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به نام آنکه عهدش وفاست 

گرم ترین و بهترین درودها تقدیم به مخاطبان ارجمند نشریه رازصنعت و اعضای محترم خانواده بزرگ رایزکو

اخبار جدید و خبرهای خوش از افتتاح و پیشرفت های اخیر سازمان مایه مباهات و افتخار است.
هدیه ارزشمند خانواده بزرگ رایزکو به زیست بوم فن آوری کشور "مرکز نوآوری و صنایع خالق آمپر و تشریک 
مساعی آن با مجموعه نوآوری نوین ارزش" نوید ابداعی جدید در فضای علمی و فناورانه کشور است که با 
حمایت از ایده های خالقانه پژوهشگران، دانشجویان و نیز همکاری تنگاتنگ و هم افزایی با دانشگاه های 

معتبر و اساتید به نام کشور معنا می شود.
اختصاص فضای مناسب، امکانات کم نظیر صنعتی، پشتیبانی علمی، حمایت مالی، خدمات آزمایشگاهی، 
اینترنت  پزشکی،  تجهیزات  خودرو،  قطعات  چون  مختلف  حوزه های  در  شتابدهی  و  پژوهش  راهبری، 
اشیاء و حوزه های فناورانه از ویژگی های ناب و جذاب این مرکز است که حتما با حضور جوانان عالقمند، 

دانش پژوهان و صاحبان ایده، نوید فردایی بهتر برای کشور عزیزمان خواهد داشت.
اراده و تفکر مصمم و بلند رایزکو برای ساخت فردایی بهتر برای ایران در نقطه صفر مرزی نیز ملموس است.
کلیبر در آذربایجان شرقی، منطقه ای محروم، نقطه ای بکر اما سرشار از جوانان ارزشمند تحصیل کرده و پویا 

که به دنبال فرصتی هستند تا استعداد نابشان ظهور و بروز پیدا کند.
بیش از ده سال است این مجال با سرمایه گذاری قابل توجه هلدینگ رایزکو در مجموعه هوراند پالستیک 
در کلیبر به وجود آمده است و این بار با همتی مضاعف افتخار دیگری برای این خانواده بزرگ و صد البته 
ایران عزیز، با کوشش جوانان کلیبری هوراند پالستیک و حمایت بی دریغ و سرمایه گذاری خطرپذیر رایزکو، 
بر قطع  و عالوه  اتصاالت سیستم سوخت رسانی خودرو شکسته  یعنی  ایمنی خودرو،  انحصار محصول 

وابستگی صددرصدی به واردات آن، از خروج قابل توجه ارز به خارج از کشور نیز جلوگیری شد.
این اخبار خوش به لطف خداوند متعال، حمایت های بی دریغ هلدینگ معظم رایزکو و خودباوری و ترجمان 
عبارت خواستن توانستن است که به گوش می رسد و جان را می نوازد و همه اعضای خانواده رایزکو این 

مفهوم را چنین سر خواهند داد که:

"خواستن برای ما توانستن است"

باز هم تبریک و باز هم آرزوی سالمتی و مهر و 
به کامی برای همه اعضای خانواده بزرگ رایزکو

سپاسگزار الطاف الیزال الهی هستیم

در گشایش و فراوانی باشید
میالد شیران

مدیر روابط عمومی و تبلیغات هلدینگ رایزکو



اگر با چشم بسته وارد نوین آمپر شوید و ندانید در پایین تر  از چهارراه ایران خودرو نزدیک جاده قدیم کرج هستید تصور خواهیدکرد 
به یکی از شرکت های گوگل یا فیس بوک واردشده اید، فضایی سرشار از رنگ و آرامش که بعید است کسی دلش نخواهد هر روز 

صبح کارش را آنجا آغاز کند.
مرکز نوآوری و صنایع خالق آمپر با حمایت از ایده های خالق و ایجاد هم افزایی بین صنعت و دانشگاه، فضایی مناسب برای پژوهش، 

تحقیق و نوآوری صاحبان ایده فراهم آورده و به آنان در کنار زدن موانع و نیل به اهدافشان کمک می کند.

نوین آمپر، بستری برای اجرای 
ایده های استارت آپی



از  ایده به فرصت  ایجاد هم افزایی بین صنعت و دانشگاه و تبدیل 
طریق ارائه حمایت مالی، منتورینگ)راهبری(، فضای کار اشتراکی 
بین سازمان ها  مؤثر  امکان همکاری  ایجاد  و  نوپا  تیم های  به   ... و 
از اهداف اصلی مرکز نوآوری و صنایع خالق آمپر  و استارت آپ ها 

است.
خدمات  مالی،  حمایت  به  می توان  مرکز  این  خدمات  ازجمله 
و شتابدهی  پژوهش  راهبری،  اشتراکی،  کار  آزمایشگاهی، فضای 
اشاره کرد. حوزه های فعالیت آمپر شامل خودرو و حمل ونقل است 
که مشتمل بر هوشمندسازی، برقی سازی، ذخیره انرژی های نوین، 
و  اشتراکی  خودروهای  خودران،  خودروهای  متصل،  خودروهای 

آینده پژوهی در صنعت خودرو است.
این مجموعه تیرماه 1401 و طی مراسمی با امضای تفاهم نامه  با 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و الحاق رسمی به شبکه 

ملی خانه های خالق و نوآوری کشور، افتتاح شد.
علی  مجلس،  نمایندگان  برخی  حضور  با  که  مراسم  این  در 
آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کرمی دبیر مرکز 
و رئیس ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی 
تفاهم نامه ای  شد،  برگزار  قطعه سازان  برخی  و  جمهوری  ریاست 
صنایع  توسعه  و  نرم  فناوری های  ستاد  دبیر  و  مرکز  رئیس  بین 
همچنین  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  خالق 
مجموعه های نوآوری و صنایع خالق آمپر و نوین 
ارزش به منظور الحاق این شرکت به 
خانه های  ملی  شبکه 
و  خالق 

نوآوری کشور به امضا رسید.

ایجاد بستری مناسب در راستای حمایت از نخبگان �
یکی از سخنرانان این مراسم علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص 
نیروهای  خروج  موضوع  با  را  خود  سخنان  که  بود  نظام  مصلحت 
نخبه از کشور آغاز کرد. آقا محمدی با اشاره  به اینکه طبیعتًا نسل 
تشخیص  را  خود  توانایی هایی  دارد،  عالیه  تحصیالت  که  جدید 
می دهد و دنبال آن است که این توانایی ها را به منصه ظهور برساند 
تأکید کرد که باید فضایی فراهم شود که نسل نخبه بتواند قابلیت ها 
غربی  کشورهای  که  کاری  کند،  عملیاتی  را  خود  استعدادهای  و 

خیلی زودتر آن را شروع کرده اند.
 این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به صحبت درباره 
نخبگان پرداخت که از اهمیت این موضوع در بخش حاکمیت نظام 
حکایت دارد، او اعتقاد دارد طبیعی است کسی که می خواهد در 
او  برای  الزم  بسترهای  که  می رود  به جایی  کند  فعالیت  زمینه  این 
فراهم باشد. درواقع انتخاب اول برای فعاالن این عرصه جایی است 
بیاوریم  به وجود  ما فضایی  اگر  باشد. حال  مهیا  آن  در  که شرایط 
که در آن بتوان به راحتی فعالیت کرد، قطعًا نوع نگاه نسل امروز به 

مقوله مهاجرت تغییر خواهد کرد.
او در ادامه با اشاره به اهمیت حس استقالل در نخبگان و فعاالن 
این عرصه که نشان از شناخت کامل او بر این حوزه دارد می گوید: 
دست  بنشینند،  دیگران  سفره  سر  اینکه  به جای  ساده  بیان  به 
که  شد  مدعی  نمی توان  البته  گذاشت.  خواهند  خود  زانوان  روی 
با غرب یکسان و در یک سطح  با تشکیل شرکت های دانش بنیان 
شده ایم ولی نشان دهنده این است که می توان در این مسیر حرکت 
شرکت های  آوردن  وجود  به  بنابراین  رفت؛  پیش  و  کرد 



اما  دانش بنیان و حضور و تحرک آن ها در میدان بسیار مهم است 
باید در نظر داشت که این شرکت ها نباید خرد و پراکنده باشند بلکه 
رشته های  در  و  بروند  پیش  نسل جوان  دید  با  و  بوده  پیوسته  باید 

مختلف نیز فعالیت کنند.
با  به اهمیت کم شدن فاصله  این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
جهان اشاره ای دارد و می گوید: شاید با برخی کشورها مشکالتی 
در  تسریع  برای  مشکالت  این  که  بدانیم  باید  اما  باشیم  داشته 
پیوستن به جهان است و نباید مانع از حرکت های نوین ما در کشور 

شود.

از ایده تا اجرا در نوین آمپر �
اما برویم سراغ مدیرعامل مرکزنوآوری آمپر که درباره افتتاح و اهداف 
این مرکز بدانیم. اکبرشاهی معتقد است با ایجاد مجموعه نوآوری 
حضور  با  خالقانه  ایده های  ارزش،  نوین  و  آمپر  خالق  صنایع  و 
اجرایی  امکان  و  می کنند  پیدا  پرورش  دانشجویان  و  پژوهشگران 

شدن این ایده ها فراهم می شود.
او به همکاری با دانشگاه های معتبر کشور ازجمله صنعتی شریف، 
تهران، امیرکبیر و خواجه نصیر نیز اشاره می کند و می گوید: با یک 

فراخوان خودمان را به صاحبان ایده معرفی خواهیم کرد.
کنترل  و   ۲0۶ پژو  پمپ بنزین  درزمینهٔ  پروژه  دو  آمپر  مدیرعامل 
پیوسته دور فن خودرو را ازجمله طرح های انجام شده عنوان کرد 
و افزود: در صنعت حمل ونقل به صورت جدی از سیستم هایی که 
دارای ایده باشند حمایت می کنیم و در این زمینه مهرماه امسال 

انتخاب استارت آپ های برتر را خواهیم داشت.
اکبرشاهی همچنین در ادامه از تمرکز بیشتر آمپر در حوزه سخت افزار 

و توسعه محصوالتی گفت که مبتنی بر سخت افزار با 

بیشتر  و  باشند  مرتبط  تکنولوژی های  و  هوشمندسازی  از  سهمی 
این چنینی  و مدل های  نرم افزاری  در حوزه کسب وکار و حوزه های 
آینده پژوهی نگاه ویژه ای داریم  او تصریح کرد: ما در حوزه  است. 
که اول باید نگاه کنیم دنیا چه کاری انجام داده است چون ما جزء 
یک  عقب ماندگی  این  و  دنبال کننده ایم  که  هستیم  کشورهایی 
مزیت هایی دارد و ما می توانیم انتخاب های بهتری داشته باشیم و 
در انتخاب تکنولوژی هزینه های کمتری پرداخت کنیم. می توانیم 
مدل های موفق را بهینه تر انتخاب کنیم اما با نگاه به زیست بوم و 
نیازهای  با  سیستم ها  آن  کردن  تنظیم  و  خودمان  واقعی  نیازهای 

خودمان.
اکبرشاهی همچنین با اشاره به اینکه قطعًا به نمونه های بین المللی 
توجه داریم تا هزینه ها کمتر شود و به دنبال آن شکست ها را کمتر 
کنیم اظهارکرد: هنر ما این است که بتوانیم فضا را ایجاد کنیم برای 
تیم هایی که می خواهند خارج از این مجموعه بیایند تا مسیرشان 
تا انتها هم کنارشان باشیم او تأکید دارد: این در  هموارتر باشد و 
حالی است که بسیاری از این موارد در ابتدای مسیر انرژی زیادی 
الزم دارد اما برای آن ها جذاب است. البته وقتی به میانه راه می رسند 
با چالش هایی روبه رو می شوند و هنر ما به عنوان شتاب دهنده این 
است که این چالش ها را از پیش رو برداریم و خودشان به این نتیجه 
برسند که خودشان مسئول تجارت و موضوع کسب وکارشان هستند 

و انرژی شان تا انتها باید وجود داشته باشد و ما را هم در 
کنار خودشان بدانند.

مدیرعامل آمپر در انتهای 
سخنان 



خود نیز با تأکید بر اینکه هرکدام از مجموعه های ما ظرفیت 
خاص خودشان را دارند و به این نتیجه رسیده ایم که می توانیم 
کنار یکدیگر، یک ارزش افزوده جدید داشته باشیم گفت: برای 

اینکه این زنجیره، انرژی کلی را درزمینهٔ حمل ونقل به صورت 
کامل پوشش دهد، کنار همدیگر قراردادن موارد در حوزه 

سرمایه گذاری ها و استفاده از زیرساخت های موجود و استفاده 
از منتورینگ و دانش موجود در هر دو مجموعه را در دستور کار 
قرار داده ایم و هم افزایی بیشتر با بهره گیری از اطالعات موجود 
و تجارب استارت آپ های فعال از مزیت های اصلی ما به حساب 

می آید.

حمایت از استارت آپ ها �
نوین  شرکت  مدیرعامل  میزبان  مراسم  این  آمپر  مدیرعامل  از  بعد 

ارزش بود.
فناوری  و  علمی  معاونت  با  که  تفاهم نامه ای  از  ابتدا  رحیم نژاد 
ریاست جمهوری امضا شد گفت و ادامه داد: با حمایت این معاونت، 
از حمایت درزمینٔه آموزش و سایر نیازمندی استارت آپ ها برخوردار 

خواهیم شد.
او بابیان اینکه عالوه بر صنعت خودرو، در حوزه سالمت دیجیتال 
با  پزشکی  صنعت  ارتباط  درزمینٔه  گفت:  کرده ایم،  فعالیت  نیز 
البته حوزه  کرد،  کار خواهیم  نیز  نرم افزارها  توسعه  و  اپلیکیشن ها 

لجستیک و کیف پول الکترونیکی نیز از بخش های بودند که رحیم 
نژاد به عنوان مزیت از آن ها نام برد.

آینده پژوهی  موضوع  به  اشاره  با  ادامه  در  همچنین  رحیم نژاد 
گفت: در نگاه ما آینده پژوهی در چند سطح تعریف می شود. طبق 
استانداردهایی هم که در دنیا وجود دارد، یک سطح شناخت ترندها 
آینده را پیش بینی کرد. در  و روندهاست که بر اساس آن می توان 
و  بلندمدت  و  کوتاه مدت  بین  را  پیش بینی  دوره های  آینده پژوهی 
میان مدت تقسیم می کنیم اما همه می دانیم که ایران شرایط خاصی 
دارد و در حوزه های پیش بینی آینده مجبوریم مخصوصًا زمانی که 
در حوزه های صنعتی کار می کنیم پیش بینی هایمان را کوتاه مدت تر 
کنیم. شاید در دنیا دارند برای 50 سال آینده برنامه ریزی می کنند 

اما ما مجبوریم بازه های کوتاه تری را مدنظر داشته باشیم.
به گفته وی آن چیزی که در مجموعه نوین آمپر به آن فکر می کنیم و 
خیلی هم تأکیدداریم شناخت زنجیره ارزش دو هلدینگ بزرگ است 
که اگر رایزکو و ارزش را هم در پروفایل شرکت هایشان بررسی کنید 
از انواع شرکت های سنتی در آن ها وجود دارد و ما بیشتر به این فکر 
را  خودمان  نیازهای  ارزش  زنجیره  شناخت  اساس  بر  که  می کنیم 
استخراج و تبدیل به مسئله کنیم. این را از طریق رویداد و ایونت با 
گروه های دانشگاهی و عالقه مند و نوآور و مدل آن پروژه استخراج 
می کنیم.   فکر  آن  به  که  است  چیزی  همان  مدل  این  می کنیم. 
موقعیت  یک  به  که  است  جایی  برویم  می خواهیم  که  هم  جایی 
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قابل اطمینان تبدیل شویم که این دوستان بیایند ایده هایشان را با 
ما اشتراک بگذارند و ما بستر توسعه اش را فراهم کنیم.

این  روی  سرمایه گذاری  درباره  ارزش  نوین  شرکت  مدیرعامل 
اشیاء( )اینترنت   IOT روی  را  تمرکز  اول  گام  در  بیان کرد:  ایده ها 

خودرو گذاشته ایم. حوزه های موردعالقه ما حوزه هایی هستند که 
به زنجیره ارزش ما مرتبط باشند و چیزی هم که خیلی عالقه مند 
هستیم حوزه سالمت دیجیتال است که آن را هم جزء اولویت هایمان 
قرار دهیم. بعد از بحث خودرو گام به گام رویدادهای مختلفی تعریف 
می شود. بیشتر اینجا تأکید همکاری با دانشگاه را داریم که مطمئن 
هستیم یک سری ایده و رویداد هم از سمت دانشگاه به سمت ما 
است.  محدود  مجموعه  دو  هر  سرمایه گذاری  توان  آمد.  خواهند 
بودجه ای  به  توجه  با  بلکه  است،  بی نهایت  بگوییم  نمی توانیم  ما 
زمانی که احتمااًل دوره یک ساله  که مشخص می شود در هر دوره 
بلوغ  تا   PVC از  از دوره های مختلف  بود پروژه ها می آیند.  خواهد 
شناخته می شوند و سرمایه گذاری متناسب با سطح پیشرفتشان در 

اینجا انجام می شود.
این  از خبرنگاران حاضر در مراسم که  به سؤال یکی  پاسخ  وی در 
مرکز تا چه اندازه بر جلوگیری از فرار مغزها تمرکز دارد، گفت: اگر از 
مجموعه نوین آمپر بازدید کنید خودتان متوجه می شوید که اینجا با 
باالترین استاندارد ممکن برای یک مجموعه خالقانه و نوآور ساخته 
گروه های  اگر  که  است  بوده  این  هم  کلیدی  هدف  است.  شده 
نخبگان را جمع می کنیم و اینجا روی آن ها سرمایه گذاری می کنیم 

حداقل خیالشان از بابت محیط کار راحت باشد.
از  بخشی  حل  برای  بستری  که  است  این  ما  سهم  افزود:  وی 
نیز  مناسب  کار  فضای  شامل  که  کنیم  فراهم  آن ها  دغدغه های 
و  کنند  مدیریت  به خوبی  را  ایده  تجاری سازی  محیط  تا  می شود 
ایجاد مارکت را برای آن ها تسهیل می کنیم. درواقع به سهم خودمان 
تالش می کنیم آن گروهی که جذب ما می شوند انگیزه هایشان برای 

رفتن کاهش پیدا کند.

کار نوین و جدید در آمپر �
نایب رئیس  حسن پور  شهباز  مراسم  این  مهمان های  از  دیگر  یکی 
کمیسیون اقتصادی بود، او نیز با اشاره به اینکه خوشبختانه کاری 
شرکت های  بحث  در  سال  شعار  راستای  در  شد  انجام  امروز  که 
و  نوآورانه  جدید،  کار  نوعی  استارت آپ  گفت:  بود  دانش بنیان 
که  پتانسیل هایی  یا  ناشناخته  ظرفیت های  از  که  است  خالقانه 
تاکنون استفاده نشده توسط دانشمندان جوان ما استفاده می شود 
سطح  در  رقبا  و  ما  کشور  بین  خوب  بسیار  رقابت  یک  می تواند  و 
منطقه برقرار کند. آنچه امروز شاهد آن بودیم یک الگوی موفق از 
حضور همه صاحب نظران در بخش های مختلف ازجمله شرکت های 

دانش بنیان بود.
به گفته او آنچه امروز شاهد آن بودیم حضور بخش خصوصی بود، 
چون در دنیا اگر موفقیت هایی تا به امروز کسب شده به واسطه این 
بوده که کارآفرینان و مردم و جوانان را باور کرده اند و به این اعتقاد 
رسیده اند که با حضور رقبا و تفکرهای مختلف است که می شود یک 
رقابت سالم را برقرار کرد. من این کار را پسندیدم و به همه شما خدا 
قوت و احسنت می گویم. مجلس شورای اسالمی هم آمادگی دارد 
بررسی  و  را موردمطالعه  پیشنهاد های شما  برنامه هفتم همه  برای 



قرار دهد و آنجا که نیاز به قانون دارد در بحث قانون هر نوع حمایتی 
را از شرکت های دانش بنیان داشته باشد.

باید به سوی بومی سازی فناوری ها برویم �
اما سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز چند روز 
بعد از گشایش رسمی نوین آمپر از این مجموعه بازدید کرد. او در این 
بازدید با اشاره به مجموعه های فناوری و صنایع خالق اظهار کرد: باید 

به سمتی درحرکت باشیم که فناوری را بومی و نیازها را تأمین کنیم.
ستاری با اشاره به این بازدید، اظهار کرد: خوشحالم از اینکه صنایع 
در حال ورود به این حوزه هستند به ویژه دوستانی که در حوزه خودرو 
محصوالت  قیمت  می توانیم  ما  و  شده اند  بخش  این  وارد  هستند 
چرخه  وارد  که  باشیم  جدید  فناوری های  شاهد  و  آورده  پایین  را 

محصوالت مورداستفاده مردم می شود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر استفاده از نیروهای فارغ التحصیل از 
نکات مثبت دیگر است و بنده بارها راجع به تفاوت کارخانه و صنعت 

صحبت کرده ام.
ستاری افزود: سوال این است، ما می خواهیم کارخانه تولید خودرو 
داشته باشیم که هر جا با مشکل مواجه شدیم دوباره زنگ بزنیم به 
کارشناس خارجی یا کسی که خط تولید را وارد کرده تا برای حل 
باشیم؟  خودروسازی  صنعت  صاحب  می خواهیم  یا  بیاید  مشکل 
یعنی آنکه طراحی ها توسط خودمان انجام شود و اگر مشکلی باشد 
آن را توسط تیم داخلی و با نوآوری بومی انجام دهیم. این دو موضوع 

بسیار با یکدیگر تفاوت دارد.
وی تأکید کرد: این تفاوت هزینه ها را کاهش می دهد و این نوآوری ها 
برای جامعه کارآمد است و می تواند در حوزه های معدنی و خودرویی 

استفاده شود.



کامل  به طور  خصوصی  بخش  که  خوشحالم  کرد:  تصریح  ستاری 
این  و  کرده  راه اندازی  تسهیالت  از  استفاده  بدون  را  مجموعه  این 

اکوسیستم را شکل داده است.
به گفته وی، نوین آمپر مجموعه ای است که با دانشگاه ها کار می کند و 
با استارت آپ ها همکاری دارد چه در حوزه های آی تی چه در حوزه های 

مواد پیشرفته است و خوشحالم که این اتفاق رخ داده است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به شعار سال اظهار 
کرد: تأکید امسال مقام معظم رهبری بر موضوع دانش بنیان است. 
اقتصاد در حوزه دانش بنیان درحال توسعه است و تأکید سال جاری 
قانونی که سوم خرداد توسط رئیس جمهور  تولید  ما تحقق جهش 
هم ابالغ شد، است. انشاالله در چند روز آینده اولین جلسه شورای 
راهبردی را با آقای رئیس جمهور خواهیم داشت و اجرایی سازی این 

قانون در حال حاضر اولویت اول معاونت علمی قرار دارد.

وی با توضیح بیشتر دراین باره گفت: در تمامی حوزه ها ازجمله حوزه 
اقتصادی، بورس، حوزه های مربوط به دانشگاه و حوزه پارک علم و 
فناوری؛ حوزه های مربوط به وزارت اقتصاد چون یک بخش عمومی 
است نیازمند ایجاد آیین نامه و دستورالعمل هستیم. چون خود قانون 
تصویب شده، اما یازده آیین نامه دارد تعداد زیادی دستور عمل باید 
تهیه و ابالغ شود. حتی در حوزه های شهرسازی ها وزارت کشور و 
تولید  قانون جهش  تمام سازمان ها درگیر هستند. در بحث  تقریبًا 
همه باید همکاری کنند که بتوانیم قانون را اجرایی کنیم زیرا قانون 
یک هدف قانون گذار دارد یعنی هدف در قالب ابالغ ها دستور عمل ها 

و نظارت پیاده سازی می شود.
از  بسیاری  قانون  این  بنده  اعتقاد  به  گفت:  نیز  پایان  در  وی 

زیرساخت ها و بروکراسی ها را تحت الشعاع قرار می دهد.



اظهار  سهامداران،  به  خاطر  اطمینان  و  پروژه  این  درباره  صدوقی 
بگوییم.  پروژه  این  شروع  علت  درباره  ابتدا  باشد  بهتر  شاید  کرد: 
یکی از دغدغه های مهم شرکت های بزرگ دنیا توجه به سرمایه های 
بزرگ  شرکت های  خانواده  اعضای  انسانی،  سرمایه  است.  انسانی 
دنیا هستند. در ایران نیز شاید سازمان های معدودی به جد چنین 

دغدغه ای دارند و یکی از این شرکت ها، خانواده بزرگ رایزکو است.
مدیر پروژه مهرماندگار راز ادامه داد: سبد درآمدی رایزکو متشکل از 
فاکتورهای مختلف از حقوق و دستمزد تا هزینه های سالمت است. 
این خانواده بزرگ یک پدر مهربان به نام آقای دکتر صمدی دارد که 
دغدغه همیشگی ایشان این است که چطور می تواند جریان درآمد را 

به سمت اعضای خانواده 3000 نفری خود سوق دهند.
او تصریح کرد: این ایده که چطور می توان چنین جریانی را به وجود 
آورد و راهی برای کسب درآمد با مشارکت خود نیروی انسانی ایجاد 
سازمان  دیدیم  رسیدیم.  »همراز«  به  درنهایت  و  خورد  کلید  کرد، 
آغاز  پشتیبانی کننده  واحدهای  در  را  خود  سرمایه گذاری  می تواند 
کند. در اولین گام و به عنوان نمونه قرار شد یک شرکت حمل ونقل 
عهده  بر  را  رایزکو  جاده ای  حمل ونقل های  تمامی  تا  کنیم  ایجاد 
کسب وکار  یک  و  شده  اجرایی  پروژه  این  حاضر  حال  در  و  بگیرد 
مدرن در رایزکو انجام می شود. این شرکت اکنون به ثبت رسیده و 
با 70  صمدی  مهندسان  و  صمدی  دکتر  توسط  آن  سرمایه گذاری 

میلیارد تومان انجام شده است.
تا  کرد  ایجاد  را  فرصت  این  صمدی  دکتر  اما  داد:  ادامه  صدوقی 

برای  را  خود  پس انداز  هستند،  عالقه مند  که  همکاران  از  هرکدام 
سرمایه گذاری وارد این پروژه ها کنند. درواقع دوستان با عقد قرارداد 
مشارکت در سرمایه گذاری می توانند در این پروژه شریک شوند. برای 
این کار طرح توجیهی تهیه شد و درنهایت سودآور بودن این کار به 

تائید دکتر صمدی رسید.
او همچنین بیان کرد: به ما تأکید شد که این فرصت برای پرسنل 
سازمانی  ارزش های  از  همکاران  سرمایه  امنیت  شود.  فراهم 
ماست و باید برای حفظ و سودآور بودن آن تالش کنیم. قطعًا باید 
آن  دوم  نکته  اما  باشد؛  سودآور  که  گرفت  نظر  در  را  کسب وکاری 
است که این سودآوری منطقی باشد و به دنبال سودهای هیجانی 
قرار  کار خود  را سرلوحه  رفتن  پیوسته  و  آهسته  نیستیم. درنتیجه 
و  باشیم  اثرگذار  بتوانیم  که  است  آن  موضوع  مهم ترین  و  داده ایم 
درواقع  کنیم.  ایجاد  اشتغال زایی  که  ببریم  سمتی  به  را  سرمایه 
مبتنی بر این سه اصل، همراز متولد و دعوت از دوستان انجام شد. 
خوشبختانه طرح با استقبال خوبی روبه رو شد و شاهد تمدید زمان 

واریز هم بودیم.
صدوقی افزود:  در کنار این موضوع، سازمان و دفتر تجهیز می شود تا 
یک کار بسیار خوب در منطقه انجام شود، البته بیشتر به دنبال شروع 
کار مطابق استانداردهای تعریف شده هستیم. الزم به توضیح است 
که در شرکت همراز تنها خدمات حمل ونقل به هلدینگ رایزکو ارائه 
نمی شود بلکه خودمان را در برابر سرمایه دوستان مسئول می دانیم 

و به دنبال درآمدزایی هستیم. درنتیجه بازار منطقه را در نظر داریم.

