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حضور گسترده شرکت های داخلی
 در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

نشست های خبری و کارگاه های آموزشی از رمز ارز تا محاسبه قبض در حاشیه نمایشگاه صنعت برق برگزار خواهد شد
بیس��ت و یکمین نمایش��گاه بین المللی صنعت 
برق ایران در سال 1400 که با حضور 284 شرکت 
داخلی و خارجی ازهفتم تا دهم آبان  ماه سال جاری 
برگزار می شود، روز جمعه 7 آبان با حضور مسووالن 
وزارت نی��رو، س��ندیکاها و تش��کل ه��ای صنف��ی 
صنعت برق کشور، متخصصان، نخبگان، مهندسان 
وکارشناس��ان فع��ال در صنعت ب��رق، و همچنین 
تعدادی از مس��ووالن سیاس��ی و اقتصادی کشور و 
مدیران شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز 

به کار کرد. 
در نمایش��گاه امس��ال که بعد از دو سال شرایط 
خاص شیوع ویروس کرونا، به خاطر واکسیناسیون 
فعاالن صنعتی و بازدیدکنندگان، اکنون با ش��رایط 
بهتری برگزار می شود و در عین حال رعایت دقیق 
مالحظات و پروتکل های بهداشتی با نظارت برگزار 
کنن��دگان همراه خواهد بود. براین اس��اس،  حضور 
شرکت های بزرگ و صاحب نام صنعت برق کشور، 
امسال به خوبی مشهود است و شرکت های صاحب 
ن��ام و دارای برندهای تج��اری برتر کش��ور در 11 
سالن و فضای باز نمایش��گاهی، آخرین دستاوردها 
و محصوالت وخدمات خ��ود را در معرض ارزیابی و 

بازدید متخصصان قرار داده اند. 
به گفت��ه مس��ووالن برگ��زاری این نمایش��گاه، 
استقبال ش��رکت ها و متخصصان برای شرکت در 
این نمایشگاه قابل توجه بوده و سالن های مختلف 
نمایشگاه، ش��اهد حضور شرکت های مختلف فعال 
در این صنعت و صنایع و خدمات مرتبط با آن است. 
همچنین مس��ووالن برگزاری نمایش��گاه با رعایت 
دقیق پروتکل های بهداشتی، مالحظات و موضوعات 
مرتب��ط ب��ا س��المت بازدی��د کنندگان و ش��رکت 

کنندگان و همچنین متخصص��ان بازدید کننده از 
نمایشگاه را در نظر گرفته اند. 

 نشست های خبری و کارگاه های آموزشی 
از رمز ارز تا محاسبه قبض

علی اکب��ر کاظمی مدیرکل دفت��ر روابط عمومی 
و اطالع رس��انی وزارت نیرو با اعالم اینکه نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق ایران هفت��م تا دهم آبان  ماه 
سال جاری برگزار می ش��ود، از حضور 284 شرکت 
داخل��ی و خارج��ی در بخش ه��ای تخصص��ی این 

نمایشگاه خبر داده است.
وی با اش��اره به اهمیت برگزاری این نمایش��گاه 
و  بخش های جانبی آن در راس��تای افزایش دانش، 
اطالع رسانی و س��واد مرتبط با مباحث صنعت برق 
و انرژی، اظهار کرد: امسال نیز طبق روال سال  های 
گذشته، اطالع رس��انی ش��فاف و آموزش به عنوان 
یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه در دستور کار 

قرار گرفته و در این راس��تا، هفت نشست خبری با 
حضور خبرن��گاران و چهار کارگاه آموزش��ی کاربرد 
فناوری های نوظهور با محوریت موضوعاتی از جمله 
ضوابط، مقررات، نحوه محاسبه قبوض برق، اهمیت 
و ضرورت توسعه نیروگاه های تجدید پذیر در ایران، 
رمز ارز و تأثیر آن در شبکه توزیع برق، سبد تامین 

سوخت در نیروگاه های کشور برگزار می شود.
مدیرکل دفت��ر رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی 
وزارت نیرو با تش��ریح نحوه برگزاری این نمایشگاه 
خاطرنش��ان ک��رد: بیس��ت و یکمی��ن نمایش��گاه 
بین الملل��ی صنع��ت ب��رق ایران ه��م ب��ا توجه به 
استمرار شرایط ویژه جهانی ناشی از شیوع بیماری 
کووید 19 و تحریم برگزار می ش��ود که در نوع خود 
موقعیت خاصی را رقم زده اس��ت؛ البته امس��ال با 
سرعت گرفتن واکسیناسیون عمومی انتظار می رود 
کارشناسان و متخصصان این عرصه حضور پر رنگی 

در این نمایشگاه داشته باشند.
وی اضافه کرد: این نمایشگاه، امسال در 11 سالن 
برگزار شده  و شرکت های فعال در زمینه های مرتبط 
با صنعت ب��رق در بخش های تولی��د، توزیع و فوق 
توزیع، توان خود را در معرض داوری متخصصان امر 
قرار خواهند داد. کاظمی اظهار امیدواری کرد، فراهم 
کردن زمینه ارائه فناوری های روز آمد و تبادل افکار 
و تجربیات، باعث رش��د هرچه بیشتر فعاالن بخش 
خصوصی، خدمت باکیفیت  به مردم و دس��تیابی به 

اهداف کالن توسعه ای کشور باشد.
بیس��ت و یکمین نمایش��گاه بین المللی صنعت 
برق ایران با حضور جمعی از ش��رکت های داخلي و 
خارجي هفتم تا دهم آبان ماه امسال در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برپا مي شود. در این 
نمایشگاه  که از س��اعت 9 تا 17 هر روز دایر خواهد 
بود، نماینده کشورهایی از قبیل چین، ایتالیا، ترکیه، 

کانادا، آلمان، فرانسه و ژاپن حضور دارند.
در مراسم افتتاح این نمایشگاه، عالوه بر مسووالن 
عالی رتبه وزارت نیرو، مدیران سازمان های مختلف 
مرتبط با صنعت برق، فعاالن صنعت برق، سندیکاها 
و تش��کل های صنفی صنعت ب��رق، فعاالن صنعت 
نمایشگاهی، مس��ووالن و مدیران شرکت نمایشگاه 
ه��ای بین الملل��ی ته��ران و تعدادی از مس��ووالن 
سیاس��ی و اقتصادی وصنعتی کشور از سازمان ها و 

نهادهای مختلف حضور خواهند داشت. 
برخی مدیران و متخصصان صنعت برق کش��ور، 
ابراز امی��دواری کرده ان��د که با این روی��داد بزرگ 
در صنعت برق، موضوعات و مس��ائل برق کشور در 
دس��تور کار قرار گرفته و معضالت و مش��کالت آن 

مورد توجه قرار گیرد. 

 انرژی مهمترین سرمایه نوین بشری و استفاده 
بهینه و پایدار از این نعمت الهی مستلزم شناخت 
کامـل منابع انرژی، بهـره بـرداری بهینه و حفظ 
آن برای نسـل های آینده می باشـد. بکارگیری 
ظرفیـت های جدید ایجـاد شـده از منابع انرژی 
های تجدید شونده، سیستم های نوین مدیریتی، 
فناوری هـای پیشـرفته و بهبود بهـره وری می 
توانند به شکوفایی اقتصادی کشور کمک نمایند.

 این امـر مسـتلزم همـکاری و تعامـل فراگیر 
در توسـعه و بکارگیـری دانش و فنـاوری ها می 
باشـد. درهمین راسـتا برگزاری نمایشـگاه های 
بیـن المللـی و تخصصی جهـت توسـعه و رونق 
بنگاه هـای اقتصادی و نیـز تبادل فنـاوری یک 
فعالیت پر اهمیت تلقی می شـود زیـرا با برپایی 
چنین نمایشـگاه هایی در یک دوره زمانی کوتاه 
و فشـرده شـرکت ها امکان معرفـی محصوالت 
و خدمـات خـود را خواهنـد داشـت و زمینـه 
جهـت مذاکـره رو در رو و همچنیـن انتخـاب 
شـرکای تجـاری بومـی جهـت سـرمایه گذاری 
 مشـترک و توسـعه همـکاری مشـترک فراهـم 

گردد
. به همیـن منظـور نمایشـگاه صنعت بـرق به 
عنوان یـک رویداد مهم و کلیـدی مورد پذیرش 
کلیـه مخاطبان داخلـی و خارجی قـرار گرفته و 
هدف از برپایی این نمایشگاه هم اندیشی و ارائه 
ظرفیت های داخلی و خارجی جهت پاسـخگویی 
به نیازهـای آتـی و تامین انرژی بـرق مطمئن نه 
تنها برای نسـل کنونی بلکه نسل های آینده می 
باشـد. همچنین برپایـی این نمایشـگاه ظرفیت 
های جدیدی را در توسعه پژوهش های اساسی و 
نیز راهکارهای حل مسـائل و چالش های فراروی 
سـازمان ها و مراکز مرتبط در بخش انرژی ایجاد 
مـی نمایـد. برپایی ایـن نمایشـگاه زمینه سـاز 
پاسـخگویی به نیازهای توسـعه مدیریت انرژی 
در کشور و همچنین لزوم حرکت به سمت اصالح 
الگوی مصـرف و اسـتفاده از فناوری هـای نوین 
تولید انرژی و کاهش مصرف انرژی از طریق بهره 
وری، بهینه سـازی و صرفه جویـی را فراهم می 

نماید
.  در خاتمـه اینجانب بـه نمایندگی از شـرکت 
سـهامی نمایشـگاه های بیـن المللـی جمهوری 
اسـالمی ایران از تالش هایی که برای برپایی این 
نمایشگاه صورت گرفته صمیمانه قدردانی نموده 
و از همـه صاحبـان صنایـع، واحدهـای تولیدی 
و صادراتی کـه کاال و خدمات خـود را عرضه می 
نمایند، سپاسـگزاری نموده و توفیق ایشان را از 

درگاه خداوند متعال خواهانم.

پیام جناب آقای دکتر حسن زمانی،رئیس محترم هیأت 
مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین 
المللی جمهوری اسالمی ایران به مناسبت برگزاری 

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

هم اندیشی جهت پاسخگویی به نیازهای 
كشور در نمایشگاه صنعت برق

شرکت س��یمکو با بیش از 5 دهه فعالیت در کشور 
یکی از با کیفیت ترین برندهای سازنده سیم و کابل در 
کشور است. شرکت س��یمکو با بیش از نیم قرن سابقه 
و 300 نفر پرسنل و ظرفیت تولید اسمي 87500 تن، 
 ISIRI« انواع س��یم و کابل را طبق استانداردهاي ملي
 IEC«،« BS«،«« و استانداردهاي بین المللي مانند «

JIS«،« VDE » و ... تولید مي نماید.
ش��رکت س��یمکو قادر به تولید انواع کابلهاي قدرت 
فشارضعیف، متوس��ط، قوي و فوق فشار قوي تا سطح 
ولتاژ kV 400، و س��طح مقطع 2500 میلی مترمربع، 
انواع کابلهاي خود نگهدار فشار ضعیف و متوسط، انواع 
کابل هاي کنترل و سیگنال، انواع سیم و کابل افشان، 
انواع کابل هاي مخابراتي و انواع کابل هاي کواکسیال و 

کابل هاي خاص مي باشد.
به مناسبت برگزاری رویداد بین المللی صنعت برق، 
اقتصاد نمایشگاه با عنایت اله دبیریان مدیرعامل سیمکو 

گفت و گویی انجام داده که می خوانید:

لطفا خودتان را معرفی کرده و سوابق اجرایی 
و مدیریتی تان را شرح دهید؟ 

من عنایت اله دبیریان هس��تم که با 45 سال سابقه 
کار در این شرکت در ابتدا بعنوان مهندس برق کارخانه 
مشغول فعالیت ش��دم و در س��ال 1361 سمت مدیر 
کارخانه و از س��ال 1395 س��مت مدیرعامل ش��رکت 

سیمکو را بعهده  داشتم.
 لطفـا تاریخچه تاسـیس و فعالیت شـرکت 
را برای مخاطبان نشـریه شـرح دهید؟چه کاال و 

خدماتی ارائه می دهد؟ 
 شرکت سیمکو در سال 1347 با تولید انواع سیم و 
کابل فشار ضعیف در تهران شروع به کار نمود. در سال 
1354 به منظور توسعه و اس��تفاده از تکنولوژي مدرن 
به رش��ت منتق��ل و در زمیني به مس��احت 150000 
متر مربع، نسبت به احداث س��الن هاي تولید، اداري و 
آزمایشگاهي با مساحت تقریبي 40000 متر مربع اقدام 
و با ظرفیت اس��مي اولیه 15000 ت��ن، به مرحله بهره 
برداري رسید. هم اکنون شرکت سیمکو با بیش از نیم 
قرن سابقه و 300 نفر پرس��نل و ظرفیت تولید اسمي 
87500 تن، انواع س��یم و کابل را طبق استانداردهاي 
مل��ي »ISIRI » و اس��تانداردهاي بی��ن المللي مانند 
»IEC«،« BS«،« JIS«،« VDE » و ... تولی��د م��ي 

نماید.
ش��رکت س��یمکو قادر به تولید انواع کابلهاي قدرت 

فشارضعیف، متوس��ط، قوي و فوق فشار قوي تا سطح 
ولتاژ kV 400، و س��طح مقطع 2500 میلی مترمربع، 
انواع کابلهاي خود نگهدار فشار ضعیف و متوسط، انواع 
کابل هاي کنترل و سیگنال، انواع سیم و کابل افشان، 
انواع کابل هاي مخابراتي و انواع کابل هاي کواکسیال و 

کابل هاي خاص مي باشد.
این شرکت جهت رضایت مش��تریان خود اقدام 
به نصب و راه اندازي پیش��رفته ترین ماشین آالت 
گرانول س��ازي نموده اس��ت و در این راس��تا مي 
تواند انواع گرانول ه��اي PVC با ویژگي هاي کم 
دود، دورکننده شعله، مقاوم در برابر مواد شیمیایي 
و مقاوم در برابر جون��دگان را تولید نماید. در حال 
حاضر بالغ ب��ر 30000 نوع انواع س��یم و کابل در 
سیمکو تولید مي ش��ود که در شهرک ها، مجتمع 
هاي صنعتي، مس��کوني، نیروگاه ها، کارخانجات، 
صنایع نفت و گاز، ش��رکت هاي برق منطقه اي و 
توزیع، مجتمع هاي پتروشیمي، مجتمع هاي عظیم 
فوالد، نیروگاه هاي آبي، گازي و س��یکل ترکیبي، 

صنایع سیمان و... مورد مصرف قرار میگیرد
 در نمایشـگاه امسـال چه برنامه هایی برای 

گسترش فعالیت خود دارید؟ 
نمایش��گاه صنعت برق همیش��ه براي ما از اهمیت 
خاصي برخوردار بوده اس��ت و سعي بر این بوده در این 
نمایشگاه با مش��تریان قدیمي و همیشگي خود دیدار 

رو در رو داش��ته باش��یم و نقطه نظرات انها را در مورد 
محصوالت یا پروژه هاي آتي جویا باشیم و کارشناسان 
و متخصصین صنعت برق که با س��یمکو اشنا نیستند 
با ارائه محصوالت و اطالعات الزم ب��ا انها ارتباط برقرار 
نماییم. س��یمکو همیش��ه با حضور باالترین مقام هاي 
مدیریتي خود این نمایش��گاه را برگزار مي کند و سعي 
دارد جوابگوي تمام درخواس��ت ها و سئواالت مراجعه 

کنندگان خود باشد.
 محصوالت شـما چـه ویژگی هـای منحصر 
بفردی دارد و در عرصـه تولید و صادرات تاکنون 

چه دستاوردهایی داشته اید؟
 س��یمکو با بیش از نیم قرن تجربه و داشتن کادري 
متخصص و مجرب  در ای��ران به عنوان باکیفیت ترین 
برند س��یم و کابل شناخته مي ش��ود و این شرکت در 
لیست تامین کنندگان تمام صنایع مرتبط اعم از شرکت 
هاي برق یا صنایع نفت و گاز و پتروش��یمي و غیره در 
سراسر ایران قرار دارد. این شرکت توانسته است صنعت 
برق ایران را از وابس��تگي به واردات س��یم و کابل هاي 
خاص با س��طح ولتاژ باال نجات ده��د و در حال حاضر 
کلیه محصوالت این صنع��ت و نیز آزمون هاي مختلف 
محصوالت مرتبط در سیمکو قابل انجام است . در حال 
حاضر محصوالت سیمکو در کشورهاي عراق – سوریه - 
افغانستان –کشورهاي حاشیه خلیج فارس – قزاقستان 

و ... صادر مي شود.

»گروه تولیدي بازرگاني ساتراپ ثقفي« در زمینه تولید 
و عرضه لوله های مسی و سایر مصنوعات مس، کاتد مس 
و مفتول مسی و شمش آلومینیوم و مفتول آلومینیوم و 

انواع هادی ها و کابل مس و آلومینیوم فعالیت دارد. 
این شرکت در ش��هر صنعتی البرز قزوین با مساحت 
سی هزار متر مربع  و س��وله  و اداری حدود شانزده هزار 
متر مربع فعالی��ت دارد  و با مطالعه  طرح مناس��ب در 
صنعت تولید سیم و کابل مس و آلومینیوم  پا  به عرصه 
تولید با هدف حضور در بازار داخل و بازار صادراتی داشته 
و ش��عار خود را کیفیت برتر-قیمت مناسب تر و شرایط 
مطلوب تر جهت ایجاد مراودات تجاري اعالم کرده است.

