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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش ویژه

کیفیت ،کمیت و نظارت مستقیم ،عامل موفقیت
شرکت تعاونی بتن آماده طلوع خراسان شمالی
شرکت تعاونی بتن آمــاده طلوع یکی از برترین
تعاونی هــای اســتــان در سیزدهمین جشنواره
تعاونی هــای بــرتــر اس ــت ،آنــچــه مسیر توسعه،
پیشرفت و افزایش حجم فــروش این شرکت را
رقم زده است حاصل یک تفکر مهندسی شده
و مدیریتی اســت .کیفیت و نــظــارت مستقیم
مدیریت دلــیــل اصــلــی موفقیت و بــرتــری این
شرکت است ،نظارت بر کیفیت از سال
 63در فرایند فعالیت های انجام شده
منجر به جهشی در تولید و جایگاه
شرکت در استان شده و در مجموع
در طول برنامه های مدیریتی شکل
گرفته در چند دوره متوالی شرکت
تعاونی عناوین متعددی را کسب
کرده است ،از جمله این موفقیت
ها افــزایــش حجم تولید و فروش
شرکت است.
مدیر عامل شرکت تعاونی بتن
آمـــاده طلوع خــراســان شمالی با
اشاره به تاریخچه تاسیس شرکت
گفت :شرکت شــن شویی و بتن
آماده طلوع در سال  1363تاسیس
و در ســال  65بــا تولید شــن و ماسه
فعالیت های خود را آغاز کرده است.
«داریـــوش نقی زاده» با بیان ایــن که این
شرکت از ســال  1380توانسته اســت با،
توسعه تجهیزات و ماشین آالت کارگاهی و
با بهره گیری از پرسنل مجرب و فنی حجم
تولید شن و ماسه خود را افزایش داده و در
زمینه بتن آماده نیز فعالیت خود را آغاز کند،
اعالم کرد :شرکت طلوع در سال  85موفق
به اخذ اولین عالمت استاندارد بتن در سطح
استان خراسان شمالی با رده مقاومتی C20،
 C30و عالمت استاندارد سنگدانه درشت و ریز
شده است.مدیریت این تعاونی با بیان این که
این شرکت با ماشین آالت و ،وسایل نقلیه ای

که از تکنولوژی روز دنیا استفاده نمی کنند توانسته
بهترین و با کیفیت ترین بتن در سطح استان را
تولید کند ،خاطر نشان کــرد :حــدود  30سال از
عمر این شرکت می گذرد و همیشه با کیفیت ترین
و استاندارد ترین محصول را تولید کرده است به
نحوی که توانسته لوح های متعددی از اداره کل
استاندار خراسان شمالی و کشور دریافت کند و
شرکت تعاونی بتن آماده طلوع تاکنون  4مرحله
در رقابت با شرکت های هم تراز تعاونی برتر استان
شده است.

اولین آزمایشگاه کنترل کیفیت بتن
در استان

آزمایشگاه کنترل کیفیت این شرکت که جهت
بهینه کردن و کیفیت بخشی بهتر به بتن به راه
انــدازی شده است از اولین آزمایشگاه های دایر
شده در استان است ،مدیر عامل این شرکت با
اشاره به مجهر بودن این آزمایشگاه کنترل کیفیت،
اظــهــارکــرد :شرکت تعاونی طلوع بــرای کنترل
کیفیت محصوالت تولیدی خود آزمایشگاهی را
در کارگاه خود مستقر کرده است.
وی اضافه کرد :آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت
طلوع دارای گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه
همکار( در بخش سنگدانه و بتن) از اداره کل
استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی
است.
وی ادامــه داد :مسئوالن کنترل کیفیت شرکت
موظفند تا با انجام آزمایش های مورد نیاز بر روی
محصوالت تولیدی شرکت و مقایسه آن هــا با
محدوده نمودارهای مجاز استاندارد و ارائــه راه
کارها و پیشنهادهای مناسب به سرپرست کارگاه
و با توصیه های الزم به مسئوالن هر بخش که در
تولید و اجرا نقش دارند ،کیفیت محصول تولیدی
را حفظ و آن را افزایش دهند ،که در نهایت محصول
مرغوب و با کیفیت تحویل مشتری گردد.مدیر
عامل این تعاونی اعالم کرد :محصول تولیدی این

شرکت مصرف داخلی دارد و در صنعت ساختمان
و جــاده ســازی مــورد استفاده قــرار می گیرد اگر
چه در سال های گذشته به دلیل رکود در بخش
ساختمان کاهش تولید داشته است اما همچنان در
حال تولید و دارای اشتغالزایی ثابت است.

