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با همکاری: 
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شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

متــن پیــام جنــاب 
زمانــی  دکتــر  آقــای 
مشــاور محتــرم وزیر، 
مدیره  هیــأت  رئیــس 
و مدیرعامــل شــرکت 
نمایشگاههای  ســهامی 
بیــن المللــی ج.ا.ایران 
بــه مناســبت برگزاری 
نمایشــگاه  بیســتمین 
برق  المللی صنعت  بین 
و  شانزدهمین نمایشگاه 
بیــن المللی صنعت آب 
و تأسیســات و فاضالب 
ایران به شرح زیر اعالم 

شد:
صنعت آب و برق یکی از مهمترین زیرســاخت ها و شریان های 
حیاتــی چرخه زندگی اجتماعی انســان امروزی می باشــد،  به 
گونه ای که همه مولفه های تشــکیل دهنده جامعه شامل اقتصاد، 
سیاست، رفاه، مذهب، فرهنگ، بهداشت، درمان، سالمت، ورزش، 
تولید، گردشــگری، حمل ونقل، تجارت، کســب وکار و کشاورزی 
بنوعی تحت تأثیر مســتقیم یا غیرمســتقیم صنعــت آب و برق 
قراردارد. هماهنگی و فعالیت بهنگام زنجیــره مصرف از تولید و 
تأمین مــواد اولیه، احــداث، نگهداری، تعمیــرات و بهره برداری 
تأسیســات مورد نیاز بخش هــای تولید، انتقــال و توزیع انرژی 

الکتریکی از مهمترین نیازهای صنعت آب و فاضالب خواهد بود.
در همین راســتا باتوجه به اینکــه برگزاری نمایشــگاهها در 
تثبیت جایگاه صنایــع زیربنایی مفید خواهد بــود قطعاً معرفی 
توانمندیهــای شــرکت های حاضر در شــانزدهمین نمایشــگاه 
بین المللی صنعت آب و تأسیســات آب و فاضالب و بیســتمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق فرصت بسیار ارزشمندی جهت 
آشــنایی و نمایش آخرین تحوالت و رخدادهــای این صنایع در 
ســطح ملی و بین المللی و همچنین زمینه بهره گیری از فناوری 

های نوین را مهیاتر می سازد.
این رویداد بــزرگ و کلیدی فضایی متشــکل از نمایش علم، 
صنعــت، پژوهش، نــوآوری و خالقیت تلقی می گــردد و زمینه 
توســعه شــناخت بیش از پیش فعاالن این صنعــت و همچنین 
تصمیم ســازان، تصمیم گیران، صنعتگران، دانشگاهیان و سایر 

فعاالن صنایع مرتبط را فراهم می نماید.
استفاده بهینه و پایدار از این ســرمایه های ملی، بویژه نعمت 
آب و برق مستلزم شناخت کامل منابع انرژی، بهره برداری بهینه 
و حفظ آن برای نســل هــای آینده می باشــد. راه حل هایی که 
در گذشــته غیر ممکن و یا پر هزینه به نظر می رســیدند امروزه 
به لحاظ فنی و اقتصادی قابل دســتیابی می باشــند. بکارگیری 
ظرفیت های جدید ایجاد شده از منابع انرژی های تجدیدشونده، 
سیســتم های نوین مدیریتــی، فناوری های پیشــرفته و بهبود 

بهره وری می توانند به شکوفایی اقتصادی کشور کمک نمایند.
در خاتمــه از تمامی پیمانــکاران، مشــاوران، تولیدکنندگان، 
صنعتگران، محققــان، متخصصان و مدیــران بخش صنعت آب 
و برق که در این نمایشــگاه مشــارکت نموده اند سپاســگزاری 
می شود و امیدواریم این فرصت ارزشــمند جهت معرفی آخرین 
دستاوردهای مشارکت کنندگان مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

پیام جناب آقای دکتر زمانی مشاور محترم وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
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معرفی دستاوردهای صنعت آب و برق در نمایشگاه امسال 

از امروز با رعایت پروتکل های بهداشتی گشایش می یابد 

استقبال شرکت های داخلی از  نمایشگاه های بین المللی صنایع برق و آب

دکتر صدیقه ببران مدیر کل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو در پیامی تصریح کرد

نمایشگاه صنعت آب و برق؛ تجلی اراده بخش خصوصی برای تحقق آرمان جهش تولید

صنعت  بین المللی  نمایشــگاه  بیســتمین 
برق ایــران و  شــانزدهمین نمایشــگاه بین 
المللی صنعت آب و تاسیسات اب و فاضالب 
ایران فردا با حضور مســئولین وزارت نیرو و 
دکتر حسن زمانی مشــاور وزیر و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشــگاه ها با رعایت کامل 
دســتور العملهای بهداشــتی، تنها با حضور 
بــدون حضور  بازدیدکننــدگان تخصصی و 
بازدیدکننــدگان عمومــی  در محل دائمی 
نمایشــگاه های بیــن المللی تهــران برگزار 

می شود.
به گزارش »نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه« 
بزرگتریــن رویداد ســالیانه در صنعت آب و 
برق از امروز با رعایــت پروتکل های مصوب 
بهداشتی در محل نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود .
در نمایشــگاه بیســتم صنعت بــرق 200 
مشــارکت کننده داخلی به همراه شــرکت 
هایی از کشــورهای ایتالیا، اســپانیا و ترکیه 
در فضای نمایشگاهی به وسعت 27 هزار متر 
 -38B-40 -38-35-31مربع در سالن های
44/1 آخرین دستاوردها و محصوالت خود را 
در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار 

می دهند.
 از سوی دیگر در شــانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعــت آب و تاسیســات اب و 
فاضالب ایران نیز 72 مشارکت کننده داخلی 

در فضای نمایشــگاهی به متــراژ 6 هزار متر 
مربع نمایشگاهی در سالن های 6 و 7  برگزار 

می شود.
قرار است در نمایشــگاه تخصصی صنعت 
برق ایران کاالهایی در بخش های روشــنایی، 
گروه ســیم و کابل، تابلوســازان، تجهیزات 
برقــی، اتوماســیون و سیســتم های ابــزار 
کارفرما، مشــاوران  انتقــال،  دقیق، خطوط 
همچنیــن  شــود.  عرضــه  پیمانــکاران  و 
درشانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت آب 
و تاسیسات آب و فاضالب ایران نیز کاالهایی 
در بخش هــای لولــه و اتصــاالت پلیمری، 
تصفیه، فیلتراسیون و آب شــیرین کن، لوله 
و اتصاالت و شــیرآالت، کارفرما، مشــاوران، 
ابزار  اتوماســیون و سیستم های  پیمانکاران، 
دقیق، سیســتم های اندازه گیری و تجهیزات 
آزمایشــگاهی و آب و فاضــالب، تجهیزات 
صنعتی، لوله و اتصاالت به نمایش گذاشــته 

خواهد شد. 
این نمایشــگاه ها که با مجوز ســتاد ملی 
مقابلــه بــا کرونا از ســاعت ۹ تــا 17 برای 
بازدید تخصصی دایر اســت، تمامی ضوابط، 
شــرایط و تمهیدات الزم برای پیشگیری از 
ابتال بــه کرونا پیش بینی شــده و فقط برای 
اقتصادی  فعاالن  و  بازدیدکنندگان تخصصی 
صنعت آب و برق دایر و امکان بازدید عمومی 

ندارد. 

همچنین اســتقرار تونل های ضدعفونی در 
ورودی ســالن ها، تیم های غربالگری، حضور 
تیم های پزشــکی و اورژانــس، تهیه و تامین 
مواد ضدعفونی کننده، الزام به ماســک زدن 
افراد پیش بینی شده است. همچنین رعایت 
کامل دســتور العمل های بهداشتی در زمان 
غرفه ســازی در این نمایشگاه با رعایت کامل 
دســتور العمل های بهداشــتی مدنظر ستاد 
ملی مقابله با کرونا در دستور کار بوده است .

نمایشگاه های  برگزاری  اعالم ســتاد  طبق 
صنعت آب و برق، در حاشــیه ایــن رویداد 
بین المللــی ســه کارگاه آموزشــی پیرامون 
بحث هــای روز صنعت آب، برق و همســو با 

اهداف برگزاری نمایشگاه برپا می شود.
شــرکت راهکار تجــارت، مدیریت کوشــا 
به عنوان یکــی از بزرگترین  شــرکت های 
برگزاری نمایشــگاه هــای بیــن المللی در 
داخل وخارج از کشــور مجری برگزار کننده 
نمایشــگاه بین المللی صنعت بــرق و آب و 
فاضالب اســت.  ایــن نمایشــگاه ها فرصت 
چشمگیری در اختیار شرکتهاي فعال در این 
صنعت قرار می دهد تا آخرین دســتاوردها و 
محصوالت خود را در معرض بازدید دســت 
اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند 
و با در نظــر گرفتن روند تقاضــای بازارها و 
سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیت ها و 

نوآوری های آتی خود را هدایت کنند.

کارشناســان اقتصادی معتقدنــد که برای 
رونق کسب و کار در کشور و همکاری دولت، 
بخش خصوصی و نظام بانکی باید با برگزاری 
نمایشــگاه ها، مســائل و مشــکالت صنعت 
مطرح و بر طرف شــود. مدیران صنعتی می 
گویند که در دوران تحریم سعی بر این داریم 
که با استفاده از امکانات داخلی و جایگزینی 
اقالم مورد نیاز وارداتی، هم توان تولید داخل 
را تقویت و بهبود ببخشــیم و هم جلوگیری 
نمائیم از هرگونــه توقف تولید به دلیل وجود 
موانع در واردات از کشورهای اروپایی و با به 
گردش انداختن چرخه تولید با پائین آوردن 
قیمت تمام شــده و جلوگیــری از ریخت و 
پاش و هزینه هــای غیر ضروری و جلوگیری 
از بــروز رکود و یا گذرانــدن دوران رکود در 
کشور سهیم باشیم. در ســال جهش تولید، 
که بــا معضل شــیوع ویروس کرونــا مواجه 
است، صنایع کشور نیازمند همکاری گسترده 
تر است و نمایشــگاه ها می توانند به ارتباط 
بهتر مدیران و شــرکت ها کمــک کنند.  در 
صنعت آب و برق کشور، موضوع همکاری  و 
همراهی مردم، صرفه جویــی در انرژی برای 
حفظ منابع آب و همچنیــن کنترل آلودگی 
های حاصــل از افزایش مصــرف برق نکات 
مهمی اســت که باید در کنار توسعه صنعت 
آب و برق و داخلی ســازی و رفع نیازها مورد 

توجه قرار گیرد. 