نگران  یا دست کم سرمایه گذاری که  با سود تضمین شده و  سرمایه گذاری مطمئن 
از دست دادن سرمایه مان نباشیم یکی از دغدغه های همیشگی مان هست، از یک سو 
معمواًل میزان سرمایه  هرکدام از ما به تنهایی آنقدر نبوده است که بتوانیم سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  ریسک  نیز  دیگر  سوی  از  باشیم،  داشته  تضمین شده  یا  باال  سود  با 
مشترک زیاد است. به همین دلیل معمواًل یا قید سرمایه گذاری را زده ایم که باعث 
 کم ارزش شدن سرمایه مان شده است یا با سرمایه گذاری اشتباه دچار زیان شده ایم.
در چنین شرایطی اما رایزکو اقدام به آغاز راهی جدید کرده است تا بتواند کارکنان 
از  خیالش  به نوعی  تا  کند  تضمین شده ای  و  مشارکتی  سرمایه گذاری  وارد  را  خود 
باشد. راحت تر  درآمدیشان  سبد  شدن  بزرگ تر  و  رایزکو  بزرگ  خانواده   درآمد 

مدیریت ارشد رایزکو به تازگی راهی برای حضور در بازارهای جدیدی که می تواند 
سودآور باشد را آغاز کرده است، در این راه جدید قرار است تمامی اعضای خانواده بزرگ  
رایزکو بتوانند سرمایه های حتی اندک خود را به اشتراک گذاشته و سرمایه  الزم برای 
 شروع کسب وکاری جدید یا پیشبرد پروژه ای مشخص و سود تضمین شده را تأمین کنند.

درباره چگونگی فعالیت این پروژه گفت وگویی داشتیم با تورج صدوقی مدیر پروژه 
»ِمهر ماندگار راز« تا از ماجرا بیشتر مطلع شویم.

 راز این 
ِمهر ماندگار چیست؟

    10



او در ادامه درباره نوع  خدمات حمل ونقل نیز اظهار کرد: حمل ونقل 
به چهار دسته  جاده ای، هوایی، ریلی و دریایی تقسیم می شود و ما در 
مرحله اول به دنبال برنامه جاده ای هستیم اما در برنامه های بلندمدت 
قصد داریم به یک شرکت حمل ونقل بین المللی در تمامی حوزه ها تبدیل 

شویم.
به گفته او دفتر مرکزی این شرکت در صفادشت است و امروز نیازی 
به احداث دفتر مرکزی در تهران احساس نمی شود اما شاید در ادامه 
راه، همراز یک ساختمان برای خود داشته باشد زیرا این کار به تنهایی 

بسیار گسترده است.
صدوقی همچنین درباره چگونگی مبارزه با داللی تصریح کرد: یک 
موضوع بحث سهام است که می تواند در بازار سیاه ارزش بیشتری 
بود. شرکت  آن چگونه خواهد  با  ما  مقابله  باید دید  و  باشد  داشته 
است.  خاص  سهامی  شرکت  و  نمی فروشد  سهام  راز،  حمل ونقل 
سرمایه گذاری  در  مدنی  مشارکت  قرارداد  دوستان  با  ما  درواقع 
سال   10 کسی  اگر  تأکیددارند  صمدی  دکتر  اما  می کنیم؛  عقد 
در این خانواده بود و در رایزکو بازنشسته شد، به میزان سرمایه او 
سهام به نامش زده شود. درنتیجه سهام فروخته نمی شود اما سهام 
نام  به  تنها  نیز  قرارداد مشارکت مدنی  این  پرسنل می شود.  نام  به 
شخصی است که استخدام هلدینگ رایزکو است و زمانی که رابطه 
همکاری قطع شود در اولین گام باید تکلیف این قرارداد مشخص 
شود. همچنین این قرارداد غیرقابل انتقال است. فرد پس از شش 
ماه می تواند درخواست بدهد که امتیاز خود را بفروشد. یا شرکت 

می تواند این امتیاز را بخرد یا ممکن است فرد دیگری تمایل به خرید 
داشته باشد. با چنین تمهیداتی قاعدتًا نباید بازار سیاه ایجاد شود.

او ادامه داد: به هر میزان که در این کار موفق باشیم می توانیم وارد 
با خانواده  ارتباط مستقیم  این موضوع در  بخش ها ی دیگر شویم. 
رایزکو است اما به ارتباط های غیرمستقیم هم نیاز داریم و می توانیم 
در این بخش ها وارد کار شویم. این نهال توسط دکتر صمدی کاشته 
برای همکاران  ایشان است که  از سوی  شده و یک فرصت و لطف 
برتر  کارآفرین های  از  یکی  خود  صمدی  دکتر  است.  شده  ایجاد 
وارد کسب وکاری  زبان زد است. درنتیجه  ایشان  و موفقیت  کشورند 
نمی شوند که در آن ضرر و زیان وجود داشته باشد؛ اما نکته مهم این 
است که کسانی که در فراخوان اول حضور دارند آقای دکتر صمدی 
اصل سرمایه آن ها را تضمین کرده است یعنی این کار سودآور است. 
زیان  و  سود  در  می کنند  امضا  مشارکت  قرارداد  که  دوستانی  البته 
شریک اند. درواقع ریسک برای گروه های اول صفر است. جالب است 
بدانید خودروها از کارخانه خریداری شده اند اما در روز ارزش گذاری 
به قیمت روز بازار محاسبه می شوند. قرار است کار را با ۲0 دستگاه 
خودرو شروع کنیم. درنتیجه یک سود ویژه در نظر گرفته شده است.

اطالعات  نیازمند  که  همکارانی  گفت:  نیز  انتها  در  صدوقی 
میدان  در  واقع  راز  ماندگار  مهر  دفتر  به  می توانند  هستند  بیشتر 
اتمام  به  توجه  با  و  کنند  مراجعه  کوثر  ساختمان  نبی اکرم )ص(، 
اعالم  که  بعدی  های  فرصت  از  نخست  گذاری  سرمایه  فرصت 

خواهد شد مطلع شوند.
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گودرزی با اشاره به تولد مجموعه آرسام، اظهار کرد: آرسام برآمده از 
دل مجموعه رایزکو و شرکت اورند است که خط یک آن در سایت 4 
اورند پیشرو، براساس پروژه و برنامه ای که برای کامپاند  سازی مواد 

داشتیم، ایجاد شد.
 وی ادامه داد: رویکرد اصلی ما تولید مواد اولیه برای سایت اورند بود 
اما با توجه به پروژه های پیش رو اقدام به جابجایی و خرید کارخانه 
جدید در صفادشت کردیم و درنهایت سایت فعلی آرسام در خیابان 
سوم مورد تائید دکتر صمدی قرار گرفت و در سال 94 دستور تجهیز 

کارخانه را دادند.
مدیر اجرایی سایت کامپاند افزود: خط یک در خرداد و تیر 1394 
راه اندازی شد و در نیمه دوم سال 94 و در پی بازدید دکتر صمدی و 
نیاز استفاده از توان دستگاه، پروژه کامپاند سازی در دستور کار قرار 

گرفت و اقدامات زیرساختی شروع شد.
آرسام  به  از یک هفته  به گفته گودرزی دستگاه خط یک در کمتر 

منتقل شد و باتجربه کم شروع به تولید مواد اولیه پلی اتیلن کردیم.
وی درباره حضور خود در آرسام نیز گفت: در این سال ها راه اندازی 
خط یک آرسام و آب معدنی دی دی واتر بر عهده بنده بود. در برهه ای 
تزریق  سایت  در  همچنین  و  رفتم   4 سایت  به  نیز   1398 سال  در 
حس  زیرا  برگشتم  آرسام  به  درنهایت  اما  داشتم  حضور  پالستیک 
این مجموعه  از  به راحتی  نتوانید  باعث می شود شما  بچه ها  مثبت 

جدا شوید.
با  را  سازمان  یک  وقتی  کرد:  بیان  کامپاند  سایت  اجرایی  مدیر 
کار  و  می یابد  جریان  همدلی  یک  می سازید،  خودتان  دست های 
به صورت دلی جلو می رود  و نتیجه این است که درحال حاضر آرسام، 

پیشران صادرات هلدینگ رایزکو است.
وی ادامه داد: امروز وضعیت صادرات با توجه به تیم مرتبط با این 
ما  صادرات  و  تولید  و  راندمان  افزایش  است.  خوب  بسیار  بخش 
رشد خوبی داشته و طبق گزارش فعلی 50 درصد ظرفیت تولید را 
به صادرات اختصاص داده ایم که جای تشکر از دکتر صمدی برای 
سیاست های توسعه بازار را دارد زیرا در شرایط فعلی که مجموعه های 
اقتصادی در تالش اند تا خود را جلو ببرند، تیم صادرات ما پیش رو 

بوده است.
گودرزی درباره دلیل رشد آرسام باوجود جوان بودن شرکت نیز اظهار 
کرد: استراتژی سازمانی که سیاست های کالن آن را دکتر صمدی 
است.  بوده  اثرگذار  عوامل  از  فناوری  توسعه  و  می کنند  پیگیری 
توسعه دستگاه ها در اورند بی نظیر است اما در آرسام، دانش فنی و 
استراتژی به صورت هم زمان ترکیب شده است. استراتژی را مدیران 

مجموعه می نویسند و ما اجرا می کنیم. این پلیمر تولیدی در حال 
بهبود است تا کیفیت آن افزایش پیدا کند و درنهایت این موارد باعث 
شد شرکت ما شرکتی دانش بنیان شود و ماه آینده این گواهی نامه 

تمدید می شود.
وی به بهانه تولد آرسام با اشاره به خاطره ای گفت: شاید بهتر باشد 
به عنوان تجربه از این خاطره یاد کنم. در زمان تجهیز و نصب، تنها 
30 روز کاری زمان داشتیم و با هماهنگی صورت گرفته راه اندازی 
دستگاه ها هم زمان با بازدید دکتر صمدی و مسئوالن دولتی بود. برای 
من قشنگ ترین لحظه زمانی بود که دستگاهی که تنها  چندساعتی 
بود،  عدسی  گرانول  که  را  محصول  اولین  می گذشت،  آن  نصب  از 

خارج کرد و مورد تائید دکتر صمدی قرار گرفت.

یکی از فرزندان دانش بنیان هلدینگ رایزکو، مجموعه »آرسام« است که همین روزها  ۸ ساله شد، اما شاید 
اولین چیزی که درباره این مجموعه جلب توجه می کند، اسم آن باشد. آرسام در اغلب واژه نامه های فارسی، 
یکی از نام های باستانی به معنای قوی و نیرومند است و در زبان ترکی نیز معنای عزت و احترام را دارد. یک 
باور قدیمی وجود دارد که می گوید نام ها و سرنوشت ها پیوندی عمیق دارند. الاقل درباره مجموعه آرسام، 
این باور به نظر درست می آید چون امروز یک شرکت قدرتمند است که هم از طرف دوستان و هم از طرف 
رقبایش مورداحترام و تحسین است. شاید باورتان نشود ولی امروز وفاداری و عالقه کارکنان آرسام به این 

مجموعه آن قدر زیاد است که یکی از کارمندان، اسم فرزند خود را آرسام گذاشته است.
به بهانه تولد این مجموعه با محمد گودرزی، مدیر اجرایی سایت کامپاند و مواد پلیمری به گفت وگو 

نشستیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید:



جزء  اینکه  بابیان  نیز  آرسام  مجموعه  تولید  کاردان  بابایی  علی 
اولین کارمندان این مجموعه بوده است، اظهار کرد: از سال 1387، 
در سایت دو عضو خانواده رایزکو شدم و در سال 94 به همراه مهندس 

صمدی از سایت 4 به سایت آرسام رفتم.
وی درباره روزهای ابتدایی راه اندازی آرسام بیان کرد: روزهای ابتدایی 
با ورود دستگاه ها کار بسیار سخت بود زیرا نه موادکش داشتیم و نه 

ماشین حمل بار اما کم کم کار در مسیر اصلی خود قرار گرفت.
بابایی بابیان خاطره ای گفت: یک روز به اندازه ای کار برای ما سخت 
به ما کمک  و  آقای مهندس صمدی وارد عمل شدند  شد که خود 

کردند. این بهترین خاطره برای ما بود.
کاردان تولید آرسام در پاسخ به این سؤال که علت اصلی ِعرق شما 
به آرسام چیست، گفت: باعث خوشبختی من است که از روز اول با 
آقای صمدی کار کردم و آن قدر به ما در بخش های مختلف کمک 
کرده اند که اگر همین امروز به ما بگویند حقوق نمی دهند، باز هم 

حاضرم برایشان کار کنم.
کار  بنده  دارد.  بهبود  به  رو  شرایط  آرسام  امروز  کرد:  تصریح  وی 
تحصیل  ادامه  مدیران  حمایت  با  و  کردم  آغاز  صفر  اپراتوری  از  را 
دادم. حمایت مدیران واقعًا حس خوبی به ما می دهد. مشکالت ما 

موردتوجه مدیران است و واقعًا به آن ها رسیدگی می شود.
بابایی همچنین با اشاره به زندگی در مجتمع مسکونی رایزکو بیان 
کرد: زندگی در مجتمع مسکونی راهی برای خانه دار شدن است. 
شما 3 سال اجاره نمی دهید و می توانید پس ازآن خانه بخرید. این 

مجموعه دارای امکانات کامل رفاهی برای زندگی است.
کاردان تولید آرسام بابیان اینکه واقعًا همیشه دعای خیر ما پشت سر 
دکتر صمدی است، تأکید کرد: حتمًا در آینده فرزندم را برای کار به 

اورند خواهم آورد.
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 آرسام یک شرکت همدل است �
بازار  تحقیقات  و  بازاریابی  مدیر  میررضایی  نجمه  ادامه  در 

هلدینگ رایزکو هم از آغاز داستان آرسام برایمان گفت.
او با اشاره به نحوه آشنایی اش با آرسام اظهار کرد: آشنایی من با 
این مجموعه به تابستان سال 94 برمی گردد که حدود چهار پنج 
ماه از تأسیس آرسام می گذشت. آن زمان به عنوان عضوی از تیم 
دی دی در دفتر مرکزی مستقر بودیم و با آقای مهندس صمدی 
کار می کردم. به دستور آقای صمدی قرار شد که من به تیم آرسام 
در سیستم اجرایی و سیستم خرید کمک کنم. داستان همکاری 
من با آرسام از اینجا شروع شد تا اینکه بهمن 94 به عنوان رئیس 

مهندسی آرسام در این مجموعه مستقر شدم.
یک  آرسام  ماجرای  گفت:  آرسام  تاریخچه  درباره  میررضایی 
داستان دلی است. آقای صمدی از اواخر سال 93 با چند نفر از 
دوستان تصمیم به تأسیس این مجموعه می گیرند و به این ترتیب 
اولین بیزینس شخصی مهندس صمدی در قالب آرسام شکل 
در  بسیار  تأسیس،  به  تصمیم  بودن  دوستانه  این  می  گیرد. 
سرنوشت آن مؤثر بوده است. بعدها سایت آرسام از سایت چهار 
اورند جابه جا و جدا شد و به سایتی که قباًل شرکت جهادی پرند 

در آنجا بود، آمد.
او تصریح کرد: الزم بود افرادی برای بخش های مالی، تولید و … 
انتخاب شوند. برای انتخاب این افراد دقت زیادی شد و نیروهای 
جوان و باانگیزه به سیستم اضافه شدند؛ جوان هایی پر سابقه 
هسته  به این ترتیب  بودند.   70 سال  متولد  میانگین  به طور  که 
مرکزی آرسام شکل گرفت. حس من این است که در آن زمان 
مهم ترین موضوع این بود که نیروها در فضایی کاماًل دوستانه کار 

می کردند.
میررضایی گفت: آرسام شرکتی بود که از خاک شروع شد یعنی 
صمدی  مهندس  و  نداشت  سفارشی  هیچ  نبود،  هیچ چیزی 
بسیار اصرار داشتند که ما روی پای خودمان باشیم. بااینکه ما با 
اورند در ارتباط بودیم اما مهندس صمدی می گفت که حتمًا باید 

مانند سایر شرکت ها تأییدیه بگیرید و روند قانونی را طی کنید.
او اظهار کرد: ما از دورانی که در آن، دستگاه ها فقط هفته ای یک 
روز روشن می شد، به شرایطی رسیده ایم که در دو ماه گذشته 
خط پر بوده است. مهندس صمدی ابتدای تشکیل آرسام بسیار 
باعث شد که حس همدلی  این  و  در مجموعه حضور داشتند 
بیشتری در آرسام شکل بگیرد. امروز همه کارکنان، ِعرق عجیبی 
به آرسام دارند تا جایی که کارمندی داریم که اسم فرزندش را 

آرسام گذاشته است.
کرد:  تصریح  نیز  آرسام  صادراتی  برنامه  درباره  میررضایی   
یک  به عنوان  آرسام  حرکت  مسیر  که  است  این  نکته  مهم ترین 
دیگر،  از شرکت های  بسیاری  در  ما  بود.  کاماًل درست  شرکت، 
جابه جایی مدیریتی زیاد داریم اما اینکه در مرحله نوزادی، رشد و 
بلوغ چه کسی را در کنار شرکت قرار گیرد، بسیار انتخاب مهمی 
است که این انتخاب در آرسام به حالت بهینه خود اتفاق افتاد. 
خود  کنار  در  آرسام،  نوزادی  دوران  همان  یا  اول  سال های  در 
آقای ناصریان با دانشی باال را داشتیم و چنین افرادی شالوده و 
پایه های علمی این شرکت بودند. با حضور امثال آقای ناصریان، 

آینده ای قوی را پایه گذاری کردیم.

او ادامه داد: بعد از دوران نوزادی شرکت، وارد مرحله رشد شدیم 
و تیم ما نیاز به موتور محرکه ای داشت که بتواند دانش باالی خود 
بازار عرضه کند. درواقع الزم بود فردی وارد سیستم شود  به  را 
که بتواند جهش فروش را تسهیل کند. بر همین اساس، یکی 
از مدیران خوب و توانمند بازرگانی یعنی آقای آیدین به مجموعه 
اضافه شد که واقعًا بازار را بسیار خوب می شناخت زیرا در اورند 

صاحب تجربه بود و با نگاهی درست وارد بازار شدیم.
میررضایی گفت: در ادامه مسیر تا به امروز، نیازمند توسعه بازار 
بوده ایم تا یک واحد صادرات کنار سیستم ایجاد کنیم. از یک 
سال و نیم قبل این کار را کردیم و با توجه به اتفاق هایی که در 
از بهترین شرکت ها که در حوزه  بازار بود می دانستیم که یکی 
را  آرسام است. خدا  بسیار خوب عمل کند،  صادرات می تواند 
شکر تا به امروز نتیجه گرفته ایم و امیدواریم که این نتیجه باعث 
رشد چندین برابری شرکت شود و یک خط مجزا برای صادرات و 

واردات ایران باشد.
وی افزود: معمواًل در صنعت، یک عده از افراد زبان زد می شوند. 
بچه های فروش ما در این صنعت زبان زدند. حتی برخی بوده اند 
آن قدر  برگشته اند.  مدتی  از  پس  اما  جداشده اند  تیم  از  که 
آن  از  که کمتر کسی می تواند  است  فوق العاده  آرسام  سیستم 

فاصله بگیرد.
اما  می آید  وجود  به  مختلفی  دالیل  به  بخشی  هر  در  موفقیت 
همیشه برخی از دالیل ثابت هستند و می توان از آن ها به عنوان 
هسته اصلی موفقیت یاد کرد؛ نیروی متخصص و البته باانگیزه 
در کنار عرق به سازمان از آن دالیلی است که اگر نباشد به ندرت 
البته  و  آرسام  بود، دو عنصری که  در  می توان شاهد موفقیت 

رایزکو موج می زند.
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دست، پا، چشم و گوش ابزارهای مهمی برای زندگی آسان تر آدم ها هستند اما کار اصلی را »دل« می کند. 
تا پای دل وسط نباشد، هیچکدام از اعضا و جوارح، آنطور که شایسته آدمی است، کاری نمی کنند. این 
دقیقا حکایت آدم هایی است که چند سطر پایین تر، حرف های برآمده از دلشان را می خوانید و شک 
نکنید که بر دلتان می نشیند. گرچه در فرهنگ علوم اجتماعی به این انسان های قوی و با اراده می گویند 
»توان یاب« اما وقتی به عمق همت و سرزندگی آنان پی می بریم، می بینیم که چقدر واژه توان یاب، 
برای معرفی شان ناقص و نامفهوم است. این مردان و زنان، نه تنها توان یاب نیستند که با دیدن عزم و 
روحیه شان، دیگران از آنان توان و انگیزه می گیرند و چون حکمشان همیشه »دل« است، کارهایی بزرگ 

را با تن رنجورشان رقم می زنند؛ کارهایی که هزاران بظاهر »توان دار« از انجامش عاجزند.
چنین پیشرفت و توانمندی میسر نیست مگر اینکه نگاهی درست به مقوله نیروی انسانی و بهره مندی 
از توانایی های هر فرد در کنار احساس مسئولیت نسبت به اشتغال زایی وجود داشته باشد. این دقیقا 
همان اتفاقی است که در رایزکو رخ داده و امروز در جمع این خانواده بزرگ، تعدادی از این توانمندان 
حضور فعاالنه دارند؛ عزیزانی که از سوی مجموعه هایی مانند »رعد الغدیر« و مجموعه های دیگر به 
رایزکو معرفی شده اند و امروز دوشادوش سایر اعضای خانواده، گوشه ای از چرخ تولید و صنعت 

کشور را می چرخانند.
با برخی از این کارکنان دوست داشتنی به گفت وگو نشسته ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید: 

 امید،صبر، 
استقامت و پشتکار



توضیح  � خودتان  درباره  کمی 
دهید. 

ماه    7 حدود  و  هستم  شاهرخی  مهرانگیز 
آغاز  مجموعه  این  در  را  خود  کار  که  است 

کرده ام. بنده ۲0 سال سابقه کار حسابداری 
در یك شرکت خیلی معتبر و چهار سال هم 
سابقه کار در یك موسسه غیرانتفاعی را دارم 
و امروز هم با دیپلم تجربی در این مجموعه 

مشغول به کار شده ام. 

چرا از محل کاری قبلی خود جدا  �
شدید و چگونه به رایزکو آمدید؟

فضایی که در آن کار می کردیم، تا سال 91 
مهاجرت  دلیل  به  متاسفانه  اما  بود  فعال 
بعضی مدیران و بعد هم تعدیل نیرو، ناگزیر 
شدم از آنجا خارج شوم. اما توسط موسسه 
رعد الغدیر با رایزکو آشنا شدم. در واقع آنجا 
ثبت نام کرده بودم و بچه ها می دانستند که 
دنبال کارم و با توجه به اینکه تقریبا نزدیك 
منزلم است، معرفی ام کردند، مصاحبه شدم 

و خدا را شکر قبول شدم.

هم  � زیادی  کار  سابقه  که  شما 
دارید، کار در رایزکو در مقایسه با 
دیگر مجموعه ها به چه صورت 

است؟
است.  خوب  خیلی  رفتارشان  قطعا  مدیران 
همین که اجازه دادند بعضی از پرسنل اینجا 
کنند،  کار  بیایند  دارند  فیزیکی  مشکل  که 

نشان دهنده اخالق خوبشان است.

اینجا  � در  را  خود  کاری  آینده 
چطور می بینید؟

امیدوارم حداقل تا زمان بازنشستگی ام اینجا 
فعالیت  اپراتور  سمت  در  امروز  من  بمانم. 

دارم.

در ابتدا خودتان را معرفی کنید و  �
بفرمایید از چه زمان فعالیت خود 

را در این مجموعه آغاز کرده اید؟

حسین سوری هستم، کارگر خدمات عمومی 
و مدت 11 ماه است که در مجموعه فعالیت 
و  فارسی دارم  ادبیات  و  زبان  لیسانس  دارم. 
خوشبختانه پس از پنج شش سال بیکاری، 
کار  مشغول  بزرگ  مجموعه  این  در  توانستم 
شوم. همه اینجا واقعا از نظر رفتاری خوبند و 

هیچ مشکلی احساس نمی کنم. 

یعنی قبل از اینجا جای دیگری  �
مشغول به کار نبودید؟

سال 9۶ در یك موسسه ، اپراتور کامپیوتر و 
نظر  از  بخواهم  اگر  اما  بودم  مسئول فروش 
مزایا و رفتار کارکنان مقایسه  کنم، باید بگویم 
از زمین تا آسمان با جای قبلی فرقی دارد. 
و  می شود  رفتار  ما  با  افراد  سایر  مثل  اینجا 
ماه   11 به  اگر  راضی ام.  واقعا  اتفاق  این  از 

انتخاب  را  باز هم رایزکو  بازگردم، قطعا  قبل 
می کنم و حتی گاهی با خودم می گویم کاش 

زودتر به اینجا می آمدم.

دیگر  � همکاران  با  شما  تعامل 
چطور است؟

با همه دوستان راحتم و رابطه خوبی با آنها دارم 
اما شاید با گروه خدمات، کارگزینی، پشتیبانی 

و سرپرست خدمات کمی راحت تر باشم.

دکتر صمدی را چقدر می شناسید؟ �
و  کارمندان  به  و  هستند  خوبی  بسیار  آدم 
کارگران می رسند. پسرشان هم مثل یک برادر 
بزرگ تر و مهربان برایمان هستند و هوای همه 

کارکنان را دارند. 
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لطفا کمی درباره خودتان و شروع  �
به کار خود در رایزکو بگویید.

