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همزمان با ایاماهلل دهه فجر

بهرهبرداری از  2طرح دانش بنیان درگروه صنعتی زر
مرتضی ســلطانی ،بنیانگــذار و رئیس هیات مدیره گــروه صنعتی و
پژوهشــی زر در گفتوگو بــا خبرنگار ما گفت :پاالیشــگاه غالت زر و
فروکتوز این

تولید فروکتوز نوآوری در صنعت است .بهرهبرداری از های
پاالیشگاه نقش چشمگیری در صادرات شیرینکنندهها خواهد داشت.
بنیانگــذار و رئیس هیــات مدیره گروه صنعتی و پژوهشــی زر اظهار
کرد :پاالیشــگاه غالت زر یکی از آرزوهای صنعت بود که به همت گروه
صنعتی و پژوهشــی زر محقق شــد .این پاالیشگاه با همت دانشمندان
ایرانــی طراحی و راهاندازی شــده که فاز دوم این مجموعه در ســی و
نهمین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی فعالیت خود را آغاز
کرد.
سلطانی ادامه داد :توجه به دانش روز و بکارگیری نیروهای دانش محور
از جمله ویژگیهای این مجموعه اســت که بــا  9هزار و  500میلیارد
تومان سرمایهگذاری اجرا شــده است و برای  3هزار نفر ایجاد اشتغال
شد.
بنیانگذار و رئیس هیات مدیره گروه صنعتی و پژوهشــی زر راهاندازی
نخستین تصفیهخانه مدرن صنعتی را هم یکی از مهمترین گامهای این
شــرکت در راستای حفظ محیطزیست بیان کرد و افزود :این نخستین
تصفیهخانه و یکی از مهمترین گامهای این شرکت است که در راستای
حفظ محیطزیست به بهرهبرداری میرسد.
ســلطانی افزود :دهها مجموعه تولیدی به فراخور زمان در پاالیشــگاه
غالت ساخته خواهد شــد که افتخاری برای تولید و صنعت این کشور
اســت .توجه به دانش روز و بکارگیــری نیروهای دانش محور از جمله
ویژگیهای بارز گروه زر اســت که در حوزه توسعه دانش این مجموعه
اهتمام ویژهای صورت گرفته است.
بنیانگــذار و رئیــس هیات مدیره گروه صنعتی و پژوهشــی زر گفت:
تصفیهخانه بیولوژیک پاالیشگاه غالت زر تصفیهخانهای منحصر به فرد
است که پســاب حاصل از شستشــوی مواد اولیه ورودی پاالیشگاه را
بازیافت میکند و برای مصارف کشــاورزی و بیوگاز مورد استفاده قرار
میگیرد.
ســلطانی اظهار کرد :ایــن تصفیهخانه به روش بیهــوازی بوده و گاز
متان تولید میکند و در حال حاضر این گاز انرژی و ســوخت مورد نیاز

افتتاح فاز دوم پاالیشگاه غالت زر و کلنگزنی پروژه دانش بنیان نیروگاه برق با سوخت بیوگاز
و بیواتانول همزمان با پنجمین روز از دهه فجر 2طرح مهم صنعتی و دانش بنیان در گروه صنعتی زر
انجام شد .این آیین با حضور علی شمخانی ،دبیر شورایعالی امنیت ملی ،سورنا ستاری معاون علمی
و فناوری رئیسجمهوری ،عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ،علی صالحآبادی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک عامل و مرتضی سلطانی
مدیرعامل گروه صنعتی زر در شهرستان ساوجبالغ استان البرز برگزار شد