این شرکت در نمایشگاه امسال صنعت برق به دنبال 
عرضه مفتول مس و مفتول آلومینیوم، هادی های مسی 
و آلومینیومی و عرضه بهترین برندهای سیم و کابل مسي 
و آلومینیومي فشار ضعیف و فشار متوسط و فشار قوي و 
معرفی برند انحصاری خودمان  saghafi cable است و 
تالش دارد تا به ایجاد بسترهاي جدید و رونق بخشیدن 
هرچه بهترو بیشتر به فضاي کس��ب و کار در این حوزه 
بپردازد. به مناسبت برگزاری رویداد بین المللی صنعت 
برق با حس��ین ثقفي مدیرعامل گروه تولیدي بازرگاني 
ساتراپ ثقفي گفت و گویی انجام داده ایم که می خوانید:

 لطفا خودتان را معرفی کرده، سوابق اجرایی و 
مدیریتی تان را شرح دهید؟

حسین ثقفي مدیرعامل گروه تولیدي بازرگاني ساتراپ 
ثقفي هستم و سال هاست که در زمینه تولید محصوالت 
مرتبط با صنعت ب��رق فعالیت دارم . محص��والت ما در 
زمینه تولید و عرضه لوله های مس��ی و سایر مصنوعات 
مس، کاتد مس و مفتول مس��ی و ش��مش آلومینیوم و 
مفتول آلومینیوم و انواع هادی ها و کابل مس و آلومینیوم 

است.
 لطفا تاریخچه تأسـیس و فعالیت شـرکت را 
برای مخاطبان نشـریه شـرح دهید؟  چـه کاال و 

خدماتی ارائه می دهد؟ 
آغاز فعالیت به اواخر دهه شصت شمسی برمی گردد 
و تا به امروز بیش از سه  دهه از فعالیت این مجموعه می 
گذرد، کس��ب و کار این مجموعه ی خانوادگی، در کنار 
اقوام با برند کاالی مس برادران ثقفی و با عرضه لوله های 
مسی و سایر مصنوعات مس آغاز شد  و با توسعه بازار  و 
اضافه شدن دیگر اقوام، با اضافه کردن  محصوالت جدید  
از جمله کاتد مس و مفتول مسی و شمش آلومینیوم و 
مفتول آلومینیوم و انواع هادی ها و کابل مس و آلومینیوم 
به س��بد محصوالت این مجموعه اثر گذاری بهتری در 
فضای مرتبط با این حوزه انجام دادی��م و ارتباط و نفوذ 

بیشتری با بازار و مشتریان داشتیم.
  محصوالت شـرکت شـما چه ویژگـی های 
منحصر به فردی دارد؟ و در عرصه تولید و صادرات 

تاکنون چه دستاوردهایی داشته اید؟ 
تقریبا سعي شده تا سه موضوع حائز اهمیت از نظر بازار 
و مشتریان را در خدمت رساني توسط مجموعه خودمان 
لحاظ کنیم که عبارتند از: کیفیت برتر-قیمت مناسب تر 
و ش��رایط مطلوب تر جهت ایجاد مراودات تجاري؛ که با 
توکل  به خداوند متعال و رعایت این سه  اصل توانستیم 

متفاوت درکسب و کار خود با دیگران  ظاهر شویم 
در خصوص تولید محصوالت در این بازه زماني حدودا 
سی ساله، با مطالعه  بازار و استفاده از پناسیل و ظرفیت 
خالی واحدهای تولیدی و همکاران محترم، تولید بدون 
کارخانه را آغاز و محصوالت حاص��ل از این فرایند را در 
بازار عرض��ه نمودیم و در روزهای پایانی س��ال 1399 با 
توکل به خداوند بزرگ، با خرید کارخانه در شهر صنعتی 
البرز قزوین با مس��احت س��ی هزار متر مربع  و سوله  و 
اداری حدود ش��انزده هزار متر مرب��ع  و با مطالعه  طرح 
مناسب در صنعت تولید س��یم و کابل مس و آلومینیوم  
پا  به عرصه تولی��د با هدف بازار داخل و ب��ازار صادراتی 

گذاشتیم. 
 در نمایشـگاه امسـال چه برنامه هایی برای 
گسترش فعالیت و معرفی محصوالت خود دارید؟  

عرضه مفتول مس و مفتول آلومینیوم، هادی 
های مسی و آلومینیومی و عرضه بهترین برندهای 
سیم و کابل مس��ي و آلومینیومي فشار ضعیف و 

فشار متوسط و فشار قوي و معرفی برند انحصاری 
خودم��ان  saghafi cable امی��دوار ب��ه ایجاد 
بس��ترهاي جدید و رونق بخشیدن هرچه بهترو 
بیشتر به فضاي کسب و کار در این حوزه هستیم .

در نهای��ت خداون��د بلندمرتب��ه را از صمی��م قل��ب 
شکرگذاریم که به لطف خودش همیشه سفره کسب و 
کار گروه تولیدی بازرگاني ساتراپ ثقفی را گسترده تر و 
موجبات کسب درآمد حالل براي عزیزان شاغل در این 

مجموعه را فراهم آورده است. 
خدایا ب��ه داده و نداده و گرفته ات ش��کر چرا که  در 
داده ات : نعم��ت،  در نداده ات : حکمت،  و در گرفته ات 

حکمت بوده است

عنایت اله دبیریان مدیرعامل »شرکت سیمکو« مطرح کرد

نجات صنعت برق ایران از وابستگي به واردات سیم و کابل هاي خاص

حسین ثقفي مدیرعامل »گروه تولیدي بازرگاني ساتراپ ثقفي«

کیفیت برتر، قیمت مناسب تر و شرایط مطلوب  با »گروه تولیدي بازرگاني ساتراپ ثقفي«
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ش��رکت تولی�دی س��ی�م و کاب�ل 
آمل در س��ال 75 به ثبت رس��یده و 
اولین خط تولیدی آن در س��ال 78 
در ش��هرک صنعتی امامزاده عبداهلل 
شهرس��تان آمل آغاز ب��ه فعالیت در 

عرصه صنعت کشور نموده است.
ش��رکت س��یم و کابل آمل پس از 
راه اندازی کامل خطوط تولید سیم 
و کابل برق به منظور تکمیل س��بد 
کاالی خود و رضایتمندی مشتریان 
، وارد عرصه تولید انواع سیم ، کابل 
های مخابراتی و همچنین کابل های 
کواکس��یال گردی��د و به ح��ول قوه 
الهی توانس��ت گام بلندی در جهت 
ارائه تولیدی با کیفی��ت در فاز دوم 

محصوالت خود بردارد.
این ش��رکت توانسته اس��ت کلیه 
گواهینامه های ارائه ش��ده توس��ط 
اداره اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی 
ای��ران و اس��تاندارد ه��ای منطب��ق 
ب��ا اروپ��ا CE و همچنی��ن ISO را 
دریاف��ت نمای��د و در ح��ال حاضر 
بعنوان آزمایش��گاه همکار این اداره 

در حال فعالیت می باشد.
س��ی�م و کاب�ل آم�ل با تالش بی 
وقفه کلیه مدیران و پرس��نل اکنون 
تنوعی بالغ بر 140 نوع محصول در 
زمینه س��یم ، کابل برق ، کواکسیال 
و مخابرات��ی دارد و در حال حاضر با 
نزدیک به س��ه دهه تجربه و به کار 
گیری نی��روی کار ج��وان و آزموده 
افتخار دارد یکی از پیش��گامان این 
صنعت از لحاظ کیفیت و تنوع بسته 
بندی باش��د  .در حاش��یه نمایشگاه 
بی��ن الملل��ی صنع��ت برق ب��ا امیر 
محمد کرمانش��اهی پور مدیر عامل 
ش��رکت س��یم و کابل آم��ل درباره 
برنامه و چشم انداز این شرکت گفت 

و گویی انجام داده ایم:

 ضمـن معرفی خود، سـوابق 
اجرایی و مدیریتی تان را شـرح 

دهید؟
من امیر محمد کرمانش��اهی پور، 
متول��د مه��ر م��اه س��ال 1367 در 
تهران هس��تم. تحصیالت مقدماتی 
خود را در شهرس��تان آمل به پایان 
رسانیده و در س��ال 1391 با مدرک 
کارشناسی الکترونیک PLC کنترل 
ف��ارغ التحصی��ل ش��دم. تلفیق علم 
مدیری��ت نوی��ن با تج��ارب صنعتی 
گذش��ته ، هم��واره از اولوی��ت های 
مدیریت��ی بنده ب��وده و اس��تفاده از 
نیروهای بوم��ی ، متخصص و علمی 
در مباحث منابع انس��انی برای بنده 
به عنوان یک اصل مهم مد نظر می 

باشد.
مدارج و س��وابق علم��ی و اجرایی 
که در طی این مدت کس��ب کرده و 

گذرانده ام شامل موارد زیر است:
علم��ی  انجم��ن  کل  دبی��ر   
دانشجویی دانش��گاه علمی کاربردی 

فذا ) از سال 1391 الی 1394( 
   عضو فعال باشگاه کیفیت ایران 

) سال 1395( 
  دریاف��ت عنوان چه��ره ماندگار 
کیفی��ت ای��ران از مرک��ز پژوه��ش 
و آم��وزش مدیری��ت ایران ) س��ال 

 )1395
  مدیر تولید شرکت سیم و کابل 

آمل ) از سال 1385 الی 1388( 
 مدی��ر کارخانه ش��رکت س��یم 
و کاب��ل آم��ل ) از س��ال 1388 الی 
1393( -  ) از سال 1393تا کنون (

 لطفـا تاریخچـه تأسـیس و 
فعالیت شرکت را برای مخاطبان 
نشـریه شـرح دهید؟  چه کاال و 

خدماتی ارائه می دهد؟
شرکت س��یم و کابل آمل در سال 

1376 با پشتوانه 40 سال بازرگانی 
در همی��ن حوزه ش��روع ب��ه تولید 
انواع س��یم و کابل ب��رق ، مخابراتی 
و کواکس��یال نموده و در سال های 
اخیر در مس��یر توس��عه حجم تولید 
و س��بد کاالیی خودبه ج��ز افزایش 
س��بد س��یم و کابل در صنعت برق 
، تولیدات جدید خ��ود را روانه بازار 

خواهد کرد. 
شـما  شـرکت  محصـوالت   
چـه ویژگـی هـای منحصـر به 
عرصـه  در  و  دارد؟  فـردی 
تولیـد و صـادرات تاکنـون چه 

دستاوردهایی داشته اید؟
اس��تفاده از بهتری��ن م��واد اولیه 
موجود در کش��ور و ثبات در مباحث 
کیفی و تامین نظر مستمر مشتریان 
همیش��گی حقوق  رعای��ت  جه��ت 
مصرف کنندگان از مهمترین ویژگی 

های شرکت سیم و کابل آمل است.
در نمایشـگاه امسـال چـه   
برنامـه هایـی بـرای گسـترش 

فعالیت خود دارید؟ 
 م��ا در این نمایش��گاه ب��ا اهدافی 
چون گس��ترش س��بد کاال و توسعه 
زیرس��اخت های افزای��ش تولید در 
سال جاری و توسعه بازاریابی داخلی 

و خارجی شرکت می نماییم.

امیر محمد کرمانشاهی پور مدیر عامل »شرکت سیم و کابل آمل«: 

کیفیت رمز موفقیت و ماندگاری »شرکت تولیدی سیم و کابل آمل«
اتابک برزگر علمداری موسس، مدیر عامل و مالک 

برطرف کردن نیاز داخلی به محصوالت روشنایی هدف اصلی 
»شرکت صنایع روشنایی یکتا افروز«

ش��رکت صنایع روش��نایی یکتا افروز با هدف برطرف کردن نیاز 
داخلی به محصوالت روش��نایی LED و ص��ادرات و ارزآوری برای 
 LED کشور در سال 1397تاسیس گردید و انواع پنل های روشنایی

را با تکنولوژی Sidelight و Backlight تولید و روانه بازار کرد. 
استقبال گس��ترده بازار داخل از این محصوالت موجب گسترش 
دامن��ه فعالیت این مجموع��ه گردید به طوری ک��ه در حال حاضر 
طراح��ی و تولید بیش از 80م��دل از محصوالت روش��نایی در این 
مجموعه انجام می ش��ود که همچنان در حال گس��ترش می باشد. 
شرکت یکتا افروز مفتخر است که اعالم کند تا به امروز بیش از 200 
فرصت شغلی مستقیم برای برادران و خواهران این مرز و بوم فراهم 
آورده اس��ت که با گس��ترش دامنه فعالیت در فازهای بعدی طرح 

توسعه، این فرصت شغلی به بیش از 500 نفر می رسد.
اقتصاد و نمایش��گاه با اتابک برزگر علمداری موسس، مدیر عامل 

و مالک شرکت یکتا افروز گفت و گویی انجام داده که می خوانید: 
 لطفا خودتان را معرفی کرده، سوابق اجرایی و مدیریتی 

تان را شرح دهید؟
اتابک برزگر علمداری هس��تم متولد 1359 موسس، مدیر عامل 
و مالک ش��رکت یکتا افروز،  در گذشته در زمینه بازرگانی و واردات 
محصوالت روش��نایی فعالیت میکردم ولی با توجه به نیاز کشور و 
همچنین پتانس��یل های موجود از حدود 3 سال پیش پا به عرصه 

تولید گذاشتم.
 لطفا تاریخچه تأسیس و فعالیت شرکت را برای مخاطبان 

نشریه شرح دهید؟  چه کاال و خدماتی ارائه می دهد؟
ش��رکت یکتا افروز در زمس��تان س��ال 1397 با تولید پنل های 
روشنایی فوق کم مصرف فعالیت خود را با 5 نفر آغاز کرد و با توجه 
به استقبال خوبی که شد با هدف گس��ترش تولید و ایجاد تنوع در 
انواع محصوالت پس از مدتی کوتاه با حدود 200 نفر پرسنل بصورت 
مستقیم و افزایش تنوع محصوالت به بیش از 80 مدل مشغول به 

تولید می باشد.
سیاست گذاری های شرکت به گونه ایست که به امید خدا  تبدیل 
به بزرگترین مجموعه تولیدی صنایع روشنایی کشور خواهیم شد، 
زیر ساخت های این پروژه رو فراهم کرده ایم و تنها مانع موجود در 
راه انتقال انرژی داشتیم که موجب تاخیر شد ولی به لطف خداوند 
این مشکل مرتفع شده و پس از پایان فصل سرما این پروژه با قدرت 

هرچه تمام تر ادامه پیدا می کند
 محصوالت شرکت شما چه ویژگی های منحصر به فردی 
دارد؟ و در عرصه تولید و صادرات تاکنون چه دستاوردهایی 

داشته اید؟
محصوالت یکتا افروز متمایز از محصوالت موجود در بازار از بدنه 
آلومینیومی تولید می شوند و همچنین کلیه محصوالت داری درایور 
جداگانه ایزوله یا محافظت ش��ده هس��تند و تا به ح��ال یکتا افروز 
محصول DOB ) بدون درایور(تولید نکرده است ویکی دیگر از مهم 
ترین ویژگی محصوالت ما نور فاقد فیلیکر یا سوس��و می باشد که 
با چشم غیر مصلح قابل رویت نیس��ت ولی به شدت برای سالمتی 

چشم مضر می باشد 
باتوجه ب��ه فرآین��د و دریافت اس��تانداردهای کش��ور عزیزمان 
ایران؛ ای��ن مجموعه موف��ق به اخذ اس��تاندارد های بی��ن المللی 
ش��ده   45001  ISO و   14001  ISO,  9001  CE، ISO
اس��ت  و توانس��تیم در حوزه مش��تری مداری خدم��ات ارزنده ای 
را به مش��تریان عزیز و وف��ا دار مجموعه ارائ��ه بدهیم و همچنین 
در س��ال 1400 ک��ه از عم��ر این مجموع��ه تولیدی پویا بیش��تر 
از 3 س��ال نم��ی گذرد موفق ش��ده ایم ب��ا کش��ورهای مختلف از 
جمل��ه ترکیه و کش��ورهایی آفریقای��ی مانند کنیا نشس��ت هایی 
 برای ص��ادرات کاال داش��ته باش��یم و ای��ن امر ب��ه زودی محقق 

میشود.
 در نمایشـگاه امسـال چه برنامه هایی برای گسـترش 

فعالیت خود دارید؟ 
طبق قول هایی که در پایان س��ال 1399 به مشتریان عزیز داده 
بودیم،  تکمیل تر شدن پنل های روشنایی و اضافه شدن برخی از 
محصوالت COB به سبد محصوالت یکتا افروز و همچنین در سال 
آینده تولید پروژکتور در دستور کار قرار گرفته و به محصوالت اضافه 
خواهد شد ضمنا با افتخار اعالم میکنیم باتوجه به مشکالت اقتصادی 
و مشکالت کرونایی این مجموعه تاکنون حتی یک نفر نیرو را تعدیل 

ننموده است.

طراحی و تولید بیش از ۸0 مدل محصوالت روشنایی در»شرکت صنایع روشنایی یکتا افروز«



5شماره 384 - آبان 1400

صدر اهلل کتی مدیر عامل و موسس »شرکت سیم و کابل برتر«

»شرکت سیم و کابل برتر«، برندی خوشنام در داخل و خارج از کشور
شرکت سیم و کابل برتر با هدف تولید انواع 
سیم و کابل، در راستای تامین بخشی از نیاز 
این صنعت تأس��یس و پس از طی بیش از 2 
دهه مراحل رشد و توس��عه، اکنون به یکی از 
ش��رکت های بزرگ و فعال در زمینه طراحی 
و تولید انواع س��یم و کابل تبدیل شده است. 
مدیری��ت و کارکن��ان این ش��رکت به منظور 
برآورده نمودن نیازها و انتظ��ارات ذی نفعان  
در جهت توس��عه پایدار و خلق ارزش متمایز 
برای مش��تریان، انج��ام به موق��ع تعهدات و 
تضمین کیفیت محص��والت تالش می کنند. 
اصل مشتری مداری و بهبود مستمر کیفیت 
و خدمات، باور قطعی و تثبیت ش��ده مدیران 
و کارکنان این شرکت می باشد. شرکت سیم 
و کابل برتر براس��اس مأموریت سازمانی و با 
نگاه به چش��م انداز متعالی خود و با توجه به 
ارزش ها، ضمن رعایت اصول و استانداردهای 
ملی و بین المللی و با بهره مندی از پرسنل با 
تجربه و متخصص، امکان تولید انواع مختلف 
س��یم و کابل، گرانول PVC، مفتول  مس را 

دارا می باشد.
اقتصاد نمایش��گاه در حاش��یه نمایش��گاه 
صنعت ب��رق، با صدر اهلل کت��ی مدیر عامل و 
تاسیس کننده شرکت سیم و کابل برتر گفت 

و گویی انجام داده است: 
 لطفا خودتان را معرفی کرده، سوابق 

اجرایی و مدیریتی تان را شرح دهید؟
بنده صدر اهلل کتی مدیر عامل و تاس��یس 
کننده ش��رکت س��یم و کابل برتر هس��تم و 
حدود 15 سال است که در این زمینه مشغول 

هستم.
 لطفا تاریخچـه تأسـیس و فعالیت 
شـرکت را برای مخاطبان نشـریه شرح 
دهید؟  چه کاال و خدماتی ارائه می دهد؟

شرکت س��یم و کابل برتر حدود 15 سال 
است که تاسیس شده و در زمینه تولید انواع 
سیم و کابل فش��ار ضعیف و متوسط فعالیت 

دارد.
 محصوالت شرکت شـما چه ویژگی 
هـای منحصـر بـه فـردی دارد؟ و در 

عرصـه تولیـد و صـادرات تاکنـون چه 
دستاوردهایی داشته اید؟

محصوالت ش��رکت س��یم و کاب��ل برتر با 
اس��تاندارد کام��ل تولید میش��وند و به دلیل 
حساسیت این محصول در ساخت آن نهایت 
دقت و کیفیت به کار برده میشود و موفق شده 
ایم که محصول را به برندی خوشنام در داخل 
کش��ور تبدیل کنیم و صادارت��ی هم به چند 

کشور همسایه داشته ایم.
 محصوالت شرکت را معرفی کنید؟

سیم افشان مس، کابل افشان مس، مفتول 
مس، زوجی و تلفنی و کواکسیال و آنتن است.

