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پیام هومن رازدار  مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی 

نمایشگاه صنعت برق 
پاسخگوی نیازهای انرژی 

کشور

محمد هاشم چرخکار 
مدیرعامل شرکت نیک تاب نور یزد:

شرکت نیک تاب نور یزد اولین 
و بزرگترین تولیدکننده ریسه، نئون 

فلکس و مقاطع نوری سیلیکونی

توحید رضازاده مدیر عامل شرکت کابل متال:

ایران می تواند یکی 
از صادرکنندگان مهم 

سیم و کابل باشد

سپیده تبریزی مدیرعامل شرکت سرامیک کوثر:

کیفیت سرامیک کوثر 
قابل رقابت 

با محصوالت اروپا

عنایت اله دبیریان 
 مدیرعامل شرکت سیمکو:

تولید 40 هزار
 انواع سیم و کابل
 در شرکت سیمکو

اتابک برزگر علمداری مدیرعامل و موسس 
صنایع روشنایی یکتا افروز مطرح کرد

تولید بیش از ۹0 محصول 
متنوع در صنایع روشنایی 

یکتا افروز
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بیست و دومین نمایشگاه بینالمللي صنعت برق ایران در سال 1401 با حضور 372 شرکت داخلي و خارجي در فضای نمایشگاهي به 
وسعت ۵0 هزار مترمربع، از 29 آبان افتتاح شده و تا 2 آذرماه سالجاري و به مدت چهار روز برگزار مي شود و امسال بعد از پایان همه گیری 

کرونا، در شرایط بهتري شاهد حضور شرکت هاي بزرگ و صاحب نام صنعت برق در این رویداد مهم صنعتی هستیم. 

در نمایشگاه تهران نمایشگاه های شیالت، محیط زیست و قیر و آسفالت نیز  با حضور 227  شرکت افتتاح شده است. 
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بیست و دومین نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران
 با حضورعلی اکبر محرابیان وزیر نیرو آغاز به کار کرد

نمایش دستاوردهای صنعت برق ایران  
 با 372 شرکت داخلی و خارجی

 در ۵۰ هزار مترمربع 
فضای نمایشگاهی تهران 

بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی صنعت برق ایران روز )یکشــنبه، ۲۹ 
آبان ماه( در مراســمی با حضور وزیر نیرو و مســووالن وزارت نیرو، ســندیکاها 
و تشــکل هاي صنفي صنعت بــرق کشــور، متخصصان، نخبگان، مهندســان 
وکارشناســان فعال در صنعت برق، و همچنین تعــدادی از میهمانان خارجی، 
مدیران شــرکت ســهامی نمایشــگاه هاي بین المللي تهران و حضور گسترده 
شــرکت های داخلی افتتاح شــد و تا روز ۲ آذرماه 1401 و به مدت چهار روز 

برگزار خواهد شد. 
بیست و دومین نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران در سال 1401 با حضور 37۲ 
شرکت داخلي و خارجي در فضای نمایشگاهي به وسعت ۵0 هزار مترمربع، از ۲۹ آبان 
افتتاح شــده و تا ۲ آذرماه ســالجاري و به مدت چهار روز برگزار مي شود و امسال بعد 
از پایان همه گیری کرونا، در شــرایط بهتري شاهد حضور شرکت هاي بزرگ و صاحب 
نام صنعت برق در این رویداد مهم صنعتی هســتیم. شــرکت هاي صاحب نام و داراي 
برندهاي تجاري برتر کشــور در 11 سالن و فضاي باز نمایشــگاهي به وسعت ۵0 هزار 
مترمربع، آخرین دســتاوردها و محصوالت وخدمات خود را در معرض ارزیابي و بازدید 

متخصصان قرار داده اند. 

صفحه 2

رونمایی از ۳ قطعه کلیدی ساخت داخل نیروگاه های حرارتی 

همزمان با آغاز به کار بیست ودومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق ایران ســه قطعه داخلی ساز شــده نیروگاه های 
حرارتی به همراه سامانه »نمانیرو« توسط وزیر نیرو رونمایی 
شد. با همت و توان تالشگران صنعت برق سه قطعه اعم 
از سیستم کنترل و حفاظت توربین گاز، دیسک های 
ردیف 1، ۲ و3 توربین 3۲ مگاواتی آســک نیروگاه 
ری و پــره ردیف ۲۹ واحــد 31۵ مگاواتی نیروگاه 
رامین اهواز داخلی ســازی شــده و در کشور مورد 

بهره برداری قرار می گیرند.

تنها هفته نامه تخصصی صنعت نمایشگاهی ایران 

تیتر خبر

پارس کلید تابان-سالن 7سرامیک کوثرسیلیکون کابل آگر البرز-سالن میالدکابل متال-سالن 38 38Bنیک تاب نور یزد-سالن

با همکاری روابط عمومی

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی

صنعت برق ایران
29 آبان ماه الی 2 آذر ماه 1401

تیتر خبر

شماره اول مجری: 
راهکار تجارت، مدیریت کوشا

بیستمین نمایشگاه بین المللی

 محیط زیست

صفحه 2

با حضور 112 شرکت

برگزاری نمایشگاه شیالت 
در 4700 متر مربع

 فضای نمایشگاهی 

با حضور 40 شرکت

بیستمین نمایشگاه بین المللی 
محیط زیست در 4هزار مترمربع 

فضای نمایشگاهی

در 16  هزار متر مربع فضای نمایشگاهی

آغاز به کار سیزدهمین 
نمایشگاه قیر و آسفالت 

با حضور 75 شرکت 
صفحه 2صفحه 2 صفحه 2

صفحه 2
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سه قطعه اعم از سیستم کنترل و حفاظت توربین گاز، دیسک های ردیف 1، 2 و3 توربین 23 مگاواتی آسک نیروگاه 

ری و پره ردیف 92 واحد 513 مگاواتی نیروگاه رامین اهواز داخلی سازی شده و در کشور مورد بهره برداری قرار 
می گیرند

نمایشگاه صنعت برق زمینه ساز پاسخ
 به نیازهای توسعه مدیریت انرژی است

مدیرعامــل  رازدار  هومــن 
نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران 
به مناسبت برگزاری بیستمین 
و دومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق پیامی به شرح زیر 

صادر کرد:
عنوان  بــه  بــرق  صنعــت 
یکی از مهمتریــن محور های 
پیشرفت علمی به منظور تأمین انرژی پاک بخشی از زیرساخت ها و شریان 
های حیاتی چرخه زندگی اجتماعی می باشــد، بــه گونه ای که همه مولفه 
های تشکیل دهنده جامعه شامل اقتصاد، سیاســت، رفاه، مذهب، فرهنگ، 
بهداشــت، درمان، سالمت، ورزش، تولید، گردشــگری، حمل ونقل، تجارت، 
کسب وکار و کشــاورزی به  نوعی تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم صنعت 
برق قــرار دارد. به کارگیری ظرفیت های جدید ایجاد شــده از منابع انرژی 
های تجدید شونده، سیســتم های نوین مدیریتی، فناوری های پیشرفته و 

بهبود بهره وری می توانند به شکوفایی اقتصادی کشور کمک نمایند.
 این امر مستلزم همکاری و تعامل فراگیر در توسعه و به کارگیری فناوری 
های نوین و دانش بنیان می باشــد. درهمین راستا برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی و تخصصی جهت توسعه و رونق بنگاه های اقتصادی و نیز تبادل 
فناوری یک فعالیت پر اهمیت تلقی می شود زیرا با برپایی چنین نمایشگاه 
هایی در یک دوره زمانی کوتاه و فشــرده شرکت ها امکان معرفی محصوالت 
و خدمات خود را خواهند داشــت و زمینه جهت مذاکره رودررو و همچنین 
انتخاب شــرکای تجاری جهت سرمایه گذاری مشــترک و توسعه همکاری 
مشترک فراهم شود. به همین منظور بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق به عنوان یک رویداد مهم و کلیدی مورد پذیرش کلیه مخاطبان 
داخلی و خارجی قرار گرفته و هدف از برپایی این نمایشــگاه هم اندیشــی 
و ارائه ظرفیت هــای داخلی و خارجی جهت پاســخگویی به نیازهای آتی و 
تامین انرژی برق مطمئن نه تنها برای نســل کنونی بلکه نســل های آینده 
می باشد. همچنین برپایی این نمایشگاه ظرفیت های جدیدی را در توسعه 
پژوهش های اساســی و نیز راهکارهای حل مســائل و چالش های فراروی 
ســازمان ها و مراکز مرتبط در بخش انــرژی ایجاد می نمایــد. برپایی این 
نمایشگاه زمینه ساز پاسخگویی به نیازهای توسعه مدیریت انرژی در کشور 
و همچنین لزوم حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف و استفاده از فناوری 
های نوین تولید انــرژی و کاهش مصرف انرژی از طریــق بهره وری، بهینه 
ســازی و صرفه جویی را فراهم می نماید. در خاتمه اینجانب به نمایندگی 
از شرکت ســهامی نمایشــگاههای بین المللی جمهوری اســالمی ایران از 
تالش های همه صاحبان صنایع، واحدهای تولیدی و صادراتی برای برپایی 
 این نمایشگاه صمیمانه قدردانی نموده و توفیق ایشــان را از درگاه خداوند

 متعال خواهانم.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللي صنعت برق ایران با حضورعلی اکبر محرابیان وزیر نیرو آغاز به کار کرد

نمایش دستاوردهای صنعت برق ایران با 372 شرکت داخلی و خارجی در ۵۰ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی تهران 

برگزاری نمایشگاه شیالت 
با 112 شرکت در 47۰۰ متر مربع

 فضای نمایشگاهی 

نمایشگاه  دومین  و  بیست 
بین المللی صنعت برق ایران 
روز )یکشــنبه، ۲۹ آبان ماه( 
در مراســمی با حضور وزیر 
نیرو و مســووالن وزارت نیرو، سندیکاها 
و تشــکل هــاي صنفــي صنعــت برق 
مهندسان  نخبگان،  متخصصان،  کشــور، 
وکارشناســان فعــال در صنعــت برق، و 
همچنین تعــدادی از میهمانان خارجی، 
مدیران شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین 
المللي تهران و حضور گســترده شــرکت 
های داخلی افتتاح شــد و تا روز ۲ آذرماه 
1401 و به مدت چهار روز برگزار خواهد 

شد. 
بین المللي  نمایشــگاه  و دومین  بیست 
صنعت بــرق ایــران در ســال 1401 با 
حضور 37۲ شــرکت داخلي و خارجي در 
فضای نمایشــگاهي به وســعت ۵0 هزار 
مترمربــع، از ۲۹ آبان افتتاح شــده و تا 
۲ آذرماه ســالجاري و به مدت چهار روز 
برگزار مي شود و امسال بعد از پایان همه 
گیری کرونا، در شــرایط بهتري شــاهد 
حضور شــرکت هاي بزرگ و صاحب نام 
صنعت برق در این رویــداد مهم صنعتی 
هستیم. شــرکت هاي صاحب نام و داراي 
برندهاي تجاري برتر کشور در 11 سالن و 
فضاي باز نمایشگاهي به وسعت ۵0 هزار 
مترمربع، آخرین دستاوردها و محصوالت 
وخدمات خــود را در معــرض ارزیابي و 

بازدید متخصصان قرار داده اند. 
 در نمایشگاه بیست و دوم، 3۵0 شرکت 
داخلی و ۲۲ نماینده شرکت های خارجی 
از ۹ کشور جهان اعم از کشورهای چین، 
ترکیه، ایتالیا، آلمــان، فنالند، ژاپن، کره 
جنوبی، اســپانیا و جمهوری چک حضور 

دارند.
برق  تخصصــی صنعت  نمایشــگاه  در 
ایران، کاالهایی در بخش های روشــنایی، 
گروه ســیم و کابل، تابلوسازان، تجهیزات 
ابزار  و سیســتم های  اتوماســیون  برقی، 
دقیق، خطوط انتقال، کارفرما، مشاوران و 
پیمانکاران عرضه می شــود. این نمایشگاه 
در روزهای برگزاری از ســاعت ۸ صبح تا 

1۵ عصر برقرار است.

 اعــام جزئیات نشســت های 
بیســت ودوم  نمایشــگاه  تخصصی 

صنعت برق ایران 
نمایشگاه تخصصی  بیســت و دومین  در 
بین المللی صنعــت برق ایــران، در کنار 
برگزاری نشست های خبری مدیران عامل 
شــرکت های مادرتخصصی و زیرمجموعه 
وزارت نیرو، سلسله نشست های تخصصی 
در عناوین و محورهای مختلف نیز برگزار 
می شــود.  نشست نمایشــگاه بین المللی 
صنعت برق ایران روز دوشنبه 30 آبان ماه 
ســاعت 10:30 در محورهای »نیاز بخش 
تحقیق و توســعه بــازار صنعــت برق به 
و  »کاربردی  کاربــردی«،  پژوهش هــای 
تجاری ســازی تحقیقــات و پروژه هــای 
دانشگاهی«، »راهکارهای ایجاد تسهیالت 
در تعامــل مراکز تحقیقاتــی و صنعتی« 
و»نقــش تســهیلگری بخــش حکمرانی 
صنعت بــرق« برگزار می شــود. در ادامه 
دوره  این  تخصصی  نشســت های  سلسله 
از نمایشگاه، نشســت »راهکارهای توسعه 
الگوپذیر  و  انــرژی  بهینه ســازی مصرف 
نمودن مصارف انرژی در کلیه بخش های 
مصرف با استفاده از توان بخش خصوصی 
صنعت برق« روز سه شــنبه، یکم آذرماه 
ساعت 10:30 برگزار خواهد شد. همچنین 
تجربیات و اقدامات گذشــته صنعت برق 
در بهینه ســازی انرژی، »برنامه های کالن 
وزارت نیرو در راســتای مدیریت مصرف 
انرژی«، »بهینه ســازی و مدیریت مصرف 
انرژی در حال حاضر در ســطح جهان و 
اروپــا« و»توانمندی های بخش خصوصی 
صنعت برق در استانداردســازی و توسعه 
سومین  موضوعات  انرژی«  بهینه ســازی 

نشست تخصصی را تشکیل می دهند.
از نمایشــگاه  امــا در چهارمیــن روز 
تخصصــی صنعت بــرق ایران، نشســت 
»شــرکت های دانش بنیان و تولید بار اول 
و حمایت های موجود در قوانین کشــور و 
نیازمندی های توســعه علمــی و فناوری 
صنعت برق« با موضوعاتــی چون »ثبت 
مالکیت مصوبات و عــادی دانش بنیان«، 
فناوری هــای  توســعه  »راهکارهــای 
دانش بنیــان در صنعــت برق کشــور«، 

انبوه محصوالت  تولید  و  »تجاری ســازی 
دانش بنیان«، »تبدیل دانش به محصول«، 
و  اطالعات«  فنــاوری  در  »دانش بنیــان 
دانش بنیان  »تجاری ســازی محصــوالت 
در صنعت بــرق« ســاعت 10:30 برگزار 
می شــود. همچنیــن در حاشــیه ایــن 
نمایشگاه، ۲ کارگاه آموزشــی با موضوع 
»مدیریــت مصرف بــرق و مشــترکان« 
توســط  انرژی«  حــوزه  و»چالش هــای 
کارشناســان صنعت برق برای خبرنگاران 

تخصصی حوزه نیرو برگزار می شود.
الزم بــه توضیح اســت، نشســت های 
تخصصی در طبقه دوم سالن خلیج فارس، 
سالن مروارید نمایشگاه بین المللی تهران 

برگزار می شود.
 رونمایــی از 3 قطعــه کلیدی 

ساخت داخل نیروگاه های حرارتی 
همزمان با آغاز به کار بیســت ودومین 
نمایشــگاه بین المللی صنعــت برق ایران 
ســه قطعه داخلی ساز شــده نیروگاه های 
حرارتی بــه همــراه ســامانه »نمانیرو« 
شــد.  رونمایــی  نیــرو  وزیــر  توســط 
“عبدالرســول پیشــاهنگ«، مدیرعامــل 
نیروی برق  تولید  شــرکت مادرتخصصی 
حرارتی، در مراســم رونمایی از سه قطعه 
داخلی سازی شــده نیروگاه های حرارتی، 
گفت: با همت و توان تالشــگران صنعت 
برق ســه قطعه اعم از سیســتم کنترل و 
حفاظت توربین گاز، دیسک های ردیف 1، 
۲ و3 توربین 3۲ مگاواتی آســک نیروگاه 
ری و پره ردیــف ۲۹ واحد 31۵ مگاواتی 
نیروگاه رامین اهواز داخلی ســازی شده و 
در کشور مورد بهره برداری قرار می گیرند.

