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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

دکتر اردکانیان وزیر نیرو در بیستمین نمایشگاه بین المللی برق و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضالب

تامین آب کافی و تولید بیشتر برق در دوسال اخیر

بین المللی صنعت  نمایشــگاه تخصصی  بیســتمین 
برق و شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت آب و 
تاسیسات آب و فاضالب ایران با حضور دکتر اردکانیان 
وزیر نیرو،  عــالء احمد الجبوری وزیــر تجارت عراق ،  
مهندس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، دکتر حسن زمانی مشاور وزیر ، رئیس 
هیأت مدیره و مدیر عامل شــرکت ســهامی نمایشگاه 
های بین المللی ج.ا.ایران و همراهی مسئولین ، مقامات 

و سایر مدعوین گشایش یافت.
این نمایشــگاه ها با حضــور 27۵ شــرکت داخلی 
و خارجی شــامل: 200 شــرکت کننده در بیســتمین 
نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت برق ایران و بیش 
از 7۵ شرکت کننده در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی 
بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران 

در حال برگزاری است.
گفتنی اســت؛ این نمایشــگاه که دارای مجوز ستاد 
ملی مقابلــه با کرونا اســت، با رعایت کامــل پروتکل 
های بهداشــتی ســتاد کرونا تا روز 26 دی ماه ســال 
جاری دایر اســت. نمایشــگاه برق در هشــت ســالن 
نمایشگاهی در فضایی شامل 12 هزار و ۹4۵ متر مربع 
فضای سرپوشــیده داخلی و 12 هزار متر مربع فضای 
سرپوشیده خارجی و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت آب و تاسیســات آب و فاضالب ایران در همین 
تاریخ و در دو ســالن نمایشــگاهی در فضای دو هزار و 
400 متر مربع فضای سرپوشــیده داخلی و 100 متر 

فضای باز، آغاز بکار کرد.
همچنین در نمایشــگاه تخصصی صنعت برق ایران 
کاالهایی در بخش های روشــنایی، گروه سیم و کابل، 
تابلوســازان، تجهیزات برقی، اتوماسیون و سیستم های 
ابزار دقیــق، خطــوط انتقــال، کارفرما، مشــاوران و 

پیمانــکاران عرضه شــود. همچنین درشــانزدهمین 
نمایشــگاه تخصصی صنعــت آب و تاسیســات آب و 
فاضالب ایــران نیز کاالهایــی در بخش هــای لوله و 
اتصاالت پلیمری، تصفیه، فیلتراسیون و آب شیرین کن، 
لولــه و اتصــاالت و شــیرآالت، کارفرما، مشــاوران، 
پیمانکاران، اتوماســیون و سیســتم های ابــزار دقیق، 
سیستم های اندازه گیری و تجهیزات آزمایشگاهی و آب 
و فاضالب، تجهیزات صنعتی، لوله و اتصاالت به نمایش 

گذاشته خواهد شد.
قرار است در نمایشــگاه تخصصی صنعت برق ایران 
کاالهایی در بخش های روشــنایی، گروه سیم و کابل، 
تابلوســازان، تجهیزات برقی، اتوماسیون و سیستم های 
ابزار دقیــق، خطــوط انتقــال، کارفرما، مشــاوران و 

پیمانکاران عرضه شود.
طبق اعالم ســتاد برگزاری نمایشگاه های صنعت آب 
و برق، در حاشــیه این رویداد بین المللی ســه کارگاه 
آموزشــی پیرامون بحث های روز صنعــت آب، برق و 

همسو با اهداف برگزاری نمایشگاه برپا است.
همچنین چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی کاال ، 
خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره 

ای همزمان با نمایشگاه های برق و آب گشایش یافت
 این رویداد نمایشگاهی  با حضور 30 شرکت داخلی 
در سالن های 8 و۹ نمایشگاه بین المللی تهران میزبان 

متخصصان این عرصه است
نمایشگاه فروشــگاه های زنجیره ای روز 23 دی ماه  
با حضورمهندس قبادی معاون محترم بازرگانی وزارت 
صنعت ، معــدن وتجارت و دکتر حســن زمانی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها ، 
مسئولین و همچنین سایرمدعوین متخصص نمایشگاه 

مذکورآغاز بکار کرد.

بازدیدها از این نمایشــگاه فقط بــرای متخصصان  و 
فعاالن اقتصادی با داشــتن کارت دعوت از قبل امکان 
پذیر می باشد و برای عموم آزاد نیست و عالقه مندان 
می توانند از طریق فضای مجازی نمایشــگاه را بازدید 

کنند. 
شایان ذکر است در دوره جدید برگزاری نمایشگاه ها 
تمامی ضوابط  و تمهیدات الزم برای پیشگیری از ابتال 
به کرونا پیش بینی شده اســت. نمایشگاه فوق  تا 26 

دی ماه سال جاری از ساعت ۹ الی 17 دایر می باشد.
ایجاد صندوق  پیشــنهاد  داد:  نیرو خبر  وزیر 

سرمایه گذاری مشترک بین ایران و عراق
وزیر نیرو گفت: به برادران عراقی برای ایجاد صندوق 
سرمایه گذاری مشــترک پیشــنهاد داده ایم تا بتوانیم 
کمک بزرگی به بخش خصوصی دو کشور برای اجرای 

پروژه ها داشته باشیم.
رضا اردکانیان در حاشیه بیســتمین نمایشگاه آب و 
برق در جمع خبرنگاران با بیان این که در بخش انرژی 
در حال حاضر محدود به صادرات برق و گاز هســتیم 
که تابع قوانین فی مابین اســت، افزود: عمده صادرات 
در حوزه خدمات فنی و مهندســی و محصوالت مورد 
نیاز کشور عراق اســت و برای افزایش مبادالت به 20 
میلیارد دالر می بایست در بحث مربوط به حمل و نقل 
گشایش ایجاد کنیم. حمل و نقل یکسره کمک زیادی 

می تواند به سرعت این مبادالت داشته باشد.
وی ادامه داد: در مباحث گمرکی نیز نیازمند سرعت 
بیشتر هستیم. عالوه بر این در بحث تعرفه های ترکیبی 
برای توازن بیشــتر جــزو برنامه کار اســت. امیدواری 
زیادی وجود دارد که با توســعه امکانات که اقتصاد این 
دو عرصه را فعال می کند از جملــه بخش خصوصی و 

شرکت های مشترک بتوانیم به این سمت برویم.  
وزیر نیرو با بیان این که امروز و فردا چهارمین اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور بعد از شش 
سال برگزار می شــود، گفت: برای وزارت نیرو افتخاری 
است که بعد از سه ماه از پذیرش مسئولیت کمیسیون 
مشــترک موفق به تدارک این نشســت می شود و یک 
هیــات عالی رتبــه از بخش دولتــی و خصوصی عراق 
با بیش از ۵0 تن از مدیران و مســئوالن ارشــد، وزیر 

تجارت عراق را همراهی می کنند.
اردکانیان گفــت: امیدواریــم در بخش های مختلف 
از جمله خدمات فنی  مهندســی که این نمایشگاه در 
آن فعال اســت زمینه های همکاری بیشتر فراهم شود. 
در حــال حاضر بیش از 200 شــرکت در بخش برق و 
بیش از 7۵ شرکت ایرانی در بخش آب همچنین چند 

شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند.
وزیر نیرو با اشــاره به ویژگی متمایز این نمایشــگاه 
نســبت به ســال گذشــته تصریح کرد: در ســالی که 
دشــمنان ما فشــار حداکثری را به ســقف توان خود 

رســاندند، این نمایشگاه برگزار می شــود و در دو سال 
اخیر توانســتیم انرژی بیشــتری را عرضه کنیم و آب 

کافی نیز در اختیار بخش های مختلف بگذاریم.
وی با اشــاره به اســتفاده از ماینرها گفت: براساس 
مصوبه هیات وزیران اســتفاده از ماینرهــا تابع ضوابط 
و مقــررات اســت در وهلــه اول می بایســت وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت مجوز اســتفاده از ماینر را به 
شرکت ها، موسســات و تولید کنندگان بدهد و در این 
راستا این بخش ها می توانند براســاس مصوبه دولت و 
تعرفه های خاص مصرف انــرژی برق را خریداری کنند 
و اگر به غیر از این باشــد با استفاده کنندگان غیرمجاز 
 برخورد می شــود و اجــازه فعالیت به آنهــا نخواهیم 

داد.
عالء احمــد الجبوری - وزیر تجــارت عراق و رئیس 
عراقی کمیسیون توسعه همکاری های مشترک ایران و 
عراق در خصوص حجم مبادالت بــا ایران گفت: حجم 
تبادل تجاری بین ایران و عراق باال است کشور اول در 
این زمینه عراق بود اما االن چین شــده است. مطمئنا 
حجم تبادالت تجاری بین ایران و عــراق افزایش پیدا 

می کند.
وی ادامــه داد: امروز یک هیــات بلندپایه از عراق به 
ایران آمده تا در مورد مســائل فنی که در واقع موانعی 
است در راستای تبادل تجاری بین ایران و عراق مذاکره 

شود و بتوانیم این موانع را از بین ببریم.
وزیر تجارت عراق و رئیس عراقی کمیســیون توسعه 
همکاری های مشــترک ایران و عراق با تاکید بر این که 
جایگزینی ایران با کشــور دیگر مربوط به وزارت انرژی 
عراق اســت، تصریح کرد: ما کمیت زیــادی را از ایران 
وارد می کنیــم و برنامه ای بــرای واردات گاز از ترکیه 

نداریم.

از ســوی دیگر مهندس قبادی در حاشــیه افتتاحیه 
چهاردهمین نمایشگاه فروشگاه های زنجیره ای گفت: 

صنعت نمایشگاهی آینه تمام نمای اقتصاد کشور است
عباس قبادی معــاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت 
، معدن و تجارت در مراســم آغازبکار نمایشــگاه بین 
المللی کاال ، خدمات ، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه 
های زنجیره  ای اظهارکرد : فروشــگاه های زنجیره ای 
نقش مهمی در تنظیم بازار کشور دارند و در سال های 
اخیر تجهیــزات و فرآیند فروش وعرضــه کاال در این 
بخش به روز رســانی شــده و این تغییرات مثبت باید 

استمرار داشته باشد.
 وی افــزود : با در نظر گرفتن شــرایط خاص تحریم 
و مشکالت موجود این نمایشــگاه در سطح خوبی بود 
و باید از دســت اندرکاران این رویداد نمایشــگاهی و 
همچنین مدیریت جدید شــرکت سهامی نمایشگاه ها 

قدردانی کرد.
قبادی در خصوص برگزاری نمایشــگاه ها در شرایط 
کرونایــی گفت : بــا توجه به شــیوع کرونــا بازدید از 
نمایشگاه فقط برای متخصصین دعوت شده انجام می 
گیرد و این حرکت و تدبیر بســیار خوبی اســت که در 
مجموعه شرکت سهامی نمایشگاه شکل گرفته است و 
به واسطه بازدیدهای تخصصی نمایشگاه ها زنده و پویا 
هســتند و به نوعی  می توان گفت صنعت نمایشگاهی 

آینه تمام نمای اقتصاد کشور است.
وی در پایــان خاطر نشــان کرد: بــاالی ۹0درصد 
تولیــدات کاالی فروشــگاه های زنجیــره ای محصول 
داخــل کشــور اســت و مــی تــوان ایــن تولیدات 
افغانســتان   ، عــراق  همســایه  کشــورهای  بــه  را 
صــادر  دیگــر  کشــورهای  از  خیلــی  و  ســوریه   ، 

کرد.  

دکتر حسن زمانی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران مطرح کرد:

بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی ، مستقیم و  با واسطه به صنعت نمایشگاهی وابسته است
زمانــی  حســن  دکتــر 
سهامی  شــرکت  مدیرعامل 
المللی  بین  نمایشــگاههای 
تهران  با اشــاره بــه حضور 
وزیر نیرو، وزیر تجارت عراق و معاونین وزارت 
صمت در مراســم افتتاح نمایشگاههای آب و 
برق گفت: خوشــبختانه از این نمایشگاه ها 
استقبال خوبی شد. در نمایشگاه صنایع برق 
و آب تولیداتی که به نمایش گذاشــته شده 
است از لحاظ کیفیت بسیار پیشرفته و از نظر 

فناوری در سطح بسیار باالیی است.
وی در حاشــیه نمایشــگاه برق و آب در 
گفت وگو با خبرنگاران خاطر نشان کرد: این 
موضوع ثابت می کند بخش فّنی ما شــانه به 
شانه با کشورهای پیشــرفته در این صنعت 
حرکت می کند. تولیداتی که توســط جوانان 
و متخصصان این مرز و بوم انجام می شــود 
تا پیش از این باید بــا ارز از خارج تهیه می 

شد ولی خوشبختانه، صنعت برق کشور رشد 
چشــمگیری در ســالیان اخیر داشته است 
و دولت نیــز در زمینه هــای مختلف از این 
صنعت حمایت کرده و  توانســته این صنعت 

را روی پای خود نگه دارد. 
تامین نیاز داخلی و کاهش واردات 

مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه ها 
با اشــاره به اینکــه امروزه مــی توانیم تمام 
محصوالت مــورد نیاز صنعت بــرق و آب و 
فاضالب را در داخل تولیــد کنیم گفت: این 
موضوع برای صنعت بــرق و تولید کنندگان 
ایرانی مایه افتخار است. صنعت برق ایران در 
بخش اشتغال زایی نیز عملکرد بسیار خوبی 

داشته است. 
دکتر زمانی با اشــاره به بحث صادرات در 
صنعت برق افزود: در زمینه صادرات صنعت 
برق در ســالیان اخیر بسیار خوب عمل کرده 
ایم و موفق شــده ایم به کشورهای همسایه 

صادرات خود را افزایش دهیم و درآمد ارزی 
قابل توجه ای برای کشور ایجاد کنیم.