دبیر شــورایعالی امنیت ملی اســتان البرز را به واســطه ویژگیهای
فرآیندها و بخش اداری تصفیهخانــه را تامین میکند که با کلنگزنی
منحصر بــه فرد در حوزه صنعتی و تولیدی یک قطب بســیار مهم در
نیروگاه بیوگازی که توسط مقامات عالی کشور انجام شد در آیندهای نه
اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود :ظرفیتها و استعدادهای فراوانی برای
چندان دور با تاسیس این نیروگاه برق نیز تامین خواهد شد.
رونق اقتصادی و کارآفرینی و اشتغال در این استان وجود دارد که باید
درباره
زر
پژوهشــی
بنیانگذار و رئیــس هیات مدیره گروه صنعتی و
با حمایت بیشــتر از بخش خصوصی مولد ،زمینههای فعلیت یافتن آن
نیروگاه بیوگازی که احداث آن آغاز شد نیز گفت :در آیندهای نه چندان
فراهم شود.
دور با تاسیس این نیروگاه  10هزارکیلووات برق نیز تامین خواهد شد.
شــمخانی ضرورت هدایت برنامهریزی شده درآمدهای ارزی حاصل از
بخش خصوصی مولد ،موتور شتابدهنده اقتصاد
نفت به ســمت ســرمایهگذاریهای مولد و پایدار و عدم مصرف آن در
دوم
فاز
افتتاح
علی شمخانی ،دبیر شــورایعالی امنیت ملی در جریان
بودجههای جاری را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد :تسهیل بهرهگیری
پاالیشــگاه غالت زر ،تصفیهخانه بیولوژیک و کلنگزنی نیروگاه بیوگاز
بخــش خصوصی واقعی از منابع صندوق توســعه ملــی از برنامههای
این پاالیشگاه در نشســتی صمیمانه با متخصصان جوان این مجموعه
محوری دولت برای رونق تولید وافزایش اشتغال است.
به ســواالت مختلــف آنــان در زمینههای
دبیر شــورایعالی امنیت ملــی گفت :به
اقتصــادی ،اجتماعی ،مبارزه با فســاد و
مرتضی سلطانی:
عنوان نهاد عالی امنیــت ملی وظیفه ما
اشــرافیگری ،مبارزه با قاچاق و ...پاسخ
دهها مجموعه تولیدی به فراخور زمان بسترســازی برای تامین امنیت اقتصادی
گفت.
با تکیه بــر حفظ حقوق فعاالن اقتصادی
در پاالیشگاه غالت ساخته خواهد شد
شمخانی با قدردانی از مدیریت کارآفرین
وایجاد ســاز و کارهایی برای شناســایی،
سورنا ستاری :پاالیش غالت زر مانند
گــروه صنعتی و پژوهشــی زر گفت :این
مقابلــه و ریشــهکنی مفاســد اقتصادی
مجموعــه صنعتی و تولیــدی نماد همه پاالیش نفت ،رونق اقتصادی در حوزه
و رانتهــای مختلــف و تســریع در امر
پایین دست خود به همراه میآورد
اقداماتــی اســت که ما باید بــرای انجام
رسیدگی به جرایم اقتصادی است.
کارهای بــزرگ اقتصــادی و تولیدی در
شــمخانی با اشــاره به وجود نسل جوان
مسیر ایجاد اشــتغال مولد و پایدار از آن
تحصیلکرده ،خالق و پرشــور در کشور و
بهره ببریم.
توانمندی این نســل در مقابله با چالشهای مختلف افزود :به طور قطع
دبیر شــورایعالی امنیت ملی افزود :مهمترین فرصتهای امروز ما در
مسیر توســعه و بالندگی در حوزههای مختلف با رفع موانع و مشکالت
حوزه اقتصاد بوده که تحت تاثیر چالشهای مهمی چون تولید و اشتغال
موجود در افقی روشن و پرامید طی خواهد شد.
پایدار قرار گرفته است.
شــمخانی بخش خصوصی واقعی و مولد را موتور شتابدهنده اقتصاد
پاالیشگاه غالت زر مانند پاالیشگاه نفت
کشــور عنوان کرد و افزود :فعالسازی ظرفیتهای عظیم اقتصادی در
ســورنا ســتاری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری نیز در حاشیه
و
کشــور و خلق فرصتهای جدید نیازمند ترکیب هوشــمندانه تجربه
بازدید از پاالیشــگاه غالت زر در اســتان البرز با بیان این که پاالیشگاه
مدیریت نســل اول انقالب با دانش وانگیزه نســل جوان رشد یافته در
غالت زر مانند پاالیشــگاه نفت بوده و زمینهســاز فناوری پایین دست
بستر دستاوردهای انقالب اسالمی است.
است ،گفت :این پاالیشــگاه مانند پاالیشگاه نفت عمل میکند و رونق