وی ادامه داد: سیستم کنترل و حفاظت 
توربیــن گاز در صنایــع حســاس مانند 
نیروگاه ها، پاالیشــگاه ها و پتروشــیمی ها 
مورد اســتفاده قرار می گیرد و از قابلیت 
اطمینان بــاال، انعطاف پذیری و تکنولوژی 
پیشرفته برخوردار است. پیشاهنگ تاکید 
کرد: این دستگاه بومی سازی شده براساس 
دانش روز دنیا و مطابق با اســتاندارهای 
جهانی طراحی و تا 3۲0 مگاوات ظرفیت 
دارد کــه بــرای انــواع توربوژنراتورهــا، 
توربوپمپ ها و توربوکمپرســورها طراحی 

شده و قابل نصب در انواع توربین های گاز 
است. مدیرعامل برق حرارتی اضافه کرد: 
دومین دســتگاه رونمایی شده در حاشیه 
بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق ایران، دیسک های ناحیه گرم توربین 
گاز 3۲ مگاواتی با قطر هزار و ۲00 میلی 
متر و وزن متوسط دو هزار کیلوگرم است 
که در نیــروگاه ری مورد اســتفاده قرار 
خواهد گرفت. وی افــزود: پره ردیف ۲۹ 
واحد 31۵ مگاواتــی نیروگاه رامین اهواز، 
سومین دســتگاه رونمایی شده است که 
جزو بلندترین پره های توربین نصب شده 

در ایران محسوب می شود.
 سامانه »نمانیرو« رونمایی شد

پیشاهنگ همچنین با اشاره به رونمایی 
از ســامانه نمانیرو، گفت: این ســامانه به 
منظــور نمایــش دســتاوردهای فناوری 
و بومی ســازی در صنعــت نیروگاهــی و 
در راســتای سیاســت های کلی نظام در 
خصــوص اســتفاده حداکثــری از  توان 
ساخت داخل و قطع وابستگی در شرایط 
تحریم، توســط شــرکت  تولیــد نیروی 
برق حرارتی ایجاد شــده است. وی ادامه 
داد: ســامانه نمانیــرو دارای هفت ماژول 
نمایشــگاه مجازی، نیازمندی های ساخت 
داخل، اقــالم راکد و مــازاد، تحقیقات و 
فناوری، لیست بلند، ارزیابی پیمانکاران و 

شرکت های دانش بنیان است.
مدیرعامل بــرق حرارتــی اضافه کرد: 
مشــاهده تجهیزات و قطعــات نیروگاهی 
ساخته شــده بر اســاس دســته بندی، 
جستجوی پیشــرفته قطعات و تجهیزات 
بــر اســاس اقــالم اطالعاتی، مشــاهده 
نیازمندی های ساخت داخل و فناوری ها، 
ثبت درخواست تامین توسط سازندگان و 
ثبت اولویت تحقیقاتی توسط محققین از 

جمله امکانات سامانه نمانیرو هستند.
وی تاکیــد کــرد: همچنین مشــاهده 
اولویت های تحقیقاتــی مصوب،  لیســت 
پروژه هــای تحقیقاتــی خاتمــه یافته به 
همراه نتایج آن، لیســت بلند سازندگان، 
تولیدکنندگان و پیمانکاران و شرکت های 
دانش بنیان همکار را هم می توان از دیگر 

امکانات این سامانه برشمرد.
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پیام هومن رازدار  مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 

همزمان با 
آغاز به کار 

بیست ودومین 
نمایشگاه 

بین المللی 
صنعت برق 

ایران سه قطعه 
داخلی ساز شده 

نیروگاه های 
حرارتی به 

همراه سامانه 
»نمانیرو« توسط 

وزیر نیرو 
رونمایی شد.

صبح روز یکشــنبه ۲۹) آبــان ماه( 
المللی محیط زیست  نمایشــگاه بین 
افتتاح شــد و طی چهار روز تــا ۲ آذر 
1401 آمــاده بازدید عالقــه مندان و 
فعاالن و متخصصان محیط زیست است. 
به گزارش اخبار نمایشگاه ها، نمایشگاه 
بین المللی محیط زیست با حضور40  
شرکت داخلی در محل دائمی نمایشگاه 
های بین المللی تهران افتتاح شده است.

شرکت های فعال  نمایشگاه محیط 
زیست در گروه های آلودگی هوا،  تاالب، 
محیط بان، امور زنان و خانواده،  شناخت و کنترل آلودگی منابع خاک، خاک و هوا، طراحی تاسیسات آب 
و فاضالب شهری، روســتایی و صنعتی، نقش و توانایی، برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح های زیست 
محیطی، کنترل آلودگی های حاصل از مواد زائد جامد و سایر فعالیت ها از آخرین دستاوردها و خدمات 
خود در این رویداد رونمایی کرده و به بحث و تبادل نظر با متخصصان و عالقه مندان و مشتریان خود می 

پردازند. 
این نمایشگاه به مدت 4 روز تا دوم آذرماه در فضایی  بالغ بر 4هزار مترمربع فضای سرپوشیده ناخالص 
برگزار می شود. در روزهای آینده  در نمایشــگاه تهران عالوه بر نمایشگاه صنعت برق که با حضور 37۲ 
شرکت برگزار شده،  نمایشگاه های شیالت، محیط زیســت و قیر و آسفالت نیز  با حضور ۲۲7  شرکت 

برگزار شده است.

افتتاح بیستمین نمایشگاه بین المللی 
محیط زیست با حضور 40 شرکت

 در 4هزار مترمربع فضای نمایشگاهی

ششمین نمایشگاه بین المللی شیالت، 
آبزیــان، ماهی گیری، غذاهــای دریایی و 
صنایع وابسته در تاریخ ۲۹ آبان لغایت ۲ 
آذرماه سال جاری و به مدت 4 روز در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

برگزار می شود.
به گــزارش اخبار نمایشــگاه هــا، روز 
یکشنبه  )۲۹ آبان ماه( ششمین نمایشگاه 

بین المللی شیالت، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته با حضور 11۲ 
شرکت داخلی در فضایی به وسعت 4700 مترمربع فضای نمایشگاه بین المللی تهران 

افتتاح شد.
در این نمایشــگاه در گروههای متنوع کاالیی نظیر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
تجهیزات صیادی، فرآوری محصوالت شیالتی، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان غذاهای 
دریایی، تولیدکنندگان ماشین آالت و صنایع پرورش ماهیان زینتی و تجهیزات آکواریوم، 
تولیدکنندگان ماشــین آالت حمل و نقل و انتقــال آبزیان و فرآورده های شــیالتی، 

تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات پرورش و نگهداری آبزیان حضور دارند. 
همچنین در بخش تاسیسات مرتبط با شیالت، شــاهد حضور شرکت های فعال در 
زمینه تاسیسات و تجهیزات برودتی مرتبط با صنعت، پرورش دهندگان آبزیان، تجهیزات 

آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس هستیم. 
از سوی دیگر، شرکت های فعال در زمینه صنایع پایین دستی دریایی مرتبط، تکثیر و 
تولیدکنندگان بچه ماهی، تولیدکنندگان خوراک آبزیان و مواد غذایی مکمل آبزی پروری، 
تولیدکنندگان و ارائه دهندگان تجهیزات و ادوات تصفیه های آب، صنایع بسته بندی، 
ارائه و خدمات دامپزشکی و بهداشت دارویی، سازمانها، بازار الکترونیکی خرید و فروش 
کاالهای آبزیان، پرورش جلبک، بانک ها، موسسات اعتباری و بیمه ها، سازمانها، تشکالت 

و جراید مرتبط نیز حضور دارند.

 ســیزدهمین نمایشگاه بین 
ها،  عایق  آسفالت،  قیر،  المللی 
بتن، ســیمان و صنایع وابسته 
در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهــران از ۲۹ آبان 
تا ۲ آذرماه 1401 برگزار شده 

است. 
برگــزاری  از  ایــن دوره  در 
شــرکت    7۵ نمایشــگاه، 
دســتاوردها  آخرین  داخلــی 
در  را  خــود  خدمــات  و 
گــروه هــای کاالیــی انــواع 
قیر، عایق های رطوبتی، حرارتی، انواع ماشــین آالت ســنگ شکن، انواع آســفالت، انواع ماشین 
آالت، ماسه ســاز، ســیمان و بتن، انواع ایزوگام، ماشین آالت راهسازی و ماشــین آالت وابسته 
را در مســاحتی بالغ بــر 10 هــزار مترمربع فضای سرپوشــیده ناخالــص و ۶ هــزار متر مربع 
 فضای سرپوشــیده داخلی، در معــرض دید بازدیدکننــدگان و عالقه مندان به ایــن حوزه قرار

 داده اند.
د ر روزهای آینده در نمایشــگاه تهران عالوه بر نمایشگاه صنعت برق که با حضور 37۲ شرکت 
برگزار شــده،  نمایشگاه های شیالت، محیط زیست و قیر و آســفالت نیز  با حضور ۲۲7  شرکت 

برگزار شده است.

آغاز به کار سیزدهمین نمایشگاه قیر و آسفالت 
با حضور 7۵ شرکت در 16  هزار متر مربع

 فضای نمایشگاهی 
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در زنجیره فوالد برای هر تن کنسانتره بین 22 تا 40 کیلووات ساعت، هر تن گندله بین 26 تا 55 کیلووات ساعت، 
برای هر تن آهن اسفنجی بین 110 تا 130 کیلووات ساعت و هر تن فوالد 700 تا 900 کیلووات ساعت برق 

مصرف می شود

چـالش انـرژی و بـرق در صنـعت
ســعدمحمدی  اردشــیر   
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات 
در حال حاضر شــاهد یک ناتــرازی در عرضه 
و تقاضای برق در کشــور هســتیم؛ حــال این 
موضوع را می توان از دو جنبه بررســی کرد. اول 
از جنبه عرضه، که متاســفانه به  دلیل عدم توسعه 
نیروگاه  های کشــور، اتالف برق در شبکه توزیع، 
تاخیر در انجام تعمیرات نیروگاهی، خشکســالی 
و کاهش تولیــد نیروگاه  های برق  آبی و... اســت 
و دوم به  علــت افزایــش تقاضا، که ایــن افزایش 
تقاضا در یک بخش بــه مصرف کنندگان خانگی 
برمی  گردد و این نشــان از نداشــتن  برنامه  های 
مدیریت مصرف اســت و از ســوی دیگر در چند 
دهه گذشــته صنایعی در کشــور توســعه یافته 
که عمدتــا صنایــع انرژی  بری بوده  انــد و حتی 
به  علت قیمت نســبی پاییــن انــرژی در ایران، 
 بهره  وری انــرژی هم چندان مــورد توجه نبوده 

است.
اما آن چیــزی که باعث شــده امروز شــاهد 
ناترازی در عرضه و تقاضا باشــیم، بی  توجهی به 
مکانیزم  های اقتصادی اســت. قیمت ها در اقتصاد 
نقشــی به مراتب فراتر از نقش حســابداری ایفا 
می کنند و قیمت های نســبی، تخصیص منابع را 
مشخص می کند. در بلندمدت در کشور صنایعی 
شکل می گیرد که عمدتا انرژی  بر هستند و حتی 
بهره  وری  تکنولوژی  هایی که  ســرمایه گذاری در 
مصرف را ارتقا می دهند، در این شــرایط توجیه 
اقتصــادی خــود را از دســت می دهنــد. یعنی 
قیمت ها ســیگنال می دهند که همین تکنولوژی 
موجود که مصرف انــرژی باالیی دارد، تکنولوژی 

به  صرفه است.
وقتی ســاختار صنایع بر پایــه همین قیمت ها 
بنا شــد، نمی تــوان انتظار داشــت، مصرف برق 
کاهش یابــد و دقیقا به  همین خاطــر، برخی بر 
این باورند که مصرف برق هیچ گونه حساســیتی 

به قیمت ها ندارد. در حالی کــه در کوتاه  مدت با 
افزایــش قیمت، قطعــا نمی توان انتظار داشــت 
مصرف کاهش یابد و در بلندمدت است که قیمت 
انرژی در انتخاب تکنولوژی و حتی انتخاب اینکه 
به کدام ســرمایه گذاری وارد بشــویم و به کدام 

سرمایه گذاری وارد نشویم، تاثیر خواهد گذاشت.
از طــرف دیگر وقتــی قیمت بــرق پایین  تر از 
مقدار تعادلی بازار   شــود، عمال این ســیگنال را 
به بخش خصوصی می دهد که ســاخت نیروگاه، 
به  صرفه نیســت. در نتیجه نیروگاه توسط بخش 
خصوصی ساخته نمی شــود و این وظیفه به یک 
وظیفه حاکمیتی تبدیل می شود و عمال به مرور 
زمان کشور به نقطه  ای می رسد که با کسری برق 

مواجه می شود.
در حقیقت ایــن همان نتیجــه نادیده گرفتن 
مکانیــزم   عرضــه و تقاضــا در اقتصــاد اســت. 
بدیهی  ســت که وقتی قیمت پایین  تــر از مقدار 
تعادلــی تعیین شــود، تقاضا افزایــش و عرضه 
کاهش می  یابد و در نتیجــه ناترازی رخ می دهد. 
در مواجهه با این ناترازی، دولت  سراغ بنگاه  های 
بزرگ می رود و اگر چنین ســرمایه گذاری  هایی 
انجــام دهنــد، طبیعتــا منابــع بــرای ســایر 
ســرمایه گذاری هایی که احتمــاال IRR باالتری 
دارند، را از دست می دهند. این میان، قیمت برق 

کم است و اقتصادِ نیروگاه، توجیه چندانی ندارد.
از طرف دیگر قیمت   نســبی انــرژی در ایران 

باعث شده، تولیدکنندگان به سمت بهینه  سازی 
مصرف ســوخت حرکت نکنند. به  عنــوان مثال 
در زنجیــره فوالد بــرای هر تن کنســانتره بین 
۲۲ تا 40 کیلووات ســاعت، هر تــن گندله بین 
۲۶ تا ۵۵ کیلووات ســاعت، برای هــر تن آهن 
اســفنجی بین 110 تا 130 کیلووات ســاعت و 
هر تن فوالد 700 تا ۹00 کیلووات ســاعت برق 
مصرف می شود. این در حالی است که استاندارد 
مصرف برق برای تولید هر تن فوالد حدود 4۵0 
کیلووات ســاعت اســت. یعنی ما برای تولید هر 
 تن فوالد دو برابر اســتاندارد جهانی برق مصرف

 می  کنیم.
هر چندکه از حدود چهار دهــه قبل تاکنون، 

میزان مصرف انرژی به ازای هر تن فوالد به خاطر 
تحقیقات انجام  شده و تکنولوژی  های جدید به کار 
گرفته  شــده روند نزولی داشته و حدود ۵0 درصد 
کاهش یافته است. البته میزان انرژی مصرفی در 
واحدهای فوالدســازی به نوع روش تولید یعنی 
کوره بلند یا کوره قوس الکتریکی بســتگی دارد. 
روش کوره  بلند نســبت به روش قوس الکتریکی 
انرژی بیشــتری مصرف می کند. در ایران اگرچه 
آمارها کمی دچار پراکندگی هستند، این اختالف 

به حدود ۲۵ درصد می  رسد.
مشــکل مربوط به تامین پایدار انرژی در حال 
حاضر، اگر نگوییــم چالش، اما یکی از مســائل 
اصلی صنعت فوالد کشــور اســت. زیان ناشــی 
از کمبود انــرژی و عدم  النفع وابســته به آن، در 
حوزه معدن و صنایع معدنــی، طبق برآورد  های 
صورت  گرفته بالغ بر 1۶0 هزار میلیارد تومان است 
و فعاالن این صنعت چاره  ای جز ســرمایه گذاری 

در حوزه نیروگاهی ندارند.
خاموشی  های دو سال گذشــته نشان می دهد 
که اقتصاد صنعت برق باید احیا شــود. بنابراین 
برای حــل ایــن مســأله در گام نخســت باید 
ســراغ واقعی  ســازی قیمت برق برویم. بهترین 
ســازوکار در دســترس عرضــه بــرق در بورس 
انــرژی  بــرای مشــترکانی نظیر صنایع اســت 
 کــه مصــرف کالن دارنــد و ســازوکار عرضه و

 تقاضاست.
وقتــی قیمت گــذاری را به مکانیــزم عرضه و 
تقاضا می  ســپاریم در بلندمدت عمال صنایعی که 
انرژی  بری بــاال و ارزش افزوده پایین دارند حذف 
می شوند و به مرور زمان صنایعی شکل می  گیرند 
که عمال یا اصال انرژی  بر نیســتند یا اگر انرژی  بر 
هســتند آنقدر ارزش باالیی خلــق می کنند که 
تولیــد آن توجیه اقتصــادی دارد و در نتیجه در 
بلندمــدت ترکیب صنایعی که در کشــور داریم 
شــکل بهینه  ای از الگوی مصرف خواهد داشت و 
عمال دیگر کسی با مصرف بیشــتر انرژی، یارانه 

بیشتری دریافت نمی  کند.
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حسین معتمدرسا مدیر عامل شرکت رسانا کابل:

شرکت رسانا کابل اولین دارنده استاندارد رضایت سنجی مشتریان 

محمدهاشم چرخکار مدیرعامل شرکت نیک تاب نور یزد:

مدیر عامل شرکت رسانا 
کابل با اشاره به فعالیت ها 
و دستاوردهای این شرکت 
گفت: شــرکت رســانا کابل 
از ســال 137۲ توسط بخش خصوصی 
بــرای تولید انواع ســیم و کابل فشــار 
ضعیف تاسیس شــده و بطور مستمر بر 
تنوع محصوالت و مقدار تولیدات و ارتقاء 
سطح کیفی تولیدات خود افزوده است و 
ســهم  خود را در بازار داخلی و خارجی 
گسترش داده است و اکنون یکی از تولید 
کنندگان  معتبر و شناخته شده در کشور 

و کشورهای همسایه است.
وی در ادامه بیان داشــت: شــرکت 
رســانا کابل  با تکیه بر اســتاندارد های  
فنی و مدیریتی روز دنیــا درصدد ارتقاء 
همه جانبه بوده و در این راســتا موفق 
به دریافت اســتاندارد های ملی مربوط 
به محصــوالت خود شــده و همچنین 
 ISO 9001    استانداردهای بین المللی

 -  ISO 14001 – ISO 17025 – -
OHSAS 8001

CE Mark   را دریافت نموده و اولین 
دارنده استاندارد رضایت سنجی مشتریان 
) ISO 10002  ( در صنعــت ســیم و 

کابل در کشور است. 
او افزود: کارشناسان و متخصصان رسانا 
کابل در طول سالیان متمادی مشارکت 
فعــال در تدوین اســتانداردهای جدید 
ملی صنعت سیم و کابل و همچنین به 
روز کردن استاندارد های ملی قدیمی تر 

داشته اند .
حسین معتمدرسا خاطرنشان ساخت: 
آزمایشگاه رسانا کابل همچنین به عنوان 
آزمایشگاه مرجع ســیم و کابل مشغول 
فعالیت است. همچنین رســانا کابل در 
پنج سال متوالی واحد نمونه اداره استاندار 
اســتانهای تهران و البرز بوده و موفق به 

دریافت لوح افتخار گردیده است . 
وی با بیان اینکه شــرکت رسانا کابل 

مانند تمام ادوار فعالیت خود بر حســب 
نیازهای نوین مصــرف کنندگان ، تولید 
محصوالت جدید را در برنامه کاری خود 
قرار داده است؛ اظهار داشت: این شرکت 
در حال حاضر مشغول تمهیدات الزم - 
استخدام و آموزش نفرات مورد نیاز ،ایجاد 
فن آوری به روز، ساخت  فضا مناسب و 
تهیه ماشــین آالت و تجهیــزات و الزم 

است.
وی در پایان با اشاره به اهداف شرکت 
رســانا کابل از حضور در نمایشگاه بین 
المللی صنعت برق گفت: هدف از شرکت 
در نمایشــگاه صنعت برق قــرار گرفتن 
در فضای تخصصی امــروزه صنعت برق  
کشور  و آشــنایی به روز و بی واسطه و 
دوجانبه با تمام شاخه های این صنعت 
وتفاهم و هم دلی  با تمام کسانی که در 

این صنعت فعالیت دارند .

