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شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت :

بازدید از نمایشگاه و خالقیت شرکت های ایران در صنعت نفت، مایه افتخار من بود 

دکتر زمانی مشاور وزیرصمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل  شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی

حمایت از بومی سازی تولید تجهیزات باال دستی صنعت نفت 

مجید بوجارزاده رییس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران مطرح کرد:

توانمندسازی بخش خصوصی و کسب دانش و بومی سازی تجهیزات صنعت نفت  مهمترین دستاورد نمایشگاه امسال

نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران دروازه ای برای رشد و توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی به همراه بیژن زنگنه وزیر 
نفت و دکتر زمانی مشاور وزیر صمت و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی تهران از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی بازدید کردند. 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی روز شنبه، چهارم بهمن ماه 
در حاشیه بازدید از بیســت وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی در جمع خبرنگاران گفت: مایه افتخار و خوشحالی من بود که امروز از 
نمایشگاه تولیدات داخلی و خالقیت شرکت های ایران و نیروهای متخصص بومی 
که در صنعت نفت، تحوالت اساسی ایجاد کرده اند، بازید کردم. شعار ما می توانیم 
باید باور درونی ما در صنعت نفت باشــد، همچنین این بخش نیازمند حمایت 
دانش بنیان هاست.چنین حرکت هایی حمایت از ساخت داخل باید در دهه های 
گذشته نیز ایجاد می شد، زیرا در سال های اخیر این گونه نیازها در صنعت نفت 

احساس می شد، امیدوارم کارهایی که روز انجام شده سرعت بگیرد.
رئیس مجلس به تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی درباره اینکه صنعت نفت 
مهم ترین پیشران صنعت کشور است، اشاره و تصریح کرد: شعار ما می توانیم باید 
باور درونی ما در صنعت نفت باشد، همچنین این بخش به حمایت شرکت های 

دانش بنیان نیز نیاز دارد.
قالیباف عنوان کرد: نیازمند آن هســتیم که در بحث مربوط به فاینانس ها و 
سرمایه گذاری ها در بخش نفت تحرک بیشتری داشته باشیم، همچنین باید بیش 
از گذشته از شرکت های دانش بنیان حمایت و همکاری های نزدیک صنعت نفت 

با دانشگاه ها و بخش های  خصوصی ایجاد شود.
رئیس مجلس از غرفه های شرکت های مختلف در بیست وپنجمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی از جمله گروه مپنا، گروه پتروپارس، 
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، گروه توســعه پتروایران، شرکت مهندسی و 
ساختمان صنایع نفت اویک و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران 

بازدید کرد.
 زنگنه: توانایی ساخت 8۰ درصد تجهیزات صنعت نفت را داریم

بیژن زنگنه وزیر نفت نیز ظهر روز شنبه، چهارم بهمن ماه در بازدید محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی از بیســت وپنجمین نمایشگاه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی با بیان این مطلب اظهار کرد: صنعت نفت همچنین 
هم اکنون توانمندی ساخت ورق های نیس، واحدهای فرآورش پیش ساخته، دکل 
و مته های حفاری و ساخت ورق های کرایوژنیک را دارد. وی مهم ترین اقدام های 
انجام شده برای توســعه ســاخت داخل در صنعت نفت را تشریح کرد و گفت: 
هم اکنون قادر به ساخت و تأمین دست کم ۸0 درصد تجهیزات ثابت صنعت نفت 
در داخل کشور هستیم.در لوله های بدون درز کمبود ظرفیت داریم و در لوله های 

CRA نیاز به سرمایه گذاری است.
وزیر نفت به کاتالیســت ها و مواد شــیمیایی به عنوان دیگر کاالی مورد نیاز 
صنعت نفت اشاره کرد و  گفت: در این بخش در سال های اخیر، کشور با جهشی 
در تولید و خوداتکایی روبه رو بوده اســت و سازندگان که بیشتر دانش بنیان ها 
بودند با تکیه بر همکاری تنگاتنگ با دانشگاه ها و به ویژه پژوهشگاه صنعت نفت 
و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی موفق به ساخت بیشتر مواد شیمیایی و 

کاتالیست های مصرفی واحدهای پتروشیمی و پاالیشی کشور شده اند.
زنگنه از تجهیزات دوار به عنوان سومین کاالیی نام برد که از سوی سازندگان 

داخلی تولید می شــود و ادامه داد: اکنون بخش عمده ای از این تجهیزات مانند 
توربین ها و کمپرسورهای انتقال گاز و انواع پمپ های انتقال نفت و فرآورده در 
کشور از سوی شــرکت های بزرگ OTC و مپنا و شرکت های متوسط ساخته 

می شود.
وی تصریح کرد: ساخت داخل تجهیزاتی مانند انواع کمپرسورهای فرآیندی 
ســنگین، الکتروموتورهای ســنگین از جمله دور متغیرها، توربو اکســپندر، 
کمپرســورهای OFF GAS و پمپ های درون چاهی از طریق پارک فناوری 
ری، صندوق پژوهش و فناوری نفت، اســتفاده از امکان ســاخت بار نخســت 
و تضمین خرید با حمایت از سازندگان با اســتعداد فنی و امضای قرارداد برای 

نمونه سازی در جریان است.
وزیر نفت با بیان اینکه تأمین منابع مالی الزم برای تعریف و استمرار پروژه های 
صنعت نفت در بخش های مختلف سبب فعال شدن و تداوم حیات صدها شرکت 
سازنده تجهیزات و صدها پیمانکار ســاخت و نصب و اجرا می شود، اظهار کرد: 
این مهم با اقدام هایی مانند اولویت تأمین منابع برای شرکت های خصوصی فعال 
از محل صندوق توسعه ملی، کمک بانک ها، فاینانس و سرمایه گذاری خارجی 

تسهیل می شود.
زنگنه گفت: افزایش قیمت گاز شرکت های پاالیشی و پتروشیمی برای سال 
1400 و لغو بخشی از معافیت مالیاتی صادراتی شرکت های پتروشیمی، سبب 

کاهش سرمایه گذاری آنها می شود.
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش به الزام های توسعه و راه های حمایت از 
توسعه ظرفیت های ساخت داخل در بخش های با فناوری باال های تک اشاره کرد 
و گفت: در این بخش حمایت جدی از شرکت های دانش بنیان و فناور و تکیه بر 
آنها برای توسعه صنعت نفت و حمایت از شــرکت های ایرانی اکتشاف و تولید 

انجام شده است.
زنگنه از همکاری گسترده با دانشــگاه ها برای افزایش ضریب بازیافت نفت از 
میدان های نفت و گاز، تولید الیســنس دانش فنی در بخش های مهم پاالیشی 
و پتروشــیمی با ایجاد انســتیتوهای تخصصی به عنوان راه حمایت از توسعه 

ظرفیت های ســاخت داخل نام برد و افزود: همچنین ایجاد پارک فناوری نفت 
و گاز، تأسیس صندوق پژوهش و فناوری نفت، کمک به ایجاد شتاب دهنده ها 
برای توسعه استارت آپ ها، همکاری گسترده با دانشگاه ها در توسعه مراکز نوآوری 
و ارتقــای فناوری و تصویب بنــدی در تبصره 1۸ الیحه بودجه ســال 1400، 
به منظور تخصیص مبلغ ۸00 میلیارد تومان از محل منابع داخلی برای کمک به 

سرمایه گذاری های خطرپذیر نیز همسو با این موضوع انجام شده است.
وی همچنین به همکاری گسترده با دانشگاه ها در توســعه مراکز نوآوری و 
ارتقای فناوری اشــاره کرد و گفت: بیش از 200 موضوع فناورانه کاال-خدمات 
در بخش باالدست نفت برای واگذاری به شرکت های دانش بنیان شناسایی شده 

است.
وی با اعالم اینکه دو پروژه پیشــران برای پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز 
در احیای چاه های کم بازده و بهینه ســازی مصرف ســوخت برای شرکت های 
دانش بنیان تعریف شده اســت، تصریح کرد: تضمین خرید بار نخست کاالهای 
مهم مورد نیاز صنعت نفــت با محور صندوق پژوهش و فنــاوری نفت و فعال 
کردن مرجع صــدور گواهی کیفیت به عنوان دیگر اقــدام مهم برای حمایت از 

دانش بنیان هاست.

مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه ها با ابراز 
رضایت از سطح باالی برگزاری این دوره نمایشگاه بر حمایت از 

بومی سازی تولید تجهیزات باال دستی صنعت نفت تاکید کرد.

دکتر زمانی در حاشــیه افتتاح نمایشــگاه صنعت نفت گفت: 
نمایشــگاه پیش رو از لحاظ کیفی و اســتاندارد جهانی ازسطح 
بســیار باالیی برخوردار اســت و خوشــحالیم میزبان یکی از 

بزرگترین رویدادهای نمایشگاهی ایران و خاورمیانه هستیم.
دکتر زمانی افزود : این نمایشگاه عرصه نمایش توانمندی های 
داخلی است و نشان می دهد دست اندرکاران این حوزه تالش و 
عملکرد خوبی داشتند. وی با بیان اینکه دانش تولید تجهیزات 
صنعت نفت عمدتا در اختیار کشــورهای اروپایی بود ادامه داد : 

این نمایشــگاه تجلی اراده و توانمندی جوانان ایرانی است که 
توانســته اند با بومی ســازی و خود اتکایی در زمینه ساخت و 
تامین قطعات و تولید تجهیزات باال دستی صنعت نفت به خود 

کفایی برسند و باعث ایجاد غرور و موفقیت ملی شوند.
دکتر زمانی با اشاره به خبرهای خوبی که این هفته از افتتاح 
پروژهای بزرگ پتروشیمی و صنایع وابســته به نفت در رسانه 
ها شــاهد بودیم گفت : امیدوارم این نمایشــگاه در جهت رشد 
و تداوم دستاوردهای بزرگ نفتی تاثیرمثبت و بسزایی به جای 

بگذارد.
 مدیر عامل نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایــران در پایان 
خاطر نشان کرد : صنعت نفت ایران با وجود تقابل های استکبار 
جهانی و تحریم های ظالمانه همچنان به رشــد خود ادامه داده 
و هرگز از پای نا ایســتاده است و ما شاهد فعالیت مجتمع های 
صنعتی نفتی و پتروشیمی های مختلف در سطح کشور هستیم 
که در توسعه ، اشتغال و رشــد اقتصادی نقش بسیار خوبی ایفا 

کرده اند.

بیست و پنجمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی با شــعار "نفت ملی، کاال و خدمــات ایرانی" از 
سوم بهمن ماه در حال برگزاری اســت و در طول برگزاری این 
نمایشگاه، نمایندگان بخش های فعال در حوره نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی اعم از  باالدست، میان دست و پایین دست حضور 
خواهد داشــت از همین روی امکان تعامل چنــد جانبه میان 
سازندگان تجهیزات، صادرکنندگان، پیمانکاران، سرمایه گذاران، 
شرکت های طراحی و مهندســی، مراکز علمي و شرکت هاي 
دانش بنیان و همچنیــن مدیران بخش های دولتی و خصوصی 
صنعت نفت فراهــم خواهد بود تــا هریک ضمــن رونمایی از 
توانمندی های مجموعه مورد فعالیت خود، از فناوری هاي روز 

دنیا در حوزه های تخصصی نیز مطلع و بهره مند شوند.
مجید بوجارزاده  با بیان این مطلب در گفت و گو با نشــریه 
اقتصاد و نمایشگاه گفت: : مهمترین دستاورد این دوره از برگزاری 
نمایشگاه می تواند توانمندسازی بخش خصوصی و کسب دانش 
و بومی ســازی تجهیزات صنعت نفت باشد و انتظار می رود که 
این نمایشگاه فرصتی برای رشد و توسه همه جانبه صنعت نفت 
باشد. وی در ادامه تصریح کرد: در این دوره از نمایشگاه نیز مطابق 
روال همیشگي، وزارت نفت و شرکت ملي نفت ایران بر معرفی 
دستاوردهای مهم صنعت نفت و شناساندن قابلیت هاي مشارکت 
و ســرمایه گذاري در بخش هاي مختلــف این صنعت بنیادین 
اهتمام داشــته و در تالشند تا شــرایطي فراهم کنند تا تمامي 
شرکت کنندگان در نمایشگاه اعم از سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت، پیمانکاران و مشاوران، شرکت هاي دانش بنیان، دانشگاه ها 
و مراکز علمی، استارت آپ ها و شتاب دهنده ها، بتوانند توانمندي 
هاي خود را به دیگر حاضران در نمایشگاه و بازدیدکنندگان ارائه 
کنند بوجارزاده افزود: از طرف دیگر با توانمندي هاي شرکت هاي 

دیگر نیز آشنا شوند تا در نهایت با هم افزایی و استفاده از عنصر 
خرد و مشارکت جمعی، توسعه و بالندگی بیشتر صنعت نفت و 
ایران اسالمي را شاهد باشیم. رییس روابط عمومی شرکت ملی 
نفت ایران  در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد و نمایشگاه درباره 
تاثیر کرونا و تحریم بر بیســت و پنجمین نمایشگاه نفت تاکید 
کرد: نمایشگاه امسال در حالی برگزار می شود که صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمی به طور مستقیم هدف تحریم ها قرار گرفته و 
افزون بر محدودیت های بین المللي، بحران کرونا نیز بر مناسبات 
تجاري و اقتصادي در جهان سایه انداخته و همین امر باعث شده 
تا نمایشگاه بیســت و پنجم در قالب حضور حداکثري شرکت 
هاي فعال داخلي و با رعایت دقیق دستورالعمل هاي بهداشتي، 
طرح ریزي و اجرا شود. در مورد کم کردن تاثیر کرونا، همچنین 
مقرر شده است تا  حداکثر فضاي سرپوشیده و باز نمایشگاه براي 
استقرار غرفه ها در نظر گرفته شود و سعی شده است تا شرکت 
ها بر اســاس گروه های کاالیی و خدماتی در تعداد کمتر در هر 

سالن و با پیش بینی فاصله مناسب راهروها جانمایی شوند. 
بوجارزاده با بیان اینکه به دلیل شرایط خاص کرونا، این دوره 
از نمایشــگاه با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شــود تصریح کــرد: عالوه بر 
پروتکل های مصوب نمایشــگاه و ستاد کرونا شــامل استفاده 
مشــارکت کنندگان و بازدیدکنندگان از بسته بهداشتی حاوی 
ماســک، دســتکش و مواد ضدعفونی کننده در ورودی و داخل 
سالن ها، عریض تر شــدن راهروها و موارد مربوط به غرفه سازی 
و... که در نمایشگاه های کنونی رعایت می شود، وزارت نفت نیز 
پروتکل های سختگیرانه ای برای حفظ سالمتی مشارکت کنندگان 

و بازدیدکنندگان در نظر گرفته است.
 رییس روابط عمومی شــرکت ملی نفت ایران گفت: بازدید 

از نمایشگاه نیز صرفا ویژه متخصصین اســت و بازدید عمومی 
نداریــم  از این رو طی هماهنگی و مکاتبه با ســتاد وزارت نفت 
و چهار شــرکت اصلی وزارت نفت، شرکت های تابعه، تشکل ها 
و انجمن های تخصصی، دانشــگاه ها و مراکز علمی، با برنامه ای 
هدفمند، کارت های دعوت بر اساس روزهای نمایشگاه و بر اساس 
سهمیه تخصیص یافته طبق اسامی و نفرات اعالم شده بخش های 
فوق توزیع می شود. بازدید از نمایشــگاه نیز تنها بر اساس ارائه 