اقتصاد بسیاری در حوزه پایین دست خود و صنایع غذایی وابسته ایجاد
کرده که توسعه آن اشتغال زیادی ایجاد میکند.
ستاری افزود :پژوهشکدههای بسیاری درکشور داریم که هنوز انتظارات
را برآورده نکردهاند.
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری ادامه داد :کشاورزی بخش اصلی
فعالیتهای اقتصادی کشور است که برای اشتغالزایی نقش موثری دارد.
هر چند در صنایع غذایی پیشرفت خوبی داشتهایم.
ســتاری گفت :دنیا در حال تحول اســت ،به طوری که هزینهها پایین
آمده و کیفیت ارتقا یافته است ،بنابراین باید به خوبی از فرصتهایی که
در این زمینه به وجود میآید ،بهره برد.
معاون علمیو فناوری رییسجمهوری گفت :پاالیشــگاهی که امروز در
ساوجبالغ افتتاح شد در حوزه دانشبنیان حمایت میشود.
ستاری تاکید کرد :کارآفرین مجموعه غالت زر اکنون بیش از  10هزار
نفر اشــتغال ایجاد کرده که میتواند دســت بسیاری از جوانان دیگر را
بگیرد و نباید بگذاریم جوانان دلسرد شوند و مشکلی برای فعالیت آنان
ایجاد شود ،چرا که آینده کشور در دست نسل جوان است.
وی اضافــه کرد :یکی از محســنات پاالیشــگاه غــات زر فعالیت این
پاالیشگاه برای نخستین بار در کشور است.
معاون علمیو فنــاوری رییسجمهوری گفت :معاونت علمیریاســت
جمهوری از چنین طرحهایی حمایت میکند و حامیجوانانی است که

در خطوط نوآوری و تولید فعال هســتند و نباید اجازه دهیم دلســرد
شوند.
ســتاری افزود :نفوذ فناوری در بخش کشاورزی کم اتفاق افتاده است و
پژوهشگاههای ما هنوز نتوانستهاند در این زمینه تولید ثروت و اشتغال
داشته باشند.
معــاون علمیو فناوری رییسجمهوری افزود :دنیا امروز در حال تغییر
است و ورود آی سی تی به حوزه کشاورزی فرصتهای فوقالعادهای را
ایجاد کرده است و در دنیا هم تازه و بدیع است.
ســتاری گفت :تولید فراکتوز نوآوری برای بخش کشاورزی کشور است
و زیرساختهای الزم را برای پایین دست به ویژه در ایجاد فرصتهای