وی ادامــه داد: در صــورت حمایت های 
بیشــتر دولت و مجلس از صنایع آب و برق، 
قطعاً در آینــده حرف های زیــادی در این 

صنایع برای گفتن خواهیم داشت. 
ارزش افزوده صنعت برق و آب

دکتر زمانی با اشــاره بــه اهمیت  اهمیت 
نمایشگاه بین المللی صنعت برق تاکید کرد: 
ارزش افــزوده ای که این صنعت در کشــور 
ایجــاد می کند بــه چیزی بالغ بــر 12هزار 
میلیارد تومان در ســال می رسد. که ارزش 
افزوده ی بســیار باالیی ایجــاد می کن  وی 
افزود: این صنعت در سال برای بیش از پنجاه 
هزار نفر اشتغال زایی مســتقیم و چند برابر 
این تعداد اشــتغال زایی غیر مستقیم ایجاد 

می کند. 
تامین 95 درصد نیاز فروشــگاه های 

زنجیره ای در داخل
دکتر زمانی با اشــاره به اینکــه امکانات و 
تجهیزات مــورد نیاز فروشــگاه های زنجیره 
ای تا چند ســال پیــش از خــارج تهیه می 
شــد گفت: خوشــبختانه امروز بعد از افتتاح 
نمایشگاه شاهد بودیم که بیش از ۹۵ درصد 
نیاز فروشگاه های زنجیره ای در داخل تأمین 
می شود و این یکی از افتخارات بسیار بزرگ 
برای نیروهای جوان و متخصص کشور است 
که موفق شــدند آن موقعیــت را به فرصت 

تبدیل کنند.
رئیــس هیــأت مدیره شــرکت ســهامی 
نمایشــگاههای بین المللی با اشاره به اینکه 
کشور ما بالغ بر 328 میلیارد کیلووات ساعت 
انرژی در ســال تولید می کنــد گفت: با این 
میزان از تولید کشــورمان رتبه چهاردهم را 

دنیا به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: در شرایطی 
که 20 درصــد جمعیت دنیا از داشــتن این 
نعمــت الهی محروم هســتند، کشــور ما با 

سرمایه گذاری که در چند سال گذشته انجام 
داده، موفق شده  اســت دورترین روستاهای 
کشــور را برق رســانی کند و امــروزه هیچ 
روستایی نیست که از این نعمت الهی محروم 
شده باشــد. دکتر زمانی افزود: نکته ای حائز 
اهمیت این است که صنعت انرژی 70درصد 
صادرات در زمینه خدمات فنی و مهندســی 
به را به خود اختصاص داده است و می تواند 
بالغ بر ۵ میلیارد درآمد ارزی برای کشورمان 

ایجاد کند.
دکتر زمانــی در ادامه گفــت: صنعت برق 
یکی از بزرگترین صنایع کشــور اســت و هر 
میزان ســرمایه گذاری با بازخورد مناســبی 

روبرو خواهد شد.
پیگیری برگزاری نمایشــگاه در سال 

شیوع کرونا 
نمایشگاهها  مدیرعامل شــرکت ســهامی 
توضیح داد: شاهد افتتاح دو نمایشگاه بزرگ 
صنایع بــرق و آب بودیم که بــه دالیل همه 
گیری کرونا  برگزاری آنها در هاله ای از ابهام 
قرار گرفته بود ولی بــا پیگیری هایی صورت 

گرفته شاهد افتتاح آنها بودیم.
دکتر زمانی با بیان اینکه نمایشــگاهها به 
دلیل مقابل با کرونا تعطیل شــده بود گفت: 
با تعطیل شدن نمایشــگاهها از پتانسیل ها 
و امکانات مناســبی که در اختیار داشــتیم 
محروم شده بودیم. وی ادامه داد: خوشبختانه 
با پیگیــری هایی صورت گرفتــه و همکاری 
دســتگاه هــای مختلــف موفق شــدیم که 

نمایشگاهها را مجددا برگزار کنیم.
اشتغال نمایشگاهی

دکتر زمانی با بیان اینکه بیش از 33 هزار 
فرصت شغلی در کشور، مستقیم و با واسطه 
به صنعت نمایشگاهی وابسته است. افزود: به 
ازای برگــزاری هر متر مربع نمایشــگاه ۵.7 
درصد، نفر روز اشــتغال زایی ایجاد می کند 
و اگر همین موضــوع را مد نظر قرار دهیم، با 
توجه به وضعیتی که ما در امر اشــتغال زایی 

در کشــور داریم برای برگزاری نمایشگاه این 
میزان اشتغال زایی بســیار باال است وی در 
ادامه افزود: در زمان برگزاری هر نمایشــگاه، 
بین 1۵0 تا 200 رسته کاری فعال می شود 
که باعث ایجاد جنب و جوش و نشاط خواهد 

شد.
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه ها 
با اشــاره به  تاثیر و وابستگی نمایشگاه ها بر 
اشتغال زایی و مســائل اقتصادی تاکید کرد: 
نمایشگاه آیینه تمام قد، صادرات ما در خارج 
از کشــور اســت. و برای تحقق ۵0 میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتی در ســال، نمایشــگاه 
 بهترین جایی اســت که باید به آن پرداخته

 شود.
120 نمایشگاه داخلی و خارجی در 1400

دکتــر زمانــی در ادامــه تاکیــد کــرد: 
خوشــبختانه تمام نمایشــگاه هایی که برای 
ســال جاری پیش بینی کرده ایــم  را اجرا 
خواهیم کــرد. همچنین برای ســال 1400 
تعداد 100 نمایشــگاه داخلــی و حدود 20 
نمایشگاه خارج از کشور را برنامه ریزی کرده 
ایم که در صورت تحقق، به لحاظ درآمد ارزی 
و ریالی و ایجاد اشتغال زایی جزو بهترین ها 

در کشور خواهیم شد.

دکتر زمانی در پاســخ به ســوال خبرنگار 
نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه در مورد برنامه 
های شرکت سهامی نمایشگاه ها برای رویداد 
اکسپو دبی گفت: به خاطر شــرایط ناشی از 
همه گیری ویــروس کرونا ایــن رویداد  به 
تأخیر افتــاد و ما توانســتیم از این تأخیر به 
وجود آمده اســتفاده کنیم و بــرای حضور 
توانمند کشــورمان در اکســپو برنامه ریزی 

مناسبی انجام دهیم.
وی در ادامــه تصریــح کــرد: پاویونی که 
متعلق به جمهوری اسالمی است در بهترین 
مکان منطقه ای که در نظر گرفته شــده قرار 
دارد و به دلیل اینکه این اکسپو در طی شش 
ماه برگزار خواهد شــد پیش بینی می کنیم 
این رویداد بیــن 2۵ تا 30میلیــون بازدید 

کننده داشته باشد.
دکتر زمانی در پایان خاطر نشــان کرد: ما 
برای پاویون جمهوری اســالمی ایران تمامی 
نیازهایی که در زمینه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، تجاری، الزم بوده است، 
پیش بینی کــرده ایم و به نظــر من پاویون 
جمهوری اســالمی ایران در رویداد اکســپو 
دبی یکی از قوی ترین پاویون هایی مشارکت 

کننده خواهد شد.
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شــرکت فنــی مهندســی و 
بازرگانی در ســال 1378 فعالیت 
خــود را در شــهرکرد آغاز کرد 
و  تامین دســتگاهها  به  موفق  و 
خطوط سیم و کابل با کیفیت باال 
مناسبت  به  است  شده  کشور  در 
بین  نمایشگاه  بیستمین  برگزاری 
المللی صنعت بــرق با حمیدرضا 
گفت  شرکت  این  مدیرعامل  بنی 
و گو کرده ایم کــه در ادامه می 

خوانید:

 خودتــان را معرفــی کرده، 
را  تان  و مدیریتی  اجرایی  سوابق 

شرح دهید؟
من حمیدرضا حیــدری بنی متولد 
سال 134۹ در شهرکرد هستم که از 
سال 137۹ فعالیت خود را در صنعت 
ســیم و کابل شــروع کرده ام. اولین 
تجربه مدیریتی من از ســال 1380 با 
تاسیس و ســاخت کلیه دستگاه های 
شــرکت ریخته گری مالیبل شهرکرد 

آغاز شد. 
مالیبل شهرکرد  تولید شرکت  خط 
که توسط اینجانب ساخته شد، اولین 
 )up cast(خط تولیــد آپ کســت
مس به روش عمودی در ایران اســت 
که توسط اینجانب طراحی، ساخت و 

راه اندازی شد. 
  فعالیــت شــرکت را برای 
از  و  دهید  نشریه شرح  مخاطبان 

دستاوردهای تان بگویید؟ 
 در ســال 1387 با تاسیس شرکت 
فنی مهندســی و بازرگانی ســتایش 
شــهرکرد فعالیــت خــود را در امر 
مشاوره، ســاخت، خرید، نصب و راه 
اندازی خطوط ســیم و کابــل ادامه 

دادم. 
شرکت ما با داشــتن کادر مجرب و 
متخصص و اجرای پروژه های متعدد 
موفق شده اســت گامی موثر در ارتقا 
ســطح کیفی و کمی ماشــین آالت 
واحد های تولیدی داخل و محصوالت 
آنها داشته باشــد. همچنین  شرکت 
ستایش یکی از شــرکت های مجرب 
در تامین دســتگاهها و خطوط سیم 
و کابل با کیفیت باال در ایران اســت 
که ســرعت باال در تامیــن و تجهیز، 
قیمت کمتر نســبت بــه نمونه های 
وارداتی، نصب و راه اندازی دســتگاه 
ها و خدمات پــس از فروش از ویژگی 
های بــارز ســتایش اســت. یکی از 
دستاوردهای این شرکت ساخت خط 
تولید ریخته گری پیوســته است که 
برای تولید مفتول مس بدون اکسیژن 

کاربرد دارد.
 چه برنامه ای برای توســعه 

فعالیت شرکت دارید؟
با توجه بــه اینکه این شــرکت ما 
برای اولین بار اقدام به ساخت 2 خط 
 630Ø تولید کشش هیدولیک و بانچر
نموده اســت به همین دلیل ارائه این 
ماشین آالت انگیزه خوبی خواهد بود 
که مصرف کننده در صنعت ســیم و 
کابل از ماشــین آالت ایرانی استفاده 

کند.
تولید چه  و  کار  توسعه  برای   

مشکالتی دارید ؟
 براي توســعه باید به گونه ای اقدام 

کرد که فعالیت دیگر رقبا در دنیا مد 
نظر قــرار گیرد از صــدور مجوزهاي 
بــدون هرگونه کارشناســي  تولیــد 
واقعي  تولیــد  در خصــوص ظرفیت 
از  همچنیــن  و  شــود  جلوگیــري 
غیرمجاز  تولیدي  کارگاه هاي  افزایش 
جلوگیري شود تا تولید کننده اصلي و 
باتجربه و قدیمي بتواند با کیفیت کار 
کند و موانع از جلــو پاي تولیدکننده 
برداشــته شــود و مورد حمایت قرار 
گیرد و بــه وي امتیاز داده شــود، و 
همچنین ارائه تسهیالت کافی و الزم 
در زمینه رونــد واردات مواد اولیه ای 
که در داخل کشــور توانایی ارائه آن 
وجود نــدارد. تــالش در جهت ایجاد 
ثبــات در اقتصاد و قیمت هــا در بازار 
و ارائه بـــودجه الزم بــه ارگان ها و 
اجرای  به منظــور  نهادهای دولتــی 
پروژه ها و ادامــه قراردادهایی که به 
علت کمبود ندینگی متوقف شده اند. 

رکــود  و  تحریــم  دوران   
اقتصــادی را چگونــه مدیریت 

کردید ؟
صنایع به عنوان هسته اصلی ایجاد 
کسب و کار در کشــور می بایست با 
تالش مضاعــف در شــرایط و بحران 
اقتصادی از طرق مختلف اعم از ایجاد 
طرحهای توسعه جدید و ارائه خدمات 
و محصوالت جدید و غیره نقش خود 
را ایفاد نماید و این شــرکت نیز خود 
را از این مهم مســتثنی ندانسته و با 
ایجاد سالنهای تولید جدید و نوسازی 
ماشین آالت و تجهیزات مدرن و باال 
بردن تنــوع تولیدات خود ســعی در 
رونق کسب و کار داشته است و دولت 
و مؤسســات مالی از جمله بانکها می 
بایســت به ارائه تســهیالت با صرفه 
اقتصــادی و هماهنگــی و همکاری 
با صنایع در کنــار تولیدکنندگان به 
عنوان مشــوق اصلی اتخاذ تصمیم و 

اقدام نمایند.