کارت دعوت روز مربوطه امکان پذیر خواهد بود
بوجارزاده در پاســخ به اینکه میزان مشارکت کنندگان، گروه 
هــای کاالیی و فضای نمایشــگاهی در نظر گرفته شــده برای 
نمایشگاه امسال چقدر است؛ گفت: بیست و پنجمین نمایشگاه 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی در حالی برگزار می شود که به 
واسطه شیوع بیماري کرونا در تمامي کشورها و همچنین عدم 
امکان حضور شرکت هاي خارجي که عمدتا به دلیل محدودیت 
هاي پروازي و مسافرتي ایجاد شــده است، تمام توجه و نگاه به 
شــرکت هاي داخلي و نمایش توانمندي ها و فعالیت هاي آنها 
در پروژه هاي صنعت نفت است. در عین حال استقبال گسترده 
شــرکت های داخلی از حضور در نمایشگاه صنعت نفت، از آغاز 
تحوالتی مثبت خبر می دهد. گفتنی اســت، به کمک ســتاد 
برگزاری نمایشگاه  و پس از تایید وزارت بهداشت و وزارت صمت 
و موافقت وزارت نفت،  با رعایت حداکثري پروتکل هاي بهداشتي، 
 E&P، GC، بیش از 450 شرکت اصلي شــامل شرکت هاي
EPC، دانشگاه ها و مراکز علمي، انجمن ها، شتاب دهنده ها 
و استارت آپ هاي حوزه نفت و گاز، ماشین هاي دوار، تجهیزات 
فرآیندي، مواد شیمیایي، الکترونیک و ابزار دقیق در مساحتي در 
حدود 25 هزار متر مربع فضاي سرپوشیده، جانمایی شده اند که 
احتمال دارد این تعداد افزایش پیدا کنــد. در بعضی از غرفه ها 

هم بیشتر از یک شرکت حضور دارند مثل هلدینگ خلیج فارس 
که با این احتســاب حتی می توان گفت حدود 500 شرکت در 
نمایشگاه حضور دارند در ضمن به منظور فراهم ساختن امکان 
بهره مندي بیشتر بازدیدکنندگان، جانمایي غرفه ها حتي المقدور 
بر اساس زمینه فعالیت شرکت ها و گروه هاي کاالیي انجام شده 
است. رییس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران در باره برنامه 
های جانبی برای اجرا در روزهای برگزاری نمایشگاه گفت: با توجه 
به اینکه امسال نمایشگاه صنعت نفت در شرایط ویژه کرونا برگزار 
می شــود، به منظور جلوگیری از تجمع، برگــزاری برنامه های 
جانبی نیز به حداقل ممکن کاهش یافته است. بر اساس برنامه 
ریزی های انجام شده از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه، افزون بر 
مراسم افتتاحیه، نشست خبری مدیران عامل چهار شرکت اصلی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی نیز در برنامه است. همچنین در 
طول برگزاری نمایشگاه شاهد امضا چندین تفاهمنامه همکاری 
بین شــرکت های تابعه خواهیم بود. وی در ادامه افزود: در این 
دوره از نمایشــگاه نیز مانند دوره های گذشته، بخش خصوصی 
و هلدینگ های بزرگ، حضوری پررنــگ و قابل توجه خواهند 
داشت. امید است که مذاکره و رایزنی های شرکت های توانمند 
ایرانی فعال در صنعت نفت منجر به تحقق قرارداد ها و همکاری 

های اثر بخشی درحوزه های مختلف باشد.
 بوجارزاده ضمن تشــکر از همه دست اندرکاران برگزاری این 
نمایشگاه گفت: امید است اهداف مدنظر در برگزاري این نمایشگاه 
در مولفه هایي چون حمایت حداکثري از فعاالن بخش خصوصي 
صنعت نفت، فراهم آوردن بسترهاي انتقال تکنولوژي و فناوري 
هاي نوین در بخش هاي مختلف صنعتي، ایجاد بســتر جذب 
سرمایه و تســهیل مشــارکت بخش خصوصي در صنعت نفت 

کشورمان، آنطور که شایسته است تحقق یابد. 

رییس روابط عمومی شــرکت ملی نفت ایران در پایان گفت: 
بدون شک حضور گسترده شرکت ملی نفت ایران به عنوان رکن 
اصلی توسعه و تولید در حوزه باالدست صنعت نفت  در بیست و 
پنجمین دوره از نمایشــگاه های بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی و نقش موثر آن در ایجاد انگیزه در جهت افزایش سهم 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و تولید 
تجهیزات مورد نیاز این صنعت عظیم در داخل کشــور می تواند 
تحقق بخــش قابل توجهی از اهداف توســعه ای صنعت نفت را 

تضمین کند.

معاونت  ستاری  سورنا  دکتر 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
بنیــاد  رئیــس  جمهــوری و 
نخبگان از روند آماده ســازی 
سالن اختصاصی شــرکت های دانش بنیان در 

نمایشگاه بین المللی تهران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
شــرکت ســهامی نمایشــگاه ها ، در بازدید 
دکترحسن  و  ســتاری  دکترســورنا  مشترک 
زمانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت 
بر لزوم حمایت از شــرکت هــای دانش بنیان 

تأکید شد.
سورنا ستاری از حمایت های شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران از شرکت 
های دانش بنیان تشــکر کرده و پیرامون رفع 

مشــکالت صادراتی دانش بنیان هــا با دکتر 
زمانی وحمید زادبوم رئیس ســازمان توســعه 

تجارت ایران مذاکره نمود.
دکتر زمانی در این بازدیــد گفت : این کار 
مهم از جهت رشــد صادرات محصوالت دانش 
بنیان حائز اهمیت اســت و شــرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی با توجه به ظرفیت 
باالیی کــه دارد به این موضــوع بصورت ویژه 

نگاه و کمک خواهد کرد.
وی افزود : حضور در نمایشــگاه ها به عنوان 
یکی از اصلی تریــن محورهای توســعه بازار 
محسوب می شود و شرکت سهامی نمایشگاه 
ها با توجه به ارتباطی که با مجامع بین المللی 
در حوزه برگزاری نمایشــگاه هــا دارد فضا را 
برای حضور جوانان و شرکت های دانش بنیان 

و استارت آپی فراهم نموده است و با حمایت از 
آنها  ، نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران را دروازه 

ای برای رشــد و توســعه صادرات محصوالت 
دانش بنیان خواهیم کرد.
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گروه صنعتي رادوکس به عنوان بزرگترین تولید کننده دستگاه 
های CNC بــا فناوری روز در ایران، قطب اصلي تولید دســتگاه 
هاي CNC در ایران و خاورمیانه است. این شرکت بیش از 14نوع 
محصول CNC تولید می کند.از دســتگاه هاي CNC تولیدي و 
اختراعي گروه صنعتي رادوکس کــه براي اولین بار در دنیا طراحي 
و تولید شده و هیچ گونه مشــابه داخلي و خارجي ندارد که میت 
وان به دستگاه اسپایدر اشاره کرد که به نام گروه صنعتي رادوکس 
 UNDER WATER ثبت اختراع شده است. دستگاه هاي برش
 CNC به قطر 2 متر و CNC لوله بر.PLASMA.WATERJET
خاموت زن از محصوالت CNC گروه صنعتي رادوکس است که براي 
اولین بار در ایران طراحي و تولید شــدند . از نظر کیفي محصوالت 
گروه صنعتي رادوکس قابلیت رقابت با برند هاي معتبر دنیا را دارد 
که این امر موجب شــده تا محصوالت گــروه صنعتي رادوکس به 
ترکیه.قطر.امارات.یونان.عربستان.ونزوئال. همچون  کشــورهایي 

عراق.سوریه صادر شوند.  نسترن جهانبخشی مدیر فروش شرکت 
رادوکس در گفت وگو با خبرنگار ما فعالیت ها و دستاوردهای این 

شرکت را تشریح کرده است. 
  رادوکس در چه زمینه ای فعالیت دارد؟ 

شــرکت رادوکس در زمینه فروش دســتگاه های CNC، اتوماســیون 
خطوط تولید و همچنین فروش و خدمات پس از فروش قطعات CNC و 
استراترفلزی، پوشش فلزی و ارتقاء کار نیروگاه ها فعالیت دارد . این  شرکت 

عرضه کننده بیش از چهارده نوع محصول CNC است. 
 محصوالت شرکت شــما چه ویژگی های متمایز و منحصر به 

فردی نسبت به نمونه های مشابه بازار دارد؟
شرکت رادوکس یک شرکت دانش بنیان است که از تکنولوژی های  جدید 
استفاده میکند. هرساله محصوالت را به روز رسانی میکنیم. یکی از دستگاه 
های  تولیدي و اختراعي گروه صنعتي رادوکس کــه براي اولین بار در دنیا 
طراحي و تولید شده و هیچ گونه مشــابه داخلي و خارجي ندارد میتوان به 

دستگاه اسپایدر اشاره کرد که به نام گروه صنعتي ثبت اختراع شده است.
 شرکت شما در حال حاضر چه تعداد نیرو دارد و چه گام هایی 

برای اشتغال زایی برداشته است؟
رادوکس  در حال حاضر به صورت مستقیم 200 نفر پرسنل دارد. عالوه  بر 
آن تعداد پرسنل پیمانکاران همکار  خیلی زیاد است و به تبع آن افراد دیگر 
به صورت غیر مستقیم در حال فعالیت هستند. به عبارت دیگر، اشتغال غیر 

مستقیم و موثری در رابطه با فعالیت های شرکت داریم. 
 هدف شــما از حضور در نمایشــگاه نفت وگاز و پتروشیمی  

چیست و چه برنامه هایی دارید؟
محصوالت  مختلف را در نمایشــگاه عرضه می کنیــم  که  محصوالت و 
تکنولوژی های روز دنیا را شامل می شود.  خیلی از مشتری های رادوکس به 
واسطه ی بازدید از غرفه ی شرکت با تکنولوژی های جدید و با صنعت برش 
CNC خیلی بهتر آشنا می شوند و می توانند از آن  برای فعالیت های خود 
استفاده کنند. مزیت محصوالت رادوکس این است  که سرعت برش را باال می 
برد. سرعت خیلی در کار ما اهمیت دارد به خاطر اینکه هزینه ها را پایین می 
آورد و همزمان کیفیت را باال می برد. هر ساله ما دستگاه های جدید و مدل 
های جدیدتر و خاص مثل تجهیزات اسپایدر را در نمایشگاه عرضه می کنیم .

به خاطر کیفیت و فناوری باالی این محصوالت، یک ســری شرکت های 
تحقیقاتی بزرگ از ما خرید کرده اند.

 شــرکت رادوکس در عرصه ی تولید و صادرات چه دستاورد 
هایی داشته است؟

شــرکت رادوکس باعث شــده که خیلی از شــرکت های داخلی که از 
کشورهای چین و ترکیه قبال کاال وارد می کردند اکنون درصد خیلی زیادی از 

نیاز خود را با محصوالت این شرکت پوشش می دهند. 
 شرکت رادوکس یک شرکت دانش بنیان محسوب می شود و صادرات به 
کشورهای منطقه داریم . این صادرات به کشورهای منطقه، موجب افزایش  

ارز آوری برای کشور و این شرکت شده است. 
 در حال حاضر شرکت رادوکس با چه مشکالتی مواجه است و 

برای حل این مشکالت پیشنهاد می کنید؟ 
یکی از مشکالت ما اتالف وقت در گمرکات است. ما دستگاه هایی که برای 
تجهیزات پزشکی استفاده می شود را وارد کردیم که انتظار داشتیم در شرایط 
کرونا سریع ترخیص شود و دستگاه هایی که برای اکسیژن استفاده می شود  
را سریعتر به بازار و بیمارســتان ها برسانیم.  اما ترخیص  این دستگاه ها در 

گمرک با تأخیر انجام می شود و  این موضوع مشکل ایجاد می کند. 
 رادوکس چه برنامه ای برای گسترش فعالیت های توسعه ای 

خود انجام داده است؟
ما یک دفتر مخصوص همکاران تحقیق و توسعه داریم که همکاران بخش 
مهندسی و استادها و هیئت علمی دانشگاه های علم صنعت و شریف در آنجا 
مشغول فعالیت هستند و در حال به روز رسانی دستگاه ها و سایر محصوالت، 
تولید محصوالت جدید، مثال دســتگاه دریل CNC  هستند. همچنین ما 

سعی می کنیم هر شش ماه یکبار محصول جدید تولید کنیم.

نسترن جهانبخشی مدیر فروش شرکت رادوکس مطرح کرد 
رادوکس بزرگترین تولید کننده دستگاه های CNC با فناوری روز در ایران

ایــن  دوم  روز  در 
نمایشگاه، متخصصان 
بازدیدکننــدگان،  و 
توجهي  قابل  رضایت 
از حضور خود را در این نمایشــگاه 
بین المللی نفــت اعالم کردند و در 
گفت وگو با خبرنــگاران اقتصاد و 

نمایشگاه، ابراز کردند.
رعایــت پروتکل هاي بهداشــتي 
ســتاد مقابلــه بــا کرونــا، در این 
نمایشــگاه بســیار پــر رنــگ بود 
نمایشــگاه،  برگــزاري  مســووالن 
تمهیدات ویژه اي را در نظر گرفته 
و طرح غربالگري را در بدو ورود به 
نمایشــگاه به اجرا گذاشته اند تا از 
ســالمت بازدیدکنندگان و شرکت 
کننــدگان در نمایشــگاه و رعایت 
کامــل پروتکل ها مطمئن باشــند 
و مالحظات بهداشــتي بــه خوبي 

رعایت شود. 
بــه همین منظــور، تعــدادي از 
هاي  ورودي  در  کننــدگان  برگزار 
نمایشگاه، از طریق غربالگري و تب 
سنج و ارائه بســته کاملي از لوازم 
دستکش،  ماسک،  شامل  بهداشتي 
و الــکل و ژل، بازدیدکننــدگان را 
مجهز بــه لوازم بهداشــتي کردند. 
از ســوي دیگــر،  دســتگاه هاي 
عفوني کردن دست  مخصوص ضد 

ها نیــز در ورودي تمام ســالن ها 
قــرار گرفته و بازدیــد کنندگان با 
اســتفاده از الکل و ژل دست ها را 
 ضد عفوني کرده و وارد ســالن ها

 مي شوند.
همچنین به دلیل شرایط کرونا و 
لزوم رعایت پروتکل هاي بهداشتي، 
مراســم افتتاحیه مرسوم نمایشگاه 
هاي بین المللــي تخصصي برگزار 
نشــد تا از اجتماع افراد، مسووالن، 
بازدیدکنندگان  شرکت کنندگان و 
نمایشــگاه در یک محــل خاص با 

تراکم زیاد جلوگیري شود. 
برایــن اســاس، حــال و هواي 
مشــارکت  با  امســال  نمایشــگاه 
مدیــران  حضــور  و  متخصصــان 
شــرکت ها، متفاوت از گذشته بود.  
بازدیدکننــدگان از طریــق کارت 
شناسایي مخصوص، وارد نمایشگاه 
بازدید  نمایشــگاه  مــي شــوند و 

عمومي ندارد.
در  بازدیدکننــدگان  از  یکــي 
اقتصاد  به پرســش خبرنگار  پاسخ 
ونمایشــگاه که نمایشــگاه امسال 
را چگونه ارزیابي مــي کنید گفت: 
نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه 
قبل، متخصصان  هاي ســال هاي 
استفاده بهتري مي توانند از فضاي 
نمایشــگاه و گفت وگو بــا مدیران 

و کارشناســان شــرکت ها داشته 
باشند. 