سیم افشان مس: این سیم  با توجه به میزان 
س��طح مقطع س��یم برای مص��ارف عمومی ، 
الکترونیک، تابلو س��ازی و مواردی که نیاز به 
جریان و آمپر زیادی نمی  باشد مناسب است و 
همچنین با توجه به روکش دار بودن سیم ، در 
مواردی که نی��از به اتصال بین دو نقطه بدون 

ایجاد اتصال کوتاه می باشد نیز کاربرد دارد.
سیم مفتول مس: سیم مفتول که به نام های 
سیم نصب ثابت و سیم خش��ک نیز معروف 
است، سیمی تک  رشته ای است که فلز هادی 
آن معموالً از جنس مس اس��ت و عایق به کار 
رفته در آن نی��ز آمیزه پلیم��ر PVC از نوع 
پلیمر PVC/C است. ازلحاظ خواص فیزیکی 
و مکانیکی، سیم مفتول بسیار نرم و منعطف 

است.
کابل افشان مس: از کابل های افشان سبک 
به عنوان کابل های ورودی و اتصال در وسایل 
برقی ، لوازم منزل و ماشین آالتی که دو شاخه 
آنها به طور ثابت به کابل نصب است و از کابل 
های افشان قدرت برای تامین انرژی الکتریکی 
در فضای باز ، زیر خ��اک ، درون آب ، داخل 
س��اختمان ، کان��ال های کابل کش��ی و … 

استفاده می گردد .
کابل مفتول مس: کابل برق مفتولی یا کابل 
تک سیم در واقع کابلی است که از یک هادی 
و یک الیه عایق محافظتی س��اخته می شود. 
کابل های مفتولی مجهز به عایق پی وی سی 
PVC و ی��ا پلی اتیلن XLPET هس��تند . 

مناس��ب برای تابلوهای برق و توزیع برق در 
لوله های داخل ساختمان هستند.

کابل زوجی و تلفن��ی: کابل های مخابراتی 
مس��ی داری مغزی های از جنس مسی بوده 
و  به دو نوع هوایی و زمینی تقسیم می شوند. 
با توجه به اینکه کابل های مسی هوایی بیشتر 
در معرض نور خورش��ید بارندگی قرار دارند، 
بر روی آن ها یک روکش قرار گرفته است تا 
مقاومت کابل در محیط های مختلف باال برود 
و بتواند برای سال های متوالی مورد استفاده 

قرار بگیرد.
کابل کواکس��یال و آنتن: کابل کواکسیال 
Coaxial نوعی کابل مسی است که به دلیل 
محافط فلزی و اجزایی که در ساختار آن وجود 
دارد، از تداخل سیگنال ها جلوگیری می کند. 
کابل کواکسیال که به کابل آنتن هم معروف 
است در ابتدا به عنوان کابل تلویزیون و برای 
اتصال تلویزیون به آنتن ماهواره استفاده شد و 

هم کاربرد خانگی داشت و هم تجاری.
 در نمایشـگاه امسـال چـه برنامـه 
هایی برای گسـترش فعالیـت  و معرفی 

محصوالت خود دارید؟ 
در نمایشگاه امسال تمام سعی شرکت براین 
است که محصوالت باکیفیت خود را به بازدید 
کنندگان معرفی کن��د و رقابت��ی در عرصه 
کیفیت برتر با قیمتی مناس��ب با شرکتهای 

دیگر داشته باشد.

ش��رکت س��یم کابل لیا قزوین از 
س��ال 1373 با نام زیبای لوشان که 
بر گرفته از منطقه ای س��ر سبز در 
شمال کش��ور می باشد در محلی به 
همین نام فعالی��ت خود را آغاز کرد. 
همچنین ش��رکت س��یم وکابل لیا 
قزوین باهدف تولید انواع سیم وکابل 
وگران��ول پی وی س��ی ب��ه ظرفیت 
تولید 18000 تن شده است. پس از 
مدتی بر اس��اس برنامه ریزی هیئت 
مدیره بنا به سیاس��ت ه��ای تبیین 
شده در راس��تای رشد مستمر کمی 
و کیفی و استفاده از مزایای شهرک 
های صنعتی از جمل��ه به کارگیری 
نیروی انس��انی با بهره وری باالتر و 
اطمینان و استمرار از خدمات اولیه 
و ... تفکر انتقال به شهرک کاسپین 
)مح��ل فعل��ی( ص��ورت پذیرفت. با 
توجه به نگرش مدیریت شرکت سیم 
و کابل لیا قزوین در خصوص حفظ و 
استمرار کیفیت، آزمایشگاهی مجهز 
به تکنول��وژی روز در محل کارخانه 

راه اندازی شد. 
ای��ن ش��رکت ب��ا اس��تفاده  از به 
روزتری��ن ماش��ین آالت اروپایی وبه 
کارگی��ری کارشناس��ان متخص��ص 
ومجرب وبهره گیری ازدانش روزدنیا 
انواع محص��والت  باکیفی��ت خودرا 
تولی��د ودرکش��ورتوزیع م��ی نماید. 
ازمحص��والت ای��ن ش��رکت میتوان 
ب��ه س��یم وکابل ه��ای برق، س��یم 
وکابل ه��ای خودروی��ی، کابل های 
کابل ه��ای کنترل  کانس��تانتریک، 
ساده وش��یلد، کابل های مخابراتی، 
کابل ه��ای س��اختمانی، کابل های 
کواکسیال، کابل های فرمان  وکابل 

های جوش اشاره کرد.
ب��ه مناس��بت برگ��زاری روی��داد 
ب��رق،  صنع��ت  نمایش��گاه  ب��زرگ 

اسکندرآتشک،  با  ونمایشگاه  اقتصاد 
مدیرعامل ش��رکت س��یم وکابل لیا 
قزوین گفت و گویی انجام داده است 

که می خوانید: 
 لطفا خودتان را معرفی کرده، 
سوابق اجرایی و مدیریتی تان را 

شرح دهید؟
اینجانب اسکندرآتشک، مدیرعامل 
ش��رکت س��یم وکابل لی��ا قزوین با 
سابقه بیش از س��ی سال فعالیت در 
صنعت س��یم وکابل به استحضارمی 
رساند شرکت سیم وکابل لیا قزوین 
باه��دف تولی��د ان��واع س��یم وکابل 
وگران��ول پی وی س��ی ب��ه ظرفیت 
تولی��د 18000 تن در س��ال 1373 

تاسیس گردید.
 لطفـا تاریخچـه تأسـیس و 
فعالیت شرکت را برای مخاطبان 

نشریه شرح دهید؟
ای��ن  ش��د  اش��اره  همانطورک��ه 
مجموع��ه فعالی��ت خود رواز س��ال 
1373 آغ��از و پس ازطی س��ه دهه 
وط��ی  حضورمس��تمردرصنعت  
مراح��ل رش��د وتوس��عه اکن��ون به 
یکی از ش��رکت های مط��رح وفعال 
وتولیدان��واع  طراح��ی  زمین��ه  در 
س��یم وکاب��ل تبدیل ش��ده اس��ت 
همچنین با اس��تفاده  از به روزترین 
ماش��ین آالت اروپایی وبه کارگیری 
ومج��رب  متخص��ص  کارشناس��ان 
وبهره گی��ری ازدان��ش روزدنیا انواع 
محص��والت  باکیفیت خ��ودرا تولید 

ودرکشورتوزیع می نماید.
و  کاال  چـه  شـما  شـرکت   

خدماتی ارائه می دهد؟
میتوان  ش��رکت  این  ازمحصوالت 
ب��ه س��یم وکابل ه��ای برق، س��یم 
وکابل ه��ای خودروی��ی، کابل های 
کابل ه��ای کنترل  کانس��تانتریک، 

ساده وش��یلد، کابل های مخابراتی، 
کابل ه��ای س��اختمانی، کابل های 
کواکسیال، کابل های فرمان  وکابل 

های جوش اشاره کرد.
شـما  شـرکت  محصـوالت 
چـه ویژگـی هـای منحصـر به 
عرصـه  در  و  دارد؟  فـردی 
تولیـد و صـادرات تاکنـون چه 

دستاوردهایی داشته اید؟
ه��ای  ویژگ��ی  و  ق��وت  ازنق��اط 
محصوالت س��یم وکابل لی��ا قزوین 
میتوان به کیفیت باالی محصوالت، 
بس��ته بندی تمام مکانیزه وسرعت 

خطی تولید بسیار باال اشاره کرد .
ک��ه محصوالت  مامفتخرهس��تیم 
خود را به کش��ورهای همسایه مانند 

عراق وافغانستان صادرنموده ایم.
در نمایشـگاه امسـال چـه   
برنامـه هایـی بـرای گسـترش 

فعالیت خود دارید؟ 
ایجاد فضا وبس��تری مناسب برای 
ارتباط��ی فراگیر در ش��بکه  مصرف 
گنن��دگان، معرف��ی توانمندی های 
ش��رکت در زمینه تجهیزات تولید و 
گسترش بازار در حوزه های مختلف 
از اه��داف و برنامه های ش��رکت لیا 
قزوین برای حضور در ای��ن دوره از 
برگزاری نمایشگاه صنعت برق است. 

اسکندرآتشک مدیرعامل »شرکت سیم وکابل لیا قزوین« 

تاسیس »شرکت سیم وکابل لیا قزوین« باهدف تولید انواع سیم وکابل و گرانول
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مهندس هومن همایونی نژاد مدیر عامل »شرکت شیمی پتروشیمی وستا« مطرح کرد: 

اشتغال بیش

www.Gilrod.co
info@Gilrod.co

: تولید کننده
ETPFRHCمفتول مسی                و

اندود قلع  سیم مسی 
انـواع ھادی ھای مسـی
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یاشار مهدیزاد رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل »شرکت تولیدی و صنعتی الک سیم«

توسعه و رفع نیازهای خاص صنایع کشور درخصوص تولید سیم با »شرکت الک سیم«
شرکت تولیدی و صنعتی الک سیم در راستای 
ایفای نقش��ی هر چند کوچک در رشد و شکوفایی 
صنعت کشور در دوران س��ازندگی، از بدو تاسیس 
در س��ال 1365 تاکنون، افزایش بهره وری صنعت 
ایران و قطع وابستگی صنایع داخلی به محصوالت 
خارجی در زمینه سیم الکی را هدف کار خود قرار 

داده است.
به مناس��بت برگزاری رویداد بین المللی صنعت 
برق با یاشار مهدیزاد رئیس هیأت مدیره و قائم مقام 
مدیر عامل »شرکت تولیدی و صنعتی الک سیم« 

گفت و گویی انجام داده ایم که می خوانید:
لطفـا خودتـان را معرفی کرده، سـوابق 

اجرایی و مدیریتی تان را شرح دهید؟
اینجانب یاشار مهدیزاد فارغ التحصیل کارشناسی 
ارشد مهندسی مخابرات از دانشگاه فنی وین و فارغ 
التحصیل رش��ته مدیریت DBA، از س��ال 92 در 
شرکت الک س��یم در ابتدا به عنوان مدیر بازرگانی 
و در حال حاضر به عنوان رئیس هیأت مدیره و قائم 

مقام مدیر عامل مشغول به فعالیت می باشم .
 چه کاال و خدماتی در این شرکت  ارائه می 

دهید ؟
 موسس��ین ش��رکت تولی��دی و صنعتی الک 
س��یم که از فارغ التحصیالن موفق رش��ته برق از 
دانشگاههای بنام کش��ور می باش��ند، در راستای 
خدمت به ش��کوفایی صنعت برق تصمی��م بر آن 
گرفتند تا نسبت به تولید یک از کاالهای اساسی و 

زیر ساختی صنعت برق کشور اقدام نمایند.
جهت نیل به این هدف شرکت تولیدی و صنعتی 
الک سیم در س��ال 1365  تاسیس شد. موسسین 
شرکت با هوشمندی خاصی اقدام به خرید بهترین 
ماشین آالت تولید س��یم الکی از سازندگان معتبر 
این حوزه در جهان یعنی ماش��ین های سیم نازک 
کنی از ش��رکت نیهوف) NIEHOFF(  آلمان و 
 )MAG( ماشینهای تولید س��یم الکی از شرکت
اتری��ش نمودند تا به هدف خود یعنی تولید س��یم 
الکی ) MAGNET WIRE( با بهترین کیفیت 

دست یابند.
شرکت الک س��یم از زمان تاس��یس تا کنون با 
ظرفیت اسمی فعلی سالیانه 8677 تن  همواره سعی 
نموده اس��ت با اجرای طرح های توسعه ای متعدد، 
تمام نیازهای مصرف کنندگان داخلی این کاال را با 
تولید انواع سیم الکی گرد مس��ی و آلومینیومی از 

سایز 0,10 الی 5,50  میلی متر و سیم الکی تخت 
از سایز 3 الی 8 میلی متر مربع تامین نماید.

انواع سیم الکی گرد و تخت مسی با ویژگی های 
خاص از نظر انواع عایقهای الکی و پوشش��ی و نیز 

کالس حرارتی متنوع که عبارتند از :
س��یم های مختص به کمپرس��ورهای برودتی، 
س��یم ه��ای قاب��ل لحی��م کاری ) با عای��ق پلی 
 SELF( سیم های الکی خود چسب ،)PU(اورتان
BONDING( در انواع گرد و تخت و س��یم های 
الکی ب��ا کالس حرارتی مختل��ف ) از 120 تا 200 

درجه سانتیگراد(.
شرکت الک سیم همواره در جهت توسعه و رفع 
نیازهای خاص صنایع کشور درخصوص تولید سیم 
های الکی طرح های توسعه ای در دست اقدام دارد 
تا بتواند نیاز های روز افزون مشتریان خود را برآورده 
سازد و کشور را از هرگونه واردات سیم الکی بی نیاز 

گرداند.
 چـه گواهینامه ها و افتخاراتی را کسـب 

کرده اید؟
واحد نمونه کشوری در زمینه  تولید سیم الکی 
از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، لوح 
س��پاس واحد تولیدی نمونه  از موسسه استاندارد 
و تحقیقات اس��تان گیالن از بدو تاسیس تاکنون، 
گواهینامه تایی��د صالحیت آزمایش��گاه همکار از 
س��ازمان اس��تاندارد و تحقیق��ات صنعت��ی ایران، 
دارنده پروان��ه واحد تحقیق و توس��عه )R&B( از 
وزارت صنایع بخاطر داشتن کامل ترین تجهیزات 
ازمایشگاهی و واحد نمونه کیفیت در 4 سال متوالی 

.)99-98-97-96(
این ش��رکت جهت حف��ظ و تضمین سیس��تم 
مدیریت خ��ود اقدام ب��ه دریافت اس��تاندارد های 
ISO 9001:2015   در ح��وزه مدیری��ت کیفیت 
و  زیس��ت  محی��ط  ح��وزه  در  و 14001:2015 
 SGS 45001:2018  در حوزه ایمنی، از ش��رکت

سوئیس نموده است.
آزمایشگاه ش��رکت الک س��یم با برخورداری از 
کامل ترین تجهیزات و نیز کادر متخصص و مجرب 
خود همواره در تالش مستمر جهت ارتقاء کیفیت 
محصوالت خود می باش��د بطوریکه این ش��رکت 
توانس��ته عالوه بر تامین نیازهای باالتر از استاندارد 
تعدادی از مش��تریان خاص خود، موفق به ایجاد نو 

آوریهایی در بهینه سازی پروسه تولید گردد.

با توج��ه به اصول حف��ظ کیفی��ت، رقابت پذیر 
و منطبق ب��ودن محصوالت با اس��تانداردهای بین 
المللی،  این ش��رکت موف��ق به افزای��ش صادرات 
درس��ال 99 به میزان حدود 40 درصد نس��بت به 
سال گذشته شده است و در سال جاری نیز با همین 
رویکرد پیش خواهد رفت تا هم نقشی مهم و موثر 
در صادرات غیر نفتی داشته باشد و همچنین سهم 
بازار محصوالت ایران در کشور های همسایه وسیع 

تر شود. 
  در نمایشگاه امسـال چه برنامه ای برای 
گسـترش فعالیت و معرفی محصـوالت خود 

دارید ؟ 
در نمایشگاه امسال متخصصین شرکت، نظریات و 
پیشنهادات و احیانا نیازهای جدید مشتریان خود را 
جمع آوری کرده و پس از بررسی و پردازش اطالعات 
حاصل از مشتریان، برنامه ایی را تدوین خواهند نمود 

تا پاسخگوی نیازهای جدید مشتریان باشد.
  محصوالت شـما چه ویژگـی منحصر به 
فـردی دارد ؟ در عرصه تولیـد و صادرات چه 

دستاوردهایی داشته اید ؟
تمام خطوط تولید ش��رکت الک سیم مجهز به 
سیستم های کنترل در خط بوده تا حفظ کیفیت در 

تمام محصوالت این شرکت را تضمین نماید.
عالوه بر ت��وان تولید با اس��تانداردهای مختلف 
بی��ن المللی، ش��رکت الک س��یم اس��تانداردها و 
الزامات خاص مشتریان خود را در راستای افزایش 

رضایتمندی مشتریان، برآورده نموده است.
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مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت الکترونیک 
افزارآزما گفت: با توجه به کیفیت باال و تاییدیه اروپایی 
محصول و س��ابقه نصب بیش از 13 میلیون کنتور در 
داخل کش��ور و کارکرد صحیح آنها طی 20 س��ال کار 
مداوم و نیز قیم��ت رقابتی آن در س��طح بین المللی، 
محصوالت شرکت الکترونیک افزارآزما پتانسیل صادراتی 

بسیار زیادی دارند.
لطفا خودتان را معرفی کرد و سوابق اجرایی تا 

در صنعت برق را تشریح کنید؟
جمشید بردبار هس��تم متولد س��ال 1333در شهر 
اصفهان و فارغ التحصیل در مقطع لیسانس از دانشگاه 
صنعتی شریف در رش��ته برق- گرایش الکترونیک در  
سال 1358 و از س��ال 1359 در س��مت مدیر عامل و 
رئیس هیات مدیره شرکت الکترونیک افزارآزما مشغول 

به فعالیت هستیم.
عضوی��ت در هیئت مدیره بنیاد ش��ریف وابس��ته به 
دانشگاه صنعتی ش��ریف، عضو هیئت مدیره سندیکای 
صنعت برق ایران ، رئیس کمیته س��ازندگان سندیکای 
صنعت برق، عضو هیئت مدیره شرکت آزمایشگاههاي 
صنایع برق، عضو هیئت مدیره انجمن مکاترونیک ایران، 
عضو هیئت مدیره شرکت خدمات شهر صنعتي هشتگرد 
، عضو هیات بازنویسي کتاب هاي درسي وزارت آموزش 
و پ��رورش در بخش آم��وزش فني وحرفه اي کش��ور، 
مشارکت در بازنویس��ی و اصالح سیالبس های درسی 
مراکز س��ازمان آموزش فن��ی و حرف��ه ای وزارت کار و 
عضویت در بیش از 25 کمیته و انجمن علمی و بازرگانی 

از جمله سوابق من در این صنعت محسوب می شود.
 شرکت تحت مدیریت شما در چه زمینه ای 

فعالیت دارد؟
مدیریت ، برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب به منظور 
طراحی ، ساخت و تولید انواع دستگاههای اندازه گیری 
الکترونیکی پیش��رفته با راه اندازی واحدهای تحقیق و 
توسعه ، بازاریابی و توس��عه صادرات ، فروش ، بازرگانی، 
خدمات پس از ف��روش، مالی و ت��دارکات، احداث انواع 
خطوط تولید پیش��رفته و مدرن با مس��احت 15،000 
متر مربع، مدیریت ، برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب 
به منظور طراحی ، س��اخت و تولید انواع دستگاههای 
اندازه گیری الکترونیکی پیشرفته با راه اندازی واحدهای 
تحقیق و توس��عه ، بازاریابی و توسعه صادرات ، فروش ، 
بازرگان��ی، خدمات پس از ف��روش، مالی و ت��دارکات ، 
مدیریت منابع و بومی سازی فناوری طراحی و ساخت 
انواع کنتورهای پیش��رفته و هوش��مند ب��رق مطابق با 
استاندادرها و نیازهای روز دنیا از جمله مهمترین فعالیت 

های شرکت الکترونیک افزارآزما است.