دکتر صدیقه ببران مدیر کل روابط عمومی 
و اطــالع رســانی وزارت نیــرو در پیامی به 
مناســبت بیســتمین نمایشــگاه بین المللی 
صنعت برق ایران و شــانزدهمین نمایشــگاه 
بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب وفاضالب ایران،  اعالم 
کرد: بیســتمین نمایشــگاه بین المللی صنعت بــرق ایران و 
شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب 
وفاضالب ایران، امســال همزمان درحالی برگزار می شوند که 
شرایط ویژه جهانی ناشی از شیوع بیماری کووید 1۹، درکنار 
اســتمرار پیامدهای تحریم و دشــمنی بدخواهان میهنمان، 

موقیعت خاصی را رقم زده است.
در وضعیتی که عموم کشورها به شــدت تحت تاثیر شیوع 
بیماری قرارگرفته و فعالیتهای عــادی چه در بخش دولتی و 
چه در بخش خصوصی دچار اخالل و توقف گشــته است، به 
گونه ای که طبق برآورد صاحبنظران، تاثیر بیماری بر اقتصاد 
جهان تا دســت کم یک دهه آینده به طور کامل قابل جبران 
نخواهد بود، بخش خصوصی کشــورمان در صنعت آب و برق 
، با شناخت درســت از موقعیت بوجود آمده، همت خود را در 
راســتای تحقق آرمان جهش تولید مضاعــف نموده و ضمن 
یاری وزارت نیرو در برآوردن نیازهای هموطنان به دو کاالی 
خدماتی و اساســی آب و برق، به بهترین شــکل ممکن و با 
حداقل تاثیر پذیری از موانع موجود، حضوری چشمگیر و قابل 

قبول در نمایشگاه امسال دارد.
از جملــه یکی از مهمترین ویژگیهای نمایشــگاه امســال، 
عالوه بر برگزاری همزمان نمایشــگاه های آب و تاسیسات آب 
و فاضالب وصنعت برق که بر غنای آن افزوده اســت، حضور 

چشمگیر متخصصان و صاحبان فناوری، کاال و خدمات در دو 
بخش اســت که این امر، بر وجهه علمی و تخصصی نمایشگاه 

افزوده است.
همچنین برای اولین بار در دوره های برگزاری نمایشــگاه، 
امکان حضور مجــازی در رویدادهای متعدد نمایشــگاه برای 
متخصصان، صاحبان صنایع و عالقمندان فراهم شــده است 
که ضمن ارتقای رعایت ایمنی و پروتکل های بهداشتی، امکان 

بهره برداری هرچه بیشتر آنان را فراهم می نماید.
در نمایشــگاه امســال که با حضور نزدیک به 300 شرکت 
داخلی در بخشــهای تخصصی صنعت آب و برق  در مساحتی 
بالغ بر شــانزده هزار متر مربــع و در قالب 10 ســالن برگزار 
شده اســت، شــرکتهای فعال در زمینه انتقال و توزیع آب و 
جمع آوری و تصفیه فاضالب و همچنیــن فعالیتهای مرتبط 
با صنعت برق  در بخشــهای تولید، فوق توزیع و توزیع، دانش 
و توان خود را در معرض داوری متخصصان امر و عموم مردم 
قرار داده اند و بار دیگر بر این نکتــه تاکید کرده اند که بخش 
خصوصی با وجود همه موانع و عوامل بازدارنده، این توانمندی 
را دارد که شــرایط نامناســب را به فرصتی بــی نظیر برای 
بالندگی خــود و تکیه بر دانش و قابلیت هــای داخلی تبدیل 

کرده و آرمان جهش تولید را دست یافتنی نماید.
امسال نیز طبق روال سالهای گذشته، اطالع رسانی شفاف و 
آموزش به عنوان یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه، در دستور 
کار آن قرار گرفته و در این راســتا، هفت نشســت خبری با 
حضور خبرنگاران و چهار کارگاه آموزشی کاربرد فناوری های 
نوظهور در صنعت آب و فاضالب، خدمات غیرحضوری و سند 
تحول، صرفه جویی در مصرف آب- چالش ها و راهکارها و برق 

و امید و صرفــه جویی در مصرف برق برگزار می شــود که به 
عنوان بخش های جنبی نمایشــگاه، گامی در راستای افزایش 

سواد آب و انرژی به شمار می رود. 
در پایــان امیــدوارم این نمایشــگاه که در شــرایط خاص 
شــیوع بیماری برگزار می شــود، با فراهم آوردن زمینه ارائه 
فناوری هــای روز آمد و تبــادل افکار و تجربیــات ، منجر به 
رشد و بالندگی هرچه بیشتر فعاالن بخش خصوصی، خدمت 
هرچه با کیفیت تر به مردم  و دستیابی به اهداف کالن توسعه 
ای کشور باشــد.        از تمامی شــرکتهای داخلی و خارجی 
شــرکت کننده در نمایشــگاه، همکاران دفتر روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت نیــرو و مجری نمایشــگاه قدردانی و 
تشــکر می نمایم و همچنین از وزیر محترم نیرو، جناب آقای 
دکتر اردکانیان، که بــا حمایت های همه جانبه خود، همچون 
همیشــه زمینه برگزاری هرچه باشــکوهتر این نمایشگاه  را 

فراهم نمودند کمال تشکر و امتنان را دارم.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو با تسهیل قوانین 
و شیوه های ســرمایه گذاری، افزایش زمان خرید تضمینی برق تجدیدپذیر ها به 20 سال و 
افزایش 30 درصدی خرید برق در صورت استفاده از تجهیزات ایرانی، گام هایی اساسی برای 
افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در ســبد انرژی کشور برداشته و پیش بینی می شود در 

افق سال 1400 ظرفیت تولید انرژی نیروگاه های تجدیدپذیر به پنج هزار مگاوات برسد.
نخســتین دوره آموزشــی آنالین مدیریــت عمومی مصرف بــرای روابــط عمومی ها و 
شرکت های وابسته وزارت نیرو روز یکشــنبه با حضور مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع 

رسانی وزارت نیرو آغاز به کار کرد.
 صدیقه ببران مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت نیــرو در این آئین با 
تقدیر از مدیریت پروژه بهینه ســازی انرژی و محیط زیست در ســاختمان در برگزاری این 
دوره که با همکاری برنامه عمران ملل متحد )UNDP(، صندوق تسهیالت زیست محیطی 
جهانی و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری در تهران صورت گرفته اســت، اظهار 
داشــت: انرژی و صورت های گوناگون آن به عنوان مهمترین عامل توسعه پایدار از سده های 
گذشته مورد توجه جوامع بوده اســت. با پیشرفت فناوری و افزایش تنوع و میزان شیوه های 
بهره برداری از انرژی های فســیلی به عنوان رایج ترین صورت انرژی، مشــکالت عدیده ای از 
جملــه ناپایدار و پایان پذیر بودن منابع انرژی فســیلی و آلوده کننده بــودن اینگونه منابع 

انرژی در فرآیند تامین و احتراق پیش روی جوامع بشری قرار دارد.

در افق 14۰۰ ظرفیت تجدیدپذیر ها 
به 5 هزار مگاوات می رسد!

واحد اول بخار نیروگاه ســیکل ترکیبی توس )فردوســی(، با تالش های 
مهندسان و کارکنان گروه مپنا و در شــرایط محدودیت های ناشی از شیوع 

بیماری کرونا، افتتاح و بهره برداری شد.
 احداث بخش گازی  نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی مپنا به ظرفیت نامی 
۹54 مگاوات شــامل 6 واحد گازی 15۹ مگاواتی  V۹4.2(( و پســت 400 
کیلوولت در راستای تامین بخشی از نیاز انرژی استان خراسان و شبکه برق 
کشور در زمینی به مساحت 58 هکتار در کیلومتر 15 جاده مشهد-قوچان و 
در کنار نیروگاه حرارتی توس، از سال 1384 آغاز گردید و سال 1387 کلیه 

واحدهای گازی این نیروگاه به بهره برداری تجاری رسید.
در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با توجه به بند 1۹ قانون 
بودجه سال 13۹2،  تبدیل نیروگاه گازی فردوسی به سیکل ترکیبی بر مبنای 
قراردادهای بیع متقابل با شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی در دستور 
کار گروه مپنا قرار گرفت و عملیات اجرایی احداث بخش بخار این نیروگاه از 

ابتدای سال 13۹5 آغاز گردید.
پروژه توســعه بخش بخار نیروگاه توس )فردوسی( بدون استفاده از منابع 
مالی دولتی یا صندوق توسعه ملی و تنها با سرمایه گذاری مپنا احداث و همه 

تجهیزات اصلی نیروگاه شــامل بویلر، توربین، ژنراتور، سیستم خنک کن و 
سامانه کنترل در کارخانجات گروه مپنا ساخته شده است.

پروژه توسعه بخش بخار نیروگاه ســیکل ترکیبی توس )فردوسی( که در 
فضایی به وسعت 60 هکتار در 25 کیلومتری جاده مشهد به قوچان واقع شده 

است، مشتمل بر 3 واحد توربین بخار به ظرفیت جمعا 480 مگاوات است.
افزایش ظرفیت تولید نیروگاه به میزان 50 درصد معادل 480 مگاوات بدون 
نیاز به سوخت اضافی و صرفه جویی در مصرف سوخت معادل  870 میلیون 
لیتر سوخت مایع -گازوییل در سال، افزایش راندمان نیروگاه از 33 درصد به 
50 درصد )صرفه جویی معادل 870 میلیون لیتر گازوییل به ارزش نقدینگی 
حدود 350 میلیون دالر در سال(، کاهش درجه حرارت گازهای خروجی از 
دودکش از 520 درجه ســانتیگراد به 120 درجه سانتیگراد )سالیانه معادل 
800 هزار تن دی اکسیدکربن در جهت کاهش آالیندگی محیط زیست( و 
اشتغال زایی برای 800 نفر به طور مستقیم و 1500 نفر به طور غیر مستقیم، 
از جمله دســتاوردهای احــداث بخش بخار نیروگاه ســیکل ترکیبی توس 

)فردوسی( محسوب می شود.  
پیاده ســازی برخی فناوری های روز دنیا در راســتای مهندســی ارزش، 

بهینه سازی سیستم تغذیه آب بویلرهای بازیاب حرارتی و کاهش تعداد پمپ ها 
و مخازن مربوطه، پیاده سازی سیستم بازیاب آب بلودان بویلرها که منجر به 
کاهش چشمگیر مصرف آب سیکل نسبت به نیروگاه های مشابه می شود و 
به کارگیری آخرین فناوری تولیــد آب دمین )CEDI( و کاهش آب مصرفی 
نیروگاه نسبت به نیروگاه های مشابه و طرح های پیشین از دیگر ویژگی های 

احداث بخش بخار نیروگاه توس )فردوسی( است.
نیروگاه فردوسی از جمله نیروگاه های خصوصی تحت مالکیت گروه مپنا 
بوده و پروژه توســعه بخش بخار این نیروگاه به روش قرارداد بیع متقابل با 
 شــرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی احداث و بــه بهره برداری

 رسید.
نیاز ساالنه 5 هزار مگاواتی افزایش ظرفیت تولید برق کشور

وزارت نیرو در حــال نهایی کردن قراردادی اســت کــه منجر به جذب 
سرمایه خارجی برای ساخت 5 هزار مگاوات نیروگاه در ایران خواهد شد. این 
هدفگذاری هم از نظر جذب سرمایه خارجی و هم از نظر افزایش ظرفیت تولید 
برق کشور بسیار مطلوب است اما نکته اینجاســت که همه ماجرا به این دو 

مقوله ختم نمی شود.

