
سال شانزدهم  شماره393    16 صفحه   5000 تومان 12اسفند ماه 1400  29 رجب 1443  3 مارس 2022 پنجشنبه 

رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی همگن و دبیر ارزیابی واحدهای برتر تحقیق و توسعه و فنی و مهندسی استان مرکزی در سال 1400 در گفتگو با صبح امید خبر داد:

کسب مقام برتری تحقیق و توسعه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی برای نخستین بار در میان انجمن های تخصصی و صنعتی کشور در سال 1400 
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کسب عنوان واحد برتر تحقیق و 
توسعه شرکت معدنی امالح ایران 

در میان واحدهای صنعتی و معدنی 
استان مرکزی

شرکت سیم نور یزدان
صاحب دومین خط تولید
Aluminum clad steel

در ایران

دولت در خصوص واردات
ماشین آالت راهسازی و معدنی
بدون خدمات پس از فروش، 

سختگیرانه تر عمل کند

دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع
تولید در حمایت از فعاالن اقتصادی

به خانه صمت واگذار شود

شرکت کابل سینا یکی از بزرگترین، 
مجهزترین و کامل ترین شرکت های 

ممتاز صنعت سیم و کابل ایران

ساخت کلیدهای فشار متوسط
خالء شرکت نواندیشان کلید گستر  

برگ زرینی در  آلبوم افتخارات 
صنعت برق کشور

برای نخستین بار در ایران
 درصدد طراحی یونیت های

فرآیندی پاالیشگاهی و پلنت های 
پاالیشگاهی و پتروشیمی  هستیم

نیروی انسانی کارآمد
یکی از اساسی ترین مؤلفه های

امور پرورشی است

شرکت مهندسی سامان نیرو پاد، 
پیش قراول در طراحی و تولید 

دکل های مخابراتی ایران

شرکت ابعاد دقت مرکزی
در ماشین کاری قفسه های نورد نهایی و 
تعویض بلوک باالنس های فوالد مبارکه 

اصفهان نقش به سزایی داشته است

استان مرکزی از استان های
پیشرو در عرصه تحقیق و توسعه 

کشور است

اصلی ترین
ابزار سازمان ها ادبتیشن
واحد تحقیق وتوسعه است
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تولید باالبرهای 
آتش نشانی که 

یکی از محصوالت 
استراتژیک و نیاز 
مبرم ایران است، 

در برنامه  تحقیق
و توسعه و در مسیر خط تولیدلجور

قرار دارد

شرکت رنگ 
سازی روناس 

برای نخستین بار 
در ایران موفق 
به تولید پوشش 

نشانگر دما بر پایه 
رزین های سیلیکونی شده است

شرکت دانش 
بنیان اکسیر پویان 
به واسطه تحقیق و 
توسعه، 4 محصول 

متنوع به ثبت 
اختراع رسانده و 

در برنامه تولید قرار دارد

کسب عنوان
نمونه کشوری 
تحقیق و توسعه

و فنی و مهندسی 
برگ زرین دیگری

درآلبوم افتخارات 
گروه صنعتی شایان برق

در سال1400
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صبح امید در اینستاگرام: aram.sobhe.omid@»ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(«

رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی همگن و 
دبیر ارزیابی واحدهای برتر تحقیق و توسعه و فنی و 
مهندسی اســتان مرکزی در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار صبح امید گفت: با سالم و صلوات به پیشگاه 
منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر )عج( و درود 
به روح پرفتوح بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام 
خمینی )ره( و ســالم و درود به ارواح طیبه شــهدای 
گرانقدر اسالم و با آرزوی سالمتی و طول عمر ولی 
امر مسلمین جهان حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه 
ای »حفظه اهلل«. بهنام آزادی راد با اشــاره به تاریخچه 
تأســیس انجمن تخصصی تحقیق و توســعه اظهار 
داشــت: انجمن تخصصی همگن تحقیق و توســعه 
استان مرکزی در ســال 1396 تأسیس شد و در حال 
نزدیک شــدن به اتمام دوره دوم هســتیم.  وی بیان 
داشــت: انجمن تشکیل شده از شرکت های صنعتی، 
معدنی و خدماتی استان مرکزی می باشد و واحدهایی 
که دارای پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری هستند، 
موفق به دریافت پروانه تحقیق و توســعه )R&D( از 
ســازمان صمت استان شــدند. این مهم، به این معنی 
است که یک واحد مستقل در شرکت ایجاد شده و 
توسط نیروهای تحصیلکرده، خبره، خالق و ایده پرداز 
با هدف تحقیقــات و پژوهش، نــوآوری در تولید، 
ارتقاء کیفیت محصوالت، قیمت تمام شده محصول، 
فــروش در بازار رقابــت و... اداره می شــود، به نظر 
می رسد واحد تحقیق و توسعه نقش بُرنده و قلب تپنده 
یــک واحــد تولیدی اســت و بــه تدریــج تمامی 
شرکت های صنعتی، معدنی و خدماتی به این سمت 
پیش بروند و واحد مســتقل تحقیق و توسعه تشکیل 
دهند. رئیــس هیئت مدیره انجمن تخصصی همگن 
استان مرکزی تعداد اعضاء انجمن را اینگونه بیان کرد 
و افــزود: اســتان مرکــزی چهارمیــن قطب صنعتی 
کشــوروحدود 3 هزار واحد صنعتــی در جای جای 
اســتان فعالیت دارنــد. اما ایجاد یک واحد مســتقل 
تحقیق و توســعه در کارخانجات صنعتی، معدنی و 
خدماتی استان آنطور باید و شاید نهادینه نشده است و 
بســیاری از شــرکت ها راه اندازی این واحد را هزینه 
سربار می دانند؛ در صورتی که داشتن واحد تحقیق و 
توســعه می تواند آن مجموعه را بیش از پیش توسعه 
دهد؛ زیرا نقش اساسی تحقیق و توسعه، جستجوگری، 
تحقیقات، پژوهش، نوآوری، خالقیت، ایده پردازی 
و... می باشــد. ولی متأسفانه برخی از مدیران واحدها 
هنوز به این مهم دســت نیافتند و حدود 300 شرکت 
تولیدکننده صنعتی، معدنی و خدماتی استان از سازمان 
صمــت، پروانه تحقیق و توســعه دریافت کرده اند و 
واحد تحقیق و توسعه دارند که عضو انجمن هستند. 
امیدواریم رسانه های جمعی در این زمینه اطالع رسانی 
کننــد و نقش تحقیق و توســعه را در بیــن واحدها 
فرهنگ ســازی نماینــد. آزادی راد تأکیــد کــرد: 
شــرکت ها بایــد بداننــد که امــروزه تولید ســنتی، 
جوابگوی بازارهای داخلی و خارجی نیست و حتماً 

باید مجموعه مدرنیزه باشد و بر اساس علم و فناوری 
و توسعه صنعت همگام باشند. شرکت های تولیدکننده 
سنتی خود را با شــرکت های دارنده واحد تحقیق و 
توسعه مقایسه کنند و ببینند که رقابت به چه صورت و 
بــه چه شــکلی محقق شــده اســت. آن هــا نیروی 
فارغ التحصیل دانشــگاهی و خبره جذب کرده اند و 
تکنولوژی روز دنیا را رصد می کنند و مقاالت علمی 
را مطالعه می نمایند و تولیدات سنتی شرکت را بهینه 
می کننــد و یا محصول جدید معرفی می نمایند، ولی 
کســانی که سنتی کار می کنند، از این دانش بی بهره 
هســتند و قطعاً از تکنولــوژی بازمانده اند. پیشــنهاد 
می شود شرکت هایی که توان راه اندازی واحد تحقیق 
و توســعه ندارند، نمی توانند بــه تنهایی در این زمینه 
سرمایه گذاری کنند و نیروی تخصصی جذب نمایند، 
از این رو می توانند با یک ساز و کار ساده و اتحاد و 
انسجام در قالب 5 الی 10 شرکت تولیدکننده در این 
راســتا قدم بردارند و از قابلیت های اســاتید برجسته 
دانشگاه ها اســتفاده نمایند؛ زیرا امروزه دانشگاه ها به 
مرکز تولید علم و فناوری تبدیل شده اند و نقش آفرینی 
می کنند و اســاتید دانشــگاه ها نیز به ســمت پروژه 
محوری حرکت کردند و از علم  محوری و تدریس 
 محوری فاصله گرفته اند و نتیجه آن تحقق پروژه های 
صنعتی اســت که این امر می تواند در شــرکت های 

کوچــک و متوســط پیاده ســازی شــود و حتــی 
شرکت های کوچک و متوسط توانایی آن را دارند با 
دانشگاه ها به صورت مشارکتی همکاری داشته باشند 
تا شعار ارتباط صنعت با دانشگاه به شکل واقعی نمود 
پیدا کند. وی در پاســخ به این ســؤال که متقاضیان 
پروانه تحقیق و توســعه را چگونه دریافت می کنند، 
تشــریح کرد: در حال حاضر، پروانه تحقیق و توسعه 
توسط ســازمان صمت صادر می شود که امیدواریم 
سازمان تفویض اختیار کند و صدور پروانه تحقیق و 
توسعه را به انجمن واگذار نماید. اگرچه صدور پروانه 
توســط ســازمان با ســرعت و کمترین هزینه انجام 
می شــود، اما با تفویض اختیار بــاری از دوش دولت 
برداشــته  می شــود و توســط انجمن با جدیت دنبال 
می شود.  رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی همگن 
و دبیر ارزیابی واحدهای برتر تحقیق و توسعه و فنی و 
مهندسی استان مرکزی گفت: به هر حال، در شرایط 
کنونی می بایست از علم و دانش روز دنیا بهره ببریم و 
خودمــان را با صنعت مــدرن جهان برابــر کنیم؛ از 
آنجایی که تأکید مقام معظم رهبری و نگاه مسئولین 
کشــور توســعه صادرات غیرنفتی اســت، در نتیجه 
کاالی ایرانی باید بــا کاالی خارجی برابری کند تا 
کشــورهای دنیا ترغیــب شــوند و کاالی ایرانی را 
خریــداری نمایند. بنابراین، اهمیــت این موضوع به 

شدت برای کشور احساس می شود و تقاضای بنده از 
سیاستگذاران دولت و مجلس این است؛ بدون اینکه 
هزینه ای بر دوش صنایع بگذرانند، دانشگاه ها را ملزم 
کنند به سمت پروژه های صنعتی پیش بروند؛ چرا که 
در همه جای دنیا اســاتید دانشــگاه ها برای دانشگاه 
درآمدزایی می کنند تا مراتب علمی طی شــود و در 
ایــران باید این اتفــاق بیفتد و یک تیم دانشــگاهی 
متشکل از اساتید و دانشجویان ارشد یا دکتری که در 
مرحله پایان نامه قرار دارند، به صنایع معرفی شوند تا با 
عقد قــرارداد که منافع دو طرف لحاظ شــود، پیش 
برویم. خدا را شاکریم که انجمن تخصصی تحقیق و 
توسعه استان در این راستا ورود پیدا کرده و با اقدامات 
صــورت گرفته، منجر بــه قــرارداد و نتایج مطلوبی 
حاصل شده است. وی تصریح کرد: در سال جاری با 
انجمن  تخصصی نفــت، گاز، پتروشــیمی، انجمن 
ریخته گری، انجمن صنعت آلومینیوم و انجمن صنایع 
ریلی با حضور اساتید دانشگاه های استان برای نخستین 
بار جلســاتی در سرای نوآوری دانشگاه آزاد برگزار 
کردیم و خروجی مطلوبی داشته است.  بهنام آزادی 
راد درباره برگزیده شــدن انجمن تخصصی همگن 
تحقیق و توسعه اســتان مرکزی به عنوان واحد برتر 
کشوری در سال 1400، سخنان خود را اینگونه بیان 
کرد و افزود: انجمن تخصصی تحقیق و توسعه استان 

برای نخســتین بار توانست در ســال جاری در میان 
انجمن های تخصصی و صنعتی کشور، کسب عنوان 
برتری تحقیق و توسعه و فنی و مهندسی را از آن خود 
کند که این افتخار نقطه عطفی برای اســتان است تا 
شرکت های صنعتی، معدنی و خدماتی ترغیب شوند، 
واحد تحقیق و توســعه مســتقل ایجاد نمایند و حتی 
انجمن های تخصصی صنعتی نیز بتوانند مجموعه خود 
را ارتقاء دهند. بنابراین تاکنون در ســابقه استان دیده 
نشده که یک انجمن بتواند در سطح کشور، حائز رتبه 
شــود. البته این نکته را یادآور شوم که تیم همراه ما 
شــبانه روز تــالش کردنــد و صادقانــه در کنار هم 
کوشیدند و با برگزاری دوره های آموزشی به اعضاء، 
مسیر را هموار کردند که بحمداهلل انجمن توانست در 
سطح ملی شناخته شود؛ چه بسا اینکه امسال در سطح 
اســتان نیز در بین حدود 300 شــرکت، 18 واحد به 
عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه، مرکز برتر تحقیق و 
توسعه و فنی و مهندسی برتر انتخاب گردیدند که در 
میان آنان شــرکت شــایان برق به عنوان واحد برتر 
تحقیق و توســعه و واحد برتر فنی و مهندسی کشور 
معرفی گردید. در ادامه مهندس معین کریم علمدار 
نائب رئیس هیئت مدیــره انجمن تخصصی همگن 
تحقیق و توســعه استان مرکزی گفت: اعضاء هیئت 
مدیره انجمن با عشــق و عالقه پیگیر امورات اعضاء 

ودستیابی به اهداف و رسالت های انجمن هستند.  ما 
در دوره دوم ســعی کردیــم با شــرکت هایی که در 
حوزه تحقیق و توسعه ایفای نقش می کنند، تعامالت 
سازنده داشته باشــیم،که نمونه بارز آن را می توان به 
یکی از اشخاص اشاره کرد که ایشان در حوزه حقوق 
و حقــوق بین الملل تخصص داشــتند و بــا انجمن 
تعامالت نزدیک داشــته و انجمن با توجه به ظرفیت 
هــای که اختیار دارد، البته غیرمالی، همراهی الزم را 
داشــته که  نتیجه آن ایجاد اپلیکیشــن بسیار کامل و 
کاربردی در حوزه حقوق و مســائل تجاری بوده که 
این اپلیکیشــن در مرحله پایانی کار قــرار دارد و به 
زودی رونمایی می شــود و تمامــی فعاالن اقتصادی 
می تواننــد از مســائل حقوقی، بین المللــی، تجاری، 
مشاوره و... بهره مند شــوند. وی تصریح کرد: یکی 
دیگــر از اقدامات انجمــن، بازدیدهــای دوره ای از 
شرکت های صنعتی، معدنی، خدماتی و... می باشد که 
این ســفرها بســیار مثمره ثمر اســت و از نزدیک از 
قابلیت های ایجادشــده شرکت ها آشــنا می شویم و 
مسائل مختلف واحدها را بررسی و پیگیری می نمائیم.  
که این مهم، توانسته در رفع مشکالت کارخانجات 
اثربخش باشد؛ از آنجایی که جناب دکتر آزادی راد 
دبیر اجرایــی خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان 
هستند، توانسته اند به ِجد، موضوعات مختلف را در 
محافــل اداری پیگیــری کنند و نتایج بســیار خوبی 
حاصــل نمایند.  نائــب رئیس هیئــت مدیره انجمن 
تخصصی تحقیق و توسعه استان مرکزی با بیان اینکه 
در هیچ کجا برای تحقیق و توسعه کرسی آموزشی 
مناســب وجود ندارد، گفت: مصممیم بتوانیم با ارائه 
یک پیشــنهاد خوب به وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری یک رشــته تحصیلی R&D تعریف کنیم و 
یک دانشــگاه یــا مرکز آموزش عالی به این رشــته 
بپردازد و آن را تدریس کند تا دانشــجویان در رشته 
R&D  در بخش های برق، مکانیک، بازار، تولید و... 
فارغ التحصیل شــوند. متأســفانه این خأل در کشور 
وجود دارد و تا به امروزه بسیاری از واحدهای تولیدی 
ســطح کشور و استان نتوانســته اند نیروی متخصص 
تحقیق و توسعه داشته باشند. به همین خاطر در استانی 
که بالغ بر 3 هزار واحد صنعتی وجود دارد، فقط 300 
شرکت دارای پروانه و عضو انجمن تخصصی تحقیق 

و توسعه هستند.

علمدار:
مصممیم با ارائه پیشنهاد
به وزارت علوم، تحقیقات
و فناوری رشته تحصیلی

 R&D تعریف کنیم
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کسب مقام برتری تحقیق و توسعه

انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه 
استان مرکزی برای نخستین بار در میان 

انجمن های تخصصی و صنعتی کشور
در سال 1400 

فن آوری و نوآوری
یکی از مهمترین عوامل پایداری

نظام اقتصادی کشور
مدیران بخش های دولتی و خصوصی

عرصه تولید را برای ورود نخبگان
در کشور مهیا سازند

دکتر فرزاد مخلص االئمه استاندار استان مرکزی:

آزادی راد:
تحقیق و توسعه

گام مهم برای توسعه
صادرات غیر نفتی
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تخصصی  انجمن  مدیره  هیئت  اعضای 
همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی دوره 
سوم به شماره ثبت 1132 به ترتیب؛ آقایان 
هیئت  رئیس  سمت  به  راد  آزادی  بهنام 
مدیره، حمید رضا خانمحمدی نائب رئیس، 
ابوالفضل  دار،  خزانه  نژاد  رحمت  داریوش 
راحله  خانم  مدیره،  هیئت  عضو  بابائی 
کریم  معین  و  مدیره  هیئت  عضو  بیات 
شدند انتخاب  بازرس  سمت  به  علمدار 

ارزیابی واحدهای برتر تحقیق و توسعه و فنی و مهندسی استان مرکزی در سال 1400
مرکز برتر تحقیق و توسعهمحصول برتر تحقیق و توسعه

شرکت معدنی امالح ایرانشرکت لجور

شرکت نفت پاسارگادشرکت اشتعال اراک

شرکت نواندیشان کلیدگستر پویاشرکت کیاسا

شرکت ایران پتکشرکت هنکل پاک وش

فنی و مهندسی برترشرکت رنگ سازی  روناس

شرکت فراپتروسازان انرژیشرکت اکسیر پویان

شرکت شایان برق
نمونه کشوری

شرکت تجهیزات سنگین همگام - هسکو

شرکت سامان نیرو پاد

شرگت گام اراکشرکت کابل سینا

شرکت ابعاد دقت مرکزیشرکت سیم و نور یزدان

7

10 10

8و9 9

9

شرکت برین ساز تولیدکننده 
انواع لنت های دیسکی و کفشکی 

با عالمت تجاری ُمرسا لنت؛ 
پیشرو در اقتصاد مقاومتی

افتتاح مجتمع کارخانجات 
دیپلمات )شرکت الیاف 

شاهکار نرمینه( تولیدکننده 
الیاف پلی استر 

@tajotakht1 :مجموعه گردشگری تاج و تخت در اینستاگرام

ثبات اقتصادی و امنیت 
سرمایه گذاری، تنها توقع 

تولیدکنندگان

اهمیت تحقیق و توسعه در 
تداوم کسب و کار

برخی کارخانجات
تولید عایق  رطوبتی برای 

تأمین قیر دغدغه دارند

یکی از مولفه های مهم تولید، 
تکیه بر زمینه های گوناگون 

تحقیقاتی و پژوهشی است
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یادداشت

یادداشت

سال شانزدهم  16 صفحه

اخبارپنجشنبه  12 اسفند ماه  1400

رئیــس خانه صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
مرکــزی در گفتگو بــا خبرنگار هفته نامه سراســری 
صبح امید با اشاره به سوابق کاری خود اظهار داشت: 
اینجانب فارغ التحصیل مهندسی متالوژی از دانشگاه 
صنعتی اصفهان سال 1368 می باشم که از سال 1369 
وارد صنعت ریخته گری شدم و فعالیت خود را آغاز 
کــردم و در حین فعالیت نیز تحصیالت خود را ادامه 
داده و دوره هــای مدیریت صنعتی MBA و DBA را 
در مؤسســه آموزش عالی آزاد فن پردازان گذراندم. 
اکنــون به عنوان رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
اســتان مرکزی، رئیس انجمن متالوژی استان مرکزی 
و مدیرعامل شرکت بوش سیلندر مرکزی ایفاء نقش 
می کنم.  رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان 
مرکزی در پاسخ به این سؤال که چند سال مسئولیت 
خانه صمت استان را عهده دار هستید، بیان داشت: بنده 
عضــو خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان مرکزی 
می باشــم و در یک ماه گذشــته به دلیل مشغله کاری 
ریاست قبلی، مسئولیت خانه به اینجانب واگذار گردید، 
امیدواریم به اتفاق ســایر همــکاران بتوانیم به صنعت 
و معدن اســتان خدمت کنیم. رئیس انجمن متالوژی 
استان مرکزی، تاریخچه تأسیس خانه صمت را عنوان 
کرد و اظهار داشت: نزدیک به دو دهه از قدمت خانه 
صنعت، معدن و تجارت اســتان مرکزی می گذرد. از 
آنجایی که استان مرکزی یکی از مهمترین قطب های 
صنعتی کشور به حساب می آید و صنایع بسیار بزرگ 
و مادر در این اســتان استقرار یافته اند و به واسطه آن ها 
صنایع پایین دستی و متعدد در جای جای استان شکل 
گرفته است، از طرفی شهرســتان های ساوه و زرندیه 
در نزدیکی پایتخت هســتند و اتوبان ساوه - تهران و 
قرار گرفتن فرودگاه بین المللی امــام خمینی )ره( در 
نزدیکی این دو شهرســتان، پتانسیل استان را به شدت 
افزایش داده و ســرمایه گذاران بــرای جانمایی واحد 

صنعتــی خــود جذب 
استان مرکزی می شوند. 
به همین خاطر، سازمان 
صمــت اســتان دو بال 
اجرایی دارد که می توان 
به اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی و 
خانه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.  وی تصریح 
کرد: حدود 15 انجمن تخصصی در خانه صمت استان 
عضویت دارنــد که هر کدام از انجمن هــا بالغ بر 50 
الی 70 عضو دارند که این اعضاء شــامل شرکت های 
صنعتی، معدنی و خدماتی هستند و خانه صمت در هر 
بخش که نیاز باشد، به آنان خدمات ارائه می دهد. ضمن 
آنکه همه ساله دهم تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز 
صنعت و معــدن و به پاس زحمات مدیران واحدهای 
نمونه صنعتی منتخب، جشــن باشــکوهی با حضور 
مقامات کشــوری، اســتانی و جمعی از صنعتگران و 
معدنکاران، برگزار می شود و از برگزیدگان نمونه های 
صنعتی، معدنی، فنی و مهندســی و... تجلیل به عمل 
می آید که در شرایط کرونا این جشن برگزار نشده و 
در پایان سال در جلسه ای با حضور استاندار به واحدهای 
نمونه با اهداء لوح ســپاس و تندیس، تقدیر می شود. 
فرجــی اضافه کرد: تشــکیل خانه صنعــت، معدن و 
تجارت در کشور بدین منظور بوده است که صنعتگران 
و معدنکاران مکانی داشته باشند تا بتوانند مشکالت و 
معضالت آنان را جمع آوری و در جلســات اســتان، 
مطرح تا ساز و کاری اندیشیده شود و به تدریج بتواند 
بخشــی از امورات ســازمان صنعت، معدن و تجارت 

را تقبل کند که می تــوان آن را تفویض اختیارات نام 
بُرد. حدود 3 ســال قبل در سازمان مطرح شد، بخشی 
از اختیارات و وظایف سازمان به خانه صمت واگذار 
گردد، اما فرآیند واگذاری ها مقداری طول کشید. از 
آنجایی که استان مرکزی یکی از مهمترین قطب های 
صنعتی ایران می باشد و حجم کار در سازمان بسیار زیاد 
است، تصمیم گرفته شد تفویض اختیارات یکی پس از 
دیگری عملیاتی شود تا مراجعین بتوانند امورات اداری 
خــود را در کمترین زمان انجــام دهند. به هر ترتیب، 
تفویض اختیارات صورت گرفت و  اکنون مجوزهای 
صنعتی داخل شهرک های صنعتی شامل صدور جواز 
تأسیس، تمدید پروانه ها، استعالمات و... با سرعت بسیار 
باال و در کمترین زمــان و با کمترین هزینه، خدمات 
به متقاضیان ارائه می شود و رضایت همگان را در پی 
داشــته است و خارج از محدوده شهرک های صنعتی 
را خود سازمان پیگیری می کند.  رئیس خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان مرکزی اذعان داشت: مقرر شد 
دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به خانه صمت 
واگذار شود که هنوز این مهم، محقق نشده است، اما 
صندوق ضمانت صادرات استان مرکزی در خانه فعال 
است. مدیرعامل شرکت بوش سیلندر مرکزی ارتباط با 
سازمان صمت را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و اذعان 
داشت: هدف اعضاء هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و 
تجارت کمک به فعاالن اقتصادی است و می خواهیم به 
دولت کمک کنیم. وزارت صمت هرچقدر بتواند بدنه 
خود را کوچکتر کند و تفویض اختیارات را عملیاتی 
ســازد و به خانــه واگذار نماید، متقاضیــان راحت تر 
می توانند به خدمات دسترســی داشــته باشــند. به هر 

ترتیب، الزم می دانم از ریاست سازمان، معاونین ایشان 
و تمامی کارشناســان سازمان صمت استان، صمیمانه 
تقدیر و تشکر نمایم که الحق و االنصاف این عزیزان تا 
به امروز همکاری بسیار مطلوبی با خانه صمت داشته اند. 
ضمن آنکه خانه صمت هیچ ردیف بودجه ای ندارد و 
منابع مالی آن از دریافت حق عضویت، صدور و تمدید 
مجوزها و... تأمین می گردد و در شرایط فعلی می توان 
کمبود منابع مالی را یکی از دغدغه های اساسی خانه 
عنوان کرد. الزم به یادآوری اســت که خانه صنعت، 
معدن و تجارت استان 7 نفر اعضاء هیئت مدیره، یک 
نفر دبیر اجرائی و 4 نفر کارشناس مستقل دارد که بعضاً 
با کمبود نیرو مواجه هستیم. رئیس انجمن متالوژی استان 
مرکزی نقش تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی را 
اینگونه بازگو کرد و گفت: تحقیق و توسعه یک مفهوم 
بسیار عام است که عالوه بر کاربردهای بسیار فراوان، 
اهمیت آن در کشور به طور جامع تعریف شده نیست؛ 
چرا که تحقیق و توسعه عمدتاً در کشورهای اروپایی 
پیاده سازی شده و به عنوان علم به ایران انتقال داده شده 
و نگاه ما در صنایع به شکل مهندسی است؛ در صورتی 
که مهندسی صنایع یکی از رشته های بسیار مفید و مؤثر 
است که مظلوم واقع شده است. تحقیق و توسعه نیز به 
همین ترتیب می باشــد.  وی ادامه داد: در قرن هفدهم 
تمامی کارها با دست و سنتی انجام می شد و مشکالت 
کارگری بســیار فراوان بود تا اینکه ماشین اختراع شد 
و کارها آرام آرام ماشــینی شدند و بیکاری به وجود 
آمد. از طرفی، تیراژ تولید باال رفت و با باال رفتن تولید، 
قطعات زیادی تولید و به بازار ارائه شدند و مصرف هم 
افزایش یافت و به تدریج بازار، اشباع شد و به انقالب 

صنعتی دوم رسیدیم. در انقالب صنعتی، قرن نوزدهم 
اتفاق افتاد. در قرن نوزدهم استفاده از پالستیک را به ما 
آموختند و از انرژی های نو و مواد اولیه جدید استفاده 
کردیم و اینجا بود که اتوماسیون اتفاق افتاد و به تدریج 
ذائقه های مردم تغییر کرد. اینجا بود که با تحقیقات و 
ارائه محصول جدید می بایست نیاز بازار تأمین گردد که 
کم کم شرکت های صنعتی در مجموعه خود واحدی 
بــه نام واحد طراحی و مهندســی ایجــاد کردند و در 
سال های اخیر با تغییرات بنیادین به واحد تحقیق و توسعه 
تبدیل شده اســت.  رئیس خانه صمت استان مرکزی 
بیان داشت: واحد تحقیق و توسعه شامل کارشناس های 
مختلفی است که عده ای به عنوان کارشناس فناوری 
و ایده پــردازی، کارشــناس  مســلط به خــط تولید، 
کارشناس مسلط به مالی و بخش هزینه ها، کارشناس 
مسلط به بازاریابی و فروش، فعالیت دارند. در مجموع، 
استراتژی تحقیق و توسعه نگاه به بازارهای جهانی است 
و در همه ابعاد رصد می کند و مسائل و موضوعات را 
موشکافی می نماید تا اینکه بتواند محصوالت قدیمی 
را به  روز رسانی و یا طرحی نوین برای تولید ارائه دهد 
و همواره می بایست بر اساس تغییرات فناوری جهان و 
ذائقه مردم گام بردارد. حشمت اهلل فرجی تأکید کرد: 
یکی از مسائل مهم ارتقاء میزان خوداتکایی است که 
شرکت های صنعتی و معدنی می بایست این امر مهم 
را ســرلوحه خود قرار دهند؛ زیــرا خوداتکاء بودن بر 
منابع انســانی، منابع مالی، درآمدی و... اثرگذار است.

وی در خاتمه، از زحمات همه مســئولین نظام مقدس 
جمهوری اســالمی علی الخصوص مســئولین استان 
مرکزی و شهرستان اراک و همچنین ریاست سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان مرکــزی، معاونین و 
کارشناسان سازمان، اعضاء هیئت مدیره خانه صنعت، 
معدن و تجارت، مدیــران واحدهای صنعتی و دیگر 

دست اندرکاران، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار هفته نامه سراسری صبح امید تأکید کرد:

دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حمایت از فعاالن اقتصادی به خانه صمت واگذار شود

ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(

تحقیق و توسعه با روش مرد سرخپوست
یک راه آســان انتقــال مفاهیم بیان آن 
در قالب تمثیل اســت که فراگیری را آسان 
می کند، چون امیدوارم بیشــتر مخاطبین این 
مقاله کوتاه جوانان باشــند، از تمثیل که خود 
حاوی براهین ســاده شده ای اســت استفاده 
می کنم. باشد که به درک ما از مقوله تحقیق 
و توسعه در اقتصاد و در اجتماع کمک کند. 
یک آدم شهرنشــین را در ذهن خود تصور 

کنید که در وسط جنگل های متراکم، پوشیده از برف و بی انتهاء شمال کانادا که 
قلمرو گرگ ها و گوزن هاست، گم شده است. اکنون نفر دوم را تصور کنید که 
در همان جهنم برف پوش و تیره که دمای آن از منفی ۲5 درجه باالتر نمی آید، 
نیز گم شده است. نفر دوم یک انسان بومی یا سرخپوست است که در همین اقلیم 
زاده شده و بزرگ شده؛ اگر بپرسی که احتمال زنده ماندن کدام بیشتر است، قطعاً 
پاسخ این است که سرخپوست با احتمال باالتری می تواند جان سالم به در ببرد 
و شهرنشین به شدت، در معرض خطر سرمازدگی، گرسنگی و حمله گرگ ها 
قرار دارد. اما ببینیم علت پایداری و ماندگاری سرخپوســت در آن شرایط ضد 
حیات و سرشــار از خطر چیست؟ خوب ببینیم سرخپوست زیر 30 سال ما چه 
مزایایی دارد که نجاتبخش اوست: بدیهی است که سرخپوست، توانمندی های 
امروز را یک مرتبه به دست نیاورده و آنچه که امروز او را قوی و مقاوم ساخته 
در یک دوره زمانی طوالنی به دست آمده است. توانایی ها و دانش امروزین او 
طی یک فرآیند تدریجی روی هم انباشــته شده و او با رجوع به دانش متراکم 
خود برای هر خطر یا راه حل تجربه شــده ای دارد و یا امکان ابداع یک راه حل 
خالقانه را از تلفیق و ترکیب دانش ها و تجارب پیشین خود، در دسترس می بیند. 
اما انباشــت این تجارب چگونه روی داده است؟ 1: سرخپوست در محیطی پر 
تنش و آکنده از مخاطره به دنیا آمده است و اجباراً باید راه غلبه بر دشواری ها را 
بیاموزد واال ادامه حیات برایش میسر نخواهد بود. بنابراین رویکرد خالقانه برای 
او یک انتخاب اجباری اســت و گزینه دیگری پیش رو نــدارد. ۲: پدر و مادر 
سرخپوست از کودکی به صورت واقعی او را درگیر رتق و فتق زندگی پرتالطم 
می کنند تا او بتواند در این طبیعت سخت و در منطقه ای با منابع کمیاب زندگی 
کند. سرخپوست آموخته است که چگونه با سرمای استخوان سوز مقابله کند، 
چگونه برای شکار حیوانات تله بگذارد، چگونه بدون کبریت آتش درست کند، 
چگونه از ریشه و برگ و شاخه، پناهگاه بسازد، چگونه مسیر خود را بدون قطب 
نما از روی شاخص های طبیعی کشف کند و نهایتاً به چه روشی خطر گرگ ها 
را به حداقل کاهش دهد! 3: نکته حائز اهمیت این است که دانش سرخپوست 
یک دانش ذهنی و نظری نیســت؛ بلکه او این دانش را در زندگی بارها و بارها 
به کار انداخته اســت و اصطالحاً دانش را مُســخر کرده اســت و از رهگذر به 
کارگیری مکرر دانش و سود بردن از نتایج آن شهامت وارد شدن به آزمون ها 
و شکســت های جدید را دارد. او زنده مانــدن در دمای منفی چهل درجه را نه 
در کالس درس بلکه در کالس طبیعت بی رحم آموخته است. 4: سرخپوست 
سخت کوش، قبول ریسک باال را الزمه ادامه حیات می داند واال از گرسنگی و 
سرما می میرد، او می داند روزهایی می رسد که رودخانه ها یخ می زنند. لذا، برای 
توشه زمستان خود در تابستان باید کیلومترها قایق براند و ماه ها دور از خانه ماهی 
بگیرد، در چادر صحرایی بخوابد تا زمستان از گرسنگی نمیرد. 5: سرخپوست 
جوان ما یــک هنر فوق العاده دیگر هم دارد و آن کســب دانایی و مهارت در 
زیست جمعی است، اگرچه در گم گشتی جنگل موحش کسی نیست که او 
را یاری کند، ولی او در نشست ها و تعامالت جمعی و قبیلگی، بسیار تجربه تلخ 
و شــیرین از اعضاء قبیله شــنیده و آموخته است که در این شرایط حاد ممکن 
است به او کمک کند. حاال این سرخپوست ماهر و خالق را مقایسه کنید با آن 
جوان شهرنشــین که هیچ کدام از این تجارب و دانش ها را ندارد و تاب آوری 
او در مواجهه با تغییرات بســیار کم است. از تمثیل فوق به نتایجی می رسیم که 
در دگرگونی کار و کسب مفیدند. درس هایی که از این مقایسه می گیریم: 1: 
خالقیت و تغییر روندها که در کالبد تحقیق و توسعه شکوفا می شود در هر جامعه 
زنده و و مستقلی یک امر حیاتی است. ۲: مسئولیت آموزش شیوه های پژوهش 
و تحقیق برای حیات بخشــی و اثرگذاری فردی و اجتماعی به عهده خانواده، 
انجمن های مختلف، به عهده نظام آموزشی، به عهده حاکمیت و به عهده نخبگان 
فکری اســت. 3: داشتن علوم نظری برای تحقیق و توسعه الزم است؛ اما کافی 
نیست و باید با تالش های عملی تبدیل به دانش ضمنی یا کاربردی شوند و فرد 
و جامعه آثار آن را در زیســت اجتماعی اقتصادی و سیاســی خود حس کنند. 
4: ریسک، خطرپذیری و شکست های قابل مدیریت در عرصه نوآوری بدیهی 
است و جزو ضرورت های تحقیق و توسعه است؛ مشروط بر آنکه شکست بعد از 
رعایت کلیه الزامات عقالنی و پژوهشی رخ دهد. 5: موفقیت در تحقیق و توسعه 
که رسالتش حذف کمبودها و افزایش رفاه و رشد اخالق و کاهش رنج هاست، 
نیازمند ارتباطات و کار جمعی مدون است و آموختن قواعد کار جمعی هم یک 
الزام غیر قابل چشم پوشی است. 6: هر چه انباشت علمی و تجربی یک جامعه 
بیشتر باشد، محققان و توسعه گران می توانند از میان آن ها راه های اصولی تری را 
برای تحول انتخاب کنند. 7: تحقیق و توسعه همزاد تمام وقت و تعطیل ناپذیر همه 
تحوالت ریز و درشت است، چه در علوم اجتماعی و انسانی و چه در فناوری های 
صنعتی.  در این فرصت از دریچه محدودی به مفهوم تحقیق و توسعه و نوآوری 
نگاه کردیم؛ از بسیار زوایای دیگر می توان به مفاهیم و قواعد این مبحث پرداخت 

که در این کوتاه نمی گنجد. )فرشید شاه محمدی؛ مدیرعامل شرکت برین ساز(

مهندس ســید مهــدی حســینی رئیــس اداره 
آموزش، پژوهش و فناوری ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان مرکزی با تأکید بر اینکه  مشارکت 
بخش خصوصی و دولتی در توســعه بخش  تولید و 
تجارت امری اجتناب ناپذیر است، گفت:  موفقیت ها 
و کســب عناوین و رتبه های برتر کسب شده توسط 
اداره آمــوزش، پژوهش و فناوری ســازمان صمت و 
همچنین انجمن تحقیق و توسعه را می توان مؤید این 
موضوع ارزیابی کرد.  وی افزود: افزایش چشــمگیر 

آمار تعــداد واحدهــای تحقیق و 
توســعه، برگزاری موفــق چندین 
دوره تحقیق و توســعه )در سطوح 
مقدماتــی و پیشــرفته(، برگزاری 
دوره های آشــنایی با نشــان دانش 
تخصصــی  نشســت های  بنیــان، 
در دانشــگاه های مطرح اســتان با 
مراســم  برگزاری  فعالین،  حضور 
بزرگداشــت روز مهنــدس و... از 
دیگر ثمرات این مشارکت دو جانبه 
به شــمار می رود.   رئیس اداره آمــوزش، پژوهش و 
فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی 
اذعــان داشــت: ظرفیت ها، پتانســیل ها و قابلیت های 
صنعتی اســتان مرکزی  بسیار قابل توجه است، وجود 
برندهای ملی و بین المللی، توانایی ارائه خدمات فنی 
ومهندسی در ســاخت پروژه های عمرانی، نفت، گاز 
و... بدون تالش صنعتگران در مسیر خلق فناوری میسر 
نبوده و بدون شک استان مرکزی از استان های پیشرو 

در عرصه تحقیق و توسعه کشور می باشد.

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی:

استان مرکزی از استان های پیشرو در عرصه تحقیق و توسعه کشور است

دانش،  آشــکارترین وسیله عزت و 
قدرت یک کشور اســت. روی دیگر 
دانایی، توانایی اســت. دنیای غرب به 
برکــت دانش خود بود که توانســت 
برای خود ثــروت و نفــوذ و قدرت 
دویست  ساله فراهم کند. )از بیانیۀ گام 

دوم انقالب(
حیاتی تریــن  و  حســاس ترین  فنــاوری 
حــوزه تصمیم گیــری هر کســب و کاری در 
عصر حاضر محســوب می گردد که با کسب 
مزیت رقابتــی در بازارهای بین المللی می تواند 
موجبات رشد و توسعه اقتصادی ملل را فراهم 
نمایــد تا جایی کــه امروزه صنایع بــا فناوري 
پیشرفته، موتور رشد اقتصادي جهان محسوب 
می گردند. بررســی بازار محصوالت کشــور 
مبین آن است که فرآیند خلق ثروت در عرصه 
تولید و صادرات کشور، عموماً منبعث از نفت 

و ســایر منابع خدادادی می باشد و بدون شک 
برای حرکت در مسیر تحقق  گام دوم انقالب  

و رفــع نابســامانی های اقتصــادی، اجتهاد در 
مسیر توســعه فناوری، ضرورتی اجتناب ناپذیر 

می باشــد. روندهای جهانی و نیــاز روز افزون 
ملل به دانش و فناوری، تقاضا براي استعدادها 
و نیروی مهندسی خالق تشدید گردیده است 
و بر این اســاس، یکی از الزامات کلیدی  رشد 
و پیشرفت اقتصادی کشــور، جذب و هدایت 
نیروی نخبه می باشــد. لذا، هر اقدامی به منظور 
جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشــمندان 
جــوان، مأموریتی ارزشــمند در مســیر اعتالء 
پایداری ایران محســوب می گــردد. به همین 
منظور، از کلیــه مدیران بخش هــای دولتی و 
خصوصی انتظار می رود، عرصه تولید را برای 
ورود نخبگان در کشور مهیا سازند. اکنون که 
بــه لطف ایزد توانا و در ســایه حرکت انقالبی 
پژوهشــگران و دانشــمندان ایــن ســرزمین، 
کشــور در عرصه دفاعی به ســطح مطلوبی از 
بازدارندگی رســیده و شاهد رشــد کشور در 
برخی عرصه ها همچون نانو فناوری، سلول های 

بنیادی و... اســت، از کلیــه صاحبان بنگاه های 
تولیدی و مهندســین توانمند کشــور، استدعا 
دارم به منظور رهایی کشور از واردات و خلق 
ارزش از طریق صــادرات محصوالت فناورانه 
را سرلوحه همه اقدامات خویش قرار دهند. در 
این مســیر بدون شک دانشگاه می تواند با ایفاء 
نقش هدایتگری به رســالت خویش در عرصه 
اقتصــاد عمل نماید. در پایــان، ضمن تقدیر از 
واحدهای برتر تحقیق و توسعه و خدمات فنی 
و مهندســی برتر سال 1400 و همچنین انجمن 
پرتالش و فعال تحقیق و توســعه استان، توفیق 
روزافزون همه صنعتگران و جهادگران عرصه 
علــم، تولید و فنــاوری را در ســایه توجهات 
خاصه حضــرت ولی عصر )عــج( از خداوند 

متعال خواستارم.
دکتر فرزاد مخلص االئمه
 استاندار استان مرکزی

پیام مقام عالی دولت در استان مرکزی به مناسبت تجلیل از واحدهای برتر تحقیق و توسعه استان در سال 1400

مدیران بخش های دولتی و خصوصی، عرصه تولید را برای ورود نخبگان در کشور مهیا سازند

تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی 
- تولیدی تحقیق در دوران کنونی شاخص اصلی 
تحرک و پویایی روابط اجتماعی اســت و آنچه در 
این دوران امر تحقق را به یک نهاد کارآمد اجتماعی 
تبدیل کرده، ارتباط آن با کار و پدیده تکنولوژی و 
صنعت است. تحقیق باید از عنصری صرفاً در خدمت 
کار فراتر رود. زیرا در جامعه فرامدرن شــاخص آن 
دانش و تبادل اطالعات است، ولی در جامعه ما نگاه 
به تحقیق متفاوت است.  در جهان متحول کنونی باید 
جرأت و شــهامت و توان رویارویی با ناشناخته ها را 
داشت و گام هایی برای پیشرفت جامعه برداشت در 
غیــر این صورت آن عقب ماندگی با همه تبعات آن 
اســت. بی تردید در شرایطی در کار و اندیشه تولید 
هستیم که تحوالت آن به مراتب بنیادی تر از تغییر و 
تحوالت انقالب صنعتی است بدین لحاظ سازمان ها 
برای حفــظ بقاء و حضــور موفق خــود در عرصه 
رقابت ناگزیر بــه دگرگونی و بهره گیری از آخرین 
دســتاوردهای تکنولوژی جهت بهبود توانایی های 
کارکنان و مجموعه خود هســتند که این مهم جز از 
طریق تحقیق و اجراء نتایج آن امکانپذیر نیست. باید 
توجه داشت که تحقیق های انجام شده در کشورهای 
مختلــف گویای فاصلــه زیاد میهن اســالمی مان با 

بســیاری از کشــورها در زمینه تحقیق اســت و باید 
تالش کرد همگام با کشــورهای توسعه یافته پیش 
رفت. انگیزه تحقیق پاره ای مشکالت و تنگناهای 
معیشتی و تبعات آن شرایطی را فراهم آورده است که 
هر اقدامی بایستی خروجی مطلوبی داشته باشد و برای 
رفع مشکالت بایستی شــیوه های تربیتی و پرورشی 
مناسب از نخستین پایه های آموزش رسمی آغاز کرد 
تا پژوهشگر به خاطر خود پژوهش و نه نفع مفروض 
آن، کار را آغــاز کند، که کاری اســت بس دقیق و 

ظریف اما پرارزش. یا دولت و نهادهای مربوطه بایستی 
بر اساس مقتضیات و شــرایط فرهنگی - اجتماعی 
ایجاد انگیزه کنند که این نیز مستلزم برخورداری از 
درایت و صبر و حوصله بسیار است. فراهم نمودن 
شرایط مطلوب برای تحقیق رشد و گسترش 
امر تحقیقات به ویژه در جامعه ما کم و بیش همانند 
درخت و گیاهی است که شرایط مناسب آن را بایستی 
از آغاز به خوبی فراهم کرد تا به برداشــت مناســب 
رسید. این امر را به آسانی می توان در جوامعی که در 
این راســتا موفق بوده اند به وضوح مشاهده کرد و از 
آنان آموخت و به کار گرفت. این امر در جامعه ما از 
اولویت ویژه ای برخوردار است.  بودجه تحقیقاتی 
در ایــن خصــوص اصــل مقــدار و حجــم بودجه 
تخصیصی به لحاظ کمبود آن خود یک مسأله اساسی 
است، و مسأله شاید مهمتر نوع تخصیص و توزیع و 
مکانیسم اجرایی این تخصیص و توزیع است که کمتر 
با اولویت الزم و در زمان مقرر تأمین می شود. و مسأله 
دیگر چگونگــی اعطاء وام به پروژه های پژوهشــی 
است که ســازمان های ذی ربط با آن بسیار بیگانه اند. 