وي افزود: پاسخ گویي به سواالت 
به صورت کامل مــي تواند به ایجاد 
ارتباط بهتــر و همچنین همکاري 
بهتر کمک کنــد و کیفیت ارتباط 
بین افراد و شــرکت هــا در زمینه 
هاي مختلف تولیــد، توزیع، فروش 

و بسته بندي را افزایش مي دهد. 
وي در مــورد رعایــت مالحظات 
بهداشــتي نیز گفت: از این موضوع 
بسیار رضایت دارد زیرا از دم درب 
نمایشگاه، با غربالگري و تب سنجي 
و همچنین ارائه یک بســته کامل 
دستکش و ماسک و دستمال الکل، 
بــه بازدیدکنندگان ایــن اطمینان 
داده مي شود که با کمترین میزان 
آلودگي مواجه خواهد شد و برگزار 
کنندگان نه تنها از ســالمت افراد 
حاضر در نمایشگاه اطمینان حاصل 
مي کنند بلکه عمــال بازدیدکننده 
با این وســایل مي تواند از خود در 
کند.  محافظت  ویروس  شیوع  برابر 
وي ادامه داد: همه بازدیدکنندگان 
و شــرکت کنندگان در نمایشگاه از 
ماســک اســتفاده کرده اند و افراد 
با مشاهده آنها احســاس خوبي از 
بهداشتي  پروتکل هاي  رعایت   نظر 

دارد.

ابراز رضایت بازدید کنندگان از نحوه برگزاری نمایشگاه 
بین المللی نفت و رعایت پروتکل های بهداشتی
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بخش عمده ای از فعالیت های توسعه 
صنعت نفت وگاز، شامل خدمات زیرآبی، 
غواصی، نصب تجهیزات در عمق باال و... 
اســت که کمتر در مورد آن شنیده ایم 
و یا مشــاهده کرده ایم. اما این خدمات 
پیچیده، حرفه ای و هنرمندانه توســط 
شرکت هایی مانند شرکت مهندسی سازه 
دریایی رال ارائه می شود و بومی سازی  و 
خودکفایی ارائه خدمات در صنعت نفت 
وگاز در همه حوزه ها نیازمند برنامه ریزی 

و تالش است.
بنایــی  مدیرعامل شــرکت  بهمن 
مهندسی سازه دریایی رال در گفت وگو 
با خبرنگار ما اعالم کرد که این شرکت 
برخی فعالیت های زیرآبی صنعت نفت 
وگاز را برای نخستین بار در کشور انجام 
داده و از این طریق به خودکفایی و بومی 
سازی این خدمات منجر شده و از خروج 

ارز جلوگیری کرده است. 

 لطفا خودتــان را معرفی کرده، و با 
اشاره به سوابق شرکت بفرمایید که چه 

کاالها و خدماتی  را ارائه می دهد؟
بهمن بنایی هســتم، فارغ التحصیل رشته 
مهندسی صنایع و از سال 13۸5 تا کنون در 

حوزه فراساحل مشغول فعالیت بوده ام. 
شرکت مهندسی سازه دریایی رال در سال 
13۸۸ در حوزه مهندســی و اجــرا و با هدف  
انتقال تکنولوژی پروژه های فراساحل تأسیس 

شد.

این شرکت در طول یک دهه، عالوه بر انتقال 
و بومی سازی فناوری های حوزه زیرسطحی و 
فرا ســاحل، در زمینه جذب و آموزش نیروی 
متخصص ایرانی و تأمین تجهیزات تخصصی 
شامل شــناور DSV DPII ، شــناورهای 
Satu� مپشتیبانی، سیست های غواصی اشباع

  ،)ROV( و  ربات  زیرآبی ration Diving
فعالیت داشته و توانسته است با انجام حدود 
یکصد پروژه موفق با رعایت استانداردهای بین 
المللی و جلب رضایــت کارفرمایان، از خروج  

میلیون ها دالر ارز از کشور جلوگیری نماید.
 مهمترین حوزه های کاری شرکت 
رال در صنعت فراســاحل، شــامل چه 

مواردی بوده است؟
نصب اسپول و رایزر و اتصال به خطوط لوله، 
نشــت یابی و برطرف کردن آن با استفاده از 
نصب کلمپ و سایر روشــهای متداول،  اندازه 
گیری )مترولوژی(، برداشت مختصات نقاط، 
نقشه برداری در بســتر دریا از خطوط و سازه 
های زیرآبی، نصب پایه )ساپورت( فلزی و بتنی 
و همچنین مترس های محافظتی خطوط لوله 
و کابل ها، اصالح دهانه های آزاد خطوط لوله 
 ،)ROV( با استفاده از غواص و یا ربات زیرآبی
بازرســی خطوط لوله و کابل ها با  استفاده از 
ربات زیرآبی )ROV(، پاکســازی و بازرسی 
سازه سکوها، تاسیسات دریایی و خطوط لوله، 
جمع آوری و خارج نمودن اجسام از بستر دریا 
)Debris Removal( در اطراف سکوها و 
سازه های دریایی، نصب انواع سازه های دریایی 
در بســتر و یا ارتفاع در سکوهای فرا ساحلی 
وتوانمندی بازرســی، نگهداری پیشگیرانه و 
تعمیر خطــوط لوله نفت و گاز و تاسیســات 
دریایی از مهمترین فعالیت ها و دستاوردهای 

شرکت تاکنون بوده است؟
 محصــوالت شــرکت شــما چه 
ویژگی های منحصر به فــردی دارد؟ و 
در عرصه تولیــد و صادرات تا کنون چه 

دستاوردهایی داشته اید؟
در اجرای پروژه های فراســاحل و در حوزه 
تعمیرات و راه اندازی سیســتم های غواصی 
اشباع عمق باال موفق شــدیم که برای اولین 

بار در ایــران به خودکفایی برســیم و در این 
حوزه نیروی متخصــص ایرانی تربیت کنیم. 
برخی دستاوردها را برای نخستین بار در ایران 
تجربه کرده ایم که نشان دهنده بومی سازی  و 
خودکفایی ارائه خدمات در این زمینه هاست 
و شــامل تعویض رایزر در سکوی SPD2 و 
نصب رایزر ۸0 متری بــه صورت یک تکه در 
سکوی SPD1 پارس جنوبی، نصب اسپول 
های صادراتــی و وارداتی فــاز B14 پارس 
جنوبی توسط سیســتم غواصی اشباع بومی 
سازی شده رال  و بومی سازی طراحی و تولید 
انواع کیسه های ســیمان )Grout Bag( و 

سیستم تزریق بتن در زیر آب  است.
 همچنیــن برخی رکوردهایی کــه در این 
حوزه کســب کردیم عبارتند از: نصب بیش 
از 60 قطعه اســپول با وزن کلی ۸36 تن در 
مناطق مختلف پارس جنوبی و خلیج فارس، و 
 A14 نصب سنگین ترین قطعه اسپول در فاز
پارس جنوبــی با وزنی بالغ بــر 6۸ تن،تغییر 
روش نصب ساپورت با جایگزینی ربات زیرآبی 
)ROV( به جای سیســتم غواصی اشباع ، 
نصب بالغ بر 600 عدد ساپورت فلزی و بتنی 
و نیز بیش از 500 عدد مترس محافظتی در 
مناطق مختلف خلیج فارس، ثبت رکورد زمانی 
نصب هر مترس کمتر از یک ساعت و نصب 6 
عدد ساپورت در روز، کسب رکورد دقت نصب 
پایه )ساپورت( با خطای ۸ سانتی متر در عمق 
۸0 متر، نصب Flare Tip های ســکوهای 
SPD9 و SPD10 در ارتفاع بیش از 100 

متری توسط جرثقیل 360 تن و...
 در نمایشگاه امسال چه برنامه هایی 

برای گسترش فعالیت های خود دارید؟
با توجه به  دستاوردهای با ارزشی که طی 
این ده سال به دست آوردیم، آموزشهای علمی 
و فنی در حوزه خدمات زیرآبــی را به عنوان 
یک هدف مهــم در کنار معرفــی توانمندی 
های دیگر شــرکت قــرار داده ایم. همچنین 
فراهم آوردن زمینه ای بــرای جذب جوانان، 
و ارائــه آموزش های تخصصی به ایشــان در 
 جریان اجرای پروژه ها از دیگر برنامه های ما 

می باشد.

بهمن بنایی مدیرعامل شرکت مهندسی سازه دریایی رال اعالم کرد

“سازه دریایی رال«؛ پیشتاز خودکفایی و بومی سازی خدمات زیرآبی در صنعت نفت وگاز
شــرکت  مدیرعامــل 
نفت ستاره خلیج فارس 
توفیقات  به  اشاره  ضمن 
بزرگ تریــن  اخیــر 
پاالیشــگاه میعانــات گازی جهــان به 
این  تشــریح نقش تعییــن کننــده ی 
ابرپاالیشــگاه در معادالت بورس انرژی 

پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت 
دادور«  »محمدعلی  خلیج فارس،  ستاره 
سطح بیســت و پنجمین نمایشگاه بین 
المللی نفت، گاز و پتروشــیمی را علی 
رغم حاکم شــدن شــرایط ویژه به تبع 
شیوع ویروس کرونا، خوب ارزیابی کرد 
و افزود: در یان نمایشــگاه سعی کردیم 
تا ضمــن برپایی غرفــه ای اختصاصی، 
گروهی از مدیران شــرکت نفت ستاره 
خلیج فــارس نیز در راســتای برگزاری 
نشست های مشــترک، رایزنی با تامین 
کننــدگان و تولیدکننــدگان داخلــی، 
اســتفاده از تــوان شــرکت های دانش 
بنیــان و ارزیابی ظرفیت هــای موجود 
در نمایشــگاه حضــور یابنــد و بهره ی 
حداکثــری از این رویــداد مهم محقق 

شود.
وی در ادامه ضمن عــرض خدا قوت 
به تمام مدیران، مهندســان، کارگران و 
کارکنان شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
که بــا همت و تــالش، اســتمرار ایمن 
بزرگ تریــن  در  را  تولیــد  عملیــات 
پاالیشــگاه میعانات گازی جهان ممکن 
کرده انــد، گفــت: این دســتاورد بدون 
همراهی تک تک اعضای خانواده ی بزرگ 
ســتاره خلیج فارس ممکــن نبود و من 
به نوبه ی خودم از همســران و فرزندان 

کارکنان کمال تقدیر و تشکر را دارم.
دادور حراســت از پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فارس به عنوان ســرمایه ای ملی را 
مورد تأکید قرار داد و افــزود: اهتمام و 
تالش شــبانه روزی همکاران گران قدرم 
سبب مصون سازی زیرساخت ها و مراکز 
ثقــل بزرگ تریــن پاالیشــگاه میعانات 

گازی جهان در برابر تهدیدات خصمانه 
دشمن در شرایط اضطرار شده و انتخاب 
به عنوان دســتگاه برتر در حوزه پدافند 
غیرعامل نیز برجســته کننده ی همین 

موضوع است.
دادور در ادامه به نقش آفرینی ویژه ی 
این پاالیشــگاه در بازار بــورس انرژی 
اشاره کرد و گفت: شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس به ســبب مقیــاس تولید و 
تنوع فرآورده نقشــی تعیین کننده در 
بازار دارد و در فصــل پاییز تنها در یک 
عرضــه، 140 هــزار متریک-تن نفتای 
ســبک عرضه شــد و روزی تاریخی در 

بورس کشور رقم خورد.
وی افــزود: تابه حــال ایــن حجم از 
فــرآورده در رینــگ داخلی بــه فروش 
نرســیده بود و امیدواریــم همچنان با 
تالش کارکنان خــدوم و زحمتکش این 
بیشتر  درخشــش های  پاالیشگاه شاهد 
ســتاره خلیج فارس در آســمان صنعت 

پاالیشی کشور باشیم.
مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره 
خلیج فــارس در تشــریح اهمیــت این 
عرضــه ی تاریخی بیــان داشــت: این 
عرضه ی در راســتای عمل بــه منویات 
مقــام معظم رهبــری مبنی بــر ایجاد 
ارزش افزوده ی بیشتر و جلوگیری از خام 

فروشــی صورت پذیرفت چراکه نفتای 
ســبک خوراک پتروشــیمی های کشور 
است و می تواند به تأمین خوراک صنایع 
پایین دســتی و ایجاد جهــش تولید در 

کشور کمک کند.
وی دســتاوردهای صادراتی شــرکت 
نفــت ســتاره خلیج فــارس را ســبب 
کمرنگ تــر جلــوه دادن اثرات ناشــی 
از تحریم ها دانســت و افــزود: با توجه 
به حجــم تولید فــرآورده اســتراتژیک 
بنزیــن این پاالیشــگاه و عرضــه آن از 
ســوی شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، کشــور نه تنها 
از واردات این فرآورده بی نیاز شــده و به 
خودکفایی رســیده بلکه به بزرگ ترین 
صادرکننده بنزین در منطقه مبدل شده 
و این موضوع کمک شــایانی به کشــور 
در دســتیابی به اهداف صادراتی داشته 

است.
مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره 
خلیج فــارس در پایــان جلوگیــری از 
خام فروشی را ترفندی برای عملی کردن 
منویات مقــام معظم رهبری دانســت 
و گفــت: در پــی صــادرات فرآورده ها، 
ارزش افزوده ی بیشــتری ایجاد می شود 
کــه موجــب ارزآوری بیشــتر و بهبود 

شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.