حمیدرضا حیدری بنی مدیرعامل شرکت فنی مهندسی و بازرگانی ستایش:

 اولین خط تولید آپ کست مس به روش عمودی در ایران را ساخته ایم
شــرکت کابــل متال  
نام های آشنا در  از  یکی 
صنعت سیم و کابل کشور 
است  این شرکت به مدت 
8 سال متوالي از ســال 1387 به عنوان 
تولید کننده نمونه کشور در زمینه سیم و 
کابل انتخاب  و  لوح تقدیر دریافت  نموده 
با  این مجموعه صنعتي  اکنون  است، هم 
تعداد 200 نفر نیروي انســاني با ظرفیت 
15000 تن تولید انواع کابلهاي فشارضعیف 
و فشار قوي ، سرب دار؛ ابزار دقیق ؛ زره 
دار و شیلد دار و طراحی و ساخت کابلهای 
تخصصی بر اســاس سفارش مشتری  در 
3 شیفت کاري مشغول به کار است و این 
شــرکت توان تأمین  نیازهاي پروژه هاي 
ملي کشور هم از لحاظ تخصصي و هم از 

لحاظ کیفي و کمي را دارد.
توحید رضازاده مدیــر عامل و رئیس 
هیئت مدیره شرکت کابل متال این مطالب 
را در خصوص شــرکت تحت مدیریت به 
خبرنگار ما می گوید و یکی از نقاط قوت 
این شرکت را بکارگیری نیروهای توامند 
داخلی و اســتفاده از مواد اولیه مرغوب 
می داند. خود او  فعالیت خود را در زمینه 
سیم و کابل از ســال 1356 آغاز  کرده و 
می گوید: طي مدت 20 سال کسب و کار ، 
همیشه آرزوي قلبي اش  این بود که بتواند  
به اقتصاد کشور کمک کند  و سهمي در 
داشته  کشور  وابستگي  رفع  و  سازندگي 

باشد.
با این کارآفرین و مدیر باتجربه  گفت و 
گویی انجام داده ایم که حاصل آن را می 

خوانید:

 این شــرکت به طور مشخص چه 
محصوالت و خدماتی را عرضه می کند و 
ویژگی و امتیاز آن نســبت به محصوالت 

مشابه موجود در بازار چیست ؟ 
امروزه شرکت کابل متال توانائي تولید کلیه 
کابلهاي مورد نیاز مشــتریان خــود را در کلیه 
صنایع و پروژه هاي کشــور دارد و  قادر اســت 
 mm2 500 کابلهاي قدرت تا ســطح مقطع
، کابل هاي 3/۵ رشته به صورت گرد و سکتور 

، زره دار و بــدون زره و انواع کابل هاي کنترل و 
ابزار دقیق با مدرن ترین ماشین آالت و همچنین 
کابل هاي فشار متوســط و قوي از KV10 تا 
KV 66 و کابلهاي غالف ســربي با مواد اولیه 
مرغوب تولیــد و عرضه کند. در ســبد کاالي 
شرکت کابل متال ، خواسته و نیازمندي مشتري 
از لحاظ کمي و کیفي و تنــوع  و زمان تحویل 
کامالً برآورده مي شود . شرکت کابل متال سعي 
بر این دارد تا محصولی که به مشــتري عرضه 
مي شــود از هر نظر داراي کیفیت الزم باشد و 
مشتري آن را با خیالي آســوده استفاده کند ، 
شعار ما از گذشته تاکنون کیفیت بوده و هست و 

این حاصل تالش و اندیشه ماست. 
 محصوالت شرکت کابل متال چه تفاوت 

و مزیت هایي با انواع مشابه در بازار دارد ؟ 
 همواره تاکید ما بر تولید با کیفیت و مرغوب 
است و در این زمینه ادعا مي کنیم کلیه تولیدات 
با کیفیت  با رعایت کامل استانداردهاي داخلي 
و خارجي انجام مي شود و خواسته مشتریان از 
نظر زمان تحویل سفارشــات و نظارت و بازدید 
مراحل تا پایان تست ، در اولویت کار این شرکت 
قرار دارد . ما ســعي بر ایــن داریم تا محصولی 
که به مشتري ارائه مي شــود  از کیفیت الزم 
برخوردار باشد و مشتریان آن را با خیالي آسوده 
استفاده کنند، شعار ما »کیفیت حاصل تالش 
و اندیشه ماست« و همواره تأکید ما بر تولید با 

کیفیت و مرغوب است.
 آیا برای تولیدات خودتان گارانتی و 

خدمات پس از فروش هم ارائه می کنید ؟ 
محصوالت این شرکت از زمان تولید و تحویل 
آن به مشتریان تا پایان عمر مفید خود ، تحت 
پوشش خدمات پس از فروش قرار می گیرد و 
این شــرکت با اطمینان کامل در کنار مصرف 

کنندگان بوده ، هست و خواهد بود .
 با کدام شرکت هاي فعال در صنایع 
نفت ، گاز ، پاالیش و پتروشیمي همکاري 

دارید و در چه سطح و حجمي ؟ 
شــرکتها و صنایــع نفــت ، گاز ، پاالیش و 
پتروشــیمي از جمله مشــتریان ارزنده کابل 
متال  هستند و با کلیه شرکت هاي گفته شده 
همکاري گســترده و به صورت مکــرر دارد و 
خوشبختانه  شرکت کابل متال کامالً مورد تائید 
شرکت هاي مختلف نفت و گاز و پتروشیمي و 

پاالیش است.
 شرکت کابل متال چند درصد از بازار 
داخلي این محصوالت را در اختیار دارد ؟    

مصــرف کابــل در ایــران زیــاد اســت و 
تولیدکنندگان هم چه کوچک چه بزرگ تولید 
مي کنند بنابراین نمي تــوان گفت که ما چند 
درصد از بازار داخلــي را داریم ولي با اطمینان 
مي گویم که به اغلب اورگان هاي رسمي کشور 
کابل عرضه کرده ایم و با آنها قراردادهاي بزرگ 

و کالن داشته ایم. 
 شرکت چه طرح هاي توسعه اي براي 
سال جاري و ســال هاي آینده در برنامه 

دارد ؟ 
شــرکت کابل متال طرح هاي توسعه بسیار 
بزرگ و خوبي را اجرا کرده و چندین طرح بزرگ 
دیگر در دست اجـرا دارد و قـراردادهاي الزم را 
با شـرکت هاي فـروشنـده به امضـاء رسـانید که 
طی سال 13۹3 مورد بهره برداری قرار خواهد 

گرفت .
 ایران و شرکت کابل متال در عرصه 
جهانی صنعت کابل چه جایگاه و موقعیتی 

دارد ؟ 
با وجود منابع غنی ماده اولیه ســیم و کابل 
در کشور ، ایران مي تواند یکی از صادر کندگان 
بزرگ این محصوالت باشــد. ما هم مي توانیم 
سهمي داشته باشیم ، کماکان در حال حاضـر 
برخي از پیمـــانکاران اروپایــي و امریکایي در 
کشـــورهاي همســـایه ترجیح مي دهند  از 

شرکت ما خرید کنند.

توحید رضازاده مدیر عامل شرکت کابل متال:

ایران می تواند یکی از صادرکنندگان مهم سیم و کابل باشد
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توحید رضازاده مدیر عامل شرکت کابل متال:

ایران می تواند یکی از صادرکنندگان مهم سیم و کابل باشد
احسان رحیمی مدیر عامل شرکت نیرو پرداز انرژی  مطرح کرد

شرکت نیرو پرداز انرژی؛  پیمانکار تابلو ها ی برق و ابزار دقیق 
پرداز  نیرو  شــرکت 
بــه صورت  انــرژی  
 1389 سال  در  رسمی 
تاســیس  تهران  در 
منتقل  البرز  به   1390 در ســال  و 
گردید.شــروع فعالیت  مجموعه با 
خدمات فنی و مهندسی و عملیات 
چند  در  اندازی  تســت  و  اجرایی 
پروژه ملی بود که با لطف پروردگار 
و البته تالش بی وقفــه مدیران و 
طی  در  پیشــرفت  مسیر  پرسنل 
زمان کوتاهی پیموده شــد و ارائه 
ابزار دقیق  EPC برق و  خدمات به 
و خاصه ساخت تابلوهای برق فشار 
متوسط و فشــار ضعیف رسید. در 
مدیر  رحیمی  احسان  با  زمینه  این 
عامل شرکت نیرو پرداز انرژی گفت 
و گویی انجام داده ایم که در ادامه 

می خوانید

 ضمن معرفی خودتان لطفاً در مورد 
سوابق اجرایی خود توضیح دهید.

 با نــام و یــاد او که یکتاســت و بی 
همتا، احســان رحیمی هستم موسس 
و مدیر عامل شــرکت نیرو پرداز انرژی، 
بنده 3۹ ســاله ومتولد قزویــن دارای 
مدرک تحصیلی مهندســی برق قدرت 
هســتم. نزدیک به دو دهه هســت که 
ارائه  در صنعت برق کشــور مشــغول 
خدمات و البته تجربه اندوزی می باشم. 
از ســوابق اجرایی گذشــته مــی توانم 
به نایب رئیســی هیئت مدیره شرکت 
پیشگامان برق )کار گروه اجرایی انجمن 
برق اســتان قزوین(، طراح و ناظر نظام 
مهندسی اســتان قزوین، مدیر کنترل 
کیفیت شــرکت تولیــد ملزومات برق، 
بازرس ارشد برق در صنایع فوالد ونفت 
و گاز شــرکت ایکا، مشاور ارشد برق در 
نیروگاه خورشــیدی ســیمان شهرکرد 
نورسان و به عنوان کارشناس طراحی،  
چندیــن  در   ... و  بازرســی  نظــارت، 
مجموعه تابلو سازی و اجرایی در کشور 

اشاره کنم.
 لطفًا در مورد ســابقه تاسیس 

شــرکت و چگونگــی ورودتان به 
انجمن را توضیح دهید.

شــرکت نیرو پرداز انرژی  به صورت 
رســمی در ســال 138۹ در تهــران 
تاســیس و در ســال 13۹0 بــه البرز 
منتقل گردید.شــروع فعالیت  مجموعه 
با خدمات فنی و مهندســی و عملیات 
اجرایی و تســت اندازی در چند پروژه 
ملی بــود که با لطف پــروردگار و البته 
تالش بی وقفه مدیران و پرسنل مسیر 
پیشرفت در طی زمان کوتاهی پیموده 
شد و ارائه خدمات به EPC برق و ابزار 
دقیــق و خاصه ســاخت تابلوهای برق 
فشار متوســط و فشــار ضعیف رسید. 
در زمینه تابلوســازی از ۵ سال پیش با 
تاسیس کارگاه کوچکی فعالیت آغاز شد 
و هم اکنون با بهره گیری از سخت افزار 
ها و نــرم افزارهای بــه روز این صنعت 
وســعت یافته و خود را بــه عنوان یک 
برند در ســطح رقابتی ایــن صنعت در 
کشــور می بیند تا حدی که هم اکنون 
 EPC این شــرکت به عنوان پیمانکار

برق و ابزار دقیــق در پروژه ملی تصفیه 
خانه فاضــالب غرب تهــران تابلو های 
برق ســاخت خود را به تایید کارفرما و 
مشاوران تراز داخل کشور رسانده است. 
بدیهی است هرمجموعه ای که در این 
صنعت فعال اســت از بــدو فعالیت با 
انجمن ها و نشریه های تخصصی آشنا 
و صد البته همــکاری خواهد نمود، در 
همین راستا آشــنایی با نشریه توانمند 

علم برتر نیز ایجاد شده است.
نوع  با چه  فعالیت شرکت  آغاز 
تولیداتی بــوده، در ضمن تولیدات 
فعلی شــما در چــه زمینه ای می 

باشد؟
و  EPC)طراحــی  پیمانــکار 
مهندســی،تامین تجهیــزات و اجرا( و 
ســازنده تابلوهای برق فشار متوسط و 

فشار ضعیف:
 انواع تابلوهای MV شــامل تابلو 
های کامپکت، فیکس، کشــویی و بانک 

خازنی
 انــواع تابلو های ایســتاده و نیمه 

ایستاده LV  شامل تابلوهای فیکس و 
خازنی،پالگین،تابلوهای  ،بانک  کشویی 

MCC،  MAIN و ... .
 انــواع تابلوهــای دیواری شــامل 
IP55 روکار، توکار، محوطه و بارانی تا

 انــواع مختلف تابلوهــای حفاظت 
و کنترل شــامل تابلوهای ســویینگ، 
مارشالینگ، واســط، پیانویی، میمیک، 

PLC و ... .
 بیشــتر مشتریان شــما و شرکای 
تجاریتان از کدام شرکت ها و یا سازمان 
هایی هســتند. آیا مشتری خارجی هم 

دارید 
شــرکت  کارفرمایــان  از  برخــی   

نیروپردازانرژی عبارتند از:
 شرکت کوزو توپلو کونوت انشاات
 شرکت بهره برداری مترو تهران

 شرکت ملی صنایع مس ایران
 شرکت ملی فوالد ایران

 گروه مپنا
 شرکت توسعه مهندسی گاز ایران

 شرکت نفت و گاز پارس
 شرکت مهاب قدس

آهــن  ذوب  صنعتــی  مجتمــع   
پاسارگاد

 شرکت فاضالب استان تهران
 شــرکت خطوط لولــه و مخابرات 

نفت ایران
 شرکت شفاب

 شرق سازه کویر
 شرکت پارسیان ریلی

نظر  از  داخلــی  تولیدات  آیا   
حجــم و ظرفیت فنی مــی تواند 

جوابگوی نیاز داخلی  باشد ؟
در خصوص تابلو های بــرق بله، ولی 
متاسفانه تجهیزات تخصصی این صنعت 
همچون انواع کلید ها، رله ها و.... نمونه 
داخلی مطمئن جهت استفاده به اندازه 