از سال  که  هستم  مهربانی۲7 ساله  فاطمه 
98 در این مجموعه در سمت اپراتور مشغول 
به  وقتی  اما  بودم  دانشجو  پیش تر  شدم. 
کاریابی مراجعه کردم، اینجا را معرفی کردند. 
و  دارم  خوبی  بسیار  شرایط  خوشبختانه 
خوشحالم که در اینجا مشغول به کارم. بارها 
گفته ام که ای کاش زودتر به اینجا می آمدم.

احساس  � را  مجموعه  شعار  آیا 
می کنید؟

بله، اینجا دقیقا احساس می کنیم در جمع 
یک خانواده بزرگ حضور داریم.

کارتان را دوست دارید؟ �

به آن عالقمندم ولی مثل همه آدم ها دوست 
دارم ارتقا پیدا کنم. 

استفاده  � مجموعه  درمانگاه  از 
کرده اید؟

و  می کند  ارائه  خوبی  خدمات  بسیار  بله، 
هزینه ها هم که برای ما رایگان است.

ازدواج کرده اید؟ �
اما هر وقت شرایط خوبی باشد  نه، مجردم 

ازدواج می کنم.

از درآمدتان راضی هستید؟ �
بله، خدا را شکر.

کمی درباره خودتان بفرمایید. �
شایان پورموسی زاده هستم، متولد سال 73  و 
کارم را از دی در این مجموعه آغاز کرده ام. قبل 
از اینجا هم فعالیتی نداشتم و چند سالی بیکار 
بودم اما در این مجموعه شرایط برایم بسیار 
خوب است چون ساعت کاری اش مشخص 
است و کسی به ما سخت نمی گیرد. سرویس 
ایاب و ذهاب داریم و این برای ما که راهمان 
دور است، خیلی امتیاز مهمی به شمار می رود.

چگونه  � شما  با  همکاران  رفتار 
است؟

اما  می آیم  حساب  به  تازه وارد  من  اینکه  با 
رفتار همه خیلی خوب است. البته من اول 
کار پایم شکست و چهار پنج ماه خانه بودم 
و خردادماه برگشتم. با توجه به سابقه کاری 
یك ماه و خرده ای که دارم، رفتارشان عالی 

است و در کار بسیار کمک می کنند. 

دکتر صمدی را چقدر می شناسید؟  �
که  شرایطی  این  با  بدهد.  خیرشان  خدا 
خودمان داریم، کمتر جایی است که اعتماد 

کنند و به ما کار بدهند.

قبال تالش کرده بودید و کار پیدا  �
نشده بود؟

هم  خیلی  حقوقش  که  بود  جاهایی  بله. 
پایین تر بود و ساعت کاری اش خیلی بیشتر.

نظر شما درباره این شعار رایزکو  �
که »همه یک خانواده هستیم« 
چیست؟ آیا این شعار را در عمل 

هم احساس کرده اید؟
بله، کامال این را حس کرده ام چون بچه ها واقعا 
هوای همدیگر را دارند. این برای من خیلی 
جالب است که خانم ها و آقایانی که هم سن 
و سالشان از ما بیشتر است و هم سابقه شان، 

تالش می کنند خودشان را باالتر و برتر از ما 
رفتار  طوری  ندیدم  هیچوقت  ندهند.  نشان 
کنند که انگار دارند فخر می فروشند یا به چشم 
ارشد  مدیران  می کنند.  نگاه  ما  به  زیردست 
مجموعه هم واقعا برخورد خوبی دارند. نوع 
رفتار به نحوی است که همیشه می گویم کاش 

زودتر به این مجموعه آمده بودم. 

تحصیالت شما چیست و االن در  �
چه سمتی مشغول کار هستید؟

فوق دیپلم مدیریت دارم و اپراتور مونتاژ هستم. 

پیامی دارید؟ �
امیدوارم هر کسی که از دستش برمی آید، به 
ما که مشکل جسمی داریم واقعا کمك کند. 
متاسفانه در جامعه، هر جا که می رویم، با توجه 
یا  نمی دهند.  راهمان  داریم  که  مشکلی  به 
سنمان را بهانه می کنند، یا مدرك تحصیلی را. 
اما اینجا وقتی انجام کاری برای مشکل باشد 
هستند.  کنارمان  کمک  به عنوان  همکاران 
آقای مهدوی هم که سرپرست ماست، هیچ 
 اجباری ندارد و هوایمان را واقعًا دارد. از همه 

مدیران مجموعه تشکر می کنم..

    18



لطفا از خودتان بگویید و اینکه  �
از چه زمان کار در این مجموعه 

را آغاز کردید؟
 13 از  و  هستم  مواسات  محمدعلی 
اردیبهشت سال 99 در سمت اپراتور مشغول 
به کارم. 37  ساله ام و دیپلم گرافیک دارم. 
پیش از رایزکو اکثر کارهایم پیمانکاری بوده. 
و  بودم  مشغول  شهرداری ها  در  وقت  چند 

بعد  صمدی،  دکتر  آقای  اوال  لطف  به  بعدا 
مجموعه  این  در  شریف،  مرادی  مهندس 
اینجا  از  قبل  من  شدم.  کار  به  مشغول 
جناب  و  بودم  مشغول  کار  آژانس  یك  در 
مهندس مرادی را آنجا زیارت کردم. در واقع 
شرکت  با  ما  بعد  می کردم.  کار  سرویس  در 
جنرال قرارداد داشتیم، می رفتیم و می آمدیم 
جناب  من  می آ وردیم.  را  سرویس هایشان  و 
مهندس را آنجا دیدم و ایشان لطف کردند، 
محبت داشتند و من به این مجموعه آمدم. 
حقیقتا خیلی سختی کشیدم یعنی قبل از 
اینجا 10 سال بیکار بودم و بعد هم جاهایی 
برایم  زیادی  خیلی  زحمت  کردم  کار  که 
داشت. من هشت سالگی تصادف کردم و از 
ناحیه پا نقص عضو شدم. االن هم یک پایم 

مصنوعی است.

چگونه  � اینجا  در  پرسنل  رفتار 
است؟

بچه های اینجا بچه های فوق العاده مهربانند. 

از سرپرست جناب آقای بلوك آذری بگویم که 
یك انسان بسیار بسیار شریف، باشخصیت، 
انسان و مهربانند و چون وضعیت جسمانی 
نمی توانم  حقیقتا  که  است  طوری  من 
کارهای خیلی سنگین را انجام دهم، ایشان 
برادر  یک  مثل  و  می کنند  محبت  همیشه 

هوای ما را دارند. 

یک  � »ما  که  مجموعه  شعار  آیا 
احساس  را  هستیم«  خانواده 

کرده اید؟
من  دیده ام.  خود  چشم  به  را  این  من  واقعا 
و  صمدی  دکتر  آقای  از  اینجا  می خواستم 
قدردانی  صمیمانه  صمدی  مهندس  آقای 
کنم. ما بچه های بهزیستی خیلی برایمان کار 
اینجا مشغول  االن  پیداکردن سخت است. 
دکتر  آقای  مدیون  را  امروزم  آسایش  و  کارم 
و  آقای مهندس صمدی می دانم  و  صمدی 

همیشه هم دعاگویشان هستم.

و  � لطفا خودتان را معرفی کنید 

از سابقه حضورتان در مجموعه 
بفرمایید. 

رضا علیدادی اهل اراك هستم که از دی ماه 
سال گذشته با دیپلم فنی در این مجموعه 
بنده  کردم.  کار  به  شروع  اپراتور  سمت  در 
خانواده  دوم  فرزند  و  هستم   73 متولد 
تاسیسات،  رستوران،  در  این  از  پیش  که 
اما  داشتم  فعالیت   ... و  پخش کنی  تراکت 
خوشبختانه از طریق موسسه رعد الغدیر با 
مجموعه آشنا شدم و بسیار از وضعیت خود 
من  با  همکارانم  رفتار  واقعا  چون  راضی ام 

بسیار خوب است.

نظر شما در باره مدیریت شرکت  �
چیست؟

عالی. از صمیم قلب از آقای گلستانی تشکر 
می کنم.

عمل  � در  را  مجموعه  شعار  آیا 
احساس می کنید؟

بله، خوشبختانه به خوبی احساس می شود. من 
هم از شرایط و همکاران بسیار راضی ام. گاهی 
با خودم می گویم کاش زودتر به این مجموعه 
می آمدم چون وضعیت در این مجموعه نسبت به 

دیگر مجموعه ها بسیار متفاوت است. 
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دکتر  � و  رایزکو  مجموعه  با  آشنایی تان  نحوه  از  کمی 
صمدی بفرمایید.

آشنایی ما به سال 80 برمی گردد. در آن زمان مدیر کنترل کیفیت 
بودم. دکتر صمدی از دوستان و هم دانشگاهی های برادرم بود. بعد 
از انجام مصاحبه، در جاجرود استخدام شدم. 83  نیز به صفادشت 
آمدم و به عنوان مدیر کنترل کیفیت کار خود را آغاز کردم. در طول 
محمود  مهندس  داشتم.  استاد  چهار  جاجرود،  در  فعالیتم  دوران 
برایم  صمدی  دکتر  بود.  من  اجرایی  و  فنی  استاد  که  صمدی  رضا 
استاد اخالق و کنار آمدن با مشکالت بود. مهندس علیرضا صمدی 
به من یاد داد هر کاری را که می خواهم به صورت سیستمی انجام 
مهندس  کنم.  اجرا  را  آن  بعد  و  بسپارم  حافظه  به  بنویسم،  دهم، 
وحیدرضا صمدی هم در بحث های ارتباط با مشتریان و ارباب رجوع 
و به طورکلی نحوه برخورد با دیگران استادم بود. من مثل افراد دیگر، 
در قبال کاری که کردم، حقوق گرفتم اما در قبال تعصبی که به اورند 
بزرگ  را  اورند  من  نه  کنم.  دانش  و کسب  بیاموزم  توانستم  داشتم، 
کردم و نه اورند من را بزرگ کرد. معتقدم ما در کنار هم بزرگ شدیم 

و رشد کردیم.

از دوران آمدنتان به صفادشت بگویید. �
سال 83 به صفادشت منتقل شدم و به  سایت یك آمدم. در جاجرود 
بیشتر کارها حالت سنتی داشت. درواقع خودمان بعضًا فکر کردیم 
با توجه به امکانات آن موقع، چگونه می توانیم مسائل را حل کنیم. 
به هرحال فضای خیلی کوچك تری بود و ما مثاًل نه لیفتراك داشتیم، 
نه انبار خاصی، نه جك پالتی و نه سیستم بخار دستگاه پنوماتیك. 
همین شرایط باعث شده بود که بین من و کارگران تفاوت خاصی از 
جهت انجام کارها نباشد. مثاًل زمان بارگیری، خودم پای بار بودم. 
من هم مثل آن کارگر بار می زدم و کمك می کردیم که بار برود و خط 
مشتری نخوابد. چیزی که آنجا وجود داشت، صداقت و صمیمیت 

کنند.  کار  جان ودل  از  و  وجود  تمام  با  همه  می شد  باعث  که  بود 
کار  خالصانه  بسیار  صمدی  رضا  محمود  مهندس  هست  خاطرم 
می کرد، یعنی اصاًل به این فکر نمی کرد کاری که می کند شاید باعث 
ضررش شود یا حتی جانش را به خطر بیندازد. پای کار می آمد و تا 
کار را انجام نمی داد، دست بردار نبود. بعد به صفادشت آمدیم و بحث 
جذب نیروی کار بود. روزی 100 نفر مصاحبه می دادند. احساس 
می کنم بچه های آن زمان کاری تر از بچه های امروز بودند. به یاد دارم 
آن موقع برای جذب نیروی کاری این قدر مشکالت وجود نداشت. 
می شد  به راحتی  نفر،  بین 10  از  می خواهم،  نیرو  می گفتی  وقتی 
نفر بخواهیم  اگر یك  ما  امروز  ولی  انتخاب کرد  را  نفر  هفت هشت 
است.  اماواگر  با  آن هم  و  کنیم  انتخاب  زیاد  جمعیتی  بین  از  باید 
است.  کرده  سخت گیرترمان  زمانه،  که  ماست  از  مشکل  هم  شاید 
البته یک بخشی از این ماجرا هم به باال رفتن دانش و سخت تر شدن 
استانداردها برمی گردد. به هرحال بخشی از مشکل، این است که 
معتقدم خیلی ها آن طور که ما توقع داریم، نمی خواهند کار کنند و 
این واقعیتی است که باید آن را بپذیریم و با آن کنار بیاییم؛ چنانکه تا 

امروز هم با این واقعیت کنار آمده ایم.

از شرایط فعلی تان بیشتر برایمان بگویید. �
در حال حاضر بیشتر در بحث آنالیز و تجزیه وتحلیل عملکرد اجرایی 
سایت های مختلف فعالیت می کنم. تالش دارم اگر مانع یا مشکلی 
وجود داشت، با مدیر سایت جلسه بگذارم تا برای رفع موانع یا کاهش 
مشکالت، تبادل نظر کنیم و نکات الزم را ارائه کنم. بااینکه تردد یک 
مقدار برایم دشوار است سعی می کنم حضور فیزیکی در سایت ها 
داشته باشم چون اگر نیایم، مطمئنم بیشتر خسته می شوم. منزل 
ما به دفتر مرکزی نزدیک است اما ترجیح می دهم به کارخانه بیایم. 
من بزرگ شده اینجا هستم و خاك کارخانه ها و سایت ها را خورده ام. 

وقتی به کارخانه می آیم، حالم بهتر است.

مرد میدان ورزش و سیاست بوده اما 27 سال پیش، ناگهان یک روز بینایی اش را از دست می دهد. گرچه چهار روز بعد، بینایی اش 
برمی گردد اما متوجه می شود چیزی درونش جریان دارد که عادی نیست. »تعادل«، اولین گمشده کالبدش می شود. چهار سال پیگیری 
و مداوا نزد پزشکان متبحر، او را به یک بیماری دو حرفی می رساند: ام اس! کسی که روزی چهار پنج ساعت سخنرانی داشت، روزها 
به سختی برایش سپری می شد و  نمی توانست مانند گذشته سخنرانی کامل داشته باشد. بااین همه، اجازه نداد یک عارضه جسمی، مسیر 
پیشرفتش را متوقف کند. او امروز حدود 12 سال می شود که ویلچر نشین است اما سری پر از ایده و اندیشه و تجربه دارد و در جایگاه 

مشاور عالی مدیرعامل رایزکو، تالش می کند جایی را که به آن تعلق دارد، روزبه روز بالنده تر و پیشروتر کند.
شهریار کریمی، مردی که در مسیری دشوار با خانواده رایزکو همراه بوده، تنها چیزی که خسته اش می کند کارنکردن است. سرگذشت 

مشاور عالی مدیرعامل رایزکو، سرگذشتی خواندنی است که از زبان خودش می شنویم:

ناگفته های مردی که گام های 
بلندی برمی دارد

    20



مقداری درباره دکتر صمدی بفرمایید. �
وصف خوبی های ایشان در چند جمله نمی گنجد ولی به طور خالصه 
معتقدم دکتر صمدی ترجمه عینی » پندار نیك، گفتار نیك و کردار 

نیک« است. 

نظر شما  � به  بگویید،  از مهندس احمدرضا صمدی 
رفتار دکتر صمدی چقدر در پسرشان نیز وجود دارد؟

درمجموع  دارد.  قطعًا  را  الزم  زمینه های  و  است  جوان  احمدرضا 
مهندس  اوست«.  در  که  تراود  برون  همان  کوزه  »از  معتقدم 
احمدرضا صمدی و مهندس ارسالن صمدی هرکجا بروند، فرزندان 
نیك دکتر هستند و به همین دلیل من انتظار ندارم شخصیتی غیر 
ازآنچه در حال حاضر دارند، داشته باشند. آنان کاماًل خصوصیات 

اخالقی خود دکتر را دارند.

اشاره  � افتاده  برایتان  که  اتفاقی  به  دارید  عالقه  آیا 
کنید؟

قبل از ورود به آنچه بر من گذشته، بد نیست این را بگویم که امروز 
بودم،  و کاماًل سالم  آدم سرپا  اگر یك  نتیجه رسیده ام شاید  این  به 
اینکه  به  با توجه  اما در حال حاضر  خیلی آدم خشن تری می شدم 
بر  توانسته ام  می کنم  احساس  هستم،  محروم  فعالیت ها  خیلی  از 
روحیات خودم تمرکز بیشتری داشته باشم و ابعاد دیگری از وجودم 
ناگهان   74 سال  در  من  بگذریم،  که  بحث  این  از  کنم.  تقویت  را 
عملکرد  ارزشیابی  کارشناس  زمان  آن  دادم.  دست  از  را  بینایی ام 
مختلف  پزشک های  به  سال   چهار  بودم.  جمهوری  ریاست  نهاد 
مراجعه کردم که بفهمم چه مشکلی دارم. البته بینایی ام چهار روز 
بعد بهبود یافت ولی تعادلم دچار اختالل شده بود. من فوتبالیست 
بودم و دیگر نمی توانستم فوتبال بازی کنم. هر وقت توپ می دیدم، 
حرص می خوردم. چهار سال طول کشید که دکتر به من گفت باید 

بروی بیمارستان و بستری شوی. آن زمان فهمیدم ام اس پیش رونده 
دارم. هم زمان با این اتفاقات، سال 78 کاندیدای انتخابات نمایندگی 
مجلس ششم از حوزه انتخابیه قصر شیرین شدم. یك هفته مانده به 
پایان زمان قانونی تبلیغات انتخابات، از بیمارستان مرخص شدم و 
حدود یك هفته به اصطالح خودمان، گردوخاک راه انداختم. 31 نفر 
کاندیدا بودند و فقط قرار بود یک نماینده انتخاب شود. دوره خیلی 
سختی بود. تازه بحث جناح های سیاسی علم شده بود و اولین سؤالی 
که از هرکسی می پرسیدند این بود که چپ هستی یا راست؟ خالصه 
انتخابات برگزار شد و با کمترین هزینه نفر ششم شدم. این در حالی 
بود که خیلی از نفراتی که رأی به مراتب کمتری نسبت به من آوردند، 
هزینه های هنگفتی کردند. دوره بعد هم به واسطه پیشرفت بیماری ام 
نتوانستم کاندیدا شوم. من آن زمان به راحتی روزی چهار پنج ساعت 
سخنرانی داشتم ولی طی آن چهار سال کذایی، نمی توانستم حتی 
به  که  زمانی  به هرحال،  باشم.  داشته  کامل  سخنرانی  ساعت  یك 

مجموعه رایزکو پیوستم، از سیاست فاصله گرفتم.

صمدی  � دکتر  شدید،  استخدام  شما  وقتی  یعنی 
می دانستند مبتال به بیماری هستید؟

سرویس  جاجرود  در  یعنی  بودم  سرپا  کاماًل  زمان  آن  البته  دقیقًا. 
آمدم  هم  دورانی  اوایل  می کردم.  رفت وآمد  خودم  و  نداشتم 
صفادشت، رفت وآمدم دشوار نبود اما اآلن حدود 1۲ سال است که 
کاماًل ویلچرنشین هستم. شاید خیلی ها فردی مثل من را ازکارافتاده 
بدانند اما خودم چنین احساسی ندارم و بعد از یک عمر کارکردن و 

بودن در این فضا، اینجا را درست مثل خانه ام دوست دارم. 
گفتگو با شهریار خان کریمی یکی از جذاب ترین گفتگوها بود، زمان 
زیادی را کنار هم سپری کردیم اما ایشان باوجود سخت بودن تکلم 
با رویی گشاده به همه سؤال های ما پاسخ کامل می داد و موجب شد 

خاطره ای احتمااًل غیرقابل تکرار برایمان شکل بگیرد.
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گـزارش »راز صنعت« از شکسـت انحصـار در هوراندپالسـتیک؛

شمارش معکوس برای آغاز 
پروژه هـای بـزرگ در کلیبـر

تا چشم کار می کند، سرسبزی و غرور و استواری کوه هایی است که تاریخ پرحادثه ای در دل جنگل های خود دارند. از 
ارسباران حرف می زنیم؛ منطقه ای که ایران از آنجا سر بر آسمان دارد و پای در خاک. گوشه ای از آن، شهری است با 
پیشینه ای کهن به نام »کلیبر« که امروز دیگر نه فقط یک شهر کوچک با جمعیتی نه چندان زیاد که برای خودش قطب 
صنعت و تولید کشور در خطه شمال غرب ایران شده و یکی از فرزندان پویا و بالنده رایزکو یعنی هوراند پالستیک در 

این کوهپایه پربرکت و زیبا گام هایی بزرگ در مسیر توسعه برمی دارد.
یادمان نرود تولید و کار صنعتی در مناطق دورافتاده و مرزی سختی های بیشتری در مقایسه با تولید در مناطق دیگر 
دارد، که یکی از سخت ترین آن ها پیدا کردن نیروی متخصص است که حاضر به کار در مناطق دورافتاده و مرزی 
باشد، بااین وجود تالش  و حمایت همه جانبه مدیران ارشد رایزکو موجب شد تا نیروهای هوراند با جان ودل پای کار 
بیایند، قطعًا در شرایط سخت و جایی دورافتاده مانند کلیبر اگر عرق به کار تولید نبود اکنون شاهد راه اندازی خط 
تولید جدید در هوراند نبودیم، باور کنید چیزی جز عشق و عالقه نمی تواند تضمینی برای موفقیت و پیشرفت خط 

تولید جدید هوراند باشد، چه برسد به برنامه های مهمی که رایزکو برای این شرکت ترسیم کرده است.
مراسم گشایش خط تولید اتصاالت سیستم سوخت رسانی خودروی هوراندپالستیک در کلیبر با حضور مهندس 
صمدی مدیرعامل این هلدینگ، حضور تعدادی از  معاونت ها و همچنین مقامات استانی، نماینده کلیبر در مجلس 
شورای اسالمی و مدیران ارشد شرکت های قطعه سازی و خودروسازی کشور موجب شد هر عالقه مند و فعال صنعتی 

به اینکه جزئی از خانواده تولید است به خود ببالد.



ایجاد یک شغل در کلیبر، معادل ایجاد 100 شغل  �
در پایتخت

صابر پرنیان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی 
به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم از سختی های تولید و ایجاد 
اشتغال در منطقه کلیبر گفت و اظهار کرد: در منطقه ای هستیم که 

امروز ایجاد یک شغل در آن برابر با ایجاد 100 شغل در تهران است. 
وی ضمن تشکر از مدیران هلدینگ رایزکو گفت: این منطقه فرصت 
دارد توسعه پیدا کند و من هم از فرصت استفاده می کنم و استدعا دارم 
که مدیران این مجموعه حتمًا نگاه ویژه ای به توسعه هوراند پالستیک 

داشته باشند زیرا این واحد، مرکز تالش و کوشش در منطقه است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان در بخش دیگری از 
سخنان خود نیز خطاب به متخصصان و مدیران هوراندپالستیک که 
تالش کردند، افتخار بزرگی برای کشور بیافریدند گفت: شما نشان دادید 
این منطقه ظرفیت دارد و ما هم باید بسترها را آماده و موانع را رفع کنیم.

پرنیان همچنین با اشاره به اینکه باید اولویت ما سرمایه گذاری در این 
مناطق باشد تصریح کرد در استان ها کارهای ویژه ای انجام می شود. 
و  زنجیره اند  تکمیل کننده  همه  که  داریم  پروژه  مگا   ۲۶ هم اکنون 

ان شاءالله اتفاقات بزرگی رخ خواهد داد. 
وی با بیان اینکه آذربایجان  شرقی در خودروسازی تجاری رتبه نخست 
کشور را دارد، خاطرنشان کرد: آذربایجان  شرقی در قطعه سازی جزء 
و  تولید  پایان سال  جاری  تا  امیدواریم  است.  مهم کشور  قطب های 
شهرستان  در  کشور  خودروسازی  صنعت  قطعه  دومین  بومی سازی 

کلیبر تحقق یابد.

و  � تولید  در  مهم  پتانسیلی  هوراندپالستیک، 
اشتغال زایی در منطقه

حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس 
شورای اسالمی نیز به عنوان سخنران بعدی وقتی پشت تریبون قرار 
گرفت ابتدا از  دامنه تحریم ها محدودیت هایی که در گردش و منابع 
مالی ما ایجاد شده است . گفت: اما ملت ما ثابت کرده است که از 
تاریخ ما  با تکیه بر عمق دیرینگی که ریشه در  همه این مشکالت 
داشته است، عبور کرده و ملتی که از این سختی ها عبور کند به مدد 

بزرگ مردانی که دل در گرو سرزمین خود دارند، موفق خواهد بود.
تأکید کرد:  و  یادی کرد  آقای دکتر صمدی  از جناب  ادامه  وی در 
و  جنگیدن  ماندن،  سرزمین،  این  از  دفاع  و  حمایت  ایشان  هدف 
آینده سازی بوده و هست و من وظیفه خود میدانم که کمال تشکر را 

از ایشان و مهندس صمدی به جا بیاورم.
از تمام ظرفیت های  باید  اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  نماینده کلیبر در 
کرد: وجود  اظهار  کنیم  استفاده  پیشرفت  و  توسعه  نفع  به  منطقه 
شرکت تولیدی هوراندپالستیک کلیبر یک پتانسیل مهم در تولید 
و اشتغال زایی در منطقه است و باید از سرمایه گذاران در این بخش 

تجلیل شود.
طبیعی،  منابع  پتانسیل های  نیز،  خود  سخنان  پایان  در  حاتمی 
انسانی و چشم انداز شهرستان کلیبر را برای سرمایه گذاری بسیار 
در  خواست  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  از  و  برشمرد  مناسب 
راستای توسعه و پیشرفت شهرستان کلیبر از این ظرفیت ها استفاده 

کنند.



پیشرفت بیشتر هوراندپالستیک در آینده نزدیک �

از  دیگر  یکی  نیز   کلیبر  شهرستان  فرماندار  بهادری  میرحسین 
ابراز امیدواری نسبت  سخنرانان این مراسم با شکوه بود، او ضمن 
مؤلفه های  از  یکی  به  کلیبر  شهرستان  صنعتی  ناحیه  اینکه  به 
کرد:  اظهار  شود،  تبدیل  شرقی  آذربایجان  استان  سطح  در  تولید 
طی بازدیدی که اخیرًا از این مجموعه داشتم تمامی فعالیت ها به 
سمت صنعتی شدن رفته است و ان شاءالله در سالیان نزدیک شاهد 

پیشرفت هر چه بیشتر هوراندپالستیک خواهیم بود.
وی افزود: این طرح برای شهرستان محروم و مرزی کلیبر اشتغال 
ایجاد کرده و  نزدیک به 1۲0 نفر در این طرح مشغول به کارند که 
با افتتاح این خط تولید، 115 نفر دیگر هم به شاغالن شهرستان 

افزوده می شود.

