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سخن مدیرعامل

مسئولیت  اجتماعی 
ــه  ــاد ک ــی افت ــه جمع ــذارم ب ــاه گ ــاز مهرم ــش در آغ ــدی پی چن
ــد، چــون اعتقــاد  مخالــف خریــد نوشــت ابزار ســاخت داخــل بودن
ــد از  ــم بای ــی گفت ــدارد. وقت ــت ن ــی کیفی ــدات داخل ــتند تولی داش
منظــر مســئولیت اجتماعــی بــه ایــن موضــوع نگریســت، یکــی از 
ــث مســئولیت اجتماعــی  ــت بح ــب گف ــا تعج ــع ب ــتان آن جم دوس

ــراد ! ــه اف ــود ن ــوط می ش ــرکت ها مرب ــه ش ب
دامنه مسئولیت های اجتماعی در چه گستره ای است؟ 

اجتماعــی کــه در آن زندگــی می کنیــم همچــون زمینــی اســت کــه 
هــر چــه در آن بکاریــم، همــان را درو می کنیــم.

ــا کاری  ــاری  ی ــه ای اختی ــتی گزین ــی را نبایس ــئولیت  اجتماع مس
خیرخواهانــه انگاشــت، بلکــه بایــد آن را جــزو الزامــات ضــروری 
ــش  ــیم  در کاه ــد نباش ــه آن پایبن ــر ب ــرا اگ ــت، زی ــر گرف در نظ
کیفیــت زندگــی اجتماعــی شــریک  خواهیــم بــود و شــاید مســبب 
و مســئول فردایــی بــه مراتــب بدتــر از امــروز بــرای فرزندان مــان 

باشــیم.
ــب و کار  ــدازی کس ــل راه ان ــب از اوای ــره ای جال ــت خاط ــد نیس ب
خــودم تعریــف کنــم. یکــی از واحد هــای مخابراتــی در دهــه 
70 از شــرکت NEC ژاپــن یــک سیســتم اشــتباهی خریــده بودنــد 

ــود و  ــی ســازگار نب ــرق موجــود در ایســتگاه های مخابرات ــا ب ــه ب ک
ــکل  ــاز و مش ــع نی ــرای رف ــد. ب ــتفاده کنن ــتند از آن اس نمی توانس
ایــن واحــد مخابراتــی جهــت بهره بــرداری از دســتگاه خریــداری 
شــده، یــک مبــدل ولتــاژ 24 ولــت بــه 12 ولــت طراحــی کــردم.
ــاخته  ــه س ــی ک ــد مبدل ــش و تایی ــه از آزمای ــئول مربوط ــی مس ول
بــودم ســر بــاز مــی زد. بعــد از ایــن کــه ســماجت و پیگیری هــای 
چنــد ماهــه مــرا دیــد، بــه مــن گفــت کــه حتــی اگــر ایــن دســتگاه 
را آزمایــش کنیــم و تاییــد شــود، بــاز هــم از تــو نمی خریــم، چــون 
ــرداری  ایــن دســتگاه ایرانــی اســت و اگــر اتفاقــی در حیــن بهره ب

بیافتــد، بــرای مــن مســئولیت دارد.
ــرکت  ــان ش ــن و از هم ــد از ژاپ ــدل را  بای ــه مب ــت ک ــرار داش اص
ــی  ــون دســتگاه ژاپن ــرود چ ــر ســئوال ب ــادا زی ــا مب ــد ت NEC  خری
ــا می ســوخت، کســی او را بازخواســت  ــر خــراب هــم می شــد ی اگ

نمی کــرد.
ــال از  ــد س ــس از چن ــرات را پ ــاز مخاب ــد، نی ــم ش ــور ه و همین ط
ــد، چــون شــرکت NEC  ایــن  طریــق شــرکت ژاپنــی تامیــن کردن
دســتگاه را نداشــت و بایــد طراحــی می کــرد پــس کار خیلــی 

ــد. ــی ش طوالن
ــود و  ــه ب ــترش یافت ــا گس ــه کار م ــه 90 ک ــال ها، در ده ــد از س بع
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ــه  ــی ک ــئول مخابرات ــان مس ــم، روزی هم ــده بودی ــروف ش مع
ــته  ــگاه در رش ــه از دانش ــرش ک ــا دخت ــود، ب ــده ب ــته ش بازنشس
بــرق فارغ التحصیــل شــده بــود، بــه دفتــر مــن در کارخانــه آمــد 
ــادآوری  ــه او ی ــی ب ــرد. وقت ــرای دختــرش ک و درخواســت کار ب
کــردم همــان جوانــی هســتم کــه 18 ســال قبــل بــرای آزمایــش 
اولیــن دســتگاهی کــه ســاخته بــودم بــه او التمــاس می کــردم، 

متحیــر شــد.
از او پرســیدم کــه اگــر االن بــرای آن شــرکت ژاپنــی نامــه 
ــه از  ــادی ک ــای زی ــاس خریده ــه پ ــه ب ــی ک ــی و بخواه بنویس
ــتگاه  ــه آن دس ــا آن ک ــی  ب ــادآوری کن ــام دادی، و ی ــا انج آن ه
ــرت  ــه دخت ــدم، ب ــما خری ــود از ش ــود ب ــان موج ــهر خودم در ش

ــد داد؟  ــی خواهن ــه جواب ــد، چ ــغلی بدهن ــا ش ــمت ی س
گفت صد در صد پاسخ منفی می دهند.

بــه او گفتــم آیــا آن زمــان کــه دختــرت بــه دبســتان می رفــت، 
ــد  ــزرگ می شــود و بای ــه روزی ب ــردی ک ــت فکــر نمی ک هیچ وق
در جایــی در همیــن شــهر مشــغول بــه کار شــود؟ فکــر نکــردی 
ــئولیت  ــی، مس ــک کن ــهر کم ــن ش ــع همی ــه صنای ــر ب ــه اگ ک

ــر دختــرت انجــام داده ای؟  خــودت را در براب
ایــن یــک نمونــه از مســئولیت های اجتماعــی مــا اســت: خریــد 
ــابه  ــر از مش ــت آن پایین ت ــر کیفی ــی اگ از تولیــدات داخلــی، حت
خارجــی باشــد. کنــار آمــدن بــا آن، باعــث اشــتغال آفرینی 
ــا در  ــدان م ــر فرزن ــه مهم ت ــنایان و از هم ــتان، آش ــرای دوس ب
ــه  ــدان دور خواهــد شــد. همــان رویکــردی ک ــه چن ــده ای ن آین
مــردم ژاپــن و کــره و چیــن پــی گرفتنــد و بــه نتایجــی شــگفت 

ــیدند.  آور رس
در یادداشــت های آینــده، بــه جنبه هــای دیگــری از مســئولیت 

اجتماعــی خواهــم پرداخت.
محمدعلی چمنیان- پاییز1400
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نیــان الکترونیــک بــه عنــوان برتریــن شــرکت خصوصــی در هفتمیــن 
دوره جایــزه ملــی مدیریــت فنــاوری و نــوآوری کشــور معرفــی شــد.

ــر  ــه 3 تی ــوآوری ک ــاوری و ن ــت فن ــی مدیری ــزه مل ــن دوره جای هفتمی
1400 بــه صــورت آنالیــن برگــزار شــد، پــس از ارزیابــی موشــکافانه و 
ــاور کشــور را  ــوآور و فن ــن بنگاه هــای اقتصــادی ن ســخت گیرانه برتری

در ســطوح مختلــف معرفــی نمــود.
بنگاه هــای  کــه  اســت  ملــی  جوایــز  معتبرتریــن  از  جایــزه  ایــن 
اقتصــادی را براســاس 9 محــور در زمینــه فنــاوری و نــوآوری از جملــه 
ــرداری و... در  ــازی، بهره ب ــعه، تجاری س ــق و توس ــری، تحقی رهب

ابعــاد توانمند ســازی و نتایــج، ســطح بنــدی می کنــد. 
در ایــن مراســم، مهنــدس محمدعلــی چمنیــان، 

مدیرعامــل شــرکت نیــان الکترونیــک بــه عنــوان 
فنــاور برتــر ایــن دوره در ســخنان خــود در 
ــداد  ــن روی ــه ای ــتن ب ــل پیوس ــا دالی ــه ب رابط
ــی  ــن رویدادهای ــور درچنی ــت: حض ــی گف مل
زبــده  و  متخصــص  ممیزیــن  توســط  کــه 
ــی،  ــن الملل ــتانداردهای بی ــتفاده از اس ــا اس ب

وضعیــت ســازمان بررســی و تحلیــل می شــود، 
ــر ســنجش ســطح عملکــرد ســازمان،  عــالوه ب

باعــث بهره منــدی از تجربیــات ممیــزان بــرای 
بهبــود فرایندهــای ســازمانی مــی شــود. موســس گــروه 

ــی  ــازمان ها زمان ــران س ــزود: رهب ــه اف ــان در ادام ــی نی صنعت
ــن  ــدی بی ــد، وارد تردی ــدا می کنن ــد ورود پی ــوزه جدی ــک ح ــه ی ــه ب ک
درســتی و یــا نادرســتی مســئله می شــوند. از طرفــی بــا مشــارکت در 
چنیــن رویــدادی می تواننــد بــا یــک نــگاه متفــاوت، خــود را ســنجیده 

ــازند. ــرف س ــده را  برط ــود آم ــد بوج ــادی تردی ــد زی ــا ح و ت
ــن  ــده در ای ــت آم ــه دس ــات ب ــه تجربی ــه ب ــا توج ــر ب ــرف دیگ  از ط
ــد می شــوند و  ــا کنــون پیموده ان ــه ت ــداد متوجــه درســتی راهــی ک روی
ــی و  ــب عال ــه مرات ــیدن ب ــا رس ــازمان ت ــه س ــزان فاصل ــد می می توانن
بین المللــی را نیــز تخمیــن بزننــد. وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: 
مجموعــه نیــان الکترونیــک همــواره بــه دنبــال ارتقــاء و بهبــود اســت 

