
همزمان با رشد صنایع کشور، شرکت های بسیاری برای ارائه 
خدمات مهندسی نظیر طراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی، 
خطوط تولید و اتوماسیون، قالب های صنعتی، مشاوره کیفیت 
شرکت ها  این  از  برخی  گذاشتند.  صنعت  عرصه  به  پا   ... و 
گستره فعالیت خود را در راستای رفع نیاز تجهیزات آزمون و 
اندازه گیری در خطوط تولید یا آزمایشگاه تخصصی بنا نهادند. 
آگاهی از آخرین دستاوردهای مهندسی مکانیک، الکترونیک، 
پیش شرط  مناسب  تجارب  داشتن  و  مکاترونیک  و  افزار  نرم 
و  دانش  به  لذا  و  بنیان است  دانش  این شرکت های  موفقیت 
توانمندی فنی صاحبان و کارکنان خویش بسیار وابسته است. 
در  تا  کرد  ایجاد  را  فرصتی  تحریم ها  وجود  اخیر  سالیان  در 
کوتاه مدت شاهد رونق در کسب و کار، گسترش محصوالت 
و خدمات سازندگان تجهیزات آزمون در غیاب رقبای خارجی 
آنها باشیم. اما پس از مدتی به دلیل عدم امکان تامین قطعات 
مشکالت  می گردد  تامین  کشور  از  خارج  منابع  از  عمومًا  که 
عدیده ای دامن این سازندگان را گرفت. از سوی دیگر با واردات 
تجهیزات آزمایشگاهی بی کیفیت چینی و یا عدم اهتمام جدی 
دستگاه های  تامین  به  تولیدکنندگان  و  برخی صاحبان صنایع 
مقاومت  تاب  سازنده  شرکت های  از  بسیاری  مناسب  تست 

نیاورده و از گردونه رقابت خارج شدند. بدنه کارشناسی خبره 
آنها نیز با کوله باری از دانش و تجربه رهسپار کشورهای دیگر 
شدند و یا به فعالیت دیگری روی آوردند تا برای متاع پرارزش 
خویش خریدار بهتری بیابند. متاسفانه اکنون به سختی می توان 
شمار شرکت های سازنده تجهیزات آزمون با پیشینه طوالنی و 

تخصص باال را بیش از انگشتان دست برآورد نمود. 
که  است  افرادی  معدود  از  فرزانه«  کمال الدین  »دکتر 
شرکت  قالب  در  خویش  کاری  ساله  دو  و  بیست  کارنامه  در 
فرزانکار سابقه طراحی و ساخت بیش از 670 دستگاه آزمون را 
دارد. به گونه ای که برخی از آنان پس از سالیان دراز همچنان 
گسترش  با  ایشان،  دارند.  قرار  بهره برداری  و  استفاده  مورد 
حوزه  کارشناسي  بدنه  تقویت  و  مدیریتي  زیرساخت هاي 
مؤسسان  به همت  و  است  داده  را گسترش  فعالیت های خود 
اصلی شرکت فرزانکار که برآمده از خانواده فرهیخته »فرزانه« 
است پر از شور و انرژی به کار اصلی خویش یعنی طراحی و 
تولید و  آزمون و ماشین آالت خطوط  انواع تجهیزات  ساخت 
اتوماسیون ادامه می دهد. فرصتی یافته ایم تا با ایشان به گفتگو 

بنشینیم.

ما در طول 22 سال گذشته بالغ بر 670 دستگاه تست 
ساختیم که حدود 250 تیپ مختلف طراحی را شامل می شود. 

22 سال پايداري 
در ساخت تجهيزات 
آزمون و اندازه گيري
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نحوه شكل گيري شرکت  از  فرزانه مختصري  دکتر  آقاي  جناب 
فرزانكار و شروع به کار خویش توضيح دهيد.

شروع کار ما در حوزه تجهیزات تست قطعات خودرو تقریبًا به حدود سال 1370 
برمی گردد. بعدها به طور رسمی عالوه بر ساخت دستگاه های تست قطعات 
هلیکوپترسازی،  صنایع  آهن،  راه  و  ریلی  تجهیزات  تست  زمینه  در  خودرو، 
ماشین سازی عمومی و تجهیزات کارخانه ای هم فعال شدیم. اولین تجهیزاتی 
که به عنوان دستگاه تست سفارش داده شد تجهیزات تست قطعات الکتریکی 
و  استارت  ما ساخت دستگاه های تست  پروژه  اولین  دارم  یاد  به  بود.  خودرو 
دینام خودرو بود. برای این تجهیزات نه استانداردی داشتیم و نه نمونه مشابهی 

وجود داشت حتی خود سفارش دهنده دقیقًا نمی دانست که آزمون مربوطه چه 
می باشد. تمام بحث این بود که یک شبیه سازی از کاری که دارد روی خودرو 
جهت  استانداردی  و  مرجع  هیج  ما  زمان  آن  در  شود.  انجام  می افتد  اتفاق 
طراحی و ساخت تجهیزات نداشتیم. حتی تجهیزات مشابهی نیز وجود نداشت 
تا بتوانیم ایده هایی از آن در اختیار داشته باشیم و مجبور شدیم که کاماًل با 
خوشبختانه  که  کنیم  مجموعه  ساخت  و  طراحی  به  شروع  شخصی  تجسم 
ماشین های بدی هم از آب درنیامد، مشغول به کار شد و هنوز هم کار می کند. 
بعد از آن زمان بود که ما به صورت جدی تری وارد بحث دستگاه های تست 
قطعات خودرو شدیم. ما در طول 22 سال گذشته بالغ بر 670 دستگاه 
تست ساختيم که حدود 250 تيپ مختلف طراحی را شامل می شود. 
تا  آزمایشگاهی مثل دستگاه های تست نشتی گرفته  از دستگاههای کوچک 
دینامومترهای یک مگاواتی که فضایی تقریبا حدود 350 متر مربع را پوشش 
با هر  سالیان؛  این  در طول  کار کردیم.  متنوعی  گونه های  روی  ما  می دهد. 
کاهش میزان تولید در صنعت خودرو به همان اندازه دچار مشکل می شدیم. 

برخي از سازندگان برتر تجهیزات آزمون داخلی به دلیل داشتن سطح 
و  خارجی  نمونه های  با  مقایسه  در  ویژه  به  مناسب  قیمت  باال،  کیفی 
وارانتی  و  گارانتی  دوره های  در  فروش  از  پس  خدمات  گستردگی 

می توانند مورد توجه صنایع داخلی قرار گیرند.