کافی ندارد.
 مســائل عمده ای که صنعت 
برق، علی الخصوص تولید تابلوهای 

برق بــا آن مواجه اســت را بیان 
چه  آن  برای حل  در ضمن  فرموده 

پیشنهادی دارید ؟
عــدم بــروز رســانی و اســتفاده از 
چهارچــوب های قدیمی وفرســوده در 
این صنعت که نیاز به جســارت و البته 

علم و دانش کافی اعضای محترم دارد.
 برای تقویت و همگرایی انجمن 
چه اقداماتی را پیشنهاد می کنید ؟

برگزاری جلســات منظم بــا حضور 
نماینــدگان تصمیــم گیرنــده اعضا با 
موضوعات مهم این صنعت، انتقال دانش 
از بــزرگان این صنعت به تــازه کاران، 
خروج اعضای قدیمــی از بدنه اجرایی 
و ورود اعضای جدید البته با پشتیبانی 
و همدلی اعضــای قدیمــی، ارتباط با 
انجمن های داخلــی و خارجی مرتبط 
با این صنعــت، تدوین، ابــالغ  و الزام 
اجرا در قوانیــن و چارچوب های جدید 
در کلیات و جزئیــات عملکردی، ایجاد 
تعاونی های کاالیی و خدماتی، همکاری 
با بانکها و سازمانهای وابسته به صورت 
عمیق تر و تاثیــر گذارتر، اخذ مجوزات 
 بازرســی و کنترلی فراتر از خدمات یک 

انجمن و ... .
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رضا درود، مدیر اجرایی شرکت کیمیا پلیمر صبا مطرح کرد

کیمیا پلیمر صبا  تولید کننده روکش و عایق سیم  و کابل با  استاندارد  روز اروپا 
پلیمر  شرکت کیمیا 
کننده  تولیــد  صبا  
عایق  و  روکش  انواع 
کابل  و  سیم  مصرفی 
است که با استانداردهای روز دنیا 
منطبق اســت. تکنولوژی تولید 
این شرکت به خاطر ماشین آالت 
به روز که از اروپا وارد شــده در 
و   2019 سال  تکنولوژی  حقیقت 
2020 اروپا است. در این زمینه با 
مهندس رضا درود، مدیر اجرایی 
پلیمر صبا گفت  شــرکت کیمیا 
وگویي انجام داده ایم که در ادامه 

مي خوانید:

 خودتان را بــرای مخاطبان 
کنید؟  معرفی  نمایشگاه  اقتصاد 
شرکت از کي فعالیت خود را آغاز 
کرده و ویژگي محصوالت شــما 

چیست؟
من رضا درود، مدیر اجرایی شرکت 
کیمیا پلیمر صبا هستم. پایه فعالیت 

و کار مجموعه شــرکت کیمیا پلیمر 
صبا  از ســال ۹6 شروع شد و  ظرف 
مدت کوتاهی، حدود 6مــاه به بهره 
برداری رســید.  بعد از آن توانستیم 
با چند طرح توسعه ظرفیت تولید را 
هزار تن در ســال  افزایش دهیم و به 

توان تولیدی مجموعه اضافه کنیم. 
مجموعه ی ما تولید کننده ی انواع 
روکش و عایق مصرفی ســیم و کابل 
اســت که با اســتانداردهای روز دنیا 
منطبق اســت. تکنولوژی تولید ما به 
خاطر ماشین آالت به روز که از اروپا 
وارد شده در حقیقت تکنولوژی سال 

201۹ و 2020 اروپا می باشد.
ما؛ شرکت  عمده مشتریان شرکت 
های بــزرگ ســیم و کابل کشــور 
هســتند. از جمله:  شــرکت کروز، 
شــرکت صنایع کابل مشهد، شرکت 
افالکلیک خراســان، شــرکت ستاره 
یزد، شــرکت ســیم و کابــل آمل از 
این صنعت  مهمترین شــرکت هاي 
به شمار مي روند.  براي شرکت های 

بزرگ ایران در این صنعت مواد اولیه  
تولید میکنیم.

که محصوالت شما  بفرمایید   
نسبت  متمایزی  های  ویژگی  چه 

به نمونه های مشابه دارد؟
دقیقا میتــوان گفت مــا به خاطر 
شرایط و اســتانداردهای خاصی که 
در صنعت ســیم و کابل است. سعی 
کردیم بدون کاســتی در بازار رقابتی 
استانداردها را پاس کنیم. با اطمینان 
خاطر مــواد اولیــه را به  مشــتری 
برســانیم. چون به هر حال تک تک 
صنعتگــران و تولید کنندگان ســیم 
و کابــل به طــور مداوم و براســاس 
اســتانداردهاي کشــور درحال رصد 
هستند. همچنین موضوع بحث هادی 
های مســی نیز مطرح است که یک 
شــرط جداگانه در تولیــد و صنعت 
محســوب مي شــود. بحث روکش و 
عایق و صنایع سیم و کابل هم طبق 
استاندارد باید تولید شوند. که آن ها 
بتوانند از پس استاندارد وپاس کردن 

استانداردهای روز کشور بر آیند. 
 در این زمینه شــرکت باف استریم 
و مرتبی  گلســتان، شــرکت منظم 
اســت، که امســال به عنوان تولید 
کننده برتر ســیم و کابل شــناخته 
شده است. ما جزء تنها تأمین کننده 
عایق و روکش این شرکت هستیم. به 
تبع آن شرکت های دیگري نیز از ما 
استانداردهای  خرید می کنند. طبق 

روز کشور و جهان جلو می رویم. 
  آیا صادرات هم به کشورهاي 

منطقه دارید؟
صادرات هم در حوزه منطقه داریم. 
حجم صادراتمان بیــن پانصد هزار تا 
یک میلیون دالر است. به کشورهایی 
مثل عــراق، افغانســتان، آذربایجان 
صــادرات داریم و  درحال پوشــش 
کشــورهای منطقــه هســتیم. این 
کشورها از لحاظ کیفیت و استاندارد 
مشکلی نداشــته اند. با همین شیوه 
قرار اســت ادامه دهیم. چــون ما به 

تازگی وارد بازار شده ایم. 

بازار چگونه  از   سهم شــما 
است؟

 ســهم خوبی از بازار بدست آورده 
ایم.  به همت آقای مهندس عروجی 
که در حقیقــت پشــتیبان فکری و 
تجربی و حامی این مجموعه هستند 
توانستیم ســهم خوبی از بازار کسب 
کنیم. مهندس عروجی ســی ســال 
در صنعت ســیم وکابل کشور سابقه 
موفقی  دارند. شــرکت های  فعالیت 
ایشــان بنیان گــذاری کردنــد. این 
شــرکت هم متعلق به ایشان است و 
در حقیقت ایشــان مالک این شرکت 

هستند. 
 بفرمایید که چه برنامه هایی 
برای نمایشگاه امسال دارید و چه 

کارهایی قرار است انجام دهید؟
 ما امســال اولیــن حضورمــان در 
نمایشــگاه صنعت برق کشــور است.  
ســعی کردیم پر قدرت ظاهر شــویم. 
ضمن اینکه شــرکت در حال انجام دو 
طرح توسعه ی خیلی خوب است. طرح 
توسعه ی اولمان فکر میکنم در دوماه 
آینده بــه بهره برداری برســد. دوباره 

ماشــین آالت به روز اروپایی وارد می 
شوند. طرح توســعه دیگری هم داریم 
برای تولید ایکســل پی که درحقیقت 
برای کابل های فشــار قوی ســایز دو 
ولتــاژ اســت. ایــن دو مجموعه طرح 
توسعه فکر میکنم چشــم انداز خیلی 
خوبی برای کشور متصور خواهیم بود. 
به خاطر همین حضور در نمایشگاه را 
امســال گفتیم انجام دهیم. شرایط و 

شناخت از مشتری را بیشتر کنیم. 
 بفرمایید که وضعیت اشتغال 
زایی در شــرکت شــما به چه 
صورت اســت؟ و در حال حاضر 
چه تعداد نیرو با شــما با صورت 
مستقیم و غیر مستقیم همکاری 

میکنند؟ 
بالغ بر 7۵ نفر به صورت مســتقیم 
درحال کار هســتند. مجموعا به طور 
غیــر مســتقیم  نیز تعــداد دیگري 
مرتبط با شرکت هستند زیرا پوشش 
دهنده مجموعه ســیم و کابل کشور 
هســتیم و ازاین طریق مــواد اولیه 
تأمین می شود و لذا افراد مختلفي با 

ما کار مي کنند. 
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شرکت برتر اتصال کالته
تولید کننده اتصاالت برق صنعتی
کابلشو مسی و کابلشــو بی متال 
دوراهی مسی ودوراهی بی متال
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شــرکت صنایع روشنایی یکتا 
افروز، تولیــد کننده انواع چراغ 
ایجاد  با هــدف   ،LED هــای 
اشتغال و رونق تولید در سال 97 
تاســیس گردید. این مجموعه با 
توان تولید بیش از 10000 پنل در 
کند.  تامین می  را  بازار  نیاز  روز، 
این شــرکت حضور پررنگی در 
المللی  بین  نمایشگاه  بیستمین 
همین  به  دارد  ایران  برق  صنعت 
مناسبت با اتابک برزگر علمداری 
مدیرعامــل شــرکت صنایــع 
روشنایی یکتا افروز گفت و گویی 
انجام داده ایم کــه در ادامه می 

خوانید:

 یکتا افروز فعالیت خود را از 
چه سالی و در چه زمینه ای آغاز 

کرد؟
این مجموعــه در ســال 13۹7 از 
بخــش بازرگانــی تغییر و از ســال 
13۹7بــه یــک شــرکت تولیدی و 
ایم. همچنین  تبدیل شــده  صنعتی 
بــا هــدف تولیــد ارائــه کاالی بــا 
کیفیت ایرانی و اســتفاده از جوانان 
تحصیلکرده و متخصــص این مرز و 
بوم اشــتغال زایی قابل توجه ای در 

این مدت داشته ایم. 

 چه برنامه هایی برای توسعه 
و  دارید؟  نظر  مد  فعالیت شرکت 
در عرصه ی تولید و صادرات چه 

دستاوردهایی داشته اید؟ 
شــرکت یکتا افروز از ابتدای شروع 
به فعالیت با هدف تبدیل شــدن به 
یکی ازبرند های معتبر در کشور کار 
خودش را آغاز کــرد. با امید خدا و با 
حمایت مردمان این سرزمین این امر 
محق شــده و این اتفاق خوب افتاده 

است. 
در سال 1400با چشم انداز تبدیل 
شــدن به بزرگترین مجتمع تولیدی 
کشور اقداماتی را شــروع کردیم و تا 
حد زیادی به اهداف خود رسیده ایم 
. با توجه به مشــکالتی ناشی از همه 
گیری کرونا که بســیاری از شرکت 
ها با آن درگیــر بودند ما در مجموعه 
یکتا افروز تالش کردیم تا این موضوع 
تاثیری بر فعالیت هــای مان نگذارد 
و بــدون حتی تعدیل یــک نفر نیرو 
اشــتغال زایی هم ایجــاد کردیم. و 
با توجه به برنامه مــد نظر مجموعه 
قصد داریم در سال 1400 بزرگترین 

مجتمع روشنایی کشور شویم. 
صحبت  پیــرو  برزگر  آقای   
هایتــان در مــورد اینکه حتی 
در شــرایط کرونا یک نفر را هم 
تعدیل نکرده اید و اشــتغالزایی 
نیز داشته اید می خواستم از شما 
تعداد  چه  حاضر  حال  در  بپرسم 
مجموعه شــما همکاری  با  نیرو 
می کنند و چه برنامه هایی برای 

افزایش اشتغالزایی دارید؟ 
ما در کار خود را با پنج نفر در سال 
13۹۵آغــاز کردیــم. در حال حاضر 
باالی200نفر به صورت مســتقیم در 
مجموعه ما مشــغول به کار هستند 
و به صورت غیرمســتقیم در قسمت 

کارتن  مثــل خدمات دهــی،  هایی 
سازی، حمل و نقل و... باالی هزار نفر 

در حال همکاری با ما هستند.
با چه مشکالت   شرکت شما 
و دغدغه هایی مواجه است و چه 

برنامه هایی برای رفع آن دارید؟
خوشبختانه مجموعه یکتا افروز در 
حاضر با مشکل خاصی مواجه نیست. 
ولــی منطقا ورود به بخــش تولید با 
مشکالت همراه اســت که با همت و 
تالش مضاعف قابل حل شدن است. 

قطعا کم و کاست هایی وجود دارد 
اما در مجموعــه ی ما در حال حاضر 
به معنــای واقعی هیــچ دغدغه ای 

وجود ندارد.
از   برنامــه و اهداف شــما 
نمایشگاه  بیســتمین  در  حضور 
ایران بــرق  صنعت  المللی   بین 

 چیست ؟ 
با توجه به این که یکتا افروز شــرکت 
نوپایی اســت، حضــور در نمایشــگاه 
فرصتی برای آشــنایی بیشتر مخاطبان 
با مجموعــه ما فراهم مــی کند. ما می 
خواهیــم در نمایشــگاه ظرفیــت ها و 
توانمندی های یکتا افروز را نشان دهیم. 