ــد الیــق دریافــت چنیــن تندیس هایــی شــود. مــا خــود را در  ــا بتوان ت
ــت  ــزان صح ــا از می ــم ت ــرار می دهی ــنجش هایی ق ــن س ــرض چنی مع
راهــی کــه پیموده ایــم آگاه شــویم و همینطــور جهــت صحیــح حرکــت 

در مســیر آینــده را پیــش بینــی کنیــم.
مهنــدس چمنیــان در ادامــه ســخنان خــود ضمــن اشــاره بــه امــکان 
ــان  ــش بنی ــد دان ــوع محصــول جدی ــش از 400 ن ــد بی طراحــی و تولی
ــوآوری  ــاوری و ن ــت فن ــت: مدیری ــک گف ــان الکترونی ــرکت نی در ش
ــی  ــازمان تلق ــک در س ــت ریس ــل مدیری ــی از عوام ــوان یک را می ت
ــت،  ــی نیس ــات مهندس ــا خدم ــاژ و ی ــوع مونت ــک ن ــاوری ی ــرد. فن ک
ــاز  ــورد نی ــین آالت م ــد، ماش ــوالت جدی ــرای محص ــا ب م
از  چــون محصــوالت  نیــز طراحــی می کنیــم.  را 
جنــس نوآورانــه هســتند، ماشــین آالت نیــز بایــد 
ــن  ــا ای ــا ب ــوند. م ــی ش ــان طراح ــط خودم توس
ــود  ــان خ ــن مخاطب ــگاه را در بی ــن ن روش ای
ــا اســتفاده از  ایجــاد می کنیــم کــه می توانیــم ب
ــدگاه  ــوآوری از یــک دی ــاوری و ن مدیریــت فن
ماشــینی محــور یــا محصــول محــور بــه یــک 
ــیم. ــت برس ــی نهای ــرز و ب ــدود بی م ــد و ح ح

ــن  ــور در ای ــا حض ــک ب ــان الکترونی ــرکت نی ش
ــترین  ــب بیش ــا کس ــار و ب ــا افتخ ــت ب ــزه توانس جای

ــه  ــور ب ــی کش ــرکت های خصوص ــن ش ــاز در بی امتی
ــن  ــده در ای ــا نماین ــوان تنه ــه عن ــتگی ب ــان شایس نش

ــد. ــت یاب ــطح دس س
در ایــن جایــزه حــدود 200 شــرکت درخواســت 

حضــور داده بودنــد کــه فقــط 52 شــرکت 
ــدند. ــی ش ــور و ارزیاب ــه حض ــق ب موف

»نیان الکترونیک« 
برترین فناور بخش خصوصی کشور

مجموعه نیان الکترونیک 
همواره به دنبال ارتقاء و بهبود 

است تا بتواند الیق دریافت 
چنین تندیس هایی شود. 
ما خود را در معرض چنین 

سنجش هایی قرار می دهیم 
که  تا از میزان صحت راهی 

گاه شویم پیموده ایم آ
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گواهینامــه  معتبرتریــن  پیمانــکاری،  صالحیــت  گواهینامــه 
پیمانــکاری کشــور محســوب می شــود کــه برخــی عوامــل از 
ــزان  ــده، می ــام ش ــای انج ــداد پروژه ه ــی و تع ــم ریال ــه حج جمل
ــت نامه هــای کیفــی  ــداد پرســنل و رضای ــت مشــتریان، تع رضای
ــه  ــا توج ــل و ب ــن دلی ــه همی ــه ب ــت ک ــر اس ــی در آن موث و کم
ــی از  ــداد اندک ــه، تع ــت تاییدی ــت دریاف ــیار جه ــات بس ــه الزام ب
ــت  ــراز صالحی ــه اح ــق ب ــده، موف ــت کنن ــرکت های درخواس ش
ــات  ــروه خدم ــوند. گ ــک می ش ــه ی ــه رتب ــذ گواهینام ــت اخ جه
مهندســی شــرکت نیان الکترونیــک پــس از ارائــه مســتندات الزم 

ــت  ــازمان مدیری ــان س ــه کارشناس ــخت گیران ــای س و ممیزی ه
ــد،  ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــش از 9 م ــه بی ــور ک ــزی کش و برنامه ری
موفــق بــه دریافــت گواهینامــه رتبــه یــک پیمانــکاری بــا اعتبــار 
4 ســال شــد.الزم بــه ذ کــر اســت ایــن شــرکت در ســال 96 نیــز 
موفــق بــه دریافــت گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری شــده 
ــازی و  ــداری، به س ــامل نگه ــروژه )ش ــس از آن 4 پ ــه پ ــت ک اس
بهینه ســازی شــبکه های فیبــر نــوری، رادیــو، ســوئیچ، دکل 
آنتــن و موبایــل کــه  6 مرکــز از 12 مرکــز بــزرگ sc کشــور را در بر 
ــا موفقیــت انجــام داده اســت. می گرفــت.( در ســطح کشــور را ب

گواهینامه صالحیت پیمانکاری رتبه یک در رشته ارتباطات اخذ 
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نیــان الکترونیــک بــرای یازدهمیــن ســال متوالــی در ممیــزی 
مراقبتــی 7 اســتاندارد بیــن المللــی مدیریــت کیفیــت تاییــدات 
الزم را کســب کــرد. طراحــی و پیاده ســازی سیســتم مدیریــت 
کیفیــت در ســازمان ها در صورتــی کــه مطابــق بــا الزامــات موجــود 
ــد  باعــث افزایــش  در اســتانداردهای ایــن سیســتم باشــد، می توان
کارایــی و بهبــود عملکــرد، افزایــش بهــره وری و در نهایــت کاهــش 

ــود. ــت ش ــش کیفی ــا و افزای هزینه ه
شــرکت نیان الکترونیــک پــس از ممیــزی و پایــش مســتندات 
موجــود توســط کارشناســان مجــرب شــرکت تــوف آســتریا، مطابــق 
بــا روش اجرایــی ممیــزی TUV AUSTRIA CERT و تحــت نظــارت 
Akkreditierung Austria ، موفــق بــه اخــذ تاییــدات الزم در ممیزی 
،    ISO10015 :2019 ،  ISO9001 : 2015 مراقبتــی اســـــتانداردهای

  ،  ISO45001:2018  ،  ISO14001:2015  ،  ISO10002:2018
شــد.  ISO10006:2017  ،   ISO10004:2018

دربــاره  ممیــزی،  اختتامیــه  جلســه  در  نــورد  تــوف  ســرممیز 
موجــود  دســتورالعمل های  و  الزامــات  گفــت:  نیان الکترونیــک 
و  کامــل طرح ریــزی  بــه صــورت  نیان الکترونیــک  در شــرکت 

اســت. شــده  پیاده ســازی 
ایــن ســازمان ماننــد گذشــته بــر استاندارد ســازی، بروزرســانی 
و پایــش اســناد موجــود تاکیــد داشــته و صحــت ایــن امــر از 

ممیزی هــای انجــام شــده نمــود داشــته اســت.
 وی از تعهــد بــاالی مدیریــت ارشــد شــرکت نیان الکترونیــک 
ــات اســتانداردها در ســازمان تشــکر و  ــر پیاده ســازی الزام ــی ب مبن

ــرد. ــی ک قدردان

موفقیت در ممیزی مراقبتی 7 استاندارد بین المللی
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بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه کار و کارگــر مدیــرکل اداره کل کار، تعــاون 
ــرکت  ــه ش ــروه نمون ــاه از کارگ ــر پن ــای دکت ــاب آق ــتان جن ــی اس ــاه اجتماع و رف
نیان الکترونیــک تقدیــر کــرد. گــروه کار شــرکت نیــان الکترونیــک بــا ارائــه طــرح 
ــی  ــا 50% صرفه جوی ــی ب ــر آب ــور کول ــور و درای ــی »ســاخت و بومی ســازی موت مل

ــد. ــال 1400 ش ــان س ــنواره امتن ــب جش ــرژی«، منتخ ان
دکتــر پنــاه در ایــن بازدیــد و در دیــدار بــا مهنــدس چمنیــان ضمــن تبریــک ایــن 
موفقیــت بــه مدیــران و کارگــران ایــن شــرکت طــی ســخنانی اظهــار کــرد: امــروز 
ــمت  ــه س ــت ب ــی و حرک ــگ کارآفرین ــعه فرهن ــه در توس ــات جامع ــد و حی رش

ایده هاســت.
 وی در ادامــه افــزود: اعتقــاد داریــم امــروز بزرگتریــن خدمــت کارآفرینــان 
و تولیدکننــدگان در کشــور، ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای جوانــان اســت و 
خوشــبختانه بخــش خصوصــی توانمنــد در کشــور امــروز در ایــن مســیر گام هــای 

ــت. ــته اس ــز برداش ــمندی نی ارزش

کار، تعاون و امور  کل  تجلیل مدیرکل اداره 
کارگروه نمونه شرکت نیان  اجتماعی استان از 

الکترونیک 
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اســتان، 11  نمونــه  کارگــران  از  گرامیداشــت تجلیــل  مراســم 
اردیبهشــت 1400 همزمــان بــا روز جهانــی کار و کارگــر بــا حضــور 
اســتاندار خراســان رضــوی و مدیــرکل اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــه اس ــر نمون ــزار و از 9 کارگ ــی برگ اجتماع
ــه عمــل آمــد. »آقــای حســین رســولی اصــل«، پرســنل  ــر ب تقدی
ــه  ــا ارائ ــز ب ــک نی ــان الکترونی ــرکت نی ــد ش ــوژی تولی ــد تکنول واح
طرحــی بــا عنــوان طراحــی و ســاخت دمــی لــود )بــار مجــازی پــر 
ظرفیت1600آمپــری( »بــه عنــوان کارگــر نمونــه اســتان« برگزیــده 
ــت  ــان را دریاف ــنواره امتن ــن جش ــی و دومی ــس س ــوح و تندی و ل
ــران و  ــل از کارگ ــا هــدف تجلی ــان هرســاله ب ــرد.  جشــنواره امتن ک
کارگروه هــای نمونــه اســتان و بــه منظــور ترویــج و تقویــت فرهنگ 

