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با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

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

حسن  دکتر  آقای  پیام 
زمانی مشاور محترم وزیر، 
رئیــس هیــأت مدیره و 
مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی 

جمهوری اسالمی ایران 
صنعت پتروشیمیتکمیل 
کننــده زنجیــره ارزش 
صنایع  نفت و گاز و پاالیش 

است
صنعت پتروشــیمی به 
مهمترین  از  یکی  عنوان 
بخشهای توسعه دهنده در 
ادامه زنجیره صنایع نفت و 

گاز قرار دارد و تکمیل کننده زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و پاالیش 
است. 

ارزانی و فراوانی مواد اولیه، ایجاد فرصتهای شغلی، انتقال فناوریهای 
پیشرفته و مهمتر از همه ارزش افزوده چشمگیر باعث شده است که د 
ئر برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به این صنعت توجه بیشتری 
صورت گیرد. این صنعت یکی از عمده ترین گزینه های صادراتی کشور 
قلمداد گردیده و به عنوان مسیری مطمئن جهت سرمایه گذاری، افزایش 
نقدینگی ، خلق ثروت و فراهم آوردن زمینه های انتقال دانش و فناوری 
های نوین تلقی می گردد. نقش نمایشگاهها به منظور انتقال تکنولوژی، 
بازاریابی و برندسازی در این حوزه بسیار حائز اهمیت می باشد. در همین 
راستا چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست نیز بعنوان فضایی 
برای تعامل چند وجهی میان تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، شرکتهای 
دانش بنیان، متخصصان و مشتریان داخلی و خارجی برگزار می گردد. 
این نمایشگاه به عنوان یکی از بازوهای پرتوان صنایع پتروشیمی به شمار 
می رود و می تواند با عنایت به نقش کلیدی خود در توسعه صنعت کشور، 
توجه مدیران، تشــکل ها و صنعتگران را به سرمایه گذاری، شناخت و 
انتقال فناوری های نوین سوق داده و شرایطی را فراهم آورد تا از تمامی 
امکانات جهت برقراری ارتباط میان شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان، 
همکاری های تخصصــی و حضور هیأت های تجاری خارجی ، رشــد 
کمی و کیفی صنایع پالستیک و االستیک را برای کشور و مردم عزیز 
ایران به ارمغان آورد. در خاتمه اینجانب به نمایندگی شــرکت سهامی 
نمایشگاههای بین المللی جمهوری اســالمی ایران ، از تالش هایی که 
جهت برپایی این نمایشگاه و بهبود کیفیت آن صورت گرفته، صمیمانه 
قدردانی می نمایم و امیدوارم تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با 
همکاری یکدیگر از طریق واحدهای تحقیق و توســعه و بهره گیری از 

تجربیات متخصصان به شکوفایی اقتصادی در این صنعت نایل گردند.

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

حضور پرنشاط شرکت ها در نمایشگاه، نشانه عزم
 فعاالن صنعتی  و  معدنی برای رشد اقتصاد کشور است

با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست آغاز به کار کرد 

وزیرنفت از رشد 80 درصدی تولید پتروشیمی در 7 سال اخیر خبر داد 

امضای تفاهم نامه همکاری
 بین شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و سازمان سرمایه گذاری ایران

رئیس هیئت مدیره  اتحادیه  سراسری تعاونی های تآمین نیاز صنایع 
پایین دستی پتروشیمی

5500 واحد تولیدی در بخش صنایع 
پایین دستی پتروشیمی فعالیت دارند

چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالســت با حضور بیژن 
زنگنه وزیر نفت، دکتر حســن زمانی مشاور وزیر صمت و مدیرعامل 
شــرکت ســهامی نمایشــگاه ها، مدیرعامل شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی، اعضا و روسای کمســیونهای صنایع و معادن و انرژی 
مجلس، برخی از ســفرای خارجی مقیم در تهران و جمعی دیگر از 
مقامات کشور و لشــگری، و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

آغاز بکار کرد.
شعاری که در این دوره برای نمایشگاه ایران پالست برگزیده شده 
است،»کســب و کار جهانی« اســت و چهاردهمین دوره  نمایشگاه 
ایران پالست در چهار روز از 19 تا 22 بهمن ماه از ساعت 9 صبح تا 
17 بعد از ظهر، در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.

این نمایشگاه که با رعایت پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری 
از تشــدید شــیوع کرونا برگزار گردید، طبق معمول سنوات و ادوار 
گذشــته در چهار گروه برگزار می شــود. و گروه مواد اولیه، ماشین 
آالت و تجهیزات، کاالی نیمه ســاخته و تمام شده و خدمات فنی و 

مهندسی، چهار بخش اصلی این نمایشگاه را شامل می شوند.
امســال به علت عدم امکان حضور غرفه گذاران خارجی، ســتاد 
برگزاری این رویداد یک نمایشگاه ســه هفته ای مجازی را تدارک 
دیده است که همزمان با نمایشــگاه فیزیکی برگزار می شود و پس 
از پایان آن نیز، تا پایان مدت مذکور ادامه خواهد داشــت. به گفته 
دبیر ســتاد اجرایی این محل، می تواند بستر مناسبی برای تعامل با 
طرف های خارجی باشد که به علت محدودیت های ناشی از پاندمی 

کووید – 19 نتوانستند در تهران حضور به هم برسانند.
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالســت با حضور 200 
شرکت داخلی و 2۵0 تاجر خارجی  به تفکیک در چهار گروه کاالیی 
مواد اولیه 67 شرکت، گروه ماشــین آالت و تجهیزات 26 شرکت و 
همچنین گروه محصوالت نهایی ) ساخته شده(، نیمه نهایی ) پیش 
ساخته ( 97 شرکت  و خدمات  فنی و مهندسی 10 شرکت  و  14 

شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه حضور دارند.
در این دوره از نمایشگاه ایران پالست 20شرکت از ده کشور هند 
، ترکیه ، بوســنی ، آذربایجان ، عراق ، ســوریه ، اردن، افغانستان ، 
پاکستان  و اقلیم کردستان شــرکت کرده اند و همچنین برای 72 
شــرکت داخلی و خارجی به مدت دو هفته نمایشگاه مجازی برگزار 

خواهد شد.
 سخنان وزیر نفت در مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره 

ایران پالست
بیژن نامدار زنگنه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین دوره نمایشگاه 
بین المللی ایران پالســت اظهار امیدواری کرد که پتروشیمی کشور 
بتواند با تمرکز بر روی تولید پلیمرها، به رشــد و توسعه خود تا افق 

1404 ادامه دهد و به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد.
در مراســم افتتاحیه چهاردهمین دوره نمایشــگاه ایران پالست 
که در ســالن همایش خلیج فارس مرکز بین المللی نمایشگاههای 
بین المللی تهران، واقع در خیابان ســئول در حال برگزاری اســت، 
پس از ارایه آمارهای نسبتا طوالنی توســط مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفــت در جایگاه قرار 
گرفت و امسال را ســال طالیی صنعت پتروشــیمی خواند و افزود: 
امســال طالیی ترین سال صنعت پتروشیمی به شــمار می آید. تنها 
بهره برداری رســمی از 10 طرح پتروشــیمی از ابتدای سال تاکنون 

یکی از نقاط روشن و امیدبخش در دوره سخت تحریم است.
 رشد 80 درصدی تولید پتروشیمی در 7 سال اخیر 

زنگنه ادامه داد: ظرفیت نهایی تولید محصوالت پتروشیمی ایران 
با تکمیل جهش دوم این صنعت به 100 میلیون تن می رسد که این 
رقم در مقایسه با سال 92 معادل ۸0 درصد افزایش نشان می دهد و 

در آمد حاصل از آن 2۵ میلیارد دالر خواهد بود.
وی سپس به تشریح جهش سوم صنعت پتروشیمی ایران پرداخت 
و ادامه داد: در جهش ســوم 37 طرح در مرحله اجرایی اســت که 
بعضی از این طرح ها تا 60 درصد پیشــرفت فیزیکی دارند و تا سال 
1404 به بهره برداری می رســند و با تکمیل ایــن پروژه ها، ظرفیت 
تولید محصوالت پتروشیمی ایران در ســال 1404 به 133 میلیون 
تن و درآمد ساالنه ناشــی از آن به رقمی در حدود 3۵ میلیارد دالر 

می رسد.
وزیر نفت در ادامه ســخنانش در افتتاحیه ایران پالست چهاردهم 
به تشریح مسیر توســعه صنعت پتروشیمی پرداخت و اظهار داشت: 
طرح های پیشــران صنعت پتروشــیمی در چهار زنجیــره طراحی 
شد ه اند و با اجرای این طرح ها، خوراک متنوعی برای توسعه صنایع 
پایین دســت در دســترس قرار می گیرد و بیشــتر در مناطق کمتر 

توسعه یافته متمرکز است.
زنگنه سپس با اشاره به شرکت های دانش بنیان گفت حضور این 
شرکتها در نمایشــگاه ایران پالست چهاردهم قابل توجه است و این 
شرکتها پتانســیل دارند که در مقوله اشتغالزایی دائم در کشور به ما 

بسیار کمک کنند.
 درخواست وزیر نفت از هلدینگ ها

زنگنه بــا تاکید بر این که امروز باید بیش از هر زمانی بر توســعه 
صنایع پایین دســتی تمرکز کنیم، گفت: اگرچه توجه به این بخش 
به طور مستقیم جز وظایف وزارت نفت نیست، اما از آنجا که صنایع 
پایین دستی برای ما یعنی، صنعت پتروشــیمی بازار مطمئن ایجاد 
کرده و زنجیره ارزش را تکمیل می کند، بنابراین اخیرا با جلســاتی 
که با هلدینگ های بزرگ پتروشیمی برگزار کردیم و از انها به طور 
مستقیم خواستیم که همه آنها در زنجیره پایین دستی ورود کنند. 
وی با بیان این که تاکنون هلدینــگ خلیج فارس تعهدات زیادی را 
در این زمینه پذیرفته است، ابراز امیدواری کرد باقی هلدینگ ها نیز 
این تعهد را پذیرفته و به طور مســتقیم وارد فعالیت در بخش پایین 

دستی شوند.
وزیر نفت همچنین گفت: از جمله کارهایی که باید در این بخش 
انجام دهیم این اســت که ســازوکارهایی برای توسعه صنایع پایین 
دستی بیاندیشــیم که یکی از آنها ایجاد صندوق هایی برای رسیدن 

به این هدف است.
زنگنه به صنایع پیشران که توســعه دهنده بخش پایین دستی در 
چهار زنجیره متانول پروپیلن اتیلن و بنزن اســت اشاره کرد و افزود: 
طرح های تولید و انتقال پروپلین به مناطق مرکزی و شــمال شرق 
کشور از طرح های تعیین کننده اســت. به دلیل کمبود آب، بیش از 
یک میلیون و ۵00 تن پروپیلن در عســلویه تولید و با یک خط لوله 
400 کیلومتری به شمال شــیراز منتقل می کنیم، همین طور 400 
هزار تن پروپلین در نکا، بندرامیرآباد تولید و با خط لوله حدود 200 
کیلومتری به منطقه عمومی دامغان برده و از آنجا به مناطق شمال 

شرق کشور منتقل خواهد شد.
وی با بیان این که اجــرای این طرح ها در واقع توجه به توســعه 
مناطق کمتر توسعه یافته در کشور است، به اجرای عملیات احداث 
پتروشیمی اســالم آباد که روز گذشته در کرمانشاه شروع شد اشاره 
کرد و ادامه داد: اجرای این طرح براساس تکمیل زنجیره پروپیلن به 
عنوان پیشران و محرک توسعه صنایع پایین دستی است که حاکی 

از توجه ما به این مساله است.
به گفته وزیر نفت، با تولید محصول پروپلین زمینه توســعه صدها 

صنعت پایین دستی به وسیله بخش خصوصی فراهم می شود.
وی ابراز امیــدواری کرد که بتوانیم توســعه پتروشــیمی ایران 
با تمرکز بر تولید پالســتیک و پلیمر به پیش برده و در این مســیر  
گام های اساســی و مهمی برداریم. وزیر نفت ، رد انتهای ســخنان 
خود، نســبت به آینده پیش روی صنعت پتروشــیمی ایران، اظهار 
امیداری جدی کــرد و گفت:  آینده روشــنی پیــش روی صنعت 

پتروشیمی است.
 اظهارات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیر عامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی در آییــن افتتاحیه 
ایران پالست چهاردهم در ســالن خلیج فارس گفت: رشد تقاضای 
سالیانه محصوالت پتروشیمی 4.۵  درصد نسبت به 1درصد فرآورده 
های نفتی اســت و در دهه های آتی شــیب مصــرف فرآورده های 
پتروشــیمی با شیب چشــمگیری رو به فزونی اســت. معاون وزیر 
نفت در امور پتروشــیمی ادامــه داد: بازارهای جذابــی پیش روی 
صنعت پتروشــیمی ایران قرار دارد و الزم اســت بــه صورت جدی 
 روی توسعه صنعت پتروشــیمی در برنامه توسعه کالن کشور توجه 

و تمرکز شود.
بهزاد محمدی پس از اشاره به جایگاه صنعت پتروشیمی در آینده 
اقتصاد کشــور، تصریح کرد: رشد 2 برابری سهم محصوالت پلیمری 
از سبد جهانی صنعت پتروشــیمی با پروژه های در دست اجرا، خبر 

خوبی برای صنایع تکمیلی کشــور است. وی با اشاره به جهش های 
صنعت پتروشــیمی و علی الخصوص جهش سوم این صنعت افزود: 
در سبد پروژه های جهش سوم، طرح های پلیمری زیادی داریم که از 
سال 1402 به بعد به بهره برداری می رسند و در تارگت جهش سوم 
به 13 میلیــون تن افزایش پیدا می کند. یعنــی افزایش 2.۵ برابری 
خواهد داشــت.طرح پلی پروپیلن خمین را در ســال آینده خواهیم 

داشت.
بهزاد محمــدی در ادامه ســخنان خود در ارتباط بــا طرح های 
پلیمری آماده به اســتارت در کشــور گفت: با برنامــه ریزی انجام 
 MTP. GTP شــده روی طرح های تولید پروپیلن، از روش های
و همینطور PDH تا ســال 1404 طرح های زیــادی در این حوزه 
به بهره برداری می رســد و ظرفیت ما را به MTY 4.۵ افزایش می 
دهد. یکی از گلوگاه های ما در توســعه طرح هــای تولید پروپیلن، 
تامین دانــش فنی بــود که با دانش فنی MTP کســب شــده و 

همینطور اولین PDH در حال اجرا از این تنگنا عبور کردیم.
محمدی از مصرف 334 گرید انواع پلیمر در حال حاضر در کشور 
خبر داد و افزود: در حال حاضــر 9 میلیون تن انواع پلیمر تولید می 
کنیم که در سال 202۵ به 21 میلیون تن می رسد. در سال 1404، 

حدود 4 درصد از سبد حهانی را پوشش می دهیم.
وی ســپس با جزییات بیشــتری به تفکیک محصوالت پلیمری 
تولیدی کشــور پرداخت و گفــت : 4.1 میلیون تــن ظرفیت تولید 
پلی اتیلن داریم که تا ســال 1404 به عدد 13 میلیون تن در سال 
خواهیم رسید.وی ا تحقق این هدف با اجرای طرح های جهش سوم 

خوراک ترکیبی خبر داد.
وی ظرفیــت یک میلیون تنــی پلی پروپیلن کشــور را به عنوان 
خاویار صنعت پتروشیمی و ماده ای که برای صنایع پایین دستی و 
علی الخصوص پالستیک و نساجی جذاب است، رقم پایینی دانست 
و از افزایــش ظرفیت تولید این محصول تــا 4.۵ میلیون تن در افق 
1404 خبــر داد. وی در مورد پلی اتیلن ترفتــاالت افزود: فعال یک 
 PET واحد و آنهم پتروشــیمی تندگویان در ســال 900 هزار تن
بطری و نساحی تولید می کند، که این رقم تا سال 202۵ } 1404 
شمســی{ با چهارصد هزار تن افزایش بــه 1.3 میلیون تن خواهد 
رسید. محمدی همچنین از برنامه توســعه تولید انواع پلی استایرن 
خبر داد و گفت: جهت تولید انواع پلی اســتایرن برای سال 1404 
شمســی یا 202۵ میالدی طوری برنامه ریزی کرده ایم که با رشد 
220 هزار تنی از ۸70 هزار تن امروز به ظرفیت تولید 990 هزارتنی 

در سال 202۵ میالدی برسیم.
محمدی ســپس به مجتمع های پتروشیمی اشــاره ای داشت و 
اظهار داشت: هم اکنون 60 مجتمع پتروشیمی در سطح کشور فعال 
هست، که از این بین 27 پتروشــیمی محصوالت پلیمری تولید می 
کنند. وی در این مورد به افق 1404 اشاره کرد و گفت: این عدد در 
ســال 1404 به 113 مجتمع که ۵0 واحد آن پلیمری است افزایش 

خواهد یافت.
وی سپس در مورد نحوه مصرف پلیمرهای تولید شده در صنعت 
پتروشیمی ایران اظهار داشــت که ۵4 درصد از محصوالت پلیمری 
تولیــدی ایران در بــازار داخل مصــرف می شــود و 46 درصد آن 
صادر می شــود که ارزآوری قابل توجهی برای کشــور داشته است.