تعیین اولویت تحقیقات تحقیق جهــت دار و 
دارای اولویت هیچگاه در پی آن نیست که چه چیز 
را می توان ساخت؛ بلکه لزوماً بایستی در پی آن باشد 
که چه چیزی را باید در حیطه امور تحقیقات قرار داد. 
مضافاً اینکه دستاوردهای تحقیق باید همانند دانه های 
زنجیر به هم پیوسته متصل عمل کنند تا زنجیر شکل 
یافته و کارایی الزم را داشته باشد. در تعیین اولویت ها 
ابتدا باید مشخص شودجامعه به ویژه صنعت به کجا 
می خواهد برود؟ راهبرد اصلی چیست؟ محدودیت ها 
کدامند؟ یعنی تعریف و تبیین هدف کالن تحقیقات 
و واگذاری جزئیات به خود محقق از جمله مواردی 
اســت که درتعیین اولویت ها نقش اساسی دارد و در 
نهایــت تضمین مطلوب برای اجــراء تا نتیجه گیری 
نهایی، نه اینکه با تغییر مدیریت همه برنامه  ها به صورت 
سلیقه ای تغییر کند.  چگونگی پرورش و تربیت 
محقق نیروی انســانی کارآمد یکی از اساسی ترین 
مؤلفه های امور پرورشی است زیرا هم او می تواند کار 
تحقیق را به نتیجه دلخواه برساند و هم می تواند خط و 

جهت تحقیق را مشخص سازد. در این خصوص نیز 
پس از اینکه انگیزه و شــرایط الزم فراهم شد، نیاز به 
پژوهشگرانی خواهد بود که دانایی، توانایی و صبر و 
پشتکار را در خود سراغ داشته باشند زیرا کار تحقیق 
در نهایت دستگیر است و چندان چشمگیر نیست. نکته 
مهم در این زمینه این است که کار تحقیقات ماهیتاً به 
گونه ای اســت که نمی  توان افراد را از هر نوع به طور 
یکسان به مؤسساتی هدایت کرد تا آنان را محقق بار 
آورد. یعنی محقق به لحاظ اینکه یک سلسله ویژگی ها 
و توانایی های ویژه ای دارد که بعضاً ذاتی اوســت و 
آنچه اکتسابی است نیز مستلزم فراهم آوردن مقدمات 
زیادی است. ابتدا باید استعداد محقق را کشف کرد 
و سپس به تربیت او پرداخت. و یکی از اساسی ترین 
جایگاه و پایگاه هایی که می توان به کشف محقق و 
پرورش او پرداخت دانشگاه است و مورد دیگر اینکه 
فعالیت های پژوهشی لزوماً بایستی به عنوان یک کار 
تمام وقــت با همه ویژگی های مترتــب بر آن تلقی 
شود نه یک شغل و کار چندم و فرد. یعنی مسئولیت 
امور تحقیقات و مدیریت آن یک عنوان تشریفاتی و 

افتخاری نیست.    حسن میرزاخانی 
 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری مرکزی

پیام معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی به منظور تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه و فنی مهندسی

نیروی انسانی کارآمد یکی از اساسی ترین مؤلفه های امور پرورشی است

یکــی از مهم تریــن عوامل پایــداری نظام 
اقتصادی یک کشــور ســاختار صنعتی مبتنی بر 
فن آوری و نوآوری می باشــد با توجه به رشــد 
سریع فن آوري در دو دهه اخیر و پیش بیني این 
روند در آینده، ضرورت توجــه به فعالیت های 
تحقیق و توســعه بــه عنوان ابزاری اســتراتژیک 
برای توسعه رقابت پذیری بیش از پیش احساس 
می گردد.استان مرکزی بعنوان یک از کانونهای 
اصلی خدمات مهندسی در کشور منشاء طراحی 
و اجرای بســیاری از پروژه های عمرانی صنعتی 
، و مبــداء تولید محصــوالت فناوررانه متعددی 
در کشــور محســوب می گردد. تنــوع و تعدد 
محصــوالت تولیــدی شــرکتهای صنعتــی این 
اســتان ،گواه خالقیت و ســطح مطلــوب دانش 
مهندســی استان مرکزی می باشــد لکن علیرغم 
برخــورداری مزیت و شایســتگی هــای  متعدد 
، ضــرورت پیاده ســازی پروژه هــای تحقیق و 
توسعه متناســب با پارادایم جدید اقتصاد شدیداً 
احســاس می گــردد و طبیعتاً افزایــش نرخ ارز 
، تقلیــل یا کاهش ســطح یارانــه حمایتی و ارز 
مرجع تخصیصــی به برخی گــروه های صنعتی 
و... نیازمنــد تعریف پروژه های با هدف افزایش 
بهــره وری)باالخص در حوزه مصرف انرژی( و 
بازنگری ســبد محصوالت تولیدی بنگاه صنعتی 
می باشــد، لذا ضمن تاکید بــر درک تحوالت 
اقتصــادی پیــش رو ، بــه  صاحبان بنــگاه های 

صنعتی و معدنی اســتان حرکت در مسیر توسعه 
فــن آوری بــا همراهــی نخبگان دانشــگاهی و 
مهندسین با تجربه صنعت تاکید می گردد. یافته 
هاي به دســت آمده تحقیقات صنعتی  نشان مي 
دهــد که براي انجام نــوآوري موفق، باید تعامل 
مناســبي بین اجزاي اصلي »نظــام ملي نوآوري« 
یعني دولت، صنعت، دانشــگاه ها و موسســات 
پژوهشي از طریق گســترش فعالیت هاي تحقیق 
و توســعه و کاربــردي کردن نتایــج تحقیقات، 
وجود داشته باشد، به همین منظور سیاستگذاری 
و حرکت یکپارچه دانشگاه ، دولت و بنگاه های 
صنعتی در مسیر توسعه فن آوری امری ضروری 
و اجتنــاب ناپذیر می باشــد و امیــد آن می رود 

که در ســایه رهنمودهای مقــام معظم رهبری و 
تالش دلسوزان نظام ، توفیق بهبود نظام نوآوری 
کشــور میســر گردد. در پایان برخود واجب می 
دانم از زحمات و تالش صورت پذیرفته توســط 
صنعتگران اســتان که منجر به اخذ رتبه برتر)در 
محور تحقیق و توسعه، خدمات فنی و مهندسی( 
در ارزیابی وزارت صمت گردیده است تشکر و 
قدردانی نمایم، توفیق روز افزون کلیه تالشگران 
عرصــه تولید را در پناه توجهــات حضرت ولی 

عصر)عج( از خداوند منان خواستارم .
 علی جودکی 

سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان مرکزی 

پیام سرپرست سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی به منظور تجلیل از واحدهای برتر تحقیق و توسعه و خدمات فنی و مهندسی

فن آوری و نوآوری یکی از مهمترین عوامل پایداری نظام اقتصادی کشور

 بن مایه اصلی تحقیق و توســعه ایجاد تاب 
آوری در صنایــع بزرگ و اقتصاد کشــور و در 
مقیاس کوچک سازمان های خرد می باشد. نکته 
اصلی این بحث اشاره به تعریف واقعی و به هنگام 
کلمه تحقیق و توســعه اســت، فارق از تغییرات 
ژگرفــی که در تعاریف کالســیک برای کلمه 

تحقیق و توسعه در قرن گذشته شاهد بودیم و بدور از پارادایم های ورشکسته 
سوسیالیسم و لیبرالیسم که هر دو در راستای رفاه اجتماعی و رفاه فردی مطرح 
و بروز و ظهور پیدا کردند. امروز نحله فکری تحقیق و توسعه فقط یکی از ابعاد 
اقتصادی برای صنایع و ســازمانها نبوده و در واقع تبدیل به پارادایم اصلی تبادل 
انرژی و اقتصاد جهان گردیده اســت. دگردیسی تفکرات تولید محصوالت با 
طــول عمر زیاد و تنوع کم به تنوع بــاال و طول عمر کوتاه دیگر در قالب هیچ 
بلوک اقتصادی محدود نبوده و شکل جهانی به خود گرفته است. در واقع برای 
تمام سازمان هایی که برای ادامه حیات تالش می کنند اصلی ترین ابزار ادبتیشن 
واحد تحقیق وتوسعه می باشد، در حال حاضر ابعاد تحقیق و توسعه از پیش بینی 
و مطالعه بازار گامی فراتر برداشــته و به نام فرهنگ استحاله شده است. در این 
وضعیت تحقیق و توسعه نه تنها نگرش به وضع موجود و ذائقه مصرف کننده می 
باشد بلکه وظیفه دارد ذائقه بازار را منطبق با توانمندی و ظرفیت های خاص ایجاد 
شده توسط خود تطبیق و به آن ها تحمیل نماید. دقیقاً معنی واقعی فرهنگسازی در 
جامعه نیز به این صورت است. بدیهی است زمانی شاهد تغییر تابع رشد سازمانها 
به صورت نمایی خواهیم بود، که این تابع رشد بر اساس معیارهای واحد تحقیق 
و توســعه برای حرکت در مسیر تاب آوری سازمان صورت پذیرد، که البته از 
ارکان اصلی حرکت در این مسیر ایجاد سازمان های یادگیرنده و چابک برای 
ایجاد زمیه های تولید و خدمات رقابتی مطمئن و منعطف با کاهش سرانه های 
مصرف مواد خام و افزایش دانش تبادل نظر دائم با مصرف کنندگان و مشارکت 
آنها برای ایجاد رفاه و رضایت بیشتر و همچنین ارائه بازخورد به موقع و دقیق از 
وضعیت موجود و در نهایت ارتقاء همه جانبه سطوح مختلف سازمان خواهد بود.

اصلی ترین ابزار سازمان ها ادبتیشن
واحد تحقیق وتوسعه است

دکترحمیدرضا خان محمدی 
مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
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سال شانزدهم  16 صفحه

پنجشنبه  12 اسفند ماه  1400 گزارش
 مهندس حاج حسن مهدی نیا رئیس هیئت مدیره شرکت لجور مستقر در قطب صنعتی حاجی آباد شهرستان اراک:

تولید باالبرهای آتش نشانی که یکی از محصوالت استراتژیک و نیاز مبرم ایران است، در برنامه  تحقیق و توسعه و در مسیر خط تولیدلجور قرار دارد
شرکت لجور واحد برتر تحقیق و توسعه استان مرکزی در سال 1400

توســعه از جنس نرم افزاری اســت و پیش از 
هر چیزی یک مفهوم فرهنگی دارد. به گونه ای که 
اکنون همه از اقتصاد دانش بنیان سخن می گویند و 
به این باور رسیده اند که این اقتصاد، راه حل کشور 
برای خارج شــدن از بحران اســت. شــرکت های 
پیشکســوت و موفق بــه خوبی ایــن واژه را لمس 
می کنند و واحد تحقیق و توسعه دارند و در اقتصاد 
دانش بنیان فعال هســتند؛ لجور نیز با 4 دهه ســابقه 
درخشان از جمله شــرکت های اقتصاد دانش بنیان 
ایران اســت که در چهارمین قطب صنعتی کشــور 
)اراک( مســتقر می باشــد. جناب آقــای مهندس 
حاج حســن مهدی نیــا، بنیان گذار شــرکت لجور 
تولیدکننده تخصصی انواع باالبرهای هیدرولیکی 
و جرثقیل های پشــت کامیونــی، از جمله مدیران 
موفق صنعت کشور است که همه ساله رو به توسعه 
و پیشرفت و در مسیر اقتصاد مقاومتی با شعار »لجور 
در خدمت ترقی کشور« حرکت کرده و افتخارات 
بســیار فراوانی برای مجموعه به ارمغان آورده که 
می توان کســب عنوان واحد تحقیق و توسعه برتر 
اســتان مرکزی در سال 1400 اشــاره کرد؛ به این 
مناســبت، خبرنگار هفته  نامه سراسری صبح امید با 
ایشان به گفتگو پرداخته که ماحصل این نشست در 

ادامه از نظرتان می گذرد:
مهندس حاج حســن مهدی نیــا رئیس هیئت 
مدیره شــرکت لجور در گفتگــو با خبرنگار صبح 
امید با اشاره به ســوابق کاری خود، اظهار داشت: 
اینجانــب فارغ التحصیــل کارشناســی مهندســی 
 MBA ماشین آالت کشاورزی و کارشناسی ارشد
هستم که حدود 38 سال پیش کار شرکت لجور را 
به همراه برادرانم آغاز کردیم، قبل از شروع به کار 
شرکت در حوزه تولید انواع باالبرهای هیدرولیکی 
و جرثقیل های پشــت کامیونی فعالیت داشتیم، در 
ابتدا، هیچ واحد تولیدی مشابه این نوع محصوالت 
در کشــور وجود نداشت و تعداد محدودی از این 
قبیل دســتگاه ها در کشور اشتغال به کار داشت که 
از منابع وارداتی تأمین می شــدند. همگام با پویش 
ایجــاد صنایــع خودکفایــی در کشــور و پس از 
پیروزی انقالب اســالمی، شــرکت لجور با هدف 
باالبرهــای  واردات  از  کشــور  کــردن  بی نیــاز 
هیدرولیکــی و جرثقیل های پشــت کامیونی اقدام 
نمود و طی حدود 4 دهه فعالیت مســتمر، بحمداهلل 
موفق شــد میهــن عزیزمــان ایران را در حــد نیاز، 

خودکفــا کنــد و در مواردی که صالح باشــد، از 
ورود مشــابه خارجــی جلوگیری به عمــل آورد. 
پیشکســوت صنعت کشــور در بخــش دیگری از 
ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه دانش فنــی تولید 
محصوالت متنوع در اثر مطالعات سالیان متمادی و 
تحقیق و توســعه بوده اســت، گفت: پایه و اساس 
شکل گیری شرکت لجور بر مبنای تحقیق و توسعه 
می باشد و آن مواردی که تولیدکنندگان طراز اول 
دنیا به آن پایبندند، ما نیز با جمع آوری اطالعات و 
اســتفاده از پیشــنهادات مصرف کنندگان این نوع 
محصوالت، پیش رفتیم که سرانجام، شرکت موفق 
شــد هرچند به عنوان یک واحــد تولیدی ولی در 
عمل به عنوان یک واحد تحقیق، توســعه، نوآور و 
بر اساس پیشرفت تکنولوژی با آرمان های صنعتی و 
ملــی رو به جلو گام بردارد و امروزه به عنوان یکی 
از تولیدکننــدگان صاحب نظــر و صاحب برند در 
زمینه تولید این قبیل محصوالت در سطح منطقه و 
جهان مطرح است. کارآفرین نمونه استان مرکزی 
بــا اذعان بر اینکــه امروزه یکی از ارزشــمندترین 
واحدهای مهندســی تحقیق و توســعه کشــور در 
شــرکت لجور اشــتغال به کار دارد، افزود: به طور 
پیوسته و همه روزه در این واحد صنعتی، حدود 30 
دســتگاه رایانه با اکیپ مجــرب و متعهد در حال 
طراحــی ماشــین آالت جدیــد و یــا بهینه ســازی 
محصوالت گذشــته هســتند. از ایــن رو در حال 
حاضر، تولیــد باالبرهای آتش نشــانی که یکی از 
محصوالت استراتژیک و نیاز مبرم ایران است، در 
برنامه  تحقیق و توســعه و در مســیر خط تولید قرار 
دارد. رئیــس هیئــت مدیره واحد نمونــه تحقیق و 
توســعه استان مرکزی در ســال 1400 با بیان اینکه 
شرکت مفتخر است در طول عمر تحقیق و توسعه 
خود بالغ بر 40 دســتگاه ماشین آالت مختلف را با 
ســاختار صــد در صد ایرانــی و بر اســاس قوانین 
اســتانداردهای بین المللی مرتبط بــا این صنعت به 
ســرانجام برســاند، خاطرنشان ســاخت: در بعضی 
موارد نیز بــا تولید، تســت و کاربری محصوالت 
برای نخستین بار در کشور به تدوین استانداردهای 
مرتبط با محصوالت، چه در زمینه انواع جرثقیل ها 
و چه در زمینه کاربَست، تست آزمایشات باالبرهای 
هیدرولیکی پرداخته؛ به طوری که آن استانداردی 
که امروزه به عنوان اســتاندارد ملی در کشور مورد 

بهره برداری قرار می گیرد، با پیگیری و اهتمام اولیه 
شــرکت لجور تدوین و به مسئولین امر، ارائه شده 
اســت. وی اضافه کرد: تالش شرکت بر این است 
کــه تکنولوژی هــای روز دنیــا را بــا مطالعــه و 
جمــع آوری اطالعات تولیدات ســایر کشــورها 
به روزرسانی کند. بهره گیری از نیروهای متخصص، 
ارتقاء سطح آموزش پرسنل، حضور در سمینارهای 
توســعه آموزشــی، بازدیدهای علمــی و باال بردن 
ســطح دانش و تجربه بخش های مختلف شرکت، 
پیوسته در دســتور کار اســت. بحمداهلل امروزه به 
قدری ما در زمینه تولید انواع باالبرهای هیدرولیکی 
و جرثقیل هــای پشــت کامیونــی و هیدرولیکی، 
پیشرفت کرده ایم که قابل مقایسه با سطح پیشرفت 
کشــورهای توسعه یافته  است؛ اما به این مهم بسنده 
نکردیم و همچنان درصدد الگوی توســعه متوازن 
لجور هستیم. صنعتگر برجسته کشور در شهرستان 
اراک، اشــتغال ایجاد شده مجموعه را مطرح کرد: 
در حــال حاضــر حــدود ۲00 نفر در ایــن واحد، 
مشغول به کار هســتند که نزدیک به 50 درصد از 
کارکنــان دارای مــدرک دانشــگاهی کاردانی تا 
دکتــری می باشــند و در مرکز آمــوزش لجور نیز 
پیوسته دوره های منظم مرتبط با شرایط کاری آنان، 
برگــزار می گردد. ایــن مرکز تحت نظر ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور از سال 1383 فعالیت 

خــود را در زمینه آموزش های مهارتی محصوالت 
حمل و نقل )باالبر، جرثقیل، لیفتراک( آغاز نموده 
اســت  و دوره های آموزشی، بنابر نیاز و شرایط به 
دو صورت برون ســازمانی و درون ســازمانی قابل 
اجراء اســت. از طرفی شرکت در سال 1388 موفق 
به دریافت پروانه تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای 
آزاد از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور شد 
کــه با دریافت ایــن مجوز، فعالیت آموزشــی این 
شــرکت در جهت ارتقاء دانش فنی کارآموزان بر 
مبنای استانداردهای تعریف شده آغاز و برگزاری 
دوره های آموزشــی برای پرسنل شــرکت و سایر 
متقاضیان ادارات و شرکت های خصوصی و دولتی 
به جهت استفاده از محصوالت این شرکت و مشابه 
آن در دســتور کار قرار گرفت. مهندس مهدی نیا 

گفت: با تکمیل اطالعات و تدوین اســتانداردهای 
بین المللــی توانســتیم آن را در بخش های مختلف 
تولید، به اجراء بگذاریــم و محصولی به بازارهای 
داخلی و خارجی ارائــه دهیم که به لحاظ کیفیت 
همتراز با محصوالت اروپایی باشد. با توجه به اینکه 
محصوالت بــرای به ارتفاع بردن انســان ســاخته 
می شــود و اپراتورها برای انجــام کاری در ارتفاع 
قرار می گیرند، لذا رعایت شرایط ایمنی فراتر از هر 
موضوعی اســت که ما در مورد محصوالت دیگر 
صنایع بــه کار می بریم. این مهــم، ایجاب می کند 
محصوالت شــرکت بر اساس استاندارد، پژوهش، 
مطالعــات عمیق، طراحــی، تولیــد، آزمایش و به 
مشتری تحویل داده شود. به همین منظور، شرکت 
لجور یک واحد خدمات پــس از فروش قوی در 
سراسر کشور ایجاد کرده که نظارت کامل و جامع 
بر تمامــی محصــوالت دارد. وی تصریح کرد: به 
همین منظور در نقاط مختلف کشــور، پایگاه های 
خدمات پــس از فروش لجور با مشــارکت بخش 
خصوصی و فعاالن مرتبط با این موضوع در مراکز 
استان ها ایجاد شده تا خدمات رسانی، بهینه سازی و 
ایجــاد شــرایط امــن بــرای اســتفاده کنندگان از 
محصوالت لجور در ســازمان های خدمات رســان 

مانند شهرداری ها، شرکت های توزیع نیروی برق، 
راهداری ها و سازمان هایی که تأمین کننده آسایش 
و آرامــش آحاد مردم جامعه هســتند، ارائه دهند.  
پیشکســوت صنعت اســتان مرکزی درباره تأمین 
متریال سخنان خود را اینگونه بازگو کرد و افزود: 
مواد اولیه مصرفی این شــرکت بــه لحاظ اهمیت 
ویژه، تماماً از شــرکت های نامدار و برندهای برتر 
جهان تأمین می گردد. در شــرایط فعلی اقتصاد و با 
وجود تحریم های ظالمانه جهانی، شرکت با تالش 
مضاعف خود توانســته به ُطرق مختلف، روند کار 
خود را به نحو اَحسن ادامه دهد و به لحاظ کیفیت 
تأمین مواد اولیه به هیچ عنوان عقب نشــینی نکند و 
پیوســته تا جایی که مقدور اســت، محصوالتی با 
کیفیت برتر در اختیار مشتریان ارجمند قرار دهد. با 
توجه بــه تالش مضاعف، کار جهادی، خســتگی 
ناپذیری، عالقمندی و انگیــزه مدیران و کارکنان 
مجموعه، امیدواریــم بتوانیم در آینــده، گام های 
بلندتری در تأمین ماشــین آالت مورد نیاز کشور و 
در ســایه تحقیــق و توســعه و افزایــش پژوهش و 
نوآوری برداریم. صنعتگر نمونه استان مرکزی در 
سالیان متمادی در پاسخ به این سؤال که استفاده از 
توانمندی هــای شــرکت در بخش هــای دولتی و 
خصوصی را چگونه ارزیابی می کنید، ابراز داشت: 
مصرف کننــدگان محصــوالت شــرکت عمدتــاً 
بخش های دولتی هستند؛ چرا که خدمات رسانی ها 
در کشور عمدتاً توســط دولت صورت می گیرد. 
از  اســتفاده  بیشــترین  کــه  ســازمانی  مهمتریــن 
محصوالت لجور را دارد شرکت های توزیع نیروی 

بــرق سراســر کشــور هســتند؛ زیــرا اپراتورها و 
تعمیرکاران اداره برق در خیابان ها، جاده ها، شهرها 
و روســتاها و در ارتفاع برای تعویض المپ ها و... 
اقدام می نمایند، لذا سبدهای عایق و ایمن تعبیه شده 
باالبرهای تولیدی لجور ایــن اطمینان را به اپراتور 
می دهد تا با خیال راحت و کاماًل ایمن، کار خود را 
انجام دهد. بی شــک از زمانی که لجور وارد تولید 
ایــن نوع محصوالت شــده و ســبد محصوالت را 
تکمیل نموده اســت، به عنوان تولید ملی محسوب 
شده و ســطح خدمات رســانی، روشــنایی معابر، 
نگهداری و بهبود وضعیت روشــنایی در کشــور، 
ارتقاء یافته است. ایشان با اذعان بر اینکه لجور پس 
از تحقیقات فــراوان و صرف هزینه های تحقیقاتی 
قابــل توجه، یک مدل از دســتگاه باالبر طراحی و 
وارد بــازار کار کرده که دارای بــوم و دکل های 
عایــق نســبت بــه زمیــن اســت، اظهار داشــت: 
اپراتورهایی که توســط این باالبــر در ارتفاع قرار 
می گیرند، با ایمنی کامل در خطوط فشار قوی ۲0 
هزار ولت، کار خود را انجام می دهند. لذا، با توجه 
به امنیت به وجود آمده در این دستگاه و کارآمدی 
از  جلوگیــری  و  آن  تخصصــی  فوق العــاده 
خاموشی های مکرر برق، دســتگاه فوق در اختیار 
شــرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور قرار 
گرفته و بــه نوعی می توان گفت، شــرکت لجور 

توانسته با ساخت دســتگاه مذکور از قطعی مکرر 
بــرق جلوگیــری نمایــد. لــذا دســتگاه فــوق در 
شهرداری های سراسر کشور قابل استفاده است که 
آن ها می تواننــد در تعمیر، نگهداری، زیباســازی 
مبلمــان شــهری، نصــب و نگهــداری از آرم ها و 
نشــان ها و همچنین نصب ریســه های مناســبتی در 
سطح شهر استفاده کنند. رئیس هیئت مدیره واحد 
برتر تحقیق و توسعه استان مرکزی در سال 1400، 
ادامه داد: از جملــه کارایی ارزنده  این محصول را 
می تــوان ارائــه خدمــات مطلــوب در ســازمان 
از  یکــی  امــروزه  کــرد.  اعــالم  آتش نشــانی ها 
و  ساختمان ســازی ها  مهــم  موضوعــات 
بلندمرتبه ســازی ها در اختیار داشتن وسایل ایمن و 
ایمن ســازی می باشد که ســازمان های آتش نشانی 
می بایســت به این مهم توجه ویژه داشــته باشند و 
استفاده از باالبرها و نردبان های آتش نشانی از جمله 
تجهیــزات ایمنی هســتند کــه بایــد در اختیار آن 
ســازمان ها قرار بگیرند. به همیــن منظور، این مهم 
جزو یکی از محصوالت اخیر شرکت به شمار رفته 
که عالوه بر استفاده در ســازمان های آتش نشانی، 
ادارات کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
کشــور، کارخانجات تولیدی صنعتی سراسر ایران 
و... باید این قبیل تجهیزات ایمن را در اختیار داشته 
باشند. به طور کل، هرجایی که ارتفاع است، لجور 
تمام قد خود را در کنــار آن می بیند. پدر جرثقیل 
ایــران درباره ظرفیــت جرثقیل ها و طــول باالبرها 

گفت: در لجور باالبرهای هیدرولیکی از 9 متر الی 
60 متر و انواع جرثقیل های پشت کامیونی از 3  تُن 
الــی 60 تُن تولید می گــردد، همه ایــن باالبرها و 
جرثقیل ها  بایستی بر روی کامیون نصب شوند که 
معمــوالً کامیون مورد نظر، به پیشــنهاد شــرکت 
مشخص و توسط سفارش دهنده تأمین و به شرکت 
تحویل می شــود. این شــرکت، عهده دار طراحی، 
ساخت و نصب آن وسایل بر روی کامیون به همراه 
آزمایشات و دریافت پالک استاندارد است. ضمن 
آنکه بــرای ایجاد ایمنــی هرچه بیشــتر و رعایت 
موضوعات قانونی، دستگاه پس از تکمیل به تأئید 
سازمان استاندارد کشور رسیده و گواهی کیفیت را 
از سازمان مربوطه دریافت و در بایگانی خود لحاظ 
کرده و تحویل مشــتری می دهــد تا امنیت حقوقی 
خرید از لجور برای ســفارش دهندگان تأمین شود.  
سکاندار شــرکت لجور، ســهم خود در بازارهای 
داخلــی و خارجی را اینگونه ارزیابی کرد و افزود: 
لجور رهروی پیشکسوتانی است که از قبل در این 
صنعــت ولو بــا حجم انــدک، حضور داشــتند و 
صنعت جرثقیل را در کشور پایه گذاری کردند. بر 
اســاس آمار ارائه شــده، امروزه لجور تأمین کننده 
حــدود 70 درصد از نیاز انواع باالبر از نظر وزنی و 
قیمتی و حدود 50 درصد انواع جرثقیل بازار کشور 
است. با توجه به توسعه و تحقیقات و ورود شرکت 
به تولید در حــوزه باالبر و جرثقیل در ســایزهای 
بســیار بزرگ، این ســهم از بازار در آینده توسعه 
چشــمگیری خواهد یافت؛ چرا که به لحاظ قیمت 
تمام شــده هرچنــد تمامی مــواد اولیه محصوالت 
شــرکت از تأمین کنندگان برتــر و ارزنده جهان و 
گاهاً با قیمت باالتر تأمین می شود، ولی در مجموع، 
برای مشتریان، تأمین محصوالت به لحاظ اقتصادی، 
مقــرون به صرفــه اســت، تــا اینکــه بخواهند از 
محصــوالت وارداتــی اســتفاده کننــد.  وی ابراز 
داشت: شــرکت لجور عالوه بر اینکه تأمین کننده 
نیاز کشــور است، به کشــورهای ارمنستان، اردن، 
کویت، دبــی، آذربایجان و... نیز صــادرات دارد. 
کارآفرین نمونه استان مرکزی قدمت واحد تحقیق 
و توســعه شــرکت لجور را اعالم کــرد و گفت: 
شرکت لجور در سال 1364 با نام کارگاه صنعتی و 
خدماتی لجور برای تعمیر و ســاخت ماشین آالت 
کشاورزی و تحقیق در خصوص ساخت باالبرهای 
هیدرولیکی تأسیس شــد که در روزهای آغازین 
کار، تولید شروع شد. با توجه به اینکه پایه گذاری 
این صنعت در کشور جدید بود و برای نخستین بار 
توسط لجور پیگیری های مستمر انجام می شد؛ فلذا 
محصــوالت یکی پس از دیگری بــه مرحله تولید 
نهایی رسید، اکنون سابقه مفید شرکت را می توان 
حدود 37 ســال و قدمت واحد R & D )تحقیق و 
توســعه( حــدود 30 ســال عنــوان کــرد. الزم به 
یادآوری است که شرکت لجور جزو اولین اعضاء 
انجمن تحقیق و توسعه کشور است.  مهندس حسن 
مهدی نیــا بــه تعریف تحقیق و توســعه پرداخت و 
افزود: تحقیق و توسعه دارای ۲ وظیفه اصلی است: 
1. ایجاد اندیشه های جدید، خالقیت، انگیزه و پیدا 
کردن بازار محصوالت تولیدی ۲. ارائه روش ها و 
بتوانــد  پیشــنهاداتی کــه محصــوالت شــرکت 
رضایتمندی مشــتریان و در نتیجه بازدید دهنده تر 
کردن محصوالت و همچنین در راســتای توســعه 
علمی و تکنولوژی شــرکت همراه بــا تأمین مواد 
اولیه بر اســاس دانش روز و بهینه ســازی مصرف 
انرژی گام بــردارد. بحمداهلل اســتراتژی تحقیق و 
توســعه لجور نسبت به شــرایط اقتصادی کشور با 
ســرعت در حال حرکت اســت؛ زیرا توانســته ایم 
دستگاه هایی در این واحد بسازیم و به بازار معرفی 
کنیم که تاکنون هیچیک از متقاضیان برای استفاده 
و کاربرد آن پیش قدم نشده است و این لجور است 
که همچون کوهی استوار در مقابل تمامی هجمه ها 
مقاومــت و ایســتادگی کــرده و در خدمت ترقی 
کشــور قــدم برمی دارد.  ایشــان خطاب به ســؤال 
خبرنگار صبــح امید مبنی بر بهینه ســازی مصرف 
انرژی و افزایش بهره وری پاسخ دادند: با استفاده از 
محصوالت ســاخته شــده در کمپانی های ارزنده، 
مرتب اصطکاک هایی که می تواند موجب اتالف 
انرژی شــود، جلوگیری به عمل می آید. به عنوان 
نمونه در گذشته یک دستگاه باالبر با ارتفاع ۲5 متر 
بر روی یک دستگاه کامیون با وزن 9 تُن یا 11 تُن 
نصب می شــد. اکنون بــرای بهینه ســازی مصرف 
انــرژی و افزایــش بهــره وری، گامــی رو به جلو 
برداشــته ایم و با سبک ســازی محصوالت با ارتقاء 
سطح تکنولوژی و اســتفاده از مواد اولیه مرغوب، 

همــان باالبر که قباًل بر روی کامیون 9 تُن یا 11 تُن 
نصب می شــد، اکنون بر روی کامیون 5 تُن نصب 
می شــود که این مهم موجب شده در پرداخت ها و 
مصرف ســوخت صرفه جویــی و آالیندگی کمتر 
شود. رئیس هیئت مدیره شرکت لجور شاخصه های 
واحد تحقیق و توســعه را اینگونه برشمرد و افزود: 
شــرکت ها باید پژوهش گرا و بالنده باشند و آرمان 
پژوهشــی داشته باشند. شــرکت ها خودشان را در 
یک چارچوب ثابت تکنولوژیک محصور نکنند و 
در عرصه رقابت از یک برپایی و ماندگاری خوبی 
برخوردار باشند. همینطور به مرکز تحقیق و توسعه 
نگاه خاص داشته باشــند؛ چرا که مراکز تحقیق و 
توسعه در جهان، سازمان یافته هستند و سازمان های 
تولیدی به شــدت مشــغول به کارند؛ اگر به بازار 
کــه  شــد  متوجــه خواهیــم  بنگریــم،  خــودرو 
تولیدکننــدگان مطرح خــودرو در جهان در طول 
ســال های گذشته شاید یک نوع خودرو تولید و به 
بــازار عرضه می کردند ولــی اکنون هر فصل یک 
مدل خودرو تولیــد و روانه بازار می کنند؛ چرا که 
شــاهد رقابت بســیار ســنگینی در همه عرصه های 
جهانی هســتیم و این مهم، بر توسعه دانش، محقق 
می شــود. بنابراین اگر هر واحــد تولیدی در همین 

مســیر قرار بگیــرد، از بازار عقــب نمی ماند و این 
ارتقــاء دانش از طریــق جذب آمــوزش و ایجاد 
تحقیق و توســعه می باشــد؛ گرچه بعضــی مواقع 
نمی شود از طریق دانش و آموزش به نتیجه مطلوب 
رســید؛ بلکه با کشــف، اختــراع و ابتــکار عمل 
شخصی، می توان پویانمایی کرد و با روح بالندگی 
بــه موفقیــت روزافــزون رســید و در عرصه های 
بین الملل رقابت کرد. مهنــدس مهدی نیا مدیریت 
تحقیق و توسعه صنایع استان را اینگونه توضیح داد 
و گفت: الزم است از تریبون صبح امید از مدیریت 
یکپارچه تحقیق و توسعه استان تشکر نمایم. الحق 
و االنصاف با توجه به امکانات و شرایطی که حاکم 
است، مســئولین مربوطه تالش بر پیشرفت تحقیق، 
توســعه و فناوری اســتان دارند؛ زیــرا عالقمند به 
خودکفایی کشور هستند؛ حتی مدیران واحدهای 
صنعتی نیز عزم خود را جزم کردند و واحد تحقیق 
و توســعه مجموعه خود را فعــال نمودند و هدف 
دارند با نوآوری، ایده پردازی و تجاری سازی آن، 
خدمــات خود را به جهان ارائه دهند. پس می طلبد 
یک برنامه ریزی وسیع تری برای حمایت و تقویت 
واحدهای دارای نظام تحقیق و توســعه در استان و 
کشــور داشته باشــیم. شایان ذکر اســت تحقیق و 
توســعه الزامــاً بر این نیســت که بایســتی در یک 
سازمان آکادمیک و یا یک فرم خاص و مورد نظر 
ایجاد شــود؛ بلکه هرکسی در هرجا و به هر شکل 
ممکــن می توانــد در راســتای تحقیق و توســعه، 
نوآوری داشــته باشــد و مدیریت تحقیق و توسعه 
اســتان این افراد بالغ را شناسایی و از آنان حمایت 
کند. وی در خاتمه از هفته نامه سراسری صبح امید 
بــه خاطر گــردآوری اطالعــات واحدهــای برتر 
تحقیق و توسعه استان مرکزی در سال 1400 تقدیر 
کرد، تا با انتشار ویژه نامه تخصصی تحقیق و توسعه 

مسیر پیشرفت شرکت ها بیشتر دیده شود. 

لجور تأمین کننده حدود 70 درصد از نیاز انواع باالبر
از نظر وزنی و قیمتی و حدود 50 درصد

انواع جرثقیل بازار کشور

امروزه یکی از ارزشمندترین واحدهای مهندسی تحقیق و توسعه کشور در شرکت لجور اشتغال به کار است

 درصدد توسعه الگوی متوازن لجور هستیم

هرجایی که ارتفاع است، لجور
تمام قد خود را در کنار آن می بیند

شرکت لجور جزو اولین اعضاء انجمن
تحقیق و توسعه کشور است

پایه و اساس شکل گیری شرکت لجور
بر مبنای تحقیق و توسعه

ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(
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سال شانزدهم  16 صفحه
گزارش

به گزارش خبرنگار صبح امید محمد آرام
ایجاد واحد تحقیق و توسعه در یک سازمان، 
تأثیر مســتقیمی بر نوآوری، بهــره وری، کیفیت، 
استانداردسازی، ســهم بازار و افزایش توان رقابتی 
دارد. واحد تحقیق و توسعه، قلب تپنده یک شرکت 
یا ســازمان  اســت و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی 
شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و 
خواســته های مدیریت اســت. به طور کل، واحد 
تحقیق و توسعه می بایست جستجوگر تکنولوژی و 
نوآوری باشــد. گروه صنعتی شایان برق به همت 
آقایان مهندس مرتضی بدیعی رئیس هیئت مدیره، 
مهنــدس محمــد بیرانوند مدیرعامــل و مهندس 
محمدمهدی جمالزاده نائب رئیس هیئت مدیره اداره 
می گردد که این عزیزان توانسته اند با ایجاد واحدهای 
تحقیق و توسعه و فنی و مهندسی، شرکت خود را 
همگام بــا علم و فناوری رو به جلو و پیشــرفت 
هدایت کنند و در سال های متوالی به عنوان کارآفرین 
نمونه، واحد نمونه صنعتی، صادرکننده برتر و واحد 
برتر تحقیق و توسعه معرفی شوند. به همین منظور، 
خبرنگار هفته نامه سراسری صبح امید با جناب آقای 
مهنــدس محمد بیرانوند مدیرعامل این شــرکت، 
گفتگویی ترتیب داده است که ماحصل آن در ادامه 
از نظرتان می گذرد: مهندس محمد بیرانوند مدیرعامل 
گروه صنعتی شایان برق در گفتگو با خبرنگار صبح 
امید به تاریخچه تأسیس این واحد صنعتی پرداخت 
و افزود: گروه صنعتی شایان برق در سال 1372 به 
منظــور طراحی و تولید محصــوالت الکتریکی و 
الکترونیکی در شــهرک صنعتی شــماره 3 اراک 
)خیرآباد( تأســیس گردید. سپس در سال 1379 با 
تغییر در ترکیب ســهامداران و جذب مهندســین 
مجرب، موفق به ایجاد فیلدهــای جدید در زمینه 
طراحی و ساخت محصوالت روشنایی با کاربری 
شهری، صنعتی و خانگی پرداخت؛ به نحوی که این 
شــرکت در اواخر دهه 80 به یکــی از بزرگترین 
برندهــای مطرح ایــران در صنعت روشــنایی با 
تکنولوژیLED  وSOLAR  معرفی شد.  صنعتگر 
نمونه کشور با بیان اینکه هدف از تأسیس این واحد، 
تولید و تأمیــن تجهیزات مبلمان شــهری اعم از 
اِلمان ها، تابلوها، تابلوهای سنجش آلودگی، ساخت 
تزئینات الکترونیکی شهری نظیر درختان و نمادهای 
دکوراســیون رنگی LED  و... بوده اســت، گفت: 
ساخت برج های عظیم نوری، پایه چراغ های اتوبانی 
و خیابانــی و ده ها نوع محصــول جدید از جمله 
اقداماتی است که شرکت توانسته طی 2 دهه فعالیت، 
به سراسر ایران عرضه نماید. همچنین توجه خاص 
به بخش های تحقیق و توســعه و فنی و مهندسی، 
رویکرد شــرکت را تغییر داد و به مشــتری مداری 
پرداخت و در ســایه محصوالت مدرن با کاربری 
عمومی و مفید، در راســتای بهینه ســازی مصرف 
انرژی گامی رو به جلو برداشــته است. کارآفرین 
نمونه استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود 
به دیگر محصوالت تولیدی شــرکت اشاره کرد و 
گفت: گروه صنعتی شــایان برق، تولیدکننده انواع 
چراغ های LED، خیابانی، پارکی، سالنی، نورافکن، 
مهتابی و المپ، انــواع پایه های فلزی چند وجهی 
تلســکوپی، فانتــزی، پارکی، خورشــیدی، برج 
روشــنایی، پایه دوربین و... می باشــد. به طور کل، 
تخصص این گروه در حوزه مبلمان شهری است. 
وی اضافه کرد: در اواخر دهه 80 زمینه فعالیت گروه 
صنعتی شــایان برق به سمت روشنایی LED تغییر 
کرد و از ســال 1389 تاکنون به طور تخصصی در 
بخش روشنایی های LED تمرکز کرده ایم. همانطور 
که مســتحضرید موضوع مصرف انرژی در کشور 
بسیار حائز اهمیت است و در 2 سال اخیر نیز کشور 
با چالش هایی اعم از پیک بار مصرف روبرو است و 
بعضاً در معابر شــهری و... با خاموشی های مکرر 
روبرو هستیم. به همین خاطر اکیپ شرکت شایان 
برق در ســمینارها و کالس های آموزشی مختلف 
حضور یافتند و توانســتند در بهینه سازی مصرف 
انرژی گام بردارند و زمینه تولید المپ های LED را 
در شرکت فراهم ســازند که خوشبختانه شرکت 
شایان برق توانســت المپ های LED را جایگزین 
المپ های پرمصرف نماید.  مدیرعامل گروه صنعتی 
شایان برق به معرفی واحدها پرداخت و افزود: واحد 
آزمایشگاه این شرکت با دو هدف کنترل و افزایش 
کیفیت محصوالت ایجاد شــده و با ارائه خدمات 
آزمایشــگاهی به سایر عرضه کنندگان در مجاورت 
خطوط تولید، تأسیس گردیده است. این آزمایشگاه 
از تجهیــزات مدرن و دقیــق و بعضاً انحصاری به 
منظور انجام تست و آزمون های مختلف روشنایی، 
مکانیکی )رطوبــت و دما(، ایمنــی، فوتومتری و 
الکتریکی برخوردار می باشــد.  ایشــان واحدهای 
اطمینان از کیفیت و کنترل کیفیت را تشریح کردند و 
افزودند: اصلی ترین هدف ایــن واحدها، حصول 
اطمینــان از تولید محصوالت با کیفیت و منطبق با 
اســتانداردهای ملی و بین المللی از طریق نظارت 
مستمر و دقیق بر روی تمام مواد اولیه مورد استفاده 
و فرآیندهای تولید می باشد. به همین منظور، تمامی 
چراغ ها پس از تولید، مراحل تســت گرد و غبار، 
تست ســرما و تست دما را با دستگاه های مختص 
خــود گذرانده و با اطمینان کامل به مشــتری ارائه 
می گردد. صادرکننده نمونه کشور در بخش دیگری 
از سخنان خود به واحد تحقیق و توسعه پرداخت و 
اذعان داشت: این واحد به عنوان مجموعه ای توانمند 
برای جذب و ارتقاء تکنولوژی روز متدهای نوین 
در تولید، محصوالت مرغوبی ارائه نموده و با انجام 
فعالیت های R & D در یک ارتباط دو سویه با سایر 
عوامل تولید، زمینه  ســاخت کاالی برتر از قبل با 

ویژگی های منحصر به فرد را در راستای فناوری های 
نوین مرتبط با محصوالت شرکت فراهم می کند و 
این مهم، موجب بهره وری بیشتر خط تولید می گردد. 
مدیرعامل واحد برتر تحقیق و توسعه و واحد برتر 
فنی و مهندســی کشور در سال 1400 گفت: واحد 
دیگر گروه صنعتی شــایان بــرق، واحد طراحی و 
مهندســی می باشــد؛ این واحد بــا بهره گیری از 
پیشــرفته ترین نرم افزارهــای مهندســی بــرق و 
الکترونیــک، مکانیــک و متالوژی با اســتفاده از 
اســتانداردهای جهانی مرتبط با سازه های فلزی و 
تجهیــزات روشــنایی، همواره در تالش اســت 
پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان به خصوص در 
بخش پروژه های ارجاعی باشــد.  ســکاندار گروه 
صنعتی شایان برق تصریح کرد: واحدهای تولیدی 
این مجموعه از 2 بخش اصلی ســاخت سازه های 
فلــزی و تولید و مونتاژ محصــوالت الکترونیک 
تشکیل شده است که با همیاری و اشتراک مساعی، 
امور برنامه ریزی، کنتــرل تولید، انبار، نگهداری و 
تعمیرات با استفاده از ماشین  آالت و ابزارهای مدرن، 
طیف وسیع محصوالت شرکت را مطابق با  نیازهای 
مشتریان در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب تولید، 
مونتــاژ و عرضه می نماید. بخــش تولید و مونتاژ 
الکترونیک، به خطــوط تولید بردهای الکترونیک، 

کنترلرهای اتوماتیک و میزهای مکانیزه مجهز شده که 
این عامل، ضمن ایجاد دقت و سرعت در عملیات 
تولید به افزایش کیفیت محصوالت منجر می شود. 
بخش ساخت قطعات و سازه های فلزی کارخانجات 
شــایان برق، مجهز به چرخه تولید کامل ساخت 
تجهیزات فلــزی و پایه هــای روشــنایی اعم از 
دستگاه های عظیم و کارآمد خم کاری، جوش کاری، 
برش کاری و... می باشد. وی در ادامه سخنان خود به 
معرفی دیگــر واحدها پرداخــت و گفت: واحد 
بازاریابی، فروش و توزیع محصوالت، متشــکل از 

کارشناســان مجرب در زمینــه بازاریابی و فروش 
محصوالت با دو دپارتمان فروش داخلی و خارجی 
)صادرات( ارتباط نزدیک و پایدار با مشتریان دارند 
و همواره تــالش می کنند نیازهای متنوع بازارهای 
داخلــی و خارجــی را رصــد و در جهت عرضه 
محصول مرغوب به مشتریان، اهتمام ورزند. ایشان 
واحد نصب و خدمات پس از فروش گروه صنعتی 
شــایان برق را متذکر شــدند و افزودند: ده ها نفر 
متخصص ارزنده و مجرب این واحد در اقصی نقاط 
کشــور مستقر هستند و در اســرع وقت به عرضه 
خدمات گارانتی، پشــتیبانی و خدمات فنی مورد 
درخواست مشتریان می پردازند. ضمن آنکه واحد 
امــور نمایندگی شــرکت، بخشــی از تولیدات و 
محصوالت را از طریق نمایندگی ها به سراسر کشور 
عرضه می کند. ســکاندار گروه صنعتی شایان برق، 
واحدهای اداری و پشــتیبانی را یادآور شد و بیان 
داشــت: این واحد از کارشناسان برجسته در امور 
مالی، اداری، بازرگانی، مدیریت منابع انســانی و... 
تشکیل شده و به تسهیل امور مدیریتی، عملیاتی و 
پشــتیبانی تولید می پردازد.  مهنــدس بیرانوند به 

افتخارات شــرکت، گریزی زد و اذعان کرد: گروه 
صنعتی شــایان برق از ســال 86 تا 99 )14 دوره 
متوالی( به عنوان واحد نمونه صنعتی استان و کشور، 
از سال 90 تا 99 )7 سال متوالی( به عنوان صادرکننده 
برتر استان و کشور انتخاب شده و در سال 1400 نیز 
به عنوان صادرکننده نمونه اســتان مرکزی معرفی 
گردیده اســت. ضمن آنکه از ســال 1386 تا سال 
1389 بــه عنوان کارآفرین برتر انتخاب شــده ایم. 
امسال نیز برای نخستین بار در کشور به عنوان واحد 
نمونه تحقیق و توسعه و واحد نمونه فنی و مهندسی 

برگزیده شدیم و در چهار سال گذشته نیز به عنوان 
واحد برتر تحقیق و توســعه استان انتخاب شدیم. 
کســب همه این افتخــارات را مرهــون زحمات 
شــبانه روزی اعضاء هیئت مدیــره و تیم خدوم و 
دلســوز شایان برق می دانم؛ شایان ذکر است در دو 
دهه فعالیت مستمر، از ســوی دستگاه های اجرای 
کشور و استان، لوح های سپاس بسیار زیادی به پاس 
زحمات ارزنده شرکت به مجموعه اهداء شده است. 
کارآفرین برتر استان مرکزی در ادامه سخنان خود به 
اخذ گواهینامه های ملــی و بین المللی پرداخت و 
افزود: این شرکت دارنده گواهینامه های بین المللی 
 :EMSISO14001  ،QMSISO9001:2015
OHSAS18001:2007 ،2015 و پروانه عالمت 
استاندارد تشویقی از ســازمان ملی استاندارد در 3 
َرسته محصوالت می باشد.  وی ابراز داشت: گروه 
صنعتی شایان برق، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
رتبه 5 رشــته نیرو را اخذ نموده و تأئیدیه توانیر و 
وزارت نفت را دارا می باشد. ضمن آنکه از وزارت 
صمت پروانــه بهره برداری و پروانــه R&D اخذ 
کرده ایــم و در کارگروه تدوین مشــخصات فنی 

استاندارد سازمان بهینه سازی مصرف انرژی )سابا(، 
انجمن تحقیق و توســعه وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت عضویــت داریــم و در وندورلیســت 
شرکت های توزیع نیروی برق استان ها و شرکت های 
نفتی ایران قرار داریم.  عضو انجمن تحقیق و توسعه 
وزارت صمت در بخش دیگری از ســخنان خود 
اذعان کرد: محصوالت این شرکت عالوه بر اینکه در 
تمام شــهرها و استان های کشور در مناطق شهری، 
روستایی و صنعتی مورد استفاده متخصصین و عموم 
مردم قرار می گیرد، توانســته در حــوزه صادرات 

خوش بدرخشــد و به کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس، کشورهای همسایه، کشورهایCIS  و سایر 
کشورهای دوردست صادرات داشته باشد. نظر به 
اینکه گروه صنعتی شــایان برق، تمامی پروژه های 
خود را به صورت EPC  اجراء می نماید و پروژه های 
  LED روشنایی را بر مبنای سیستم فوق کم مصرف
با کاهش 80 % مصرف برق عملیاتی می سازد. این 
قابلیت در مجموعه فراهم است تا با ارائه محصوالت 
و طرح های توجیهی فنی و ارائه طرح های مهندسی 
روشنایی، مدیران مرتبط با طرح های اجرائی را در 
اجراء هرچه باکیفیت تر کــردن و مقرون به صرفه 
بودن پروژه ها یاری نماید. مدیرعامل گروه صنعتی 
شــایان برق تصریح کــرد: ما عالوه بــر اینکه به 
کشــورهای مذکور، محصوالت صــادر می کنیم، 
صادرات خدمات فنی و مهندســی نیز داریم و در 
کشور عمان نیز نماینده ایجاد کرده ایم. از آنجایی که 
سیاست گذاری ها و فرهنگ کشــورها با یکدیگر 
متفاوت است، ســعی کردیم بر اساس سیاست آن 
کشورها گام برداریم که بحمداهلل موفقیت آمیز بوده 
اســت. عضو کارگــروه تدوین مشــخصات فنی 
استاندارد سازمان بهینه سازی مصرف انرژی )سابا(، 
نقش واحد تحقیق و توســعه شــرکت را اینگونه 
ارزیابی کرد و گفت: همانطوری که می دانید واحد 

تحقیق و توســعه، قلب تپنده یک شرکت است و 
تمامــی ایده ها و خالقیت هایی کــه در این واحد 
صنعتی عملیاتی می شــود، از تحقیق و توسعه به 
دست آمده اســت. واحد تحقیق و توسعه شرکت 
شایان برق یک مجموعه مستقل است که اختصاصًا 
در حوزه نوآوری و ایده پردازی متمرکز می باشد و 
تمامی محصــوالت به روز دنیا را در کشــورهای 
مختلــف رصد می کند و هم اینک تمامی مقاالت و 
کاتالوگ به روز شرکت های مطرح دنیا را به صورت 
طبقه بندی شده در اختیار دارد. با این اقدام و عمل 

توانسته در حوزه تحقیقات، نقش خود را به خوبی 
ایفاء کند و شــرکت را در مسیر توسعه قرار دهد و 
محصوالت نویــن، تولید و به بازار عرضه نماید یا 
اینکه محصوالت قدیمی را به روزرسانی کرده و بر 
اســاس احســاس و نیاز بازار، طرح های جدیدی 
اِعمال و به مرحله تولید برســاند.صنعتگر برجسته 
اســتان مرکزی با تأکید بر اینکه دیجیتال مارکتینگ 
یکی از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود، 
اظهار داشت: این مهم کمک می کند تا در فروش، با 
مشکل روبرو نشــویم و بر اساس اجراء طرح ها و 
پروژه ها، پیشنهادات خود را ارائه دهیم و با محاسبات 
اقتصادی و حضور در مناقصات بتوانیم صفر تا صد 
پروژه را عملیاتی کنیم. یکی از مزایای منحصر به فرد 
گروه صنعتی شایان برق در اجراء پروژه ها این است 
که ما طراحی، تولید، نصب و راه اندازی را برعهده 
می گیریم و به صورت کامل تحویل کارفرما می دهیم 
که این مهم، همان EPC اســت. مهندس بیرانوند، 
کارآفرینی شرکت شایان برق را اعالم کرد و افزود: 
شرکت شــایان برق به طور مستقیم در بخش های 
طراحی، تولید، مونتاژ، بازرگانی، نصب و راه اندازی 
برای 150 نفر شغل پایدار ایجاد کرده است که رنج 
سنی این عزیزان را می توان به طور میانگین حدود 
25 تا 30 سال عنوان کرد.  سکاندار شرکت شایان 
برق، ارتباط با دانشگاه ها را مطلوب ارزیابی کرد و 
گفت: تیم اکتیو و خالق شــرکت می کوشند تا با 
دانشگاه های کشور و استان ارتباط بسیار نزدیک و 
تنگاتنگی داشته باشند و این ارتباط دو طرفه است و 
هرازگاهی با مسئولین و اساتید دانشگاه های کشور و 
دانشگاه های استان، جلســات مستمر و پی در پی 
داریم و پروژه های تحقیقاتی را علمی پیش می بریم 
و بعضاً دانشــجویان دانشگاه ها به عنوان کارآموز و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز به عنوان نیروی دائم 
در این شرکت مشغول به کار می شوند و هرازگاهی 
با برگزاری ســمینار در دانشــگاه و نیل به اهداف 
شرکت، گام برمی داریم که همه این موارد را می توان 
از موفقیت های مجموعه برشمرد. وی در پاسخ به 
این سؤال که چه توصیه ای برای واحدهای صنعتی 
اســتان و کشــور دارید، در تحقیق و توسعه نقش 
پررنگ تری داشــته باشند، تأکید کرد: بنده به عنوان 
عضو کوچکی از صنعت اســتان، تنها راهکاری که 
می توانم ارائه دهم راه اندازی واحد مستقل تحقیق و 
توســعه در کارخانجات اســت؛ چرا که این واحد 
می تواند به توســعه شرکت کمک کند و در به روز 
رســانی محصوالت، مفید و مؤثر باشــد. مدیران 
واحدهای صنعتی ایجاد واحد تحقیق و توســعه را 
هزینه نبینند، بلکه آن را یک سرمایه گذاری بدانند و 
این سرمایه گذاری می تواند منجر به رشد و شکوفایی 
شرکت شود و قیمت تمام شده محصول را کاهش 
دهد، مصرف انرژی را بکاهد و بهره وری را ارتقاء 
دهد و در نهایت فروش را بیشتر کند. مهندس محمد 
بیرانوند در خاتمه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 
همه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسالمی به ویژه 
مدیران استان مرکزی، از آنان خواست، از صنعتگران 
و کارآفرینان به لحاظ مادی و معنوی حمایت کنند تا 
با ایجاد شغل پایدار در جامعه، مشکالت اجتماعی 

کاهش یابد.