 در عرصه تولید چه دستاوردی داشته اید؟
شرکت الکترونیک افزارآزما در س��ال 1359 توسط 
عده ای از فارغ التحصیالن دانشکده برق دانشگاه صنعتی 
ش��ریف با هدف پیگیری آرمان های انقالب اسالمی در 
جهت خودکفایی صنعتی و آموزش��ی کش��ور تاسیس 
گردید و طی چهار دهه با انج��ام تحقیقات ، طراحی و 
تولید انواع دستگاههای آزمایشگاهی و اندازه گیری مورد 
نیاز دانش��گاهها و مراکز آموزش مهندسی و فنی حرفه 
ای کشور ، ش��رکت مخابرات و وزارت نیرو موفق به رفع 
بخشی از نیاز کش��ور به عنوان یک شرکت دانش بنیان 

گردید.
این ش��رکت از س��ال 1380 وارد عرص��ه طراحی و 
تولید انواع کنتورهای دیجیتال پیشرفته برق گردید و با 
احداث کارخانه و خرید ماش��ین آالت با سرمایه گذاری 
بیش از هشتصد میلیارد تومان در حال حاضر موفق به 
ایجاد اشتغال مس��تقیم 600 نفر و غیر مستقیم 500 
نفر و ظرفیت تولید 6،000،000 کنتور در سال گردیده 
است. تمام مراحل طراحی قالبهای فلزی و پالستیکی ، 
مدارات الکترونیک ، سخت افزارها و نرم افزارها در بخش 
تحقیقات این ش��رکت دانش بنیان ص��ورت پذیرفته و 
تولید قطعات فلزی ، پالستیکی ، مدار چاپی و مونتاژ آنها 
و همچنین مراحل تست مختلف قطعات ساخته شده و 
در نهایت محصول نهایی در محل کارخانه افزارآزما انجام 

می گیرد.
 موفق به کسب چه افتخاراتی شده اید؟ 

دریافت نش��ان و لوح تندیس از پنجمین جش��نواره 
امین الضرب بعنوان “ کارآفرین نمونه بخش خصوصی 
“  و انتخاب به عنوان “ مهندس برجس��ته صنعت برق 
و الکترونیک کش��ور “ در ش��انزدهمین دوره تجلیل از 

مهندسان برجسته کشور در سال 1399 .
 الکترونیـک افزارآزمـا چـه موفقیـت ها و 

استانداردهایی را کسب کرده است؟
الکترونیک افزارآزما با هدف دستیابی به کیفیت بهتر 
و  استانداردهای جهانی موفق به دریافت گواهی نامه از 
شرکت KEMA هلند، شورای ارزیابی و گواهی کیفیت 
کاال از ش��رکت توانیر، تاییدی��ه DLMS و گواهی نامه 
های ISO9001:2015 )اس��تاندارد مدیریت کیفیت(، 
ISO14001:2015  )مدیری��ت زیس��ت محیط��ی( و     
ISO45001:2018 )مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی(  
ش��ده اس��ت. تاکنون در حدود 13 میلیون کنتور برق 

دیجیتال و هوشمند این شرکت در کشور نصب گردیده
)یک سوم کل کنتورهای موجود( و طی دو سال اخیر 
این ش��رکت بعنوان واحد برتر صنایع برق و الکترونیک 
کش��ور در روز مل��ی صنعت انتخ��اب گردیده اس��ت . 

همچنین در س��ال 1397 بعنوان یک��ی از پنجاه صادر 
کننده نمونه کش��ور در روز صادرات موف��ق به دریافت 
تندیس و لوح تقدیر صادر کننده نمونه کش��وری شده 

است.
 در زمینـه صادرات چه اقداماتـی انجام داده 

اید؟
صادرات این ش��رکت از س��ال 1395 آغاز و تاکنون 
تعداد زی��ادی از کنتوره��ای تولیدی این ش��رکت در 
کشور افغانس��تان نصب گردیده است. با توسعه فعالیت 
های بازاریابی و صادراتی و همچنین ش��رکت در دهها 
نمایش��گاه خارجی و بین المللی در سطح آسیا و اروپا ، 
محصوالت شرکت در آستانه شروع صادرات به حداقل 
چهار کش��ور دیگر قرار گرفته اس��ت . با یاری خداوند و 
رفع محدودیتها و کمرنگ شدن تحریمهای بین المللی 
و با توج��ه به کیفیت باال و تاییدی��ه اروپایی محصول و 
سابقه نصب بیش از 13 میلیون کنتور در داخل کشور 
و کارکرد صحیح آنها طی 20 سال کار مداوم و نیز قیمت 
رقابتی آن در سطح بین المللی، محصوالت این شرکت 

پتانسیل صادراتی بسیار زیادی دارند. 
 ویژگی محصوالت شرکت شما چیست؟

محصوالت این شرکت دانش بنیان که در طول بیش از 
چهل سال فعالیت در زمینه های دستگاههای اندازه گیری 
و آموزش��ی برق، الکترونیک و مخابرات بوده است همواره 
با تکنولوژی  روز دنیا طراحی گردیده و از کیفیت بس��یار 
باالیی برخوردار ب��وده  و خدمات پس از ف��روش آنها نیز 
هنوز برای کل محصوالت فروخته ش��ده اعمال می گردد 
و از درجه بسیار باالی رضایت مشتریان برخوردار می باشد.
  با چه هدفی در نمایشگاه برق شرکت کرده 

اید؟
برنامه این شرکت در نمایشگاه برق در آبان ماه معرفی 
توانمندیها و محصوالت جدید شرکت و توسعه فروش در 

داخل و توسعه صادرات می باشد.

جمشید بردبار  مدیر عامل و رئیس هیات مدیره »شرکت الکترونیک افزارآزما«:

طراحی و ساخت انواع کنتورهای پیشرفته و هوشمند برق
 مطابق با استانداردهای روز دنیا در »شرکت الکترونیک افزارآزما«

توحید رضازاده مدیر عامل »شرکت کابل متال«

ایران می تواند یکی از صادرکنندگان مهم سیم و کابل  منطقه باشد
ش��رکت کابل متال  یکی از نام های آشنا در 
صنعت سیم و کابل کش��ور است  این شرکت به 
مدت 8 س��ال متوالي از س��ال 1387 به عنوان 
تولید کننده نمونه کشور در زمینه سیم و کابل 
انتخاب  و  لوح تقدیر دریافت  نموده اس��ت، هم 
اکنون این مجموعه صنعتي با تع��داد 200 نفر 
نیروي انساني با ظرفیت 15000 تن تولید انواع 
کابلهاي فشارضعیف و فشار قوي، سرب دار؛ ابزار 
دقیق ؛ زره دار و ش��یلد دار و طراحی و س��اخت 
کابلهای تخصصی بر اساس سفارش مشتری  در 
3 شیفت کاري مشغول به کار است و این شرکت 
توان تأمین  نیازهاي پروژه هاي ملي کش��ور هم 
از لحاظ تخصصي و ه��م از لحاظ کیفي و کمي 

را دارد.
توحید رض��ازاده مدیر عام��ل و رئیس هیئت 
مدیره ش��رکت کابل مت��ال در خصوص حضور 
شرکت تحت مدیریت  خود در نمایشگاه صنعت 
برق به خبرنگار اقتصاد و نمایشگاه گفت: یکی از 
نقاط قوت این شرکت بکارگیری نیروهای توامند 

داخلی و استفاده از مواد اولیه مرغوب است. 
 او  فعالی��ت خود را در زمینه س��یم و کابل از 
س��ال 1356 آغاز  کرده و م��ی گوید: طي مدت 
20 سال کس��ب و کار، همیشه آرزوي قلبي اش  
این بود که بتواند  به اقتصاد کشور کمک کند  و 
سهمي در سازندگي و رفع وابستگي کشور داشته 

باشد.
با این کارآفری��ن و مدیر باتجربه در حاش��یه 
نمایشگاه صنعت برق گفت و گویی انجام داده ایم 

که حاصل آن را می خوانید:
 ایـن شـرکت بـه طـور مشـخص چه 
محصوالت و خدماتی را عرضـه می کند و 
ویژگی و امتیاز آن نسـبت بـه محصوالت 

مشابه موجود در بازار چیست ؟ 
شرکت کابل متال توانائي تولید کلیه کابلهاي 
مورد نیاز مشتریان خود را در کلیه صنایع و پروژه 
هاي کش��ور دارد و  قادر است کابلهاي قدرت تا 
سطح مقطع mm2 500، کابل هاي 3/5 رشته 
به صورت گرد و س��کتور، زره دار و ب��دون زره و 
انواع کابل هاي کنترل و ابزار دقیق با مدرن ترین 
ماشین آالت و همچنین کابل هاي فشار متوسط 

و ق��وي از KV10 ت��ا KV 66 و کابلهاي غالف 
س��ربي با مواد اولیه مرغوب تولید و عرضه کند. 
در س��بد کاالي ش��رکت کابل متال، خواسته و 
نیازمندي مشتري از لحاظ کمي و کیفي و تنوع  
و زمان تحویل کامالً برآورده مي ش��ود . شرکت 
کابل متال س��عي بر این دارد تا محصولی که به 
مشتري عرضه مي شود از هر نظر داراي کیفیت 
الزم باش��د و مش��تري آن را ب��ا خیالي آس��وده 
استفاده کند، شعار ما از گذشته تاکنون کیفیت 
بوده و هست و این حاصل تالش و اندیشه ماست. 
 آیا بـرای تولیدات خودتـان گارانتی و 

خدمات پس از فروش هم ارائه می کنید ؟ 
محصوالت این شرکت از زمان تولید و تحویل 
آن به مش��تریان تا پایان عمر مفید خود، تحت 
پوش��ش خدمات پس از فروش ق��رار می گیرد 
و این ش��رکت با اطمینان کامل در کنار مصرف 

کنندگان بوده، هست و خواهد بود .
 با کدام شـرکت هاي فعـال در صنایع 
نفـت، گاز، پاالیش و پتروشـیمي همکاري 

دارید و در چه سطح و حجمي ؟ 
ش��رکتها و صنای��ع نف��ت، گاز، پاالی��ش و 
پتروشیمي از جمله مشتریان ارزنده کابل متال  
هستند و با کلیه شرکت هاي گفته شده همکاري 
گس��ترده و به صورت مکرر دارد و خوش��بختانه  
شرکت کابل متال کامالً مورد تائید شرکت هاي 

مختلف نفت و گاز و پتروشیمي و پاالیش است.
 شـرکت کابل متال چند درصد از بازار 
داخلي این محصوالت را در اختیار دارد ؟    

و  اس��ت  زی��اد  ای��ران  در  کاب��ل  مص��رف 
تولیدکنندگان هم چه کوچک چه بزرگ تولید 
مي کنن��د بنابراین نمي توان گف��ت که ما چند 
درصد از بازار داخلي 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. 
 شـرکت چه طرح هاي توسـعه اي براي 
سال جاري و سال هاي آینده در برنامه دارد ؟ 
ش��رکت کابل متال طرح هاي توس��عه بسیار 
بزرگ و خوبي را اجرا کرده و چندین طرح بزرگ 
دیگر در دس��ت اج�را دارد و ق�راردادهاي الزم را 

با ش�رکت هاي ف�روشن�ده به امض�اء رس�انید که 
طی س��ال 1393 مورد بهره برداری قرار خواهد 

گرفت .
ش��رکت کابل متال در عرصه جهانی صنعت 

کابل چه جایگاه و موقعیتی دارد ؟ 
با وجود منابع غنی ماده اولیه سیم و کابل در 
کشور، ایران مي تواند یکی از صادر کندگان بزرگ 
این محصوالت باش��د. ما هم مي توانیم سهمي 
داشته باش��یم، کماکان در حال حاض�ر برخي از 
پیم�انکاران اروپایي و امریکایي در کش���ورهاي 
همس���ایه ترجیح مي دهند  از شرکت ما خرید 

کنند.
 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 ش��ود و خواسته مشتریان از 
نظر زمان تحویل سفارش��ات و نظارت و بازدید 
مراحل تا پایان تست، در اولویت کار این شرکت 
قرار دارد . ما سعي بر این داریم تا محصولی که به 
مشتري ارائه مي ش��ود  از کیفیت الزم برخوردار 
باشد و مش��تریان آن را با خیالي آسوده استفاده 
کنند، ش��عار ما »کیفیت حاصل تالش و اندیشه 
ماس��ت« و همواره تأکید ما بر تولید با کیفیت و 

مرغوب است.
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گزارش تصویری از غرفه سازی منایشگاه بین املللی برق
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مهران قهرمانی، مدیر »شرکت ایران ونوس« در حاشیه برگزاری 
نمایش��گاه بین المللی صنعت برق به خبرنگار اقتصاد و نمایشگاه 
گفت: ظرفیت تولید شرکت ایران ونوس بالغ بر  دو تا سه میلیون 

قطعه در بازه زمانی شش ماه است. 
وی خاطرنش��ان کرد:  ش��رکت ایران ونوس در حدود سی سال 
سابقه فعالیت دارد و توسط پدرم بنیان گذاشته شد. بعد از ایشان 
من در راس کار قرار گرفتم و مسیر ایشان را با توجه به فناوری ها و 
استانداردهای روز صنعت برق ادامه دادم. مدرک کارشناسی ارشد 
برق و الکترونیک را دارم و در حال حاضر در بخش فروش، بازرگانی 
و کارهای تبلیغاتی فعالیت می کنم. امور مربوط به تولید و برنامه 

ریزی نیز همچنان توسط پدرم هدایت می شود. 
وی با اش��اره به فعالیت های این ش��رکت اظهار داشت: شرکت 
ایران ونوس در ش��هرک صنعتی گلگون قرار دارد. ما ترمینال برق 
را در م��دل های مختلف تولی��د می کند و در ح��ال حاضر تنوع 
محصوالت ما بالغ بر 50 ن��وع ترمینال برق و قطعات مرتبط با آن 
است. قهرمانی با بیان اینکه ظرفیت تولید ایران ونوس بالغ بر  دو 
تا سه میلیون قطعه در بازه زمانی ش��ش ماه است تصریح کرد: با 
اضافه کردن ماشین آالت جدید وارداتی ظرفیت تولید شرکت ایران 

ونوس به  8 میلیون قطعه در سال افزایش خواهد یافت. 
مدیر اجرایی ایران ونوس افزود: از جمله مهمترین دستاوردهای 
شرکت ایران ونوس کس��ب استاندارد CE است و ما یکی از اولین 

شرکت هایی هستیم که این استاندارد را در ایران کسب کرده ایم.
قهرمانی با اش��اره به ظرفیت های صادرات��ی ایران ونوس گفت: 
مجموعه ما در بازارهای منطقه  حضور فعال دارد و محصوالت خود 
را به کشورهای عراق و افغانستان صادر می کند و به دنبال ایجاد 

ارتباط و افزایش صادرات در آینده هستیم.
وی با اشاره به اش��تغالزایی در شرکت ایران ونوس اظهار داشت:  
در حال حاضر بال��غ بر 50 نفر ب��ه صورت مس��تقیم و 350 نفر 
غیرمستقیم با مجموعه ما همکاری می کنند. البته سایر خدمات 
مرتبط با قطعات برقی در سایر بازارها نیز به صورت غیر مستقیم 
تحت تاثیر تولید کارخانجات است و موجب رونق خدمات مختلف 

در بخش های خانگی، کسب وکارها و کارخانه ها شده است. 
مدیر ش��رکت ایران ونوس در ادامه عنوان کرد:  تالش ما بر این 
است که با آموزش کار متناسب، نیروی جوان و فعال را در مجموعه 
خود به کار گیریم و با ایجاد سرمایه اجتماعی، کیفیت و خدمات 
بهتری به مشتریان ارائه شود و ش��اهد به روز شدن تولید، رعایت 
اس��تانداردها، کاهش هزینه و بهبود تولید و درآمد و سودآوری و 

رضایت مشتریان باشیم. 
وی با اشاره به اهداف حضور ایران ونوس در نمایشگاه بین المللی 

صنعت برق تصریح کرد: در این نمایشگاه با تمرکز بر صادرات قصد 
داریم از س��ه محصول جدید رونمایی کنیم که برای اولین بار در 
ایران به نمایش گذاشته می شود، یکی از این محصوالت شاخص 
با انج��ام چندکار همزمان، کم��ک قابل توجه ای ب��ه پیمانکاران 
و برق کاران خواه��د کرد، ایده این محصول از اروپا آمده اس��ت و 
ما مفتخریم بدون داش��تن نمونه و طرح اولیه با انجام مهندس��ی 
معکوس آن را س��اخته ایم و برای بهبود خدم��ات و کیفیت کار 

مشتریان ارائه می شود. 
وی تصریح کرد: ایران ونوس در طی فعالیت خود موفق ش��ده 
است  نزدیک به 65 درصد بازار ترمینال ایران  را با همکاری شرکت 
های بزرگ،  پوش��ش دهد و یکی از برنامه های استراتژیک ما در 

آینده، حضور فعال تر در بازار خاورمیانه و کشورهای منطقه است.
قهرمانی با ارزیابی وضعیت امروز صنعت برق و تولید ملی اظهار 
داشت:  باید دس��ت صنعت گر ایرانی را از همه لحاظ باز گذاشت 
چه از لحاظ اقتصادی و چه ازلحاظ امکانات برای تولید؛  نهادهای 
مسئول نیز باید ضمن رفع موانع، حمایت های الزم را انجام دهند. 
قطعا میتوان با تالش و برنامه ریزی صحیح ایران را تبدیل به یک 
قطب اقتص��ادی و تولیدی کرد، کاری که پیش از ما کش��ور های 
دیگر مانند چین و کره جنوبی انجام داده و موفق ش��دند و ما نیز 
می توانیم به پایگاه تولید و صنایع مختلف در منطقه تبدیل شده و 
نیاز بازارهای مختلف کشورهای منطقه و خاورمیانه وشمال آفریقا و 

کشورهای مشترک المنافع را تامین کنیم. 
برای نمونه اگر مجموع��ه خودمان را در نظ��ر بگیرید، صرفا به 
س��رمایه و امکانات خود متکی بوده اس��ت و چنانچ��ه  محرک یا 
مشوقی وجود داشته باش��د قطعا تولید سریع تر رشد پیدا خواهد 
کرد و ضمن کمک به اش��تغالزایی، چرخ صنع��ت نیز به گردش 
درخواهد آمد و درآمد  و ارزش افزوده صنعتی بیش��تری را شاهد 

خواهیم بود. 