وی در بخش دیگری از ســخنانش ضمن تمجید از شرکت پژوهش 
و فناوری پتروشــیمی از بومی ســازی 70 درصد کاتالیســت های 
 مورد نیاز کشــور و صنعت پتروشــیمی تا پایان ســال آتی شمسی

 خبر داد.

بــه منظــور ارتقای ســطح 
همکاری ها و اســتفاده موثر از 
توانمندی ها ، منابع و ظرفیت 
سرمایه  ســازمان  اجرایی  های 
گذاری ایران تفاهم نامــه همکاری دوجانبه فی 

مابین امضا شد
به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل 
شرکت ســهامی نمایشــگاه ها ، با حضور دکتر 
موســوی معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس 
سازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی 
و فنی ایران  در دفتر دکتر زمانی مشــاور وزیر، 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران تفاهم نامه 
همکاری مشــترک در خصوص اکســپو 2020 
دوبی و ســایر ظرفیت هــای دو مجموعه فوق 

منعقد گردید.
تفاهم نامه در دو حوزه زیر به امضای طرفین 

رسید :
1-همکاری مشترک با هدف تدوین و اجرای 
راهبرد اهداف اقتصادی در خصوص مشــارکت 
جهوری اسالمی ایران در اکسپوی 2020 دوبی 
-امارت و بهره مندی از ظرفیت های ســازمان 
مذکور جهت جذب سرمایه گذاران بین المللی 
برای اقتصاد ایران در قالب تهیه بسته تشویقی 
تحت عنوان بســته شــتاب دهنــده ای جذب 

سرمایه گذار خارجی مختص اکسپو دوبی
2-همــکاری و تعامل دو دســتگاه دولتی در 
خصوص مشارکت در رویدادهای مختلف داخلی 
و خارجی از جمله همایش ها، نمایشــگاه ها و 
سمینار ها ، برنامه ریزی در جهت برپایی پاویون 

ســرمایه گذاری خارجــی ایران در نمایشــگاه 
بازارهای کشــورهای خارجی  های تخصصــی 
هدف و همچنین اطــالع رســانی رویدادهای 

تخصصــی و بهره منــدی از امکانــات ظرفیت 
 های طرفیــن برای حضور در توســعه بازارهای

 هدف  

حسین دور رئیس هیئت مدیره ی اتحادیه ی سراسری تعاونی های تآمین نیاز صنایع پایین دستی 
پتروشیمی در حاشیه نمایشگاه ایران پالست گفت: این اتحادیه از 32 تعاونی استانی تشکیل شده 
است و با همکاری ۵هزارو4۸1 واحد تولیدی فعال در حوزه صنایع پایین دست پتروشیمی در حال 
فعالیت است. یعنی نزدیک به ۵۵00 واحد تولیدی در بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی فعالیت 
دارند.  رییس هیئت مدیره ی تعاونی انجمن همگن استان تهران افزود: در این شرکت ها در زمینه ی 
تزریق مواد پلیمری و گرانول کامپاند مواد پلیمری فعالیت می کنــم. وی ادامه داد: حیطه ی اصلی 
فعالیت تعاونی های تامین نیاز، حل مشکالت واحدهای تولیدی است؛ مشکالتی از جنس مشکالت 
مالی، مالیاتی، مشکل تامین مواد اولیه و... مورد توجه است. اگرچه تعاونی ها خدمات مختلفی ارائه 
می دهند اما تأمین مواد اولیه، تجمیع خریدها و فروش اعتباری را می توان از سرفصل های فعالیتی 
آن دانست. وی تصریح کرد: امسال اتحادیه در نمایشگاه برنامه های مختلفی را دنبال می کند؛ انسجام 
و هماهنگی بین تعاونی ها، معرفی فعالیت های تعاونی برای عضوگیری بیشتر، از جمله ی آن برنامه ها 
هســتند. وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم تولیدکننده ها را با فعالیت اعضا و تعاونی ها آشــنا کنیم و 
در مسیر رفع مشکالتشــان گامی برداریم. از طرف دیگر تالش داریم ماهیت اتحادیه را برای صنایع 
باالدست پتروشیمی، مسئولین و تصمیم گیران این حوزه مشخص کنیم تا مسئولین امر بتوانند با 
ظرفیت هایی موجود در اتحادیه، یک ارتباط مستقیم را با تولید کننده ها برقرار کنند. این امر باعث 

می شود مشکالتی حل شوند و فضای بهتری برای کسب وکار تولیدکننده ها به وجود بیاید.
وی اظهار داشت: قطعا دولت و مجلس در طرح ها و لوایحی که ارائه می دهند می توانند حمایت های 
گسترده ای داشــته باشــند؛ اعتقاد داریم کلیه ی قوانینی که در مجلس مطرح و تصویب می شوند، 
همچنین کلیه دستورالعمل ها می بایست در راستای حمایت از تولید و باالخص تولید صادرات محور 

در صنایع مختلف مخصوصا صنایع پایین دستی باشند.
وی گفت: همان طور که حضرت آقا سال های متمادی است بحث اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار 
می دهد ما نیز باید در نظر داشته باشیم که تولید کننده ها همان سربازان اقتصاد مقاومتی هستند که 

نیاز به حمایت دارند.

 کیوان زرین پور
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ایوب بنوی مدیر روابط عمومی شرکت ملی  صنایع پتروشیمی  و مدیرچهاردهمین نمایشگاه  بین المللی ایران پالست: 

ایران پالست چهاردهم با 200 شرکت داخلی و 250 تاجر خارجی برگزار می شود
ایوب بنوی مدیر چهاردهمین دوره نمایشــگاه 
بیــن المللی ایران پالســت گفــت: چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست با حضور 200 
شــرکت داخلی و 2۵0 تاجر خارجی در دو گروه 
انفرادی و هیئت برگزار می شــود. ایوب بنوی در خصوص جانمایی 
گروه های کاالیی ایران پالســت، افزود: در این دوره از نمایشــگاه، 
چهارگروه کاالیی مواد اولیه در ســالن های 3۸، 40 و A40، گروه 
ماشین آالت و تجهیزات در ســالن B3۸ و گروه محصوالت نهایی، 
نیمه نهایی و خدمات در سالن های A41، 44-1 و 2-44 جانمایی 
شــده اند. وی در خصوص وجه تمایز چهاردهمین نمایشگاه ایران 
پالست، گفت: وجه تمایز این دوره نمایشگاه، حضور پر رنگ شرکت 
های دانش بنیان و همچنین برگزاری نمایشــگاه مجازی و آنالین 
اســت که همزمان با آغاز به کار نمایشگاه فیزیکی از 19 بهمن ماه 

آغاز و به مدت دو هفته ادامه دارد.
22 هــزار بازدید کننــده خارجــی از نمایشــگاه آنالین مدیر 
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللــی ایران پالســت در خصوص 
برگزاری نمایشــگاه آنالین،با بیــان اینکه برای بیــش از 22 هزار 
بازدیدکننده هدف خارجی اطالعات نمایشــگاه مجازی و دعوتنامه 
بازدید ارسال شده اســت، اظهار کرد: هر چند در ادوار گذشته هم 
بخش نمایشگاه مجازی در سایت ایران پالست وجود داشته است، 
ولی این پلتفرم در ســال جاری با امکانــات و ظرفیت های کامال 
منطبق بر اســتانداردهای برگزاری نمایشــگاه به صورت آنالین به 
روزرسانی شده است و در اختیار غرفه داران و بازدیدکنندگان قرار 
گرفته است. وی افزود: یکی دیگر از امتیازات متفاوت این نمایشگاه 
آنالین نســبت به نمایشــگاه های مشــابه مجازی، امکان برقراری 
تماس از طریق ارسال پیام، گفتگوی صوتی و تصویری و همچنین 

امکان برقراری جلسات آنالین با حضور چندین نفر است.
برگزاری جلســات و همایش های معرفی محصوالت و خدمات و 
ارائه آخرین تکنولوژی ها و دســت آوردهای شــرکت ها به صورت 
آنالین هم در این بســتر مهیاســت. به گفته وی، یــک نکته مهم 
دیگر درخصوص این نمایشــگاه مجازی، امکان معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری شرکت های حاضر و همچنین معرفی فرصت های 
شــغلی اســت که می تواند برای بازدیدکننــدگان جذابیت ویژه و 
جدیدی در فرایند برگزاری نمایشگاه تلقی شود. ایوب بنوی خاطر 
نشــان کرد: در این دوره با 11 تشــکل با ۸0 هزار عضو در بخش 
صنایع پلیمری و پالستیک مذاکرات و مکاتباتی در جهت بازدید از 
نمایشگاه آنالین انجام شده است. گفتنی است؛ چهاردهمین دوره 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست از 19 تا 22 بهمن ماه و در محل 

دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود.

ایــن اطمینان را به تمامــی مخاطبان 
نمایشــگاه ایران پالست می دهیم که در 
ای  منطقه  رویداد  این  دوره  چهاردهمین 
در صنعت پلیمری، پالســتیک و صنایع 
وابســته بیش از 200 تاجر از 11 کشور به 
دعوت و میزبانی دبیرخانه نمایشــگاه، از 
آخرین ایران پالست قرن بازدید خواهند 

کرد.
تشریفات  رئیس  پور  حســن  کوروش 
ایران پالســت،  المللی  نمایشــگاه بین 
در 5 دوره اخیر برگزاری ایران پالســت 
پیگیری  و  دعوت  مســتقیم  مســئول 
بازرگانان  و  تجــاری  های  هیئت  حضور 
با  است.  مختلف  کشــورهای  از  خارجی 
اقتصادی کشور  به شــرایط خاص  توجه 

ویروس  شدن  جهانی  و  تحریم  دوران  در 
کووید 19، امسال شــاید بیش از گذشته 
اقتصاد کشــور به ارزآوری صادرات مواد 
و محصوالت صنعت پالســتیک خصوصا 
به کشورهای همســایه و منطقه نیازمند 
اســت، چه آنکه این مهم نیز در اولویت 
برنامه های کالن دولت قرار گرفت. در این 
میان یکی از فرصــت های بازاریابی برای 
حصول به این نتیجــه و نفوذ در بازارهای 
هدف صادراتی با هــدف ارزآوری و رونق 
کســب و کار، برگزاری نمایشــگاههای 
تخصصی و اختصاصی است که نمایشگاه 
ایران پالســت نیز یکی از شــاهراه ها و 
گلوگاههای اســتراتژی در جذب تجار و 
و  مخاطب  پر  بخش  در  خارجی  بازرگانان 

جذاب صنعت پلیمر و پالستیک است.
با  نمایشــگاه  مصاحبه ســتاد خبری 
رئیس تشــریفات  پور  کوروش حســن 
ایران پالست در  المللی  بین  نمایشــگاه 

ادامه می خوانید:

 نمایشــگاه ایران پالست از 19 تا 22 
بهمن جاری در محل دائمی نمایشگاههای 
تهران برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه 
ادوار اخیر مسوولیت دعوت  جنابعالی در 
از هیئت های تجاری و بازرگانان خارجی 
را بر عهده داشته اید، بفرمایید در همین 
راســتا و برای دوره اخیر چه برنامه هایی 

پیش بینی شده است؟
مــی توانیم ایــن اطمینــان را بــه تمامی 
مخاطبــان نمایشــگاه ایران پالســت بدهیم 
کــه در چهاردهمین دوره ایــن رویداد منطقه 
ای در صنعــت پلیمری، پالســتیک و صنایع 
وابســته بیش از 200 تاجر از کشورهای اقلیم 
کردســتان، عراق، افغانســتان و آذربایجان به 
دعوت و میزبانی دبیرخانه نمایشگاه، از آخرین 

ایران پالست قرن بازدید خواهند داشت. 
 این افراد که اشــاره کردید در قالب 
چه تعداد هیئت تجاری به ایران خواهند 

آمد؟
تا این لحظه حضور شش هیئت از عراق، دو 
هیئت از افغانســتان و یک هیئت از آذربایجان 
جهت حضور در ایران پالست قطعی شده است 
همچنین از کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، 
کنیا و هندوســتان هم هر کــدام یک هیئت 

راهی ایران هســتند. در بخش بازدیدکنندگان 
خارجی که به صورت انفرادی به کشــور وارد 
خواهند شد، در حال نهایی کردن مراحل اخذ 
ویزا و اقامــت بازدیدکنندگانی از کشــورهای 
عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، ترکیه، اردن و 

آذربایجان به صورت انفرادی هستیم.
برای  ای  ویــژه  آیــا تســهیالت   
چهاردهمین  در  خارجی  بازدیدکنندگان 
شده  دیده  تدارک  پالســت  ایران  دوره 

است؟
طبــق روال دوره های پیشــین، میهمانان 
منتخب از بســته اقامتــی رایــگان دبیرخانه 
نمایشــگاه بهــره مند مــی شــوند. همچنین 
سعی ما براین اســت که برای بازدید هدفمند 

میهمانان، بهترین برنامه ریزی صورت بگیرد.
اقلیــم  از  تجــاری  هیئــت  بزرگتریــن 
 کردســتان بــه ایــران پالســت چهاردهــم

 می آیند
بازرگانان دقیقــا در چه حوزه  این   

هایی فعال هستند؟
اولویت ایــران پالســت بر دعــوت از تجار 
تخصصی حوزه صنعت پالســتیک بوده است. 
ولی همانطور که مســتحضرید تجار کشورهای  
عراق و افغانستان معموال در چند زمینه فعالیت 
دارند. در هر حال صنعت پالستیک ایران برای 
این کشورها و حتی کشــور آذربایجان و اقلیم 
کردستان بسیار جذاب اســت. به عنوان مثال، 
بــرای نخســتین بــار در تاریخ نمایشــگاهی 
ایران پالست، امســال بزرگترین هیئت اقلیم 
کردســتان عراق که به صــورت تخصصی در 
بخــش تجارت محصــوالت پالســتیکی فعال 

هســتند، در قالب هیئت ۵0 نفره از نمایشگاه 
ایران پالست بازدید خواهند کرد و احتماال در 
حاشیه نمایشــگاه نیز باب جدیدی از همکاری 
های دوســویه با شــرکتهای داخلی گشــوده 

خواهدشد.
بازرگانان،  ایــن  از  برای دعوت  آیا   
دبیرخانه نمایشــگاه، نظرات مشــورتی 
مشــارکت کنندگان و تشــکل ها را هم 

دریافت و مورد توجه قرار داده است؟
در دو دوره گذشته، تقریبا برای معرفی تجار 
سرشــناس با تمامی انجمن ها و اتحادیه های 
مرتبط با صنعت پالستیک مکاتبه کردیم که از 
این موضوع استقبال نشد. به نظرم دلیل اصلی 
این امر هم مســاله رقابت میان فروشــندگان 
محصــوالت و خدمات بود. اعضــای انجمن ها 
و تشــکل ها بعضاً تمایل ندارند مشتری های 
خود را به دیگران معــرف کنند که قابل درک 
است. به هر حال معرف اصلی تجار مورد اشاره، 
ســازمان توســعه تجارت و اتاق های مشترک 

بازرگانی بوده اند.
 همه با این واقعیت ناخوشایند یعنی 
مســتقیم  اثرات  و  کووید19  گیری  همه 
فردی،  زندگــی  بر  آن  غیرمســتقیم  و 
تاثیر  ای آشنا هستند.  و حرفه  اجتماعی 
این موضوع روی جــذب بازدیدکنندگان 
خارجی و منطقــه ای در این دوره چگونه 

بود؟
بله، امســال به خاطر بیم ازسفر، محدودیت 
پــرواز ها و قوانیــن قرنطینه پس از ســفر در 
بســیاری ازکشــورها به خصوص کشــورهای 
اروپایی، تنوع کشورها در میان بازدیدکنندگان 

خارجی کمترشده اســت،ولی در کمیت خیلی 
تفاوتــی نداریم. اتفاقــا امیدوارم با شــرایط و 
امکانی که برای صادرات شــرکتهای ایرانی در 
کشورهای منطقه و همســایه وجود دارد، این 
بخش از سالهای گذشــته خروجی بهتری هم 

داشته باشد.
  B2B آیا جلسات برنامه ریزی شده 
میان هیئت ها از یک طرف و مســئولین 
ســازمان ها و شــرکت ها از سوی دیگر 

وجود خواهد داشت؟
بله، پس از قطعی شــدن حضــور هیئت ها 
برای ایــن مبحث هم برنامه ریــزی می کنیم. 
سال گذشــته در این مورد خیلی موفق بودیم. 
امســال هم با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
حتما جلســات پرباری را برنامه ریزی خواهیم 

کرد.
 پیشــنهاد شــما برای بهینه کردن 
ارتباط مشارکت کنندگان ایران پالست و 

بازرگانان چیست؟
غرفه گــزاران قطعــا برنامه هایــی خواهند 
داشــت تا از حضور بازرگانــان خارجی در ایام 
نمایشگاه، به بهترین شکل ممکن بهره برداری 
کنند. تجــار خارجی بــا هدایــت و همراهی 
راهنمایان از کلیه ســالن هــا بازدید خواهند 
داشت. از مشارکت کنندگان محترم تقاضا دارم 
از اخبار و برنامه های نمایشگاه از طریق کانال 
های رسمی دبیرخانه ایران پالست مطلع شده 
و در جلسات B2B مشــارکت کنند. امیدوارم 
با رعایت مسائل بهداشتی، همه باهم به هرچه 
بهتر برگزار شدن این رویداد مهم کشور کمک 

کنیم.