از برترین و بهترین سنگ شکن های
شرق کشور

وی با بیان این که تولید مصالح سنگی در همین
محل نیز که در گذشته انجام می شد به شرکت
شعله سنگ انتقال یافت ،افـــزود :ایــن شرکت
نیز یکی از بهترین و بزرگ ترین تولیدات سنگ
شکنی استان و شرق کشور را دارد که مصالحی
با کیفیت درجه یک از جمله ماسه شسته و بادام
نخودی تولید می کند که این امر نیز با نظارت
های صورت گرفه انجام شده است ،اشتغالزایی
مستقیم صورت گرفته در این شرکت نیز در حال
حاضر  25نفر است.
مدیر عامل شرکت تعاونی بتن آمــاده طلوع که
همزمان مالک و مجری هتل مجلل داریــوش
نیز می باشد گفت :پیرو فرمایشات مقام معظم
رهبر انقالب در خصوص حمایت از کاالی ایرانی
و تحقق شعار امــســال و ســال هــای گذشته در
خصوص اقتصاد مقاومتی ،توسعه و اشتغالزایی
پایدار از رویکردها و برنامه های مهم این شرکت
قرار گرفته است.
وی ادامه داد :بر همین اساس در حال حاضر 40
نفر به طور مستقیم در شرکت تعاونی بتن آماده

طلوع مشغول به کار هستند و در راستای تحقق
اهداف مدیریتی و برنامه های اشتغال زایی 80
تا  100نفر نیز در هتل مجلل داریــوش فعالیت
می کنند .با موارد مطرح شده می توان گفت که
اهداف شرکت در بخش صنعتی و گردشگری در
خصوص اشتغال محقق شده اســت .وی افــزود:
پیرو پیگیری ها و صحبت های انجام شده از سوی
مدیر عامل با استاندار محترم خراسان شمالی،
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اداره کل تعاون،
کــار و رفــاه اجتماعی در خصوص طــرح توسعه
شرکت جهت فراورده های دیگر بتنی در صورت
راه انــدازی این بخش برای  60نفر اشتغالزایی
مستقیم انجام می شود.
وی به همکاری های انجام شده از سوی مدیران
مرتبط و به ویژه «حسن نوری» مدیر کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی استان نیز اشاره و از حمایت های
شکل گرفته در طی مسیر یاد شده قدردانی کرد.

مشکالت و چالش ها

مدیر عامل شرکت تعاونی بتن آمــاده طلوع با
اشاره به مشکالت و چالش های تعاونی ها ادامه
داد :مسائل و مشکالت بانکی از عمده مشکالت
تعاونی هــا در خــراســان شمالی اســت ،تمدید
تسهیالت ،تامین تضامین بانکی از مــوارد یاد
شده است«.نقی زاده» افــزود :بهره ها و جرایم
بانکی بسیار باال است و حداقل همکاری بانک
ها از بین بــردن جریمه های دیر کرد پرداخت
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تسهیالت است.

توانمندی های شرکت طلوع در بخش تولید بتن

کارنامه درخشان شرکت تعاونی بتن آماده طلوع

تحویل سریع و به موقع بتن به مشتری در محل مقرر

کسب عنوان تعاونی برتر سیزدهمین جشنواره تعاونی های خراسان
شمالی(حمایت از کاالی ایرانی) سال 1397

حجم تولید روزانه بتن به مقدار هزار متر مکعب
اجرای عملیات بتن ریزی

تجهیزات شرکت طلوع برای تولید بتن
دو دستگاه بچینگ نیم متری
یک دستگاه بچینگ یک متری
 10دستگاه تراک میکسر

کسب عنوان تعاونی برتر دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر ملی استان
خراسان شمالی شهریور 1396
کسب عنوان واحد نمونه استانی اداره کل استاندارد خراسان شمالی مهر 1393
کسب عنوان واحد تولیدی نمونه اداره کل استاندارد خراسان شمالی سال 1392
کسب عنوان واحد تولیدی نمونه کیفیت در سال  1387و 1388

ورود اولین دستگاه دکل  42متری در استان

کسب عنوان تولیدی برتر از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی

یک دستگاه دکل  36متری

دریافت لوح تقدیر روز جهانی استاندارد مهر 1386

دو دستگاه پمپ ( 801پمپ زمینی)

دریافت لوح سپاس از اداره استاندارد واحد نمونه کیفیت در سال 1393

باسکول جهت توزین و محاسبه مقدار دقیق
بتن فرستاده شده برای مشتری
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