محمدعلی دادور، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس:

نقش تعیین کننده ی ستاره خلیج فارس در معادالت بازار
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محمدعلی دادور، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس:

نقش تعیین کننده ی ستاره خلیج فارس در معادالت بازار
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جهان  نقش  پوالد  اکسین  شرکت 
نام آهن آنالین، یکی  به  با ســایتی 
از 1۰۰ برند برتر کارآفرین در ســال 
98،  فعالیت خود را از ســال 1386 
اینترنتی  اطالع رسانی  ایده  براساس 
قیمت های محصــوالت فوالدی و با 
توجه به نیاز به شفافیت در بازار آغاز 
کرد. در حاشــیه بیست و پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی نفت، با بهراد 
اکسین  شرکت  مدیرعامل  منتظری، 
)آهن آنالین(،  جهــان  نقش  پوالد 
در  که  داده ایم  انجــام  گفت وگویی 

ادامه می خوانید.
 خودتان را معرفی کرده، سوابق 
اجرایــی و مدیریتی تان را شــرح 

دهید؟
مــن بهــراد منتظــری، متولــد اول 
فروردیــن 1359، در نجف آباد اصفهان، 
از  پلیمــر  کارشناســی  مــدرک  دارای 
دانشــگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی 
ارشــد مهندســی شــیمی از دانشــگاه 
علوم تحقیقات تهران هســتم. به عنوان 
ســهام دار و عضــو هیئت مدیــره چند 
که  دارم  فعالیت  دانش بنیان  اســتارتاپ 
در این اســتارتاپ ها، 500 نفر به صورت 
مســتقیم و یک هــزار نفر بــه صورت 

غیرمستقیم مشغول به کار هستند. 
اکسین  شــرکت  مدیرعامل  همچنین 
پــوالد نقــش جهان با ســایتی بــه نام 

آهن آنالین هســتم کــه ایــن برند در 
جشنواره حاتم به عنوان یکی از صد برند 
برتر کارآفرین در سال 9۸ شناخته شده 

است.
 لطفا فعالیت اکسین پوالد نقش 
شــرح  ما  مخاطبان  برای  را  جهان 
دهید؟ چــه کاال و خدماتــی ارائه 

می دهد؟
بــا  آهن آنالیــن،  تاســیس  از  قبــل 
تحقیقاتــی که در بــازار انجــام دادیم، 
متوجه شــدیم دغدغه اصلی فعاالن این 
حوزه، شــفافیت در لیســت قیمت های 
کاال اســت و به همین دلیل در سال ۸6 
با تکیه  تصمیم به تاســیس آهن آنالین 
بر ایده اطالع رسانی اینترنتی قیمت های 
محصوالت فوالدی و بــا توجه به نیاز به 
شــفافیت در بازار، گرفتیم. بعد از مدتی 
متوجه شــدیم که در بازار خال بســیار 
زیــادی وجود دارد؛ پس از ســال 94 به 
صورت حرفه ای و گسترده خرید و فروش 

محصوالت فوالدی را شروع کردیم.
آهن آنالین یک هایپر فوالدی است که 
نیازهای مشــتریان  تمام  تالش می کند 
خود را رفع کند. مشــتریان آهن آنالین 
حق انتخاب زیادی برای انتخاب محصول 
مورد نظر خود از طیف گســترده کاالها 
)30 هزار تنوع کاالیــی( دارند. در کنار 
می توانند  آهن آنالین  مشــتریان  کاالها، 
تمام خدمــات مربوط بــه آن کاال را نیز 

درخواست و دریافت نمایند.
 محصوالت شــرکت شــما چه 
دارد؟  فردی  به  منحصر  ویژگی های 
و در عرصه تولید و صادرات تاکنون 

چه دستاوردهایی داشته اید؟
مــا در آهن آنالین تــالش کردیم که 
نیازهای مشتریان را شناسایی و خدمات 
منحصر به فردی را جهت رفع آن نیازها 
ارائه کنیم. یکی از مشــکالتی که معموال 
در بازار ســنتی برای خریــداران پیش 
می آید این اســت که معمــوال بارهایی 

کــه تحویــل می گیرنــد، دقیقــا طبق 
سفارش آن ها نیســت؛ به عنوان مثال یا 
از نظر وزنی کمتر از سفارششــان بوده یا 
محصول بی کیفیــت تحویل گرفته اند. به 
همین دلیل در آهن آنالین واحد کنترل 
کیفیت یا QC را تشــکیل دادیم تا یک 
تیم قوی تمام سفارشات مشتریان را قبل 
از ارســال، کنترل و تایید کند. حتی اگر 
یک کاال نیاز به آزمایشــات و تاییدهای 
فنی نیز داشــته باشــد، تمــام مدارک 
مرتبط برای مشــتریان را اخذ و قبل از 
نهایی کردن سفارش، ارسال می کند. در 
صورتی که بار ارسال شده توسط شرکت 
ما با توافقات ابتدایی تطابق نداشته باشد، 
بار بدون اخــذ هیچ هزینه ای برگشــت 
و حتی هزینه ارســال هم به مشــتری 

برگردانده می شود. 
ما حتی برای اینکــه از کیفیت کاالی 
دریافت شــده توسط مشــتری، مطمئن 
شویم واحد هپی کال را تشکیل دادیم تا 
پس از انجام خرید، متخصصان حرفه ای 
ما با مشــتریان تمــاس گرفتــه، تمام 
انتقادات و پیشــنهادات را گوش می دهد 
و همه موارد را مورد بررســی و پیگیری 

قرار می دهد.
 در نمایشــگاه امســال چــه 
برنامه هایی برای گســترش فعالیت 

خود دارید؟
ایــن نمایشــگاه فرصت خوبــی برای 
ایجــاد ارتبــاط و تعامل بــا متخصصان 
این حــوزه و همچنین ارائــه خدمات به 
فعــاالن صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی 
اســت. در فرصت چهار روزه نمایشگاه، 
برنامه هایی به صورت زنده در پلتفرم  های 
مختلف اجرا می کنیم که محتوای آن ها 
گپ وگفت اقتصادی خواهد بود. همچنین 
کارشناســان متخصص ما در محل غرفه 
آهن آنالین حضــور دارند و بــه تمامی 
کســانی که به غرفه ما مراجعه می کنند، 
مشاوره رایگان و تخصصی ارائه می دهد. 

 بهراد منتظری مدیرعامل شرکت آهن آنالین:

»آهن آنالین« به عنوان یک هایپر فوالدی با 30 هزار تنوع کاالیی
نفــت  تمامی نیازهای مشتریان را پوشش می دهد شــرکت 

به عنوان  ایرانــول 
بزرگ ترین  از  یکی 
تولیــد  شــرکت 
کننده  تولید  و  روانــکار  کننده 
انحصاری محصول برایت استاک 
و پتروالتوم در ایران شــناخته 
می شود. این شــرکت  از شرکت 
های کلیدی درتولید انواع روغن 

پایه کشور محسوب می شود .
پنجمین  و  بیست  مناسبت  به 
گفت  نفت  بین المللی  نمایشگاه 
رزاقی،  حسین  محمد  با  گویی  و 
ایرانول  عامــل شــرکت  مدیر 
داشته ایم که در ادامه می خوانید:

تولید   شرکت شما درعرصه 
دســتاوردهایی  چه  صادرات  و 

داشته است؟
ایرانول طی نه ماهه ســال جاری 
و طبق آماری که در کدال منتشــر 
شده است نسبت به سایر شرکت های 
فعال در این حوزه بیشــترین میزان 
جهــش تولیــد و فــروش از لحاظ 
مقداری و حجمی را داشــته است و 
از ایــن لحاظ رتبه ی اول را کســب 

کرده است.
با 265 درصد  ایرانول خوشبختانه 
رشــد ســود خالص  و ثبت رکورد 
۸10میلیــارد تومانــی ســود آوری 
خالص نسبت به سال گذشته شاهد 
افزایش رشد چهار برابری شود و در 
واقع ایرانول بهترین ســال خود را از 
جهت ســود آوری ، تولیــد و فروش 
داشته است و امیدواریم همین مسیر 

را تا پایان سال ادامه دهیم.
برای  برنامه هایــی  چــه   

گسترش فعالیت شرکت دارید؟
یکی از جدی تریــن بحث ها، بحث 
افزایش راندمان واحد MEK)حالل 
شویی یا فیلتراسیون باحالل پروپال 

و MEK )است.  
این واحد مــی تواند ظرفیت تولید 
در مجموع پاالیشــگاه تهران را سی 

درصــد افزایش دهــد و این موضوع 
جّدی تریــن و مّهم تریــن پروژه ما 
اســت. در کنار این موضوع دو حوزه 
ی تکمیل زنجیره تامین و ســاخته 
بشکه سازی و تولید و تامین ظروف 
پالســتیکی را دنبال مــی کنیم تا 
بتوانیــم ســهم ایرانــول را در بازار 

افرایش دهیم.
 در زمینه اشــتغال زایی چه 

اقداماتی انجام داده اید ؟
ایرانول بــا راه انــدازی این واحد 
های بشکه ســازی در آبادان و ظرف 
ســازی در منطقه باقر شــهر تهران 
قصد دارد با توجه به این موضوع که 
این واحدهــا در مناطق محروم مثل 
جنوب تهران و آبادان قــرار دارد به 
افزایش اشــتغالزایی در کشور کمک 

کند.
ایرانول  شرکت  محصوالت   
و  فرد  به  منحصر  مزیت های  چه 
نسبت  متمایزی  ویژگی های  چه 

به شرکت های مشابه دارد؟
دارنده  تنها  ایرانول  نفت  شــرکت 
واحــد پروپا آســفالتین در کشــور 
است. این واحد به صورت انحصاری 
در مجموعه پاالیشــگاه تهــران قرار 
دارد. خروجی ایــن واحد روغن پایه 
ارزشمندی به نام برایت استاک است 
که کاربــرد فراوانــی در محصوالت 
صنعتــی دارد و می تــوان به جرأت 
محصوالت  کیفیــت  کــه  کرد  ادعا 

صنعتی ایرانول بــه دلیل این مزیت 
نسبت به رقبا باالتر است . جدای از 
(که   petrolatum( پتروالتوم  آن 
برای تولید وازلین اســتفاده می شود 
نیاز کشــور را به طــور کامل مرتفع 

می کند.
ایرانول  دیگــر  انحصاری  محصول 
روغن ســنگین پایه 600 اســت که 
روغــن بســیار مرغوبی محســوب 
می شود. این موضوع به ما این امکان 
را می دهدکه به نوعی لیدر این بازار 
شــویم. همچنین مــا در گرید های 
مختلف محصوالت پر فروشــی را در 

بازار عرضه می کنیم..
 ایرانــول با چــه دغدغه و 
چه  و  اســت؟  روبرو  مشکالتی 

برنامه ای برای حل آن ها دارید؟
جدی ترین مشــکلی کــه نه تنها 
ایرانــول بلکــه صنعــت روغن های 
موتور دارند؛ قیمت گذاری دستوری 
ســازمان حمایت بر روی محصوالت 
نهایی اســت. شــما نمی توانید در 
ســازمان  نهایی  کهمحصول  فضایی 
حمایت با قیمت ثابت طی ســال ها 
تعیین می کند، رقابت کنید. به این 
دلیل که مواد اولیه تابع قیمت های 
جهانی مثل، قیمت ارز و نفت اســت 
که شدیدا نوســان دارد. این موضوع 
سوددهی شــرکت تهدید می کند و 
تنها راه حل آن آزاد ســازی قیمت 

گذاری بر مبنای گرید تولید است.

محمد حسین رزاقی، مدیر عامل شرکت ایرانول در گفت و گو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه مطرح کرد:

»پتروالتوم« ایرانول کشور را  از واردات این محصول  بی نیاز می کند
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پیشرو در تولید پودر پى وى سى 
با گرید پزشکى استاندارد
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Wide medical devices ranges applications

Extrusion

شرکت البرز الکتریک نور با برند تجاری لینکو از سال 83 
با برند البرز الکتریک نور  فعالیت خود را آغاز کرد و چند 
سالی اســت که با برند لینکو به صورت انحصاری فعالیت 
دارد.  محصوالت این شرکت شامل انواع سیم و کابل های 
مسی و آلومینیومی است و برندی شناخته شده در بازار است.  در این زمینه، 
ســید مهدی ذوالفقاری مدیر عامل برند تجاری لینکو، در گفت وگویی با 
اقتصاد و نمایشگاه، در مورد تاریخچه و استانداردها و ویژگی های محصوالت 

این شرکت نکاتی را مطرح ساخته است که در ادامه می خوانید:
 لینکو در چه زمینه ای فعالیت می کند و چه کاال و خدماتی ارائه می 

دهد؟
ما در زمینه ی تولید و توزیع سیم و کابل برق و مخابرات فعالیت داریم. از سال ۸3 
تولید کننده هســتیم. با برند البرز الکتریک نور که جدیدا چند سالی هست که برند 

لینکو را به صورت انحصاری ثبت کردیم.
از جمله کاالهای تولیدی عبارتند از:

سیم های افشان
سیم های نیمه افشان

سیم های مفتولی
سیم های ارتینگ
کابل های افشان

 کابل های نصب ثابت زمینی
کابل های تک رشته 
کابل های سکتور

کابل های کواکسیال
کابل های زوجی)هوایی و زمینی(

RG59 کابل های 
)NYC( کابل های کنستانتریک

کابل های کنترل )ساده و شیلدار(
  محصوالت  شــرکت چه ویژگی های متمایزی نسبت به محصوالت 

مشابه در بازار دارد؟ و چه استانداردهایی را پوشش داده اید؟
محصوالت ما از لحاظ کیفی دارای استاندارد های ملی و بین المللی می باشد.

عمده ی این استاندارد ها و تاییدیه ها عبارتند از :
استاندارد ملی ایران 

CE استاندارد اتحادیه اروپا
گواهینامه بین المللی آکسفورد سرت

2015-ISO:9001    ایزو از توف نورد آلمان
عضو وندورلیست توانیر و برق منطقه ای اکثر استان های کشور 

تاییدیه نظام مهندسی ساختمان
 تاییدیه نوسازی مدارس کل کشور

و همچنین تاییدیه های دیگر...
 در مورد وضعیت اشتغال زایی و اینکه چه برنامه هایی در آینده دارید؟ 

چه تعداد نیرو به صورت مستقیم و غیر مستقیم با شما همکاری می کنند؟
ما حدود 150نیرو به صورت مستقیم پرسنل داریم. و از جمله حدود 500شرکت در 

حال همکاری با ما هستند و لذا اشتغال غیر مستقیم قابل توجهی نیز در فضای کسب 
وکار ایجاد شده است.

بالغ بر چند هزار مشتری داریم. که به صورت غیر حضوری و غیر مستقیم و از طریق 
واسطه خرید انجام می دهند. با تمام استان ها داریم کار میکنیم. صادرات هم انجام می 

دهیم که همه این موارد اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد کرده است.
 صادراتتان چه میزان است؟

صادرات ما البته پارسال بهتر بود. امسال به خاطر شرایط کرونا صادرات یک مقدار 
تحت فشار بود. ولی به کشورهای اطراف از جمله: عراق، افغانستان، ترکیه، و کشور های 

همجوار مثل کشور تاجیکستان، پاکستان صادرات داریم.
 از مشکالت و دغدغه های شرکت برای ما بگویید و چه راهکاری برای 

رفع این مشکالت دارید؟
از مشــکالت شــرکت که بخواهم بگویم، امسال اندکی به خاطر شــرایط کرونا و 

مشکالت ارزی همه ی شرکت ها و همه ی 
تولید کنندگان تحت فشار بودند. و این یک اتفاق اجتناب ناپذیری بود که همه ی ما 

با آن درگیر بوده ایم. اما تا االن قوی پیش
 رفتیم و رضایت همه ی مشتریان را توانسته ایم جلب کنیم. از لحاظ رضایتمندی 

مشتریان نیز وضع مطلوبی داشته ایم.
  در نمایشگاه بیستم صنعت برق ایران چه برنامه هایی دارید؟

 قطعا در نمایشگاه وقتی شرکت می کنیم هدف توسعه ی بازار و بازاریابی و بهبود 
ارتباط با عوامل کســب وکار و صنعتگران و نهادهای مرتبط صنفی  است. همچنین 
نمایش دادن برند به مخاطبین است. برند ما جا افتاده در بازار است و همه برند البرز 
الکتریک نور را می شناسند. از لحاظ شناسایی محصوالت نیز همه ی مشتریان برند ما 
را می شناسند. ولی هدف ما این است که با مشتریان از نزدیک رو در رو صحبت کنیم. 
به هر حال مشکالت، مسائل و انتقاد و پیشنهاد اگر هست رو در رو با مشتریان صحبت 
کنیم.همچنین نظراتشان را بشنویم. هدف اولیه ی هر شرکت افزایش سهم بازار است. 
حاال هر قدر هم سهم بازار داشته باشد؛ تمایل به گسترده کردن سهم بازار نسبت به 
قبل دارد و این کار نیازمند آگاهی از نظرات مردم و شرکت ها و همکاران است و اینکه 

سالیق بازار و استانداردهای حاکم و تغییر روند تولید و فناوری ها چگونه است.
 اگر صحبتی دارید که در سواالت مطرح نشده بفرماید؟

ممنونم که تشــریف آوردید ، وقت گذاشتید و زحمت کشیدید. انشاهلل که بتوانید 
موفق تر از قبل عمل کنید..

