴۰ درصد محصوالت کش��اورزی در 
دنیا قراردادی تولید می ش��ود در حالی که این 

عدد در ایران به یک درصد می رسد.
اراض�ی  از  هزارهکت�ار  قرارگی�ری۲۵۰ 
کش�اورزی  پوش�ش  تح�ت  کش�اورزی 

قراردادی
وزیر جهادکش��اورزی با بیان اینکه در س��ال 
زراعی جاری کشاورزی قراردادی را از محصول 
گندم ش��روع کرده ایم، گفت: همیشه این سوال 
را می پرسیدیم که چرا کشاورز باید با هرسختی 
)مشکاتی در تامین کود، سم و آفت زدگی و...( 
گندم بکارد و در نهایت محصول از آن خریداری 

شود؟در این راستا به ش��رکت بازرگانی دولتی 
اعام کردیم که با کش��اورز ق��رارداد ببندد، آن 
را بیمه کند، کود و س��م مورد نیازش را تامین 
کن��د و در آخ��ر به هنگام خری��د محصول با او 
تس��ویه کند. خوش��بختانه درحال حاضر بیش 
از ۲۵۰ هزارهکت��ار از اراضی کش��اورزی گندم 
تحت این طرح قرار گرفته است. امیدواریم سال 
آیند ۲میلیون هکتار از اراضی کش��اورزی تحت 
پوش��ش کش��اورزی قراردادی ق��رار گیرد. وی 
ضمن اش��اره به اینکه امیدواریم بذری در زمین 
نرود مگر اینکه مش��تری آن مش��خص باشد، از 
اجرای کش��ت قراردادی در برنج ش��مال برای 

فصل آینده هم خبر داد.
۴درصد اراضی کشاورزی سند دارند

جه��اد  وزارت  دیگ��ر  اولوی��ت  س��اداتی نژاد 
کشاورزی را س��ند دار کردن اراضی کشاورزی 
عنوان کرد و گفت: ۴درصد زمین های کشاورزی 
ما سند دارد. باید موضوع سند دار کردن اراضی 

کشاورزی را یکبار برای همیشه حل کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش عنوان 
ک��رد: مدیریت واحد تولید و تجارت محصوالت 
کش��اورزی از دیگ��ر اولویت ه��ای وزارت جهاد 
کشاورزی بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، 
فرماندهی زنجیره از مزرعه تا س��فره به وزارت 

جهاد سپرده شد. یعنی علیرغم فروچاله تولیدی 
ک��ه با آن مواجه بودیم ول��ی با فرماندهی واحد 

توانستیم تولید را به خوبی مدیریت کنیم.
راه اندازی رصدخانه کش�اورزی تا س�ال 

آینده
وزیر جهادکش��اورزی در ادام��ه گفت: اولویت 
دیگر وزارت جهادکش��اورزی دستیابی به داده 
و اطاعات اس��ت. برآورد تولید داریم ولی آمار 
دقیقی در دس��ت نداریم. باید دقیقا مش��خص 
شود که چه محصوالتی به چه میزانی و در کدام 
مناطق تولید می ش��وند. برای حل این موضوع 
نیز تا سال آیند رصدخانه کشاورزی ایران را راه 
اندازی خواهیم کرد تا همه مسئوالن و محققان 

بتوانند از وضعیت تولید در کشور آگاه شوند.
لزوم توجه به دیپلماسی غذایی

وی همچنین به دیپلماس��ی غذایی نیز اشاره 
کرد و افزود: درحال حاضر س��هم ایران از بازار 
ص��ادرات محص��والت کش��اورزی در منطقه ۲ 
درصد اس��ت. قطع��ا باید تجارت کش��اورزی ما 

