
نوآوری، کلید رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی
گفتگوی نشریه با دکتر »علینقی زاده« مدیر تولید و تحقیق و توسعه شرکت »رنگدانه سیرجان« 

سوابق  لطفا  سوال  اولین  عنوان  به 
برای  را  خودتان  شغلی  و  تحصیلی 

بفرمایید. معرفی  مجله  خوانندگان 
شیمی،  دکترای  زاده  علینقی  الهام  بنده 
شرکت  توسعه  و  تحقیق  واحد  و  تولید  مدیر 

هستم.  سیرجان  رنگدانه 

حوزه  در  سیرجان،  رنگدانه  مجتمع 
را  محصوالتی  چه  نساجی  صنایع 

می کند؟ تولید 
را  خود  فعالیت  سیرجان  رنگدانه  شرکت 
و  کامپاند  مستربچ،  تولید  با   137۵ سال  از 
توانسته  و  کرده  آغاز  پلیمری  افزودنی  های 
دو دهه  این  در  را  متنوعی  است محصوالت 
روانه بازار کند. به طور کلی، محصوالت این 
نساجی،  همچون  مختلفی  صنایع  در  شرکت 
بسته بندی،  ساختمان،  و  راه  پزشکی، صنعت 
خودرو،  قطعات  مصرف،  یکبار  ظروف  لوله، 
کاربرد  پالستیک  و  خانگی  لوازم  کشاورزی، 
در  مجموعه  این  تولیدات  تدریج  به  دارند. 
یافته  توسعه  مجتمع  دیگر  تولیدی  واحد  های 
نخ  ها  تولید  به  می توان  مثال  عنوان  به  که 
فنی  منسوجات  و  تخصصی  الیاف  های  و 
که  کرد  اشاره   )Technical Textile(
ویژگی  های  با  نوین  فناوری  های  کمک  به 
مدول  و  مقاومت  با  نخ  های  قبیل  از  خاص 
باال برای ساخت کابل، طناب  های مخصوص 
 ، خودرو  ایمنی  کمربند  ایربگ،  کوهنوردی، 
لباس  های آتش نشانی، تسمه  های فشار قوی 
بر  عالوه  گردید.  تولید  سیمان  کارخانجات 
متنوع  پلیمری  الیاف  های  محصوالت،  این 
با  آسفالت  و  بتن  در  مسلح کننده  کاربردی  و 

تولیدشده  تخصصی  کامپاند  های  از  استفاده 
مختلف  تیپ   20 حداقل  با  مجتمع  داخل  در 
راه،  تحقیقات  مرکز  در  که  می شود  تهیه 
کاربردی  پروانه  دارای  شهرسازی  و  مسکن 

. هستند

رنگدانه  شرکت  تولید  ظرفیت 
محصوالت  زمینه  در  سیرجان 
حال  در  و  است  میزان  چه  مختلف 
چه  را  شرکت  تولیدات  عمده  حاضر، 

می دهند؟ تشکیل  محصوالتی 
یک  حدود  شرکت  ساالنه  تولید  میزان 
بر  عالوه  که  است  بوده  تن  میلیون 
سوال  پاسخ  در  که  محصوالتی  مجموعه 
از دیگر محصوالت  اشاره شد،  بدان ها  قبلی 
پودرهای  به  می توان  مجموعه  این 
و   )OP( وان پک  صورت  به  پری دیسپرس 
واحد  های  جهت  )نسخه پیچی شده(   )TOP(
جهت  پلی اتیلن  چسب  های  و  پتروشیمی 

پروژه  های  در  استفاده  مورد  فلزی  لوله  های 
آب  های  جمع آوری  و  آب  گاز،  انتقال 
لوله  های  تخصصی  کامپاندهای  و  سطحی 
و  آب  صنعت  در  استفاده  مورد  قوی  فشار 
حفظ  راستای  در  همچنین  کرد.  اشاره  گاز 
پایدار،  توسعه  اهداف  و  زیست  محیط 
محصوالت  تولید  به  اقدام  سیرجان  رنگدانه 
گیاهی  کامپاند  و  )گرانول  زیست تخریب پذیر 