ــود. ــزار می ش ــوری برگ ــتانی و کش ــطح اس ــالش در س کار و ت

تجلیل استاندار از پرسنل واحد تکنولوژی تولید نیان الکترونیک در آیین تجلیل 
کارگران نمونه استان  از 
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ــذار  ــس و بنیانگ ــان، موس ــی چمنی ــدس محمدعل ــوی مهن گفتگ
ــذار  ــژاد بنیانگ ــد محمدن ــدس مجی ــان و مهن ــی نی ــروه صنعت گ
هلدینــگ آریــان کاال بــا موضــوع مهارت هــای نــرم بــرای 
مدیــران انجــام شــد. ایــن مکالمــه بــه صــورت گفتگــوی 
ــد.  ــام ش ــاه 1400 انج ــرداد م ــخ 27 خ ــتاگرام در تاری ــده اینس زن
ــو را  ــن گفتگ ــزاری ای ــدف از برگ ــژاد ه ــد  محمدن ــدس مجی مهن
ــی  ــوزه کارآفرین ــور در ح ــرح کش ــران مط ــات مدی ــال تجربی انتق
ــی همــواره دارای  ــان دانســت و گفــت: مســیر کارآفرین ــه جوان ب
ــرم  ــای ن ــه مهارت ه ــا ارائ ــوان ب ــه می ت ــد ک ــکالتی می باش مش
ــان  ــک جوان ــه کم ــکالت،  ب ــن مش ــردن ای ــت برطرف ک در جه
ــن  ــژاد در ای ــدس محمدن ــش مهن ــن پرس ــد. اولی ــن آم کارآفری

ــود. ــرم ب ــای ن ــی از مهارت ه ــف دقیق ــه تعری ــو ارائ گفتگ
ــرم  محمدعلــی چمنیــان، مدیرعامــل نیان الکترونیــک، مهارت ن
از  بــه آن دســته  نــرم ،  اینگونــه تعریــف کــرد: مهــارت  را 
ــزار  ــاز آن اب ــورد نی ــزار م ــه اب ــود، ک ــالق می ش ــی اط مهارت های
فیزیکــی نیســت. در مهــارت نــرم تنهــا چیــزی کــه بــا آن ســرو 
کار داریــم انســان اســت. ایــن مهارت هــا بــه مــا کمــک می کنــد 
ــورد  ــای م ــام کاره ــرای انج ــود را ب ــن خ ــر و ذه ــم فک ــا بتوانی ت
نظــر تقویــت کــرده و بتوانیــم بهتریــن تصمیــم را در لحظــه مــورد 
نیــاز بگیریــم. در واقــع مــا در مهارت هــای نــرم بــا ســخت افــزار 

ســرو کار نداریــم، بلکــه بــا مغــز افــزار ســرو کار داریــم.
مهنــدس  پرســش  ادامــه  در  الکترونیــک  نیــان  مدیرعامــل 
محمدنــژاد در رابطــه بــا طریقــه بدســت آوردن مهارت هــای 
نــرم در افــراد گفــت: مهارت هــای نــرم از طریــق آمــوزش 
ــوزش داد  ــه آم ــا مطالع ــوان ب ــش را می ت ــد. دان ــت نمی آی بدس
ــق تکــرار اســت.  ــدی از طری ــش توانمن ــک افزای ــا مهــارت ی ام
ــه. ــارت را ن ــا مه ــت ام ــوزش گرف ــوان آم ــک کار را می ت تکنی

ــم  ــرم مه ــای ن ــی از مهارت ه ــک، یک ــل نیان الکترونی مدیرعام
ــزود: در  ــرد و اف ــان ک ــی حــل مســئله بی ــران را توانای ــرای مدی ب
ــا مســائل مختلــف مواجــه  راه انجــام مســئولیت ممکــن اســت ب
شــویم. برخــی از افــراد بــدون حــل کــردن مســائل از آنهــا عبــور 

مــی کننــد، امــا برخــی از افــراد کــه توانایــی حــل مســئله دارنــد، 
ــد. ــل می کنن ــی و ح ــا را بررس آنه

 وی در ادامــه گفــت: در اینجــا مهم تریــن ســوالی کــه وجــود دارد، 
ــت  ــوان تقوی ــور می ت ــئله را چط ــل مس ــوان ح ــه ت ــت ک ــن اس ای
ــای  ــی از تمرین ه ــت، یک ــوان گف ــوال می ت ــن س ــرای ای ــرد، ب ک
بســیار خوبــی کــه باعــث افزایــش توانایــی حــل مســئله می شــود، 
تمریــن ریاضــی و دروســی ماننــد هندســه می باشــد. مغــز مــا بــا 
ــا اســتفاده از یــک ســری  حــل مســائل ریاضــی، می آمــوزد کــه ب
ــد. جــواب مســئله را  از مفروضــات موجــود مســئله ای را حــل کن
ــم  ــر بتوانی ــد، اگ ــه نمی کن ــا اضاف ــی م ــه توانای ــزی ب ــتن چی دانس
خودمــان بــه جــواب برســیم توانمنــدی حــل مســئله در مــا تقویــت 

شــده اســت.
مهنــدس چمنیــان در ادامــه از تجربیــات خــود در حــوزه کارآفرینی 
ــا مشــکالت پیــش  ــه ب ــرم مدیــران جهــت مقابل و مهارت هــای ن

بینــی نشــده موجــود در ایــن راه پرفــراز و نشــیب، ســخن گفــت.

کشور کارآفرین برتر  گفتگوی دو 
 با موضوع " مهارت های نرم برای 

گرام مدیران"در الیو اینستا
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و  اقتصــادی  توســعه  در  قــدرت  الکترونیــک  نقــش  وبینــار 
کارآفرینــی، بــا حمایــت انجمــن علمــی الکترونیــک قــدرت ایــران 
و همــکاری قطــب علمــی مدیریــت و کنتــرل شــبکه های قــدرت 
دانشــکده مهندســی بــرق، دانشــگاه صنعتــی شــریف برگزار شــد.
گــروه  بنیانگــذار  مهنــدس محمدعلــی چمنیــان، موســس و 
صنعتــی نیــان بــه عنــوان ســخنران در ایــن وبینــار حضور داشــت. 
ــرداد  ــخ 24 خ ــه در تاری ــخنرانی ک ــن س ــان، در ای مهندس چمنی
مــاه 1400 برگــزار شــد، بــه بررســی فرصت هــا، چالش هــا، 
دانش الکترونیــک  اشــتغال زایی  و  اقتصــادی  ظرفیت هــای 
ــات خــود در  ــن پرداخــت و از تجربی ــگاه یــک کارآفری قــدرت از ن

ــت. ــخن گف ــه س ــن زمین ای
 مهندس چمنیــان در ایــن ســخنرانی بــر نقــش الکترونیــک قــدرت 
ــا  ــن در رابطــه ب ــرد و همچنی ــد ک ــردم تاکی ــره م ــی روزم ــر زندگ ب
تاثیــر الکترونیــک قــدرت بــر فناوری هــای جدیــد گفــت: توســعه 
تمــام فناوری هــای جدیــد ماننــد خــودرو برقــی، بــدون پیشــرفت 

پــاور الکترونیــک و محصــوالت مرتبــط بــا آن میســر نبــود. 
ــازار  ــزایی در ب ــه س ــهم ب ــدرت س ــک ق ــازار الکترونی ــروزه ب ام

محصــوالت الکترونیــک دارد  و در بــازار جهانــی حــرف اول 
ادامــه  نیان الکترونیــک در  زنــد. مدیرعامــل شــرکت  را مــی 
افــزود: توســعه روزافــزون تکنولوژی هــای ICT و خانگــی باعــث 
ــب  ــر موج ــن ام ــده و همی ــرژی ش ــرف ان ــب مص ــش ضری افزای
ــه  ــا در رابط ــع و نیروگاه ه ــبکه های توزی ــرای ش ــش ب ــاد چال ایج

ــود. ــرژی می ش ــن ان ــا تامی ب
و  الکترونیــک  پــاور  حــوزه  طریــق  از  چالــش  ایــن  البتــه   
مهندس چمنیــان  اســت.   حــل  قابــل  قــدرت  الکترونیــک 
ــدرت  ــک ق ــش الکترونی ــر دان ــی ب ــای مبن ــعه میکروگریده توس
را بــه عنــوان یــک راهــکار نویــن در مدیریــت شــبکه های 
توزیــع دانســت. مهنــدس چمنیــان در پایــان ســخنان خــود 
را  قــدرت  الکترونیــک  صنعــت  در  موجــود  محدودیت هــای 
عنــوان کــرد و ضمــن  بررســی ، بــه ارائــه راهــکار مناســب بــرای 

کاهــش ریســک هریــک پرداخــت.
 ایــن وبینــار کــه بــا حضــور جمعــی از اســاتید دانشــگاه های 
ــرکتهای  ــل ش ــران عام ــجویان و مدی ــور و دانش ــک کش ــطح ی س
ایــن حــوزه برگــزار شــد، مــورد اســتقبال حاضریــن قــرار گرفــت.

