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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

 محسن شمشیری
با آغاز و انتظام  پیدا کردن روند برگزاری 
نمایشگاه ها از ابتدای دی ماه سال جاری در 
یعنی  کشور  نمایشگاهی  سایت  ترین  مهم 
سایت نمایشگاه بین المللی تهران، صنعت 
نمایشــگاهی ایران وارد مرحله تازه ای از 
حیات خود شده است که نمایانگر توانمندی 
ها و قابلیت های منحصر به فرد این صنعت 
در مقایسه با همتایان خود در منطقه و حتی 

جهان است.
در شــرایطی که سایت های نمایشگاهی 
کشورهای منطقه و  بســیاری از کشورهای 
فعالیت های  زمینــه  در  صاحب ســبک 
نمایشگاهی همچنان در واکنش به شیوع بیماری کرونا در تعطیلی کامل به سر می 
برد یا کمترین میزان فعالیت را دارد، شاهد خارج شدن سایت های نمایشگاهی 
ایران از تعطیلی و رخوت و آغاز و  تداوم جنب و جوش و فعالیت نظام مند میتنی 
بر رعایت پروتکل های بهداشــتی مصوب در نمایشگاه های بین المللی به ویژه 
نمایشگاه بین المللی تهران هستیم. فعالیتی که تداوم قاعده مند آن در هفته های 
اخیر، از یک سو گواهی است بر رضایت و اطمینان خاطر بخش مهمی از مشارکت 
کنندگان و بازدیدکنندگان نمایشگاهها از امنیت و منفعت حضور در نمایشگاه 
ها و از دیگر سو از توفیق مدیران و برگزارکنندگان نمایشگاهها در جلب اعتماد 
مسووالن وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا به رعایت پروتکل های بهداشتی در 

روند برگزاری رویدادها حکایت دارد.
واقعیت این است که تا پیش از انتصاب رزم حسینی به سمت وزیر صمت که 
پیامد آن انتصاب دکتر زمانی به ریاست هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت سهامی 
نمایشگاههای بین المللی در آذر ماه سال جاری بود، صنعت نمایشگاهی کشور در 
سراسر نه ماه آغازین ســال جاری در بالتکلیفی به سر می برد؛ تا آنجا که در نه 
ماهه نخست سال تعداد رویدادهای نمایشگاهی برگزار شده در تهران به ده عنوان 
هم نرسید و آن تعداد هم که برگزار شــد در فضایی از شک و تردید حتی تا روز 
قبل از افتتاح معلوم نبود که قطعا برگزار می شــود یا نه. همین موجب شده بود 
که نه مشارکت کنندگان آمادگی صددرصدی را داشته باشند نه بازدیدکنندگان 
و نه حتی برگزارکنندگان نمایشگاهها. در نتیجه معدود رویدادهای نمایشگاهی 
برگزارشــده در آن دوره نیز نمی توانســت رضایت خاطر هیــچ یک از ارکان 
نمایشگاه را در پی داشته باشد و طیبعتا خروجی نهایی هم بهره برداری حداکثری 

کارآفرینان و فعاالن تولید و تجارت از رویدادهای نمایشگاهی نبود.
اما با خروج صنعت نمایشــگاهی از بالتکلیفی کــه در نتیجه تعامل و توافق 
مدیریت جدید شرکت سهامی نمایشگاهها با مسووالن وزارت بهداشت و وزارت 
کشور و ستاد ملی مقابله با کرونا حاصل شد، شاهدیم که رویدادهای نمایشگاهی 
جان دوباره گرفته اســت و به طور طبیعی به فضای تولید و تجارت کشــور هم 
جنب و جوش مؤثری بخشیده است. در این هفته ها از یک سو شاهد رشد کمی 
رویدادهای نمایشگاهی بوده ایم؛ به طوری که در همین دوره 4۵ روزه در حدود 2۰ 
عنوان نمایشگاه تخصصی برگزار شده است که در میان آنها نام تعدادی از مهم 
ترین رویدادهای نمایشگاهی ساالنه تهران مثل نمایشگاه های صنعت نفت، لوازم 
خانگی، صنعت آب و برق، ایران پالست، صنایع نساجی و صنایع معدنی به چشم 
می خورد . از سوی دیگر قطعیت پیدا کردن تقویم برگزاری نمایشگاهها، موجب 
افزایش کیفیت رویداها شده است.یعنی علی رغم کاهش طبیعی تعداد مشارکت 
کنندگان و  باز دیدکنندگان نمایشگاهها به علت شرایط خاص کر ونا و الزامات ناشی 
از اجرای پروتکل های بهداشتی، این مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان محدود 
تر و درعین حال تخصصی تر به علت فراهم بودن بسترهای مناسب توانسته اند 
از حضور فیزیکی و یا مجازی خود در رویدادها نتیجه دلخواه بگیرند. و  این یک 
دستاورد ارزشــمند و ماندگار برای مدیران و فعاالن صنعت نمایشگاهی کشور 
هست و خواهد بود که در شــرایطی موفق شده اند امکانات صنعت نمایشگاهی 
را به کمک اقتصاد و تولید در تنگنای کشور بیاورند که همتایان آنها در بسیاری  