است. نموده  ذرت(  پایه  زیست تخریب پذیر 

شرکت  استفاده  مورد  اولیه  مواد 
اولیه  مواد  از  میزان  چه  چیست؟ 
میزان،  چه  و  است  وارداتی  مصرفی 
تامین  داخلی  شرکت های  طریق  از 

می شود؟ 
به  توجه  با  مجموعه  این  نیاز  مورد  مواد 
از  که  است  پلیمرها  انواع  فعالیت  زمینه 
می گردد.  تامین  داخل  پتروشیمی  های 
پیگمنت و سایر مواد اولیه جهت افزودنی  های 
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تخصصی مورد نیاز نیز اغلب وارداتی است.

متنوع  و  وسیع  طیف  به  توجه  با 
رنگدانه،  شرکت  تولیدی  محصوالت 
چه  به  تولید  گستردگی  و  تنوع  این 
چه  و  است  شده  حاصل  پشتوانه ای 
شرکت  موفقیت  در  پارامترهایی 

هستند؟ دخیل 
مناسب  مدیریت  و  پشتکار  جمله  یک  در 
کاالی  کیفیت  انسانی خوب،  نیروی  و  منابع 

مشتری. به  ارائه شده 

جایگاهی  چه  توسعه  و  تحقیق 
رنگدانه  شرکت  تولید  فرآیند  در 
واحد  کلی،  طور  به  و  دارد  سیرجان 
از  صورت،  چه  به  توسعه  و  تحقیق 
پشتیبانی  شرکت  تولید  فرآیندهای 

می کند؟ 
بخش تحقیق و توسعه ارگانی الزم و حیاتی 
برای تمام سازمان هایی است که قصد حضور 
دارند  را  خارجی  و  داخلی  بازارهای  در  فعال 
بین المللی  و  داخلی  در سطح  رقابت  و جهت 
است.  برخوردار  غیرقابل انکاری  اهمیت  از 
لزوم  و  جدید  نیازهای  اینکه  به  توجه  با 

بخش  دارند،  وجود  همواره  تغییرات  اعمال 
باز  برای  ابزاری  عنوان  به  توسعه  و  تحقیق 
جریان  در  عملیاتی  بسته  سیکل های  کردن 
شده  سازماندهی  و  طراحی  مختلف  امور 
در  توسعه  فرهنگ  تزریق  توان  از  و  است 
تحقیق  است.  برخوردار  سازمان  پیکره  کل 
کیفیت  ارتقای  ضرورت  های  از  پژوهش،  و 
سطح  در  رقابت پذیری  و  محصول  تنوع  و 
اقدامات و فعالیت  تا  واحدهای تولیدی است 
بازار،  زمینه  در  تحقیقاتی  راهبردی  و  جامع 
تولید  دانایی  افزایش  محصول،  فرآیند، 

حرفه ای  و  تخصصی  مهارت های  حتی  و 
گوناگون  بخش های  کارکنان  و  مدیران 
گیرد.  قرار  دقیق  ارزیابی  و  مدنظر  صنعت 
در  رقابتی  توان  کسب  اینکه  به  توجه  با 
عرصه جهانی، در کاالهای صنعتی اساسا بر 
صورت  تکنولوژیکی  توانایی های  کسب  پایه 
در  ماندن  امکان  برتر  تکنولوژی  می گیرد، 

افزایش می دهد. را  رقابت  صحنه 
صرف  را  بسیاری  هزینه  سیرجان  رنگدانه 
پیشرفت  موجب  زیرا  می کند؛   R&D واحد 
است.  شده  آن  کسب وکار  در  چشمگیری 
باعث  توسعه  و  تحقیق  بخش  واقع،  در 
مرتبط،  صنایع  میان  نزدیک  ارتباط  ایجاد 
شده  تامین کنندگان  و  مشتریان  دانشگاه، 
ارتباط  و  کیفیت  ارتقای  به  منجر  نهایتا  که 
به  مناسبی  جهت گیری  و  می گردد  نزدیک تر 
جهت  صنعتی  پروژه  های  آتی  برنامه  های 