شرکت رسانا کابل فعالیت خود را از سال 1372 با هدف تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف آغاز کرد و با تالش شبانه روزی مدیریت و پرسنل مجرب، بطور مستمر بر تنوع 
محصوالت و میزان تولیدات و ارتقاء سطح کیفی تولیدات خود افزوده است و هم اکنون در صنعت سیم و کابل کشور جزو برندهای خوشنام و شاخص محسوب می شود.

حسین معتمدرسا مدیر عامل شرکت رسانا کابل با بیش از سی سال سابقه فعالیت در سمت ها و سطوح گوناگون اجرایی و مدیریتی در صنعت سیم و کابل ایران، از قبیل 
کنترل کیفیت ، طراحی و مهندسی ، فنی و... از مدیران برجسته این صنعت است. 

نشریه اقتصاد و نمایشگاه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق 1401 با وی درباره فعالیت و برنامه های شرکت رسانا کابل گفت و گویی انجام داده 
است که در ادامه می خوانید:

شرکت نیک تاب نور یزد با نشان تجاری LOOP LIGHT فعالیت خود را در سال 13۹8 به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ریسه، نئون فلکس و مقاطع نوری سیلیکونی در 
خاورمیانه با رویکرد تولید کاالی با کیفیت ایرانی و منطبق با أخرین تکنولوژی روز دنیا  در صنعت برق و روشنایی آغاز کرد و با عرضه محصوالتی جدید و بسیار باکیفیت توانست 
در مدت کوتاهی پاسخگوی نیاز بخش بزرگی از بازار صنعت برق و ساختمان شود. محمدهاشم چرخکار مدیرعامل شرکت نیک تاب نور یزد، فارغ التحصیل رشته فناوری 
اطالعات است و بیش از 10 سال به عنوان طراح و مشاور در زمینه روشنایی و نورپردازی ساختمان فعالیت داشته است. وی در حال حاضر در سمت رئیس هیات مدیره گروه 
مهندسی آوید نیز فعالیت می کند. نشریه اقتصاد و نمایشگاه با وی در حاشیه برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق گفت و گویی داشته است که می خوانید:

حسین معتمدرسا:
هدف شرکت رسانا 

کابل از شرکت در 
نمایشگاه صنعت 
برق قرار گرفتن در 
فضای تخصصی 

امروزه صنعت برق  
کشور  و آشنایی 

به روز و بی واسطه 
و دوجانبه با تمام 

شاخه های این 
صنعت و تفاهم 

و هم دلی  با تمام 
کسانی که در این 

صنعت فعالیت 
دارند .

محمد هاشم 
چرخکار:

خط مشی فکری 
حاکم در این 

مجموعه بر این 
باور استوار است 
که مصرف کننده 

ایرانی الیق بهترین 
و با کیفیت ترین 

محصول می باشد
لذا برای تحقق 

این هدف از 
هیچ تالشی در 
این راستا دریغ 

نخواهد شد

مدیرعامل شــرکت نیک تاب نــور یزد 
با اشــاره بــه فعالیت های این شــرکت 
اظهار داشــت: شــرکت نیک تاب نور یزد 
با نشــان تجــاری LOOP LIGHT در 
ســال 13۹۸ فعالیت خود را بــا رویکرد 
تولید کاالی با کیفیت ایرانی و منطبق با 
آخرین تکنولوژی روز دنیا در صنعت برق 
و روشــنایی برای مصرف کننده داخلی و 
بازارهای جهانی آغاز کرد و به یاری خداوند 
و ســرمایه گذاری عظیم بخش خصوصی، 
تالش و همت مهندسان و طراحان خالق 
ایرانی در زمان کوتاهی توانست به عنوان 
اولیــن و بزرگترین تولید کننده ریســه، 
نئون فلکس و مقاطع نوری سیلیکونی در 

خاورمیانه مطرح شود. 
وی افزود: خط مشــی فکری حاکم در 
این مجموعه بر این باور اســتوار است که 
مصرف کننــده ایرانی الیــق بهترین و با 
کیفیت  ترین محصول می باشــد، لذا برای 
تحقق این هدف از هیچ تالشــی در این 
راستا دریغ نخواهد شد و برای تحکم این 
هدف، »شعار یک جریان همیشه روشن« 

در سال 1400 انتخاب گردید تا با افتحار 
اعالم کنیم محصوالتمان روشنایی بخش 
همیشگی خانه و زندگی هر ایرانی خواهد 
بود.  محمدهاشم چرخکار با بیان اینکه در 
مجموعه لوپ الیت بیش از 1۵0 نفر نیروی 
متخصص مشغول به فعالیت هستند گفت: 
عالوه بر این با وجود شبکه نمایندگی در 
۲۵ استان و ۶0 نمایندگی و عاملیت فروش 
در شــهرهای مختلف ایران، این شرکت 
توانسته اســت به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم در اشتغال زایی موثر واقع شود. 
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: شرکت 
نیک تاب نور یزد صاحب امتیاز برند تجاری 
لوپ الیت، با رعایت باالترین اســتانداردها 
در تولید و ارگونومی کار در فضایی مدرن، 
موفق به دریافت گواهینامه بین المللی ایزو 
۹001 در سیســتم کیفی مدیریت شده 
است. همچنین محصوالت این شرکت از 
لحاظ کیفیت تولید و بهره وری در کالس 
تولیدکنندگان مطرح جهانی و قابل عرضه 

در بازارهای دنیا است. 
محمدهاشــم چرخــکار با اشــاره به 
طرح های توسعه ای شرکت نیک تاب نور یزد 
اظهار داشت: در خصوص برنامه های سال 
جاری، این شرکت در ســال1400، سود 
حاصله را صرف ارتقــای تجهیزات نموده 
و همین ماموریت را برای سال 1401 نیز 
در پیش دارد. با توجه به باال بودن کیفیت، 
محصــوالت این مجموعه به ســرعت در 
حال رشد هستند و تالش بر این است که 
محصوالت و ماشین آالت تولید خود را به 

روز نگه دارد، به همین واســطه تجهیزات 
این شرکت نیز مرتبا در حال به روز رسانی 

با آخرین تکنولوژی دنیا است.
از طرفی درگذشته چون واردات آزادتر 
بــود 70 درصد مواد اولیــه وارداتی بودند 
ولی اکنون با وجــود محدودیت ها، برنامه 
این شــرکت ایجاد زیرســاختی مناسب 
جهت انجام انــواع تحقیقات و پیمایش ها 
در سطح ملی اســت که بتواند مواد اولیه 
را بومی سازی کند و موجب ارزش افزوده 

برای کشور گردد. 
وی در پایان با تاکید بر اهمیت مشارکت 
در نمایشگاه تصریح کرد: یکی از روش های 
بازاریابی، شــرکت کردن در نمایشگاه ها و 
یا برگزاری آن اســت که به علل مختلف، 
از جمله صدور کاال و ارزآوری به کشــور، 
شــناخت روش های بازاریابی رقبا، لمس 
دانــش و فنــاوری روز جهــان، مبادلــه 
اطالعات،  به نمایش گذاردن پیشرفت های 
صنعتــی و اقتصادی و نیز آداب و ســنن 
فرهنگی و اجتماعی و سایر عوامل مرتبط  

مورد استفاده قرار می  گیرد.
ورود به این گونه عرصه ها و نمایشگاه های 
مشابه در ســطح بین المللی و جهانی این 
فرصت را ایجاد می کند تا برند خودمان را 
به بازدیدکنندگان معرفی کنیم. همچنین 
موجب آشنایی بیشتر شرکت های همکار، 
وابسته و تبدیلی می شــود و این آشنایی 
فتح بابــی خواهد بود برای اتحاد بیشــتر 
بین تولیدکنندگان محصوالت وابسته که 

می تواند بازار جدیدی را به وجود بیاورد.

شرکت نیک تاب نور یزد اولین و بزرگترین تولیدکننده ریسه، نئون فلکس و مقاطع نوری سیلیکونی 

حضور در نمایشگاه موجب آشنایی بیشتر شرکت های همکار، وابسته و تبدیلی می شود و این آشنایی فتح 
بابی خواهد بود برای اتحاد بیشتر بین تولیدکنندگان محصوالت وابسته که می تواند بازار جدیدی را به وجود 

بیاورد.
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نوید وفایی مدیر عامل شرکت تولیدی رعد:

شرکت تولیدی رعد یکی از بزرگترین تولید کننده  های ترمینال های ریلی در خاورمیانه  است

ابوالقاسم نادعلیزاده مدیرعامل شرکت صنایع سیم و کابل همدان:

مدیر عامل شــرکت 
تولیدی رعد با اشاره به 
دســتاوردها و موفقیت 
های این شــرکت در عرصــه تولید 
و صادرات اظهار داشــت: شــرکت 
تولیدی رعــد همواره در راســتای 
جلب رضایــت مشــتریان داخلی و 
خارجی، تولید محصوالت با کیفیت 
مطابق با اســتانداردهای بین المللی 
را سرلوحه اهداف سازمانی خود قرار 
داده و دســتیابی به ایــن اهداف رااز 
طریق شناســایی، ارزیابی و انتخاب 
تامین کننــدگان معتبــر داخلی و 
خارجی و تامین مــواد اولیه مرغوب، 
بهره گیری از نیروی انسانی مجرب، 
متعهــد و متخصــص و بکارگیری 
ماشــین آالت و تجهیزات پیشرفته 
محقق نموده اســت. اخذ گواهینامه 
های انطباق محصول با اســتاندارد 
IEC از شرکت های معتبر VDE و 
KEMA و همچنین اخذ گواهینامه 
EX بــه منظــور اثبــات قابلیــت 
اســتفاده از محصــوالت در محیط 
های مستعد انفجار و اخذ گواهینامه 
ISO۹001:۲00۸ با هدف تضمین 
کیفیت و بهبود مســتمر سازمان از 
جمله افتخــارات شــرکت رعد می 
باشــد که موجب حصــول باالترین 
ســهم در بازار ترمینال های ریلی در 

ایران و موفقیت های چشمگیر در امر 
صادرات به بازار های جهانی از جمله 
ترکیه، روســیه و کشــورهای حوزه 

خلیج فارس شده است.
وی افزود: شــرکت رعد با افزایش 
زیر ساخت های تولید شامل مجموعه 
ساختمانی جدید شــرکت و افزودن 
دســتگاه های بــه روز و اتوماتیک 
در جهت توســعه ســبد محصوالت 
و افزایــش ظرفیــت تولیــد  جهت 
رضایت مشتریان و همچنین حضور 
قدرتمندتــر در بازارهــای داخلی و 

خارجی گام بر می دارد.
ساخت:  خاطرنشــان  وفایی  نوید 
سالها تجـــربه کاری ما در حـــوزه 

تولیـــد تجهیـــزات برق صنعتـی، 
باعث شـــده است تا ما با مجمـوعه 
ای بــزرگ از مشتـــریان فعال در 
حوزه های مختلف همکاری داشتـه 
و محصـوالت خود را در اختیـار آنها 
قرار دهیـــم. از این رو جهت معرفی 
سبد محصوالت و همچنین معرفی 
نظیر  شــرکت  جدید  محصــوالت 
ترمینال های نسل جدید، نسل جدید 
داکت و محصوالت مدار فرمان جدید 
شرکت به مشتریان ، ایجاد بازارهای 
جدیــد و ارتباط مســتقیم با طیف 
گسترده مشتریان و آشنایی با سلیقه 
آنان در بیســت و دومین نمایشگاه 
صنعت برق ایران شرکت نموده است.

شرکت رعد در دهه 60 به منظور طراحی و ساخت قالبهای مختلف تاسیس گردید و از سال 1371 فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت ترمینال های ریلی متمـــرکز 
نمـــود که در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده ترمینال های ریلی در خاورمیانه به فعالیت خود ادامه می دهد. همچنین این شرکت در سال های اخیر 
محصوالتی همچون )داکت ، ریل مینیاتوری، کلیدهای مینیاتوری پریز تابلویی، چراغ ســیگنال، پوش باتن، فیوزهولدر و بست کمربندی( را به سبد محصوالت خود 
اضافه نموده است. نوید وفایی مدیر عامل شرکت تولیدی رعد دارای تجربه مدیریت صادرات، مدیریت واحد بازاریابی و فروش و همچنین مدیریت پروژه را در کارنامه 

مدیریتی خود ثبت کرده است.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه در جریان برگزاری بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی صنعت برق ایران با وی درباره فعالیت ها و برنامه های این شرکت گفت و گویی 

داشته است:

شرکت صنایع سیم و کابل همدان در عرصه تولید توانسته سهم بسیار خوبی در بازار سیم وکابل فشارضعیف آلومینیومی  مسی و همچنین دیگر محصوالت خود بدست بیاورد 
و هم در بازارخارجی و داخلی فروش خوبی داشته و مشتریان وفاداری را جذب کرده است

نشریه اقتصاد و نمایشگاه با ابوالقاسم نادعلیزاده مدیرعامل شرکت صنایع سیم و کابل همدان گفت و گویی انجام داده است که در ادامه می خوانید:

نوید وفایی:
شرکت رعد با 

افزایش زیر 
ساخت های تولید 

شامل مجموعه 
ساختمانی جدید 
شرکت و افزودن 
دستگاه های به 
روز و اتوماتیک 

در جهت توسعه 
سبد محصوالت 

و افزایش ظرفیت 
تولید  جهت 

رضایت مشتریان 
و همچنین حضور 

قدرتمندتر در 
بازارهای داخلی و 

 خارجی گام بر
 می دارد.

ابوالقاسم 
نادعلیزاده:

در نمایشگاه بین 
المللی برق، سیم 

وکابل همدان 
محصوالت 

جدیدی که در 
طول سال به سبد 

محصول اضافه 
می شود را به 

مشتریان معرفی 
می کند . 

 لطفا ضمن معرفی خود، سوابق 
در صنعت  اجرایی خود  و  مدیریتی 

برق را تشریح کنید.
اینجانب ابوالقاســم نادعلیزاده از سال 
13۵0 در عرصه ســیم وکابــل همدان 
شروع به فعالیت نمودم و در سال 13۶1 
اقدام به احــداث کارخانه ســیم وکابل 
همدان به همراه شــرکاء در شهرستان 
همدان کردم و در طی 40 سال همیشه 
به دنبــال توســعه کارخانــه و افزایش 
محصوالت تولیدی نموده ایم که اکنون 
بعد این سال ها سهم خوبی در بین مصرف 
کنندگان خارجی و داخلی داشــته ایم و 
همچنین بنا به نیاز کشور در این سال ها 
اقدام به احداث دو کارخانه دنیای مس و 
دنیای گرانول نمودیم که این دو کارخانه 
نیز در خدمت صنعت برق کشور است و 
در حوزه فعالیت خــود به عنوان کارخانه 

های برتر محسوب میشود.
  تاریخچه و فعالیت های شرکت 

خود را شرح دهید؟

شرکت صنایع سیم و کابل همدان 
در سال 13۶1 با توجه به نیاز صنعتی 
کشــور ، توســط بخش خصوصی 
تاسیس و با احداث ســالني برابر با 
3000 متــر مربع در همــدان برای 
تولید انواع سیم و کابل افشان فشار 
ضعیف تا یک کیلو ولت تاســیس و 
احداث گردید و در ســال 13۶۸ این 
مجموعه در اداره ثبت اسناد و امالک 
اســتان همدان به نام شرکت صنایع 

سیم و کابل همدان ثبت گردید .
این شرکت در ســال 137۲ با احداث 
3۸00 متــر مربع ســالن و اضافه کردن 
ماشــین آالت جهت تولید انواع مقاطع 
کابلهای فشار ضعیف تا یک کیلو ولت و 
در سال 1374 با احداث ۲700 متر مربع 
ســالن و اضافه کردن ماشین آالت تولید 
انواع آمیزه های پی وی ســی و در سال 
13۸3 با احداث 10000 متر مربع سالن 
جهت توســعه کمی تولید انواع کابلهای 
فشــار ضعیف ، تولید کابلهای مخابراتی، 
تولید کابلهای با عایق XLPE و در سال 
13۸4 با احداث 1400 متر مربع ســالن 
جهت تولید مفتول مــس ۸ میلیمتری 
توانسته برنامه هاي توسعه اي خود را به 

پیش ببرد .
و صادرات  تولیــد   در عرصه 
چــه افتخــارات، دســتاوردها و 

استانداردهایی را کسب کرده اید؟
این شــرکت در عرصه تولید توانسته 
سهم بســیار خوبی در بازار سیم وکابل 
فشارضعیف آلومینیومی  مسی و همچنین 
دیگر محصوالت خود بدست بیاورد و هم 

در بازارخارجی و داخلــی فروش خوبی 
داشته و مشتریان وفاداری را جذب کرده 

است. 
* در زمینه اســتاندارد این شــرکت 
اســتانداردهای داخلی ISIRI ، تأییدیه 
هــای توانیــر، گواهــی CE اروپایی ، 
گواهینامه های کنترل کیفیت و تأییدیه 
آزمایشــگاه KEMA  هلنــد را برای 
محصوالت خود کســب کرده و از سال 
13۸۶ تا 1401 هرســاله بعنــوان واحد 
نمونه اســتاندارد استان شــناخته شده 

است .
 چه طرح های توســعه ای را در 

دستور کار شرکت دارید؟
این شــرکت هماهنطور کــه تا کنون 
ســبد محصوالت خــود را افزایش داده  
ومحصوالت جدیدی باتوجه به نیاز بازار 
عرضه کرده در ادامه قصد دارد که به تولید 
کابلهای فشــارضعیف و متوسط نیز وارد 

شده و فعالیت خود را آغاز کند .
 با چــه هدفی در نمایشــگاه 
صنعت برق شــرکت کرده اید و از 
چه محصول جدیدی  در این رویداد 

رونمایی می کنید؟
حضور در نمایشگاه برای دیدار حضوری 
با مشتریان عزیزی است که در طول سال 
موفق به دیدارشان نمی شویم و همچنین 
ارتبــاط رودررو با مشــتریان جدید که 
آشنایی کمتری با سیم وکابل همدان را 
دارند و هرساله محصوالت جدیدی که در 
طول سال به سبد محصول اضافه میشود 
در نمایشــگاه صنعت برق به مشــتریان 

معرفی می گردد . 