کوروش حسن پور رئیس تشریفات نمایشگاه بین المللی ایران پالست:

هیئت های تجاری 11 کشور جهان با بیش از 200 بازرگان در نمایشگاه بین المللی ایران پالست

معــاون وزیر نفــت در امور پتروشــیمی در 
چهاردهمین  برگــزاری  مناســبت  بــه  پیامی 
نمایشــگاه ایران پالســت تأکید کــرد: تبادل 
نظر، انتقال تجربیــات و هم افزایی متخصصان، 
صنعتگران، تولیدکنندگان و بازرگانان در چنین 
رویدادهایــی، می تواند زمینه مناســبی را برای 

رشد و توسعه این صنعت فراهم کند.
بهــزاد محمــدی بــه مناســب برگــزاری 
چهاردهمیــن نمایشــگاه ایران گفت: بســیار 
خرسندم که فرصتی پیش آمده تا یک بار دیگر 
در یکی از معتبرترین نمایشــگاه های تخصصی 
در حوزه صنعت پلیمر و پالســتیک در ســطح 
منطقه، آخرین توانمندی ها و قابلیت های علمی، 
فنی و بازرگانی صنعت پتروشــیمی کشــور را 

عرضه کنیم.
امیــدوارم ظرفیت هــا و توانمندی های ایران 
در قلمرو تولید و صــادرات محصوالت پلیمری 
و پالســتیک از یک ســو و نیاز ایــن صنایع به 
بهره مندی از فنــاوری و نوآوری های دانش روز 
از ســوی دیگر، به کسب دستاوردهای ارزشمند 
برای شــرکت کنندگان همچون ســیزده دوره 

قبلی در نمایشــگاه بین المللی ایران پالســت 
2021 منجر شود.

تبادل نظــر، انتقــال تجربیــات و هم افزایی 
متخصصان، صنعتگــران، تولیدکنندگان و تجار 
در چنین رویدادهایی، می تواند زمینه مناســبی 

را برای رشد و توسعه این صنعت فراهم کند.
صنعت گــران پرتالش صنعت پتروشــیمی با 
وجود محدودیت های بین المللی سال های اخیر، 
ضمن تأمین نیازهــای داخلی کشــور، حضور 
مؤثری در بازارهــای صادراتی و تأمین ارز مورد 
نیاز داشــته اند کــه امیدواریم با بهبود نســبی 
شــرایط در آینده نزدیک، شاهد رونق روزافزون 

در تحقق اهداف متعالی این صنعت باشیم.
صنعت پتروشــیمی کشــور، با بومی ســازی 
فناوری تولید مواد پلیمری و تســهیل شــرایط 
انتقال و توســعه این فناوری بــا راهبرد تأمین 
نیاز صنایع پایین دســتی و فــروش و صادرات 
محصوالت با ارزش افزوده باال، به  سوی تکمیل 
زنجیــره ارزش و تولید پلیمرهای مهندســی و 
نســل جدید در قالب طرح های پیشران و جذب 
و هدایت ســرمایه گذاران داخلی و خارجی گام 

برمی دارد.
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی بــا توجه 
به پاندمی ویــروس کوویــد 19، ضمن رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در برگزاری نمایشــگاه 
ایران پالست، در کنار این رویداد مهم، نمایشگاه 

مجازی ایران پالست را نیز اجرا می کند.
امیــدوارم در آینده نه چنــدان دور از طریق 
تعامالت بین المللی، زمینه رشد و توسعه مستمر 
صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن در 
چارچوب مبادالت فنی و  تجاری تدوام یابد.در 
خاتمه از تمامی شرکت کنندگان گرانقدر داخلی 
و تجار خارجی که با حضــور صمیمانه خود در 
این شرایط خاص، برگزاری موفق این نمایشگاه 
را میسر کردند تشکر می کنم و برای آنان آرزوی 

موفقیت، سربلندی و تندرستی دارم.«
نمایشگاه ایران پالســت با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و شعار »کسب وکار جهانی« در چهار 
گروه مواد اولیه، ماشــین آالت، کاالی ساخته و 
نیمه ســاخته و خدمات فنی و مهندسی از 19 
تا 22 بهمن ماه از ســاعت 9 تــا 17 در محل 
دائمی نمایشــگاه های تهران دایر اســت. گروه 
 ،A۴۰ مــواد اولیــه در ســالن های 3۸، 40 و
 B۳۸ گروه ماشــین آالت و تجهیزات در سالن
و گروه کاالی ســاخته و نیمه ساخته و خدمات 
در ســالن های  A۴۱ ،44-1 و 2-44 جانمایی 

شده اند.
نمایشــگاه  برگزاری چهاردهمین  با  هم زمان 
ایران پالســت، نخستین نمایشــگاه مجازی در 
تاریخ نمایشگاهی ایران پالست نیز به مدت سه 
هفته دایر است. این زمینه فرصت مناسبی برای 
جبران محدودیت هایی اســت که شرایط ویژه 
همه گیری کرونا در دنیــا و البته در ایران، برای 
حضور در نمایشــگاه ایران پالســت و مذاکرات 
رودرروی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان در 
نمایشگاه چهاردهم ایران پالســت ایجاد کرده 

است.

در چهاردهمیــن نمایشــگاه ایران پالســت 
200 شــرکت داخلــی حضــور دارنــد و 2۵0 
بازرگان خارجی در دو گــروه انفرادی و هیئت 
از کشــورهای عــراق، افغانســتان، آذربایجان، 
کنیا، سوریه، ترکیه، اردن، هند، بوسنی و اقلیم 

کردستان از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.
صنایع  امور  معاون  نیارکی  دکترصادقی 

وزارت صمت 
را  دســتاوردها  آخرین  تولیدکنندگان 
پیش از عرضه به بازار در معرض دید عموم 

در نمایشگاه قرار داده اند
 با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت چهاردهمین 
نمایشــگاه بین المللی ایران پالســت  با شعار 
کســب وکار جهانی در محل دائمی نمایشــگاه 
هــای بین المللــی ج.ا.ایــران آغاز بــکار کرد. 
دکترصادقی نیارکی معــاون امور صنایع وزارت 
صمت، دکتر حســن زمانی مشاور وزیر و رئیس 
هیات مدیــره و مدیرعامل شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللــی  و اعضای هیأت 
مدیره ،مقامات ومســئولین مهمان را در افتتاح 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 

همراهی کردند.
مهدی صادقــی نیارکی  در آییــن افتتاحیه 
بیســتمین نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگی 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی افزود: 
مهمترین موضوع در برگزاری نمایشگاه ها، ارائه 
آخرین دستاوردها اســت، تولیدکنندگان آماده 
اند تا آخرین دســتاوردها و محصوالت خود را 
پیش از عرضه به بازار در معرض دید عموم قرار 
داده و از مشــتریان بازخــورد بگیرند. برگزاری 
نمایشــگاه های تخصصی یک ضرورت اســت 
و باید با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار 
شود و مدیریت شرکت ســهامی نمایشگاه های  
بین المللی  تدابیر خوبی را برای این مهم اتخاذ 

نموده است.
وی بیان داشت: عالوه بر آن، نمایشگاه موجب 

به هم رســانی تامین کنندگان و تولیدکنندگان 
می شود، همچنین مشارکت بین تأمین کنندگان 
و حتــی مشــارکت آنها بــرای تکمیل ســبد 
تولید را مــی توان شــاهد بود. امــروز یکی از 
مســائلی که انجمن صنایع لوازم خانگی دنبال 
می کند موضوع ارتقای ســاخت داخل اســت، 
به این منظــور این انجمن یک کنسرســیوم از 
قطعه سازان ایجاد کرده تا بتوانند ساخت داخل 

محصوالت خود را ارتقا دهند.
وی با اشــاره بــه موضوع تکمیل ســبد کاال 
ادامه داد: امروز چند برند حاضر در نمایشــگاه 
، مجموعــه ای از محصــوالت را ارائــه دادند و 
بســیاری از آنها با یکدیگر مشــارکت کرده و از 
ظرفیت های هم اســتفاده می کنند تــا بتوانند 

کاالهایشان را تکمیل کنند.
این مقام مسئول خاطرنشــان کرد: ما نیز در 
وزارت صمت به دنبال آن هســتیم که چندین 
برند لوازم خانگی داشــته باشــیم تــا بتوانند 
اســتاندارد محصوالت تولیدی خــود را ارتقاء 
دهند، مقیاس تولیدشــان را به ســمت مقیاس 
اقتصــادی پیش ببرند و هــم بتوانند از ظرفیت 

بقیه واحدها استفاده کنند.
وی اضافه کرد: در آینده این واحد ها خواهند 
توانســت عالوه بر تامین نیاز داخل به صادرات 

نیز بپردازند.
صادقی نیارکی بیان  داشــت: هــدف گذاری 
امسال وزارت صنعت تولید 12 میلیون دستگاه 
لوازم خانگی کوچک، متوســط و بزرگ بود که 
تاکنون مطابق با برنامه از پیش تعیین شــده به 

جلو رفته ایم.
وی گفت: ســال گذشــته حــدود 9 میلیون 
دســتگاه انواع لوازم خانگی بزرگ، متوســط و 
کوچک در کشــور تولید شده بود و امسال رشد 
تولید نزدیک بــه چهار میلیون دســتگاهی را 

تجربه خواهیم کرد.
به گفته ایــن مقام مســئول، در حال حاضر 

متوســط عمق ســاخت داخل در انــواع لوازم 
خانگی بیــن 6۵ تا 70 درصد اســت ،به طوری 
که کولر آبی با داخلی ســازی 100 درصدی و 
انواع وسایل گازســوز با داخلی سازی باالی 9۵ 

درصدی تولید می شوند.
وی خاطرنشــان کرد: این موفقیت در حالی 
بود که کشــور و صنایع مختلف به ویژه صنعت 
لوازم خانگی با تحریم هــای ظالمانه مواجه بوده 
اســت، اما تولیدکنندگان داخلی توانســتند از 
تحریم ها فرصت بسازند.چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالست با حضور 200 شرکت 
داخلی و 2۵0 تاجــر خارجی  بــه تفکیک در 
چهار گروه کاالیی مواد اولیه 67 شرکت ، گروه 
ماشین آالت و تجهیزات 26 شرکت و همچنین 
گروه محصوالت نهایی ) ســاخته شده( ، نیمه 
نهایی ) پیش ســاخته ( 97 شرکت  و خدمات  
فنی و مهندســی 10 شــرکت  و  14 شــرکت 

دانش بنیان در این نمایشگاه حضور دارند.
در ایــن دوره از نمایشــگاه ایــران پالســت 
20شــرکت از ده کشــور هند ، ترکیه ، بوسنی 
، آذربایجان ، عراق ، ســوریه ، اردن، افغانستان 
،پاکستان  و اقلیم کردســتان شرکت کرده اند 
و همچنین برای 72 شــرکت داخلی و خارجی 
به مــدت دو هفته نمایشــگاه مجــازی برگزار 
خواهد شد. شایان ذکر اســت یکی از امتیازات 
متفاوت چهاردهمین نمایشــگاه ایران پالســت 
راه اندازی پلتفرم قوی بــرای بازدید مجازی و 
آنالین است در این بســتر فضای مجازی امکان 
برقراری تماس از طریق ارســال پیام ، گفتگوی 
صوتی و تصویری و برقراری جلســات آنالین با 
حضور چند نفر و معرفــی محصوالت و خدمات 
بصورت آنالین برای مشــارکت کنندگان فراهم 

شده است.
صنعت ایران پالســت با وجود شرایط سخت 
اقتصادی و کرونا بدون توقف همچنان به تولید 

و رشد خود ادامه می دهد.

بهزاد محمدی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:

تبادل نظر تولیدکنندگان در نمایشگاه زمینه مناسبی برای رشد و توسعه  پتروشیمی است 
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محمد جباریان مدیرعامل شرکت پتروشیمی آرتا پترو:

70 درصد تولیدات شرکت آرتا پترو کیهان صادر می شود
شرکت پتروشیمیایی 
پارس  جمشید  تخت 
عسلویه در سال 1392 
توسط بخش خصوصی 
تاسیس  استایرن  پلی  تولید  با هدف 
گردید. محل استقرار کارخانه با متراژ 
53 هزارمتر مربع در عســلویه فاز 2 
در سال 1395  باشد.  می  پتروشیمی 
با ظرفیت  تولید محصــول  کارخانه 
اسمی 65000 تن پلی استایرن معمولی 
در سال را شروع نمود. پلی استایرن 
معمولی این شــرکت تحت لیسانس 
رسمی تویو ژاپن تولید می گردد که 
دارای شفافیت بسیارباالیی می باشد 
و از نظر کیفیــت و خواص مکانیکی 
-فیزیکی در آسیا جزو تولیدکنندگان 
درجه یک و بدون رقیب محسوب می 
گردد. محصول این شــرکت به چهار 
و  التین  آمریکای  آســیا،اروپا،  قاره 
بازارهای  آفریقا صادر می گردد و در 
داخلی نیز با حضور این شرکت رقابت 
های نامتعادل بــورس حذف و کاال از 
رقابت های ســنگین بورس به قیمت 
پایه تعدیل پیدا کرده و اکنون به هر 
مقداری در بازار داخل قابل دسترسی 

می باشد.

نمایشگاه  چهاردهمین  حاشیه  در 
مهندس  با  پالست  ایران  المللی  بین 
شرکت  مدیرعامل  اخوان  محمدرضا 
پتروشــیمیایی تخت جمشید پارس 
عسلویه گفت و گویی انجام داده ایم 

که در ادامه می خوانید:
لطفا خودتــان را معرفی کرده، 
سوابق اجرایی و مدیریتی تان را شرح 

دهید؟
لیســانس  اخوان،  محمدرضا  اینجانــب 
مهندسی برق و فوق لیســانس MBA را 
بترتیب از دانشــگاههای صنعتی شریف و 
کالگری کانادا اخذ  نمودم. از ســال 1369 
تــا 1391 در پتروشــیمی اراک از ســمت 
کارشــناس ابزاردقیــق تا مدیریت ســایت 
اشتغال داشــته و از ســال 1392 تاکنون 
بعنوان مدیرعامل مجتمع پتروشیمیایی تخت 
جمشید پارس عسلویه مشغول به کار هستم.

 لطفا تاریخچه تاسیس و فعالیت 
شــرکت را برای مخاطبان نشــریه 
شرح دهید؟ چه کاال و خدماتی ارایه 

میدهد؟
شــرکت پتروشــیمیایی تخت جمشــید 
پــارس عســلویه در ســال 1392 توســط 
تولیــد  هــدف  بــا  خصوصــی   بخــش 
پلی استایرن تاســیس گردید. محل استقرار 

کارخانه با متراژ ۵3 هزارمتر مربع در عسلویه فاز 
2 پتروشیمی می باشد. در سال 139۵ کارخانه 
تولید محصول با ظرفیت اســمی 6۵000 تن 

پلی استایرن معمولی در سال را شروع نمود.
 محصوالت شــرکت شــما چه 
ویژگی های منحصــر بفردی دارد؟ و 
در عرصه تولید و صادرات تاکنون چه 

دستاوردهایی داشته اید؟
پلی استایرن معمولی این شرکت تحت 
لیسانس رسمی تویو ژاپن تولید می گردد 
که دارای شفافیت بسیارباالیی می باشد و 
از نظر کیفیت و خواص مکانیکی -فیزیکی 
در آســیا جزو تولیدکنندگان درجه یک و 
بدون رقیب محســوب می گردد. محصول 
این شرکت به چهار قاره آسیا،اروپا، آمریکای 
التین و آفریقا صادر می گردد و در بازارهای 
داخلی نیز با حضور این شرکت رقابت های 
نامتعادل بورس حذف و کاال از رقابت های 
ســنگین بورس به قیمت پایه تعدیل پیدا 
کرده و اکنون به هر مقداری در بازار داخل 

قابل دسترسی می باشد.
 در نمایشــگاه امسال چه برنامه 
خود  فعالیت  گســترش  برای  هایی 

دارید؟
هدف از حضــور در نمایشــگاه ارتباط 
نزدیــک با مصــرف کننــدگان داخلی و 
همچنین شناســایی بــازار و موقعیتهای 
جدید صادراتی )گسترش بازارهای هدف( 

می باشد.