مهران قهرمانی، مدیر »شرکت ایران ونوس«:

»ایران ونوس« از 3 محصول جدید در نمایشگاه بین المللی صنعت برق رونمایی می کند

امیـر فـوالدی مدیرعامل »شـرکت صنایـع شـایان سـیمکان«:

»شـرکت صنایـع شـایان سـیمکان«
 بزرگترین تولید کننده سیم و کابل در استان اصفهان

ش��رکت صنایع ش��ایان س��یمکان با 
س��بد کاالیی متنوع خود محصول یکی 
از پیشگامان صنعت س��یم و کابل ایران 
اس��ت، و در زمینه طراحی و تولید انواع 
سیم و کابل مسی و آلومینیومی فعالیت 
می نماید. این ش��رکت با بهره گیری از 
نیروی انس��انی متخص��ص و متعهد و با 
استفاده از ماشین آالت روز دنیا و اعتقاد 
راسخ بر امر مش��تری مداری موفق شده 
اس��ت جایگاه خ��ود را در ب��ازار تثبیت 

نماید.
در حاش��یه نمایش��گاه بی��ن الملل��ی 
صنعت ب��رق مهمان غرفه این ش��رکت 
ش��دیم و با امی�ر ف���والدی مدیرعامل 
ش���رکت صنای�ع ش���ایان س���یمکان 
درباره اهداف و چش��م اندازهای شرکت 
گفت و گویی انجام داده ایم که در ادامه 

می خوانید:
 لطفا ضمن معرفـی حود خالصه 
ای از سـوابق اجرایی تان را تشریح 

کنید؟
من امی�ر ف���والدی متولد س��ال 57 
هس��تم و از س���ال 1376 ت��ا کنون در 
صنای���ع و ش���رکت ه��ای مختل���ف 
همچ�ون گ���روه مپنا، گ�روه س���رمایه 
گذاری هلدینگ توس��عه احیا سپاهان ، 
ش�رکت صنایع کاش���ی نائین، مشغول 
به فعالیت بودم و از سال 1391 تا کنون 
نیز در ش�رکت صنایع ش�ایان س�یمکان 

مشغول به انجام وظیفه می باشم.
تاریخچ��ه ای از فعالیت های ش��رکت 
صنایع شایان سیمکان را برای مخاطبان 

ما توضیح دهید؟
ش�رکت صنای�ع ش�ایان س�یمکان )ب�ا 
برن�د تج�اری س���یم و کابل س�یمکان( 
از س���ال 1376 ب���ا س���رمایه گذاری 
بخ�ش خصوصی در زمینی به مس��احت 
30 هزار  مترمربع، در ش�هرک صنعتی 

مورچه خورت ش��هر اصفهان ایجاد و در 
همان س��ال با اخذ پروانه به��ره برداری 
مش���غول به تولید ش�د ، ظرفیت عملی 
س��االنه 2800 ت��ن م��س و آلومینیوم 
ب��رای تولید انواع س��یم وکابل م�س��ی 
وآلومینیوم فش���ار ضعی���ف در تمامی 
مقاط�ع و همچنی�ن کاب��ل خودنگهدار 
و هادیه��ای هوایی روکش���دار و ب�دون 
روک�ش ، کابل های زره دار و ضد حریق 
، کاب��ل س��والر  و ابزار دقی��ق  از جمله 
محصوالت��ی اس��ت که در س��بد فروش 
شرکت قرار گرفته است و در حال حاضر 
بزرگترین تولید کننده س��یم و کابل در 

استان اصفهان هستیم.
 چـه افتخـارات دسـتاوردها و 

گواهینامه هایی را کسب کرده اید؟
مدیری��ت  سیس���تم  اس���تقرار   
آزمایش���گاه iso/tec17025 و اخ���ذ 
گواهینام�ه تأیید صالحی�ت آزمایش�گاه 
آکرودیت�ه )هم�کار( از اداره اس�تاندارد 
از س��ال 1385 تا کنون و کسب عنوان 
واح��د نمونه اس��تاندارد در چهار س��ال 
جمل��ه  از   1400  –  1387 متوال��ی 
اقداماتی اس��ت که ما را مدعی در حفظ 

کیفیت محصوالتمان کرده است  .
 در زمینه صادرات چه گام هایی 

برداشته اید؟
از ابتدای س��ال 1398 و با حضور در 
نمایش��گاه بین المللی بغداد در کش��ور 
ع��راق ب��ه لطف خ��دا و زحم��ات گروه 
بازاریابی توانس��تیم با چن��د نفر از تجار 
عراق��ی ب��ه توافقاتی ب��رای  ص��ادرات 
محصوالتمان در کش��ور عراق ) جنوب 
عراق ( برسیم  که به لطف خدا کماکان 

ادامه دارد . 
 با چـه هدفی در نمایشـگاه بین 

المللی برق شرکت کرده اید؟
ی��ک روش   ، نمایش��گاه   در  حض��ور 

بس��یار متداول برای  بازاریابی محصول، 
خدمات و کس��ب  و کارها  بوده و هست 
. ب��ا پیش��رفت در بازاریابی رس��انه های 
اینترنت، ارزش  اجتماعی و تکنول��وژی 
و مزای��ای بازاریاب��ی از طری��ق حض��ور 
در نمایش��گاه  ها آشکارتر ش��د. ما برای 
حضورمان در نمایش��گاه چند استراتژی 
را برنامه ری��زی کردیم که به اختصار در 
خصوص برخ��ی از آن خدمتتان توضیح 
خواهم داد .ب��ا توجه ب��ه بازدید هزاران 
نفر از مش��تریان عالقه من��د به موضوع 
س��یم وکاب��ل  از غرفه و محص��والت ما 
این ام��کان را فراهم میکند که اطالعات 
جامع��ی از مش��تریان بالقوه خ��ود پیدا 

کنیم .
یکی از پتانسیل های نمایشگاه جذب 
مش��تری جدید برای محصوالت جدید 

هر شرکت خواهد بود 
به هر حال در طول سال امکان اینکه 
مدیریت یک س��ازمان بتوان��د با تمامی 
مش��تریان و نمایندگان خود یک ارتباط 
رو در رو داشته باش��د نخواهد بود لکن 
حضور د رنمایش��گاه این امکان را فراهم 

خواهد آورد.
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ش��انزدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی قطع��ات، ل��وازم و مجموعه های خ��ودرو با 
حضور بیش از 500 ش��رکت داخلی و خارجی توس��ط ش��رکت بازرگانی بین المللی 
ایدرو برگزار خواهد ش��د که بیانگ��ر افزایش 2.5 برابری فضای نمایش��گاهی و تعداد 
مش��ارکت کنندگان در مقایسه با س��ال گذشته اس��ت. به گزارش اخبار نمایشگاه ها 
به نقل از ایسنا، طبق اعالم ش��رکت بازرگانی بین المللی سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو(، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های 
خودرو از 16 تا 19 آبان ماه در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران توس��ط 

شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو برگزار خواهد شد.
در این نمایش��گاه بیش از 500 ش��رکت داخلی و خارج��ی در 25 هزار متر فضای 
نمایش��گاهی، ش��امل 23هزار متر س��الن و بیش از 2000 متر فضای باز مش��ارکت 
خواهند داشت. ش��رکت هایی از کش��ورهای ترکیه، ایتالیا، آلمان، هند و چین نیز در 
این نمایشگاه شرکت کرده اند. این استقبال از نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های 
خودرو، گوی��ای افزایش 2.5 برابری فضای نمایش��گاهی و تعداد مش��ارکت کنندگان 

نسبت به سال گذشته است.
شانزدهمین نمایش��گاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو با حمایت 
انجمن های قطعه س��ازی و ش��رکت های بزرگ خودرو و قطعه س��ازی کش��ور برگزار 
می ش��ود و به همین دلیل، مورد اس��تقبال ویژه فعاالن صنعت خودرو و قطعه سازی 

کشور قرار گرفته است.
شرکت کنندگان در این نمایش��گاه در زمینه تولید قطعات و مجموعه های خودرو، 
ماش��ین آالت و تجهیزات قطعه س��ازی، تحقیق��ات و طراحی مهندس��ی، مواداولیه و 
تجهیزات جانبی خ��ودرو، بازرگانی و خدمات پس از فروش، ل��وازم تزئیناتی خودرو، 
تعمیر و نگهداری خودرو، محصوالت پاک کننده خودرو، نشریه های تخصصی صنعت 

خودرو و… و. فعالیت دارند.

برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
قطعات خودرو در تهران

  نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی 
ه��ای تجدید پذیر در مناطق آزاد تجاری � صنعتی و ویژه اقتصادی موس��وم ب��ه IFEEX 2021 در 

نمایشگاه بین المللی کیش گشایش یافت.

به گزارش اخبار نمایشگاه ها به نقل از برنا؛ بخش نمایشگاهی رویداد آیفیکس 2021 )نمایشگاه و 
همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدید 
پذیر در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی( عصر دوش��نبه با حضور »س��عید محمد« مشاور رییس 

جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری �  صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش یافت.
این نمایشگاه متشکل از 80 غرفه و در بخش های مختلف اس��ت که 125 شرکت سرمایه گذاری 
از جمله 45 ش��رکت دانش بنیان فعال و دارای زمینه توس��عه در حوزه های حوزه انرژی، نفت، گاز و 

پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در آن حضور دارند.
بخش نمایشگاهی این رویداد از ساعت 17 تا 22 روزهای دوشنبه سوم تا چهارشنبه پنجم آبان در 
محل نمایشگاه های بین المللی کیش و بخش همایش��ی نیز همه روزه از ساعت 9 صبح تا 14 و 30 
در روزهای سه شنبه سوم تا چهارشنبه پنجم در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار 
می شود. همچنین در بخش همایشی این رویداد برگزاری 16 پنل تخصصی در زمینه های شناسایی 
فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری، اقتصاد دانش بیان و تامین مالی حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و 

انرژی های تجدید پذیر در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی برنامه ریزی شده است.
هدف اصلی برگزاری این رویداد جمع آوری اکوسیستم توسعه این حوزه شامل دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد به عنوان متولی، وزارت نفت و شرکت های تابعه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی کنار هم برای طرح مسائل، مشکالت، مزیت ها، فرصت ها 

و گام برداشتن در مسیر توسعه است.
تامین مالی این بخش از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است که در این راستا تفاهم نامه و اسناد 
همکاری بین ش��رکت های مختلف خصوصی و دولت��ی، بانک و منابع مالی، س��رمایه گذاران بخش 

خصوصی به امضا خواهد رسید.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان میزبان، منطقه آزاد کیش به عنوان هاب 
پشتیانی نفت و گاز، منطقه آزاد قشم به عنوان هاب سوم پتروشیمی ایران، منطقه آزاد چابهار به واسطه 
سواحل مکران و طرح های پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی پارس 
جنوبی و ش��رکت های پیمانکاران و تولید کنندگان تجهیزات خاص شرکت حوزه انرژی، نفت، گاز و 

پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر از جمله شرکت کنندگان این رویداد هستند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری � 
صنعتی و ویژه اقتصادی، بانک صادرات ایران، انجمن استصنا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران، پارک علم و فناوری پردیس، سازمان منطقه آزاد قشم، پاالیشگاه نفت آناهیتا، شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی، سازمان منطقه آزاد چابهار، گروه گسترش انرژی پاسارگاد از جمله برگزار کنندگان پنل 
های ای رویداد هستند.در میان صنایع موجود در منطقه آزاد کیش، 70 شرکت عملیاتی � تخصصی 
خدمات فنی مهندس��ی در حوزه نفت و گاز در آن فعال بوده به واس��طه این به عن��وان هاب )مرکز( 

پشتیانی نفت و گاز شناخته می شود.

به گ��زارش اخبار نمایش��گاه ها ب��ه نقل از 
موج؛ نشست شورای سیاس��ت گذاری اولین 
نمایشگاه بین المللی ایران ژئو روز 28 مهرماه 
با حضور امیر دکت��ر مجید فخری معاون وزیر 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح و رییس 
س��ازمان جغرافیایی، مهن��دس عابدپور دبیر 
شورای سیاس��ت گذاری اولین نمایشگاه بین 
الملل��ی ایران ژئ��و و همچنین فع��االن حوزه 
ژئوماتیک کشور در محل تاالر اصفهان سایت 

نمایشگاهی تهران برگزار شد.
 افزایش فضای نمایشـگاه در دستور 

کار است
ادری��س مازندرانی مجری برگ��زاری اولین 
نمایش��گاه ایران ژئ��و در ابتدای این نشس��ت 
اظهار داشت: س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
به منظور توس��عه ص��ادرات خدم��ات فنی و 
مهندس��ی و همچنین توس��عه ش��رکت های 
دان��ش بنیان در بخش ژئ��و و موقعیت مکانی 
مجوز برگزاری اولین دوره از برگزاری رویداد 
ایران ژئو را صادر ک��رد و وظیفه برگزاری این 
رویداد مهم را به ش��رکت آوای موفق ایرانیان 
واگذار کردند. طبق برنامه ریزی های به عمل 
آمده این نمایش��گاه از 25 لغایت 28 آبان ماه 
در محل دائمی نمایش��گاه ه��ای بین المللی 
تهران برگزار خواهد ش��د. س��الن های 5 و 6 
برای برگ��زاری اولین دوره از این نمایش��گاه 
اختصاص داده ش��ده اس��ت و اگر اس��تقبال 
ش��رکت های بخ��ش خصوص��ی و همچنین 
متولی��ان دولت��ی نی��ز از میزان قاب��ل قبولی 
برخوردار باش��د ما افزایش فضای نمایش��گاه 
را در دس��تور کار خ��ود داریم. قطع��ا یکی از 
دغدغ��ه های مهم ما در حال حاضر س��المت 
بازدیدکنندگان و مش��ارکت کنندگان در این 
رویداد اس��ت. در همین خص��وص باید گفت 
نمایش��گاه بین المللی تهران از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا با س��تاد مقابله ب��ا این ویروس 
و کمیت��ه امنیت��ی و انتظامی وزارت کش��ور 
در ارتباط بود، از طرفی کارشناس��ان س��تاد 
مقابله با کرونا در نمایش��گاه مس��تقر هستند 

و چگونگی رعایت پروتکل های بهداش��تی را 
از نزدیک رصد می کنن��د. بنابراین ما از بابت 
رعایت حداکثری پروتکل های بهداش��تی در 
زمان برگزاری رویداد هیچگونه مشکل خاصی 

نخواهیم داشت.
وی افزود: کارت دعوت��ی الکترونیکی برای 
مش��ارکت کنن��دگان در ای��ن روی��داد صادر 
خواهد ش��د و بازدید از این نمایش��گاه صرفا 
برای متخصصان این حوزه فراهم خواهد بود. 
خوش��بختانه کنفرانس ها و همایش هایی نیز 
در مدت برگزاری این روی��داد در نظر گرفته 
شده اس��ت. الزم به ذکر است که تا کنون که 
مدت زمان کوتاهی از ارس��ال فراخوان و آغاز 
پروسه ثبت نام گذشته است ما 372 فراخوان 
برای ش��رکت های خصوص��ی، 123 فراخوان 
برای شرکت های دانش بنیان و 38 فراخوان 
برای دس��تگاه های متولی دولتی ارسال شده 

است.
 ارتقای سطح فناوری و توسعه کسب 

و کارهای حوزه ژئوماتیک

در ادامه جلسه حجت عابد پور دبیر شورای 
سیاس��تگذاری اولین نمایش��گاه بین المللی 
ایران ژئو با ذکر بیاناتی از مقام معظم رهبری 
در خص��وص تاکید ایش��ان بر توس��عه علم و 
فناوری در کشور بیان داشت: با هدف ارتقای 
س��طح فناوری و توس��عه کس��ب و کارهای 
حوزه ژئوماتیک و ژئ��و انفورماتیک جمهوری 
اس��المی ایران هم در داخل کش��ور و هم در 
توس��عه صادرات خدمات فنی و مهندس��ی با 
اس��تفاده از هم افزایی و به کارگیری حداکثر 
ظرفیت قابل دسترسی بین بخشی، ایده اولیه 
برگزاری این نمایشگاه با رایزنی های اولیه از 
اسفند 1399 آغاز و در اردیبهشت ماه 1400 
به طور رس��می مطرح و پس از اخذ موافقت 
ریاست سازمان جغرافیایی و بررسی نمایشگاه 
ها و رویدادهای قبلی برگزار ش��ده در کشور، 
نس��بت به طرح ریزی و تهی��ه طرح توجیهی 
نمایشگاه از طریق ش��رکت سهامی نمایشگاه 

های بی��ن المللی و به مدیریت ش��رکت آوای 
موف��ق ایرانی��ان به عن��وان یک��ی از مجریان 
با تجرب��ه و توانمن��د برگزاری روی��داد های 
نمایش��گاهی داخل و خارج از کش��ور با گرید 
A+ جه��ت برپایی ای��ن رویداد مه��م مذاکره 
و نس��بت به اجرا و عملیاتی کردن نمایشگاه 