خیز داخلی سازی قطعات خودرو از 70 به 90 درصد �

همگن  صنایع  انجمن  رئیس  نجفی منش  محمدرضا  همچنین 
قطعه سازی کشور در این مراسم با بیان اینکه موفق به داخلی سازی 
را  عدد  این  تا  تالشیم  در  و  شده ایم  خودرو  قطعات  درصدی   70
در  تأمین کنندگان  کرد:  امیدواری  ابراز  برسانیم،  درصد   90 به 
اگر  و  کنند  حمایت  را  قطعات  تولیدکنندگان  باید  خودروسازی ها 
تا  قرار گیرد  تولید می شود موردحمایت  محصولی در داخل کشور 

زمینه رشد تولیدکنندگان بیش ازپیش  فراهم شود.
به گفته وی در حال حاضر مشکل واحدهای تولیدی ما نقدینگی 
ساده  راه حل  هستند.  نقدینگی  پرداخت  آماده  هم  بانک ها  است. 
ایجاد ال سی داخلی برای شرکت های قطعه سازی است تا قطعه ساز 

با آرامش خاطر تمام برای ارتقای کیفیت تالش کند.



لوله  � تولید  خط  راه اندازی  برای  معکوس  شمارش 
ترمز در هوراند 

به عنوان  صمدی  احمدرضا  مهندس  سخنرانی  به  برسیم  اما 
مدیرعامل هلدینگ رایزکو، او با بیان اینکه برای این پروژه بالغ بر ۲.5 
تا 3 میلیون یورو سرمایه گذاری شده است گفت: قرار بر این بود که 
این پروژه ۶ سال قبل با همکاری یک شرکت معتبر خارجی انجام 
شود، که به دلیل تحریم ها متوقف شد، اما بااین وجود مهندسان ما در 
هوراند تالش کردند تا دانشی را که به سختی در دنیا تولید می شود، 
ایجاد و در کلیبر پیاده سازی کنند و قطعًا اگر همکاری و عرق آن ها به 

کار و هلدینگ نبود امروز شاهد این مراسم بزرگ نبودیم.
شرکت  تالشگران  تمامی  و  رایزکو  هلدینگ  مهندسی  تیم  از  وی 
هوراند پالستیک تشکر کرد و  نوید راه اندازی خط تولید  دیگری در 
این سایت را در آینده نزدیک داد. صمدی سرمایه گذاری جدید رایزکو 
را حدود چهار میلیون یورو  اعالم و تأکید کرد: با افتتاح خط تولید 
جدید در هوراند شاهد جهش بزرگی در تولید لوله ترمز خواهیم بود تا 

به این ترتیب جزء اولین های تولید لوله ترمز در ایران باشیم.

صمدی این  دستاورد را مرهون تالش ها و زحمات مهندسان خانواده 
بزرگ رایزکو دانست و ابراز امیدواری کرد که پروژه های بزرگ دیگری 

نیز در شهرستان کلیبر افتتاح شود.
رایزکو  هلدینگ  زیرمجموعه های  از  هوراندپالستیک  است  گفتنی 
فعالیت  شرقی  آذربایجان  در  پیشرو  شرکت های  از  یکی  به عنوان 
خود را از سال 89 آغاز کرده و در حال حاضر با افتتاح خط تولید 
سوخت رسانی)کوئیک  سیستم  اتصاالت  استراتژیک  و  دانش بنیان 

کانکتور( سهم به سزایی در کاهش ارزبری دارد.
 Quick    یا فشنگی  اتصاالت  چیست:  کانکتور  کوئیک  اما 
بتوانید  به راحتی  تا  می دهد  شما  به  را  امکان  این   Connector
اتصاالت  داخل  در  ازآنجایی که  و  کنید  جدا  یکدیگر  از  را  اتصاالت 
فشنگی سیستم قطع و وصل جریان وجود دارد،به محض جدا شدن 

این اتصاالت جریان سیال به صورت خودکار قطع می شود.
 این اتصاالت انتقال سوخت و بخارات آن و همچنین اتصال لوله های 
بدنه  زیر  لوله های  باک،  مجموعه  لوله  شامل  مختلف  قسمت های 

خودرو و لوله های کابین موتور به یکدیگر را انجام می دهد. 
این قطعه عملکرد مناسبی در تمامی شرایط محیطی بدون هرگونه 
انواع  برابر  در  قرارگیری  قابلیت  همچنین  و  سوخت  سیال  نشتی 
الزامات جهانی  تمامی  با حفظ  و دارای عملکردی  را دارد  ضربه ها 

ایمنی و محیط زیستی است.
اما اکنون و بعد از آغاز به کار خط تولید کوئیک کانکتور در هوراند 
و وعده مهندس احمدرضا صمدی مدیرعامل رایزکو باید در انتظار  
قطعًا  که  باشیم، هدفی  این شرکت  در  ترمز  لوله  تولید جدید  خط 
مدیران ارشد رایزکو برای رسیدن به آن روی عرق و غیرت همکارانمان 

در کلیبر حساب ویژه ای باز کرده اند.



»بعد از جنگ جهانی دوم، دول متحد که ژاپن جزء کشورهای مهم 
با شرایط بدی مواجه شدند و احساس کردند آمریکایی ها  آن بود، 
با  و  رفتند  امریکا  به  دارند. درنتیجه  آن ها  به  بهتری نسبت  صنعت 
را  دنینگ  در سال 1951  ژاپن  آشنا شدند.  آمریکایی ها  تکنولوژی 

دعوت کرد تا اصول مدیریت کیفیت را به ژاپنی ها آموزش دهد.«
او می افزاید: »ژاپنی ها پس از جنگ جهانی قطعات بی کیفیتی تولید 
می کردند. شاید ژاپن خود را مدیون سمینارهای هشت روزه دنینگ 
می داند که یک تحول کیفی در این کشور ایجاد کرد. همان طور که 
ژاپنی ها از آمریکایی ها الگوبرداری کردند، سایر کشورهای دنیا هم 

الگوبرداری هایی از فرهنگ ژاپنی داشتند.«
ادامه  و  می داند  ژاپنی  خانه داری  سیستم  از  برگرفته  را   5S زند، 
و  است  مشهود  کاماًل  ژاپنی  فیلم های  در  موضوع  »این  می دهد: 
همین فرهنگ را در صنعت هم پیداکرده اند. 5S درواقع همان نظام 

خانه داری صنعتی در ژاپن است.«
پرخطر  موارد  در  ابتدا  این طرح  اینکه  بابیان  رایزکو  کیفیت  معاون 
پیاده سازی شده است، اظهار می کند: »شاید یکی از اشکال های 
بزرگ این است که با شنیدن نام 5S فورًا نظافت به ذهنمان متبادر 
می شود درحالی که تمیز بودن فقط یکی از ارکان این سازوکار است. 

اقالم  جداسازی  و  تفکیک  که  باشد  این   5S در  نکته  اولین  شاید 
ضروری از غیرضروری اهمیت دارد که در فرهنگ خودمان هم معمواًل 
این کار را انجام می دهیم. درواقع در اولین رکن باید دید چه مواردی 
را نیاز داریم و چه مواردی مورد نیازمان نیست. در اقالم ضروری نیز 

باید موارد پرکاربرد از موارد کم کاربرد جدا شود.«
او بیان می کند: »رکن بعدی، مرتب سازی است که بدانیم هر مورد 
انجام  هم  تولید  خط  چیدمان  در  کار  این  گیرد.  قرار  کجا  در  باید 
می شود. درواقع باید نقشه جانمایی برای موارد داشته باشیم و این 
نقشه نیز باید به صورت مصوب در اختیار کل مجموعه باشد. در این 
ما مهم  برای  زیرا  انجام می شود  و جانمایی  سیستم، یکسان سازی 
است که موارد، ظاهر قابل قبولی داشته باشند و به راحتی با ورود به 

بخش ها مشخص باشد که چه چیزی متعلق به رایزکو است.«
زند، رکن سوم را نظافت عنوان می کند و می افزاید: »نظافت باید در 
سه سطح انجام گیرد. یکی نظافت نقاط آشکار به صورت روزانه است. 
را دید.  آن ها  با دقت  باید  نیمه پنهان است که  نقاط  دیگری نظافت 
سطح بعدی مربوط به برخی نقاط پنهان مانند زیر دستگاه هاست که 
باید در هر سه سطح با یک برنامه مشخص، نظافت صورت گیرد. مثاًل 
در خصوص سطح سوم نظافت، دو روز را در رایزکو به عنوان نظافت در 

یکی از مهم ترین مؤلفه های بارز افراد و سازمان های موفق، حاکمیت بی قیدوشرط 
نظم و انضباط بر رفتار افراد و سازمان هاست. مقوله نظم، ازجمله مقوالت شخصی 
و اجتماعی است که در آموزه های دینی ما نیز بر آن تأکید زیادی شده؛ چنانکه از 
یک سو امیرالمؤمنین حضرت علی )ع( پس از توصیه به تقوا که از اساسی ترین ارکان 
به این ترتیب  به نظم در کار توصیه می کند و  بالفاصله  سالمت یک جامعه است، 
نیز  دیگر  سوی  از  و  نظم می داند  و  تقوا  گرو  در  را  جامعه  پیشرفت  و  موفقیت 

همواره در ایران باستان بر نظم و نظافت تاکید فراوان شده است.
اما امروزه نظم در هر سازمانی تابع قواعد و نظامات نوینی است که یکی از این 
نظام های نوین در عصر حاضر، نظام جهانی 5S به شمار می رود، نظامی که شروع 
ترتیب  نظم  نماد  به عنوان  روزها  این  که  کشوری  است،  بوده  ژاپن  کشور  از  آن 
داشته  شرایطی  چنین  همیشه  ژاپن  آیا  که  است  اینجا  سؤال  اما  می شود،  شناخته 
است؟ جواب: خیرو  در ژاپن نیز شرایط از ابتدا این گونه نبوده و نظام 5S یکی از 
پایه های نهادینه شدن نظم و ترتیب در این کشور است که در ادامه بیشتر از آن 
خواهیم گفت، هلدینگ رایزکو اما همواره به این نظام پایبند بوده و حتی به نوعی 

آن را خط قرمز خود می داند.
در ادامه، گفتگویی داشتیم با حسن زند معاون کیفیت هلدینگ رایزکو تا از چیستی 
و تاریخچه 5S و جزئیات حکمرانی این نظام در مجموعه موفق هلدینگ رایزکو، 

بیشتر بشنویم:

5S چیست؟
با آقای »ناظم« آشنا شوید
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قالب برنامه 5S تعریف کرده ایم که البته ممکن است تاریخ آن ها تغییر 
کند اما در حال حاضر یکی اول خرداد و دیگری اول دی است.«

استانداردسازی  بعدی،  »رکن  می دهد:  ادامه  رایزکو  کیفیت  معاون 
است. باید وسایلی را که استفاده می کنیم، بعد از استفاده در جای خود 
قرار دهیم و کارها در فواصل زمانی مشخصی انجام شود. به عنوان مثال 

برای جمع آوری دورریزها روتین هایی را در نظر گرفته ایم.«
او درباره رکن پنجم 5S نیز تصریح می کند: »رکن بعدی، فرهنگ سازی 
است تا این موارد به یک کار روزانه تبدیل شود. باید این فرهنگ در 
بین نیروها ایجاد شود که 5S کار روزانه مجموعه است. واحد روابط 
عمومی و تضمین کیفیت در این زمینه همکاری خوبی را با یکدیگر 
آغاز کرده اند. دراین باره یک سریال چندقسمتی با نگاه آموزشی تهیه 
شده است. البته شیوه نامه اجرایی هم در این خصوص تدوین شده و 
با رابطان سیستمی که از سوی هر معاونت معرفی شده، کار در حال 

انجام است.«
زند، یکی از مزایای بزرگ استفاده از نظام 5S را ارتقای سطح ایمنی 
مجموعه و کاهش حوادث عنوان می کند و ادامه می دهد: »مزیت 
و حمل ونقل  دیگر در حمل ونقل است که مسیر مشخص می شود 
آسان می شود. مسئله دیگر، مشخص کردن دپوهاست که اضافه بر 

آن دیگر فضایی اشغال نخواهد شد. همچنین انبارها در این سیستم 
تحت کنترل دقیق قرار می گیرد؛ زیرا اگر 5S درست اجرا شود، اقالم 
مدیریت  نیز  ضایعات  دیگر  سوی  از  می دهند.  نشان  را  خود  راکد 
می شود و تولیدشان کاهش می یابد. همچنین نظافت باعث می شود 

بهره وری و کیفیت افزایش پیدا کند.«
از بحث های بسیار مهم در اجرای نظام  رایزکو یکی  معاون کیفیت 
5S را مربوط به دسکتاپ سیستم های رایانه ای می داند: »دسکتاپ 
نباید به صورت فایلی باشد و این علت امنیتی دارد. درنتیجه اصولی 
را معرفی کرده ایم که بر اساس آن باید فولدر Short Cut ایجاد شود.«

او در پاسخ به این سؤال که »5S از چه زمانی در رایزکو به مرحله اجرا 
درآمد؟« اظهار می کند: »دکتر صمدی اصول مدیریت را از سال ها 
قبل اجرا می کردند. در همان سال های اول که به مجموعه آمده بودم 
 5S یعنی اواسط دهه 80 به خاطر دارم که می گفتند برویم و یک دور
در مجموعه داشته باشیم. جالب است که برای آقای دکتر بیشتر رکن 
آیا سازمان دهی درست انجام شده  اول و دوم حائز اهمیت بود که 
و  است  سازمان  ارزشمندی  اصول  جزء  موضوع  این  خیر.  یا  است 

بچه ها می دانند رعایت آن خط قرمز سازمان است.«
اما 5S باعث یک تکاپو در سازمان نیز می شود. زند دراین باره معتقد 

پــاکسازى

نظام آراستگى محیط کار

/  SEITONنظم و ترتیب

Arrange items so that they are easy to use 
find and put away

SEIRI /

Eliminate unnecessary items fromthe workspace

SEISO /

SEIKETSU /

create a consistent approach to tasks and procedures

SHITSUKE /

make a habit of maintaining the correct 
procedures 

5S
E X P L A N A T I O N

به معناى تفکیک  اشیـاء ضـرورى  از غیــر ضرورى

به معنــاى نظـم بخشیـدن به اشیـاء ضــرورى

به معنــاى پاکیزه سـازى و پاکـیزه نگه داشتن

ایجـاد یک رویـکرد سازگار به وظـایف و روش
حفظ روش هاى صحیح براى تبدیل شدن به عادت

نـظافـت

 استاندارد سازى
فرهنگ ساماندهى

keep the items and work area neat 
and clean

RISE FOR TOMORROW
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قابل  آن  در  تحول  و  داریم  پویایی  فوق العاده  سازمان  »ما  است: 
رؤیت است. درواقع هرساله تغییرات زیادی اضافه می شود و دلیل 
آن خواسته مدیر مجموعه و یادگیری اعضای مجموعه است. یکی 
ارکان متوقف می شود، ضرورت  5S در بعضی  از دالیلی که اجرای 
بازنگری در آن و به روزرسانی با توجه به شرایط و موقعیت های تازه و 
جذب افراد جدید است. در این زمینه افسران 5S را مشخص کرده ایم 
کارت  پرسنل  به  افسران،  این  باشند.  داشته  حضور  همه جا  در  که 
می دهند که این کارت ها در بحث پاداش و جرائم اثرگذار است؛ اما 
را احیا  البته آن  از دست داده بودیم که  شاید رکن چهارم را مدتی 
آن  در  دوستان  و  شده  ایجاد  کمیته هایی  راستا  این  در  کرده ایم. 

فعالیت می کنند.«
معاون کیفیت رایزکو درباره عوامل تشویقی در این نظام می گوید: 
»ما هر سال نفرات برگزیده 5S را در سایت ها شناسایی می کنیم و از 
مدیرعامل مجموعه، جوایزی دریافت می کنند. از سال جاری دوباره 

پس از کرونا این تشویق اجرایی می شود.«
او اضافه می کند: »با توجه به اینکه این فرهنگ جزء خطوط قرمز 
سازمان ماست، مدیران ملزم به رعایت آن و تذکر به نیروها هستند. 
چون یک کار روتین است، پرسنل باید آن را انجام دهند. البته بنده 
خیلی به پاداش ریالی اعتقاد ندارم و شاید دیده شدن برای پرسنل 

انگیزه بیشتری ایجاد کند.«
مجموعه های  با  رایزکو  هلدینگ  در   5S رعایت  تفاوت  درباره  زند 
دیگر نیز اظهار می کند: واقعیت آن است که کمتر مدیرعاملی پیدا 
می شود که حامی این نظام نباشد؛ آن هم ازنظر ذهنی، اما باید دید 
تا چه میزان از آن حمایت واقعی می شود. خواستن کافی نیست و 
عملیاتی شدن این نظام نیازمند حمایت همه جانبه است. ما برای 
اجرای 5S هزینه می کنیم زیرا به آن اعتقادداریم. علت تفاوت ما با 
دیگر شرکت ها این است که ما به پیاده سازی این نظام باور داریم. 
موضوع دیگر آن است که 5S در بسیاری از شرکت ها پروژه است اما 
در رایزکو به صورت یک پروسه روتین اجرا می شود و این رکن پنجم 

است که نشان می دهد کار به صورت نظام مند در حال انجام است.
 5S آیا  که  می شوید  متوجه  کجا  »از  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  زند 

به صورت پروژه اجرا می شود یا خیر؟«، می گوید: »اساسًا کار روتین 
با رکن یک و دو شروع می شود و در تمیزکاری مشخص می شود که 
مرتب سازی معمولی بوده یا براساس 5S انجام شده است. از سوی 
است.  موضوع  این  مشخص کننده  نیز  ماشین آالت  چیدمان  دیگر 
به عنوان مثال در محوطه براساس این نظام چیدمان پالت ها انجام 
نمی شود. از سوی دیگر در آدیت ها نقاط کوری وجود دارد که آدیتور 

قوی آن را پیدا می کند.«

5S خواسته مدیران رایزکو است �
دیگر  برای  موفق  مدلی  می تواند  رایزکو  هلدینگ  در   5S اجرای 

مجموعه ها باشد.
 دراین باره با محمدحسین خلعتبری مدیر تضمین کیفیت هلدینگ 

رایزکو به گفت وگو نشسته ایم.
با اشاره به فعالیت های خود در این مجموعه اظهار کرد: حدود  او 
۲0 سال است که در صنعت خودرو فعالیت می کنم. از سال 80 تا 
93 فعالیت های ممیزی داشته ام که شرکت اورند پیشرو در زمانی که 
ما بحث ممیزی را انجام می دادیم یکی از مشتریانمان بود. به عنوان 
ایزو  استاندارد  الزامات  و  اورند حضور داشتم  در  برهه  آن  در  آدیتور 

تی اس را اینجا آدیت می کردیم.
وی درباره فرآیندهای 5S هم تصریح کرد: مهم ترین فرقی که اجرای 
الزامات 5S در رایزکو به نسبت سایر شرکت ها دارد دیدگاه مدیریتی 
آن است؛ یعنی اگر بخواهید مهم ترین آن را بیان کنید باید به دیدگاه 
مدیریتی اش نسبت به بقیه سازمان ها بسیار متفاوت اشاره کرد. در 
بقیه سازمان ها شاید براساس فشار شرکت ها اجرایی می شد اما در 
صاحبان  و  شرکت  این  ارشد  مدیران  خواسته  این  رایزکو  هلدینگ 
سهام است و به این دلیل که به نظر من اصل موضوع را درک کرده اند 
خواهان  باشد  داشته  سازمان  برای  می تواند  خروجی هایی  چه  که 

درون سازمانی دارد تا اینکه برون سازمانی باشد.
درواقع  و  نهادینه شده  بسیار  این موضوع  درنتیجه  افزود:  خلعتبری 
این طور نیست که بگوییم الیه ای سطحی دارد بلکه واقعًا در سازمان 
حس  کاماًل  می شوید  وارد  وقتی  پیشرو  اورند  شرکت  در  دارد.  عمق 
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می کنید که هر چیزی به صورت خودکار کار می کند و این طور نیست 
که از بیرون از سازمان چیزی وارد شود و یک ممیزی بیاید تا دوستان 
بخواهند کاری انجام بدهند. خواه ناخواه در ضمیر ناخودآگاه آن ها 
نشسته و به شرکت اورند پیشرو تبدیل شده است. در سایر سازمان ها 
نیز این اتفاق با سرعت های متفاوتی پیش می رود و این فرهنگ سازی 

در آنجاها هم انجام می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا رایزکو و اورند می توانند مدلی برای 
شرکت های دیگر باشند؟ گفت: در بسیاری از موارد هلدینگ رایزکو 
زبان زد است ازجمله در الزامات 5S. در حال حاضر براساس الزامات 
QIP که ما در شرکت اجرایی کردیم و الزامات پژو است سازه گستر 
برای اینکه به دیدی برسد شرکت ما را به عنوان بنچ مارک قرار داد و 

بازدیدی داشت تا برای بسیاری از الزامات الگوبرداری داشته باشد.
در  به ویژه  ایران  از  خارج  شرکت های  در  داد:  ادامه  خلعتبری 
که  می بینید  نیز  می کنند  کار  آنجا  بیشتر  ژاپنی ها  که  شرکت هایی 
این رویکرد بسیار نهادینه شده است و به عنوان یکی از اصول اساسی 
آن هاست. به عنوان مثال شعبه های تویوتا در داخل و خارج ایران را 
می توان مثال زد یا تأمین کنندگانی که برای شرکت های ژاپنی قطعه 

تولید می کنند. این مسئله جزء الزامات اساسی آن هاست.

بدون 5S انتظار محصول باکیفیت نداشته باشیم �
اما یکی از مکان هایی بسیار مهم برای هر شرکت که اهمیت اجرای 
با  بخش  این  است،  انبار  بخش  نیست  قابل چشم پوشی  آن  در   5S
دیگر  طرف  از  و  آسان  دسترسی  اهمیت  ایمنی،  اهمیت  به  توجه 
اهمیت برنامه ریزی برای تأمین اقالم مصرفی نیاز غیرقابل انکاری به 

اجرای حداکثری 5S دارد.
 5S در همین ارتباط انباردار واحد عمران نیز معتقد است: سیستم

در هلدینگ رایزکو باعث شده تا شاهد محصوالت باکیفیت باشیم.
وحید غریبی درباره الزام 5S گفت: به طورکلی هر شرکت و سازمانی، 
برای کاهش اتالف ها و افزایش بهره وری، موظف است محیط کار 
مناسبی را فراهم کند. برای این کار باید اقداماتی انجام شود. درواقع 

نظام 5S زیرسیستم های کیفیت و بهره وری محسوب می شود.
در  مهمی  نقش  بودن  ساده  علی رغم   5S سیستم  داد:  ادامه  وی 
کیفیت و بهره برداری ایفا می کند. این سیستم از نامنظمی و آلودگی 

و… جلوگیری می کند.
به گفته غریبی، اگر شرکتی چنین سیستمی را در اختیار نداشته 
باشد چطور می توان انتظار داشت که پرسنل آن محصول باکیفیتی 

تولید کنند.
انباردار واحد عمران تصریح کرد: بنده حدود 1۲ سال است در انبار 
عمرانی هستم و اجرای 5S در انبار از اهمیت بسیار باالیی برخودار 
است و مستلزم همکاری داشتن کامل تیم ها است. ما در این مسیر 
از گفته دکتر صمدی که همه یک خانواده هستیم استفاده زیادی 

کردیم و توانستیم این سیستم را پیاده سازی کنیم.
وی گفت: دراین بین از تجربیات مهندس هنرمند نیز بسیار استفاده 
کردیم و آن ها را در مجموعه پیاده کردیم. ما حتی از ورق های ضایعات 

استفاده کردیم که در تصاویر مشخص است.
آنچه مسلم است رعایت 5S جدا از تأثیر در محیط کار می تواند در 
زندگی شخصی افراد نیز تأثیر به سزایی داشته باشد، موضوعی که 
از قدیم تحت عناوین مختلف در ایران باستان هم مطرح بوده است.



کمی از خودتان بفرمایید؟ �
من احسان خزایی هستم. چند سال پیش، گچکار بودم.  صاحبکار خوبی داشتم 
که یک روز به من گفت حیف است در این کار بمانی. خودش شرکت اورند را به 
من معرفی کرد و گفت که آنجا نیرو استخدام می کند. فردای آن روز به صفادشت 
آمدم و شرکت را پیدا کردم. از نگهبانی سایت، یک فرم مصاحبه گرفتم. آن زمان 

مهندس وطنی مصاحبه ها را انجام می دادند. 
باز هم  چندان امیدی به استخدام نداشتم. روز شنبه دوباره به شرکت رفتم و 
فرم مصاحبه گرفتم. دوباره پیش مهندس وطنی رفتم که تا من را دیدند گفتند 
شما که چند روز پیش هم آمده بودی. گفتم چون خبری ندادید، دوباره آمدم. از 

همین پیگیری خیلی خوششان آمد و همان جا گفتند شما استخدامی.

چطور به عنوان کارمند نمونه انتخاب شدید؟  �
یکی از دالیلی که باعث شد در حوزه کاری خودم عملکرد نسبتا خوبی داشته 
ایشان در اختیارم قرار  بود. میدانی که  باشم، حمایت های مهندس گلستانی 
به مرحله اجرا درآورم. واقعا مهندس  را  ایده هایم  بتوانم  می داد، باعث می شد 
گلستانی در این زمینه بسیار تاثیرگذار بودند و برای من زمینه موفقیت ها را فراهم 

کردند. 

آیا امسال هم به دنبال کسب این عنوان هستید؟  �
بله، واقعا دوست دارم البته شغل و موقعیت کاری ام تغییر کرده است و مثل آن 
دوران آزادی عمل زیادی ندارم اما حتما برای عملکرد ویژه، برنامه هایی دارم که 

امیدوارم بتوانم به سرانجام برسانم. 