 سخن آخر؟
مــن این نکتــه را اضافــه کنم در 
مجموعــه یکتا افــروز تحــت هیچ 
شــرایطی الویــت ما  کســب درآمد 
نبــوده و بارهــا اعالم کــرده ایم که 
مفید بــودن برای جامعــه مهمترین 
هدف و برنامه ما در یکتا افروز است. 
هیئت  رئیــس  اینجانب  همچنیــن 
هندبال شهرستان اشتهارد هستم  و 
در همین راستا  برای استفاده عموم 
وپرسنل زمین ورزشی را در مجموعه 
طراحی کردیم کــه به صورت رایگان 
در اختیار عالقه مندان قرار داده می 

شود.

 اتابک برزگر علمداری مدیرعامل شرکت صنایع روشنایی یکتا افروز:

 قصد داریم در سال 1400 به بزرگترین مجتمع روشنایی کشور تبدیل شویم
شــرکت گیــل راد 
تولید کننده مفتول ها 
در  مسی  هادی های  و 
سال 88 تأسیس و  در 
ســال 94 به بهره برداری رسیده و با 
همکاري یک شرکت ایتالیایي فناوري 
روز این محصوالت بــا کیفیت باال و 
قیمت مناسب را در بازار ایران عرضه 
کرده است. احمد عروجی مدیر عامل  
شرکت گیل راد شمال در گفت وگو با 
اقتصاد و نمایشگاه، در مورد  فعالیت 
هاي این شرکت و حضور در نمایشگاه 
امسال نکاتي را مطرح کرده است که 

مي خوانید:

لطفا  خودتان را برای برای مخاطبین 
نمایشگاه معرفی  اقتصاد و  نشریه ی 

کنید؟  
احمد عروجی  هســتم. که بیش از سی 
ســال در صنعت مس در کشــور فعالیت 
داریم. ما تولید کننده ی مفتول های مسی 

و هادی های مسی هستیم. 
در مورد تاریخچه  و فعالیت شرکت 
گیل راد شــمال بفرماییــد و اینکه 
مشخصا چه کاال و خدماتی را دربازار 

ارائه می دهید؟
شــرکت گیل راد در ســال هشــتاد و 
هشت تأسیس شد،  در ســال نود و چهار 
به بهره بــرداری رســید و بــا تکنولوژی 
 continuous( ریخته گــری پیوســته
casting( از یــک شــرکت ایتالیایــي 
)celtic properties ( گســترش پیدا 
کرد. ظرفیت تولید 76هزار تُن درسال بود 
و به دو خط پیشــرفت کرد.  بــرای تولید 
مفتول های مسی که در صنایع سیم و کابل 
استفاده می شود. االن ظرفیت تولید مفتول 
های مســی صد و پنجاه و سه هزار تُن در 
سال است. و ظرفیت تولید هادی های مسی 
با قطر بین شــش تا نیم میلی متر بیست 
هزار تُن  اســت.  همچنین ظرفیت شش 
هزار تولید مفتول مســی قلع اندود داریم. 
پنج هزار تُن هم ظرفیت مفتول نیم میلی 

متر داریم.
چه برنامه ای برای گسترش فعالیت 
تولید و  شــرکت دارید و در عرصه 
صادرات تاکنون چه دســتاوردهایی 

داشته اید؟ 
ظرفیــت تولیدمان را بــه 1۵3 هزار تُن 
افزایــش داده ایم؛ بازار داخــل عموماً بین 
110 تا 120 هزار تُن مصرف دارد و مابقي 
را باید صادرات انجام دهیم و در حال حاضر 
به صورت متمرکز ما روی صادرات فعالیت 
میکنیم به کشورهایی مثل انگلیس، ایتالیا، 
افغانســتان، ترکیه و عراق صادرات داشته 
ایــم. همچنین برنامه توســعه صادرات به 
کشورهاي منطقه و اروپا در دست بررسي 
اســت تا ظرفیت و میزان صادرات خود را 
افزایش داده و بــا افزایش ظرفیت تولید و 
صادرات در مجموع توان و سهم بازار شرکت 

را افزایش دهیم. 
چه برنامه هایی برای نمایشگاه دارید 
و قراراست چه اقداماتی در نمایشگاه 

انجام بدید؟
چون ما در نمایشگاه از گذشته تا به حال 
فعالیت داشته ایم. دوســتان و همکاراني 
که دراینجا غرفه دارند، را میشناسیم و در 
سال هاي اخیر و در نمایشگاه هاي مختلف 
ارتباط برقرار شــده اســت و این ارتباط با 
متخصصان و همکاران به تامین مواد اولیه، 
تولید، صادرات، رشــدفناوري، بازار یابي و 
آگاهي از چند و چون بازار و فضاي کسب 
وکار به ما کمک مي کنــد ضمن این که 
ارتباط بهتري با مشــتریان خود ایجاد مي 

کنیم. 
در واقع بیشــتر دید و بازدیــد و ایجاد 
روابط صمیمانه تر و شنیده شدن مسائل و 
مشکالت یا انتقادات و یا پیشنهادات را در 
نمایشگاه داریم و با همکاران خودمان جهت 
پیشرفت مجموعه مشــورت مي کنیم که 
بهترین محصولي را که در توانمان هســت 

تولید و به بازار عرضه کنیم 
به  با چه مشکالتی رو  شرکت شما 
رو شده و چه برنامه ای برای حل این 

مشکالت اتخاذ کرده اید؟

در حــال حاضــر مهمترین مســائل و 
دغدغه های کشور بحث نقدینگی و تحریم 
ها و رشــد قیمت ها اســت. که تمام این 
مشکالت درواقع گریبان گیر همه ی اقشار 
جامعه و تولیدکنندگان است. ما تالشمان 
بر این اســت که با تمام نیرویی که داریم؛ 
فعالیت مــان را انجام دهیــم. و بتوانیم در 
صنعت  پیشرفت داشته باشیم. خوشبختانه 
توانســته ایم از لحــاظ کیفی بــه کیفیت 
مناسبی برسیم؛ ولی جهت پیشبرد اینکار 
حاال شرایط ســختی وجود دارد ولی تمام 
تالشمان را می کنیم که مانع پیشرفت تولید 
چه در اقتصاد مملکت و چه برای خودمان 
نشویم و به تدریج مشکالت را کاهش داده و 

فضاي کسب وکار را بهتر کنیم. 
آخرین نو آوری محصوالتی که قرار 
است در نمایشگاه ارائه دهید چیست؟ 
توضیحی راجع به محصوالت بفرمایید. 
محصوالت ما بیشتر در زمینه ی مفتول 
ها و هادی های مســی است و تولید این نوع 
محصول با محدودیت هایي مواجه هستند 
و اینگونه نیســت که هر چیزی قابل تغییر 
باشد یا بتوانند تغییراتی درآن ایجاد کنند. در 
نتیجه هرگونه محصولی که توانستیم تولید 
کنیم، ســعی کرده ایم که با کیفیت تولید 
کنیم. یعني کیفیت و قیمت مناسب را رعایت 
کرده و همه محصوالت را با کیفیت خوب و 

قیمت مناسب به بازار عرضه کرده ایم. 

احمد عروجی مدیر عامل  شرکت گیل راد شمال مطرح کرد

شرکت گیل راد پیشگام در تولید مفتول ها و هادی های مسی با کیفیت 
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نور  کیــان  شــرکت 
پارسیان تولید کننده انواع 
چراغ و المپ LED حدود 
30 سال است که در زمینه 
واردات و تولید مشــغول به فعالیت بوده و 
انواع محصوالت و چــراغ ها و المپ هاي 
کم مصرف ال اي دي را تولید و با کیفیت و 
قیمت و خدمات مناسب به بازار ارائه کرده 
است. در این زمینه بaا مهندس محمد رضا 
عرب مدیر فروش شرکت کیان نور پارسیان 
گفت وگویي انجام داده ایم که در ادامه مي 

خوانید:
 خودتان را برای مخاطبان نشــریه 
اقتصاد و نمایشگاه معرفی کنید؟ و بفرمایید 
شرکت شما در چه زمینه ای فعالیت دارد و 

چه کاال و خدماتی را ارائه می دهد؟ 
محمد رضا عرب مدیر فروش شرکت کیان نور 
پارسیان هستم. شرکت ما تولید کننده انواع چراغ 

و المپ LED است 
 در مــورد کاالهایتــان و تاریخچه 

شرکتتان بفرمایید؟
تاریخچه شرکت با واردات شروع شده و  قبال 
واردات انجام میشــد یعني حدود 30 سال است 
که فعالیت داریم.  امــا به تدریج تولید محصول 
در دســتور کار قرار گرفت و  امروز شاهد تولید 
داخل در این شرکت هستیم و تولید محصوالت 
در ســه دهه اخیر به تدریج در دستور کار قرار 
گرفته اســت. از  تولیدات شرکت ما  می توان به 
المپ هــای LED، پروژکتور های LED، پنل 
های ســقفی رو کار و تو کار و ریسه های نوری، 
 LED چسب برق، انواع براکت ها و مهتابی های

اشاره کرد. 
محصوالت شــما چه ویژگی هــای ممتاز و 
متفاوتی با نمونه های رقیب و مشابه در بازار دارد؟

 در ایــن صنعت و بازار رقیب زیاد اســت و با 
همه مقایسه نشــده ایم ولی آن چند  شرکتي 
که مقایسه شده ایم از لحاظ کیفیت و مجموعه 
خدمات پس از فروش و گارانتی فکر میکنم یک 
سطح باال تر هستیم و توانسته ایم نظر مشتري را 

از نظر کیفیت، خدمات و قیمت جلب کنیم. 
ویژگی های محصوالت شما چیست؟

از ویژگی های محصوالتمــان می توان به نور 
زیاد، طول عمر باال، کیفیت بــاال، مواد اولیه کار 

شده درجه یک، اشاره کرد.  در زمینه ی خدمات 
رســانی  نیز خیلی جلوتر از بقیه هستیم  و ارائه 
خدمات موجب ایجاد اعتماد و رضایت در مشتري 
مي شــود و کیفیت باالي محصول را ثابت مي 

کند. 
 در شرکت شما چه برنامه هایی برای 
افزایش اشــتغالزایی انجام شده و درحال 
حاضر چه تعداد نیرو با شــما همکاری می 

کنند؟
با احتســاب نیروهای کارخانه حدود 2۵0نفر 
پرســنل در حال کار هســتندو بــراي افزایش 
تولید، اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم و ارائه 
محصول با کیفیت برنامه ریزي مي کنند و از این 
طریق کاالهای جدید به ســبد کاالها اضافه مي 

شود و زمینه ساز اشتغال بیشتر در بازار است.  
 مشکالت و دغدغه های شما  چیست 
و چه برنامه هایی برای حل آن پیشنهاد می 

کنید؟
رقبایی که تبلیغات اشــتباه  دارند و به دروغ 
تبلیغ می کنند. مصرف کننده  را به اشتباه مي 
اندازند، اینها جزو دغدغه هاي صنعت ماســت 
و باعث شــده که بازار تخریب شود و محصول با 
کیفیت و با قیمت مناســب سهم متناسب خود 
را نداشــته باشــد.  تبلیغاتی که االن  به صورت 
گســترده انجام می شــود. مثل: تعویض المپ 
سوخته با المپ نو مناسب نیست زیرا اصل پول 
المپ نو را حتی بیشتر از مبلغی که همه شرکت 
ها به فروش می رســانند از مصرف کننده می 
گیرد  و المپ خراب هم آن ها می گیرند و این 
گونه تصور مي شود که به صرف مصرف کننده 
است.  این نوع تبلیغات گول زننده است و کساني 

که تبلیغات ندارند را تحت شعاع قرار می دهد. 
 یعنی فضا را برای شــما تنگ کرده 

است؟
بله، اســم آن المپ و محصول سر زبان افتاده 
است. آن خدماتی که می دهند با آن چیزی که 
واقعا اعالم می شود؛ هم خوانی ندارد. این موضوع 
باعث جلب توجه در بازار شده و محصوالت دیگر 
جلب توجه ندارند و این موضوع و تبلیغات غیر 
واقعي و غیر منطقي عمال به زیان سایر شرکت 

ها بوده است. 
 شما واردات دارید ؟

 بله. واردات قطعات داریم و بخشي از محصول 

و مواد اولیه و قطعات وارداتي است. ا ما مشکلی با 
واردات نداریم و جز مشکالت محسوب نمی شود 

و همه چیز قانونی وارد می شود. 
چه برنامه های توســعه ای در شرکت 
دارید؟ گفتید که قرار  است خط تولید راه 
اندازی شود که به جز این در مورد نو آوری 

ها چه برنامه اي دارید؟
در سال آینده، چند محصول جدید داریم؛که 
تست هایش در حال انجام شدن است و به بازار 

عرضه مي شود. 
چند تا محصول جدید که انواع پنل ها و چراغ 
LED است. کل صنف ما همین است که با مدل 
های جدیدتر و کارهای طراحی تمام  می شود، 
که انشاهلل در ســال آینده 1400بتوانیم اضافه 

کنیم.
 تا حاال در چند نمایشگاه شرکت کرده 

اید؟
سه دوره، ولی پشت سر هم شرکت نکرده ایم.