مهندس محمدرضا اخوان مدیرعامل شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه

محصوالت شرکت تخت جشید به اقصی نقاط دنیا صادر می شود

آرتــا پترو بــه عنوان یک شــاخه 
پتروشیمی فعالیت خود را به عنوان یکی 
از تولیدکننده های پلی استایرن معمولی با 
ظرفیت 30000 تن در سال در خاورمیانه از 
سال 1396 در شهرک صنعتی شکوهیه قم 
آغاز کرد. این شرکت با در اختیار داشتن 
دانش فنی به روز و مهندســان مجرب 
داخلی توتنمندی تولید انواع پلی استایرن 
معمولی بــا گریدهای مختلــف را دارد. 
خوراک اصلی و مواد خام اولیه مورد نیاز 
این شرکت ،استایرن مونومر ،روغن معدنی 
،اتیل بنزن و مواد شیمیایی دیگر است که 
داخل ایران تهیه میشــود. دفتر مرکزی 
این شرکت در تهران و کارخانه ی آن در 

شهرک صنعتی شکوهیه قم قرار دارد.
در حاشیه نمایشگاه بین المللی ایران 
این  زمینه دســتاوردهای  در  و  پالست 
شــرکت، گفت و گویی با محمد جباریان 
پترو  آرتا  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 

داشته ایم که در ادامه می خوانید:

 شــرکت آرتا پترو در چه زمینه ای 
فعالیت می کند؟

شرکت پتروشیمی آرتا پترو به جهت تولید 
پلی اســتایرن معمولی ) gpps ( در شهرک 
صنعتی شــکوهیه تاســیس شــد که تولید 
آزمایشی محصول این شرکت از سال 96 آغاز 
شد و از سال 97 تولید صنعتی رو شروع کردیم. 
شرکت ما فعال تک محصول اســت و در حال 
 ) gpps ( حاضر االن پلی اســتایرن معمولی

رو در mfi های 1.۵ تــا 14 تولید می کنیم و 
در سال آینده تنوع محصوالت شرکت را  بیشتر 

خواهیم کرد.
 پلی استایرن چه کاربردی دارد؟

پلی اســتایرن معمولی GPPS پلیمری 
کامال شفاف و مقاوم است که بسته بندی مواد 
غذایی ،پرکاربردترین زمینه مصرف آن به شمار 
می آید. از جمله رایــج ترین کاربردهای دیگر 
این پلیمر تولید CD ظروف یکبار مصرف و ... 
است.این پلیمر بسیار فرایند پذبر ،ارزان ، بی بو ، 
بدون مزه و مقاوم در برابر اشعه X است. ویژگی 
محصول آرتا پترو یک گرید تولیدی با mfi زیر 
2 است که تولید آن بسیار دشوار است و و به آن 

اصطالحا پلیمر مهندسی گفته می شود.
دسترسی عالی به فرودگاه و راه های ارتباطی، 
کوتاهترین مســافت تا بــازار، مصرف کیفیت 
رقابتی، انعطاف پذیــری در تولید گرید های 
مختلف و کمترین تشریفات اداری از تقاضا تا 
تحویل از مهم ترین مزیت های شرکت آرتا پترو 

کیهان است.
 آرتا پترو کیهان در زمینه مشتری 

مداری چه قدم هایی برداشته است؟
ما به مشتریان مان ثابت کردیم هر زمان و هر 
جا محصول ما داشته باشه با هرینه شرکت آن 
را تعویض میکنیم و یا وجه را همراه با خسارت 
برمی گردانیم از طرفی دیگرروند کار های اداری 
در شــرکت ما با سرعت و ســهلوت انجام می 
شود و و مدیران ما کامال در دسترس هستند. 
همچنین بارگیری محصول و تخلیه مواد اولیه 
ما 24 ساعته و بدون روز تعطیل انجام می گیرد 
که مجموع این شرایط موجب شده تا مشتریان 

از شرکت آرتا پترو رضایت داشته باشند.
 شرکت شما با چه موانعی روبرو است 
و چه راه حل هایی برای رفع این موانع در 

نظر دارید؟
یکی از موانع مهم پیش روی شرکت ما بحث 
تهیه مواد اولیه اســت به صورتی که مواد اولیه 
مورد نیاز شــرکت ما در بورس کاال عرضه می 
شود که این عرضه با تناژ کم و رقابت با شرکت 
های دیگر و بعد از اســترس خرید و تســویه 
نقدی حدود بیش از 1 ماه نوبت بارگیری شده 

و بارگیری هم با مشقات زیادی انجام می شود 
از طرفی دیگر به نسبت خرید ها بارگیری انجام 
نمی شود که این موضوع باعث ایجاد مشکالت 

زیادی برای شرکت ما شده است.
دومین مشــکالت پیش روی ما، اســترداد 
ارزش افزوده بخش صادرات است که فرایندی  
خیلی سخت و زمانبر اســت و االن که با شما 
صحبت می کنم، استرداد ارزش افزوده سال 9۸ 
شرکت ما باالی یک ماه از دارایی به خزانه کل 

رفته و خزانه آن را پرداخت نمی کند.
مشــکل بعدی که ما با آن روبرو هســتیم 
فرمول نرخ گذاری مواد اولیه و محصول است، 
مواد اولیه با نرخ جهانی  قیمت گذاری می شود 
ولی محصول تولیدی شرکت به مراتب ارزانتر 
از قیمت جهانی نرخ گذاری می شود. در واقع 
فرض کنید با رقابت و زمان تحویل طوالنی مواد 
اولیه خریداری می کنیم اما محصول ما به این 

صورت قیمت گذاری می شود.
 در عرصــه تولید و صــادرات چه 

دستاوردهایی داشته اید؟
شرکت آرتا پترو کیهان به عنوان یک شرک 
صادرات محور فعالیت دارد و در بازه زمانی دو 
نیم ســاله که از فعالیت شــرکت ما می گذرد 
حدود 36 هــزار تن که در حــدود ۷۰٪ کل 
تولیدات شرکت اســت صادر می شود و تا به 
امروز تعهد ارزی شرکت ما صفر می باشد. و جز 

صادرکنندگان برتر استان قم هستیم.
 چه هدفی از شــرکت در نمایشگاه 

امسال دنبال می کنید؟
ما با هدف معرفی برند و محصوالت شرکت 
خود در نمایشگاه امسال شــرکت کرده ایم، از 
 end سوی دیگر بازاریابی بیشتر و پیدا کردن
user و حذف واســطه ها از دیگر برنامه های 

شرکت ما در نمایشگاه پیش رو است.
 سخن آخر؟

آرتا پترو کیهان با هــدف افزایش ظرفیت، 
سال دیگه تنوع محصوالت خود را عملی خواهد 
کرد. مجموعه آرتا پترو کیهان برای رســیدن 
به اهداف خود تالش خواهد کــرد، در پایان از 
 همکاران در مجموعه آرتا پترو کیهان تشــکر

 میکنم.
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مهندس جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس:

بیش از 40 درصد تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی کشور 
کننده در اختیار پتروشیمی خلیج فارس است تولیــد  جم  پتروشــیمی  شــرکت 

محصوالت الفینی و پلی الفینی، فعالیت خود را 
از سال 1379 آغاز و در سال 87 رسما به بهره 

برداری رسیده است .
این شرکت در بدو تاســیس بزرگترین واحد 
الفین جهان بــود و در حال حاضر با ظرفیــت یک میلیون و 
320هزار تن اتیلن ، 106 هزار تن پروپیلن ، 100 هزار تن بوتن-
1، 115 هزار تن بوتادین، 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین ، 300 
هزار تن پلی اتیلن سبک و 300 هزار تن پلی پروپیلن در مدار 
تولید اســت. که در مجموع حدود یک میلیون ظرفیت تولید 
پلیمر را دارد. و همچنان یکــی از تولید کنندگان اتیلن در دنیا 

است.
شرکت پتروشیمی جم در سال 98 به رکوردهای قابل توجهی 
در تولید دست یافته و در سال99 که سال جهش تولید نام دارد 

دستاوردهای ارزنده به ثبت رسانده است.
این شرکت افزایش ظرفیت قابل مالحظه ای در تولید اتیلن 
داشته و موفق شده با برنامه ریزی های مدون عالوه بر شکست 
رکورد تولید اتیلن تولید شده در سال 98 بیش از 50 هزار تن 

افزایش تولید نسبت به سال قبل را ثبت کند.
به مناسبت برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران 
پالست و حضور پتروشــیمی جم در این رویداد بزرگ صنعت 
پتروشیمی ، مصاحبه ای کوتاه با دکتر محمدرضا سعیدی ، مدیر 

عامل این شرکت داشته ایم که در ادامه میخوانید:
 لطفا خودتان را معرفی کرده و ســوابق مدیریت و اجرایی 

خود را شرح دهید.
محمد رضا سعیدی ، مدیرعامل پتروشیمی جم هستم.

دانش آموخته رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد ، دارای مدرک 
MBA با گرایش محصول بازار و الیسنشــیت مهندســی تکنولوژی و  

PHD در حوزه مدیریت کسب و کار بین المللی و نوآوری.
سوابقی در مدیریت ارشــد صنایع پتروشیمی و شــیمیایی به ویژه 
صنایــع دارویی دارم و یــک دوره به عنوان نماینده مــردم در مجلس 

شورای اسالمی حضور داشته ام.
 لطفا تاریخچه تاسیس و فعالیت شرکت را برای مخاطبین 
نشریه شــرح دهید و بگویید شرکت مطبوع شــما چه کاال یا 

خدماتی ارائه میدهد ؟
شرکت پتروشیمی جم تولید کننده محصوالت الفینی و پلی الفینی، 
فعالیت خود را از ســال 1379 آغاز و در سال ۸7 رسما به بهره برداری 

رسیده است .
این شرکت در بدو تاســیس بزرگترین واحد واحد الفین جهان بود و 
در حال حاضر با ظرفیت یک میلیــون 320 هزار تن اتیلن ، 106 هزار 
تن پروپیلن ، 100 هزار تن بوتن-1، 11۵ هزار تن بوتادین، 300 هزار 
تن پلی اتیلن سنگین ، 300 هزار تن پلی اتیلن سبک و 300 هزار تن 
پلی پروپیلن در مدار تولید اســت. که در مجموع حــدود یک میلیون 
ظرفیت تولید پلیمر را دارد. و همچنان یکــی از تولید کنندگان اتیلن 

در دنیا است.
  محصوالت شرکت شــما چه ویژگیهای منحصر به فردی 
دارد و در عرصه تولید و صادرات تا کنون چه دســتاوردهایی 

داشته اید ؟
شرکت پتروشیمی جم شرکتی پیشــرو در تولید محصوالت پلمیری 
اســت و به واســطه تولید انبوه این محصوالت در بازارهــای داخلی و 
جهانی و همچنین بخشــهای مختلف صنعتــی و غیر صنعتی حضوری 
فعال دارد.پتروشــیمی جم در حوزه پلی اتیلن سبک و سنگین قابلیت 
تولید ۸0 گرید مختلــف را دارد. و همچنین در کارخانه پلی پروپیلن از 
مجموعه شرکتهای زیر مجموعه خود گریدهای متنوعی از پلی پروپیلن 

را به تولید میرساند.
از این رو پتروشــیمی جم یکی از شــرکتهای معتبر در حوزه پلیمر 
اســت. که به لحاظ کیفیت اعتباری ویژه در سبد کاالی پلیمر داخلی و 
جهانی دارد. و محصوالت مهمی همچــون CRP۱۰۰ ، BL۳ و ... را 

عرضه میکند.
 این شرکت در ســال 9۸ به رکوردهای قابل توجهی در تولید دست 
یافته و در سال99 که ســال جهش تولید نام دارد دستاوردهای ارزنده 

به ثبت رسانده است.
پتروشیمی جم افزایش ظرفیتی قابل مالحظه در تولید اتیلن داشته 
و موفق شــده با برنامه ریزی های مدون عالوه بر شکست رکورد تولید 
اتیلن به دســت آمده در ســال 9۸ بیش از ۵0 هزار تن افزایش تولید 

نسبت به سال قبل را ثبت کند.
  در نمایشــگاه امســال چه برنامه ای برای گســترش 

فعالیتهای خود دارید ؟
سال جاری برای پتروشیمی جم همچون سالهای گذشته مهم و حائز 
اهمیت اســت و در این دوره از ایران پالست نیز حضوری فعال خواهیم 
داشت. چرا که این رویداد نمایشگاهی، محلی برای ارتباط با مشتریان و 

ایجاد شبکه ای برای کسب و کار است. 
ما در این نمایشگاه با مشتریان و تامین کنندگان تعاملی موثر داشته 

و با ایشان به گفتگو خواهیم نشست.
امیدواریم با توجه به اینکه نمایشــگاه در ماههای پایانی سال برگزار 

می شود زمینه ای برای تحرکات سازنده و مثبت برای سال آتی باشد.
اگرچه پتروشــیمی جم عالقمند به حضور در عرصه های بین المللی 
اســت اما همواره تالش بر این داریم تا با انگیزه ای مضاعف همواره به 
سمت توسعه و پیشرفت حرکت کنیم.و این نویدی برای آغاز سالی بهتر 

نسبت به سال 99 برای ما خواهد بود.

دکتر محمدرضا سعیدی مطرح کرد :

پتروشیمی جم یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتیلن در جهان است

هلدینگ خلیــج فارس که بــه عنوان 
یکی از موفق ترین شــرکت های ایرانی در 
تولید، توسعه و سودآوری بن شمار می رود 
امروز نقش مهمی در صنعت پتروشــیمی 
ایفا می کند.نه تنها آنگونه که مدیرعاملش 
می گوید ســهمی بیش از 40 درصد تولید و 
صادرات محصوالت پتروشیمی دارد که این 
شرکت به دنبال اجرای ابرپروژه هایی همچون 
پاالیشــگاه گاز بیدبلند خلیج فارس است 
که رییس جمهور در مراســم بهره برداری از 
آن گفت که بیدبلند فقط یک پروژه نیست 
بلکه یک شهر بزرگ است!نشریه اقتصاد و 
نمایشگاه در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالســت درباره وضعیت و 
فعالیت های این شــرکت با مهندس جعفر 
ربیعی مدیرعامل هلدینــگ خلیج فارس 
گفت و گویی انجام داده اســت که در ادامه 

می خوانید:
 خودتان را معرفی کنید و سوابق علمی 

و اجرایی خود را شرح دهید؟
جعفر ربیعی هســتم و افتخار خدمتگزاری در 
هلدینگ خلیج فارس به عنوان مدیرعامل را دارم، 
دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه 
  MBA  صنعتی شریف و کارشناسی  ارشد مدیریت
از دانشگاه صنعتی شــریف.معاون طرح و برنامه 
کارخانجات ســازمان صنایع دفاع، رئیس بازرسی 
ویژه طرح ها در نهاد ریاســت  جمهوری، مدیرکل 
خدمات در مدیریت دفتر تشخیص مصلحت نظام، 

مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره و همچنین 
تصدی  معاونت طرح و برنامه، معاونت پشتیبانی و 
مدیرمسئولی نشریه همسفر شرکت بهره برداری 

متروی تهران  و همچنین 
عضویت در هیات مدیره شرکت های واگن سازی 
تهــران و  مدیریت و بهره بــرداری عظام از جمله 
فرصت هایی بوده که توفیق خدمت در آن را داشتم.