وفاداری به کاری که عاشقانه انتخاب می شود و ادامه می یابد، اصال چیز عجیبی 
نیست. بعضی وقت ها بعضی آدم ها هر روز صبح که می خواهند از خانه بزنند بیرون 
و به سمت محل کارشان بروند، انگار وزنه ای سنگین به پایشان آویخته و زمانی هم 
که سر کارند، مدام ساعت را نگاه می کنند که ببینند کی وقت رفتن می رسد تا یک 
روز کاری دیگر را نیز تمام کنند. این آدم ها در یک نارضایتی عمیق از شغل خود 
دست و پا می زنند و روند پیشرفتشان یا کند است یا کال متوقف شده. برعکس، 
آدم هایی هستند که هر صبح با نشاط و امید برای ساختن یک روز خوب برای خود و 
مجموعه شان، با گام های سبک و ذهن پر از ایده از خانه قدم بیرون می گذارند و 
زمانی هم که مشغول کارند، ناگهان به خود می آیند و می بینند ساعت کار تمام شده 
و اصال متوجه گذر زمان نشده اند. درست مثل احسان خزایی و رحیم کریم کشته که 
یکی 13 سال سابقه کار در واحد تزریق را دارد و مهر، آذر و بهمن سال گذشته به 
عنوان کارمند نمونه انتخاب شده و دیگری نیز با 5 سال کار، اکنون عنوان کارمند 
نمونه را دریافت کرده است. پای حرف های احسان و رحیم نشسته ایم تا ببینیم از 
کجا شروع کرده اند،  امروز در چه جایگاهی ایستاده اند و چه شد که توانستند در 
دوره های متوالی عناوینی مانند  پیشنهاد دهنده برتر  و کارمند نمونه را به خود 

اختصاص دهند.

رایزکو؛ میدان وسیع 
اجرای ایده ها



و  � کنید  معرفی  را  خودتان 
بفرمایید چگونه فعالیت خود را 

در این مجموعه آغاز کردید.
سال  آذر  متولد  هستم،  کریم کشته  حمید 
13۶7. کارم را در دوران دانشجویی از شرکت 
و  کردم  شروع  بی سی  الکترو  تابلوسازی 
حدود دو سال مونتاژکار تابلوبرق بودم. بعد از 
اتمام درس به یک شرکت تولید الکتروموتور 
شدم.  کار  مشغول  فنی  بخش  در  و  رفتم 
کارنامه ام  در  درخشانی  کارهای  زمان  آن 
داشتم، مانند راه اندازی ژنراتورهای زیمنس 
با توان 1.۶ مگاواتی و تجهیز پست برق های 
فشار متوسط، راه اندازی و تجهیز الکتریکال 
مربع  متر   1۶000 دارای  کارخانه های 
از  فعالیت ها  این  اما همیشه   ... و  مساحت 
مجموعه ای  مدیران  و  ارشد  مدیریت  سوی 
که در آن کار می کردم، نادیده گرفته می شد 
انگیزه ام  امر موجب کاهش شدید  و همین 
بود. تا اینکه یک روز یکی از دوستان بسیار 
با  بود،  مشغول  اورند  مجموعه  در  که  خوبم 
توجه به سوابقم و ویژگی های خوب شرکت 
احترام  و  منش  همینطور  و  پیشرو  اورند 
نوآوری و خالقیت، من  به  مدیران مجموعه 
را به مجموعه معرفی کردند و سال 139۶ به 
عنوان تکنسین نت مشغول فعالیت در این 

واحد شدم. یک سال بعد به لطف خدا و پس 
از حدود 10 ماه تالش مستمر، برنامه نویس 
اورند  تزریق  سایت  در  مانیتورینگ  سیستم 
پیشرو شدم که این فعالیت توسط مدیریت 
موسوی  مهندس  آقای  جناب  وقت  عامل 
گرفت  قرار  استقبال  و  تایید  مورد  بشدت 
در  را  برتر  پیشنهاددهنده  جایزه  اولین  و 
نوروز سال 98 از دستان پرمهر جناب دکتر 
صمدی دریافت کردم. سال بعد هم با تعمیم 
کاتالیست،  و  آب بندی  نوار  سایت  به  پروژه 
جایزه دوم را از دست ایشان در جشن نوروز 

سال 99 گرفتم.
حجم  به  توجه  با  هم   1400 سال  در 
پیشنهادات و فعالیت های مستمر در جهت 
بهبود عملکرد و فرآیند شرکت اورند در سایت 
در  برتر  پیشنهاددهنده  عنوان  به  تزریق، 
سومین سال متوالی جایزه خود را از دستان 
دریافت  صمدی  احمدرضا  مهندس  جناب 

کردم.

نمونه  � کارمند  عنوان  به  چطور 
انتخاب شدید؟

پیرو تغییرات سایت ها و اجرای سیستم های 
مدیریتی جدید در هلدینگ رایزکو و انتخاب 
چند  اخذ  به  موفق  ماه  هر  در  ویژه  فعالیت 

فعالیت های  ارائه  در  نمونه  کارمند  عنوان 
ویژه شدم. بعد از گذشت چهار سال پس از 
رایزکو  هلدینگ  بزرگ  مجموعه  به  پیوستنم 
از سمت تکنسین نت به کارشناس مسئول 
این واحد ارتقا پیدا کردم. احساس می کنم 
اتوماسیون  حوزه  در  همت  و  تالش  سال ها 
صنعتی و الکترونیک برایم در حال ثمردادن 
است و البته انتخابم به عنوان کارمند نمونه 
و  کنم  مضاعف  را  خود  تالش  شده  باعث 
تمرکز بیشتری بر خالقیت و نوآوری داشته 
آوردن  دست  به  از  عنوان  یک  حفظ  باشم. 
آن سخت تر است و معتقدم باید برنامه ریزی 
داشته  پشتوانه  عنوان  به  درستی  و  قوی 
باشد. در سال جاری و ان شاءالله در آینده ای 
نزدیک برنامه های زیادی در ذهن خود دارم 
که با رشد و تعالی هر کدام از این فعالیت ها 
و  برتر  پیشنهاددهنده  عنوان  به  مجددا 

فعالیت ویژه به صحنه باز خواهم گشت.
حال  داشتن  سخت  روزهای  این  طی 
و  رشد  موجب  قطعا  کار  محل  در  خوب 
پویایی در انجام مسؤولیت ها می شود، این 
ارشد  مدیران  اهداف  از  یکی  خوب  حال 
و  صمدی  دکتر  شخص  رایزکو  هلدینگ 

مهندس صمدی است.



یکی از بخش هایی که در همه مجموعه ها یا اغلب آن ها وجود دارد، 
اداره »حراست« است؛ جایی که با شنیدن اسم آن، خیلی ها که استعداد تخلف کردن دارند، اصطالحًا ماست ها را کیسه می کنند و خیلی ها هم 
بی دلیل از آن هراس دارند درحالی که وظیفه حراست، اصواًل صیانت، حفاظت و مراقبت از مجموعه و کارکنان آن در برابر هرگونه آسیب و 
صدمه احتمالی  است و کار آن بیشتر از آنکه شکل مقابله و برخورد داشته باشد، پیشگیرانه است. نیروهای حراستی معمواًل به صورت گمنام 
کار می کنند و فقط زمانی که نباشند یا کارشان را درست انجام ندهند به چشم می آیند. در طول دوران فعالیت خود با خطرات و تهدیدهای 
فیزیکی و روانی زیادی روبه رو می شوند و درعین حال، ضربه گیر سازمان هستند تا کارها به درست ترین شکل ممکن و در کمال امنیت و 
آرامش انجام شود.
حراستی ها معمواًل آدم های کم حرفی هستند اما در این شماره به سراغ مدیران و تعدادی از کارکنان حراست هلدینگ رایزکو رفتیم تا برای 
نخستین بار، حرف ها و خاطرات و درد دل هایشان را بشنویم. با ما همراه باشید:

با لبخند مراقبیم



رفتیم، مدیری  به سراغ مدیر حراست  ابتدا  در 
خنده رو که با صبر و شکیبایی و به تفصیل به همه 

سواالت ما پاسخ داد.

کمی از خودتان بگویید. �
 1401 مرداد  و ۲5  رایزکو  حراست  مدیر  هستم،  تاجه بند  حسین 

نزدیک به ۲3 ماه می شود وارد این مجموعه شده ام.

چه شد که رایزکو به این نتیجه رسید انتظامات باید  �
تبدیل به حراست شود؟

 کاًل حراست در همه سازمان ها دو زیرمجموعه اصلی دارد؛ یک بخش 
حفاظت فیزیکی و دیگری نظارت بر منابع انسانی. در بخش حفاظت 
فیزیکی یا همان نگهبانی، تقریبًا 11 سال پیش آقای مهدیقلی و قبل 
از آن آقای امامی و افراد دیگر حضور داشتند. نگهبانی در رایزکو با 
نگهبانی در سازمان های دیگر مثل بانک ها خیلی فرق دارد زیرا اینجا 
نگهبان عالوه بر اصول حفاظتی باید یک دانش و تخصص نسبی 
در خصوص امور مجموعه هم داشته باشد. بخش دیگر که مربوط 
به نظارت بر منابع انسانی است، بعدتر اضافه شد تا تمهیداتی برای 
جلوگیری از تخلفات و حتی بحث مقابله با جاسوسی داشته باشیم. 
شاید تصور عموم مردم از مقوله جاسوسی بیشتر مربوط به حوزه های 
سیاسی باشد اما امروز بحث جاسوسی فراتر از عالم سیاست است و 
جاسوسی صنعتی نیز یکی از شاخه های جاسوسی به شمار می رود 

که در دنیا رواج دارد.
 نمود اصلی کار حراست در بخش حفاظت فیزیکی است. حفاظت 
فیزیکی در بخش های مختلف قرار می گیرد و ورود و خروج پرسنل 
است.  حساسی  کارهای  این ها  می کند.  کنترل  را  خودرو  و  کاال  و 
دو سال پیش یکسری فرم ها و مسائلی در اینجا بود  و ما از دو سال 
پیش تقریبًا در همه دستورالعمل ها بازنگری کردیم و برنامه ها به روز 
شد و بعد هم به امضای مهندس رساندیم و روش جاری ما همین 
شد. تقریبًا از بهمن سال 99 بنا بر فرمتی که به نگهبان ها دادیم، 
شروع کردیم به کار و به آموزش نگهبان ها را در دستور کار قراردادیم. 
به هرحال می دانیم که ترک عادت سخت است. اینکه تا امروز با یک 
دستورالعمل کار کنید و از فردا آن را تغییر دهند، تغییر رفتار سخت 
می شود. عالوه بر آموزش اصول نگهبانی، تشریفات هم آموزش داده 

شد.

معمواًل حراست نیرویی است که در جهت اهداف  �
سازمان صیانت و پشتیبانی الزم را داراست و شاید 
کار  چقدر  این  شود،  متذکر  یا  اعالم  را  تذکراتی 

آن ها  درحالی که  می کند؟  سخت  را  شما  بچه های 
فقط بر اساس وظایف و دستورالعمل ها کار می کنند.
به 35 سال است دقیقًا در بخش  این یک اصل کلی است. قریب 
نظارت کار می کنم. کاًل انسان از کسی که ناظر بر اوست خوشش 
می خواهد  باشد،  مدیرش  می خواهد  ناظر  این  حاال  نمی آید. 
مجموعه ای دیگر باشد. من خودم هم که مدیر حراست هستم، اگر 
متوجه شوم کسی ناظر من است، به او نگاه چپ می کنم. علت آن هم 
زمانی  هیچ  ببیند.  را  عیب  می خواهد  همیشه  ناظر  که  است  این 
حسن را نخواسته ببیند یا اگر هم نه کمرنگش کرده است. اما خود 
ما هر جا برای بازدید می رویم، به کارکنان خدا قوت و خسته نباشید 
می گوییم. معتقدم باید بگذاریم اول عرق تن پرسنل خشک شود و 
بعد درباره نقایص صحبت کنیم. در همین راستا ما موارد تشویقی 
هم داشته ایم. -با محبت کردن و احترام گذاشتن هم همه همراهی 

می کنند و کارها بسیار بهتر و دقیق تر پیش می رود.

دکتر صمدی را از چه زمانی می شناسید؟ �
من از اواخر دهه ۶0، خانواده محترم صمدی را می شناسم. پدر 
دیگران  دست  گرفتن  و  خیر  کار  دنبال  به  همیشه  صمدی  دکتر 
به خاطر  را دارند.  بودند و دکتر هم دقیقًا همین اخالق پدرشان 
احترام زیاد به پدر و مادر، خدا هم محبت شما و دیگران را به دل 
هم می اندازد و این اتفاق برای دکتر صمدی رخ داده است. من 
۶1 سال از خدا عمر گرفته ام و زمان آن گذشته است که بخواهم 
مجیز و تملق کسی را بگویم. این حرف ها را از ته دلم می گویم و 
دوست  صمیمانه  را  صمدی  دکتر  رایزکو،  پرسنل  معتقدم  عمیقًا 
دارند. در یکی از برنامه ها، دکتر که همراه خانواده شان به سالن 
تشریف آوردند هیچ کس به پرسنل نگفت دست بزنید؛ یعنی اصاًل 
با  و  ایستاد  سالن  تمام  یک باره  اما  نداشتیم؛  برنامه ای  چنین 
لبخند و عشق، شروع به دست زدن کرد. این برای خود من بسیار 

جالب بود.

بعد از مدیر حراست نوبت به رئیس واحد حراست 
رسید، مصطفی مهدی قلی که از پایه گذاران  واحد 
حراست هلدینگ رایزکو است، از روزهای ابتدایی 

آغاز به کار این واحد برایمان گفت.

در ابتدا خودتان را برای ما معرفی می کنید؟ �
بنده مصطفی مهدی قلی، رئیس حراست هلدینگ رایزکو هستم. از 
13 مهر سال 9۲ به عنوان سرپرست حراست مشغول به کار شدم. 
خط مشی  داشتیم،  صمدی  دکتر  آقای  با  که  مصاحبه ای  از  پس 
ایشان در رابطه با ایجاد حراست اعالم و تصمیم بر این شد که واحد 

35    



حراست تشکیل بشود. من هم تازه از محل کار قدیم که در نیروهای 
با  آمدم.  اینجا  به  و  شدم  آشنا  شرکت  با  می کردم،  خدمت  مسلح 
دستور آقای صمدی شروع به تشکیل واحد حراست برای هلدینگ 
پایه گذاران  نخستین  از  که  دارم  را  این  افتخار  عبارتی  به  و  کردیم 
و  آقای دکتر صمدی  معیت  در  که  بوده ام  رایزکو  حراست هلدینگ 
خانواده بزرگ هلدینگ رایزکو، کار را پیش برده ایم. حراست در حال 
حاضر حدود 130 نیرو دارد و فعالیت در این بخش برای من و سایر 

همکارانم افتخار بزرگی است.

کارش  � که  است  واحدهایی  جزء  حراست  واحد 
سخت است. این کار ازنظر روحی هم فشارهایی به 
انسان وارد می کند. دراین باره از تجربه تان بفرمایید.

حراست یک واحد کنترل  کننده است و به عبارتی باید این کار بنا به 
دستورالعمل های مصوب و خط مشی های باالدستی اجرایی شود. 
تمام تأکید ما به نیروهای حراست همواره این بوده که هرگز برخورد 
چکشی نداشته باشند بلکه با منطق، بیان درست و رفتار مناسب به 
انجام وظیفه بپردازند تا شاهد کمترین تنش در مجموعه باشیم و شکر 

خدا در این زمینه تاکنون موفق بوده ایم.

برای استخدام نیرو چه ویژگی هایی را در نظر می گیرید؟ �
امروزه استخدام نیرو در واحدهای حراست، فاکتورهای خاص خودش 
را دارد و اولویت با افرادی است که فیزیک بدنی خوبی داشته باشند 
و درشت اندام، ورزشکار، ورزیده و باهوش باشند. این فاکتورها را ما با 
تجربیاتی که در سازمان های قبلی خود داشته ایم، تجمیع کردیم و در 
این مکان بچه هایی هستند که این شرایط را دارند. با توجه به اینکه  
این  بر  نظر هیئت رئیسه محترم  آن ها می گیریم،  از  تست جسمانی 
بوده است که بچه های حراست باید ضمن خدمت، به باشگاه بروند 
و تمرینات روزانه خود را داشته باشند. تحصیالت بچه ها هم حداقل 
هم  نگهبانی  بخش  در  حتی  است.  فوق لیسانس  حداکثر  و  دیپلم 

لیسانس و فوق لیسانس داریم

اما کریم آقای دوران دیلمانی به عنوان سرپرست 
واحد حراست مهمان بعدی ما در این گفتگو بود و 

لبریز بود از خاطره های جذاب.

در ابتدا کمی از خودتان بگویید. �
 کریم دوران دیلمانی، سرپرست واحد حراست فیزیکی هستم. سال 
8۶ به عنوان اپراتور کار خود را در مجموعه شروع کردم. یک سال 
در مونتاژ یک کار کردم و شش هفت ماه هم در مونتاژ 3 مشغول 
کار بودم. در این قسمت بسته الستیک برای لوله های سوخت روی 
موتور تولید می کردیم که بعد مهندس وطنی مدیر تولید وقت، من 
را به بخش نگهداری آورد چون در تهران سابقه داشتم و در قسمت 
اآلن  ایشان  شدم.  کار  مشغول  قاسمی  حسین  جای  نگهبانی 
سرپرست سالن پمپ سایت یک است. حدود شش سال نگهبان 

بودم و بعد هم سرپرست حراست شدم.

با  � که  هستید  شخصی  نخستین  معمواًل  شما 
مراجعان برخورد می کند و خیلی وقت ها مجبورید 

سخت بگیرید. کار شما چقدر سخت است؟

به قول معروف  این کار دیده می شود چون   گارد و مقاومت هایی در 
ما مانند پلیس آگاهی هستیم که دنبال این هستیم مجرم را بگیریم 
و به خاطر همین مقداری کار ما سخت گیری زیاد به بچه هاست که 
مثاًل کیف را باز کنند یا درباره وسایلی که همراه دارند سؤال می کنیم. 
که می خواهند  دارند هر چیزی  انتظار  و همکاران  بعضی دوستان 
بیاورند داخل یا ببرند بیرون، ما اجازه بدهیم اما مقررات این اجازه 

را به ما نمی دهد.

که  � دارند  جمله ای  صمدی  مهندس  و  دکتر  آقای 
آیا شما واقعًا  می گویند »ما یک خانواده هستیم«. 

خود را عضوی از »خانواده« حس می کنید؟
بله ما کاماًل یک خانواده هستیم. خود من با کمک رایزکو توانستم 
سال 89 یک خانه بخرم. آن زمان به همسرم گفتم که این که می گویند 
برای  اعضایش  به  دقیقًا خانواده خوب هم  یعنی همین.  خانواده، 
را  موضوع  این  شخصًا  هم  من  و  می کند  کمک  رشد  و  پیشرفت 

دست کم در خریدن خانه یا ارتقای شغلی خود حس کرده ام.

یک خاطره جذاب بگویید. �
ما همیشه عادت داشتیم که آقای دکتر صمدی با ماشین می آمد و 
به عنوان  برای تشریفات در جلوی در می ایستادیم. یک روز من  ما 
 ۲ سایت  جلوی  ماشین  وقتی  بودم.  ایستاده  در  جلوی  سرپرست 
دکتر  آقای  تا  می کردیم  باز  را  عقب  در  و  آنجا  می رفتیم  ما  می آمد، 
پیاده شوند. زمانی که خودرو ایستاد، ساعت ۶ صبح زمستان، سرد 
و تاریک بود. آن موقع به همکارم گفتم در را باز کن آقای دکتر پیاده 
شوند. همکارم که در را باز کرد هیچ شخصی عقب نبود. آقای دکتر 
پشت فرمان بود و تا حسن )همکارم( بچرخد در را باز کند آقای دکتر 
آمد پایین لبخندی زد و در آن سرما تمام خستگی ها از بدن ما رفت 
و بعد آقای دکتر که تشریف برد تا یک ماه سوژه داشتیم و می گفتیم 

»حسن درو باز کن«.

با بهزاد حقیقی نیز به عنوان یکی از قدیمی ترین 
نیرو های واحد حراست صحبت کردیم، او حدود 

۱۶ سال در رایزکو سابقه دارد.

کمی از خودتان بگویید و بفرمایید از کجا کار را آغاز  �
کردید؟

    36



من بهزاد حقیقی هستم و 1۶ سال است که در این شرکت افتخار 
همکاری دارم. ابتدا در واحد تزریق اپراتور بودم و تقریبًا پنج سال در 
آنجا کار می کردم. بعدازآن که مسئوالن حراست حساسیتی در انتخاب 
می کردند  انتخاب  را  قدیمی  افراد  لحاظ  همه  از  و  داشتند  پرسنل 
ازاین جهت حداقل نفرات را بشناسند و با قسمت ها آشنا باشند، به 

واحد حراست آمدم.

حراستی ها باید ترسناک باشند؟ �
نه. بنده خوشبختانه در مدتی که اینجا بودم هیچ مورد خاصی نداشتیم 
و صحبت  با حرف  بوده  باشد. هر چه  قوای جسمانی  به  نیازی  که 
رفع ورجوع شده است. به همین خاطر بیشتر مالک ما حضور ذهن و 

قدرت تجزیه وتحلیل موقعیت مدنظر است تا قدرت جسمانی.

شما همیشه باید سخت بگیرید. بچه های شرکت از  �
شما دلگیر نمی شوند؟

اجراکننده  ما  می گوییم  اول  اما  پیش آمده  موضوع  این  خیلی  چرا، 
هستیم و تصمیم گیرنده نیستیم. هر تصمیمی که مافوق و باالدستی ها 
بگیرند ما اجرا می کنیم و به همین دلیل نباید از ما دلگیر شوند. سعی 
می کنیم دوستانه مسئله را رفع کنیم که دلخوری پیش نیاید. اگر هم 

دلخور شده اند سعی کرده ایم از دلشان دربیاوریم.

جمله  � پدرشان  از   پیروی  به  صمدی  مهندس  آقای 
این  شما  می گویند.  را  هستیم«  خانواده  یک  »ما 
منتقل  شما  به  حس  این  واقعًا  و  کردید  مشاهده  را 
می شود که آقای دکتر و مهندس شما را خانواده خود 

می دانند؟
بله من این را کاماًل لمس کرده ام. واحد حراست ازلحاظ زمان کاری، 
کار پراسترسی دارد. ایشان  همیشه یک نظر خاص به واحد حراست 
داشتند. سال گذشته با پیشنهاد مدیریت محترم حراست و رؤسا و 
سرپرستان پیشنهاد افزایش حقوق برای این واحد داده شد که آقای 

مهندس و آقای دکتر هم موافقت کردند.

کار در حراست زوایای مختلفی دارد
برسیم به حراست دفتر مرکزی، میثم اکبری بر 
خالف ظاهر جدی اش بسیار خون گرم و خوش 

اخالق بود.

خودتان رو معرفی کنید و  �
بفرمایید در کدام بخش 

فعالیت دارید؟
حراست  عضو  اکبری  میثم 
به  نزدیک  هستم.  رایزکو  شرکت 

رایزکو  خانواده  در  است  سال   5
در  ابتدا  همان  از  و  دارم  فعالیت 

بخش حراست کار خود را آغاز کردم.

دیگری  � جای  در  را  حراست  تجربه  هم  این  از  قبل 
داشتید؟

نزدیک به 1۲ سال در جای دیگری مشغول به کار حراست بودم.

حراست این شرکت با جای دیگر تفاوتی دارد؟ �
حراست این شرکت با جاهای دیگر تفاوت های خیلی زیادی دارد اول 
اینکه نظمی که در حراست این شرکت است در جاهای دیگر ندیدم 
رسیدگی که مدیران و مدیرعامل ها به این حراست نظر دارند جاهای 
دیگر ندیده بودم و سبک کار اینجا تکراری نیست و کارهای جدیدی 
دارد که مشتاق می کند فرد را که هر روز با شوق خاصی مشغول به 

فعالیت شویم.

همکاران  � با  که  می کنید  فعالیت  محیطی  در  شما 
این  باشید  داشته  رفاقت  و  دوستی  باید  هم  دیگر 

مشکل ساز نمی شود؟
اما  باشیم  رفیق  و  دوست  بقیه  و  همکاران  با  بتوانیم  که  جایی  تا 
حراست شغلی است که چیزی به عنوان دوستی نباید زیاد در این 
شغل دخیل باشد به هرحال قانون شرکت قانونی است که به حراست 
ابالغ می شود و قانونی است که باید حفاظت کنیم هم از کارکنان هم 
از اموال شرکت و تأسیسات و ناچار هستیم طبق دستوری که اعالم 

می شود سخت گیری هایی داشته باشیم.

را  � رایزکو  در  فعالیت  پیشنهاد  هم  فرزندانتان  به 
می دهید؟

با توجه به مزایایی که دکتر صمدی برای کارکنان قائل شده است و 
پاداشی که به عنوان شاگرد ممتاز بودن پرداخت می شود و مزایای 
دیگری که برای فرزندان می دهند من پیشنهاد دادم که در حوزه 
شرکتی  در  بتوانند  و  بکنند  را  تالششان  و  کنند  تحصیل  مربوطه 

مانند رایزکو مشغول به فعالیت شوند.

تأمین کننده  به عنوان  حراست  اداره  در  همکارانمان  با  گفت وگو 
اصلی امنیت شرکت و تمامی همکاران در رایزکو که تنها به دلیل 
اجرای دستورات برخی اوقات مورد قضاوت اشتباه قرار می گیرند 
روی  با  حراست  در  ما  همکاران  دیگر  سوی  از  بود،  جذاب  بسیار 
خوش به تمامی سؤاالت ما پاسخ دادند و گشاده رو بودنشان موجب 
شد خستگی گفتگوهای طوالنی و مسیر تهران- صفادشت اصاًل 

به چشم نیاید.
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گزارش خبـــرى از
آیین یک افتتـــاح

آغاز به کار خط تولید نوارهاى آب بندى
ــاح خــط  ــا افتت ــان ب ــاره شــد، هم زم ــه اش ــور ک همان ط
تولیــد کوتینــگ کاتالیســت خــط تولیــد نوارهــاى        
آب بنــدى نیــز در مجتمــع صنعتــى رایزکــو آغــاز بــه کار 

کرد.
در همیــن ارتبــاط ســعید ناصریــان مدیــر اجرایــى ســایت 
نــوار آب بنــدى، بــا اشــاره بــه اینکــه نوارهــاى آب بنــدى 
در خــودرو ســه نــوع هســتند، شــامل نوارهــاي آب بنــدى 
گفــت:  داینامیــک،  و  اســتاتیک  ســمى  اســتاتیک، 
نوارهــاى اســتاتیک یــا ســمى اســتاتیک قطعاتى هســتند 
ــک  ــات داینامی ــا قطع ــتند، ام ــش نیس ــت تن ــه تح ک
ازجملــه نوارهــاى دور درب خــودرو، قطعاتــی هســتند در 

زمان باز و بسته شدن تحت تنش قرار می گیرد.
ــاى  ــد نواره ــط تولی ــاح خ ــاهد افتت ــر ش ــال حاض در ح
ــو هســتیم و هــم ــى رایزک داینامیــک در مجتمــع صنعت
بــراي  صندوق عقــب  دور  نوارهــاي  تولیــد   اکنــون 

خودروي تیبا آغاز شده است.
ناصریــان ادامــه داد: گــروه رایزکــو ســرمایه گذاري کامــل 
کــرده تــا خــط را به طــور کامــل داشــته باشــد، مى تــوان 
گفــت تجهیــزات الزم بــراى تولیــد مــواد اولیــه تــا قطعــه 
ــب  ــه زودى نص ــت و ب ــده و در راه اس ــی خریدارى ش نهای

خواهد شد.
ــران  ــط در ای ــن خ ــر ای ــه پیش ت ــه اینک ــاره ب ــا اش وى ب
ــده،  ــل نش ــى حاص ــت مطلوب ــا کیفی ــته ام ــود داش وج
گفــت: بــا توجــه بــه ســابقه اى کــه هلدینــگ رایزکــو در 
حــوزه تولیــد نــوار آب بنــدى داشــته اســت پیشــنهاد شــد 
تــا ایــن خــط را مســتقر کنــد و در ایــن حــوزه نیــز تولیــد 

داشته باشد.