رشد کند.
صنایع تبدیل�ی بخش کش�اورزی دچار 

ضعف هستند
ساداتی نژاد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
را از اولویت ه��ای دیگ��ر وزارتخان��ه متبوعش 
 )GDP( دانس��ت و گفت: سهم کش��اورزی در
۱۱.۷درصد اس��ت.  باالترین سرمایه گذاری در 
بخش کش��اورزی ۴ درصد اس��ت. ای��ن یعنی 
حق کش��اورزی به درستی داده نشده و سرمایه 
گ��ذاران انگیزه ندارند که در بخش کش��اورزی 
سرمایه گذاری کنند. متاس��فانه صنایع تبدیلی 
در این بخش دچار ضعف ش��ده است. برای این 

موضوع هم برنامه هایی در دستور کار داریم.
س��اداتی نژاد با بیان اینک��ه دانش بنیان کردن 
بخ��ش کش��اورزی از دیگر اولویت ه��ای کاری 
ما اس��ت، گفت: در بخش کش��اورزی س��ازمان 
تات)تحقیقات، آم��وزش و ترویج کش��اورزی( را 
داریم. دانش��گاه های ما در حوزه علمی س��رآمد 
هس��تند و س��ازمان تات باید از ظرفیت علمی 

دانشگاه ها استفاده و آن را بومی کند.
وزیرجهاد کشاورزی در پایان گفت: بزرگترین 
سرمایه ما آب و خاک است. اگر از آن مواظبت 
نکنیم در آینده چیزی نخواهیم داش��ت. امسال 
در آبخیزداری دچار ضعف هس��تیم ولی تاش 
کردی��م س��ال آینده ب��ه هر صورتی که ش��ده 

اعتبارات الزم رادر این حوزه به دست بیاوریم.

راه اندازی رصدخانه کشاورزی تا سال آینده
وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد

در زمس�تان سال ۱۳۹۰ ه.ش بنیان شرکتی 
خالق و نوآور در تبریز نهاده ش�د که در این 
یک دهه با تولید محص�والت متنوع و کیفی 
در حوزه ی س�اختمان توانس�ت ب�ا مدیریت 
هوش�مند و پوی�ا، با ج�ذب نیروی انس�انی 
متخص�ص و عاش�ق کار و ت�الش و همچنین 
بکارگیری اخرین متد های فناوری در ساخت 
پارکت و درب های ضد س�رقت با اس�تقبال 
ملی از محصوالت تولیدی خود مواجه ش�ود 
و ه�م اکنون ب�ا ۲۸۰ مرکز توزی�ع در تمامی 
اس�تان های کش�ور، گوی رقابت را در دست 
گرفت�ه و با مدیریت توانمند مهندس مصیبی 
به قطع وابستگی پارکت لمینت از کشورهای 

خارجی گردیده است.
اج��رای روش ه��ای علمی و مدیریت��ی، راهبرد 
رقابتی ، هم کاری رقابت امیز ، نظام اجرایی پویا ، 
نوآوری در بازاریابی ، همکاری با شرکت های دانش 
بنیان و دانش افرین ، تفکر مدیریت سیس��تمی و 
مدیریت بازاریابی ، بکارگیری فناوری های تولید ، 
برنام��ه ریزی مداوم برای کیفیت، مدنظر قراردادن 
اص��ول مدیریت علمی و ارزیابی های دائمی ، همه 
و همه امروز ش��رکت امیران تبری��ز را متمایز تراز 
ش��رکت های رقیب کرده و برنامه ریزی راهبردی 
و ارتباط با مش��تری و تولید محصول با میل ، نیاز 
و ذائقه مشتریان، همه و همه امیران را به شرکتی 
 موفق و نمونه در س��طح ملی مبدل کرده اس��ت.