 چه برنامه ای برای این نمایشــگاه 
دارید؟ به نظر شما نمایشگاه چه کمکی براي 

شرکت هایی مثل است؟
گفت وگو با متخصصــان و مالقات با نماینده 
ها در شهرستان ها،  گرفتن نماینده در شهرها و 
استان هایی که نماینده نداریم. در این نمایشگاه 
انجــام مي شــود. همچنین نفوذ در بــازار یک 
سری شهرها و شهرستان ها که نماینده فروش 
نداریم و کاالی ما آنجــا نمی رود، برای اینکه در 
بازار نفوذ کنیم و محصول به آن شــهرها برود و 
بازاریابي بهتري داشته باشیم. در مجموع شرکت 
در نمایشگاه شــناخت بهتري از بازار و صنعت و 

محصوالت ارائه مي دهد.  

محمد رضا عرب مدیر فروش شرکت کیان نور پارسیان اعالم کرد 

شرکت کیان نور پارسیان انواع چراغ و المپ هاي جدید LED را
 به بازار عرضه کرده است

رعایت کامل پروتکل های بهداشتی  در بیستمین منایشگاه بین املللی
 صنعت برق و شانزدهمین منایشگاه صنعت  آب به روایت تصویر 

گزارش تصویری
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تولید کننده انواع سیم و کابل

وزیر نیرو با اشــاره به بهره برداری از آبرسانی 
به یکصد روستا در چهار استان البرز، همدان، 
زنجان و کردستان در روز سه شنبه گفت: با این 
تعداد، مجموع روستاهایی که در دولت تدبیر و 
امید از نعمت شبکه آب سالم و پایدار برخوردار 
شــدند به 12 هزار و 437 روســتا با جمعیتی 

بیش از 8 میلیون و 400 هزار نفر رسید.
 به گــزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو 
)پــاون(، »رضــا اردکانیان« بعــد از ظهر روز 
سه شــنبه در آئین افتتاح پروژه های آبرسانی 
روستایی چهار اســتان کردستان، زنجان، البرز 
و همدان که در قالب هفته سی و ششم پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایــران به صــورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد، در جمــع خبرنگاران 
افــزود: روز حــدود 63 هزار نفر روســتایی از 
نعمت دسترســی به شــبکه آب پایدار و سالم 

برخوردار شدند.
 وی ادامه داد: برنامه آبرســانی به روســتاها 
تا روزهای آخر فعالیت دولــت دوازدهم ادامه 
خواهد داشت و جمعیت بهره مند روستایی ما 
که به شبکه آب سالم و پایدار متصل می شوند 
در این دولت بــه ۹ میلیــون و 300 هزار نفر 

افزایش خواهد یافت.
 وی گفت: جمــع پروژه هایی کــه در قالب 
پویــش #هرهفته_الف_ب_ایــران تا به روز 
بهره برداری شــدند به 1۹۹ پروژه در سال ۹۹ 
رسید و مابقی پروژه ها هم طبق برنامه تا پایان 

سال به مدار بهره برداری خواهند آمد.
 وی از هموطنان درخواســت کرد در مصرف 
صحیح و مناسب منابع زیستی، آب و انرژی و 
به ویژه در این روزها، مصرف گاز خانگی وزارت 
نیرو را یاری رسانند و گفت: هر چقدر همراهی 
در مصرف گاز خانگی بهتر و مناسب تر صورت 
گیرد، شــرایط مهیاتری برای برق رسانی وجود 

خواهد داشت.
 وزیر نیرو افزود: بنا به گزارش ها مصرف گاز 
خانگی نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 

افزایــش دارد و ایــن قابــل مدیریت اســت. 
همانطور که مردم در تابســتان در موضوع برق 
همراهی کردند،  اکنون هم در موضوع مصرف 
گاز  با کم کردن یکــی دو درجه دمای محیط 
مســکونی، ســایر هموطنان خود را بویژه در 
مناطق حساس از جمله مناطق شمالی کشور 

کمک خواهند کرد .
 وی گفــت: گازرســانی به شــمال کشــور 
مشــکالت فنــی خــود را دارد و با ســختی 
بیشــتری روبه رو اســت و هر نوع اختالل در 
گازرسانی به نیروگاه ها تاثیر در تامین سوخت 
جایگزین و بعضــا خاموشــی های پراکنده را 
دارد و شــرکت های توانیر و بــرق منطقه ای و 
توزیع برق در صدد هســتند مشکالت موضعی 
 ایــن چنینــی را در کوتاهترین زمــان ممکن

 رفع کنند.
 وی درباره علت وقوع خاموشی های پراکنده 
گفــت: اطالعات دقیــق در ایــن خصوص را 
ارائه خواهد  ســخنگوی صنعت برق بالفاصله 
کرد، عمدتا بحث سوخت رســانی به نیروگاه ها 
اســت. جلســات منظمی تقریبا هــر روز بین 
همکاران وزارت نیرو و نفت برای این مشــکل 
برای حل مشکل برقرار است که امید است به 
لحاظ همکاری دستگاه های مسوول و همراهی 

مردم این مشکل توسعه پیدا نکند.
 اردکانیــان گفــت: در پویش#هرهفتــه_

توقف ناپذیری  پویــش  الف_ب_ایران هم که 
اســت، طبق برنامــه طرح های ما در ســطح 
کشور تحت هر شرایطی به مرحله بهره برداری 

می رسد.
 وزیر نیرو همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
اظهارات منتسب به خود در حاشیه کمیسیون 
کشــاورزی مجلس درباره علت بخشی از عدم 
توسعه نیروگاهی کشــور به دلیل کنوانسیون 
پاریس گفــت: اگر چنین مطلبــی از قول من 
نقل شده حتما در انتقال آن دقت الزم صورت 
نگرفته و من چنین مطلبی را نگفته و نخواهم 

گفت، آنچه که گفتم این اســت که طرح های 
توسعه نیروگاهی به هیچ وجه نه تنها با کندی 
مواجه نشده که طبق آمار، ظرفیت نصب شده 
نیروگاهــی در دولت حاضر به طور متوســط 
نسبت به دوره های قبل از آن افزایش هم دارد. 
وی افزود: نکته ای که گفتم این اســت که ما 
دســتاورد دیگری هم عالوه بر این داشتیم که 
بایــد آن را هم حفظ و تکرار کنیــم و آن این 
است که با مدیریت اوج بار در تابستان مانع از 
این شــویم که صرفا برای عبور از پیک مصرف 
بار که هر ســال به نسبت ســال های قبل ۵.2 
درصد افزایش می یافت بــا مدیریت اوج بار به 
کمک مصرف کنندگان و عرضه انرژی بیشــتر 
در سایر ساعت های شبانه روز و روزها، هفته ها 
و ماه های سال از سرمایه گذاری قابل مالحظه 
برای این اوج بار رو به افزایش جلوگیری کنیم. 
وی گفت: دو ســال متوالی است این افزایش 
فقط یــک درصد بوده اســت. این بــه معنای 
نــه تنها توقــف و کنــدی اجــرای طرح های 
نیروگاهی نیســت، بلکه آنچه نصب شــده و تا 

پایان دولت نصب خواهد شــد بالغ بر 20 هزار 
مگاوات در طول هشت ســال است که نسبت 
به متوســط دوره هــای قبل که کمتــر از دو 
 هزار مگاوات اســت افزایــش قابل مالحظه ای 

هم دارد.
وزیر نیرو همچنین در ســوالی در خصوص 
افزایــش قابــل مالحظــه مصرف بــرق برای 
استخراج رمزارزها گفت: استفاده از انرژی برق 
که با یارانه قایل مالحظه ای تولید می شــود ، 
برای اســتخراج رمزارزها تابــع مصوبه هیات 
وزیران اســت ، کســانی که قصد ایــن کار را 
دارند باید از وزارت صمت مجوز گرفته باشــند 
و تعرفه های خاص وزارت نیرو و شرکت توانیر 

را عمل کنند که در حد برق صادراتی است. 
وی گفت: مواردی وجــود دارد که اکنون با 
مجوز اقدام به ایــن کار می کنند و حدود 300 
مگاوات مصرف این بخش است . اوج بار ما در 
این روزها 38 هزار مگاوات اســت. کسانی هم 
غیر مجــاز این کار را انجــام می دهند این کار 
غیر قانونی اســت و همانند هر کار غیر قانونی 

دیگر دستگاه های مسوول موظف به برخورد با 
این ها هســتند،  مواردی هم اگر از این حیث 
وجود داشته باشــد و گزارش داده شود مطابق 
با ضوابط شــرکت توانیر بــه گزارش دهندگان 
گزارش می دهد که جلوگیری از کار خالف باید 

با پاداش مواجه شود.
وی همچنین با اشــاره بــه برنامــه بازدید 
تصفیه خانــه  ســاخت  مختلــف  مراحــل  از 
فاضالب غرب تهران برای آماده شــدن جهت 
بهره بــرداری، از وارد مدار بهره برداری شــدن 
این تصفیه خانه که دومین پروژه بزرگ تصفیه 
فاضالب کشور با سرمایه گذاري بیش از 4۵00 

میلیارد تومان است تا پایان امسال خبر داد.
وی گفــت: ایــن تصفیه خانــه جمعیت دو 
میلیــون و 100 هزار نفر دیگر را زیر پوشــش 
قرار مي دهد کــه عمدتا در مناطق غرب تهران 
شــامل شــهرداري 2، ۵، ۹، 10، 11 ، 18 و 
بخشــي از مناطــق 21 و 22 تهران( ســاکن 

هستند.
وي ادامــه داد: پــروژه فوق العــاده بزرگ و 
دومیــن پــروژه تصفیــه فاضالب در کشــور 
اســت. از پروژه هاي بزرگي است که با بیش از 
4۵00 میلیارد تومان ســرمایه گذاري به مدار 
بهره بــرداري مي آیــد و قادر اســت در زمینه 
مسائل زیست محیطي نقش مفیدي ایفا کرده 
و کمک بزرگي به شــرایط آب هاي زیرزمیني 

تهران کند.
اردکانیــان گفــت: ۵0 میلیــون متر مکعب 
پســاب خروجي این تصفیه خانــه در اختیار 
کشــاورزي قرار مي گیرد و بالفاصله ۵0 حلقه 
چاه  مسدود خواهد شــد؛ چاه هایي که آب آنها 
در زمان حاضــر به مصرف بخش کشــاورزي 
در مناطق مختلــف تهران مي رســد، طبیعتا 
موجب شــرایط نامتعادلي در ســفره هاي آب 
زیرزمیني مي شود و  بهره برداري تصفیه خانه 
 مزبــور از ایــن حیث هــم کار ارزشــمندي 

است.

وزیر نیرو در جمع خبرنگاران:

 هماهنگی مستمر وزارت نیرو و نفت برای تامین سوخت نیروگاه های کشور



شماره 365 - دی 101399

13
99

اه 
ی  م

م د
سو

ته 
 هف

 - 
36

ه 5
مار

- ش
ید 

جد
ره 

 دو
م-

ده
یاز

ال 
    س

ی       
ملل

ن ال
ه بی

نام
ته 

هف
 4

44
80

84
ن 0

تلف

38
B 

لن
سا

ز-
رو

 اف
کتا

ی ی
نای

وش
ع ر

نای
ص

41
ن 

سال
ل-

متا
ل 

کاب
ت 

رک
ش

38
ن 

سال
ا-

صب
مر 

پلی
یا 

یم
ک

38
ن 

سال
د-

شه
ل م

کاب
 و 

یم
 س

یع
صنا

ت 
رک

ش
38

ن 
سال

ه-
الت

ک
38

ن 
سال

 -
و(

نک
)لی

ور
ک ن

ونی
تر

لک
ز ا

بر
ال

س
فار

یج 
 خل

لن
سا

ن-
کی

ی ت
دس

مهن
ت 

رک
ش

6 
لن

سا
ب-

آوا

 13
97

ن 
آبا

 14
ی 

1 ال
1

نیرو ت 
زار

و
انه

سام
الر

 پا
ت

رک
ش

ی
وم

عم
ط 

واب
ی ر

ار
مک

ا ه
ب

 13
99

ی 
2 د

ی 6
2 ال

3
ی:

جر
م

ت 
جار

ر ت
کا

راه
ت 

رک
ش

شا
کو

ت 
ری

دی
م

ده:
کنن

زار
رگ

ب

لی
مل

ن ال
 بی

گاه
ش

مای
ن ن

می
ست

بی

وم
ه د

مار
ش

ان
ایر

رق 
ت ب

صنع
ی 

ملل
 ال

ین
ه ب

گا
ش

مای
ن ن

می
ده

نز
شا

w
w
w
.n
am

ay
es
hg

ah
ha
.ir



11شماره 365 - دی 1399 گزارش تصویری

بیستمین منایشگاه بین املللی صنعت برق و آب ایران
به روایت تصویر

38B صنایع روشنایی یکتا افروز-سالن

شرکت مهندسی تکین-سالن خلیج فارس

آواب-سالن 6 کالته-سالن 38 البرز الکترونیک نور)لینکو(- سالن 38

کیمیا پلیمر صبا-سالن 38

شرکت کابل متال-سالن 41

شرکت صنایع سیم و کابل مشهد-سالن 38



شماره 365 - دی 121399

وزیر نیرو از تدوین و نهایی شــدن سند 
تفاهم اجالس چهارم کمیســیون مشترک 
همکاری هــای اقتصــادی ایــران و عراق 
خبــر داد و گفت: در همه ســرفصل هایی 
که هیئت عالی رتبه عراقی از دســتگاه ها، 
ســازمان های دولتی و بخــش خصوصی با 
همتایان خود در جمهوری اســالمی ایران 
مورد بحث داشتند، چارچوب های مناسبی 

