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طرحی مشترک ازگهرزمین و جهادنصر در استان کرمان

کارخانه فرآوری و بستهبندی
گیاهان دارویی

گ�روه ش�هر :طرح اح��داث واحد
ف��رآوری و بس��تهبندی گی��اه
ش��یرینبیان و گیاه��ان دارویی با
س��رمایهگذاری مش��ترک شرکت
س��نگ آه��ن گهرزمین و ش��رکت
جهادنصر کرمان نهایی شد .علی اکبر
پوریانی با اعالم این خبر گفت :البته
این طرح فقط در بستهبندی گیاهان
محدود نمیش��ود بلکه بایس��تی تا
انته��ای فرآوردهها یعنی تولید انواع
اس��انس ،ک��ر م و داروه��ای گیاهی
و س��ایر فرآوردهه��ای مرتبط پیش
ب��رود .وی افزود :اجرای این طرح به
دلیل ش��رایط استثنایی منطقه رابر
بهدلیل وجود ان��واع گیاهان دارویی
و محص��والت باغ��ی از قبیل گردو
و بادام تل��خ میتواند گام بلندی در
بخشهای صنعتی و کشاورزی باشد،
زیرا با فروش محصوالت کش��اورزی
به واحدهای صنعتی مرتبط ،زمینه
توس��عه ب��زرگ بخش کش��اورزی
منطقه فراهم میسازد.
پوریان��ی افزود :اکث��ر محصوالت
این گون��ه واحده��ای صنعتی به
دلیل کیفیت عال��ی محصوالت و
استثنایی بودن آن صادراتی است
و اروپاییها و آسیاییها خریداران
مشتاق آن میباشند .به گفته وی
ارزش افزوده فرآیند این محصوالت
چنان جذاب اس��ت که پیشبینی
میش��ود بهزودی س��رمایهگذاران
بخشهای دیگ��ر خصوصی اعم از
داخلی و خارج��ی را روانه منطقه
کند .همچنین عالوه بر کشاورزی
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در منطق��ه راب��ر ،س��ایر مناط��ق
اس��تان که محل تولی��د و پرورش
انواع گیاهان دارویی میباشند نیز
تحت تأثیر این صنعت قرار خواهند
گرف��ت و ب��ر اس��اس برنامهریزی
سازمان جهاد کش��اورزی استان،
طرح توسعه کشت گیاهان دارویی
در سطح اس��تان عالوه بر توسعه
بخش کش��اورزی ،زمین��ه ایجاد
فرصتهای شغلی و افزایش سطح
درآمدهای اقتص��ادی مردم را نیز
فراهم خواهد نمود.
رتبهبن�دی

◄◄ف�رآوری
گیاهان دارویی
در بخ��ش دیگ��ری از این گزارش
آمده اس��ت :بس��تهبندی بهعنوان
ی��ک ابزار کارآمد سالهاس��ت که
مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی
قرار گرفته اس��ت .استفاده از انواع
مختلف بس��تهبندی ضمن اینکه
قابلی��ت نگه��داری بهت��ری را به

کاال میبخش��د در کس��ب سهم
باالتری از بازار ب��رای کاالی مورد
نظر نیز مؤثر اس��ت .نظریهپردازان
بازاریاب��ی ،دو نق��ش مه��م برای
بس��تهبندی متص ّور هس��تند که
عبارتن��د از  Promotiveو نقش
 .Promotiveنقش نخس��ت به
وج��ه نگه��داری و دوام حاصل از
بستهبندی توجه دارد و نقش دوم
به جنبه آگاهی دهنده و پیشبرنده
بستهبندی اشاره میکند.
از دیگر سو توجه ناکافی به موازین
بستهبندی بهداشتی موجب گشته
ک��ه محص��والت مختل��ف غذایی
کش��ور علیرغم دارا بودن کیفیت
بسیار خوب در بدو تولید به دلیل
پیدایش پارهای آلودگیهای ثانویه
و ی��ا عرضه در اندازهها و اش��کالی
خارج از اس��تاندارد یا پس��ند بازار
هدف نتوانند به بازارهای جهانی راه
یافته و مسیر را برای افزایش سطح
تولید داخلی هموار نمایند .بدیهی

است با اجرای این طرح قابلیت ارائه
مواد غذایی سالم فراهم میگردد.
◄◄ویژگیه�ای برجس�ته
طرح:
کیفی��ت باال و در دس��ترس بودن
مواد اولیه و وجود بازار مناسب در
داخل و خارج از کشور.
ف��رآوری و بس��تهبندی گیاه��ان
دارویی شامل دو فاز:
فاز اول :عصاره و پودر ریش��ه
شیرین بیان -بستهبندی گیاهان
دارویی و خش��کبار و عصارهگیری
از منابع گیاهی
فاز دوم :بس��تهبندی عسل-
بس��تهبندی ربگوج��ه -تولید و
بستهبندی روغن خام گیاهی
***
در جدول روبهرو ،میزان محصوالت
تولیدی مش��خص ش��ده است که
البته این آمار ممکن اس��ت دچار
تغییراتی بشود.