حضور مهندس چمنیان در وبینار نقش الکترونیک قدرت 
کار آفرینی در توسعه اقصادی و 
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ــی  ــروی مخابرات ــه نی ــزات تغذی ــی high-tech تجهی ــه صادرات محمول
ــور  ــی کش ــت مخابرات ــایت های پرظرفی ــت س ــک جه ــان الکترونی نی
ــای  ــور از بحران ه ــس از عب ــوریه پ ــور س ــد. کش ــال ش ــوریه ارس س
موجــود در منطقــه طــی ســال های گذشــته، اقــدام بــه برگــزاری 
ــور از  ــاخت های آن کش ــازی زیرس ــت بازس ــی جه ــه بین الملل مناقص
ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــه ب ــن مناقص ــرد. ای ــی ک ــوارد مخابرات ــه م جمل
ــت  ــال 2020-2019 در جه ــوریه در س ــور س ــی کش ــه مخابرات مناقص
ــهر  ــوریه در 5 ش ــت س ــی پرظرفی ــی مخابرات ــز اصل ــازی 9 مرک بازس
ــرکت های  ــور ش ــا حض ــه ب ــاه و الذقی ــص، حم ــب، حم ــق، حل دمش
ــتوانه  ــه پش ــک ب ــان الکترونی ــد. نی ــزار ش ــی برگ ــراز اول بین الملل ت
بیــش از ربــع قــرن دانــش و تجربــه در زمینــه طراحــی و تولیــد 
ــا اســتفاده از  ــرد و ب ــن مناقصــه شــرکت ک ــی در ای ــزات مخابرات تجهی
ــن  ــود در ای ــی خ ــای بین الملل ــت از رقب ــود توانس ــه خ ــش و تجری دان
ــی شــود. پــس  ــن مناقصــه بین الملل ــده ای ــرد و برن عرصــه پیشــی گی
از عقــد و تبــادل قــرارداد در جهــت تامیــن تجهیــزات و خدمــات 
ــری  ــوان مج ــه عن ــی، ب ــرو مخابرات ــه نی ــاخت تغذی ــی زیرس مهندس

ــد. ــی ش ــوریه معرف ــور س ــروژه در کش ــن پ ای

ســایت های مخابراتــی پرظرفیــت از نظــر تکنولــوژی و کیفیــت از 
ــوالت و  ــاالی محص ــت ب ــتند. کیفی ــوردار هس ــی برخ ــت باالی اهمی
ــاز مشــتری مهم تریــن وجــه تمایــز  قابلیــت سفارشی ســازی طبــق نی
و مزیــت رقابتــی نیان الکترونیــک می باشــد. همچنیــن ارائــه خدمــات 
پــس از فــروش نیــز بــا کمتریــن زمــان ممکــن از دیگــر وجــوه تمایــز 
ــی  ــوالت طراح ــه بود.محص ــن مناقص ــا در ای ــایر رقب ــه س ــبت ب نس
ــزات  ــن تجهی ــروژه جایگزی ــن پ ــک در ای ــط نیان الکترونی ــده توس ش
ــن  ــی ای ــی و جایگزین ــات جابه جای ــوند. عملی ــان می ش ــس آلم زیمن
محصــوالت و انتقــال بــار مراکــز توســط تیــم خدمــات مهندســی ایــن 
ــه قطــع و وقفــه ای صــورت خواهــد گرفــت. ــدون هیچ گون شــرکت  ب

ــور  ــا کش ــتر ب ــل بیش ــو در تعام ــی ن ــاز فصل ــروژه آغ ــن پ ــرای ای اج
ــه  ــا توجــه ب ــوده و وزارت ارتباطــات و اپراتور هــای ســوریه ب ســوریه ب
توانمندی هــای ارائــه شــده در بازســازی زیرســاخت تلفــن ثابــت ایــن 
کشــور، چندیــن پــروژه جدیــد را جهــت طراحــی و پیاده ســازی بــه نیان 
الکترونیــک پیشــنهاد داده انــد. بیــش از ایــن نیــز نیان الکترونیــک در 
عرصــه بین الملــل موفــق بــه صــادرات محصــوالت دانش بنیــان 

خــود بــه اپراتــور MTS کشــور روســیه شــده اســت.

محموله صادراتی جهت تامین بزرگترین 
کشور سوریه ارسال شد مناقصه مخابراتی 
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نیــان الکترونیــک بــا اســتفاده از دانــش و تجربــه کســب 
ــد  ــه تولی ــود، در عرص ــت خ ــرن فعالی ــع ق ــش از رب ــده در بی ش
ــا  ــال 2015 پ ــی از س ــرژی الکتریک ــی ان ــای الکترونیک مبدل ه
ــت  ــته اس ــون توانس ــاده و اکن ــی نه ــای بین الملل ــه عرصه ه ب
ــا  ــد و ب ــی کن ــان افتخار آفرین ــور عزیزم ــرای کش ــر ب ــار دیگ ب
ــرکت های  ــا و ش ــه رقب ــبت ب ــی نس ــاز فن ــن امتی ــب باالتری کس
ــوالت  ــن محص ــکا و چی ــا، آمری ــی از اروپ ــن الملل ــراز اول بی ت
خــود را بــه بزرگتریــن کشــور جهــان صــادر کنــد و اولیــن شــرکت 
دانــش بنیــان تولیــدی نــوع یــک در ایــران باشــد کــه توانســته 
ــادر  ــیه ص ــور روس ــه کش ــوزه  ICT  ب ــود را درح ــوالت خ محص

کنــد.
بــدون شــک پــا نهــادن در عرصــه صــادرات و امــور بین الملــل 

ــتلزم  ــاال، مس ــوژی ب ــا تکنول ــوالت ب ــوزه محص در ح
ــاده سازی  ــی و پیـــ ــربه کافـ ــش و تجــــ دانـــ

ــد  ــی در حــوزه تولی اســتانداردهای بیــن الملل
ــد. ــول می باش محص

شــرکت نیان الکترونیــک، پــس از بــه 
انطبــاق  و  کیفیــت  رســاندن  اثبــات 
ــی  ــتانداردهای جهان ــا اس ــوالت ب محص
نیــاز،  مــورد  تاییدیه هــای  اخــذ  و 
در  موفقیــت  بــرای  الزم  توانمنــدی 
کــرد. کســب  را  صادراتــی  بازارهــای 

ــه  ــه ب ــا توج ــوزه CIS ب ــی ح ــازار مخابرات ب
وســعت حــدود 20 میلیــون کیلومتــر مربــع و 

جمعیــت 240 میلیــون نفــری از لحــاظ سیاســی، 
اقتصــادی، جغرافیایــی و ضریــب نفــوذ بــاالی اســتفاده از تلفــن 
ــه  ــوزه ب ــن ح ــورهای ای ــداوم کش ــریع و م ــعه س ــراه و توس هم
خصــوص روســیه بــه یکــی از اهــداف اصلــی صادراتــی شــرکت 
نیــان الکترونیــک تبدیــل شــده اســت. ایــن کشــور بــا وســعت 
بیــش از 17 میلیــون کیلومتــر مربــع، جمعیــت حــدود 146 
میلیــون نفــر و رتبــه 45 در شــاخص IDI 2017 دروازه ورود بــه 
CIS و کشــورهای هــدف صادراتــی شــرکت نیــان الکترونیــک در 

ــن حــوزه انتخــاب شــد. ای
ایــن شــرکت بــا بــاور و اطمینــان کامــل از توانمندی هــا و دانــش 
بــه دســت آمــده، بــا حضــور در چندیــن دوره از نمایشــگاه هــای 
ــی  ــرکت ایران ــا ش ــوان تنه ــه عن ــیه )ب ــی SVIAZ  روس تخصص
حاضــر در ایــن نمایشــگاه( ضمــن معرفــی توانمندی هــا و 
ــرای  ــی را ب ــی بازرگان ــات فن ــب الزام ــود، کس ــوالت خ محص

حضــور در لیســت تامین کننــدگان اپراتورهــای روســیه بــه 
صــورت عملیاتــی در دســتور کار خــود قــرار داد. در پــی کســب 
اســتانداردهای الزم در ایــن مســیر، در ســال 2019 اپراتــور 
ــور کشــور روســیه، از شــرکت  ــه عنــوان بزرگتریــن اپرات MTS ب
ــی  ــرکت در ارزیاب ــرای ش ــا ب ــرد ت ــوت ک ــک دع ــان الکترونی نی
ــل در 7  ــت تحوی ــپ جه ــه راک Outdoor  در 5 تی ــی مناقص فن
ــور  ــیه حض ــرب روس ــا غ ــرق ت ــاوت از ش ــی متف ــه اقلیم منطق

ــد. یاب
مشــخصات فنــی بســیار پیچیــده و ســخت گیرانه متناســب 
بــا شــرایط خــاص جغرافیایــی و آب و هوایــی ایــن کشــور 
ــود،  ــه اخــذ اســتانداردهای ایــن کشــور ب ــزم ب ــه همزمــان مل ک
همچنیــن زمــان کوتــاه طراحــی و آماده ســازی محصــول، 
بــه اصلی تریــن چالــش شــرکت های حاضــر در ایــن 

ــد.  ــل ش ــه تبدی مناقص
سیســتم پیشــنهادی شــرکت نیــان الکترونیــک 
کــه در ایــن مناقصــه ارائــه و پذیرفتــه شــد، 
بــه دلیــل مشــخصات فنــی برتــر موجــب 
اصــالح مشــخصات مناقصــه شــده )و 
ســایر شــرکت ها ملــزم بــه اجــرای آن 
ــی  ــت های عملیات ــت تس ــدند( و توانس ش
و آزمایشــگاهی را بــا توجــه بــه دانــش 
طراحــی  در  موجــود  انعطاف پذیــری  و 
کســب  ضمــن  و  گذرانــده  محصــوالت، 
باالتریــن امتیــاز فنــی بــا ارائــه قیمــت رقابتــی بــه 
عنــوان برنــده مناقصــه بزرگتریــن اپراتــور کشــور روســیه 

ــود.  ــاب ش انتخ
ــا  ــاق ب ــوز انطب ــت مج ــت توانس ــن رقاب ــی  ای ــن در ط همچنی
اســتاندارد گوســت را دریافــت کــرده و مجــاز بــه صــادرات یــک 
گــروه از خانــواده محصــوالت ایــن شــرکت در 52 تیــپ مختلــف 
ــی  ــت رقابت ــز و مزی ــه تمای ــن وج ــود. مهم تری ــیه ش ــه روس ب
نیــان الکترونیــک بــا ســایر رقبــا کــه موفقیــت در ایــن مناقصــه 
ــق  ــول طب ــازی محص ــت سفارشی س ــت، قابلی ــی داش را در پ

ــود. ــه راهکارهــای جامــع فنــی ب ــاز مشــتری و ارائ نی
 الزم بــه ذ کــر اســت کــه اپراتورهــای بــزرگ بین المللــی در ایــن 
ــه  ــول را ب ــک محص ــد ی ــا ص ــر ت ــد صف ــح می دهن ــوزه ترجی ح
دلیــل ســرعت ارائــه، پشــتیبانی قــوی و پاســخگویی ســریع از 
یــک شــرکت کــه در برابــر تمامــی اجــزا یــک سیســتم مســئول 
اســت تامیــن کننــد و نیــان الکترونیــک توانســت ایــن سیســتم 