ایران و در نزد اکثر تولیدکنندگان در  اینکه در  برای 
صنعت خودرو دستگاه تست، نقش ثانویه دارد. یعنی 
وقتی سازنده ای با مشکل مالی و کاهش تولید روبرو 
می شود اول به دنبال حل مسأله مواد اولیه است. دوم 
دستمزد پرسنل و اگر بخواهیم خیلی خوشبین باشیم 
آزمون  دستگاه های  و  کیفیت  کنترل  آخر  مراحل  در 
می شود.  مطرح  دغدغه  یک  عنوان  به  آزمایشگاه  و 
بنابراین در هنگام بروز مشكالت اقتصادی طبيعتاً 
بحث آزمایشگاه به شدت کمرنگ خواهد شد و 

این مشکل هم چند بار گریبان ما را گرفته است.

مشتریان عمده شما چه شرکت هایی هستند 
و در خصوص محصوالت و پروژه هایی اصلی 

خود قدری توضيح دهيد. 
حدود 90 درصد پروژه های ما مربوط به دو خودروساز 
می شود.  سایپا  و  خودرو  ایران  یعنی  کشور  بزرگ 
تامین  زنجیره  و  قطعه سازان  ما  مشتریان  عمده 
باقیمانده  درصد   10 حدود  هستند.  شرکت  دو  این 
دستگاه های تست به بقیه کارخانه های خودروسازی، 
در  باز می گردد.  پارس خودرو  و  کرمان خودرو  مانند 
فعالیت های  وسعت  به  توجه  با  سالیان  این  طول 
عملکرد  آزمون  تجهیزات  تمامی  تقریبًا  شده،  انجام 

خودرو  قطعات  گوناگون  حوزه های  با  مرتبط  دوام  و 
تعلیق،  قدرت،  انتقال  موتوری،  سیستم های  از  اعم 
و  پلیمری  قطعات  الکتریکی،  قطعات  فرمان،  و  ترمز 
تزئینی و نظایر آن توسط تیم مهندسی ما طراحی و 
ساخته شده است. به عنوان مثال ما در مورد طراحی 
جعبه  مانند  خودرو  فرمان  جعبه  گونه  همه  ساخت  و 
فرمان رنو، نیسان، پاترول، گروه پژو، پراید، دوو سیلو 
فعالیت داشته ایم؛ که حدود70 تا 75 دستگاه آزمون را 
شامل می شود. همچنین در زمینه دینامومترها شامل 
موتور، گیربکس، اکسل، سیستم گاردان و پولوس ها 
فعالیت خود را توسعه داده ایم. یعنی ما برای پولوس، 
برای  موتور  و  اکسل  گیربکس،  گاردان،  چارشاخ 
شرکتهای بزرگی مانند نیرو محرکه قزوین، مگاموتور 
و محورسازان دستگاه آزمون ساخته ایم. همچنین در 
زمینه سرووهیدرولیک و تست های ارتعاش که یکی 
از تستهای مهم دوام است فعالیت داشته ایم. در این 
دسته  مثل  قطعات الستیکی  سازندگان  شاخه عمدتًا 
فورج،  پرسی  قطعات  یا  جوشی  قطعات  موتورها، 
برای  دستگاه ها،  این  هستند.  ما  اصلی  مشتریان 
روی  زیاد  دفعات  در  باال  فرکانس  متناوب  بارگذاری 
می شود  استفاده  جاده  شبیه سازی  منظور  به  قطعات 
که گستره 500 کیلوگرم تا حدود 40 تن بارگذاری را 
شامل می شود. زمینه دیگر فعالیت ما ساخت تجهیزات 
آزمون در صنایع ریلی و هلیکوپترسازی است، مانند 
تست هایی که برای ریل استفاده می شود؛ تست هایی 

پابند قطار، تست های تراول و ... 

فعاليت  زمينه های  سایر  خصوص  در  لطفاً 
خود بيشتر توضيح دهيد.

تجهیزاتی  ساخت  ما  کاری  زمینه های  از  دیگر  یکی 
است که در انبارهای قطعات داغی مستقر می شود تا 
آزموده  را  از فروش  از خدمات پس  برگشتی  قطعات 
و کنترل نماید. این کار چهار مزیت دارد: مزیت اول 
آنکه امکان جداسازی قطعات معیوب از قطعات سالم 
معیوب  واقعًا  قطعات  جداسازی  بگویم  است  بهتر  یا 
یا قطعاتی که نسبت به عیب آنها شک داریم میسر 
باز می شود  از روی خودرو  که  قطعه ای  می شود. هر 
در  هزینه  قطعه ساز  برای  آن  قیمت  برابر  سه  حدود 
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دینامومترهای یک مگاواتی که فضایی تقریبا حدود 350 متر مربع را پوشش 
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کاهش میزان تولید در صنعت خودرو به همان اندازه دچار مشکل می شدیم. 

برخي از سازندگان برتر تجهیزات آزمون داخلی به دلیل داشتن سطح 
و  خارجی  نمونه های  با  مقایسه  در  ویژه  به  مناسب  قیمت  باال،  کیفی 
وارانتی  و  گارانتی  دوره های  در  فروش  از  پس  خدمات  گستردگی 

می توانند مورد توجه صنایع داخلی قرار گیرند.

ایران و در نزد اکثر تولیدکنندگان در  اینکه در  برای 
صنعت خودرو دستگاه تست، نقش ثانویه دارد. یعنی 
وقتی سازنده ای با مشکل مالی و کاهش تولید روبرو 
می شود اول به دنبال حل مسأله مواد اولیه است. دوم 
دستمزد پرسنل و اگر بخواهیم خیلی خوشبین باشیم 
آزمون  دستگاه های  و  کیفیت  کنترل  آخر  مراحل  در 
می شود.  مطرح  دغدغه  یک  عنوان  به  آزمایشگاه  و 
بنابراین در هنگام بروز مشكالت اقتصادی طبيعتاً 
بحث آزمایشگاه به شدت کمرنگ خواهد شد و 

این مشکل هم چند بار گریبان ما را گرفته است.