سید مهدی ذوالفقاری مدیر عامل برند تجاری لینکو مطرح کرد

 “لینکو”  برند تجاری شناخته شده در صنایع برق ایران
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در  پاسارگاد  نفت  شرکت 
در  تن  میلیون  چهار  حدود 
سال ظرفیت تولید قیر دارد 
و بالغ بر یکصد و شصت هزار 
تن ظرفیت ذخیره سازی قیر را ایجاد کرده 
است. این شرکت به دلیل مزیت  جغرافیایی 
و نزدیکی به کشورهای منطقه، و همچنین 
کیفیت و قیمت مناسب مورد توجه بسیاری 
از کشورها، پیمانکاران و کارفرمایان شرکت 
های عمرانی ایران و منطقه است.  این مزیت 
ها موجب شــده که از نظر کیفیت و قیمت 
و تحویل محصول، قیر پاسارگاد در منطقه 
مشهور باشــد. محصوالت قیر پاسارگاد از 
طریق بورس کاال توزیع شده و تمام شرکت 
ها و متقاضیــان می تواننــد از این طریق 

تقاضای خود را مطرح کنند. 
حسین نیکخواه مدیرعامل نفت پاسارگاد  
در گفت وگو با خبرنگار ما در مورد فعالیت 
ها و دستاوردهای شــرکت نفت پاسارگاد 
در تامین نیاز قیر داخل کشور و صادرات به 
کشورهای منطقه، توضیحاتی را مطرح کرده 

است. 

 بفرمایید که شرکت نفت پاسارگارد در 
چه زمینه ای فعالیت دارد؟

شرکت نفت پاسارگاد به عنوان بزرگترین تولید 
کننده قیر در خاورمیانه در سال 13۸2با تجمیع 
شش واحد قیرسازی پاالیشگاه های تهران، آبادان، 

شیراز، اراک، تبریز وتهران تشکیل شد.
این واحد های قیرســازی در راستای سیاست 
های خصوصی سازی از پاالیشگاه ها جدا و تحت 
عنوان شرکت نفت پاسارگاد شروع به کار کرد. این 
شرکت با ارزش افزوده ای که با قیر ایجاد کرد باعث 
شد این صنعت به جایگاهی برسد که ما شاهد آن 

هستیم.
 ظرفیت تولید و ذخیره ســازی قیر در 
به  پاسارگاد چقدر اســت؟ و صادرات قیر 

کشورها انجام می شود؟
شرکت نفت پاسارگاد در حدود چهار میلیون تن 
در ســال ظرفیت تولید قیر دارد و بالغ بر یکصد و 
شصت هزار تن ظرفیت ذخیره سازی قیر را دارد. 
هم اکنون با دو پایانه صادراتــی در بندر عباس و 
بندر ماهشهر بارگیری کشتی های بزرگ و صادرات 

محصول انجام می شود. 
 شرکت نفت پاسارگاد چه ویژگی های 

متمایزی نسبت به شرکت های مشابه دارد؟
ظرفیت مناسب برای صادرات محصول به صورت 
بســته بندی های مختلف داریــم و  توان ذخیره 
سازی و ارســال محصول برای طرح های مختلف 

را داریم. 
محصــوالت نفت پاســارگاد تقریبا بــه عنوان 
استاندارد کیفی قیر مطرح می شــود. یعنی قیر 
شرکت ما به عنوان یک اســتاندارد مطرح است. 
کیفیت قیر شرکت ما مثال زدنی است. وقتی که 
برای صادرات محصول مشتریان خارجی مراجعه 
می کنند به دنبال قیر شــرکت نفت پاســارگاد 
هستند. قیر نفت پاسارگاد معرف قیر ایران محسوب 
می شود. باالخره مزیت های جغرافیایی هم مزید 
بر علت شــده که ما بتوانیم با کیفیت و سهولت و 

قیمت مناسب محصوالتمان را تحویل دهیم.
تولید انــواع قیر هــای نفــوذی ، عملکردی ، 
امولسیون های قیری و همچنین قیرهای اصالح 
شده سبد متنوعی از محصوالت را در شرکت نفت 

پاسارگاد تشکیل داده است .
 در عرصه تولید و صادرات شرکت نفت 

پاسارگاد چه دستاوردهایی دارید؟ 
ما متعهد بــه تأمین قیر داخلی هســتیم و آن 
چیزی که موجب افزایش رفاه مردم عزیزمان می 
شود. پیمانکاران و شــرکت هایی که در خصوص 
راهسازی در حال فعالیت هستند؛ اگر قیر با کیفیت 
استفاده کنند این قیر با کیفیت باعث میشود که 
عمر آسفالت باال رود. باال رفتن عمر آسفالت موجب 
کاهش هزینه های ترمیم و بازسازی می شود و با 
کاهش مصرف داخلی ضمن صرفه جویی در منابع 
عمرانی مازاد محصول صادر خواهد شد که بی شک 
ضمن افزایش رفاه موجب ارزآوری برای ایران عزیز 

خواهد شد.
ضمن انکه هزینه های ترمیم و بازسازی موجب 
می شود تا بودجه در مسیر بهتری استفاده گردد تا 

رفاه ملموس تری را شاهد باشیم.
قیرهای اصالح شــده با پلیمر یا پودر الستیک 
ضمن افزایش عمر آســفالت موجب می شــود تا 
حمل و نقل بهتر و مناسب تری داشته باشیم که 
حتی کاهــش تصادفات و اســتهالک از نتایج آن 

است .
 نفت پاسارگاد در زمینه اشتغال زایی چه 

گام هایی را برداشته است؟ و در حال حاضر 
چه تعداد نیرو با شما همکاری میکنند؟

شــرکت نفت پاســارگاد تقریباً صنعت قیر را 
متحول کرد و ارزش بخشید. درهمین راستا قیر کم 
ارزش را اصالح و با استاندارد های روز دنیا تطبیق 
داد تا صنعت قیر به صنعتی ارزشمند تبدیل شود. 
این شرکت به طور مستقیم حدود هزار نفر و غیر 
مستقیم بیش از اینها مشــغول به کار کرده است. 
در حوزه حمل و نقل، مهندسی و ... عزیزان زیادی 

مشغول هستند .
بشــکه پر کنی ما و جامبوبگ  و بیتوپالســت  
همه موجب می شــود چرخ صنعت و تولید ملّی 
ما بچرخد. در صورتی که ما شاهد این هستیم که 
شرکت نفت پاسارگاد هم به صورت مستقیم و غیر 
مســقیم خانواده های زیادی را درگیرشغل و کار 

کرده است.
 هدف و برنامه شــما برای شــرکت 

درنمایشگاه نفت چیست؟
شرکت نفت پاسارگاد مشتریان زیاد و گسترده 
ای دارد.آن چیزی که باعث میشود ما در نمایشگاه 
ها شرکت کنیم این است که به صورت مستقیم با 
مشتریان و کسانی که به هر نحوی با شرکت نفت 
پاســارگاد فعالیت دارند دیدار کنیم و از مشکالت 
آنها باخبر شــویم و موضوعات و مشکالت را به ما 
منتقل کنند و به این شکل به صورت مستقیم با 
مدیران شرکت صحبت کنند. اگر مشتری نیاز به 
محصول داشته باشد؛ راهنمایی میکنیم. البته تمام 

محصوالت ما در بورس کاال عرضه می شود.
شرکت نفت پاسارگاد شرکتی متعهد ، مسئولیت 
پذیر و حافظ منافع ســهامداران ارزشمند خویش 

است.

حسین نیکخواه مدیرعامل نفت پاسارگاد:

 قیر پاسارگاد نماد کیفیت قیر ایران است
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 صنعت باالدســتی نفت و گاز )اکتشاف و 
اســتخراج نفت و گاز( در سراسر قرن بیستم 
میالدی به خلق درآمدهای افسانه ای مشهور 
بوده است. خانوادۀ راکفلر، که سال ها نامشان 
در سراسر جهان اســتعارۀ ثروت بود، فعالیت 
تجاری خود را در همیــن عرصه آغاز کردند. 
شرکت استاندارد اویل، کسب وکار خانوادگی 
راکفلرها، با صاحبان زمین در مناطق مختلف 
قرارداد می بســت و به هزینــۀ خود در زمین 
چــاه حفر می کــرد. نفتی که از چــاه بیرون 
می آمد متعلق به استاندارد اویل بود و صاحب 
زمین به اندازۀ درصد مشخصی از ارزش نفت 
تولیدشده از شــرکت اســتاندارد اویل پول 

می گرفت.
 شــرکت های نفتی جهان تا سال ها الگویی 
مشابه اســتاندارد اویل را دنبال کردند. آن ها 
هزینۀ اکتشــاف و اســتخراج نفت را خود به 
عهــده می گرفتند و نفت تولیدشــده متعلق 
به آن ها بود؛ در عــوض، مالک زمینی که کار 
اســتخراج نفت در آن انجام می شــد به پول 
بی زحمتی دســت پیدا می کرد. مالک زمین 
می توانســت یــک مزرعــه دار در ایالت های 
جنوبی کشــور آمریکا یا دولِت یک کشــور 
نفت خیز باشد. نفت در دهۀ 1960 میالدی به 
بزرگ ترین منبع تأمیــن انرژی جهان تبدیل 
شــد و شــرکت های نفتی را صاحب درآمد 

فراوانی کرد.
 تأســیس شــرکت های نفتــی خصوصی 
ایرانی در ده سال اخیر ســوژۀ اصلی صنعت 
باالدستی نفت و گاز ایران بوده است. پیش از 
آن، شــرکت های خصوصی ایرانی در صنعت 
باالدســتی صرفاً نقــش پیمانــکار را تجربه 
کرده بودند؛ یعنــی کار را به هزینۀ کارفرما و 
نه از جیب خود انجام داده بودند و شــریک 
یا مالک نفت و گاز تولیدشــده هم به حساب 
نمی آمدنــد. در برنامه ای کــه وزارت نفت و 
شــرکت ملی نفت ایــران از ســال 1392 با 
افت وخیــز فــراوان دنبال کرده اند، شــرکت 
خصوصی ایرانی می توانــد به هزینۀ خود چاه 
حفر کنــد و تولید نفت یــا گاز را تا چندین 
ســال مدیریت کند؛ در مقابل، اصل و ســوِد 

هزینه ای که شــرکت ایرانی انجام داده است 
از محل درآمد فروش نفت یا گاز تولیدشــده 
به او بازگردانده می شــود. این شــکل کار در 
 )IPC( قراردادهایــی به نــام آی.پی.ســی

تعریف شده است.
 از ســال 1395، بســیاری از شرکت های 
ایرانی که پیمانکاران شناخته شدۀ پروژه های 
باالدســتی بودند برای امضــای قراردادهای 
آی.پی.سی مقدماتی نسبتاً طوالنی و مفصل 
را طــی کردند. بســیاری از این شــرکت ها، 
به دالیل مختلــف، هنوز بــه مرحلۀ امضای 
قرارداد آی.پی.سی نرســیده اند. در هر حال، 
روشن است که تأمین چند صد میلیون دالر 
هزینۀ اجرای قراردادهای آی.پی.ســی برای 
شرکت های ایرانی آســان نیست و استفاده از 

ابزارهای تأمین مالی بین المللی دشوار است.
 گروه مپنا از نخســتین شرکت هایی است 
که از سوی شــرکت ملی نفت ایران به عنوان 
یــک شــرکت ای.اند.پــی )E&P(، یعنی 
شــرکتی که شایســتۀ امضــای قراردادهای 
آی.پی.سی است، شــناخته شد. مپنا در سال 
1397 برای اجرای برنامۀ افزایش تولید نفت 
از میادین نفتی پارســی و پرنج در چارچوب 
یک قرارداد آی.پی.ســی با شرکت ملی نفت 
ایران به توافق رسید. در این پروژه، تولید دو 
میدان نفتی در منطقــۀ جنوب غرب ایران با 

حفر چاه ها و نصب تأسیســات جدید افزایش 
خواهد یافــت.  وزارت نفت و شــرکت ملی 
نفت ایران، به دالیل مختلف، از جمله شــاید 
به دلیل پیچیده و زمان بر شــدن قراردادهای 
آی.پی.سی، در دو سال اخیر قدری از تمرکز 
بر آی.پی.سی فاصله گرفت و انواع دیگری از 
پروژه هــا را هم عرضه کــرد. از این میان، در 
ســال 1397، افزایش تولیــد از میدان نفتی 
دانان هم به عنوان یک پــروژۀ پیمانکاری در 
رقابت چند شــرکت معتبر باالدستی به گروه 
مپنا رسید. در سال 139۸، در رقابتی دیگر، 
گروه مپنا توانست پروژۀ ذخیره سازی گاز در 
مخزن شــوریجۀ D میدان خانگیران را از آِن 
خود کند. پروژۀ شــوریجه، از این نظر که با 
سرمایه گذاری مپنا اجرا خواهد شد، تا حدی 

به قراردادهای آی.پی.سی شباهت دارد.
 به این ترتیب، در مجموع، در بازار پرتالطم 
صنعت باالدســتی در ســال های اخیر، گروه 
مپنا از نظــر ارزش مالــی پروژه هایی که به 
سبد خود افزوده اســت در میان شرکت های 
رقیب دســتاورد ممتازی کســب کرده است. 
مطمئناً چالش های ُخــرد و کالن در اجرای 
این پروژه ها کم نخواهد بود، اما می شود امید 
داشت که اجرای موفق این پروژه های بزرگ 
و متفاوت از هم تجربۀ انباشــتۀ ارزشمندی 

نصیب بخش نفت و گاز گروه مپنا کند.

ماهیگیری در رودخانۀ خروشان

کارنامۀ گروه مپنا در بازار صنعت باالدستی نفت و گاز در سال های اخیر

یادداشت

نهادیــن  شــرکت 
آرمان بعنــوان اولین و 
تولیدکننده  بزرگترین 
 DRY، مکانیکال سیل 
GAS SEAL  و اقــالم کنترل ولو و 
قطعات یدکی تجهیزات دوار در ایران و 
خاورمیانه با زیر ساخت یک نهاد دانش 
بنیان، نو آور و خــالق با رعایت توالی 
سه اصل )کیفیت عالی ، زمان تحویل 
ســریع و قیمت رقابتی( پا به عرصه 
تولید صنعتی کشور گذاشت. در حاشیه 
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی 
مدیرعامل  همتی  کورش  دکتر  با  نفت 
شــرکت نهادین آرمان گفت و گویی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

 شرکت شما تاکنون چه دستاوردها 
و افتخاراتی کسب کرده است؟

شرکت ما در مواجهه با  تغییرات شتابان 
محیطهای اقتصادی در سطوح ملی و جهانی 
در طی دو دهه گذشــته با تدوین استراتژی 
ها، سیاســت هــا و برنامه هــای کارآمد و 
خالقیت توانســته بیش از یکصد و ده هزار 
نوع از قطعات و تجهیزات پیشرفته و حیاتی 
صنایع معظم کشــور را بومی سازی کند و 
در مدت فعالیت خود موفق به کســب انواع 
افتخــارات و جوایز داخلی و خارجی شــده 
ایم. همچنین شــرکت ما جزو شرکت های 
دانش بنیــان نوع یک اســت و با هلدینگ 
ها و شــرکت های بزرگ بین المللی ارتباط 
و همــکاری تکنولوژیــک دارد، از افتخارات 
شرکت ما می توان به برگزیده بیست  یکمین 
جشنواره خوارزمی ســال 13۸6، نخستین 
جشنواره صنعت نفت سال 1392، عضویت 
مدیریت شرکت به عنوان عضو برجسته در 
بنیاد ملی نخبگان، برنده تندیس طالیی از 
انجمن کیفیت آمریکا، برنده تندیس طالیی 
کیفیت از اتحادیه اروپا، محصول نمونه سال 
13۸7 برگزیده TQCS از فرانسه، تندیس 
طالیی از مراکــز تحقیق و توســعه وزارت 
صنایع ومعــادن ســال 13۸7 جهت تولید 