نیاز ساالنه 5 هزار مگاواتی افزایش ظرفیت تولید برق کشور
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 شــرکت ماهان کابل امیر فعالیت خود را 
از ســال 13۸9 در زمینه تولید سیم و کابل 
های مســی آغاز نموده و در سال های اخیر 
نیز انواع مدل ها و روش تولید و بهبود کیفی 
را در برنامه توســعه خود داشته است. این 
شرکت قرار است در سال 14۰۰ نیز به  تولید 
محصوالت جدید شــرکت ماهان کابل امیر 
اقدام کند. در مورد فعالیت های این شرکت 
با علیرضا صادقی مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدیره  شرکت ماهان کابل امیر گفت وگویی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

مورد سوابق  در  معرفی خودتان   ضمن 
فعالیت  بفرمایید که چند سال است  شرکت 
دارید و در چه زمینــه هایی تولید محصول 

دارید؟ 
اینجانــب علیرضا صادقی مدیــر عامل و رئیس 
هیئت مدیــره  شــرکت ماهــان کابــل امیر به 
مدت 10ســال اســت که در زمینه تولید سیم و 
کابلهای تخصصی برق اعم از مســی،آلومینیومی 
وخودنگهدار فعالیت میکنم. هدف ما رشــد، بهبود 
مســتمر کیفیــت و همچنین تولیــد محصوالت 
جدیدتر مطابق با خواســته ورضایت مشتریان می 
باشد .توســعه به عنوان مفهومی گســترده برای 
تولید ، رشد و تعالی سرآغازی برای شرکت بزرگ 
ماهان کابل امیر بوده اســت.  شرکت ماهان کابل 
امیر فعالیت خود را از سال 138۹ در زمینه تولید 
سیم و کابل های مســی آغاز نمود که در طی این 

مدت با توجه به هدف شــرکت که رشــد و بهبود 
مستمرکیفیت بوده توانست در سال 13۹6 تولید 
کابل های آلومینیومی در انواع ســایز و نوع را نیز 
آغاز نمایــد همچنین در ســال 13۹۹ و در مدت 
کوتاهی همچون گذشــته ، تجربــه ، تخصص  و 
موفقیت های این شــرکت توانمند منجر به شروع 

تولید کابل های هوایی )خود نگهدار (  شد.
 در حال حاضــر ظرفیت تولید کارخانه 
برنامه آتــی تولید چه  چقدر اســت و در 

محصوالتی را در دستور کار قرار داده اید؟
 هم اکنون کارخانه ماهان کابل امیر با ظرفیت 
تولید ســالیانه بیش از 14000 تن انواع ســیم و 
کابل برق مســی ، آلومینیومــی و خودنگهدار  با 
بکارگیــري بیش از 40 نفــر پرســنل توانمند و 
متخصــص در کارخانــه و دفتر مرکــزي، قادر به 
تولید حدود 200 نوع و ســایز از سیم و کابل هاي 

مختلف مي باشد.
نگاه توســعه محور منجر به درک نیــاز روز و 
عطش تولیــد محصوالت متنــوع تر بــا تکیه بر 
تجربیات به عنوان نیروی محرکه تولید؛  شــرکت 
را بر آن داشته که در سال 1400 تولید محصوالت 
 mink ، hyena، جدید خود را چون کابل های

wolfو.. در بازار عرضه نماید.
 سطح فناوری شــرکت به چه ترتیب 

است و از کدام کشورها استفاده می کنید؟
در حــال حاضر کارخانــه ماهان کابــل امیر با 
ماشــین آالت متنوعي از بهترین تولید کنندگان 
اروپایــي با تکنولــوژي روز دنیا بــه فعالیت خود 
ادامه مي دهد.با توجه به نگرش مدیریت شــرکت 
ماهان کابل امیر در خصوص حفظ و بهبود مستمر 
کیفیت، آزمایشــگاهي بســیار مجهز در مساحت 
150متر مربع با تکنولــوژي روز در محل کارخانه 

راه اندازي و فعالیت مي نماید.
در همین راستا پیاده سازي و دریافت گواهینامه 
 ISO-17025, ( هاي سیستم مدیریت کیفیت
ISO-18001, ISO-14001, ISO-

9001 ( و نیز گواهینامــه کیفیت اتحادیه اروپا ) 
CE ( انجام و در شرکت نهادینه شده است.

رشــد و بهبود مســتمر در کلیه مراحل و مقاطع 
همواره ســرلوحه عملکرد مدیران و پرسنل شرکت 
ماهان کابل امیر مي باشد و تبدیل شدن به یک نام 

تجاري قوي و شناخته شده آرزو و هدف دیرینه اي 
بوده که به لطف خداوند محقق شده است.

 گواهی نامه های دریافت شــده توسط 
شرکت شامل کدام موارد است؟

  دارنده پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباري 
از سازمان ملي استاندارد ایران

  دارنده پروانه عالمت  اســتاندارد از ســازمان 
توانیر

  دارنده گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ) 
IMS ( از موسسه TUV NORD آلمان 

 عضویت در وندور لیست تهران بزرگ و نواحی 
، استان خوزستان ، غرب استان مازندران ، استان 
البرز ، خراســان رضوی ، کردستان ، گیالن ، قم ، 

مازندران و به زودی دیگر استان های کشور 
افتخارات:

  واحد نمونه استاندارد در سطح کشور از طرف 
سازمان ملي استاندارد ایران 

  واحد صنعتی برتر اســتان تهران شهرســتان 
پردیس   

  مفتخر به دریافــت گواهینامه و تندیس واحد 
برتر براي رعایت حقوق مصرف کنندگان 

تمامــی محصــوالت ایــن شــرکت مطابق با 
اســتانداردهای ملی و بیــن المللی می باشــد و 
تــا کنون توانســته ایم بــا لطف خداونــد متعال 
محصوالت را مطابق به میل و خواسته مشتریان به 

بازار های داخلی و خارجی عرضه نماییم.
 اهم  مشــتریان شــرکت ماهان کابل 
امیــــــر شامل چه شرکت ها و نهادهایی 

است؟
دانشگاه آزاد ، صادرات به شــور عراق، سازمان 
صنایع هوا فضا، شــرکت ساختمانی توسعه گستر، 
راه و شهر ســازی فارس، گروه ســاختمانی برج 
آوران،  البــرز تبریز ، صنایع شــهید عباس پور ، 
الکترو اکســیژن شــمال ، گروه مهندسی پرشین 

سازه و...
ارائه محصوالت جدید که شــامل کابل هوایی 
می باشــد و همچنین  پیش بینی  نیاز بازار جهت 
ارائه محصوالت جدیدتر با توجه  برنامه ریزی های 
چند ماه اخیر گروه  تحقیق و توســعه که   ماهان 
کابل امیر انجام داده است به توان این محصوالت 

را عرضه نمایید.  

 علیرضا صادقی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره  شرکت ماهان کابل امیر خبر داد
تولید محصوالت جدید شرکت ماهان کابل امیر در سال 1400

آســیا  صنایــع 
ســال  در  الکتریك 
لوازم  تولید  با   1359
الکتریکــی ســاده 
در  است.  نموده  را شروع  کار خود 
مختلفی  این سالها محصوالت  طی 
مانند میکروسوئیچ، باالست، دیمر، 
و  و روکار  توکار  پریز  و  کلید  انواع 
تولید  صنعتی  گــردان  کلیدهای 
فعالیت  عمده  بتدریــج  اما  نموده 
خود را بــر روی تولید کلید و پریز 

متمرکز نموده است.
الکتریك  آســیا  صنایع  شرکت 
با حضور فعال و پرشــور خود در 
بین المللی  نمایشــگاه  بیستمین 
صنعت برق ما را بر آن داشــت تا 
گفــت و گویی با محمــد فرهمند 
مدیرعامل این شــرکت داشــته 

باشیم:

خودتان را معرفی کنید و سوابق 
اجرایی تان را توضیح دهید؟ 

من محمد فرهمندی هستم. در ابتدا 
با سمت مدیر فروش کارخانه، و سپس 
مدیر بازرگانی فعالیت داشــته ام و به 
مدت 5 سال نیز در سمت مدیـر عامـل  

صنایع آسیا مشغول به فعالیت هستم.
تاریخچــه تأســیس و فعالیت 
صنایع آســیا الکتریك را شــرح 
دهید؟ چه کاال و خدماتی ارائه می 

دهد؟
صنایع آسیا الکتریک در سال 135۹ 
با تولید لوازم الکتریکی ساده کار خود 
را شــروع کرده است. در طی این سالها 
محصوالت مختلفی مانند میکروسوئیچ، 
باالست، دیمر، انواع کلید و پریز توکار و 
روکار و کلیدهای گردان صنعتی تولید 
کرده امــا بتدریج عمــده فعالیت خود 
را بر روی تولید کلیــد و پریز متمرکز 

نموده است.

این مجموعه دارای بخشهای مختلفی 
از جملــه طراحی، قالبســازی، تزریق 
پالســتیک، تولید قطعات فلزی، انبار، 
واحد تحقیق و توســعه و سالن مونتاژ 

برای تولید محصول نهایی می باشد.
همچنین شرکت ما اولین گواهینامه 
ی اســتاندارد اروپای متحد برای انواع 
کلید و پریــز مکانیکــی  CE ، واحد 
تحقیق و توســعه ی افزایــش کیفیت 
 R&D   محصوالت و بهبود روند تولید
و اولین گواهینامه ISO ۹001  برای 
تولید کلید و پریز در ایران را دارا است.

چه  شــما  شــرکت  محصوالت 
ویژگی هــا متمایزی نســبت به 
نمونه های مشــابه در بازار دارد؟ 
و درزمینه مشــتری مــداری چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
محصوالت ما با ویژگی های بســیار 
زیــادی دارد از جمله بــرای اولین بار 
در ایران قابلیــت ترکیب با چندین نوع 
قاب و تکمه در کلیــد و پریزها جهت 
باال بردن تنوع و انتخاب بسیار راحتر را 
برای مشتریان قرار داه ایم همچنین در 
زمینه مشتری مداری، محصوالت آسیا 
الکتریک با 5 سال ضمانت بدون قید و 
شــرط در ایران و تعدادی از کشورهای 

خاورمیانه به فروش می رسد.
در نمایشگاه بیســتم چه برنامه 
های برای گســترش فعالیت خود 

دارید ؟ 
در نمایشــگاه امســال طبــق روال 
هر ســاله نظر بر حضور پرشــور جهت  
نمایــش محصــوالت جدیــد و ارائــه 
پشــتیبانی از نماینــدگان و همکاران 
محترم حال حاظر در ســطح کشــور 
را بــرای گســترش فعالیت خــود در 

نظرداریم.  
 شــرکت مــا در طــی این ســالها 
محصوالت مختلفی مانند میکروسوئیچ، 
باالست، دیمر، انواع کلید و پریز توکار 

و روکار و کلیدهــای گــردان صنعتی 
تولید نموده امــا بتدریج عمده فعالیت 
خــود را بــر روی تولید کلیــد و پریز 
متمرکز نموده اســت. اکنون با حضور 
در نمایشــگاه ضمن ایجــاد ارتباط با 
متخصصان، مشــتریان، شــرکت های 
مختلــف فعــال در این رشــته، زمینه 
همکاری برای ســال های آینده فراهم 
خواهد شــد و می تواند ضمن معرفی 
محصــوالت ما، زمینه بهبــود فناوری، 
تنوع محصــول، صــادرات، معرفی به 

شرکت های دیگر را فراهم  کند.  .
شــرکت صنایــع آســیا الکتریک با 
حضور فعال و پرشور خود در بیستمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق زمینه 

ساز بهبود با همکاران شده است. 
از انجا که شرکت ما اولین گواهینامه 
ی اســتاندارد اروپای متحد برای انواع 
کلید و پریــز مکانیکــی  CE ، واحد 
تحقیق و توســعه ی افزایــش کیفیت 
 R&D   محصوالت و بهبود روند تولید
و اولین گواهینامه ISO ۹001  برای 
تولید کلید و پریز در ایران را دارا است، 
می تواند در نمایشگاه، زمینه ساز بهبود 
روابط صادراتــی، همکاری منطقه ای و 

بین المللی و داخلی را فراهم سازد. 