بــه گفتــه ناصریــان، در حــال حاضــر ایــن خــط مســتقیماً 
حدود 50 نفر و به صورت غیرمستقیم در حدود 500 نفر اشتغال

 زایى داشته است.
ــروه  ــد کوتینــگ کاتالیســت گ ــى اســت خــط تولی گفتن
رایزکــو در ســومین روز از هفتــه دولــت افتتــاح شــد تــا 
ــاز کشــور در صنعــت خــودرو، بومى ســازى  بخشــى از نی
ــتاندارد  ــطح اس ــا س ــد ت ــت تولی ــط قابلی ــن خ ــود. ای ش
ــراى  ــتفاده ب ــوالت آن قابل اس ــته و محص Euro7 را داش
انــواع خودروهــاى گازســوز، بنزینــى و موتورســیکلت 
اســت. خــط تولیــد مکانیــزه کاتالیســت رایزکــو بــا 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــى ب ــون یوروی ــرمایه گذارى 4 میلی س
ــش ــوالت دان ــعه محص ــى و توس ــت و طراح ــیده اس رس
ــش  ــتاى افزای ــو در راس ــاورى نان ــاى فن ــر مبن ــان ب  بنی
کیفیــت و کاهــش ارزبــرى از مهم تریــن اهــداف راه

 اندازى آن است.

ــا  ــو ب ــدي رایزک ــوار آب بن ــت و ن ــگ کاتالیس ــزه کوتین ــد مکانی ــوط تولی خط
حضــور معــاون اول رئیس جمهــور، اســتاندار تهــران، معاونــان وزارت صمــت، 
ــایپا و  ــازى س ــروه خودروس ــودرو، گ ــى ایران خ ــروه  صنعت ــل گ ــران عام مدی
گــروه بهمــن، جمعــه چهــارم شــهریورماه 1401 مصــادف بــا هفتــه 

دولت در مجتمع صنعتى رایزکو افتتاح شد.
ــاح  ــرو افتت ــم و پی ــن مراس ــور در ای ــاون اول رئیس جمه ــر، مع ــد مخب محم
طرح هــاى اقتصــادى و عمرانــى در هفتــه دولــت، بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع 
ــه  کــه ســرمایه گذارى و اشــتغال خــط قرمــز دولــت اســت، گفــت: توجــه ب
ســرمایه گذارى و اشــتغال زایى جــزو امــورى اســت کــه تمــام ارکان دولــت 
و رئیس جمهــور به صــورت مرتــب آن را پیگیــرى مى کننــد. بــر همیــن 
ــاى  ــزرگ روش ه ــام مشــاغل خــرد، کوچــک، متوســط و ب ــراى تم اســاس ب

تأمین مالى در نظر گرفته شده است.
وى توجــه بــه شــرکت هاى دانش بنیــان را از اولویت هــا، ضرورت هــا و 
ــان  ــرد: جوان ــح ک ــوان و تصری ــتغال زایى عن ــراى اش ــور ب ــاى کش مزیت ه
نخبــه و تحصیل کــرده از ســرمایه هاى کشــور و زمینه ســاز توجــه بــه 

اقتصاد دانش بنیان هستند.

ــراً  ــوالت، اخی ــش محص ــطح دان ــول و س ــی محص کیف
توانســتیم گواهینامــه نانومقیــاس را دریافــت کنیــم کــه 
ــطح  ــن س ــتفاده از باالتری ــع اس ــه در واق ــن گواهینام ای

تکنولوژي نانو در تولید محصوالت کاتالیست است.
ــی  ــش فن ــا دان ــه ب ــک قطع ــه داد: کاتالیســت ی وى ادام
ــه ــش را ب ــن دان ــت ای ــو توانس ــت و رایزک ــیار باالس بس
ــان آن را  ــت دانش بنی ــی بومی ســازي و آدی  صــورت داخل

به خوبى پاس کند.

ــوص  ــعه در خص ــق و توس ــادرات و تحقی ــاى ص واحده
ــه ــد نمون ــد. در خصــوص تولی ــن موضــوع کار مى کنن ای

ــا  ــت. ام ــده اس ــام ش ــى انج ــی فعالیت های ــاي صادرات  ه
ــراي هــر  ازآنجاکــه کاتالیســت یــک قطعــه اختصاصــی ب
ــه  ــت ک ــى نیس ــول عموم ــک محص ــت و ی ــودرو اس خ
ــم،  ــادر کنی ــی ص ــا عموم ــام و ی ــورت خ ــم به ص بتوانی
قاعدتــاً بــراي هــر خــودرو و بــراي هــر مشــخصه موتــوري 

باید طراحى خاص آن انجام شود.
پاکدامــن دربــاره قــدرت رقابــت ایــن محصــول بــا 
محصــوالت خارجــى اظهــار کــرد: بــدون شــک ایــن تــوان 
وجــود دارد. مــا نه تنهــا هیچ گونــه کســري ازلحــاظ 
ــورهاى  ــوارد از کش ــى م ــه در برخ ــم، بلک ــی نداری کیف
ــا  ــر ب ــال حاض ــبختانه در ح ــتیم. خوش ــو هس ــر جل دیگ
توجــه بــه ســرمایه گذاري بــزرگ و ســنگینی هــم کــه در 
ــدي  ــر صم ــاي دکت ــاب آق ــت جن ــا حمای ــه ب ــن زمین ای
ــی ــم و م ــى داری ــد باالی ــت فراین ــه، قابلی ــورت گرفت ص

بــا پایین تریــن ریســک کیفــی بــه تولیــد   توانیــم 
محصوالتمان ادامه دهیم.

تولید کاتالیست هم تراز با شرکت هاى اروپایى
ســعید رازفــر، قائم مقــام معــاون تحقیــق و توســعه 
ــا  ــه ب ــم، در رابط ــن مراس ــز در ای ــو نی ــگ رایزک هلدین
ــطح  ــاظ س ــت ازلح ــول گف ــن محص ــى ای ــطح کیف س

ریسک پایین؛ کیفیت باال
در حاشــیه ایــن مراســم مهــدى پاکدامــن، معــاون تحقیــق و 
ــول  ــه محص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــو ب ــگ رایزک ــعه هلدین توس
کاتالیســت چنــد ســالی اســت بــه محصــوالت گــروه رایزکــو 
اضافــه شــده اســت گفــت: ایــن قطعــه به عنــوان یــک قطعــه 
ــاي خــودرو محســوب می شــود  ــم در کاهــش آالیندگی ه مه
ــه و  ــور را گرفت ــراق موت ــاي خــام ناشــی از احت ــه آالینده ه ک
ــواي  ــم ه ــا بتوانی ــد ت ــل مى کن ــر تبدی ــاى بى خط ــه گازه ب

پاك و مناسبی براي تنفس داشته باشیم.
ــط  ــم، خ ــاح کردی ــروز افتت ــه ام ــی ک ــرد: خط ــار ک وى اظه
کوتینــگ اســت کــه بــر مبنــاي باالتریــن تکنولوژي هــاي روز 
دنیــا و بــر مبنــاي آخریــن ســطوح اســتانداردي دنیــا تأمیــن
ــه و بحــث بومــی ــوژي اش صــورت گرفت ــال تکنول  شــده، انتق

 سازي اش در حال انجام است.
پاکدامــن بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه ایــن خــط قابلیــت 
تولیــد کاتالیســت تــا ســطح اســتاندارد یــورو 7 را دارد 
گفــت: ظرفیــت مــا بــا افتتــاح ایــن خــط تولیــد بــه پنــج هــزار 
قطعــه در روز می رســد کــه بــا ایــن افزایــش ظرفیــت       

می توانیم به طور کامل نیاز کشور را پوشش دهیم.
وى همچنیــن دربــاره برنامــه صادراتــى ایــن خــط 
تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــى همــکاران مــا در 

رازفــر افــزود: بــه جــرأت می تــوان گفــت در حــال 
حاضــر ســطح دانشــی مــا در کاتالیســت بــا تمــام 
ــى  ــد و به راحت ــري می کن ــا براب ــراز اول دنی کشــورهاي ت
می توانیــم قطعاتــی تولیــد کنیــم کــه قابلیــت صــادرات 
ــن  ــی را دارد. همچنی ــاي خارج ــتفاده در خودروه و اس
روي قطعــات خودروهــاي خارجــی مشــغول بــه کار 
هســتیم تــا بتوانیــم بــراي خودروهایــی کــه وارد کشــور 
ــود،  ــت آن وارد نمی ش ــل کاتالیس ــر دلی ــه ه ــده و ب ش

تولید داشته باشیم.
وى ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه بــا افتتــاح ایــن 
ــر اشــتغال زایى  ــراى 200 نف خــط به صــورت مســتقیم ب
شــده اســت گفــت: برنامه ریــزى بــراى تولیــد کاتالیســت 
ــی  ــاى دیزل ــا و خودروه ــی، کامیون ه ــاي دیزل خودروه
ســنگین نیــز انجــام شــده اســت و امیدواریــم در هفتــه
ــه  ــه خودروســازان ارائ ــا را ب ــم نمونه ه ــى بتوانی ــاى آت  ه

دهیم.

افتتاح خط تولید کوتینگ یک پروژه عظیم بود
ــى  ــر اجرای ــى، مدی ــا نورعل ــن علیرض ــه همچنی در ادام
ســایت کاتالیســت هلدینــگ رایزکــو بــا اشــاره به مراســم 
ــا  ــان ب ــت: هم زم ــگ کاتالیســت گف ــاح خــط کوتین افتت
هفتــه دولــت خــط مکانیــزه کوتینــگ کاتالیســت گــروه 
ــذارى و  ــفارش گ ــی و س ــه طراح ــد از مرحل ــو بع رایزک
انتقــال  خطــوط،  پکیج هــاي  تحویــل  هــم  بعــد 
12 تــا 13 کانتینــر اجــزاي خــط بــه طبقــه باالى ســایت 
ــروژه اى  ــتیکی پ ــاظ لجس ــود ازلح ــه خ ــت (ک کاتالیس
بــزرگ به حســاب می آیــد) و الزامــات خــاص خــودش را 
ــود،  ــدي ب ــروژه جدی ــو پ ــروه رایزک ــى در گ دارد و به نوع

افتتاح شد.
ــگ  ــط کوتین ــدازي خ ــب و راه ان ــس از نص ــت: پ وى گف
کاتالیست از نهم اسفندماه 1400 آغاز به کار کرد و شکر خدا 
ــاي  ــاب آق ــور و جن ــاون اول رئیس جمه ــور مع ــا حض ب

دکتر صمدي شاهد افتتاح آن بودیم.

آغاز به کار خط تولید نوارهاى آب بندى
ــاح خــط  ــا افتت ــان ب ــاره شــد، هم زم ــه اش ــور ک همان ط
تولیــد کوتینــگ کاتالیســت خــط تولیــد نوارهــاى        
آب بنــدى نیــز در مجتمــع صنعتــى رایزکــو آغــاز بــه کار 

کرد.
در همیــن ارتبــاط ســعید ناصریــان مدیــر اجرایــى ســایت 
نــوار آب بنــدى، بــا اشــاره بــه اینکــه نوارهــاى آب بنــدى 
در خــودرو ســه نــوع هســتند، شــامل نوارهــاي آب بنــدى 
گفــت:  داینامیــک،  و  اســتاتیک  ســمى  اســتاتیک، 
نوارهــاى اســتاتیک یــا ســمى اســتاتیک قطعاتى هســتند 
ــک  ــات داینامی ــا قطع ــتند، ام ــش نیس ــت تن ــه تح ک
ازجملــه نوارهــاى دور درب خــودرو، قطعاتــی هســتند در 

زمان باز و بسته شدن تحت تنش قرار می گیرد.
ــاى  ــد نواره ــط تولی ــاح خ ــاهد افتت ــر ش ــال حاض در ح
ــو هســتیم و هــم ــى رایزک داینامیــک در مجتمــع صنعت
بــراي  صندوق عقــب  دور  نوارهــاي  تولیــد   اکنــون 

خودروي تیبا آغاز شده است.
ناصریــان ادامــه داد: گــروه رایزکــو ســرمایه گذاري کامــل 
کــرده تــا خــط را به طــور کامــل داشــته باشــد، مى تــوان 
گفــت تجهیــزات الزم بــراى تولیــد مــواد اولیــه تــا قطعــه 
ــب  ــه زودى نص ــت و ب ــده و در راه اس ــی خریدارى ش نهای

خواهد شد.
ــران  ــط در ای ــن خ ــر ای ــه پیش ت ــه اینک ــاره ب ــا اش وى ب
ــده،  ــل نش ــى حاص ــت مطلوب ــا کیفی ــته ام ــود داش وج
گفــت: بــا توجــه بــه ســابقه اى کــه هلدینــگ رایزکــو در 
حــوزه تولیــد نــوار آب بنــدى داشــته اســت پیشــنهاد شــد 
تــا ایــن خــط را مســتقر کنــد و در ایــن حــوزه نیــز تولیــد 

داشته باشد.

بــه گفتــه ناصریــان، در حــال حاضــر ایــن خــط مســتقیماً 
حدود 50 نفر و به صورت غیرمستقیم در حدود 500 نفر اشتغال

 زایى داشته است.
ــروه  ــد کوتینــگ کاتالیســت گ ــى اســت خــط تولی گفتن
رایزکــو در ســومین روز از هفتــه دولــت افتتــاح شــد تــا 
ــاز کشــور در صنعــت خــودرو، بومى ســازى  بخشــى از نی
ــتاندارد  ــطح اس ــا س ــد ت ــت تولی ــط قابلی ــن خ ــود. ای ش
ــراى  ــتفاده ب ــوالت آن قابل اس ــته و محص Euro7 را داش
انــواع خودروهــاى گازســوز، بنزینــى و موتورســیکلت 
اســت. خــط تولیــد مکانیــزه کاتالیســت رایزکــو بــا 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــى ب ــون یوروی ــرمایه گذارى 4 میلی س
ــش ــوالت دان ــعه محص ــى و توس ــت و طراح ــیده اس رس
ــش  ــتاى افزای ــو در راس ــاورى نان ــاى فن ــر مبن ــان ب  بنی
کیفیــت و کاهــش ارزبــرى از مهم تریــن اهــداف راه

 اندازى آن است.

ــراً  ــوالت، اخی ــش محص ــطح دان ــول و س ــی محص کیف
توانســتیم گواهینامــه نانومقیــاس را دریافــت کنیــم کــه 
ــطح  ــن س ــتفاده از باالتری ــع اس ــه در واق ــن گواهینام ای

تکنولوژي نانو در تولید محصوالت کاتالیست است.
ــی  ــش فن ــا دان ــه ب ــک قطع ــه داد: کاتالیســت ی وى ادام
ــه ــش را ب ــن دان ــت ای ــو توانس ــت و رایزک ــیار باالس بس
ــان آن را  ــت دانش بنی ــی بومی ســازي و آدی  صــورت داخل

به خوبى پاس کند.

ــوص  ــعه در خص ــق و توس ــادرات و تحقی ــاى ص واحده
ــه ــد نمون ــد. در خصــوص تولی ــن موضــوع کار مى کنن ای

ــا  ــت. ام ــده اس ــام ش ــى انج ــی فعالیت های ــاي صادرات  ه
ــراي هــر  ازآنجاکــه کاتالیســت یــک قطعــه اختصاصــی ب
ــه  ــت ک ــى نیس ــول عموم ــک محص ــت و ی ــودرو اس خ
ــم،  ــادر کنی ــی ص ــا عموم ــام و ی ــورت خ ــم به ص بتوانی
قاعدتــاً بــراي هــر خــودرو و بــراي هــر مشــخصه موتــوري 

باید طراحى خاص آن انجام شود.
پاکدامــن دربــاره قــدرت رقابــت ایــن محصــول بــا 
محصــوالت خارجــى اظهــار کــرد: بــدون شــک ایــن تــوان 
وجــود دارد. مــا نه تنهــا هیچ گونــه کســري ازلحــاظ 
ــورهاى  ــوارد از کش ــى م ــه در برخ ــم، بلک ــی نداری کیف
ــا  ــر ب ــال حاض ــبختانه در ح ــتیم. خوش ــو هس ــر جل دیگ
توجــه بــه ســرمایه گذاري بــزرگ و ســنگینی هــم کــه در 
ــدي  ــر صم ــاي دکت ــاب آق ــت جن ــا حمای ــه ب ــن زمین ای
ــی ــم و م ــى داری ــد باالی ــت فراین ــه، قابلی ــورت گرفت ص

بــا پایین تریــن ریســک کیفــی بــه تولیــد   توانیــم 
محصوالتمان ادامه دهیم.

تولید کاتالیست هم تراز با شرکت هاى اروپایى
ســعید رازفــر، قائم مقــام معــاون تحقیــق و توســعه 
ــا  ــه ب ــم، در رابط ــن مراس ــز در ای ــو نی ــگ رایزک هلدین
ــطح  ــاظ س ــت ازلح ــول گف ــن محص ــى ای ــطح کیف س

ریسک پایین؛ کیفیت باال
در حاشــیه ایــن مراســم مهــدى پاکدامــن، معــاون تحقیــق و 
ــول  ــه محص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــو ب ــگ رایزک ــعه هلدین توس
کاتالیســت چنــد ســالی اســت بــه محصــوالت گــروه رایزکــو 
اضافــه شــده اســت گفــت: ایــن قطعــه به عنــوان یــک قطعــه 
ــاي خــودرو محســوب می شــود  ــم در کاهــش آالیندگی ه مه
ــه و  ــور را گرفت ــراق موت ــاي خــام ناشــی از احت ــه آالینده ه ک
ــواي  ــم ه ــا بتوانی ــد ت ــل مى کن ــر تبدی ــاى بى خط ــه گازه ب

پاك و مناسبی براي تنفس داشته باشیم.
ــط  ــم، خ ــاح کردی ــروز افتت ــه ام ــی ک ــرد: خط ــار ک وى اظه
کوتینــگ اســت کــه بــر مبنــاي باالتریــن تکنولوژي هــاي روز 
دنیــا و بــر مبنــاي آخریــن ســطوح اســتانداردي دنیــا تأمیــن
ــه و بحــث بومــی ــوژي اش صــورت گرفت ــال تکنول  شــده، انتق

 سازي اش در حال انجام است.
پاکدامــن بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه ایــن خــط قابلیــت 
تولیــد کاتالیســت تــا ســطح اســتاندارد یــورو 7 را دارد 
گفــت: ظرفیــت مــا بــا افتتــاح ایــن خــط تولیــد بــه پنــج هــزار 
قطعــه در روز می رســد کــه بــا ایــن افزایــش ظرفیــت       

می توانیم به طور کامل نیاز کشور را پوشش دهیم.
وى همچنیــن دربــاره برنامــه صادراتــى ایــن خــط 
تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــى همــکاران مــا در 

رازفــر افــزود: بــه جــرأت می تــوان گفــت در حــال 
حاضــر ســطح دانشــی مــا در کاتالیســت بــا تمــام 
ــى  ــد و به راحت ــري می کن ــا براب ــراز اول دنی کشــورهاي ت
می توانیــم قطعاتــی تولیــد کنیــم کــه قابلیــت صــادرات 
ــن  ــی را دارد. همچنی ــاي خارج ــتفاده در خودروه و اس
روي قطعــات خودروهــاي خارجــی مشــغول بــه کار 
هســتیم تــا بتوانیــم بــراي خودروهایــی کــه وارد کشــور 
ــود،  ــت آن وارد نمی ش ــل کاتالیس ــر دلی ــه ه ــده و ب ش

تولید داشته باشیم.
وى ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه بــا افتتــاح ایــن 
ــر اشــتغال زایى  ــراى 200 نف خــط به صــورت مســتقیم ب
شــده اســت گفــت: برنامه ریــزى بــراى تولیــد کاتالیســت 
ــی  ــاى دیزل ــا و خودروه ــی، کامیون ه ــاي دیزل خودروه
ســنگین نیــز انجــام شــده اســت و امیدواریــم در هفتــه
ــه  ــه خودروســازان ارائ ــا را ب ــم نمونه ه ــى بتوانی ــاى آت  ه

دهیم.

افتتاح خط تولید کوتینگ یک پروژه عظیم بود
ــى  ــر اجرای ــى، مدی ــا نورعل ــن علیرض ــه همچنی در ادام
ســایت کاتالیســت هلدینــگ رایزکــو بــا اشــاره به مراســم 
ــا  ــان ب ــت: هم زم ــگ کاتالیســت گف ــاح خــط کوتین افتت
هفتــه دولــت خــط مکانیــزه کوتینــگ کاتالیســت گــروه 
ــذارى و  ــفارش گ ــی و س ــه طراح ــد از مرحل ــو بع رایزک
انتقــال  خطــوط،  پکیج هــاي  تحویــل  هــم  بعــد 
12 تــا 13 کانتینــر اجــزاي خــط بــه طبقــه باالى ســایت 
ــروژه اى  ــتیکی پ ــاظ لجس ــود ازلح ــه خ ــت (ک کاتالیس
بــزرگ به حســاب می آیــد) و الزامــات خــاص خــودش را 
ــود،  ــدي ب ــروژه جدی ــو پ ــروه رایزک ــى در گ دارد و به نوع

افتتاح شد.
ــگ  ــط کوتین ــدازي خ ــب و راه ان ــس از نص ــت: پ وى گف
کاتالیست از نهم اسفندماه 1400 آغاز به کار کرد و شکر خدا 
ــاي  ــاب آق ــور و جن ــاون اول رئیس جمه ــور مع ــا حض ب

دکتر صمدي شاهد افتتاح آن بودیم.
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گزارش خبـــرى از
آیین یک افتتـــاح

آغاز به کار خط تولید نوارهاى آب بندى
ــاح خــط  ــا افتت ــان ب ــاره شــد، هم زم ــه اش ــور ک همان ط
تولیــد کوتینــگ کاتالیســت خــط تولیــد نوارهــاى        
آب بنــدى نیــز در مجتمــع صنعتــى رایزکــو آغــاز بــه کار 

کرد.
در همیــن ارتبــاط ســعید ناصریــان مدیــر اجرایــى ســایت 
نــوار آب بنــدى، بــا اشــاره بــه اینکــه نوارهــاى آب بنــدى 
در خــودرو ســه نــوع هســتند، شــامل نوارهــاي آب بنــدى 
گفــت:  داینامیــک،  و  اســتاتیک  ســمى  اســتاتیک، 
نوارهــاى اســتاتیک یــا ســمى اســتاتیک قطعاتى هســتند 
ــک  ــات داینامی ــا قطع ــتند، ام ــش نیس ــت تن ــه تح ک
ازجملــه نوارهــاى دور درب خــودرو، قطعاتــی هســتند در 

زمان باز و بسته شدن تحت تنش قرار می گیرد.
ــاى  ــد نواره ــط تولی ــاح خ ــاهد افتت ــر ش ــال حاض در ح
ــو هســتیم و هــم ــى رایزک داینامیــک در مجتمــع صنعت
بــراي  صندوق عقــب  دور  نوارهــاي  تولیــد   اکنــون 

خودروي تیبا آغاز شده است.
ناصریــان ادامــه داد: گــروه رایزکــو ســرمایه گذاري کامــل 
کــرده تــا خــط را به طــور کامــل داشــته باشــد، مى تــوان 
گفــت تجهیــزات الزم بــراى تولیــد مــواد اولیــه تــا قطعــه 
ــب  ــه زودى نص ــت و ب ــده و در راه اس ــی خریدارى ش نهای

خواهد شد.
ــران  ــط در ای ــن خ ــر ای ــه پیش ت ــه اینک ــاره ب ــا اش وى ب
ــده،  ــل نش ــى حاص ــت مطلوب ــا کیفی ــته ام ــود داش وج
گفــت: بــا توجــه بــه ســابقه اى کــه هلدینــگ رایزکــو در 
حــوزه تولیــد نــوار آب بنــدى داشــته اســت پیشــنهاد شــد 
تــا ایــن خــط را مســتقر کنــد و در ایــن حــوزه نیــز تولیــد 

داشته باشد.

بــه گفتــه ناصریــان، در حــال حاضــر ایــن خــط مســتقیماً 
حدود 50 نفر و به صورت غیرمستقیم در حدود 500 نفر اشتغال

 زایى داشته است.
ــروه  ــد کوتینــگ کاتالیســت گ ــى اســت خــط تولی گفتن
رایزکــو در ســومین روز از هفتــه دولــت افتتــاح شــد تــا 
ــاز کشــور در صنعــت خــودرو، بومى ســازى  بخشــى از نی
ــتاندارد  ــطح اس ــا س ــد ت ــت تولی ــط قابلی ــن خ ــود. ای ش
ــراى  ــتفاده ب ــوالت آن قابل اس ــته و محص Euro7 را داش
انــواع خودروهــاى گازســوز، بنزینــى و موتورســیکلت 
اســت. خــط تولیــد مکانیــزه کاتالیســت رایزکــو بــا 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــى ب ــون یوروی ــرمایه گذارى 4 میلی س
ــش ــوالت دان ــعه محص ــى و توس ــت و طراح ــیده اس رس
ــش  ــتاى افزای ــو در راس ــاورى نان ــاى فن ــر مبن ــان ب  بنی
کیفیــت و کاهــش ارزبــرى از مهم تریــن اهــداف راه

 اندازى آن است.