مشتریان عمده شما چه شرکت هایی هستند 
و در خصوص محصوالت و پروژه هایی اصلی 

خود قدری توضيح دهيد. 
حدود 90 درصد پروژه های ما مربوط به دو خودروساز 
می شود.  سایپا  و  خودرو  ایران  یعنی  کشور  بزرگ 
تامین  زنجیره  و  قطعه سازان  ما  مشتریان  عمده 
باقیمانده  درصد   10 حدود  هستند.  شرکت  دو  این 
دستگاه های تست به بقیه کارخانه های خودروسازی، 
در  باز می گردد.  پارس خودرو  و  کرمان خودرو  مانند 
فعالیت های  وسعت  به  توجه  با  سالیان  این  طول 
عملکرد  آزمون  تجهیزات  تمامی  تقریبًا  شده،  انجام 

خودرو  قطعات  گوناگون  حوزه های  با  مرتبط  دوام  و 
تعلیق،  قدرت،  انتقال  موتوری،  سیستم های  از  اعم 
و  پلیمری  قطعات  الکتریکی،  قطعات  فرمان،  و  ترمز 
تزئینی و نظایر آن توسط تیم مهندسی ما طراحی و 
ساخته شده است. به عنوان مثال ما در مورد طراحی 
جعبه  مانند  خودرو  فرمان  جعبه  گونه  همه  ساخت  و 
فرمان رنو، نیسان، پاترول، گروه پژو، پراید، دوو سیلو 
فعالیت داشته ایم؛ که حدود70 تا 75 دستگاه آزمون را 
شامل می شود. همچنین در زمینه دینامومترها شامل 
موتور، گیربکس، اکسل، سیستم گاردان و پولوس ها 
فعالیت خود را توسعه داده ایم. یعنی ما برای پولوس، 
برای  موتور  و  اکسل  گیربکس،  گاردان،  چارشاخ 
شرکتهای بزرگی مانند نیرو محرکه قزوین، مگاموتور 
و محورسازان دستگاه آزمون ساخته ایم. همچنین در 
زمینه سرووهیدرولیک و تست های ارتعاش که یکی 
از تستهای مهم دوام است فعالیت داشته ایم. در این 
دسته  مثل  قطعات الستیکی  سازندگان  شاخه عمدتًا 
فورج،  پرسی  قطعات  یا  جوشی  قطعات  موتورها، 
برای  دستگاه ها،  این  هستند.  ما  اصلی  مشتریان 
روی  زیاد  دفعات  در  باال  فرکانس  متناوب  بارگذاری 
می شود  استفاده  جاده  شبیه سازی  منظور  به  قطعات 
که گستره 500 کیلوگرم تا حدود 40 تن بارگذاری را 
شامل می شود. زمینه دیگر فعالیت ما ساخت تجهیزات 
آزمون در صنایع ریلی و هلیکوپترسازی است، مانند 
تست هایی که برای ریل استفاده می شود؛ تست هایی 

پابند قطار، تست های تراول و ... 

فعاليت  زمينه های  سایر  خصوص  در  لطفاً 
خود بيشتر توضيح دهيد.

تجهیزاتی  ساخت  ما  کاری  زمینه های  از  دیگر  یکی 
است که در انبارهای قطعات داغی مستقر می شود تا 
آزموده  را  از فروش  از خدمات پس  برگشتی  قطعات 
و کنترل نماید. این کار چهار مزیت دارد: مزیت اول 
آنکه امکان جداسازی قطعات معیوب از قطعات سالم 
معیوب  واقعًا  قطعات  جداسازی  بگویم  است  بهتر  یا 
یا قطعاتی که نسبت به عیب آنها شک داریم میسر 
باز می شود  از روی خودرو  که  قطعه ای  می شود. هر 
در  هزینه  قطعه ساز  برای  آن  قیمت  برابر  سه  حدود 
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بردارد. به عنوان نمونه ساالنه به طور متوسط حدود سه میلیارد تومان جعبه 
که  آزمایشی  با  می شود.  تعویض  فروش  از  پس  نمایندگی های  در  فرمان 
برگشتی  قطعات  تصادفی  نمونه  از صد  درصد   50 بر  بالغ  دادم  انجام  خودم 
بودند. مزیت دوم آن است که مکانیزم های خودبازرسی و خودکنترلی  سالم 
در نمایندگی های خدمات بعد از فروش بدون صرف هزینه خودروساز ایجاد 
می شود. سومین مزیت ترمیم اعتبار و شهرت قطعه ساز و خودروساز در جامعه 
شده  تست  نمونه های  از  درست  بازخورد  با  قطعات  عیوب  آخر  در  و  است 
تشخیص داده می شود و فرآیندهای تولیدی اصالح می گردد. به عنوان مثال 
در خصوص مجموعه جعبه فرمان تنها گاهی با سفت کردن پیچی مشکل حل 
می شد و در خیلی از موارد مشکل مربوط به جلوبندی خودرو یا قطعه دیگری 
بود. ما همین االن دو دستگاه برای انبارهای داغی طراحی کرده ایم. یکی برای 

تست کمک فنر و دیگري هم برای تست جعبه فرمان.

برنامه شما برای مواجهه با ورود تجهيزات وارداتی و رقابت با 
سازندگان خارجی چيست؟

به دو گروه عمده تقسیم  آزمون  رقابتی در حوزه ساخت تجهیزات  بازارهای 
دیگری  و  تکنولوژی  صاحب  و  اروپایی  کشورهای  سازندگان  یکی  می شوند 
سازندگان چینی. تجهیزات آزمون اروپایی با توجه به قیمت بسیار باالی تمام 
از فروش، جذابیتی  امکان سرویس دهی مناسب و خدمات پس  شده و عدم 
برای مشتریان داخلی ندارند. اما دستگاه های چینی هم عمدتًا دارای کیفیت 
پایین بوده و دارای خدمات و سرویس دهی نامناسبی است. پس نهایتًا رقبای 
خارجی بنا به دالیل ذکر شده در فروش محصوالت با مشکل مواجه شده اند. 
به  داخلی  آزمون  تجهيزات  برتر  سازندگان  که  است  حالی  در  این 
دليل داشتن سطح کيفی باال، قيمت مناسب به ویژه در مقایسه 
در  فروش  از  پس  خدمات  گستردگی  و  خارجی  نمونه های  با 
دوره های گارانتی و وارانتی می توانند مورد توجه صنایع داخلی 
قرار گيرند. به عنوان نمونه ما دستگاه هایی ساخته ایم که مربوط به 17 سال 
پیش است و با وجود آنکه هیچ گونه تعهد حقوقی و قراردادی نداریم، به دلیل 
اینکه تنها مرجعی هستیم که اطالعات آن دستگاه را داریم بازسازی و به روز 
رسانی آنرا می پذیریم. البته ما در حوزه خدمات پس از فروش و به روز رسانی 
محصوالت با ایجاد یک دپارتمان مستقل و تقویت بدنه کارشناسی توانسته ایم 

سطح خوبی از خدمات را ارائه دهیم. 