کشورهای پیشرفته نیز چنین توفیقی نیافته اند.
واقعیت این است که فضاهای نمایشگاهی کشور به ویژه فضای سرسبز چند 
ده هکتاری نمایشــگاه بین المللی تهران با داشتن ســالن های مرتفع و مجهز 
به تجهیزات پیشــرفته تهویه و در حالی که نظارت الزم بر اجرای پروتکل های 
بهداشتی انجام می شود، از امن ترین مکان های عمومی و تخصصی برای تجارت 
و داد و ستد فعاالن اقتصادی کشــور است که به شدت این روزها نیازمند چنین 
فضاهای امنی برای مذاکره و رشد مبادالت تجاری و در نتیجه توسعه تولیدات خود 
هستند. از این رو استمرار برگزاری نمایشگاه های تخصصی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی یک ضرورت ملی برای رونق بخشیدن به تولید و اقتصاد کشور است و بر 
همین اساس به نظر می رسد الزم است حمایت از مدیران و فعاالن کاردان صنعت 
نمایشگاهی برای انجام بهتر وظیفه دشوار و باارزشی که بر عهده دارند، در دستور 

سیاستگذاران و مسووالن ارشد کشور قرار بگیرد.

دستاورد مهم صنعت نمایشگاهی کشور
 در دوران کرونا

بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی عنوان کرد
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معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی هدف از برگزاری نمایشــگاه ایران 
پالست را احصای نیاز صنایع پایین دست از باالدست پتروشیمی عنوان کرد 
و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال تقویت صنایع پایین دستی 

پتروشیمی و تولید خوراک مورد نیاز آنهاست.
بهزاد محمدی روز )دوشــنبه، 20 بهمن ماه( در بازدیــد از چهاردهمین 
نمایشــگاه ایران پالست با اشاره به اینکه نمایشــگاه امسال بی شک به دلیل 
شیوع ویروس کرونا همانند سال های گذشــته نیست، گفت: این نمایشگاه 
فرصتی بــرای گفت وگو، مذاکره و تقویت همــکاری میان تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان است.
وی با اشــاره به اینکه در نمایشگاه ایران پالســت ارتباط میان شرکت ها 
تقویت می شــود، افزود: شرکت ملی صنایع پتروشــیمی بر افزایش ارتباط 
مطلوب و منطقی میان باالدســت و پایین دست صنعت پتروشیمی تمرکز 
کرده و به دنبال این است صنعت به ســمتی حرکت کند تا محصوالتی در 
باالدست پتروشیمی تولید شود که مورد نیاز صنایع پایین دستی کشور است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی با تأکید بر اینکه اجرای این هدف 
با تعریف طرح های راهبردی آغاز شــده اســت که این فرصت ها در اختیار 
سرمایه گذاران قرار داده می شود، اظهار کرد: جزئیات طرح ها مشخص شده 

و بسته های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران آماده است.
محمدی با بیان اینکه در سال های آینده صنعتی خواهیم داشت که توسعه 
و توازن میان صنایع باالدســت و پایین دست در آن بســیار با وضع کنونی 

متفاوت اســت، گفت: بنابراین به شــدت دنبال تقویت صنایع پایین دستی 
پتروشیمی و تولید خوراک مورد نیاز صنایع پایین دستی هستیم.

وی درباره تأثیر محصوالتی پالستیکی بر محیط زیست تصریح کرد: نباید 
در صنعت پتروشــیمی تنها به تولید محصوالت پالستیکی و یکبار مصرف 
توجه کرد، هم اکنون صنعت پلیمر در سازه های ساختمانی، صنعت خودرو و 
صنایع دیگر کاربردهای فراوانی دارد و به تدریج جایگزین منابع طبیعی مانند 

چوب می شود؛ دنیای پالستیک بسیار وسیع است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ضرورت برگزاری نمایشگاه 
ایران پالست اشاره کرد و گفت: صنعت باالدستی پتروشیمی با توجه به اینکه 
خوراک خود را از وزارت نفت تأمین می کند بخشی از بدنه صنعت نفت است 
که در نمایشگاه نفت نیز حضور دارد، اما نمایشگاه ایران پالست به طور خاص 

برای محصوالت پلیمری است و نه همه شرکت های پتروشیمی.
محمدی بــه حضور 200 شــرکت در بخش های مختلــف تولیدکننده، 
خدمات، تجهیزات و ماشین آالت در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: ارتباط 
صنعت باالدست پتروشیمی با پایین دست در این نمایشگاه تقویت می شود و 
این موضوع با حضور شرکت های پتروشیمی در نمایشگاه نفت متفاوت است.