صادرات محصوالت دانش بنیان نیان الکترونیک به 
اپراتور MTS روسیه، بزرگترین اپراتور مخابراتی 

CIS  کشورهای حوزه

بدون شک پا نهادن در 
عرصه صادرات و امور
 بین الملل در حوزه 

محصوالت با تکنولوژی باال، 
کافی  مستلزم دانش و تجربه 
و پیاده سازی استانداردهای 

بین المللی در حوزه تولید 
محصول می باشد
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را بــه خوبــی ارائــه کنــد. 
گفتنــی اســت بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا و محدودیت هــای تامیــن 
و ســفارش و همچنیــن عــدم امــکان حضــور در کشــور روســیه در 
ــد.   ــام ش ــات از راه دور انج ــی ارتباط ــام تمام ــر، انج ــای اخی ماه ه
همچنیــن بــا توجــه بــه دانــش و انعطاف پذیــری بــاال، نیــان 
ــود را  ــدات خ ــام تعه ــه تم ــت ک ــرکتی اس ــن ش ــک اولی الکترونی

ــرر مناقصــه انجــام و محصــوالت را  ــان مق ــه و در زم ــق برنام طب
ــه کشــور روســیه ارســال کــرده اســت.  ب

حضــور در مناقصــه روســیه و کســب موفقیــت در آن شــروعی برای 
ورود بــه دروازه هــای جهانــی و رقابــت بــا بزرگتریــن شــرکت های 
مخابراتــی و تــراز اول جهــان بــرای شــرکت نیان الکترونیــک 

می باشــد.
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نمایشــگاه خانــه نــوآوری و فناوری ایــران IHIT در  محل نمایشــگاه 
ــان  ــش بنی ــر دان ــرکت برت ــد و 16 ش ــزار ش ــران برگ ــی ته بین الملل
ــه توانمندی هــای خــود در حــوزه  ــه ارائ کشــور در ایــن نمایشــگاه ب
ــن  ــد. ای ــود پرداختن ــی خ ــدات صادرات ــش و تولی ــازی دان بومی س
 CISــورهای حــوزه ــه کش ــی ب ــای صادرات ــرکت ها دارای رکورد ه ش

، خلیــج فــارس، چیــن و کــره جنوبــی بودنــد. 
نمایشــگاه خانــه نــوآوری و فنــاوری ایــران، نمایشــگاه محصــوالت 
دانش بنیــان صــادرات محــور اســت کــه بــه همــت معاونــت علمــی 

و فنــاوری ریاســت جمهــوری برپــا شــده اســت.
 دکتــر ســورنا ســتاری معاونــت محتــرم علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــی  ــرو و جمع ــرم نی ــر محت ــان وزی ــدس محرابی ــوری و مهن جمه
ــگاه  ــن نمایش ــرژی از ای ــرق و ان ــوزه ب ــد ح ــات ارش ــر از مقام دیگ

ــد.  ــد کردن بازدی
گفــت:  شــرکت  ایــن  غرفــه  از  بازدیــد  در  ســتاری  دکتــر 
ــوالت high tech در  ــاخت محص ــی و س ــا طراح ــک ب نیان الکترونی
حــوزه هــای ICT، انــرژی و تجدیدپذیــر فعالیــت می کنــد و تفــاوت 
عمــده ای بــا ســایر شــرکت های دانــش بنیــان دارد و از نظــر 
ــروتر از  ــا پیش ــوژی روز دنی ــتفاده از تکنول ــا اس ــدی ب ــطح توانمن س
ــت. ــرژی اس ــوزه ICT و ان ــی در ح ــزار اول بین الملل ــرکت های ت ش

ــه  ــاره ب ــن اش ــوری ضم ــت جمه ــاوری ریاس ــرم فن ــاون محت مع
ــا اســتفاده  خاموشــی ها در زمــان پیــک مصــرف گفــت: می تــوان ب
ــیدی  ــای خورش ــاخت نیروگاه ه ــا س ــل و ب ــد داخ ــت تولی از ظرفی

مشــکل خاموشــی ها را پوشــش داد. 
توســط  خورشــیدی  نیروگاه هــای  اینورترهــای  حــوزه  ایــن  در 
ــه  ــت ک ــده اس ــد ش ــازی و تولی ــک بومی س ــان الکترونی ــرکت نی ش

می تــوان از آن اســتفاده کــرد.

نیان الکترونیک در جمع 16 شرکت
کشور   دانش بنیان برتر 
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ــای  ــری از توانمندی ه ــری حداکث ــره گی ــا به ــل ب ــرکت ایرانس  ش
شــرکت دانــش بنیــان نیــان الکترونیــک اقــدام بــه تعویــض 

کــرد. خــود   Outdoor قدیمی رک هــای  تجهیــزات 
واحــد فــروش خدمــات فنــی و مهندســی نیان الکترونیــک بــا 
بهره منــدی از مهندســین و کارشناســان فنــی و خبــره توانســته 
ــرات  ــتیبانی و تعمی ــداری، پش ــات نگه ــب خدم ــی در قال پروژه های
را در کمتریــن زمــان ممکــن و بــا باالتریــن کیفیــت در اختیــار 
مشــتریان خــود قــرار دهــد. پــروژه بهبــود تجهیــزات ســایت های 
مخابراتــی ایرانســل را می تــوان بــه عنــوان یــک نمونــه موفــق در 

ــت. ــی دانس ــی و مهندس ــای فن پروژه ه
ــر  ــه در سراس ــل ک ــرکت ایرانس ــای Outdoor ش ــدادی از رک ه  تع
کشــور نصــب و در حــال اســتفاده اســت، بــه دلیــل بــه روز نبــودن و 
ــی آن،  ــابرک های داخل ــود و س ــزات موج ــودن تجهی از رده خارج ب

نیــاز مبــرم بــه تعویــض تجهیــزات آن وجــود داشــت.

ــاه  ــک در تیرم ــرکت نیان الکترونی ــط ش ــه توس ــروژه  ک ــن پ در  ای
1400 پیاده ســازی شــده اســت، تمامــی تجهیــزات و ســابرک های 
موجــود در 131 رک ایرانســل ظــرف مــدت 60 روز تعویــض و 
ــه وارداتــی  ــان جایگزیــن نمون ــه 100% بومــی محصــوالت نی نمون

آن شــد.
ــق  ــا مطاب ــد شــده شــرکت نیان الکترونیــک دقیق ســابرک های تولی
بــا بدنــه ی تجهیــزات ســایت های مخابراتــی ایرانســل و بــر 

ــد. ــد ش ــی و تولی ــود، طراح ــای موج ــاس نیازه اس
انعطاف پذیــری بــاالی محصــوالت نیان الکترونیــک در طراحــی، 
تولیــد و اجــرا یکــی از مهم تریــن مزیت هــای رقابتــی نیان الکترونیــک 

محســوب میشود.
ــری  ــبب جلوگی ــک س ــان الکترونی ــط نی ــروژه توس ــن پ ــرای ای اج
ــه واردات  ــاز ب ــد و نی ــور ش ــزار دالر ارز از کش ــا ه ــروج صده از خ

محصــوالت خارجــی را  نیــز مرتفــع می کنــد.

همکاری نیان الکترونیک و ایرانسل در ارتقاء تجهیزات 
سایت های مخابراتی
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ــتان،  ــراه اول توسکس ــایت هم ــروی س ــه نی ــتم تغذی ــازی سیس پیاده س
ــه بهره بــرداری  ــا موفقیــت اجــرا و ب توســط شــرکت نیــان الکترونیــک ب
رســید.  بــا توجــه بــه پیشــرفت های بســیار در زمینــه ارتباطــات و 
ــه  ــی ب ــه دسترس ــد ک ــود دارن ــور وج ــی در کش ــوز مناطق ــوژی، هن تکنول
اینترنــت و شــبکه مخابراتــی بــرای آنهــا بــه ســادگی میســر نیســت. در 
همیــن راســتا وزارت ارتباطــات بــرای ارائــه خدمــات اینترنــت و مکالمــه 
ــزم  ــور را مل ــای کش ــق، اپراتوره ــن مناط ــگران ای ــاکنین و گردش ــه س ب
ــت  ــتایی USO را در اولوی ــن روس ــات بی ــرح ارتباط ــرای ط ــا اج ــرده ت ک
ــی و  ــک در طراح ــان نیان الکترونی ــابقه درخش ــد. س ــرار دهن ــود ق کار خ
ســاخت تجهیــزات زیرســاختی کشــور، بهینه ســازی، نگهــداری و... در 
ــور،  ــرات کش ــت مخاب ــی صنع ــابقه در همراه ــال س ــدت 26 س ــول م ط
باعــث شــد تــا ایــده طراحــی و ســاخت سیســتم تغذیــه نیــروی هیبریــد 
مخابراتــی، بــرای مناطــق دورافتــاده و خــارج از دســترس شــکل بگیــرد 
تــا بــه صــورت منفصــل از شــبکه بــا قابلیــت تامیــن بــرق ســایت بوســیله 
ورودی هــای دیــزل ژنراتــور، باتــری، نیــروی خورشــیدی و بــاد انجــام 
شــود. ایــن محصــول قــادر اســت بــرق مــورد نیــاز ســایت تحت پوشــش 
در هــر منطقــه جغرافیایــی و آب و هوایــی را تامیــن کنــد. ایــن دســتگاه 
منحصــر بــه فــرد کــه دانــش آن صــد درصــد بومــی و متعلــق بــه جوانــان 
متخصــص نیــان الکترونیــک اســت، می توانــد بــا داشــتن ذخیــره 
ــرای  ــی ب ــیار خوب ــان بس ــی، زم ــاعت های طوالن ــا س ــری ت ــرژی بات ان
ــگری  ــد.منطقه گردش ــته باش ــار داش ــبکه در اختی ــه ش ــانی ب خدمت رس
از  گــرگان  شهرســتان  جنوب شــرقی  18کیلومتــری  در  توسکســتان 
ــا  ــه طــول تقریب ــا دشــت ســرعلی آباد ب ــدای روســتای توسکســتان ت ابت
35 کیلومتــر در امتــداد جــاده گرگان-شــاهرود واقــع شــده اســت، یکــی 
از مناطقــی اســت کــه ســاکنان و گردشــگران تــا کنــون در آنجــا امــکان 