سهم باالی شرکت صنایع سیم و کابل همدان در بازارهای داخلی و خارجی

شرکت رعد با افزایش زیر ساخت های تولید شامل مجموعه ساختمانی جدید شرکت و افزودن دستگاه های به 
روز و اتوماتیک در جهت توسعه سبد محصوالت و افزایش ظرفیت تولید  جهت رضایت مشتریان و همچنین حضور 

قدرتمندتر در بازارهای داخلی و خارجی گام بر می دارد یی
وفا
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عنایت اله دبیریان  مدیرعامل شرکت سیمکو:

تولید 4۰ هزار انواع سیم و کابل در شرکت سیمکو

سپیده تبریزی مدیرعامل شرکت سرامیک کوثر:

کیفیت قطعات سرامیک کوثر قابل رقابت با محصوالت اروپایی است

 لطفا ضمن معرفی 
خود، سوابق مدیریتی و 
اجرایی خود در صنعت 

برق را تشریح کنید.
اینجانب عنایت اله دبیریان با 4۵ سال 
سابقه کار در این شرکت در ابتدا بعنوان 
مهندس برق کارخانه و در ســال 13۶1  
مدیر کارخانه و از سال 13۹۵ مدیرعامل 

شرکت سیمکو را بعهده داشتم.
 تاریخچه و فعالیت های شرکت 

خود را شرح دهید؟
شرکت سیمکو در سال 1347 با تولید 
انواع ســیم و کابل فشار ضعیف در تهران 
شــروع به کار نمود. در ســال 13۵4 به 
منظور توسعه و استفاده از تکنولوژي مدرن 
به رشــت منتقل و در زمیني به مساحت 
1۵0000 متــر مربع، نســبت به احداث 
ســالن هاي تولید، اداري و آزمایشگاهي 
با مســاحت تقریبــي 40000 متر مربع 
اقدام و با ظرفیت اســمي اولیه 1۵000 
تن، بــه مرحله بهره برداري رســید.  هم 
اکنون شرکت سیمکو با بیش از نیم قرن 
سابقه و 3۵0 نفر پرسنل و ظرفیت تولید 
اســمي ۸7۵00 تن ، انواع سیم و کابل را 
طبق اســتانداردهاي ملي »ISIRI » و 
 IEC »،« استانداردهاي بین المللي مانند
BS »، »JIS »، »VDE« » و ... تولیــد 
مي نماید. شرکت ســیمکو قادر به تولید 
انواع کابل هاي قدرت فشارضعیف، متوسط 
 kV قوي و فوق فشار قوي تا سطح ولتاژ ،
400 ، و سطح مقطع ۲۵00 میلیمترمربع 

انواع کابل هاي 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 کواکســیال و 

کابل های خاص مي باشد.
این شــرکت جهت رضایت مشتریان 
خود اقدام به نصب و راه اندازي پیشرفته 
ترین ماشــین آالت گرانول سازي نموده 
اســت و در این راســتا مي توانــد انواع 
گرانول هاي PVC بــا ویژگي هاي کم 
دود ، دورکننده شــعله ، مقــاوم در برابر 
مواد شیمیایي و مقاوم در برابر جوندگان 
با ظرفیت 1۵000 تن در ســال را تولید 
نماید.  در حال حاضر بالغ بر 40000 انواع 
سیم و کابل در ســیمکو تولید می شود 
که در شــهرک ها، مجتمع هاي صنعتي، 
مسکوني، نیروگاه ها، کارخانجات، صنایع 
نفت و گاز، شــرکت هاي برق منطقه اي 
پتروشــیمي،  توزیــع، مجتمع هــاي  و 
مجتمع هاي عظیم فوالد، نیروگاه هاي آبي، 
گازي و سیکل ترکیبي، صنایع سیمان و... 

مورد مصرف قرار مي گیرد.
صادرات  و  تولیــد  عرصه  در   
چــه افتخــارات، دســتاوردها و 

استانداردهایی را کسب کرده اید؟
شرکت سیمکو با داشتن کادری مجرب 
و ســابقه تولید بیش از پنجاه ســال در 
صنعت سیم و کابل توانسته است حجم 
وسیعی از نیاز داخلی کشــور در صنایع 
مختلف را براورده ســازد و بــا توجه به 
رعایت استاندارد های بین المللی و داشتن 

آزمایشگاه ها و دستگاه های منحصر بفرد 
در خاورمیانه در وندور لیست کشورهایی 
از جمله عراق – ســوریه - افغانســتان 
–کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس – 
قزاقســتان و ... قرار گیــرد و محصوالت 
خود را به آن مناطق صادر کند . در حال 
حاضر برند ســیم و کابل سیمکو در این 
کشورها بعنوان یک برند با کیفیت شناخته 
می شود و این در ســایه تالش مدیران ، 
متخصصین و کارگران این شرکت تحقق 

یافته است.
 چه طرح های توســعه ای را در 

دستور کار شرکت دارید؟
با توجه به نیاز های روز افزون کشــور 
ایــران و ســایر مناطق جهان بــه انرژی 
الکتریکی و بــه طبع آن ســیم و کابل، 
شرکت سیمکو طرح های توسعه زیادی 
چه در کارخانه فعلــی و چه در خارج آن 
دارد که بزودی خبرهــای خوبی بگوش 

همه اهالی این صنعت خواهد رسید. 

شرکت سیمکو فعالیت خود را از سال 1347 با تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف در تهران آغاز کرد و هم اکنون با بیش از نیم قرن سابقه و 350 نفر پرسنل و ظرفیت 
تولید اسمي 87500 تن ، انواع سیم و کابل را طبق استانداردهاي ملي »IRISI » و استانداردهاي بین المللي مانند »EDV« ،« SIJ« ،« SB« ،« CEI » و ... تولید می کند.

نشریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللي صنعت برق با عنایت اله دبیریان  مدیرعامل شرکت سیمکو درباره فعالیت های این 
شرکت مصاحبه ای انجام  داده است:

تامین قطعات، تاسیسات، ماشین آالت و کاالهای مختلف مورد نیاز صنایع مختلف، در شرایط امروز اقتصاد ایران که تحت تاثیر فشارهای تحریم قرار دارد، یکی از دغدغه 
های اصلی شرکت هایی است که مواد اولیه، قطعات، تاسیسات و ماشین آالت مورد نیاز صنایع دیگر را تامین می کنند. تا از این طریق نیاز به محصوالت خارجی کاهش یابد و 

شرکت های مختلف بتوانند با تامین نیازهای خود، به ادامه حیات و کار تولید اطمینان داشته باشند. 

عنایت اله دبیریان:
در این نمایشگاه 

سیمکو از 
تکنولوژی تولید 

روکش کاروگیت 
که جهت کاهش 

هزینه ها و باال 
بردن کیفیت 

کابل های ضد آب 
فشار قوی و فوق 
فشار قوی است 

رونمایی می کند، 
این محصول 

جهت مصرف در 
برق منطقه ای 

خوزستان تولید 
شده است. 

سپیده تبریزی:
تولید صدها 

سرامیک 
صنعتی مورد نیاز 
صنایع نساجی، 
تأسیسات، برق، 

فرش ماشینی و 
کابل در شرکت 

سرامیک کوثر
برنامه سرامیک 

کوثر برای کاهش 
اثر تحریم ها با 
تأمین قطعات 

مورد نیاز صنایع 
کشور است

زمینه، شــرکت های  این  در 
شــرکت  جملــه  از  مختلــف 
ســرامیک کوثر، تالش دارند تا 
با تولید محصوالتی با کیفیت و 
قیمت مناسب و در حد کیفیت 
محصــوالت اروپایــی، نیازهای 
شرکت ها و صنایع مختلف را در 

شرایط تحریم تامین کنند. 
این شــرکت در ســال های 
اخیر، با توجه به وجود تحریم ها، 
تالش کرده تا  تمرکز خود را بر 
روی رونق صنایــع داخلی قرار 
داده و نیــاز تولیدی ها و صنایع 
مختلف، را تامین کند تا شرکت 
تأمین  مشــکل  داخلــی،  های 

قطعه نداشته باشند.
در این زمینه، ســپیده تبریزی 
مدیرعامــل شــرکت ســرامیک 
کوثر در حاشــیه نمایشگاه برق، 
در گفت گــو بــا نشــریه اقتصاد 
شــرکت  گفــت:  نمایشــگاه،  و 

انواع  تولیدکننده  کوثر  سرامیک 
حدود  صنعتــی  ســرامیک های 
چهــار دهه ســابقه فعالیت دارد 
و با عرضه محصــوالت با کیفیت 
و قیمت مناســب خــود، نه تنها 
قــدرت رقابتــی و محصوالتــی 
با کیفیــت در حــد محصوالت 
اروپایی را به نمایش گذاشته بلکه 
نیاز شرکت های داخلی در زمینه 
های مختلف را تامین کرده است.  
وی با اشــاره به توانایی تولید 
شــرکت ســرامیک کوثر افزود: 
قطعات  انــواع  تولید  توانایی  ما 
قطعــات  ماننــد  ســرامیکی 
مــورد نیاز در صنایع نســاجی، 
ماشینی،  فرش  برق،  تأسیسات، 

کابل و... را داریم.
اشــاره  با  تبریــزی  ســپیده 
بــه تأثیــر تحریم ها بــر تولید، 
اظهار داشــت: با توجه به وجود 
تحریم هــا، ما ســعی نموده ایم 
بیشــتر تمرکز خــود را بر روی 
رونــق صنایع داخلــی بگذاریم 
و تــالش کنیم کــه تولیدی ها 
مشــکل  مختلــف،  صنایــع  و 
باشــند  نداشــته  قطعه  تأمین 
و هــر قطعه ای را که مشــتری 
می خواهــد، در کمتریــن زمان 
ممکن به دســتش برســانیم تا 
بخش تولید همکاران به مشکل 

نخورد.
اولین موضوع مهم  افزود:  وی 
برای ما در اصل مشتری مداری، 

تأمین کیفیت خوب اســت و با 
بــا کیفیت و  عرضه محصوالت 
کاالهای  رقابتــی  توان  افزایش 
مورد نیاز، با محصوالت اروپایی 
تالش  همچنین  کنیــم.  رقابت 
قیمــت محصوالت  تا  نموده ایم 
را در حداقل ترین حالت ممکن 
نگه داریــم و هزینــه تولید را 
کنتــرل کنیم و از ایــن طریق 
به قدرت خرید مشــتریان خود 
توجه داشــته ایــم. در مجموع 
کیفیــت و قیمت مناســب، در 
افزایش رضایت مشتریان  جهت 
موثر بــوده اســت.  مدیرعامل 
شرکت ســرامیک کوثر با تأکید 
بــر نقش مؤثــر نمایشــگاه در 
معرفی و رونــق صنایع، تصریح 
کرد: در طول یک سال گذشته، 
در حدود صد محصــول جدید 
به ســبد کاالهای خــود اضافه 
کرده ایم؛ تعدادی از این قطعات 
را امســال به نمایشگاه آورده ایم 
کــه بیشــتر در حــوزه صنایع 
نســاجی هســتند. هدف ما از 
المللی  بین  نمایشگاه  حضور در 
تأسیسات این اســت که ضمن 
به  معرفــی محصــوالت جدید 
جدیدی  مشتری های  همکاران، 
را جذب کنیم و با نظر مشتریان 
و بازار آشنا شــده و محصوالت 
کارشناســان،  بــه  را  خــود 
متخصصان و فعاالن این صنعت 

معرفی نماییم. 

شرکت  سیمکو جهت رضایت مشتریان خود اقدام به نصب و راه اندازي پیشرفته ترین ماشین آالت گرانول 
سازي نموده است و در این راستا مي تواند انواع گرانول هاي PPP با ویژگي هاي کم دود ، دورکننده شعله ، 

مقاوم در برابر مواد شیمیایي و مقاوم در برابر جوندگان با ظرفیت 15000 تن در سال را تولید نماید ه 
ت ال
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یاشار مهدیزاد رئیس هیأت مدیره شرکت الک سیم:

هدف الک سیم افزایش بهره وری و قطع وابستگی است

احمد عروجی مدیر عامل شرکت گیل راد:

تولید ساالنه 1۵3 هزار تن محصول متنوع در شرکت گیل راد

 لطفــا خودتــان 
کــرده،  معرفــی  را 
اجرایــی  ســوابق 
 و مدیریتــی تــان را شــرح دهید؟

اینجانب یاشار مهدیزاد فارغ التحصیل 
کارشناسی ارشــد مهندسی مخابرات 
و شبکه از دانشــگاه فنی وین و فارغ 
التحصیل رشــته مدیریت DBA ، به 
عنوان رئیس هیأت مدیره و قائم مقام 

مدیر عامل شرکت الک سیم هستم .
 تاریخچــه تاســیس و فعالیت  
شرکت خود را شرح دهید ؟ چه کاال و 

خدماتی ارائه می دهید ؟
شــرکت تولیدی و صنعتی الک ســیم 
در راســتای ایفای نقشــی مثبت و موثر در 
رشد و شــکوفایی صنعت کشــور در دوران 
ســازندگی، از بدو تاســیس در سال 13۶۵ 
تا کنون، افزایش بهــره وری صنعت ایران و 
قطع وابستگی صنایع داخلی به محصوالت 
خارجی در زمینه ســیم الکی را هدف کار 
خود قرار داده اســت. جهت  نیــل به این 
هــدف شــرکت تولیــدی و صنعتی الک 
سیم با ظرفیت اسمی  ســالیانه ۸۶77 تن  
تاسیس شــد. از آنجایی که سیم الکی یک 
 )intermediate( ای  واســطه  کاالی  
اســت،کارایی و دوام محصول نهایی بستگی 
زیادی به کیفیت باالی ســیم الکــی دارد. 
بنابراین با درایت مؤسســین اقدام به خرید 
بهترین ماشــین آالت تولید ســیم الکی از 
ســازندگان معتبر این حوزه در جهان یعنی 
ماشــین های ســیم نازک کنی از شــرکت 

نیهوف) NIEHOFF( آلمان و ماشینهای 
تولید سیم الکی از شرکت )MAG( اتریش 
نمودند تا به هدف خود یعنی تولید ســیم 
الکی  ) MAGNET WIRE( با بهترین 

کیفیت دست یابند.
شرکت الک سیم از بدو  تاسیس تا کنون 
همواره سعی نموده است با اجرای طرح های 
توســعه ای  متعدد و افزایش ظرفیت اسمی 
ســالیانه در حدود 1۶000 تــن ، نیازهای 
مصرف کنندگان داخلی این کاال را با تولید 
انواع سیم الکی گرد  مســی و آلومینیومی 
از ســایز 0.10   الی  ۵.۵0  میلی متــر و 
سیم الکی تخت از سایز 3 الی ۸ میلی متر 
مربع تامین نماید. انواع ســیم الکی گرد و 
تخت مســی با ویژگی های خــاص از نظر 
انواع عایق های الکی و پوششی و نیز کالس 

حرارتی متنوع که عبارت اند از :
الف( سیم های مختص به کمپرسورهای 

برودتی
ب( سیم های قابل لحیم کاری ) با عایق 

))PU پلی اورتان
 SELF( سیم های الکی خود چسب )ج

BONDING( در انواع گرد 
د( ســیم های الکی بــا کالس حرارتی 

مختلف( از 1۲0 تا ۲00 درجه سانتیگراد.)
 محصوالت شما چه ویژگی منحصر 
به فــردی دارد ؟ در عرصــه تولید و 

صادرات چه دستاوردهایی داشته اید ؟
تمام خطوط تولید شــرکت الک ســیم 
مجهز به انواع  سیستم های کنترل در خط 
بوده تا حفظ کیفیت در تمام محصوالت این 

شرکت را تضمین نماید.
عــالوه بر تــوان تولید با اســتانداردهای 
مختلف بین المللی، شــرکت الک ســیم 
اســتانداردها و الزامات خاص مشتریان خود 
را در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، 

برآورده نموده است.
گواهینامه ها و افتخارات : 

واحد نمونه کشوری در زمینه  تولید سیم 
الکی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 

ایران 
لوح سپاس واحد تولیدی نمونه  از موسسه 
استاندارد و تحقیقات اســتان گیالن از بدو 

تاسیس تاکنون 
گواهینامــه تایید صالحیت آزمایشــگاه 
همکار از ســازمان اســتاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران
دارنــده پروانــه واحد تحقیق و توســعه 
)R&B( از وزارت صنایــع بخاطر داشــتن 

کامل ترین تجهیزات ازمایشگاهی
واحد نمونه کیفیت در 4 سال متوالی )۹۶-

)۹۹-۹۸-۹7

شرکت تولیدی و صنعتی الک سیم در راستای ایفای نقشی مثبت و موثر در رشد و شکوفایی صنعت برق کشور  داشته است. این شرکت در طی فعالیت خود موفق به کسب 
دستاوردهای چون واحد نمونه کشوری در زمینه  تولید سیم الکی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحد نمونه کیفیت در چهار سال متوالی و... شده است.

نشریه اقتصاد و نمایشگاه با یاشار مهدیزاد رئیس هیأت مدیره شرکت الک سیم گفت و گویی انجام داده است:
شرکت گیل راد شمال در سال 13۹4 تولید آزمایشی مفتول مسی ETP  را آغاز نمود و در سال 13۹5 با میزان 76،500 تن به تولید انبوه رسید و هم اکنون ظرفیت ساالنه تولید 

آن بالغ بر 153 هزار تن است .در این شرکت 270 نفر از پرسنل مجرب به طور مستقیم و 5 هزار نفر غیر مستقیم مشغول به فعالیت هستند .
احمد عروجی  مدیر عامل شرکت گیل راد از مدیران توانمند و باسابقه این صنعت است. نشریه اقتصاد و نمایشگاه با وی گفت و گویی داشته است:

یاشار مهدیزاد:
شرکت الک سیم 
از بدو  تاسیس تا 

کنون همواره سعی 
نموده است با اجرای 

طرح های توسعه 
ای  متعدد و افزایش 

ظرفیت اسمی 
سالیانه در حدود 

16000 تن ، نیازهای 
مصرف کنندگان 
داخلی این کاال را 

با تولید انواع سیم 
الکی گرد  مسی 
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.