هماهنگی  های الزم به عمل آمد.
وی افزود: پ��س از ارزیاب��ی، مطالعه، مورد 
کاوی و انتخاب نام  های مختلف و با الگوگیری 
از محوریت نمایشگاه اینترژئو  آلمان به عنوان 
یک��ی از مط��رح تری��ن نمایش��گاه های دنیا، 
نمایشگاه پیش��نهادی با هدف ایجاد محوریت 
در غرب آس��یا در س��ال های آتی با نام ایران 
ژئو با شعار مهندسی ایرانی به سوی فردا ها با 
پیشنهاد سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با 
هدف گذاری تاریخ متناس��ب با این نمایشگاه 
به ص��ورت س��الیانه از تاریخ 25 ت��ا 28 آبان 
ماه س��ال 1400 که همزمان ب��ا روز جهانی 
اطالعات مکانی نیز است پس از انجام دفاعیه 
ه��ای نهای��ی از طری��ق ش��رکت آوای موفق 
ایرانیان با اخذ مجوز رسمی از سازمان توسعه 
تجارت و شرکت س��هامی نمایشگاه های بین 

المللی شکل گرفت.
 فرصتی مناسب برای تبادل ایده  ها

این مقام مسئول همچنین خاطرنشان کرد: 
فارغ از نگاه بخشی و دستگاهی، برگزاری این 
نمایش��گاه در کنار س��ایر رویداده��ای علمی 
و فناوران��ه از جمل��ه برگ��زاری کنفرانس ها، 
نشس��ت  های تخصصی، س��مینارها و کارگاه 
های آموزش��ی و مصاحبه ها، ع��الوه بر ایجاد 
ی��ک موقعیت مل��ی و بی��ن الملل��ی فرصت 
مناس��بی برای تبادل ایده  ها و نظرات دست 
 ان��درکاران و متخصص��ان ح��وزه ژئوماتیک 
دولت��ی و خصوصی، ایج��اد تعامل و همکاری 
های بین بخش��ی ملی و فراملی، بازارشناسی 
و بازارسازی داخلی و خارجی، کسب فناوری 
 های نوین داخل و خارج از کش��ور، اش��تغال 
 زای��ی و کارآفرین��ی، ه��م افزایی و تش��کیل 
هلدینگ  های تخصصی صادراتی )تجهیزاتی، 

خدمات فنی-مهندس��ی، مش��اوره  ای و…(، 
ایجاد فرصت  های س��رمایه  گذاری، مقدمات 
برپایی نمایش��گاه  های تخصصی در خارج از 
کش��ور، ارتقا رتبه کش��وری در فناوری  های 
ژئوماتیک منطقه و جهان را با ش��یب منطقی 
و افزایشی در س��ال  های آتی به برگزاری این 

رویداد فراهم خواهد کرد.
دبیر شورای سیاس��تگذاری اولین نمایشگاه 
بی��ن الملل��ی ای��ران ژئ��و در ادام��ه گف��ت: 
س��ازمان های نقش��ه برداری، زمین شناسی، 
هواشناس��ی، پدافن��د غیرعام��ل، دهیاری ها 
و شهرداری ها، س��ازمان فضایی،  ثبت اسناد 
و امالک کش��ور و همچنی��ن وزارتخانه های 

جهادکش��اورزی، راه و شهرس��ازی، صم��ت، 
نیرو و دبیر ستاد توس��عه فناوری های حوزه 
فضایی و حمل و نقل پیشرفته اعضای شورای 
سیاس��ت گذاری و مدعوین برگ��زاری اولین 
رویداد بی��ن المللی ایران ژئو را تش��کیل می 

دهند.
 عابدپور در پایان بیان داشت: دانشگاه های 
خواجه نصیر الدین طوسی، علم و صنعت، امام 
حسین )ع( و دانشکده های فنی و جغرافیای 
دانش��گاه ته��ران و همچنی��ن انجم��ن های 
تخصصی ش��امل اتحادیه انجم��ن های علوم 
جغرافیایی و جامعه مهندسان نقشه بردار نیز 

در برگزاری این رویداد حضور دارند.

همه چیز برای برگزاری ایران ژئو آماده است

نشست شورای سیاست گذاری اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو برگزار شد

نمایشگاه IFEEX ۲0۲1 در کیش گشایش یافت

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان 
اصفهان از ششم تا دهم آبان ماه 1400 و با حضور برندهای مطرح 

فعال در حوزه ساختمان کشور در حال برگزاری است.
این نمایشگاه با حضور بیش از 110 شرکت از 11 استان کشور 
در فضایی بالغ بر 16 هزار مترمربع فضای نمایش��گاهی برپا شده 
است. ش��رکت های حاضر در نمایش��گاه بین المللی جامع صنعت 
ساختمان اصفهان در زمینه هوشمندسازی ساختمان، ابزارآالت، 
تجهی��زات و ماش��ین آالت س��اختمانی، آسانس��ورها و باالبرها، 
پوشش هاي س��قف و دیوار و قطعات پیش س��اخته،  تأسیسات و 
سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی، شرکت های انبوه ساز، شیشه، 
آهن و فوالد، تجهیزات و لوازم ایمنی کار، حمام، سونا و آشپزخانه، 
یراق آالت، در و پنج��ره، درب اتوماتیک، دکوراس��یون و معماري 
داخلی رنگ، چس��ب و رزین و عایق ها، س��نگ هاي ساختمانی، 
شیرآالت بهداشتی، کاشی، س��رامیک، پارکت و پوشش هاي کف، 
لوازم و تجهی��زات الکتریک، الکترونی��ک و الکترومکانیک، لوله و 

اتصاالت، مخ��ازن پلی اتیلن و صنعتی س��ازي و فناوري هاي نوین 
فعالیت دارن��د. همچنین مراکز علمی و پژوهش��ی، مش��اوران و 
پیمانکاران مصالح پایه )س��یمان، گچ، بتن،آجر و…(، نیز در این 

نمایشگاه به ارائه فعالیت ها و پتانسیل های خود خواهند پرداخت.
ش��رکت های مطرح��ی از اس��تان های اصفه��ان، ته��ران، قم، 
مرک��زی، آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، خراس��ان رضوی، 
خراسان جنوبی، یزد، فارس و البرز در این نمایشگاه حضور دارند؛ 
همچنین نمایندگان محصوالت ش��رکت هایی از آلم��ان، ایتالیا و 
ترکیه، جدیدترین محصوالت حوزه ساختمان را در معرض بازدید 
متخصصان، عالقمن��دان، کارشناس��ان و فعاالن این ح��وزه قرار 
خواهند داد. آجر نماچین، بهریزان ،دنیای ماموت، چینی بهداشتی 
مروارید، آجر ش��هرزاد، پارس زنده رود پالست، ، بارد صنعت، برج 
مارکت، ش��یرآالت گلپایگان، یکتا آلومینیوم پارس، ، آویس��ا لوله 
جی، سانا عایق، آگپا ایران کیش، اوریبان، کاینداستون، آریا اطلس 
جاوی��د، آریا بارون توس، ، هلدینگ اوج س��پهر، بنی��اد بتن و دنا 

برودت از جمله برندهای مطرحی هستند که در بیست و چهارمین 
نمایش��گاه بین المللی جام��ع صنعت س��اختمان اصفهان حضور 
خواهند داشت. این نمایشگاه در حالی برگزار می شود که شرکت ها، 
برندها و مجموعه های تولیدی شاخص کشور به دنبال توسعه بازار 
و فعالیت های خود هستند و حضور در نمایشگاه را بهترین شرایط 
برای توسعه فعالیت های خود در نظر گرفته اند؛ همچنین برگزاری 
سومین دوره مسابقات ملی مهارتی آجرچینی کشور و 13 کارگاه 
آموزش��ی و همایش در روزهای برگزاری نمایشگاه قطعی شده و 

شرایط مطلوبی را برای عالقمندان این حوزه ایجاد خواهد کرد
 ویژگی مهم نمایش��گاه س��اختمان امسال این اس��ت که برای 
نخستین بار پاویون ش��رکت های دانش بنیان با همکاری شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان در این نمایشگاه برپا خواهد شد.

استقبال مشارکت کنندگان ازنمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان
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ش��رکت البرز الکتریک نور با برند تجاری 
لی�ن�کو از س��ال 83  فعالیت خ��ود را آغاز 
کرده و چند س��الی است که با برند لینکو به 
صورت انحصاری فعالی��ت دارد.  محصوالت 
این شرکت شامل س��یم وکابل های مسی، 
کابل آلومینیوم اس��ت که برندی ش��ناخته 
ش��ده در بازار اس��ت.  در این زمینه، جناب 
آقای سید مهدی ذوالفقاری مدیر عامل برند 
تجاری لی�ن�کو، در گفت وگویی با اقتصاد و 
نمایش��گاه، در مورد تاریخچه ، تاییدیه ها ، 
اس��تانداردها و ویژگی های محصوالت این 

شرکت نکاتی را مطرح ساخته است.
خودتان را برای مخاطبان نشریه ی 

اقتصاد و نمایشگاه معرفی کنید؟
سید مهدی ذوالفقاری مدیر عامل شرکت 
البرز الکتری��ک نور با برند تج��اری لی�ن�کو 

هستم. 
 در چه زمینـه ای فعالیت میکنید و 

چه کاال و خدماتی ارائه می دهید؟
ما در زمینه ی تولید و توزیع سیم و کابل 
برق و مخاب��رات فعالیت داریم. از س��ال 83 
تولید کننده هستیم. با برند البرز الکتریک نور 
که جدیدا چند سالی هست که برند لینکو را 

به صورت انحصاری ثبت کردیم.
از جمله کاالهای تولیدی ما انواع س��یم و 
کابل های مس��ی و کابل آلومینیوم است که 

به بازار عرضه می کنیم.
 محصوالت  شرکت چه ویژگی های 
متمایزی نسـبت به محصوالت مشـابه 
در بـازاردارد؟ و چه اسـتانداردهایی را 

پوشش داده اید؟
محص��والت م��ا از لح��اظ کیف��ی دارای 
استانداردهای الزم ملّی و بین المللی است. که 
عمده ی این استانداردها عبارتند از: استاندارد 
 ،)National Standard(ای��ران ملّ��ی 
 Mandatory(اجب��اری اس��تاندارد 
اکس��فورد  Standards(، CEاروپ��ا، 
توفن��ورد   ،)OXFORT CERT(س��رت
آلم��ان)TUV(، و از لحاظ اس��تانداردها و 

تأییدیه های ملّی هم جز وندورلیست شرکت 
برق منطقه ی تمام استان ها هستیم. تأییدیه 
توانیر، تأییدیه انجمن نوس��ازی س��اختمان 
ومدارس و همچنین بس��یاری تأییدیه های 
دیگر که در کاتالوگ ها هست را کسب کرده 

ایم.  
  در مـورد وضعیت اشـتغال زایی و 
اینکه چه برنامه هایی در آینده دارید؟ 
چه نیروهایی به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم باشما همکاری می کنند؟
ما حدود 150نیرو در کارخانه و دفتر مرکزی 
داریم. و از جمله حدود 500 ش��رکت در حال 
همکاری با ما هستند و لذا اشتغال غیر مستقیم 
قابل توجهی نیز در فضای کسب وکار ایجاد شده 
است.   بالغ بر چند هزار مشتری داریم. که به 
صورت غیر حضوری و غیر مستقیم و از طریق 
واسطه خرید انجام می دهند. با تمام استان ها 
کار میکنیم. صادرات ه��م انجام می دهیم که 
همه این موارد اشتغال قابل توجهی در کشور 

ایجاد کرده است. 
 صادراتتان چه میزان است؟

صادرات ما قبال بهتر بود. دو سال اخیر به 
خاطر شرایط کرونا صادرات یک مقدار تحت 
فشار بود. ولی به کشورهای اطراف از جمله: 
عراق، افغانستان، ترکیه، و کشورهای ناحیه 
مثل کشور تاجیکس��تان، پاکستان صادرات 

داریم. 
 از مشـکالت و دغدغه های شرکت 
برای ما بگویید و چه راهکاری برای رفع 

این مشکالت دارید؟
از مش��کالت ش��رکت که بخواهم بگویم، 
امسال اندکی به خاطر شرایط کرونا همه ی 
ش��رکت ها و همه ی تولید کنندگان تحت 
فشار بودند. و این یک اتفاق اجتناب ناپذیری 
بود که همه ی ما با آن درگی��ر بوده ایم. اما 
تا االن قوی پیش رفتی��م و رضایت همه ی 
مشتریان را توانسته ایم جلب کنیم. از لحاظ 
رضایتمندی مش��تریان نیز وض��ع مطلوبی 

داشته ایم. 

 در نمایشـگاه بیست و یکم صنعت 
برق ایران چه برنامه هایی دارید؟

قطعا در نمایشگاه وقتی شرکت می کنیم 
هدف توس��عه ی ب��ازار و بازاریاب��ی و بهبود 
ارتباط ب��ا عوامل کس��ب وکار و صنعتگران 
و نهادهای مرتبط صنفی  اس��ت. همچنین 
نمای��ش دادن برن��د ب��ه مخاطبین اس��ت. 
برند م��ا جا افتاده در بازار اس��ت و همه برند 
البرز الکتریک نور را می شناس��ند. از لحاظ 
شناس��ایی محصوالت نیز همه ی مشتریان 
ما را میشناس��ند. ولی هدف ما این است که 
و انتقادات و پیشنهادات مشتریان را از نزدیک 
بش��نویم نظرت هدف اولیه ی هر ش��رکت 
افزایش س��هم بازار اس��ت. حاال هر قدر هم 
س��هم بازار داشته باش��د؛ تمایل به گسترده 
کردن سهم بازار نس��بت به قبل دارد و این 
کار نیازمند آگهی از نظرات مردم و ش��رکت 
ها و همکاران اس��ت و اینکه س��الیق بازار و 
اس��تانداردهای حاکم و تغیی��ر روند تولید و 

فناوری ها چگونه است.   
 اگر صحبتی دارید که در سـواالت 

مطرح نشده بفرماید؟
ممنونم که تشریف آوردید و وقت گذاشتید 
و زحم��ت کش��یدید از نظر بن��ده این نوع 
مصاحبه ها بواس��طه مطرح ش��دن مسائل 
کلیدی صنعت س��یم و کاب��ل باعث تعامل 
بیشتر مجموعه لی�ن�کو با مشتریان خود می 

شود.

سید مهدی ذوالفقاری مدیر عامل »برند تجاری لیـنـکو«:

» لیـنـکو«  برند تجاری شناخته شده در صنعت برق ایران
علی فالح جوشقانی مدیر اجرایی »شرکت کیمیا پلیمر صبا«

به کارگیری مواد اولیه درجه یک و با کیفیت در»شرکت کیمیا پلیمر صبا« 
مطابق استانداردهای روز جهان

»شرکت کیمیا پلیمر صبا« با عنایت به ایفای 
نقش مهم صنعت PVC در عصر حاضر واهمیت 
روز افزون آن در صنایع مختلف از جمله س��یم 
وکابل، کفش سازی، پانل های دیواری، کفپوش 
و….. فعالی��ت خود را از س��ال 1396 در زمینه 
تولی��د گران��ول PVC نرم گرید س��یم و کابل 
ش��امل انواع عایق ها و روکش های رنگی اعم از 
انعطاف پذیر، نصب ثابت، مخابراتی و…، مطابق 
با اس��تانداردهای جهانی )ASTM,IEC( آغاز 

کرد.
دراین سالها با تجهیز و مدرن کردن آزمایشگاه 
کنترل کیفیت واس��تفاده از تجارب مهندسین 
مج��رب و متخصص خ��ود وخری��داری ونصب 
ماش��ین آالت مدرن روز دنیا روند تولیدات خود 
را بر پایه تامین نیازهای داخلی قرار داده اس��ت 
.همچنین برنامه ای بلند م��دت و جامع جهت 
توس��عه تولیدات خود در زمینه PVC سخت، 
مس��تربچ های رنگی، XLPE، TPR را تدوین 

ودر دست اقدام دارد.
به مناسبت برگزاری رویداد بین المللی صنعت 
برق با علی فالح جوشقانی مدیر اجرایی شرکت 
کیمیا پلیمر صبا گفت و گویی انجام داده ایم که 

می خوانید:
لطفـا خودتان را معرفی کرده، سـوابق 

اجرایی و مدیریتی تان را شرح دهید؟
علی فالح جوش��قانی مدیر اجرایی ش��رکت 
کیمیا پلیمر صب��ا، تولید کننده ان��واع عایق و 
روکش در صنعت س��یم و کابل مطابق با به روز 

ترین استاندارد های اروپا هستم. 
 لطفـا تاریخچـه تأسـیس و فعالیـت 
شـرکت را برای مخاطبان نشـریه شـرح 

دهید؟  چه کاال و خدماتی ارائه می دهد؟
ش��رکت کیمیا پلیمر صبا  تولید کننده انواع 
روکش و عایق مصرفی س��یم و کابل با استفاده 
از ب��ه روز تری��ن و مجه��ز ترین ماش��ین آالت 
اروپایی می باشد که از سال 1396 فعالیت خود 
را به صورت رس��می آغاز نمود و توانست ظرف 
مدت کمتر از 6 ماه به بهره برداری رس��یده و با 

برنامه ریزی دقیق و اجرای چندین طرح توسعه 
ظرفیت تولید خود را افزای��ش داده و به بیش از 

1000 تن در ماه برساند. 
به همت جناب آقای مهندس عروجی مدیریت 
و مالک محترم مجموعه و با استفاده از تجارب و 
حمایت های ارزشمند و بی وقفه ایشان توانستیم 

تا سهم عمده ای از بازار را به دست بیاوریم. 
از جمله مش��تریان این ش��رکت می توان به 
شرکت های بزرگ س��یم و کابل سازی در ایران 
از جمله شرکت کروز، شرکت بافه سیم گلستان، 
شرکت سیم و کابل مشهد، شرکت سیم و کابل 
آمل، شرکت ستاره یزد، شرکت افالک الکتریک 
خراس��ان که از مهمترین ش��رکت های تولید 

کننده در این صنعت می باشند نام برد. 
 محصوالت شرکت شما چه ویژگی های 
منحصر به فردی دارد؟ و در عرصه تولید و 
صادرات تاکنون چه دستاوردهایی داشته 