وی با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری نمایشــگاه ایران پالســت احصای 
نیازهای صنایع پایین دستی از مجتمع های پتروشیمی کشور است، تصریح 
کرد: در این نمایشگاه، مشکالت و چالش های پیش روی صنایع پایین دستی 

منتقل و بررسی و برای رفع آنها تالش می شود.

از سوی دیگر، بهزاد محمدی  در حاشیه دومین روز چهاردهمین نمایشگاه 
ایران پالست با شیخ مصطفی، رئیس اداره صادرات و واردات اقلیم کردستان 

عراق گفت وگو کرد.
همچنین شــیخ مصطفی با اشــاره به اینکه روابط تجاری ایران و اقلیم 
کردستان با رسیدن به سطح 6 میلیارد دالر به باالترین سطح رسیده است، 
اظهار کرد: برنامه ریزی شــده است تا ســال 2020 این مبادالت تجاری به 

ساالنه 10 میلیارد دالر برسد.
وی با بیان اینکه مولفه های متعددی سبب می شود روابط تجاری ایران و 
اقلیم کردستان گسترده شــود، افزود: نخستین و اصلی ترین مولفه مرزهای 
جغرافیایی میان دو کشــور اســت، ایران و عراق دارای چهار مرز مشترک 

بین المللی هستند.
رئیس اداره صادرات و واردات اقلیم کردســتان عــراق با بیان اینکه اقلیم 
کردستان بزرگترین واردکننده پالســتیک ایران است، تصریح کرد: مذاکره 
ســازنده ای با شــرکت های پتروشــیمی در دو روز اخیر انجام شده و اقلیم 
کردستان عالقه مند به گســترش روابط با ایران است. مصطفی تاکید کرد: 
روابط اقلیم کردستان و شــرکت های ایرانی دوستانه است و هیچ مشکلی با 

هم ندارند.
میدواری معاون وزیر نفت برای گسترش روابط ایران و اقلیم کردستان

معاون وزیر نفت در دیدار با رئیس اداره صادرات و واردات اقلیم کردستان 
عراق گفت: امیدواریم شاهد گسترش روابط ایران و اقلیم کردستان به ویژه در 

بخش صنایع پلیمری و پالستیک باشیم.
به گزارش خبرنگار نیپنا، بهزاد محمدی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی امروز )دوشــنبه،20بهمن( در حاشیه دومین روز 
چهاردهمین نمایشگاه ایران پالســت با شیخ مصطفی، رئیس اداره صادرات 

و واردات اقلیم کردستان عراق گفت وگو کرد.
شیخ مصطفی با اشــاره به اینکه روابط تجاری ایران و اقلیم کردستان با 
رسیدن به ســطح 6 میلیارد دالر به باالترین سطح رسیده است، اظهار کرد: 
برنامه ریزی شده اســت تا ســال 2020 این مبادالت تجاری به ساالنه 10 

میلیارد دالر برسد.
وی با بیان اینکه مولفه های متعددی سبب می شود روابط تجاری ایران و 
اقلیم کردستان گسترده شــود، افزود: نخستین و اصلی ترین مولفه مرزهای 
جغرافیایی میان دو کشــور اســت، ایران و عراق دارای چهار مرز مشترک 

بین المللی هستند.
رئیس اداره صادرات و واردات اقلیم کردســتان عــراق با بیان اینکه اقلیم 
کردستان بزرگترین واردکننده پالســتیک ایران است، تصریح کرد: مذاکره 
سازنده ای با شرکت های پتروشــیمی در دو روز اخیر صورت گرفته است و 
اقلیم کردستان عالقمند به گسترش روابط با ایران است. مصطفی تاکید کرد: 
روابط اقلیم کردستان و شــرکت های ایرانی دوستانه است و هیچ مشکلی با 

هم ندارند.
گفتنی اســت چهاردهمین نمایشگاه ایران پالســت با شعار »کسب وکار 
جهانی« دیــروز )یکشــنبه، 19 بهمن ماه( در محل دائمی نمایشــگاه های 

بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

ایوب بنوی مدیر چهاردهمین دوره نمایشــگاه بین المللی ایران پالســت 
با اعالم این مطلب، گفت: چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالست 
با حضور 200 شــرکت داخلی و 250 تاجر خارجی در دو گــروه انفرادی و 
هیئت برگزار می شــود. ایوب بنوی در خصوص جانمایی گروه های کاالیی 