آببند خشک گازی از وزارت صنایع و معادن 
، برگزیده کمیســیون فن آوری کشورهای 
جنوب دریافت تاییدیه از شرکت های مادر 
صنایع نفــت و گاز مانند انتقــال گاز ایران، 
هلدینگ خلیج فارس، پاالیشگاه های پارس 
جنوبی تقدیر نامه تعالی صنعت پتروشیمی 
در ســال 1391 و گرفتن لوحهای تقدیر و 

تأییده های متعدد اشاره کرد.
 در مورد تجهیزات و فعالیت های 

نهادین آرمان توصیحاتی ارائه دهید؟
شــرکت ما به دلیل داشــتن تجهیزات 
 ،QC پیشــرفته تولید و تســت، تجهیزات
تجهیزات تســت و باالنس با دقت باال است. 
 MULTI و همچنین تجهیز بیش از پنجاه
TASK CNC  ،  ماشــینکاری تــا قطر 
بیش از یک متــر و طــولM  4.5 با امکان 
 Turning. Milling. اختصاصی  طراحی 
در   Drilling, Grinding, Tapping
یک ماشــین CNC جهت افزایش دقت و 
سرعت تولید، اســتفاده از به  روز ترین ابزار 
آالت در اختیار داشــتن تجهیزات کنترلی 
 Test دســتگاه     ،VMS و   CMM
 API داینامیک و استاتیک طبق استاندارد
 Safety( 6۸2، دستگاه پیشرفته تست ولو
 Actuating بــا امــکان )& Control
Positionary  توانسته است حیاتی ترین 
تجهیزات صنایع نفت و گاز کشور مانند پارس 
جنوبی که بیش از 70 درصد انرژی کشور را 

تامین می نماید پشتیبانی نماید.
ما در نهادین آرمان با برنامه ریزی و تولید 
دقیق و منسجم 5 ساله، جهت تولید یکصد 
هزار نوع  قطعه جدید از 6 میلیون قطعه در 
صنایع نفت و گاز، افزایش ظرفیت تولید 2 تا 
3 برابرو امکان انــدازه گیری قطعات با دقت 
290نانو فعالیت های خود را گسترش داده 

ایم.
 در زمینه خدمات پس از فروش، 
مشتری مداری و QRC چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
نهادین آرمان در طی 20 ســال خدمت 
صادقانــه و تالش مجدانه خویــش هموراه 

رشد تعالی و توسعه مستمر در زمینه دانش 
فنی،تکنولوژی، نیروی انســانی و تجهیزات 
به روز دنیا و دیگــر ابعاد صنعتی و علمی را 
ســرلوحه کار خود قرار داده وهمواره باور به 
WIN-WIN را اصل روشــنگر مشــتری 
مداری خویش دانســته اســت. محصوالت 
نهادین آرمان دارای گارانتی یکســاله و ارائه 
خدمات پــس از فروش به مدت 15 ســال 
از زمان تحویل و تعمیر و بازســازی)تمامی 
برندها(، تعمیر و بازســازی اقــالم تولیدی 
خویش و اقالم ساخته شــده شرکت های 
خارجی هستند. از سوی دیگر با ایجاد مرکز 
QRC  در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهربه 
منظور تســریع و ارائه خدمات برای شرکت 
های مستقر در منطقه، آموزش رایگان نصب 
، تعمیر و نگهداری محصوالت برای واحدهای 
تعمیراتی، اســتقرار تیم فنی در ســایتها و 
مناطق عملیاتی جهت ســرویس دهی آنی، 
ارائه مشاوره فنی جهت بهینه سازی سیستم 
های آب بندی و تجهیزات اساســی صنایع 
نفت و گاز و پتروشــیمی،  ارائه کتابچه فنی 
شامل گواهینامه تست و نقشه اسمبلی و ارائه 
 Failure Analyze خدمات مهندسی و
برای کسب رضایت مشتریان عزیز اقدام کرده 

ایم.
چــه  صــادرات  زمینــه  در   

دستاوردهایی داشته اید؟
شــرکت ما به اقصی نقاط دنیــا صادرات 
دارد که می توان  به کشورهای عراق، ترکیه، 
ایتالیا، هلند، مکزیک،  ترکمنســتان، کره، 

اکراین و روسیه اشاره کرد.

دکتر کورش همتی مدیرعامل شرکت "نهادین آرمان"

بومی سازی بیش از یکصد و ده هزار نوع از قطعات و تجهیزات 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
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اهواز در راستای  لوله سازی  شرکت 
فوالدی جهت صنایع  های  لوله  تولید 
نفت، گاز، پتروشیمی و آب تاسیس شد 
ه و تولید کننده انواع لوله های فوالدی 
ترش و غیر ترش، جوش مســتقیم به 
روش هــای HFW از ســایز 6 تا 24 
اینچ، SAWL از سایز 24 تا 56 اینچ و 
SAWH از سایز 24 الی 1۰۰ اینچ جهت 
مصارف نفت، گاز و آبرسانی است. این 
شرکت قادر است لوله های 2 تا 56 اینچ 
اتیلن  پلی  را در کارخانه های پوشش 
سه الیه گرم خود بر اساس استاندارد 
استانداردهای شرکت  و   3۰67۰ DIN
ملی گاز ایران پوشش خارجی و نیز لوله 
های فوالدی را از سایز 2۰ الی 56 اینچ 

پوشش داخلی اپوکسی نماید.
علی خنیفر مدیر شــرکت لوله سازی 
اهواز در گفت وگو با اقتصاد و نمایشــگاه، 
به فعالیت ها و دستاوردهای این شرکت در 

چند دهه اخیر اشاره کرده است:

 لطفا ضمن معرفی خودتان، تاریخچه 
تاسیس و فعالیت شرکت را شرح دهید؟ 

چه محصوالت و خدماتی ارائه می دهید؟
اینجانب علی خنیفر با 20 سال سابقه علمی و 
صنعتی دارای تحصیالت مقطع دکتری مدیریت 
دولتی در شرکت لوله سازی اهواز مشغول بکار 

هستم. 
شرکت لوله سازی اهواز در ســال 1346 در 
منطقه وسیعی از شهرســتان اهواز با استفاده 
از ماشــین آالت مدرن و تجهیزات پیشرفته و 
بکارگیری نیروی انسانی متخصص در راستای 
تولید لوله هــای فوالدی جهــت صنایع نفت، 
گاز، پتروشیمی و آب تاسیس شد. شرکت لوله 
سازی اهواز تولید کننده انواع لوله های فوالدی (

ترش و غیر ترش)  جوش مستقیم به روش های 
HFW از سایز 6 تا 24 اینچ، SAWL از سایز 
24 تا 56 اینچ و SAWH از سایز 24 الی 100 
اینچ جهت مصارف نفت، گاز و آبرسانی می باشد. 
همچنین این شرکت قادر است لوله های 2 تا 56 
اینچ را در کارخانه های پوشــش پلی اتیلن سه 

 30670 DIN الیه گرم خود بر اساس استاندارد
و استانداردهای شــرکت ملی گاز ایران پوشش 
خارجی و نیز لوله های فوالدی را از سایز 20 الی 

56 اینچ پوشش داخلی اپوکسی نماید.
 مجموعه کارخانجات لوله سازی اهواز 
چه نوع محصوالت و خدماتی را ارائه می 

دهد؟
 کارخانه هاي شماره 1 و 3  به تولید لوله هاي 
فوالدي درز جوش مستقیم به روش HFW و 
از قطر 6 الي 24 اینچ، تولید لوله هاي سرویس 
ترش و غیــر ترش،  تولید لولــه جهت مصارف 
آب، نفت، گازرســاني و پتروشــیمي براساس 
 IGS. API .5L-PSL2 IPS استانداردهاي

و ...  مشغول است. 
کارخانه شــماره 2 نیز به  تولید لوله هاي 
فوالدي درزجــوش مارپیچ )اســپیرال( به 
روش SAWH و از قطر 24 الي 100 اینچ،  
تولید لوله جهت خطوط انتقال آب براساس 
 AWWA اســتانداردهاي بیــن المللــي
C200 .. مشغول اســت و این کارخانه در 
حال ارتقا و انجام اقدامات اصالحي الزم در 

راستاي تولید لوله هاي نفت و گاز می باشد.
کارخانــه شــماره 4 نیز بــه  تولید لوله 
هاي فوالدي درزجوش مســتقیم به روش 
SAWL و از قطــر 24 الي 56 اینچ، تولید 
لوله هاي سرویس ترش و غیر ترش، تولید 
لوله جهت مصارف آب، نفت، گازرســاني و 
 IPS پتروشیمي براساس اســتانداردهاي
IGS, API ,5L-PSL2 و ...  اســت.  
کارخانه شــماره چهار این شرکت طی ماه 
های گذشــته بیش از 600 کیلومتر از لوله 
های 42 اینچ سرویس ترش پروژه ملی گوره 

جاسک را تولید نموده است.
همچنین  کارخانه هاي پوشــش خارجي به 
پوشش خارجي لوله هاي فوالدي از قطر 2 الي 
FBE-PE- 56 اینچ، پوشش خارجي به روش

 .DIN30670 بر اساس اســتانداردهاي  PP
و   AWWA. IPI5L9 و   IPS & IGS
استانداردهاي شــرکت ملي گاز ایران و شرکت 
ملي نفت ایران پرداخته و یا طبق درخواســت 

مشتریان  اقدام می کند

کارخانه پوشش داخلي نیز پوشش داخلي لوله 
هاي فوالدي از قطر 20 الي 56 اینچ، پوشــش 
داخلي به روش اپوکسي مایع بر اساس استاندارد 
5L2 API .AWWA C210. را انجــام می 

دهد. 
 در نمایشگاه امسال چه برنامه ای برای 

گسترش فعالیت خود دارید؟
در راستای توسعه سبد محصول کارخانجات 
لوله ســازی اهواز طرح های مختلفی در دست 
بررسی کارشناسی و مطالعه می باشد. توسعه و 
ارتقا کارخانه اسپیرال جهت تولید لوله های نفت 
و گاز از جمله این طرح ها می باشد که در حال 
اجرا اســت و راه اندازی و احداث کارخانه تولید 
لوله های بدون درز از دیگر طرح های این شرکت 

می باشد که در دست بررسی و مطالعه است.
در نمایشگاه های پیش رو شرکت لوله سازی 
اهواز بدنبال دستیابی به چند هدف می باشد که 

اهم آن عبارتست از:
الف( مذاکــره و دیدار با مشــتریان بالقوه و 
اطالع از آخرین نیاز ها و خواســته های ایشان 
در راستای اجرای سیاست »به صدای مشتریان 
 LISTEN TO فرادهیــد”  گــوش  خــود 

YOUR CUSTOMER VOICE
ب( شناسایی مشــتریان و بازارهای جدید و 
مذاکره پیرامون تقاضاهای بالقوه و بالفعل ایشان 
در راستای اجرای سیاست » شناسایی بازارهای 

FIND NEW MARKET ”جدید
ج( ارزیابی و شناسایی منابع جدید تامین مواد 
اولیه مورد نیاز تولیدات کارخانجات لوله سازی 
اهواز با هــدف حداکثر اســتفاده از توان تولید 

داخلی

علی خنیفر مدیر شرکت لوله سازی اهواز مطرح کرد

»لوله سازی اهواز« پیشگام تامین لوله های صنعت نفت وگاز در داخل کشور
مهندسی  شرکت 
دانش بنیان پناه ساز 
نمایشگاه  در  ایران، 
توانمندی   2 امسال 
ایجاد شــده در  و ظرفیت جدید 
شــرکت را معرفی کرده است که 
مخازن  و  تاسیسات  ساخت  اولی، 
نفت  سازی  ذخیره  اســتراتژیک 
خام و فرآورده های نفتی با امکان 
محدودیت  زمان  برای  مالی  تامین 
صادرات و امکان اثرگذاری بر بازار 
است ودومی، بسته خدمات تعمیر 
و نگهداری مخازن ذخیره دوجداره 
کرایوژنیک دما پایین در پاالیشگاه 
زمان  کاهــش  با  پتروشــیمی  و 
تعمیرات و صرفه جویی در هزینه ها 
و سرمایه گذاری و حمایت از شرکت 
های دانش بنیان و نوآور در بخش 

نفت وگاز است. 
در این زمینه غالمرضا زینل پور 
مدیرعامل شرکت مهندسی دانش 
بنیان پناه ساز ایران، در گفت وگو با 
اقتصاد و نمایشگاه، به دستاوردهای 
و  این شرکت در ســه دهه اخیر 
اشاره  بخصوص چند سال گذشته 

کرده است.
را معرفی کنید  لطفا خودتان   
و بفرمایید که از چه ســالی با این 

شرکت همکاری می کنید؟
غالمرضا زینــل پور هســتم دانش 
آموخته رشته مهندسی عمران.  بخش 
قابل توجهی از ســوابق اجرایی بنده در 
شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز بوده 
و از ســال 1396 هم در خدمت عزیزان 
در شــرکت مهندسی پناه ســاز ایران 

هستم.
 شرکت پناه ســاز ایران از چه 
این  فعالیت  و  تاسیس شده  سالی 

شرکت در چه زمینه هایی است؟
شــرکت دانش بنیان مهندسی پناه 
ساز ایران در سال 136۸ توسط جمعی 

از متخصصیــن و جهادگــران عرصه 
ســازندگی با هدف کمک به آبادانی و 
سازندگی کشور تاســیس شده و از بدو 
تاسیس تاکنون با تکیه بر توانمندیهای 
داخلی پروژه های بزرگ متعددی را در 
رشته های نفت و گاز، آب و فاضالب، راه، 

اسکله و بندر به انجام رسانده است.
 جایگاه این شــرکت در بازار 
فعالیت های عمرانی چگونه است و 

چه رتبه هایی را کسب کرده است؟
این شرکت در چهار رشته نفت و گاز، 
آب، راه و ترابــری و ســاختمان و ابنیه 
داری رتبه 1 و در رشــته تاسیســات و 

تجهیزات دارای رتبه 2 می باشد.
در بخش نفت و گاز در چه زمینه ای 
شناخته شده است؟ و چه طرح هایی را 
در دست ساخت دارد و در کدام مناطق 
نفت وگاز کشور بیشــترین فعالیت را 

داشته است؟
در حوزه نفت و گاز این شــرکت تنها 
دارنده دانش فنی طراحی و مهندســی 
مخازن LPG در کشــور می باشــد و 
تقریباً در تمامی فازهای پارس جنوبی 
و جزایر ســیری و خارک پــروژه های 
متعــددی را به انجام رســانیده و یا در 

دست ساخت دارد.
 پس در حــال حاضر فعالیت 
عمده این شرکت در زمینه مخازن 
ال پی جی است. دستاورد  ذخیره 
عمده شــرکت در این زمینه چه 
بوده و در انتقال دانش فنی و ارزش 

افزوده چه نقشی داشته است؟
شرکت مهندسی پناه ساز ایران تنها 
شرکت ایرانی اســت که دانش طراحی 
و مهندســی مخازن ذخیره LPG را 
در اختیار دارد و توانسته ضمن بی نیاز 
کردن کشور به شــرکتهای خارجی و 
جلوگیری از خــروج ارز در این حوزه با 
ایجاد اشتغال قابل توجه و تربیت نیروی 
انسانی متخصص و توانمند، دانش فنی 
ســاخت مخازن ذخیره را بومی نماید. 