خبرن��گار اقتص��ادی ماهنام��ه الفب��ای اقتص��اد 
آذربایج��ان ، گزارش مس��تندی از نحوه ی فعالیت 
منحصر بفرد این ش��رکت تهیه کرده که در ذیل از 

نظر خوانندگان می گذرد

  چکی�ده ای از تاریخچ�ه ش�کل گی�ری 
شرکت امیران

ده س��ال پیش در چنین روزهایی انگیزه تولید 
پارک��ت لمینت در ایران در ذه��ن آقای مهندس 
مصیبی )مدیرعامل فعلی ش��رکت امیران تجارت 
س��هند( ش��کل گرف��ت تا وابس��تگی ب��ه واردات 
پارک��ت از کش��ورهای آلمان، س��وئیس، چین و 
ترکی��ه حذف گردد هرچند خود ایش��ان هم جزو 
واردکنندگان پارکت به کشور محسوب می شدند. 
تولید در س��طح مبتدی و با حداکثر وابستگی به 
مواد اولیه و فناوری خارجی ش��روع شد و تدریجا 
ب��ا بومی س��ازی تکنولوژی و مواد اولیه در س��ال 
ه��ای اخیر به حداقل وابس��تگی به منابع خارجی 
رس��ید. امروزه تولی��د پارکت امی��ران با ظرفیت 
اس��می بیش از ش��ش میلیون متر مربع در سال 
در جری��ان اس��ت و بی��ش از ۲8۰ نقطه فروش و 
1۵ خان��ه امی��ران نس��بت به توزی��ع محصوالت 
 امی��ران در سرتاس��ر کش��ور اق��دام م��ی نمایند.

در س��ال 13۹۹ در راستای اجرای استراتژی های 
توسعه محصول و تنوع همگون نسبت به طراحی 
و راه ان��دازی خطوط تولی��د درب داخلی و درب 
های ضد س��رقت آپارتمان اقدام اساس��ی صورت 
گرفته و به تولید انبوه رسید که هم اکنون در خانه 
های امیران و پروژه های انبوه س��ازی س��اختمان 
در خدمت مشتریان و مصرف کنندگان عزیز قرار 
گرفته و با اس��تقبال کم نظیری هم روبرو ش��ده 
اس��ت. الزم به ذکر است شرکت کارتن امیران نیز 
نس��بت تامین نیاز کارتن مجموعه امیران تاسیس 
یافت��ه و تامی��ن کنن��ده نیازهای مصرف��ی گروه 

مصیبی محسوب می شود

  توج�ه الزم ب�ه تکنولوژی تولی�د و مواد 
اولیه

فناوری تولید و عملیات در ش��رکت امیران برای 
تولی��د پارکت جزو فناوری ه��ای روز دنیا بوده که 
با تالش مهندس��ین و مدیران و کارشناسان خبره 
شرکت وارد شده و نسبت به مهندسی فرآیندهای 
مربوط��ه اقدام��ات الزم و مقتضی ص��ورت گرفته 
است. در حال حاضر خطوط تولید پارکت به شش 
خط کامل رس��یده و در فضای عرصه ای یکصد و 
بیس��ت هزار متر مربع و اعیانی بیس��ت هزار متر 
مربع مس��تقر و بطور شبانه روزی به تولید و توزیع 
محص��والت مبادرت می ورزند. م��واد اولیه پارکت 
امی��ران از ورق های HDF مرغ��وب ایرانی بوده 

که با آغشته س��ازی کاغذهای درجه یک در خود 
کارخانه امیران نس��بت به تکمی��ل فرایند کامل و 

جامع تولید پارکت اقدام می گردد
  استقبال ملی از محصوالت کیفی و شیک 

امیران
با تشدید تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد کشور 
انگیزه کلیه دس��ت ان��درکاران تولی��د و بازرگانی 
جهت حرکت به سمت بومی سازی تولید و تجهیز 
ماشین آالت از یک طرف و جلب اعتماد مشتریان 
ایرانی از طرف دیگر موجب استقبال از محصوالت 
امی��ران از جمل��ه پارکت، کف پ��وش و درب های 
داخلی و ضد س��رقت گردیده اس��ت. در واقع می 
توان گف��ت کیفیت خوب محص��والت امیران که 

ب��ا نهایت دقت و تالش حاصل م��ی گردد یکی از 
عوامل اصل��ی ترویج پارکت ایرانی در بین خانواده 