شایان برق 14 دوره متوالی صنعتگر نمونه کشور و استان، 8 سال متوالی صادرکننده برتر کشور و استان، 
4 سال متوالی کارآفرین برتر و 5 سال متوالی به عنوان واحد نمونه تحقیق و توسعه و واحد نمونه فنی و 

مهندسی کشور و استان معرفی شده است

مهندس محمد بیرانوند مدیرعامل گروه صنعتی شایان برق مستقر در شهرک صنعتی شماره 3 اراک )خیرآباد(:

کسب عنوان نمونه کشوری تحقیق و توسعه و فنی و مهندسی
برگ زرین دیگری در آلبوم افتخارات گروه صنعتی شایان برق در سال 1400

شرکت شایان برق یکی از بزرگترین 
و کامل ترین برندهای مطرح صنعت 

روشنایی LED و SOLAR  در ایران

شایان برق صادرکننده نمونه کشور 
در بخش تولید و خدمات فنی و مهندسی

ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400 (
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سال شانزدهم  16 صفحه

12 اسفند ماه  1400 پنجشنبه  گزارش
مهندس فضل اهلل حسینی مدیرعامل شرکت رنگ سازی روناس مستقر در شهرستان شازند، در گفتگو با صبح امید:

شرکت رنگ سازی روناس برای نخستین بار در ایران موفق به تولید پوشش نشانگر دما بر پایه رزین های سیلیکونی شده است
شرکت رنگ سازی روناس واحد برتر تحقیق و توسعه استان مرکزی در سال 1400

شرکت رنگ  سازی روناس با ایجاد فضای سبز 
از جمله واحدهای برگزیده سازمان حفاظت محیط 
زیست، ســازمان صنعت، معدن و تجارت و داری 
گواهینامه صنعت سبز است. محصوالت مرغوب این 
شرکت از قبیل رنگ هاي صنعتي، حفاظتي، دریایي و 
ساختماني در داخل و خارج از کشور به عنوان یک 
محصول کیفی صنعتی شناخته می  شود. شرکت رنگ 
سازی روناس در سال 1353 در محور اراک - بروجرد 
پایه گذاری شــده و پس از قریب به پنج دهه فعالیت 
مستمر، امروزه به عنوان یک شرکت خوشنام در ایران 
مطرح می باشــد. تیم خالق و مبتکر شرکت روناس 
کوشیده است تا با تولید محصول با کیفیت، علیرغم 
تداوم محدودیت های ناشی از تحریم  ، هیچگاه خط 
تولید این کارخانه متوقف نشــود و همواره در مسیر 
پیشرفت و جهانی شدن حرکت کرده است. با توجه به 
اینکه در سال های متمادی، شرکت رنگ سازی روناس 
به عنوان نمونه کشوری و استانی انتخاب شده است، 
در ســال 1400 نیز از سوی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت و انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی کسب 
عنوان برتر تحقیق و توسعه استان را به خود اختصاص 
داده است. به همین منظور، خبرنگار هفته نامه سراسری 
صبح امید با جناب آقای مهندس فضل اهلل حســینی 
پیشکسوت صنعت کشور و استان مرکزی، گفتگویی 
ترتیب داده اســت که ماحصل این نشســت تقدیم 
مخاطبین ارجمند می شود. مهندس فضل اهلل حسینی 
مدیرعامل شرکت رنگ ســازی روناس در گفتگو با 
خبرنگار صبح امید با اشاره به تاریخچه تأسیس این 
واحد صنعتی گفت: شــرکت رنگ سازي روناس از 
سال 1353 با قریب به 5 دهه حضور فعال در صنعت 
رنگ و رزین کشــور به عنوان یکــي از معتبرترین 
تولیدکنندگان رنگ هاي صنعتــي، حفاظتي، دریایي 
و ســاختماني در صنعت کشور،  با دارا بودن 5 خط 
کامل تولید رنگ و پوشش های حفاظتی با توان تولید 
ساالنه 34600 تُن انواع پوشش هاي حفاظتي و دریایي 
در 3 شــیفت کاری و طراحي جدیدترین رنگ هاي 
ضدخوردگي توانســته است حضور چشمگیري در 
صنعت کشور داشته باشد. پیشکسوت صنعت استان 
مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
شرکت رنگ ســازی روناس با استفاده از مواد اولیه 
مرغوب و با بهره گیري از کادري مجرب و همکاري با 
اساتید و مشاورین دانشگاهي توانسته به موفقیت های 
چشمگیر دست یابد، ابراز داشت: دریافت گواهینامه 
از مؤسســات ملی و بین المللی بــرای محصوالت 
تولیدی از جمله پوشش ضد خزه روناس از مؤسسه 
DNV-GL، رده بندی ایرانیان و رده بندی آســیا، اخذ 
CE مارک، نشــان انطباق محصول با استانداردها و 
الزامات اتحادیه اروپا برای کلیه محصوالت تولیدی از 
شرکت ECM  ایتالیا، اخذ گواهینامه سیستم مدیریت 
کیفیت ISO9001:2015 از مؤسسه SGS سوئیس 
و گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و 
 ISO14001 &  OHSAS18001محیط زیســت
از مؤسســه ACS امریکا، سیستم مدیریت شکایات 
مشــتریان ISO10002: 2014 ، سیستم مدیریت 
سنجش رضایت مشــتریان ISO -10004، سیستم 
مدیریت ارزشــیابی برند ISO -10668 از مؤسسه 
ICS کـانـادا، سـیـسـتـم مـدیـریـت آزمـایـشـگـاه 
ISO/IEC-17025 از مرکــز ملــی تأئید صالحیت 

ایــران و ICS کانــادا، از جملــه موارد اســتقرار در 
شرکت است. همچنین تائیدیه های کیفیت محصول 
  Renault،نــروژ DNV ،از مؤسســات لوید آلمان
فرانســه، SIEMENS اتریــش،  Evonik آلمان و 
پارس خودرو ایران را بــرای کلیه محصوالت اخذ 
کرده است. کارآفرین نمونه استان مرکزی به افتخارات 
شرکت پرداخت و افزود: رنگ سازی روناس 10 سال 
از سوی ســازمان صنایع و معادن و 7 سال از سوی 
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران به عنوان 
واحد نمونه انتخاب شده اســت، در سال 1386 نیز 
به عنوان واحد نمونه صنعتي کشور از سوی وزارت 
صنایع و معادن معرفی و مفتخر به دریافت تندیس و 
لوح سپاس گردیده است. ضمن آنکه شرکت مفتخر 
است طی سال های 95 تا 90 به مدت 6 سال متوالی 
موفق به دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق 
مصرف کنندگان از سوی سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شود و همچنین در 
سال های 96، 93، 79 از سوی سازمان حفاظت محیط 
 زیســت کشور و در سال های 99 و 80 از سوی اداره 

کل حفاظت محیط زیســت استان مرکزی به عنوان 
صنعت سبز انتخاب و گواهینامه های مرتبط با آن را 
دریافت کند و در سال های 97، 94، 85 و 82 از سوی 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارآفرین 
برتر استان انتخاب شود. ضمن آنکه امسال نیز برای 
نخســتین بار به عنوان واحد نمونه تحقیق و توسعه 

استان مرکزی معرفی گردیده است.
مدیرعامل شرکت رنگ سازی روناس در بخش 
دیگری از سخنان خود با بیان اینکه محصوالت این 
شرکت از بدو تأسیس در طیف گسترده ای در صنایع 
مختلف کشور مورد استفاده قرار گرفته است. برخی 
پروژه ها و صنایع مصرف کننده محصوالت روناس 
در طول دهه های اخیر را می توان به مجتمع های نفت 
، گاز و پتروشیمی، کارخانجات تولید مواد شیمیایی، 
سازندگان قطعات خودرو، کارخانجات لوازم خانگی، 
سازندگان ماشین آالت سنگین، پروژه های شهرسازی، 
راهســازی و عمرانی، سازندگان سازه های دریایی و 
فراساحلی، نیروگاه های آبی، بخاری و گازی، واحدها 
و کارخانجات فرآوری مواد معدنی و فلزی، واحدهای 

تصفیه و نگهــداری آب و فاضالب، شــرکت ها و 
ناوگان های حمل و نقل جاده ای و ریلی، شرکت های 
بزرگ کشــتیرانی اشاره کرد.  ایشان با اذعان بر اینکه 
برای نخســتین بار در ایران، محصول جدیدی تولید 
کرده ایم، به تشریح آن پرداختند: پوشش مخصوص 
مقاوم به حرارت هشــداری با نام فارســی پوشش 
 Temperature Indicativeنشانگر دما و نام التین
Coating  و با شــماره کــد RTB-1331  بر پایه 
رزین های ســیلیکونی تولید شده است. این پوشش 
قابل استفاده در راکتورها، بویلرها و تجهیزاتی است 
که از نظر کنترل دمایی از اهمیت ویژه ای برخوردارند 
و افزایــش دما در این تأسیســات باعث صدمات و 
آسیب های جدی می گردد. محصول فوق بر حسب 
نیاز به عامل هشدار دهنده نسبت به تغییر دما و مکمل 
کنترل سیستم های الکترونیک در این تأسیسات اجراء 
گردیده و با تغییر فام در سطح، تغییر حرارت درون 
تأسیسات و راکتورها را نشان می دهد و به این صورت 
برای تعویض عایق ها یا کنترل دمای عملیات هشدار 
می دهد. مهندس حسینی در پاسخ به سؤال خبرنگار 

صبح امید مبنی بر اینکه ایــن واحد صنعتی در چه 
مساحتی بنا شــده است، گفت: شرکت رنگ سازی 
رونــاس در زمینی به مســاحت 300 هزار متر مربع 
پایه گذاری شــده و دارای20 هزار متر مربع متر مربع 
سالن تولید، ساختمان های تحقیقاتی، آزمایشگاهی، 
اداری و پشــتیبانی  می باشد. ایشان ظرفیت تولید را 
متذکر شــدند و بیان داشتند: ظرفیت اسمی کارخانه 
34600 تُن در 3 شیفت می باشد ولی در شرایط فعلی، 
کارخانه با یک ســوم ظرفیت و یک شیفت کاری به 
تولید می پردازد، امــا این قابلیت در مجموعه فراهم 
است که بتواند با تمام ظرفیت کار کند.  عضو انجمن 
تحقیق و توسعه اســتان مرکزی با تأکید بر اینکه در 
حوزه صادرات نیز فعالیت کرده و همواره بر صادرات 
کاال با کیفیت مطلوب پایبندیم، خاطرنشان ساخت: 
استراتژی اصلی شرکت رنگ سازی روناس، تأمین 
نیاز صنایع و بازار داخلی کشــور است و در حوزه 
صادرات نیز فعالیت دارد و طی ســال های گذشته به 
برخی از کشــورهای منطقه از جمله عراق ، امارات، 
ارمنستان و آسیای میانه صادرات داشته است. بنابراین 

مهمترین راه برون رفت از مشکالت اقتصادی جامعه، 
تکیه بر صادرات و حضــور در بازارهای بین المللی 
اســت.   مدیرعامل واحد نمونه صنعتی کشــور در 
بخش دیگری از ســخنان خود، برآورد میزان تولید 
رنگ در کشــور را اینگونه ارزیابی کرد و تشــریح 
نمود: برآورد میزان تولید رنگ در کشــور، قریب به 
400 هزار تُن در سال است و بحمداهلل صنعت رنگ 
ســازی کشور تمامی نیازهای داخلی را تأمین نموده 
و قادر به صادرات محصول به کشــورهای منطقه و 
فرامنطقه می باشد. مدیرعامل واحد نمونه صنعت سبز 
استان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه واحد تحقیق 
و توســعه شرکت در به روزرسانی مجموعه نقش به 
سزایی داشته اســت، گفت: واحد تحقیق و توسعه 
شرکت رنگ سازی روناس با دریافت پروانه تحقیق 
و توسعه از ســوی وزارت صنایع در سال 1375، به 
عنــوان یک مرکز فنی و آموزشــی در جهت بهبود، 
توسعه، ارتقاء کیفی و همچنین انجام ارزیابی های فنی، 
نقش موثری در پیشــبُرد اهداف شرکت داشته است 
و همواره می کوشــد تا با نــوآوری و خالقیت و در 
به ثمر رســاندن اقتصاد دانش بنیان، مسیر شرکت را 
رو به توســعه و پیشرفت هدایت نماید. وی یکی از 
استراتژی های تحقیق و توسعه شرکت را بیان کرد و 
افزود: طراحی محصوالت جدید به ویژه محصوالت 
آب  پایه، دوستدار محیط زیست و همینطور بهبود و 
ارتقاء کیفی محصوالت موجود با ویژگی های خاص 
و همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی با 
هدف افزایش رضایتمندی مشتریان و تأمین نیاز صنایع 
و بازارهای داخلــی و خارجی از جمله موضوعاتی 
است که واحد R & D  شرکت به آن پرداخته است. 
ایشــان در خصوص افزایش بهره وری و بهینه سازی 
مصرف انرژی گفت: شرکت رنگ سازی روناس با 
استفاده از تجهیزات روزآمد الکتریکی و الکترونیکی، 
میزان مصرف انرژی الکتریکی که منبع اصلی انرژی 
تولید است را بهینه کرده و در این راه گام های مؤثری 
برداشــته است. مدیرعامل شــرکت روناس، درباره 
کاهش قیمت تمام شده محصول اظهار داشت: علیرغم 
افزایش قیمت مواد اولیه و نوســان نرخ ارز، شرکت 
تالش نموده تا محصوالت خود را با کیفیت مطلوب 
و قیمت مناســب و با رعایت استانداردهای تعریف 
شــده در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. مهندس 
حسینی شاخصه های اثربخشی واحدR & D  را اعالم 
کرد و توضیح داد: به کارگیری آخرین استانداردهای 
ملی و بین المللی، به کارگیری دیدگاه نوین معطوف 
به رشــد و بهبود عملکرد، به کارگیری نیروی های 
تحصیل کرده و ارتقاء ســطح علمــی و مهارت های 
کارکنــان و ارتقاء تجهیزات فنــی، تجزیه، تحلیل و 
ارزیابی محصوالت جهت دستیابی به محصول هدف 
و خودکفایی شــرکت در توسعه سبد محصوالت، 
حضور فعال در بازار پوشش های صنعتی و دریایی 
و ساختمانی از جمله شاخصه های اثرگذاری بخش 
R & D  است. همچنین تیم های تحقیقاتی در بهبود 
کیفیت محصوالت و دستیابی به فناوری های نوین و 
خلق محصول جدید همواره پیشگام بوده اند. وی در 
خاتمه، کارآفرینی شرکت رنگ سازی روناس را بیان 
کرد و افزود: این شــرکت به طور مستقیم 150 نفر و 
غیر مستقیم با احتساب شبکه توزیع و تیم های اجرایی 

بیش از 5 هزار نفر اشتغال به وجود آورده است. 

رنگ سازی روناس قریب به 5 دهه حضور فعال 
در صنعت رنگ و رزین کشور به عنوان یکي 

از معتبرترین تولیدکنندگان رنگ هاي صنعتي، 
حفاظتي، دریایي و ساختماني

مهندس نادر احمدی مدیرعامل شرکت کابل سینا مستقر در شهرستان زرندیه در گفتگو با صبح امید:

شرکت کابل سینا یکی از بزرگترین، مجهزترین و کامل ترین شرکت های ممتاز صنعت سیم و کابل ایران
شرکت کابل سینا واحد برتر تحقیق و توسعه استان مرکزی در سال 1400

تحقیق و توسعه عبارت است از فرآیند پویای به 
هم پیوسته ای از تحقیقات پایه ای، تحقیقات کاربردی 
و تحقیقات توسعه ای که نتایج آن تولید تکنولوژی 
و محصوالت جدید قابل ارائه به بازار می باشد. در 
محیط های صنعتی واحــدی که در آن تحقیقات و 
توسعه محصول صورت می گیرد، به طور معمول، 
واحد R & D اســت. تحقیق و توسعه یک فرآیند 
مداوم و همیشگی اســت نه مقطعی و یکبار برای 
همیشه. بدون تردید، تحقیقات عامل پویایی و همانند 
خون در رگ پیکره اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر 
کشور است. امروزه، تمامی فعالیت هایی که منجر به 
بهبود کیفیت محصوالت، توسعه محصوالت جدید، 
بهبود فرآیند تولید و کاهش هزینه تمام شده می شود، 
همگی در قالب فعالیت های تحقیق و توسعه شکل 
می گیرد. شرکت کابل سینا تولیدکننده کابل های مورد 
نیاز پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی، پاالیشگاهی و... 
با آخرین تکنولوژی روز دنیا، یکی از شــرکت های 
پیش قراول اقتصاد مقاومتی کشور است که با مدیریت 
جناب آقای مهندس نادر احمدی اداره می شود. ایشان 
در 3 دهه فعالیت مستمر، توانسته اند واحد تولیدی و 
صنعتی خود را به سمتی پیش ببرند تا سرآمد صنعت 
سیم و کابل کشور باشد و در سال جاری نیز به عنوان 
واحد تحقیق و توســعه برتر استان مرکزی انتخاب 
گردد. به همین منظور، خبرنگار هفته نامه سراسری 
صبح امید با ایشان که از پیشکسوتان صنعت کشور 
هستند، گفتگویی انجام داده است که در ادامه ماحصل 
آن را می خوانیم: مهنــدس نادر احمدی مدیرعامل 
شرکت کابل ســینا به تاریخچه تأسیس این واحد 
پرداخت و افزود: شــرکت کابل سینا در سال 1371 
با هدف تولید انواع ســیم و کابل فشار ضعیف، در 
شهرستان زرندیه استان مرکزی  در زمینی به مساحت 
10 هکتار تأسیس و به بهره برداری رسید و درراستای 
تحقق سیاســت تأمین انــواع کابل های تخصصی 
مورد نیاز صنایع و تنوع بخشــی به محصوالت، از 
سال 1387 اســتراتژی توسعه شرکت بر اساس دو 
محور، شامل: انجام طرح توسعه تولید انواع کابل های 

تخصصی مورد نیاز صنایع نفت، گاز ، پاالیشگاه و 
پتروشیمی و انجام طرح توسعه تولید انواع کابل های 
فشار متوسط و فشار قوی، در دستور کار قرار گرفت. 
پیشکسوت صنعت استان مرکزی در بخش دیگری 
از ســخنان خود اظهار داشت: شرکت کابل سینا با 
بیش از 28 سال فعالیت مســتمر، اکنون با احداث 
بیش از 40 هزار مترمربع سالن های تولید و پشتیبانی 
در فضای 15 هکتــاری و اســتفاده از به روزترین 
ماشــین آالت اروپایی و بهره گیری از برجسته ترین 
مهندسین ایرانی، جزو شرکت های برتر صنعت سیم 
و کابل کشور محسوب می شود. مدیرعامل شرکت 
کابل سینا با بیان اینکه این شرکت همیشه سعی داشته 
با خالقیت، نوآوری و تالش فراوان در گسترش و 
تعالی تولیدات، پیش به سوی تکنولوژی های جدید 
گام بردارد، اذعان داشت: شرکت کابل سینا انواع سیم 
و کابل فشــار ضعیف، فشار متوسط، فشار قوی تا 

سطح ولتاژ400 کیلو ولت، ابزار دقیق، افشان، مسلح، 
ُســربی، غیرُســربی و... با بهترین متریال و کیفیت 
روز دنیــا، تولید و به بازار ارائه دهد و توانســته با 
شرکت های معتبر صنایع فوالد، نفت، گاز، پاالیشگاه، 
پتروشــیمی، وزارت نیــرو و وزارت راه، همکاری 
پایدار داشته باشد. صنعتگر برجسته استان مرکزی در 
شهرستان زرندیه ابراز داشت: بحمداهلل فعالیت های 

محور اول توســعه با بهره گیــری از توانمندی های 
مهندسین و کارشناسان خبره داخلی شرکت و تأمین 
ماشین آالت و تجهیزات از معروف ترین و معتبرترین 
سازندگان اروپایی، در سال 89 به بهره برداری رسید 
و به حول و قوه الهی، کابل های قدرت و ابزار دقیق 
مورد نیاز بزرگترین  پروژه های صنایع ذکر شــده را 
تولیــد و تأمین می نمائیم. مهندس احمدی در ادامه 

به اخذ گواهـینـامه هـای ملی و بین الـمللـی اشـاره 
کرد و گفت: شرکت با استقرار گـواهیـنامه هـــای 
 ISO 14001:2004 ،ISO9001:2008 IMSو 
و OHSAS 18001:200 و اســتاندارد ملی ایران 
ISIRI منطبق با استانداردهای جهانی IEC و DIN  و 
JIS وBS و VDE محصوالت خود را تولید و عرضه 
می نماید. ایشان محصوالت تولیدی شرکت را اعالم 

و تشریح کردند: کابل های کنترل و ابزار دقیق با عایق 
XLPE و PVC، کابل های قدرت فشــار ضعیف با 
عایق XLPE و PVC، کابل های قدرت فشار متوسط 
و فشــار قوی، کابل های مقاوم در برابر حرارت و 
آتش، کابل های دیتا و سیگنال از جمله محصوالتی 
هستند که با زره و غالف ُسربی و بدون زره و غالف 
ُسربی تولید می شوند. همچنین کابل های الستیکی 
نیز در این واحد تولید می شــود. مدیرعامل شرکت 
کابل سینا استراتژی تحقیق و توسعه شرکت را عنوان 
کرد و گفت: تحقیق و توسعه از هر عنصر دیگری 
برای حرکت به سمت بهره مندی از علم و فناوری، 
حیاتی تر است. تحقیق و توسعه، الزمه هم راستایی 
با جهان در حال تغییر می باشــد. بنابراین، رسالت 
رشد بهره وری در شرکت، به عهده واحد تحقیق و 
توسعه است. برای این منظور الزم است این واحد 
زنجیره تأمین را هر لحظه مورد بررسی قرار دهد و 
از بهره ور بــودن اجزاء این زنجیره اطمینان حاصل 
نماید. صنعتگر پیشکسوت اســتان مرکزی اذعان 
داشــت: فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها 
باید معطوف به بهترین فرصت ها شود؛ فرصت هایی 
که کسب و کار جدید خلق کنند یا کل کسب و کار 
شرکت را متحول نمایند. در مجموع، مأموریت های 
یک واحد تحقیق و توســعه را می توان درک دقیق 
استرات ژی های جاری و آینده شرکت، کشف و درک 
فرصت ها و نیازهای بازار، کشف ایده های جدید و 
تبدیل آن ها به محصول و فرصت های تجاری، فهم 
و شناخت روند فناوری های موجود و فناوری های 
آینده، انجام مداوم نوآوری جهت ایجاد مزیت های 
رقابتی، رؤیارویی با تهدیدها از طریق حفظ مزیت 
رقابتی و درک اســتراتژی های رقبا، افزایش مداوم 
ظرفیت های تحقیق و توســعه، از طریق باال بردن 
کیفیت منابع انسانی، سطح تجهیزات و ماشین آالت، 
دانش فنی و مهندسی در سازمان، انتقال و بومی سازی 
تکنولوژی های نوین صنعت، بهینه سازی فرآیندهای 
تولید و محصــول، افزایش تولید و باال بردن ارزش 

افزوده محصوالت تولیدی و... اشاره کرد.
کابل سینا تأمین کننده اصلی سیم و کابل صنایع فوالد، نفت، گاز، پاالیشگاه، پتروشیمی، وزارت راه و نیرو در کشور

ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(
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سال شانزدهم  16 صفحه

پنجشنبه  12 اسفند ماه  1400

مهندس مسعود رضوانی فرد مدیر مجتمع تولیدی شرکت معدنی امالح ایران واحد اراک مستقر در تاالب میقان در گفتگو با صبح امید خبر داد:

کسب عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه شرکت معدنی امالح ایران در میان واحدهای صنعتی و معدنی استان مرکزی
برنامه جامع عملیاتی مدیریت اجرائی پسماندهای صنعتی مجتمع تولیدی واحد اراک در حال اجراء است

در کشورهاي پیشرفته صنعتي، سرمایه گذاري 
به پشــتوانه تحقیق و توســعه از اهمیت فراوانی 
برخوردار اســت. این تحقیق و توســعه است که 
چگونگي تخصیص بودجه و مسائل مالي را تعیین 
مي کند. امـروزه سـرمـایه گـذاري در واحـدهـای 
R & D به عنوان یک مزیت رقابتي به شمار مي آید 
و شــرکت هایی مي توانند وارد عرصه رقابت در 
سطح بین الملل شوند  که همواره در پي استفاده از 
فناوري هاي جدید برآمده و این امر به جز با داشتن 
مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهاي 
نوین جهاني امکانپذیر نخواهد بود. شرکت معدنی 
امالح ایران با هدف اکتشاف، استخراج و فرآوری 
نمک های معدنی به خصوص ســولفات سدیم و 
کلرور سدیم در ســال 1363 تأسیس شد و همه 
ســاله در مســیر اقتصاد مقاومتی رو به توسعه و 
پیشرفت حرکت کرده است و صاحب افتخارات 
متعددی شــده که یکی از آن ها را می توان واحد 
برتر تحقیق و توسعه استان مرکزی در سال 1400 
اعالم کرد. به همین مناســبت، خبرنگار هفته نامه 
سراسری صبح امید با جناب آقای مهندس مسعود 
رضوانی فرد مدیر مجتمع تولیدی شرکت معدنی 
امالح ایران واحد اراک گفتگویی ترتیب داده است 
که در ادامه می خوانیم: مهندس مسعود رضوانی فرد 
مدیر مجتمع تولیدی شــرکت معدنی امالح ایران 
واحد اراک در گفتگو با خبرنگار صبح امید گفت: 
شرکت معدنی امالح ایران در سال 1363 تأسیس 
و در سال 1375 در ســازمان بورس اوراق بهادار 
تهران پذیرفته شد و به شرکت سهامی عام تبدیل 
گردیــد و در انجمن صنفــی تولیدکنندگان نمک 
تصفیه ایران عضویت دارد.  مدیر مجتمع تولیدی 
شــرکت معدنی امالح ایران واحد اراک در بخش 
دیگری از ســخنان خود، اظهار داشت: نخستین 
کارخانه تولید پودر سولفات سدیم در سال 1373 
با ظرفیت اسمی ساالنه 30 هزار تُن در شهرستان 
گرمسار، واحد دوم با همان ظرفیت اسمی در سال 
1379 و واحد ســوم نیز با همان ظرفیت، در سال 
1384 در شهرستان اراک به بهره برداری رسید. این 
شرکت در حال حاضر ســاالنه حدود 185 هزار 
تُن پودر ســولفات سدیم طبق اســتاندارد ملی و 
بین المللی جهت مصارف صنایع تولید پودرهای 
شوینده، شیشه سازی و کاغذسازی تولید می نماید.  
وی با بیان اینکه واحد تحقیق و توســعه شرکت 
معدنی امالح ایران در ســال »تولید، پشــتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« به عنــوان یکی از واحدهای برتر 
تحقیقاتی اســتان مرکزی انتخاب شده است، ابراز 

داشت: به مناســبت بزرگداشت هفته پژوهش و 
فناوری، شــرکت معدنی امالح ایران، از ســوی 
ســازمان صمت و انجمن تحقیق و توسعه استان 
مرکزی به عنوان واحد برتر انتخاب گردیده و در 
جلســه تجلیل از مدیران واحدهای برتر از سوی 
مقامات ارشــد اســتان و با اهداء لوح ســپاس و 
تندیس، مورد تقدیر قرار گرفت؛ کسب این افتخار 
را به کارکنان خــدوم و زحمتکش و متخصصان 
محترم واحد تحقیق و توســعه شــرکت معدنی 
امالح ایران، تبریک عرض می نمایم که افتخارات 
به دســت آمــده مرهون زحمــات و تالش های 

شــبانه روزی این عزیزان اســت.رضوانی فرد در 
پاســخ به این ســؤال که مجتمع تولیدی شرکت 
معدنی امالح ایران واحد اراک برای چندمین سال 
به عنوان واحد برتر استان معرفی شده است، بیان 
داشت: این واحد از سوی وزارت صمت به عنوان 
واحد نمونه صنعتی و از سوی سازمان استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران به عنوان واحد نمونه کیفی 

در ســطح ملی معرفی شده اســت. عضو انجمن 
صنفی تولیدکنندگان نمک تصفیه ایران با تأکید بر 
اینکه واحد تحقیق و توسعه شرکت معدنی امالح 
ایران در راســتای اهداف شرکت و ارتقاء محیط 
زیســت تاالب میقان، اقدام به انجام پژوهش ها و 
کارهای تحقیقاتی می نماید، خاطرنشــان ساخت: 
شرکت معدنی امالح ایران ارتباط بسیار نزدیکی با 

دانشگاه ها و مراکز علمی- پژوهشی استان دارد و 
در این حوزه اقدامات بسیار ارزنده ای انجام داده که 
می توان به پروژه تحقیقاتی پایش و شناسایی عوامل 
آالینده در محدوده تاالب میقان اراک با دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحد علوم و تحقیقــات در قالب 
تفاهم نامه با صندوق ملی محیط زیست اشاره کرد. 
عضو انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی تصریح 

کرد: اجرای پروژه تحقیقاتی بررسی اهمیت، تنوع 
زیســتی و مدیریت دوباالن مرتبط با ناحیه تاالب 
میقان و تصفیه خانه فاضالب شهری با همکاری 
دانشگاه آزاد اســالمی اراک در راستای تفاهم نامه 
با صندوق ملی محیط زیست در حال انجام است. 
همچنین ارزیابی ژئوشیمیایی زیست محیطی منابع 
آالینده آب و خاک در منطقه کویر میقان به منظور 
تعیین مهمترین عامل آالینده محیط زیست تاالب 
میقان، با همکاری دانشــگاه صنعتی اراک صورت 
گرفته است. مهندس رضوانی فرد با تأکید بر اینکه 
پروژه تحقیقاتی بهینه سازی شیوه استخراج سولفات 
ســدیم با رعایت تعادل هیدرولوژی و مالحظات 
زیســت محیطی پالیای میقان با همکاری دانشگاه 
صنعتی اراک انجام گردیده اســت، گفت: تدوین 
برنامه جامع عملیاتی مدیریت اجرائی پسماندهای 
صنعتی شرکت معدنی امالح ایران )واحد اراک( در 
بخش های معدن و کارخانه به منظور بهبود شرایط 
محیط زیســتی منطقه )تاالب( میقان، با همکاری 
گروه محیط زیســت دانشگاه اراک در حال اجراء 
می باشــد. مدیر مجتمع تولیدی شــرکت معدنی 
امالح ایران واحد اراک در ادامه ســخنان خود به 
تهیه برنامه ارتقای زیســت محیطی تاالب میقان 
با همکاری شــرکت سامان آب سرزمین پرداخت 
و گفت: با همکاری گروه محیط زیســت دانشگاه 
اراک، برنامه ارتقاء زیســت محیطی تاالب فصلی 
میقان و ارائه طرح مطالعاتی سنجش میزان آلودگی
Artemia   )آرتمیا( به فلزات ســنگین ناشی از 
فاضالب ورودی تاالب میقــان صورت پذیرفته 
است. وی ادامه داد: بررسی امکان سنجی استفاده از 
فلوکوالنت شرکت های دانش بنیان داخلی به منظور 
بومی سازی مواد اولیه از تولیدات داخل با مشارکت 
شرکت شــتاب دهنده صدر فردا، از دیگر اقدامات 
واحد تحقیق توسعه شــرکت معدنی امالح ایران 
است.  مدیر مجتمع تولیدی شرکت معدنی امالح 
ایران واحد اراک در خصوص اخذ گواهینامه های 
ملی و بین المللی، سخنان خود را اینگونه برشمرد 
و گفـــت: ایـن شـرکت بـــا اسـتـقرار سیسـتم 
مدیریت یکـپارچهIMS  ، دارای گواهـینامـه های

ISO14001:2015,ISO9001:2015
ISO22000:2018T,ISO45001:2018

 ACS  از شرکت HACCP و ISO21500:2012
انگلستان می باشد. همچنین دارای گواهینامه تأئید 
صالحیت آزمایشــگاه در سطح کشــور در زمینه 
آزمایشات مختلف نمک و سولفات سدیم از طرف 

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.

یکی از اقدامات واحد تحقیق و توسعه شرکت معدنی امالح ایران، بررسی امکان سنجی استفاده از 
فلوکوالنت شرکت های دانش بنیان داخلی به منظور بومی سازی مواد اولیه از تولیدات داخل

شرکت تولیدی و صنعتی سیم نور یزدان دارنده 
واحدR & D  می باشد که این واحد توانسته مجموعه 
تولیدی و صنعتی ســیم نور یزدان را به جایگاه برتری 
ارتقاء دهد و در سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
به عنوان واحد نمونه اســتان مرکــزی انتخاب گردد. 
بر همین اســاس، خبرنگار ما بــا جناب آقای مهندس 
احمدرضا رضا آبادی مدیرعامل شــرکت تولیدی و 
صنعتی ســیم نور یزدان، عضو سندیکای صنعت برق 
ایران، عضو انجمن تحقیق و توســعه استان مرکزی و 
صنعتگر برجسته شهرســتان اراک، گفتگویی ترتیب 
داده اســت که در ادامه از نظرتان می گذرد: مهندس 
احمدرضا رضــا آبادی مدیرعامل شــرکت تولیدی 
و صنعتی ســیم نور یزدان در گفتگوی اختصاصی با 
خبرنگار صبح امید با اشاره به سوابق کاری خود، اظهار 
داشت: اینجانب متولد ســال 1351 شهرستان اراک، 
دارای مدرک لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد 
مازندران و فارغ التحصیل سال 1379 می باشم. با توجه 
به تخصصی که در زمینه تولید سیم های هوایی، فیبرهای 
نوری و سیم های پُرظرفیت داشتم، به اتفاق جناب آقای 
مهندس رضایی پرچمدار این صنعت وارد فاز مطالعاتی 
)تحقیق و توسعه( شدیم و به اتفاق تیم خالق و مبتکر، 
حدود 3 ســال در این صنعت، تحقیقــات و پژوهش 
کردیم و تصمیم گرفتیم وارد حوزه تولید شــویم. در 
نتیجه در سال 1387 شــرکت تولیدی و صنعتی سیم 
نور یزدان را با هدف تولید ملی و کارآفرینی به شماره 
8439 )ســهامی خاص( ثبت و تأســیس کردیم و در 
شهریور ماه سال 1388 مجموعه تولیدی به بهره برداری 
رســید. مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی سیم نور 
یزدان مســاحت واحد تولیدی خویــش را اعالم کرد 
و بیان داشــت: در ابتدای راه اندازی واحد تولیدی در 
مساحت بسیار اندک، شروع کردیم و به تدریج توسعه 
دادیم؛ به طوری که در شهرک صنعتی خیرآباد، زمینی 
به مســاحت ۲ هزار متر مربع و داشتن سوله صنعتی به 
مساحت 900 متر مربع، با تجهیز ۲ دستگاه، بستر فراهم 
شد و اقدام به تولید کردیم و به تدریج با رونق کسب 
و کار و حضور در بازار بزرگ صنعت برق توانســتیم 
مجموعه را رو به توســعه و پیشــرفت هدایت کنیم و 
دســتگاه ها و تجهیــزات به روز در خــط تولید اضافه 
نمائیم، اکنون مساحت کل کارخانه را می  توان حدود 
یــک و نیم هکتار اعالم کرد.  مدیرعامل واحد نمونه 
تحقیق و توسعه استان مرکزی در سال 1400 در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اذعان بر اینکه تکنولوژی 
تولید سیم های فوالدی با روکش آلومینیوم در شرکت 
ســیم نور یزدان نصب و راه اندازی شده است، گفت: 
برای اینکه بتوانیم نیازهای صنعت برق کشور را تأمین 
نمائیم، عزم خود را جزم کردیم و در انتقال تکنولوژی 
گام برداشتیم و در سال ۲0۲0 ماشین آالت مدرن این 
صنعت با آخرین تکنولــوژی روز دنیا را از چین وارد 
کردیم و در سال ۲0۲1 نصب و راه اندازی شد، اکنون 
شــرکت ســیم نور یزدان صاحب دومین خط تولید

Aluminum clad steel در ایران اســت و با این 
تکنولوژی اقدام به تولید ســیم های فوالدی با روکش 
آلومینیوم می کنیم که کاربرد آن برای فیبرهای نوری، 
ســیم های پُرظرفیــت ACSR/ AW می باشــد. عضو 

سندیکای صنعت برق ایران در ادامه به ظرفیت تولید 
پرداخت و خاطرنشان ساخت: همزمان با بهره برداری 
شــرکت در ســال 1388 پروانه بهره برداری از سوی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت با ظرفیت تولید ساالنه 
10 هزار تُن صادر شــد و در شــرایط فعلی با ظرفیت 
ساالنه 35 هزار تُن مشغول به تولید هستیم؛ یعنی با تمام 
قدرت پای کار بودیم و ظرفیت تولید را افزایش دادیم. 
در حال حاضر کارکنان شرکت در ۲ شیفت 8 ساعته و 
بعضاً با اضافه کار مشغول به تولید هستند و این قابلیت 
در مجموعه وجود دارد که ۲4 ساعته فعالیت کند؛ اما 
می بایست مواد اولیه به موقع تأمین گردد و بازار رونق 
یابد. یشان در پاسخ به این سؤال که چند نوع محصول 
تولید دارید، ســخنان خود را اینگونــه مطرح کرد و 
ابراز داشــت: ما قادر هســتیم در این واحد حدود 35 
نوع محصول متنوع تولید نمائیم، ولی بنا به ســفارش 
متقاضیان، تولید می کنیم؛ یعنی سفارش محور هستیم و 
محصوالت خاص تولید می کنیم که عموماً در وزارت 
نیرو مصرف می شود و برای دکل های 400، ۲30، 63 
کاربرد دارد. همچنین برای استفاده گارد و فیبر نوری از 
آن استفاده می شود. عضو انجمن تحقیق و توسعه استان 
مرکزی درباره مناقصات اظهار داشت: شرکت تولیدی 
و صنعتی سیم نور یزدان در وندور لیست وزارت نیرو 
قرار دارد و وزارت نیرو مناقصاتی که برگزار می کند، 
ما نیز حضور می یابیم و در صورت برنده مناقصه بودن، 
اقــدام به تأمین نیازهای آنان می کنیــم که معموالً در 
سراسر ایران حضور فیزیکی داریم.  صنعتگر برجسته 
استان مرکزی خطاب به سؤال خبرنگار صبح امید مبنی 
بر اینکه در حوزه صادرات چه اقداماتی انجام داده اید، 
گفت: مبنای تأســیس شــرکت، صادرات محور بوده 
اســت و تا به امروز عالوه بر اینکه نیاز داخل را تأمین 
کرده ایم، در حوزه صادرات گام های خوبی برداشته ایم 
و محصوالت خود را  ۲ پارت به کشــور عراق و یک 
پارت به کشور افغانستان، صادر نموده ایم و فضا برای 
انجام کار، چه در داخل و چه در خارج، فراهم است و 
مصمم به تشکیل تیم تخصصی و خبره هستیم تا بتوانیم 
جوابگوی بازارهای داخلی و خارجی باشیم. وی اذعان 
کرد: شرکت تولیدی و صنعتی سیم نور یزدان نخستین 

واحد تولیدکننده ســیم های لُخت هوایی در اســتان 
مرکزی و پنجمین واحد تولیدکننده این محصول در 
کشور است که می تواند در صنعت برق پیشتاز باشد؛ 
منتها نیازمند حمایت های مادی و معنوی دولت است. 
چنانچه مقامات ارشد استانی و کشوری، نوآوری در 
بازارهای داخلی و خارجی ایجاد کنند، قطعاً سیم نور 
یزدان می تواند در این حوزه خوش بدرخشد. مهندس 
رضــا آبــادی ادامه داد: خدا را شــاکریم بــا تالش و 
کوشش متخصصین و با همکاری مسئولین وزارت نیرو 
و وزارت صمت و فراهم شدن تکنولوژی روز دنیا، این 
توفیق برای شرکت محقق شده تا نسبت به تولید انواع 
سیم های فوالدی و آلومینیومی، از جمله سیم محافظ 
حاوی فیبر نوری )OPGW(، سیم های آلومینیومی با  
مغزی فوالدی، ســیم های تمام آلومینیومی، سیم های 
آلومینیومی آلیاژی، ســیم های آلومینیومی پُرظرفیت 
و انواع ســیم های فوالدی بافته شــده دیگر اقالم گام 
برداریم و تائیدیه و صالحیت تولید محصوالت فوق 
را از وزارت صمت دریافت نمائیم و نســبت به تایپ 
تست آزمایشگاه های معتبر بین المللی و پژوهشگاه نیرو 
اقدام کنیم.  پیشکســوت استان مرکزی تصریح کرد: 
این شرکت کیفیت را در رأس امور قرار داده و مفتخر 
اســت با استقرار نظام کیفیتی مدیریت کیفیت جامع، 
گام بلندی در راستای بهبود مستمر فرآیندهای داخلی 
و خارجی بردارد. از این رو، استقرار مدیریت ارتباط با 
مشــتری از دیگر اقدامات شرکت می باشد تا از طریق 
آن بتوانــد نقش به ســزایی در خدمات پس از فروش 
داشــته باشــد. وی با تأکید بر اینکه گــروه تولیدی و 
صنعتی سیم نور یزدان بیش از 10 سال توانسته میلیون ها 
متر انواع سیم مرغوب را تولید و به مشتریان دائمی خود 
در حوزه های مختلف تحویل دهد، گفت: در این یک 
دهه، درصدد اخذ گواهینامه هــای بین المللی از اروپا 

بودیم و موفق به دریافت گواهینامه های 
,ISO14001:2004,ISO9001:2008

OHSAS18001:2007 و IMS شــدیم و دارنده 
استاندارد BS مورد تأیید وزارت نیرو هستیم. مدیرعامل 
واحد نمونه تحقیق و توســعه اســتان مرکزی در سال 
1400 درباره بازدید مسئولین گفت: جناب آقای دکتر 

