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پنجره ایرانیان؛ مراســم روز ملی صنعت و معدن روز شنبه 
هفدهم تیرماه با حضور معاون اول رئیس جمهوری در تهران، 

سالن اجالس برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی صنایع آلومــرول نوین، در این 
مراســم که عالوه بر اســحاق جهانگیری معاون اول ریاست 
جمهوری، نعمــت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت و صالحی 
رئیس سازمان انرژی اتمی نیز حضور داشتند، از شرکت صنایع 
آلومرول نوین به عنوان واحد نمونه صنعتی کشوری در بخش 
صنایــع معدنی فلزی تقدیر به عمل آمد و محســن محمدی 
مدیرعامل این مجموعه تقدیرنامه و تندیس ویژه این مراسم 

را از دست وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد.
شــایان ذکر است که ســید مهدی مقدسی نماینده مردم 
اراک، کمیجان و خنداب به همراه چند تن دیگر از نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی و همچنین نمایندگان تشکل های 
دولتــی و خصوصی فعــال در حوزه صنعــت و معدن نیز از 

حاضرین در این مراسم بودند.
در مراسم روز ملی صنعت و معدن از برگزیدگان حوزه های 
مختلــف صنعتی و معدنی در بخش های پیشکســوتان برتر 
معدنــی و صنعتی، واحدهــای صنعتی برتــر، بهره برداران 
برتر معدنی، مکتشــف برتر معدنــی، صنایع معدنی فلزی و 

غیرفلزی برتر، طرح های برتر حوزه صنعت و معدن، صنعت 
برتر نرم افزار، خوشــه کسب وکار توسعه یافته برتر، واحدهای 
صنعتی کوچک برتر و کارآفرین زن برتر تقدیر شد. در بخش 
نخســت مراســم روز ملی صنعت و معدن از 10 برگزیده و 
در بخــش دوم از ۳۳ برگزیده دیگــر در بخش های مختلف 

صنعتی و معدنی تجلیل به عمل آمد.
 در حاشیه این مراسم محسن محمدی، مدیرعامل شرکت 
صنایع آلومرول نوین در گفتگــو با واحد روابط عمومی این 
شــرکت در معرفی و تشــریح فعالیت های صنایع آلومرول 
نوین عنوان کرد: »شــرکت  صنایع آلومرول نوین متشکل 

شرکت صنایع آلومرول نوین واحد نمونه 
صنعتی کشور در سال 96
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از 8 شــرکت تولیدی و یک شــرکت بازرگانی فعال، درحال 
حاضر، با تولید ســاالنه بیش از یکصــد هزار تن ، بزرگترین 
تولیدکننــده انواع مقاطع آلومینیومی با کاربرد ســاختمانی و 
صنعتــی همراه با خدمات عملیــات حرارتی، رنگ پودری و 
آنودایزینــگ و نیز ریخته گری انواع شــمش و بیلت آلیاژی 
آلومینیوم و ساخت قالب های اکستروژن در کشور می باشد. 

اشتغال بیش از 400  نیروی کار جدید همراه با 
افزایش فروش  در سال گذشته از دالیل انتخاب 

شرکت آلومرول نوین به عنوان واحد
 نمونه کشوری

 »ایشــان در ارتباط با دالیل انتخاب این شرکت به عنوان 
برترین شرکت در بخش صنایع معدنی فلزی افزودند: »این 
شــرکت  طی سال های گذشته، با اســتفاده از ظرفیت های 
تولیدی خــود، برنامه هایی را برای افزایــش میزان تولید از 
طریــق ارتقاء بهــره وری و کاهش ضایعــات تولیدی اجراء 
کرد. در کنار آن، با حضور در نمایشــگاه ها و اعزام تیم های 
کارشناسی، اقدام به برقراری ارتباط با خریداران خارجی کرد 
که درهمین راســتا، موفق شد بخشــی از خریدارانی را که 
تاکنون محصوالت مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر تهیه 
می کردند، در زمره مشتریان خود قرارداده و صادارت خود را 