آزمون  تجهیزات  ساخت  حوزه  در  کار  مشکالت  عمده 
باال،  تمام شده  قیمت  و  موارد است: سربار  این  شامل 
ماندگار،  و  کارآمد  متخصص،  انسانی  نیروی  محدودیت 
و  هزینه ها  از  مشتریان  برخی  غیرکارشناسی  انتظارات 
قیمت تمام شده، محدودیت های بازار و خرید سنسورها 
و ادوات مورد نیاز، عدم ثبات بازار، نوسانات ارز و عدم 
شناخت ارزش فعالیت های متنوع مهندسی در حوزه های 

مکانیک، الکترونیک، نرم افزار و سخت افزار.

عمده مشکالت اين حوزه

ما در طول 22 سال گذشته بالغ 
بر 670 دستگاه تست ساختيم که 
حدود 250 تيپ مختلف طراحی را 

شامل می شود.

        نمونه اي از 
طراحي شماتیک خط 
تولید مجموعه جعبه 

فرمان هیدرولیک 
خودرو

ساخت  حوزه  در  سال ها  حضرتعالی  آنكه  به  توجه  با 
فعاليت  به  مشغول  اندازه گيری  و  آزمون  تجهيزات 
و  مشكالت  درخصوص  را  خود  نظر  لطفاً  بوده اید، 

معضالت مربوط به این صنعت در کشور بيان فرمایيد.
برای بیان اهمیت تجهیزات آزمایشگاهی به سه نکته می توان اشاره 

کرد: 
عنوان  به  آزمون  تجهیزات  کارخانه ها،  در  عمدتًا  آنکه؛  اول  نکته 
یک پدیده تزئینی شناخته می شود. برای اینکه اغلب تولیدکنندگان 
فعالیت  کیفی  کنترل  مساله  روی  ما  که  دهند  نشان  می خواهند 
و  خودرو  صنعت  توسعه  با  خوشبختانه  هستیم.  جدی  و  می کنیم 
قطعه سازی و ایجاد فضاي رقابتي بحث کنترل کیفیت جدی تر شد. 
شما تا وقتی که تنها تولید کننده قطعه ای باشید، می توانید به سادگی 
ارائه  به  مجبور  رقبا  ورود  با  ولی  کنید.  تحمیل  مشتری  به  را  آن 
قطعات با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتری هستید. پس به دلیل ارتباط 
اقبال  و  توجه  اندازه گیری  سیستم های  و  آزمون  با  کیفیت  مستقیم 
تولید کنندگان به آزمایشگاه های تخصصی و تجهیزات تست بیشتر 

شده است.
برخی  صادرات  با  سورس،  تک  موضوع  بر  عالوه  آنکه  دوم  نکته 
آزمایشگاهی،  نهایتًا تجهیزات  و  از کشور؛ کیفیت  به خارج  قطعات 
اهمیت دو چندان پیدا کرده است. شرکت های زیادی در چین وجود 
با  ژاپن مطابق  و  آمریکا  اروپا،  به سراسر  ایران  بر  دارند که عالوه 
استانداردهای جهانی قطعه صادر می کنند. برای رقابت با این قطعات 
چینی باید مثل خودشان رفتار کرد که بدون تجهیزات آزمایشگاهی 

شدنی نیست. 
به  نیاز  اهمیت  برای  هم  دیگری  جالب  و  سوم  دلیل  آخر  در  و 
با  تجهیزات آزمون وجود دارد. توسعه صنعت خودرو و قطعه سازی 
ایران  به  پژو  برتر جهانی همانند  از خودروسازان  انتقال دانش فنی 
مقارن شد. دانش مهندسی، استانداردها و مدارک فنی انبوهی در این 
از  قرار گرفت.  مرحله در دسترس مهندسان مجموعه خودروسازی 
سویی دیگر با توجه به باال رفتن سطح توقع مشتریان از محصوالت 
تحریم  همچنین  و  خارجی  خودروهای  انبوه  ورود  خودروسازان، 
و  استانداردها  تدوین  معکوس،  مهندسی  شد  باعث  خودرو،  صنعت 
ایجاد واحدهای فعال در زمینه تحقیق و توسعه اهمیت ویژه ای یابد.

در این خصوص مجموعه ای از مدارک و نقشه ها به صورت خام و در 
بسیاری از موارد به شکل مبهم وجود دارد؛ درحالی که تکنولوژی تولید 
ناشناخته بوده و باید کشف شود و تیم مهندسی باید این مسیر را طی 
کند. در نتیجه این تیم مهندسی برای اینکه مطمئن شود کاالیشان 
مناسب است احتیاج به یک آزمایشگاه تخصصی دارد. در واقع وقتی 
این  شود.  صحه گذاری  باید  طراحی  این  شد  انجام  داخلی  طراحی 
موضوع باعث شده که بعضی از شرکت ها سراغ دستگاه های آزمون 
برای تحلیل و صحه گذاری کار مهندس های خود بروند. چیزی که 

قبال احساس نمی شد. 
جمع بندی عرایض بنده این است که با گذشت زمان و ورود به 
حوزه رقابتی توليد، دیدگاه توليدکنندگان نسبت به تجهيزات 
آزمون از یک پدیده لوکس و مزاحم به یک جزء اساسی داخل 
کارخانه تغيير کرد و من فكر می کنم که االن قطعه سازها دیگر 

ضرورت مساله را درک کرده اند. 

جمع بندی عرایض بنده این است که با گذشت زمان و ورود به 
حوزه رقابتی تولید، دیدگاه تولیدکنندگان نسبت به تجهیزات 
آزمون از یک پدیده لوکس و مزاحم به یک جزء اساسی داخل 
کارخانه تغییر کرد و من فکر می کنم که االن قطعه سازها دیگر 

ضرورت مساله را درک کرده اند. 

ساخت  صنعت  فرصت های  و  چالش ها  خصوص  در 
تجهيزات آزمون توضيح فرمایيد.

وجود تحریم، فعالیت سازندگان تجهیزات آزمون را قدری پیچیده تر 
کرده است. از سویی به طور طبیعی باید روزهای جشن شرکت هایی 
اینکه هیچ دستگاه خارجی نمی تواند وارد شود  برای  باشد.  مثل ما 
از سوی دیگر در  بسیار گزاف است.  قیمت  با  وارد شود  اگر هم  و 
و  نرم افزار  دقیق،  ابزارهای  سنسورها،  ادوات،  تامین  شرایط،  این 
سخت افزارهای خاص به سختی میسر می شود. مساله بعدی هم این 
است که با افت میزان تولید و کاهش نقدینگی نزد مشتریان، تقاضا 
و درخواست خرید تجهیزات آزمون بسیار کاهش یافته است؛ ضمن 

آنکه بخش عمده ای از مطالبات ما نیز به تعویق افتاد. 