داد. گرید  های جدید و تخصصی خواهد 

مهم ترین   1400 سال  طول  در 
شرکت  که  مشکالتی  و  مسائل 
با  تولید  حوزه  در  سیرجان  رنگدانه 
آنها مواجه بوده، چه مواردی بوده اند؟

محصوالت  تولید  در  همواره  که  نکاتی  از 
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مورد نیاز داخل و به خصوص بازار صادراتی 
است،  نوآوری  اصل  می باشد،  ضروری 
از  مانع  رقابتی  فضای  صورت  این  غیر  در 
به  توجه  با  خوشبختانه  شد.  خواهد  موفقیت 
قسمت  )پتروشیمی  ها(،  داخلی  تامین  منابع 
تامین  کشور  داخل  از  اولیه  مواد  از  اعظمی 
وجود  مواد  گونه  این  تامین  مشکل  و  شده 
در  نوآوری  و  محصوالت  توسعه  اما  ندارد، 
و  مدرن  ماشین آالت  تهیه  نیازمند  آنها، 
در  باال  سرعت  های  با  و  روز  فناوری  دارای 
آزمون  های  انجام  همچنین  و  تولید  زمینه 
این  که  است  محصوالت  کیفیت  کنترل 
بازار  در  موثر  حضور  برای  تولیدی  واحد 
تحریم،  مشکالت  علیرغم  خارجی  و  داخلی 

در این زمینه به شدت کوشا است.
ارتقای  اجازه  می بایست  ارتباط،  این  در 
مستربچ  تولیدکنندگان  محصوالت  کیفی 
ارتقای  حتی  و  ویژه  حمایت  با  کامپاند  و 
نیاز  مورد  ماشین آالت  و  تجهیزات  کیفی 
دولتمردان  توسط  خارجی  کشور  های  از  روز 
فراهم  باعث  خود  مهم،  این  که  شود  داده 
تنوع  و  کیفی  ارتقای  جهت  شرایط  شدن 
و  کامپاند  صنعت  در  جدید  محصوالت 

می شود. مستربچ 

شرکت  مجدد  انتخاب  به  توجه  با 
عنوان   به  سیرجان  رنگدانه  
کرمان  استان  نمونه  صادرکننده 
و  کم  مورد  در  لطفا  جاری،  سال  در 
انتخاب اخیر  کیف صادرات شرکت و 

بفرمایید. صحبت 
کاال  تأمین  داخلی،  بازارهای  بر  عالوه  بله، 
اولویت های  از  نیز  خارجی  بازارهای  برای 
این  انتخاب  است.  سیرجان  رنگدانه  شرکت 
صادرکننده  عنوان  به  سال  دو  برای  شرکت 
نمونه کشوری و همچنین چهار سال به عنوان 

ادعاست.  این  گواه  استانی  نمونه  صادرکننده 
کشورهای  و  همسایه  کشورهای  آفریقا،  قاره 
تازه استقالل یافته از جمله بازارهایی هستند که 
محصوالت این شرکت به آن ها راه یافته است.

تسهیالت  اختصاص  قطعا  زمینه،  این  در 
اقتصادی  بنگاه های  و  دولت  سوی  از  ویژه 
این  صادرات،  و  تولید  موانع  کردن  کم  و 
می دهد  تولیدکنندگان  به  را  خاطر  اطمینان 
و  محصوالت  گسترش  به  خاطر،  طیب  با  تا 

بپردازند. این مرز و بوم  اقتصاد  کمک به 

ارتباط  در  پایانی،  سوال  عنوان  به 
سیرجان  رنگدانه  شرکت  حضور  با 
وجود  با  ایران پالست  نمایشگاه  در 

بفرمایید. توضیح  کرونایی  شرایط 
و  کارخانجات  برای  همواره  ایران پالست 
سازمان های وابسته از اهمیت باالیی برخوردار 
شدن  مطرح  برای  فضایی  که  چرا  است  بوده 
معتقدم  است.  آنان  محصوالت  و  شرکت ها 
حضور  و  نمایشگاه  بودن  تخصصی  که 
اهمیت  حائز  امری  متخصص  بازدیدکنندگان 
است که به هر دو گروه برای ارائه  محصوالت 
تخصصی و برنامه های هدفمند تر کمک خواهد 

کرد و این امری ارزشمند است.
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