ــا  ــو ب ــدي رایزک ــوار آب بن ــت و ن ــگ کاتالیس ــزه کوتین ــد مکانی ــوط تولی خط
حضــور معــاون اول رئیس جمهــور، اســتاندار تهــران، معاونــان وزارت صمــت، 
ــایپا و  ــازى س ــروه خودروس ــودرو، گ ــى ایران خ ــروه  صنعت ــل گ ــران عام مدی
گــروه بهمــن، جمعــه چهــارم شــهریورماه 1401 مصــادف بــا هفتــه 

دولت در مجتمع صنعتى رایزکو افتتاح شد.
ــاح  ــرو افتت ــم و پی ــن مراس ــور در ای ــاون اول رئیس جمه ــر، مع ــد مخب محم
طرح هــاى اقتصــادى و عمرانــى در هفتــه دولــت، بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع 
ــه  کــه ســرمایه گذارى و اشــتغال خــط قرمــز دولــت اســت، گفــت: توجــه ب
ســرمایه گذارى و اشــتغال زایى جــزو امــورى اســت کــه تمــام ارکان دولــت 
و رئیس جمهــور به صــورت مرتــب آن را پیگیــرى مى کننــد. بــر همیــن 
ــاى  ــزرگ روش ه ــام مشــاغل خــرد، کوچــک، متوســط و ب ــراى تم اســاس ب

تأمین مالى در نظر گرفته شده است.
وى توجــه بــه شــرکت هاى دانش بنیــان را از اولویت هــا، ضرورت هــا و 
ــان  ــرد: جوان ــح ک ــوان و تصری ــتغال زایى عن ــراى اش ــور ب ــاى کش مزیت ه
نخبــه و تحصیل کــرده از ســرمایه هاى کشــور و زمینه ســاز توجــه بــه 

اقتصاد دانش بنیان هستند.

ــراً  ــوالت، اخی ــش محص ــطح دان ــول و س ــی محص کیف
توانســتیم گواهینامــه نانومقیــاس را دریافــت کنیــم کــه 
ــطح  ــن س ــتفاده از باالتری ــع اس ــه در واق ــن گواهینام ای

تکنولوژي نانو در تولید محصوالت کاتالیست است.
ــی  ــش فن ــا دان ــه ب ــک قطع ــه داد: کاتالیســت ی وى ادام
ــه ــش را ب ــن دان ــت ای ــو توانس ــت و رایزک ــیار باالس بس
ــان آن را  ــت دانش بنی ــی بومی ســازي و آدی  صــورت داخل

به خوبى پاس کند.

ــوص  ــعه در خص ــق و توس ــادرات و تحقی ــاى ص واحده
ــه ــد نمون ــد. در خصــوص تولی ــن موضــوع کار مى کنن ای
ــا  ــت. ام ــده اس ــام ش ــى انج ــی فعالیت های ــاي صادرات  ه
ــراي هــر  ازآنجاکــه کاتالیســت یــک قطعــه اختصاصــی ب
ــه  ــت ک ــى نیس ــول عموم ــک محص ــت و ی ــودرو اس خ
ــم،  ــادر کنی ــی ص ــا عموم ــام و ی ــورت خ ــم به ص بتوانی
قاعدتــاً بــراي هــر خــودرو و بــراي هــر مشــخصه موتــوري 

باید طراحى خاص آن انجام شود.
پاکدامــن دربــاره قــدرت رقابــت ایــن محصــول بــا 
محصــوالت خارجــى اظهــار کــرد: بــدون شــک ایــن تــوان 
وجــود دارد. مــا نه تنهــا هیچ گونــه کســري ازلحــاظ 
ــورهاى  ــوارد از کش ــى م ــه در برخ ــم، بلک ــی نداری کیف
ــا  ــر ب ــال حاض ــبختانه در ح ــتیم. خوش ــو هس ــر جل دیگ
توجــه بــه ســرمایه گذاري بــزرگ و ســنگینی هــم کــه در 
ــدي  ــر صم ــاي دکت ــاب آق ــت جن ــا حمای ــه ب ــن زمین ای
ــی ــم و م ــى داری ــد باالی ــت فراین ــه، قابلی ــورت گرفت ص
بــا پایین تریــن ریســک کیفــی بــه تولیــد   توانیــم 

محصوالتمان ادامه دهیم.

تولید کاتالیست هم تراز با شرکت هاى اروپایى
ســعید رازفــر، قائم مقــام معــاون تحقیــق و توســعه 
ــا  ــه ب ــم، در رابط ــن مراس ــز در ای ــو نی ــگ رایزک هلدین
ــطح  ــاظ س ــت ازلح ــول گف ــن محص ــى ای ــطح کیف س

ریسک پایین؛ کیفیت باال
در حاشــیه ایــن مراســم مهــدى پاکدامــن، معــاون تحقیــق و 
ــول  ــه محص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــو ب ــگ رایزک ــعه هلدین توس
کاتالیســت چنــد ســالی اســت بــه محصــوالت گــروه رایزکــو 
اضافــه شــده اســت گفــت: ایــن قطعــه به عنــوان یــک قطعــه 
ــاي خــودرو محســوب می شــود  ــم در کاهــش آالیندگی ه مه
ــه و  ــور را گرفت ــراق موت ــاي خــام ناشــی از احت ــه آالینده ه ک
ــواي  ــم ه ــا بتوانی ــد ت ــل مى کن ــر تبدی ــاى بى خط ــه گازه ب

پاك و مناسبی براي تنفس داشته باشیم.
ــط  ــم، خ ــاح کردی ــروز افتت ــه ام ــی ک ــرد: خط ــار ک وى اظه
کوتینــگ اســت کــه بــر مبنــاي باالتریــن تکنولوژي هــاي روز 
دنیــا و بــر مبنــاي آخریــن ســطوح اســتانداردي دنیــا تأمیــن
ــه و بحــث بومــی ــوژي اش صــورت گرفت ــال تکنول  شــده، انتق

 سازي اش در حال انجام است.
پاکدامــن بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه ایــن خــط قابلیــت 
تولیــد کاتالیســت تــا ســطح اســتاندارد یــورو 7 را دارد 
گفــت: ظرفیــت مــا بــا افتتــاح ایــن خــط تولیــد بــه پنــج هــزار 
قطعــه در روز می رســد کــه بــا ایــن افزایــش ظرفیــت       

می توانیم به طور کامل نیاز کشور را پوشش دهیم.
وى همچنیــن دربــاره برنامــه صادراتــى ایــن خــط 
تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــى همــکاران مــا در 

رازفــر افــزود: بــه جــرأت می تــوان گفــت در حــال 
حاضــر ســطح دانشــی مــا در کاتالیســت بــا تمــام 
ــى  ــد و به راحت ــري می کن ــا براب ــراز اول دنی کشــورهاي ت
می توانیــم قطعاتــی تولیــد کنیــم کــه قابلیــت صــادرات 
ــن  ــی را دارد. همچنی ــاي خارج ــتفاده در خودروه و اس
روي قطعــات خودروهــاي خارجــی مشــغول بــه کار 
هســتیم تــا بتوانیــم بــراي خودروهایــی کــه وارد کشــور 
ــود،  ــت آن وارد نمی ش ــل کاتالیس ــر دلی ــه ه ــده و ب ش

تولید داشته باشیم.
وى ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه بــا افتتــاح ایــن 
ــر اشــتغال زایى  ــراى 200 نف خــط به صــورت مســتقیم ب
شــده اســت گفــت: برنامه ریــزى بــراى تولیــد کاتالیســت 
ــی  ــاى دیزل ــا و خودروه ــی، کامیون ه ــاي دیزل خودروه
ســنگین نیــز انجــام شــده اســت و امیدواریــم در هفتــه
ــه  ــه خودروســازان ارائ ــا را ب ــم نمونه ه ــى بتوانی ــاى آت  ه

دهیم.

افتتاح خط تولید کوتینگ یک پروژه عظیم بود
ــى  ــر اجرای ــى، مدی ــا نورعل ــن علیرض ــه همچنی در ادام
ســایت کاتالیســت هلدینــگ رایزکــو بــا اشــاره به مراســم 
ــا  ــان ب ــت: هم زم ــگ کاتالیســت گف ــاح خــط کوتین افتت
هفتــه دولــت خــط مکانیــزه کوتینــگ کاتالیســت گــروه 
ــذارى و  ــفارش گ ــی و س ــه طراح ــد از مرحل ــو بع رایزک
انتقــال  خطــوط،  پکیج هــاي  تحویــل  هــم  بعــد 
12 تــا 13 کانتینــر اجــزاي خــط بــه طبقــه باالى ســایت 
ــروژه اى  ــتیکی پ ــاظ لجس ــود ازلح ــه خ ــت (ک کاتالیس
بــزرگ به حســاب می آیــد) و الزامــات خــاص خــودش را 
ــود،  ــدي ب ــروژه جدی ــو پ ــروه رایزک ــى در گ دارد و به نوع

افتتاح شد.
ــگ  ــط کوتین ــدازي خ ــب و راه ان ــس از نص ــت: پ وى گف
کاتالیست از نهم اسفندماه 1400 آغاز به کار کرد و شکر خدا 
ــاي  ــاب آق ــور و جن ــاون اول رئیس جمه ــور مع ــا حض ب

دکتر صمدي شاهد افتتاح آن بودیم.

آغاز به کار خط تولید نوارهاى آب بندى
ــاح خــط  ــا افتت ــان ب ــاره شــد، هم زم ــه اش ــور ک همان ط
تولیــد کوتینــگ کاتالیســت خــط تولیــد نوارهــاى        
آب بنــدى نیــز در مجتمــع صنعتــى رایزکــو آغــاز بــه کار 

کرد.
در همیــن ارتبــاط ســعید ناصریــان مدیــر اجرایــى ســایت 
نــوار آب بنــدى، بــا اشــاره بــه اینکــه نوارهــاى آب بنــدى 
در خــودرو ســه نــوع هســتند، شــامل نوارهــاي آب بنــدى 
گفــت:  داینامیــک،  و  اســتاتیک  ســمى  اســتاتیک، 
نوارهــاى اســتاتیک یــا ســمى اســتاتیک قطعاتى هســتند 
ــک  ــات داینامی ــا قطع ــتند، ام ــش نیس ــت تن ــه تح ک
ازجملــه نوارهــاى دور درب خــودرو، قطعاتــی هســتند در 

زمان باز و بسته شدن تحت تنش قرار می گیرد.
ــاى  ــد نواره ــط تولی ــاح خ ــاهد افتت ــر ش ــال حاض در ح
ــو هســتیم و هــم ــى رایزک داینامیــک در مجتمــع صنعت
بــراي  صندوق عقــب  دور  نوارهــاي  تولیــد   اکنــون 

خودروي تیبا آغاز شده است.
ناصریــان ادامــه داد: گــروه رایزکــو ســرمایه گذاري کامــل 
کــرده تــا خــط را به طــور کامــل داشــته باشــد، مى تــوان 
گفــت تجهیــزات الزم بــراى تولیــد مــواد اولیــه تــا قطعــه 
ــب  ــه زودى نص ــت و ب ــده و در راه اس ــی خریدارى ش نهای

خواهد شد.
ــران  ــط در ای ــن خ ــر ای ــه پیش ت ــه اینک ــاره ب ــا اش وى ب
ــده،  ــل نش ــى حاص ــت مطلوب ــا کیفی ــته ام ــود داش وج
گفــت: بــا توجــه بــه ســابقه اى کــه هلدینــگ رایزکــو در 
حــوزه تولیــد نــوار آب بنــدى داشــته اســت پیشــنهاد شــد 
تــا ایــن خــط را مســتقر کنــد و در ایــن حــوزه نیــز تولیــد 

داشته باشد.

بــه گفتــه ناصریــان، در حــال حاضــر ایــن خــط مســتقیماً 
حدود 50 نفر و به صورت غیرمستقیم در حدود 500 نفر اشتغال

 زایى داشته است.
ــروه  ــد کوتینــگ کاتالیســت گ ــى اســت خــط تولی گفتن
رایزکــو در ســومین روز از هفتــه دولــت افتتــاح شــد تــا 
ــاز کشــور در صنعــت خــودرو، بومى ســازى  بخشــى از نی
ــتاندارد  ــطح اس ــا س ــد ت ــت تولی ــط قابلی ــن خ ــود. ای ش
ــراى  ــتفاده ب ــوالت آن قابل اس ــته و محص Euro7 را داش
انــواع خودروهــاى گازســوز، بنزینــى و موتورســیکلت 
اســت. خــط تولیــد مکانیــزه کاتالیســت رایزکــو بــا 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــى ب ــون یوروی ــرمایه گذارى 4 میلی س
ــش ــوالت دان ــعه محص ــى و توس ــت و طراح ــیده اس رس
ــش  ــتاى افزای ــو در راس ــاورى نان ــاى فن ــر مبن ــان ب  بنی
کیفیــت و کاهــش ارزبــرى از مهم تریــن اهــداف راه

 اندازى آن است.

ــراً  ــوالت، اخی ــش محص ــطح دان ــول و س ــی محص کیف
توانســتیم گواهینامــه نانومقیــاس را دریافــت کنیــم کــه 
ــطح  ــن س ــتفاده از باالتری ــع اس ــه در واق ــن گواهینام ای

تکنولوژي نانو در تولید محصوالت کاتالیست است.
ــی  ــش فن ــا دان ــه ب ــک قطع ــه داد: کاتالیســت ی وى ادام
ــه ــش را ب ــن دان ــت ای ــو توانس ــت و رایزک ــیار باالس بس
ــان آن را  ــت دانش بنی ــی بومی ســازي و آدی  صــورت داخل

به خوبى پاس کند.

ــوص  ــعه در خص ــق و توس ــادرات و تحقی ــاى ص واحده
ــه ــد نمون ــد. در خصــوص تولی ــن موضــوع کار مى کنن ای
ــا  ــت. ام ــده اس ــام ش ــى انج ــی فعالیت های ــاي صادرات  ه
ــراي هــر  ازآنجاکــه کاتالیســت یــک قطعــه اختصاصــی ب
ــه  ــت ک ــى نیس ــول عموم ــک محص ــت و ی ــودرو اس خ
ــم،  ــادر کنی ــی ص ــا عموم ــام و ی ــورت خ ــم به ص بتوانی
قاعدتــاً بــراي هــر خــودرو و بــراي هــر مشــخصه موتــوري 

باید طراحى خاص آن انجام شود.
پاکدامــن دربــاره قــدرت رقابــت ایــن محصــول بــا 
محصــوالت خارجــى اظهــار کــرد: بــدون شــک ایــن تــوان 
وجــود دارد. مــا نه تنهــا هیچ گونــه کســري ازلحــاظ 
ــورهاى  ــوارد از کش ــى م ــه در برخ ــم، بلک ــی نداری کیف
ــا  ــر ب ــال حاض ــبختانه در ح ــتیم. خوش ــو هس ــر جل دیگ
توجــه بــه ســرمایه گذاري بــزرگ و ســنگینی هــم کــه در 
ــدي  ــر صم ــاي دکت ــاب آق ــت جن ــا حمای ــه ب ــن زمین ای
ــی ــم و م ــى داری ــد باالی ــت فراین ــه، قابلی ــورت گرفت ص
بــا پایین تریــن ریســک کیفــی بــه تولیــد   توانیــم 

محصوالتمان ادامه دهیم.

تولید کاتالیست هم تراز با شرکت هاى اروپایى
ســعید رازفــر، قائم مقــام معــاون تحقیــق و توســعه 
ــا  ــه ب ــم، در رابط ــن مراس ــز در ای ــو نی ــگ رایزک هلدین
ــطح  ــاظ س ــت ازلح ــول گف ــن محص ــى ای ــطح کیف س

ریسک پایین؛ کیفیت باال
در حاشــیه ایــن مراســم مهــدى پاکدامــن، معــاون تحقیــق و 
ــول  ــه محص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــو ب ــگ رایزک ــعه هلدین توس
کاتالیســت چنــد ســالی اســت بــه محصــوالت گــروه رایزکــو 
اضافــه شــده اســت گفــت: ایــن قطعــه به عنــوان یــک قطعــه 
ــاي خــودرو محســوب می شــود  ــم در کاهــش آالیندگی ه مه
ــه و  ــور را گرفت ــراق موت ــاي خــام ناشــی از احت ــه آالینده ه ک
ــواي  ــم ه ــا بتوانی ــد ت ــل مى کن ــر تبدی ــاى بى خط ــه گازه ب

پاك و مناسبی براي تنفس داشته باشیم.
ــط  ــم، خ ــاح کردی ــروز افتت ــه ام ــی ک ــرد: خط ــار ک وى اظه
کوتینــگ اســت کــه بــر مبنــاي باالتریــن تکنولوژي هــاي روز 
دنیــا و بــر مبنــاي آخریــن ســطوح اســتانداردي دنیــا تأمیــن
ــه و بحــث بومــی ــوژي اش صــورت گرفت ــال تکنول  شــده، انتق

 سازي اش در حال انجام است.
پاکدامــن بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه ایــن خــط قابلیــت 
تولیــد کاتالیســت تــا ســطح اســتاندارد یــورو 7 را دارد 
گفــت: ظرفیــت مــا بــا افتتــاح ایــن خــط تولیــد بــه پنــج هــزار 
قطعــه در روز می رســد کــه بــا ایــن افزایــش ظرفیــت       

می توانیم به طور کامل نیاز کشور را پوشش دهیم.
وى همچنیــن دربــاره برنامــه صادراتــى ایــن خــط 
تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــى همــکاران مــا در 

رازفــر افــزود: بــه جــرأت می تــوان گفــت در حــال 
حاضــر ســطح دانشــی مــا در کاتالیســت بــا تمــام 
ــى  ــد و به راحت ــري می کن ــا براب ــراز اول دنی کشــورهاي ت
می توانیــم قطعاتــی تولیــد کنیــم کــه قابلیــت صــادرات 
ــن  ــی را دارد. همچنی ــاي خارج ــتفاده در خودروه و اس
روي قطعــات خودروهــاي خارجــی مشــغول بــه کار 
هســتیم تــا بتوانیــم بــراي خودروهایــی کــه وارد کشــور 
ــود،  ــت آن وارد نمی ش ــل کاتالیس ــر دلی ــه ه ــده و ب ش

تولید داشته باشیم.
وى ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه بــا افتتــاح ایــن 
ــر اشــتغال زایى  ــراى 200 نف خــط به صــورت مســتقیم ب
شــده اســت گفــت: برنامه ریــزى بــراى تولیــد کاتالیســت 
ــی  ــاى دیزل ــا و خودروه ــی، کامیون ه ــاي دیزل خودروه
ســنگین نیــز انجــام شــده اســت و امیدواریــم در هفتــه
ــه  ــه خودروســازان ارائ ــا را ب ــم نمونه ه ــى بتوانی ــاى آت  ه

دهیم.

افتتاح خط تولید کوتینگ یک پروژه عظیم بود
ــى  ــر اجرای ــى، مدی ــا نورعل ــن علیرض ــه همچنی در ادام
ســایت کاتالیســت هلدینــگ رایزکــو بــا اشــاره به مراســم 
ــا  ــان ب ــت: هم زم ــگ کاتالیســت گف ــاح خــط کوتین افتت
هفتــه دولــت خــط مکانیــزه کوتینــگ کاتالیســت گــروه 
ــذارى و  ــفارش گ ــی و س ــه طراح ــد از مرحل ــو بع رایزک
انتقــال  خطــوط،  پکیج هــاي  تحویــل  هــم  بعــد 
12 تــا 13 کانتینــر اجــزاي خــط بــه طبقــه باالى ســایت 
ــروژه اى  ــتیکی پ ــاظ لجس ــود ازلح ــه خ ــت (ک کاتالیس
بــزرگ به حســاب می آیــد) و الزامــات خــاص خــودش را 
ــود،  ــدي ب ــروژه جدی ــو پ ــروه رایزک ــى در گ دارد و به نوع

افتتاح شد.
ــگ  ــط کوتین ــدازي خ ــب و راه ان ــس از نص ــت: پ وى گف
کاتالیست از نهم اسفندماه 1400 آغاز به کار کرد و شکر خدا 
ــاي  ــاب آق ــور و جن ــاون اول رئیس جمه ــور مع ــا حض ب

دکتر صمدي شاهد افتتاح آن بودیم.



آغاز به کار خط تولید نوارهاى آب بندى
ــاح خــط  ــا افتت ــان ب ــاره شــد، هم زم ــه اش ــور ک همان ط
تولیــد کوتینــگ کاتالیســت خــط تولیــد نوارهــاى        
آب بنــدى نیــز در مجتمــع صنعتــى رایزکــو آغــاز بــه کار 

کرد.
در همیــن ارتبــاط ســعید ناصریــان مدیــر اجرایــى ســایت 
نــوار آب بنــدى، بــا اشــاره بــه اینکــه نوارهــاى آب بنــدى 
در خــودرو ســه نــوع هســتند، شــامل نوارهــاي آب بنــدى 
گفــت:  داینامیــک،  و  اســتاتیک  ســمى  اســتاتیک، 
نوارهــاى اســتاتیک یــا ســمى اســتاتیک قطعاتى هســتند 
ــک  ــات داینامی ــا قطع ــتند، ام ــش نیس ــت تن ــه تح ک
ازجملــه نوارهــاى دور درب خــودرو، قطعاتــی هســتند در 

زمان باز و بسته شدن تحت تنش قرار می گیرد.
ــاى  ــد نواره ــط تولی ــاح خ ــاهد افتت ــر ش ــال حاض در ح
ــو هســتیم و هــم ــى رایزک داینامیــک در مجتمــع صنعت
بــراي  صندوق عقــب  دور  نوارهــاي  تولیــد   اکنــون 

خودروي تیبا آغاز شده است.
ناصریــان ادامــه داد: گــروه رایزکــو ســرمایه گذاري کامــل 
کــرده تــا خــط را به طــور کامــل داشــته باشــد، مى تــوان 
گفــت تجهیــزات الزم بــراى تولیــد مــواد اولیــه تــا قطعــه 
ــب  ــه زودى نص ــت و ب ــده و در راه اس ــی خریدارى ش نهای

خواهد شد.
ــران  ــط در ای ــن خ ــر ای ــه پیش ت ــه اینک ــاره ب ــا اش وى ب
ــده،  ــل نش ــى حاص ــت مطلوب ــا کیفی ــته ام ــود داش وج
گفــت: بــا توجــه بــه ســابقه اى کــه هلدینــگ رایزکــو در 
حــوزه تولیــد نــوار آب بنــدى داشــته اســت پیشــنهاد شــد 
تــا ایــن خــط را مســتقر کنــد و در ایــن حــوزه نیــز تولیــد 

داشته باشد.

بــه گفتــه ناصریــان، در حــال حاضــر ایــن خــط مســتقیماً 
حدود 50 نفر و به صورت غیرمستقیم در حدود 500 نفر اشتغال

 زایى داشته است.
ــروه  ــد کوتینــگ کاتالیســت گ ــى اســت خــط تولی گفتن
رایزکــو در ســومین روز از هفتــه دولــت افتتــاح شــد تــا 
ــاز کشــور در صنعــت خــودرو، بومى ســازى  بخشــى از نی
ــتاندارد  ــطح اس ــا س ــد ت ــت تولی ــط قابلی ــن خ ــود. ای ش
ــراى  ــتفاده ب ــوالت آن قابل اس ــته و محص Euro7 را داش
انــواع خودروهــاى گازســوز، بنزینــى و موتورســیکلت 
اســت. خــط تولیــد مکانیــزه کاتالیســت رایزکــو بــا 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــى ب ــون یوروی ــرمایه گذارى 4 میلی س
ــش ــوالت دان ــعه محص ــى و توس ــت و طراح ــیده اس رس
ــش  ــتاى افزای ــو در راس ــاورى نان ــاى فن ــر مبن ــان ب  بنی
کیفیــت و کاهــش ارزبــرى از مهم تریــن اهــداف راه

 اندازى آن است.

ــراً  ــوالت، اخی ــش محص ــطح دان ــول و س ــی محص کیف
توانســتیم گواهینامــه نانومقیــاس را دریافــت کنیــم کــه 
ــطح  ــن س ــتفاده از باالتری ــع اس ــه در واق ــن گواهینام ای

تکنولوژي نانو در تولید محصوالت کاتالیست است.
ــی  ــش فن ــا دان ــه ب ــک قطع ــه داد: کاتالیســت ی وى ادام
ــه ــش را ب ــن دان ــت ای ــو توانس ــت و رایزک ــیار باالس بس
ــان آن را  ــت دانش بنی ــی بومی ســازي و آدی  صــورت داخل

به خوبى پاس کند.

ــوص  ــعه در خص ــق و توس ــادرات و تحقی ــاى ص واحده
ــه ــد نمون ــد. در خصــوص تولی ــن موضــوع کار مى کنن ای
ــا  ــت. ام ــده اس ــام ش ــى انج ــی فعالیت های ــاي صادرات  ه
ــراي هــر  ازآنجاکــه کاتالیســت یــک قطعــه اختصاصــی ب
ــه  ــت ک ــى نیس ــول عموم ــک محص ــت و ی ــودرو اس خ
ــم،  ــادر کنی ــی ص ــا عموم ــام و ی ــورت خ ــم به ص بتوانی
قاعدتــاً بــراي هــر خــودرو و بــراي هــر مشــخصه موتــوري 

باید طراحى خاص آن انجام شود.
پاکدامــن دربــاره قــدرت رقابــت ایــن محصــول بــا 
محصــوالت خارجــى اظهــار کــرد: بــدون شــک ایــن تــوان 
وجــود دارد. مــا نه تنهــا هیچ گونــه کســري ازلحــاظ 
ــورهاى  ــوارد از کش ــى م ــه در برخ ــم، بلک ــی نداری کیف
ــا  ــر ب ــال حاض ــبختانه در ح ــتیم. خوش ــو هس ــر جل دیگ
توجــه بــه ســرمایه گذاري بــزرگ و ســنگینی هــم کــه در 
ــدي  ــر صم ــاي دکت ــاب آق ــت جن ــا حمای ــه ب ــن زمین ای
ــی ــم و م ــى داری ــد باالی ــت فراین ــه، قابلی ــورت گرفت ص
بــا پایین تریــن ریســک کیفــی بــه تولیــد   توانیــم 

محصوالتمان ادامه دهیم.