همچنین در  شرکت گسترش الکترونیک مبین 
ایران در ســمت های معاون کســب و کار، مشاور 
برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و مشاور  رئیس 
هیأت مدیره حضور داشتم و  مدیرعاملی شرکت 
سرمایه گذاری ســاتا و عضویت در هیات مدیره 
موسسه اعتباری  کوثر از دیگر سوابق اجرایی بنده 

است.
   این شــرکت در چه تاریخی تأسیس 

شده و چه کاال و خدماتی ارائه می دهد؟
شــرکت بازرســی فنی بازرگانی پتروشــیمی 
)ســهامی خاص( در تاریــخ 1370 در اداره ثبت 
شــرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت  رسیده 
است. 24 مهر 1372 نام شرکت به بازرسان فنی 
ایران )سهامی خاص( و در تاریخ 24 آذر 13۸9 نام 
شرکت به  پتروشیمی خلیج فارس )سهامی خاص( 

تغییر کرد. 
شــرکت در تاریخ 30 خرداد 13۸9 به موجب 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت 
سهامی عام تبدیل و در تاریخ 27  قروردین 1392 

در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. 
در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و 
چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به 
موجب تصویب نامه هیات  واگذاری در تاریخ ششم 
آذر 13۸7، این شــرکت در فهرســت شرکتهای 

مشمول واگذاری قرار گرفت. 
در ادامه روند واگذاری این شــرکت در ســال 
13۸9، ســهام شــرکت صنایع پتروشــیمی در 
شرکت های پتروشــیمی مبین، ره آوران،  نوری، 
بندر امام، بوعلــی، فجر، عملیــات غیر صنعتی، 
بازرگانی پتروشــیمی، مدیریت توســعه صنایع 
پتروشیمی، بین الملل،  خوزستان، پارس، عملیات 
غیرصنعتی پازارگاد، اروند و تندگویان به شرکت 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این شرکت تبدیل 
به  هلدینگ شــود، برخی از این شرکت ها اکنون 
ادغام یا تغییر نام یافته اند و شرکت های جدیدی 
نیز به این هلدینگ از طریق کســب  ســهام و یا 
سرمایه گذاری در طرح های جدید و بهره برداری از 

آنها به هلدینگ اضافه شده است. 
 وضعیت پتروشــیمی خلیج فارس در 

بازار سرمایه چگونه است؟
در حال حاضر این شــرکت با نماد فارس، رتبه 
اول بازار سرمایه از نظر میزان ارزش شرکت را در 
اختیار دارد، شرکت ملی  صنایع پتروشیمی ایران با 
در اختیار داشتن ۱۸٫۷۴٪، شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشســتگی صنعت نفت ۱۱٫۸۹٪ و 
شــرکت  ســرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی 
تأمین ۷٫۶٪ از سهام شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فــارس، به عنوان بزرگترین ســهام داران آن 
 شناخته می شوند، همچنین ۴۰٪ از مالکیت این 
گروه متعلق به ســهام عدالت است. این هلدینگ 
امروز سهمی 11 درصدی از بازار سرمایه دارد و در 
سه سال اخیر عرضه های اولیه موفقی را انجام داده 
و با توجه به سیاســت این هلدینگ مبنی بر ورود 
شرکت های تابعه به بورس و  سهامداری مردم در 
این شرکت ها و همچنین شفافیت ناشی از حضور 
در بازار سرمایه، چند شرکت دیگر از جمله اروند و 
بندر امام از این مجموعه در حال طی مراحل عرضه 

سهام شان به بورس هستند.
 شــرکت شــما موفق به کسب چه 

دستاوردهایی شده است؟
هلدینگ خلیج فــارس در رده بنــدی معتبر 
موسسه    ICISشرکت های برتر در حوزه شیمیایی 
و پتروشیمیایی جهان در سال های اخیر  همواره در 
بین چهل شرکت برتر دنیا قرار داشته و همچنین 
در رده بندی شرکت های برتر ایرانی  IMI-۱۰۰   در 
ســال های اخیر  رتبه های برتری چون رتبه اول از 
نظر میزان فروش و درآمد، رتبه اول باالترین ارزش 
افزوده، رتبه اول ســودآوری، رتبه اول  بیشــترین 
صادرات، رتبه اول در شاخص باالترین ارزش بازار، 
رتبه اول در گروه پتروشیمی و رتبه برتر صادرات 

گرا را از آن  خود کرده است. 
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سعید عبادی مدیرعامل شرکت نوآوران عرشیا پالستیک 

اعتماد مشتریان بزرگترین دستاورد" نوآوران عرشیا پالستیک" است

شرکت نوآوران عرشیا پالستیک به عنوان 
یک شرکت پیشــرو در عرصه تولید فیلم 
شیرینک و اســترچ پالت فعالیت خود را در 
سال 1397 آغاز کرد و خیلی زود موفق شد 
جایگاه خود را به عنوان شرکتی برتر در این 
زمینه تثبیت کند.  شــرکت نوآوران عرشیا 
پالســتیک با تولید انواع فیلم شیرینگ که 
در صنعت بسته بندی در حال حاضر استفاده 
قابل توجهی دارد توانســته بر پایه اعتماد 
مشــتریان خود کیفتی بدون رقیب داشته 
باشد به اذعان مشــتریان شرکت رول های 
فیلم شــیرینگ ما بدون هیچگونه نوسانی 
و تلورانســی در عرض و ضخامت در خطوط 
بسته بندی )تونل شیرینگ و دستگاه اتومات 
استرچ کش ( به اپراتور آنها در مدیریت زمان 
کیفیت  و عدم ایجاد ضایعات کمک بسزایی 
می کند. از ســوی دیگر این شرکت موفق 
به کسب اخذ  اســتاندار ایزو 9001 سیستم 
اســتاندارد  ایزو 22000  و  کیفیت  مدیریت 
سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشت غذایی 
همچنین  است.  شــده  انگلستان  ازکشور 
نوآوران عرشیا پالستیک در عرصه صادرات 
نیز شرکت فعالی است و امروزه به کشورهای 
منطقه صــادرات دارد. در رابطه با فعالیت و 
محصوالت و دستاوردهای این شرکت با سعید 
عبادی مدیرعامل شــرکت نوآوران عرشیا 
پالستیک گفت و گویی انجام داده ایم که در 

ادامه می خوانید:
 لطفا خودتان را معرفی کنید و سوابق 

اجرایی خود را شرح دهید؟
ســعید عبادی هســتم به مدت 20ســال که 

کنارپدرم )حاج رضاعبادی کیوج(که ازبنیان گزاران 
صنعت عظیم پالســتیک ومتخصــص در عرصه 
ماشین آالت فیلم،چاپ و دوخت است مشغول به 
فعالیت هستم.شروع فعالیت بنده ازشرکت فرین 
نایلون که در ســال 137۵ به ثبت و بهره برداری 
رسید می باشد و بعد از آن اقدام به تاسیس شرکت 
نوآوران عرشیاپالستیک در سال 1397 کردیم تا 
بتوانیم به صورت گسترده تر و همگام با تکنولوژی 
روز دنیا در زمینه تولید فیلم شــیرینک و استرچ 
پالت بند در خدمت صنعت میهن عزیزمان ایران 

باشیم.
  شرکت عرشیا نوآوران پالستیک در 

چه زمینه ای فعالیت دارد؟
شرکت نوآوران عرشیا پالستیک در تولید انواع 
فیلم شیرینگ که در صنعت بسته بندی در حال 
حاضر اســتفاده قابل توجهی دارد توانسته بر پایه 
اعتماد مشــتریان خود کیفتی بدون رقیب داشته 
باشــد به اذعان مشتریان شــرکت رول های فیلم 
شیرینگ ما بدون هیچگونه نوســانی و تلورانسی 
در عرض و ضخامت در خطوط بسته بندی )تونل 
شیرینگ و دستگاه اتومات استرچ کش ( به اپراتور 
آنها در مدیریت زمان کیفیت  و عدم ایجاد ضایعات 
کمک بســزایی می کند در زمینه تولید نایلونهای 
عریض هم تمام توان خود بکار برده ایم تا بهترین 
کیفیت را به کشاورزان و گلخانه دارن زحمت کش 
و عزیز ارائه دهیم تــا آنها  نیز بتوانند محصوالت و 
گلهای خود را طبق استاندارد های جهانی پرورش و 

راهی بازار داخلی و خارجی کنند.
 محصوالت شرکت شما چه ویژگی های 

منحصر به فردی دارد؟
تمــام تالش مجموعــه ما منحصربفــرد بودن 
و متمایز بودن کیفیت تولیدات شــرکت اســت 
وهیچ وقت حاضر به این نشــده ایــم که کیفیت 
محصوالتمان را جهت رقابت فدای بهای آن بکنیم. 
در زمینه شیرنگ پک و اســترچپات بند بصورت 

تخصصی درحال فعالیت می باشیم .
 شــرکت عرشــیا نوآوران پالستیک 
موفق به کسب چه دستاوردها، افتخارات و 

استانداردهایی شده است؟
بزرگترین دستاورد اعتماد مشتریان عزیز و اخذ  
استاندار ایزو 9001 سیســتم مدیریت کیفیت و 
ایزو 22000 اســتاندارد سیستم مدیریت ایمنی و 
بهداشت غذایی ازکشور انگلستان که حاصل تالش 

بی وقفه پرسنل زحمت کش مجموعه می باشد.
 شــرکت شــما در زمینه اشتغالزایی 
چه گام هایی برداشته است و برای افزایش 
اشــتغالزایی چه برنامه هایی در دست اجرا 

دارید؟
در حال حاضر تعداد 30 نفر طی سه شیفت در 
کارخانه مشغول به کار در ســالن تولید و دوخت 
می باشند و تعداد 10 نفر در قسمت اداری و دفتر 
فروشــگاه هســتن .که جزو اهداف و آینده نگری 
شرکت امید است تا پایان ســال 1400 این تعداد 
را به 100 نیرو مستقیم و 600 نیرو غیر مستقیم 

برسانیم.
 در زمینه مشتری مداری چه اقداماتی 

انجام شده است؟
مدیریت و کارکنان این شرکت بر این باور هستن 
که بایســتی خواســته ها و انتظارات مشتریان به 
بهترین نحوه احســن انجام بپذیرد همیشه حق با 

مشتری است.
دستاوردهایی  چه  صادرات  عرصه  در   

داشته اید؟
به کمک خداوندمتعال وهمت همکاران عزیزمان  
موفق شده ایم محصوالت شرکت را را به کشورهای 
حوزه    خلیج فارس )قطر،عمــان، امارات متحده 
عربی وعراق( و افغانســتان، پاکستان، آذربایجان و 

ترکیه بصورت مستقیم و بدون واسطه صادر کنیم.
 شرکت شما با چه مشکالتی روبرو است 
و چه برنامه هایی برای رفع این مشــکالت 

دارید؟
بزرگترین مشکل ما کمبود نقدینگی و حمایت 
نکردن از صنعت هست که نققد از دولت میخریم 
و نسیه به مصرف کننده میفروشیم و هیچ کمکی 
از طرف نهادهای مربوطه راجب این موضوع اتفاق 

نیفتاده است.
نوآوران پالستیک چه    شرکت عرشیا 
اهدافی را از حضور در چهاردهمین نمایشگاه 

بین المللی ایران پالست دنبال می کند؟
هدف از شرکت در نمایشــگاه امسال صرفا 
جهت معرفی تولیدات منحصربفرد و تخصصی 
این شــرکت میباشــد تا بتوانیم بازار مصرفی 
موجود در کشور را بی نیاز و همگام با پیشرفت 
صنعت پالسیک در خدمت تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان محترم و عزیز کشورعزیزمان 

ایران باشیم.

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 
1۵ هکتار با ســرمایه گــذاری بالغ 
بر 3۸ میلیون یــورو با هدف تولید 
 PVC ســالیانه 4۵ هزار تن پودر
 k5۷ ( با گرید پزشکی اســتاندارد
الی k۷1( و انواع گرانول پزشــکی، 
با اشتغال زایی 2۵0 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 S۷۰  ،S۷۰
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
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گزارش تصویریشماره 369 - بهمن 101399

چهاردهمین منایشگاه بین املللی ایران پالست
به روایت تصویر

رنگدانه سیرجان- سالن 38

پتروشیمی جم- سالن 38

پتروشیمی تبریز 

مهر کام پارس

گرانول معصوم- سالن 38

پتروشیمی هگمتانه- سالن 38

اپسان پارس پلیمر- سالن 35

مارون-سالن 38

44A پارسان پلیمر- سالن

پتروپاک مشرق زمین - سالن 38

پتروشیمی سهند --سالن 38

پلیمر شریف- -سالن 38

گزارش تصویری غرفه های برتر و رعایت پروتکل های بهداشتی در ایران پالست چهاردهم

 عکس: علی قاصدی
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سعید زکایی مدیرعامل شرکت پارسا پلیمر شریف اعالم کرد
"پارسا پلیمر شریف" اولین شرکت دانش بنیان در تولید کامپاندهای پلیمری 

ناصر صمدزاده  مهندس 
مهرکام  مدیرعامل شرکت 
التحصیل  فــارغ  پــارس 
مهندســی  کارشناســی 
مکانیــک از دانشــگاه صنعتــی شــریف و 
کارشــناس ارشــد )MBA( از ســازمان 
مدیریت صنعتی اســت. او همچنین دارای 
سوابق کاری به عنوان مدیرعامل وعضو هیأت 
مدیره درگروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران 
و شرکت های الکتریک خودرو شرق، ریخته 
گری ماشین ســازی تبریز، تولید موتورهای 
دیزل ایران)ایرم(، ایســاکو کیش، بازرگانی 
همگام خودرو، ریخته گری ایــران خودرو، 
رینگ ســازی مشــهد، مبدل خودرو باک و 
معاون صنعتی در شرکت گسترش سرمایه 

گذاری ایران خودرو )ایکیدو( بوده است.  
وی با بیان این مطالب به خبرنگار نشریه 
اقتصاد و نمایشــگاه گفت: شــرکت مهرکام 
پارس در ســه ســایت تهران، خراســان و 
کرمانشــاه، بزرگترین تولید کننده مجموعه 
قطعات پلیمری تزئینی شامل داشبورد، سپر، 
روردی، کنسول و دیگر قطعات ریز و تامین 
کننده سیســتم تهویه مطبــوع و مجموعه 
صندلی برای گروه صنعتی ایران خودرو است.

وی در ادامه افزود: این شــرکت در ســال 
1369 تاسیس شد و از  سال 1372 در قالب 
شرکت طراحی مهندسی فعالیت اش را ادامه 
داده و اکنون به شــرکتی با توانمندی باالی 
مهندسی بر اساس استانداردهای روز جهانی 

در زمینه تولید با کیفیت تبدیل شده است.  
مهندس ناصر صمدزاده  با اشاره به اینکه 
مهرکام پارس اکنون متنوع ترین روش های 
شکل دهی پلیمرها را برای تولید "تزئینات 
داخلی و خارجی خودرو" در خود جای داده 
اســت افزود: تمام پروژه ها از مرحله طراحی 
و ساخت ابزار و ساخت قالب تا تولید با توان 

داخلی، در آن اجرا می شود. 
 Aوی با تاکید بر اینکه این شــرکت گرید
، باالترین امتیاز کیفی شرکت ساپکو را هم 
داردگفت: این شــرکت )طراحی، مهندسی 
و تامین قطعــات ایران خــودرو( بزرگترین 

مشتری شرکت مهرکام پارس محسوب می 
شود.  مهندس ناصر صمدزاده در ادامه تصریح 
کرد: مهرکام پــارس گواهینامه های معتبر 
جهانی همچــون IATF 16949 و 1702۵ 
ISO  و جوایــز متعــدد از جملــه تعالی و 
سرآمدی سازمانی و کارگاه برترایمن کشور را 
نیز دارد و البته رعایت الزامات زیست محیطی 

را از مسئولیت های اجتماعی خود می داند.
وی  افــزود: وجود دهها دســتگاه تزریق 
سبک و سنگین با برندهای معتبر در شرکت 
مهرکام پارس، مجهز بــودن به خط رباتیک 
رنگ آمیزی قطعات پلیمری ، دستگاه های 
جوش التراسونیک و ترموفرمینگ و استفاده 
از تکنولوژی جلوه های تزئینی طرح چوب، 
ســرمایه های منحصر به فرد این شرکت در 

کشور و منطقه محسوب می شود.
وی باردیگر تاکید کرد:  مشــتری مداری، 
بهبود مســتمر، ارتقــای کیفیــت و رعایت 
الزامات زیســت محیطــی و توجــه ویژه به 
توسعه منابع انسانی در شرکت مهرکام پارس 
، اصلی اساسی است و تولید کیفی محصول، 
توجه به اســتانداردهای جهانــی، تحویل به 
موقع محصول و خدمات پــس از فروش نیز 
در رضایت مشــتریان این شرکت تبلور یافته 
اســت.  مدیرعامل شــرکت مهرکام پارس با 
اشــاره به اینکه تارا، خودروی جدید و لوکس 
گروه صنعتی ایران خودرو بــا نام اختصاری 
K۱32 را شرکت مهرکام پارس تزیین داخلی 
و بیرونی مــی کند. افزود: قالــب های تولید 
مجموعه داشبورد و سپرهای جلو و عقب تارا 
ساخته شده اند و تولید انبوه این محصوالت 
از اوایل اسفند آغاز می شــود. مهرکام پارس 
متعهد شده اســت در ســال آینده ۵0 هزار 
مجموعه داشبورد و سپر تارا خودروی جدید 
گروه صنعتی ایــران خــودرو را تولید کند.    
مدیرعامل شرکت مهرکام پارس همچنین با 
اشاره به اینکه این شرکت پروژه های دیگری 
را نیز کلید زده است افزود: برای تولید مجموعه 
داشبورد و کنســول، سیستم تهویه مطبوع و 
رودری دنا و دنا پالس دیگر خودروی لوکس 
گروه صنعتی ایران خودرو گام برداشته ایم و 

در حال حاضر نیز بیش از ۷5٪ مجموعه سپر 
و قطعات پلیمری، 40٪ صندلی، حدود ٪7۵ 
داشــبورد و برخی از HVAC های مورد نیاز 
گروه صنعتی ایران خودرو را شرکت مهرکام 
پارس تأمین می نماید.    مدیرعامل شــرکت 
مهرکام پارس  با اعالم اینکه این شرکت یکی 
از بزرگترین شرکت های تولید کننده مجموعه 
قطعات تزیینی پلیمری داخلی و بیرونی خودرو 
است، افزود: هم اکنون ما در تامین مواد اولیه 
تولید محصوالتمان تا 90 درصد به خودکفایی 
رســیده ایم و امید داریم شرکت های دانش 
بنیان و تولید کننده مواد اولیه پلیمری، ما را در 

تامین 10 درصد دیگر یاری کنند. 
مهندس ناصر صمدزاده ایزوسیانات و پلی 
ال صندلی، ایزو ســیانات و پلی ال داشبورد، 
 ABS/PVC ، TPO، TPV،روکــش
TPU، پودر PVC بژ، پودرPVC مشکی، 
PVC شــفاف،POM ، EPP، واکس مانع 
چسبندگی، اسپری نان سیلیکون، پولیش، 
پلی آمید، انواع فیلم و انواع مواد کامپاند را از 
جمله مواد و اقالم مورد نیاز شرکت مهرکام 
پارس اعالم کرد.   مهندس ناصر صمدزاده در 
پایان خاطر نشان کرد:  هدف از حضور شرکت 
مهرکام پارس در نمایشــگاه ایران پالســت 
عالوه بر به نمایش گذاشــتن دستاوردهای 
این شرکت، رایزنی با شرکت های برتر تولید 
کننده مــواد اولیه پلیمری برای گســترش 

همکاری ها است. 