اید؟
با توجه به سخت گیری های شدید و استاندارد 
هایی که از دیرباز در این صنعت و در بین شرکت 
های مختلف وجود داشته است، مجموعه کیمیا 
پلیمر صبا همواره سعی بر تولید مواد اولیه مورد 
نیاز کارخانجات و مش��تریان خود، با اس��تفاده 
از مواد اولیه درجه یک و ب��ا به کارگیری به روز 
ترین روش های تولید و تحقیق و توسعه داشته 
است به گونه ای که این شرکت توانسته است با 
ارائه محصوالت با کیفی��ت در صنعت مذکور به 
تنها تامین کننده اکثر کارخانجات سیم و کابل 
سازی از جمله شرکت بافه سیم گلستان، تولید 
کننده برتر در صنعت سیم و کابل در سال های 
متمادی، شود که این خود نشان از به کارگیری 
مواد اولیه درجه ی��ک و با کیفیت، تیم منظم و 
هدفمن��د و به روز ترین اس��تاندارد های ایران و 

جهان دارد.   
در ح��ال حاضر صادرات این ش��رکت به اکثر 
کش��ور های منطقه از جمله عراق، افغانس��تان، 
آذربایجان، عمان، ترکیه و ... می باشد که با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته قطعا به دنبال 

افزایش ب��ازار های صادرات��ی در آینده خواهیم 
بود. نکته حائ��ز اهمیت در خص��وص صادرات 
این شرکت، کس��ب رضایت مشتریان علی رغم 
وجود سخت گیری های شدید و استاندارد های 
گوناگون در کشور های مختلف می باشد که این 
مساله قطعا باعث دلگرمی مجموعه کیمیا پلیمر 
صبا و انگیزه ای برای فعالیت بیشتر در این زمینه 

خواهد بود. 
 در نمایشگاه امسـال چه برنامه هایی 
برای گسترش فعالیت و معرفی محصوالت 

خود دارید؟ 
با توجه به برنامه های این شرکت در خصوص 
توسعه و گس��ترش تولید با اس��تفاده از واردات 
خطوط تولید به روز از کشور های اروپایی، امسال 
سعی بر این داش��ته ایم تا با حضور قدرتمند در 
نمایشگاه صنعت برق ش��ناخت بیشتری از بازار 
هدف و مش��تریان خود به دست آوریم. از جمله 
طرح های توسعه این ش��رکت تولید مواد اولیه 
برای کابل های فشار قوی دو ولتاژ با استفاده از 
پلی اتیلن کراسلینک شده ) ایکس ال پی ای ( 
و همچنین تولید کامپاند ه��ای عاری از هالوژن 
و ضد شعله  در کنار دیگر محصوالت می باشد 
که قطعا با استفاده از این طرح چشم انداز بسیار 
خوبی در صنعت س��یم و کابل کش��ور متصور 

خواهیم شد.                
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بیستمین نمایش��گاه بین المللی ورزش و تجهیزات 
ورزش��ی توسط ش��رکت نمایش��گاهی میالد نور از 7 
لغایت 10 آبان ماه سال جاری با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود.
ته��ران  ورزش��ی  تجهی��زات  و  ورزش  نمایش��گاه 
چ��ون  مهم��ی  اه��داف  دارای   )Sportex Iran(
ارتق��اء ورزش های همگانی و قهرمانی، توس��عه اماکن 
ورزش��ی، ارایه آخری��ن دس��تاوردها و تکنولوژی های 
ح��وزه ورزش و تجهیزات ورزش��ی، توجه و توس��عه 
ورزش ه��ای پای��ه، توس��عه ورزش مدارس، آش��نایی 
با پیش��رفت های ص��ورت گرفته در ح��وزه تجهیزات 
ورزش��ی و ایج��اد فض��ای رقابت��ی و ارتق��اء کیف��ی 
تولیدات و تجهیزات ورزش��ی، است. در این نمایشگاه، 
جدیدتری��ن صنای��ع، تجهی��زات و وس��ایل ورزش��ی 
تولید ش��ده در بزرگ ترین و معتبرترین ش��رکت ها، 
کارخان��ه ه��ا و تولیدکنن��دگان داخل��ی و خارج��ی 
و همچنی��ن برنام��ه ها و خدم��ات مختلف ورزش��ی 
 تفریح��ی، ارائه و در مع��رض دید عالقه من��دان قرار

 می گیرد. 
همچنین در این رویداد، نهادها و ش��رکت های ارائه 
دهنده خدمات ورزشی و ادوات و تجهیز مراکز و سالن 
ها ورزش��ی )کف پوش ها و تابلوها( نیز حضور پررنگی 

دارند.
علی محتش��م امیری مدیر نمایش��گاه بی��ن المللی 
ورزش و تجهیزات ورزش��ی در گفت و گ��و با اقتصاد 
و نمایش��گاه به مناس��بت برگزاری این روی��داد مهم 
صنعت ورزش با اش��اره به حضور بیش از70 ش��رکت 
در نمایش��گاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزش��ی 
گفت: این رویداد در فضایی بال��غ بر 8000 متر مربع 
در سالنهای 8-9 و  A25 و فضای باز مجاور سالن ها 

برگزار می شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای رعای��ت پروت��کل های 
بهداش��تی در جریان برگزاری نمایش��گاه برنامه های 
ویژه ای تدارک دیده ش��ده اظهار داشت: ایجاد گیت 
ض��د عفونی)محل��ول پ��اش( در درب ورودی اصل��ی 
نمایش��گاه، ورودی س��الن های نمایش��گاهی، تأمین 

تجهیزات مکانیزه م��ورد نیاز جه��ت ضدعفونی کف، 
درب و س��طوح س��الن ه��ای نمایش��گاهی و تجهیز 
ایستگاه تب سنجی در محل درب های ورودی اصلی 
 نمایش��گاه و درب ه��ای ورودی س��الن از جمله این

 تدابیر است.
محتشم امیری افزود: شرکت میالد نور تمامی تالش 
خود را جهت ایجاد بستر مناس��ب در برقراری ارتباط 
بین مشارکت کنندگان در نمایشگاه و بازدیدکنندگان، 
همچنین تولی��د کنندگان و ارائ��ه دهندگان خدمات 
در زمین��ه ورزش و تجهیزات ورزش��ی فراهم نموده و 
امیدواریم مشارکت کنندگان گرامی با آمادگی کامل و 
 حضور مؤثر خود بیشترین بهره برداری را از نمایشگاه 

داشته باشند.
مدی��ر نمایش��گاه بی��ن الملل��ی ورزش و تجهیزات 
ورزشی در پایان خاطرنش��ان کرد: در این نمایشگاه با 
اقدام به معرف��ی ظرفیت های بالقوه و بالفعل کش��ور 
در زمینه تولید، بازرگانی و خدمات مربوط در صنعت 
ورزش سعی شده با ایجاد بسترهای مناسب به منظور 
ترغیب اف��راد و واحده��ای عالقمند جهت س��رمایه 
گذاری و بهره گیری مناسب از ظرفیت های موجود و 
ایجاد زمینه های اشتغال زایی و کارآفرینی در زمینه 
موضوعات نمایش��گاه، در زمانی که کس��ب و کارها به 
ش��دت تحت تأثیر همه گی��ری کرونا ق��رار گرفته و 
همچنین در دوران پس��ا کرون��ا، در رونق این صنعت 

تأثیرگذار باشیم.

علی محتشم امیری مدیر نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی خبر داد 

گردهمایی مهم فعاالن حوزه ورزش در نمایشگاه بین المللی تهران

پنجمی��ن نمایش��گاه بی��ن الملل��ی ش��یالت، آبزیان، 
ماهیگی��ری و صنای��ع وابس��ته  ifex2021  از تاریخ 7  

لغایت 10 آبان ماه سال جاری برگزار میشود
مهندس متی��ن معین مدیر اجرای��ی )ifex2021( در 
گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و نمایشگاه، ضمن بیان این 
مطلب افزود: این نمایشگاه با حضور 70 شرکت فعال در 

این صنعت برگزار خواهد شد.
وی تصری��ح ک��رد: )ifex2021( در فضای��ی تح��ت 
 41A پوش��ش 5200 مترمرب��ع در محوطه س��النهای
و 41B و فض��ای باز اط��راف آن با هم��کاری و همیاری 
و حضور س��ازمان ش��یالت ای��ران و کلیه انجم��ن ها و 
اتحادی��ه های وابس��ته به ش��یالت کش��ور،  ب��ا رعایت 
کام��ل پروت��کل ه��ای بهداش��تی  در مح��ل دائم��ی  
 نمایش��گاه های بی��ن المللی تهران پذی��رای متخصصان

 خواهد بود.
معین  در ادامه افزود: این نمایش��گاه ب��ا رویکرد مانع 
زدایی، پشتیبانی تولید و ایجاد بستر صادرات و با اهدافی 
چون تبادل افکار بدیع و توسعه همکاری های اقتصادی 
و فنی، بازاریابی و ش��ناخت امکانات تج��اری و تولیدی 
در عرص��ه داخلی و بی��ن المللی و ایجاد بس��تر صادرات 
محصوالت شیالتی، ارائه پیشرفت های داخلی و خارجی 
در عرصه صنعت ش��یالت، تقویت و بهبود سیستم توزیع 
و تس��هیل ارتباطات تجاری و فنی، ارتقاء دانش فنی در 
تولید، عمل آوری و بازاریابی، ایجاد زمینه اشتغال بیشتر 
در صنعت شیالت کش��ور و معرفی پتانسیل های جدید، 
فرهنگ س��ازی و ترویج الگوهای بهینه مصرف غذاهای 
دریایی و ایجاد بس��تر س��ازی نوین در تولید، بازاریابی و 

فروش محصوالت شیالتی پس از کرونا برگزار می شود.
وی همچنین به تقویت آموزش و ترویج کاربردی آبزی 
پروری، ایجاد زمینه اش��تغال بیش��تر در صنعت شیالت 
کش��ور و فرهنگ س��ازی و ترویج الگوهای بهینه مصرف 
غذاهای دریایی و هماهنگی های بیشتر میان سازمان ها 
و تش��کل های مربوطه اشاره و تصریح کرد این نمایشگاه 
در گروههای متنوع کاالیی نظیر تولیدکنندگان و توزیع 
کنندگان تجهیزات صیادی، فرآوری محصوالت شیالتی، 
تولیدکنن��دگان و ارائ��ه دهن��دگان غذاه��ای دریای��ی، 
تولیدکنندگان ماش��ین آالت و صنایع پ��رورش ماهیان 

زینتی و تجهیزات آکواریوم، تولیدکنندگان ماشین آالت 
حم��ل و نقل و انتق��ال آبزیان و فرآورده های ش��یالتی، 
تولیدکنن��دگان و ارائه دهن��دگان تجهی��زات پرورش و 
نگهداری آبزیان، تاسیس��ات و تجهیزات برودتی مرتبط 
با صنعت، پ��رورش دهن��دگان آبزیان، تجهی��زات آبزی 
پروری و پ��رورش ماهی در قفس، صنایع پایین دس��تی 
دریای��ی مرتب��ط، تکثی��ر و تولیدکنندگان بچ��ه ماهی، 
تولیدکنندگان خوراک آبزیان و مواد غذایی مکمل آبزی 
پروری، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات و ادوات 
تصفیه ه��ای آب، صنایع بس��ته بندی، ارائ��ه و خدمات 
دامپزش��کی و بهداش��ت دارویی، س��ازمانها، تشکالت و 
جراید مرتبط، ب��ازار الکترونیکی خرید و فروش کاالهای 
آبزیان، پ��رورش جلبک، بان��ک ها، موسس��ات اعتباری 
 و بیمه ها، س��ازمانها، تش��کالت و جرای��د مرتبط برگزار

 خواهد شد.
وی گف��ت: در پای��ان امی��دوار هس��تیم ب��ا توجه به 
تالش های ص��ورت گرفته از ط��رف کلیه س��ازمان ها، 
انجمن ه��ا و اتحادیه های مرتبط ش��اهد نمایش��گاهی 
پربار در راس��تای رش��د و تعال��ی صنعت آبزیان کش��ور 
باش��یم. بدینوس��یله ب��ه س��هم خ��ود از کلی��ه دس��ت 
ان��درکاران وعالقه من��دان این صنعت دع��وت می کنم 
ک��ه از پنجمین نمایش��گاه بین المللی ش��یالت، آبزیان، 
بازدی��د  )ifex2021( وابس��ته  ماهیگی��ری و صنای��ع 

 نمایند .

مهندس متین معین مدیر اجرایی )ifex2021( اعالم كرد

برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزیان، 
ماهیگیری و صنایع وابسته  
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 اتاق بازرگانی اهواز و شورای بازرگانی ایرانیان دبی بر گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی تأکید کردند.
روز سه شنبه 4 آبان ماه نشستی با حضور مسئولین اتاق بازرگانی ایران و امارات، کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در دبی و 

اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز برگزار شد.
در این نشست طرفین ضمن شناسایی ظرفیت های یکدیگر بر لزوم رفع موانع و افزایش همکاری های مشترک تاکید کردند، 

همچنین شورای بازرگانی ایرانیان دوبی از آمادگی خود برای توسعه همکاری های تجاری و افزایش صادرات خبر دادند.
گفتنی است؛ کمیته اکسپو اتاق ایران در نظر دارد با استفاده از فرصت حضور ایران در این رویداد جهانی با برگزاری نشست های 
تجاری و B2B  زمینه های الزم  را برای جذب س��رمایه گذاران خارجی و توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها، 

فارغ از دیگر مسائل فراهم نماید.

اتاق بازرگانی اهواز پیشگام
 در مذاکره و نشست با تجار دبی شد

مهندس حسین فالح جوش��قانی معاون وزیر و رئیس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و 
مهدی عسگری نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسالمی، روز پنجشنبه 29 

مهر ماه از پاویون جمهوری اسالمی ایران در اکسپو 2020 دبی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها، در این بازدید آقایان مهندس 
فالح جوشقانی و مهدی عس��گری ضمن ابراز خرسندی از اس��تقبال بازدیدکنندگان خارجی از پاویون 
جمهوری اسالمی ایران، فضای کلی پاویون کشورمان را بسیار خوب و متفاوت از پاویون کشورهای دیگر 

ارزیابی کردند.
همچنین در ادامه مدیر پاویون جمهوری اسالمی ایران توضیحاتی راجع به محتوا و برنامه های پاویون 

کشورمان ارائه داد.
گفتنی است، نمایشگاه جهانی اکسپو دبی با شعار “پیوند ذهن ها خلق آینده و با حضور بیش از 190 
کشور و سازمان مهم بین المللی به مدت 6 ماه برگزار می شود و پاویون جمهوری اسالمی ایران در اکسپو 
2020 دبی در زون تحرک )Mobility( با الهام از داس��تان های عامیانه هزار و یک شب در خاورمیانه 

طراحی شده است.

پاویون ایران جزء بهترین های اکسپو دبی

دکتر فرش��ید فرزانگان رییس اتاق مش��ترک ایران و امارات و مس��ئول 
کمیته اکس��پو اتاق بازرگانی ایران گفت: رویداد جهانی اکسپو فرصت ویژه 
ای برای دیپلماس��ی تجاری در راس��تای رونق صادرات و معرفی برند ملی 

کشور محسوب می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت سهامی نمایشگاه ها، 
دکتر فرزانگان با اش��اره به برنامه ریزی برای توس��عه روابط ایران و امارات 
اظهار کرد: در راس��تای گس��ترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و امارات، 
مالقاتی با رئی��س، نایب رئیس و معاون��ت بین المللی ات��اق بازرگانی دبی 

صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: پیگیری حض��ور بانوان ایرانی در پاویون بانوان اکس��پو 
و طرح جلس��ات کشوری همزمان با روز ملی کش��ورهای شرکت کننده در 

اکسپو از جمله برنامه هایی است که در دستور کار قرار دارد.
مسئول کمیته اکس��پو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: برگزاری نشست 
های B2B با مقامات تجاری کش��ورهای مختلف برنامه ریزی ش��ده است 
که از جمله می توان به جلسه با روسای امور رویدادهای پاویون کشورهای 
بلژیک، اس��پانیا، آلم��ان ، ایتالیا و انگلی��س جهت حض��ور در رویدادهای 

مش��ترک و مصاحبه با رئیس امور مالقات های پاویون لهس��تان با موضوع 
صنعت قطعه سازی، چوب و کشاورزی اشاره کرد.

فرزانگان اظهار کرد: در حال رایزنی برای فراهم کردن حضور رئیس اتاق 
بازرگانی و اتاق  بازرگانی اس��تانی ها در قالب هیئت های تجاری در رویداد 

اکسپو هستیم.
فرزان��گان در پایان تاکید کرد: قصد داریم با توجه به فرصتی که اکس��پو 
برای توس��عه روابط ایران و امارات فراهم کرده است مناسبات مالی و بانکی 

بین دو کشور را گسترش دهیم.

دیپلماسی فعال تجاری در پاویون جمهوری اسالمی ایران
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات: دیپلماسی فعال تجاری در پاویون جمهوری اسالمی ایران

در این دوره از اکسپو 2020 دوبی برای اولین بار سالن هایی در 
فضاهای عمومی جهت اجراهای هنری ایران رزرو ش��ده و طبق 

برنامه 150 اجرای هنری در محل های عمومی اجرا می شود.
بنیاد فرهنگی هنری رودکی نماینده وزارت فرهنگ و ارش��اد 
در ستاد اکس��پو و کمیته اجتماعی، فرهنگی و هنری این ستاد 
اس��ت و مس��ئولیت برنامه ریزی و تأمین محتوای هنری و اعزام 
گروه های هنری و هنرمندان را در رویداد اکسپو 2020 بر عهده 

دارد.
در همی��ن رابطه امی��د صدیق مدی��ر روابط عموم��ی و امور 
بین المل��ل بنیاد رودکی در گفت وگو با پای��گاه خبری اتاق ایران 
به تشریح برنامه های بنیاد رودکی در اکسپو پرداخت و گفت: بر 
اساس مدل طراحی شده پاویون ایران و اساس فکری طراحان با 

توجه به اینکه در اکس��پو دوره قبل نیز کشورها به صورت جدی 
از حوزه تکنولوژی تعامل ب��ا مخاطبان بهره گرفته بودند، مفهوم 
کلی رویداده��ای هنری بر اس��اس دو بخش مج��ازی و هنری 

طراحی شده است.
او ادام��ه داد: برنامه ه��ای هنری پاوی��ون ایران توس��ط بنیاد 
رودکی در سه حوزه موس��یقی، هنرهای تجسمی و »پرفورمنس 

آرت« طراحی شده که طی 180 روز اجرا می شود.
ب��ه گفته صدی��ق، در ای��ن دوره از اکس��پو ب��رای اولی��ن بار 
س��الن هایی در فضاهای عمومی برای اجراهای هنری ایران رزرو 
ش��ده و برنامه این اس��ت که 150 اجرای هن��ری در محل های 

عمومی اکسپو اجرا شود.
صدیق گف��ت: از دیگ��ر اقدامات بنی��اد رودک��ی در این دوره 

طراحی لباس پاویون جمهوری اس��المی اس��ت که این مدل ها 
بر اساس نقوش اسالمی و کاش��ی کاری ایرانی به عالوه استفاده 
از س��نگ تزئینی فیروزه، معماری هنر، اصال��ت و فرهنگ فاخر 
کشورمان را به نمایش می گذارد. ترکیب رنگ لباس ها بر اساس 

انتخاب رنگ پاویون ایران سبز، خاکی و سفید هستند.
مدیر رواب��ط عمومی بنیاد رودک��ی توضی��ح داد: رویدادهای 
هنری پاویون ایران چندرس��انه ای و چند وجه��ی در بازه زمانی 
یک تا دو روزه اجرا می ش��وند. نمایش��گاه هایی بر اس��اس تقویم 
جهانی و رویدادهایی در این حوزه طراحی ش��ده و برای روز ملی 

کشورمان هم تدارک ویژه ای دیده شده است.
صدی��ق ادام��ه داد: در تعام��ل ب��ا کش��ورهای حوزه ن��وروز، 
برنامه هایی نی��ز در این ایام خواهیم داش��ت. مراس��م روز ملی 

اصلی ترین رویداد هر کشوری محس��وب می شود و فعالیت های 
همه جانبه تری برای این ایام در نظر گرفته می شود.