تدوین شد.
»رضا اردکانیان« امروز - چهارشــنبه - 
در مراســم اختتامیه کمیســیون مشترک 
همکاری هــای اقتصــادی ایــران و عراق 
در ســالن جلســات وزارت نیرو، بــا ابراز 
خرسندی از حضور هیئت عراقی در تهران 
برای برگــزاری این اجــالس و قدردانی از 
وزیر تجــارت عراق و رئیــس طرف عراقی 
کمیســیون اظهار داشــت: خوشــبختانه 
دیدار های بسیار ســودمندی در چارچوب 
منافع دو کشور در روز گذشته برگزار شد. 
کمیته های فنــی در بخش هــای مختلف 
تجارت، خدمات فنی و مهندســی، مسائل 
مختلف مورد عالقه دو کشور در بخش های 
دولتــی و خصوصی تمامی روز گذشــته و 
امروز با هــم همکاری نزدیکی داشــتند و 
ســند تفاهم اجالس چهــارم اکنون آماده 

امضا است.
 توافق تهــران و بغداد بر اعالم یک 

ماهه در خصوص صادرات و واردات
وی خاطرنشــان کرد: در این ســند به 
مســائل مختلفی که مورد عالقه دو کشور 
است اشاره شــده و ترتیب های الزم مورد 
توافق قرار گرفته اســت. یکی از مســائل 
عمده بــرای تولیدکننــدگان و تجار در دو 
ســوی مرز این بوده که نسبت به صادرات 
کاالی خود اگر احیانــا مقرراتی وجود دارد 
که موجب محدودیت و ممنوعیت بویژه در 
محصوالت فصلی می شود در زمان مناسب 
اطالع پیدا کرده و به گونه ای نباشد که در 
نقطه مــرزی متوجه برخــی ضوابط جدید 

شوند.
اردکانیان گفت: خوشبختانه تفاهمی که 
صورت گرفت حاکی از توافق طرفین برای 
اعالم قبلی یک ماهــه در زمینه واردات و 

صادرات است.
تشــکیل کمیته هــای تخصصی به 

زودی
وی بــا بیان اینکه کمیته هــای بازرگانی 
و صنعت مشــترک دو طرف و کمیته مالی 
مطالبات شرکت های پیمانکاری ایران برای 
پیگیری مسائل خود به زودی تشکیل جلسه 
می دهند، افــزود: همکاری های آبی بین دو 
کشــور در کمیته مربوطه و با دعوتی که از 
وزیر منابع آب عراق به عمل آمده به زودی 

در جلسه ای مطرح خواهد شد.
وی اظهار داشــت: پیشــنهادی مبنی بر 
ســرمایه گذاری  مشترک  صندوق  تشکیل 
برای پشــتیبانی از بخش های خصوصی دو 
کشور مورد حمایت واقع شد که امیدواریم 

مسیر خود را طی کند.
کریدور  ایجــاد  خصوص  در  توافق 
حمل و نقل دریایــی و افزایش حضور 

هواپیما های عراقی در آسمان ایران
 اردکانیــان افــزود: در خصــوص ایجاد 
کریدور حمل و نقل دریایی که پیشــنهاد 
جمهوری اسالمی ایران است و در خصوص 
افزایــش حضــور هواپیما هــای عراقی در 
آسمان ایران که درخواســت طرف عراقی 
اســت توافق های مناسبی برای بررسی این 

درخواست ها صورت گرفت.
علوم  دانشگاه  از  شــاخه ای  ایجاد 

پزشکی تهران در عراق
وی ادامه داد: در زمینه فناوری اطالعات 
و همچنین مسائل مربوط به همکاری های 
علمی بویژه در شاخه پزشــکی توافق های 
خوبی صورت گرفــت کــه از جمله آن ها 
تاسیس شــعبه ای از دانشگاه علوم پزشکی 

تهران در عراق است.
اظهــار داشــت: در همــه  اردکانیــان 

ســرفصل هایی که هیئت عالی رتبه عراقی 
از دستگاه ها و سازمان های مختلف دولتی 
و بخــش خصوصی بــا همتایــان خود در 
جمهوری اسالمی ایران مورد بحث داشتند 

نیز چارچوب های مناسبی تدوین شد.
وی افزود: امیدواریم کمیته پیگیری این 
تصمیمات که باید سه ماهه جلسات خود را 
در تهران و بغداد برگزار کند، هر چه زودتر 
تدارک نحوه پیگیــری اجرای تصمیمات را 

داشته باشند.
وزیر نیرو از ســفرای دو کشور در تهران 
و بغداد از حیث حمایت ها و پشــتیبانی ها 
پیشــبرد  ایــن اجالس،  در شــکل گیری 
جلسات آن و نیز پیگیری هایی که متعاقب 
تصمیمات امروز اجالس مورد نیاز اســت، 

قدردانی کرد.
وی همچنیــن بــا تقدیــر از از دبیران 
کمیســیون مشــترک اقتصادی در وزارت 
تجارت عــراق و وزارت نیــروی جمهوری 
اسالمی ایران و امور بین الملل دو وزارتخانه 
که با همکاری نزدیک بــرای نهایی کردن 
این ســند ســاعت هایی زیــادی را صرف 
کردند، گفت: باالخره بعد از 6 ســال موفق 

شدیم این اجالس را تشکیل دهیم.
در  اجالس چهــارم  تنظیم ســند 

عراق  و  ایران  منافع  تامین  راســتای 
است

“عال احمد الجبــوری” وزیر تجارت عراق 
در ادامه جلســه امضای ســند چهارمین 
اجــالس کمیســیون مشــترک اقتصادی 
توســعه همکاری های ایران و عراق اظهار 
کرد: این اجــالس دو روزه با حضور هیئت 
بلند پایه ای از عراق و همکاران ایرانی برای 
رفع موانع و مشــکالت موجود با موفقیت 
برگزار شــد. وی اضافه کــرد: هیئت بلند 
پایه عراقــی نظرات کارشناســی خوبی در 
زمینه تجــارت و اقتصاد بــرای حل موانع 
موجود با کشور ایران ارائه دادند که از این 

پیشنهادات نیز استفاده کردیم.
رئیــس عراقــی کمیســیون مشــترک 
اقتصــادی دو کشــور با بیان اینکه ســند 
چهارمین اجالس کمیســیون مشترک در 
راستای تامین منافع ایران و عراق تنظیم و 
امضا شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم 
دو کشور با امضای این سند در جهت حل 
و برطرف کردن مشــکالت موجــود قدم 

بردارند.
به گفته وی، شــیوع بیمــاری کرونا در 
کشور عراق یکی از مسائلی است که اقتصاد 

این کشور را درگیر مشکالت کرده است.

در مراسم اختتامیه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عراق صورت گرفت

سند تفاهم نامه همکاری های مشترک ایران و عراق امضا شد
با حضورسرپرست شرکت آب منطقه ای 
تهران و معاون آموزش متوســطه اداره کل 
آموزش و پرورش شهر تهران مراسم امضا و 
تبادل تفاهم نامه همکاری گسترش سواد آبی 
با اجرای طرح داناب و آموزش های آبی ذیل 
کتاب انسان و محیط زیست در شهر تهران 

برگزار شد.
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت 
نیرو)پاون(، “یوســف رضاپور« سرپرســت 
شرکت در این مراسم عنوان کرد: کشورمان 

ایران جزء معدود کشورهایی است که تمامی جمعیت شهری ســاکن در آن به آب آشامیدنی سالم  و پایدار 
دسترسی دارند؛ اما به دلیل تغییراقلیم، افزایش شهرنشینی و توســعه صنعت تامین آب در صورت افزایش 
جمعیت در آینده با دشواری هایی روبرو خواهد شــد، لذا فرهنگ سازی استفاده بهینه از آب یکی از وظایف 
متولیان منابع آبی بوده  تا چالش های پیش رو کمتر شــود که الزمه آن برنامه ریزی های طوالنی مدت می 
باشد. وی با بیان اینکه ۹0 درصد از منابع آبی کشور صرف بخش کشــاورزی، 8 درصد شرب و بهداشت و 2 
درصد در بخش صنعت استفاده می شود، تصریح کرد: میزان مصرف آب شــرب در استان تهران 42 درصد 

بوده  که با توجه به این میزان مصرف و افزایش جمعیت نیازمند تامین آب بیشتری تا افق 1410 خواهیم بود.
رضا پور میزان سرانه آب شرب هر شهروند در کشورهایی که مقدار بارندگی آن ها سه برابر ایران است 170 
لیتر در شبانه روز برای هر شهروند دانست و افزود: این میزان برای هر شهروند  تهرانی 348 لیتر در شبانه روز 

برآورد شده  که بر این اساس دو برابر مصرف جهانی است  که نشان از رعایت نکردن الگوی مصرف دارد.
سرپرست شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه مصارف کشاورزی  و صنعت می تواند از طریق پساب 
نیز تامین گردد، ادامه داد: جایگزینی پساب به جای آب شرب  در موارد یاد شده می تواند به عنوان یک برنامه 
ریزی دراز مدت مورد توجه مدیران آبی قرار گیرد. وی ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت و همراهی کلیه آحاد 
مردم جامعه  در صیانت از منابع آبی و اســتفاده صحیح  اضافه کرد: هرچقدر اطالع رســانی، فرهنگ سازی 
و افزایش آگاهی  بیشــتر باشد این  هدف زودتر محقق خواهد شــد. وی در ادامه سخنان خود طرح داناب و 
همچنین انتشار کتاب انسان و محیط زیست  را در راستای افزایش گسترش سواد آبی دانش آموزان بسیار موثر 
و چشمگیر دانست و گفت:  نهادی مانند آموزش و پرورش که با دانش آموزان به عنوان نسل جوان و تاثیر گذار 
آینده سروکار دارند می توانند با آموزش های الزم در این خصوص به فرهنگ سازی بهینه استفاده از منابع آبی 

کمک نموده؛ چرا که آن ها نیز در خانواده اثر گذار خواهند بود.
رضاپور در پایان خاطر نشان کرد: در کنار آموزش دانش آموزان موضوع آموزش همگانی نیز بسیار بایستی 
مورد توجه واقع شود و سازمان های مردم نهاد نیز با همکاری و فرهنگ سازی می توانند متولیان و مدیران در 

کالن شهر تهران را در جهت  تامین منابع آب پایدار در افق های بلند مدت یاری گر باشند.
در ادامه این مراسم معاون  آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران نیزعنوان کرد: تمامی 
ارگان های کشور برای اینکه به اهداف کوتاه و بلندمدت  خود برسند اولین بستری  که به آن نیاز دارند، آموزش 
و پرورش است و بسیار خرسندیم که این پتانســیل در معلمان عزیز و دانش آموزان  وجود دارد که بتواند در 

مسائل مهم جامعه صاحب نظر بوده و نقش راهبری داشته باشند.
وی با بیان اینکه در موضوع گسترش  سواد آبی باید آموزش را از پیش دبستانی آغاز نماییم، افزود: این دانش 
آموزان می توانند به افزایش آگاهی های خانواده کمک نموده  و می توان در آینده امید داشت که بهره وری 

بیشتری از این  نعمت  الهی که در اختیار ما قرار گرفته است داشته باشیم.
دری با تاکید بر اینکه معلمان می توانند رهبری افزایش ســواد آبی را در کشــور عهده دار گردند، اظهار 

امیدواری کرد: صیانت و حفاظت از منابع با  مشارکت تمامی خانواده ها و شهروندان محقق شود.