احمد عروجی:
هدف شرکت 

گیل راد در این 
نمایشگاه اراِئه 
محصول جدید 

نیست، بلکه این 
شرکت در این 

نمایشگاه به دنبال 
تعامل مستقیم 
با همکاران خود 

در این صنعت 
و شنیدن نقطه 
نظرات یکایک 

مشتریان در رابطه 
با بهبود کیفیت و 

خدمت رسانی هر 
چه بهتر است. 

احمد عروجی مدیر عامل شرکت 
گیل راد با اشــاره به فعالیت های 
این شــرکت اظهار داشت: شرکت 
گیل راد شــمال در ســال 13۹4 
  ETP تولید آزمایشی مفتول مسی
را آغــاز نمود و در ســال 13۹۵ با 
میزان 7۶،۵00 تــن به تولید انبوه 
رســید. ســال 13۹7 طرح توسعه 
این شــرکت در تولید ۲0،000 تن 
مفتول مســی FRHC  از ضایعات 
مس به اتمام رســید که این روش  
به محیط زیســت و استفاده کمتر 
از منابع مواد خــام کمک می کند. 
ســال 13۹۸ طرح توســعه تولید 
انواع هادی های مســی با ظرفیت 
۲0،000 تن در ســال  و همچنین 
تولید هادی مســی قلع اندود شده 
با ظرفیت ۵،۶00 تن بهره برداری 
شد. شــرکت گیل راد همچنین در 
اواخر ســال 13۹۹ بــا نصب خط 

تولید جدید خود با اســتفاده از به 
روزترین تکنولــوژی دنیا در زمینه 
تولیــد مفتول مســی ETP  تولید 
خــود را به  7۶،۵00 تــن افزایش 

داد. 
وی افــزود: تولید کلی شــرکت 
گیــل راد شــمال  1۵3،000 تن 
در ســال اســت و در این شرکت 
۲70 نفــر از پرســنل مجــرب به 
طــور مســتقیم و ۵،000 نفر غیر 
 مســتقیم مشــغول بــه فعالیــت 

هستند ..
عنوان  ادامه  در  عروجــی  احمد 
داشت: در تولید  محصوالت شرکت 
گیــل راد  تمامی اســتانداردهای 
داخلی و بین المللی رعایت شــده 
و مفتخریم که ۶0 درصد مفتول و 
هادی های مسی مورد نیاز صنعت 
ســیم و کابل را تامیــن می کنیم 
. همچنیــن این شــرکت موفق به 
صادرات هشــت هزار تن مفتول و 

انواع هادی های مســی به بسیاری 
از کشــورهای جهان شده و هدف 
گــذاری به گونه ایســت کــه این 
میزان به  بیست هزار تن صادرات 

در سال 1401 برسد.
وی تصریح کرد: این شــرکت در 
حال انجام طرح توسعه جدید برای 
تولید 1۶،000 تن مفتول مســی 
OF به روش آپ کست و 1۶،000 
تن انواع BUS BAR  مســی می 

باشد.
پایــان  در  عروجــی  احمــد 
کرد: هدف شــرکت  خاطرنشــان 
گیــل راد در این نمایشــگاه اراِئه 
این  بلکه  نیســت،  محصول جدید 
شــرکت در این نمایشگاه به دنبال 
تعامل مستقیم با همکاران خود در 
این صنعت و شنیدن نقطه نظرات 
یکایک مشتریان در رابطه با بهبود 
کیفیــت و خدمت رســانی هر چه 

بهتر است. 

شرکت الک سیم از بدو  تاسیس تا کنون همواره سعی نموده است با اجرای طرح های توسعه ای  متعدد و افزایش 
ظرفیت اسمی سالیانه در حدود 16000 تن ، نیازهای مصرف کنندگان داخلی این کاال را با تولید انواع سیم الکی 

گرد  مسی 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
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مهندس عبداله اصغر نژاد رئیس هیات مدیره شرکت نیرو ترانسفو:

تولید محصوالت نیرو ترانسفو با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه

حسین محمدیان مدیر عالی گروه کارخانجات افالک الکتریک خراسان:

تولیـد بـیش از ۵۰ نوع محصول مخابراتی در مجموعه افالک الکتریک خراسان 

اصغر  عبداله  مهندس 
نژاد با اشاره به تاریخچه 
فعالیت این شرکت اظهار 
داشت: شرکت کارخانجات تولیدی نیرو 
ترانسفو )سهامی خاص( با هدف تولید 
انواع ترانســفورماتورهای توزیع و لوازم 
و قطعات ترانسفورماتوردر سال 13۵۵ 
تأســیس و در ســال 13۶1 بــه بهره 
برداری و تولید رسید  .در سال 13۹0 
با انتقال 100% ســهام به نام شرکت 
سرمایه گذاری ارس صبا )سهامی عام( 
طرح های توسعه متنوعی برای رساندن 
سطح کیفیت کاالی تولیدی به سطح 
روز جهانی تعریــف گردید.  در همین 
راستا تمام ماشــین آالت بخش های 
مختلف تولید این شرکت از کارخانجات 
معتبر جهانی خریداری و نصب گردید. 
در حال حاضر این شــرکت با آموزش 
مهندسین و تکنســین های با تجربه 
در ارتباط با تولید مطابق با اســتاندارد 
IEC و گامهــای بزرگــی  در پائین 
آوردن تلفات در شبکه توزیع  برداشته 
و تقریباً در تمامی شــبکه توزیع ایران 
تولیدات این شــرکت نصب و در حال 
بهره برداری اســت. وی در ادامه بیان 
داشت: محصوالت این شرکت بر اساس 
دانش روز ترانســفورماتور و مطابق با 

استاندارد های بین المللی و ملی تولید 
میشوند.  استفاده از مرغوب ترین مواد 
اولیه و تجهیزات کــه از اروپا و برخی 
کشــورهای مطرح در این صنعت در 
آسیا مانند ترکیه و هند تأمین میشوند. 
به عنوان مثال روغن مورد استفاده در 
ترانسفورماتور این شرکت  نفتانیک بوده 

و از هندوستان تأمین می شود.
رئیس هیات مدیره شرکت شرکت 
نیرو ترانســفو خاطرنشــان ســاخت: 
استفاده از ماشین آالت مدرن و به روز 
و ســاخت کشــورهای اروپایی، کره و 
ژاپن برای تولید و آزمایش محصوالت 
شرکت از دیگر ویژگی های این شرکت 
می باشــد. دو ســال گارانتی بی قید و 
شرط تعویض ترانســفورماتور حکایت 
از اطمینان ما از ســطح باالی کیفیت 
تولیدات شرکت دارد. عالوه بر این، ما 
تمامی محصوالت خود را به مدت یک 
سال به صورت رایگان بیمه سرقت می 
نماید تا در صورت ســرقت، مشتریان 
و اســتفاده کنندگان دچار خسارت و 
ضرر و زیان نشوند.  وی گفت: معرفی 
توانمندی ها و پتانسیل های موجود و 
جلب مشارکت فعاالن این صنعت و نیز 
مذاکره با مشتریان و تأمین کنندگان از 
برنامه های این شرکت برای حضور در 

این نمایشگاه است.                                                                                                                               
مهندس عبداله اصغــر نژاد در پایان 
اظهار داشت: طرح توسعه این شرکت 
با هدف تســهیل حضــور در بازارهای 
منطقه ای و بین المللی  در منطقه آزاد 
ماکو که در نزدیکی مرزهای چند کشور 
ترکیه، آذربایجان، ارمنســتان، شمال 
عراق، جاده ترانزیتی ترکیه و نخجوان 
و همچنین نزدیکی به دریای سیاه قرار 
دارد در نظر گرفته شده است. در حال 
حاضر اقدامات اولیه احداث کارخانه این 
طرح در زمینی به مساحت 7.۵ هکتار 
و مجموع ســالنهای تولید به مساحت 
30 هزار متر مربع در حال اجراست و تا 
کنون ۹000 مترمربع از سالنها و بخش 
عمده پروژه های تأسیساتی آن تکمیل 

گردیده است.

شــرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانســفو )ســهامی خاص( با هدف تولید انواع 
ترانســفورماتورهای توزیع و لوازم و قطعات ترانسفورماتوردر سال 1355 تأسیس 
و در ســال 1361 به بهره برداری و تولید رسید و در حال حاضر این شرکت با آموزش 
مهندسین و تکنسین های با تجربه در ارتباط با تولید مطابق با استاندارد IEC و گامهای 
بزرگی  در پائین آوردن تلفات در شبکه توزیع  برداشته و تقریباً در تمامی شبکه توزیع 

ایران تولیدات این شرکت نصب و در حال بهره برداری است.
مهندس عبداله اصغر نژاد رئیس هیات مدیره شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو 
فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز در رشــته مهندسی برق قدرت در سال 1374 است. 
کارشناس برق درشرکت صنایع هواپیماســازی ایران، کارشناس محاسبه و طراحی 
ترانسفورماتور،  کارشناس کنترل کیفیت خط تولید، سرپرست خط مونتاژ، سرپرست 

شیفت کارخانه، مدیر پروژه انتقال مخزن ســازی به خارج شرکت  در شرکت ایران 
ترانسفو بخشی از فعالیتهای وی در سالهای 1377 تا 1382 است. همچنین  از سال 
1383 تاکنون مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ارس صبا  بوده و با اضافه شدن شرکت 
نیروترانسفو به زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا از سال  13۹0تاکنون 
رئیس هیئت مدیره شرکت نیروترانسفو هستند. عضویت در هیئت مدیره شرکت های 
اروند ترانس پارس )اروند شار سابق(، شرکت خدمات فنی مهندسی صنعت برق ارس 
صبا، شرکت نیرو ترانسفو صبا منطقه آزاد ماکو، شرکت سرمایه گذاری فارابی، از دیگر 

فعایتهای ایشان است.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 

صنعت برق ایران با وی گفت و گویی انجام داده است:

مجموعه افالک الکتریک خراسان در سال 13۹8 به عنوان صادرکننده نمونه ملی در کشور و در طی 7 دوره پیاپی به عنوان صادرکننده نمونه شرق کشور شناخته شده است 
نشریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق درباره فعالیت ها و دستاوردهای گروه کارخانجات افالک الکتریک خراسان با حسین محمدیان، 

مدیر عالی این شرکت و کارآفرین نمونه استان خراسان رضوی گفت و گویی انجام داده است:

مهندس عبداله 
اصغر نژاد:

معرفی توانمندی ها 
و پتانسیل های 
موجود و جلب 

مشارکت فعاالن 
این صنعت و نیز 

مذاکره با مشتریان 
و تأمین کنندگان 
از برنامه های این 

شرکت برای حضور 
در این نمایشگاه 

است

حسین محمدیان:
گروه کارخانجات 
افالک الکتریک 

خراسان در 
نمایشگاه بین 
المللی صنعت 

برق از کابل های 
تخصصی همچون 
کابل شبکه، کابل 
KNX و کابل ضد 

 حریق رونمایی 
می کند.

مدیر عالی گــروه کارخانجات افالک 
الکتریک خراســان گفت: ایــن گروه با 
هدف تولید انواع ســیم و کابل مســی و 
آلومینیومی در ســال 13۸۵ تاســیس 
شده  اســت و پــس از آن در راســتای 
گسترش فعالیت در زمینه صنعت سیم 
و کابل، شــرکت مهر افالک آریا با هدف 
تولید انواع کابل های صنعتی آلومینیومی 
و مسی و شــرکت فیروزه پلیمر خراسان 

جهت تولید گرانول تاسیس گردید.
وی با اشاره به افتخارات و دستاوردهای 
گروه کارخانجات افالک الکتریک خراسان 
در عرصه تولید و صادرات اظهار داشــت: 
استفاده از ظرفیت استعدادهای جوان و 
خالق در بخش هــای مختلف مجموعه، 
موجب شـــده است تا گام های موثری 
در زمینــه تولید و توســعه محصوالت 
نوآورانه نظیر انواع کابل های شبکه،کابل 
های KNX،کابل هــای اعالم حریق و 
... بردارد.کســب عنوان تنها صادرکننده 

نمونه ملی در صنعت ســـیم و کابل در 
سـال ۹۸، نشـــان از به کارگیری ماشین 
آالت و دستگاه های روز اروپایی و رعایت 
کامــل اســتانداردها در ســطح جهانی 
دارد. همچنین این شــرکت کوشــیده 
است تا با کامل کردن سبد کاالیی خود 
نیاز مشــتریان را در ســطوح صنعتی، 
ساختمانی، مخابراتی و تخصصی پاسخگو 

باشد.
تولید بیــش از 1۲00 نــوع محصول 
صنعتی و ساختمانی در کنار تولیـد بـیش 
از ۵0 نوع محصول مخابراتی،ما را در نیل 
به هدف تامین نیاز کشور در این صنعت و 
بی نیـازی از واردات محصـوالت مشـابه 

یاری کرده اسـت.
وی ر ادامه عنوان داشــت: با توجه به 
اهمیت زنجیره تامین و تاثیر بسزای آن در 
کیفیت محصوالت و هم چنین قیمت تمام 
شــده، گروه کارخانجات افالک الکتریک 
خراسان در نظر دارد جهت حفظ و ارتقا 
کیفیت محصوالت نهایی و کاهش قیمت 

تمام شده، با گسترش مجموعه، زنجیره 
تامین را تکمیل گرداند. گروه کارخانجات 
افالک الکتریک خراســان در راســتای 
تکمیل زنجیره تامیــن واحد های تولید 
گرانول و تولید مس از کاتد را راه اندازی 

نموده است.
حســین محمدیان در پایــان با اعالم 
رونمایی از کابل های تخصصی ســاخت 
گــروه کارخانجــات افــالک الکتریک 
خراسان در نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق؛ گفت: در این نمایشگاه از کابل های 
تخصصی همچــون کابل شــبکه، کابل 
KNX و کابل ضد حریق که به مرحله 
تولید رسیده اند و برای مصارف داخلی و 
صادرات مورد استفاده قرار می گیرند، قطعا 
رونمایی و بازاریابی خواهیم کرد. همچنین 
هدف گروه کارخانجات افالک الکتریک 
خراسان از شرکت در نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق تهران، معرفی کامل مجموعه 
و محصوالت تولیدی به مشتریان داخلی و 

خارجی است.

طرح توسعه شرکت نیرو ترانسفو با هدف تسهیل حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی  در منطقه آزاد 
ماکو که در نزدیکی مرزهای چند کشور ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، شمال عراق، جاده ترانزیتی ترکیه و 

نخجوان و همچنین نزدیکی به دریای سیاه قرار دارد در نظر گرفته شده است
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گزارش تصویری 
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در این نمایشگاه، شــرکت های داخلی و نمایندگان شرکت های خارجی، از 
آخرین دســتاوردهای فناوری، تولیدی، کسب رضایت مشتریان، بازاریابی، 
تنوع تولید و بسته بندی خود رونمایی کرده و آخرین محصوالت تولیدی خود را 

به مشتریان خود معرفی کرده اند. 
عالوه بر حضور مســووالن شرکت سهامی نمایشگاه های کشور، مســووالن اقتصادی، وزرا، 
معاونان وزیر، مدیران مرتبط با نمایشگاه در وزارتخانه های اقتصادی و زیربنایی، جمع بزرگی از 
متخصصان، عالقه مندان به آشنایی با آخرین دستاوردهای فناوری و تولید و بازاریابی و مشتریان 
حرفه ای شرکت ها در سراسر کشور به همراه متخصصان و کارشناسان، مسووالن اتحادیه ها و 

تشکل های صنفی مرتبط نیز از نمایشگاه بازدید کرده اند. 
در حاشیه این نمایشگاه، تعدادی از مهمانان خارجی، نمایندگی ها و فروشگاه های سراسر کشور، 
بازاریابان و متخصصان فروش در سراسر کشور، ضمن گفت وگو و مذاکره با مدیران شرکت ها، 

قراردادهای مختلفی برای خرید و توزیع و فروش محصوالت به امضا رسانده و زمینه همکاری 
شرکت های بزرگ تولیدی با نمایندگان فروش در سراسر کشور و همچنین خریداران خارجی 

فراهم شده است.
در حاشیه نمایشگاه همچنین نشست های تخصصی در مورد محورهای اصلی نمایشگاه و صنعت 
برگزار شده و متخصصان در مورد محورهای مورد نظر، مسائل و مشکالت وچالش های صنعت، به 
بحث و تبادل نظر پرداخته و آخرین دستاوردها، برنامه های دولت و سازمان همجوار تولید در این 

زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. 
همچنین در این نمایشگاه، نشریه اقتصاد و نمایشگاه به صورت تخصصی در گفت وگو با مدیران 
شرکت های حاضر در نمایشگاه، مخاطبان را از آخرین اخبار و تحوالت نمایشگاهی و دستاوردهای 
شرکت های تولیدی با خبر ساخته و به صورت رایگان در روزهای برگزاری نمایشگاه  از طریق 

سالن های محل برگزاری نمایشگاه در اختیار بازدیدکنندگان و غرفه داران قرار می گیرد. 