او تأکید ک��رد: با توجه ب��ه هویت کارکردی اکس��پو در حوزه 
تعامل با سایر کشورها، همکاری و ارائه برنامه مشترک فرهنگی 
هنری در دستور کار کمیته س��تاد هنری اکسپو قرار گرفت و بر 

این اساس برنامه های مشترکی با سایر کشورها خواهیم داشت.
او با بی��ان اینکه آغ��از برنامه های هنری پاوی��ون ایران اجرای 
گروه موس��یقی نواحی ترکمن و اجرای عروسک های غول آسا با 
روایت داستان هایی بومی بود گفت: اجرای عروسک های غول آسا 
و نمایش آن ها محصول تجربه ای موفق در اکس��پو میالن است 
ک��ه در آن دوره نیز مورد توجه مخاطبان اکس��پو و رس��انه های 

ایتالیایی قرار گرفته بود.

هنرمندان ایرانی 1۵0 اجرای هنری در اکسپو ۲0۲0 دارند
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غالمرضا ابراهیمیان مدیرعامل »شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان«:

حضور فعال »شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان« درپروژه های بزرگ ملی
ش��رکت س��یم و کابل مغ��ان درس��ال 1361 
با تولید انواع س��یم و کابل فش��ار ضعیف به ویژه 
دربخش هاي صنعتي و س��اختماني فعالیت خود 
را در شهرس��تان ش��اهرود واقع در استان سمنان 
آغاز نمود . 14 س��ال بعد یعني در س��ال 1375 
همزمان با رش��د روز افزون تقاضاي سیم و کابل 
مخابراتي از ط��رف صنایع مخابراتي ایران ، هیئت 
مدیره ش��رکت اقدام به تاسیس واحد جدید کابل 
هاي مخابراتي در ش��هرک صنعتي شاهرود نمود. 
باتوجه به گس��ترش بخش ه��اي مختلف صنعت 
در زمینه هاي نفت و  گاز ، پتروش��یمي و صنایع 
دریائ��ي و نیاز به کاب��ل هاي الس��تیکي و غالف 
سربي و همچنین کابل هاي فشار متوسط و قوي 
XLPE در بخش انتقال و توزیع انرژي الکتریکي 
، هیئت مدیره ش��رکت در س��ال 1385 تصمیم 
گرفت با اس��تفاده از تکنولوژي پیشرفته و ماشین 
آالت و تجهیزات م��درن در بخش هاي مختلف ، 
فاز دوم طرح توس��عه را با ظرفیت بالغ بر43000 
تن در زمیني به مس��احت بیش از 10 هکتار و با 
زیر بناي 38000 متر مربع مشتمل بر سالن هاي 
تولید ، س��اختمان هاي اداري و انبار در ش��هرک 
صنعتي ش��اهرود ب��ه اجرا گ��ذارد و نتیجت��اً گام 
مهمي در توس��عه کمي و کیفي محصوالت مورد 
نی��از این بخش از صنع��ت ب��ر دارد . در واقع این 
ش��رکت با دارا بودن ماش��ین آالت مدرن اروپائي 
از س��ال 2007 به بعد یکي از بزرگترین و جدید 
ترین کارخانجات کابل س��ازي در سطح کشور به 

شمار میرود .
اقتصاد و نمایش��گاه با توجه به حضور چشمگیر 
ش��رکت تولیدی و صنعتی س��یم و کابل مغان در 
نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت برق ب��ا غالمرضا 
ابراهیمیان مدیرعامل این ش��رکت گفت و گویی 

انجام داده است:
 لطفـا« ضمن معرفـی خودتان، سـوابق 

اجرائی و مدیریتی تان را شرح دهید ؟
من غالمرض��ا ابراهیمیان متولد س��ال 1335 
شاهرود از س��ال 1361 عضو هیات مدیره و مدیر 
عامل شرکت تولیدی و صنعتی کابل مغان هستم 

.
 لطفا تاریخچه تاسیس و فعالیت شرکت 
را برای مخاطبان نشـریه شـرح دهید ؟ چه 

کاال و خدماتی ارائه میدهید ؟
شرکت س��یم و کابل مغان در س��ال 1361 با 
تولید انواع س��یم و کابل فش��ار ضعی��ف بویژه در 

بخش��های صنعتی و س��اختمانی فعالیت خود را 
در شهرس��تان ش��اهرود واقع در اس��تان سمنان 
آغاز نمود . 14 س��ال بعد یعنی در س��ال 1375 
همزمان با رش��د روز افزون تقاضای سیم و کابل 
مخابراتی از ط��رف صنایع مخابراتی ایران ، هیئت 
مدیره ش��رکت اق��دام به تاس��یس واح��د جدید 
کابلهای مخابراتی در ش��هر صنعتی شاهرود نمود 
. با توجه به گس��ترش بخش��های مختلف صنعت 
در زمین��ه های نفت و گاز ، پتروش��یمی و صنایع 
دریائی و نیاز به کابلهای الستیکی و غالف سربی 
 XLPE و همچنین کابلهای فشار متوسط و قوی
در بخش انتقال و توزیع انرژی الکتریکی ، هیئت 
مدیره ش��رکت در س��ال 1385 تصمی��م گرفت 
با اس��تفاده از مش��اورین و کارشناسان مجرب در 
بخش��های مختلف ، ف��از دوم طرح توس��عه را در 
زمینی به مساحت بیش از 10 هکتار و با زیر بنای 
بالغ بر 36000 مترمربع مش��تمل بر س��الن های 
تولید و ساختمانهای اداری و انبار در شهر صنعتی 
ش��اهرود به اجرا گذارد و نتیجت��ا« گام مهمی در 
توس��عه کمی و کیفی محصوالت م��ورد نیاز این 

بخش از صنعت بر دارد . 
  کابله��ای فش��ار متوس��ط و قوی ت��ا 400 

کیلوولت . 
 کابلهای با غالف س��رب ویژه استفاده صنایع 

نفت ، گاز و پتروشیمی .
 کابله��ای با عای��ق و روکش الس��تیک )قلع 
اندود و ب��دون قلع( مخصوص کارب��رد در صنایع 
دریائی و کشتی سازی, تجهیزات جوشکاری و نیز 

صنایع پتروشیمی و نفت و گاز , آب و فاضالب.
  ان��واع کابلهای فش��ار ضعیف ق��درت ، ابزار 

دقیق ، کنترل  .
 کابلهای ض��د آتش ، کابله��ای هالوژن فری 
کم دود ب��ا روکش مخصوص ض��د روغن و یا ضد 

جوندگان.
 کابلهای آرموردار و شیلددار .
 انواع سیم وکابل ساختمانی .

  انواع کابلهای کواکسیال و مخابراتی .
  کابلهای خود نگهدار با آلومینیم آلیاژی .

  محصوالت شـما چـه ویزگـی منحصر 
بفردی دارد ؟

طرح توسعه شرکت مش��تمل بر طیف وسیعی 
از ماشین آالت مدرن عمدتا” اروپائی میباشد که 
تولید با آخرین تکنولوژی روز را میس��ر مینماید. 
آزمایشگاه فشار قوی کارخانه مجهز به اتاق شیلد 

با تجهیزات مدرن و مناس��ب که س��اخت شرکت 
High Volt  آلمان می باش��د با برخورداری از 
پرس��نل فنی و با تجرب��ه ، به امر تس��ت کابلهای 
فشار قوی تولیدی تا س��طح ولتاژ 400 کیلوولت  

مبادرت می نماید .
وج���ود نم�ایندگ��ی ف��روش و مراک��ز ت�وزیع 
در ش��هرهای بزرگ و اس��تانهای تهران ، اصفهان 
، خراس��ان ، خوزس��تان ، گی���الن ، م�ازندران ، 
گلستان و س�ایر اس��ت�انها و حضور در پروژه های 
بزرگ ملی سبب ش���ده است تا روزانه محصوالت 
ت�ولیدی ش��رکت در اقص��ی نقاط کش��ور توزیع 

گردد .
 در عرصه تولید و صـادرات تا کنون چه 

دستاوردهایی داشته اید؟
فع�الیتهای صادراتی کابل مغان طی 30 س��ال 
اخیر موجب ش��ده اس��ت تا مق�دار قابل توجهی 
از محصوالت تولیدی به کش��ورهای آسیای میانه 
، افغانس��تان , عراق و کش��ورهای آفریقایی صادر 
گردد . این کار توس��ط بخ��ش مدیریت صادرات 

صورت می پذیرد .
   در نمایشـگاه امسـال چه برنامه هایی 

برای گسترش فعالیت خود دارید ؟
متاس��فانه در س��ال گذش��ته به دلیل ش��روع 
بیماری کرونا این ش��رکت با احس��اس مسولیت 
اجتماع��ی در نمایش��گاه حضور پی��دا نکرد ولی 
خوش��بختانه امس��ال با واکسیناس��یون گسترده 
تا حدی هم��ه گیری کنترل ش��ده و لذا  با هدف 
گسترش بازار داخلی و همچنین افزایش صادرات 

در نمایشگاه حضور پیدا کرده  ایم.

مهندس��ی تکین با نزدیک به دو دهه سابقه یکی از 
شرکت های برتر در زمینه توس��عه و نوسازی صنعت 
برق کش��ور است. در حاشیه نمایش��گاه بیست و یکم 
صنعت برق با مس��عود امین نائب رئیس هیات مدیره 
شرکت مهندس��ی تکین به گفت و گو نشسته ایم که 

در ادامه می خوانید:
خودتان را برای مخاطبان ما معرفی کنید؟

من مس��عود امین نائب رئیس هیات مدیره شرکت 
مهندس��ی تکین هس��تم. در حال حاض��ر در مقطع 
دکترای مهندسی هوافضا مش��غول به تحصیل بوده و 
مولف کتاب عوامل انس��انی و افزایش تولید می باشم. 
از دیگ��ر فعالیت های علم��ی بنده می ت��وان به ثبت 
مقاله هایی در حوزه مدیریت با عنوان بررس��ی اثرات 
ناهنجارهای اجتماعی و فرهنگی بر رفتار س��ازمانی و 
همچنین عوامل انس��انی و افزایش تولید اشاره نمود. 
در حوزه هوافضا نیز صاحب دو عنوان مقاله شناسایی 
بهترین مکان س��اخت نیروگاه خورش��یدی و دالیل 
افزای��ش نیروگاه های بادی نس��بت به نی��روگاه های 

خورشیدی در ایران و جهان می باشم. 
 تاریخچه شرکت مهندسـی تکین را شرح 

دهید؟ 
شرکت مهندسی تکین در اواخر سال 1383 با هدف 
بهبود کمی و کیفی خدمات توسعه و نوسازی صنعت 
برق کشور تاس��یس شد. ش��رکت ما با داشتن تجربه 
مدیریتی در زمینه صنعت ب��رق و با در اختیار گرفتن 
دانش و امکانات فنی و اجرایی دیدگاههای خود را در 
ایجاد سازمانی مستقل و پویا، کارآ و مجهز استوار کرده 
است.از سوی دیگر تکین  با اتکا به بسیج کارشناسان 
ایرانی، افزایش ظرفیتهای طراحی و مهندسی، مدیریتی 
درخش��ان را در کارنامه عملکرد خود به ثبت رسانده 
است. تکین در جهت رس��یدن به اهداف شرکت و نیز 
تأمین نیازهای متنوع کارفرمایان در کلیه رشته های 
صنعت برق هم��واره  باالترین کیفیت ب��ا پایین ترین 
قیمت تمام شده و کوتاهترین زمان ممکن را مد نظر 
خود قرار داه است.ش��رکت مهندسی شایان تکین در 
ابتدا فعالیت خ��ود  را در منطقه میدان امام حس��ین 
آغاز کرد و درسال 1396 مجموعه به منطقه  دزاشیب 

منتقل شد.
 شرکت شما در چه زمینه ای فعالیت دارد؟

مهندس��ی تکین در زمینه امور مهندسی طراحی و 
اجرای پروژه های تولید انتق��ال و توزیع نیروی برق و 
مخابرات پس ازاخذ مجوز امور س��اختمانی صنعتی و 

اداری و مسکونی فعالیت دارد.
ش��رکت ما خط مش��ی خ��ود را افزای��ش رضایت 
مش��تریان از طریق اجرای پروژه های با کیفیت بهتر 

قیمت مناس��ب تر و تحوی��ل بموقع، جل��ب رضایت 
ذینفعان شامل سهامداران و کارکنان شرکت، توسعه 
کس��ب و کار جدید و جذب س��رمایه گذار به منظور 
اس��تفاده بهینه از منابع، افزایش بهره وری شرکتهای 
گروه، توسعه منابع انسانی کارآمد متخصص و توسعه 
فرهنگ ایمنی و بهداشت و حفاظت از محیط زیست 

اعالم کرده است.
 برای دس��تیابی به این اهداف تکین استانداردهای 
بین المللی را به عنوان الگو انتخاب کرده است  و کلیه 
قوانین و مقررات ملی را رعایت کرده و بهبود مس��تمر 
را سرلوحه کار خود قرار داده است. همچنین ما  همه 
کارکنان خود را ملزم به رعایت این اس��تانداردها کرده 

ایم.
 چـه ارزیابی از جایگاه مهندسـی تکین در 

صنعت برق دارید؟
قطعا در دنیای امروز، شرکت هایی در عرصه تجارت 
موفق ترند که نگرشی فراتر از دنیای محدود پیرامون 
داش��ته باش��ند و به نیازهای جامعه اقتصادی نگاهی 
عمیق داش��ته و در عرصه بین المللی تالش کنند.این 
رویکرد با اتکا به فناوری نوین، کس��ب دانش روز، بهره 
مندی از تخصص و تجربه و تبیین استراتژی های بلند 
مدت به دس��ت می آید. اگر امروز از شرکت مهندسی 
تکین به عنوان یکی از شرکت های توانم���ن���د در 
ح��وزه صنع��ت ب����رق یاد می شود، معلول همین 
نگاه تخصصی و فراملی اس��ت.این شرکت با قریب به 
دو دهه فعالیت در حوزه صنعت برق از جمله پس��ت 
های فش��ار قوی، خطوط انتقال فش��ار قوی، نیروگاه 
 EPCF و EPC های خورش��یدی، اجرای پروژه های
تالش ک���رده اس��ت تا بهت��رین کیفی�����ت را در 
کم�ت���ری����ن زم���ان مم��ک���ن و تام��ی�����ن به 
روزترین تجهیزات در حوزه صنعت برق برای همگان به 

ویژه هم میهنان عزیز فراهم آورد.
از طرفی حف�����ظ رهآورد گذشت���ه و هم سویی 
با چالش های پیش رو، مستلزم نگرشی جامع به تمامی 
عوامل دخیل در این صنعت، ارتقای مس��تمر کمی و 
کیفی خدمات، بهره مندی از دانش و فناوری های نوین 
جهانی و تالش مستمر همکاران این شرکت است و من 
بسیار امیدوارم که بتوانیم با اتکا به خداوند متعال و تکیه 
بر تخصص و تجربه همکاران سخت کوش نقش موثری 
در عرصه ارائ��ه خدمات در عرصه ملی و بین المللی بر 

عهده داشته باشیم. 
شرکت مهندسی تکین به زعم اخذ تائیدیه احدی 
از شرکت های اعتبارسنجی وابسته به سازمان بورس 
اوراق بهادار در زمره 10 شرکت برتر فعال صنعت برق 

می باشد . 

 چه برنامه هایی را برای پیشبرد اهداف خود 
مد نظر دارید؟

ه��دف اصل��ی ش��رکت در ابع��اد مختل��ف تولید 
پیمانکاری-خدم��ات بازرگانی و س��رمایه گذاری بوده 
است این چهاررکن که شرکت بر مبنای آن فعالیتش را 

شروع کرد هرکدام ابعاد بسیار گسترده ای دارد.
 نظرتان در زمینه تبدیل انرژی به انرژی های 

تجدیدپذیر پاک چیست؟
در سال 2021، سرمایه گذاری ساالنه جهانی 
انرژی به 1,9 تریلیون دالر افزایش می یابد که از 
سال 2020 نزدیک به 10% افزایش یافته و حجم 
کل سرمایه گذاری را به سطح قبل از بحران کرونا 
بازمی گرداند. در س��ال های اخیر بازار انرژی های 
تجدیدپذیر و نیز چارچوب سیاس��ت های حاکم، 
به سرعت درحال توس��عه و پیشرفت بوده است و 
مجموع ظرفیت جهانی نصب ش��ده نیروگاه های 
 تجدیدپذیر به 2799 گیگاوات رس��یده اس��ت.

نیروگاه های بادی و خورشیدی به ترتیب با 744 
و 7600 گیگاوات بیش��ترین ظرفیت را در بین 
منابع انرژی های تجدیدپذی��ر به خود اختصاص 
داده اند. بر اس��اس پیش بینی های صورت گرفته 
در س��ناریوی نقش��ه راه انرژی های تجدیدپذیر 
)REmap( ک��ه از س��وی آژان��س بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر )IRENA( ارائه ش��ده، 
س��هم انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر تا س��ال2030 
می��الدی می توان��د ب��ه بی��ش از 32 درصد در 
س��بد انرژی دنیا برس��د ک��ه این امر در س��ایه 
تکنولوژی هایی که در حال حاضر در دس��ترس 
هس��تند امکان پذیر اس��ت که افزایش بهره وری 
ان��رژی و همچنین بهبود دسترس��ی ب��ه انرژی 
می تواند سهم انرژی های تجدیدپذیر را در ترکیب 

انرژی جهانی به 40 درصد هم برساند.
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