آصفری نماینده مردم شهرستان های اراک، خنداب و 
کمیجان در مجلس شورای اسالمی، معاون استاندار، 
مسئولین وزارت نیرو، مدیران عامل شرکت های برق 
منطقه ای و جناب آقای اکبری در این کارخانه حضور 
یافتند و از نزدیک شــاهد ظرفیت های منحصر به فرد 
شــدند و ما را از رهنمودهای خود بهره مند ســاختند.  
ایشــان در خصوص مشکالت پیش رو اظهار داشتند: 
عمده ترین دغدغه این صنعت من جمله شرکت سیم 
نور یزدان، تأمین متریال اســت؛ چرا که تارهای مورد 
مصــرف فیبر نوری از خارج وارد می شــود؛ یعنی ۲0 
درصد مواد وارداتی است که برای گرفتن ارز و تبدیل 
آن در مضیقه هســتیم. ضمن آنکه نوســان نرخ ارز و 
همچنین بی ثباتی قیمت ها بســیار آزاردهنده می باشد 
که نمی توانیم برای تولید، برنامه ریزی درســت داشته 
باشــیم. هنگامی که نرخ ارز پایین و باال می شود، نرخ 
مواد اولیه نیز تغییر می کند. اگرچه مواد اولیه مصرفی 
شرکت را خودمان مستقیماً وارد می کنیم، ولی می طلبد 
مقامــات دولتی در تثبیت نرخ ارز و تبدیل کردن آن، 
تدابیری بیندیشند تا تولیدکننده بدون مشکل، روند کار 
خود را ادامه دهد. سکاندار شرکت تولیدی و صنعتی 
ســیم نور یزدان درباره مشــکالت گمرکی گفت: به 
نظر می رســد در بخش گمــرک دغدغه هایی وجود 
دارد که می بایست توســط دست اندرکاران گمرک 
برطرف گردد. به عنوان مثال، محصولی که همیشــه 
وارد می نمائیم می بایست تســت، آزمایش و ارزیابی 
شود. هنگامی که کارشناسان گمرک جابجا می شوند 
و صالحیت محصول وارداتی همیشگی را محرز کنند، 
در یک پروسه زمان بَر قرار می گیرد که باید بازنگری 
شــود و اختاللی در حین کار به وجود نیاید. مهندس 
احمدرضا رضا آبادی، نبود نیروی انســانی متخصص 
را یکی دیگر از معضالت صنایع برشمرد و خاطرنشان 
ساخت: شــرکت ســیم نور یزدان به طور مستقیم در 
کارخانه و دفتر مرکزی تهران، زمینه اشتغال پایدار را 
برای 65 نفر زیر چتر بیمه تأمین اجتماعی، فراهم کرده 
است که از این تعداد 45 نفر در محل تولید و ۲0 نفر در 
دفتر تهران مشغول به کار هستند. هنگامی که مواد اولیه 
مورد نیاز برای تولید، فراهم نشود و خط تولید متوقف 

شود، ما نمی توانیم شرکت را تعطیل نمائیم؛ چون که 
پرسنل دائمی جذب کرده ایم و پایان هر ماه حقوق و 
دســتمزد می خواهند. در نتیجه، دولت نقش پر رنگی 
در فعال ســازی واحدهای تولیدی دارد. به طوری که 
مواد اولیه مورد نیاز این واحدها در کمترین زمان و با 
نازل ترین قیمت تأمین شود. اگر این بستر فراهم نگردد، 
خط تولید تعطیل و پرســنل بیکار می شوند و کارفرما 
چگونه می تواند حقوق، دســتمزد و... که ثابت است، 
پرداخت کند. چه بســا اینکه امروزه بیشتر واحدهای 
صنعتــی در جذب نیروی انســانی متخصص دغدغه 
دارند و افــرادی که جذب کار می شــوند، تجربه ای 
ندارنــد و تا آموزش هــای الزم را فرابگیرند و به یک 
نیروی ماهر تبدیل شوند، زمان را از دست می دهیم و 
از تولید انبوه باز می مانیم. عضو سندیکای صنعت برق 
ایران، موضوع مفاصا حساب و ضمانت نامه ها را یکی 
دیگر از چالش های تولید عنوان کرد و بیان داشــت: 
اخیراً در شرکت برق منطقه ای قانونی ابالغ شده که از 
سازمان تأمین اجتماعی مفاصا حساب اجباری دریافت 
نمائیم که قبالً این چنین نبوده؛ به نظر می رســد دولت 
با کمبود بودجه مواجه شــده و به دنبال راهکار برای 
تأمین بودجه می باشــد. به عنوان مثال تأمین اجتماعی 
بابت راننده و بارنامه هر دســتگاه تریلی دو مرحله )7 
درصــد( از ما وجه دریافــت می نماید. همینطور اداره 
مالیات نیز آنچه در تــوان دارد، از تولیدکننده مطالبه 
می کند و ما صنعتگران با هزاران مشکالت و دغدغه، با 
هدف شکوفایی اقتصاد در سنگر تولید مبارزه می کنیم 
و ســعی می نمائیم روی پای خود بایستیم که متأسفانه 
کارشناسان اداره مالیات و بیمه به راحتی مبالغ سنگینی 
برای ما در نظر می گیرند که حتماً باید بپردازیم و آن ها 
هیچ کاری با درآمدهای شرکت ندارند که ما تولید و 
فروش داریم یا نه. مطالبات خود را به موقع می گیریم 
یا خیر.   ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون از 
تسهیالت بانکی استفاده کردید یا خیر، سخنان خود را 
اینگونه مطرح کرد و افزود: عمده مراودات بانکی ما 
با بانک های صادرات و تجارت است و از بانک های 
عامل تســهیالت 18 درصــد دریافــت کرده ایم که 
اینگونه بهره ها در تولید، توجیه پذیر نیست. تولیدکننده 
تسهیالت کم بهره، با تنفس و چشمگیر نیاز دارد.  عضو 
انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی استراتژی واحد 
R & D شــرکت را تشریح کرد و افزود: ما از ابتدای 
شــروع به فعالیت، با کار تحقیقاتی به تولید رســیدیم 
و در حیــن تولید نیز همواره با تحقیق و توســعه رو به 
پیشــرفت حرکت کردیم و به دنبال تحقیق و توسعه 
به تکنلوژی رور دنیا رســیدیم و این تحقیق و توسعه 
بود که به محصــوالت جدید روی آوردیم و همگام 
با اروپا به تولید سیم های فوالدی با روکش آلومینیوم 
می پردازیم و این تکنولوژی را به وزارت نیرو معرفی 
کردیم و مــورد اســتقبال وزارت مربوطه قرار گرفته 
اســت. از ســوی دیگر، واحد تحقیق و توســعه این 

شرکت توانسته در بهینه سازی مصرف انرژی قدم های 
خوبی بردارد و مهمترین کاری که توانســته ایم انجام 
دهیم، پیک مصرف برق را کاهش دادیم. پیشکسوت 
صنعت استان مرکزی در خصوص واحد آزمایشگاهی 
شــرکت گفت: ما برای اینکه بتوانیم در بازار رقابت، 
حرفی برای گفتن داشته باشیم، ابتدا مجموعه خود را 
آنالیــز کردیم تا مرغوبیــت کاال افزایش یابد و مورد 
پسند بازارهای داخلی و خارجی باشد، به همین منظور، 
با هزینه بسیار سنگین، واحد آزمایشگاهی شرکت را 
ایجاد کردیم و با تجهیز دستگاه های مورد نیاز ابتدا مواد 
اولیه قبل از آنکه تخلیه شــود، در آزمایشگاه تست و 
آنالیز می گرد و بعد از تأیید مســئول فنی آزمایشگاه، 
مــواد اولیه تخلیه و در خط تولید مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. هنگامــی که محصول تولید می شــود، 10 
درصــد نمونــه اولیه آن کاال در آزمایشــگاه تســت 
می گردد و پس از تأییدیه به تولید انبوه می رسد و بعد 
از تولید نهایی برای هر کاال، شناسنامه صادر می شود 
و مشــخصات فنــی آن محصول در شناســنامه درج 
می گردد. هنگامــی که وزارت نیرو درخواســت بار 
می کند، مشــاور وزارت نیرو مستقر در برق منطقه ای 
برای نمونه برداری و تســت وارد شــرکت می شود و 
تمامی سیم های تولید شــده را تست می نماید، سپس 
بــا اخذ مجوزهای الزم، بارگیــری صورت می گیرد. 
مهندس رضا آبادی در ادامه خطاب به سؤال خبرنگار 
ما مبنی بر اینکه چند سال به عنوان واحد نمونه انتخاب 
می شوید، اذعان داشت: شرکت سیم نور یزدان در این 
1۲ سال فقط به دنبال تولید و کارآفرینی بوده است و 
هیچگاه نخواسته در فراخوان ها شرکت کند و عنوان 
برتری را به خود اختصاص دهد. امسال نیز بنا به تقاضا 
در فراخوان انجمن تحقیق و توســعه اســتان مرکزی 
شرکت کردیم و بحمداهلل توانمندی های واحد تحقیق 
و توســعه سیم نور یزدان، مورد تأیید کارشناسان قرار 
گرفــت و برای اولین بار به عنوان واحد نمونه تحقیق 
و توســعه اســتان مرکزی معرفی شــدیم. امیدواریم 
قابلیت های فوق العاده منحصر به فرد ســیم نور یزدان 
در همه ارکان خصوصی و دولتی دیده شود. وی رمز 
موفقیت خود را بیان کرد و ابراز داشت: سعی کردیم 
در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید 
ملی و جهش تولید، صادقانه به کشور خدمت کنیم و 
محصول خاص و بسیار مرغوب تحویل صنعت برق 
دهیم. مــا هرچقدر در این زمینه تالش کنیم، بیشــتر 
شــناخته می شــویم. به یاد دارم که در روزهای آغاز 
به کار، هیچکس ســیم نور یزدان را نمی شناخت، به 
فضل الهی امروزه سیم نور یزدان در ایران به یک برند 
خوشــنام تبدیل شده است و به عنوان یکی از بهترین 
شرکت های مطرح تولیدکننده ســیم های فوالدی با 
روکش آلومینیوم کشــور شناخته می شــود. وی در 
خاتمه از زحمات بی شائبه مسئولین دلسوز نظام مقدس 
جمهوری اســالمی علی الخصوص مســئولین استان 
مرکزی من جمله جناب آقای دکتر آصفری نماینده 
مردم در مجلس شورای اسالمی تقدیر و تشکر کرد و 
گفت: ایشان به یاری شرکت سیم نور یزدان پرداختند 
و با پیگیری ها و حمایت های مستمر ایشان توانستیم به 

اهداف شرکت دست یابیم.

مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی سیم نور یزدان مستقر در شهرک صنعتی خیرآباد اراک، خبر داد:
شرکت سیم نور یزدان صاحب دومین خط تولید Aluminum clad steel در ایران

کسب عنوان واحد نمونه تحقیق و توسعه شرکت سیم نور یزدان در میان واحدهای صنعتی و معدنی استان مرکزی در سال 1400

ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(
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پنجشنبه  12 اسفند ماه  1400 گزارش

شرکت تعاونی تصویران طب پرورش محالت
بزرگترین، مجهزترین، کامل ترین و اصلی ترین

تولید کننده ماسک در ایران و خاورمیانه

نشانی کارخانه: استان مرکزی، 
شهرستان محالت، شهرک صنعتی ارقده 

تلفن: 086-43233419
دفترمرکزی:

شهرستان محالت خیابان آیت اهلل 
مقدسی، ساختمان انصار، طبقه اول، 

واحد2
تلفکس: 086-43256431

 همراه: 0919-729-6400
 سایت:

www.panammask.ir
اینستاگرام:

 instagram.com/panam.mask
دکتر رحمان پرورش، مدیرعامل

شرکت تعاونی تصویران طب پرورش محالت یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان ماسک های سه الیه، N95 و N99 در ایران و خاورمیانه 
است که نه تنها تولید خود را وارد بازار داخلی می کند بلکه بخش زیادی از تولیدات مازاد شرکت را به خارج از کشور صادر می نماید.

کیفیت ماسک های بهداشتی شرکت تعاونی تصویران طب پرورش تاکنون رضایت مشتریان را جلب نموده است.
با اطمینانی که در این زمینه وجود دارد تصویران طب پرورش کیفیت را برای تمامی محصوالت خود تضمین می نماید.

پشت هر ماسکی »قلبی« نهفته است

شرکت سیما کابل رسانا یکی از واحدهای صنعتی 
خوشــنام استان مرکزی اســت که در شهرک صنعتی 
شماره 3 اراک )خیرآباد( مســتقر می باشد. این واحد، 
تولیدکننده حدود 900 مدل انواع سیم و کابل است که 
در صنایع مختلف مورد اســتفاده قرار می گیرد. اعضاء 
هیئت مدیره این شرکت، آقایان بهروز باقری نیا با سمت 
رئیــس هیئت مدیره، ســهام حســین آبادی بــه عنوان 
مدیرعامل و ســرکار خانم مهندس رکسانا اطمینان به 
عنــوان نائب رئیس هیئت مدیره ایفــاء نقش می کنند. 
خبرنگار هفته نامه سراســری صبح امید با رئیس هیئت 
مدیره این مجموعه گفتگویی ترتیب داده است که در 
ادامه از نظرتان می گذرد. رئیس هیئت مدیره شــرکت 
سیما کابل رسانا به تاریخچه تأسیس این واحد پرداخت 
و افزود: شرکت سیما کابل رسانا در سال 1385 به همت 
مرحوم نعمت اهلل باقری نیا در اراک که زادگاه ایشان بود، 
پایه گذاری شــد تا بتواند در ترقی کشــور و تأمین نیاز 
صنایع، کشــور را بی نیاز ســازد که بحمداهلل ایشــان با 
پایه گذاری شرکت سیما کابل رسانا نام نیکی از خود به 
جا گذاشتند؛ روحش شــاد و یادش گرامی باد. بهروز 
باقری نیا به بیوگرافی خود اشاره کرد و گفت: اینجانب 
متولد چهاردهم فروردین ماه سال 1348 استان تهران و 
فارغ التحصیل روانشناسی از دانشگاه رودهن سال 1371 
می باشم. فعالیت کســب و کار خود را ابتدا از قطعات 
الکترونیک آغاز کردم و به تدریج وارد بخش بازرگانی 
قطعات الکترونیــک، بُردهای الکترونیک، تجهیزات، 
ماشین آالت خط تولید و مونتاژ و... شدم و سال ها در این 
زمینه ایفاء نقش کردم و با کسب تجارب ارزنده، روش 
کار خــود را تغییر داده و به اتفاق پــدر بزرگوارم وارد 
بخش تولید شدیم تا بتوانیم نیاز داخل را تأمین و به سهم 
خود اشــتغال به وجود آوریم که دستاورد آن ایجاد دو 
واحد صنعتی اعم از صنعت مبلمان و صنعت سیم و کابل 
بوده است.  وی تصریح کرد: شرکت آریا مدرن کارن 
در حوزه تولید مبل و شرکت سیما کابل رسانا در حوزه 
تولید انواع ســیم و کابل در سال 1385 در اراک ثبت و 
تأسیس شدند و هر دو واحد صنعتی در شهرک صنعتی 
خیرآباد پایه گذاری گردیدند، اما به خاطر حجم سنگین 
کار، در سال 94 صنعت مبلمان را متوقف کردیم و برای 
توسعه شرکت سیما کابل رسانا متمرکز شدیم و توانستیم 
این صنعت را متحول سازیم. اکنون مصممیم شرکت 
آریــا مدرن کارن که یکــی از برندهای مطرح صنعت 
مبلمان کشور است را مجدداً احیاء نمائیم؛ چرا که تمامی 
ماشــین آالت خریداری شــده در مجموعه، موجود و 
بسترهای الزم این صنعت در مجاورت کارخانه فراهم 
است و انشاء اهلل در سال 1401 عملیات اجرائی آن را آغاز 
خواهد شد. با راه اندازی این مجموعه به طور مستقیم 70 
نفر جذب کار می شوند. باقری نیا مساحت کارخانه را 
بیان کرد و افزود: شرکت سیما کابل رسانا در زمینی به 
مســاحت 10 هزار متر مربع پایه گذاری شده و دارای 5 
هزار متر مربع سوله صنعتی می باشد. پروانه بهره برداری 
این واحد در سال 1385 از سوی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان مرکزی صادر شده است. در حال حاضر 
در این واحد حدود 800 الی 900 مدل انواع سیم و کابل 
تولید می شــود و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار 
می گیــرد. محصوالت ایــن شــرکت دارای تأئیدیه از 
شرکت توانیر، شرکت مخابرات ایران و شرکت توزیع 

نیروی برق اســتان مرکزی می باشــد و اســتانداردهای 
اجباری محصوالت را از سازمان ملی استاندارد ایران اخذ 
کرده ایم و همچنین آزمایشگاه مجهز برای تست تولیدات 
دایــر کرده ایم که تمام مــواد اولیــه و محصوالت در 
آزمایشگاه کارخانه تست می شود و پس از تأئید مسئول 
فنی به بازار عرضه می گردد. صنعتگر برجســته اســتان 
مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به اخذ دیگر 
گواهینامه ها پرداخت و یادآور شــد: با استقرار سیستم 
 ,ISO9001:2015 بین المللــی  گواهینامه هــای 
ISO10002:2004و  ,ISO10004:2012
تأئیدیه های مراکز ذی صالح، مسیر شرکت به سمت و 
ســویی هدایت شده که بحمداهلل مشــکلی در تولید و 
فروش نداریم و با تمام ظرفیت در حال تولید هستیم، اما 
صنعت کشور به خاطر نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت 
مواد اولیه، دچار یکســری مشــکالت عدیده است که 
می توان با ســاز و کار بسیار ســاده، مسیر رشد را فراهم 
ساخت. اگر دولت نگاه ویژه ای به حمایت از تولید داخل 
داشــته باشــد، قطعاً تولید می تواند بخــش اعظمی از 
مشکالت جامعه را حل و فصل کند. رئیس هیئت مدیره 
شرکت سیما کابل رسانا در پاسخ به سؤال خبرنگار صبح 

امید مبنی بر اینکه در این واحد صنعتی چند خط تولید 
تجهیز شده است، اذعان کرد: تمام هم و غم ما استفاده از 
ظرفیت های کامل مجموعه بوده اســت و سعی کردیم 
ماشــین آالت این صنعت را در مجموعه داشــته باشیم. 
بخشی از ماشین آالت خطوط تولید، وارداتی و بخشی نیز 
تولیــد داخل هســتند. اگر از نقطه صفــر کارخانه تا به 
قسمت های مونتاژ، بسته بندی و انتقال کاال گذر کنی به 
وضوح پیداست که روزانه بیش از 50 مدل انواع سیم و 
کابل در این واحد تولید می شــود و اگر بخواهیم آمار 
کلی ارائه دهیم حدود 800 الی 900 مدل محصول تولید 
داریم؛ به طوری که مفتول 8 میلی متر خریداری می کنیم 
و آن را به رشته سیم های نازک تا 0.11 تبدیل می نمائیم. 
وی در ادامه تولیدات شــرکت را مطرح کرد و گفت: 
شــرکت سیما کابل رسانا تولیدکننده سیم و کابل برق 
طبق استاندارد با تأئیدیه شرکت توانیر، کابل های کنترل 
شــیلد و فرمان، کابل های شــیلد قلع اندود با استاندارد 
AWG و  ، سیم های تک رشته قلع اندود 30, 28, 26, 
AWG,24,22,20,18,16 ، کابل هــای ابــزار دقیق 
طبــق اســتانداردهای BS و IEC ، کابل های مخابراتی 
هوایی ســاده، دوبل هوایی مهاردار و ســیم های رانژه با 

تأئیدیه شرکت مخابرات، کابل های کامپیوتری و انتقال 
 ,RG11 .RG213 دیتا، کابل های کواکسیال شــامل
 UTP, کابل هــای شــبکه ، RG6 ,RG58 ,RG59
 ,4.2C2V کابل های آنتن ، Cat6 ,FTP,SFTP, Cat5
2.5C2V ,3C2V ، کابل های دوربین های مدار بســته 
Mini4c. Mini2c  و کابل های خاص طبق سفارش 
مشتری می باشد که این محصوالت در صنایع مختلف و 
صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.  باقری نیا که 
یکی از تولیدکنندگان مطرح استان مرکزی می باشد، در 
خصوص عقد قرارداد با مصرف کنندگان اذعان کرد: 
نگاه ما در این صنعت به گونه ای بوده تا هر آنچه صنعت 
نیاز داشته باشد را تولید و در اختیار متقاضیان قرار دهیم و 
بحمداهلل قراردادهای قابل قبولی با کارخانجات منعقد 
نموده ایم و بر اساس نیاز بازار تولید می کنیم که بعضاً به 
صــورت پروژه محور و بعضاً به صورت سفارشــی در 
اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. نکته قابل توجه 
اینکه شرکت سیما کابل رسانا با هدف صادرات محور 
تشــکیل شــده و قابلیت آن را دارد عالوه بر تأمین نیاز 
داخل، مازاد تولید را صادر نماید و در مقطعی نیز به کشور 
عراق صادرات داشته ایم که متأسفانه به خاطر مشکالت 

نتوانستیم صادرات را ادامه دهیم. بنابراین شرکت سیما 
کابل رسانا به طور مستقیم صادرات ندارد، اما محصوالت 
توسط واسطه ها صادر می شود و استحقاق آن را داریم 
مستقیم صادر نمائیم. صنعتگر برجسته استان مرکزی در 
خصوص مواد اولیه شــرکت ابراز داشت: محصوالت 
مختلفــی مواد اولیــه کارخانه را تشــکیل می دهند که 
می توان به مفتول ها، مواد پتروشــیمی مانند پلی اتیلن، 
گرانول، انواع فویل ها و... اشاره کرد. رئیس هیئت مدیره 
شرکت سیما کابل رسانا برندسازی محصوالت را عنوان 
کرد و گفت: تمامی محصوالت این شرکت با برند سیما 
کابل رســانا عرضه می شــود.  وی در خصوص بازدید 
مسئولین گفت: سابقه فعالیت شــرکت حدود 15 سال 
اســت. این شــرکت یکی از بزرگترین، مجهزترین و 
کامل ترین واحد صنعتی ســیم و کابل شهرستان اراک 
است و جزو بهترین های ایران به شمار می آید و در تنوع 
تولیدات بی نظیر است و همواره در مسیر ترقی قرار دارد. 
باقری نیا اذعان کرد: واحد تحقیق و توســعه شــرکت 
همواره مصمم به نوآوری و خالقیت بوده و در شرایط 
فعلی اقتصاد کشور به تولید یکسری محصوالت خاص 
روی آوردیم تا بتوانیم با تولید این نوع محصوالت، سبد 

کاملی از ســیم و کابل را تحویل بازار دهیم. از این رو 
تولید انواع کابل و دوشــاخه های استاندارد با استفاده از 
مواد اولیــه مرغوب به مجموعه تولیــدات قبلی اضافه 
کرده ایم که این محصوالت در انواع لوازم خانگی، لوازم 
پزشــکی، کامپیوتر، محافظ الکتریکی، پریز و... مورد 
استفاده قرار می گیرد. به همین منظور در یک سال گذشته 
یکی از ســالن ها را تجهیز کردیــم و تمامی مجوزها و 
اســتانداردهای الزم را اخذ کرده ایم. ایشــان در بخش 
دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال خبرنگار صبح 
امید که با چند درصد ظرفیت مشــغول به تولید هستید، 
گفتند: شرایط اقتصادی جامعه اجازه نمی دهد با ظرفیت 
باال به تولید بپردازیــم و هر آنچه در توان داریم به طبق 
اخالص گذاشــته ایم و خودمان از روند تولید رضایت 
داریم؛ اما اگر بخواهیم رضایت همگان و رضایت جامعه 
را جلب نمائیم، حتماً می بایست افزایش ظرفیت داشته 
باشیم و این بستر در مجموعه فراهم است تا به صورت 
فول به تولید بپردازیم. اما با کمبود نیروی انسانی مواجه 
هســتیم و باید 30 نفر جذب کار کنیم تا ظرفیت تولید 
تکمیل گردد. هم اینک شــرکت ســیما کابل رسانا در 
واحــد تولیدی خود بــرای حدود 1۲0 نفــر و در دفتر 
مرکزی تهران برای حدود ۲0 نفر شغل پایدار به وجود 
آورده و همچنان درصدد جذب نیروی انسانی می باشد. 
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک  
در خصوص اخذ تسهیالت بانکی گفت: ما یک مقطع از 
بانک ملی تســهیالت دریافت کردیم و بعــد از آن از 
گرفتن هرگونه تســهیالت خودداری نمودیم و ســعی 
کردیم از درآمدهای حاصل از شرکت، مجموعه را اداره 
نمائیم؛ گرچه با مشــکالت نقدینگی دست و پنجه نرم 
می کنیم؛ اما حاضر به دریافت وام بانکی نیستیم. تنها توقع 
ما ثبات اقتصادی و امنیت ســرمایه گذاری اســت. وی 
توسعه صنعتی استان مرکزی را اینگونه ارزیابی کرد و 
ابراز داشــت: اســتان مرکزی یکی از استان های پیشرو 
صنعت کشور است و توانمندی های بسیاری در استان 
نهفته اســت و می تواند ثروت آفرین باشد. جناب آقای 
بهروز باقری نیا رئیس هیئت مدیره شرکت سیما کابل 
رسانا رمز موفقیت مجموعه خود را اینگونه بیان کرد و 
گفــت: زمانی که پدر بزرگــوارم در قید حیات بودند، 
روزانه به طور مرتب مسیر تهران - اراک را طی می کردند 
و در محــل کارخانه حضور می یافتند تا تولید به معنای 
واقعی شــکل بگیرد تا محصول مرغوب و استاندارد به 
بازار عرضه گردد. ایشان همیشه تالش می کردند شرکت 
در مســیر رشــد قرار بگیرد تا تعدادی از جوانان منطقه 
جذب کار شوند و مشکالت اجتماعی کاهش یابد. بنده 
نیز با تأسی از تجربیات ایشان، مرتب مسیر تهران – اراک 
را طی می کنم و بدون هیچ چشم داشتی از دولت درصدد 
توسعه شرکت های آریامدرن کارن و سیما کابل رسانا 
هستم. به لطف خدا، حمایت خانواده و پشتیبانی پرسنل 
شرکت، مسیر پر پیچ و خم را طی می کنیم و انشاء اهلل به 
موفقیت های چشمگیری دست خواهیم یافت. امیدواریم 
قابلیت های فوق العاده منحصر به فرد سیما کابل رسانا در 
دستگاه های دولتی استان دیده شــود. وی در خاتمه از 
زحمات بی بدیل پدر، مادر، همســر و پرسنل خدوم و 
زحمتکش شــرکت و همچنین مســئولینی که حامی 
تولیدکنندگان و کارآفرینان هستند، صمیمانه تقدیر و 

تشکر کرد.

رئیس هیئت مدیره شرکت سیما کابل رسانا در گفتگو با صبح امید مطرح کرد:

ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری، تنها توقع تولیدکنندگان
شرکت سیما کابل رسانا تولیدکننده حدود 900 مدل انواع سیم و کابل مورد استفاده در صنایع مختلف

شرکت آریا مدرن کارن تولیدکننده انواع 
مبلمان در سال 1401 احیاء می شود
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ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(
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اقتصاد مقاومتی مفهومی اقتصادی است که رشد و 
توسعه کشور در تمامی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
و... را شامل می شود که مقصود از اجراء آن ایجاد امنیت، 
ثبات اقتصادی و عدم تزلزل در برابر شوک های داخلی و 
خارجی می باشــد. لذا اقتصاد مقاومتی در ســایه توسعه 
کارآفرینی، مشــارکت حداکثری آحــاد جامعه، بهبود 
فضای کسب و کار، افزایش تولیدات داخلی و مدیریت 
مصرف، ارتقاء آموزش و خصوصاً مهارت منابع انسانی، 
تحقق می یابد. به همین منظور برخی از شرکت های داخلی 
توانسته اند در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نقش خود را به 
خوبی ایفاء کنند. شــرکت برین ساز با مدیریت مدبرانه 
آقای مهندس فرشید شاه محمدی از جمله واحدهای موفق 
استان مرکزی است که در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی 
توانسته رو به جلو و پیشرفت، مسیر تولید و کارآفرینی را به 
خوبی طی کند و به موفقیت های چشمگیری دست یابد. 
آقای مهندس فرشید شــاه محمدی از جمله صنعتگران 
قدیمی شهرســتان اراک و از مؤسسان انجمن تخصصی 
همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی است که حدود 4 
دهه در سنگر تولید ایفاء نقش می کند. ایشان عضو شورای 
پژوهــش و مطالعات اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی استان مرکزی، عضو کمیسیون آموزش، ارتباط 
صنعــت و دانشــگاه اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی اراک )آدوص(، عضــو انجمن پیشــگامان 
صنعت اســتان مرکزی، عضو کانون کارآفرینان استان 
مرکزی، عضو انجمن قطعه سازان خودرو استان مرکزی و 
عضو انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالج ایران می باشند. 
در همین راستا خبرنگار هفته نامه سراسری صبح امید با این 
پیشکسوت گفتگویی ترتیب داده است که ماحصل آن را 
تقدیم مخاطبین می کنیم: مهندس فرشــید شاه محمدی 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شــرکت برین ساز با نام 
تجاری مُرســا لنت تولیدکننده انواع لنت های دیسکی و 
کفشکی در گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشاره به سوابق 
کاری خود گفت: اینجانب متولد سال 1336 استان تهران، 
فارغ التحصیل رشته مکانیک از دانشگاه علم و صنعت، 
ســال 1359 می باشم. پس از اتمام دانشگاه بالفاصله وارد 
صنایع نظامی شدم و حدود 10 سال در این صنعت خدمت 
کردم. در سال 1367 با پذیرش قطعنامه 598 جنگ ایران و 
عراق پایان یافت و پس از اتمام جنگ تحمیلی، تصمیم 
گرفتم وارد بخش خصوصی شوم؛ چون معتقد بودم بخش 
خصوصی موتور محرک تغییرات اجتماعی و اقتصادی 
است. پیشکسوت صنعت استان مرکزی در پاسخ به این 
ســؤال که کســب و کار خود را از کجا شروع کردید، 
گفت: در ســال 1363 همزمان با خدمت در صنایع دفاع، 

موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع سنگین شدم 
و با پدرم، مرحوم حاج حســین شــاه محمدی در ناحیه 
صنعتی تهران پارس، کارگاه تولیدی راه اندازی کردیم و 
همزمان با خدمت در صنایع دفاع با مدیریت پدرم کارگاه 
را اداره می کردیــم. در ســال 1367 پس از اتمام جنگ، 
نگران بودیم که صدام مجدد به ایران حمله کند و جنگ 
شــروع شــود، اما پس از یک ســال، اتفاقی نیفتاد و من 
استعفایم را به جناب آقای ترکان رئیس صنایع دفاع وقت 
اعالم کردم و پس از یک ساعت گفتگو، ایشان با استعفاء 
بنده موافقت کردند و بعد از آن، تمرکز خود را بر تولید 
گذاشتم که تا به امروز حدود 37 سال می شود. کارآفرین 
برتر اســتان مرکزی علت حضور در صنعت شهرســتان 
اراک را اینگونه بازگو کرد: در دوره مهندس موســوی، 
قانونی ابالغ شد تا سرمایه گذارانی که می خواهند در بخش 
تولید و صنعت سرمایه گذاری کنند، طرح خود را در شعاع 
1۲0 کیلومتری اجراء نمایند. ما با بررســی شهرک های 
صنعتی نزدیک تهران مثل قزوین و قم، شهرستان اراک که 
زادگاه خودمان بود را انتخاب کردیم؛ انتخاب اراک به جا 
و درست بود. به خاطر اینکه اراک پایتخت صنعتی کشور 
است.  ایشان خطاب به سؤال خبرنگار صبح امید مبنی بر 
اینکه شرکت برین ساز ابتدا با چه محصولی تولید را آغاز 
کرد، اذعان داشــت: در ســال 1363 کار تولید را از یک 
کارگاه کوچــک در تهــران شــروع کردیــم، صنعت 
خودروســازی فعــال نبود، امــا کارهای صنعتــی انجام 
می دادیــم. به عنــوان مثال بــرای صنعت چــاپ، قطعه 
می ساختیم و در حین و پس از جنگ تحمیلی، قطعاتی را 
برای صنایع نظامی تولید می کردیم. در سال 1373 ایده های 
طراحی مونتاژ و طراحی مهندســی در وزارتخانه شکل 
گرفت و ما نیز به ســمت طرح های متفکرانه، خالقانه و 
نوآورانه تشویق شدیم و به جای اینکه کارگاه تولیدی را 
عریض و طویل کنیم، با افراد متفکر و خالق ارتباط برقرار 
کردیم و به تدریج در دوره مرحوم نژاد حســینیان وزیر 
وقت صنایع ســنگین، شــرکت های طراحی مهندسی و 
طراحی تولید شکل گرفتند که یکی از آن شرکت ها را 
می توان شرکت سازه گســتر نام بُرد. جناب آقای رفعت 
مدیرعامل این شرکت در سال 1373 یک دستگاه رنو در 
محوطه شرکت گذاشته بود و اعالم کرد، تولیدکنندگان 
بیایند و با هم این خودرو را بسازیم که از همان موقع کار ما 
در صنعت خودرو آغاز شد که این تصمیم یعنی سیاست 
طراحی مونتاژ و طراحی مهندسی نقطه عطفی در صنعت 
خودروسازی بود. عضو شورای پژوهش و مطالعات اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان مرکزی 
تصریح کــرد: جناب آقای رفعت فردی بســیار منظم و 
کارکشته بودند و گام های بســیار خوبی در این صنعت 
برداشتند، بعد از آن بالفاصله شرکت مگاموتور تشکیل شد 
که در حوزه تولید گیربکس و اکسل فعالیت می کرد. ما از 
سازه گســتر رفتیم به مگاموتور و در بخش تولید اکسل 
دست به کار شدیم. ما روی ترمز کارمان را شروع کردیم. 
همانطور که می دانید ترمز یکی از مجموعه های حساس 
خودرو است و توجه به ایمنی بسیار مهم است. آن زمان 
دریافت گواهی استاندارد برای این قطعه بسیار سخت و 
دشوار بود و روشی حاکم بود که بدون داشتن الیسنس 
خارجی نمی توان در این حوزه وارد شد، ولی خوشبختانه 
مگاموتور این فرصت را به ما داد و ما وارد ســاخت ترمز 

شدیم. بحمداهلل کار شروع شد و تا آخر ایستادیم و بدون 
داشتن الیسنس خارجی به این دستاورد رسیدیم و آقای 
رادنیا مدیرعامل وقت مگاموتور به طور مستمر از پروژه 
حمایــت می کردند. از این رو بدون داشــتن الیســنس 
بین المللی خودمان از صفر وارد تولید سیستم ترمز شدیم و 
استانداردها را با کمک مهندسین مگاموتور تدوین کردیم 
و به ســختی توانستیم محصوالت خود را به سایپا عرضه 
کنیم و آن ها بسیار مقاومت می کردند و نگران بودند، از 
این جهت که بدون داشــتن الیســنس خارجی، چگونه 
می توان تولید داخل را پذیرفت؛ زیرا ممکن است در دراز 
مدت عوارض داشــته باشد و خسارت به بار بیاورد و این 
دغدغه قابل قبول بود؛ چون اگر خودرو تصادف می کرد، 
با بحران قضایی روبرو می شــدیم. بعضی کارشناسان آن 
شرکت گفتند که تولید ترمز را رها کنید و قطعات دیگری 
را بسازید که بحران زا نباشد و مسئولیت جانی و کیفری 
نداشته باشــد. عضو آدوص ادامه داد: قبل از آن به یکی 
دیگر از شرکت های خودروسازی مراجعه کرده بودم و در 
همان ابتدا با من مخالفت کردند و صراحتاً گفتند که دارای 
مدرک الیسنس هســتید که حرف از ترمز می زنید؟ در 
جواب گفتم به شما ثابت می کنم که بدون الیسنس هم 
می توان ترمز ساخت. به هر حال در این سال ها با بهره مندی 
از دانش بومی به تکنولوژی، ثروت و توسعه رسیدیم و »ما 
می توانیم« در این صنعت عملی شد. عضو انجمن پیشگامان 
صنعت استان مرکزی خاطرنشان ساخت: در سال 1373 
جناب آقای مهندس رفیعی مدیرعامل وقت و مدیرعامل 
فعلی شرکت هپکو که به تولید ملی بسیار عالقمند بودند، 
از من خواستند گیربکس مورد نیاز این شرکت را تولید 
کنم؛ زیرا شرکت هپکو گیربکس های خود را از شرکت 

ســاکایی ژاپن وارد می نمود، پیشنهاد ایشان را پذیرفتم؛ 
هرچند کاری بسیار سخت، سنگین و طاقت فرسا بود، اما با 
کمک اســتادان دانشکده فنی تهران، مهندسین شرکت 
هپکو و تیم شرکت برین ساز برای نخستین بار در کشور، 
گیربکس مورد نیاز شــرکت هپکو طراحی و تولید شد 
عضو کانون کارآفرینان اســتان مرکزی اذعان داشت: با 
ساخت گیربکس مسئوالن وزارت صنایع عملکرد ما را در 
ساخت گیربکس بررسی کردند و شرکت برین ساز جزو 
۲50 کارآفرین برتر ایران در ســال 1375 معرفی شد که 
توانمندی های این شرکت در کتاب کارآفرینان برتر ایران 
ثبت و منتشــر گردید. عضو انجمن قطعه سازان خودرو 
اســتان مرکزی با بیان اینکــه طی 4 دهه متوالــی فراز و 
نشــیب های متعددی داشتیم، گفت: مؤلفه های متعددی 
ماننــد تصمیمــات سیاســی، اقتصــادی و... در صنعت 
خودروســازی کشور مؤثر است. به همین خاطر صنعت 
خودروســازی کشــور در بحران به ســر می بَرد و بیشتر 

شرکت های تولیدکننده قطعات خودرو که با خودروسازان 
طرف قــرارداد هســتند، در وصول مطالبات با مشــکل 
مواجه اند و متکی شدن به صنعت پُر التهاب خودرو کار 
درستی نیست. ضمناً گاهی رقابت ها، ناسالم است. به همین 
دلیل شرکت برین ســاز در سال 1389 خود را از صنعت 
خودروسازی جدا کرد و به این فکر اُفتاد، کاالیی تولید 
کند که مورد نیاز بازار باشد و تولید لنت را انتخاب کردیم. 
این نقطه عطف از آنجا شروع شد که ما در دوران ساخت 
سیستم ترمز، لنت را خریداری می کردیم و شناخت کاملی 
از این محصول داشتیم. برای ساخت لنت با ُکره ای ها وارد 
مذاکره شدیم که پیشنهاد آن ها برای خط لنت 7 میلیون 
دالر بود که به توافق نرســیدیم. بنابراین کار را با انتخاب 
مشاور ایرانی در ســاخت تجهیزات از تیر ماه سال 1389 
شروع کردیم. عضو انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالج 
ایران اظهــار کرد: بعد از عدم توافق با شــرکت ُکره ای، 
پسران من که فارغ التحصیل رشته مهندسی هستند، پیشنهاد 
کردند تا بدون وابســتگی به خارج، خــط تولید لنت را 
بســازیم و این کار با کمک مشاورین عملی شد. خدا را 
شاکریم که اکنون جایگاه مطلوبی در سطح کشور داریم.  
وی ادامه داد: حدود 75 درصد از ماشین آالت خط تولید 
را خودمــان ســاخته ایم و حدود ۲5 درصــد را از خارج 
خریداری کرده ایم. در شــرایط فعلی هم تیم مهندســی 
شرکت با ایده پردازی تالش می کنند مجموعه رشد کند، 
در همین زمینه قابلیت های مجموعه به نقطه ای رسیده که 
اکثر تجهیزات را خودمان می سازیم. صنعتگر قدیمی استان 
مرکزی در خصوص پروانه بهره برداری گفت: شــرکت 
برین ساز در حوزه تولید انواع لنت های دیسکی و کفشکی 
از ســال 1389رســماً فعالیت خود را آغاز نموده و پروانه 

بهره برداری را از ســازمان صمت استان مرکزی دریافت 
کرده است. پروانه تحقیق و توسعه خود را در سال 1374 
گرفته بودیم و از آن سال به بعد همیشه به دنبال تحقیق و 
توسعه بودیم. اگرچه کار توسعه از طریق تحقیق سخت و 
دشوار است، ولی مایه دوام کسب و کار است. پیشکسوت 
صنعت کشور با بیان اینکه شرکت برین ساز در تولید لنت 
به شکل تخصصی وارد شده است، سخنان خود را اینگونه 
ادامه داد: این شرکت تولیدکننده انواع لنت های دیسکی و 
کفشکی برای خودروهای سواری و کامیون تا 3 تُن است. 
تنوع لنت ها زیاد است، به طوری که هم اینک حدود 40 
نوع لنت برای حدود 135 خودرو تولید و به بازار عرضه 
می شــود و قراردادی هم با  خودروســازها نداریم؛ البته 
همکاری با خودروسازان به لحاظ حجم قراردادها، بسیار 
مفید است؛ ولی برای تأمین سرمایه و نقدینگی، کار با آن ها 
بسیار چالش زا است و برین ساز یک شرکت کوچک، 
تحمل آن چالش ها را ندارد. به خاطر اینکه منتظر ماندن تا 

وصول مطالبات، شرکت را با بحران مالی مواجه می سازد. 
الزم به یادآوری است این شرکت مقطعی با خودروسازی 
سایپا همکاری داشت و سایپا نیز به جای پرداخت نقدی به 
ازاء مطالبات، خودرو به ما تحویل می داد و ما مجبور بودیم 
بــه جای پول نقد، خودرو بگیریم و با قیمت پائین تر و به 
صورت چــک به بازار بفروشــیم که با مشــکل روبرو 
می شــدیم. االن فقط با بازار ارتباط داریم و ما سازندگان 
داخلی نیاز کشور را به طور کامل تأمین می کنیم و تمرکز 
برای نوسازی و توسعه شرکت همچنان ادامه دارد. مهندس 
فرشید شاه محمدی در پاسخ به این سؤال که چند درصد 
بازار را از آن خود کرده اید، ابراز داشت: در یک دهه اخیر 
بسیاری از سرمایه گذاران در تولید لنت وارد شده اند و نیاز 
داخل را تأمین می کنند. از آنجایی که بازار داخل بســیار 
رقابتی اســت، برین ساز فقط توانســته حدود 10 الی 1۲ 
درصد بــازار را از آن خود کنــد و مقطعی نیز تولیدات 
شرکت به کشور عراق صادر شده است و به خاطر ریسک 
باال و عدم بازگشت سرمایه و نابسامانی ارتباطات بین المللی 
و مشــکالتی که برای عراق به وجود آمــد، صادرات را 
متوقف کردیم و فقط به بازار داخل متکی شده ایم، ما به 
صادرات عالقمند هستیم! به شرط آنکه زمینه الزم برای 
صادرات به لحاظ سیاســت گذاری، تعرفه، گمرک و... 
فراهم شود. ضمن آنکه شرکت های فعال در صادرات باید 
خبره و مورد اطمینان شرکت های توانمند باشند. مدیرعامل 
شرکت برین ساز خطاب به سؤال خبرنگار صبح امید که 
این واحد صنعتی چندمین کارخانه تولید لنت در اســتان 
مرکزی است، گفت: در سطح استان ۲ الی 3 واحد تولید 
لنت مشغول به کار هســتند که برخی با تکنولوژی های 
خارجی مجهز شده اند ولی برین ساز با تحقیق و توسعه و 

اســتفاده از دانش بومی به تکنولوژی دســت یافته است. 
رئیس هیئت مدیره شرکت برین ساز با بیان اینکه هم اینک 
با 80 درصد ظرفیت مشغول به تولید هستیم، خاطرنشان 
ساخت: حدود ۲0 درصد ظرفیت تولید برین ساز، خالی 
اســت که منشأ آن به تأمین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، 
بی ثباتی قیمت ها در تأمین متریال برمی گردد که این عوامل 
به تولید صدمه می زند. در این شرایط اقتصادی بعضی از 
خریــداران و یــا مصرف کنندگان نمی تواننــد به موقع، 
چک های خود را پاس کنند و این هم به کاهش ظرفیت 
می انجامد. البته نوسانات در بنگاه داری یک امر ذاتی است.  
وی ادامه داد: مواد اولیه را نقد خریداری می کنیم، اما تولید 
را با چک می فروشــیم و این از توقعات مشتریان است؛ 
چون می گویند قدرت خرید مردم کاهش یافته است. از 
طرف دیگر تولیدکنندگان باید خود را با تورم تطبیق دهند 
و اال بنــگاه زیان ده و تعطیل می شــود. بنگاهی قدرتمند 
می شود که سودده باشد و طرح های توسعه خود را پیاده 

کند و به تغییراتی که در صنعت رخ می دهد، پاسخگو باشد 
و همگام با فن آوری های روز دنیا پیش برود. همگام بودن 
بــا فن آوری روز، نیازمند خرید تکنولوژی یا فرمول های 
جدید است که این مهم نقدینگی منظم نیاز دارد. ایشان 
افزودند: حدود 30 ماده اعم از مواد آلی و معدنی، ورق ها، 
الکترودها، چسب ها، گرافیت و دیگر لوازم، تشکیل دهنده 
لنت هستند که چند قلم آن وارداتی و مابقی از تولیدات 
داخل تأمین می شــود. ما برای اینکــه به لحاظ کیفیت، 
مرغوب ترین کاال را تولید و تحویل بازار دهیم، مجبوریم 
بخشی از مواد را وارداتی استفاده کنیم تا برند مُرسا لنت در 
بازار مخدوش نشود. در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ 
دالر نمی توانیم به خواســته های بازار بی تفاوت باشیم و 
قیمت را متناسب با تورم اِعمال کنیم. انجمن صنایع تولید 
لنت ترمز و کالج ایران در تأمین مواد اولیه، حامی اعضاء 
تحت پوشش خود است و انجمن در تُناژ باال مواد اولیه را 
خریداری و در اختیار تولیدکنندگان خود قرار می دهد.  
وی با بیان اینکه استانداردســازی محصوالت را در رأس 
امور قرار داده ایم و به آن پایبند هستیم، گفت: تولید لنت در 
این واحد صنعتی با برندهای مختلف انجام می شود و بازار 
به خوبی شرکت برین ساز را می شناسد. عمده محصوالت 
این مجموعه با عالمت تجاری مُرسا لنت در بسته بندی های 
مناسب با عالمت و شماره استاندارد به بازار عرضه می شود. 
همچنین برند دیگری با نام تجاری True Brake به ثبت 
رساندیم که آن هم تحت مالکیت شرکت برین ساز است. 
قانون دیگری نیز در مبــادالت وجود دارد؛ برندهایی در 
بازار هستند که صاحبان آن برندها تولیدکننده نیستند، آن ها 
از ظرفیت شــرکت های تولیدکننده لنت مانند برین ساز 
اســتفاده می کنند و ما نیز به نــام آن برند تولید و تحویل 

متقاضیان می دهیم، به طــور کل می توان حدود 15 برند 
متنوع نام بُرد که بعضی از آن ها بین ۲ الی 40 ســال سابقه 
دارند. ســکاندار شرکت برین ســاز در خصوص ایجاد 
نمایندگــی در اســتان ها گفت: توزیــع محصوالت این 
شرکت از طریق برندهای گوناگون انجام می شود؛ چرا که 
مــا اکنــون آمادگی شبکه ســازی نداریم و ایــن کار به 
شرکت های معتبر واگذار شده است. شرکت های دارای 
قدمت در توزیع که از سال 1350 در این عرصه فعال اند و 
برای حفظ اعتبار برند خود، نمایندگی ایجاد کرده اند. از 
این رو، تولیدات این شرکت توسط برندهای ذکر شده در 
فروشگاه های معتبر سراسر ایران در دسترس عموم است. 
برای تولیــدات خود گارانتی بدون قید و شــرط در نظر 
گرفته ایم و هر کدام از مصرف کنندگان طبق هر شرایطی 
از خرید ناراضی باشند، لنت را به مرکز خرید بازگردانده و 
جنــس نــو دریافــت می کننــد. ایــن گارانتــی بــرای 
مصرف کنندگان مُرسا لنت منظور شده است.  مهندس شاه 

محمــدی در خصوص اســتانداردهای ملی و بین المللی 
گفت: لنت در معرض قضاوت عمومی قرار دارد. به همین 
خاطر ما برای اطمینان مشــتریان از مُرسا لنت، استاندارد 
اجباری از سازمان ملی اســتاندارد ایران، اخذ کرده ایم و 
دارای گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 از 
CSQ ایتالیــا، گواهینامه سیســتم مدیریت کیفیت ویژه 
قطعات خودرو از IMQ ایتالیا، گواهینامه ستاره کیفیت 
بین المللی از IQNET ایتالیا هستیم.  عضو انجمن صنایع 
تولید لنت ترمــز و کالج ایران در خصوص دغدغه های 
تولید، ســخنان خود را اینچنین بازگو کــرد: تولید مثل 
زندگی اســت. هنگامی که نوزادی متولد می شود، برای 
ادامه حیات نیاز به مراقبت دائمی دارد. تولید هم مانند یک 
نوزاد نیاز به مراقبت دارد و باید مراقب باشیم تحت تأثیر 
سیاست های داخلی و خارجی از پا درنیاید. لذا الزم است 
برای پیشــبُرد اهداف واحد صنعتــی برنامه ریزی کنیم، 
درســت تصمیم بگیریم و درست تولید کنیم که امروزه 
اغلب مدیران واحدهای صنعتی بــه این روش ها واقفند. 
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان 
مرکزی اذعان کرد: ما سالیان متمادی و در تشدید تحریم ها 
و فشارهای اقتصادی مقاومت کردیم و به فرمایشات رهبر 
معظم انقالب اسالمی که فرمودند: »اقتصاد مقاومتی باید 
درون زا باشد و متکی به داخل باشد« پایبند بودیم، اصول 
بازار و بنگاه داری همین است؛ یعنی بنگاه داران باید هشیار 
و مقاوم باشــند و تهدیدها را بــه فرصت تبدیل نمایند تا 
اقتصاد ملی، مقاوم و استوار گردد. مجموعه برین ساز در 
سال 1363 به عنوان یکی از پیشگامان صنعت قطعه سازی 
خــودرو با مالکیت خانوادگی، عزم را جزم و نقشــه راه 
ترسیم نمود تا با بهره مندی از فن آوری روز و بهبود مستمر 
فرآیندها، خدمات و محصوالت، شــرکت را به یکی از 
تأمین کنندگان مطرح لنت ترمز ایران تبدیل نماید. مؤسس 
انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی 
گفت: صنعتی شدن جهان از اروپا و بدواً انگلیس شکل 
گرفت و به تدریج توســعه یافت. آن ها به خالقیت های 
فردی متکی بودند تا بتوانند رشد کنند. در قرن های 15، 16 
و 17 دست اســتعمارگران باز بود و مواد اولیه را به ُطرق 
مختلف از کشورهای مستعمره تأمین می کردند ولی اصل 
و اساس آن ها تکیه بر نیروی فکری و خالقیت خودشان 
بود و به افراد مستعد و باهوش میدان دادند و از این طریق 
هزاران برابر منابع مالی و ثروت ایجاد می کردند. به عنوان 
مثال کشورهای آلمان، کره و ژاپن بعد از جنگ، سرمایه ای 
نداشتند. آنچه آن ها را از خاکستر بلند کرد، اِعمال خالقیت 
و شــیوه مدیریت شــان بوده اســت. درس می گیریم که 
کشورهای توسعه یافته صنعتی به منابع انسانی، خالقیت و 
نوآوری خودشــان تکیه کردند و موفق شدند و در خلق 

ثروت ســرآمد هســتند. البته توســعه می تواند بر مبنای 
غارتگری هم شکل بگیرد؛ به عنوان نمونه اسپانیا، آمریکای 
جنوبی را غارت کرد و توســعه یافت، ولی دوام نداشت. 
توسعه می تواند بر اساس منابع معدنی هم صورت بگیرد؛ 
مثل عربستان یا اگر به توسعه کشورهای حوزه خلیج فارس 
نگاه کنیم، همه این ها بر اساس منابع معدنی شکل گرفتند؛ 
ولی توسعه شان شکننده است، اگر سرمایه گذاری مولد 
نکنند و فرضاً منابع معدنی آنان که نفت است، از چرخه 
بازار خارج شــود، برای بقاء اقتصادشــان با شوک های 
بزرگ مواجه می شوند.  شاه محمدی تصریح کرد: کشور 
شیلی متکی به معادن مس است و آفریقا با داشتن الماس 
نتوانســته به عرصه توسعه وارد شود؛ زیرا این  منابع پایدار 
نیست و به رشد دانش فنی، ساختار اجتماعی و دگرگونی 
سازمان های توسعه گر کمک نمی کند. تنها عنصری که 
کشور را پایدار و متعادل نگه می دارد، تکیه بر خالقیت و 
تفکر است که برای پژوهش و نوآوری فکر کند و راهی 
باز نماید؛ زیرا توسعه بر مبنای تفکر، شکل گرفته است. 
تحقیق به عنوان پایه اصلی توسعه در کشورهایی مثل ایران 
که خواهان رشد اقتصادی هستند، جزو ضروریات است و 
این باور موجب شد ما با همکاری دانشگاه صنعتی اراک، 
انجمن تحقیق و توسعه را ایجاد کنیم تا باعث تداوم رشد و 
بقاء شرکت ها گردد. مؤسس انجمن تحقیق و توسعه استان 
مرکزی در پاســخ به این ســؤال که از چه ســالی شروع 
کردید، افزود: در سال 1394 به جد وارد این مقوله شدیم 
و به همه مدیران صنعتی اعالم کردیم که اتکاء خود را از 
دولت بردارند و بــه پویش خوداتکایی بپیوندند و با این 
رویکرد، انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان 
مرکزی تأســیس شد. متأســفانه رویکرد اتکاء به دولت 
همچنان وجود دارد. ما باید کاری کنیم که باری از دوش 
دولت و جامعه برداریم؛ نه آنکه سربار باشیم.  وی افزود: 
انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی از 
سال 94 تا به امروز به نتایج خوبی رسیده است. ایجاد واحد 
R&D در یک شرکت یا کارخانه به منزله آن نیست که 
حتماً باید این واحد با سرمایه سنگین ایجاد شود؛ بلکه در 
درون شــرکت و در نمودار سازمانی تعریف شود و همه 
کارکنان در زمینه تحقیق و توســعه گام بردارند؛ چه بسا 
اینکه ما در شــرکت برین ســاز این موضــوع را در بطن 
شرکت پیاده کردیم و همواره با تأکید بر تحقیق در مسیر 
توســعه پیش می رویم و البته بسیاری از شرکت ها نیز در 
نمودار سازمانی خود، واحد R&D دارند.  ایشان گفتند: 
چرا ما به تحقیق و توسعه پایبند شدیم و به شکل گیری آن 
تأکید کردیم، به خاطر اینکه ایــران منابع نفتی دارد و از 
گذشته تا به امروز اقتصاد کشــور بر پایه نفت اداره شده 
اســت. اگر بخواهیم همگام با توســعه صنعت دنیا پیش 
برویم، تغییر و تحول صرفاً بر پایه نفت امکان پذیر نیست؛ 
زیرا درآمدهای نفتی نوســان دارد و نمی توان به آن تکیه 
کــرد، چون که به ثبات اقتصادی ضربه می زند. به همین 
منظور مُّصر شــدیم اقتصاد تحقیق محور و تفکر محور 
درست کنیم و پایه اصلی توسعه را تحقیق و توسعه قرار 
دهیم تا انسان های کارآمد تربیت شوند و این روند منشأ 
ثروت آفرینی است و کشورهای دیگری مانند ُکره، ژاپن، 
آلمــان نیز بعد از جنگ این راه را رفتند و موفق شــدند. 