ایران پالست، افزود: در این دوره از نمایشگاه، چهارگروه کاالیی مواد اولیه در 
 B38 گروه ماشین آالت و تجهیزات در سالن ،A40 ســالن های 38، 40 و
 1-44 ،A41 و گروه محصوالت نهایی، نیمه نهایی و خدمات در سالن های
و 2-44 جانمایی شده اند. وی در خصوص وجه تمایز چهاردهمین نمایشگاه 
ایران پالســت، گفت: وجه تمایز این دوره نمایشگاه، حضور پر رنگ شرکت 
های دانش بنیان و همچنین برگزاری نمایشــگاه مجازی و آنالین است که 
همزمان با آغاز به کار نمایشــگاه فیزیکی از 19 بهمن ماه آغاز و به مدت دو 
هفته ادامه دارد. 22 هــزار بازدید کننده خارجی از نمایشــگاه آنالین مدیر 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست در خصوص برگزاری نمایشگاه 
آنالین،با بیان اینکه برای بیش از 22 هزار بازدیدکننده هدف خارجی اطالعات 
نمایشگاه مجازی و دعوتنامه بازدید ارسال شده است، اظهار کرد: هر چند در 
ادوار گذشته هم بخش نمایشگاه مجازی در سایت ایران پالست وجود داشته 
است، ولی این پلتفرم در سال جاری با امکانات و ظرفیت های کامال منطبق 
بر استانداردهای برگزاری نمایشگاه به صورت آنالین به روزرسانی شده است 

و در اختیار غرفه داران و بازدیدکنندگان قرار گرفته اســت. وی افزود: یکی 
دیگر از امتیازات متفاوت این نمایشگاه آنالین نسبت به نمایشگاه های مشابه 
مجازی، امکان برقراری تماس از طریق ارسال پیام، گفتگوی صوتی و تصویری 
و همچنین امکان برقراری جلسات آنالین با حضور چندین نفر است.برگزاری 
جلسات و همایش های معرفی محصوالت و خدمات و ارائه آخرین تکنولوژی 
ها و دست آوردهای شرکت ها به صورت آنالین هم در این بستر مهیاست. به 
گفته وی، یک نکته مهم دیگر درخصوص این نمایشگاه مجازی، امکان معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری شرکت های حاضر و همچنین معرفی فرصت های 
شغلی اســت که می تواند برای بازدیدکنندگان جذابیت ویژه و جدیدی در 
فرایند برگزاری نمایشگاه تلقی شود. ایوب بنوی خاطر نشان کرد: در این دوره 
با 11 تشکل با 80 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.

 آذری جهرمی برای حضور و مشــارکت 
فعال زیر مجموعه هــای وزارت ارتباطات 
در بیست ویکمین نمایشــگاه مخابرات و 

فناوری اطالعات ) تلکام 99(  دستور دارد.
 مهندس جهرمی با دعوت از زیر مجموعه 
هــای وزارت متبوع خود جهت اســتفاده 
از فضای تخصیصی بــرای برپایی پاویون 
وزارت ارتباطات و شــرکت ها و ســازمان 
های تابعــه از جمله : شــرکت ارتباطات 
زیرساخت،سازمان فناوری اطالعات،سازمان تنظیم مقررات،پژوهشگاه ارتباطات،پژوهشگاه 
 فضایــی، منطقه ویــژه اقتصــادی پیام،پســت بانک،پارک فناوری، شــرکت پســت

  تاکید نمود .

دستور آذری جهرمی برای حضور پر رنگ 
شرکت های تابعه وزارت ارتباطات در 

نمایشگاه تلکام ۹۹

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

 ایران پالست چهاردهم با 2۰۰ شرکت داخلی و 2۵۰ تاجر خارجی برگزار می شود

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی، نمایشــگاه ایران پالست را 
فرصتی مناســبی برای نمایش رشد صنایع 
داخلی دانســت و گفت: باور ما این اســت 
که صنایع داخلی در همــه حوزه ها به ویژه 
صنعت پتروشــیمی می تواند قله ها را فتح 

کند.
عزت اهلل اکبری تاالرپشــتی در حاشــیه 
بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالســت با اشــاره به حمایت مجلس 
شــورای اســالمی از صنایع و تولید داخل 

به خبرنگار نیپنا گفــت: مجلس تحریم ها 
را بهتریــن فرصت بــرای تقویت واحدهای 
صنعتی داخلی می داند و کمیسیون صنایع 
و معــادن نیز بر صــادرات کاالهای داخلی 