عکس: علی نیکخواه
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توحید رضازاده مدیر عامل شرکت کابل متال:

ایران می تواند یکی از صادرکنندگان مهم سیم و کابل باشد

 این شــرکت به 
چه  مشــخص  طور 
محصوالت و خدماتی 
را عرضه می کنــد و ویژگی و 
محصوالت  به  نسبت  آن  امتیاز 
مشابه موجود در بازار چیست ؟ 
امروزه شرکت کابل متال توانائي 
تولیــد کلیــه کابلهاي مــورد نیاز 
مشــتریان خود را در کلیه صنایع و 
پروژه هاي کشور دارد و  قادر است 
کابلهاي قدرت تا سطح مقطع 500 
mm2 ، کابل هاي 3/۵ رشــته به 
صورت گــرد و ســکتور ، زره دار و 
بدون زره و انــواع کابل هاي کنترل 
و ابزار دقیق با مدرن ترین ماشــین 
آالت و همچنین کابل هاي فشــار 
 KV تا KV10 متوسط و قوي از
66 و کابلهاي غالف ســربي با مواد 
اولیه مرغوب تولیــد و عرضه کند. 
در سبد کاالي شــرکت کابل متال 
نیازمندي مشــتري  ، خواســته و 
از لحــاظ کمي و کیفــي و تنوع  و 
زمان تحویــل کاماًل بــرآورده مي 
شود . شــرکت کابل متال سعي بر 
این دارد تا محصولی که به مشتري 
عرضه مي شــود از هــر نظر داراي 
کیفیت الزم باشــد و مشتري آن را 
با خیالي آسوده استفاده کند ، شعار 
ما از گذشته تاکنون کیفیت بوده و 
هست و این حاصل تالش و اندیشه 

ماست. 

کابل  شــرکت  محصوالت   
متال چه تفاوت و مزیت هایي با 

انواع مشابه در بازار دارد ؟ 
 همــواره تاکیــد ما بــر تولید با 
کیفیــت و مرغــوب اســت و در 
این زمینــه ادعا مي کنیــم کلیه 
تولیدات با کیفیت  با رعایت کامل 
اســتانداردهاي داخلــي و خارجي 
انجام مي شود و خواسته مشتریان 
از نظــر زمان تحویل سفارشــات و 
نظــارت و بازدید مراحــل تا پایان 
تســت ، در اولویت کار این شرکت 
قرار دارد . ما ســعي بر این داریم تا 
محصولی که به مشــتري ارائه مي 
شود  از کیفیت الزم برخوردار باشد 
و مشــتریان آن را با خیالي آسوده 
ما »کیفیت  استفاده کنند، شــعار 
حاصل تالش و اندیشــه ماست« و 
همواره تأکید ما بر تولید با کیفیت 

و مرغوب است.
خودتان  تولیدات  برای  آیا   
گارانتی و خدمات پس از فروش 

هم ارائه می کنید ؟ 
محصوالت این شــرکت از زمان 
تولیــد و تحویل آن به مشــتریان 
تا پایــان عمر مفید خــود ، تحت 
پوشش خدمات پس از فروش قرار 
می گیرد و این شرکت با اطمینان 
کامــل در کنار مصــرف کنندگان 

بوده ، هست و خواهد بود .
فعال  هاي  شرکت  کدام  با   

در صنایع نفت ، گاز ، پاالیش و 
پتروشیمي همکاري دارید و در 

چه سطح و حجمي ؟ 
شــرکت ها و صنایــع نفــت ، گاز ، 
پاالیش و پتروشیمي از جمله مشتریان 
ارزنــده کابل متال  هســتند و با کلیه 
شــرکت هاي گفتــه شــده همکاري 
گســترده و به صــورت مکــرر دارد و 
خوشبختانه  شــرکت کابل متال کاماًل 
مورد تائید شرکت هاي مختلف نفت و 

گاز و پتروشیمي و پاالیش است.
چند  متال  کابل  شــرکت   
این  بــازار داخلي  از  درصــد 
محصوالت را در اختیار دارد ؟    

مصرف کابل در ایران زیاد است و 
تولیدکنندگان هم چه کوچک چه 
بزرگ تولید مي کنند بنابراین نمي 
توان گفت که ما چند درصد از بازار 
داخلــي را داریم ولي بــا اطمینان 
مي گویم که بــه اغلب اورگان هاي 
رسمي کشور کابل عرضه کرده ایم 
و با آنهــا قراردادهاي بزرگ و کالن 

داشته ایم. 
 شــرکت چه طــرح هاي 
جاري  ســال  براي  اي  توسعه 
برنامه  آینده در   و ســال هاي 

دارد ؟ 
شــرکت کابل متال طــرح هاي 
توسعه بسیار بزرگ و خوبي را اجرا 
کرده و چندین طــرح بزرگ دیگر 
در دست اجـرا دارد و قـراردادهاي 

الزم را با شـــرکت هاي فـروشنـده 
به امضـــاء رســـانید که طی سال 
13۹3 مــورد بهــره بــرداری قرار 

خواهد گرفت .
متال  کابل  و شرکت  ایران   
در عرصــه جهانی صنعت کابل 

چه جایگاه و موقعیتی دارد ؟ 
با وجــود منابع غنی مــاده اولیه 
سیم و کابل در کشــور ، ایران مي 
تواند یکی از صــادر کندگان بزرگ 
این محصوالت باشــد. مــا هم مي 
توانیم ســهمي داشــته باشــیم ، 
کماکان در حال حاضـــر برخي از 
پیمـانکاران اروپایي و امریکایي در 
کشـورهاي همســـایه ترجیح مي 

دهند  از شرکت ما خرید کنند.
 برای توسعه کار و تولید چه 

مشکاتی دارید ؟
 براي توســعه باید بــه گونه ای 
اقدام کــرد که فعالیــت دیگر رقبا 
در دنیا مد نظر قرار گیرد از صدور 
هرگونه  بــدون  تولید  مجوزهــاي 
کارشناســي در خصــوص ظرفیت 
تولیــد واقعــي جلوگیري شــود و 
همچنیــن از افزایــش کارگاه هاي 
تولیدي غیرمجاز جلوگیري شــود 
تا تولید کننده اصلــي و باتجربه و 
قدیمي بتواند بــا کیفیت کار کند 
و موانــع از جلو پــاي تولیدکننده 
برداشته شــود و مورد حمایت قرار 
گیرد و به وي امتیاز داده شــود، و 

کافی  تســهیالت  ارائه  همچنیــن 
واردات  رونــد  زمینــه  در  الزم  و 
مواد اولیه ای که در داخل کشــور 
توانایی ارائه آن وجود ندارد. تالش 
در جهت ایجاد ثبــات در اقتصاد و 
قیمت هــا در بازار و ارائه بـــودجه 
الزم به ارگان ها و نهادهای دولتی 
به منظور اجرای پــروژه ها و ادامه 
قراردادهایــی که به علــت کمبود 

نقدینگی متوقف شده اند. 
دوران تحریم و رکود اقتصادی را 

چگونه مدیریت کردید ؟
صنایع بــه عنوان هســته اصلی 
ایجاد کســب و کار در کشــور می 
بایست با تالش مضاعف در شرایط 
و بحران اقتصادی از طرق مختلف 
اعم از ایجاد طرح های توسعه جدید 
و ارائه خدمات و محصوالت جدید 
و غیــره نقش خود را ایفــاد نماید 
و این شــرکت نیز خــود را از این 
مهم مستثنی ندانســته و با ایجاد 
ســالن های تولید جدید و نوسازی 
ماشــین آالت و تجهیــزات مدرن 
و باال بــردن تنوع تولیــدات خود 
سعی در رونق کســب و کار داشته 
است و دولت و مؤسســات مالی از 
جمله بانک ها می بایســت به ارائه 
تســهیالت بــا صرفه اقتصــادی و 
هماهنگــی و همکاری بــا صنایع 
به عنوان  تولیدکننــدگان  در کنار 
مشوق اصلی اتخاذ تصمیم و اقدام 

نمایند. 
 چه پیشنهادهای مشخصی 
برای رونق کسب و کار در کشور 
دولت، بخش خصوصی  ؟  دارید 
و نظام بانکــی در این مورد چه 

وظایفی دارند ؟
در دوران تحریــم ســعی بر این 
داریم که بــا اســتفاده از امکانات 
داخلــی و جایگزینی اقــالم مورد 
نیاز وارداتی، هم توان تولید داخل 
را تقویت و بهبود رونق ببخشــیم و 
هم جلوگیــری نمائیــم از هرگونه 
توقف تولید به دلیــل وجود موانع 
در واردات از کشــورهای دیگر و با 
به گــردش انداختن چرخه تولید با 
پائیــن آوردن قیمت تمام شــده و 
جلوگیری از ریخت و پاش و هزینه 
های غیر ضــروری و جلوگیری از 
بروز رکود و یا گذراندن دوران رکود 

در کشور سهیم باشیم.

توحید 
رضازاده: 

محصوالت این 
شرکت از زمان 
تولید و تحویل 

آن به مشتریان 
تا پایان عمر 
مفید خود ، 

تحت پوشش 
خدمات پس از 

فروش قرار 
می گیرد و 

این شرکت با 
اطمینان کامل 

در کنار مصرف 
کنندگان بوده ، 
هست و خواهد 

بود

شرکت کابل متال  یکی از نام های آشنا در صنعت ســیم و کابل کشور است  این شرکت به مدت 8 
سال متوالي از سال 1387 به عنوان تولید کننده نمونه کشــور در زمینه سیم و کابل انتخاب  و  لوح 
تقدیر دریافت  نموده است، هم اکنون این مجموعه صنعتي با تعداد 200 نفر نیروي انساني با ظرفیت 
15000 تن تولید انواع کابلهاي فشارضعیف و فشار قوي ، سرب دار؛ ابزار دقیق ؛ زره دار و شیلد دار 

و طراحی و ساخت کابلهای تخصصی بر اساس سفارش مشتری  در 3 شیفت کاري مشغول به کار 
است و این شرکت توان تأمین  نیازهاي پروژه هاي ملي کشور هم از لحاظ تخصصي و هم از لحاظ 
کیفي و کمي را دارد. توحید رضازاده مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت کابل متال این مطالب را 
در خصوص شرکت تحت مدیریت به خبرنگار ما می گوید و یکی از نقاط قوت این شرکت را بکارگیری 

نیروهای توانمند داخلی و استفاده از مواد اولیه مرغوب می داند. خود او  فعالیت خود را در زمینه سیم 
و کابل از سال 1356 آغاز  کرده و می گوید: طي مدت 20 سال کسب و کار ، همیشه آرزوي قلبي اش  
این بود که بتواند  به اقتصاد کشور کمک کند  و سهمي در سازندگي و رفع وابستگي کشور داشته باشد.

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

شرکت کابل متال طرح هاي توسعه بسیار بزرگ و خوبي را اجرا کرده و چندین طرح بزرگ دیگر در دست 
اجـرا دارد و قـراردادهاي الزم را با شـرکت هاي فـروشنـده به امضـاء رسـانید که طی سال 1393 مورد بهره 

برداری قرار خواهد گرفت . ید
وح

ت
ده
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ضا

 ر
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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

اتابک برزگر علمداری مدیرعامل و موسس صنایع روشنایی یکتا افروز مطرح کرد

 لطفــا خودتان را 
معرفی کرد و ســوابق 
اجرایی تا در صنعت برق 

را تشریح کنید؟
متولــد  هســتم  بردبــار  جمشــید 
ســال 1333در شــهر اصفهــان و فارغ 
التحصیل در مقطع لیســانس از دانشگاه 
صنعتی شــریف در رشــته برق- گرایش 
الکترونیــک در ســال 13۵۸ و از ســال 
13۵۹ در ســمت مدیر عامــل و رئیس 
الکترونیــک  شــرکت  مدیــره  هیــات 
 افزارآزمــا مشــغول به فعالیت هســتیم.

عضویــت در هیئت مدیره بنیاد شــریف 
وابسته به دانشــگاه صنعتی شریف، عضو 
هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
، رئیــس کمیته ســازندگان ســندیکای 
صنعت برق، عضو هیئت مدیره شــرکت 
آزمایشــگاههاي صنایع برق، عضو هیئت 
مدیره انجمــن مکاترونیک ایــران، عضو 
هیئت مدیره شرکت خدمات شهر صنعتي 
هشتگرد ، عضو هیات بازنویسي کتاب هاي 
درســي وزارت آموزش و پرورش در بخش 
آموزش فني وحرفه اي کشور، مشارکت در 
بازنویسی و اصالح ســیالبس های درسی 
مراکز ســازمان آموزش فنــی و حرفه ای 
وزارت کار و عضویت در بیش از ۲۵ کمیته 
و انجمن علمی و بازرگانی از جمله سوابق 

من در این صنعت محسوب می شود.
در  مدیریت شما   شرکت تحت 

چه زمینه ای فعالیت دارد؟
مدیریت ، برنامــه ریزی و ایجاد بســتر 
مناســب به منظور طراحی ، ساخت و تولید 
انواع دســتگاههای اندازه گیری الکترونیکی 
پیشــرفته با راه انــدازی واحدهای تحقیق 

و توســعه ، بازاریابی و توســعه صــادرات ، 
فروش ، بازرگانی، خدمات پــس از فروش، 
مالی و تــدارکات، احداث انواع خطوط تولید 
پیشرفته و مدرن با مســاحت 1۵،000 متر 
مربع، مدیریت ، برنامه ریزی و ایجاد بســتر 
مناســب به منظور طراحی ، ساخت و تولید 
انواع دســتگاههای اندازه گیری الکترونیکی 
پیشــرفته با راه اندازی واحدهای تحقیق و 
توسعه ، بازاریابی و توسعه صادرات ، فروش 
، بازرگانی، خدمات پس از فــروش، مالی و 
تــدارکات ، مدیریت منابع و بومی ســازی 
فناوری طراحی و ســاخت انواع کنتورهای 
پیشرفته و هوشمند برق مطابق با استاندادرها 
و نیازهای روز دنیا از جمله مهمترین فعالیت 

های شرکت الکترونیک افزارآزما است.
 در عرصه تولید چه دستاوردی 

داشته اید؟
شــرکت الکترونیک افزارآزما در ســال 
13۵۹ توسط عده ای از فارغ التحصیالن 
دانشــکده برق دانشــگاه صنعتی شریف 
با هــدف پیگیــری آرمان هــای انقالب 
اســالمی در جهت خودکفایــی صنعتی 
و آموزشی کشور تاســیس گردید و طی 
چهار دهه بــا انجام تحقیقــات ، طراحی 
و تولید انواع دســتگاههای آزمایشگاهی 
و انــدازه گیری مــورد نیاز دانشــگاهها و 
مراکز آمــوزش مهندســی و فنی حرفه 
ای کشــور ، شــرکت مخابــرات و وزارت 
نیرو موفق به رفع بخشــی از نیاز کشور به 
 عنوان یک شــرکت دانش بنیــان گردید.
این شــرکت از ســال 13۸0 وارد عرصه 
طراحی و تولید انواع کنتورهای دیجیتال 
پیشرفته برق گردید و با احداث کارخانه و 
خرید ماشین آالت با سرمایه گذاری بیش 

از هشــتصد میلیارد تومان در حال حاضر 
موفق به ایجاد اشــتغال مستقیم ۶00 نفر 
و غیر مســتقیم ۵00 نفر و ظرفیت تولید 
۶،000،000 کنتور در سال گردیده است. 
تمام مراحــل طراحی قالبهــای فلزی و 
پالســتیکی ، مدارات الکترونیک ، سخت 
افزارها و نرم افزارها در بخش تحقیقات این 
شرکت دانش بنیان صورت پذیرفته و تولید 
قطعات فلزی ، پالســتیکی ، 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 کســب چه افتخاراتی 

شده اید؟
دریافت نشان و لوح تندیس از پنجمین 
جشــنواره امین الضرب بعنوان “ کارآفرین 
نمونه بخش خصوصی “ و انتخاب به عنوان 
“ مهندس برجسته صنعت برق و الکترونیک 
کشــور “ در شــانزدهمین دوره تجلیل از 

مهندسان برجسته کشور در سال 13۹۹ .

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت الکترونیک افزارآزما گفت: با توجه به کیفیت باال و تاییدیه اروپایی محصول و سابقه نصب بیش از 14 میلیون کنتور در داخل کشور 
و کارکرد صحیح آنها طی 20 سال کار مداوم و نیز قیمت رقابتی آن در سطح بین المللی، محصوالت شرکت الکترونیک افزارآزما پتانسیل صادراتی بسیار زیادی دارند. صنایع روشنایی یکتا افروز فعالیت خود را از سال 13۹7 در صنعت روشنایی کشور آغاز کرده است. این شرکت تولیدکننده انواع محصوالت روشنایی LED است و تمامی 

محصوالت آن دارای نشان استانداردهای داخلی و بین المللی با کیفیت و طراحی منحصربفرد است.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه با اتابک برزگر علمداری مدیر عامل و موسس صنایع روشنایی یکتا افروز در جریان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران گفت و گویی 

داشته است که می خوانید:

جمشید بردبار:
 شرکت الکترونیک 

افزارآزما در حال 
حاضر موفق به 
ایجاد اشتغال 

مستقیم 600 نفر و 
غیر مستقیم 500 

نفر و ظرفیت تولید 
6،000،000 کنتور 

در سال گردیده 
است

اتابک برزگر 
علمداری:
 حضور در 

نمایشگاه فرصتی 
برای آشنایی 

بیشتر مخاطبان 
با مجموعه ما 

فراهم می کند. 
ما می خواهیم در 

نمایشگاه ظرفیت 
ها و توانمندی 

های یکتا افروز را 
نشان دهیم و از 

محصوالت جدید 
خود رونمایی کنیم

روشــنایی  صنایع  عامل  مدیر 
یکتا افروز با اشــاره به تاریخچه 
فعالیت این شرکت اظهار داشت: 
قبل  افروز  یکتا  روشنایی  صنایع 
از ســال13۹7 در قالــب یــک 
مجموعــه بازرگانــی در حــوزه 
های مختلف تجاری مشــغول به 
فعالیتش  دامنه  بوده که  فعالیت 

به سال 13۸1 برمی گردد.
کســب  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دســتاوردها و موفقیــت هــای 
متعدد توســط صنایع روشنایی 
یکتا افروز خاطرنشان ساخت: در 
حال حاضر مجموعه یکتاافروز با 
ایجاد اشتغال، بالغ بر ۲00 شغل 
مســتقیم وبیش از هزار شــغل 
غیر مســتقیم ایجاد کرده است 
و  بیــش از ۹0 مــدل محصول 
تولید می  را  روشــنایی مختلف 
کند و همه ی محصوالت دارای 
داخلی  اســتانداردهای  نشــان 
و بیــن المللی با کیفیــت باال و 
طراحــی منحصربفرد هســتند. 
ریزی صورت  برنامه  با  همچنین 

گرفته قصد داریــم در بازارهای 
هــدف صادراتی حضــور جدی 

داشته باشیم. 
اتابک برزگر علمداری در ادامه 
تصریح کرد:  قصد داشــتیم در 
ســال1400 تبدیل به بزرگترین 
مجموعه روشــنایی کشور شویم 
که متاسفانه به دلیل مانع انرژی، 
نزدیک به دوسال و نیم برنامه ما 
به تاخیر افتاد. باالخره با رفع این 
مانع هم اکنون طرح های توسعه 
ای مــا در راســتای تحقق این 

هدف آغاز شده است.
یکتاافروز  شــرکت  افزود:  وی 
تقریبــا نامــی نــو در صنعــت 
روشنایی کشور است که با هدف 
مشــتریان  اطمینان به  ایجــاد 
محصــوالت خود را بــا باالترین 

کیفیت تولید می نماید.