ــد. ــه شــبکه مخابراتــی و اینترنــت نداشــته ان دسترســی ب
بنابرایــن بــه دلیــل حجــم زیــاد ســفر بــه ایــن منطقــه و احتمــال 
تصادفــات جــاده ای در برخــی از ماه هــای ســال یــا احتمــال آتــش 
ــارت های  ــدن خس ــبب وارد ش ــی س ــود آنتن ده ــگل، نب ــوزی در جن س
ــازی  ــا پیاده س ــه ب ــد ک ــراد می ش ــا اف ــت ی ــه طبیع ــری ب ــران ناپذی جب
ایــن ســایت مخابراتــی می تــوان میــزان خســارت ها را بــه میــزان 
قابــل توجهــی کاهــش داد.بــرای اجــرای پــروژه فــوق، شــرکت دانــش 
ــه  ــتمی ب ــت سیس ــده توانس ــن ای ــق ای ــا خل ــک ب ــان الکترونی ــان نی بنی
ــن سیســتم توســط مهندســین  ــه تمامــی اجــزاء ای ــد ک ــازار عرضــه کن ب
ــوان گفــت  ــد شــد و می ت ــان طراحــی و تولی ــه شــرکت نی ــده و باتجرب زب
ــا اجــرای ایــن طــرح ضمــن برطرف شــدن مشــکل برق رســانی بــرای  ب
ــای  ــی از هزینه ه ــدود نیم ــترس، ح ــایت های دور از دس ــدازی س راه ان
برق رســانی بــه ســایت های مخابراتــی کاهــش می یابــد؛ چــرا کــه بــرق 
رســانی بــرای این گونــه مســیرهای دورافتــاده و خــارج از دســترس 

ــد.  ــر می باش ــه و زمان ب ــیار پرهزین بس

پیوند توسکستان زیبا
 به شبکه ارتباطی کشور، از ایده تا اجرا
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ــع  ــی از مناب ــی ادارات دولت ــرق مصرف ــرژی ب ــد از ان ــن 20 درص ــوص تامی ــت در خص ــات دول ــه هی ــرو مصوب پی
ــرداد  ــود در خ ــد بینال ــهر جدی ــران ش ــیدی اداره عم ــروگاه خورش ــووات نی ــایت 10 کیل ــر، س ــای تجدیدپذی انرژی ه
1400 توســط پیمانــکاران شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شهرســتان مشــهد نصــب شــد و شــرکت نیــان الکترونیــک 
نیــز در راســتای همــکاری بــا پیمانــکار ایــن پــروژه، 2 دســتگاه از اینورترهــای ســری "ســانیان" را در ایــن نیــروگاه 

ــدازی کــرد. راه ان
اینورترهــای کامــاًل بومــی شــرکت نیــان الکترونیــک، از نــوع متصــل بــه شــبکه بــا طراحــی بــدون ترانس می باشــند، 
ــای  ــرد، از مزای ــوع کارب ــل تن ــه دلی ــن ب ــد. همچنی ــر دارن ــه کمت ــاال، وزن و هزین ــه مزایایــی همچــون راندمــان ب ک
ــوان، کاهــش  ــد ت ــش تولی ــد از: افزای ــه عبارتن ــد ک معمــاری چندرشــته ای و قابلیت هــای مهــم دیگــری برخوردارن
هزینــه، قابلیــت اطمینــان بــاال و کاهــش عــدم انطبــاق بیــن نقطــه عملکــرد بهینــه مــاژول فتوولتاییــک و اینورتــر.

ــه کامــال بومــی و  ــن محصــول اســت، ک ــی ای ــز یکــی از مزیت هــای رقابت ــا" نی ــر خــط "بین ســامانه مانیتورینــگ ب
ــه شــده اســت. ــکار گرفت ــز ب ــروژه نی ــن پ ــرار دارد و در ای دســترس مشــتریان ق

ســامانه مانیتورینــگ بینــا، نرم افــزاری پیشــرفته اســت کــه توســط واحــد تحقیــق و توســعه شــرکت نیــان الکترونیــک 
طراحــی و پیاده ســازی شــده اســت؛ ســرویس های موجــود روی ایــن ســامانه بــه صــورت دائمــی و خــودکار مــورد 
بررســی و پایــش قــرار گرفتــه و در صــورت بــروز  هرگونــه اشــکال یــا اختــالل، بــا ارســال اخطــار  بــه روش هــای 

گوناگــون، بهــره بــردار نیــروگاه را آگاه می ســازد.

تامین اینورترهای نیروگاه خورشیدی اداره عمران بینالود
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شــرکت نیان الکترونیــک از ســال 92 بــه عرصــه تولیــد تجهیــزات تجدیدپذیــر از جملــه 
نیروگاه هــای  راه انــدازی  و  تجهیــز  خدمــات  ارائــه  همچنیــن  و  خورشــیدی  اینورترهــای 

خورشــیدی ورود پیــدا کــرده اســت. 
 مهم تریــن تفــاوت اینورترهــای کامــال بومــی شــرکت نیان الکترونیــک بــا نمونه هــای وارداتــی 
آن در ارائــه خدمــات پــس از فــروش در دســترس بــه مشــتریان می باشــد. واحــد خدمــات پــس 
از فــروش شــرکت نیان الکترونیــک بــا ارائــه خدمــات برخــط از طریــق ســامانه مانیتورینــگ بینــا 
ــد. بخــش مبــدل  ــاز مشــتریان خــود را شناســایی و رفــع کن توانســته اســت در اســرع وقــت نی
تــوان الکتریکــی نیــروگاه خورشــیدی )اینورتــر( یکــی از کلیدی تریــن اجــزا سیســتم می باشــد، 

کــه بــروز اختــالل در عملکــرد آن موجــب توقــف تولیــد انــرژی نیــروگاه خواهــد شــد.
ــروش،  ــس از ف ــات پ ــه خدم ــان ارائ ــاندن زم ــل رس ــه حداق ــا ب ــک ب ــان الکترونی ــرکت نی  ش
توانســته اســت بــا ایجــاد مزیــت پایــداری بــرای سیســتم؛ رضایــت مســتقیم مشــتریان خــود را 
ــه خدمــات پــس از فــروش  ــه ارائ ــوان ب کســب کنــد. از نمونه هــای موفــق در ایــن زمینــه می ت
ــاف  ــان در نیروگاه هــای خورشــیدی ســازمان اداره اوق ــرات اینورترهــای نصــب شــده نی و تعمی

خراســان رضــوی و شــهرداری مشــهد ، اشــاره کــرد.

ــران  ــته در ای ــال های گذش ــه س ــبت ب ــا نس ــش دم ــد افزای رون
ــی  ــرات نامطلوب ــر خســارت های زیســت محیطــی، اث ــالوه ب ع

ــر جــا گذاشــته اســت. ــز ب در عرصــه صنعــت نی
افزایــش دمــای محیــط باعــث افزایــش دمــای تجهیــزات 
صنعتــی ماننــد تابلــو برق هــا، ماشــین آالت صنعتــی و... 
می شــود کــه ایــن امــر بــه مــرور زمــان باعــث بــروز مشــکالت 
ــود. ــی میش ــتگاه های صنعت ــتهالک دس ــش اس ــی و افزای فن

ارائــه خدمــات پــس از فــروش ســریع و در  عــدم امــکان 
ــل  ــه دلی ــب ب ــی، اغل ــزات صنعت ــتگاه ها و تجهی ــترس دس دس
وارداتــی بــودن آنهــا و ایرادهــای بــه وجــود آمــده براثــر افزایــش 
دمــا، باعــث کاهــش طــول عمــر دســتگاه و کارایــی آن میشــود.
نیــان   DC کولــر  سیســتم  نصــب  راهــکار  از  اســتفاده  بــا 
الکترونیــک )DC Air Conditioner(  می تــوان تــا 50 درصــد 
ــه افزایــش طــول  افزایش دمــا را در ایــن تجهیــزات کاهــش و ب

ــرد. ــک ک ــزات کم ــره وری تجهی ــر و به عم
سیســتم DC Air Conditioner نیــان الکترونیــک بــه منظــور 
ــی طراحــی  ــواع ماشــین آالت صنعت ــزات ان ــازی تجهی خنک س
و تولیــد شــده اســت کــه بــا کاهــش دمــای محیــط تجهیــزات، 

ــز می شــود. باعــث افزایــش راندمــان آنهــا نی
ــی  ــف، طراح ــای مختل ــا ظرفیت ه ــق ب ــول مطاب ــن محص ای
از  آن  طراحــی  در  همچنیــن  می شــود.  سفارشی ســازی  و 
کمپرســورهایی بــا تکنولــوژی راه انــدازی اینورتــری نیز اســتفاده 
شــده اســت، کــه ایــن ویژگــی موجــب کاهــش مصــرف انــرژی و 

افزایــش بهــره وری شــده اســت.
سیســتم DC Air Conditioner قابلیــت نصــب روی درب تجهیــزات 
ــه از  ــک نمون ــاز را دارد. ی ــای ب ــای Rack Mount، در فض و تابلوه
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــته ب ــال گذش ــتان س ــول در تابس ــن محص ای
ــرکت  ــت ش ــه درخواس ــا ب ــوا بن ــای ه ــن دم ــارف میانگی غیرمتع

ــدازی شــد.  ــت نصــب و راه ان ــا موفقی ــارت الســتیک ب پ
ــن  ــی ای ــازی و اثربخش ــرد پیاده س ــت از عملک ــه رضای ــه ب ــا توج ب
ــه  ــول در دو مرحل ــن محص ــر از ای ــه دیگ ــن نمون ــتم، چندی سیس
ــب و  ــرکت نص ــن ش ــد ای ــط تولی ــین آالت خ ــایر ماش ــرروی س ب