محمد فرهمندی مدیرعامل صنایع آسیا الکتریک مطرح کرد:

محصوالت ما دارای 5 سال ضمانت بدون قید و شرط است
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محمد فرهمندی مدیرعامل صنایع آسیا الکتریک مطرح کرد:

محصوالت ما دارای 5 سال ضمانت بدون قید و شرط است
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امیر علی زینل مدیر شرکت آواب صنعت:

آواب صنعت پیشگام جدا سازی نمک از آب به روش اسمز معکوس
“آواب  شــرکت 
خود  فعالیت  صنعت” 
با  را از ســال 1375 
رویکــرد بهره مندی 
آب  تصفیه  نویــن  های  روش  از 
و فاضالب، همــگام با تکنولوژی 
های روز دنیا، آغاز نمود. به دلیل 
حضور متخصصین مجرب، ارتباط 
مستمر فنی با شرکت های صاحب 
و  زمینه صنعت آب  در  نام جهان 
همچنین حضــور در عرصه های 
ها  نمایشــگاه  چون  المللی  بین 
و ســمینارهای مرتبط، موفق به 
کســب دانش فنی در زمینه طرا 
حی، ســاخت، راه اندازی و بهره 
برداری دســتگاه هــای تصفیه 
آب بــه روش اســمز معکوس ) 
و   )UF( اولترافیلتراسیون   ،)RO
همچنین سیستم های ضدعفونی 
 )UV( آب به روش اشعه فرا بنفش

شد.
چشمگیری  حضور  شرکت  این 
در نمایشــگاه بین المللی صنعت 

برق ایــران دارد به همین دلیل با 
انجام  گویی  و  گفــت  مدیرعامل 

داده ایم که در ادامه می خوانید:

بــرای مخاطبان  را   خودتان 
نشــریه ی اقتصاد و نمایشــگاه 
معرفی نمایید و سوابق اجرایی را 

در صنعت آب شرح دهید؟
من امیــر علی زینل مدیر شــرکت 
آواب صنعت هســتم. و به مدت پنج 

سال در این شرکت فعالیت داشته ام.
آواب  تاریخچه  مورد  در  لطفا   
صنعت توضیح دهید و چه خدماتی 

را در بازار ارائه می دهید؟
شــرکت ما از ســال 1375فعالیت 
خود را زمینــه جدا ســازی نمک از 
آب به روش اسمز معکوس آغاز کرده 
است که به اصطالح به آن RO گفته 
می شــود. در ابتدا شرکت این مواد را 
به صورت پک شــده از خارج از کشور 
وارد می کرد اما به مرور زمان شــروع 
به مونتاژ در داخل کشــور کرده ایم. 
در سال 13۹0صادراتمان را به کشور 

های دیگر از جمله: افغانستان، عراق، 
امــارات عربی آغــاز کرده ایــم. این 
دســتگاه ها به صورت پک شده صادر 
می کنیم. هرچند  بنا به در خواســت 
باالی دستگاه های ROصادراتشان 

متوقف شد.
 شعبات  شرکت شما در کجا 

دایر است؟ 
شــعبه مرکزی در خیابان مطهری 
و نمایشگاه دائمی در خیابان میرزای 

شیرازی دایر است.
محصوالت  که  بفرمایید  لطفا   
و کاالهای شــما چه ویژگی های 
کاالهای مشابه  به  ممتازی نسبت 

در بازار دارد؟
مــا وارد کننــده ی ممبرهای این 
دستگاه ها هستیم و تجهیزات و لوازم 
را در کشــور وارد می کنیم. همچنین 
به صورت کامال مهندســی شــده در 
افزار هــای تخصصــی مجموعه  نرم 
ی ما طراحــی و مونتاژ می شــود. از 
ســوی دیگر تمامی قطعات وارد شده 

اورجینال می باشد.

توســعه  برای  صنعت  آواب   
فعالیــت خود چــه برنامه هایی 

دارد؟
ما قصد داریم خط تولید بیشــتری 
راه انــدازی کنیــم تا کل کشــور را 
پوشــش می دهیم، تا جلــوی خروج 
دو و نیــم میلیون دالر ارز در ســال 
را بگیریم. همچنیــن  در حال برنامه 
ریزی صادرات به کشــور های منطقه 

هستیم.
 وضعیت اشــتغال در شرکت 
و چه  است  به چه صورت  شــما 
برنامه ای برای افزایش اشتغالزایی 

دارید؟
در حــال حاضــر 12 نفر بــه صورت 
مســتقیم و 20 نفــر غیر مســتقیم با 
مجموعه ما همکاری می کنند. همچنین 
در شــرایطی که کشــور درگیر بیماری 
همه گیری کرونا بود ما امسال برخالف 
بسیاری از شرکت های دیگر که تعدیل 
نیرو داشــته اند جذب نیرو کرده ایم . و 
تصمیم داریم بر اســاس اصل استخدام 
نیروی های جــوان و متخصــص برای 

راه اندازی خط تولید جدیــد از جوانان 
متخصص کشورمان استفاده کنیم. 

 آواب چند دوره در نمایشگاه 
شرکت کرده اســت؟ به نظر شما 
برگزاری این نمایشگاه چه تأثیری 
بر فعالیت شــرکت های فعال در 

حوزه آب و فاضالب دارد؟
شــرکت ما در تمام ادوار نمایشگاه 
شرکت کرده و تاکنون غیبت نداشته 
اســت. حضور در نمایشــگاه فرصت 
ارزنــده ای برای شــرکت ها اســت 
تــا بتوانند محصــوالت خــود را در 
معرض دید بازدیدکنندگان گذاشــته 
و با اســتفاده از این حضور قراردهای 
جدید ببند. از ســوی دیگر می توانیم 
دغدغه های خود را با مســئولینی که 
از نمایشــگاه دیدن می کنند مطرح 

کنیم.
 در مورد روش اسمز معکوس 

توضیح دهید؟
قطعا زمانی کــه مجموعه ها و  ارگان 
ها باسیســتم های جدیــد تصفیه آب 
و فاضالب آشــنا شــوند منافع زیست 
محیطــی و مالــی قابــل توجــه ای 

 ،)RO ( دارد. روش اســمز معکــوس
جدیدترین متــد تصفیــه آب در دنیا 
است و کشورهای حاشیه خلیج فارس و 
کشورهای بیابانی از همین متد استفاده 
می کنند. کشــور ما نیز کــه با کمبود 
آب مواجه اســت می تواند از این روش 
اســتفاده کند. ما از این سیستم برای 
مناطق مناطق کم آب مثل سیستان و 

بلوچستان استفاده کرده ایم.
 شرکت شما چه دغدغه هایی 
دارد و چه برنامه ای برای رفع آن 
پیشنهاد می کنید چه انتظاری از 

نهادهای حمایتی دارید؟
تغییــر در قوانین جاری کشــور از 
ســوی وزارت خانه ها و تغییرات نرخ 
ارز از جمله مهمترین دغدغه های ما 

است.
همچنین بایــد همانگی بین وزارت 
صنعــت و نیــرو و اقتصــاد و دارایی 
صــورت گیرد تــا کاالهایــی که غیر 
مرغوب و بــی کیفیت هســتند وارد 
کشور نشــوند و شــرکت های واجد 
شرایط بتوانند کارهای صحیح جاری 

کشور را انجام دهند.
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مسعود امین نائب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی تکین:

شرکت تکین تامین کننده به روزترین تجهیزات در حوزه صنعت برق 
مهندسی تکین با نزدیك 
به دو دهه ســابقه یکی از 
زمینه  در  برتر  های  شرکت 
توســعه و نوسازی صنعت 
نمایشگاه  حاشیه  در  است  کشور  برق 
بیستم صنعت برق با مسعود امین نائب 
مهندسی  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
تکین به گفت و گو نشسته ایم که در 

ادامه می خوانید:

 خودتــان را بــرای مخاطبان ما 
معرفی کنید؟

من مسعود امین نائب رئیس هیات مدیره 
شــرکت مهندسی تکین هســتم. در حال 
حاضر در مقطع دکترای مهندســی هوافضا 
مشــغول به تحصیــل هســتم و همچنین 
کتاب عوامل انســانی و افزایــش تولید را 
تالیف کرده ام. از دیگر فعالیت های علمی 
بنده می توان به ثبت مقاله بررســی اثرات 
ناهنجارهای اجتماعــی و فرهنگی بر رفتار 
ســازمانی مولف کتــاب عوامل انســانی و 

افزایش تولید اشاره کرد.
تکین  مهندسی  شرکت  تاریخچه   

را شرح دهید؟ 
شــرکت مهندســی تکین در اواخر سال 
1383 با هدف بهبود کمی و کیفی خدمات 
توسعه و نوسازی صنعت برق کشور تاسیس 
شد. شرکت ما با داشــتن تجربه مدیریتی 
در زمینه صنعت برق و با در اختیار گرفتن 
دانش و امکانات فنی و اجرایی دیدگاههای 
خود را در ایجاد ســازمانی مستقل و پویا، 
کارآ و مجهز اســتوار کرده اســت.از سوی 
دیگر تکین  با اتکا به بســیج کارشناســان 
افزایــش ظرفیتهــای طراحی و  ایرانــی، 
مهندسی، مدیریتی درخشان را در کارنامه 

عملکرد خود به ثبت رسانده است. تکین در 
جهت رسیدن به اهداف شرکت و نیز تأمین 
نیازهای متنوع کارفرمایان در کلیه رشــته 
های صنعت برق همواره  باالترین کیفیت با 
پایین ترین قیمت تمام شده و کوتاهترین 

زمان ممکن را مد نظر خود قرار داه است.
شرکت مهندسی شــایان تکین در ابتدا 
فعالیــت خــود  را در منطقه میــدان امام 
حسین آغاز کرد و درسال 13۹6 مجموعه 

به منطقه  دزاشیب منتقل شد.
 شــرکت شــما در چه زمینه ای 

فعالیت دارد؟
مهندســی تکین در زمینه امور مهندسی 
طراحی و اجرای پروژه هــای تولید انتقال 
و توزیع نیروی بــرق و مخابرات پس ازاخذ 
مجوز امور ســاختمانی صنعتی و اداری و 

مسکونی فعالیت دارد.
شــرکت ما خط مشــی خود را افزایش 
رضایت مشــتریان از طریق اجــرای پروژه 
های بــا کیفیت بهتر قیمت مناســب تر و 
تحویــل بموقــع، جلب رضایــت ذینفعان 
شامل سهامداران و کارکنان شرکت، توسعه 
کسب و کار جدید و جذب سرمایه گذار به 
منظور استفاده بهینه از منابع، افزایش بهره 
وری شرکتهای گروه، توسعه منابع انسانی 
کارآمد متخصص و توســعه فرهنگ ایمنی 
و بهداشت و حفاظت از محیط زیست اعالم 

کرده است.
 برای دســتیابی بــه این اهــداف تکین 
اســتانداردهای بین المللی را به عنوان الگو 
انتخاب کرده است  و کلیه قوانین و مقررات 
ملی را رعایت کــرده و بهبود مســتمر را 
سرلوحه کار خود قرار داده است. همچنین 
ما  همه کارکنان خود را ملزم به رعایت این 

استانداردها کرده ایم.