اما در بعد صادرات، ما بارها سعی کردیم که دستگاه تست را به خارج 
صادر کنیم. مشتریان روس، ترک و حتی اروپایی داشتیم اما به دلیل 
عدم حمایت های دولت این امر میسر نشد. ممکن است کسی که 
تولید انبوه دارد بتواند این کار را به راحتی انجام دهد ولی برای ما و 
سایر همکاران که طبق سفارش کار می کنیم هیچ وقت امکان پذیر 
نبوده است. درنتیجه بازار ما یک بازار محلی و محدود است. به 
هزینه  و  مهندسی  انرژی  ماه صرف  از سه  پس  مثال  عنوان 
برای ساخت دستگاه تست غربيلک فرمان نهایتاً این دستگاه 
برای  امكانی  و  است  ایرانی  ساز  غربيلک  سه  به  ارائه  قابل 
دیگری  طرح  و  دستگاه  سراغ  به  باید  ندارد.  وجود  چهارمی 

برویم تا بتوانيم بازار خود را حفظ کنيم. 

و  طراح  شرکت های  که  مهمي  و  خاص  ویژگی های 
متمایز  شرکت ها  سایر  از  را  آزمون  تجهيزات  سازنده 

می نماید، بيان فرمایيد.
نخست اینکه تولید سفارشی است و قابلیت تولید انبوه را ندارد، مگر 
در برخی دستگاه های خاص مثل دستگاه تست کشش، آون و فریزر.
عمدتاً  خودرو  قطعات  دوام  و  عملكرد  تست  دستگاه های 
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بردارد. به عنوان نمونه ساالنه به طور متوسط حدود سه میلیارد تومان جعبه 
که  آزمایشی  با  می شود.  تعویض  فروش  از  پس  نمایندگی های  در  فرمان 
برگشتی  قطعات  تصادفی  نمونه  از صد  درصد   50 بر  بالغ  دادم  انجام  خودم 
بودند. مزیت دوم آن است که مکانیزم های خودبازرسی و خودکنترلی  سالم 
در نمایندگی های خدمات بعد از فروش بدون صرف هزینه خودروساز ایجاد 
می شود. سومین مزیت ترمیم اعتبار و شهرت قطعه ساز و خودروساز در جامعه 
شده  تست  نمونه های  از  درست  بازخورد  با  قطعات  عیوب  آخر  در  و  است 
تشخیص داده می شود و فرآیندهای تولیدی اصالح می گردد. به عنوان مثال 
در خصوص مجموعه جعبه فرمان تنها گاهی با سفت کردن پیچی مشکل حل 
می شد و در خیلی از موارد مشکل مربوط به جلوبندی خودرو یا قطعه دیگری 
بود. ما همین االن دو دستگاه برای انبارهای داغی طراحی کرده ایم. یکی برای 

تست کمک فنر و دیگري هم برای تست جعبه فرمان.

برنامه شما برای مواجهه با ورود تجهيزات وارداتی و رقابت با 
سازندگان خارجی چيست؟

به دو گروه عمده تقسیم  آزمون  رقابتی در حوزه ساخت تجهیزات  بازارهای 
دیگری  و  تکنولوژی  صاحب  و  اروپایی  کشورهای  سازندگان  یکی  می شوند 
سازندگان چینی. تجهیزات آزمون اروپایی با توجه به قیمت بسیار باالی تمام 
از فروش، جذابیتی  امکان سرویس دهی مناسب و خدمات پس  شده و عدم 
برای مشتریان داخلی ندارند. اما دستگاه های چینی هم عمدتًا دارای کیفیت 
پایین بوده و دارای خدمات و سرویس دهی نامناسبی است. پس نهایتًا رقبای 
خارجی بنا به دالیل ذکر شده در فروش محصوالت با مشکل مواجه شده اند. 
به  داخلی  آزمون  تجهيزات  برتر  سازندگان  که  است  حالی  در  این 
دليل داشتن سطح کيفی باال، قيمت مناسب به ویژه در مقایسه 
در  فروش  از  پس  خدمات  گستردگی  و  خارجی  نمونه های  با 
دوره های گارانتی و وارانتی می توانند مورد توجه صنایع داخلی 
قرار گيرند. به عنوان نمونه ما دستگاه هایی ساخته ایم که مربوط به 17 سال 
پیش است و با وجود آنکه هیچ گونه تعهد حقوقی و قراردادی نداریم، به دلیل 
اینکه تنها مرجعی هستیم که اطالعات آن دستگاه را داریم بازسازی و به روز 
رسانی آنرا می پذیریم. البته ما در حوزه خدمات پس از فروش و به روز رسانی 
محصوالت با ایجاد یک دپارتمان مستقل و تقویت بدنه کارشناسی توانسته ایم 

سطح خوبی از خدمات را ارائه دهیم. 

آزمون  تجهیزات  ساخت  حوزه  در  کار  مشکالت  عمده 
باال،  تمام شده  قیمت  و  موارد است: سربار  این  شامل 
ماندگار،  و  کارآمد  متخصص،  انسانی  نیروی  محدودیت 
و  هزینه ها  از  مشتریان  برخی  غیرکارشناسی  انتظارات 
قیمت تمام شده، محدودیت های بازار و خرید سنسورها 
و ادوات مورد نیاز، عدم ثبات بازار، نوسانات ارز و عدم 
شناخت ارزش فعالیت های متنوع مهندسی در حوزه های 

مکانیک، الکترونیک، نرم افزار و سخت افزار.

عمده مشکالت اين حوزه

ما در طول 22 سال گذشته بالغ 
بر 670 دستگاه تست ساختيم که 
حدود 250 تيپ مختلف طراحی را 

شامل می شود.

