رونقتولید

مدیرعامل شرکت مخیرمایه رضوی در گف 
توگو با نشریه حرم:

تسهیلفضایکسبو کار
زمینهساز رونقتولیداست
[هدی زاهدی]
شــاهکلید حــل مشــکالت اقتصــادی ،رونــق تولیــد اســت لــذا بــا در نظــر گرفتــن ایــن
واقعیــت بــا تحقــق و حصــول مثبــت و ســازنده ایــن امــر ضــروری و همچنیــن تحقــق حداکثــری رونــق
یشــود و در چنین
در عرصــه تولیــد ،مقاومتپذیــری اقتصــاد کشــور بــه بهتریــن نحــو ممکن تقویــت م 
مهــای خارجــی ،بــه حداقــل ممکــن کاهــش پیــدا میکنــد.
شــرایطی آســیبهای ناشــی از تحری 
یتــوان از آن به عنــوان الگو
خمیرمایــه رضــوی از آن دســت شــرکتهایی بــه شــمار مـیرود بــه جرئت م 
و مجموع ـهای موفــق در حــوزه رونــق تولیــد نــام بــرد .ایــن شــرکت بــا در دســتور کار قــرار دادن رونــق
تولیــد ،هــم اکنــون بــا بیــش از ظرفیــت اســمی و بــا  100درصــد ظرفیــت مشــغول بــه فعالیــت اســت.
در گفتوگــو بــا دکتــر احســان اژدری مدیرعامــل شــرکت خمیرمایــه رضــوی بــه برنام ههــای ایــن شــرکت
و همچنیــن نقــش دولــت و نظــام بانکــی در تحقــق امــر رونــق تولیــد پرداختهایم.
این شرکت در سال جاری چه برنامههایی را برای تحقق شعار امسال که تحقق رونق تولید
است در دستور کار دارد؟
مهمتریــن برنامــه شــرکت خمیرمایــه رضــوی ،ارتقــای کیفیــت تولیــد اســت کــه اجــرای آن ،رضایتمنــدی
مشــتریان داخلــی و خارجــی بــه دنبــال خواهــد داشــت.
طبــق تأ کیــد رهبــر معظــم انقــاب بــر رونــق تولیــد و ایــن کــه کمــک بــه تولیدکننــدگان ،ســرمایهگذاران،
بوکار را زمینهســاز رونق تولید دانســتهاند ،الزم اســت همکاریهای
کارآفرینان و نیز تســهیل فضای کسـ 
الزم در ایــن مــورد انجــام شــود.
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بــرای تحقــق ایــن امــر ،شــرکت خمیرمایــه رضوی
بــر رشــد بهــرهوری ،باالبــردن راندمــان دســتگاهها
و انجــام اصالحــات در آنهــا متمرکــز شــده و طــی
چنــد ســال گذشــته شــاهد رشــد بهــرهوری نیــروی
انســانی در شــرکت بودهایــم و شــاخص «تــن
تولیــد بــه ازای هــر نفــر» نیــز رشــد مناســبی داشــته
اســت .بهــرهوری از طریــق کاهــش ضایعــات
تولیــد و تــاش بــرای رســیدن بــه اســتانداردهای
جهانــی مصــرف مــواد اولیــه در تولیــد بخشــی
دیگــر از مهمتریــن برنامههــا و اقدامــات ایــن
شــرکت اســت.
آیا برنامهای برای توسعه سبد محصوالت
این شرکت در نظر گرفتهاید؟
بلــه ،بــا توجــه بــه ثبــت برنــد دوم شــركت
خمیرمایــه رضــوی  ،درصــدد توليــد محصــول
بــا ايــن برنــد هســتيم .همچنيــن توليــد تجــاري
محصــوالت جانبــی و انــواع دیگــری از خمیرمایــه
کــه در کشــورهای مختلــف کاربــرد دارد در دســتور
کار قــرار گرفتــه اســت.
تحریمها به طور قطع تأثیر منفی در امر
رونق تولید داشته ،اما آیا باعث شده تا
برنامهریزی شرکت خمیرمایه رضوی در این
مورد نیز دچار مشکل شود؟
ایــن شــرکت تــاش کــرده تــا بــه موضوعاتــی