مهندس ناصر صمدزاده مدیرعامل شرکت مهرکام پارس مطرح کرد:

 Aشرکت مهرکام پارس گرید
 باالترین امتیاز کیفی شرکت ساپکو را دارد

موسسین شرکت پارسا پلیمر شریف در پی فعالیت های تحقیقاتی 
در زمینه ترکیبات پیشرفته پلیمری با سابقه بیش از پانزده سال، در 
سال 1386 با هدف گسترش فعالیت های صنعتی دانش محور اقدام 
به تاسیس شرکت نمودند. به همین دلیل دفتر شرکت در مرکز رشد 
دانشگاه صنعتی شریف مستقر شــد تا بتواند تعامل خوبی با جامعه 
علمی کشور داشته باشد. فعالیت تولیدی این شرکت در اواخر سال 
1387 با راه اندازی یک خط تولید آغاز شد.با سعید زکایی مدیرعامل 
این شرکت در زمینه فعالیت ها و برنامه های آتی پارسا پلیمر شریف 

گفت و گویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
 لطفاً خودتان و مجموعه تان را معرفی کنید و سبد محصوالت 
خود را در تولید و ظرفیت پالستیکهای مهندسی و آمیزههای پلیمری 

تشریح کنید؟
سعید زکایی هستم مدیر عامل شرکت پارسا پلیمر شریف ،متولد سال13۵۸ 
در شهر کرج ،در سال 1376 در رشــته مهندسی مواد دانشگاه شریف شروع 
به تحصیل کردم در دوران دانشجویی موفق به اخذ رتبه دوم جشنواره جوان 
خوارزمی شدم و در سال 13۸۸ مدیر برتر پژوهش در پارک های علم و فناوری 
و مراکز رشد شریف گردیدم .شرکت پارسا پلیمر شریف ،اولین شرکت دانش 

بنیان کشور در زمینه تولید کامپاندهای پلیمری است 
در سال 13۸6 و با سابقۀ تحقیقاتی بیش از یک و نیم دهه در زمینه ترکیبات 
پیشرفته پلیمری آغاز به کار نمودیم و با بکارگیری آخرین یافته های علمی و 
استفاده از تجهیزات به روز تالش کردیم تا به عنوان یک واحد تولیدی دانش 

محور نقش مثبتی را در حوزۀ مواد پلیمری ایفا کنیم. 
محصوالت پارســا پلیمر شــریف در 6 خانواده دســته بندی می شــوند. 
محصوالت بــا ضربه پذیــری بــاال در دســتۀ ParsaFlex، محصوالت با 
صلبیت باال و جمع شوندگی کنترل شده در سبد ParsaFill، مستربچ های 
افزودنی در خانوادۀ ParsaAdd، آلیاژهای پلیمرهای مهندســی در دستۀ 
ParsaAlloy، آمیزه های دربردارندۀ تکنولوژی نانو و نانوکامپوزیت های پارسا 
پلیمر شریف در دستۀ ParsaNano و همچنین محصوالت دوستدار محیط 
زیســت این شــرکت در خانوادۀ ParsaBio قرار می گیرند. این محصوالت 

همگی با توجه به نیاز مشتری اختصاصی سازی می شوند.
آیا محصول یا خدمات جدیدی در نمایشگاه معرفی کرده اید؟ 

بله، پلیمرها و مستر بچ های مهندسی )مخصوصاً در بخش خودرو- قطعات 
الکترونیک(که با طراحی و فرموالسیون بســیار تخصصی تولید شده است و 
-محصوالت به طور کامل زیست تخریب پذیر در بخش بسته بندی مواد غذایی 

جزو مواردی هستند که در نمایشگاها به تولید کنندگان ارائه داده ایم. 
 تاکنون در چند دوره از نمایشگاه حضور داشته اید و چه اهدافی 

از حضور در چهاردهمین نمایشگاه ایران پالست دنبال می کنید؟
شرکت پارسا پلیمرشریف از سال ۸7 بطور پیوسته در نمایشگاه ایران پالست 
شرکت نموده است و در واقع با توجه به همه گیری ویروس کوید 19 ترجیح 
می دادیم که این اجتماع برگزار نگردد، اما با توجه به برگزاری آن، جهت ارتباط 
با تولید کنندگان صنایع و برطرف سازی نیاز آنها، امسال نیز تصمیم گرفتیم در 

نمایشگاه شرکت کنیم.
 شرکت شما در زمینه تأمین پلیمرهای پایه با افزودنی ها برای 

تولید محصوالت با چه مشکالتی مواجه بوده است؟
یکی از مشکالت ما بحث تحریم ها است و قطعاً تحریمها طی دهه اخیر در 
پیشرفت صنعت تأثیرات منفی خود را به صورت آهسته کردن حرکت رشد آن 
نشان داده است، اما با توجه به خط مشی شرکت پارسا پلیمر شریف که کسب 
رضایتمندی مشتریان است، با تالش و تحمل تنشهای این مسیر خوشبختانه 

موفق شدیم بر این شرایط سخت فائق آییم.
 فرصتهای شرایط اقتصادی فصلی کشور برای صنعت پلیمر و 

خصوصاٌ کامپاندینگ را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
به هر حال صنعت کامپاند یکی از صنایع اســتراتژیک کشــور که در واقع 
کمک جدی به توســعه صنایع باالخص برای صنایع تکمیلی داشته باشد، اما 
مشکل این اســت که واحدهای کوچک با ظرفیتهای کم داخل ایران خیلی 
شکل گرفتهاند. چنانچه مجدد محدودیتهای تحریم برداشته شود، شرکت های 
کوچک توان رقابت ندارند، اگر بتوانند شــرکتها با هم ادغام شوند و واحدهای 
کامپاندینگ بزرگ فعال باشند و رقابت پذیری را بخصوص در زمینه صادرات 
توسعه بدهند ،فرصت بسیار خوبی برای رشد کشور ایجاد میکند و زمینه خوبی 
برای صادرات به کشورهای مختلف ایجاد میکند. البته در این بخش مهمترین  
محدودیتها در بخش تعرفه های ترجیحی اســت باید با یکسری کشورها که 
ظرفیت صادرات داریم ،بتوانیم تعرفه ها رو به صفر برسونیم و در رقابت با بقیه 

کشورها که مقدار تعرفه کمتری دارند، قابلیت صادرات داشته باشیم .
 چه کامپاندهایی خاصی را و برای چه صنایعی تولید کردهاید؟ 

 کامپاندهای ویژه و مهندســی برای صنایع برق و الکترونیک- پزشــکی- 
قطعات خودرو- صنایع کشاورزی- صنعت بسته بندی که بطور ویژه مورد توجه 
شرکت پارسا پلیمر شریف بوده است، بخصوص کامپاند مربوط به ماندگاری 
باالی محصوالت خوراکی و تولید کامپاندهایی جهت محصوالت دوســتدار 

محیط زیست جزو تولیدات منحصربفرد شرکت پارسا پلیمر شریف می باشد .
 در زمینه واردات چه مواردی را وارد میکنید و امســال با چه 

چالش هایی برای صادرات مواجه بوده اید؟
          در خصوص واردات مشــکالت زیادی داشــتیم طی ســال گذشته 
محدودیت های ارزی فرآیند طوالنی تخصیص ارز و تغییرات شــدید قیمتی 
مشکالت بسیار زیادی ایجاد کرده البته طی چند ماه اخیر مشکالت کمتر شده 

ولی خب تحریمها مشکالت انتقال پول، هم گرفتاریها را بیشتر کرده است.
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مهندس سیاوش درفشي مدیر عامل شرکت پتروشیمي تبریز خبر داد 

محصوالت پتروشیمی تبریز به ۳۶ کشور صادر می شود
رنگدانه ســیرجان از ســال 137۵ تولید انــواع آمیزه های 
پلیمری، گرانول های پالستیکی، مستربچ و انواع افزودنی و ... 
را در کشــور و در منطقه ویژه اقتصادی ســیرجان آغاز کرده 
اســت. ظرفیت کل این واحد 7۵000 تن محصول در ســال 
است که با استفاده از خطوط و ماشین آالت اروپایی و فناوری 
و فرموالسیون انحصاری به ارائه آن در کشــور می پردازد. این شرکت حامی مالی 

چهاردهمین دوره نمایشگاه ایران پالست نیز هست. 
عبداالمیــر منصوری، مدیــر پروژه هــای پتروشــیمی رنگدانه ســیرجان به 
ستاد خبری ایران پالســت می گوید: رنگدانه ســیرجان، ابتدا کار را با تولید انواع 
مســتربچ های رنگی شــروع کرد و به مرور با توجه به افزایش دانش و فرآیندهایی 

که در مسیر توسعه راه اندازی شد، در سایر شاخه های تولید نیز پیشگام گردید. 
در کنــار تولید مســتربچ های صنایــع رنگ و نســاجی با فناوری هــای روز، 
افزودنی های شیمیایی و پلیمری را که مورد نیاز صنایع پلیمر و پتروشیمی هستند 
نیز تولید می کنیم. تولید گروه های کاالیی متنوع تاثیر بسیار زیادی در توسعه بازار 

و دسترسی ما به سهم بیشتری از بازار داشته است.
یکی از کارهای مهم در مجموعه رنگدانه سیرجان، تولید پایه های مونو پیگمنت 
پودری و دیســپرس شده برای صنایع پلیمر و پتروشــیمی است که در واحدهای 
الفینی، پلی اتیلن های HD و LL و بقیه صنایع کاربرد بســیاری دارد. برای نمونه 
PE۱۰۰ مشکی که در سطح کشور عرضه می شود، تقریباً بیش از 90 درصد مواد 
با توجه به کربن وارداتی و ساخت توسط ما به مجموعه های پتروشیمی انتقال پیدا 
کرده است. تحول جدیدی ســت و ما خود را با دانشــی که از 2010 ایجاد شده، 
تجهیز کرده ایم. محصوالت دیگر ما کامپاند و مســتربچ های تخصصی بهداشتی و 
صنعتی بوده که در شــرایط همه گیری کرونا توانســتیم مشکالتی را که به جهت 
کمبودهای اولیه ماســک و سایر پدهای بهداشتی و بیمارســتانی وجود داشت تا 
حدی مرتفع کنیم و مســتربچ ها و آمیزه هــای اصلی موردنیــاز را در اختیار بازار 
مصرف قرار بدهیم. برخی از کاالهای دیگر هم در ســطح جهانی و هم در ســطح 
کشور مورد نیاز هستند و مطالعاتی روی آنها انجام شده، مثل کامپاندهای زیست 
تخریب پذیر. با توجه به اینکه مطلع هســتیم محصوالت پلیمری و یا گرانول های 
پالســتیکی یا محصوالت ساخته شــده از آنها، طول عمر بســیاری دارند و باعث 
خسارت های چشمگیری به محیط زیست می شوند، ما روی کامپاندها مطالعات و 
آزمایش هایی انجام دادیم و توانستیم کامپاندها را بر اساس آخرین دستورالعمل ها 

و اطالعات فنی دنیا تولید کنیم. 
این کامپاندها بر اســاس پایه ذرت )پودر ذرت( ساخته می شــود و کاماًل پایه 
زیستی هســتند. این محصول ثبت شــده و مالکیت معنوی این گرید کامپاند در 

اختیار رنگدانه سیرجان قرار گرفته است. 
و  باالخره اینکه در همه پایه های پلیمــری از PET، پلی پروپیلن، پلی اتیلن، 
پلی اســتایرن و بقیه محصوالت می توانیم کامپاندهای تخصصی تولید و در اختیار 

واحدهای درخواست کننده قرار دهیم.
یک محصول بســیار جدیــدی هم داریــم کــه کامپاندهای شــبه کاغذی و 

کامپاندهای تخصصی پلیمری هستند. 
از ویژگی های این پلیمر، خاصیت چاپ پذیری در عین ضد آب بودن، مقاومت 
در برابر پارگی و ... است که در بســیاری موارد که کاغذ بیشتر در معرض نابودی 

قرار دارد این محصول جایگزین بسیار مناسبی خواهد بود.
 هدف شما از حضور در نمایشگاه ایران پالست چیست؟

با توجه به اهداف و برنامه ریزی های توســعه ای شــرکت در کلیه نمایشگاه های 
تخصصی پالستیک که در کشور و خارج از کشــور برگزار می شود، حضوری فعال 

داریم. 

در نمایشــگاه های بزرگ اروپا هــم چندین بار مشــارکت داشــتیم و خود و 
محصوالت خود را عرضه کردیم. با توجه به شــرایطی که وجود دارد، سعی کرده 
ایم اطالعات خود را با ســطح دنیا به روز رســانی کنیم. این کار  دو جنبه بسیار 
خوب خواهد داشــت: واحدهایی که آشــنایی با مــا ندارند می توانند با ما آشــنا 
شــوند و اطالعات الزم را به صورت رو در رو از ما بگیرنــد و در گام دوم می توانیم 
کاالهای خاص خود را به طور دقیق به دوســتان معرفی کنیم و یا پیشــنهادات و 
درخواست هایی که از طرف دوســتان با ما در میان گذاشته می شود، با اطالعات و 

دانش  فنی خود به هدف برسانیم. 
  آیا محصول جدید یــا خدمات جدیدی را در نمایشــگاه معرفی 

خواهید کرد؟
ما به طور معمول هر سال توانســته ایم دستاوردهای بسیار خوبی داشته باشیم. 
یک سری قراردادهای NDA با مشتریان و واحدهای پتروشیمی داریم که من از 
گفتن آن صرف نظر می کنم و اجازه بدهید در نمایشــگاه در خصوص آنها صحبت 
کنیم. ولی بــا توجه به دانش بنیان بودن مجموعه و دانش فنی که در ســازمان ما 
وجود دارد توانســته ایم خود را با اســتانداردهای صنعت پتروشیمی و محصوالت 
شــیمیایی در ســطح بین المللی تطبیق بدهیم. امیدواریم نمایشگاه فرصتی برای 

دستاوردهای جدید در حوزه بازرگانی و عقد قراردادها باشد. 
فرصت های شرایط اقتصادی فعلی کشور برای تولیدکنندگان مستربچ 

و کامپاندهای پلیمری در سال جاری چه بوده است؟
نکته ای وجود دارد و آن هم این اســت که ما شرایط مطلوبی نداشتیم به دلیل 
اینکه بازار جهانی به روی ما بســته بود اما با این وجود، فرصت هایی هم هســت 
که هر مجموعه ای می تواند برای خود ایجاد کند. تمامــی فعالین در بخش پلیمر 
و مســتربچ و کامپاند، در هر صورت بــا بحران های مالــی و بحران های مربوط به 
عدم پرداخت و عدم رشــد ســرمایه گذاری مواجه بوده ایم، به خصوص با شرایطی 
که کرونا به تمامی ما در طول یک ســال اخیر تحمیل کرد و ممکن است تا سال 
دیگر نیز ادامه پیدا کند، اما به نظر من با مدیریت نوع فعالیت، پیگیری مســتمر، 
تالش، به روزرســانی و کار تیمی که در رنگدانه سیرجان وجود دارد، ما در همین 
شــرایط به ســطحی رســیده ایم که حداقل 7۵ درصد از اهداف و ظرفیت هایمان 
محقق شــده اســت. تیم ما اهدافی را تعیین می کند و بر اســاس آن مطالعاتی را 
انجام می دهد، اگر تیم نتواند اهداف را محقق کند سعی می کند آن را به روزرسانی 
و نقاط ضعف را شناســایی کند. ما سعی کرده ایم همیشــه از بهترین روش ها در 
زمینه تصمیم گیری اســتفاده کنیم و خوشبختانه هم هیات مدیره هم عوامل فنی 

مهندسی و هم عوامل و مدیران اجرایی همیشه حامی بوده اند. 