        نمونه اي از 
طراحي شماتیک خط 
تولید مجموعه جعبه 

فرمان هیدرولیک 
خودرو

ساخت  حوزه  در  سال ها  حضرتعالی  آنكه  به  توجه  با 
فعاليت  به  مشغول  اندازه گيری  و  آزمون  تجهيزات 
و  مشكالت  درخصوص  را  خود  نظر  لطفاً  بوده اید، 

معضالت مربوط به این صنعت در کشور بيان فرمایيد.
برای بیان اهمیت تجهیزات آزمایشگاهی به سه نکته می توان اشاره 

کرد: 
عنوان  به  آزمون  تجهیزات  کارخانه ها،  در  عمدتًا  آنکه؛  اول  نکته 
یک پدیده تزئینی شناخته می شود. برای اینکه اغلب تولیدکنندگان 
فعالیت  کیفی  کنترل  مساله  روی  ما  که  دهند  نشان  می خواهند 
و  خودرو  صنعت  توسعه  با  خوشبختانه  هستیم.  جدی  و  می کنیم 
قطعه سازی و ایجاد فضاي رقابتي بحث کنترل کیفیت جدی تر شد. 
شما تا وقتی که تنها تولید کننده قطعه ای باشید، می توانید به سادگی 
ارائه  به  مجبور  رقبا  ورود  با  ولی  کنید.  تحمیل  مشتری  به  را  آن 
قطعات با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتری هستید. پس به دلیل ارتباط 
اقبال  و  توجه  اندازه گیری  سیستم های  و  آزمون  با  کیفیت  مستقیم 
تولید کنندگان به آزمایشگاه های تخصصی و تجهیزات تست بیشتر 

شده است.
برخی  صادرات  با  سورس،  تک  موضوع  بر  عالوه  آنکه  دوم  نکته 
آزمایشگاهی،  نهایتًا تجهیزات  و  از کشور؛ کیفیت  به خارج  قطعات 
اهمیت دو چندان پیدا کرده است. شرکت های زیادی در چین وجود 
با  ژاپن مطابق  و  آمریکا  اروپا،  به سراسر  ایران  بر  دارند که عالوه 
استانداردهای جهانی قطعه صادر می کنند. برای رقابت با این قطعات 
چینی باید مثل خودشان رفتار کرد که بدون تجهیزات آزمایشگاهی 

شدنی نیست. 
به  نیاز  اهمیت  برای  هم  دیگری  جالب  و  سوم  دلیل  آخر  در  و 
با  تجهیزات آزمون وجود دارد. توسعه صنعت خودرو و قطعه سازی 
ایران  به  پژو  برتر جهانی همانند  از خودروسازان  انتقال دانش فنی 
مقارن شد. دانش مهندسی، استانداردها و مدارک فنی انبوهی در این 
از  قرار گرفت.  مرحله در دسترس مهندسان مجموعه خودروسازی 
سویی دیگر با توجه به باال رفتن سطح توقع مشتریان از محصوالت 
تحریم  همچنین  و  خارجی  خودروهای  انبوه  ورود  خودروسازان، 
و  استانداردها  تدوین  معکوس،  مهندسی  شد  باعث  خودرو،  صنعت 
ایجاد واحدهای فعال در زمینه تحقیق و توسعه اهمیت ویژه ای یابد.

در این خصوص مجموعه ای از مدارک و نقشه ها به صورت خام و در 
بسیاری از موارد به شکل مبهم وجود دارد؛ درحالی که تکنولوژی تولید 
ناشناخته بوده و باید کشف شود و تیم مهندسی باید این مسیر را طی 
کند. در نتیجه این تیم مهندسی برای اینکه مطمئن شود کاالیشان 
مناسب است احتیاج به یک آزمایشگاه تخصصی دارد. در واقع وقتی 
این  شود.  صحه گذاری  باید  طراحی  این  شد  انجام  داخلی  طراحی 
موضوع باعث شده که بعضی از شرکت ها سراغ دستگاه های آزمون 
برای تحلیل و صحه گذاری کار مهندس های خود بروند. چیزی که 

قبال احساس نمی شد. 
جمع بندی عرایض بنده این است که با گذشت زمان و ورود به 
حوزه رقابتی توليد، دیدگاه توليدکنندگان نسبت به تجهيزات 
آزمون از یک پدیده لوکس و مزاحم به یک جزء اساسی داخل 
کارخانه تغيير کرد و من فكر می کنم که االن قطعه سازها دیگر 

ضرورت مساله را درک کرده اند. 

جمع بندی عرایض بنده این است که با گذشت زمان و ورود به 
حوزه رقابتی تولید، دیدگاه تولیدکنندگان نسبت به تجهیزات 
آزمون از یک پدیده لوکس و مزاحم به یک جزء اساسی داخل 
کارخانه تغییر کرد و من فکر می کنم که االن قطعه سازها دیگر 

ضرورت مساله را درک کرده اند. 

ساخت  صنعت  فرصت های  و  چالش ها  خصوص  در 
تجهيزات آزمون توضيح فرمایيد.

وجود تحریم، فعالیت سازندگان تجهیزات آزمون را قدری پیچیده تر 
کرده است. از سویی به طور طبیعی باید روزهای جشن شرکت هایی 
اینکه هیچ دستگاه خارجی نمی تواند وارد شود  برای  باشد.  مثل ما 
از سوی دیگر در  بسیار گزاف است.  قیمت  با  وارد شود  اگر هم  و 
و  نرم افزار  دقیق،  ابزارهای  سنسورها،  ادوات،  تامین  شرایط،  این 
سخت افزارهای خاص به سختی میسر می شود. مساله بعدی هم این 
است که با افت میزان تولید و کاهش نقدینگی نزد مشتریان، تقاضا 
و درخواست خرید تجهیزات آزمون بسیار کاهش یافته است؛ ضمن 

آنکه بخش عمده ای از مطالبات ما نیز به تعویق افتاد. 

اما در بعد صادرات، ما بارها سعی کردیم که دستگاه تست را به خارج 
صادر کنیم. مشتریان روس، ترک و حتی اروپایی داشتیم اما به دلیل 
عدم حمایت های دولت این امر میسر نشد. ممکن است کسی که 
تولید انبوه دارد بتواند این کار را به راحتی انجام دهد ولی برای ما و 
سایر همکاران که طبق سفارش کار می کنیم هیچ وقت امکان پذیر 
نبوده است. درنتیجه بازار ما یک بازار محلی و محدود است. به 
هزینه  و  مهندسی  انرژی  ماه صرف  از سه  پس  مثال  عنوان 
برای ساخت دستگاه تست غربيلک فرمان نهایتاً این دستگاه 
برای  امكانی  و  است  ایرانی  ساز  غربيلک  سه  به  ارائه  قابل 
دیگری  طرح  و  دستگاه  سراغ  به  باید  ندارد.  وجود  چهارمی 

برویم تا بتوانيم بازار خود را حفظ کنيم. 