تولید کاتالیست هم تراز با شرکت هاى اروپایى
ســعید رازفــر، قائم مقــام معــاون تحقیــق و توســعه 
ــا  ــه ب ــم، در رابط ــن مراس ــز در ای ــو نی ــگ رایزک هلدین
ــطح  ــاظ س ــت ازلح ــول گف ــن محص ــى ای ــطح کیف س

ریسک پایین؛ کیفیت باال
در حاشــیه ایــن مراســم مهــدى پاکدامــن، معــاون تحقیــق و 
ــول  ــه محص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــو ب ــگ رایزک ــعه هلدین توس
کاتالیســت چنــد ســالی اســت بــه محصــوالت گــروه رایزکــو 
اضافــه شــده اســت گفــت: ایــن قطعــه به عنــوان یــک قطعــه 
ــاي خــودرو محســوب می شــود  ــم در کاهــش آالیندگی ه مه
ــه و  ــور را گرفت ــراق موت ــاي خــام ناشــی از احت ــه آالینده ه ک
ــواي  ــم ه ــا بتوانی ــد ت ــل مى کن ــر تبدی ــاى بى خط ــه گازه ب

پاك و مناسبی براي تنفس داشته باشیم.
ــط  ــم، خ ــاح کردی ــروز افتت ــه ام ــی ک ــرد: خط ــار ک وى اظه
کوتینــگ اســت کــه بــر مبنــاي باالتریــن تکنولوژي هــاي روز 
دنیــا و بــر مبنــاي آخریــن ســطوح اســتانداردي دنیــا تأمیــن
ــه و بحــث بومــی ــوژي اش صــورت گرفت ــال تکنول  شــده، انتق

 سازي اش در حال انجام است.
پاکدامــن بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه ایــن خــط قابلیــت 
تولیــد کاتالیســت تــا ســطح اســتاندارد یــورو 7 را دارد 
گفــت: ظرفیــت مــا بــا افتتــاح ایــن خــط تولیــد بــه پنــج هــزار 
قطعــه در روز می رســد کــه بــا ایــن افزایــش ظرفیــت       

می توانیم به طور کامل نیاز کشور را پوشش دهیم.
وى همچنیــن دربــاره برنامــه صادراتــى ایــن خــط 
تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــى همــکاران مــا در 

رازفــر افــزود: بــه جــرأت می تــوان گفــت در حــال 
حاضــر ســطح دانشــی مــا در کاتالیســت بــا تمــام 
ــى  ــد و به راحت ــري می کن ــا براب ــراز اول دنی کشــورهاي ت
می توانیــم قطعاتــی تولیــد کنیــم کــه قابلیــت صــادرات 
ــن  ــی را دارد. همچنی ــاي خارج ــتفاده در خودروه و اس
روي قطعــات خودروهــاي خارجــی مشــغول بــه کار 
هســتیم تــا بتوانیــم بــراي خودروهایــی کــه وارد کشــور 
ــود،  ــت آن وارد نمی ش ــل کاتالیس ــر دلی ــه ه ــده و ب ش

تولید داشته باشیم.
وى ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه بــا افتتــاح ایــن 
ــر اشــتغال زایى  ــراى 200 نف خــط به صــورت مســتقیم ب
شــده اســت گفــت: برنامه ریــزى بــراى تولیــد کاتالیســت 
ــی  ــاى دیزل ــا و خودروه ــی، کامیون ه ــاي دیزل خودروه
ســنگین نیــز انجــام شــده اســت و امیدواریــم در هفتــه
ــه  ــه خودروســازان ارائ ــا را ب ــم نمونه ه ــى بتوانی ــاى آت  ه

دهیم.

افتتاح خط تولید کوتینگ یک پروژه عظیم بود
ــى  ــر اجرای ــى، مدی ــا نورعل ــن علیرض ــه همچنی در ادام
ســایت کاتالیســت هلدینــگ رایزکــو بــا اشــاره به مراســم 
ــا  ــان ب ــت: هم زم ــگ کاتالیســت گف ــاح خــط کوتین افتت
هفتــه دولــت خــط مکانیــزه کوتینــگ کاتالیســت گــروه 
ــذارى و  ــفارش گ ــی و س ــه طراح ــد از مرحل ــو بع رایزک
انتقــال  خطــوط،  پکیج هــاي  تحویــل  هــم  بعــد 
12 تــا 13 کانتینــر اجــزاي خــط بــه طبقــه باالى ســایت 
ــروژه اى  ــتیکی پ ــاظ لجس ــود ازلح ــه خ ــت (ک کاتالیس
بــزرگ به حســاب می آیــد) و الزامــات خــاص خــودش را 
ــود،  ــدي ب ــروژه جدی ــو پ ــروه رایزک ــى در گ دارد و به نوع

افتتاح شد.
ــگ  ــط کوتین ــدازي خ ــب و راه ان ــس از نص ــت: پ وى گف
کاتالیست از نهم اسفندماه 1400 آغاز به کار کرد و شکر خدا 
ــاي  ــاب آق ــور و جن ــاون اول رئیس جمه ــور مع ــا حض ب

دکتر صمدي شاهد افتتاح آن بودیم.
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افقی
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طراح: رسول نادری

آغاز به کار خط تولید نوارهاى آب بندى
ــاح خــط  ــا افتت ــان ب ــاره شــد، هم زم ــه اش ــور ک همان ط
تولیــد کوتینــگ کاتالیســت خــط تولیــد نوارهــاى        
آب بنــدى نیــز در مجتمــع صنعتــى رایزکــو آغــاز بــه کار 

کرد.
در همیــن ارتبــاط ســعید ناصریــان مدیــر اجرایــى ســایت 
نــوار آب بنــدى، بــا اشــاره بــه اینکــه نوارهــاى آب بنــدى 
در خــودرو ســه نــوع هســتند، شــامل نوارهــاي آب بنــدى 
گفــت:  داینامیــک،  و  اســتاتیک  ســمى  اســتاتیک، 
نوارهــاى اســتاتیک یــا ســمى اســتاتیک قطعاتى هســتند 
ــک  ــات داینامی ــا قطع ــتند، ام ــش نیس ــت تن ــه تح ک
ازجملــه نوارهــاى دور درب خــودرو، قطعاتــی هســتند در 

زمان باز و بسته شدن تحت تنش قرار می گیرد.
ــاى  ــد نواره ــط تولی ــاح خ ــاهد افتت ــر ش ــال حاض در ح
ــو هســتیم و هــم ــى رایزک داینامیــک در مجتمــع صنعت
بــراي  صندوق عقــب  دور  نوارهــاي  تولیــد   اکنــون 

خودروي تیبا آغاز شده است.
ناصریــان ادامــه داد: گــروه رایزکــو ســرمایه گذاري کامــل 
کــرده تــا خــط را به طــور کامــل داشــته باشــد، مى تــوان 
گفــت تجهیــزات الزم بــراى تولیــد مــواد اولیــه تــا قطعــه 
ــب  ــه زودى نص ــت و ب ــده و در راه اس ــی خریدارى ش نهای

خواهد شد.
ــران  ــط در ای ــن خ ــر ای ــه پیش ت ــه اینک ــاره ب ــا اش وى ب
ــده،  ــل نش ــى حاص ــت مطلوب ــا کیفی ــته ام ــود داش وج
گفــت: بــا توجــه بــه ســابقه اى کــه هلدینــگ رایزکــو در 
حــوزه تولیــد نــوار آب بنــدى داشــته اســت پیشــنهاد شــد 
تــا ایــن خــط را مســتقر کنــد و در ایــن حــوزه نیــز تولیــد 

داشته باشد.

بــه گفتــه ناصریــان، در حــال حاضــر ایــن خــط مســتقیماً 
حدود 50 نفر و به صورت غیرمستقیم در حدود 500 نفر اشتغال

 زایى داشته است.
ــروه  ــد کوتینــگ کاتالیســت گ ــى اســت خــط تولی گفتن
رایزکــو در ســومین روز از هفتــه دولــت افتتــاح شــد تــا 
ــاز کشــور در صنعــت خــودرو، بومى ســازى  بخشــى از نی
ــتاندارد  ــطح اس ــا س ــد ت ــت تولی ــط قابلی ــن خ ــود. ای ش
ــراى  ــتفاده ب ــوالت آن قابل اس ــته و محص Euro7 را داش
انــواع خودروهــاى گازســوز، بنزینــى و موتورســیکلت 
اســت. خــط تولیــد مکانیــزه کاتالیســت رایزکــو بــا 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــى ب ــون یوروی ــرمایه گذارى 4 میلی س
ــش ــوالت دان ــعه محص ــى و توس ــت و طراح ــیده اس رس
ــش  ــتاى افزای ــو در راس ــاورى نان ــاى فن ــر مبن ــان ب  بنی
کیفیــت و کاهــش ارزبــرى از مهم تریــن اهــداف راه

 اندازى آن است.

ــراً  ــوالت، اخی ــش محص ــطح دان ــول و س ــی محص کیف
توانســتیم گواهینامــه نانومقیــاس را دریافــت کنیــم کــه 
ــطح  ــن س ــتفاده از باالتری ــع اس ــه در واق ــن گواهینام ای

تکنولوژي نانو در تولید محصوالت کاتالیست است.
ــی  ــش فن ــا دان ــه ب ــک قطع ــه داد: کاتالیســت ی وى ادام
ــه ــش را ب ــن دان ــت ای ــو توانس ــت و رایزک ــیار باالس بس
ــان آن را  ــت دانش بنی ــی بومی ســازي و آدی  صــورت داخل

به خوبى پاس کند.

ــوص  ــعه در خص ــق و توس ــادرات و تحقی ــاى ص واحده
ــه ــد نمون ــد. در خصــوص تولی ــن موضــوع کار مى کنن ای
ــا  ــت. ام ــده اس ــام ش ــى انج ــی فعالیت های ــاي صادرات  ه
ــراي هــر  ازآنجاکــه کاتالیســت یــک قطعــه اختصاصــی ب
ــه  ــت ک ــى نیس ــول عموم ــک محص ــت و ی ــودرو اس خ
ــم،  ــادر کنی ــی ص ــا عموم ــام و ی ــورت خ ــم به ص بتوانی
قاعدتــاً بــراي هــر خــودرو و بــراي هــر مشــخصه موتــوري 

باید طراحى خاص آن انجام شود.
پاکدامــن دربــاره قــدرت رقابــت ایــن محصــول بــا 
محصــوالت خارجــى اظهــار کــرد: بــدون شــک ایــن تــوان 
وجــود دارد. مــا نه تنهــا هیچ گونــه کســري ازلحــاظ 
ــورهاى  ــوارد از کش ــى م ــه در برخ ــم، بلک ــی نداری کیف
ــا  ــر ب ــال حاض ــبختانه در ح ــتیم. خوش ــو هس ــر جل دیگ
توجــه بــه ســرمایه گذاري بــزرگ و ســنگینی هــم کــه در 
ــدي  ــر صم ــاي دکت ــاب آق ــت جن ــا حمای ــه ب ــن زمین ای
ــی ــم و م ــى داری ــد باالی ــت فراین ــه، قابلی ــورت گرفت ص
بــا پایین تریــن ریســک کیفــی بــه تولیــد   توانیــم 

محصوالتمان ادامه دهیم.

تولید کاتالیست هم تراز با شرکت هاى اروپایى
ســعید رازفــر، قائم مقــام معــاون تحقیــق و توســعه 
ــا  ــه ب ــم، در رابط ــن مراس ــز در ای ــو نی ــگ رایزک هلدین
ــطح  ــاظ س ــت ازلح ــول گف ــن محص ــى ای ــطح کیف س

ریسک پایین؛ کیفیت باال
در حاشــیه ایــن مراســم مهــدى پاکدامــن، معــاون تحقیــق و 
ــول  ــه محص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــو ب ــگ رایزک ــعه هلدین توس
کاتالیســت چنــد ســالی اســت بــه محصــوالت گــروه رایزکــو 
اضافــه شــده اســت گفــت: ایــن قطعــه به عنــوان یــک قطعــه 
ــاي خــودرو محســوب می شــود  ــم در کاهــش آالیندگی ه مه
ــه و  ــور را گرفت ــراق موت ــاي خــام ناشــی از احت ــه آالینده ه ک
ــواي  ــم ه ــا بتوانی ــد ت ــل مى کن ــر تبدی ــاى بى خط ــه گازه ب

پاك و مناسبی براي تنفس داشته باشیم.
ــط  ــم، خ ــاح کردی ــروز افتت ــه ام ــی ک ــرد: خط ــار ک وى اظه
کوتینــگ اســت کــه بــر مبنــاي باالتریــن تکنولوژي هــاي روز 
دنیــا و بــر مبنــاي آخریــن ســطوح اســتانداردي دنیــا تأمیــن
ــه و بحــث بومــی ــوژي اش صــورت گرفت ــال تکنول  شــده، انتق

 سازي اش در حال انجام است.
پاکدامــن بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه ایــن خــط قابلیــت 
تولیــد کاتالیســت تــا ســطح اســتاندارد یــورو 7 را دارد 
گفــت: ظرفیــت مــا بــا افتتــاح ایــن خــط تولیــد بــه پنــج هــزار 
قطعــه در روز می رســد کــه بــا ایــن افزایــش ظرفیــت       

می توانیم به طور کامل نیاز کشور را پوشش دهیم.
وى همچنیــن دربــاره برنامــه صادراتــى ایــن خــط 
تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــى همــکاران مــا در 

رازفــر افــزود: بــه جــرأت می تــوان گفــت در حــال 
حاضــر ســطح دانشــی مــا در کاتالیســت بــا تمــام 
ــى  ــد و به راحت ــري می کن ــا براب ــراز اول دنی کشــورهاي ت
می توانیــم قطعاتــی تولیــد کنیــم کــه قابلیــت صــادرات 
ــن  ــی را دارد. همچنی ــاي خارج ــتفاده در خودروه و اس
روي قطعــات خودروهــاي خارجــی مشــغول بــه کار 
هســتیم تــا بتوانیــم بــراي خودروهایــی کــه وارد کشــور 
ــود،  ــت آن وارد نمی ش ــل کاتالیس ــر دلی ــه ه ــده و ب ش

تولید داشته باشیم.
وى ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه بــا افتتــاح ایــن 
ــر اشــتغال زایى  ــراى 200 نف خــط به صــورت مســتقیم ب
شــده اســت گفــت: برنامه ریــزى بــراى تولیــد کاتالیســت 
ــی  ــاى دیزل ــا و خودروه ــی، کامیون ه ــاي دیزل خودروه
ســنگین نیــز انجــام شــده اســت و امیدواریــم در هفتــه
ــه  ــه خودروســازان ارائ ــا را ب ــم نمونه ه ــى بتوانی ــاى آت  ه

دهیم.

افتتاح خط تولید کوتینگ یک پروژه عظیم بود
ــى  ــر اجرای ــى، مدی ــا نورعل ــن علیرض ــه همچنی در ادام
ســایت کاتالیســت هلدینــگ رایزکــو بــا اشــاره به مراســم 
ــا  ــان ب ــت: هم زم ــگ کاتالیســت گف ــاح خــط کوتین افتت
هفتــه دولــت خــط مکانیــزه کوتینــگ کاتالیســت گــروه 
ــذارى و  ــفارش گ ــی و س ــه طراح ــد از مرحل ــو بع رایزک
انتقــال  خطــوط،  پکیج هــاي  تحویــل  هــم  بعــد 
12 تــا 13 کانتینــر اجــزاي خــط بــه طبقــه باالى ســایت 
ــروژه اى  ــتیکی پ ــاظ لجس ــود ازلح ــه خ ــت (ک کاتالیس
بــزرگ به حســاب می آیــد) و الزامــات خــاص خــودش را 
ــود،  ــدي ب ــروژه جدی ــو پ ــروه رایزک ــى در گ دارد و به نوع

افتتاح شد.
ــگ  ــط کوتین ــدازي خ ــب و راه ان ــس از نص ــت: پ وى گف
کاتالیست از نهم اسفندماه 1400 آغاز به کار کرد و شکر خدا 
ــاي  ــاب آق ــور و جن ــاون اول رئیس جمه ــور مع ــا حض ب

دکتر صمدي شاهد افتتاح آن بودیم.



یکی   ،1401 تابستان  در  عزیزمان  ایران 
دیگر از عاشقان خود را از دست داد؛ مردی 
دانشمند که می گفت »ایران من به عظمت 

فردوسی و موالناست«.
و  ادیب  دامغانی  مهدوی  احمد  استاد 
پیشکسوت،  محقق  الهیات،  متخصص 
اساتید  از  و  عرب  ادبیات  در  متخصص 

دانشگاه هاروارد و پنسیلوانیا بود.
مشهد  در   1305 شهریور   13 متولد  او 
بود که در سال 1327 از دانشکده الهیات 
دانشگاه تهران و در سال 1333 در رشته 
ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران لیسانس گرفت. در سال 1342 نیز 
از دانشگاه تهران در مقطع دکتری زبان و 

ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد.
درس  از  تهران  در  دامغانی  مهدوی 
آشتیانی،  مهدی  میرزا  همچون  استادانی 
شیخ محمد آملی، عالمه محمد قزوینی و 
جالل الدین همایی استفاده کرد و همچنین 
حائری  عالمه  از  را  حدیث  روایت  اجازه 
شهاب الدین  سید  آیت الله  و  سمنانی 
میان  در  کرد.  دریافت  نجفی  مرعشی 
آیت الله  چون  بزرگانی  همدرس  حوزویان، 
سیستانی و در میان دانشگاهیان، هم دوره 

سید جعفر شهیدی بوده است.

پس از گذراندن دوره دکتری زبان و ادبیات 
فارسی، به تدریس در دانشکده های ادبیات 
و الهیات دانشگاه تهران پرداخت. از سال 
به  مادرید  دانشگاه  در   1354 تا   1353
داشت.  اشتغال  اسالمی  عرفان  تدریس 
وی چندین سال نیز سردفتر اسناد رسمی 
کانون  رئیس   1354 سال  از  و  تهران  در 

سردفتران اسناد رسمی بود.
دانشگاه  دعوت  به  بنا   1354 سال  در  او 
به  اسالمی  عرفان  تدریس  برای  مادرید، 
ایران،  به  بازگشت  از  پس  و  رفت  اسپانیا 
دوره های  در  تدریس  به   1364 سال  تا 
ادبیات  و  زبان  و دکترای  ارشد  کارشناسی 

فارسی اشتغال داشت.
در  متعددی  مقاله های  دامغانی  مهدوی 
ایران نامه،  گلچرخ،  کلك،  یغما،  مجله های 
چاپ  به  گلستان  و  ره آورد  ایران شناسی، 
مقاله های  مشهورترین  از  است.  رسانده 
او مأخذ ابیات عربی کلیله و دمنه و مأخذ 

ابیات عربی مرزبان نامه است.
مقیم   1366 سال  از  دامغانی  مهدوی 
آمریکا شد و در دانشگاه هاروارد و دانشگاه 
پنسیلوانیا در مقطع دکتری و پست دکتری 
در  او  تدریسی  رشته های  کرد.  تدریس 
ادبیات  اسالمی،  معارف  شامل  آمریکا 

عرب، ادبیات فارسی، فقه، تفسیر و برخی 
علوم اسالمی بود.

او با اینکه حدود 40 سال از وطن دور بود، 
اهل  عاشق  و  تمام عیار  ایراندوست  یک 
نام  تا  چنانکه  می آمد؛  شمار  به  )ع(  بیت 
می آمد،  )ع(  رضا  امام  مخصوصا  و  ایران 

اشک هایش بی اختیار سرازیر می شد. 
اظهار  گفت وگویی  در  دامغانی  مهدوی 
درونم  می آید  ایران  اسم  »وقتی  می کند: 
آتش می گیرد. من در ایران زندگی کردم. از 
بدو تولد در مشهد تا همین اآلن که در این 
آپارتمان در فیالدلفیا هزاران مایل دورتر از 
ایران  ایرانم.  مشهد است، من همیشه در 
من بزرگ تر است از این حرف ها. ایران من، 
به عظمت و بزرگی حکیم طوس، کاخ بلند 
شاهنامه، حافظ و سعدی و زکریای رازی و 

بوعلی سینا و مالصدرا و موالناست.«
خرداد   27 جمعه  روز  دامغانی  مهدوی 
1401 در سن 95 سالگی در فیالدلفیای 
انتقال  از  پس  پیکرش  و  درگذشت  آمریکا 
به ایران، روز دوشنبه 6 تیرماه پس از اقامه 
از  شاهرودی  اشرفی  آیت الله  توسط  نماز 
اساتید عالی حوزه علمیه مشهد در رواق 
خاک  به  رضوی  مطهر  حرم  دارالحجه 

سپرده شد.

 مردی که 
ایرانش خیلی بزرگ بود

تناسب روح آدمی برای پذیرش سخن و حسن 
یا  ادبیات  و  شعر  نثر،  و  نظم  همراهی  سلوک، 
فرهنگی  و  هنری  اجتماعی،  فعالیت های  سایر 
با موسیقی آن قدر موزون و هماهنگ است که 
نمی شد.  خلق  موسیقی  نبود  انسان  اگر  گوئی 
به  همین بهانه نشریه راز صنعت کسب رتبه 
عزیزمان  همکار  فرزند  زند  امیرعلی  نخست 
جناب آقای مهندس زند را در مسابقات رشته 

تک خوانی تبریک می گوید.

تبریک ویژه 



با هم ببینیم

با هم بشنویم

فیلم »شادروان« اثر حسین نمازی سال 1400 در ژانر کمدی خانوادگی تولید شد و توانست نامزد 
دریافت جوایزی همچون بهترین طراحی لباس و بهترین صدابرداری از چهلمین دوره جشنواره 
فیلم فجر شود. »شادروان«، خانواده ای را به تصویر کشیده که در حاشیه شهر زندگی می کنند و 
شغلی جز سبزی فروشی ندارند و پس از فوت پدرشان، دردسرها و اتفاق های تازه ای برایشان رخ 
می دهد. در این فیلم سینا مهراد، گالره عباسی، بهرنگ علوی، رویا تیموریان، رضا رویگری، بهرام 

ابراهیمی و نازنین بیاتی به هنرمندی پرداخته اند.

همه  ما عادت هایی داریم که دوست داریم آنها را ترک کنیم اما برای بسیاری از ما انجام این کار 
تقریبًا ناممکن است. دلیل خوبی برای این موضوع وجود دارد: »مغز، یک ماشین عادت ساز است.« 
راسل پولدارک، عصب شناس برجسته، در کتاب »سخت برای شکستن«، گزارشی جذاب و معتبر از 
علم چگونگی ایجاد عادت ها در مغز و اینکه چرا شکستن آنها بسیار سخت است، همچنین اینکه 
چگونه استراتژی های مبتنی بر شواهد ممکن است به ما در تغییر رفتارهای ناخواسته کمک کنند، 
ارائه می کند. این کتاب 253 صفحه ای که از سوی کتابسرای تندیس منتشر شده، ترجمه نرگس 

شفاف است که با قیمت ۷5 هزار تومان روانه  بازار کتاب شده است.

عنوان  با  موسیقی  مدرس  و  نوازنده  آهنگساز،  الله دادی  امیرحسین  موسیقی  آلبوم  سومین 
»بازگشت« توسط نشر زنگ رکوردز و بصورت نسخه  دیجیتالی منتشر شده است. این آلبوم شامل 
هفت تصنیف برای پیانو، آواز و موسیقی الکترونیک است. این آلبوم قطعاتی با اشعار نیما یوشیج، 
فروغ فرخزاد، یدالله رویایی، هوشنگ ابتهاج، نصرت رحمانی، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو و 
سودابه رضابیک دارد. امیرحسین الله دادی )موسیقی و آواز(، کاوه عابدین، مرجان معصومی )ضبط 
وکال(، آرش میتوئی )میکس و مسترینگ(، زهرا عسکرزاده )گرافیک( و نسترن شفقت )عکس( از 

دیگر عوامل این آلبوم موسیقی هستند.

موزه رضا عباسی از غنی ترین و مهم ترین موزه های ایران است. مجموعه های به نمایش درآمده در 
این موزه بسیار متنوع بوده و آثاری از هزاره دوم پیش از میالد تا اوایل قرن بیستم یعنی پایان 
دوره قاجار را در بر می گیرد. در طبقه اول این موزه، آثار نگارگری و خطاطی به نمایش درآمده 
است. اثر برگزیده این بخش کهن ترین نمونه برگی از شاهنامه دموت مربوط به میانه سده ۸ 
هجری است. طبقه دوم موزه به نمایش آثار دوره اسالمی در دو تاالر اختصاص دارد و در طبقه 
سوم نیز کتابخانه و تاالر آثار پیش از اسالم قرار دارد. در تاالر پیش از اسالم ریتون های زرین 
دوره هخامنشی و ظروف سیمین دوره ساسانی خودنمایی می کنند. موزه رضا عباسی در خیابان 
شریعتی نرسیده به پل سیدخندان واقع شده و در طول ایام هفته پذیرای بازدیدکنندگان است.

شادروان

بازگشت

موزه رضا عباسی

سخت برای شکستن با هم بخوانیم

با هم بگردیم



دستور پخت
شکر،  مایه،  خمیر  همراه  به  را  شده  الک  آرد  ابتدا 
خمیر  می دهیم.  ورز  ولرم  شیر  و  مرغ  تخم  روغن، 
گرم  جای  در  ساعت  دو  مدت  رابه  آمده  دست  به 

استراحت می دهیم تا حجم خمیر دوبرابر بشود. 
سپس خمیر را به صورت مستطیل بزرگی باز می كنیم 

فرچه  با  آن  روی  را  شده  نرم  كره  مقداری  سپس  و 
باهم  را  دارچین  و  شکر  بعد  مرحله  در  می مالیم. 
مخلوط كرده و روی تمام قسمت ها می ریزیم سپس 
آن رارول كرده و برش می زنیم. قطعات برش خورده 
را داخل ظرف مستطیلی می چینیم و دوباره استراحت 
طبقه  در  آن  از  پس  ساعت.  نیم  مدت  به  می دهیم 

وسط فر با حرارت 180درجه سانتی گراد به مدت 35 
دقیقه قرار می دهیم. 

نرم  كره  می كنیم.  راتهیه  كره ای  كرم  فاصله  دراین 
تا  شده راهمراه پودر قند بادور تند همزن می  زنیم 
به صورت كرمی و خامه ای شود و فرم بگیرد. بعد از 

پخت كرم را روی رول ها مالیده و سرو كنید.

رول دارچینی

موادالزم:
خمیر مایه فوری 1 ق غذا خوری

تخم مرغ 1 عدد
آرد سفید 3 پیمانه

شیر   1  پیمانه
روغن یک سوم پیمانه 

شکر 3 قاشق غذاخوری 

مواد داخل رول:
پودر دارچین  3 ق غذاخوری

شکر 2/1 پیمانه برای داخل خمیر
مقداری كره نرم شده 

مواد کرم کره ای  برای روی رول ها:
 پودر قند نصف پیمانه

كره 2٠٠ گرم

همونطور كه در شماره های پیشین راز صنعت گفته بودیم 
در  ما  همکاران  همسران  یا  همکارها  قراره  بخش  این  تو 

هلدینگ رایزكو از هنرهاشون بهمون بگن.
آقای  جناب  همسر  اصفهانی  زهرا  خانوم  سركار  حاال 
یاد  بهمون  قراره   6780 پرسنلی  كد  با  جورابلو  علیرضا 

بدن چه طوری رول دارچینی  درست كنیم.

این شمایید كه باید برای ما دستور پخت بفرستید، 
خودتون  اسم  به  رازصنعت  بعدی  شماره  تو  هم  ما 

منتشر می كنیم.

چند نکته درباره ارسال عکس ها و دستور پخت:
1: حتما نام، نام خانوادگی و كد پرسنلی خودتان را 

به واتس اپ روابط عمومی با شماره 09213948322 
شاغل  هلدینگ  در  شما  همسر  اگر   ( كنید  ارسال 
همسرتان  پرسنلی  كد  و  خانوادگی  نام  نام،  است، 

فراموش نشود(
2: در عکس گرفتن دقت كنید؛ عکس ها با كیفیت 

باشد و حتما به صورت فایل ارسال شود.