 چه ارزیابی از جایگاه مهندســی 
تکین در صنعت برق دارید؟

قطعا در دنیای امروز، شــرکت هایی در 
عرصه تجارت موفق ترند که نگرشــی فراتر 
از دنیای محدود پیرامون داشــته باشند و 
به نیازهای جامعــه اقتصادی نگاهی عمیق 

داشته و در عرصه بین المللی تالش کنند.
این رویکرد با اتکا به فناوری نوین، کسب 
دانش روز، بهره مندی از تخصص و تجربه 
و تبیین استراتژی های بلند مدت به دست 
می آید. اگر امروز از شرکت مهندسی تکین 
به عنوان یکی از شرکت های توانمـــنـــد 
در حــوزه صنعــت بــــرق یاد می شود، 
معلول همین نگاه تخصصی و فراملی است.

این شــرکت با قریب به دو دهه فعالیت 
در حوزه صنعت برق از جمله پســت های 
فشــار قوی، خطــوط انتقال فشــار قوی، 
نیروگاه های خورشیدی، اجرای پروژه های 
EPC و EPCF تالش کـــرده است تا 
بهتــرین کیفیـــت را در کمـتـــریــــن 
زمـــــان ممــکـــــن و تامــیـــــن به 
روزتریــن تجهیزات در حــوزه صنعت برق 
بــرای همگان بــه ویژه هم میهنــان عزیز 

فراهم آورد.
از طرفی حفـــــظ رهآورد گذشتـــه و 
هم سویی با چالش های پیش رو، مستلزم 
نگرشــی جامع به تمامی عوامل دخیل در 
این صنعت، ارتقای مســتمر کمی و کیفی 
خدمات، بهــره مندی از دانــش و فناوری 
های نوین جهانی و تالش مستمر همکاران 
این شرکت اســت و من بسیار امیدوارم که 
بتوانیم با اتکا به خداونــد متعال و تکیه بر 
تخصــص و تجربه همکاران ســخت کوش 
نقش موثــری در عرصه ارائــه خدمات در 
عرصه ملــی و بین المللی بر عهده داشــته 

باشیم
 چه برنامه هایی را برای پیشــبرد 

اهداف خود مد نظر دارید؟
هدف اصلی شرکت در ابعاد مختلف تولید 
پیمانکاری-خدمــات بازرگانی و ســرمایه 
گذاری بوده است این چهاررکن که شرکت 
بر مبنای آن فعالیتش را شروع کرد هرکدام 

ابعاد بسیار گسترده ای دارد.
به  انرژی   نظرتان در زمینه تبدیل 

انرژی های تجدیدپذیر پاک چیست؟
در ســال های اخیــر بــازار انرژی هــای 
نیز چارچوب سیاســت های  و  تجدیدپذیر 
حاکم، به ســرعت درحال توسعه و پیشرفت 
بوده اســت و تحقق 177 گیگاوات ظرفیت 
ســرمایه گذاری  بــا  جدید  نصب شــده ی 
جهانی بیــش از 282 میلیــارد دالری در 
حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیر در ســال 
201۹ میالدی )با 1درصد افزایش نســبت 
بــه ســال قبــل از آن( مجمــوع ظرفیت 
جهانی نصب شــده نیروگاه های تجدیدپذیر 
اســت. رســیده  گیــگاوات   2533  بــه 

نیروگاه های بادی و خورشیدی به ترتیب با 
622 و 584 گیگاوات بیشترین ظرفیت را 
در بین منابع انرژی های تجدیدپذیر به خود 
اختصاص داده اند. بر اساس پیش بینی های 
راه  نقشــه  ســناریوی  در  صورت گرفتــه 
که   )REmap( تجدیدپذیــر  انرژی های 
از ســوی آژانــس بین المللــی انرژی های 
تجدیدپذیر )IRENA( ارائه شــده، سهم 
تا ســال2030  انرژی هــای تجدیدپذیــر 
میالدی می توانــد به بیــش از 30 درصد 
در ســبد انرژی دنیا برســد که این امر در 
ســایه تکنولوژی هایی کــه در حال حاضر 
در دســترس هســتند امکان پذیر اســت 
که افزایش بهــره وری انــرژی و همچنین 

بهبود دسترســی به انرژی می تواند ســهم 
انرژی  انرژی های تجدیدپذیر را در ترکیب 

جهانی به 36 درصد هم برساند.
 چه ارزیابی از صنعت برق دارید؟

در حال حاضر که بخشــی از قرارداد های 
ســرمایه گذاری خارجــی در بخش برق به 
دلیل تحریم ها به کلــی فراموش یا متوقف 
شده است. به عنوان مثال، 6 الی 7 میلیارد 
یورو قرارداد هــای فاینانس در بخش تولید 
منعقد شــده بود که متوقف شــد یا بخش 
خصوصی 4000 مگاوات قرارداد به صورت 
فاینانــس منعقد کرده بود کــه ادامه آن با 
مشکل مواجه شــد. صنعت برق برای پاسخ 
دادن به نیاز ســال های آتی، نیاز به بازیابی 
و رشــد ظرفیت نیروگاهی دارد که منتفی 
شــدن این قرارداد ها به منزلــه زیان کامل 
برای بخش برق اســت. هرچند که بخشی 
از این تحریم ها هــم در نهایت خود را روی 
افزایــش قیمت تمام شــده و کاهش توان 
 داخل برای تامین قطعات موردنیاز نشــان 

می دهد.
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نوزدهمین منایشگاه بین املللی صنعت برق ایران
به روایت تصویر

44B کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو- سالن

کابل ابهر- سالن خلیج فارس سیم و کابل مغان- سالن 3۸

مسباره کاوه - سالن 3۸ 44A الکترونیك افزار آزما- سالن
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نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران به عنوان 
بزرگتریــن رخداد صنعتی و تجــاري ایران در این 
حوزه که ساالنه با حضور جمع کثیری از شرکتهاي 
توانمند داخلي و خارجي در زمینه صنعت برق برپا 

مي گردد.
نگاهی به ادوار اخیر برگزاری نمایشگاه برق

نمایشگاه چهاردهم در ابان ماه ۹3 با حضور 441 
شرکت داخلی و خارجی در 4 پنل تخصصی برگزار 

شد.
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللــی صنعت برق 
ایران با حضور 200 شرکت خارجی و 341 شرکت 
داخلی  در فضایی به مساحت 25 هزار مترمربع در 

آبان ماه ۹4 برپا شد.
شانزدهمین دوره در آبان ســال ۹5 با مشارکت  
350 شــرکت داخلی و 2۹5 شــرکت خارجی در 
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللــی تهران به 

مدت چهار روز برگزار شد.
هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت برق در 
سال ۹6 با حضور 458 شــرکت داخلی و بیش از 
310 شــرکت خارجی از 30 کشــور در فضایی به 
مســاحت 50 هزار مربع در محل دائمی نمایشگاه 

بین المللی تهران برپا شد.
ایــن دوره در آبان مــاه 13۹7 بــا حضور 442 
شــرکت داخلی و 70 شرکت خارجی در فضایی به 

وسعت 3۹ هزار مترمربع برگزار شد.
نمایشگاه نوزدهم با حضور بیش از 500 شرکت 
داخلی و خارجی از 13 کشور آلمان، ایتالیا، چین، 
انگلستان، اسپانیا، سوئیس،  روسیه، فرانسه، ژاپن، 
بلژیک، ترکیه، فنالند و لبنــان در آبان ماه 13۹8 
در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

برگزار شد.
نگاهی به تاریخچه نمایشــگاه بین المللی 

آب و فاضالب
یازدهمیــن دوره نمایشــگاه بین المللــی آب و 
تاسیســات آب و فاضالب مهرماه ســال 13۹4 در 
فضایی به مساحت 23 هزار مترمربع و در 8 سالن 
بزرگ نمایشــگاهی با حضور بیش از 270 شرکت 

داخلی و 56 شــرکت خارجی از 16 کشورشــامل: 
چین، اتریش، آلمان، ایتالیا، فرانســه، انگلســتان، 
بلژیک، آمریکا، هلند، تایوان، اســپانیا،  اســترالیا، 
دانمارک، پرتقــال، کره جنوبی و روســیه آخرین 
دســتاوردهای خود را در زمینه آب و تاسیســات 
آب و فاضالب در محل دائمی نمایشــگاه های بین 

المللی تهران به معرض نمایش گذاشتند.
بین المللی صنعت  نمایشــگاه  دوره  دوازدهمین 
آب و تأسیســات آب و فاضالب ایران مهرماه سال 
13۹5 با مشارکت  25۹ شرکت داخلی با همراهی 
14 شرکت خارجی از 25 کشــور جهان در محل 
دائمــی نمایشــگاه های بین المللی تهــران برگزار 
شد.در این نمایشگاه انواع لوله و اتصاالت پلیمری، 
تجهیزات تصفیه، فیلتراســیون و آب شیرین کن، 
سیستم های ابزار دقیق، تجهیزات آزمایشگاهی آب 
فاضالب و ســایر محصوالت مرتبط در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار داده شد.
ســیزدهمین دوره نمایشــگاه بین المللی آب و 
تاسیســات آب و فاضالب  در مهر 13۹6 با حضور 
363 شرکت داخلی و خارجی برگزار شد.  این دوره 
از نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 
در ۹ سالن نمایشگاهی در فضایی بالغ بر 30 هزار 
مترمربع با 12 هزار متر فضای سرپوشیده داخلی و 
1740 متر فضای سرپوشــیده خارجی با مشارکت 
258 شرکت داخلی و 105 شرکت خارجی از 20 
کشــور از جمله ایتالیا، ترکیه، آلمــان، آذربایجان، 
مجارستان، چین، فرانسه، اســپانیا، دانمارک، کره 
جنوبی، هندوستان، ســوئیس، اتریش، انگلستان، 
ســوئد، ژاپن، کانادا، بلژیک، ایســلند و جمهوری 

چک برپا شد.
در این نمایشــگاه انواع لوله و اتصاالت پلیمری 
و فلزی، تصفیه و فیلتراســیون، ســامانه های آب 
شیرین کن، لوله و اتصاالت و شیرآالت، اتوماسیون 
و سامانه های ابزار دقیق، سامانه های اندازه گیری، 
تجهیــزات آزمایشــگاهی و آخریــن فناوری ها و 
تولیــدات و تجهیــزات آب و فاضــالب در معرض 

نمایش عمومی قرار گرفت.