و  طراح  شرکت های  که  مهمي  و  خاص  ویژگی های 
متمایز  شرکت ها  سایر  از  را  آزمون  تجهيزات  سازنده 

می نماید، بيان فرمایيد.
نخست اینکه تولید سفارشی است و قابلیت تولید انبوه را ندارد، مگر 
در برخی دستگاه های خاص مثل دستگاه تست کشش، آون و فریزر.
عمدتاً  خودرو  قطعات  دوام  و  عملكرد  تست  دستگاه های 
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ً سفارشی است و قابليت توليد انبوه را ندارند.
دوم آنکه شرکت هایی که در زمینه دستگاه تست کار 
می کنند لزومًا باید تمام سال مشغول فعالیت مهندسی 
را  خود  فرد  به  منحصر  ماهیت  دستگاه  هر  باشند. 
دارد. شما قباًل روی یک قطعه فرمان کار می کردید 
دستگاه بعدی تست صندلی است. اصاًل دو تا ماهیت 
مختلف دارد، دو تا استاندارد مختلف دارد. دو فضای 
مختلف دارد. نیازمندی های مختلف دارد. مگر اینکه 
شما اینقدر هوشمند باشید که بتوانید کارهایتان را به 
این  از کنار هم گذاشتن  بیاورید و  صورت ماژول در 
که  دهید  سازمان  را  مختلف  دستگاه های  ماژول ها، 
حجم طراحی تان را کمتر کنید ولی در عمل شما دائمًا 

مشغول کار مهندسی هستید. 
با  نمی تواند  تست  دستگاه  ساخت  سوم،  نکته 
تير  اولين  باید  لزوماً  باشد،  همراه  خطا  و  سعی 
شما به هدف برخورد کند. یک تولیدکننده به طور 
طبیعی می داند وقتی که یک قالب را طراحی و نمونه 
قالب می تواند  در  اشکال  در صورت  تولید می کند  را 
آنرا تصحیح و دوباره نمونه را تولید کند. چند بار این 
کار را انجام می دهد تا قالب تکمیل شود. اما سازنده 
دستگاه تست چنین شانسی ندارد. مشتری هم چنین 
شانسی را به او نمی دهد. مشتری با ما مثل شرکتی 
رفتار  می سازد  را  تست  دستگاه  این  سال هاست  که 
تیر  اولین  و  ضربه  اولین  با  می خواهد  یعنی  می کند. 

مستقیمًا هدف اصلی نشانه گرفته شود.
مساله چهارم، برخی از مدیران شناخت و عالقه ای 
یک  عنوان  به  بلكه  ندارند  آزمون  تجهيزات  به 
نگرش  این  می کنند.  نگاه  آن  به  هزینه  مرکز 
باعث درخواست حداقل قیمت می شود. دستگاه تست 
مشخصه مهمی دارد. برای ساخت هر دستگاه این 
کيفيت  و  نوع  در  تغيير  با  تا  دارد  وجود  امكان 

قيمت  تغييرات  از  بزرگی  گستره  وابسته  ادوات 
و کيفيت ساخت را داشته باشيم. به عنوان مثال 
از یک شرکت معتبر  قیمت مشابه سنسور چینی که 
آلمانی تهیه شده است می تواند تا یک چهارم کاهش 
شدت  به  کیفیت  اما  است،  راضی تر  مشتری  و  یابد 
نارضایتی،  بروز  با  شش ماه  از  پس  می آید.  پایین 
عملکرد ضعیف دستگاه که ناشی از قیمت پایین آن 

بوده مشخص می شود.

مشكالت عمده این حوزه را چه می دانيد؟
اگر بخواهم خیلی کوتاه و تنها به عناوین اشاره کنم 
تجهيزات  ساخت  حوزه  در  کار  مشكالت  عمده 
آزمون شامل این موارد است: سربار و قيمت تمام 
متخصص،  انسانی  نيروی  محدودیت  باال،  شده 
غيرکارشناسی  انتظارات  ماندگار،  و  کارآمد 
برخی مشتریان از هزینه ها و قيمت تمام شده، 
ادوات  بازار و خرید سنسورها و  محدودیت های 
مورد نياز، عدم ثبات بازار، نوسانات ارز و عدم 
در  مهندسی  متنوع  فعاليت های  ارزش  شناخت 
حوزه های مكانيک، الكترونيک، نرم افزار و سخت 

افزار.
جا دارد خاطره ای را خدمت شما تعریف کنم. ما حدود 
سه سال پیش تصمیم گرفتیم با یکی از خودروسازها 
شراکت کنیم. هدف این بود که نگرانی ما از فروش 
حل شود. تیم ارزیاب خودروساز آمدند و ما را ارزیابی 
ما پرسیده شد، شما چقدر  از  ارزیابی خود  کردند. در 
و صندلی  میز  دارید؟ چقدر  دیوار  دارید؟ چقدر  زمین 
ایشان  به  ما  و  دارید  تراش  دستگاه  چقدر  دارید؟ 
در  ما  کار  گفتیم که خوب سابقه مهندسی 20 ساله 
این زمینه در کجای محاسبات شما دیده شده است؟ 
خیلی مودبانه به ما گفتند آنها برای ما بی ارزش است. 

یعنی بعد از 20 سال اهمیتی برای این دانش مهندسی 
قائل نبودند. 

در انتها اگر مطالبی وجود دارد بفرمایيد؟
من به آینده صنعت کشورمان امید فراوان دارم. ایران 
ندارد.  شدن  صنعتی  جز  چاره ای  که  است  کشوری 
پتانسیل های آن را هم دارد. منابع نفت و گاز و انرژی، 
معادن، نیروی متخصص و ارزان، موقعیت ژئوپلیتیک 
مبتکر  و  باهوش  جوانان  خیل  و  جهان  و  منطقه  در 
که در صورت هدایت صحیح پرچم دار کاروان صنعت 

آینده ما خواهند بود. 
به امید آن روز ...