شغلی خواهد داشت.
رعایت پیوستهای زیستمحیطی در تولید
عیسی کالنتری ،رییس سازمان حفاظت محیطزیست کشور در حاشیه
افتتاح تصفیهخانه مدرن صنعتی پاالیشگاه غالت زر با شکننده توصیف
کردن وضعیت محیطزیســت کشور گفت :محیطزیست کشور شکننده
است و باید در طرحهای صنعتی به محیط زیست توجه کرد.
کالنتری با تاکید بر اینکه محیطزیســت کشور به مراقبت همگانی نیاز
دارد ،افزود :امروز باید به ســمت تولید و اســتفاده از سوختهای پاک
رفت.
رییس ســازمان محیطزیســت کشــور افزود :امیدواریم جوانان ایرانی
گامهای موثری در رفع آلودگی بر دارند.
وی ادامه داد :آلودگی امروز مشــکالت بسیاری ایجاد کرده و مدارس را
به تعطیلی کشیده است.
کالنتری با بیان اینکه در طرحهای تولیدی ،پیوستهای زیستمحیطی
لحاظ میشود ،تاکید کرد :خوشبختانه در مجموعه تولیدی زر این مهم
براساس گزارشها مورد توجه قرار گرفته است.
صنایعهای تک در صدر
محمدعلی نجفی ،استاندار البرز در ادامه این آیین گفت :البرز در دولت
دوازدهم گامهای خوبی در حوزه صنعت برداشته است.
نجفی با بیان اینکه مسووالن کشوری عنایت ویژهای به حمایت تولیدات
صنایع «های تک» دارند ،اظهارکــرد :البرز در دولت دوازدهم گامهای
خوبی در حوزه صنعت برداشــته که توجه به صنایعهای تک در صدر
این اقدامات قرار دارد.
اســتاندار البرز با اشاره به عملکرد ستاد تســهیل و رفع موانع تولید به
منظور افزایش اشــتغال و کاهش بیکاری ،افزود :امروز البرز در استفاده
از منابع رونق تولید از جایگاه بیســت و هفتم به رتبه نخست ارتقا پیدا
کرده است.
نجفی تصریحکرد :در  5ماه اخیر در راســتای رفع موانع تولید گامهای
خوبی در اســتان برداشته شــده و امروز البرز در استفاده از منابع رونق
تولید از رتبه بیســت و هفتم در شهریور به رتبه اول رسیده و باالترین
تســهیالت را جذب کرده که مرهون تالشگران جامعه تولید و فناوری
است.
وی ادامه داد :میزان اشتغالی که دولت برای البرز در نظر گرفته بود 33
هزار شــغل بود اما در  5ماه گذشته ،بستر اشتغال  40هزار و  500نفر
فراهم شــده و امیدواریم این رقم به  50هزار نفر برسد ،همچنین پیش
بینی میشود امسال اشتغال در کشور به باالی یک میلیون و  200هزار
نفر برسد.
استاندار البرز گفت :اشتغالی که دولت برای ما تعیین کرده بود  33هزار
شــغل بود که طی  5ماه اخیر  40هزار و  500نفر اشتغالزایی داشتهایم
و امید میرود به  50هزار فرصت شــغلی برسیم و با برندی شاخص در
کشور رکورد بزنیم.
نجفی با تاکید بر اینکه بیش از  10موسســه علمیو پژوهشی در البرز
وجــود دارد که ظرفیــت عظیمیبرای این منطقه اســت ،گفت :البرز
درصدد است جزو  5استان نخست کشور در تمامیبخشها باشد.
اســتاندار البرز گفت :البرز در صنایع فناوری مدرن وهای تک و دانش
بنیان توســعه پیــدا کرده و به ویــژه در دولت دوازدهم آمــار امیدوار
کنندهای حاصل شده است.
نجفــی گفــت :در بخشهای کشــاورزی بیش از  10موسســه ملی و
تحقیقاتی کشــور و دانشکده پردیس کشــاورزی و منابعطبیعی کشور
و  ...در این اســتان واقع است و تالش میشــود جزو  5استان برتر در
تمامیبخشها شود.

تالش برای تولید و صادرات در مجموعه زر
علی صالحآبادی ،مدیر عامل بانک توســعه صادرات کشــور نیز در این
مراســم گفت :مجموعه زر از مجموعههای خوب تولیدی اســت که با
رویکرد صادرات تالش میکند تا اشتغال را توسعهدهد.
صالح آبادی با تاکید بر اینکه برای کمک به تولید ،اقداماتی در دســتور
کار قرار دارد ،افزود :رقابت پذیری نیاز به صادرات دارد و برای پیشرفت
اقتصادی کشور نیاز است کیفیت مناسب داشته باشیم.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات کشور ادامه داد :عالوه بر کیفیت ،نرخ
محصول در رقابت پذیری نقش مهم و تاثیرگذار دارد.
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