اگرچه ممکن است... صفحه 9 را بخوانید

مهندس فرشید شاه محمدی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برین ساز از مؤسسان انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی در گفتگو با صبح امید:

شرکت برین ساز تولیدکننده انواع لنت های دیسکی و کفشکی با عالمت تجاری ُمرسا لنت؛ پیشرو در اقتصاد مقاومتی
شرکت برین ساز برای 135 نوع خودرو لنت تولید می کند

آنچه کشور را پایدار و متعادل نگه می دارد،
تکیه بر خالقیت و تفکر است

 پایه اصلی تأسیس انجمن تحقیق و توسعه، تفکر 
محوری و تربیت نیروی انسانی کارآمد است که 

منشأ ثروت آفرینی در جهان معاصر است

در مجموع آهنگ رشد صنایع، مطلوب نیست
رسانه ها می توانند افکار عمومی را

به نفع تولید ملی تغییر دهند

ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(
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مقداری هم اســتقراض کرده باشند و فن آوری به 
کشور خود انتقال داده باشند، ولی بالفاصله سازمان های 
دارای خالقیت آن ها بر تکنولوژی مسلط و آن را گسترش 
دادند. ژاپنی ها ابتدا ۲5 نفر دانشجو به آمریکا فرستادند تا با 
صنعت کامپیوتر آشنا شــوند، سپس چند استاد برجسته 
کامپیوتر را به ژاپن دعوت کردند تا به جوانان مســتعد و 
خــالق ژاپنی آموزش بدهند؛ بعد از مدتی ژاپن به عنوان 
بزرگترین ســازنده کامپیوتر جهان تبدیل شــد و رقیب 
شرکت های بزرگ آمریکایی شدند، اما در ایران این امر 
انجام نشد. مدیرعامل شرکت برین ساز ادامه داد: ریکاردو 
)اقتصاددان( زمانی، نســبت به آینده بســیار نگران بود و 
می گفــت زمین زراعی کم اســت و جمعیــت در حال 
افزایش است و زمین نسبت به افزایش جمعیت جوابگو 
نیست، لذا با فقر روبرو می شویم؛ یعنی زمین پاشنه آشیل 
اقتصاد است. ایشــان نماند و نتوانست ببیند که فن آوری 
جدید، نقش زمیــن را کمرنگ کرد. فــن آوری در فاز 
صنعتی پیش رفــت و فرآورده هایی بدون اتکاء به زمین 
تولید شد تا جایی که بشر، زمین را به عنوان سرمایه اصلی 
در خلق ثروت کنار گذاشت. نگرانی دیوید ریکاردو با 
خالقیت هایی که محققان ایجاد کردند، برطرف شد. از 
این رو ما با دانشــگاه به همــراه صنعتگران در کنار هم به 
اشاعه تحقیق و توسعه پرداختیم و در مسیری گام برداشتیم 
تا کشور ثروتمند شود. از آنجایی که ایران دارای آرمان 
تمدنی است و تحقق این آرمان نیازمند سرمایه و تکنولوژی 
است، رسیدن به آن از طریق تحقیق و توسعه امکان پذیر 
است. رئیس هیئت مدیره شرکت برین ساز در خصوص 
واحد R&D گفت: بدون شک، شرکت هایی که از آغاز 
تاکنون دوام آورده اند، همگام با تحقیق و توســعه پیش 
رفته اند، امکان ندارد شرکتی مسیر پیشرفت را بدون تحقیق 
و توســعه پیموده باشد؛ آن هایی که به این رویکرد توجه 
نداشتند، کوچک شدند و یا از چرخه تولید خارج شدند. 
ممکن است شما در برخی از شرکت ها، اتاق مجزا یا سالن 
تحت عنوان تحقیق و توسعه نبینید، ولی هنگامی که وارد 
ســازمان می شوید، به وضوح پیداست که روند تحقیق و 
توسعه جریان دارد و آن بنگاه با تحقیق و توسعه مأنوس و 
عجین است. به عنوان مثال مدیر کارخانه، مدیر تولید، مدیر 
مهندسی، کارگران خطوط تولید و تکنسین ها، همه و همه 
با روح تحقیق آشنا هستند و به این باور رسیده اند که اگر 
مجموعه به مقصد نرســد، تولید نو به بــازار ارائه ندهد، 
نوآوری رخ ندهد، آن شرکت به مخاطره می افتد؛ به همین 
دلیل همه ارکان شرکت در به ثمر نشستن تحقیق و توسعه 
نقش دارند. مهندس شاه محمدی تحقیق و توسعه را ۲ مدل 
عنوان کرد: بعضی ها یک واحد مســتقل به نام تحقیق و 
توسعه دارند و برخی ها نیز تحقیق و توسعه را درون شرکت 
به یک رویکرد تبدیل کرده اند. ما نیز در برین ساز این امر 
را به یک رویه تبدیل کردیم و ایجاد واحد تحقیق و توسعه 
مجزا را الزامی ندانستیم ولی تمامی پرسنل با این روند آشنا 
هستند. پیشکســوت صنعت استان مرکزی در خصوص 
واردات لنت و خسارت به تولید داخل گفت: قبل از اینکه 
آمریکا از برجام خارج شود متوجه شدیم 70 درصد لنت 
مورد نیاز کشــور، وارداتی است و انجمن لنت نیز قبل از 
خروج ترامپ از برجام با مراجع ذی صالح کشور مکاتبه و 
اعالم نمود که کارخانجات تولیدکننده لنت داخلی قابلیت 
آن را دارند نیاز کشور را تأمین نمایند و واردات گسترده 
این محصول، ضربه به تولید داخلی اســت. این پیگیری 

توسط انجمن لنت صورت گرفت و ما نیز منتظر ماندیم 
ولی به مکاتبات انجمن اهمیتی داده نشد تا اینکه آمریکا از 
برجام خارج شــد و نرخ دالر بــه یکباره افزایش یافت و 
باعث شد تُجار نتوانند به آسانی واردات انجام دهند. به هر 
حال جلساتی که نمایندگان انجمن لنت ایران با افراد مؤثر 
داشتند، متعهد شدند تا 100 درصد نیاز بازار کشور را تأمین 
نمایند که جای نگرانی نباشد؛ چون که سرمایه گذاری به 
اندازه کافی انجام شده بود ولی دالر ارزان باعث شده بود 
تا اجناس به وفور و بی رویه وارد شود و ما نتوانیم در بازار 
رقابت کنیم. اکنون که دالر در نرخ حدود ۲5 هزار تومان 
در نوسان است، واردات کمتر شده و سهم تولیدکنندگان 
داخلــی افزایش یافته اســت. عضو شــورای پژوهش و 
مطالعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
مرکزی، نقش رســانه ها را اینگونه ارزیابی کرد: رسانه ها 
نقش خود را به خوبی ایفاء می کنند، اما ما تولیدکنندگان و 
کارآفرینان نمی توانیم به اندازه کافی به رسانه ها محتوا ارائه 
دهیم؛ یعنی ما صنعتگران در تئوریزه کردن مشــکالت 
خودمان، همتی به خرج نداده ایم؛ یعنی ایده های سازنده ای 
که می تواند باعث رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی شود و 
اقتصاد بنگاه ها را شــکوفا ســازد. امروزه مسئولیت رشد 
اقتصادی در جهان معاصــر بر دوش بنگاه های اقتصادی 
گذاشته شده و دوره تأمین سرمایه از طریق منابع زیرزمینی 
و طبیعی، تمام شــده اســت و ما صنعتگران باید ایده ها، 
آرمان ها و دردهای خودمان را دسته بندی، منسجم و مدون 
کنیم. خوشبختانه رسانه ها نیز روی خوش به ما دارند. به این 
ترتیب که صدای رساتری غیر از رسانه ها برای گشایش در 
امور اقتصادی فراهم نیســت و تا بــه امروز ارتباطی که با 
رسانه های ملی و محلی داشتم، همه خبرنگاران دلسوز نظام 
و تولید بودند و بسیار عالقمند، شنونده و کم توقع هستند. 
آن چیزی که افکار عمومی را تغییر می دهد، نقش خطیر 
رسانه ای است؛ مخصوصاً رســانه هایی که نمی خواهند 
کلیشه ای عمل کنند و نگاه انتقادی، تحلیلی و اندیشمندانه 

دارند. البته باید این را بپذیریم، تغییر نگاه به جامعه از طریق 
رسانه ها، فردا اتفاق نمی افتد؛ بلکه زمان بَر است و پشتیبانی 
رسانه ها به رشد تولید ملی کمک می کند.  عضو کمیسیون 
آموزش، ارتباط صنعت و دانشگاه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اراک، در خصوص پرداخت مالیات 
بــر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه گفت: صنعت 
کشور در دهه 40 با پشتوانه دولت شکل گرفت و با وقوع 
انقالب اسالمی و دولتی شدن شرکت های بزرگ، آن ها 
از چرخه رشد بازماندند. از دهه 60 به بعد، نسل جدیدی 
وارد صنعت شــد و نقش مطلوبی در توســعه صنعتی و 
اقتصادی ایفاء کردند، ولی به خاطر تحریم ها و نابسامانی 
اقتصادی، نتوانستند به آرمان های واقعی خود برسند، ولی با 
کوشش فراوان، واحدهای صنعتی خود را اداره کردند تا 
اقتصاد جامعه از چرخش نیفتد، الزم به یادآوریست که 
یکی از بزرگترین مؤلفه های تغییرات اقتصادی کشورها 
همین بنگاه ها هســتند. وی انتظارات خود را اینگونه بیان 
داشــت: ما به عنــوان صنعتگر انتظار داریــم، دولتمردان 
بیشــترین حمایت قانونی را از صنایع داشــته باشــند. ما 
صنعتگران و کارآفرینان به جامعه ای نیازمند هســتیم که 
قانون تکیه گاه ما باشد، قانون گذار و سیاست گذار قوانین و 
مقررات را طوری تدوین کند تا شرکت ها به لحاظ خلق 
ثروت، خلق فن آوری و جذب نیروی کار، بزرگ شوند، 
شتاب بگیرند و جهش داشته باشند. هنگامی که واحدها 
بزرگ و قوی شــدند، آن وقت دولت از آن ها با دریافت 
مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده کسب درآمد 
کند. ولی متأســفانه  شــرکت ها در بحران هــای متوالی 
اقتصادی، از ناحیه ســازمان ها مُدام تحت فشارند که نیاز 
است قانون گذاران و سیاست گذاران، قوانین و مقررات را 
تجدیدنظر کنند. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با 
بیان اینکه طبق آمار ارائه شــده سرمایه گذاری اقتصادی 
کشــور در دهه 90،  هفت و نیم درصد منفی بوده است، 
گفت: این مهم توســط کارشناســان خبره بدین شکل 

محاسبه شده که در دهه 90 تعدادی از بنگاه های اقتصادی 
یا تعطیل و یا نیمه تعطیل شدند و جایگزینی نداشتند. چون 
که سرمایه گذاران و صنعتگران می بینند، زمین بازی تراز 
نیست و شواهد آن را همچنان در قیمت گذاری اجباری، 
بازار بورس، نوسان نرخ ارز و مواد اولیه می بینیم. بنابراین 
حیات شــرکت ها و جامعه در گروی اقتصاد پویا و زنده 
است و اگر سیاستگذاران می خواهند جامعه رشد اقتصادی 
کند، باید مســیر سرمایه گذاری را فراهم سازند. به عنوان 
مثال در 10 ســال آینده 100 هزار بنگاه کوچک شــکل 
بگیرد و همه در کنار هم، بهره وری و بازدهی خوبی داشته 
باشند و بخش عمده ای از نیازهای جامعه نیز از طریق همین 
بنگاه ها تأمین شــوند؛ بدون آنکه به دولت فشــار بیاید.  
مهندس فرشید شــاه محمدی مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره شرکت برین ســاز تأکید کرد: بنگاه های بزرگ 
دولتی نیازمند کمک هســتند تا در فشــارهای اقتصادی 
زمین گیر نشوند ولی بنگاه های کوچک می توانند در اوج 
فشارها و تحریم های ظالمانه خودشان را نجات دهند. »اگر 
جنــگل آتش بگیرد، خرگوش فرار می کند ولی فیل در 
آتش گیر می اُفتد« گرچه تمایل ندارم مصداقی وارد شوم، 
ولــی در همه جــای دنیا سیاســت گذاری در حمایت از 
بنگاه های مولد، صورت می پذیرد. به هر حال انتظار این 
است با آینده نگری به این قضیه نگاه کنیم و قوانین را در 
رشــد و حمایت از تولید وضع نمائیم. بسیاری از قوانین 
موجود کشــور، متعلق به گذشــته و ناکارآمد اســت و 
نمی تواند نیازهای ما را برآورده کند. به هر ترتیب ما تا به 
امروز در مقابل همه تحریم ها، تهدیدها و قوانین نادرست، 
ایســتادگی کردیم؛ به امید آنکه سیاستگذاران، تدابیری 
عالمانه و اندیشمندانه بیندیشد.  پیشکسوت صنعت استان 
مرکزی در خصوص طرح توسعه شرکت برین ساز گفت: 
امکان ندارد ما برای توسعه کارخانه برنامه ای نداشته باشیم. 
فضای موجود کارخانه به اندازه کافی برای توسعه فراهم 
است و در صورت لزوم به توسعه بیشتر مبادرت خواهیم 

کرد.  سکاندار شــرکت برین ساز، مساحت کارخانه را 
یادآور شد: این شرکت در شهرک صنعتی شماره یک 
اراک در زمینــی بــه مســاحت 8 هــزار و 500 متر مربع 
پایه گذاری شده و دارای ۲ واحد سوله صنعتی به مساحت 
حدود 6 هزار متر مربع و حدود 800 متر مربع ســاختمان 
اداری و نگهبانی می باشد که هر گاه شرایط برای توسعه 
فراهم شد، اقدام خواهیم کرد. صنعتگر پیشکسوت استان 
مرکزی اشتغال ایجاد شده برین ساز را اشاره کرد: سعی 
کردیم با کمترین نیروی انســانی خبره و زبده، بیشترین 
بهره وری را داشــته باشــیم؛ ما به آمارهای انســانی تکیه 
نمی کنیم و نیروی اضافه هم نداریم. اکنون حدود 50 نفر به 
طور مستقیم در این واحد مشغول به کار هستند که همگی 
زیر چتر بیمــه تأمین اجتماعی می باشــند و تعدادی هم 
غیرمستقیم با برین ساز همکاری دارند. در این 4 دهه تمام 
هم و غم ما استفاده از فن آوری و افزایش بهره وری بوده 
است و تأکید می کنم بزرگترین پدیده ای که راندمان تولید 
را ارتقاء، می دهد فن آوری است.  وی ساعت کاری واحد 
صنعتی خود را بازگو کرد: ما برای اینکه بتوانیم جوابگوی 
بازار باشیم. ساعت کاری شــرکت را شبانه روز تعریف 
کرده ایم؛ بدین شکل: شیفت بلندمدت ما از  7 صبح تا 19 
عصر، شیفت بعدی 15 عصر تا 1۲ شب و تعداد محدودی 
نیز تا صبح فعال هستند؛ به این دلیل، قسمتی از تولید که به 
پخت لنت ها در شب منتهی می شود، به صورت اتوماتیک 
اداره می گردد. مهندس شاه محمدی، توسعه صنعت استان 
مرکزی را اینگونه بیان کرد: با توجه به اینکه استان مرکزی 
یکی از مهمترین قطب های صنعتی کشــور است، به جز 
کارخانجات بزرگی که از قبل ساخته شده، کمتر کارخانه 
جدیدی در استان احداث شده است و همان کارخانجات 
قدیمی هم بعضاً دچار نوســان شــده اند، ولی در بخش 
خصوصــی و در صنایــع کوچک می بینیــم همکاران 
شبانه روز تالش می کنند و در درون بنگاه خود چه به لحاظ 
فیزیکی و چه به لحاظ علمی و عملی توسعه می دهند. اگر 

همت بلند همکاران ما در صنعت نبود، با شرایط سخت تری 
مواجه بودیم. خوشبختانه شرکت هپکو بعد از مدت ها به 
چرخه تولید بازگشته است و شرکت ماشین سازی اراک و 
شرکت آونگان به فعالیت خود ادامه می دهند و روند کار 
آن ها رضایت بخش اســت ولی در مجموع آهنگ رشد 
صنایع مطلوب نیست. مؤسس انجمن تخصصی همگن 
تحقیق و توسعه استان مرکزی با بیان اینکه شرکت برین 
ساز به هیچ نهاد دولتی و بانک معوقه ندارد، اذعان کرد: 
برین ســاز در پرداخت ها مانند بیمه، مالیات بر درآمد و 
مالیات بر ارزش افزوده، حقوق، قبوض آب، برق، گاز و 
تلفن، خرید متریال و... کامالً به روز است و در شرایط فعلی 
این موفقیت را حفظ کردن بسیار سخت و دشوار است.  
وی تصریح کرد: یکی از موفقیت های شرکت برین ساز 
این اســت کــه سیاســت گذاری مجموعه بــه صورت 
خانوادگی و با همفکری یکدیگر انجام می شود و این یکی 
از عوامل پایداری شرکت بوده است. کارآفرین برتر استان 
مرکزی در پاســخ به ســؤال خبرنگار صبح امید که آیا 
تاکنون به عنوان صنعتگر نمونه استان معرفی شده اید یا خیر، 
گفــت: همه ســاله در مناســبت های مختلف از ســوی 
سازمان های مرتبط، فرم های فراخوان ارسال می شود، ولی 
شخصاً تمایلی به حضور در این رسومات ندارم و معتقدم 
ایــن فرصت ها را باید به جوان ترهــا داد تا در آنان انگیزه 
ایجاد شــود. عضو کانــون کارآفرینان اســتان مرکزی 
توصیه ای که بــه جوانان و فارغ التحصیالن دانشــگاه ها 
داشت: تغییرات امر ذاتی هر جامعه است و در هر کشوری 
حضور پیدا کنید، باید کار کنید. در اقتصاد به کسی ناهار و 
شام مجانی نمی دهند. شاید در زمان های قدیم اینگونه بوده 
اســت، ولی در جامعه معاصر این خبرها نیست. در حال 
حاضر شــرایط به گونه ای شده که همه باید کار کنند تا 
چرخ زندگی را بگردانند. بنده به عنوان عضو کوچکی از 
صنعت کشور در صنعت قطعه ســازی خودرو به تمامی 
جوانان این مرز و بوم چه آنانی که تحصیل کرده اند و چه 
آنانی که در حال تحصیل هســتند و یــا تحصیل را ادامه 
ندادند، تأکید می کنم به دنبال کسب مهارت باشند تا از 
طریق مهارت آموزی بتوانند، زندگی خود را اداره کنند. 
منظورم هر مهارتی است که بتواند منجر به درآمد شود. 
ســازمان فنی و حرفه ای کشــور در اقصی نقاط شهرها و 
دیگر سازمان های مرتبط با این موضوع، مراکز آموزش و 
فنی و حرفه ای ایجاد کرده اند تا دختران و پســران در آن 
مراکز حضور یابند و مهارت یاد بگیرند. هر کسی می تواند 
متناســب با عالقه و اســتعداد خود یکــی ازمهارت ها را 
بیاموزد.  مهندس شاه محمدی رمز موفقیت خود را اینگونه 
تشریح کرد: به نظرم عامل موفقیت اینجانب در صنعت، 
ثابت قــدم بودن، بهره گیــری از علم، دانایــی، آگاهی، 
هم افزایی و ایستادگی بوده است. بنده همیشه در شرکت 
برین ســاز حضور داشــته ام و هیچگاه از مطالعه دســت 
نکشیده ام و همچنان کتاب به دست در حال مطالعه هستم. 
عامل دیگر موفقیت اینکه هیچگاه از تهدیدها و فشارها 
دلسرد و بی انگیزه نشدم و در مقابل فشارها ایستادم و راهی 
پیدا کردم و از مشکالت عبور نمودم. مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره شرکت برین ساز در پایان سخنان خود گفت: 
باید از همه کسانی که تا به امروز؛ چه آنانی که در قامت 
سیاست گذاری و از سیاســیون بودند و چه آنانی که در 
حوزه صنعت و مشاوره ما را تشویق کردند، تا در عرصه 
تولید و کارآفرینی موفق شــوم، صمیمانه سپاســگزاری 

می نمایم.
توسعه متوازن همه شرکت ها در گروی بهبود 

فضای کسب و کار است
تغییر سطح تکنولوژی، بزرگترین مؤلفه

در ارتقاء بهره وری است

برادر گرامی جناب آقای

  علی جودکی 
تبریک

تبریک   سرور ارجمند جناب آقای

علی جودکی 
به سمت مدیر کل صنعت، معدن و  انتصاب شایسته جنابعالی 
تجارت استان مرکزی را تبریک عرض می نمائیم. امید است در 
سایه پرتو الهی همواره در مسیر پیشرفت و موفقیت گام بردارید.

هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی

هیئت مدیره انجمن تخصصی
همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی

شرکت فنی مهندسی پیشه وری آروند شهرستان اراک 
به همت جوانان تحصیل کرده آقایان مهندس وحید روشنی با 
سمت مدیرعامل، مهندس سید کوشا زین الدین رئیس هیئت 
مدیره و مهندس امیرحسین افشار به عنوان نائب رئیس گرد 
هم آمدند تا در حوزه IT ، طراحی ســایت، ســئو، دیجیتال 
مارکتینگ و... به نهادهای دولتی و شــرکت های خصوصی 
خدمات نوین ارائه دهند. بر همین اساس، خبرنگار هفته نامه 
سراسری صبح امید با مدیران این مجموعه گفتگویی ترتیب 
داده است که در ادامه می خوانید. مهندس سید کوشا زین الدین 
رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی پیشه وری آروند در 
گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشاره به سوابق کاری خود گفت: 
اینجانب متولد خرداد ماه سال 1371 فارغ التحصیل کارشناسی 
برنامه نویسی و نرم افزار از دانشگاه آزاد می باشم که سال هاست 
در زمینه کامپیوتر، برنامه نویسی، عکاسی و... مشغول به کار 
هســتم و به اتفاق دوســتان که اکنون به عنوان هیئت مدیره 
شرکت ایفاء نقش می کنند، تصمیم گرفتیم با تأسیس شرکت، 
روند کار را توسعه دهیم تا خدمات شایانی به بخش های دولتی 
و خصوصی ارائه گردد که بحمداهلل این امر محقق شد و در 
اردیبهشت ماه سال 1399 شرکت مهندسی پیشه وری آروند را 
ثبت و راه اندازی کردیم.  وی در بخش دیگری از سخنان خود 
به اهداف شرکت پرداخت: گروه مهندسی آروند ارائه  دهنده 
خدماتی همچون IT ، طراحی سایت، سئو و دیجیتال مارکتینگ، 
برنامه نویسی، طراحی اپلیکیشن، موشن گرافی، تیزر و تبلیغات، 
عکاسی صنعتی و تبلیغاتی و... است. این واحد با هدف ایجاد 
تحولی شگرف در تکنولوژی فعالیت خود را با تیمی جوان و 
تحصیل کرده آغاز نموده و درصدد آن است که عالوه بر استان 
مرکزی، خدمات خود را در سراسر کشور ارائه دهد. هم اینک 
دفتر مرکزی شرکت در اراک گشایش یافته و مصمم هستیم 
که شعبه دوم خود را در تهران ایجاد نمائیم. زین الدین درباره 
سرمایه گذاری شــرکت افزود: سرمایه گذاری شرکت هنگام 
راه اندازی 3 میلیون تومان بوده و به تدریج توانستیم سرمایه 
در گردش مجموعه را ارتقاء دهیم. تاکنون از تسهیالت بانکی 
استفاده ننمودیم و با آورده شخصی به شرکت های خصوصی، 
کارخانجات صنعتی، ادارات دولتی خدماتی از قبیل طراحی 
سایت، عکاسی، تیزرهای تبلیغاتی، چاپ بنر و... ارائه داده ایم، 
ولی در شرایط فعلی می طلبد مورد حمایت قرار بگیریم؛ چون 
که حمایت های دولتی بیشتر به سمت مشاغل روستایی است 
و برای کســب و کارهای شــهری تسهیالتی در نظر گرفته 
نمی شود. همانطوری که مستحضرید این شرکت نوپا و تازه 
تأسیس است و توانسته به استان  مرکزی، تهران و کرج خدمات 

شایانی ارائه دهد. قطعاً اگر مورد حمایت مادی و معنوی قرار 
بگیریم، خدمات رسانی مجموعه به شدت افزایش می یابد. در 
ادامه امیرحسین افشار نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فنی 
مهندسی پیشه وری آروند گفت: اینجانب متولد سال 1374 
فارغ التحصل کارشناسی IT از دانشگاه آزاد سال 1395 می باشم 
و چندین سال در زمینه برق، الکترونیک و برنامه نویسی مشغول 
به کار هســتم.  وی در خصوص ظرفیت ها و پتانسیل های 
شرکت اذعان کرد: فعالیت در حوزه های IT ، برنامه نویسی، 
دیجیتال مارکتینگ، سئو و... نیاز به علم، آگاهی و تجربه دارد 
که بحمداهلل تیم این شرکت از متخصصان این عرصه هستند 
و تا به امروز توانســته اند در ارائه خدمات متنوع، نقش خود 
را به خوبی ایفاء کنند و به مشــتریان خدمات پس از فروش 
هم ارائه دهند.نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی 
پیشه وری آروند تأکید کرد: ما در کنار ارائه خدمات ذکر شده 
درصددیم در بخش آموزش حضور پیدا کنیم و عالقمندان 
به این عرصه را بارور ســازیم؛ زیرا جوانان می توانند در کنار 
شــغل ثابت خود به عنوان شغل دوم در زمینه برنامه نویسی، 
سئو، دیجیتال مارکتینگ، طراحی سایت، طراحی اپلیکیشن، 
موشن گرافی، تیزر و تبلیغات، عکاسی صنعتی و... فعالیت و 
کســب درآمد کنند؛ کما اینکه ما هم اینک در یک فضای 24 
متری فعالیت داریم و برای توسعه درصدد راه اندازی دفتر تهران 
هستیم. این مهم نشانگر آن است که فضای برای توسعه کسب 
و کار وجود دارد.  افشار رمز موفقیت شرکت پیشه وری آروند 
را بازگو کرد: ما در شــرایط سخت اقتصادی و با ریسک باال 
رسماً کار خود را با ثبت شرکت آغاز کردیم و پذیرفتیم که باید 
در شرایط سخت در این عرصه قدم برداریم و تالش کنیم تا 
به نقطه مطلوب برسیم. شبانه روز برای توسعه شرکت فعالیت 
کردیم و انرژی گذاشتیم که موفقیت مجموعه را می توان مرهون 
زحمات اعضاء هیئت مدیره شرکت دانست. الزم به ذکر است 
که کســب و کارهای نوین مانند برنامه نویسی،IT  ، سئو و... 
در جامعه ما نوپا است و هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده 
است اما برنامه نویسی یکی از پردرآمدترین شغل های شناخته 
شده در جهان به  حساب می آید و ما با شناخت کامل در این 
عرصه حضور یافتیم و باالترین سطح کیفیت را به متقاضیان 

ارائه می دهیم. به امید آنکه به اهداف پیش رو دست یابیم. 

رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی پیشه وری آروند شهرستان اراک:

حوزه ی برنامه نویسی و IT یکی از پردرآمد ترین فیلدهای شغلی و شناخته شده در جهان است
شــت/ ا د د یا

دنیــای امروز یعنی 
تغییرات و نوسانات 
بســیار ســریع در 
خواســته   ، نیازها 
تقاضــای  و  هــا 
بطور  که  مشتریان، 
را تحت  بازار  کلی 

تاثیر قرار داده است.  رشد سریع تغییرات زایده 
دنیای ارتباطات ، و رشــد دانــش و انتظارات 
مشــتریان از محصوالت و خدمات است. این 
مطلب مهمترین عامل در کوتاه شــده چرخه 
عمرمحصول به حســاب آمده و نیاز به توسعه 
محصول بیش از پیش احســاس می شــود. 
پیچیدگی بازار و متغیرهای تصمیم گیری، رقابت 
در بازار را بسیار سخت و نفس گیرکرده است و 
نیاز به نوآوری و خالقیت هر روز بیش از پیش 
احساس می شود و زندگی و ادامه حیات کسب 
و کار را بــه این موضوع گره می زند. از این رو 
شرکت ها، سازمان ها و کسب وکارهای مختلف 
به شناخت درست و به روز تحوالت و شرایط 
محتمل پیِش رو برای دســتیابی به یک سطح 
رقابتی مناسب و در نتیجه ســودآوری پایدار 
احساس نیاز می کنند. یکی از مهمترین عوامل 
ایجاد شکاف بین کســب و کارهای مختلف 
تفاوت در توانمندی آنها در انجام نوآوری مداوم 
در تمامی ابعاد به ویژه ابعاد اقتصادی و مرتبط با 
تولید و کسب وکار است. با توجه به رشد سریع 
فناوری به ویژه در دو دهه اخیر و پیش بینی روند 
رشد آن در آینده، بی شک اگر تمهیدات مناسب 
اندیشیده نشود با گذشت زمان این شکاف روز 
به روز بزرگ و بزرگتر خواهد شــد و کسب و 
کارهای به روز نشــده از صحنه رقابت حذف 
خواهند شــد .  از جمله راهکارهای مقابله با 
گسترش شــکاف در توانمندی های کسب و 
کارها ، افزایش توانمندی های منجر به نوآوری 
در ســازمان ها و کسب وکارها از طریق افزایش 
فعالیت های تحقیق و توسعه ای در بخش های 
مالی و اقتصــادی آنها اســت. در همین بازار 
پیچیده امروزی هنوز بسیاری از کسب و کارها 
در مدت زمان کوتاهی به ســرعت رشد قابل 
توجهی دارند ولی واقعا دلیل این رشــد سریع 
در این مقطع زمانی چیست ؟ مطمئناً جواب در 
این است که این کسب و کارها توانسته اند نیاز 
، خواســت و تقاضا و مهمتر از همه انتظارات 
مشــتریان را پاســخ دهند و این ممکن نیست 

مگر توجــه ویژه به نوآوری که همان مدیریت  
فرآیند تحقیق و توسعه است. کلمه مدیریت و 
فرآیند به همراه تحقیق و توسعه به ما می گوید 
که تحقیق و توســعه یک فرآیند است ، یعنی 
مجموعه های از فعالیت های تعریف شــده و 
بهم پیوسته که دارای تقدم و تاخر و زمان اجرا 
است و کلمه مدیریت یعنی تحقیق و توسعه باید 
برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و کنترل شود 
بنابر این در نهایت تحقیق و توسعه : فعالیت های 
برنامه ریزی شــده که در پی به کارگیری دانش 
حاصل از تحقیقات یا تجربیات قبلی، با اهداف 
خاص انجام می شوند و می تواند منجر به تولید 
محصوالت، ابزار خدمات و فرآیندهای جدید 
و همچنین بهره برداری از سیستم ها یا اصالح و 
بهبود چشمگیر آنها بشود، ماهیت فرآیند تحقیق 
و توسعه را تشــکیل می دهند. اگر بخواهیم به 
فرآیند تحقیق و توســعه توجه بیشتری داشته 
باشــیم باید بدانیم که : فرآیند تحقیق و توسعه 
یا دقیق تر، چرخه تحقیق و توســعه، اغلب با 
ایده پردازی و فرضیه ســازی شروع می شود، به 
دنبال آن به تحقیق و کشف روش های مختلف 
برای تولیــد آن محصــول و عرضه خدمات 
می پردازد و سپس وارد مرحله طراحی و توسعه 
می شود. پس از آن، آزمایش های نهایی جهت 
برآورد میزان مقبولیت آن محصوالت و خدمات 
و در نتیجه شیوه و فرآیند تولید انجام می گردد و 
هر گاه خروجی این چرخه از نظر گروه تحقیق 
و توسعه به سطح قابل رقابت و همچنین سطح 
مطمئنی برای حفظ و تداوم آن نسبت به دیگر 
رقبا برسد، آنگاه آن محصول یا خدمت مشخص 
طبق همان فرآیندی که اصطالحاً امتحان خود 
را پس داده وارد مرحله توســعه و آماده سازی 
بــرای عرضه به بازار خواهد شــد. با توجه به 
مطالب ذکر شده مشخص است که الزمه حیات 
کسب و کارها ، تغییر و به روزآوری محصول و 
خدمات است و این امر محدوده حیات کسب 
و کار را گسترش می دهد . در نهایت با توجه 
بسار ظریف و موثر می توان به جد گفت توسعه 
محصول و نــوآوری در افزایش ارزش افزوده 
سازمان که همان خون داخل رگ کسب و کارها 
محسوب می شود بسیار پر اهمیت و سرنوشت 
ساز است . لذا در بازار و فضای امروزه کسب 
و کار به مدیریت فرآیند کسب و کار به منظور 

ادامه حیات تاکید بسیار می شود.
داریوش رحمت نژاد

عضو هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه استان

اهمیت تحقیق و توسعه در تداوم کسب و کار
امروزه نقــش و اهمیت تحقیق و 
توسعه جهت حضور فعال در بازارهای 
داخلی و خارجی همچنین حفظ جایگاه 
رقابتی در ســطح کشــور و عرصه بین 
المللی بر کسی پوشیده نیست. تحقیق و 

توســعه از ضرورت های ارتقاء کیفیت و تنوع محصول و 
رقابت پذیری در سطح واحدهای تولیدی است تا انتظارات 
بازار و مشتریان ، فرآیندهای توسعه محصول ،دانش تولید و 
حتی مهارت های تخصصی و حرفه ای مدیران و کارکنان 
بخش های گوناگون صنعــت مدنظر و ارزیابی دقیق قرار 
گیرد.  صنایع با توجه به این مهم همگام با حرکت ســریع 
و رشد فن آوری در جهان می توانند با کسب دانش ناشی 
از تحقیق و توسعه در کنار ارتباط موثر با مراکز تحقیقاتی 
و پژوهشی، مزیت های نسبی خود در بازارهای جهانی را 
حفظ کرده و به تدریج کشور را از تولید و صدور کاالهای 
فرآوری نشده یا مبتنی بر مواد اولیه به سمت تولید و صدور 
کاالهایی بر پایه دانش و تکنولوژی ســوق دهد. در عصر 
نویــن جهانی که صحبت از انقالب چهارم صنعتی مطرح 
است، تالش صنایع به ارائه تولیدات با کیفیتی باالتر برای 
بدســت آوردن مشتری جدید و حفظ مشتری های فعلی 

در رقابت با ســایر تولید کنندگان جز با تکیه بر زمینه های 
گوناگون تحقیقاتی و پژوهشی به عنوان یکی از مولفه های 
مهم تولید محقق نمی گردد. با توجه به اهمیت صنایع در 
استان مرکزی به عنوان مهمترین محورهای توسعه استانی، 
همواره حمایت از تحقیق و توسعه و بهره گیری از خدمات 
فنی و مهندسی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و فعالیت 
های چشــم گیر انجمن تحقیق و توسعه استان در کسب 
جایگاه برترین انجمن تحقیق و توسعه در سطح کشور نیز 
موید همین مهم است. شــرکت شهرکهای صنعتی استان 
مرکزی نیز با توجه به رسالت خود در حفظ و پایدار سازی 
صنایع کوچک و متوسط استان همواره در تالش است تا در 
کنار تمام فعالین این اکو سیستم به عنوان یک نهاد توسعه ای 
نقش موثری در حمایت از توسعه خدمات فنی و مهندسی 
و تحقیق و توسعه در استان ایفا نماید.در پایان ضمن تقدیر 
و تشــکر از تمامی عزیزانی که در حوزه تحقیق و توسعه 
و ارائه خدمات فنی و مهندســی در سطح استان به فعالیت 
مشغولند، به برگزیدگان و واحدهای برتر تحقیق و توسعه 
و فنی مهندسی استان تبریک ویژه عرض نموده و از درگاه 
خداوند متعال سربلندی و موفقیت برای همه فعالین عرصه 

صنعت کشور عزیزمان آرزومندم.

پیام مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی برای مراسم تقدیر از واحدهای تحقیق و توسعه و فنی و مهندسی برتر استان در سال 1400

یکی از مولفه های مهم تولید، تکیه بر زمینه های گوناگون تحقیقاتی و پژوهشی است

طیب میرزایی
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

رئیس  سمت   به  را  جنابعالی  ارزشمند  و  شایسته  جا،  به  انتصاب  احتراماً 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی که نشان از لیاقت، درایت 
و توانمندی شما دارد را  صمیمانه تبریک عرض می نمائیم، بدون تردید 
استان مرکزی با فرهنگ غنی و منحصر به فرد خود نیازمند مدیریتی جهادی 

و مردم محور است.
امید است با اقدامات موثر جنابعالی حرکت رو به پیشرفت صنعت استان را شاهد باشیم.