تمرکز کرده است.
وی با بیــان اینکه واحدهــای تولیدی و 
صنعتی رشــد و پیشرفت چشمگیری کرده 
اند، افزود: بــا تمرکز بر صــادرات، صنعت 
داخل رشــد بیشــتری خواهد داشــت و 

صادرات، صنعت داخل را احیا می کند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

شــورای اســالمی تأکید کرد: باور ما این 
است که در صنایع مختلف از جمله صنایع 
پتروشــیمی می توانیم قله های موفقیت را 

فتح کنیم.
اکبــری عنــوان کــرد: نمایشــگاه هایی 
همچون ایران پالســت، فرصت مناســبی 
را برای شرکت های پتروشــیمی و فعاالن 
بخش خصوصی فراهم می کند تا در فضایی 
دوســتانه مذاکره کرده و ارتبــاط خود در 
زمینه های مختلف را به منظور رشد صنایع 

داخلی افزایش دهند.

عزت اهلل اکبری تاالرپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد:

ایران پالست؛ نمایش تمام عیار رشد صنایع داخلی

یادداشت
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رئیس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی 
گفت: محصوالت ارائه شده در نمایشگاه ایران پالست، 
امیدواری به اشــتغالزایی بیشــتر، خودکفایی و قطع 

وابستگی به قطعات و مواد خارجی را افزایش می دهد.
فریدون عباســی، رئیس کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی در حاشیه بازید از چهاردهمین نمایشگاه 
ایران پالســت گفت: باتوجه به آماری که امروز از سوی 
مسئوالن ذیربط ارائه شد، نشان می دهد که در استفاده 

و بکارگیری از منابع خدادادی باید بیشتر تالش شود.
عباسی با تاکید بر اینکه در پتروشیمی پیشرفت های 
مطلوبی بدســت آورده ایم، تصریح کرد: با یک مدیریت 
جهادی می تــوان در مدت کوتاه تــری جهش های این 

صنعت را طی کرده و دستاورد بیشتری داشته باشیم.

رئیس کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی 
ادامه داد: با گســترش همکاری های صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی با دانشگاه ها، پژوهشــگاه ها و پژوهشگران 
می توانیم صادرکننده خدمات تخصصی در این صنایع 

به ویژه حوزه پتروشیمی نیز باشیم.
وی یکــی از راه های درآمد کشــور را صدور خدمات 
تخصصی دانســت و گفــت: متخصصانــی در بخش 
خصوصی و دولتی داریم کــه توانایی عرضه خدمات با 
کیفیت بسیار باال را به سایر کشورها دارند که امیدواریم 

این کار مورد حمایت وزارت نفت قرار گیرد.
عباســی به ضرورت ایجاد نهاد تنظیم گــر در حوزه 
پتروشیمی اشــاره کرد و گفت: حاکمیت نیز باید نقش 
خود را در این زمینه ایفا کند، اما دست بخش خصوصی 

را برای توسعه باز گذارد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه محصوالت پایین دستی ارائه 
شده در این نمایشگاه، امیدواری را بیشتر کرد، تصریح 
کرد: انتظار داریم که در حوزه پایین دســتی به ویژه در 
شهرهای مختلف که می توان کار کرد، فعالیت ها بیشتر 
شود. این موارد بدون شک ســبب اشتغال، خودکفایی 
کشور و قطع وابستگی به قطعات و مواد خارجی خواهد 
شد. وی به موضوع خوراک پتروشیمی ها اشاره و عنوان 
کرد: در این زمینه وزارت نفت باید فشارهای سیاسی را 
تحمل کند و اجازه ندهد که با فشار سیاسی و توقعات 
غیرمعقول، پتروشــیمی ها در نواحی احداث شوند که 
مناسب نباشد یا در جایی احداث شوند که منابع آبی کم 

و صادرات محصوالت با مشکل مواجه شوند.

نظرخواهــی میدانــی خبرنــگاران نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه از 
بازدیدکنندگان در روز دوم نمایشــگاه بین المللی ایران پالست حاکی 
از رضایت غرفه داران و بازدید کنندگان متخصص است غرفه داران نیز 
می گویند که برگزاری نمایشگاه ها به صورت تخصصی کمک بسیاری 

به رشد فضای کسب و کار در کشور می کنند
در حالی که به پایان سال 1399 نزدیک می شویم شور و نشاط بار 
دیگر فضای صنعت نمایشگاهی را فرا گرفته است. در سالی که گذشت 
به دلیل شرایط ناشی از همه گیری کرونا بســیاری از نمایشگاه ها به 
تاخیر افتادند، نمایشگاه ایران پالست نیز از این قائده مستثنی نبود. اما 
با بهبود نسبی شــرایط و رعایت کامل و دقیق پروتکل های بهداشتی 
بار دیگر نمایشگاه ها در ســال جهش تولید ملی، تحت مدیریت دکتر 

زمانی رونق خود را بازیافته ایت.
فضای نمایشگاه چهاردهم ایران پالست نشان از نشاط داد برگزاری 
نمایشگاه ها به گردش چرخ های صنعت کشور کمک می کند و  سایه 
کرونا و تحریم ها نیز نمی تواند از هیجان برگزاری این نمایشــگاه ها 

بکاهد.