چهاردهمین دوره نمایشــگاه بین المللی صنعت 
آب و تاسیســات آب و فاضــالب، مهــر 13۹7 با 
حضور  216 شــرکت داخلی و 28 شرکت خارجی 
در فضایی فضایی به وســعت 21 هزار مترمربع در 
محــل دائمی نمایشــگاه های بیــن المللی تهران 
برگزار شــد و آخریــن دســتاوردهای صنعت آب 
و تاسیســات فاضــالب شــامل لولــه واتصاالت، 
سامانه های تصفیه، فیلتراسیون و نمک زدایی آب، 
دقیق،  ابزارهای  اتوماسیون،  شیرآالت، سامانه های 
سیســتم اندازه گیری و تجهیزات آزمایشــگاهی و 
تجهیزات صنعتــی ؛ در در معرض دید صنعتگران 

و بازدیدکنندگان قرار گرفت.
پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت آب 
و تاسیســات آب و فاضالب ایران مهر ســال ۹8 با 
مشارکت بیش از 260 شرکت داخلی و خارجی از 
6 کشــور ایتالیا، آلمان، چین، مجارستان، ترکیه و 
تایــوان در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی 

تهران، در فضایی به وسعت 24 هزار برگزار شد.
تصفیه آب

دسترســی به منابــع پــاک و ارزان آب یکی از 
مهمترین نیازهای بشــر اســت. امروزه با توســعه 
فرایند تصفیه آب، با کمک دستگاه ها و تجهیزات 
تصفیه، آب ســالم و پاکیــزه، بســیار راحت تر از 
گذشــته در اختیار ما قرار دارد،در این مطلب قصد 
داریم تجهیــزات مورد نیاز تصفیه آب را بررســی 
کنیم و برندهــا همراه بــا کاتالــوگ تجهیزات و 
دستگاه های این شرکت ها را به شما معرفی کنیم:

آشنایی با فرایند تصفیه آب آشامیدنی
تصفیــه آب با فرآینــد حدف آالینــده ها نظیر: 
با کتــری ها، جامــدات معلق، جلبک هــا، عوامل 

بیماریزا صورت می گیرد.
بنا به برخی اشــارات مورخــان عمل تصفیه آب 
حداقل از حدود دو هزار ســال قبل از میالد مسیح 
انجام می شــده است. با رشــد صنعت در قرن 1۹ 
میالدی بســیاری از رودها مملو از مــواد بیماریزا  
شدند. در اوایل دوران رشد صنعت، آب آشامیدنی 
بســیاری از شــهرها به وســیله رودهایی که مواد 

زاید و فاضالب خــود را در آن می ریختند، تأمین 
می شد. نتیجه این عمل شیوع وبا، تیفویید و سایر 

بیماری ها بود.
همزمان با این تحــوالت  در ابتدای قرن نوزدهم 
میالدی تصفیه آب به شکل گســترده آغاز شد.در 
اواخر این قرن از فیلتراســیون برای بهبود تصفیه 
آب آشــامیدنی اســتفاده شد. در ســال 1۹0۹ از 
کلر برای گندزدایی آب بــرای اولین بار در فرآیند 

تصفیه آب استفاده شد.
با گســترش فناوری و ســاخت دســتگاه ها و 
تجهیــزات تصفیــه آب در دهه هــای اخیر، آب 
آشامیدنی سالم به صورت گسترده در اختیار مردم 
قرار گرفت، امــروزه حتی می توان با اســتفاده از 
تجهیزات مخصوص، اقدام به تصفیه آب آشامیدنی 

در خانه کرد.
دســتگاه های کوچک پرتابــل و خانگی و اداری 
اســمز معکوس قابل دســترس ترین سیستم و با 
شرایط کاماًل اقتصادی جهت تأمین آب آشامیدنی 
ســالم در منزل و محیط کار می باشــد. با استفاده 
از این دســتگاه ها دیگر نیازی به تهیه آب معدنی 

بسته بندی شده نخواهید داشت.

مراحل تصفیه آب
هوادهی یک روش مکانیکــی جهت حل کردن 

هوا با افزایش سطح تماس بین آب و هوا است.
فرآیندهــای کاهش سختي آب یا نرم کردن، با 
اســتفاده از تجهیزات مخصوص در تصفیه خانه ها 

صورت انجام می شود.
صاف کردن یا فیلتراســیون روشــی برای برای 
حذف ذرات معلق آب اســت. فیلترها به دو صورت 

انجام می شود:
از  فیلترهای عمقی: جداسازی ذرات معلق 

آب در اعماق
فیلترهای سطحی: جداسازی ذرات معلق از آب 

فقط در عمق کم )سطح فیلتر(
گندزدایی آب برای از بین بردن میکروارگانیسم 
های بیماری زا انجام می شــود.. گندزدایی به سه 
شــیوه تصفیه حرارتی، تصفیه پرتوافکنی و تصفیه 

شیمیایی انجام می شود.
برای انجام فرآیند ضدعفونی، آب در یک مخزن 
یا منبع قرار داده می شود و ســپس با استفاده از 
لوله   عملیات توزیع به مناطق مسکونی صورت می 

گیرد.

تاریخچه نمایشگاه های بین المللی آب و برق 

www.lowshancable.com

LOWSHAN CABLE

 کابل لوشان
 انتخاب حرفه اى ها
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به گــزارش روابط عمومــی و امور بین الملل شــرکت 
سهامی نمایشگاه ها ،دکترحســن زمانی در حاشیه آغاز 
بکار ســتاد برگزاری چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی 
صنایع مخابرات و اطالع رســانی گفــت: تاکید ما بر این 
است که نمایشگاه ها توســط مجریان حرفه ای و دارای 
حسن سابقه در صنعت نمایشگاهی برگزار شود و تشکل 
ها به امور سیاست گذاری و بهره برداری از ظرفیت های 

محتوایی این رویدادهای تجاری در کشور بپردازند.
وی افزود : شرکت سهامی نمایشگاه ها به عنوان پرچم 
دار صنعت نمایشــگاهی کشــور، از تمامــی رویدادهای 
نمایشــگاهی که  در واقع ســرمایه ای ملی برای کشور 
محسوب می شوند حمایت و پشــتیبانی می کند و فقط 
نمایشــگاه هایی که به هر دلیل مجــری امکان برگزاری 
آن را نداشــته باشــد و با حذف یک رویداد ملی مواجه 

شویم بصورت موقت شــرکت در این خصوص ورود کرده 
و نمایشــگاه را برگزار خواهد کرد و دوباره در دوره بعدی 

توسط مجری دارای صالحیت برگزار خواهد شد.
مدیر عامل  شــرکت سهامی نمایشــگاه ها با تاکید بر 
حمایت از اهالی صنعت نمایشــگاهی اظهــار کرد : یکی 
از مهم ترین اســتراتژی شرکت نمایشــگاه ها تامین زیر 
ســاخت های الزم جهت برگزاری بهتر نمایشگاه ها است 
و از جایگاه نظارتی و راهبــردی و صرفا با نقش حمایتی 

برگزاری رویدادهای نمایشگاهی را پوشش می دهد.
دکتر زمانی با اشــاره به فرآیند برگزاری نمایشــگاهها 
گفت : تمام روند رویدادهای نمایشگاهی امری تخصصی 
اســت که شــامل حوزه های مختلف می شود و شرکت  
سهامی نمایشــگاه ها به عنوان پیشــران و برنامه ریز در 

خدمت صنعت نمایشگاهی کشور می باشد.

 نشســتی با حضور رئیس هیأت مدیره و 
مدیر عامل شرکت ســهامی نمایشگاه ها و 
اعضای ستاد اکسپو و مسئولین کمیته های 
تخصصی ستاد اکسپو 2020 دوبی در جهت 
هم افزایی و هماهنگی های بیشتر در تاالر 

اصفهان محل دائمی نمایشــگاه بین المللی 
تهران برگزار شد.

 به گــزارش روابط عمومــی و امور بین 
الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها ، در این 
جلسه کمیته های شش گانه ستاد اکسپوی 

2020 دوبی با موضوع تبیین اهداف کمیته 
ها در جهت هم افزایی و هماهنگی بیشــتر 
گزارشــی از عملکرد و برنامه های آتی خود 

را بصورت پاورپوینت ارائه و تشریح کردند.
در ابتدای جلســه مرتضی دیالن دبیر و 
عضو ستاد اکسپو دوبی گزارشی از اقدامات 
و فعالیت های صــورت گرفته در خصوص 
بروز رســانی و ارائه اطالعــات تکمیلی  به 
کمیته ها به تفکیــک ، تهیــه و ارائه پاور 
پوینت معرفی اکسپو ، انفوگرافیک ، اهداف 
، چشــم انداز و برنامه هــا و ظرفیت های 
موجود ، شــاخصهای اختصاصی سناریوی 
بازدید با هــدف تبیین برنامه ها و شــرح 

وظایف کمیته ها ارائه نمود.
در ادامه جلسه دکتر حسن زمانی ضمن 
تشــکر از برگزاری جلســه مذکــور و ارائه 
گزارش های کاربردی مســئولین کمیته ها 

اظهار داشتند
فعالیت ها و اقدامات متعددی که تاکنون 
جنبه اجرایــی پیدا ننموده اســت با الویت 

بندی مناســب و در اســرع وقت بایســتی 
اقدامات اشاره شده ذیل در دستور کار قرار 

گرفته و عملیاتی شود :
1-تبییــن محورهای اساســی و عملیاتی 
برای هریک از کمیته ها در جلســات ستاد 
اکسپو و ابالغ رسمی به مسئولین کمیته ها 
جهت اجرا و ارائه گزارش به دبیرخانه اکسپو

2-ضرورت بهره منــدی از ظرفیت ها و 
پتانسیل های دســتگاه های مرتبط با شرح 

فعالیت کمیته ها.
3- تشکیل جلســات فی مابین مسئولین 
کمیته ها با هدف هم افزایی و جلوگیری از 
تداخل شــرح فعالیت و وظایف کمیته ها و 

تسریع در تهیه محتوا.
در  این نشســت  هر یک از مســئولین 
کمیته های شــش گانه در قالب پاورپوینت 
و اسالید گزارشی از اقدامات صورت گرفته ، 
برنامه ها و اهداف مورد نظرکمیته خود را بر 
اساس جدول زمانبدی از پیش تعیین شده 

ارائه نمودند.

دکتر زمانی تاکید کرد :

حمایت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران
 از بخش خصوصی در صنعت نمایشگاهی بیشتر می شود

برگزاری جلسه تخصصی کمیته های ستاد اکسپو 2۰2۰ دوبی با حضور دکتر زمانی

ویــژه دفتــر  بــا حمایــت 
رئیس جمهــوری و دو وزارت 
خانــه صمــت و نفــت، تاریخ 
بین  نمایشــگاه  چهادهمیــن 
الی  ایران پالســت 1۹  المللی 

22 بهمن ماه اعالم شد.
متقاضیــان  اطــالع  بــه 
کنندگان  مشــارکت  محتــرم 
چهاردهمیــن نمایشــگاه بین 
المللی ایران پالست می رساند 
با عنایت به حمایت ویژه دفتر 

رئیس جمهوری و وزیر صمت و موافقت رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با برپایی نمایشــگاه های تخصصی ایران پالست با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، و 
همچنین نظر به بهبود نســبی وضعیت کرونا و نیز با عنایت به موافقت وزارت نفت جهت 
برگزاری این رویداد نمایشگاهی در صنعت پتروشیمی، شرکت سهامی نمایشگاه های بین 

المللی، تاریخ 1۹ لغایت 22 بهمن ماه را به عنوان زمان برگزاری اعالم کرد.
مقتضی اســت شــرکت هایی که فرآیند جانمایی و ثبت نام را تکمیــل و نهایی نموده 
اند، برای تایید حضور در این نمایشــگاه می توانند از طریق ستاد اجرایی با شماره تماس 

44448216-021 و 0۹032۹61515 پیگیری فرمایند.
همچنین، متقاضیان جدید حضور در نمایشــگاه ایران پالســت نیز می توانند از طریق 

تماس با ستاد اجرایی، اقدام به ثبت نام نمایند.