عبداالمیر منصوری، مدیر پروژه های پتروشیمی شرکت رنگدانه سیرجان: 

معرفی کامپاندهای شبه کاغذی و چند محصول دیگر در ایران پالست

اجرای طرح مجتمع پتروشیمی تبریز در 
قانون بودجه سال 1366 کل کشور تصویب و 
کلیات طرح در بهمن ماه 1367 به تائید هیئت 
مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیده 
است. فعالیت های طراحی و مهندسی در نمیه 
دوم سال 1368 و عملیات نصب در سال 1371 
آغاز شد که شرکت پتروشیمی تبریز تولید 
کننده ی انواع محصوالت پلیمر، پلی اتیلن ها، 
پلی استایلن ها و ABS است. بازاریابی تحت 
باال بردن تعداد مشتریان صادراتی و داخلی 
و گســترش بازارهای صادراتــی در اقصی 
نقاط جهان به صورتی که هم اکنون می شود 
این  زمینه دســتاوردهای  دارد.در  گفــت 
شرکت،  در حاشیه نمایشگاه ایران پالست با 
مهندس سیاوش درفشي مدیر عامل شرکت 
پتروشیمي تبریز گفت و گویی انجام داده ایم:

 تاریخچه فعالیت شــرکت پتروشیمی 
تبریز را شرح دهید؟

ضمن گرامی داشــت ایام دهــه مبارکه ی فجر 
و شروع چهاردهمین نمایشــگاه ایران پالست، به 
عرض شــما می رســانم که اجرای طرح مجتمع 
پتروشیمی تبریز در قانون بودجه سال 1366 کل 
کشور تصویب و کلیات طرح در بهمن ماه 1367 به 
تائید هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
رسیده است. فعالیت های طراحی و مهندسی در 
نمیه دوم ســال 136۸ و عملیات نصب در ســال 
1371 آغاز گردید. که شــرکت پتروشیمی تبریز 
تولید کننده ی انواع محصوالت پلیمر، پلی اتیلن ها، 

پلی استایلن ها و ABS است.
 در عرصــه تولیــد و صــادرات چه 

دستاوردهایی داشته اید؟
در سال جهش تولید، پتروشیمی تبریز با افزایش 
کیفیت محصــول ABS و تولید ایــن محصول 
اســتراتژیک را به میزان قابل توجهی نســبت به 
سال های گذشــته افزایش داده است. تحریم های 
آمریکا در پتروشیمی تبریز نیز همواره به عنوان یک 
فرصت قلمداد شده اســت و با استفاده از نیروهای 
متعهد سعی بر حفظ و ارتقای برند پتروشیمی تبریز 
و فروش محصوالت خود در داخل کشــور و بازار 

صادراتی داریم.
 در زمینه صادرات چه دســتاوردهایی 

داشته اید؟
بازاریابی تحت باال بردن تعداد مشتریان صادراتی 
و داخلی و گســترش بازارهای صادراتی در اقصی 
نقاط جهان به صورتی که که هم اکنون می شــود 
گفت پتروشــیمی تبریز به 36 کشــور از جهان 
صادرات دارد و می شود گفت افزایش میزان فروش 
صادراتی و داخلی در آشــنایی با مشتریان جدید 
برای ما حفظ جایگاه و موقعیت پتروشیمی تبریز به 
عنوان یکی از پتروشیمی های کشور با قابلیت تنوع 
تولیدات در مقایسه با ســایر رقبا تالش و فعالیت 

می کنیم.
 شرکت پتروشیمی تبریز موفق به کسب 

چه افتخاراتی شده است؟
در ادامه از این دستاورد ها واحد نمونه تحقیق و 
توسعه را می شود نام برد که موفق شدیم در حوزه  ی 
نفت و گاز سال 9۵ کســب برترین شرکت شمال 
غرب کشــور، تقدیر به عنوان غرفــه برتر دهمین 
نمایشگاه ایران پالست و کسب گواهینامه استانی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان در دومین همایش 
استانی را کســب کنیم.مهم ترین دســتاورد این 
مجتمع را می توان بدون آالینده شناخته شدن این 
شرکت در ســال 99 از طرف معاون  محترم رئیس 
جمهور و رئیس سازمان محیط زیست دانست که 
در پی همین واقعه موفق به کسب عنوان صنعت 

سبز استان شد.
برای نمونه می شــود به برخــی از افتخارات و 
دستاورد های کسب شده شرکت پتروشیمی تبریز 
به عنوان صادر کننده نمونه ملی در سال 99، صادر 
کننده برگزیده اســتانی آذربایجان شرقی در سال 
99، کســب رتبه برتر هفدهمین جشــنواره  ملی 

افتخار ملی، کسب رتبه اول همایش ملی خصوصی 
سازی در اجرا سیاســت های کلی اصل 44 قانون 
اساسی اشاره کرد.کسب گواهینامه استانی رعایت 
حقوق مصرف کنندگان در دومین همایش استانی، 
کسب رتبه صنایع سبز اســتان، کسب گواهینامه 
ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در چهاردهمین 
همایش ملی و هشــت ســال پیاپی کسب رتبه 
نخست تکریم ارباب رجوع هم از عنواینی است که 

کسب کرده است. 
  به کسب موفقیت در زمینه تحقیق و 
توسعه اشاره کردید در این زمینه چه طرح 

هایی را دنبال می کنید؟
پژوهش و فناوری شرکت پتروشیمی تبریز در 
ســال 1377 با ماموریت کمک به رفع تنگناهای 
تولید و توســعه پتانســیل های رقابتی شرکت 
تاسیس شده است و با جذب نیروهای متخصص 
و نخبه، تالش در بهبــود ویژگی های محصوالت 
موجود و تولید محصوالتی با کاربری ویژه به منظور 
ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان را دارد. ارتقای 
کیفیت همه محصوالت قابــل فروش به باالترین 
سطح از اهداف اصلی این مرکز بوده و تاکنون در 
این زمینه به موفقیت های متعددی دست یافته 
است. توســعه گریدهای ویژه که گاه برای اولین 
بار در کشــور تولید شــده اند، پژوهش و فناوری 
پتروشــیمی تبریز را به عنوان پیشرو در توسعه 
محصوالت بر پایه پلی اتیلن و پلی اســتایرنیک 
ها )شامل پلی اســتایرن انبساطی، پلی استایرن 
معمولی، پلی اســتایرن مقــاوم و ABS ( مطرح 

کرده است.
  چه برنامه ای برای نمایشگاه پیش رو 

دارید؟
امید داریم در نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
در کســب و کار جهانی و اقتصاد کشور برای تمام 
صنایع کشــور علی الخصوص پتروشیمی تبریز و 

پتروشیمی های کشور مثمرثمر بوده باشد.
هدف حضور ما در چهاردهمین نمایشگاه ایران 
پالست ارتباط مستمر با مشــتریان و کسب نظر 
بازخورد آن ها اســت و می شــود گفت هدف ما از 
شرکت در نمایشگاه آشنا شدن با نیازهای مشتریان 
و بازار جهت ارائه خدمات بهتر و یا تولید گریدهای 

مورد نیاز یا سفارشی مشتریان عزیز می باشد.
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پیمان طربخواه مدیرعامل شرکت پترو پاک مشرق زمین مطرح کرد:

"پتروپاك مشرق" بزرگترین تولید کننده ی پلی استایرن 
زمینه  اپسان  شرکت 
انواع پالســتیک  تولید 
های صنعتی و مهندسی 
به خصوص   باال  کارایی  با 
 PPA  ، PBT ،PA/ABS ، ترکیبــات 
PBT/ASA و بویژه PA۶  و  PA۶,6  به 
مشتریان خود راه حل های ویژه ای ارائه 

می دهد.
شرکت اپسان با تمرکز بر کاهش انتشار 
و نیز پایداری کربن درطبیعت ، از طریق 
منابع انسانی مجرب خود ، مسئولیت پذیر 
و حساس عمل می کند و از طریق روحیه 
نوآوری ، به توســعه مستمر اهمیت ویژه 
ای می دهد . این شــرکت با دو مجموعه 
تولیدی در ترکیــه ، 5 دفتر و یک مرکز 
، ساالنه  نقاط دنیا  لجســتیک دراقصی 
45،000 تــن محصــول را در یک محیط 
مربع  متر  مساحت23،000  به  سرپوشیده 

تولید می نماید .
این شــرکت قادر اســت با مشارکت 
در صنایع مختلف و بــا ایجاد برنامه های 
کاربردی ، با حجم سفارشــات مختلف ، 
از نمونه های آزمایشی گرفته تا تناژ باال 
، محصوالت خود را به مشــتریان محترم 
با فناوری  . این محصــوالت  نماید  ارایه 
های پیشرفته و اتوماتیک ، با استفاده از 
از قطرهای 26  اکسترودرهای دو مارپیچ 
تا 70 میلیمتر همراه با تکنولوژی روز دنیا 
در زمینه توزیــن و ترکیب افزودنی های 
مختلف ، تولید شــده و توسط سرمایه 

گذاری های 4 جانبه پشتیبانی می شوند.
فرزاد تاریوردی زاده مدیر فروش شرکت 
اپســان پارس پلیمردرباره ویپگی های 
اپسان  فعالیت های شرکت  و  محصوالت 
با نشریه اقتصاد و نمایشگاه کفت و گویی 

انجام داده است که در ادامه می خوانید:
 لطفا خوتان را معرفی کنید؟

 فــرزاد تاریوردی زاده مدیر فروش شــرکت 
اپسان پارس پلیمر. از سال 1391 فعالیت حرفه 
ای خود را در زمینه مــواد پلیمیری اغاز کرده 
ام . مدت 3 ســال کارشناس فروش محصوالت 
پلیمری در ترکیه بوده ام و از سال 1394 مدیر 

فروش شرکت اپسان در ایران هستم.

 شرکت اپســان پارس پلیمر در چه 
زمینه ای فعالیت دارد؟

شرکت اپسان پارس پلیمر در سال 1394به 
عنوان  دفتر فروش اپسان ترکیه در ایران تاسیس 
گردید و در زمینه واردات و صــادرات مواد اوله 
پالســتیک های صنعتی فعالیت می .شــرکت 
اپســان  در شــهرهای دورتمند آلمان . پاریس 
فرانسه . میالن ایتالیا و بارسلون اسپانیا دفتر دارد 
و این دفاتر همکاری نزدیک و تنگاتنگی در زمینه 

واردات و صادرات با همدیگر دارند . 
 محصوالت شرکت شــما دارای چه 

ویپگی های منحصر به فردی است؟
 بارزترین ویژگی محصوالت ما . کامل بودن 
سبد کاالیی  و اســتفاده از مواد اولیه بزگترین 
پتروشــیمی هــای دنیا می باشــد. همچنین 
این شــرکت توانایی ارسال ســریع و به موقع 
محصــوالت به تمام نقــاط کشــور را دارا می 
باشد. در سال های اخیر صادرات به کشورهای 
همسایه اعم از ترکیه توسط این شرکت صورت 

می پذیرد.
 برای مخاطبان ما در مورد ترکیبات 

)PP/PA(  توصیح دهید؟
پلی آمیدها و پلی پروپیلن ها دو ماده مختلف 
هســتند  که معموالً جایگزین کردن این دو با 
یکدیگر امکان پذیر نیست.با این حال ، ترکیب 
خوبی از این دو ماده می تواند به گزینه جدیدی 
برای بسیاری از کاربرد تبدیل شود. پلی پروپیلن 
)PP( از نظر خواص ترموپالستیک بسیار عالی 
بــوده و دارای خــواص مکانیکــی ، فیزیکی و 
شیمیایی بسیار مطلوبی می باشد که از جمله 

موارد زیر را میتوان نام برد :
استحکام باال

مقاومت به سایش مطلوب
انعطاف پذیری مناسب

مقاومت حرارتی مناسب
مقاوم به سایش

مقاومت شیمیایی بسیار باال
فرآیند قالب گیری آسان

کم هزینه
جذب رطوبت پایین

پلی آمید )نایلــون( )PA( خواص مکانیکی 
بهتری نسبت به پلی پروپیلن دارد ، با این حال 
، از آنجا که دارای گروه های قطبی بسیاری در 

زنجیره های پلیمریست ، بسیار آبدوست بوده و 
رطوبت را در سطح باالیی جذب می نماید و در 
عین حال تغییرات ابعادی ناچیزی خواهد داشت 
 )PP( و پلی پروپیلن )PA( کامپاند پلی آمید .
می تواند خواص مکانیکیPP  را بهبود بخشد 
، همچنیــنPP باعث کاهــش ضریب انقباض 
محصول خروجی از قالــب می گردد و در عین 
  PP/PA حال خواص عملیات تولیــد کامپاند
نیز نسبت به پلی آمید خالص و یا پلی پروپیلن 
خالص، بهبود می یابد . به دلیل وجود نقاط ذوب 
متفاوت ، دمای تزریق کامپاند PP/PA باالتر از 

دمای تزریق PP خالص است.
 در زمینــه تحقیق و توســعه چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
مرکز تحقیق و توسعه )R&D( اپسان که در 
سال 201۸ عملیاتی شده ، توسط وزارت علوم ، 
صنعت و فناوری ترکیه ، مورد تایید قرار گرفته 
است . نوآوری در محصول و فرآیندهای تولید از 
طریق تحقیق و توسعه و خالقیت ، باعث افزایش 
کیفیت و اســتاندارد محصوالت ، افزایش بهره 
وری و نیز کاهش هزینه های تولید خواهد شد . 
این امر سبب ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد و 
افزایش رقابت در بازارهای  بین المللی می گردد.
 هدف شــرکت شــما از حضور در 

نمایشگاه ایران پالست چه بوده است؟
این شرکت با ارائه محصوالت با کیفیت سعی 
در به روز رســانی مواد مورد نیاز بازار و تامین 
نیازهای روز افزون مصرف کنندگان محترم را 
دارد همچنین ســعی در برقرار کردن  ارتباط 
مســتقیم و مداوم با مشــتریان و توسعه سبد 

کاالیی بر اساس نیاز بازار داخلی را دارد.

فرزاد تاریوردی زاده مدیر فروش شرکت اپسان پارس پلیمر

کامل بودن سبد کاالیی  بارزترین ویژگی محصوالت شرکت اپسان پارس پلیمراست

پتروپاک مشرق زمین به عنوان شاخه پتروشیمی هلدینگ بوکا 
فعالیت خود را به عنوان بزرگترین تولید کننده پلی اســتایرن در 
خاورمیانه )ظرفیت ساالنه 100هزارتن( از ســال 1396 در  شهرک 
صنعتی مأمونیه )حدوداً 70 کیلومتری تهران( آغاز نمود.این شرکت با 
در اختیار داشتن دانش فنی و ماشین آالت به روز دنیا و مهندسین 
مجرب داخلی توانمندی تولید انواع پلی استایرن )مقاوم و معمولی( با 

گریدهای مختلف را دارد. 
نشریه اقتصاد و نمایشگاه با  پیمان طربخواه مدیرعامل شرکت پترو 
پاک مشرق زمین در مورد دســتاوردهای این شرکت گفت و گویی 

انجام داده است:

 خودتان را معرفی کنیــد و بفرمایید چند ســال در صنعت 
پتروشیمی سابقه ی اجرایی دارید؟

_ پیمان طربخواه هستم؛ فارغ التحصیل رشته ی مهندسی شیمی. حدود 
بیست ویک سال است در صنعت پتروشیمی هستم و نوزده سالش را به صورت 

تخصصی در بخش پلی استایرن و استایرنی پلیمرها فعالیت می کنم.
 شرکت پتروپاک مشرق در چه زمینه ای فعالیت میکند و چه 

محصوالت و خدماتی ارائه  می دهد؟ 
شرکت پتروپاک مشرق زمین در حال حاضر در خصوص تولید پلی استایرن 

معمولی GPPS و پلی استایرن مقاوم HIPS فعالیت دارد.
 پتروپاک مشرق موفق به کسب چه دســتاوردها، افتخارات و 
استاندارد هایی شده است و جایگاه پتروپاک مشرق را در بین رقبا 

چگونه ارزیابی میکنید؟ 
پتروپاک مشــرق از نظر ظرفیت بزرگترین تولید کننده ی پلی اســتایرن 
خاورمیانه است. ســه خط صدهزار تنی دارد که فاز یک  آن به مدت سال در 
حال تولید است؛ فاز دو و سه، بهار ســال بعد آغاز به کار می می شود. در حال 
حاضر باالی نود درصد progress دارد، در خصوص پلی استایرن معمولی 
باالی دوازده تا grade avilable دارد و تنها کشــور منطقه ی خاورمیانه 
اســت که در خصوص HIPS grade available است و گرید سوم که 
خاص یخچال سازی خواهد بود  و در فروردین سال 1400 عرضه ی عمومی  

آن شروع خواهد شد. 