میزان محصوالت تولیدی و درآمد حاصل از فروش در مدت دوازده ماه( :در ظرفیت  011درصد)
فاز راهاندازی

میزان تولید

واحد

نام محصول

انواع عصاره گیاهی

1

022

تن

عصاره شیرین بیان

1

022

تن

بستهبندی گیاهان دارویی

1

022

تن

بستهبندی خشکبار

1

022

تن

گردو فرآوری شده

0

022

تن

کنسرو حبوبات

0

1222

تن

بستهبندی عسل

0

022

تن

بادام کوهی فرآوری شده

0

022

تن

بستهبندی رب

0

0222

تن

روغن خام گیاهی

0

022

تن

هزینههای تولید ساالنه مواد اولیه و بستهبندی (در ظرفیت  011درصد)

ردیف

نام مواد اولیه

فاز

مصرف ساالنه

واحد

0

ریشه شیرین بیان

1

1022

تن

انواع گیاهان دارویی

1

002

تن

انواع خشکبار

0

012

تن

کارتن  02کیلویی

1

102/022

عدد

سلفون و تراسپافون

1

9

تن

برچسب و لیبل

1

0/222/222

عدد

رب گوجه فله

0

0/222

تن

گردو تازه با پوست

0

022

تن

عسل

0

022

تن

انواع حبوبات و مواد کنسرو

0

002

تن

کنجد و سایر دانههای روغنی

0

022

تن

بادام کوهی

0

002

تن

کارتن  02کیلویی

0

199/022

عدد

سلفون و تراسپافون

0

11

تن

برچسب و لیبل

0

0/222/222

عدد
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در شهرهای تهران ،کرمان و سیرجان صورت گرفت:

به گ��زارش روابط عموم��ی و امور بین الملل
ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل گهر همزمان
با تش��ییع باشکوه پیکر س��ردار سرافراز سپاه
اسالم سپهبد ش��هید حاج قاسم سلیمانی و
ش��هدای مقاومت در تهران ،شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر با راهاندازی موکب پذیرایی از
شرکتکنندگان در این مراسم استقبال کرد.
این موکب که در محل میدان انقالب تهران و
در مسیر تشییع کنندگان راهاندازی گردید ،
میزبان خیل عظیم عاشقانیبود که در مراسم
بدرقه سردار دلها شرکت کرده بودند.
در کرمان نیز همزمان با مراس��م تش��ییع و
تدفین باش��کوه پیکر این س��ردار سرافراز و
دیگ��ر ش��هدای مقاومت ،ش��رکت معدنی و
صنعتی گلگهر با راهاندازی موکب پذیرایی
در گلزار شهدای کرمان میزبان شمار زیادی
از ش��رکتکنندگان در این مراس��م بود.این
موکب که در محل گلزار ش��هدا و در مس��یر
تشییع و تدفین پیکر شهید سلیمانی و شهید
پورجعفری راهاندازی ش��ده بود از س��اعات
اولیه روز س��ه ش��نبه میزب��ان خیل عظیم
شرکتکنندگان در مراسم بود.
گ��زارش دیگ��ری در همی��ن رابط��ه حاکی
اس��ت با همکاری روابط عمومی و امور بین
المل��ل ش��رکت معدنی و صنعت��ی گلگهر
جمعی از خبرنگاران،عکاس��ان و نمایندگان
نش��ریات مکت��وب و غیر مکتوب س��یرجان
برای پوش��ش این مراسم به محل برگزاری
آیین تشییع شهید س��لیمانی منتقل و این
آیین را پوش��ش دادند.از دیگ��ر برنامه های
رواب��ط عموم��ی و امور بی��ن الملل گل گهر
دعوت از گروه موزیک دارالحس��ین سیرجان
و اج��رای برنامه بزرگداش��ت این ش��هدای
واال مق��ام ب��ود .این گزارش م��ی افزاید :روز
پنج ش��نبه نیز موکب ش��رکت گل گهر در
س��یرجان در خیابان شریعتی روبروی پارک
هادی برپا شد و میزبان عزادارانی بود که در
مراسم بزرگداشت سردار شهید سلیمانی در
حسینیه سپاه شرکت کرده بودند.

برپایی موکبهای گلگهر در مراسم تشییع
و سوگواری شهدای مقاومت