به کشورهای دیگر توسعه دهد.
 در نتیجه این مهم شــرکت به افزایش فروش در ســال 
1۳95 نسبت به سال پیش از آن دست پیدا کرد که در حدود 
۳0 درصد از این فروش از محل صادرات به کشورهای دیگر 
تامین شده اســت. ضمن اینکه صادرات سال 95 نسبت به 
سال گذشته نیز از حدود %۳0 رشد برخوردار است. عالوه بر 
این با وجود مشــکالت فراوانی که بخش صنعت کشور طی 
سال های گذشته با آن مواجه بوده  است، این مجموعه حفظ 
اشــتغال موجود و ایجاد زمینه برای اشتغال نیروهای جدید 
را همواره در نظر داشــته است. درسال 1۳95، این مجموعه 
ضمن حفظ کارکنان شــاغل خود، زمینه اشتغال حدود 400 
نفر نیــروی کاری جدید را فراهم ســاخت. این احســاس 
مسئولیت و تعهد در قبال شــاغالن و کارکنان، مجموعه را 
برآن داشــته تا به طور مستمر نسبت به گسترش شبکه تولید 

و فروش خود اقدام کند.

کیفیت، برندسازی، نوآوری در صنعت و انتقال 
تکنولوژی روز دنیا از عوامل دستیابی به توسعه 

پایدار است
محســن محمدی در ادامه در تشریح اصول شرکت جهت 
دستیابی به توسعه پایدار گفت: »این شرکت همواره کیفیت 
را سرلوحه فعالیت تولیدی خود قرار داده است. ما از مدت ها 
پیش اقدام به استانداردسازی محصوالت خود کرده و ارتقاء 
کیفــی را در کنار افزایش تولید مدنظــر قرار داده ایم. نتیجه 
آن هــم اقبال بازار به محصوالت تولیــدی این مجموعه و 
سهم بزرگ آن در بازار محصوالت آلومینیومی کشور است. 
در سال های گذشته خصوصا ســال 1۳95 توجه به کیفیت 
محصوالت و رعایت نیازمندی های کیفی مشــتریان یکی از 
اصول اساســی تولید در این مجموعه بوده  اســت. از اصول 
دیگری که همیشه ســرلوحه کار مدیران شرکت بوده است 
انتقال برترین تکنولوژی روز دنیا است، در راستای این مهم 
از حدود چهار ســال پیــش، ارتباط خود را با شــرکت های 
معتبر در سراســر دنیــا برقرار کرده و درقالــب قراردادهای 
گوناگون، نســبت به انتقال تکنولوژی اقدام کردیم. حتی در 
موضوع ســاخت تجهیزات مورد نیاز، ما قراردادهای خود را 
بــا طرف های خارجی به گونه ای منعقــد کرده ایم که بخش 

بزرگی از ماشــین آالت توســط خود مجموعــه و در ایران 
ســاخته شــود و فقط تکنولوژی و بخش های حســاس که 
امکان ســاخت یا تامین آن از داخل کشــور وجود ندارد، از 
طرف خارجی خریداری شود. در سال گذشته، این مجموعه 
در بخش های مختلف از مشــاوره کارشناسان معتبر خارجی 
اســتفاده کرده و در زمینه ساخت و تامین ماشین آالت، اقدام 
به راه اندازی واحد تولید ماشــین آالت کــرد که از نظر تنوع 
تجهیزات و اطالعات فنی کارشناســان آن، با بســیاری از 

سازندگان خارجی رقابت می کند.«
ایشــان ادامــه دادند: »برندســازی یکــی از روش های 
موثری اســت که می تواند جایگاه و شــخصیت مناســبی 
برای شــرکت های ایرانــی به منظور حضــور در بازارهای 
داخلــی و خارجی ایجاد کند. شــرکت صنایع آلومرول نیز با 
همین دیدگاه، طی ســال های گذشــته اقدام به معرفی برند 
محصــوالت تولیدی خود با عنوان »آکــرول« در بازارهای 
داخلی کرد که کیفیت آن با استقبال خوبی از سوی مشتریان 
همراه شد. درسال 1۳95، این مجموعه نشان ثبت شده خود 
را در محصوالت صادراتی نیز به کار گرفت که خوشبختانه با 
بازتاب بسیار مناسبی همراه شده و هم اکنون برند »آکرول« 
به عنوان یک نشان معتبر نزد مشتریان خارجی مجموعه نیز 
شناخته شده  است. البته حفظ این اعتبار نیازمند بهبود مستمر 
کیفیــت محصوالت و روش های تولیدی اســت که درحال 
حاضر به عنوان یکی از اصول اولیــه تولید در این مجموعه 