منجر  اخیر  سالیان  در  ایران  اقتصاد  بر  حاکم  وخیم  شرایط  و  ارزی  بحران 
که  شد  قطعه سازان  و  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری  زیان دهی  و  تعطیلی  به 
شرکت شهاب شمس نیز از این شرایط سخت مصون نماند. بدهی های ارزی 
باال  با  متناسب  قیمت ها  افزایش  عدم  بانک ها،  و  خارجی  تأمین کنندگان  به 
رفتن هزینه ها و سایر عوامل، در سال 91 شرکت شهاب شمس را در آستانه 

ورشکستگی قرار داد. 
شرایط  تسلیم  آنکه  یا  داشت:  قرار  روی  پیش  راه  دو  سخت  شرایط  آن  در 
حاکم شده و شرکت تعطیل شود و یا با اتکا به نقاط قوت شرکت، برنامه ریزی 
دقیقی برای برون رفت از شرایط موجود تدوین و اجرا شود. مدیریت ارشد 
شرکت شهاب شمس با تکیه بر توانمندی های داخل مجموعه راه دوم 

را برگزید و عماًل، این تهدید را به فرصت تبدیل نمود. 
باورمندی مدیران رده اول شرکت به گروه طراحی، در اختیار قرار 
دادن منابع و بودجه کافی و اهتمام جدی به کیفیت و خودکفایی 
اندازه گیری  و  آزمون  تجهیزات  چون  مهمی  هزینه های  تقبل  و 
در نهایت میوه شیرین کاهش ارزبری و حل مشکل نقدینگی و 
افزایش کیفیت محصوالت شرکت را برای سهامداران به ارمغان 

آورد. 
بارزترین نقطه قوت شرکت شهاب شمس وجود مؤسسه پژوهشی لؤلؤ به عنوان 
شرکت همکار و تحت پوشش گروه لؤلؤ بود که به عنوان بازوی این شرکت 
اقدامات موثری را برای عبور از بحران انجام داد. به عبارتی تمرکز شرکت 
جریان  مدیریت  تسهیل  باعث  که  است  خودکفایی  عمق  بر  عمدتا 
همه  الکتروموتور  جز  به  تاریخ  آن  تا  است.  شده  تولید  جهت  نقدینگی 
قطعات شیشه باالبر خودکفا شده بود و با تامین الکتروموتور از منابع خارجی، 
با طراحی گیربکس های متفاوت، نیازهای گوناگون محصوالت داخلی برآورده 

شهاب شمس؛
پيشرو در 

خودكفايي

می گردید؛ ولی در آن اوضاع خرید الکتروموتور از منابع خارجی خود به معضل 
بزرگی تبدیل شده بود و باید چاره ای اندیشیده می شد. 

بیشترین تأثیرپذیری شرکت از تالطمات ارزی بود که جریان نقدینگی سازمان 
نیاز  مورد  نقدینگي  تمام  شرایط،  آن  در  بود.  کرده  اختالل  دچار  بشدت  را 
باالتر  درصد  بیست  ضریب  با  باید  کشور  خارج  از  اجناس  و  قطعات  خرید 
نبود در  تامین می شد و مشخص  از تحویل،  پیش  ماه  یا دو  دست کم یک 
خودکفایی  رو  این  از  شود.  بارگیری  شرکت  مقصد  به  محموله  موعود  زمان 
الکتروموتور به اولویت اصلی شرکت شهاب شمس تبدیل شد و خوشبختانه 
بلند مهندسین و کارگران شرکت  با همت  این هدف واال در شرایط تحریم 
و اعتقاد قوی مدیریت ارشد به توانمندی های داخل مجموعه محقق گردید. 
ارزبری درصدی   55 حدود  کاهش  زحمات،  این  حاصل  دیگر  عبارت   به 
پیمانی مشارکت  با  گذشته  سال  دو  ظرف  مجموعه هاست.  و   قطعات 

)joint venture( یک شرکت تایوانی، دانش فنی و متعاقب آن ماشین آالت 
و  استفاده  این جا  نکته ظریف در  الکتروموتور خریداری شد.  تولید  استاندارد 
بکارگیری خط مونتاژ نیمه خودکار است. خرید خطوط مونتاژ کاماًل خودکار 
به دلیل ناشناخته بودن برای بهره برداران و عدم امکان تغییر شرایط 

ژول ورن در رمان زیبای جزیره اسرارآمیز، مشکل گروه زندانی 
که با بالون به سمت جزیره فرار کرده اند و به آتش نیاز دارند را 
به دست دانشمند نابغه "مهندس سایروس اسمیت" حل می کند. 
کبریت آنها گم شده و روش بومیان برای روشن کردن آتش را 
ساعت  شیشه های  چسباندن  با  اسمیت  مهندس  نمی دانند.  هم 
خبرنگار همراهش با ِگل رس و پرکردن داخل آن با آب، ذره بینی 

درست می کند و سپس با نور آفتاب آتش برپا می شود.
برخی  خودکفاکردن  با  تحریم،  زمان  در  هم  ما  سرزمین  نوابغ 
قطعات و انتقال و بومی کردن دانش و تکنولوژی با باور راسخ بر 
مشکالت غلبه کردند. مدیریت و مهندسین شرکت شهاب شمس، 
پیش از این هم در راستای خودکفایی گام های مؤثری برداشته 
بودند. ولی همت بلند ایشان در دو سال گذشته که با مشکالت 
بودند،  گریبان  به  دست  نقدینگی  کاهش  و  ارز  نوسان  تحریم، 
راه گشا شد و به مدد نیروی مهندسی زبده و کارآمد، آزمایشگاه 
مجهز و اعتقاد باالی مدیریت ارشد سازمان به اهمیت تجهیزات 
توانستند  تولید،  خطوط  توسعه  کنار  در  اندازه گیری  و  آزمون 
گام های موثری در کاهش ارزبری، افزایش تولید همراه با بهبود 
بردارند.  جدید  قطعات  تولید  و  الکتروموتور  خودکفایی  کیفیت، 
در اینجا گوشه ای از این تالش ها از زبان قائم مقام مدیر عامل، 
مهندس هوشنگ و معاون مهندسی کیفیت، مهندس معصوم به 
رشته تحریر درآمده است. امیدواریم همه بزرگانی که هر یک 
در جایگاه خویش؛ از مدیران پر مسوولیت تا کارگران پرتالش و 
کم توقع، بی نام و نشان در جای جای این مرز و بوم در کارگاه ها 
و کارخانه های خرد و کالن به ایفای نقش مشغول اند و همچون 
تاریکی، شمعی که  به  ناسزا  به جای  ما  مهندس اسمیت داستان 
و  دانسته شود  می افروزند قدرشان  بر  فروغ  پر  چراغ هایی  نه، 
پاداش نیکی بی حساب ایشان به صنعت ایران از سوی دولتمردان 

و دست اندرکاران با حمایت بی دریغ و بیش از پیش داده شود.

www.testmag.ir
سال اول / شماره او ل/ مهر و آبان 1393 50

www.testmag.ir




