معرفی شرکت
شرکت دانش بنیان صنایع سبز آویژه ماشین مهراب توس در سال  92توسط جمعی از فارغ التحصیالن مهندسی مکانیک دانشگاه
فردوسی مشهد با هدف رفع برخی نیازهای حوزهی صنعت و بخصوص ماشین آالت صنایع غذایی و کشاورزی با رویکردی علمی،
در مرکز رشد و فناوری جهادکشاورزی مشهد فعالیت خود را آغاز نمود .اولین پروژهی جدی شرکت در حوزهی مکانیزاسیون
کشاورزی دستگاه نشاکار نیمه اتوماتیک بود .این شرکت در سال  92اولین نمونه از دستگاه نشاکار خود را با موفقیت آزمایش
نموده و موفق به اخذ تاییدیه مرکز توسعهی مکانیزاسیون کشور شد .البته به علت نوین بودن موضوع نشاکاری در کشور و عدم
آشنایی کافی کشاورزان و حتی بعضا بدنهی سازمان جهاد کشاورزی با این روش مدرن ،بازار هدف دستگاه محدود بوده و بخش
زیادی از انرژی شرکت صرف ترویج و آموزش این موضوع میشد .لذا در اواخر سال  94و همزمان با دانش بنیان شدن شرکت،
تصمیم گرفته شد که تولید نشاکار تا زمانی که به حد قابل قبولی در حوزهی کشاورزی معرفی نشده است متوقف شود .در ابتدای
سال  96با بررسی علل عدم تمایل بازار به کشت مکانیزهی نشا ،شرکت تصمیم به ساخت دستگاه نشاکار تمام اتوماتیک با تمرکز
بر کاشت نشای چغندر قند بصورت گلدانی گرفت تا مزیت نسبی سرعت باالی کاشت در محصولی پرتراکم را فراهم آورد والبته
از ابتدای ورود به این عرصه همواره ساخت دستگاه تمام اتوماتیک در افق دید شرکت قرار داشت .که متاسفانه بدلیل عدم
دسترسی به گلدان نشا و عدم وجود استاندارد واحدی در تولید سینی های نشا در کشور ،این طرح مسکوت شد .در اوایل سال
 97همزمان با عزم جدی مسوولین وزارت جهاد کشاورزی بر صرفه جویی در مصرف آب ،سیاست حمایت و ترویج کشت نشایی
در اولویت قرار گرفت و افرادی مامور به پیگیری مستقیم این موضوع در وزارتخانه شدند .لذا به توصیهی و تشویق مسوولین امر،
این شرکت مجددا تصمیم به تولید و حضور در بازار دستگاه نشاکار گرفت .در همین راستا طراحی دو نوع نشاکار سقوطی و
پانچی که قبال تولید میشد ،بهینه سازی شده و نمونه ی جدید آنها ساخته شد .همچنین دستگاه کاشت نشای ریشه لخت با
تمرکز بر کاشت چغندر قند طراحی و مورد آزمون قرار گرفت که برای فصل آتی کاشت قابل عرضه به متقاضیان میباشد.
این شرکت بصورت همزمان روی پروژهی طراحی دستگاه تمام اتوماتیک پاک کن گل زعفران فعال است و چندین طرح مختلف
را تا کنون آزموده و موفق به ثبت یک اختراع در این زمینه نیز گردیده است .از دیگر فعالیتهای تیم جوان این شرکت میتوان
به موارد ذیل اشاره نمود:

فعالیت های انحصاری شرکت:
 طراحی و ساخت پایلوت دستگاه فراوری زعفران در سه طرح
 طراحی و ساخت دستگاه های نیمه اتومات کاشت نشا برای اولین با در کشور ،در سه طرح مختلف جهت پوشش گسترده
ترین الگوی کاشت
 طراحی و ساخت دستگاه پالستیک پهن کن مزرعه
 طراحی دستگاه سیدر بذر جهت تولید نشاء

 دستگاه کاشت پیاز زعفران با عمق قابل تنظیم  15تا  25سانتیمتر

 طراحی و ساخت  300کیلووات سازه پشت بامی ماژوالر برای مدارس و مساجد خراسان رضوی در سال  91و 92
 طراحی و ساخت سازهی نیروگاه خورشیدی  400کیلوواتی تایباد در سال 94