در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب؛

تفاهم نامه همکاری گسترش »سواد آبی” در شهر 
تهران امضا شد
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زاده«  متولــی  “محمدحســن 
مدیرعامــل توانیــر گفت: ســومین 
شبکه های  سراســری  اصالح  برنامه 
برق، پنجشــنبه هفته جاری  توزیع 
- 2۵ دی - در ســطح شــرکت های 

توزیع سراسر کشور آغاز می شود.
متولی زاده با اشــاره به اینکه این 
برنامــه سراســری با هــدف اصالح 
معایــب و رفع مشــکالت موجود در 
شبکه های توزیع کشــور طرح ریزی 
شــده اســت و اقدام های پیشگیرانه 
بــرای افزایش پایداری شــبکه ها در 
هنگام بــروز بحران هــای طبیعی و 
پیک بار را شــامل می شــود، اظهار 
کرد: در دور سوم این مانور سراسری، 
تداوم تعدیــل روشــنایی ها، اصالح 
انشــعاب ها به عنوان محور اصلی در 

دستور کار خواهد بود.
اینکه  بیــان  با  توانیر  مدیرعامــل 
روز پنجشــنبه عالوه بر تداوم برنامه 
تعدیل روشــنایی معابر، نســبت به 
اصالح انشــعاب ها و رمــزر ارز ها نیز 
اقــدام خواهد شــد، تصریــح کرد: 
جمع آوری و مبارزه با انشــعاب های 
محور های  مهمتریــن  از  غیرمجــاز 
سومین مانوراصالح شبکه های توزیع 
برق به شــمار می رود که در این دور 
با درخواســت مشترکان، جمع آوری 
با شــدت  انشــعاب های غیرمجــاز 

بیشتری پیگیری خواهد شد.
متولــی زاده بــا بیان ایــن که در 
می توانند  مشترکان  خصوص  همین 
از طریق ســامانه تلفنــی 121 و یا 
توانیر به نشــانی  اینترنتــی  صفحه 
https://www.tavanir.org.

ir/samaat مراکــز و یا افرادی را 
که به صورت غیرمجــاز از برق برای 

اســتخراج رمز یا هر فعالیت دیگری 
اســتفاده می کنند، معرفــی نمایند، 
گفــت: هموطنــان بایــد بدانند که 
استفاده غیرمجاز از برق احتمال بروز 
خاموشــی و حتی نوسان در شبکه و 
به دنبال آن احتمال بروز آســیب به 
وســایل برقی در منــازل را افزایش 

می دهد.
مدیرعامل توانیــر افزود: هموطنان 
در صورت معرفی مراکــز یا افرادی 
که از برق به صــورت غیرمجاز برای 
اســتخراج رمز ارز استفاده می کنند، 
تا ســقف 20 میلیون تومان پاداش 

خواهند گرفت.
متولــی زاده در خصــوص برنامه 
اصالح روشــنایی معابر با اشــاره به 
اینکــه نزدیک به یک هــزار مگاوات 
مصرف روشــنایی معابر در کشــور 
اســت، از رونمایــی طــرح »کنترل 
هوشمند روشنایی معابر« در جریان 
این مانور خبر داد و گفت: این طرح 
بر پایه تشــخیص تردد بنا شده و با 
نصــب روی پایه های روشــنایی، در 

صورت عــدم تردد، روشــنایی را به 
حداقل کاهش و بالفاصله با تشخیص 
تردد، روشــنایی را به حد استاندارد 

افزایش می دهد.
وی یادآور شــد: این طــرح که به 
پایلــوت در شــرکت توزیع  صورت 
نیروی بــرق جنوب کرمــان به کار 
گرفته شده، قرار است در جریان این 
مانــور به صورت رســمی رونمایی و 
برای استفاده گسترده از آن در سطح 

سایر شهر ها نیز بکار گرفته شود.
بکارگیری  از  متولی زاده همچنین 
ســاعت نجومی در روشــنایی معابر 
نیز خبر داد و افزود: با نصب تایمر یا 
ســاعت های نجومی می توان، سطوح 
مختلف روشــنایی را برحسب نیاز یا 

برحسب تاریکی هوا تنظیم کرد.
پایــان  در  توانیــر  مدیرعامــل 
خاطرنشــان کرد: در حــال حاضر تا 
300 مگاوات از مصرف برق روشنایی 
معابر کاسته شده است و فعالیت ها تا 
رسیدن به نقطه هدف ۵00 مگاوات 

ادامه خواهد یافت.

استقبال گسرتده بازدیدکنندگان از توزیع نرشیه اقتصاد و منایشگاه در 
بیستمین منایشگاه بین املللی صنعت برق و شانزدهمین منایشگاه صنعت آب 

به روایت تصویر 

گزارش تصویری
“محمدحسن متولی زاده« مدیرعامل توانیر گفت:

اجرای دور سوم اصالح
 شبکه های توزیع سراسر کشور
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امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و خانه معدن ایران
با حضور مدیران دو مجموعه  
در تاالر اصفهان شرکت سهامی 
المللی  بیــن  های  نمایشــگاه 
ج.ا.ایران تفاهــم نامه همکاری 

منعقد شد
به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل 
شرکت سهامی نمایشگاه ها ، این تفاهم نامه با 
حضور دکتر حسن زمانی مشــاور وزیر ، رئیس 
هیــأت مدیره و مدیر عامل شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه ها و محمدرضا بهرامن رئیس هیأت 
مدیــره خانه معدن ایــران و همراهی جمعی از 

مدیران دو مجموعه فوق امضا شد.
در ابتدای این جلسه محمدرضا بهرامن ضمن 
قدردانی از همکاری شرکت سهامی نمایشگاه ها 
گفت : امروز را به فال نیک می گیریم و با هدف 
هوشمندانه ، توسعه معدنی کشور را با امضا این 

تفاهم نامه پیش می بریم.
وی افــزود : بخش معدن به عنوان پیشــران 
اقتصاد کشــور است و قســمت عمده تولیدات 
معدنی کشــور متعلق به اعضــای خانه معدن 
می باشد که امیدوارم در ســایه این تفاهم نامه 
در آینده نزدیک با برگزاری نمایشــگاه های با 

کیفیت خروجی مناسبی داشته باشیم.
بهرامن در بخــش دیگــری از صحبت های 

خود با اشــاره به کمیته هــای تخصصی که در 
خانه معدن فعال هســتند اظهارکــرد :امروز با 
امضای این تفاهم نامه کمیته نمایشــگاه ها را 
عملیاتی و راه انــدازی خواهیم کرد و در جهت 
هم افزایی و همکاری بیشتر و همچنین با هدف 
ارتقای ســطح ارتباطی بین خانه معدن ایران و 
نمایشــگاه های بین المللی تعامل خوبی شکل 

خواهد گرفت.
همچنین در ادامه این نشســت دکتر زمانی با 
تشکر از حضور و تعامل هیأت مدیره خانه معدن 

ایران گفت : خوشــحالیم امروز بــا گروه بزرگ 
خانه معدن تفاهمی امضا می کنیم که انشــاهلل 
خیر و برکت آن عاید کشــور خواهد شــد و در 
تمام مســیر درکنار خانه معدن برای پیشرفت 

امور معدن و صنعت خواهیم ماند.
وی افزود : اگر به صنعت موثر و بزرگ معدن 
توجه ویژه ای شــود می تــوان با اســتفاده از 
ظرفیت باال و بهره برداری صحیح از امور معادن 
ارزش افزوده ای بیشــتراز در آمــد نفتی برای 

کشور کسب کرد.

 زمانی در بخش دیگــر از صحبت های خود 
اظهار کرد : امیــدوارم با این تفاهم نامه ظرفیت 
های گروه بزرگ معدن بدرستی شناسانده شود 
و با تقویــت بحث صادرات تولیــدات معدنی  و 
همچنین بــا تغییراتی که در حال انجام اســت 
در سال 1400 شــاهد رشد و رونق امور معدنی 

کشور باشیم.
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشــگاه ها 
در پایــان خاطر نشــان کرد : برای پیشــرفت 
امور معدن بــا امضای این تفاهــم نامه مجددا 
حمایت و آمادگی شــرکت ســهامی نمایشگاه 
های بین المللــی ج.ا.ایران را بــرای همکاری 
 بیشــتر بــا صنایــع مختلــف کشــور اعــالم

 می کنیم.
الزم به ذکر است همکاری دو جانبه در زمینه 
برگزاری و مشارکت در رویدادهای نمایشگاهی 
در حوزه معدن و صنایــع معدنی داخل و خارج 
از کشــور ، همکاری در زمینه های پژوهشی و 
تحقیقاتــی و تبادل اطالعات مرتبط با توســعه 
همکاری های نمایشــگاهی ، ارائه خدمات برای 
نفوذ در بازارهای هدف و توســعه فعالیت های 
داخلی با هدف ایجاد اشــتغال و ارزش افزوده و 
توسعه صنایع معدنی کشــور به مدت ۵ سال از 

بندهای قید شده در تفاهم نامه می باشد.

 حســن زمانی مشاور وزیر، 
رئیــس هیأت مدیــره و مدیر 
عامل شرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللــی ج.ا.ایران به 
همراه جهانگیــر حبیبی عضو 
هیــأت مدیــره و سرپرســت 
معاونت توســعه منابع شرکت 
در خصــوص اکســپو 2020 
رییس  دکترنوبخت  بــا  دوبی 
برنامه و بودجه دیدار  سازمان 

و گفت و گو کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت ســهامی نمایشگاه ها، در این 
جلسه دکتر زمانی گزارشی از چگونگی برگزاری اکسپو 2020 دوبی و روند پیشرفت 

امور پاویون جمهوری اسالمی ایران را ارائه و به استحضار دکتر نوبخت رساند.
دکتر زمانی با یــادآوری مصوبه هیأت وزیــران پیرامون  اکســپو 2020 دوبی و 
اهمیت این رویداد جهانی که برای اولین بار در خاورمیانه برگزار خواهد شد و لزوم 

حضور پرقدرت ایران در این عرصه جهانی را خاطر نشان کرد.
 در ادامه دکتر نوبخت ضمن حمایت از برپایی با شــکوه پاویون جمهوری اسالمی 
ایران از همکاری  وتعامل همه جانبه  دســتگاه های اجرایی کشــوراز ستاد اکسپو 

2020 دوبی تاکید نمود.
در این جلســه دکتر نوبخت نســبت به پرداخت اعتبارتخصیص داده شده برای 
اکسپو2020 دوبی در بودجه سال 13۹۹ کشور و اجرای سیاست های نمایشگاهی 

شرکت دستورات الزم را صادرنمودند .  

 با برگزاری بیســت و پنجمین 
نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، 
پاالیش و پتروشیمی  و همچنین 
ایران  نمایشــگاه  چهاردهمیــن 
پالســت در بهمن ماه سال جاری 

موافقت گردید
به گــزارش روابــط عمومی و 
الملل شــرکت سهامی  بین  امور 
نمایشــگاه ها، پیــرو مذاکرات و 
هماهنگــی های بعمــل آمده در 
خصوص برگزاری نمایشگاه نفت و نمایشگاه ایران پالست ، بدین وسیله به اطالع متخصصین 
این دو نمایشگاه و عالقه مندان صنعت نمایشگاهی می رساند با توجه به بهبود وضعیت کرونا 

و موافقت وزارت محترم نفت برگزاری دو نمایشگاه مذکور در سالجاری قطعی می باشد .
شایان ذکر است تاریخ برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه نفت،گاز، پاالیش و پتروشیمی 
از 3 الی 6 بهمن ماه و همچنین چهاردهمین نمایشــگاه ایران پالســت از 1۹ الی 22 بهمن 

سالجاری تعیین شده است.

مالقات دکتر زمانی با دکتر نوبخت معاون 
رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

به دستور وزیر نفت دو نمایشگاه
 نفت و ایران پالست امسال برگزار می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به ظرفیت و 
پتانسیل موجود آب و برق در کشور گفت: نمایشگاه های صنعت آب و 

برق، ویترین فناوری های این صنعت است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو )پاون(، »هاشم امینی” 
در حاشــیه بازدید از بیستمین نمایشــگاه بین المللی صنعت برق و 
شانزدهمین نمایشــگاه آب و تاسیســات آب و فاضالب اظهار کرد: 
امسال به رغم وجود محدودیت های ناشی از بیماری کرونا، خوشبختانه 
برگزاری نمایشــگاه با حفظ پروتکل های بهداشــتی، اتفاق خوبی در 
حوزه وزارت نیرو، شــاخه های مرتبط با این صنعت، تولید کننده ها و 

پیمانکاران صنعت آب و برق در کشور است.
وی با اشــاره به تجربه خود در بازدید و ارزیابی از نمایشــگاه های 
مختلف این صنعت، اضافه کرد: حضــور صنعتگران و تولیدکنندگان 
در یک بازه زمانی دو ســال یکبار در یک مکان خاص برای به  نمایش 

گذاشتن محصوالت و خدمات خود می تواند بستر الزم را برای عرضه 
و مقایســه با سایر شــرکت ها را فراهم کند و زمینه ساز بهره مندی از 
تجربیات شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه 
داد: در این نمایشــگاه ها مدیران، معاونان و مشاوران هم با یافته های 
جدید صنعت آب و برق آشنا می شــوند و هم به جهت وجود ارتباط 
زنجیره تولید کنندگان و خریداران که باهم پیدا می کنند، می توانند 
تحقیقات و پیشرفت های این صنعت را مشاهده و از آنها استفاده کنند.

وی خاطرنشان  کرد: معتقدم این نمایشگاه ها به عنوان یک ویترین 
می تواند بخشــی از فناوری ها و اقدامات موثر در صنعت آب و برق را 
به شــرکت های دیگر انتقال دهد و برگزاری معتــدد این اتفاق خوب 
می تواند باعث به وجود آوردن یک رقابت ســالم در جهت پیشرفت و 
توسعه این صنعت باشــد. به گفته امینی برگزاری نمایشگاه های این 
چنینی در توسعه، ارتقا، پویایی و غنا بخشیدن به حوزه صنعت آب و 

برق تاثیر بسیاری داشته و همچنین مکانی برای مدیران و کارشناسان 
این صنعت است تا بتوانند از این ظرفیت استفاده الزم را ببرند.

مدیرعامل آبفــای اصفهان در خصوص قانــون حمایت از تولیدات 
داخلی گفت: این قانون اخیرا به عنوان یکی از  قوانین باالدســتی در 
داخل کشور به سمت عملیاتی شدن حرکت می کند. در همین راستا 
سامانه ای تعریف شده تا در خرید مصالح آب و فاضالب استفاده  شود. 
بیش از ۹0 درصد نیاز برق صنعت در داخل کشور تولید می شود ولی 
بخشــی از امکانات به خصوص در حوزه های تله متــری و تله کنتور و 

بخشی از تجهیزات تصفیه خانه ها تولید خارج است.
وی افزود: این نمایشگاه فرصتی برای شرکت های دانش بنیان است 
که بتوانند کاالها و خدمات نوآور خود را که برای اولین بار ارائه می شود 
به نمایش بگذارند و نسبت به تولید بخشــی از این ها تالش مضاعف 

کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

نمایشگاه های صنعت آب و برق، ویترین فناوری های این صنعت است
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