این شرکت همچنین در زمینه طراحی 
 LPG و ساخت مخازن دوجداره ذخیره
از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان 

شناخته شده است.
 برای نمایشــگاه امسال نفت 
وگاز چه برنامه ای دارید و هدف از 
بوده  نمایشگاه چه  این  در  شرکت 

است؟
در نمایشــگاه امســال بنــا داریم 2 
توانمندی و ظرفیت جدید ایجاد شده در 
شرکت را معرفی کنیم. موضوع اول ورود 
شرکت به ساخت تاسیســات و مخازن 
اســتراتژیک ذخیره ســازی نفت خام و 
فرآورده های نفتــی با امکان تامین مالی 
می باشد که می تواند ضمن ایجاد ظرفیت 
انبــارش در زمان محدودیــت صادرات، 

امکان اثرگذاری بر بازار را افزایش دهد.
ظرفیت دیگر ایجاد شــده نیز تعریف 
بسته خدمات تعمیر و نگهداری مخازن 
ذخیره دوجــداره کرایوژنیک دما پایین 
در پاالیشــگاه و پتروشیمی هاست که 
با توجه به وجود تیم متخصص و پیش 
بینی قطعات یدکی مورد نیاز، می تواند 
ضمن کاهش زمــان تعمیرات به میزان 
قابل مالحظه ای در هزینــه ها صرفه 
جویی نماید. همچنین سرمایه گذاری 
در طرح های دانش بنیان صنعت نفت 
و گاز از طریق حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان و نوآور جزو اولویت های این 

شرکت در سال جاری می باشد.

غالمرضا زینل پور مدیرعامل شرکت مهندسی دانش بنیان پناه ساز ایران  مطرح کرد

دستاوردهای شرکت پناه ساز ایران در ساخت مخازن استراتژیک 
LPG نفت وگاز
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آلتون  شــرکت 
اســتیل در ســال 
139۰ بــه منظــور 
بازرگانی  امور  انجام 
تأسیس شد.  آریاوا  گروه صنعتی 
آلتون استیل در حال حاضر اقدام 
جهت  آلیاژی  ورق های  تأمین،  به 
نفت، گاز و پتروشــیمی، کشتی 
سنگین،  آالت  ماشــین  سازی، 
سازه های فلزی با مشارکت فوالد 

اکسین خوزستان می کند.
پنجمین  و  بیســت  در حاشیه 
نمایشگاه بین المللی صنعت نفت 
با قاسم فرج زاده قاسم فرج زاده 
استیل  آلتون  شرکت  عامل  مدیر 
گفت و گویی انجام داده ایم که در 

ادامه می خوانید:
 خودتــان را معرفــی کرده 
برای  را  خود  اجرایی  ســوابق  و 
مخاطبــان نشــریه اقتصــاد و 

نمایشگاه شرح دهید؟
 اینجانــب قاســم فــرج زاده مدیر 
عامل شــرکت آلتون اســتیل هستم. 
و تا کنون ســمت های، ســر پرستی 
بازرگانی در مراکز تهیه و توزیع کاالی 
بازرگانی، ریاست خرید فلزات  وزارت 
گروه صنعتی ایران خودرو و ساپکو و 
معاونت اجرایی گروه صنعتی آریاوا را 

عهده دار بوده ام . 
 شرکت آلتون استیل چه کاال 

یا خدماتی ارائه می کند؟
شرکت آلتون استیل در سال 1390 
به منظور انجام امــور بازرگانی گروه 
صنعتی آریاوا تأسیس شد و مسئولیت 
تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی 
این گــروه را عهده دار بوده اســت. 
تأمین انواع مواد اولیه فوالد ســازی، 
انواع ورق های سرد و گرم تأمین انواع 
اســلب های فوالدی و بیلت ها و انواع 
فرآورده های فوالدی از جمله فعالیت  

های ما در التون استیل است.

 آلتون استیل در عرصه تولید 
انجام  اقداماتی  چــه  صادرات  و 

داده است؟
آلتون اســتیل در حال حاضر اقدام 
به تأمیــن، ورق های آلیــاژی جهت 
نفت، گاز و پتروشیمی، کشتی سازی، 
ماشین آالت سنگین، سازه های فلزی 
با مشــارکت فوالد اکسین خوزستان 
می کند. با توجه بــه این موضوع که 
این نــوع از فوالدها در ســال های نه 
چندان دور از طریــق مبالغ خارجی 
تأمین می شــده، این شــرکت تالش 
خــود را جهــت تأمین داخلــی این 

ورق ها می نماید . 
تاکنون موفق به خودکفایي و بومي 
سازي ســه آلیاژ فوالدي با مشارکت 
شرکت اکسین شــده است و در حال 
توسعه هرچه بیشــتر انواع گریدهاي 
فوالدیست که در حال حاضر از خارج 

وارداتي می شوند.
تا کنــون چندین مــورد صادرات 
ورق های فــوالدی جهت ســازه های 
عــراق  کشــور  بــه  ســاختمانی 
 توســط ایــن شــرکت انجام شــده 

است. 
 چه برنامه هایی در بیســت 
المللی  بین  نمایشگاه  پنجمین  و 
نفتف گاز، پاالیش و پتروشــیمی 

دارید؟
هدف از شرکت در نمایشگاه معرفی 
و عرضه محصوالت آلیاژ شرکت فوالد 
اکسین خوزستان و ترغیب واحدهای 
تولیدی جهت اســتفاده از محصوالت 
کلیه  و همچنیــن جــذب  داخلــی 
نیازهای مشتریان در زمینه فوالدهای 
جدید بــه منظور بومی ســازی آنان 

خواهد بود. 
 شرکت شــما چه مشکالتی 
مواجه اســت و چه برنامه ای برا 

حل آن ها پیشنهاد می کنید؟
بي ثباتــي بازار و مشــخص نبودن 

هزینه هــاي تامیــن در برنامه ریزي 
هاي آینده از مشکالت پیش روی  ما 
است. همکاري نزدیک با فوالد سازان 
بزرگ و شــراکت و سرمایه گذاري در 
تولیــد از برنامه هاي آلتون اســتیل 

است.
اســتیل  آلتون  محصوالت   
چه ویژگی های منحصر به فردی 

دارد؟
مشاوره و راهنمایي در انتخاب گرید 
مناسب و ارایه سرتیفیکت براي تمام 
محصوالت و تحویل کاالي شناسنامه 
دار و بــا کیفیــت از ویژگــي هــاي 

محصول ما است.
 در زمینه مشتری مداری چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
دریافت  ازابتــداي  اســتیل  آلتون 
سفارش  مشتري تا مصرف نهایي آن 
همیشه کنار مشتریان است، و تمامي 
مراحل تولید، بســتر مناسب را برای 
بازرسي و بازدید خطوط تولید فراهم 
می کند همجنیــن تعامل الزم جهت 
شــرایط پرداخت را نیــز فراهم کرده 
ایم و سعی می کنیم با جذب هر چه 
بیشتر ســهم بازار فعالیت هاي خود 
را افزایش دهیم تا نســبت ایجاد بازار 

اشتغال فعال باشیم.

قاسم فرج زاده قاسم فرج زاده مدیر عامل شرکت آلتون استیل مطرح کرد:

موفق به خودکفایي و بومي سازي سه آلیاژ فوالدي شده ایم

شرکت توسعه تجارت طالی سیاه به عنوان یکی 
از شرکت های پیشــرو در امر تولید و صادرات قیر 
از انواع ِگِریدهای مختلف فعال است،  تولیدات این 
شرکت عمدتا با هدف صادرات  از مرز زمینی و از راه 
دریایی به صورت فله و بشکه و کانتینری بالغ بر 60 
تا 70 هزار تن صادرات با بشکه و کانتینر و چه به 
صورت فله و کشتی و با هدف ارزآوری برای کشور 
به کشورهای هند، امارات متحده عربی، بنگالدش، 
چین، تایوان، ویتنام صادر می شود.  مجید حسین 
زاده معاون بازرگانی شرکت تولیدی توسعه تجارت 
طالی سیاه در گفت وگو با خبرنگار ما نکاتی را در 

رابطه با فعالیت این شرکت مطرح کرده است:
 لطفا خودتان را  معرفی کنید و بفرمایید 

که شرکت در چه زمینه هایی فعالیت دارد؟
مجید حســین زاده معاون بازرگانی شــرکت 
تولیدی توسعه تجارت طالی سیاه هستم. شرکت 
توسعه تجارت طالی سیاه به عنوان یکی از شرکت 
های پیشــرو در امر تولید و صادرات قیر از انواع 
ِگِریدهای مختلف فعال اســت، محل کارخانه که 
در اصفهان واقع شده است با دو تا یونیت تولیدی 
با بیش از چند صد نفر کارگر به طور مســتقیم و 
غیر مستقیم فعالیت دارد و تولیدات ما صرفاً جهت 
صادرات است و ما فرآورده ها را از مرز زمینی و از 
راه دریایی به صورت فله و بشکه و کانتینری صادر 

می کنیم و اظهار کننده کاال شرکت توسعه تجارت 
طالی سیاه است و این نشان می دهد که از الف تا 

ی کار روشن و شفاف انجام می پذیرد.
 محصوالت شرکت شما چه ویژگی های 
منحصر به فردی نسبت به محصوالت شرکت 

های رقیب بازار دارد؟
ما ســعی کرده ایم در مجموعه توسعه تجارت 
طالی ســیاه از کاالی با کیفیت و از مواد اولیه با 
کیفیت استفاده کنیم شاید یکی از برتری هایی که 
کاالی تولیدی ما دارد این اســت که ما تا آنجایی 
که امکان پذیر باشد از افزودنی های غیرمجاز در 
کاالها استفاده نمی کنیم شاید بعضی از کارخانه ها 
باشند،که از افزودنی های غیرمجاز استفاده کنند، و 
کیفیت کاال را پایین می آورند قطعا در قیمت تمام 
شده به نفع صاحبان کاال خواهد بود ولی در واقع 
کیفیت کاال در موقع اســتفاده در ساخت و ساز و 

طرح های عمرانی پایین خواهد آمد.
 شرکت توسعه تجارت طالی سیاه در 
عرصه تولید و صادرات چه دســتاوردهایی 
داشته اســت؟ و به کدام کشور ها صادرات 

دارید؟
در عرصــه صادرات بالــغ بر 60 تــا 70 هزار تن 
صادرات داریم یک صادرات کامالً سالم چه با بشکه 
و کانتینر و چه به صورت فله و کشــتی و این رقم 
حمایت از تولید و صادرات و ارزآوری کشور است. در 
حال حاضر به کشورهای هند، امارات متحده عربی، 

بنگالدش، چین، تایوان، ویتنام صادرات داریم. 
امسال  نمایشگاه  برای  برنامه شــما   

چیست؟
ما عضو اتحادیه صادر کننده های فرآورده های 
نفتی هســتیم و چه مشــتریان خارجــی و چه 
مشــتریان ایرانی و نماینده های کشتیرانی همه 
شرکت ما را می شناســند و با آنها کار می کنیم. 
ولی با حضور در نمایشــگاه، امــکان گفت وگو و 
دیدار با متخصصان و مدیران شرکت های مختلف، 

همکاران و مشتریان فراهم می شود. 
شاید به خاطر کمبود وقت خیلی فرصت های 
مناسبی پیش نیاد ولی در نمایشگاه امکان دیدار 

و گفت وگو بهتر فراهم می شــود.  در نمایشــگاه 
بســیاری از متخصصان و مدیران و مشتریان در 
حــال بازدید هســتند و دائم دیــدار و گفت وگو 
داریم.و  جوابگوی دوستان هستیم. به هر حال افراد 
شــاید تازه می خواهند به این عرصه صنعت وارد 
بشوند و این نمایشگاه فرصتی برای حضور آنها و 
پرسش و پاسخ و گفت وگو است.  برخی راهنمایی 
میخواهند، و بعضی مشتریان تازه واردی هستند که 
می آیند و این جا با ما صحبت میکنند اطالعات رد 
و بدل می شود و زمینه همکاری و صادرات بیشتر 

برای شرکت ما نیز فراهم خواهد شد. 
 اهداف شرکت شما چیست؟

شعار شرکت ما همیشه بر این بوده که حق با 
مشتری است و ما به عنوان یک شرکت تولیدی 
مسئولیت زمان بندی و مسئولیت تحویل کاالی با 

کیفیت به خریدار را برعهده داریم. 
 در زمینه مشتری مداری چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
یکی از گام های اصلی در بحث مشتری مداری 
این اســت که زمان بندی برای مشتری مشخص 
می شود و  مشتری روی این برنامه ریزی و زمان 
تحویل کاال حســاب باز می کند و ما باید به آن 
برنامه پایبند باشیم.اما برخی افراد با مشتری یک 
معامله و تجارتــی را راه می اندازند و بعد به دلیل 
انعطاف ها و اختالف قیمــت هایی که پیش می 
آید بار مشتری را تحویل نمی دهند اما ما اینگونه 
نیستیم  گاهی  وقت ها اوضاع تغییر کرده و فضای 
کسب وکار عوض شده اســت اما ما چون خود را 
متعهد می دیدیم بار مشتری را طبق آن زمانی که 
قرار بوده تحویل داده ایم و به همین خاطر هر دو 

طرف راضی بوده ایم. 
 جنــاب مهندس اگــر مطلبی مورد 

نظرتون هست در خدمتتون هستیم.
سال 99 رو به اتمام اســت،  امیدوارم که سال 
1400 و سال 2021 برای همه مردم دنیا همراه 
با برکت باشد  و  ســایه کرونا هم زودتر از تجارت 
و زندگی مردم خارج شــود و مردم زندگی آرامی 

را تجربه کنند.

مهندس مجید حسین زاده معاون بازرگانی شرکت تولیدی توسعه تجارت طالی سیاه مطرح کرد

شرکت توسعه تجارت طالی سیاه
 صادرکننده قیر با کیفیت به کشورهای منطقه
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شــرکت توســعه پتروایــران بــه عنــوان یــک شــرکت صاحــب صالحیــت، توانایــی اجــرای 
گاز در حــوزه  کاملــی را در همــه فازهــای اکتشــاف، توســعه و تولیــد نفــت و  زنجیــره 
،  نســبت بــه  اکتشــاف و تولیــد داراســت و بــرای تکمیــل زنجیــره کامــل کســب و کار
ایجــاد واحدهــای کســب و کار تخصصی و مســتقل به منظــور تأمین خدمات حفــاری، 
خدمــات مهندســی و ســاخت، خدمــات بازرگانــی و پشــتیبانی اقــدام کــرده اســت...

PEDCO
Areas of Activity
Petroiran is capable of developing oil & gas fields worldwide.