وی اظهار داشت: از ابتدای آغاز 
به کارمجموعه تا کنون هرســاله 
ایم  نمایشگاه شــرکت کرده  در 
که این موضوع باعث شده است 
تــا بــرآورد خوبی از نیــاز های 
بازار داشــته باشــیم و تولیدات 
مجموعه را بر اســاس این نیازها 
هماهنگ نماییــم.  به طور مثال 
در نمایشــگاه های قبلی نیاز به 
تولید برخی کاالهای اقتصادی را 
مشاهده کردیم و در همین راستا 
تولید کرده  اقتصادی  محصوالت 
ایم. حضور در نمایشگاه فرصتی 
با  برای آشنایی بیشتر مخاطبان 
مجموعه ما فراهم مــی کند. ما 
می خواهیم در نمایشگاه ظرفیت 
ها و توانمندی هــای یکتا افروز 
را نشــان دهیم و از محصوالت 

جدید خود رونمایی کنیم.

تولید بیش از ۹۰ محصول متنوع در صنایع روشنایی یکتا افروز

مجموعه یکتاافروز با ایجاد اشتغال، بالغ بر 200 شغل مستقیم وبیش از هزار شغل غیر مستقیم ایجاد کرده است 
و  بیش از 90 مدل محصول روشنایی مختلف را تولید می کند و همه ی محصوالت دارای نشان استانداردهای 

داخلی و بین المللی با کیفیت باال و طراحی منحصربفرد هستند
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غالمرضا ابراهیمیان مدیرعامل شرکت سیم و کابل مغان:

سیم و کابل مغان جزو  بزرگترین کارخانه های کابل سازی ایران است

محمد بیات رئیس هیات  مدیره انجمن نیروگاه های تولید پراکنده برق ایران مطرح کرد

مزیت رقابتی نیروگاه های کوچک مقیاس 

معرفی  لطفا ضمن   
و  مدیریتی  سوابق  خود 
صنعت  در  خود  اجرایی 

برق را تشریح کنید :
اینجانــب غالمرضا ابراهیمیان از ســال 
13۶1 تاکنون مدیریت عامل شرکت تولیدی 
و صنعتی ســیم و کابل مغان که در زمینه 
تولید انواع کابل های فشار ضعیف، متوسط و 
قوی، کنترل، ابزار دقیق، مخابراتی و الستیک 
و ... را بــر عهده داشــته و اکنون چهلمین 
ســالگرد پرافتخار فعالیت این مجموعه را 
جشــن می گیریم. همچنین رئیس هیئت 
مدیره کابل افشــان ایران از سال 1374 تا 
13۸1 و عضو هیئت مدیره شرکت کابلهای 
مخابراتی مغان شاهرود از سال 7۸ تاکنون را 

در کارنامه دارم.
فعالیت های شرکت  و  تاریخچه   

خود را شرح دهید :
شرکت سیم و کابل مغان درسال 13۶1 
با تولید انواع ســیم و کابل فشار ضعیف به 
ویــژه دربخش هاي صنعتي و ســاختماني 
فعالیت خود را در شهرســتان شاهرود واقع 
در استان ســمنان آغاز نمود . 14 سال بعد 
یعني در ســال 137۵ همزمان با رشد روز 
افزون تقاضاي ســیم و کابــل مخابراتي از 
طرف صنایع مخابراتي ایران، هیئت مدیره 
شرکت اقدام به تاســیس واحد جدید کابل 
هاي مخابراتي در شهرک صنعتي شاهرود 
نمود. باتوجه به گسترش بخش هاي مختلف 
صنعت در زمینه هاي نفت و  گاز، پتروشیمي 
و صنایع دریائي و نیاز به کابل هاي الستیکي 
و غالف ســربي و همچنین کابل هاي فشار 

متوسط و قوي XLPE در بخش انتقال و 
توزیع انرژي الکتریکي، هیئت مدیره شرکت 
در ســال 13۸۵ تصمیم گرفت با استفاده 
از تکنولوژي پیشــرفته و ماشــین آالت و 
تجهیزات مدرن در بخشــهاي مختلف، فاز 
دوم طرح توسعه را با ظرفیت بالغ بر43000 
تن درزمیني به مساحت بیش از 10 هکتار 
و با زیر بناي 3۸000 متر مربع مشــتمل بر 
سالن هاي تولید، ســاختمان هاي اداري و 
انبار در شــهرک صنعتي شــاهرود به اجرا 
گذاشته و در ادامه با خرید و نصب دستگاه 
های مدرن CCV مبــادرت به تولید کابل 
های فشار متوسط، قوی و فوق قوی تا 400 
کیلوولت نمود. نتیجتاً گام مهمي در توسعه 
کمي و کیفي محصوالت مورد نیاز این بخش 
از صنعت بردارد. در واقع این شــرکت با دارا 
بودن ماشــین آالت مدرن اروپایي از ســال 
۲007 به بعد یکــي از  بزرگترین و جدید 
ترین کارخانجات کابلسازي در سطح کشور 
به شــمار میرود .  نکته مهــم اینکه چنین 
طیف وســیعي از تولیــدات در هیچ یک از 

کارخانجات داخلي وجود ندارد.
 در عرصه تولیــد و صادرات چه 
افتخارات ، دستاوردها و استانداردهایی 

را کسب کرده اید ؟
ایــن شــرکت در ســال 1377 موفــق 
به دریافــت گواهینامه سیســتم مدیریت 
 ً  Quality Management کیفیــًتًًًًًً
گردید . فعالیت واحدهاي تحقیق و توسعه و 
واحد طراحي مهندسي و همچنین استقرار 
 )IMS سیســتم هاي جامع مدیـریتـــي
 ISO( شـــــامل مدیریـت کیفیـــت   )

۹001 -۲01۵(  ، تولید انواع ســیم و کابل 
فشار ضعیف، متوســط و قوی، کنترل، ابزار 
 ،)۲01۸-4۵001 ISO( دقیق و مخابراتی
 ISO( مدیـریـــت زیســـت محیطـــي
14001-۲01۸( ، ایمني و ســالمت شغلي 
OHSAS 1۸001 -۲007 ( (، سیســتم 
رضایتمندي مشــتري)ISO 10002 ( و 
نیز  5Sهمواره موجب گردید تا محصوالت 
شرکت منطبق با آخرین استانداردهاي ملي 
و معتبر بین المللي و هم جهت با تکنولوژي 
روز و سازگار با محیط زیست و نتیجتاً مطابق 

خواسته مشتریان است.
ایــن شــرکت در حــال حاضــر داراي 
گواهینامه هاي استاندارد ملي ایران و تائیدیه 

هاي تایپ تست محصوالت است.
از چه محصــوالت جدیدی در   

نمایشگاه رو نمایی می کنید؟
کابل فشار قوی 1x1600 میلی متر مربع 
با هادی Milliken و عایق XLPE با ولتاژ 
۲30 کیلوولــت و معرفی کابل های فشــار 
قوی و فوق فشار قوی با اسکرین آلومینیوم 
از جمله محصوالت جدیدی است که در این 

نمایشگاه از آن رونمایی می شود.

شرکت سیم و کابل مغان درسال 1361 با تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف به ویژه 
دربخش هاي صنعتي و ساختماني فعالیت خود را در شهرستان شاهرود واقع در استان 
سمنان آغاز نمود و با دارا بودن ماشین آالت مدرن اروپایي از سال 2007 به بعد یکي از  

یکي از  بزرگترین و جدیدترین کارخانه های کابل سازی در سطح کشور است 
نشریه اقتصاد و نمایشگاه در جریان برگزاری در نمایشگاه بین المللی صنعت برق با 

غالمرضا ابراهیمیان مدیرعامل شرکت سیم و کابل مغان گفت و گویی داشته است:

غالمرضا 
ابراهیمیان:

شركت سيم و 
كابل مغان در 
نمایشگاه بین 
المللی صنعت 

برق از کابل فشار 
قوی 1x1600 میلی 
متر مربع با هادی 

Milliken و عایق 
XLPE با ولتاژ 230 

کیلوولت کابل 
های فشار قوی و 
فوق فشار قوی با 

اسکرین آلومینیوم 
رونمایی می کند.

در زمان پیک 
مصرف، قیمت 

خرید هر کیلووات 
ساعت برق از 

کوچک مقیاس ها 
326 تومان 

است، در حالی 
که در نیروگاه های 
بزرگ این عدد 81 

تومان است

چندی پیش دولت تصمیم گرفت بــرای صرفه  جویی در مصرف برق 
و عبور مطمئن از تابستانی بدون خاموشی، ســاعات کار ادارات دولتی را 
تغییر دهد. اما این تدبیر آزموده شده در سال های قبل با یک عالمت سوال 
مواجه اســت: در دنیا با این معضل چگونه برخورد می شود؟ آیا در سایر 
کشورها هم تدابیر موقتی و از ســر اضطرار در زمان پیک مصرف در نظر 
گرفته می شود؟ ارزیابی  ها نشان می دهد در بسیاری از کشورهای دنیا برای 
پایدارســازی تامین برق و افزایش بهره  وری، نیروگاه های کوچک مقیاس 
توسعه می  یابند. این در حالی است که در ایران، سیاستگذاران معتقدند 
کوچک  مقیاس  ها هدررفت انرژی باال و بازدهی پایینی دارند؛ استداللی که 

از سوی فعاالن بخش خصوصی نیروگاهی مورد انتقاد قرار گرفته است.
به اعتقاد آنها، اگر نرخ گاز با قیمت صادراتی محاسبه شود و از طرفی 
اقتصاد برق نیز بر اساس عرضه و تقاضا تعریف شود، نیروگاه های کوچک 
مقیاس حتی نسبت به نیروگاه های بزرگ مزیت رقابتی بیشتری خواهند 
داشت. حال این پرسش مطرح است که چرا در ایران با وجود گاز فراوان، 
کوچک  مقیاس  ها که در محل مصرف، بــرق را تولید می کنند، محبوب 
سیاستگذاران برای عبور از روزهای سخت تامین برق پایدار نیستند؟ »اکو 
نیرو« در گفت وگو با محمد بیات، رئیس هیات  مدیره »انجمن نیروگاه های 
تولید پراکنده برق ایران« به این سوال پاســخ داده است. او معتقد است 
نیروگاه های »کوچــک مقیاس« یکی از کلیدی  تریــن راه  حل  های قطع 

خاموشی  ها خواهند بود.
 کاهش تلفات در بخش توزیع و انتقال باکوچک مقیاس  ها

یکی از دالیلی که در دنیا نیروگاه های کوچک مقیاس از اهمیت باالیی 
برخوردار هستند، کاهش ریسک خاموشی برای مصرف  کنندگان برق است. 
چرا که این نیروگاه ها عالوه بر تولید برق در محل مصرف و کاهش تلفات 
در بخش توزیع و انتقال، بازدهی باالتری نیز دارند. اما درباره این موضوع 
ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا مسیر متفاوتی را دنبال می کند. رئیس 
هیات  مدیــره انجمن نیروگاه های تولید پراکنده برق ایران معتقد اســت 
راندمان CHPها نسبت به نیروگاه های گازی بسیار باالتر است. به اعتقاد 
او حداقل راندمان این نیروگاه ها 4۲ درصد اســت، این در حالی است که 
راندمان نیروگاه های گازی در ایران طبق اعالم شرکت مدیریت شبکه برق 
حدود 3۸ درصد است. محمد بیات در ادامه گفت: زمانی که نیروگاه های 
کوچک مقیاس به CHP تبدیل می شــوند، می توانند حرارت و برودت 
را نیز تامین کنند و راندمان را به دوبرابر یعنی به ۸۵درصد برســانند. اما 
زمانی که نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی تبدیل می شوند، راندمان   
آنها در نهایت به ۵۵ درصد خواهد رسید. حقیقت این است که در ایران 
این اتفاق رخ نداده و راندمان CHPها اگر کاهش یافته به دلیل تحریم ها و 
عدم پرداخت مطالبات نیروگاه های مقیاس کوچک بوده است. در واقع در 

این نیروگاه ها، حداکثر تــا 3۸ درصد راندمان کاهش یافته که این میزان 
خود بهترین راندمان نیروگاه های گازی است. بنابراین در مقیاس  کوچک  ها 
از نظر راندمان قابل مقایسه با نیروگاه های بزرگ نیستیم. اما چیزی که در 
این میان اتفاق افتاده این است که نرخ گاز در نیروگاه ها واقعی نیست. اگر 
نرخ گاز واقعی و معادل نرخ صادراتی بوده، اقتصاد برق اقتصاد آزاد و رقابتی 
باشد و براســاس عرضه و تقاضا مشخص شود، با اطمینان می توان گفت 
مقیاس کوچک  ها مزیت رقابتی باالتری نسبت به نیروگاه های بزرگ مقیاس 

خواهند داشت.
بیات در ادامه افزود: در کشوری مانند آلمان بیش از 1۵ درصد از شبکه   
برق، نیروگاه مقیاس  کوچک است اما متاسفانه در ایران این میزان کمتر 
از ۲ درصد است. با وجود اینکه در کشور شــبکه وسیع گاز داریم اما در 
کشورهای اروپایی میزان گاز بسیار کم است.  از سوی دیگر بیات معتقد 
است: پدافند غیرعامل، مساله ای بســیار مهم است که می تواند در مواقع 
حساس به کمک کشور بیاید. او افزود: موضوع دیگر هزینه خدمات انتقال 
و سرمایه  گذاری به ازای هر کیلووات است که اعداد معنادار و باالیی شده 
که این موضوع را به راحتی کوچک مقیاس هــا جبران می کنند. در حال 
حاضر تلفات شبکه حدود ۵ درصد است که بیش از 7 میلیارد مترمکعب 
گاز مصرف می کنــد. این میزان معادل 10 درصد مصــرف گاز آلمان در 
سال اســت. این در حالی است که اگر کوچک مقیاس ها در کشور توسعه 
می  یافتند، این میزان تلفات به مراتب کمتر و حتی می توانست صرفه  جویی 

مناسبی در بخش گاز داشته باشد.
  افزایش سودآوری کوچک مقیاس  ها با واقعی شدن هزینه 

گاز
اما موضوع دیگری که رئیس هیات  مدیــره انجمن نیروگاه های تولید 
پراکنده برق ایران به آن اشاره می کند مبلغ خرید برق از CHPها است. 
وی می گوید: در زمان پیک مصرف، قیمت خرید هر کیلووات ساعت برق 
از کوچک مقیاس ها 3۲۶ تومان است، در حالی که در نیروگاه های بزرگ 
این عدد ۸1 تومان اســت. همواره نقدی که از کوچک مقیاس ها مطرح 
بوده مقایســه این اعداد است و این مساله به عنوان دلیل عدم محبوبیت 
آنها عنوان می شود. در پاســخ به این نقد باید گفت در اینجا باز هم باید 
به هزینه ســوخت برگردیم. زمانی که هزینه گاز واقعی شود، سودآوری 
نیروگاه های مقیاس کوچک بیشتر مشخص می شود. اما به این نیروگاه ها 
هزینه آمادگی داده نمی شــود، در حالی که آنها هزینه خدمات انتقال و 
تلفات شبکه را به شدت کاهش می دهند. بیات ادامه داد: هزینه خدمات 
انتقال عدد معناداری است، شبکه برق فرسوده بوده و هزینه  ای که وزارت 
نیرو بابت خدمات انتقال و سرمایه  گذاری خدمات انتقال می گیرد، به ازای 

هر کیلووات ساعت بیش از ۲00 کیلووات است.

شرکت سیم و کابل مغان درسال 1361 با تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف به ویژه دربخش هاي صنعتي 
و ساختماني فعالیت خود را در شهرستان شاهرود واقع در استان سمنان آغاز نمود
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برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی »ایران متافو«

مشارکت ۵۰ شرکت و نام تجاری خارجی

حمدرضا طحانیان مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان:

برگزاری نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان پس از سه سال وقفه

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی ایران )فوالد، صنایع 
معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب ســازی و ریخته گری( با 
عنوان ایران متافو با مشارکت بیش از 400 شرکت داخلی و ۵0 

شرکت و نام تجاری خارجی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
این نمایشــگاه از ۹ آذر ماه با مشــارکت بیش از 400 شرکت 
داخلــی و ۵0 شــرکت و نام تجــاری خارجی فعالیــت خود را 
آغــاز خواهد کرد و فعــاالن این عرصه تازه تریــن محصوالت و 
دســتاوردهای خود را در زمینه متالوژی، فوالد، صنایع معدنی، 
فلزات غیر آهنی، ریخته گری، کوره های صنعتی، عملیات حرارتی 

و صنایع وابسته در معرض دید عموم می گذارند.
این نمایشگاه بزرگترین رویداد نمایشگاهی در منطقه خاورمیانه 
در زمینه آهن و فوالد، ریخته گری، قالب سازی، آهنگری، ماشین 
کاری، فلزات غیر آهنی، معدن و صنایع معدنی، نسوزها و سرامیک 
های صنعتی، کوره های صنعتی و عملیات حرارتی و پروژه های 

صنعت و معدن محسوب می شود.
عبدالکریم جاللی برگزارکننده این نمایشگاه اظهار داشت: هر 
کدام از بخش های نمایشگاه زیرگروه های متنوعی دارند، به طوری 
که در بخش آهن و فوالد، شرکت های فعال در زمینه مواد اولیه و 

مواد معدنی، فوالد خام و آلیاژهای آهن، فناوری های ساخت فوالد، 
تجهیزات و ماشین آالت و انواع محصوالت فوالدی حضور دارند.