ها و انبوه سازان ایرانی محسوب شده است.
  اس�تانداردهای تن�وع تولید ب�ا الهام از 

شرکت های بین المللی موفق 
خوشبختانه ش��رکت امیران جزو معدود شرکت 
های داخلی محس��وب می ش��ود که موفق ش��ده 
اعتماد سازمان ملی اس��تاندارد ایران را جلب کند 
و با رعایت الزامات کیفی و فنی و فرهنگ س��ازی 
مصرف کاالی ایرانی گام های بلندی در این زمینه 
برداش��ته اس��ت. اخذ گواهینامه ه��ای کیفی بین 
الملل��ی نیز مزید بر عل��ت ترجیحات فنی مصرف 
کنندگان پارکت امیران شده است و این روند ادامه 

دار خواهد بود.
  اصول مدیریت علمی در واحدهای تولید 

و صنعتی گروه مصیبی
گروه مصیبی شامل شرکت های امیران تجارت 
سهند، امیران مالمینه سهند، امیران سلولز سهند، 
امی��ران کارتن و بارات اوغلو می ش��ود که بصورت 
شرکت های زیرمجموعه هولدینگ عمل می کنند. 
ساختار سازمانی گروه تحت مدیریت واحد توسط 
گروه مصیبی مدیریت می ش��ود و وجود ارتباط با 
دانش��گاه بویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز 
کم��ک قاب��ل توجهی ب��ه علمی س��ازی مدیریت 
واحدها می نماید. برنامه های استراتژیک سازمانی 
و بازاریابی و فروش در گروه مصیبی تدوین گردیده 

و در حال اجراست.
  مس�ئولیت اجتماعی امی�ران و توجه به 

مسائل محیط زیستی
امیران در راستای حفظ محیط زیست تالش های 

مس��تمری از خود صورت می دهد. اخذ گواهینامه 
های بین المللی دوس��تدار محیط زیس��ت یکی از 
خروجی های تالش های فوق الذکر محسوب می 
شود. در اقدامات بعدی و مطابق برنامه استراتژیک 
گروه مصیبی تالش بر استقرار زراعت چوب جهت 
تامی��ن چوب مورد نیاز خود اس��ت تا آس��یبی به 
جنگل ها ن��زده و در حفظ و تقویت فضای س��بز 

زیبای ناشی از درختان نقش مثبت داشته باشد.
  اهداف کالن و افق بلند مدت امیران

اس��تقرار برنامه های استراتژیک شش گانه گروه 
جزو اهداف کالن و بلند مدت امیران محسوب می 
شود. تکمیل زنجیره کامل و جامع تولید، توزیع و 
بازرگانی پارک��ت، عصاره اهداف کالن امیران بوده 
و از ابتدای س��ال 1۴۰۰ اجرای این برنامه ها آغاز 
ش��ده و با انرژی مضاعف در سال "مانع زدائی ها و 

پشتیبانی ها" پیگیری می گردد.
  جش�ن ده س�الگی امی�ران و تجلی�ل از 

خانواده ی کار و تالش این مجموعه
همزم��ان با برگزاری نمایش��گاه میدکس تهران 
از ۲1 لغای��ت ۲۴ دی م��اه س��ال 1۴۰۰ با حضور 
۵۲۰ نفر از اعضای خانواده بزرگ امیران ، جش��ن 
ده س��الگی امیران در هتل اسپیناس پاالس تهران 
بصورت باش��کوه برگزار شد و از همراهان ده ساله 
امیران بطور صمیمی تقدیر و تجلیل به عمل آمد. 
در این جشن که با حضور هنرمندان محبوب ایران 
نیز اج��را گردید اهداف اس��تراتژیک امیران مورد 
تاکی��د قرار گرفت و در پایان ، بیانیه چش��م انداز 
سازمانی با افق 1۴۰۵ قرائت گردید و همه اعضای 
خانواده بزرگ پارکت امی��ران جهت تحقق آرمان 

های امیران هم پیمان شدند.

استقبال ملی از محصوالت کیفی و نوآور امیران تبریز در ۲۸۰ مرکز توزیع کشور
تولید ساالنه ۶ میلیون متر مربع پارکت استاندارد لمینت نیاز بازار ایران