مجموعه گردشگری تاج و تخت)موزیکال( مقدم مهمنان عزیز را گرامی می دارد

نشانی: اراک، کیلومتر 3 محور اراک – خمین، مقابل دانشگاه آزاد فلق
تلفن رزرو : 09369368040 - 09188663825

instagram.com/tajotakht1 :اینستاگرام

ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(



گزارش10
سال شانزدهم  16 صفحه

پنجشنبه  12 اسفند ماه  1400

در نهمین روز از دهه مبــارک فجر مصادف با 
بیست و یکم بهمن ماه 1400 و با حضور آقایان دکتر 
مخلص االئمه اســتاندار اســتان مرکــزی، جعفری 
کرهرودی رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان، براتی زاده فرماندار شهرستان دلیجان، برخی از 
مدیران دستگاه های اجرائی و جمعی از صنعتگران و 
تولیدکنندگان، شرکت الیاف شاهکار نرمینه )مجتمع 
کارخانجات دیپلمات( مســتقر در شــهرک صنعتی 
دلیجان رسماً افتتاح شد. خبرنگار هفته نامه سراسری 
صبح امید در حاشیه آئین افتتاح شرکت الیاف شاهکار 
نرمینه )مجتمع کارخانجات دیپلمات( با جناب آقای 
مهندس حسن صفری مدیرعامل این واحد صنعتی، 
عضو انجمن تولیدکنندگان عایق های رطوبتی استان 
مرکــزی، عضو انجمن نســاجی ایــران، عضو اتاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اراک و 
صادرکننده نمونه استان مرکزی گفتگویی ترتیب داده 
است که ماحصل آن، تقدیم مخاطبین می شود:  مهندس 
حسن صفری مدیرعامل شرکت الیاف شاهکار نرمینه 
)مجتمع کارخانجات دیپلمات( شهرستان دلیجان در 
گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشاره به سوابق کاری 
خود اظهار داشت: اینجانب متولد سال 1353 شهرستان 
دلیجان، فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی از دانشگاه 
نراق ســال 1379 می باشــم. قبل از تأسیس شرکت 
مهسان عایق شرق به اتفاق شرکاء، واحدهای تولیدی 
عایق رطوبتی ایجاد کردیم و در تولید ایزوگام مشغول 
به کار شدیم. پس از سال ها کار و تالش و کوشش و 
کســب تجارب ارزنده به اتفاق پدر بزرگوارم جناب 
آقای حاج علیرضا صفری و برادرانم حسین و مجید 
صفری تصمیم گرفتیم با تجمیع سرمایه به طور مستقل 
به تولید بپردازیم که بحمداهلل این امر محقق شد و در 
سال 1386 شرکت مهسان عایق شرق را با هدف تولید 
عایق رطوبتی و مشتقات با شماره 602 به ثبت رساندیم 
و با تولید انبوه و برند تجاری دیپلمات، مسیر را طی 
کردیم و عــالوه بر تأمین نیاز داخل، صادرات محور 
عمل نمودیم تا اینکه برنامه طرح توسعه شرکت اجراء 
شد و شرکت الیاف شاهکار نرمینه را به ثبت رساندیم 
و این واحــد صنعتی را در مقابــل کارخانه ایزوگام 
دیپلمات احداث نمودیم که بحمداهلل این شرکت در 
دهه مبارک فجر امسال با حضور مقامات ارشد استان 
و شهرســتان به بهره برداری رســید. مهندس صفری 
مساحت مجتمع کارخانجات دیپلمات را بیان کرد و 
افــزود: مجتمع کارخانجات دیپلمــات در زمینی به 
مساحت حدود 30 هزار متر مربع پایه گذاری شده که 
اگر بخواهیم به صورت مجزا اعالم کنیم، مســاحت 
شرکت الیاف شاهکار نرمینه حدود 21 هزار و 300 متر 
مربع با بنای مفید 6 هزار و 500 متر مربع و مساحت 
شــرکت مهسان عایق شرق حدود 9 هزار و 500 متر 
مربع با بنای مفید 5 هزار متر مربع می باشد. برای اینکه 
بتوانیم محصوالت این دو واحد را در بازارهای داخلی 
و خارجی به خوبی معرفی کنیم، برند تجاری دیپلمات 
را به ثبت رســاندیم که با این نام و نشان تولیدات به 
بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود. مدیرعامل 
مجتمع کارخانجات دیپلمــات در بخش دیگری از 
سخنان خود به پروانه بهره برداری اشاره کرد و گفت: 
پروانه بهره برداری مهسان عایق شرق در سال 1386 از 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اخذ 
شده و پروانه بهره برداری الیاف شاهکار نرمینه نیز در 
ســال جاری از سازمان صمت اســتان دریافت شده 
است. ظرفیت تولید عایق رطوبتی ساالنه 16 هزار تُن 
معادل 4 میلیون متر مربع و ظرفیت تولید الیاف ساالنه 

8 هزار تُن قید شده است.  صنعتگر پیشکسوت استان 
مرکزی بیان کرد: ما شرکت الیاف شاهکار نرمینه را با 
هدف صــادرات محور راه اندازی کرده ایم و ســعی 
کردیم تهدیدهــا را به فرصت تبدیل کنیم و انحصار 
کشورها را بشکنیم. از تیر ماه 1400 تولید به صورت 
آزمایشــی آغاز شده و از مهر ماه سال جاری تولید به 
صورت انبوه انجام می شود. هر آنچه تولید می کنیم به 
روسیه، اسپانیا، بلغارستان و افغانستان صادر می شود. 
اکنون با ارائه ایــن گزارش، بارگیری الیاف به مقصد 
اســپانیا در حال انجام است. صفری در پاسخ به این 
ســؤال که چه نوع الیافی تولید می کنید، اذعان کرد: 
تولیدات مجتمع دیپلمات الیاف پلی استر است که در 
کارخانجات تولیدی فرش، موکت، پتو، کاالی خواب، 
ایزوگام، خودرو و... مورد اســتفاده قــرار می گیرد. 
خطوط تولید این واحد صنعتی، ماشین آالت کششی 
40 تُنی اســت که قابلیــت آن را دارد روزانه بین 30 
الی40 تُن الیاف مرغوب تولید کند.  سکاندار مجتمع 
کارخانجات دیپلمات تأکید کرد: ما در ســال 1398 
همزمان با تشدید تحریم ها و افزایش بی سابقه نرخ ارز 
و دالر و با ریســک باال و دست خالی، وارد عملیات 

ساخت و ساز کارخانه شدیم که در اسفند ماه 98 کرونا 
وارد کشــور شد؛ اما ما دســت از کار نکشیدیم و با 
مشکالت متعدد دســت و پنجه نرم کردیم و مبارزه 
کردیم تا اینکه بتوانیم در موعد مقرر، مجموعه صنعتی 
الیاف شاهکار نرمینه را تکمیل نمائیم. اگرچه کار بسیار 
سخت و دشوار بود، اما با امید به آینده و با هدف ایجاد 
اشــتغال پایدار، خوشبختانه موفق شدیم مجموعه را 
تجهیز کنیم و تیر ماه امسال خط تولید را استارت بزنیم 
و از همان ماه تا به امروز تولید الیاف شاهکار نرمینه از 
سر گرفته شده است. کارآفرین شهرستان دلیجان در 
صنعت عایق رطوبتی و الیاف در خصوص امکانات 
زیرساخت مجتمع دیپلمات گفت: برای فراهم کردن 
زیرســاخت های الزم مانند آب، برق، گاز اندکی در 
فشار بودیم که به همت حجت االسالم سلیمی نماینده 
مردم شهرســتان های محــالت و دلیجان در مجلس 
شورای اسالمی و دست اندرکاران شرکت شهرک های 
صنعتی استان و شهرستان، موضوع در جلسات پیگیری 
شــد و جناب آقای مهندس رســولیان معاون وزیر 
صمت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران طی بازدیدی که از 

این واحد صنعتی داشــتند، مشــکالت زیرساخت 
مجموعه برطرف شد. وی در خصوص سرمایه گذاری 
پروژه گفت: شــرکت الیاف شاهکار نرمینه در دو فاز 
طراحی شــده که فاز اول آن تکمیل و به بهره برداری 
رسیده و فاز دوم آن با مقداری سرمایه گذاری تکمیل 
خواهد شد؛ چرا که به لحاظ ساختمانی، تأسیساتی و 
زیربنایی تکمیل اســت و باید خط تولید به مجموعه 
اضافه شود. سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه بالغ 
بــر 100 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 12 میلیارد 
تومان تســهیالت بانکی درنظر گرفته شده که از این 
میــزان 8 میلیارد تومان تســهیالت گرفته ایم، مابقی 
سرمایه گذاری از اعتبار مجموعه دیپلمات در بانک ها 
تأمین شده که به صورت مضاربه ای وام 18 درصد بوده 
است. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اراک، اشتغال مجتمع کارخانجات دیپلمات را بیان کرد 
و افزود: در 2 کارخانه حدود 60 نفر مشــغول به کار 
هســتند که از این تعداد حدود 54 نفر در لیست بیمه 
قرار دارند. اگر بخواهیم الیاف شاهکار نرمینه را در دو 
شیفت 12 ســاعته )24 ساعت( فعال سازی کنیم، هر 
شیفت 40 نفر جذب کار می شوند؛ یعنی با راه اندازی 

فاز دوم برای 150 نفر، شــغل پایدار به وجود می آید. 
صفری صادرکننده نمونه استان مرکزی در سال 1399، 
انتظارات خود را از مقام عالی دولت در استان مرکزی 
جناب آقای مخلص االئمه اینگونه بیان کرد و گفت: ما 
در تولید و فروش هیچ مشــکلی نداریم؛ هر آنچه در 
توان داریــم در طبق اخالص می گذاریم. بازار هدف 
خود را مشخص کردیم و محصوالت ما پیش فروش 
می شود. تجار کشورهای روسیه، اسپانیا، بلغارستان، 
افغانستان و... خواهان الیاف دیپلمات هستند؛ منتها در 
تأمین متریال مشــکل داریم و استاندار محترم استان 
مرکزی به همراه ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان می بایست همت گمارند و گرانول مورد مصرف 
کارخانه را تأمین نمایند و برای ما سهمیه درنظر بگیرند 
و سهمیه را به موقع تحویل نمایند تا چرخ کارخانه به 
چرخــش درآید. اکنون تولید انبوه الیاف دیپلمات در 
گرو تأمین مواد گرانول است که متأسفانه تا به امروزه 
سهمیه برای این واحد درنظر گرفته نشده است.  حسن 
صفری در بخش دیگری از ســخنان خود به ظرفیت 
تولید عایق رطوبتی پرداخت و افزود: مجموعه عایق 
رطوبتی دیپلمات در شرایط فعلی با 50 درصد ظرفیت، 

مشغول به تولید اســت و هر آنچه تولید می شود به 
سراسر کشور و عراق صادر می گردد. منتها در همین 
زمینه باز هم با مشــکل روبرو هستیم؛ به خاطر اینکه 
شرایط کسب و کار در کشور مناسب نیست و هم در 
زمینه تأمین مواد اولیــه و هم در زمینه تأمین قیر و... 
معضالتی وجود دارد. البته ما برای آنکه بتوانیم مجتمع 
کارخانجات دیپلمــات را فعال و پویــا نگه داریم، 
عایق های رطوبتی را بر اساس اقلیم کشور، گرمسیری، 
سردسیری، معتدل و با کیفیت بسیار باال تولید می نمائیم 
و به صادرات پایبندیم که این عامل موجب شد شرکت 
مهسان عایق شرق تولیدکننده انواع عایق های رطوبتی 
و مشتقات در سال 99 از سوی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان مرکزی و اتاق بازرگانی اراک به عنوان 
صادرکننده نمونه استان معرفی شود. انتخاب مجموعه 
به عنوان صادرکننده برتر استان در سال 99 برگ زرین 
دیگری در آلبــوم افتخارات مجتمــع کارخانجات 
دیپلمات است عضو انجمن تولیدکنندگان عایق های 
رطوبتی اســتان مرکزی در خصوص جذب نیروی 
انسانی گفت: مستحضر هستید که شهرستان دلیجان به 
عنوان قطب تولیــد عایق های رطوبتی و قطب تولید 
الیاف کشــور است و این شهرستان به لحاظ بیکاری 
شاید کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده 
است؛ چرا که در سال های اخیر صنعت شهرستان به 
خوبی رشــد نموده و یک شــهر مهاجرپذیر است. 
متأسفانه نرخ اجاره بهاء مسکن شهرستان بسیار سنگین 
است و افرادی که به شهرستان مهاجرت می کنند و در 
کارخانجات شاغل می شوند، نمی توانند با دستمزدهای 
تعریف شده، اجاره بهاء سنگین پرداخت کنند. به همین 
خاطر کارخانجات تولیدی شهرستان با کمبود نیروی 
انســانی مواجــه هســتند. هم اینک مــا در مجتمع 
کارخانجات دیپلمات مصمم به جذب نیروی انسانی 
هستیم، ولی کسی حاضر به کار کردن نیست. انتظار 
داریم مقامات ارشــد کشور و اســتان در خصوص 
ساخت مسکن دلیجان، تالش مضاعف داشته باشند. 
گرچه طرح اقدام ملی مسکن برای اقشار کم  درآمد در 
حال انجام است، ولی جوابگو نیست. مهندس حسن 
صفری ســکاندار مجتمع کارخانجات دیپلمات در 
خاتمه از زحمات همه مسئولین نظام مقدس جمهوری 
اسالمی به ویژه مقامات ارشد استان مرکزی و شهرستان 
دلیجان اعم از اســتانداری مرکزی، سازمان صنعت، 
معــدن و تجارت، شــرکت شــهرک های صنعتی، 
فرمانداری دلیجان، نماینده مردم در مجلس شــورای 
اسالمی و دیگر مدیران و مسئوالن استان و شهرستان 
صمیمانه تقدیر و تشکر کرد. در ادامه این گفتگو حسن 
احمدی نژاد مدیرداخلی شرکت الیاف شاهکار نرمینه 
گفت: اینجانب متولد سال 1362 دارای مدرک دیپلم 
حســابداری می باشــم که حدود 8 مــاه در مجتمع 

کارخانجات دیپلمات مشغول به کار هستم. 
وی اذعان کرد: ماشین آالت و خط تولید شرکت 
الیاف شاهکار نرمینه ساخت کشور کره است و بنده 
نیز از سال 83 تاکنون با این نوع دستگاه ها کار کرده ام 
و از مشخصات فنی و نحوه کارکرد آن آشنایی کامل 
دارم. ما در این واحد مشکل تولید نداریم؛ بلکه مشکل 
اصلی ما تأمین مواد اولیه گرانول اســت. توقع داریم 
متولیان امر صنعت اســتان و شهرستان این معضل را 
حل و فصل کنند تــا بتوانیم با تمام ظرفیت به تولید 
بپردازیم. اگر زیرســاخت ها فراهم شــود و با تمام 
ظرفیت فعالیت نمائیم، اشــتغال مجتمع به 150 نفر 

افزایش خواهد یافت.

در نهمین روز از دهه مبارک فجر و با حضور استاندار مرکزی، در دلیجان صورت گرفت:

افتتاح مجتمع کارخانجات دیپلمات )شرکت الیاف شاهکار نرمینه( تولیدکننده الیاف پلی استر 
مسئولین استان سهمیه مصرفی شرکت الیاف شاهکار نرمینه را تأمین کنند

هم اینک تولیدات شرکت الیاف شاهکار نرمینه 
)دیپلمات( به کشورهای روسیه، اسپانیا، افغانستان

و بلغارستان صادر می شود

انتخاب شرکت مهسان عایق شرق به عنوان 
صادرکننده برتر استان مرکزی در سال 1399 ؛ 

برگ زرین دیگری در آلبوم افتخارات مجتمع 
کارخانجات دیپلمات

شرکت ایزوگام آفتاب بام شرق شهرستان دلیجان 
مستقر در شهرک صنعتی راونج از جمله واحدهایی است 
که به طور تخصصی به تولید انواع عایق های رطوبتی 
)ایزوگام(، مشتقات پلیمری و قیر اکسیده می پردازد. این 
مجموعه به همت جناب آقای حاج حمید )محمدرضا( 
اصغری اداره می گردد، ولی متأسفانه کارخانجات تولید 
عایق رطوبتی و قیر شهرستان دلیجان در سال   های اخیر 
برای تأمین مــواد اولیه مورد نیاز با دغدغه هایی روبرو 
هستند. بر همین اســاس خبرنگار ما با مدیرعامل این 
واحد صنعتی، گفتگویی ترتیب داده است که ماحصل 
آن را تقدیم مخاطبین می نمائیم. حاج حمید )محمدرضا( 
اصغری مدیرعامل شرکت ایزوگام آفتاب بام شرق در 
گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشــاره به سوابق کاری 
خود اظهار داشت: اینجانب متولد سال 1344 شهرستان 
دلیجان می باشم که از دوران کودکی در کسب و کارهای 
مختلف مشــغول به کار بودم و بعــد از اتمام خدمت 
مقدس سربازی، وارد عرصه تولید شدم و حدود 3 سال 
در صنعت مرغداری، حدود 10 سال در صنعت چینی 
ســازی و حدود 3 سال در صنعت فسفات ایفاء نقش 
کردم. از آنجایی که شهرستان دلیجان به عنوان قطب تولید 
عایق رطوبتی ایران تبدیل شده است و سرمایه گذاران 
بسیار زیادی در این صنعت، سرمایه گذاری و کارآفرینی 
نموده اند، بنده نیز با تجارب ارزنده و با هدف تولید ملی 
و صادرات، شرکت ایزوگام آفتاب بام شرق را با شماره 
1493 به ثبت رســانده و به طور تخصصی و حرفه ای 
وارد تولیــد انواع عایق رطوبتی، انواع قیر و مشــتقات 
پلیمری شدم.  مدیرعامل شرکت ایزوگام آفتاب بام شرق 
تصریح کرد: حدود 3 دهه وارد عرصه تولید و کارآفرینی 
شدم تا به سهم خود بتوانم برای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی خدمتی هرچند کوچک کرده باشم. امیدواریم 
مقامات ارشد استان مرکزی و کشور، تدابیری بیندیشند 
تا تولیدکنندگان با آرامش و بدون استرس و دغدغه به 
فعالیت های روزمره خود بپردازند؛ زیرا با افزایش نرخ 
دالر، قیمت تمامی اجناس به ویژه مواد اولیه کارخانجات 
به شدت افزایش یافته است و ما در تأمین متریال مشکل 
داریم. وی مساحت کارخانه ایزوگام آفتاب بام شرق را 
بیان کرد و افزود: این واحد صنعتی در شهرک صنعتی 

راونج در زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع پایه گذاری 
شده و دارای یک واحد سوله صنعتی با زیربنای 1500 
متر مربع و ساختمان های اداری و کارگری می باشد. این 
مجموعه تجهیز شــده از یک دستگاه خط تولید کامل 
است و قابلیت آن را دارد ظرفیت خود را افزایش دهد. 
اصغری در خصوص پروانه بهره برداری گفت: در پروانه 
بهره برداری صادر شده از سوی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان مرکزی ما می توانیم ساالنه قیر اکسیده با 

ظرفیت 11 هزار تُن، قیر 60/70 با ظرفیت 6500 تُن و 
عایق های رطوبتی از پشم شیشه با ظرفیت 9 هزار تُن 
تولید نمائیم. از این رو تمامی زیرساخت های الزم برای 
رسیدن به این مهم فراهم است، اما مشکالت اقتصادی، 
عدم دسترسی به مواد اولیه و نوسانات بازار، اجازه نداده 
است با ظرفیت اسمی کار کنیم و در شرایط فعلی حدود 
10 درصد تولیــد داریم؛ یعنی 90 درصد فضای تولید 
کارخانه خالی است. مدیرعامل شرکت ایزوگام آفتاب 

بام شرق شهرســتان دلیجان در پاسخ به این سؤال که 
محصوالت شــما با چه برندهایی وارد بازار می شود، 
اذعان کرد: ما با 6 برند اعم از طاق پوشــان، آفتاب بام 
شرق، ستاره جنوب، شــرق آبان، گیسو و مجلل کار 
می کنیم، این برندها ثبت شده هستند. نکته قابل توجه 
اینکه ما با هدف صادرات محــور، کارخانه را احداث 
کردیم ولی بنا به دالیلی نتوانستیم محصوالت خود را 
صادر کنیم و هم اینک تمامی محصوالت شــرکت در 
داخل و در سراسر کشور عرضه می شود. پیشکسوت 
صنعت اســتان مرکزی اذعان داشــت: ما برای ارتقاء 
کیفیت ســعی کردیم از مواد اولیه درجه یک استفاده 
نمائیم، به همین منظور گواهینامه استاندارد محصوالت 
را از ســازمان ملی اســتاندارد دریافت کرده ایم. ضمن 
آنکه عایق هــای رطوبتی این واحد دارای بیمه 10 دهه 
و ضمانت می باشد.  عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان 
عایق های رطوبتی اســتان مرکزی گفــت: مهمترین 
محصولی که مورد نیاز صنعت عایق رطوبتی است، قیر 
می باشــد. متأسفانه دولت، قیر را وارد بورس کاال کرده 
و تولیدکننده ای که می خواهد قیر مورد نیاز کارخانه را 
تأمین نماید، باید این کاالی استراتژیک را با تُناژ باال از 
بورس خریداری نماید. از طرفی دالالن و سودجویان 

با سرمایه بسیار سنگین وارد این چرخه شدند و برای 
درآمد بیشتر و منافع شــخصی خود، قیر را با تُناژ باال 
خریــداری می کنند و در بازار آزاد با نرخ گزاف عرضه 
می نمایند. ما تولیدکنندگان به عنوان صنایع کوچک با 
داشتن پروانه تولید واقعی و سرمایه اندک نمی توانیم در 
بورس کاال برای خرید قیر مورد نیاز کارخانه با دالالن 
رقابت نمائیم. در نتیجه در خرید از بورس باز می مانیم و 
مجبوریم از بازار آزاد و با قیمت بسیار باال قیر مورد نظر را 
خریداری کنیم و در همین زمینه 9 درصد ارزش افزوده 
می پردازیم. متأســفانه تا به امروز هیچ یک از مسئولین 
نتوانستند این دغدغه را برطرف سازند و کارخانجات 
تولیدکننده عایق های رطوبتی برای تأمین قیر با مشکل 
مواجه هستند و اگر در کارخانجات تولیدی ایزوگام های 
شهرستان دلیجان، بازدید میدانی داشته باشید، مشاهده 
می کنیم که این واحدها با کمترین ظرفیت فعال هستند. 
قابل ذکر اســت ما در تولید عایق های رطوبتی از قیر 
دمیده یا قیر  60/70 پاالیشــگاهی و یــا وکیوم باتوم 
60/70 استفاده می نمائیم. وی اضافه کرد: کارخانجات 
ایزوگام در تمام فصول ســال، فعال هستند اما مصرف 
ایزوگام در صنعت ســاختمان فصلی اســت. بنابراین 
فصل های پائیز و زمستان اوج تولید و فروش ایزوگام 
است، ولی آنقدر مشکالت ســر راه تولید وجود دارد 
کــه ما به راحتی نمی توانیم در اوج مصرف به صورت 
انبوه تولید کنیم؛ زیرا پرداخت های ثابت داریم و از ناحیه 
سازمان های مرتبط مانند مالیات، بیمه و... تحت فشار 
هستیم. صنعتگر برجسته استان مرکزی اشتغال ایجاد 
شده کارخانه خود را بیان کرد و گفت: در حال حاضر 
این واحد صنعتی برای 20 نفر شغل پایدار تحت پوشش 
بیمه تأمین اجتماعی ایجاد نموده است و اگر بسترهای 
تولید فراهم شود، قطعاً اشتغال افزایش می یابد. مدیرعامل 
شرکت ایزوگام آفتاب بام شرق درباره اخذ تسهیالت 
بانکی گفت: ما به اســم تولید هیچگونه تســهیالتی 

نگرفتیم، اما بر اساس اعتبار و کارکردمان از بانک ها وام 
از 100 تا 500 میلیــون به صورت مضاربه با بهره باال 
دریافت کردیم؛ در صورتی که دولت می بایست برای 
تولیدکنندگان تسهیالت چشمگیر، کم بهره و با تنفس 
در نظر بگیرد. تمامی مــراودات بانکی ما با بانک های 
ملی و صادرات شعبه دلیجان انجام می شود.  اصغری 
به یکی دیگر از چالش های تولید پرداخت و خاطرنشان 
ســاخت: صنایع در سال گذشــته با قطعی مکرر برق 
مواجه بودند و از ابتدای سال جاری تاکنون با افزایش 
بی سابقه بهاء گاز روبرو هستند. شرکت گاز قبض هایی 
که صادر می نماید، علی الحساب مبلغی را درج می کند؛ 
به طوری که این کارخانه در 3 ماه 10 روز کارکرد مفید 
داشــته و قبض صادر شــده برای این دوره 3 ماهه 40 
میلیون تومان محاسبه شده است. یعنی اگر ما 20 روز 
کارکرد داشته باشیم باید حدود 80 تا 100 میلیون تومان 
فقط پــول گاز بپردازیم که پرداخت این قبیل هزینه ها 
در تولید، توجیه پذیر نیست. انتظار ما از مقامات ارشد 
دســتگاه های دولتی استان مرکزی و شهرستان دلیجان 
این اســت که به طور دقیق و کارشناسی شده بررسی 
کنند و خود را در کنار تولید ببینند. امروزه تولیدکننده به 
تنهایی در سنگر تولید ایفاء نقش می کند و حامی ندارد. 
سکاندار شرکت ایزوگام آفتاب بام شرق در خصوص 
بازدید مســئولین ســخنان خود را اینگونه بیان کرد و 
افزود: متأسفانه مسئولین به کارخانجات کوچک اهمیتی 
نمی دهند ولی از صنایع بزرگ به لحاظ مادی و معنوی 
حمایت می کنند و مرتب از آن واحدها بازدید می نمایند. 
ما در طول سال می بینیم که استاندار و جمعی از هیئت 
همراه در کارخانجات مطرح شهرستان حضور می یابند 
و از ظرفیت ها و مشکالت آنان باخبر می شوند ولی در 
صنعت ایزوگام این بازدیدها به ندرت صورت می گیرد. 
در صورتــی که بیش از 160 واحد تولیدی ایزوگام در 
دلیجان مســتقر اســت که هر کدام از آن ها توانسته اند 
در کارآفرینی اثربخش باشــند. امید است جناب آقای 
مخلص االئمه اســتاندار استان مرکزی به صنعت عایق 
رطوبتی بیشــتر توجه کند.  وی در خاتمه از زحمات 
همه مسئولین به ویژه پرسنل خدوم و زحمتکش شرکت 

ایزوگام آفتاب بام شرق صمیمانه تقدیر کرد.

مدیرعامل شرکت ایزوگام آفتاب بام شرق شهرستان دلیجان تأکید کرد:

برخی کارخانجات تولید عایق  رطوبتی برای تأمین قیر دغدغه دارند

شرکت ایزوگام عایق بام شرق نیازمند تسهیالت کم بهره و با تنفس است

ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(
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پنجشنبه  12 اسفند ماه  1400 گزارش
مهندس حسین احمدی مدیرعامل شرکت فناور نواندیشان کلید گستر پویا مستقر در شهر صنعتی کاوه در گفتگو با صبح امید اذعان داشت:

ساخت کلیدهای فشار متوسط خالء شرکت نواندیشان کلید گستر ، برگ زرینی در  آلبوم افتخارات صنعت برق کشور 
شرکت فناور نواندیشان کلید گستر پویا مرکز برتر تحقیق و توسعه استان مرکزی در سال 1400

قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی بخش 
عمده صنعت بــرق، وارداتی بود؛ امــا به تدریج 
فارغ التحصیالن رشته برق وارد این صنعت شدند 
که باعث شــد ایــن صنعت از پایــه علمی خوبی 
برخوردار شــود. در ســال های پس از انقالب نیز 
حمایت دولت ها منجر به واردات فناوری شد که 
در نهایــت ایران نیز صاحب فناوری و تکنولوژی 
گردید. به  این  ترتیب، با گذشت چهار دهه تالش 
متخصصین، امروزه صنعت برق به نقطه ای رسیده 
کــه می تواند عالوه بــر بومی ســازی تجهیزات، 
در مراحــل تولید، انتقــال و توزیع به خودکفایی 
برسد. صنعت برق در حوزه صادرات قابلیت های 
فراوانی دارد و از این رهگذر می تواند درآمدهای 
ارزی قابل توجهی وارد کشــور کند. با توجه به 
ظرفیت های بزرگی که در صنایع موجود اســت، 
ایــن ظرفیت قابلیــت آن را دارد، به کشــورهای 
دیگر منتقل شــود؛ زیرا برق یــک صنعت »های 
تک« است. شرکت نواندیشــان کلید گستر پویا 
 »BLUE & P« از شــرکتهای گــروه بلواندپــی
اســت. مدیران ارشــد گروه بلواندپی با خالقیت 
و نــوآوری و با هدف تولیــد ملی و صادرات در 
راســتای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشــور، 
کوشــیده اند تــا بتواننــد در صنعت بــرق ایران، 
پیشــگام باشــند. تالش ســفیران صنعت کشــور 
همچون مدیران گروه بلواندپی بر کســی پوشیده 
نیســت؛ چرا که در سنگر تولید و با هدف بی نیاز 
کردن کشــور در حال مبارزه اقتصادی هستند. از 
این رو، شرکت فناور نواندیشان کلید گستر پویا 
در سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« و برای 
نخستین بار در استان مرکزی به عنوان مرکز برتر 
تحقیق و توسعه در ســال 1400 انتخاب گردیده 
اســت که این مهم، برگ زرین دیگری بر کتاب 
افتخارات گروه بلواندپی و صنعت برق به شــمار 
مــی رود. به ایــن مناســبت، خبرنگار هفتــه نامه 
سراسری صبح امید با جناب آقای مهندس حسین 
احمــدی مدیرعامل شــرکت فناور نواندیشــان 
کلید گســتر پویا گفتگویی ترتیب داده است که 
ماحصل آن را تقدیم مخاطبین ارجمند می نمائیم:

مدیرعامــل مرکــز نمونه تحقیق و توســعه 

اســتان مرکزی در ســال 1400 گفــت: هنگامی 
کــه در حــوزه ارتقــاء فنــی و دانــش تابلوهای 
برق صنعتی فشــار ضعیف و فشــار متوســط گام 
برداشــتیم، تحریم های ظالمانه شــدت بیشتری به 
خود گرفت که این مســأله در صنعت برق، نمود 
کــرد. با فشــار تحریم ها، ارتباط با شــرکت های 
خارجــی قطــع شــد و از لحاظ اطالعــات فنی، 
حمایتی و خرید تجهیزات با مشکل روبرو شدیم. 
هنگامی که شــرکت های داخلی با شــرکت های 
خارجــی به تبع آن اروپایی هــا کار می کنند، آن 
شــرکت ها همه فن فنون خود را به شــرکت های 
طرف قرارداد نمی دهند و بخشی را نزد خود نگه 
می دارند تا وابســتگی به وجود آید و این خأل در 
کشور همیشه وجود داشــته و دارد؛ این موضوع 
گروه بلواندپی را مُجــاب کرد که بر روی یکی 
از کلیدی ترین، حســاس ترین، کاربردی ترین و 
تخصصی تریــن تجهیزاتی کــه در تابلوهای برق 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، متمرکز شویم و از 
3 ســال پیش وارد فاز مطالعات شــدیم تا بتوانیم 
برای ســاخت این محصــول اســتراتژیک اقدام 
نمائیم. با توجه به تنوع بســیار زیاد و مشــکالتی 
که حیــن تولید محصوالت با آن مواجه شــدیم 
و برای گســتردگی ابعاد آن، ابتدا از شــرکتهای 
خارجی سازنده این تجهیزات بازدید نمودیم؛ تا 
با جمع آوری اطالعات و کســب تجارب ارزنده 

بتوانیم در تولید موفق شویم.
وی در پاســخ بــه این ســؤال کــه یکی از 

مشــکالت را بیان کنید، اذعان داشت: بزرگترین 
مشکلی که تجهیزات خارجی داشتند، عدم ارائه 
خدمات پس از فروش بوده است که شرکت های 
خارجی در ایران نمایندگی دایر نکردند و زمانی 
که ما تجهیــزات را تأمین می نمودیم و در داخل 
کشور با مشکلی روبرو می شدیم، کسی پاسخگو 
نبود و عمــاًل آن هزینه ای که به پــای تجهیزات 
داده بودیــم، از بیــن می رفت. ما بــرای کاهش 
میزان آسیب پذیری این صنعت از محدودیت ها، 
تصمیم گرفتیم تحریــم را به فرصت تبدیل کنیم 
و سد تحریم را بشــکنیم تا صنعت کشور وابسته 
بــه تصمیمات بین المللی و سیاســی دنیا نباشــد، 

بحمــداهلل با عزم راســخ جلــو رفتیــم و همواره 
بازدیدهــای میدانی را ادامه دادیــم و یک مدل 
خاص بــا کارایی بــاال را انتخاب نمودیــم. البته 
بــه این مهم واقف بودیم که اگر صنعت کشــور 
بخواهــد از وابســتگی نجات یابــد، باید با روش 
مهندسی معکوس شــروع کرد و این امر یکی از 

بزرگترین فاکتورهای موفقیت به شمار می آید.
 موضوع بعدی اینکه شــرکت های خارجی 
بسیار آزاردهنده هستند و در انتقال تکنولوژی به 
شــدت کوتاهی می کنند و اگر تکنولوژی انتقال 
دهند، همــه آن را در اختیار قرار نمی دهند، بلکه 
بخشی از آن تکنولوژی را نزد خود نگه می دارند 

تا وابستگی ادامه یابد. 

از  دیگــر  پــاره ای  در  احمــدی  مهنــدس 
گفتگــوی خود بــا صبح امید با بیــان اینکه یکی 
از بزرگترین اتفاقاتــی که در تولید این محصول 
رخ می دهــد، جلوگیــری از خروج ارز اســت، 
ابراز داشــت: بابت خریــد کلیدهای خارجی که 
بســته به تیپ آن دارد، بر اساس قیمت هر کلید، 
چندین هزار دالر ارز از کشــور خارج می شــود. 
مجموعــه بلواندپی و شــرکت نواندیشــان کلید 
گســتر پویا همه مشــکالت را به جان خریدند و 
با محوریــت اقتصاد مقاومتی و بــا هدف بی نیاز 
کردن کشور در این مسیر پُر پیچ و خم و پُرهزینه 
قدم برداشتند و بحمداهلل در مدت بسیار کوتاهی 

به موفقیت های چشمگیری دســت یافتند که در 
این 3 ســال، دانش فنی مهندســین تکمیل شــد. 
ضمن آنکه واقف بودیم تمامی تجهیزات از صفر 
تا صد را نمی توانیم تولید نمائیم؛ بلکه بخشی باید 
از توان داخل و بخشــی نیز از خارج تأمین گردد 
تا به یک کاال تبدیل شــود. انشاء اهلل در گام دوم 
بــه تکمیل پروژه فوق خواهیم پرداخت تا کاالی 
اســتراتژیک تولید شده به طور 100 درصد بومی 

باشد.
ایشان ادامه دادند: همانطوری که مسحضرید، 
تحریم ها فقط بر صنعت اثر منفی نگذاشــته، بلکه 
آزمایشــگاه های داخلی هم به بیگانگان وابســته 
بودند و آن ها در تأمین تجهیــزات، اندازه گیری  

تست دغدغه دارند. 
وی گفت: ما برای تســت یکی از کلیدهای 
شرکت در آزمایشگاه های کشــورهای اروپایی 
می بایست مبلغ خیلی باالیی را پرداخت کنیم؛ در 
صورتی که این تســت در داخل با کمترین هزینه 
و در مدت بســیار کوتاه صــورت می گیرد. اگر 
دســت اندرکاران بتوانند عزم خــود را جزم کنند 
و تجهیــزات آزمایشــگاه ها را در داخل تجهیز و 
تأمین نمایند، طبیعتاً مشــکالت پیش رو برطرف 

خواهد شد.
مهنــدس احمدی اذعــان کرد: شــرکت با 
ســاخت کلیدهای فشــار متوســط خالء مســیر 
موفقیــت خود را ادامه داد و بــا اتکاء به خداوند 
متعال توانســت کلیدها را در رنج 1۲، ۲4، 36 و 
40.5 کیلو ولت تولید نماید که خوشــبختانه بعد 
از گذشت 3 سال، این مهم به مرحله بهره برداری 
رســیده اســت. البتــه مأموریــت  شــرکت ادامه 
دارد و در فازهــای آتــی نیز به ســاخت کلیدها 
و سکســیونرهای فشــار قــوی AIS و GIS اقدام 
خواهد نمود. فاز مطالعاتی تولید این نوع قطعات 
انجام شــده کــه امیدواریــم در آینــده نزدیک 

عملیاتی شود. 

مدیرعامل شــرکت فناور نواندیشــان کلید 
گســتر پویا، علت خاموشــی های برق را یادآور 
شــد و خاطرنشان ساخت: فرسودگی شبکه برق، 
ناکافی بــودن تجهیــزات و نبــود امکانات الزم 
باعث می شود کشور با خاموشی های مکرر دست 
و پنجــه نرم کنــد. این مهم ناشــی از نبود و عدم 
تأمین تجهیزات و وابستگی بسیار عجیب و غریب 
صنعت برق به خارج بوده اســت و متأســفانه در 
هر حوزه ای که می خواهیــم فعالیت کنیم، حتماً 
باید بخشی از تجهیزات را از کشورهای خارجی 
تأمین نمائیم. به هر حال، زیرســاخت های صنعت 
برق ایران برای بیــش از 80 میلیون نفر جمعیت، 
بسیار محدود اســت؛ اگر تحریم ها برداشته شود 

و صنایع کشــور با ظرفیت هــای موجود، بیش از 
پیــش فعالیت نماینــد، موضوع زیرســاخت های 
برق برجســته می شود؛ اگرچه صنعت برق دارای 
شرکت های بسیار قدرتمند است و باید هر کدام 
در حــد توان خود در حــوزه ترانس ها، دکل ها، 
تأمیــن و تجهیزات و... فعالیت کنند و شــروع به 
ســاخت قطعات و تجهیزات نمایند تا وابستگی ها 
کمتر شــود و برای جوانان این مرز و بوم، شــغل 

ایجاد گردد. 
مدیرعامل مرکز برتر تحقیق و توسعه استان 
مرکزی در سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
خطاب به این سؤال که تاکنون برای تحقق اجراء 
پروژه ساخت کلید از کمک های دولتی بهره مند 
شــده اید یا خیر، گفــت: ارتقاء گــروه بلواندپی 
به همت پــدری متفکر، خوش فکــر و ایده پرداز 
تحقق یافته و جناب آقای مهندس محمد پارســا 
که از مؤسسین و پیشکســوتان صنعت برق ایران 
هســتند و زندگی خود را با تولید آغاز کردند و 
همواره در این مسیر می کوشند تا تولید به معنای 
واقعی شکل بگیرد، سرمایه گذاری در این حوزه 
را امری بســیار مهــم و حیاتی می داننــد و آنچه 
در تــوان دارند، برای تولید هزینه می کنند. پســر 

ایشــان جناب آقای مهندس پویا پارسا که دنباله 
رو راه پدربزرگوارشان هســتند به همراه مدیران 
توانمند گروه بلواندپی برای به ثمر نشســتن تولید 
کلید فشــار متوســط خــالء ایده دادنــد و آن را 
تجاری سازی کردند که امروزه موفقیت شرکت 
نواندیشان کلید گســتر پویا مرهون زحمات این 
بزرگواران اســت و در این 3 ســال برای فازهای 
تحقیقاتی و عملیات اجرائی پروژه فوق بالغ بر 13 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری شده که این هزینه 
توســط جناب آقای پارسا تأمین گردیده است و 

کمکی از دولت نگرفته ایم.
صنعتگر برجسته استان مرکزی در خصوص 
بازدید مســئولین از توانمندی های شــرکت ابراز 

داشــت: در حال حاضر هیچکدام از مسئولین از 
ظرفیت های منحصر به فرد شــرکت نواندیشــان 

کلید گستر پویا بازدید نکرده اند.
وی دربــاره ســرمایه در گــردش شــرکت 
ســخنان خود را اینگونه مطرح کــرد و افزود: از 
آنجایی که صنعت برق پر هزینه اســت و نیازمند 
تزریــق منابع مالی می باشــد و تأمین تجهیزات و 
متریال با توجه به نوســان نــرخ ارز رو به افزایش 
اســت و همچنین بــرای پاس کردن تســت های 
مورد نیاز قطعات در آزمایشگاه های معتبر داخلی 
و خارجی و پرهزینه بودن آن ها و همینطور ورود 
به فازهای بعدی و اجراء طرح توســعه، نیاز است 
مقامات ارشد اســتان نگاه ویژه ای به این شرکت 
داشــته باشند تا بتوانیم از تســهیالت کم بهره و با 

تنفس بهره مند شــویم. بــا توجه بــه اینکه زمین 
شرکت استیجاری است به همین منظور می طلبد 
مسئولین استانی و شهرستانی، زمینی برای ساخت 

کارخانه در نظر بگیرند.
مدیرعامل شــرکت نواندیشــان کلید گستر 
پویا، اشــتغال  ایجادشده شــرکت را بازگو کرد: 
در حال حاضر تیــم خالق و مبتکر این واحد 15 
نفر هســتند، اما با بهره برداری رسمی از شرکت، 
اشــتغال به طور مســتقیم برای حــدود 50 نفر و 
غیرمستقیم حدود ۲00 نفر ایجاد می شود. اکنون 
در فاز اول با پیمانکارانی از شــرکت های تأمین و 

تجهیز، همکاری داریم.
مهنــدس احمدی در پایان ســخنان خود، از 
زحمــات بی بدیــل جناب آقای مهنــدس محمد 
پارسا و پویا پارســا بنیان گذاران گروه بلواندپی، 
مهندس آرش نادعلیان مدیرعامل گروه بلواندپی، 
دکتر سید غیاث الدین طاهری عضو هیئت مدیره 
و تیم تحقیق و توســعه شــرکت نواندیشان کلید 
گســتر پویــا و همچنیــن تمامــی همکارانی که 
برای به ثمر رســیدن این مهم مــا را یاری کردند 
صمیمانه تقدیر و تشــکر کــرد و گفت: این تیم 
به یک درک مشــترک رسیده اســت و همه در 
کنار هم با همدلی و همزبانی و اتحاد و انســجام، 
دلسوزانه تالش می کنند که تصمیم گرفته شده تا 
انتها به سرانجام مقصود برسد. امیدواریم زحمات 
شــبانه روزی این عزیــزان در بخش های اجرائی 

کشور دیده شود.

صنعت برق یک 
محصول داخلی را به 
جای برندهای خارجی 

 Siemens , مانند
 ABB Schneider

و... بپذیرد

حضور در بازار 
بزرگ صنعت 

برق و قرار گرفتن 
در وندور لیست 
در گرو همکاری 

شرکت توانیر

تحریم، گروه بلواندپی را ُمجاب کرد تا بر روی یکی از کلیدی ترین، حساس ترین، کاربردی ترین و 
تخصصی ترین تجهیزاتی که در تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد، متمرکز شویم و از 3 سال پیش 

وارد فاز مطالعات شدیم تا بتوانیم برای ساخت این محصول استراتژیک اقدام نمائیم.

ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(
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صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی یکی از ارکان 
اصلــی در زنجیره تولید و موتور محرک توســعه 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی کشور به هستند که 
نقش به ســزایی در تولید ناخالص ملی دارند. موج 
تحــوالت در ایــن صنایــع، افــزون بــر کاهــش 
خام فروشــی بــه ایجــاد ارزش افــزوده مضاعف 
اقتصادی، ثروت آفرینی و اشتغال زایی منجر شد و 
مصــداق علمی و عملــی تبلور توســعه پایدار در 
راســتای اقتصاد مقاومتی را به تصویر کشید. ایجاد 
اینگونــه صنایع در ایــران قدمتی طوالنــی دارد و 
جانمایی صنایع سنگین در اراک نیز برای تأمین نیاز 
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فوالد و... در دهه 50 
صورت گرفته است و در کنار صنایع بزرگ، توان 
نیــروی انســانی متخصــص و کارآمد بــه همراه 
تجهیزات و پیشرفت علم و تکنولوژی، عالقمندان 
به حضــور در صنایع مختلف را مُجــاب کرد تا با 
هــدف خودکفــا نمــودن کشــور در عرصه های 
گوناگون گام بردارند. شرکت فراپتروسازان انرژی 
یکی از این واحدها بوده اســت که توانسته به سهم 
خود خدمات بسیار ارزنده ای به صنایع نفت، گاز، 
پتروشــیمی، فــوالد و... ارائه دهــد. اعضاء هیئت 
مدیــره این شــرکت آقایان مهندس غالمحســین 
کاتوزیانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مهندس 
محســن اللهیاری رئیس هیئت مدیره، مهندس سید 
رحمــان فقیر میرنظامی نائــب رئیس هیئت مدیره، 
مهندس منصور عصار و مهندس فریدون قســمتی 
عضو هیئت مدیره می باشــند. از این رو، شــرکت 
فراپتروســازان انرژی در سال 1400 به عنوان واحد 
برتر فنی و مهندســی اســتان مرکزی انتخاب شده 
است، به همین منظور، خبرنگار هفته نامه سراسری 
صبــح امید با مدیرعامل و عضــو هیئت مدیره این 
شــرکت، عضو انجمــن ســازندگان تجهیزات و 
پیمانــکاران نفــت، گاز، پتروشــیمی و نیروگاهی 
استان مرکزی و عضو انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران )استصنا( گفتگویی ترتیب داده 
کــه در ادامــه می خوانیــد: مهندس غالمحســین 
کاتوزیانی مدیرعامل شرکت فراپتروسازان انرژی 
در گفتگو با خبرنگار صبح امید با اشــاره به سوابق 
کاری خود اظهار داشــت: اینجانب فارغ التحصیل 
مهندســی مکانیک از دانشــگاه فردوســی مشهد 
می باشم که از ســال  65 تا 75 به عنوان کارشناس، 
مدیــر تولید و مدیرعامــل گروه ماشــین و مونتاژ 

شــرکت ماشین ســازی اراک، مشــغول به فعالیت 
بوده، ســپس از سال 75 تا 83 به عنوان عضو هیئت 
مدیره و معاون ساخت شرکت ماشین سازی اراک 
ایفاء نقش کرده ام. بعد از آن نیز از سال 83 تا 95 به 
عنوان قائم مقام مدیرعامل شرکت صنایع آذرآب 
اراک خدمت کــرده و از ســال 86 تاکنون نیز به 
عنــوان مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره شــرکت 
فراپتروســازان انرژی مشــغول به خدمت هســتم. 
پیشکســوت صنعت اســتان مرکزی با بیــان اینکه 
شرکت فراپتروســازان انرژی، کنسرسیومی از 3۲ 
شرکت سازنده تجهیزات نفت و گاز استان مرکزی 
اســت، گفت: ســابقه کنسرســیوم ایجاد شده در 
فراپتروســازان انرژی حدود 15 ســال است که به 
طــور تخصصــی در زمینه پروژه هــای نفت، گاز، 
پتروشــیمی و... فعالیت می کند.  وی تصریح کرد: 
این شرکت از ظرفیت های موجود سهامداران خود 
برای ساخت تجهیزات، استفاده می نماید؛ در واقع 
شــرکت فراپتروســازان انرژی مجری پروژه های 
صنعتی، نفتی، گازی و پتروشــیمی است. هنگامی 
کــه برنده مناقصه می شــویم و اجــراء صفر تا صد 
پروژه را به دست می گیریم، برای تأمین تجهیزات، 
تماماً از ظرفیت های مهندســی موجود مجموعه و 
منطقه استفاده می نمائیم؛ به طوری که کار ساخت 
را واگــذار می کنیم به شــرکت های ســهامدار در 
ســطح اســتان مرکزی که این واحدهــا در تأمین 
متریال، نقش خود را به خوبی ایفاء می نمایند؛ ما نیز 
تجهیزات تولید شــده آنان را در پروژه ها، نصب و 
راه انــدازی می کنیم. به نوعی می تــوان گفت 3۲ 
شــرکت کنسرســیوم، تولیدکننــده و تأمین کننده 
تجهیزات هســتند و فراپتروسازان انرژی مجری در 
عملیات اجرائی پروژه ها اســت. صنعتگر برجســته 
استان مرکزی به پروژه های اجراء شده پرداخت و 
افزود: این شرکت موفق به اجراء پروژه های بزرگ 
صنعتی، نفتی، گازی و پتروشــیمی کشــور شده و 
توانســته در سایت های مختلف نفتی عسلویه، بندر 
امام خمینی )ره(، پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع 
فــوالد و... که در ســطح کالن کشــور بــه اجراء 
درآمده است، نقش به سزایی داشته باشد که برخی 
مــوارد را می تــوان: ســاخت حدود 17 هــزار تُن 
تجهیــزات برای طرح توســعه پاالیشــگاه اراک، 
ســاخت حدود 16 هزار تُن تجهیــزات در فاز 19 
پارس جنوبی، ساخت حدود 5 هزار تُن تجهیزات 
در فاز 14 پارس جنوبی، ساخت حدود 8 هزار تُن 
تجهیزات برای پاالیشگاه نفت سنگین جزیره قشم، 
ســاخت و نصب حدود 7 هزار تُن تجهیزات برای 
پروژه فــوالد گل گهر کرمان، ســاخت، نصب و 
راه انــدازی حدود 8 هزار تُن تجهیزات برای فوالد 
دامغان و... اشاره کرد. مدیرعامل واحد برتر فنی و 
مهندسی استان مرکزی در سال 1400 به پروژه های 
در دست ســاخت پرداخت و ابراز داشت: خدا را 
شاکریم در عصر کنونی، پروژه های بسیار بزرگی 
به شرکت فراپتروســازان انرژی واگذار شده و در 

حــال اجراء می باشــند کــه ۲ مخزن یــک میلیون 
بشــکه ای ســقف شــناور که از بزرگترین مخازن 
کشــور است، توســط این مجموعه در عسلویه در 
دست ســاخت می باشد. طرح نوســازی مشارکتی 
NGL 3100 پاالیشگاه آبادان توسط فراپتروسازان 
انــرژی نیز در حال انجام اســت. همچنین به عنوان 
پیمانــکار اصلی، در پروژه هــای متعدد به صورت 
اورهال و بازسازی در حال انجام کار هستیم. عضو 
انجمن ســازندگان تجهیــزات و پیمانکاران نفت، 
گاز، پتروشــیمی و نیروگاهی استان مرکزی ادامه 
داد: هم اینک در 17 پروژه بزرگ کشور مشارکت 
داریم که عمدتاً به صورت EPC انجام می شــوند. 
سعی کردیم در تمامی فعالیت های مهندسی، تأمین 
کاال و ســاخت تجهیــزات از ظرفیت های موجود 
استان مرکزی استفاده نمائیم. تمام تالش و کوشش 
مــا معرفی ظرفیت ها و پتانســیل های بالقوه اســتان 
مرکزی اســت؛ چرا که این استان چهارمین قطب 
صنعتی کشــور، دومین قطب صنعتی مادر ایران و 
اراک نیز به عنــوان پایتخت صنعتی و قطب تولید 
آلومینیــوم می باشــد. تیم اصلی شــرکت در دفتر 
مرکــزی واقــع در اراک، بلــوار جهــاد، روبروی 

پارک الله، ســاختمان پتروساز مستقر هستند و در 
تهــران و قشــم نیز دفتــر دایــر کرده ایم. ایشــان 
اشتغال زایی شرکت را اعالم کردند و افزودند: این 
واحد به طور مستقیم برای 70 نفر شغل پایدار ایجاد 
کرده که عمدتاً از فارغ التحصیالن دانشگاهی اعم 
از کارشناســی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند. 
ســعی ما بر این است از پتانسیل دانشگاه های استان 
اســتفاده کنیم کــه در این مــدت، ارتباط بســیار 
نزدیکی با اســاتید دانشــگاه ها برقرار کرده ایم؛ به 
طــوری که در حــال حاضر با بیــش از 100 نفر از 
اساتید دانشــگاه های اســتان، کارشناســان خبره، 
مهندسین پیشکسوت و باتجربه، قرارداد همکاری 

داریــم و بیــش از ۲ هــزار نفر از نیروهــای بومی 
متخصص استان در کارگاه ها و پروژه های مختلف 
کشــور که متعلق به فراپتروســازان انرژی اســت، 
مشــغول به کار می باشند. مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره شرکت فراپتروسازان انرژی با اذعان بر اینکه 
در سال های اخیر، عزم خود را جزم کردیم و واحد 
تحقیق و توســعه شــرکت را پایه گذاری کردیم، 
سخنان خود را اینگونه تشــریح کرد و افزود: ما با 
هدف اســتفاده از ظرفیت های حداکثری مهندسی 
 R & D که در ســطح اســتان وجــود دارد، واحد
شرکت را ایجاد کردیم و در پروژه هایی که نیاز به 
تحقیقــات و پژوهش دارد، از آن غافل نشــویم و 
واحد تحقیق و توسعه نیز در این زمینه، موشکافانه 
عمل کند. کارآفرین شرکت فراپتروسازان انرژی 
اذعــان داشــت: مــا هیــچ کاری را برون ســپاری 
نمی کنیم و صفــر تا صد پــروژه را تماماً خودمان 
انجام می دهیم. در شــرایط کنونی درصدد طراحی 
پلنت های نفتی و پتروشــیمی هســتیم تا بتوانیم این 
پلنت ها را خودمان در کشور طراحی و اجراء کنیم. 
امیدواریــم با برنامه ریزی های صــورت گرفته، در 
سالیان آتی بتوانیم برای نخستین بار در ایران، طراح 