 وضعیت اشــتغال زایی در شرکت شــما به چه صورت است و 
در حال حاضر با چه تعداد نیرو به صورت مســتقیم و غیرمستقیم 

همکاری می کنید؟
شرکت پتروپاک مشرق زمین با توسل به نیروهای جوان و فعال خودش و 
واحد r&d قدرتمندی دارد، همچنین واحد مارکتینگ در دپارتمان فروش 
خود مطالعه ی دقیق در بازار انجام داده است. و در حال حاضر به چهار قاره ی 
جهان صادرات دارد و بیش از چهل و هفت کشور صادرات مستقیم دارد. از نظر 

تناژ بزرگترین صادرکننده ی ایران است.
 بحث مهمی کــه در این زمینه وجود دارد این اســت که تولید گرید های 
تخصصــی و خیلی خاص که شــرکت های محدودی در جهــان آن را تولید 

 می کنند، در شرکت ما به صورت صنعتی تولید و صادر می شود.
از سوی دیگر اعتقاد شرکت ما بر این اساس است که شرکت های دیگر رقیب 
ما نیستند بلکه دوست و همکار ما هستند اما الزم به ذکر است که از نظر تنوع 
محصول و تناژ، جزو دو شرکت برتر در کشور هستیم و با افتتاح فازهای جدید 
از نظر تناژی بزرگترین شرکت در کشور خواهیم شدم اما از نظر تنوع گرید نه، 
تنوع گریدی که در حال حاضر فروش می کنیم؛ نه تنها شرکت های داخلی بلکه 

شرکت های همسایه در خاورمیانه هم این تنوع و سبد کاالیی را ندارند.
 در زمینه ی مشتری مداری چه گام هایی برداشته اید؟

از نظر نیروی انسانی تالش شــرکت ما براین اســاس بوده است که تمام 
مهندسین بومی منطقه ی کارخانه را استخدام کنیم. کارخانه ی ما کیلومتر ۸0 
اتوبان تهران-ساوه است و همه ی کسانی که در شهرهای اطراف مثل مامونیه، 
زرندیه، ساوه از رشته های مهندسی شیمی، شیمی کاربردی، مهندسی برق و 

مهندسی مکانیک فارغ التحصیل شده اند را جذب می کنیم.
 شرکت شما در حال حاضر با چه مشــکالت و موانعی رو به رو 

است؟ و چه راه حلی برای رفع آنها پیشنهاد می کنید؟
_در حال حاضر نزدیک به هشتاد و هشت درصد تولیدات پترو پاک مشرق 
زمین صادر می شــود و الباقی را در داخل کشور به صورت هایمپک در بورس 
عرضه می شود. فشاری روانی برای عرضه هایمپک در بازار پلی استایرن کشور 
برقرار بود که از وقتی هایمپک پتروپاک تولید شد، این مشکل نیز تا حد زیادی 
مرتفع شد. مشکل اصلی ای که نه تنها پتروپاک بلکه تمام هفت شرکت بخش 
خصوصی پلی استایرن ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند عدم تامین کافی 
خوراک استایرن مونومر از منابع تولید داخل کشور است. تنها منبع تولید داخل 
کشور، پتروشیمی پارس است که خوشبختانه با ظرفیتی بیش از ظرفیت اسمی  
خود کار می کند اما متاسفانه نمی تواند جوابگوی کل مصرف باشد و قطعا باید 

واردات استایرن مونومر از سورس های معتبر و با قیمت رقابتی صورت بگیرد.
  در عرصه ی تولید و صادرات شر پتروپاک مشرق موفق به کسب 

چه دستاوردهایی شده است؟ 
نکته ی قابل توجه دیگر این است که در بخش بازگشت ارز ناشی از صادرات، 
ما جزو شرکت های پیش قراول هســتیم به طوری که شرکت پتروپاک جزو 
صدو هشت شرکتی است که صد در صد رفع تعهد ارزی کرده اند و در جلسه 
ای که در بانک مرکزی برای چهل و نه شــرکت اول برگزار شــده بود و آقای 
همتی رییس بانک مرکزی لوح تقدیر و یاد بود به شرکت ها برتر تقدیم کردند، 

پتروپاک هم جزوی از این چهل و نه شرکت بوده است.
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امیرحسین جنتی، مدیر فروش محصوالت کیمیا جاوید خبر داد

تولید بیش از ۳00 گرید مختلف در شرکت کیمیا جاوید سپاهان
 1352 ســال  در 
ایران  سهامی  شرکت 
مشــارکت  با  نیپون 
شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی ایران و گــروه ژاپنی 
میتسوبیشی و نیشیوایوایی هر یک 
با 50درصد سهام، مجتمع پتروشیمی 
را بنا نهادند. تولید محصوالت در این 
آغاز شد.  از سال 1356،  پتروشیمی 
در آبان ماه 1367 شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی با خرید سهام شرکای 
ژاپنی، مالک تمام ســهام شــرکت 
شد و شرکت ایران نیپون به شرکت 

پتروشیمی فارابی تغییر نام داد.
اکنون مجتمع پتروشــیمی فارابی 
دارای سه واحد اصلی تولید انیدرید 
فتاالت  اکتیل  دی   ،)PA( فتالیــک 
اکتیــل ترفتــاالت  )DOP( و دی 
واحدهای  از  مجموعه ای  و   )DOTP(
خدماتی جانبی بهره برداری شــامل 
تصفیــه آب صنعتــی، برج هــای 
بخار،  دیگ های  آب،  خنک کننده ی 
تولیــد ازت، مولد بــرق اضطراری 
تصفیه ی  و  جمع آوری  سیســتم  و 

فاضالب صنعتی است. 
شــرکت در دوران دفاع مقدس و 
دقیقا یک روز بعد از پذیرش قطعنامه 
قرار  ترین حمله  598 مورد سنگین 
گرفت و طی آن 13 تــن از کارکنان 
پترو شیمی و همکاران عزیز بنده به 
فیض شهادت نائل آمدند. در حدود 45 
سال گذشته همواره به عنوان برترین 
  )DOP( برند تولید دی اکتیل فتاالت
وانیدرید فتالیک ) PAF( کشور بوده 
است . برند خوشنام فارابی در خارج 
 PAF از مرزهای کشور نیز در محصول
شناخته شده است. پتروشیمی فارابی 
به دلیل نزدیکی به دریا و دسترسی 
به اسکله های موجود در منطقه ویژه 
اقتصادی ماهشــهر در کسب و کار 
مخزن داری نیز وارد شده و خدمات 

این بخش را نیز ارائه می دهد. و دارای 
10 مخزن که ظرفیتی حدود 58800 
متر مکعب دارند .در حاشیه نمایشگاه 
بین المللی ایران پالست و در زمینه 
محمود  با  شرکت،  این  دستاوردهای 
فخرائی مدیرعامل پتروشیمی فارابی 
گفت و گویی انجــام داده ایم که در 

ادامه می خوانید:
 لطفا خودتــان را معرفی کرده، 
سوابق اجرایی و مدیریتی تان را شرح 

دهید؟
به نــام خدا محمــود فخرائی هســتم 
مدیرعامل پتروشیمی فارابی و عضو هیئت 
مدیره شرکت پترواولفین     فن آوران در 
خصوص ســوابق مدیریتی و اجرایی بنده 
رئیس راه اندازی سایت 2پتروشیمی بوشهر 
و مدیر بهره برداری پتروشــیمی فن آوان 
بودم از ســال 1379 از طریق پترو شیمی 
رازی استخدام شدم و کار آموزی خودرا در 
پترو شیمی شیراز و همچنین پترو شیمی 

بندر امام گذرانده ام . 
 لطفا تاریخچه تأسیس و فعالیت 
شرکت را برای مخاطبان نشریه شرح 
دهید؟  چــه کاال و خدماتی ارائه می 

دهد؟
شرکت پتروشیمی فارابی درسال 13۵2 
تاسیس و درســال 13۵6 به بهره برداری 
رسیده است این شــرکت در دوران دفاع 
مقــدس و دقیقا یک روز بعــد از پذیرش 
قطعنامه ۵9۸ مورد ســنگین ترین حمله 
قرار گرفت و طی آن 13 تــن از کارکنان 
پترو شــیمی و همــکاران عزیــز بنده به 
فیض شــهادت نائل آمدند. در حدود 4۵ 
سال گذشته همواره به عنوان برترین برند 
تولید دی اکتیل فتاالت )DOP(  وانیدرید 
فتالیک ) PAF( کشــور بوده است . برند 
خوشنام فارابی در خارج از مرزهای کشور 

نیز در محصول PAF شناخته شده است.
پتروشــیمی فارابی به دلیل نزدیکی به 
دریا و دسترسی به اسکله های موجود در 
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در کسب و 

کار مخزن داری نیز وارد شــده و خدمات 
این بخش را نیز ارائه می دهد. ما با داشتن 
10 مخزن که ظرفیتی حدود ۵۸۸00 متر 

مکعب دارند .
 محصوالت شــرکت شــما چه 
ویژگی های منحصر به فردی دارد؟ و 
در عرصه تولید و صادرات تاکنون چه 

دستاوردهایی داشته اید؟ 
 DOP به دلیل کیفیت باالی محصول
بیشتر تولید کنندگان محصوالت پزشکی 
و کابل سازی و رنگ سازی و صنایع چرم 
مصنوعــی از محصول این شــرکت بهره 
می برنــد و در بخش PAF نیــز به دلیل 
حجم مناســب تولید حدود 33% از کل 
محصول کشور در این بخش توسط شرکت 
پتروشــیمی فارابی تامین می شــود.طی 
سال گذشته با وجود اینکه میزان صادارت 
محصول PAF این شرکت نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل 1۵0 درصد رشد داشته 

است .
  در نمایشگاه امسال چه برنامه 
فعالیت خود  برای گســترش  هایی 

دارید؟ 
برنامه کلی شرکت به دلیل عدم فعالیت 
 DOP مؤثر طی سال های اخیر و در بازار
بروزرســانی اطالعات مشــتریان است تا 
بتوانیم از این نمایشــگاه در جهت بهبود 
فرآیند فروش و جذب مشــتریان جدید 

استفاده کنیم.

محمود فخرائی مدیرعامل پتروشیمی فارابی مطرح کرد:

"پتروشیمی فارابی" برترین برند
در  تولید دی اکتیل فتاالتا  وانیدرید فتالیک در کشور

شرکت کیمیا جاوید سپاهان )KJS( یکی از زیرمجموعه های صنایع 
تولیدی گیتی پسند)SGP( است که با هدف تولید محصوالت مختلف 
پلیمری در سال 1377 در 40 هزار متر مربع تاسیس شده است. در 
حال حاضر ظرفیت تولید KJS حدود 100 هزار تن در سال است .بیش 
از 400 نفر پرسنل ،آزمایشگاه مجهز با تایید صالحیت ملی،تجهیزات 
 KJS .و امکانات تحقیق و توسعه عالی از مزایای این شرکت می باشد
طیف گســترده ای از محصوالت را با بیش از 300 گرید مختلف در 
چهار گروه عمده تولید می نماید: کامپاندهای پلیمری ، کامپاندهای 
پوششی مخصوص کابلها و لوله ، مستربچ ها و چسب های گرما ذوب. 
محصوالت KJS در صنایع مختلفی از جمله: لوله و اتصاالت ، سیم و 
کابل ، نفت و گاز ، نساجی ، خودرو ، راه آهن ، فیلم ،لوازم بهداشت ، 

لوازم خانگی و صنایع بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرند.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه در حاشیه نمایشگاه ایران پالست و در 
زمینه دستاوردهای این شرکت،  با  امیرحسین جنتی، مدیر فروش 

محصوالت کیمیا جاوید گفت و گویی انجام داده است:
  لطفا مجموعه را معرفی و سبد محصوالت شرکت را تشریح کنید؟

شرکت کیمیا جاوید سپاهان یکی از زیرمجموعه های تولیدی گیتی پسند 
است که با هدف تولید محصوالت مختلف پلیمری در سال 1377 تاسیس شد. 
با بهره گیری از تجهیزات روز دنیا و تیم متخصص تولید، توسعه و تحقیقات 
، موفق به تولید بیش از 300 گرید مختلف در چهار گروه عمده کامپاندهای 
پلیمری ، کامپاندهای پوششی مخصوص کابل ها و لوله ، مستربچ ها و چسب 
های گرما ذوب شدیم.باید به این نکته اشاره کنیم که محصوالت شرکت کیمیا 
جاوید در صنایع مختلفی از جمله صنعت ساختمان ، نفت و گاز، خودرو،  لوازم 
خانگی ، صنایع بســته بندی، سیم و کابل، نســاجی ، راه آهن ، فیلم و لوازم 

بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند.
  مسترپچ های ســاخت کیمیا جاوید سپاهان چه ویژگی هایی 

دارند؟
مستربچ های سفید شــرکت کیمیا جاوید سپاهان به منظور ایجاد خواص 
رنگی  و نوری  مورد نظر در محصول استفاده می شوند. برای رفع نیاز مصرف 
کنندگان مختلف گریدهای متنوعی از مستربچ ها بر پایه  پلیمرهای مختلف 
را طراحی و ارائه می نماید، که موفق شده ایم نیاز تولید کنندگان محصوالت 

پلیمری مختلف را از لحاظ کمی و  کیفی برآورده کنیم.
مستربچهای پر کننده موثرترین روش به منظور صرفه جویی در هز ینهه 
ها در طیف وسیعی از فرآیندهای مرتبط با پالستیک قابل استفاده است. این 
مستربچها نه تنها از طریق جایگزینی به جای پلیمرهای خام در فرآیند تولید 
پالستیک باعث کاهش هزینه ها می شوند، بلکه باعث افزایش خروجی و نیز 
بهبود در خواص فیزیکی و شیمیایی محصول نهایی می شود. وجود سیستم 
مدیریت کیفیت و آزمایشگاه دارای تایید صالحیت ملی شرکت و نیز کنترل 
مــواد اولیه مصرفی کیفیت محصوالت تولیدی شــرکت را تضمین می کند. 
شرکت کیمیا جاوید سپاهان برای تولید این مستربچها از مواد اولیه پلیمری 
با کیفیت باال و نیز افزودنیهای با برند معتبر و شناخته شده استفاده می نماید. 
فرآیند تولید و فرموالســیون اینگونه از مستربچها منجر به تولید محصولی با 

سازگاری باال و کیفیت باال می شود.

از سوی دیگر طیف وســیعی از مستربچ  های مشکی شرکت کیمیا جاوید 
با فرموالسیون  های متفاوت پاسخگوی نیاز های صنعت در بخش های مختلف 
است. این محصوالت برای کاربرد های مختلف از جمله: لوله و اتصاالت خطوط 
انتقال آب و فاضالب، نوار های آبیاری، فیلم های پلی اتیلنی، ژئوممبران، کابل، 

قطعات تزریقی و … است.
همچنین مســتربچهای افزودنی نقش بهبود دهنــده عملکرد محصوالت 
پالســتیکی را دارند. این مستربچها پالســتیکها را از نور، گرما،اشتعال،اشعه 

محافظت کرده و همچنین باعث بهبود جریان مذاب و فرآیند تولید می شوند.
شرکت کیمیا جاوید طیف زیادی از اینگونه مستربچها شامل آنتی بالک، 
آنتی یووی، آنتی استاتیک، مقاوم در برابر شعله،ویسکوز بریک، کمک فرآیند 
و … را در ســبد محصوالت خود دارد. عمده مصارف این نوع از مستربچها در 

فیلمهای دمشی،تزریقی، اکستروژن و لمینیشن می باشد.
  هدف شرکت شما از حضور در ایران پالست این دوره چه بوده 

است؟
نمایشــگاه ایران پالست یکی از نمایشــگاه های مرجع در صنعت پلیمر و 
پالستیک است. طبیعی اســت که در این رویداد مهم شرکت داشته باشیم و 
بتوانیم توانمندی ها و محصوالت خود را پیش روی بازدیدکنندگان قرار دهیم. 
برای حضور در نمایشگاه نیز اهداف مختلفی مد نظر داریم که بهره مندی از 
فرصت حضور بخش بزرگی از فعاالن صنعت پلیمر و پالســتیک یکی از این 
اهداف است. همچنین به روال نمایشگاه های پیشین نیز که تقریبا در تمامی 
ادوار نمایشگاه ایران پالست حضور داشتیم، ارائه خدمات به مشتریان فعلی،  
جذب و شناسایی مشــتریان جدید و تثبیت جایگاه شرکت در بین فعاالن و 
تولیدکنندگان صنعت پلیمر و پالستیک در دستور کار است.  محصوالت ما در 
این صنعت، مواد اولیه محصوالت بعدی و نهایی را تشکیل می دهد و طبیعی 
است که بر اساس نیاز مشــتری، نیاز به تولید محصول با گرید های مختلفی 
وجود داشــته باشد. محصوالت شرکت کیمیا جاوید ســپاهان در گرید های 
مختلفی تولید می شود و همه ساله گریدهای جدیدی از محصوالتمان را تولید 
و به بازار مصرف ارائه نماییم. در این نمایشگاه نیز تازه ترین دستاوردهای خود را 
در معرض دید فعاالن صنعت پلیمر و پالستیک خواهیم گذاشت و مشتریان نیز 

می توانند درخواست تولید گرید جدید محصوالت را داشته باشند.
ضمنا به این نکته باید اشــاره کنم که در این دور، کیمیا جاوید با دارا بودن 
گواهینامه دانش بنیان صنعتی در نمایشگاه حضور دارد و این می تواند مورد 

توجه بازدیدکنندگان و مشتریان ما نیز قرار بگیرد.
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