یکی از بازدیدکنندگان این نمایشــگاه گفت: برگزاری این نمایشگاه 
ها بایــد ادامه یابد زیــرا آنچه مــن از نحوه برگــزاری تخصصی این 
نمایشگاه دریافتم و در همه ورودی ها و ســالن های نمایشگاه شاهد 
بودم، پروتکل های بهداشــتی به صورت دقیق رعایت می شــد و لذا 
نگرانــی از بابت کرونا نداشــتم و در نتیجه مســووالن باید به اهمیت 
برگزاری نمایشگاه توجه داشته باشند و در شرایط کنونی اقتصاد ایران 
که فضای کسب وکار نیازمند حمایت و رشد تقاضا است، این نمایشگاه 
ها را ادامه دهند تا با آثار کرونا و تحریم های سال های اخیر بر اقتصاد 

کشور مقابله کند. 
 یکی از غرفه داران نیزبه خبرنگار ما گفت: نمایشــگاه امسال بسیار 
خوب برگزار شــده اســت هم از لحاظ کیفی خوب بوده و هم پروتکل 
های بهداشتی خیلی دقیق رعایت شده است، برای ورود سخت گیری 
زیادی انجام شــد شــرکت کنندگان باید حتما کارت دعوت به همراه 
داشته باشــند تا اجازه داشته باشند در نمایشــگاه حضور پیدا کنند و 
در بدو ورود با دســتگاه های تب ســنج دمای بدن شرکت کنندگان 
را می گرفتند، در بحــث رعایت پروتکل ها؛ پک های بهداشــتی ارائه 
کردند. در غرفه ها نیز پروتکل ها بسیار رعایت می شد و در تمام زمان 
گفت وگوها شــرکت کنندگان، خود را ملزم به رعایت پروتکل ها می 
دانستند. دستگاه های ضدعفونی کننده دســت، در سراسر نمایشگاه  

قابل مشاهده بود و به نظر بنده نمایشگاه بسیار باکیفیت برگزار شد.
غرفه دار دیگری در پاســخ به چرایــی حضور در نمایشــگاه ایران 
پالســت گفت: این نمایشــگاه در چند نوبت به عقب افتاد و این عقب 
افتادنش به خاطر بروز بیماری کرونا منطقی بود. به نظر من نمایشگاه 
ایران پالســت قدرت و توانایی این را دارد که ان شاءاهلل اگر تحریم ها از 
کشور ما رفع بشــود بتواند یکی از بزرگترین نمایشگاه های بین المللی 

منطقه باشد. به دلیل حضور شــرکت های موفق بسیار زیاد در زمینه 
تولید مواد اولیه و مصنوعات و قالب و ماشــین آالت تجهیزات پلیمری 
و پالســتیک در ایران. این شرکت ها تجربه ی بســیار خوبی را در این 
زمینه دارند و برای کشــور های خارجی و کشــورهای منطقه خودش 
یک بازار هدف برای فروش ماشین آالت، مواد اولیه و دیگر اقالم تولید 
هست. ایران پالست در ســال های آینده با توجه به اینکه ان شاهلل این 
تحریم ها برداشته بشود می تواند یکی از بزرگترین، موثرترین و بهترین 

نمایشگاه های در منطقه ما باشد.
در مجموع بازدیدکنندگان تخصصی و غرفه داران از نمایشگاه ایران 
پالســت اعالم رضایت کرده و معتقدند که گفــت وگوها و دیدارهای 
مثبت و موثری را در این نمایشگاه و در شــرایط  کنونی اقتصاد ایران 

در سال 99 داشته اند.
بازدید کنندگان تخصصی این نمایشــگاه در پاســخ به پرسش های 
خبرنــگاران ما در این موضوع اجماع نظر داشــتند کــه برگزاری این 
نمایشگاه ها به صورت تخصصی کمک بسیاری به رشد فضای کسب و 

کار در کشور می کند.

فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس

 نمایشگاه ایران پالست امیدواری به خودکفایی را افزایش داد

برگزاری نمایشگاه ها به صورت تخصصی کمک بسیاری به رشد فضای کسب و کار در کشور می کنند 

ابراز رضایت بازدیدکنندگان از نحوه برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست

مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در جریان افتتاح نمایشگاه های تخصصی خبر داد:

اشتغال 22۰ هزار نفری در صنایع 
نساجی و پوشاک

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان افتتاح نمایشگاه های تخصصی 
صنعت ایران، پوشاک و ماشین آالت نساجی از اشتغال220هزار نفری در صنایع نساجی و 
پوشــاک خبر داد و گفت: بیش از 5 هزار و 800 واحد در صنعت نساجی و پوشاک مشغول 

به فعالیت هستند.
مهدی صادقی نیارکی در هشــتمین روز از دهه مبارک فجر با حضور در نمایشگاه های 

تخصصی صنعتی، از نزدیک در جریان توانمندی های صنعتگران قرار گرفت.
معاون امور صنایع وزارت صمت در این بازدید با مرور وضعیت صنعت نساجی از روند رو 
به رشد محصوالت منتخب در این صنعت خبرداد و گفت: تولید الیاف اکریلیک در مقایسه با 
سال گذشته با رشدی 408 درصدی به بیش از3هزار و 800 تن رسیده است البته ظرفیت 

های موجود در این صنعت بسیار فراتر از این میزان است.
صادقی نیارکی در ادامه با اشــاره به تکمیل زنجیره صنعت نساجی اشاره ای به رشد 23 
درصدی نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی در 9 ماهه سال 99کرد و گفت: تولید 
این محصول صنعتی که از مواد اولیه مورد نیاز صنعت نســاجی وپوشاک به شمار می رود 

بیش از 206 هزار تن رسیده است.
وی همچنین گزارشی از میزان ظرفیت سازی انجام شده برای توسعه محصوالت منتخب 
صنعتی از ابتدای انقالب تاکنون ارائه کرد و از توســعه تولید در صنایع خودرو، پتروشیمی، 

بهداشتی و دارویی ،نساجی وپوشاک و غذایی خبرداد.
به گفته معاون امور صنایع وزارت صمت در مقایســه با سال 57 میزان ظرفیت تولید در 
فرش ماشــینی از 5میلیون مترمربع به 134 میلیون مترمربــع ودر صنعت کفش نیز از 4 

میلیون زوج به بیش از 230 میلیون زوج افزایش یافته است.
گفتنی اســت که معرفی توانمندی های کارخانه ها و شرکت های داخلی، نمایش آخرین 
تحوالت و دستاورد های علمی، فنی و صنعتی داخلی و خارجی این حوزه ها، ایجاد رقابت و 
تبادل اطالعات بین تولید کنندگان و صادرکنندگان، ارتقا سطح تولید داخلی کشور، کمک 
به توسعه اشــتغال، بازاریابی و صادرات و افزایش راندمان تولید داخلی از مهمترین اهداف 

برگزاری این نمایشگاه ها اعالم شده است.
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محسن دولتیار معاونت فروش بازاریابی و لجستیک پتروشیمی پلی استایرن انتخاب

ایجادشبکهبزرگیازمصرفکنندگانوفاداردرسطحجهانیکدستاوردبیسابقهدرصنعتپتروشیمیایراناست
اســتایرن  پلی  شرکت 
انتخاب با استفاده از امکانات 
تکنولوژی  روزتریــن  به  و 
تولید، تمامی گریدهای بسته 
بندی و ساختمانی پلی استایرن انبساطی را 
تولید و به بازارهای جهانی عرضه می کند.  
این محصول تا پیش از افتتــاح این واحد 
پتروشیمی، محدود بود و برای تامین نساز 
داخل مجبور به وارد کردن آن از کشورهای 
شرق آسیا نظیر چین، کره و تایوان بودیم. 
با آغاز به کار ایــن واحد با توجه به ظرفیت 
2۵۰ هزار تن تولید این محصول و همچنین 
تقاضای بازار داخلــی که حدود 1۰۰ هزار تن 
در سال اســت و همچنین شروع به فعالیت 
چند واحد تولیدی دیگر، استراتژی شرکت 
بر مبنای صادرات محصول و توسعه بازارهای 

صادراتی این محصول متمرکز شد. 
این شرکت موفق شده است در چند سال 
اخیر عالوه بر تامین نیازهای مصرف کنندگان 
داخلی، محصوالت خود را به اقصی نقاط دنیا 
و بیش از هشــتاد کشور در مناطق مختلف 
جهان از آسیا تا اروپا و امریکا، صادر کند که 
این اتفاق، یک دستاورد بی سابقه در صنعت 

پتروشیمی ایران است.
در توضیح پلی اســتایرن انبساطی باید 
گفت: که پلی اســتایرن انبســاطی یا پلی 
استایرن اکسترود شده )XPS( از یک ماده 