به شمار می رود.«
اقتصاد مقاومتی، کلیدواژه موفقیت شرکت 

صنایع آلومرول نوین است
حرکت در راســتای اقتصاد مقاومتی یکی از مواردی است 
که قطعا خصیصه منحصربفرد مجموعه صنایع آلومرول نوین 
است. درحال حاضر این مجموعه تامین کننده اصلی بسیاری 
از صنایع استراتژیک و حساس کشور است که حجم قراردادها 
و همکاری های فی مابین دلیل خوبی بر این مدعا است. یکی 
از دالیلی که این بخش از صنعت کشــور، به طور روزافزونی 
از خدمات این مجموعه اســتفاده می کند آن اســت که ما با 
شناخت نیازمندی های صنعت کشــور، خصوصا بخشی که 
به شدت به واردات متکی بود و آسیب پذیری زیادی در برابر 
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تحریم های بین المللی داشت، اقدام به بومی سازی تولید این 
محصوالت در کشور کردیم. شرکت روان گداز پردیس، یکی 
دیگر از اعضاء مجموعه که درکنار شرکت آلومرول نوین دو 
عضو اصلی مجموعه محســوب می شوند، به طور تخصصی 
شــمش های آلیاژی مورد نیاز صنایع گوناگون کشــور را با 
کیفیت بسیار خوب و اســتانداردهای بین المللی تولید کرده 
و در اختیار مشــتریان خود قرار می دهد. ما در این بخش، با 
درک شرایط حساس کشــور و نیاز به اجرای واقعی اقتصاد 
مقاومتی، حتی شــرایط خرید اعتباری را برای مشتریان خود 
فراهم کردیم و تا جایی که برایمان امکان داشت، هم از نظر 
فنی و هم از نظر مالی، خدمات خود را به مشــتریان توسعه 
دادیم تا هرگونه نیاز آنها را برطرف سازیم و به گردش چرخ 

تولید در این شرکت ها کمک کنیم.
تشکیل تیم مهندسی قدرتمند جهت 

بومی سازی بسیاری از فناوری های روز صنعت 
آلومینیوم و ساخت به روزترین ماشین آالت 

این صنعت
»در مبحث خرید ماشــین آالت، ما در سال گذشته اقدام 
بــه راه اندازی واحد تولید ماشــین آالت کردیــم که از نظر 
تنــوع تجهیزات و اطالعات فنی کارشناســان، با بســیاری 
از ســازندگان خارجی رقابت می کند. تیم مهندســی و فنی 
شرکت در این واحد با اســتفاده از روش مهندسی معکوس 
روی ماشــین آالت وارداتی در راستای  بومی سازی بسیاری 
از فناوری های به کار رفته در این ماشــین آالت حرکت کرد 
و بحمداهلل ایــن مجموعه هم اکنون خود به تنهایی قادر به 
تولید بخش بزرگی از ماشــین آالت صنعت آلومینیوم کشور 
است که از نظر فنی و کارایی، از بسیاری نمونه های خارجی 

بهتر و باالتر است.«
پروژه ساخت بزرگ ترین شهرک تخصصی 

آلومینیوم کشور
مدیرعامل شــرکت صنایــع آلومرول نوین در پاســخ به 
ســوالی مبنی بــر اهــداف و برنامه های آتی این شــرکت 
گفت: »هدف گزاری شــرکت صنایع آلومرول نوین همواره 
مبتنی بر نوآوری، ارتقای تکنولوژی و به روزرســانی صنعت 
آلومینیوم کشــور بوده است که این مهم موجب جلوگیری از 
خام فروشی در صنعت آلومینیوم و تولید محصوالت باکیفیت 
و ارزش افزوده بســیار باال خواهد شــد که امکان حضور در 
بازارهای بین المللی از طریق صــادرات را نیز بیش از پیش 
فراهم خواهد کرد. لذا در این راســتا شرکت صنایع آلومرول 
نوین از چند ســال گذشته پروژه ســاخت بزرگترین شهرک 
تخصصی آلومینیوم کشور را آغاز کرده است که در زمینی به 
مساحت 40 هکتار در شهرک صنعتی خیرآباد اراک در حال 
اجرا می باشد. این پروژه در حال حاضر در فاز اول ساخت در 
مرحله پیشرفت فیزیکی 70 درصدی قرار دارد و تاکنون بالغ 
بر 180 میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی خود شــرکت 