ــد. ــدازی ش راه ان

ارائه خدمات پس از فروش بر خط، مهمترین نیاز مشتریان

تولید سیستم های خنک کننده 
کارایی و طول عمر  در جهت افزایش 

تجهیزات صنعتی
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ــا حضــور مهنــدس  ــری ب ــان بات ــر از پرســنل شــرکت نی مراســم تقدی
محمدعلــی چمنیــان ریاســت هیــات مدیــره و همراهــی دیگــر اعضای 
ــزار  ــاه 1400 برگ ــر م ــخ 28 تی ــری در تاری ــان بات ــره نی ــات مدی هی
شــد. شــرکت نیــان باتــری یکــی از کارخانجــات گــروه صنعتــی نیــان 
ــی  ــروه صنعت ــن گ ــای ای ــعه فعالیت ه ــتای توس ــه در راس ــد ک می باش
ــا  ــی VRLA ب ــای صنعت ــواع باتری ه ــد ان ــه تولی ــال 91 در زمین از س
تجدیدپذیــر،  نیروگاه هــای  مخابراتــی،  سیســتم های  در  کاربــرد 
ــده  ــت ش ــه فعالی ــغول ب ــرژی و ... مش ــاز ان ــتم های ذخیره س سیس
ــم  ــری در مراس ــرکت نیان بات ــل ش ــان مدیرعام ــت.مهندس امانی اس
ــد،  ــی ش ــری فرصت ــت بات ــد پلی ــد جدی ــط تولی ــدازی خ ــت: راه ان گف
تــا از تــالش و همــکاری پرســنل ایــن مجموعــه در راســتای تحقــق 
اهــداف گــروه صنعتــی نیــان در جهــت عــدم وابســتگی بــه تهیــه مــواد 

ــه عمــل آیــد. ــه ســایر کشــورها، تقدیــر ب اولیــه ب
پرســنل  تعــداد  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  امانیــان  مهنــدس 
ــد  ــد جدی ــدازی خــط تولی ــا راه ان ــه ب ــر می باشــد، ک ــری 85 نف نیان بات
ــن  ــه ای ــد. ک ــش می یاب ــر افزای ــش از 120 نف ــه بی ــنل ب ــداد پرس تع
افزایــش اشــتغال نتیجــه بومی ســازی باتــری صنعتــی در ایــن شــرکت 
می باشــد. همچنیــن بــا راه انــدازی خــط پلیــت و عــدم وابســتگی بــه 
کشــورهای دیگــر ماننــد چیــن مــا توانســتیم از خــروج ارز، بــه میــزان 

ــم. ــری کنی ــال جلوگی ــون دالر در س ــد میلی چن
 مهنــدس چمنیــان در ایــن مراســم ضمــن قدردانــی از زحمــات 
ــد  ــط تولی ــدازی خ ــت راه ان ــری در جه ــان بات ــنل نی ــائبه پرس بی ش
پلیــت باتــری گفــت: نتیجــه راه انــدازی خــط تولیــد جدیــد نــه تنهــا بــه 
نفــع شــما و خانوادتــان بلکــه بــه نفــع تمــام مــردم ایــران اســت، زیــرا 
در آینــده ای نــه چنــدان دور بــا تولیــد باتــری مــورد نیــاز کشــور دیگــر 
بــا قطــع بــرق، خطــوط همــراه از دســترس خــارج نمی شــوند. ایشــان 
در ادامــه گفــت: اصــوال کارهــای تولیــدی و صنعتــی، از فعالیت هایــی 
اســت کــه منافــع آن بــه جامعــه نیــز بــر می گــردد و مشــکلی از کشــور 
ــن  ــرای چندی ــتغال زایی ب ــث اش ــد و باع ــع می کن ــان را رف و هموطن
نفــر می شــود. مهنــدس چمنیــان در ادامــه ســخنان خــود خطــاب بــه 
پرســنل گفــت: مــا بــا ایــن کار کمــک شــایانی بــه مشــکالت ناشــی از 
قطــع بــرق در کشــور می کنیــم. و در آینــده امیــدوارم بــا کمــک شــما 
عزیــزان بتوانیــم عــالوه بــر تولیــد انــرژی مــورد نیــاز کشــور، بــه زودی 
در حــوزه صــادرات باتــری نیــز فعالیــت کنیــم. در انتهــای مراســم، از 
ــدازی  ــالش آنهــا در راســتای راه ان ــری و ت ــان بات پرســنل شــرکت نی

ــا اهــدای هدایــای نقــدی قدر دانــی شــد. خــط تولیــد جدیــد، ب

راه اندازی خط تولید
 پلیت باتری شرکت نیان باتری خاوران و 

تجلیل از پرسنل



NI
AN

 E
LE

CT
RO

NI
C

22

NI
AN

 E
LE

CT
RO

NI
C

22

گــروه دیســپاچینگ شــرکت بــرق منطقــه ای خراســان بــه همــراه 
کارشناســان شــرکت مهندســی مشــاور نیــروی خراســان )منیران( 

در 22 فروردیــن 1400 از نیــان الکترونیــک بازدیــد کردنــد.
توانمندی هــای  بــا  آشــنایی  بــر  عــالوه  بازدیدکننــدگان 
و  پاورالکترونیــک  حــوزه  محصــوالت  از  نیان الکترونیــک 

کردنــد. بازدیــد  شــرکت  ایــن  کولینــگ  سیســتم های 
سرپرســت تیــم دیســپاچینگ در طــی بازدیــد از خطــوط تولیــد و 
واحــد طراحــی، شــرکت نیــان را شــرکتی پیشــرو و فنــاور دانســت 
ــته  ــور توانس ــم در کش ــای حاک ــی تحریم ه ــود تمام ــا وج ــه ب ک
بــه فعالیــت خــود در مســیر توســعه صنعــت و تولیــد ملــی ادامــه 

دهــد.
ــود در  ــتم های موج ــودن سیس ــی ب ــل قدیم ــه دلی ــزود: ب وی اف
ــود  ــزات خ ــازی تجهی ــازی و نوس ــد بهینه س ــرق نیازمن ــرکت ب ش
ــاز خــود  ــزات مــورد نی ــم تجهی ــه بتوانی ــر ک می باشــیم و چــه بهت

ــت  ــر حمای ــالوه ب ــا ع ــم ت ــن کنی ــی تامی ــرکت های داخل را از ش
ــزات اســتفاده کنیــم.  ــی از خدمــات نگهــداری تجهی ــد مل از تولی
ــم  ــان الکترونیــک امیدواری ــه کیفیــت محصــوالت نی ــا توجــه ب ب
ــی و  ــای فن ــتر، بازدیده ــای بیش ــرای همکاری ه ــس ب ــن پ از ای

ــم. ــه عمــل آوری ــان ب تخصصــی بیشــتری از شــرکت نی

محصوالت فناور نیان الکترونیک 
مورد توجه شرکت برق در تامین 

تجهیزات انرژی
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مهنــدس رضــا ریاحــی، مدیرعامــل محترم شــرکت بــرق منطقه ای 
خراســان و هیئــت همــراه صبح روز یکشــنبه 6 تیــر 1400 از خطوط 
ــن  ــای ای ــک و توانمندی ه ــرکت نیان الکترونی ــی ش ــد و طراح تولی
شــرکت در حــوزه صرفه جویــی و ذخیره ســازی انــرژی بازدیــد 

کردنــد. 
شــرکت  مدیرعامــل  چمنیــان  مهنــدس  دیــدار  ایــن  در 
تولیــد  نیان الکترونیــک دســتاوردها و محصــوالت طراحــی و 

کــرد. معرفــی  را  شــده 
 ایــن محصــوالت در حــوزه تولیــد، توزیــع و مصــرف انــرژی تاثیــر 
ــان  ــد. ایش ــرف دارن ــازی مص ــن و بهینه س ــی در تامی ــل توجه قاب

ــن راهکارهــای جامــع جهــت اصــالح الگــوی مصــرف و  همچنی
ــورد  ــرژی م ــن ان ــرای تامی ــاک ب ــای پ ــتفاده از انرژی ه ــزام اس ال

نیــاز اســتان را ارائــه کــرد. 
در ادامــه بــرای تولیــد انبــوه موتورهــای جدیــد طراحــی شــده در 
ــان  ــه دارای راندم ــی، ک ــرای کولرهــای آب ــور ب ــان موت شــرکت نی
ــتند، در  ــرژی هس ــرف ان ــش 50% مص ــد و کاه ــاالی 90 درص ب

ــد. ــی ش ــالم آمادگ ــه اع ــی جامع ــدی عموم ــتای بهره من راس
ــا  ــرد ت ــدواری ک ــراز امی ــدار اب ــن دی ــان ای ــدس ریاحــی در پای مهن
بــا همــکاری دو شــرکت، راهکارهــای خوبــی بــرای بهینه ســازی 

مصــرف انــرژی بــه ویــژه در جامعــه صنعتــی داشــته باشــیم. 

بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان
 از نیان الکترونیک
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بازدید مدیران ارشد شرکت 
توزیع برق مشهد

کرونا  انجام دوره ای تست 
از پرسنل شرکت
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بازدید مدیران معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری

ارزیابی جشنواره برند برتر

بازدید اپراتور سیریاتل- سوریه
کمک آموزشی اهداء وسایل 

 به سازمان فنی حرفه ای استان
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ــور  ــرای عب ــا، ب ــی کرون ــال از اپیدم ــک س ــش از ی ــت بی ــا گذش ب
پویش هــای   و  نهادهــا  بحــران،  ایــن  از  عزیزمــان  هموطنــان 

همدلــی و همراهــی در ایــران شــکل گرفتــه اســت. 
 بــا شــیوع کرونــا در اســتان سیســتان و بلوچســتان پویش“نــگاه بــا 
ــان در سیســتان و بلوچســتان” تحــت حمایــت  ــه هموطن محبــت ب
اتــاق بازرگانــی خراســان رضــوی بــرای همراهــی مــردم سیســتان 

بــرای عبــور از ایــن بحــران فعــال شــد.
نیــان    شــرکت  عامــل  مدیــر  چمنیــان،  محمدعلــی  مهنــدس 

ــرای  ــکی ب ــک پزش ــدد ماس ــزار ع ــداء 150 ه ــا اه ــک ب الکترونی
ــش  ــش پی ــن پوی ــتان درای ــتان و بلوچس ــز سیس ــردم عزی ــاری م ی

ــد. ــدم ش ق
ــدگان  ــن نذرکنن ــان از اولی ــدس چمنی ــه مهن ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــای  ــز در پویش ه ــن نی ــش از ای ــه پی ــت ک ــهد اس ــک در مش ماس
ــک  ــدد ماس ــزار ع ــش از  50 ه ــوده و بی ــال ب ــا فع ــا کرون ــه ب مقابل
بــه آمــوزش و پــرورش اســتثنایی خراســان و بیمارســتان ســجادیه 

ــرده اســت. تربــت جــام اهــداء ک

ــا نگاهــی جامــع، یکــی   مدیریــت گــروه صنعتــی نیــان، ب
از ارزش هــای بنیــادی شــرکت را رســاندن بیشــترین خیــر 
ــئولیت  ــت و مس ــه اس ــر گرفت ــه در نظ ــه جامع ــت ب و منفع
ایجــاد  بــرای  یــک دغدغــه  بــه عنــوان  را  اجتماعــی 
ــا  ــالق و ب ــا اخ ــرار داده و ب ــر ق ــر مدنظ ــالم ت ــه ای س جامع
حساســیت بــاال نســبت بــه مســائل اجتماعــی، فرهنگــی و 

محیطــی  روز رفتــار می کنــد.
از ایــن رو بــا همــکاری اتاق بازرگانــی و جامعــه یــاوری 
خراســان، پــس از اهــداء 150 هــزار عدد ماســک پزشــکی، 
اعــالم  اولویت هــای  و  نیازهــا  بــه  توجــه  بــا  این بــار 
شــده، تعــداد 5000 عــدد ســرم نمکــی را بــه مــردم عزیــز 
ــه، مــرداد  سیســتان و بلوچســتان اهــدا کــرد. ایــن محمول
مــاه  تحویــل اتــاق بازرگانــی سیســتان و بلوچســتان شــد.

اهداء پنج هزار عدد 
سرم نمکی در راستای ایفای 

مسئولیت های اجتماعی

اهداء محموله 150هزار عددی ماسک
 به استان سیستان و بلوچستان
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دانــش افزایــی کارکنــان نیــان الکترونیــک گامــی موثــر در 
ــت. ــانی اس ــروی انس ــارت نی ــش و مه ــش دان ــتای افزای راس

دانــش و آگاهــی کارکنــان از اصلی تریــن ســرمایه های هــر 
ــا اســتفاده از آمــوزش از طریــق روش هــای  ســازمان اســت. ب
ــتمر  ــای مس ــوان تالش ه ــه می ت ــت ک ــی اس ــی و منطق اصول

ــوق داد. ــازمان س ــداف س ــبرد اه ــمت پیش ــه س ــان را ب کارکن
ــعی  ــود س ــت خ ــالیان فعالی ــی س ــز در ط ــک نی ــان الکترونی نی
و  مدیــران  بــه  خدمــت  ضمــن  آموزش هــای  بــا  نمــوده 
ــال آن  ــه دنب ــان و ب ــه کارکن ــرد هم ــود، عملک ــان خ کارشناس
عملکــرد ســازمان را در مســیر رســیدن بــه اهــداف بهبــود 
بخشــد و ایــن بهبــود باعــث افزایــش رضایــت کارکنــان و 
مشــتریان شــده اســت. شــرکت نیــان الکترونیــك، بــرای 
ــران و  ــش مدی ــاء دان ــت ارتق ــا نی ــم و ب ــن مه ــه ای ــیدن ب رس
کارشناســان و ایجــاد زبــان مشــترك تخصصــي در ایــن حــوزه، 
ــد.  ــزار میکن ــنل را برگ ــژه پرس ــی وی ــش افزای ــای دان دوره  ه
ــد  ــی مانن ــن دوره، در زمینه  ها  ی ــده در ای ــرکت کنن ــنل ش پرس
ســازمان  ها،   طراحــی  رفتار ســازمانی،  مدیریــت،  مبانــی 
اســتانداردهای مدیریتــی، مدیریــت اســتراتژیك و بــه خصــوص 
بــا  الکترونیــك،  نیــان  در  ارزش هــای مدیریتــی  و  اصــول 
یکدیگــر بــه بحــث و تبــادل نظــر می  پردازنــد. همچنیــن 
کتاب هــا و منابــع مرتبــط معرفــی شــده را نقــد و بررســی کــرده  
ــذارد و  ــتراك می گ ــه اش ــم ب ــا ه ــان را ب ــش و تجربه هایش و دان
در انتهــا بــرای هــر دوره، آزمــون ســطح بنــدی برگزار میشــود.

ــان  ــران و کارشناس ــود مدی ــبب می ش ــن دوره س ــرکت در ای  ش

را در فراینــد کاری خــود  انتظــارات ســازمان  بتواننــد  بهتــر 
شناســایی و ارتبــاط الزم را ایجــاد نماینــد و بــا دوراندیشــی 
و آینــده  نگــری بیشــتری مشــاغل کلیــدی فرآینــد خــود را 
ــرای تربیــت نیــروی جایگزیــن و پشــتیبان  شناســایی کــرده و ب
اقــدام کننــد. ایــن دوره هــا بــه ایجــاد ســاز و کاري عادالنــه بــرای 
ــران و کارکنــان دانشــی منجــر خواهــد شــد.  ســطح  بنــدی مدی

توجه ویژه نیان الکترونیک 
کارکنان  به رشد و ارتقای دانش مدیران و 
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ــتقبال  ــه اس ــر ب ــی یکدیگ ــی و همراه ــا همدل ــک ب ــزرگ نیان الکترونی ــواده ب خان
ــد. ــان می رون ــارک رمض ــاه مب م

از طــرف مدیریــت محتــرم عامــل، در تاریــخ 25 فروردیــن مــاه 1400 همزمــان 
ــع  ــک توزی ــنل نیان الکترونی ــن پرس ــی در بی ــالم اساس ــان اق ــاه رمض ــاز م ــا آغ ب

ــد. گردی

استقبال از ماه رمضان با توزیع اقالم اساسی بین 
اعضای خانواده نیان الکترونیک
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مــاه مهمانــی خــدا فرصتــی شــد بــرای دورهــم جمــع شــدن خانــواده 
نیــان الکترونیــک.

بــه مناســبت بیســت و ششــمین ســالگرد تاســیس نیــان الکترونیــک 
ــا  ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــاری در م ــم افط ــر، مراس ــه کار و کارگ و هفت
حضــور هیــات مدیــره محتــرم، معاونیــن و پرســنل نیان الکترونیــک 
فاصلــه  و  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  شــد.برای  برگــزار 

ــزار شــد. اجتماعــی مراســم افطــاری طــی 4 شــب برگ
در طــی مراســم، مســابقه فرهنگــی بــا عنــوان "رمضــان بــا قــرآن" 

برگــزار و بــه نفــرات برتــر بــه رســم یــادگار جوایــزی اهــدا شــد.
 

کارکنان جمع صمیمی 
گرد سفره افطار  نیان الکترونیک 



NI
AN

 E
LE

CT
RO

NI
C

30

گــروه ورزش و تفریحــات ســالم نیــان الکترونیــک در مــرداد 1400 
ــزار  ــی برگ ــی و نهای ــه مقدمات ــی دو مرحل ــطرنج را ط ــابقات ش مس
کــرد. برپایــی مســابقات ســازمانی عــالوه بــر ایجــاد انگیــزه، باعــث 

تقویــت روحیــه مشــارکتی پرســنل میشــود.
ایــن مســابقه بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی و بــا 
حضــور بیــش از 30 نفــر از همــکاران ورزش دوســت ایــن مجموعه 

ــد.  ــزار ش ــره برگ ــای 4 نف ــن گروه ه ــی بی ــه روش سوئیس و ب

در ادامــه 8 نفــر کــه بیشــترین امتیــاز را کســب کــرده بــود بــه مرحلــه 
ــاز  ــن امتی ــب باالتری ــا کس ــر ب ــت 3 نف ــد و در نهای ــی راه یافتن نهای
بــه عنــوان نفــرات برتــر شــناخته و از آن هــا تقدیــر بــه عمــل آمــد. 
ــنل،  ــی پرس ــمی و روح ــالمتی جس ــه س ــه ب ــاط و توج ــظ نش حف
ایجــاد برنامه هــای مشــارکتی و فــوق برنامــه و پاسداشــت روحیــه 
ورزشــی کارکنــان و تشــویق بــه امــر ورزش از اهــداف گــروه ورزش 

و تفریحــات ســالم نیــان الکترونیــک بــه شــمار مــی رود.  

رقابت پرسنل نیان الکترونیک
 بر صفحه شطرنج
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ــرکت  ــمین ســالگرد تاســیس ش بــه مناســبت بیســت و شش
ــت  ــه هم ــر، ب ــه کار و کارگ ــت هفت ــک و گرامیداش نیان الکترونی
ــک در  ــرکت نیان الکترونی ــالم ش ــات س ــروه ورزش و تفریح گ
ــنل و  ــژه پرس ــی وی ــی خانوادگ ــابقه رال ــت 1400 مس اردیبهش

ــد. ــزار ش ــان برگ ــواده ایش خان
ــا  ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــرایط م ــه ش ــه ب ــا توج ــابقه ب ــن مس ای
ــم  ــور 12 تی ــا حض ــتی ب ــای بهداش ــل پروتکل ه ــت کام رعای

ــد. ــزار ش برگ

ــن  ــی قوانی ــت تمام ــور و رعای ــان مح ــدل زم ــا م ــابقه ب ــن مس ای
ــا  ــیریابی، ب ــی و مس ــه خوان ــار نقش ــاس معی ــر اس ــررات و ب و مق
ثبــت حضــور در هفــت نقطــه تاریخــی، فرهنگــی و گردشــگری 
مشــهد انجــام شــد کــه بــه نفــرات اول تــا ســوم، هدایایــی نفیــس 

اهــدا  گردیــد. 

نشاط، سرعت و هیجان در مسابقه 
رالی خانوادگی نیان الکترونیک
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