صنایع  شــرکت 
شــیمی  و پتر
در  هگمتانــه 
تولیــد  زمینــه 
انــواع محصوالت شــیمیایی 
و پتروشــیمی فعالیــت دارد، 
محصوالت این شــرکت دارای 
گرید پزشکی است و برای اولین 
بار در کشور و خاورمیانه تولید 
خواهد شد به مناسبت برگزاری 
بیست و پنجمین نمایشگاه بین 
المللی صنعت نفت، گاز پاالیش 
و پتروشــیمی با ناصر شمخانی 
عضــو هیئت مدیــره و مدیر 
عامل شرکت صنایع پتروشیمی 
هگمتانه گفــت و گویی درباره 
این شرکت داشته  فعالیت های 

ایم که در ادامه می خوانید:

  خودتان را معرفی کرده و 
سوابق اجرایی خود را در صنعت 

انرژی کشور شرح دهید؟
 ناصــر شــمخانی عضــو هیئت 
مدیره و مدیر عامل شرکت صنایع 
پتروشیمی هگمتانه هستم و بالغ بر 
16 سال سوابق اجرائی و مدیریتی 

در پتروشیمی را دارم.
 پتروشیمی هگمتانه  در چه 

سالی فعالیت خود را آغاز کرد؟
پتروشــیمی   شــرکت صنایــع 
هگمتانــه بــا هــدف تولیــد انواع 
محصوالت شــیمیایی و پتروشیمی 
تاســیس شد.  اســتان همدان  در 
این شــرکت در زمینی به مساحت 
15 هکتار با ســرمایه گــذاری بالغ 
بر 3۸ میلیون یــورو با هدف تولید 
 PVC ســالیانه 45 هزار تن پودر
 k57 ( با گرید پزشکی اســتاندارد
الی k71( و انواع گرانول پزشــکی، 
با اشتغال زایی 250 نفر به صورت 
مســتقیم و 2000 نفــر به صورت 

غیر مســتقیم، در تاریخ 4 دی ماه 
ســال 1399 توسط ریاست محترم 

جمهور رسما افتتاح شد.
 شرکت شما چه محصوالتی 

در بازار ارائه می کند؟
 محصــوالت تولیدی ما شــامل 
 PVC  ،PVC S65 پــودر 
 Medical PVC S70  ،S70
و انــواع گرانــول پزشــکی همین 
محصوالت  می شــود. همچنین  ما 
دارای گرید پزشــکی است و برای 
اولین بــار در کشــور و خاورمیانه 
تولید خواهد شــد. پالستیک های 
گریــد پزشــکی از PVC در برابر 
درجه حــرارت، خوردگــی و اثرات 
مواد شیمیایی مقاوم هستند. برآورد 
می شــود که PVC گرید پزشکی 
ماده اولیه نزدیک به یک ســوم از 
تطبیق  دوام،  است.  این محصوالت 
پذیری، ایمنی در کاربرد، اســتفاده 
انواع مواد پلیمری گرید پزشکی به 
ویژه PVC را در صنایع تجهیزات 
پزشکی به شــدت رواج داده است. 
برای ســاخت بســیاری از ظروف، 
مــواد و وســایل یک بــار مصرف 
پزشکی، انواع لوله ها و کیسه های 
پالستیکی،  ظروف سرم، تجهیزات 
جراحی و بســیاری از مــوارد دیگر 

مورد اســتفاده در سیستم بهداشت 
و درمــان از پالســتیک های گرید 
پزشکی اســتفاده می شود. در حال 
حاظر به دلیل عدم ساخت در داخل 
کشور، سازندگان تجهیزات پزشکی 
 )PVC Medical( اولیــه  مواد 
مورد نیاز خــود را از طریق واردات، 
تامین می کننــد که با بهره برداری 
از این مجموعه نــه تنها نیاز داخل 
مرتفع می شــود بلکه بــه یکی از 
 PVC تامیــن کننــدگان اصلــی
گرید پزشــکی در ســطح منطقه و 

خاورمیانه تبدیل می شویم.
 چــه برنامــه ای بــرای 

نمایشگاه امسال دارید؟
با توجــه به راه انــدازی واحد در 
تاریخ 4 دی ماه 99 توسط ریاست 
محترم جمهور، برنامه این شــرکت 
معرفی توانمندی هــا و محصوالت 

تولیدی می باشد. 
 سخن آخر؟

 با مــوارد ذکــر شــده و لحاظ 
کردن ایــن موضوع کــه دولت ها 
به صــورت روز افزون بهداشــت و 
ســالمت افراد جامعه را در اولویت 
استراتژیک  اهمیت  دهند،  می  قرار 
 کاالی PVC گرید پزشکی نمایان 

می شود.

ناصر شمخانی مدیر عامل شرکت "صنایع پتروشیمی هگمتانه" مطرح کرد:

پتروشیمی هگمتانه پیشتاز تولیدگرانول های پزشکی در خاورمیانه

تولید کنتور های التراســونیک و تعمیر مته 
های حفاری و همچنیــن معرفی جدید ترین 
محصوالت حفاری و پاالیشــگاهی، مهمترین 
فعالیت های شرکت مهندسي و مشاور تجارت 
آرمینا کیش را تشکیل می دهد. شرکت آرمینا 
 MICON کیش، نماینده انحصاری  شرکت
Drilling GmbH آلمان، نماینده انحصاری 
شرکت TIX-TSK ژاپن سازنده انواع مته های 
حفــاری Rock Bit Tri Cone  و نماینده 
 ITAG International انحصاری شــرکت
 Well آلمان- قطر: ســازنده شیرآالت صنعتی
Head & X-Mass Tree است و در این 
زمینه خدمات و محصــوالت مختلفی را برای 

طرح های نفت وگاز ارائه کرده است.
بهجت فاطمی رئیس هیات مدیره شــرکت 
مهندســي و مشــاور تجارت آرمینا کیش در 
گفت وگو با اقتصاد و نمایشــگاه، ضمن معرفی 
مهمترین دستاوردهای سال های اخیر، برنامه 
های این شرکت را در نمایشــگاه امسال اعالم 

کرده است.
  لطفا ضمن معرفی خودتان، بفرمایید 
و مشــاور تجارت  که شرکت مهندسي 
آرمینا کیش در چه زمینه ای فعالیت دارد و 

مهمترین دستاوردهای آن چه بوده است؟

اینجانب بهجــت فاطمی فــارغ التحصیل 
دانشگاه پلی تکنیک تامس انگلستان که سابقه 
ریاســت هیئت مدیره شــرکت مهندسی بین 
الملل و مشاور تجارت آرمین به عنوان پیشتاز 
در صنعت تامین تجهیزات حفاری و پاالیشگاهی 
را بر عهده داشته ام. به منظور تأمین و تعمیر و 
تست و ساخت تجهیزات حفاری از جمله مته 
های حفاری و موتور های حفاری درون چاهی 
و همچنین تولید کنتور های آلتراســونیک به 
صورت بومی در کشــور برای اولین بار اقدام به 
تاسیس شرکت مهندسی و مشاور تجارت آرمینا 
کیش در ســال 13۸۸ نموده و موفق به تولید 
کنتور های التراسونیک و تعمیر مته های حفاری 
شدیم. مهمترین ویژگی اصلی محصوالت این 
شرکت ســابقه طوالنی اســتفاده در صنعت و 
رضایت کامــل کارفرمایــان از خدمات پس از 

فروش این شرکت میباشد. 
  برای شرکت در نمایشگاه امسال چه 

برنامه ای دارید؟
 در نمایشگاه امسال مانند سال های گذشته 
با وجود تمام مشکالت به وجود امده در عرصه 
بین المللی و تحریم و شــیوع بیماری کرونا با 
توان بیشتری حاضر شــده ایم تا بتوانیم جهت 
گســترش فعالیت های خــود در زمینه تولید 
کنتورهای آلتراسونیک و بی نیاز کردن کشور 
از خرید مستقیم خارجی حضور داشته باشیم 
و طیف گســترده ای از جدید ترین محصوالت 
حفاری که در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد را 

ارائه دهیم.
  لطفــا همکاری های بیــن المللی و 
خدمات و محصوالت شــرکت را معرفی 

کنید؟
 شــرکت آرمینا کیش، نماینــده انحصاری  
شرکت MICON Drilling GmbH آلمان 

است.
 شــرکت ما، تولید کننده مته های حفاری 
 Bits PDC . PDC Core Head الماسه
و انــواع مته های حفــاری الماســه )نوع بدنه 

اســتیل و ماتریکس( و موتورهای درون چاهی 
)PDM.MWD( بــه همراه خدمات مربوطه 

می باشد.
خالصه اقدامات صــورت گرفته در خصوص 
شــرکت MICON Drilling   شامل موارد 

زیر است:
شــرکت    PDC Core Head
MICON Drilling آلمان به تقاضای شرکت 
کاالی نفت تهران تحویل شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران شد و در منطقه گازی خانگیران 
و چاه شماره 52 دکل 45 فتح ۸9 طی 4 مرحله 
مغزه گیری با موفقیت مورد تست میدانی قرار 

گرفت.  
 MICON همچنین نام و سابقه شــرکت
  Vendor List در  آلمــان    Drilling
Approved)لیســت منابع معتبر( شرکت 
کاالی نفت تهران و همچنین مدیریت اکتشاف 

به ثبت رسیده است.
از ســوی دیگر، شــرکت حفاری نفت خزر 
از طریق شــرکت کاالی نفت تهران و در قالب 
  PDC مناقصه ای محدود، سفارش 9 عدد مته

و ملحقات را به این شرکت ابالغ نموده است. 
همچنین این شرکت آمادگی خود را جهت 
ارائه یک مته الماسه )PDC( ساخت شرکت  
MICON Drilling  آلمــان جهــت انجام 
 No تســت میدانی در اندازه مورد نیــاز با ترم

Cure- No Pay  اعالم کرده است. 
در راستای سیاست شرکت کاالی نفت تهران 
در بومی ســازی محصوالت حفاری موافقتنامه 
ساخت و انتقال تکنولوژی مته هایPDC   بین 
   MICON Drillingاین شرکت و شــرکت
آلمــان نیز منعقــد و به شــرکت کاالی نفت 
تهران ارائه شده اســت. مدیریت ساخت داخل 
شرکت کاالی نفت تهران در حال بررسی طرح 
 MOU پیشنهادی مدارک این شرکت به همراه
   MICON Drillingارائه شده بین دو شرکت
آلمان و شرکت مهندسی و مشاور تجارت آرمینا 

کیش به منظور ابالغ سفارش تولید می باشد. 

بهجت فاطمی رئیس هیات مدیره شرکت مهندسي و مشاور تجارت آرمینا کیش خبر داد

آرمینا کیش جدید ترین محصوالت حفاری و پاالیشگاهی را 
در نمایشگاه امسال معرفی کرده است
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یوسفیان، نایب  رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران:

طرح  طراوت بانک صادرات ایران، جایگزین مناسب اعتبارات ارزی است

بانک صــادرات ایــران از ابندای 
ســال جاری بیــش از20 میلیارد 
تومــان اعتبــارات اســنادی ریالی 
در قالــب طــرح طراوت بــه تولید 

کننــدگان تســهیالت داده اســت 
برای  مناســبی  جایگزین  عمال  که 
اعتبارات ارزی بوده است و به خاطر 
نرخ پایین کارمــزد و اثرگذاری آن 

به جای خرید نســیه و اعتباری، با 
استقبال بســیار خوبی مواجه شده 

است. 
بانک صادرات ایــران با ارائه طرح 
های طراوت تولید و توســعه، با این 
روش، در شــرایطی که بــه خاطر 
تحریم هــا، پرداخت اعتبارات ارزی 
و خریــد یوزانــس، ری فاینانس و 
فاینانــس فراهم نیســت جایگزین 
ارزی  اعتبــارات  بــرای  مناســبی 
یوزانس، ری فاینانس و فاینانس ارائه  
کرده تا امــکان خرید نســیه مواد 
اولیه یک ساله برای تولیدکنندگان 
شــود.  فراهــم  و صادرکننــدگان 
همچنین امکان خرید ماشین آالت 
با اقســاط 1۸ ماهه و 36 ماهه در 
طراوت توسعه فراهم شده است. این 
تســهیالت مانند اعتبارات اسنادی 
ارزی حداکثر 3 تــا 4 درصد برای 
خواهد  کارمــزد  هزینــه  متقاضی 
داشت ضمن اینکه ریسک نوسانات 

تســهیالت ارزی نیــز در این روش 
حذف می شود.

نائــب رئیس هیئت مدیــره بانک 
صادرات ایران  در این زمینه با اشاره 
به مزیت های  طرح های اعتبارات 
اســنادی ریالی در قالب طرح های 
»طراوت تولید« و »طراوت توسعه« 
گفت: در شــرایطی کــه اعتبارات 
ارزی  در حال حاضر میسر نیست، 
و  تولیــد«  »طــراوت  طرح هــای 
»طراوت توســعه«  عمال شــرایط 
ویژه ای را  برای تســهیل مراودات 
بازرگانــی و کاهــش هزینه هــای 

مربوطه فراهم کرده است.
کــه  نشســتی  در  یوســفیان   
مدیــران شــرکت های  با حضــور 
خصوصــی و فعاالن حــوزه نفت و 
گاز و پتروشــیمی، کارشناســان و 
صاحب نظــران برگزار شــد، افزود: 
ارقام نشــان می دهد که از ظرفیت 
کامل فعالیت و همکاری مشــترک 

ایران با چین اســتفاده نشــده، اما 
شــرایط و قابلیت ها برای توســعه 
همــکاری و حضــور در بازارهــای 

صادراتی همچنان وجود دارد.
اینکه  بــر  تاکید  بــا  یوســفیان 
تحریم یکــی از موانع اصلی افزایش 
مراودات تجاری ایران با چین بوده، 
تاکید کرد: نظام بانکی در گذشــته 
از طریــق یوزانــس، ری فاینانس و 
واحدهای  مالــی  تامین  فاینانــس 
مختلف اقتصادی خصوصاً واحدهای 
تولیدی و پروژه های بزرگ را انجام 
داده و بانــک صــادرات ایــران نیز 
چندین پــروژه را در قالب این مدل 
عملیاتی کرده که بزرگترین مجتمع 
تولید آلومینیوم کشور از جمله این 

طرح ها به شمار می آید.
وی ادامــه داد: تــورم و تحریــم 
توأمان موجب شــده اند  به صورت 
مختلف  مجموعه هــای  هزینــه  تا 
اقتصــادی و تولیــدی به شــدت 

افزایش پیدا کند، همچنین تشدید 
ایــن وضعیت موجب حذف نســیه 
فروشــی و فروش اعتبــاری از بازار 
شــد و عمده مبادالت بــه صورت 
نقدی انجام می شود که این شرایط 
تولیــد، کاهش  کاهــش  موجــب 
صــادرات و افت عملیــات تجاری 
شده اســت. بانک صادرات ایران در 
این زمینه اعتبارت اســنادی ریالی 
داخلی را جایگزیــن اعتبارات ارزی 
یوزانــس، ری فاینانــس و فاینانس 
کرده تا امــکان خرید نســیه مواد 
اولیه یک ساله برای تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان فراهــم شــود و 
فروشــنده مواد اولیه پس از تحویل 
این  فــوری  تنزیــل  امــکان  کاال، 
اعتبارات اسنادی را در شعب بانک 
صادرات ایران دارد. استفاده از این 
اعتبارات  همانند  اسنادی  اعتبارات 
اسنادی ارزی حداکثر 3 تا 4 درصد 
برای متقاضی هزینه کارمزد خواهد 

داشت.
وی افزود: بانک صادرات ایران در 
سال جاری عالوه بر طراوت سرمایه 
در گردش، طرح »طراوت توســعه« 
را به منظور خرید ماشــین آالت در 
داخل کشور و توسعه خطوط تولید 
با اعتبارات اسنادی ریالی 1۸ ماهه 
ارائه کرده که در سررســید قابلیت 

تقسیط 36 ماهه را نیز دارد.
نائــب رئیس هیئت مدیــره بانک 
صادرات ایران با اشاره به اینکه این 
بانک با طرح »طراوت توســعه« دو 
مالی  تامین  را  پتروشیمی  مجموعه 
کرده، افزود: در این شــرایط بانک 
صادرات ایران، عــالوه بر کمک به 
تولیــد در مجموعه های  اســتمرار 
تولیدی، توانسته هزینه های تولید را 
تعدیل کند و امیدواریم که بتوانیم 
با اســتفاده از این ظرفیت و کمک 
دوره  این  اقتصــادی،  واحدهای  به 

سخت را پشت سر بگذاریم.

بیش از2۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات  بانک صادرات ایران  برای حمایت از تولید کنندگان کشور 
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