یونیت هــای فرآینــدی پاالیشــگاهی و پلنت های 
پاالیشــگاهی و نفتی باشــیم. پیشکســوت صنعت 
اســتان مرکزی، رمز موفقیت خــود را بیان کرد و 
گفــت: از جمله شــاخصه های موفقیت مجموعه، 
همدلی، همزبانی و همگرایی اعضاء هیئت مدیره و 
تیم همراه شــرکت بوده اســت و دیگر راز و رمز 
موفقیت شــرکت را می توان استفاده حداکثری از 
تولیدات اســتان نــام برد. ضمن آنکه ســهامداران 
شرکت بســیار خوش فکر، خوش ذوق، ایده پرداز، 
نــوآور و صــادق می باشــند. همینطور تیــم اکتیو 
شرکت به کار گروهی و جمعی اعتقاد دارند و اگر 
بخواهیــم ظرفیــت جدیدی ایجاد کنیم، اســتقبال 

می کنند؛ چرا که چرخش منابع مالی این کنسرسیوم 
در شــکوفایی اقتصاد اســتان رقم می خورد. عضو 
انجمن ســازندگان تجهیزات صنعــت نفت ایران 
)اســتصنا( گفت: شــرکت فراپتروســازان انرژی 
دارنده رتبــه یک نفت و گاز از ســازمان برنامه و 
بودجه، رتبه 3 ساختمان و ابنیه، رتبه 5 آب، رتبه 5 
 ISO تأسیســات و تجهیــزات، دارنــده گواهینامه
 )AVL( 9001: ۲015 می باشــد و در فهرســت بلند
وزارت نفت ثبت شــده است. ایشــان در پاسخ به 
سؤال خبرنگار صبح امید مبنی بر اینکه آیا شرکت 
فراپتروسازان انرژی فقط در داخل کشور به اجراء 
پــروژه می پردازد یا اینکه در خارج از کشــور هم 
فعالیت دارد، خاطرنشان ساخت: عمده پروژه های 
اجراء شــده در داخل کشور صورت گرفته است. 
ضمن اینکه با حضور در مناقصات، برنده ۲ پروژه 
در کشــورهای ســوریه، عراق و عمان شــده ایم. 
دورنمای شرکت، صادرات خدمات فنی مهندسی 
به کشــورهای منطقه است. صنعتگر برجسته استان 
مرکزی در پاســخ به این ســؤال که 3۲ شــرکت 
کنسرســیوم فراپتروســازان انرژی در کدام شهرها 
مســتقر هســتند، اعالم کــرد: این شــرکت ها در 

شهرستان های اراک، ساوه، دلیجان و کاشان مستقر 
می باشــند؛ ضمناً کارخانه تولید تجهیزات شرکت 
فراپتروسازان انرژی نیز در شهرک صنعتی خیرآباد 
واقع شــده اســت. ما عالوه بر اینکه در پروژه های 
نفتی، گازی و پتروشیمی ایفاء نقش می کنیم، اخیراً 
در کارخانجات قند هم حضور یافتیم و با یک مدل 
خاص، اقدام به پروژه ســازی می کنیم. به هر حال، 
این توانمندی در فراپتروسازان انرژی حاکم است 
که بتوانیم بیش از پیش به کشــور خدمت کنیم و 
پرچــم ایــران را در قله های پُــر افتخار بــه اهتزار 
درآوریم. پیشکسوت صنعت کشور اذعان کرد: در 
حال حاضر با انگیزه بســیار باال در ۲ الی 3 مناقصه، 

شــرکت کردیم؛ بدین صورت که کنسرســیوم به 
صورت کلید در دســت به اجراء واحدهای کامل 
پاالیشگاهی و پتروشیمی بپردازد. طرح استحصال 
بنزن برشC6 پتروشیمی شازند یکی از موضوعاتی 
اســت که در دســت اقدام می باشــد. همچنین در 
ساخت مخازن کروی مجتمع پاالیشگاهی مکران 
و طرح بازسازی یک ســایت پتروشیمی بوعلی و 
یک واحد پتروشــیمیایی مشــارکت داریم. عضو 
انجمن ســازندگان تجهیــزات و پیمانکاران نفت، 
گاز، پتروشــیمی و نیروگاهی استان مرکزی که به 
مناسبت تجلیل از واحدهای برتر تحقیق و توسعه و 
فنی و مهندسی استان با خبرنگار صبح امید، نشست 
مطبوعاتی داشــته است، در خصوص وندور لیست 
شــرکت ها ســخنان خود را اینگونه تشریح کرد و 
افــزود: تمــام شــرکت های صنایع نفتی کشــور، 
فراپتروسازان انرژی را می شناسند و از قابلیت های 
منحصر به فرد این شرکت آشنا هستند و در وندور 
لیست های شرکت های ملی نفت ایران، شرکت های 
شــرکت های  گازی،  شــرکت های  پتروشــیمی، 
فوالدی، شــرکت مپنا و... قرار داریم و پروژه های 
نیروگاهی شــرکت مپنا را انجام می دهیم.  وی در 

پاسخ به این سؤال که رونق کسب و کار در کشور 
را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: به نظر می رســد 
رونق کسب و کار پروژه های بزرگ صنعتی کشور 
در حال بهتر شدن اســت. با توجه به اینکه بازار از 
مجموعه فراپتروسازان انرژی شناخت کافی دارد و 
تحریم باعث شــده شــرکت های داخلی از توان و 
دانش بومی بهره مند شوند، این مهم، باعث گردیده 
ما در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداریم. مهندس 
کاتوزیانی قدمت واحد تحقیق و توسعه شرکت را 
اعالم کرد و گفت: همانطوری که در گزارش یاد 
شد، مجموعه فراپتروســازان انرژی در سال 1386 
تأسیس شد و قدمت 15 ساله دارد. اما واحد تحقیق 

و توسعه و واحد فنی و مهندسی شرکت بیش از 10 
سال شــکل گرفته و در این یک دهه، همه ساله به 
دنبال توســعه متوازن شــرکت بوده ایــم. هم اینک 
همتراز شرکت های دانش بنیان ایفاء نقش می کنیم 
و مصمم به اخذ مجوز دانش بنیان از معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری هســتیم؛ زیــرا این 
استحقاق در شرکت وجود دارد. سکاندار شرکت 
فراپتروســازان انرژی، استراتژی تحقیق و توسعه را 
اینگونه بازگو کرد و خاطرنشــان ســاخت: فرآیند 
تحقیق و توسعه یا دقیق تر، چرخه تحقیق و توسعه، 
اغلب با ایده پردازی و فرضیه سازی شروع می شود، 
به دنبال آن به تحقیق و کشــف روش های مختلف 
بــرای تولیــد آن محصــول و عرضــه خدمــات 
می پردازد؛ ســپس وارد مرحله طراحی و توســعه 
می شود. به طور کل، فرآیند تحقیق و توسعه، یک 
بخش مهم برای بسیاری از کسب  وکارها به شمار 
می آید. ما نیز در این مجموعه برای عملیاتی سازی 
طرح توسعه گام برداشتیم و به دنبال آن هستیم که 
این اســتراتژی در پروژه های مولتی دیســیپرین و 
طرح های یونیت پاالیشــگاهی به اجــراء درآید و 
شــرکت در طراحی همه دیســیپرین های مهندسی 
ماننــد برق، ابزار دقیق و پایپینــگ نقش خود را به 
خوبــی ایفــاء کند. نکته قابــل توجه اینکــه ما در 
بهینه ســازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری نیز 
قدم های بســیار بزرگی برداشته ایم، ضمن آنکه به 
مســائل زیســت محیطی هم اهمیت ویــژه ای قائل 
هستیم. عضو انجمن تحقیق و توسعه استان مرکزی 
تصریــح کــرد: دولــت و مقامات ارشــد اســتان 
می بایســت به ظرفیت های مهندسی موجود استان 
توجه ویژه داشــته باشند. اســتان مرکزی از جمله 
اســتان های مهــم صنعتی ایران اســت و اســتفاده 
حداکثری از ظرفیت های استان می تواند در اقتصاد 
دانش بنیان کشور اثربخش باشد. وی در خصوص 
انتخاب واحد نمونه فنی و مهندسی سخنان خود را 
اینگونه برشــمرد و افزود: این شرکت برای دومین 
سال متوالی مفتخر است به عنوان واحد برتر فنی و 
مهندسی استان انتخاب شود. دستگاه های دولتی و 
تشکل های خصوصی، تجلیل از واحدهای نمونه را 
همه ساله به طور باشــکوه برگزار می کنند که این 
امر موجــب انگیزه برای دیگــر واحدهای صنعتی 
است. اگر همه شرکت ها عزم خود را جزم کنند و 
واحــد R & D مجموعه را فعال نمایند، در مســیر 

شــرکت  همچنیــن  می گیرنــد.  قــرار  پیشــرفت 
فراپتروسازان انرژی در سال 97 به عنوان واحد فنی 
مهندسی برتر استان انتخاب شده است. مدیرعامل 
خصــوص  در  انــرژی  فراپتروســازان  شــرکت 
دغدغه هــای پیــش رو گفت: هر بنــگاه اقتصادی 
دارای مشــکالت خاص خود است. عدم ارتباط با 
دنیا، شــرایط ســخت ارتباط با جهــان، اثرگذاری 
تحریم هــای جهانــی، افزایش بی رویه نــرخ ارز، 
بی ثباتــی متریال، همه و همه دســت به دســت هم 
دادند تا تولید به معنای واقعی کلمه شــکل نگیرد، 
اما همچون کوهی اســتوار پای تولید هســتیم و در 
ســنگر تولید ایفاء نقش می کنیم تا اقتصاد کشــور 
خدشه دار نشود. امیدواریم دولتمردان به توانمندی 
صنعتگران توجه بیشــتری داشته باشــند. صنعتگر 
نمونه اســتان مرکزی در خصوص بازدید مسئولین 
از پروژه های اجراء شده و در دست اجراء شرکت 
ســخنان خود را اینگونه بیان کــرد و افزود: جناب 
آقای مهندس آقازاده استاندار اسبق استان مرکزی 
نسبت به شرکت فراپتروسازان انرژی لطف داشتند 
و چند بار از پروژه های در دســت اجراء از عسلویه 
و بندرعبــاس بازدید نمودند. همچنین جناب آقای 
مهندس مقدســی نماینده ســابق و دکتــر کریمی 
نماینــده اراک، کمیجــان و خنــداب در مجلس 
شــورای اســالمی از پروژه های در دســت اجرای 
شــرکت بازدید کردند و ما را از رهنمودهای خود 
بهره منــد ســاختند. امیدواریــم همچون گذشــته، 
حمایت ها به قوت خود باقی بماند و با رغبت بیشتر 
و با اســتفاده از ظرفیت های موجود استان بتوانیم به 
بازســازی )اورهال( و اجــراء پروژه های صنعتی، 
معدنــی، نفتی، گازی، پتروشــیمی، فــوالدی و... 
بپردازیــم. ایشــان ادامــه دادنــد: ظرفیت های این 
شــرکت به صورت مدیریتی اداره شده و نامحدود 
اســت. هرچقــدر بتوانیــم در پروژه هــا حضــور 
پررنگ تری داشته باشــیم، با ظرفیت بیشتر فعالیت 
می کنیم. کاتوزیانی در خصوص وصول مطالبات 
گفت: با توجه به افزایش تورم در کشور و بی ثباتی 
نرخ ارز، الزم اســت سازمان برنامه و بودجه کشور 
ترتیبــی اتخــاذ کند تــا مــا در وصــول مطالبات 
دغدغه ای نداشته باشیم. وی در خاتمه گفت: الزم 
می دانــم از تریبون صبــح امید، ابتدا از مســئولین 
عالی رتبــه اســتان اعــم از مجموعه اســتانداری، 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، تمامی 
سیاســیون و همچنیــن مدیــران بانک های اســتان 
صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم که به لحاظ مادی و 
معنوی از شرکت فراپتروســازان انرژی همه جانبه 
حمایــت کردند و در صــدور تضامیــن کوتاهی 
ننمودند. همینطــور از کارفرمایــان صنایع بزرگ 
کشور سپاســگزاری می نمایم که به فراپتروسازان 
انرژی اعتماد می کنند و پروژه های بزرگ را به این 
شــرکت واگذار می نمایند و از تمامی مدیران 3۲ 
شرکت کنسرسیوم و تیم همیشه همراه فراپتروسازان 

انرژی تقدیر می کنم.

مهندس غالمحسین کاتوزیانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت فراپتروسازان انرژی مستقر در اراک:

برای نخستین بار در ایران، درصدد طراحی یونیت های فرآیندی پاالیشگاهی و پلنت های پاالیشگاهی و پتروشیمی  هستیم
شرکت فراپتروسازان انرژی واحد برتر فنی و مهندسی استان مرکزی در سال 1400

  دورنمای شرکت صادرات خدمات فنی 
مهندسی به کشورهای منطقه است

   فعالیت شرکت فراپتروسازان انرژی 
هم اکنون در 17 پروژه بزرگ کشور

  یکی از اهداف شرکت فراپتروسازان انرژی، 
استفاده از ظرفیت های صنعتی استان در اجراء 
پروژه های صنعتی، نفتی، گازی و پتروشیمی است

     فراپتروسازان انرژی همتراز
شرکت های دانش بنیان است

ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(



13 پنجشنبه  12 اسفند ماه  1400

سال شانزدهم  16 صفحه
گزارش

میزان اثرگذاري فعالیت یک بنگاه اقتصادي 
در ابعــاد اقتصــاد ملي، رابطه مســتقیمي بــا میزان 
توانمنــدی آن شــرکت دارد. میــزان تعامل بنگاه 
بــا ســاختار اقتصادي کشــور از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار اســت و هرچه بنگاه، تعامل بیشــتری با 
ســایر اجزاء اقتصادي داشــته باشد، با رونق کسب 
و کار همــراه خواهــد بــود. بنابرایــن، انتخاب و 
رتبه بنــدی شــرکت ها بر اســاس شــاخص حجم 
موفقیــت در به روزرســانی مجموعــه و همچنین 
توســعه روزافــزون همراه با علم جهانــی از منطق 
اقتصادی و مدیریتی برخوردار می باشد. در نتیجه، 
ورود بــه عرصــه جهانی، تنها برای شــرکت هایی 
میســر اســت که بتوانند در بازارهــای بین المللی 
رقابت کنند. شــرکت مهندسی ســامان نیرو پاد به 
منظور طراحی و تولید دکل های مخابراتی و انتقال 
نیــرو و انواع ســازه های فلزی با بیــش از ربع قرن 
ســابقه درخشان، از جمله شــرکت های برتر ایران 
است که توانســته در عرصه های مختلف، حضور 
چشمگیری داشته باشــد و محصولی به بازار ارائه 
دهد و نام نیک از خود به جا بگذارد. این شرکت 
در ســال 1385 با هدف خدمت بــه صنعت برق، 
انــرژی، مخابرات و... به همت زنــده یاد مهندس 
حســین احمدی که یکی از نخبگان صنعت برق و 
مخابرات ایران بودند، بنیان گذاشته شد. هم اینک 
این واحد صنعتی توسط تیمی خالق و مبتکر اداره 
می شود که جناب آقای مهندس هوتن نمیرانیان به 
عنوان نائب رئیس هیت مدیره، ســهامدار و مدیر 
واحــد طراحی و مهندســی، مجموعــه را راهبری 
می کنند. خبرنگار هفته نامه سراسری صبح امید به 
مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه و 
فنی و مهندسی اســتان مرکزی با ایشان گفتگویی 
ترتیب داده است که در ادامه از نظرتان می گذرد:

مهندس هوتــن نمیرانیان نائــب رئیس هیت 
مدیره شــرکت مهندسی سامان نیرو پاد در گفتگو 
با خبرنگار صبح امید با اشــاره به تاریخچه تأسیس 
این واحد ابراز داشــت: شــرکت مهندسی سامان 
نیرو پاد در ســال 1385 به همــت مرحوم مهندس 
حســین احمدی در اراک پایه گذاری شد تا بتواند 
در ترقی کشــور به صنعت بــرق و مخابرات ایران 
خدمت کند و کشور را در تولید این محصوالت، 
بی نیاز ســازد که بحمداهلل ایشــان بــا پایه گذاری 
شرکت مهندســی سامان نیرو پاد نام نیکی از خود 

به جا گذاشتند؛ روحش شاد و یادش گرامی باد.
عضو انجمن تخصصی تحقیق و توسعه استان 
مرکزی در بخش دیگری از ســخنان خود تصریح 
کردند: شــرکت مهندســی ســامان نیرو پاد یکی 
از طالیه داران شــرکت های طــراح و تولیدکننده 
دکل هــای مخابراتــی ایران اســت که با داشــتن 
مهندســین فوق العاده مجرب و کارآمد و همچنین 
اســتفاده از تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته از قبیل 
دســتگاه های CNC، تأسیســات گالوانیــزه گرم، 
ماشــین آالت و تجهیزات تست به انجام و تکمیل 
پروژه هــای بســیار بــزرگ در صنعــت مخابرات 

می پردازد.
وی با بیان اینکــه در این واحد، طراحی های 
نوین و خالقانه انجام می گیرد، اذعان داشــت: تیم 
طراحی این شــرکت با اهدافی نظیر سبک سازی، 
زیباسازی، مقاوم سازی و سرعت بخشیدن به روند 
اجراء پروژه ها، همراه با ارائه خدمات مشاوره حین 

خریــد، کنترل پروژه دقیق و تحویل به موقع، ارائه 
خدمات کامــل پس از فروش و تعهــد، همچنین 
کسب رضایت مشــتریان، تأثیر به سزایی در رونق 
کسب و کار داشته؛ به طوری که توانسته نسبت به 

سایر رقبا پیشگام باشد.
مدیر واحد طراحی و مهندسی شرکت سامان 
نیــرو پاد خاطرنشــان ســاخت: تمامی ســازه های 
طراحی شــده این شــرکت مــورد تأییــد مراجع 

ذی صالح و سازمان های معتبر داخلی می باشد.
ســهامدار شرکت مهندسی سامان نیرو پاد در 
ادامه ســخنان خود، خدمات مشــاوره شرکت را 
یادآور شد و افزود: بهینه ســازی انواع فونداسیون 
و ســازه دکل، یکی از مهمترین موضوعاتی است  
که شــرکت ســامان نیرو پاد نســبت به آن بســیار 
حســاس اســت. این مهم بــه روش های پیشــرفته 

مهندســی عملیاتــی می شــود. از ایــن رو، علل و 
عوامل ایجاد تخریب های احتمالی بر روی ســازه 
و یا فونداســیون های اجراء شده بررسی می گردد 
و نظارت بر ُحســن اجراء ســازه های طراحی شده 
و ارائه خدمــات گارانتی برای کل ســایت انجام 
می شــود. ضمــن آنکه استانداردســازی شــرایط 
محیطی خــاص و ارائه پیشــنهادهای ویــژه برای 
مناطق با شــرایط محیطی خاص از جمله خدمات 

مشاوره شرکت به شمار می رود.
صنعتگر برجســته اســتان مرکــزی در بخش 
دیگــری از گفتگــوی خــود بــا صبح امیــد، در 
خصــوص خدمات طراحی و مهندســی شــرکت 
اظهار داشت: از جمله خدمات طراحی و مهندسی 
شــرکت را می توان به ارائه طراحی های خاص بر 
اســاس نیازهای ویــژه مشــتریان، طراحی دکل ها 

بــا کاربَری خــاص و ابعاد غیر متــداول، طراحی 
دکل برای محیط های خاص و یا فونداســیون های 
موجــود، طراحــی و خدمــات مهندســی جهت 
جابجایــی و یــا جایگزینی دکل فرســوده با دکل 
جدید، پشــتیبانی مهندســی در پروژه هــای کلید 
در دست، انجام مقاوم ســازی سایت های موجود، 
ارائــه راهــکار اصالحی برای ســایت های صدمه 
دیده توســط معارضین مردمی و ارائه راهکارهای 
اصالحــی در عدم تطابق های مشــاهده شــده بین 

اجراء و نقشه اشاره کرد.
نائب رئیس هیئت مدیره شــرکت مهندســی 
ســامان نیرو پــاد بــه توانمندی هــای مجموعه در 
بخش دکل های زیباســازی، گریزی زد و گفت: 
با توجه به الزامات شــهرداری و مراجع قانونگذار، 
به منظور زیباســازی نمای شهری و کاهش تعداد 
دکل های اپراتورها، دکل مدرنNMA  با ظاهری 
زیبا و سطح بادگیر برای 4 اپراتور همزمان، توسط 
شرکت مهندسی ســامان نیرو پاد، عرضه گردیده 

است.
مهنــدس هوتــن نمیرانیان دربــاره طراحی و 
تولیــد دکل های پایــه باریک، گفت: بــا توجه به 
افزایش قیمت زمین و محدودیت فضاهای شهری، 
این شرکت اقدام به طراحی دکل هایی نموده است 
که عــالوه بر امکان نصــب در اماکنی با فضاهای 
محدود، جایگزین مناسبی برای دکل های مونوپل 

وICB  می باشد. از مزایای این محصول می توان به 
حمل چند دکل توســط یک دستگاه تریلی، عدم 
نیاز به جرثقیل در هنــگام نصب، امکان نصب در 
اماکنی با فضاهای محدود، کاهش خطای ساخت 
 ICB  و انحراف نســبت بــه دکل های مونوپــل و

عنوان کرد.
ایشان به تشریح دکل های فنس دار پرداخت 
و بیان داشــت: یکی از الزامات دکل های فنس دار 
حفــظ امنیت دکل ها و تجهیزات داخل ســایت ها 
و نصــب فنس هــای حفاظتی اســت تا از ســرقت 
تجهیزات جلوگیری گردد. لذا شــرکت مهندسی 
ســامان نیرو پاد بر پایه اقتصــاد مقاومتی و جهش 
تولید، اقدام به طراحی  و ســاخت انواع دکل هایی 
نمــوده که شــامل فنــس متصل به بدنه می باشــد. 
این دســته از محصــوالت دارای مزایای همچون 
باال بودن اســتحکام فنس همراه بــا گالوانیزه گرم 
استاندارد، نصب پایه های اصلی فنس بر روی پایه 
دکل جهت استفاده بهینه از فضای موجود، کاهش 
میزان مصرف فنس و فضای ســایت در مقایســه با 

دکل های معمولی است.
مدیــر واحــد برتــر فنی و مهندســی اســتان 
مرکزی در سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
به دکل های خود ایســتای مشــبک اشــاره کرد و 
گفت: دکل های خود ایســتای مشبک عمده ترین 
نوع دکل های مخابراتی می باشند. این نوع دکل ها 

عمدتاً با مقاطع مثلثی یا  مربعی و به صورت سه پایه 
و چهارپایــه با پایه های فوالدی نبشــی یا لوله ای و 
یا کلــد فرم ســاخته می شــوند. از مزیت های این 
محصول، اســتحکام باال در برابــر بارگذاری های 
زیاد، قابلیت طراحــی برای ارتفاع های باال، قیمت 

مناسب و تاًمین راحت مواد اولیه است.
بامــی  پشــت  توضیــح دکل هــای  بــه  وی 
پرداخت و گفــت: همانطوری که مســتحضرید، 
با گســترش شــهرها و ســاخت برج های مرتفع و 
عدم وجود فضای کافی در ســطح شــهر، استفاده 
از پشــت بام ها جهــت نصب دکل، مــورد توجه 
اپراتورهــا قرار گرفته اســت. به همیــن منظور، با 
توجه به آئین نامه های شــهری و نوع ساختمان ها، 
طراحی هــای مختلفــی در این زمینه انجام شــده 
اســت که شــامل دکل های ســه  پایه نبشــی با سه 
جهــت مهــار )Guyed Mast(، دکل های تک 
پایه لوله ای و یا چهار پایه نبشــی با دو جهت مهار 
)POLE(، دکل هــای چهار پایه لوله ای با شاســی 
متناســب با ابعاد سر ســتون های پشت بام و ارتفاع 
دکل )Free Stand (،  دکل هــای چهــار پایــه 
نبشــی با اتصال به دیوار مقــاوم با حداقل ارتفاع 4 
متر )WALL SUPPORT(،  دکل های خود ایستا 
چهار پایه لوله ای و نبشــی با شاســی متصل به سر 
ستون  ها )Rooftop Lattice( می شود.  مهندس 
نمیرانیان از دیگر اقدامات شــرکت را فونداسیون 
ســریع اعالم کرد: یکی از اقدامات خوب شرکت 
جهت تســریع در اجــراء نصب دکل هــا، طرحی 
جدیــد و منحصر به فرد به نام فســت فونداســیون 
می باشــد که در این روش یک ســازه فلزی مشابه 
بدنــه دکل به عنــوان فونداســیون در داخل چاله 
فونداســیون قــرار می گیــرد و پــس از آن آماده 
بتن ریزی می شود. این اســتراکچر بسیار راحت و 
ســریع در داخل و یا خارج از چاه مونتاژ می گردد 
و کلیه این  عملیات ظرف مدت 5 ساعت صورت 
می پذیرد. نهایتاً بعد از گذشت 10 ساعت از زمان 
بتن ریزی فونداســیون، عملیــات نصب دکل قابل 
اجراء است. همچنین استفاده از فونداسیون سریع، 
جایگزین مناسبی برای دکل هایICB  می باشد که 
برخی از مزایای این طرح را می بایست حمل سازه 
فونداسیون به همراه سازه دکل، حذف زمان عمل 
آوری بتــن، عدم نیاز بــه جرثقیل در هنگام نصب 

و... اشاره کرد.
نائب رئیس هیئت مدیره شــرکت مهندســی 
ســامان نیرو پاد در خصوص اخذ مجوزهای الزم 
گفــت: پروانه بهره بــرداری و پروانه خدمات فنی 
مهندســی شــرکت از وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت اخذ شده و دارنده بیش از 100 طرح تأیید 
شده دکل از مراجع ذی صالح هستیم و با استقرار 
 ،ISO14001:2004 گواهینامه های بین المللــی
ISO9001:2008 ،ISO9001:2004 فعالیت 
داریم. ضمــن آنکه توانســته ایم بیــش از 6 هزار 
نگلــه دکل تولیــد و تحویل کارفرمایــان دهیم و 
دارنــده لوح ســپاس و تندیس برتــر از همایش ها 
و ســمینارهای مختلف بین المللی هســتیم. از این 
رو، ســال جاری نیز به همت تیم فنی و مهندســی 
شــرکت، موفق به کســب عنــوان واحــد فنی و 
مهندسی برتر استان مرکزی شده ایم که کسب این 
افتخار را مرهون زحمات پرســنل خدوم شــرکت 

می دانیم.

مهندس هوتن نمیرانیان نائب رئیس هیت مدیره، سهامدار و مدیر واحد طراحی و مهندسی شرکت سامان نیرو پاد مستقر در شهرستان اراک در گفتگو با صبح امید مطرح کرد:

شرکت مهندسی سامان نیرو پاد، پیش قراول در طراحی و تولید دکل های مخابراتی ایران
شرکت مهندسی سامان نیرو پاد واحد برتر فنی و مهندسی استان مرکزی در سال 1400

تیم طراحی این شرکت با اهدافی نظیر سبک سازی، زیباسازی، مقاوم سازی و سرعت بخشیدن به روند اجراء پروژه ها، همراه با ارائه 
خدمات مشاوره حین خرید، کنترل پروژه دقیق و تحویل به موقع، ارائه خدمات کامل پس از فروش و تعهد، همچنین کسب رضایت 

مشتریان، تأثیر به سزایی در رونق کسب و کار داشته؛ به طوری که توانسته نسبت به سایر رقبا پیشگام باشد.

ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(
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شرکت هســکو بازوی خدمات پس از فروش 
محصوالت تولیدی هپکو اراک است، که به عنوان 
نخستین و بزرگترین شرکت خدماتی در حوزه های  
تجهیزات ســنگین راهسازی، معدنی و کشاورزی با 
نیم قرن تجربه به مشتریان ارائه خدمات می دهد این 
شــرکت از ســال 1356 بــا تأمیــن قطعــات اصلي 
محصوالت و خدمات گارانتي و بعد از دوره گارانتی 
با تعهد و تخصص همواره در کنار محصوالت هپکو 
و مشــتریان بوده اســت. این واحد، ابتــدا در جاده 
مخصــوص کرج با شــعب مختلف  در شــهرهای 
اراک، اهواز فعالیت داشــته و با افزایش محصوالت 
هپکو در کشور، نمایندگي هاي آن از سال 1375 در 
مراکز اســتان ها ایجاد و از ســال 1389 نیز هسکو به 
عنوان یک شــرکت مســتقل، در جهت ماموریت 
خدماتی خود حرکت رو به جلو و متنوع را در دستور 
کار خود قرار داد.  شرکت تجهیزات سنگین همگام 
- هســکو )متعلق به هپکو( هم اینــک با مدیرعاملی 
جناب آقای دکتر احسان عالیخانی اداره می شود که 
برای نخســتین بــار در ســال »تولید، پشــتیبانی ها، 
مانع زدایی هــا« به عنوان واحد برتر تحقیق و توســعه 
استان مرکزی انتخاب گردیده است، به همین منظور، 
خبرنگار ما با ایشان که عضو انجمن صنفی کارفرمایی 
تولیدکنندگان ماشین آالت راهسازی ، عضو انجمن 
تحقیق و توســعه استان مرکزی، عضو خانه صنعت، 
معدن و تجارت می باشــند، گفتگویــی ترتیب داده 
اســت که ماحصــل آن را می خوانیــم: مدیرعامل 
شرکت تجهیزات سنگین همگام – هسکو به عنوان 
یکــی از مدیران بومی اســتان به تاریخچه تأســیس 
شــرکت هســکو پرداخت و گفت: شرکت هسکو 
مســئولیت ارائه خدمات پس از فروش محصوالت 
شــرکت هپکو را داراست و  تا قبل از سال 1389 در 
قالب معاونت خدمات پس از فروش فعالیت می کرد 
و به خاطر چابک شدن در انجام سریع خدمات خود 
و تغییر مأموریت، در ســال 1389 شــرکت هسکو 
تأسیس شد. این شرکت در مقطع زمانی که در قالب 
معاونت مشغول به فعالیت بود دستگاه های تولیدی 
هپکو را بعد از تحویل به مشتری در یک دوره یک 
ســاله یا ۲ هزار ســاعت کار تحت پوشش خدمات 
گارانتی خود قرار می داد و تا 10  سال نیز خود را به 
تامیــن قطعات یدکــی ماشــین آالت را متعهد می 
دانست. اما از سال 89 مأموریت هسکو به عنوان یک 
شرکت مســتقل با تاکید بر جلب رضایت مشتری، 
بدین صورت که هر نوع خدماتی که مشتری احتیاج 
دارد را طراحی و ارائه نماید تغییر یافت؛ به طوریکه 
این موضوعات در تعهد شــرکت هپکــو به عنوان 
عرضــه کننده دســتگاه نمــی باشــد. وی ادامه داد: 
خدمات اشاره شده در چند قالب قابل ارائه می باشد 
که می تــوان 1. تأمین قطعات یدکی دســتگاه های 
راهسازی در دوران تحریم مأموریت بسیار خطیر و 
حائز اهمیت بــود؛ چرا که تنوع باالیی در قطعات و  
تأمین کننــدگان  داخلــی و خارجــی وجــود دارد. 
تأمین کنندگان قطعات بخش خارجی بسیار متنوع و 
از کشــورهای ژاپن، آلمان، چین و... می باشــند. ۲. 
خدمت دیگر شرکت انجام کلیه تعمیرات و خدمات 
مورد نیاز ماشــین آالت اســت که ما در این حوزه با 
ابتکار عمــل و خالقیت، مأموریــت  جدیدی برای 
شرکت تعریف شد و اقدام به بازسازی دستگاه های 
راهســازی و معدنــی نمودیــم. بــه عنــوان مثــال، 
دســتگاه هایی کــه بعــد از 30 الی 40 ســال عمر و 
کارکرد طوالنی ، فرســوده شــده بودند را در محل 
کارگاه به طور کامل بازسازی می شود و همانند یک 
دستگاه نو در اختیار مشتری قرار می گیرد. این مهم به 
خاطر شرایط تحریم  محقق شد؛ زیرا به خاطر ارزبری 
باالی خرید دســتگاه هــا  ، حتماً می بایســت احیاء 
دستگاه های موجود در دستور کار قرار می گرفت تا 
بهره روی افزایش یابد و به لحاظ اقتصادی مقرون به 
صرفه باشــد. 3. ایجاد برنــد HESP  برای قطعات . 
بحمــداهلل در دوران تحریــم، دســتاوردهای خوبی 
داشتیم و در بحث ارائه قطعات یدکی برای نخستین 
بــار در کشــور با نــام و نشــان HESP که مخفف 
HEAVY EQUIPMENT SPARE PART است، 
اقدام شد. از این رو، برندهای کوماتسو، ولوو و... با 
قیمت بسیار گزاف عرضه می شدند، اما برای کاهش 
هزینه تامین قطعات برند و خودکفایی شرکت، طی 
تحقیقاتی با تأمین کننــدگان این نوع قطعات ارتباط 
برقرار شــدکه موجب شده با تامین مستقیم از تامین 
کننــدگان 40 درصد کاهش هزینــه ارزی صورت 
پذیرد. 4. ارائه کیت های قطعات تعمیراتی برای اولین 
بار در کشــور ؛ یعنی کلیه قطعات یک موتور، مثل 
پیســتون، رینگ، یاتاقان، واشرآالت و... را در قالب 
یک پکیج کامل در اختیار مشتری قرار داده می شود 
و نیاز نیست که مشتری برای خرید تک تک اقالم، 
به بــازار قطعات مراجعه کند؛ گرچه ممکن اســت 
تأمین کنندگان مختلف به مشتریان قطعات غیراصلی 
بدهند و اگر دســتگاه  با مشــکل مواجه شود، کسی 
مســئولیت نمی پذیرد و پاسخگو نیســت؛ ولی ارائه 
پکیج کامل توسط هسکو به مشتریان، یکپارچه است 
و شــامل گارانتی می باشــد و به لحاظ اقتصادی 30 
درصد قیمت پایین تر بوده و به صرفه تر است؛ یعنی با 
ایــن اقدام ضمــن اطمینان بــه مشــتریان . به لحاظ 
اقتصادی به آنان کمک شده و قطعات برند را با تنوع 
مناسب در اختیار آنان قرار داده می شود. 5. در زمینه 
روغــن و روان کارها اقدام بــه ارائه محصول با برند 
هپکو شد و روغن ماشین آالت راهسازی و... به سبد 
قطعات و  تعمیرات اضافه گردید بطوریکه از طریق 
نمایندگــی هــای هپکــو در سراســر کشــور این 
محصوالت به مشتریان عرضه می گردد. مدیرعامل 
واحد نمونه فنی و مهندســی استان مرکزی در سال 
1400 در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت: 
بنا داریم در شرایط فعلی با عزم راسخ بتوانیم ظرفیت 
بازســازی انواع دستگاه های معدنی در شرکت، که 
حدود 40 دســتگاه در سال است را  به 100 دستگاه 

افزایــش دهیــم و  از خروج ۲0 میلیــون دالر ارز از 
کشــور جلوگیری کنیم. از آنجایی که هسکو یک 
ســرویس کمپانی اســت و پایه و اســاس شــرکت 
خدماتی می باشــد، هر آنچه مورد نظــر و مورد نیاز 
مشــتریان باشــد، قابل ارائه اســت و این ظرفیت در 
شــرکت وجود دارد تا درخواســت هــا و نیازهای 
مشــتریان بررسی و متناسب با شــرایط مشتری ارائه 
پیشــنهاد همکاری صــورت پذیــرد . در خصوص 
بازســازی دســتگاهها . حتــی دســتگاه هایی جزو 
محصوالت تولیدی هپکو نبوده و توسط شرکتهای 
دیگر نیز تولید و یا وارد کشور شده است، هسکو نیز 
اقدام به بازسازی آن ماشین آالت می نماید و قطعات 
مــورد نیاز آن ها را تأمین می کنــد. وی با بیان اینکه 
شــرکت هپکو حتی در زمان تجربه تلخ خصوصی 
سازی نیز همواره به خدمات رسانی مطلوب پرداخت 
اســت، ابراز داشت: شــعار ما تکیه بر توان داخل و 
حمایــت از تولیــد داخل بوده اســت، چــون که نه 
انصاف، نه صالح کشــور و نه صالح شرکت های 
پیمانکاری است که بخواهند دستگاه های برند دیگر 
خریــداری کنند و بعد برای خدمات پس از فروش، 
تعمیرات، تأمین قطعات و... با مشکل عدیده روبرو 
شوند، در جایی که خدمات هپکو همیشه در دسترس 
مشتریان و ذینفعان این صنعت بزرگ بوده و پاسخگو 
است و حتی در شرایط تحریم های ظالمانه توانسته به 

ارائــه خدمــات مطلــوب بپــردازد، ولی متأســفانه 
شــرکت هایی هستند که با تأسیس دفتر بازرگانی به 
این صنعــت، لطمات زیــادی وارد کردند و پس از 
مدتی، دفتر خود را تعطیل نمودند و هیچگونه تعهدی 
به مالکان ، مشتریان، پیمانکاران و بهره برداران ماشین 
آالت و صنایع وابسته آن نداشتند و استفاده کنندگان 
از ماشین آالت خارجی را  با دغدغه های بسیار زیادی 
مواجه کردند. اما هپکو خود را مکلف کرد و تا حد 
امکان برای احیاء تمامی ماشین آالت گام برداشته و 
به ارائه خدمات شایسته به مشــتریان پرداخته است.  
سکاندار شرکت تجهیزات سنگین همگام - هسکو، 
توانمندی دیگــر مجموعه خود را در زمینه آموزش 
دانست به طوریکه در گذشته آموزش هایمان محدود 
بود و اپراتورهایی که از هپکو برای خرید دســتگاه 
اقــدام می کردنــد، آموزش های اولیه به آنــان ارائه 
می شــد. در حال حاظر در مرکز آموزش شــرکت 
هسکو در راســتای  تربیت و پرورش نیروی انسانی 
بخش هــای مکانیــک، تعمیــرکار، ســرویس کار 
ماشین آالت و... فعال است تا در سطح کشور مجمو 
عه ای توانمند از نفرات فنی متخصص تربیت گردد 
و بتوانند به مشتریان و مالکین دستگاه های راهسازی، 
معدنی و کشــاورزی  خدمات  سرویس و تعمیرات 

دستگاه های هپکویی و غیر هپکویی ارائه نمایند. در 
این مرکز  ارزیابی پرســنل سازمان ها و شرکت ها و 
همچنین آموزش های عمومی سرویس و نگهداری 
دســتگاه ها، آموزش های تخصصی موتــور، انتقال 
قدرت، هیدرولیک، سیستم های الکتریکی برای کلیه 
ماشــین های راهسازی و معدنی و کشــاورزی ارائه 
می گــردد. مدیرعامل شــرکت تجهیزات ســنگین 
همگام - هســکو، گفت: همــکاری مرکز آموزش 
شرکت هسکو با مرکز فنی و حرفه ای در قالب مرکز 
آموزش جــوار کارگاهی و امــکان برگزاری دوره 
های آموزشــی مشترک با سازمان فنی و حرفه ای و 
ارائه گواهینامه مشترک به افراد شرکت کنندگان در 
دوره های آموزشی برگزار شده از مواردی است که 
می توان به آن اشاره کرد. ضمناً برای اولین بار مجوز 
برگزاری آزمــون دوره های فنی حرفه ای در قالب 
مرکز سنجش آن سازمان به هسکو ارائه شده است. 
همچنین شرکت هسکو دارای آموزشگاه رانندگی 
ویژه ماشین آالت راهسازی است. این آموزشگاه از 
ســال 1394 در هسکو تأسیس شده و متقاضیانی که 
درصــدد اخــذ گواهینامــه رانندگی ماشــین آالت 
راهســازی اعم از لــودر، بولدوزر، بیــل مکانیکی، 
لیفتراک و... هستند، با همکاری پلیس راهور مورد 
آموزش و آزمون قــرار گرفته و صاحب گواهینامه 
می شــوند. نکته حائز اهمیت اینکه هدف تأســیس 

آموزشگاه ویژه ، انتفاعی و کسب سود نبوده، بلکه 
توســعه فرهنگ اســتفاده از ماشــین آالت و ترویج 
رانندگی صحیح برای اســتفاده کنندگان بوده است.  
عضو انجمــن صنفــی کارفرمایــی تولیدکنندگان 
ماشــین آالت راهســازی ادامه داد: موضوع بعدی، 
ایجاد شــبکه خدمات رســانی امداد هپکــو ) انجام 
تعمیرات در سایت مشتری ( می باشد، این مهم به این 
معناســت که تمام مکانیک های باتجربه هپکو طی 
فراخوان به کار گرفته شدند و در حال حاضر بیش از 
50 مکانیک متخصص در این زمینه مشــغول به کار 
هســتند. از این رو، مرکز تماس و پیام گیر شــرکت 
هسکو، عیب دستگاه را جویا می شود و برای اقدامات 
اولیــه و رفع نقــص، مکانیک متخصص به ســایت 
مشتری ، اعزام می شود. بطوریکه در سراسر کشور، 
اگر به هر دلیلی نمایندگی نتواند تعمیرات تخصصی 
انجــام دهد، اکیــپ مکانیک های پشــتیبانی، اعزام 
می شــوند.  دکتر عالیخانی با اشاره به اینکه علیرغم 
مشــکالتی که برای هپکو به وجود آمد، شــرکت 
هسکو کارآمدی خود را حفظ کرده است، گفت:  
شرکت هسکو در مدت فعالیت خود از زمان تاسیس 
، ســودآوری خود را حفظ نمــوده و به فضل الهی 
فعالیت خود را ادامه داده است و هیچگاه مشکالت 

خصوصی ســازی مانع ادامه فعالیت هسکو نشده و با 
ایده محوری و تجاری سازی اثر تحریم ها را کاهش 
داده شده است. عضو خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان مرکزی در حوزه اشتغال خاطرنشان ساخت: در 
حوزه ایجاد شغل توانستیم 50 نیروی پیمانکار را برای 
بازســازی به کار بگیریم و با ایجاد اشــتغال پایدار، 
رضایتمندی مشــتریان را جلب نمائیم. ضمن آنکه 
برای شرکت مثل هســکو که روابط استراتژیک با 
شــرکت هایی همچون کوماتسو ژاپن، لیبهر آلمان، 
نیوهلند ایتالیا، ولوو و... داشــت، تحریم می توانست 
بسیار ســنگین و اثرگذار باشد؛ اما با رویکرد جدید 
توانســتیم از آن  عبور کنیم و اشتغال خود را حفظ و 
حتی افزایش دهیم. خوشــبختانه بیش از یک ســال 
است که مالکیت هپکو از بخش خصوصی به دولت 
تغییر پیدا کرده اســت و هر 6 ماه یکبار موفق شدیم 
فعالیت شرکت را ۲ برابر نمائیم؛ به طوری که گردش 
مالی شــش ماه اول ســال قبل، به 170 میلیارد ریال 
فــروش کاهش یافته بود ، امســال 1000 میلیار ریال 
برنامه ریزی شده است که  تاکنون 700 میلیارد ریال 
آن تحقق یافته و برای ســال آینده نیز ۲000 میلیارد 
ریال فروش را برنامه ریزی کرده ایم تا سطح خود را 
به حدی برســانیم که بتوانیم در کشور مؤثر و مفید 
واقع شویم و در کنار ارائه خدمات به بخش راهسازی 
در حوزه خدمات به معادن نیز فعالیت داشــته باشیم. 
مدیرعامل شرکت تجهیزات سنگین همگام - هسکو 
در خصوص اشتغال مستقیم و غیرمستقیم گفت: در 
حال حاضر، پرســنل مستقیم شرکت هسکو 90 نفر 
هستند و در کنار آن ها نیز در مجموعه هسکو بیش از 
100 نفــر پیمانــکار فعالیت دارند و در شــبکه های 
نمایندگی سراسر کشور حدود 600 نفر اشتغال به کار 
دارند. عالوه بر موارد ذکر شــده، باید به اشــتغال و 
کســب و کار های  وابســته همچون فروشگاه های 
قطعات یدکی، کارگاه های تولید قطعات و... اشاره 
کرد؛ 80 درصد کار عملیاتی شــرکت برون سپاری 
شــده و افرادی که مســتقیم در شــرکت مشغول به 
فعالیت هســتند، در حوزه توســعه دانــش، کنترل، 
نظارت، ارزیابــی و... ایفاء نقــش می کنند و موارد 
تخصصی و انحصاری را برون سپاری نشده است . از 
سوی دیگر حدود 10 الی 15 نفر در بخش بازسازی 
بصورت ثابت فعالیت دارند و حدود 60 نفر نیز دراین 
حوزه به عنوان پیمانکار فعالیت می کنند. ایشــان در 
پاسخ به این سؤال که استقبال فعاالن حوزه راهسازی 
و معادن را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشتند: تا 
به امروز حضور ما در حوزه راهسازی بسیار گسترده 
بوده و ارتباط تنگاتنگی با پیمان کاران راه داشته ایم و 
قباًل نیز سابقه ارائه خدمات در حوزه معادن داشته ایم 
. ضمناً تعداد بسیار زیادی دستگاه، شامل بولدوزرهای 
و...   375 دامپتراک هــای   ،۲۲0 بیل هــای   ،155
فروخته ایــم؛ با توجه به نقش کلیــدی که معادن در 
اقتصاد کشــور و نرخ ارز دارند، تمرکز کرده ایم تا 
بتوانیم بیــش از پیش در این حــوزه فعالیت نمائیم. 
ضمن آنکه محصوالت و خدمات خود را در حوزه 

معادن پیاده ســازی کرده و با فعــاالن معدنی ارتباط 
مســتقیم برقــرار نموده ایــم. در حال حاضــر گروه 
آموزش ما به عنوان پیشران در معادن حضور فیزیکی 
دارند و آموزش ســرویس و نگهــداری و آموزش 
تخصصــی تعمیــرات  ماشــین آالت معدنــی را به 
اپراتورهــا  و مکانیکها ارائــه می دهند. همچنین در 
حوزه ماشین آالت معادن  واحد طراحی محصول در 
هپکو و واحد بازســازی ماشین آالت معدنی نیز در 
هسکو تقویت و توســعه داده شده است. مدیرعامل 
شرکت هسکو در پاره ای دیگر از گفتگوی خود با 
خبرنگار صبح امید، حضور در جلســات کمیسیون 
ماشین آالت خانه معدن را مثبت ارزیابی کرد و ابراز 
داشــت: با حضــور در کمیســیون خانه معــدن از 
معــدن کاران بزرگ، متوســط و کوچک کشــور، 
دعوت شــد تا از ظرفیت ها، پتانسیل ها و قابلیت های 
منحصر به فرد هسکو بازدید به عمل آورند تا به صد 
در صد نیازهایشــان پاســخ داده شــود. در ســطح 
وزارتخانه نیز تالش هایی صورت گرفته، پیگیری های 
مظاعف انجام شــده و به معادن توصیه شــده که با 
شرکت هپکو نهایت همکاری را داشته باشند و اقدام 
به خرید محصول کنند. عضو سندیکای شرکت های 
ســاختمانی ایران در خصوص ظرفیت فعال شرکت 