بر اساس اطالعیه مجری برگزار کننده نمایشــگاه بین المللی نفت، زمان 
غرفه ســازی یک روز افزایش یافته و بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی روز جمعه ســوم بهمن ماه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا 

برپا می شود.
 به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشــگاه ها، در اعالمیه منتشــر شده از 
سوی مجری برگزار کننده نمایشگاه آمده است: با توجه به درخواست تعداد 
کثیری از مشــارکت کنندگان و همچنین فاصله زمانی کوتاه برای ســاخت 
و ساز غرفه های خودساز و ارســال تجهیزات و کاالهای نمایشگاهی از ســایر شهرهای کشور به محل 
نمایشــگاه و با توجه به محدودیت های ترافیکی، طی هماهنگی های انجام شــده با مسئولین ذیربط، 
زمان ســاخت و ســاز و غرفه ســازی یک روز افزایش یافته و افتتاحیه نمایشــگاه نفت به روز جمعه 
3/11/۹۹ موکول گردیده و روز پایانی نمایشگاه، دوشنبه 6/11/۹۹ می باشد. بدیهی است آخرین مهلت 
انجام کلیه کارهای اجرایی، غرفه سازی و چیدمان کامل غرفه ها، روز پنج شنبه مورخ 2/11/۹۹ ساعت 

16 می باشد و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
19 الی 22 بهمن برگزار می شود

تغییر 24 ساعته
 در زمان افتتاح و اختتام نمایشگاه نفت 
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شــرکت صنایــع الکترونیــك 
ســیماران به عنــوان اولین تولید 
دزدگیر   ، مرکزي  آنتن  لوازم  کننده 
اماکن ، درب بازکن صوتي و تصویري 
، یو پي اس ، در ب هاي اتوماتیك ، 
سیستم هاي اعالم حریق و دوربین 
هاي مدار بســته است و محصوالت 
جدید و قابل رقابت با انواع مشــابه 
خارجي را دارا است. این شرکت در 
نمایشگاه بیستم صنعت برق حضور 

چشمگیری دارد.
 »نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه« 
با دکتر پرویز کلباســی مدیرعامل 
این شــرکت  موفق  و  تحصیلکرده 
گفت و گویی انجام داده که در ادامه 

می خوانید:

 خودتان را معرفی کرده، سوابق 
اجرایــی و مدیریتی تــان را  برای 

مخاطبان ما شرح دهید؟
در   131۹ ســـال  در  اینجانــب 
خانوادهـاي مذهبـی در اصفهـان متولد 
شـدم. پـــدرم وکیــل و حقــوق دان و 
مــادرم نیــز فرهنگــي بودنــد . بعد از 
از دانشگاه  گرفتن مدرک لیسانس خود 
تهران بــرای ادامه تحصیل بــه آمریکا 
مهاجرت کردم و مدرک فـوق لیسـانس 

و دکترایـم  را در رشـته فیزیـک هسـته 
ای گرفتـــم. چنـد ســـالی در امریـکا 
به عنوان اســـتاد دانشـــگاه مشغول به 
کار شدم و پس از انقـــالب اسالمی بـه 
ایـــران بازگشتم و در بخـش خصوصـي 
شـروع بـــه فعالیـت کـــردم .در حـال 
حاضـر نزدیـک بـــه سه دهه است که 
کارخانـه ســـیماران را تاسـیس کـرده 
ام و حـدود هـزار نفـــر پرسـنل در ان 
مشــغول بـــه کار هســـتند. در ابتـدا 
کار را بــا قطعـات مربـوط بــه تقویـت 
کننــده هــای انتــن شــروع کردیــم 
ولــی هــم اکنــــون خــط تولیــد را 
بــه گــــروه محصــوالت ایفـون هـای 
تصویـری ، دوربیـن هـای مـدار بسـته 
، لـوازم خانگـی ، درب هـاي اتوماتیـک 
و المـپ هـای LED توسـعه داده ایـم 
، در حـــال حاضـر یکـــی از برندهـای 
مطـــرح کشـور در تولیـــد ایـن گـروه 

محصـوالت هسـتیم.
برای  را  سیماران  های  فعالیت   

مخاطبان نشریه شرح دهید؟  
گـروه صنعتـی ســـیماران در سـال 
1350تاســـیس گردید.ایـــن شـرکت 
هـــم اکنـــون بـــه عنـــوان یکـی از 
دربازکـن  تولیدکننـــدگان  بزرگتریـن 
هـای صوتـــی و تصویـری ، درب هـای 
اتوماتیـک ، دوربیـن هـای مـدار بسـته 
و UPS در کشـــورفعالیت دارد. ایـــن 
فعالیـت گسـترده  مجموعـه همچنیـن 
ای را در زمینـه لـوازم خانگـی و المـپ 
و چـراغ نیـز آغـــاز نمـوده و در مدتـی 
کوتـــاه در زمــره یکــــی از مطــرح 
تریــن و بــا کیفیــت تریــن تولیــد 
کننــدگان ایــــن محصــوالت قــرار 
گرفتـه اســـت. ایـن گـــروه صنعتـی 
بـا بیـش از یکصـــد هـزار متـر فضـای 
تولیـدی و بهـــره گیـری از مهندسـین 
و کارشناسـان مجـرب و ماشـین آالت 
مـدرن و تجهیـزات پیشـرفته تسـت و 

کنتـرل همـواره ســـعی در نـوآوری و 
رقابـت بـا محصـوالت خارجـی را دارد. 
گـــروه صنعتـی ســـیماران در زمینـه 
خدمـات پـس از فـــروش محصـوالت 
خـود یکـی از شـــرکت هـای پیشـرو 
در کشـور بـــوده و بـا بهـــره گیـری 
فعـــال خدمـــات  نماینـــده  از 300 
پـس از فـروش در ســـطح کشـور گام 
هـای موثـــردر ارائـه خدمـــات بهتـر 
بـه مشـــتریان خـــود برداشـته اسـت 
. همچنیـــن در حـوزه آمـــوزش نیـز 
موفـق بـــه اخـــذ مجـــوز و افتتـاح 
آموزشـگاه فنـی و حرفـه ای سـیماران 

شـده اسـت.
چه  شما  شــرکت  محصوالت   

ویژگی های منحصر به فردی دارد؟ 
 بیــش از 80 درصــــد از تولیــدات 
ایــــن شــــرکت در کارخانــه هــای 
تنهــا  و  تولیــد شــــده  ســــیماران 
27 درصــــد محصــــوالت تولیــدی 
مــی  قطعــه  تامیــن  واردات  توســط 
شــــود. ایــن در حالیســــت کــه در 
ســال گذشــته بیــش از 50 درصــد 
محصـوالت  بونــد.  وارداتــی  قطعــات 
نامـه  گواهـی  دارای  شـرکت سـیماران 
هـای اســـتاندارد بـــوده و از مرغـوب 
تریـن تولیـدات ایرانـــی اسـت کـه از 
نظـــر کیفیـت کامال قابـــل رقابـت بـا 
محصـوالت شـرکت هـای خارجـی مـی 

باشـد.
در نمایشگاه امسال چه برنامه   
هایی برای گســترش فعالیت خود 

دارید؟
آشــــنایی بیشــــتر بــــا ســــایر 
بــــه  ایرانــــی  گان  تولیدکننــــده 
داخلــی  ســــازان  قطعــه  خصــوص 
سـیماران  شـــرکت  برنامـه  همچنیـن 
تولیـدات در  افزایـش 100 درصـــدی 
سـال آینـده و معرفـی محصـوالت بـه 

سـایر همـکاران مـی باشـد.

دکتر پرویز کلباسی مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک سیماران:

کیفیت محصوالت سـیماران قابل رقابت با نمونه های خارجی است
ســیمکو  شرکت 
بــا بیــش از 5 دهه 
کشــور  در  فعالیت 
یکــی از باکیفیــت 
کابل  و  برندهای سازنده سیم  ترین 
در کشور است. به مناسبت برگزاری 
رویــداد بین المللــی صنعت برق 
مدیرعامل  دبیریــان  اله  عنایت  با 
سیمکو گفت و گویی انجام داده ایم 

که می خوانید:

 لطفا خودتــان را معرفی کرده 
را  تان  اجرایی و مدیریتی  و سوابق 

شرح دهید؟
اینجانب عنایت اله دبیریان با 44 سال 
سابقه کار در این شرکت در ابتدا بعنوان 
مهندس برق کارخانه و در ســال 1361  
مدیر کارخانه و از سال 13۹5 مدیرعامل 

شرکت سیمکو را بعهده داشتم.
فعالیت  و  تاســیس  تاریخچه   
نشریه  مخاطبان  برای  را  شــرکت 
شرح دهید؟چه کاال و خدماتی ارائه 

می دهد ؟
شرکت ســیمکو در ســال 1347 با 
تولید انواع ســیم و کابل فشــار ضعیف 
در تهران فعالیت خــود را آغاز کرد. در 
سال 1354 به منظور توسعه و استفاده 
از تکنولــوژي مدرن به رشــت منتقل و 
در زمینــي به مســاحت 150000 متر 
مربع، نسبت به احداث سالن هاي تولید، 
اداري و آزمایشگاهي با مساحت تقریبي 
40000 متــر مربع اقــدام و با ظرفیت 
اســمي اولیــه 15000 تن، بــه مرحله 

بهره برداري رسید. 
در حال حاضر شرکت سیمکو با بیش 
از نیم قرن ســابقه و 300 نفر پرسنل و 
ظرفیت تولید اسمي 87500 تن ، انواع 
سیم و کابل را طبق استانداردهاي ملي 
المللي  بین  استانداردهاي  و   « ISIRI«
 IEC »، »BS »، »JIS »،« ماننــد 

VDE« » و ... تولید می کند.

شــرکت ســیمکو قادر به تولید انواع 
کابل هاي قدرت فشــارضعیف، متوسط 
، قــوي و فــوق فشــار قوي تا ســطح 
ولتاژ kV 400 ، و سطح مقطع 2500 
میلیمترمربع انواع کابل هاي خود نگهدار 
فشار ضعیف و متوسط ، انواع کابل هاي 
کنترل و ســیگنال ،  انواع سیم و کابل 
افشان ، انواع کابل هاي مخابراتي و انواع 
کابل هاي کواکسیال و کابل های خاص 

است.
شرکت ما برای رضایت مشتریان خود 
اقدام به نصــب و راه اندازي پیشــرفته 
ترین ماشــین آالت گرانول سازي کرده 
است و همچنین مي توانیم انواع گرانول 
هــاي PVC با ویژگي هــاي کم دود ، 
دورکننده شــعله ، مقــاوم در برابر مواد 
شــیمیایي و مقاوم در برابر جوندگان را 

تولید کنیم. 
در حــال حاضر بالغ بــر 25000 نوع 
انواع ســیم و کابل در سیمکو تولید می 
شــود کــه در شــهرک ها، مجتمع هاي 
نیروگاه هــا،  مســکوني،  صنعتــي، 
گاز،  و  نفــت  صنایــع  کارخانجــات، 
شــرکت هاي برق منطقــه اي و توزیع، 
مجتمع هاي  پتروشــیمي،  مجتمع هاي 
عظیم فوالد، نیروگاه هــاي آبي، گازي و 
سیکل ترکیبي، صنایع سیمان و... مورد 

مصرف قرار مي گیرد.
ویژگی  چه  شــما  محصوالت   
هــای منحصر بفــردی دارد؟و در 
تاکنون چه  تولید و صادرات  عرصه 

دستاوردهایی داشته اید؟
شــرکت ما بیش از نیم قرن تجربه و 
داشــتن کادری متخصص و مجرب در 
ایران بعنوان باکیفیت ترین برند ســیم 
و کابل شناخته می شــود و سیمکو در 
لیســت تامین کنندگان تمــام صنایع 
مرتبــط اعم از شــرکت هــای  برق یا 
صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی و غیره 
در سراســر ایران قرار دارد. ما توانســته 
ایم صنعت بــرق ایران را از وابســتگی 

به واردات ســیم و کابل هــای خاص با 
ســطح ولتاژ باال بی نیاز کنیم و در حال 
حاضر کلیه محصوالت این صنعت و نیز 
آزمون های مختلــف محصوالت مرتبط 
در ســیمکو قابل انجام اســت . در حال 
حاضر محصوالت ما به کشورهای عراق، 
حاشیه  کشــورهای  افغانستان،  سوریه، 
خلیج فارس،  قزاقســتان و ... صادر می 

شود. 
 در نمایشگاه امسال چه برنامه 
هایی برای گســترش فعالیت خود 

دارید؟
نمایشگاه صنعت برق همیشه برای ما 
از اهمیت خاصی برخوردار بوده اســت 
و ســعی بر این بوده در این نمایشــگاه 
با مشــتریان قدیمی و همیشگی خود 
دیدار رو در رو داشــته باشــیم و نقطه 
نظــرات انهــا را در مــورد محصوالت 
یــا پروژه هــای آتــی جویا باشــیم و 
کارشناســان و متخصصیــن صنعــت 
برق که با سیمکو اشــنا نیستند با ارائه 
محصوالت و اطالعات الزم با انها ارتباط 
برقرار نماییم. سیمکو همیشه با حضور 
باالترین مقام هــای مدیریتی خود این 
نمایشگاه را برگزار می کند و سعی دارد 
جوابگوی تمام درخواست ها و سئواالت 

مراجعه کنندگان خود باشد. 