برای ساخت آن هزینه شده است.
ایشان در ادامه در توضیح مشخصات پروژه عظیم ساخت 
شــهرک تخصصی آلومینیــوم افزود: »از اهــداف آن ورود 
جدیدترین و به روزترین ماشین آالت و فناوری های موجود در 
دنیا به منظور افزایش سطح کمی تولید و نیز ارتقای کیفیت 

محصوالت آلومینیومی می باشد. البته این مهم طی مذاکرات 
فشرده با شــرکت های صاحب نام صنعت آلومینیوم به شرط 
انتقال تکنولوژی، بومی سازی ساخت ماشین آالت و آموزش 
پرسنل شــرکت جهت بومی سازی نصب و نگهداری تمامی 
تجهیــزات موردنیاز صورت می گیرد. از دیگر سیاســت های 
اتخاذ شده در اجرای این پروژه نیز بهره برداری از ماشین آالت 
و تولید محصوالت در صنعت آلومینیوم از طریق قراردادهای 

ساخت مشترک با تامین کنندگان ماشین آالت می باشد.«
افتتاح نخستین فاز از سه فاز بزرگترین شهرک 

تخصصی آلومینیوم کشور امسال همزمان
 با هفته دولت

محســن محمدی در ارتبــاط با زمان افتتــاح فاز اول 
پــروژه و تعداد نیــروی کار پیش بینی شــده توضیح داد: 
»پیش بینی های صــورت گرفته حاکی از این اســت که 
انشاهلل فاز اول این پروژه در هفته دولت با حضور مقامات 
کشــوری افتتاح خواهد شــد و تعداد 400 نفر نیروی کار 
ســاده و متخصص جذب و مشــغول به کار شــوند و در 
مجموع نیز در فاز نهایی 1200 فرصت شــغلی مســتقیم 

ایجاد خواهد شد.«
ایشــان ادامه دادند: »منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای 
پروژه شهرک تخصصی آلومینیوم کشــور تاکنون تنها از 

محل سرمایه درگردش خود مجموعه تامین شده است. اما 
با توجه به گســتردگی طرح، ادامه این روند موجب کندی 
اجرا پروژه خواهد شد. هرچند ما در مجموعه تمامی تالش 
خود را برای جذب ســرمایه گذاری خارجی به کار بسته ایم، 
اما تاکنون امکان اســتفاده از سرمایه خارجی مهیا نشده و 
انتظار ما این اســت که دولت محتــرم از ما حمایت کرده 
و امکان استفاده از تســهیالت صندوق توسعه ملی یا هر 
منبع دیگری را برای ما مهیا ســازد. بدیهی است درصورت 
تخصیص مناســب منابع، مدت زمان اجرای پروژه و آغاز 
بــه کار خطوط تولید به نحو قابل توجهی کاهش می یابد و 
پروژه به جای سه یا چهارسال، ظرف یکسال به بهره برداری 

کامل خواهد رسید.«
مدیرعامل شرکت صنایع آلومرول نوین در پایان ضمن 
اشاره به زحمات کلیه کارکنان این مجموعه، گفت: »الزم 
می دانم از تالش و کوشش شــبانه روزی و دلسوزانه کلیه 
پرســنل و همکاران مجموعه تشــکر و قدردانی کرده و 
دســت یکایک آنها را صمیمانه بفشارم. همچنین از کلیه 
مدیران و مقامات محترم اســتان که این مجموعه همواره 
از مســاعدت ها و حمایت های ایشــان برخوردار بوده است 
قدردانی می کنم و امیــدوارم بتوانیم این راه را همچنان با 

افتخار و سربلندی ادامه دهیم.«