وی افزود: بخش ریخته گری به زیر گروه های انواع روش های 
ریخته گری، قالب ســازی و انواع قالب ها، آهنگری و فورج، انواع 
کوره های صنعتی، ماشین کاری و دریلینگ، آبکاری و پوشش ، 
جوشکاری و تجهیزات جوش و انواع روش های برشکاری تقسیم 

می شود.
جاللی ادامه داد: در بخش فلزات غیر آهنی نیز شــرکت های 
فعال آلومینیوم، مس و فلزات گرانبها مثــل طال، نقره، پالتین، 
تیتانوم، اکتشاف و اســتخراج فلزات غیرآهنی، تولید محصوالت 

فلزی و ماشین آالت و تجهیزات فعالیت می کنند.
برپایه این گزارش، مواد معدنی فلــزی و غیر فلزی، انواع ذغال 
سنگ و کک، مشاوره و ژئوتکنیک، اکتشاف حفاری و استخراج، 
انواع تجهیزات معدنی، ماشین آالت سنگین و پیمانکاری معادن 
زیر بخش های معدن و صنایع معدنی نیز در این نمایشگاه حضور 
دارند و بخش نســوزها و سرامیک های صنعتی نیز به نسوزهای 
شکل دار، نسوزهای بی شکل، مواد اولیه صنعتی، عایق ها و مواد 
الیافی، سرامیک صنعتی و قطعات و تجهیزات نسوز تقسیم می 

شود.
این نمایشــگاه فرصت معرفــی توانمندی هــا و محصوالت، 
برقــراری ارتبــاط با مشــتریان، شــناخت رقبــا، ارتبــاط با 
تأمین کننــدگان مواد خام، فرصت جذب ســرمایه گذار و انعقاد 
 قرارداد های مختلف را به شــرکت کننــدگان و بازدیدکنندگان 

خواهد داد.
نمایشگاه متافو از ۹ تا 1۲ آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه بین 
المللی تهران دایر و با رعایت همه پروتکل های بهداشتی از ساعت 

هشت تا 1۵ پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.

حمدرضــا طحانیــان مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های 
اصفهــان در نشســت خبــری برگــزاری شــانزدهمین دوره 
برگزاری این نمایشــگاه در خصوص روند برگــزاری این برنامه 
توضیحاتــی را ارائه داد. وی گفت: نمایشــگاه خــودرو اصفهان 
بعد از ســه ســال قرار اســت در مرکز جدید این نمایشــگاه از 

تاریخ ســوم آذر ماه فعالیت خود را آغاز کند و تا ششــم آذر ماه 
 از ســاعت 1۵ الــی ۲1 میزبــان بازدیدکننــدگان خواهد بود.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های اصفهــان گفت: شــهر 
اصفهان بــه فرهنــگ و هنــر و تاریــخ در جهان معــروف و 
زبانزد اســت. با توجــه به موقعیــت جغرافیایی این شــهر که 
در مرکز کشــور قــرار دارد بــا ۲۵ قطب صنعتی حــدود ۲۵ 
 درصــد از صنعــت کل کشــور را در خــود جای داده اســت.
طحانیــان افزود: نمایشــگاه بیــن المللــی اصفهان از ســال 
137۲ فعالیــت خود را آغاز کرده و از ســال 13۹۹ در ســایت 
جدید خود در روشــن دشــت اصفهان با 47 هکتار مســاحت 
 و ۲0 هــزار متــر ســالن فعالیــت خــود را ادامه داده اســت .
وی افــزود: مهم ترین هدف نمایشــگاهها ایجاد پــل ارتباطی 
میــان صنعت و مردم اســت. این نمایشــگاهها نشــان دهنده 
توانمندی هایی اســت کــه در صنایــع مختلف وجــود دارد و 

نمایشــگاه بســتری برای ارایه این دســتاوردها و ارتباط بهتر و 
 مســتمر میان تولید کنندگان و مصرف کننــدگان خواهد بود.
طحانیان اضافه کرد: نمایشــگاه خودرو اصفهان که بعد از ســه 
سال از سوم آذر امســال فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و تالش 
 دارد تا در شــان بازدیدکنندگان و صنعت کشــور برگزار شود.
وی تصریح کرد: شــرکت هایی مثل کرمان موتــور، گروه بهمن، 
مدیران خــودرو، گروه خودروســازی فردا، گروه آریــن، زامیاد، 
دیار خودرو، شــایان دیزل، آریا دیزل، مجتمع صنعتی پیلسان 
با ۵ یا ۶ محصول جدید در نمایشــگاه حضــور خواهند یافت و 
 شــرایط ویژه فروش را برای محصوالت خود ارائــه خواهند داد.
شــرکت های ســایپا و ایران خودرو نیز هنوز حضورشان نهایی 
نشــده ولی در حال رایزنی هستند تا در این برنامه حضور داشته 
باشند. شرکت های تولیدکننده از 10 استان کشور در شانزدهمین 

نمایشگاه بینالمللی خودرو اصفهان وجود دارند.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس:
 آمادگی سایت نمایشگاهی فارس

 برای حمایت از شرکت های دانش بنیان

مهندس فرهادی گفت: راه رشد و توســعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی تمرکز و محوریت 
یافتن دانش و علم در همه ی امور است.

 به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاهای بین المللی فارس، مدیر عامل شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللی فارس در حاشــیه بازدید از پردیس شــرکت های دانش بنیان 
شیراز گفت: ســایت نمایشــگاه های بین المللی فارس ظرفیت بســیار زیادی برای معرفی 
دســتاوردهای علمی و صنعتی و حمایــت از تولید ملی دارد؛ صنعت نمایشــگاهی در تمام 

کشورهای توسعه یافته پیشران اقتصاد است.
 مهندس فرهادی افزود: راه رشد و توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی تمرکز و محوریت 
یافتن دانش و علم در همه ی امور است؛شرکت نمایشگا های بین المللی فارس نیز در تالش 

است تا به سهم خود بستر الزم را جهت تحقق این امر فراهم سازد.
او ادامه داد: بایــد فرصتی ایجاد کنیم  تــا تولید کنند گان، پژوهشــگران و محققین در 
نمایشگاه ها گرد هم بیایند و با تبادل اطالعات و تجربیات و احصاء واقعی نیازهای صنعت و 

اقتصاد کشور، به تولید هدفمند و علم محور روی آورند.
مدیر عامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی فارس افزود: آمادگی داریم تا با  همکاری 
پردیس شــرکت های دانــش بنیان و پــارک علم و فنــاوری شــرایط الزم را جهت حضور 
نمایندگان این مراکز در نمایشــگاه و ارتباط آنها با  تولیدکنندگان حاضر در نمایشــگاه بر 
اساس عناوین تخصصی فراهم کنیم. او ادامه داد: قطعا اگر در همه ی امور علم محور و دانش 

محور شویم خیلی از مشکالتی  امروز کشور رفع و به خودکفایی خواهیم رسید.
مهندس فرهادی بیان کرد: نگاه علمی و دانش بنیان در هر حوزه می تواند موجب افزایش 

ارزش افزوده، اشتغالزایی، رشد تولید و پویایی اقتصاد را به همراه داشته باشد.
مهندس فرهادی اضافه کرد: هر ده روز  یک عنوان نمایشگاه تخصصی در مجموعه شرکت 
نمایشگاه های بین المللی فارس برگزار می شــود که جای خالی دانش بنیان ها  محسوس 
می باشد. مدیر عامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی فارس گفت: الزمه ی همکاری بین 
پردیس شرکت های دانش بنیان و شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس امضا یک تفاهم 
نامه است که در آینده نزدیک انجام خواهد شــد؛ قطعا این تفاهم نامه  می تواند یک نقشه 

راه برای دو طرف باشد تا با همکاری و تعامل الزم ارتباط صنعت و دانش را محقق سازند.

صنعت نمایشگاهی

ایران متافو  بزرگترین رویداد نمایشگاهی در منطقه خاورمیانه در زمینه آهن و فوالد، ریخته گری، قالب سازی، 
آهنگری، ماشین کاری، فلزات غیر آهنی، معدن و صنایع معدنی، نسوزها و سرامیک های صنعتی، کوره های صنعتی 

و عملیات حرارتی و پروژه های صنعت و معدن محسوب می شود.

م 
ری

لک
دا

عب
لی

جال



دوشنبه  | 30آبان 1401   |  شماره 416

 Monday  |  21  November 2022  

www.namaye shgahha . i r

14

صنعت برق و بحران زیست محیطی باران های اسیدی
صنعت برق شــامل واحدهای تولیــد، انتقال و 
توزیع بوده و به ویــژه در بخش نیروگاهی یکی از 
بزرگترین واحدهای آالینــده در بین تمام صنایع 
می باشد.اثرات زیست محیطی پروژه های صنعت 
برق را می توان به دو مرحله ســاخت و بهره برداری تقســیم 

نمود.
در مرحله ساخت، به دلیل ایجاد عوارض سطحی نظیر پست 
ها، دکل ها و مســیرهای دسترســی، بر اکوسیستم منطقه اثر 
می گذارد و در مرحله بهره برداری نیز به دلیل تولید اکســید 
گوگرد، ازت و سایر آالینده ها، ناشــی از احتراق سوخت های 
فسیلی در نیروگاه ها،بر اکوسیستم منطقه و حتی جهان تأثیر 

خواهد گذاشت.
از طرفــی آلودگی های زیســت محیطی باعث فرســودگی 
تجهیــزات صنعت برق نیز می شــود. آالینده هــای خروجی 
نیروگاه ها می تواند موجب باران های اســیدی شــود.با توجه 
به اینکه عمده تجهیزات شــبکه بــرق در محیط باز نصب می 
باشــد لذا در اثر باران های اسیدی دچار فرسودگی و خوردگی 
خواهند شــد.در این مقاله ضمن مطالعه اثرات باران اسیدی بر 
تجهیزات صنعت برق ، راهکارهای مقابله و کاهش اثرات آن را 

بررسی خواهیم کرد. 
صنعت بــرق همچون ســایر صنایــع در مرحلــه احداث و 
بهره برداری اثرات زیســت محیطی به دنبال خواهد داشــت.
آلودگی منابع آبی ناشــی از پسماندها،انتشار ذرات و گازها در 
هوا،تخریب پوشــش گیاهی و زیستگاه جانوری و میدان الکترو 
مغناطیسی خطوط برق از آن جمله اســت.در کنار این موارد 
مباحث ایمنی و سالمت شهروندان نیز مطرح می باشد که هر 

کدام در جای خود قابل بحث و بررسی می باشد.
لکن مهمترین اثرات زیســت محیطی صنعت برق ناشــی از 
استفاده سوخت های فســیلی در نیروگاه ها و انتشار آلودگی 
ها و ذرات آالینده می باشــد. آالینده هایی چون اکســیدهای 
نیتــروژن، اکســیدهای گوگــرد و دی اکســید کربن که در 
ترکیبات گازهای خروجی نیروگاه های فسیلی وجود داشته و 

موجب بارش باران های اسیدی می شود. 
باران هنگامی اسیدی تلقی می شود که PH آن کمتر از ۵/۶ 
باشد.معموالً نزوالت جوی به علت حل شدن دی اکسید کربن 
 PH هوا و تشکیل اسید کربنیک،خاصیت اسیدی کمی دارد و

آن حدود ۵/۶ می باشد.

در سال های اخیر به علت افزایش میزان آالینده ها،ناشی از 
مصرف سوخت های فسیلی و همچنین ریزگردها،بر ناخالصی 
باران افزوده شده است.اسیدهای عمده در باران اسیدی، اسید 
سولفوریک و اسید نیتریک می باشد که موجب کاهشPH  به 
کمتر از۵/۶  شــده اســت.به طوریکه از برخی مناطق صنعتی 

PH کمتر از3 نیز گزارش شده است.)بخشی خانیکی،13۹۲(
باران اســیدی به علت حمل دور برد آالینده ها توســط باد، 
حد و مــرز جغرافیایی نمی شناســد.بعضی از اثرات مهم باران 
اســیدی عبارتند از: ایجاد بیماری های حاد تنفســی، تخریب 
اکوسیستم های گیاهی و جانوری، تســریع در خوردگی مواد.

از طرفــی  ریزگردها و آالینده ها حــاوی ترکیبات،و بوده و به 
تدریج روی سطوح اجسام رسوب می کنند.

لذا عالوه بر نزوالت جوی، در شــرایط جوی با رطوبت باال و 
یا مه صبحگاهی نیز، واکنش های اسیدی روی سطوح سازه ها 
انجام خواهد شد.با توجه به اینکه تأسیسات شبکه های توزیع 
برق در فضای باز نصب می باشد،تحت تأثیر باران های اسیدی 
دچار خوردگی و فرسودگی می شــوند.در ادامه اثر باران های 

اسیدی را بر تجهیزات مهم شبکه برق بررسی خواهیم کرد.
  بررســی اثرات مخرب باران اسیدی بر تجهیزات 

شبکه توزیع برق
در شــبکه برق ادوات مختلفی نصب می باشــد.لکن برخی 
ادوات مانند هادی هــا، مقره ها و پایه های بتنــی با توجه به 
تعداد باال در شــبکه و اینکه در فضای آزاد نصب می باشند، به 
طور مستقیم از آلودگی ها تأثیر می پذیرند و بیشتر در معرض 
فرسودگی و خوردگی هستند.لذا در این مقاله به بررسی تأثیر 
باران های اســیدی بر هادی هــا، مقره ها و پایــه های بتنی 

موجود در شبکه خواهیم پرداخت.
 تأثیر باران اسیدی بر هادی های شبکه

هادی ها بخش عمده ای از شبکه توزیع را تشکیل می دهند.
متداول ترین نــوع هادی ها از جنــس مس،آلومینیوم و یا  به 
صورت ترکیبی از رشته های آلومینیوم و رشته های فوالد بافته 
می شوند که رشــته های فوالدی در الیه های مرکزی و رشته 
های آلومینیومی در الیه های بیرونی قرار دارند.به طور معمول 
و در شرایط بدون آلودگی، بر ســطوح فلزی الیه ای از اکسید 

تشکیل خواهد شد که این الیه می تواند نقش محافظ در برابر 
ادامه فرآیند اکسیداسیون داشته باشد.

لکــن در اثر آلودگــی های جــوی و محیطــی و همچنین 
در شــرایط بارندگی یــا هوای مرطــوب و شــرجی، به دلیل 
ایجاد محیط اســیدی،فرآیند خوردگی و اکســید شدن ادامه 
خواهد یافت.)عســکری و همکاران،13۹۲(خوردگی فرآیندی 
الکتروشــیمیایی اســت که موجب کاهش مقاومت مکانیکی 
فلز شــده و به پارگی خطــوط برق منجر می شــود.همچنین 
کاهش سطح مقطع سیم های شــبکه های انتقال و توزیع در 
اثر خوردگــی، موجب افزایش مقاومــت الکتریکی و در نتیجه 

افزایش تلفات شبکه خواهد شد.
 تأثیر باران اسیدی بر مقره های شبکه

در شــبکه توزیع برق الزم اســت هادی های تحت ولتاژ باال 
به نحــوی از  پایه هــا و دکل ها ایزوله شــوند.برای این کار از 
مقره ها استفاده می شود.لذا مقره ها باید از استحکام مکانیکی 
و الکتریکی خوبی برخوردار باشــند. لکــن عملکرد مقره ها در 
هر دو بخش تحت شــرایط محیطی ممکن است مختل شود.
آالینده ها و ریزگردها از فواصل دور،با وزش باد به سطح مقره 
ها می رسد و اگر شرایط رســوب فراهم باشد ، تشکیل رسوب 

می دهند.
این رســوب در صورت وجود رطوبت،با ایجــاد یک محیط 
الکترولیت اسیدی، خاصیت هدایت پیدا کرده و موجب تخلیه 
الکتریکی در ســطح مقره و اتالف انرژی خواهد شــد.)امیدوار 
نیا،13۸1(به این ترتیب عملکرد ایزوالسیون مقره ها مختل می 
شود.از طرفی حرارت باالی ناشی از تخلیه الکتریکی،همچنین 
واکنش اســید با بدنه مقره  می تواند موجــب ترک خوردن و 
حفره دار شــدن بدنه مقره شــده و مقاومت مکانیکی مقره را 

کاهش می دهد.
  تأثیر باران اسیدی بر پایه های بتنی

آلودگی هوا بر پایه های بتنی شــبکه های بــرق نیز اثرات 
مخربی دارد.با توجه به اینکه پایه ها نقش نگهدارنده تجهیزات 
را دارند فرســودگی آنهــا از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.
در ســاختمان پایه بتنی عالوه بر سیمان و ماســه، به منظور 
استحکام بیشتر، از میلگرد استفاده می شود.بخشی از وزن بتن 
 PH شامل آبی است که در ساختار آن ذخیره شده است لکن
آن به دلیل حضور نمکهای قلیایی نظیر حدود 14-1۲ اســت 

تا مانع خوردگی میلگردهای بکار رفته در ساختمان آن شود.

آلودگی هوا بر 
پایه های بتنی 

شبکه های 
برق نیز اثرات 
مخربی دارد.با 
توجه به اینکه 

پایه ها نقش 
نگهدارنده 

تجهیزات 
را دارند 

فرسودگی آنها 
از اهمیت ویژه 

ای برخوردار 
است

در شبکه توزیع برق الزم است هادی های تحت ولتاژ باال به نحوی از  پایه ها و دکل ها ایزوله شوند.برای این کار از 
مقره ها استفاده می شود.لذا مقره ها باید از استحکام مکانیکی و الکتریکی خوبی برخوردار باشند. لکن عملکرد 

مقره ها در هر دو بخش تحت شرایط محیطی ممکن است مختل شود.آالینده ها و ریزگردها از فواصل دور،با وزش 
باد به سطح مقره ها می رسد و اگر شرایط رسوب فراهم باشد ، تشکیل رسوب می دهند.
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با همکاری روابط عمومی

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی

صنعت برق ایران مجری: 
راهکار تجارت، مدیریت کوشا

بیستمین نمایشگاه بین المللی

 محیط زیست
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