عنایت اله دبیریان مدیرعامل سیمکو اعالم کرد:

تالش سیمکو  در جهت بی نیازی از  واردات کابل های ولتاژ باال 
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افزارآزما  الکترونیك  شرکت 
فعال  برتر  های  از شرکت  یکی 
به  است،  ایران  برق  صنعت  در 
مناسبت بیســتمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق »نشریه 
اقتصاد و نمایشگاه« با جمشید 
بردبــار رئیس هیــات مدیره 
شــرکت الکترونیك افزارآزما  
گفــت و گویی داشــته که در 

ادامه می خوانید:

معرفی  را  خودتــان  لطفا   
کــرده، ســوابق اجرایــی و 

مدیریتی تان را شرح دهید؟
ســال 1358 در مقطع لیسانس 
از دانشگاه صنعتی شریف در رشته 
برق فارغ التحصیل شدم و از سال 
135۹ در ســمت مدیریت شرکت 
افزار آزما مشــغول به کار هســتم. 
عضویــت در هیئت مدیــره بنیاد 
شریف وابســته به دانشگاه صنعتی 
شــریف، هیئت مدیره ســندیکای 
شــرکت  ایــران،  بــرق  صنعــت 
آزمایشگاههاي صنایع برق، انجمن 
مکاترونیک ایران وابسته به وزارت 

علوم و دانشگاههای فنی مهندسی 
کشــور و هیئــت مدیره شــرکت 
خدمات شــهر صنعتي هشتگرد از 

دیگر فعالیت های اینجانب است.
 الکترونیــك افزارآزما در 

چه زمینه ای فعالیت دارد؟
شــرکت الکترونیــک افزارآزمــا 
در سال 135۹ توســط عده ای از 
التحصیالن دانشــکده برق  فــارغ 
دانشــگاه صنعتی شــریف با هدف 
پیگیری آرمان های انقالب اسالمی 
در جهــت خودکفایــی صنعتی و 
آموزشی کشور تاســیس گردید و 
طی چهل ســال با انجام تحقیقات 
، طراحی و تولید انواع دستگاههای 
آزمایشــگاهی و اندازه گیری مورد 
نیــاز دانشــگاهها و مراکز آموزش 
مهندســی و فنی حرفه ای کشور 
، شــرکت مخابــرات و وزارت نیرو 
موفق به رفع بخشــی از نیاز کشور 
به عنوان یک شــرکت دانش بنیان 

گردید.
ایــن شــرکت از ســال 1380 
وارد عرصه طراحــی و تولید انواع 
برق  پیشرفته  دیجیتال  کنتورهای 
گردید و با احداث کارخانه و خرید 
ماشــین آالت با ســرمایه گذاری 
بیش از هشتصد میلیارد تومان در 
حال حاضر موفق به ایجاد اشتغال 
مســتقیم 600 نفر و غیر مستقیم 
500 نفر و ظرفیت تولید 6م یلیون 
کنتور در سال گردیده است. تمام 
مراحــل طراحی قالبهــای فلزی و 
پالســتیکی ، مــدارات الکترونیک 
، ســخت افزارها و نــرم افزارها در 
بخش تحقیقات این شرکت دانش 
تولید  و  پذیرفتــه  بنیان صــورت 

قطعات فلزی ، پالســتیکی ، مدار 
چاپــی و مونتاژ آنهــا و همچنین 
مراحــل تســت مختلــف قطعات 
ساخته شــده و در نهایت محصول 
نهایی در محل کارخانــه افزارآزما 

انجام می گیرد.
تاکنون  صادرات  زمینه  در   

چه دستاوردهایی داشته اید؟ 
آزما  افــزار  شــرکت  محصوالت 
دارای کیفیت بســیار باال و قیمت 
رقابتی با دیگــر محصوالت موجود 
در بازار میباشــند، این محصوالت 
دارای اســتاندادرها و تاییدیه های 
معتبــر داخلی و بیــن المللی می 
باشــند و در حال حاضر حدود 80 
درصد نیــاز بازار داخــل را  تامین 
قابلیتهای  بــه  توجه  بــا  میکنند، 
باال این شــرکت اقدام به صادرات 
محصــوالت خــود به کشــورهای 
دیگر نموده اســت کــه در همین 
راستا تا کنون صادرات به تعدادی 
از کشــورهای همســایه صــورت 
گرفته اســت و در حــال بازاریابی 
برای صادرات به کشــورهای دیگر 

میباشد. 
 در نمایشــگاه امسال چه 
گســترش  برای  هایی  برنامه 

فعالیت خود دارید؟ 
در نمایشگاه امســال قصد داریم 
قبیــل  از  جدیــدی  محصــوالت 
) ویرایش 4  کنتورهــای فهــام2 
توانیر ( و کنتورهای طراحی شــده 
 ( منطقه  بازارهــای خــاص  برای 
بازارهای صادراتی ( را بیشتر برای 
 ، افغانستان  همچون  کشــورهایی 
عراق و ســوریه طراحی شده است 

را به نمایش بگذاریم .

جمشید بردبار  مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت الکترونیک افزارآزما مطرح کرد:

الکترونیک افزارآزما  شش میلیون کنتور در سال تولید می کند
کارخانجات  گروه 
سیم کابل مشهد از 
فعالیت   137۰ سال 
اغاز کرد  را  خــود 
محصوالت  شرکت  این  ابتدا  در 
ساختمانی را تولید کرد و با روند 
رو به رشد کیفیت خود توانست 
در همان ابتدا ســهم خود را در 
بازار به دســت آورد , بعد از آن 
رو به تولید محصوالت تخصصي 
.  در  تر و مشتریان خاص آورد 
شــرکت   1379 ســال  حدود 
در  خراسان   قدرت  و  مخابراتي 
کنار مجموعه سیم و کابل مشهد 

تاسیس گردید.
بیســتمین  مناســبت  بــه 
طغرایی  محمد  با  برق  نمایشگاه 
مدیرعامل ســیم و کابل مشهد 
گفت و گویی داشــتیم که می 

خوانید: 

در چه  مشهد  کابل  و   سیم 
زمینه ای فعالیت می کند؟

شــرکت ما در زمینه  تولید کابل 
ها از جمله کابــل مخابراتي فعالیت 
دارد و موفق شــده ایم  نقش عمده 
اي در پرو          ژه هاي شــرکت مخابرات 
از جمله  بزرگ کشــور  اســتانهاي 
تهران و خراســان و مازنــدران و ... 

داشته باشیم.
 چه برنامه هایی برای توسعه 
فعالیت خــود دارید و در زمینه 
تحقیق و توســعه چه گام هایی 

برداشته اید؟
به روز رســاني الزامات استاندارد 
ISO 9000 باعــث ایجــاد انگیزه 
مدیریت بــراي ورود بــه بازارهاي 
جدیــد و از آن جمله ســیم و کابل 

خودرویي شد به طوري که به عنوان 
که  هســتیم  تولیدکنندگاني  اولین 
موفق شــدیم ســیم و کابل خودرو 
را بــا وجود ســخت گیرانــه ترین 
بهترین  با  محصول  اســتانداردهاي 

کیفیت ممکن تولید کنیم .
 از ســوی دیگر وجــود اقداماتي 
مانند تاســیس آزمایشگاه اکرودیته 
و واحد R&D نیــز در ایجاد انگیزه 
بــراي ورود به محصــوالت جدید و 
به خصــوص آلومنیــوم و کابلهاي 

خودنگهدار نقش بسزایي داشت .
هم اکنــون آزمایشــگاه اکرودیته 
ســیم و کابل مشــهد پس از انجام 
 ISO/IEC اســتاندارد  ممیــزی 
17025 به عنوان اولین آزمایشــگاه 
دارای این گواهینامه در شرق کشور 
شناخته می شــود . این آزمایشگاه 
بــا کادری مجــرب و متخصص به 
عنوان همکار اداره کل اســتاندارد و 
تحقیقات صنعتی خراســان رضوی 
در حال انجــام خدمت رســانی به 
بخش صنعت و گمرکات کشور می 
آزمایشگاه  ایجاد  . همچنین  باشــد 
اکرودیته ســیم کابــل مخابراتی و 
قدرت خراســان با اخذ اســتاندارد 
زمینــه  در   17025  ISO/IEC
آزمون کابلهای مخابراتی و شــبکه 
اولین آزمایشــگاه در ســطح کشور 
می باشد که به این مهم دست یافته 

است . 
کابل  و  ســیم  محصوالت   
منحصر  های  ویژگی  چه  مشهد 

به فردی دارد؟
محصــوالت شــرکت مــا دارای 
خدمات پس از فروش با 25 ســال 
گارانتــی اســت . همچنیــن تنوع 
محصــوالت ما بیــش از 1000 نوع 

اســت . از ســوی دیگر تنها دارنده 
آزمایشگاه فشــار قوی 132KV و 
های  آزمایشــگاههای 17025کابل 
ضــد آتــش HFFR و ســیلیکون 
)RUBBER( و کابل های مخابراتی 

و شبکه در شرق کشور هستیم.
صادرات  و  تولید  زمینه  در   

چه اقداماتی کرده اید؟
در عرصــه تولید و صــادرات این 
ســیم  نمونه  صادرکننده  شــرکت 
وکابل در ســال هــای ۹2 الی ۹7 
هر ساله بوده همچنین دارای مرکز 
تحقیق و توسعه برتر کشور در سال 

۹5  می باشد .
 چــه برنامــه ای بــرای 

نمایشگاه بیستم دارید؟
از برنامــه هــای ایــن شــرکت در 
نمایشــگاه صنعت برق امســال  برای 
گســترش فعالیت خود ؛ ارائه تبلیغات 
در مجالت مختلف در سراسر کشور در 
سطح استانی و ملی میتوان اشاره کرد 
همچنین ایجــاد کمپین های تبلیغاتی 
صدا و سیما و تبلیغات محیطی همزمان 
 با نمایشگاه برق از دیگر برنامه های ما

 است.

محمد طغرایی مدیرعامل سیم و کابل مشهد اعالم کرد 

تولید1000 مدل کابل مخابراتی، فشار قوی و ضد آتش در سیم و کابل مشهد 

عنایت اله دبیریان مدیرعامل سیمکو اعالم کرد:

تالش سیمکو  در جهت بی نیازی از  واردات کابل های ولتاژ باال 



شماره 364 - دی 161399