اذعان کرد: تعمیرگاه مرکزی هسکو با تمام ظرفیت 
مشغول به کار است. پتانسیل مجموعه آنقدر باالست 
که قابلیت افزایش ظرفیت را دارد و این درخواست 
به مســئولین امر داده  شــده تا ظرفیــت ارتقاء یابد و 
افزایش نیرو داشــته باشیم. سکاندار شرکت هسکو، 
استراتژی تحقیق و توسعه مجموعه خود را بیان کرد 
و گفت: ایجاد مرکز بازســازی در هســکو مبتنی بر 
تحقیق و توســعه بوده است. یکی از کارهای اصلی 
برند HESP تحقیق اســت و می بایست با تحقیقات، 
مراکــز تهیه قطعــات در دنیا را شناســایی، ارزیابی، 
نمونه برداری و تســت کند و آن را بسته بندی و برند 
HESP به بازار عرضــه نماید. یکی از اهداف ما در 
بازگردانــدن هپکــو به بخــش دولتی ایــن بود که 
می خواســتیم مجموعه را تقویت و نیروی انســانی 
متخصص اضافه نمائیم که بحمداهلل در یک ســال و 
نیم اخیر به این مهم دست یافته ایم.  مدیر واحد نمونه 
تحقیق و توســعه اســتان مرکزی در ســال »تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« با تأکید بر اینکه، نمونه های 
بارز توسعه شرکت هسکو را می توان آموزشگاه ویژه 
اپراتــوری دســتگاه ها، مرکــز آمــوزش تعمیرات 
مکانیکی و مرکز بازســازی ماشین آالت و خدمات 
امداد هپکو )ارائه خدمات در ســایت مشتری( اشاره 
کرد، گفت: در بخش قطعات مصادیق پیشــرفت و 
توسعه شرکت هسکو برند HESP، تولید روغن ویژه 
و... می باشــد. و لذا از طریق تحقیقات و پژوهش به 
ارائه  روغن و روانکارهای ویژه متناسب با هر دستگاه 
و هر کامپوننت رسیدیم.  مدیرعامل شرکت هسکو 
در پاســخ به این سؤال که امسال برای چندمین سال 
متوالی به عنوان واحد نمونه فنی و مهندســی استان 
معرفی شــدید، گفت: همزمان با تأســیس شرکت، 
واحد مهندسی قطعات با محوریت تحقیق و توسعه 
آغاز به کار نمود و واحد پشــتیبانی شــرکت نیز در 
همین مسیر گام برداشت. در آن سال ها، نام تحقیق و 
توســعه در میان نبود، اما به تدریج با ظهور تحقیق و 
توســعه، واحدهای مهندســی قطعات و پشتیبانی به 
واحد تحقیق و توسعه تبدیل شدند و امسال نیز برای 
نخستین بار به عنوان واحد نمونه فنی و مهندسی استان 
مرکزی انتخاب شــده ایم که این مهم را به فال نیک 
می گیریم و می توان برتری شرکت هسکو در حوزه 
فنی و مهندســی را نماد بارز موفقیــت عنوان کرد. 
کسب عنوان واحد برتر در میان واحدهای صنعتی و 
معدنی اســتان مرکــزی را مرهــون زحمات تمامی 
همکارانم در شــرکت هســکو می دانــم. صنعتگر 
برجســته استان مرکزی، تقدیر از واحدهای نمونه را 
اینگونــه تشــریح کــرد و افــزود: همانطــوری که 
مستحضرید، مدیران واحدهای تولیدی و کارآفرینان، 
درگیر مسائل روزمره و مجموعه خود هستند و اگر به 
موفقیت هایــی دســت می یابند، طبیعتاً می بایســت 
توانمندی آن واحد از سوی دستگاه های دولتی دیده 
شود و طی فراخوان، برترین ها گزینش شوند و طی 
مراســمی با حضور مقامات کشوری و استانی مورد 
تجلیل قرار  گیرنــد و در کنار آن نیز توانمندی های 
منحصر به فرد آن شرکت برتر در رسانه ها منعکس 
 گردد که قطعاً باعث انگیزه و رغبت بیشــتر خواهد 
شــد. به امید آنکه مشکالت پیش رو برداشته شود و 
واحدهای صنعتی، معدنی و... همواره در عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... بدرخشند.  ایشان 
در ادامــه، نقش کلیدی و حمایتی ســازمان صمت 
اســتان مرکزی و ارتقاء انجمن تخصصی تحقیق و 
توســعه و شــرکت های تابع را اینگونه بیــان کرد و 
گفت: کسب عنوان برتر انجمن تخصصی تحقیق و 
توسعه استان مرکزی در دهمین جشنواره پژوهش و 
فنــاوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ســال 
1400، حاصــل تالش همه شــرکت ها و همکاران 
انجمن بوده که نشان از همدلی، همراهی و تالش در 
امر توسعه پژوهش استان دارد. ایشان، دیگر افتخارات 
شــرکت هسکو را یادآور شــد و گفت: طی سالیان 
متمادی شــرکت توانسته از سوی ســازمان بازرسی 
کیفیت و اســتاندارد ایران ) ISQI ( به لحاظ کیفیت 
ارائه خدمات ارزیابی شــود و گواهی ارائه خدمات 
مطلوب به مصرف  کنندگان را اخذ نماید؛ این مهم، 
بیانگر کوشش مستمر ما در جلب رضایت مشتریان 
است و دارنده لوح و تندیس صنعت سبز، مهمترین 
نشــان اهمیت محیط زیست در هپکو و خدمات آن 
اســت. همچنیــن در اکثر نمایشــگاه های مربوط به 
ماشین آالت راهسازی و معدنی حضوری چشمگیر 
داشته و سعی بر آن داریم خدمات و محصوالتمان را 
به مشتریان بیشتر معرفی کنیم. در یک سال گذشته 
شرکت هســکو برای اولین بار توانســت در ایران، 
حوزه بازسازی ماشین آالت را به عنوان یک فعالیت 
تولیدی در مجموعه تعریف کند و از سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان، پروانه تولیدی و پروانه فنی 
مهندسی اخذ نماید. اکنون همزمان با ارائه خدمات 
بازرگانی، خدمات تولیدی، خدمات فنی مهندسی، 
به تحقیق و توسعه می پردازیم که هر کدام از موارد 
ذکر شده از مراجع قانونی دارای مجوز است.  وی در 
خصوص بازدید مســئولین ســخنان خود را اینگونه 
مطــرح کرد و بیان کرد: تمامــی بازدیدکنندگان از 
شــرکت هپکو، از توانمدی های شرکت هسکو نیز 
بازدید داشــته اند و از فرآیند بازســازی و تعمیرات 
دســتگاه ها آشنایی کامل دارند و بسیار حائز اهمیت 
اســت که ظرفیت های بالقوه این دو شرکت، مورد 
توجه مسئولین ارشد استان به ویژه حضرت آیت اهلل 
دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی 
و امام جمعه شــهر اراک، استاندار قبلی جناب آقای 
آقازاده و جناب آقای مخلص االئمه اســتاندار استان 
مرکزی، نمایندگان اراک در مجلس شورای اسالمی 
و دیگر مسئولین دستگاه های دولتی بوده است. به نظر 
می رســد حضور و نگاه این عزیزان در شرکت های 
هپکو و هسکو، کماکان ضروری است تا شرکت های 
فوق به ســرانجام مقصود برســند. البته جناب آقای 
مخلص االئمــه اســتاندار محتــرم مرکــزی قبل از 

تصدی گری به استان، نسبت به هپکو عنایت ویژه ای 
داشته اند و پس از معارفه نیز عصر همان روز بالفاصله 
وارد شــرکت هپکو شــدند و به بررسی مسائل روز 
هپکــو پرداختند کــه الزم می دانــم از این فرصت 
اســتفاده کنم و از جناب آقای اســتاندار، صمیمانه 
تقدیر و تشکر نمایم و انتظارات خود را اینگونه بیان 
کنم که به جد، مانع واردات ماشین آالت راهسازی و 
معدنی شوند؛ زیرا هپکو با ظرفیت باال امتحان خود را 
پــس داده و می تواند ۲ هزار دســتگاه تولید کند و 
خدمات پس از فروش خود را برای ارائه به مشتریان 
افــزون کنــد. امیــدوارم دولت ســیزدهم در حوزه 
واردات ماشــین آالت ســختگیرانه تر عمــل کند تا 
تولیــدات هپکو و خدمات پس از فــروش آن بهتر 
انجام گیرد و پس از دوره استهالک، بازسازی آن ها 
توســط شــرکت صورت پذیرد تا بتوانیم از سرمایه 
کشور در بخش ماشــین آالت ضمن استفاده بهینه 
مراقبت نماییم. مدیرعامل شرکت هسکو در پاسخ به 
این ســؤال که آیا در خارج از کشور فعالیت دارد یا 
خیــر، گفت: در حــوزه صــادرات خدمــات فنی 
مهندسی، اقداماتی در راستای همکاری با پیمانکاران 
ایرانی که در خارج از کشــور اقــدام به انجام پروژه 
می کنند صورت پذیرفته است. به عنوان مثال شرکت 
پورنام در اقلیم کردســتان عراق، پروژه ای در دست 
ساخت داشت که نگهداری و تعمیرات ماشین آالت 
آن بر عهده شرکت هسکو بود، اما با حضور داعش 
در منطقه، پروژه ها متوقف شــد و هنوز احیاء نشده 
است؛ ولی شرکت هسکو تا انتهای پروژه در کنار آن 
شــرکت پیمانکار به فعالیت خود ادامه خواهد داد. 
همین طور شرکت فراب در سریالنکا فعالیت داشته 
که ما از ماشین آالت آن شرکت پشتیبانی کرده ایم. 
امــا باید این نکته را از تریبون صبح امید اعالم نمایم 
که ظرفیت ایران آنقدر وســیع و گســترده است که 
هرچقدر کار کنیم، فضا برای کار کردن وجود دارد.  
دکتر احسان عالیخانی درباره نقدینگی شرکت بیان 
داشت: ما در عرضه قطعات یدکی هرآنچه سرمایه در 
گردش بیشتری داشته باشیم، سهم بیشتری برای رفع 
نیاز کشور خواهیم داشت. طبیعتاً ما از همه سرمایه و 
گردش مالی مان استفاده کرده ایم و به دلیل مشکالت 
بانکی که برای شرکت هپکو به وجود آمد، نتوانستیم 
از ظرفیت بانک ها بهره ببریم. بضاعت شرکت هسکو 
آنقدر زیاد نیســت که بخواهیــم در عرضه قطعات 
یدکی پیشگام باشــیم؛ در نتیجه می طلبد سرمایه در 
گردش شرکت افزایش یابد و درخواست ما از شبکه 
بانکی این است که تحول در شرکت هپکو را جدی 
بگیرند و به این باور برسند که هپکو دیگر با چالش 
مواجه نخواهد شــد و همکاری های خود را تسریع 
کننــد. قطعاً برکت این نوع فعالیت هم برای شــبکه 
بانکی و هم برای خود مجموعه مثمر ثمر خواهد بود. 
اگر به سابقه تعهدات شرکت هسکو بنگریم، متوجه 
خواهیم شد که شرکت هسکو هیچوقت در تعهدات 
بانکی بدقول نبوده و معوقه نداشــته اســت؛ فقط به 
خاطر دستورالعمل ها نتوانستیم از ظرفیت شبکه بانکی 
استفاده کنیم که اگر این مانع برداشته شود، می توانیم 
بیشتر از گذشته عمل کنیم. سکاندار شرکت هسکو، 
رمز درخشــندگی این مجموعه را بیان کرد و افزود: 
در مرحله اول مقاومت در برابر مشــکالت خاص و 
عام مثل تحریم و یا کاهش فعالیت های راهسازی که 
آن هم بــه خاطر نبود بودجه بوده اســت، مجموعه 
پرسنلی و مدیریتی هسکو هیچوقت خسته نشده  و در 
برابر مشکالت، نا امید نشده اند؛ چون که همه چیز از 
ذهن شروع می شود. قطعاً اگر انسان نا امید شود، هیچ 
اتفاقی نمی افتد و در آموزه های اسالمی آمده است 
که نا امیدی بزرگترین دشمن انسان ها است. موضوع 
بعــدی ماهیــت انعطاف پذیری ماســت که موجب 
افزایش فعالیت و توسعه شرکت شده است. مأموریت 
ما ارائه خدمات به دســتگاه های فروخته شده هپکو 
بود، ولی به نقطه ای رسیدیم که هپکو در سنوات قبل 
حتی یک دستگاه هم تولید نکرد، اما تیم پویا و صبور 
هســکو منتظر تولید هپکو نماندند و فعالیت خود را 
بیش از پیش ادامه دادند و اکنون به قدری کار برای 
هســکو تعریف شــده که ظرفیت خالی چندانی در 
مجموعه وجود نــدارد. وی تصریح کرد: همیشــه 
مدیریت تخصصی بر هسکو حاکم بوده و جابه جایی 
مدیران در این واحد بسیار اندک است، هیچوقت با 
کارشناسی غیرمرتبط همراه نبودیم و ذات تخصصی 
این صنعت طلبیده که به صورت حرفه ای و تخصصی 
وارد شود. مدیران هسکو بیش از ۲0 سال تجربه مفید 
و درخشان دارند و ثبات مدیریتی و همچنین داشتن 
نیروی جــوان، متخصص و آمــوزش دیده موجب 
پیشــرفت هســکو شــده اســت. ما از یک دهه قبل 
جوان گرایی را در مجموعه نهادینه کردیم و برکت 
آن را در این 10 سال به ضرس قاطع دیدیم. در حال 
حاضر، میانگین سابقه افراد در شرکت 15 سال است؛ 
آن هم به جهت جذب نیروهای جوان است؛ یعنی ما 
به جوانان این مرز و بوم اعتماد داریم و کار اجرایی را 
بــه آنان واگذار کردیــم و اکنون تصمیم گیری ها با 
نیروهای با تجربه و متخصص است. مدیران عملیاتی 
شــرکت عموماً از جوانان هستند که از افراد نخبه و 
بومــی منطقــه می باشــند.  دکتر احســان عالیخانی 
مدیرعامل شــرکت هســکو در خاتمــه از زحمات 
بی بدیل مســئولین دلســوز نظام مقــدس جمهوری 
اسالمی ایران و مجموعه استانداری مرکزی که الحق 
و االنصــاف صادقانه و شــبانه روز همــت کردند تا 
مشــکالت هپکو به طور اساســی حل و فصل شود، 
تقدیر و تشکر کرد و گفت: الزم می دانم از این رسانه 
از تک تک همکاران خدوم و دلســوز شرکت های 
هپکو و هسکو سپاســگزاری کنم که برای احیاء و 
توسعه این دو واحد شبانه روز تالش کردند تا امروزه 
بتوانیم در بازارهای داخلی و خارجی سربلند شویم و 
به عنوان واحد برتر فنی و مهندسی مورد تجلیل قرار 

بگیریم.

دکتر احسان عالیخانی مدیرعامل شرکت تجهیزات سنگین همگام - هسکو مستقر در اراک در گفتگو با صبح امید تأکید کرد:
دولت در خصوص واردات ماشین آالت راهسازی و معدنی بدون خدمات پس از فروش، سختگیرانه تر عمل کند

کسب عنوان واحد نمونه فنی و مهندسی شرکت هسکو در میان واحدهای صنعتی و معدنی استان مرکزی در سال 1400

 بنا داریم در شرایط فعلی با عزم راسخ ، 
ظرفیت بازسازی دستگاه های معدنی را در 

شرکت که حدود 40 دستگاه در سال است را  
به 100 دستگاه افزایش دهیم و ساالنه از خروج 

20 میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری کنیم

شرکت هسکو هیچگاه در تعهدات 
خود بدقول نبوده و شبکه بانکی 

همچون گذشته از این واحد بزرگ 
صنعتی کشور حمایت کند

ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(



15 سال شانزدهم  16 صفحه

پنجشنبه  12 اسفند ماه  1400 گزارش

مهندس سرایی کارشناس مکانیک و ساخت و تولید شرکت ابعاد دقت مرکزی مستقر در شهرک صنعتی قطب شهرستان اراک در گفتگو با صبح امید اذعان داشت:

شرکت ابعاد دقت مرکزی در ماشین کاری قفسه های نورد نهایی و تعویض بلوک باالنس های فوالد مبارکه اصفهان نقش به سزایی داشته است
شرکت ابعاد دقت مرکزی واحد نمونه فنی و مهندسی استان مرکزی در سال 1400

ایده های خالقانه نســل جوان می تواند اقتصاد 
کشــور را نجات دهــد. نقاط قوت بالقــوه ای در 
شخصیت هر فردی وجود دارد که به مدد آموزش ها 
تقویت و بالفعل می شود. امروزه جوانان مستعد رصد 
می کنند و می ببینند که صنایع کشور با چه چالشی رو 
به روســت، کارگر از چه مشــکلی رنــج می برد، 
مصرف کننده چه نیاز و تقاضایی دارد و ایده هایشان را 
در مسیر پاسخگویی به این تقاضاها هدایت می کنند. 
در اقتصاد مقاومتی آمده است، جوانان هرچه بیشتر 
توفیق پیدا کنند و محصول بومی با کیفیت تولید و آن 
را به بازار ارائه دهند، مصرف کننده بیشتری خواهند 
داشت. بنابراین، ایده های جوانان می تواند به اقتصاد 
کشــور مدد برساند و از این منظر جوانان در سنگر 
تولید و مبارزه با جنگ اقتصاد به مثابه یک ســرباز، 
انجام وظیفه می کنند. تیم فعال شــرکت ابعاد دقت 
مرکزی از جمله جوانان با اســتعداد و خوش فکر 
شهرستان اراک هستند که با همدلی، همزبانی، اتحاد 
و انسجام شبانه روز تالش می کنند تا بتوانند خدمتی 
نوین به صنایع کشور ارائه دهند. اعضاء هیئت مدیره 
این شرکت آقایان مهندس محسن رجبی مدیرعامل، 
مهندس رامین خلیلی رئیس هیئت مدیره، مهندس 
جاوید امینی نائب رئیس و مهندس حمیدرضا سرایی 
کارشناس مکانیک و ســاخت و تولید ایفاء نقش 
می کنند که این عزیزان با تالش مضاعف توانسته اند 
در ســال »تولید، پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« واحد 
تحقیق و توسعه شــرکت را به عنوان نمونه استان 
مرکزی معرفی کنند. به همین منظور، خبرنگار ما با 
کارشــناس مکانیک و ساخت و تولید شرکت ابعاد 
دقت مرکزی، گفتگویی ترتیب داده است که ماحصل 
آن را می خوانیم:  مهندس سرایی کارشناس مکانیک 
و ســاخت و تولید شــرکت ابعاد دقت مرکزی به 
بیوگرافی خود پرداخت و گفت: اینجانب متولد سال 
1370 شهرســتان اراک، فارغ التحصیل کارشناسی 
ارشد ساخت و تولید گرایش مهندسی مکانیک از 
دانشــگاه تفرش ســال 1398 می باشــم. مهندس 
حمیدرضا ســرایی با اشــاره به تاریخچه تأسیس 
شــرکت گفت: شرکت ابعاد دقت مرکزی به همت 
جناب آقای مهندس محسن رجبی مدیرعامل محترم، 
در سال 1384 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی 
و انتقال تکنولوژی پیشرفته اندازه برداری غیرتماسی، 
با شماره 6580 در اراک ثبت، تأسیس و مکان آن نیز 

در شهرک صنعتی قطب جانمایی شد. جناب آقای 
مهندس رجبی بنیانگذار شرکت ابعاد دقت مرکزی 
حدود 20 سال در این صنعت، سابقه و تجربه مفید 
دارنــد و اختصاصــاً در حوزه های ابعــاد برداری، 
اندازه گیــری و انجــام خدمات اســکن از جمله 
اسکن های سه بُعدی، لیزر تراکر LaserTracker و 
C.M.M پرتابل، با استفاده از دستگاه ها و تکنولوژی 
پیشرفته و همچنین انجام مهندسی معکوس و ساخت 
تجهیزات به روش های مدیریت پیمان، فعالیت دارند، 
توانمندی این واحد کاماًل در صنعت استان و حتی 
کشور مشهود اســت.  وی با بیان اینکه ابعاد دقت 
مرکزی دارنده نخستین آزمایشگاه مترولوژی اپتیک و 
لیزر )وابســته به GOM آلمان( در اســتان مرکزی 
است، اذعان داشت: آزمایشگاه مترولوژی اپتیک و 
لیزر خدمات خود را در 4 بخش اعم از اســکن سه 
بُعدی GOM و CMM پرتابل توســط دســتگاه 
 API 2 عدد دســتگاه لیزر ترکر ، FARO GAGE
T3وAPI Radian R20  و دســتگاه فتوگرامتری 
بازرسی ابعاد، مهندسی معکوس و تهیه شناسنامه فنی 
قطعات و تجهیزات صنعتی، ســاخت تجهیزات به 
روش مدیریت پیمان ارائه می دهد. در حال حاضر، 
این شــرکت عمــده فعالیت خود را به مهندســی 
معکوس و ساخت تجهیزات دوار نموده و تولید یکی 
از تجهیزات این بخــش را در برنامه های آتی خود 
لحاظ کرده اســت.  کارشناس مکانیک و ساخت و 
تولید شرکت ابعاد دقت مرکزی در بخش دیگری از 
سخنان خود بیان داشت: اسکن و اندازه برداری سه 
بُعدی بدون محدودیت در ابعاد، وزن و دمای محیط، 
تهیه ابر نقاط انواع قطعــات صنعتی، تهیه بایگانی 

دیجیتال تجهیزات و قطعات بازرســی ابعاد، تهیه 
گزارشات بازرسی و کنترل کیفیت از مقایسه: 1. ابر 
 .2  CAD DATA نقاط جسم با اطالعات مهندسی
 ،MASTER PART ابر نقاط قطعه با قطعــه اصلی
تهیه گزارشات بازرسی کانتوره رنگی جهت تکوین 
محصول، تهیه گزارشات بازرسی ابعاد از سازه های 
صنعتی معکوس، تهیه شناســنامه فنی از قطعات و 
 CATIA تجهیزات صنعتی، تهیه فایل  های سه بُعدی
از روی ابــر نقاط قطعات، تهیه اطالعات DMU از 
مجموعه های صنعتی، تهیه اطالعات G کد جهت 
ماشــین کاری، تهیه نقشه های ســاخت قطعات و 
تجهیزات، تهیه فایل های سه بُعدی از روی نقشه های 
دو بُعــدی، تهیــه شناســنامه فنــی از قطعات و 
مجموعه های صنعتــی، تولید تجهیزات صنعتی به 
روش مدیریت پیمان، نمونه سازی و تولید قطعات و 
لوازم یدکــی ، تجهیزات دوار )پمپ، کمپرســور، 
توربواکسپندر و...(، تعمیر تجهیزات دوار، طراحی و 
مشــاوره مهندسی، مشــاوره در طراحی قالب های 

صنعتی، مشاوره در طراحی و ساخت ماشین آالت با 
کاربرد صنعتی خاص، شبیه سازی استاتیکی FEM و 
سیاالت CFD و آنالیزهای دینامیکی و تحلیل قالب و 
همچنیــن مشــاوره جهــت خرید سیســتم های 
اندازه برداری، از جمله خدمات شــرکت محسوب 
 ATOS می شــود. سرایی درباره اسکن ســه بُعدی
سخنان خود را اینگونه بیان کرد و خاطرنشان ساخت: 
 ATOS سیستم های اندازه برداری سه بُعدی از خانواده
تاکنون در بیش از هزاران پروژه در اقصی نقاط دنیا 
آزموده و تست گردیده است و هم اینک در بسیاری 
از شــرکت ها به عنوان یک روش اســتاندارد ابعاد 
برداری ســه بُعدی جهت قطعات بزرگ و کوچک 
مطرح بوده و توانمندی و انعطاف پذیری خود را در 
شرایط مختلف ابعاد برداری به اثبات رسانده است. 
لذا از مهمترین مزایای این سیستم می توان به مواردی 
همچــون عدم محدودیت در حجــم، وزن ، محل 
قرارگیــری قطعــه، دما، فشــار هوا، دقــت باالی 

اندازه بــرداری و... اشــاره کرد. بنابراین سیســتم 
اندازه برداری از قطعات صنعتی اسکن سه بُعدی با 
ســرعت باال تهیه نموده و اندازه گیری سه بُعدی و 
تجزیه و تحلیل ابعاد را برای قطعات صنعتی مانند 
قطعات ورق فلــزی، ابزارها و قالب هــا، پره های 
توربیــن، قطعات نمونه ســازی ســریع، قطعات 
قالب گیــری تزریقــی، ریخته گــری و... به جای 
اندازه گیری نقاط منفرد و یا یک لیزر ATOS حجم 
باالیی از نقاط را به صورت ابر نقاط با هندسه سطح 
کامل جســم و شکل های هندسی اولیه دقیقاً ایجاد 
می نماید. وی به دیگرتوانمندی شــرکت پرداخت 
وگفت: دستگاه مختصات برداری TRITOP از جمله 
سیســتم قابل حمل TRITOP CMM می باشد که 
مختصات سه بُعدی اجسام را با سرعت و دقت زیاد 
اندازه گیــری می نماید. اندازه بــرداری ابعادی که به 
صورت سنتی توسط ماشین های اندازه برداری تماسی 
صورت می گرفته، امروزه به سهولت و سادگی توسط 
سیستم TRITOP CMM انجام پذیر گشته است. این 

سیستم نیاز به سخت افزارهای پیچیده و تجهیزات 
نگهداری تخصصی ندارد و به راحتی در کنار قطعه 
قرار گرفته و ابعاد برداری می کند که در ادامه می توان 
به مشخصات فنی دستگاه اشاره کرد: 1. اندازه برداری 
به صورت ســه بُعدی و غیرتماسی 2. سیستم قابل 
حمل )وزن کل: 23 کیلوگرم( 3. دقت باال حتی در 
اندازه بــرداری قطعات با ابعاد بزرگ 4. مســتقل از 
شــرایط محیطی5. دمای کاری از منفی 40 درجه تا 
120 درجه ســانتی گراد 6. خاصیت خود کالیبره 7. 
عدم محدودیت در ابعاد. کارشناس فنی و مهندسی 
شرکت ابعاد دقت مرکزی در خصوص ارائه خدمات 
به صنایع فوالد سازی ابراز داشت: از جمله خدمات 
منحصر به فرد ارائه شده این واحد در صنایع فوالد 
 F1 سازی را می توان به کنترل و بازرسی گیربکس

خط نــورد گرم شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان، 
خطاگیری گیوتین خط نورد ســرد شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، مهندسی معکوس لوب کمپرسور 
مجتمع فوالد مبارکه )شرکت ایکا(، بازرسی و تعیین 
موقعیت Segment خط ریخته گری پیوسته فوالد 
مبارکه )شرکت توکا فوالد(، بازرسی و تعیین موقعیت 
Segment خط ریخته گری پیوسته فوالد هرمزگان 
)شرکت ایریتک(، مهندسی معکوس پمپ سرباره 
کوره بلند شــرکت مرات پوالد، بازرسی ابعادی از 
میکسر واحد فوالد ســازی ذوب آهن اعالم کرد. 
ایشان خدمات به صنایع نیروگاهی را مطرح کردند و 
افزودند: کنترل و بازرسی شفت ژنراتور سد کارون 4 
 Rotor Rim برای شرکت فراب، کنترل و بازرسی
ژنراتور سد سیاه بیشه، سد سیمره و سنگ توده برای 
شرکت توبا، مهندسی معکوس Runner نیروگاه 
آبی مارون برای دانشــگاه تهــران، کنترل ابعادی و 
بازرسی روتورهاب سد سیاه بیشه برای شرکت توبا، 
مهندســی معکوس رانر گتوند برای شرکت توبا، 

مهندسی معکوس ژنراتور واحد 2 نیروگاه عباسپور 
آب و برق منطقه ای خوزســتان، بازرسی و کنترل 
ابعادی استاتور شیت سد سیاه بیشه برای شرکت توبا 
و بازرسی ابعاد پیوسته توربین گازی نیروگاه جنوب 
اصفهان برای شرکت مپنا انجام شده است. مهندس 
حمیدرضا سرایی اقدامات انجام شده در صنایع نفت، 
گاز و پتروشــیمی را یادآور شد و گفت: مهندسی 
معکوس انواع پوسته پمپ پاالیشگاه پارس جنوبی، 
مهندسی معکوس انواع پوسته پمپ پاالیشگاه بید 
بلند، مهندسی معکوس انواع پوسته پمپ پاالیشگاه 
آبادان، مهندسی معکوس انواع ایمپلر پاالیشگاه آبادان، 
مهندسی معکوس و ساخت قطعات توربواکسپندر 
پاالیشگاه چهارم پارس جنوبی، مهندسی معکوس 
اسکرو کمپرسور پاالیشگاه پارس جنوبی و مهندسی 

معکوس انواع ایمپلر پاالیشگاه اراک از دیگر اقدامات 
شــرکت ابعاد دقت مرکزی می باشــد.  کارشناس 
مکانیک و ساخت و تولید شرکت ابعاد دقت مرکزی 
اذعان داشت: ظرفیت های منحصر به فرد این واحد 
تک سورس نیست؛ بلکه بر اساس تقاضای متقاضیان 
ظرفیت هــا را ارتقاء می دهیــم و کاماًل متنوع عمل 
می نمائیم. از این رو توانستیم برای اولین بار در ایران 
با بومی ســازی، اقدام به ساخت شوت توزیع کننده 
کوره بلند به صورت بهینه شده و مکانیزم دریچه های 
کشویی زیر پاتیل های ذوب کنیم و کشور را در این 
زمینه بی نیاز و از خروج ارز جلوگیری نمائیم. وی 
تصریــح کرد: شــرکت ابعــاد دقت مرکــزی در 
ماشین کاری قفسه های نورد نهایی و تعویض بلوک 
باالنس های فوالد مبارکه اصفهان نقش به ســزایی 
داشته است؛ بدین منظور که با انجام برنامه ریزی های 
تدوین شده، نقشه برداری سه بُعدی از تمام قفسه های 
نورد نهایی با اســتفاده از تکنولوژی لیزر تراکر و در 
نهایت در توقف ســاالنه نورد گرم در سال 1397 و 

انجام هماهنگی و همکاری گسترده در کل سازمان، 
پروژه ماشــین کاری قفسه های نورد نهایی و نصب 
بلوک  باالنس هــای جدید، در عــرض 21 روز با 
موفقیت انجام دهد. از دیگر دستاوردهای شرکت، 
دســتیابی به دانش نقشه های سه بُعدی با استفاده از 
دســتگاه لیزر تراکر می باشــد. مدیر واحد فنی و 
مهندسی شرکت ابعاد دقت مرکزی با اذعان بر اینکه 
با شــرکت های بزرگ صنعتی به ویژه فوالد مبارکه 
اصفهان، ارتباط بسیار نزدیکی داریم، گفت: در صنایع 
بزرگ کارهای بسیار عظیمی وجود دارد و می توان 
کاماًل حرفه ای و تخصصی در این واحدهای به اجراء 
پروژه پرداخت. ما به عنوان پیمانکار در صنایع بزرگ 
استان های اصفهان، تهران، البرز و... حضور می یابیم و 
خدمــات خود را به نحو اَحســن ارائــه می دهیم. 
بحمداهلل تحریم موجب شــده فرصت های عضیم 
کشور به دست متخصصین داخلی سپرده شود و ما 
توانسته ایم در شرکت ابعاد دقت مرکزی تحریم های 

ظالمانه بیگانگان را به فرصت تبدیل کنیم و به سهم 
خودمان کشور را در حوزه خدمات اسکن سه بُعدی، 
لیزر تراکر، C.M.M پرتابل بی نیاز ســازیم. سرایی 
مساحت کارخانه را اعالم کرد و افزود: متأسفانه یکی 
از دغدغه های ما در شــرکت این است که در ملک 
مستقل، مستقر نیستیم و کارگاه به صورت استیجاری 
می باشد. مســاحت این واحد حدود 300 متر مربع 
است و به صورت مستقیم 6 نفر و غیرمستقیم برای 
12 نفر شــغل ایجاد نموده ایم. انتظار داریم مقامات 
ارشــد اســتان به ویــژه متولیان امــر صنعت به 
توانمندی های جوانان اعتماد کنند و برای این شرکت 
مکانی در نظر بگیرند تا از استیجاری خارج شویم. 
وی در خصــوص اخــذ مجوزهــای الزم گفت: 
همانطوری که می دانید، ما در کنار ارائه خدمات فنی 
و مهندسی به تولید برخی تجهیزات روی آورده ایم و 
دارای پروانه فنی و مهندسی از سازمان صمت استان 
و انجمن صنفی مربوطه می باشیم و برای نخستین بار 
در استان، واحد فنی و مهندسی این شرکت به عنوان 
واحد برتر ســال 1400 انتخاب گردیده است. این 
مهم، نشانگر آن است که ظرفیت های بالقوه شرکت 
ابعاد دقت مرکزی می تواند شکوفاتر شود. وی اذعان 
کرد: مبنای رشد شرکت تحقیق و توسعه بوده است 
و با تحقیق و توسعه توانسته ایم گام های بزرگتری در 
صنایع نفت، گاز، پتروشــیمی، نیروگاه، فوالد و... 
برداریم و در زمینه انتقال تکنولوژی سرآمد باشیم. 
ســاخت بویلر پمپ هایی که اکنون برای طراحی و 
بازســازی در دســت اقدام داریم و صفر تا صد آن 
پروژه را خودمان در شرکت، طراحی نموده  و از هیچ 
جایی کپی برداری نکرده ایم؛ یعنی ما به این دانش و 
تکنولوژی دست یافته ایم و متکی به بیگانگان نیستیم. 
کارشــناس مکانیک و ساخت و تولید شرکت ابعاد 
دقت مرکزی با تأکید بر اینکه صنایع بزرگ استان از 
توانمندی شرکت، خیلی بهره مند نیستند، گفت: استان 
مرکزی دومین قطب صنعت مادر ایران و چهارمین 
تولیدکننده صنعت کشور مطرح است و پاالیشگاه 
امام خمینی )ره(، پتروشیمی، ماشین سازی، آلومینیوم 
ایران و... در این استان مستقر هستند، ولی متأسفانه 
بیشــتر پروژه های اجرائی واحدهای بزرگ اراک به 
شرکت های غیربومی واگذار می شود و به توانمندی 
شرکت های بومی مستقر در اراک اطمینان ندارند؛ در 
صورتــی که تیم خبره و اکتیو شــرکت ابعاد دقت 

مرکزی همه روزه در اصفهان، تهران، البرز مشغول به 
کار هستند و حتی به کشور افغانستان نیز خدمات 
داده ایم و کارفرمایان از خدمات ما بسیار رضایتمند 
هستند و هدف ما کسب رضایت کارفرمایان است.  
ایشان رمز موفقیت شرکت ابعاد دقت مرکزی را بیان 
داشتند و اذعان کردند: جناب آقای مهندس رجبی 
سکاندار این واحد صنعتی با مدیریت کارآمد، فضایی 
را فراهم ساختند تا همه کارکنان یکرنگ و یکصدا و 
با تعامل سازنده در کنار یکدیگر فعالیت داشته باشند. 
تشویق مدیریت شرکت نسبت به کارکنان، انگیزه را 
دو چندان نموده و با موفقیت در حال فعالیت هستند. 
امیدواریم شرایط اقتصادی جامعه به سمتی هدایت 
شود که با رونق کسب و کار و رونق اقتصادی رو به 
رو شویم. وی گفت: شــرکت ابعاد دقت مرکزی، 
عضو انجمن تخصصی تحقیق و توســعه اســتان 
مرکزی است و در وندور لیست شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان و ذوب آهن قرار گرفته است. امسال نیز برای 
نخستین بار در چهاردهمین نمایشگاه بزرگ صنعت 
استان مرکزی حضور داریم و توانمندی های شرکت 

را به عموم صنایع معرفی می کنیم.
مهندس ســرایی در خاتمــه از زحمات همه 
مســئولین نظام مقدس جمهوری اسالمی به ویژه 
مقامات ارشــد اســتان مرکزی تقدیر کرد و گفت: 
توقع داریم به این شرکت نگاه ویژه شود تا بتوانیم 
با حمایت مســئولین بیش از پیش رو به توسعه و 
پیشرفت گام برداریم و در صوزرت امکان، تدبیری 
اتخاذ شود تا از ملک استیجاری نجات یابیم و امنیت 

سرمایه گذاری داشته باشیم.

یکی از دستاوردهای 
مهم شرکت ابعاد دقت 

مرکزی، دستیابی به 
دانش نقشه برداری 

سه بُعدی با استفاده از 
دستگاه لیزر تراکر است

امیدواریم شرایط 
اقتصادی جامعه به 

سمتی هدایت شود که 
با رونق کسب و کار و 

رونق اقتصادی
رو به رو شویم 

امنیت سرمایه گذاری در گرو حمایت مسئولین
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به گزارش خبرنگار صبح امید محمد آرام
 امــروزه تحقیــق و توســعه تأثیر مســتقیمي بر 
نوآوري، بهره وري، کیفیت، ســطح اســتاندارد 
زندگي، ســهم بازار و نیز دیگر عواملي که در 
افزایــش توان رقابتي ســازمان ها مؤثر هســتند، 
دارد و با ظهور پدیده جهاني شــدن، روش هاي 
کســب تکنولوژي نیز تغییــر کرده و روش هاي 
جدید خلق گردیده که به کشورها و سازمان ها 
امکان دســتیابي به تحقیقات در سطوح مختلف 
را داده است. واحدهاي تحقیق و توسعه هستند 
کــه نقش، وظایــف و محتــواي عملکرد آن ها 
متحول شــده اســت. این دســتاورد در سراسر 
دنیاي پیشــرفته به یــک فعالیت عمــده صنعتي 
و دولتــي تبدیــل گردیده و یکــي از ابزارهاي 
قدرتمنــد، به معني در دســت داشــتن توســعه 
صنعتــي و اقتصادي، به شــمار می آیــد. از این 
رو، شــرکت دانش بنیان اکســیر پویان از جمله 
واحدهای صنعتی ممتاز استان مرکزی در حوزه 
شــیمیایی می باشد که توانســته به این دستاورد 
مهم علمی دســت یابد و در ســال های متمادی 
بــه عنوان واحد نمونه صنعتی معرفی گردد. این 
شــرکت با مدیریت جناب آقــای مهندس رضا 
قاری اداره می شــود و در ســال جاری نیز برای 
چهارمین سال متوالی، کسب عنوان برتر تحقیق 
و توسعه برتر استان مرکزی را از آن خود کند. 
به همین منظــور، خبرنگار هفته نامه سراســری 
صبح امید با ایشــان که از پیشکســوتان صنعت 
اســتان مرکزی هســتند، گفتگویی ترتیب داده 

است که در ادامه از نظرتان می گذرد:
مهنــدس رضا قــاری رئیس هیئــت مدیره 
بنیــان اکســیر  و مدیرعامــل شــرکت دانــش 
پویان با اشــاره به تاریخچه تأســیس شــرکت، 
گفــت: شــرکت دانش بنیــان اکســیر پویان با 
داشــتن بیش از دو دهه تجربــه در زمینه تولید 
انواع مواد شــیمیایی و برش هــای هیدروکربنی 
ســبک و ســنگین، در ســال1383 در شهرک 
صنعتی شــماره ۲ اراک )ایبک آباد( تأسیس و 

راه اندازی شد. 
پیشکســوت صنعــت اســتان مرکــزی در 
بخش دیگری از ســخنان خود، اظهار داشــت: 
ایــن واحد با اخــذ مجوزهای الزم از ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت، ســازمان محیــط 
زیست و ســایر ادارات و سازمان های ذی ربط، 
فعالیــت خــود را آغاز کرده و ســپس با هدف 
اشــتغال زایی و خودکفایی صنعتی و با رویکرد 
تأمین نیــاز داخلی و ورود بــه بازارهای منطقه 
با اجراء نمودن طرح توســعه، وســعت خود را 

در زمینی به مســاحت بیش از 3 هکتار گسترش 
داده و بــا قریــب بــه 150 نفــر نیروی انســانی 
مســتقیم، مشــغول به تولید اســت.  وی با بیان 
اینکه پایه گذاری این مجموعه، صادرات محور 
بوده اســت، تصریح کرد: شــرکت دانش بنیان 
اکسیر پویان با بهره گیری از نیروهای متخصص 
و آزمایشگاهی مجهز و استاندارد، عالوه بر نیل 
بــه اهداف خــود در تولید مســتمر و تأمین نیاز 
داخلــی، با نگاه ویژه به بخش صادرات همواره 
توفیق استمرار حضور در بازارهای بین المللی را 
داشته و با شــرکاء تجاری متعدد در کشورهای 
روســیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، عراق و 
افغانســتان نیز ارتباط بســیار نزدیکــی داریم و 
تعامل دو ســویه بُرد بُرد را ســرلوحه کار خود 

قرار داده است. 
مدیرعامــل واحــد نمونه تحقیق و توســعه 
اســتان مرکــزی در ســال 1400 بــه افتخارات 
شــرکت پرداخــت و اذعان داشــت: شــرکت 

دانش بنیان اکســیر پویان در سنوات مختلف از 
ســال  90 تا 97 نیز به عنــوان صادرکننده نمونه 
برگزیده شــده و در ســال 1400 نیز همواره به 
عنوان صادرکننده نمونه استان مرکزی انتخاب 
شــده اســت. همچنیــن امســال نیز بــا توجه به 
توانمندی هــای این شــرکت در حــوزه تحقیق 
و توســعه در چهارمین ســال پیاپــی، مفتخر به 
کســب واحــد برتر تحقیق و توســعه از ســوی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت گردیده است. 
همچنیــن واحد آزمایشــگاهی شــرکت نیز از 
ســال 1387 تاکنون به عنوان آزمایشگاه همکار 

سازمان ملی استاندارد ایران می باشد. 
وی با اذعــان بر اینکه با هزینه  های بســیار 
راه اندازی کرده ایم،  مجهز  آزمایشگاه  سنگین، 
گفــت: آزمایشــگاه و واحــد کنتــرل کیفیت 
به روزتریــن  و  مجهزتریــن  از  شــرکت،  ایــن 
آزمایشــگاه  های واحــد صنعتی در نــوع خود 
می باشــد کــه مجهــز بــه تجهیــزات و ظروف 

آنالیــز  تجهیــزات  و  آزمایشــگاهی  متــداول 
آزمایشگاهی پیشرفته اســت. مهندس قاری در 
ادامه ســخنان خود به ثبت اختراع اشــاره کرد 
و افزود: با تالش  شــبانه روزی مدیریت و واحد 
تحقیق و توسعه، موفق به یک دستاورد و دانش 
بومی شده ایم؛ به طوری که برای نخستین بار در 
کشــور پس از عبور از مشکالت و دغدغه های 
روزمره و عملیات اجرائی در تحقیق و توســعه، 
4 محصــول متنوع را به ثبت اختراع برســانیم و 
به صورت پایلوت و انبــوه در برنامه تولید قرار 

دهیم.
عضو انجمــن تخصصی تحقیق و توســعه 
اســتان مرکــزی گفت: عــالوه بر مــوارد ذکر 
شده شرکت بر اساس ســابقه فعالیت تحقیقاتی 
خــود و مبتنی بر تولید انبوه چهار محصول فوق 
الذکر، افـــتخار عضـــویت در خانواده بزرگ 
شــرکت های دانش بنیان را توســط معـــاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری کسب کرده 
اســت. در این راســتا شــرکت همــواره تالش 
نموده تا با تولید محصوالت جایگزین از ورود 

محصوالت مشابه خارجی جلوگیری نماید.
پیشکسوت صنعت استان مرکزی در پاسخ 
به سؤال خبرنگار صبح امید مبنی بر اینکه سابقه 
واحد تحقیق و توسعه شــرکت اکسیر پویان را 
بیان کنید، گفت: همزمان با تأســیس شرکت و 
بر اساس نگرش تحقیقات، خالقیت و نوآوری، 
واحد مهندســی )تحقیق و توسعه( ایجاد شد. از 
آنجایــی که اعضــاء هیأت مدیره شــرکت، از 

تحصیالت دانشگاهی مرتبط برخوردار هستند، 
نقش به ســزایی در هدایت و راهبری این واحد 
ارزشمند داشــته اند و به واسطه تحقیق و توسعه 
و دانــش بومی، تمامی محصوالت و اســترهای 
تولیدی شــرکت که برای اولین بار در کشــور 
محقق شده اســت، برگرفته از این تفکر بوده و 
در حال حاضر نیز شرکت مفتخر است به عنوان 
شــرکت دانش بنیان ادامه مسیر را به خوبی طی 

نماید. 
مهندس رضــا قاری گفــت: هم اکنون در 
واحد تحقیق و توســعه، محصــوالت جدیدی 
مراحل آزمایشــگاهی را پشت ســر نهاده و در 
مســیر تولید انبوه قرار دارند. بر همین اســاس، 
شــرکت فقط به این امر مهم بسنده نکرده؛ بلکه 
بر پتانسیل موجود کارشناسی خود، از مشاوران 
و متخصصین فعال در عرصه دانشــگاه و صنعت 
بهره منــد می شــود و ارتبــاط بســیار نزدیکی با 

دانشگاه ها دارد. 
ایشــان بــا تأکید بــر اینکــه بهره گیری از 
دانش فنــی نیروهای متخصص بومــی و ارتقاء 
ســطح تکنولوژی تولید، قدم هــای بزرگی در 
راســتای کاهش بهــاء تمام شــده محصوالت 
برداشــته ایم، ســخنان خود را اینگونه برشــمرد 
و ابراز داشــت: با اســتفاده از مــواد اولیه تولید 
داخلــی، به ســمت خودکفایی در تولیــد بهینه 
پیش رفته ایم و نیازهای مشــتریان را به صورت 
مســتمر و با کاهش قابل توجه قیمت تمام شده، 

می نمائیم.  تأمین 

رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت 
دانش بنیان اکســیر پویان، ادامه داد: در راستای 
تولیــد پایــدار و ایمن، تــالش کرده ایــم تا با 
بهره گیری از کارشناســان مجرب و متخصص، 
امکانــات، تجهیزات و زیرســاخت های به روز 
و کارآمد، شــرکت را در مســیر رشد و توسعه 
قــرار دهیم. بنابرایــن، در این دو دهــه فعالیت 
مســتمر به کمک واحــد تحقیق و توســعه، در 
راســتای اهداف و ارتقاء کمــی و کیفی، نقش 
راهبردی و پشــتیبانی مســتمر از تولیدات را در 
بهتریــن نحو، ایفاء کرده ایم و اکســیر پویان را 
در بازارهــای داخلــی و خارجی بــه یک برند 
خوشــنام معرفی نموده ایــم. وی گفت: یکی از 
مهمترین عوامــل موفقیت شــرکت را می توان 
بــه توســعه زیرســاخت های ســخت افزاری و 
نرم افزاری ایجاد شــده در شــرکت به موازات 

بهینه سازی در مصرف انرژی اشاره کرد.
بنیان  رئیس هیئت مدیره شــرکت دانــش 
اکســیر پویان بــه معرفی محصوالت شــرکت 
پرداخت و تشــریح کرد: شــرکت دانش بنیان 
تولیدکننده محصوالت شیمیایی  پویان  اکســیر 
از قبیل اتیل استات، نرمال بوتیل استات )اورتان 
گرید(، ایزو بوتیل اســتات، متیل استات، بوتیل 
کلیکول استات، اتیل گلیکول استات، متوکسی 
پروپیل اســتات، گلیکول مونواستات، گلیکول 
دای استات، هگزیل اســتات، هیدروکربن های 
ســبک و ســنگین، اســترهای خطی، باالبرنده 

اکتان سوخت، تولوئن، زایلین و... است.

مهندس رضا قاری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دانش بنیان اکسیر پویان مستقر در شهرک صنعتی شماره 2 اراک:

شرکت دانش بنیان اکسیر پویان به واسطه تحقیق و توسعه، 4 محصول متنوع به ثبت اختراع رسانده و در برنامه تولید قرار دارد
شرکت دانش بنیان اکسیر پویان واحد برتر تحقیق و توسعه استان مرکزی در سال 1400

یکی از عوامل بالندگی اکسیر پویان، افزایش ارزش آفرینی اقتصادی
از طریق واحد تحقیق و توسعه، دانش بنیان بودن، تصمیمات علمی و مدیریتی است

@aram.sobhe.omid :صفحه مجازی صبح امید در اینستاگرام ویژه انجمن تخصصی همگن تحقیق و توسعه استان مرکزی )به مناسبت تجلیل از 18 واحد برتر تحقیق و توسعه در سال 1400(

دفتر هفته نامه صبح امید اســتان مرکزی: اراک خیابان آیت اله 
غفاری، ابتــدای خیابان ولیعصر باال، انتهای بن بســت میالد 
یک، کدپستی 3814864461 مدیر دفتر استان مرکزی و خبرنگار 

استان های تهران، اصفهان، البرز، گیالن و مازندران: محمد آرام
Sobheomidarak@gmail.com                          :ایمیل
T.ma/sobheomid_aram                              :کانال تلگرام
@aram.sobhe.omid                                      :صفحه اینستاگرام