 طراحی و ساخت سازهی نیروگاه خورشیدی  100کیلوواتی خواف در سال 96
 طراحی و ساخت سازهی نیروگاه خورشیدی  120کیلوواتی در شاندیز مشهد در سال 97
 طراحی و ساخت  70کیلووات سازهی ماژوالر بهین برای زابل

 طراحی و اجرای سازهی خاص برای چند منزل مسکونی در تهران و مشهد
 تحلیل سازه ای و اخذ تاییدیه برای تمامی سازههای تحویل شده و اخذ تاییدیه برای سازههای شرکت های همکار
 طراحی مبلمان شهری خورشیدی (صندلی خورشیدی ،درخت خورشیدی و )...
همکاری با شرکت های دانش بنیان ازطریق:
 طراحی و مشاوره در ساخت ،جهت احداث اولین خط بازیافت پلی استایرن در خراسان
 طراحی و مشاوره فنی ساخت در طرح ملی ساخت کمباین پنبه

 طراحی و مشاوره در ساخت اولین دستگاه ترمیم جدار چاههای عمیق
انرژی های تجدید پذیر:
 .1طراحی و امکان سنجی نیروگاههای برق خورشیدی
 .2طراحی توربینهای بادی مقیاس کوچک و متوسط
صنایع غذایی:
طراحی ماشین آالت مختلف در زمینه پخت کیک و کلوچه ،طراحی و مشاوره ساخت خطوط اتومات پخت کیک و دستگاه های
تزریق شکالت و پرکن سینی و میکسر خمیر
 .1طراحی و مشاوره ساخت خطوط اتومات 1و2و 3پخت کیک در شرکت شهربابانا
 .2طراحی و مشاوره در ساخت و نصب خط اتومات پخت کیک در شرکت سیمرغ

 .3طراحی خط اتومات پخت کیک به روش جدید
 .4طراحی فر جهت پخت پیوسته کیک به روش جدید و بهینه از نظر مصرف انرژی
 .5طراحی دستگاه تخلیه اتومات سینی با دوظرفیت .
 .6طراحی و ارتقاء دستگاه جدید تزریق عمودی شکالت به سفارش شرکت سیمرغ
 .7طراحی دستگاه شستشوی اتومات سینی.
 .8ارتقاء ظرفیت و بهینه سازی دستگاه دپوزیتور خمیر
 .9بهینه سازی و ارتقاء سیستم دستگاه تزریق شکالت در کیک
 .10بهینه سازی ساختمان دستگاه میکسر خمیر نان
صنعت بازیافت:
 .1طراحی دستگاه پرس عمودی ضایعات پلی استایرن
 .2طراحی دستگاه perforator
 .3طراحی دستگاه densifier
 .4طراحی دستگاه Dewater
 .5طراحی نوار نقاله های خاص انتقال مواد و خطوط تفکیک
 .6طراحی دستگاه سرند و غربال مواد
صنعت خوراک دام و طیور:
.1
.2
.3
.4
.5

طراحی دستگاه بار ریز آسیاب
طراحی دستگاه دستریبیوتر  4راهه و  6راهه
طراحی دستگاه جت فیلتر
طراحی دستگاه کولر
طراحی دستگاه کاندیشنر دوبل

نیروی انسانی شرکت در حال حاضر:
نام

سمت

مدرک

نوع همکاری

سهراب سهیلی

مدیرعامل

لیسانس مکانیک

تمام وقت

مهدی اسماعیلی

رییس هیئت مدیره

فوق لیسانس مکانیک

تمام وقت

آرشام اصیل

نایب رییس هیئت مدیره

دانشجوی دکتری مکانیک

پاره وقت

حمید نوری

حسابدار

فوق لیسانس

پاره وقت

ناصر کاریزنویی

کارگر ماهر

سیکل

تمام وقت

سید هاشم موسوی

کارگر ماهر

دیپلم

تمام وقت

نمایی از کارگاه آویژه ماشین

نمایی از کارگاه آویژه ماشین