فوم ســاخته می می تواند که برای خواص 
عایق بندی و انعطاف پذیری آن ارزشــمند 
است. پلی استایرن فوم می تواند بیش از 9۵ 
درصد هوا باشــد و به طور گسترده ای برای 
ســاخت عایق های خانگی و لوازم خانگی، 
بسته بندی محافظ ســبک وزن، گشت و 
گذار، خدمات غذا و بسته بندی مواد غذایی، 
قطعات خودرو، سیستم های تثبیت کننده 

جاده ای و راه و غیره استفاده می شود.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه در زمینه فعالیت 
ها، دســتاوردها و اقدامات پتروشیمی پلی 
معاونت  با محسن دولتیار  انتخاب  استایرن 
فروش بازاریابی این شــرکت گفت و گویی 

داشته که می خوانید:
 لطفا برای آن دسته از مخاطبان ما که 
ممکن است با پلی استایرن انبساطی آشنایی 
نداشته باشند این محصول و ویژگی های را 

توضیح دهید؟
 Expandable( پلــی اســتایرن انبســاطی
Polystyrene( یــا آنطور که فعاالن این صنعت 
می شناســند EPS یکی از محصــوالت خاص 
صنعت پلیمر است که شرکت پلی استایرن انتخاب 
طی سالهای اخیر تولید آن را در کشور شروع کرده 
است. اما برای آنکه بدانیم اهمیت استراتژیک این 
محصول در چیست باید ابتدا به مهمترین کاربرد 

این محصول بپردازیم. 
پلی استایرن انبساطی به طور محدود در صنعت 

بسته بندی و به صورت عمده در صنعت ساختمان 
کاربرد دارد و مهمترین کاربرد آن در جهان تولید 
فوم های عایق ســاختمانی اســت. این فوم ها با 
مزایای متعددی از جمله ســبک بــودن، قیمت 
مناسب، عایق ســازی خوب و ... جایگاه ویژه ای 
در صنعت ساختمان جهان دارند و به عنوان ماده 
اصلی در عایق سازی ساختمان ها و جلوگیری از 
اتالف انرژی به کار برده می شــوند. از این جهت 
اســت که می توانیم پلی اســتایرن انبساطی را 

پلیمری حامی محیط زیست بنامیم. 
 به نکته جالبی در زمینه حفظ محیط 
زیست با استفاده از پلی استایرن انبساطی 
اشــاره کردید لطفا بفرمایید میزان سرانه 
مصرف این محصول در ایران و دیگر کشورها 

چقدر است؟ 
در حقیقت بر خالف بســیاری از پالســتیک 
های پرکاربردی که بیشترین کاربرد آنها در تولید 
محصوالت یکبار مصرف و مصرفی و بسته بندی 
محصوالت اســت و افزایش مصرف آنها منجر به 
افزایش تولید زباله های پالســتیکی می شــود، 
پلی استایرن انبساطی پالســتیکی است که اوال 
تولید محصــوالت آن به دلیــل کاربرد بلندمدت 
در ســاختمان زباله زیادی تولید نمــی کند و از 
جهتی بســیار مهم تر هر چقدر مصرف آن باالتر 
برود در مقابل مصرف انرژی های فســیلی و برق 
برای گرمایش ســاختمان ها کمتر می شــود. از 
این جهت اســت که در اتحادیه اروپا از یک ســو 

سیاست های سختگیرانه ای برای کاهش مصرف 
ظروف پالســتیکی در حال تدوین و اجرا است و 
از ســوی دیگر تاکید و سیاستگذاری برای توسعه 
عایق سازی ساختمان، ارتقای استانداردهای عایق 
سازی و بهبود تکنولوژی های تولید پلی استایرن 
انبساطی برای بهبود عملکرد انتقال حرارتی آن در 

جریان است. 
در حال حاضر در تمامی کشــورهای توســعه 
یافته سیاست ها و استانداردهای سختگیرانه ای 
در صنعت ساختمان برای عایق سازی ساختمان 
ها و پیشــگیری حداکثری از اتالف انرژی وجود 
دارد. برای مثال در لهســتان که کشوری در حال 
توسعه در اروپا به حســاب می آید سرانه مصرف 
پلی استایرن انبساطی حدود 9 کیلوگرم است که 
تقریبا 70 درصد آن برای عایق ســازی ساختمان 
ها استفاده می شــود. مقایسه این عدد با وضعیت 
کشورمان بسیار جالب اســت. مصرف سرانه پلی 
استایرن انبســاطی در ایران کمتر از دو کیلوگرم 
اســت. از این میزان با اینکه حدود 70 درصد در 
بخش ساختمان استفاده می شود ولی مصرف آن 
به عنوان به عنوان عایق حرارتی بســیار ناچیز و 

کمتر از 10 درصد است. 
در حقیقت پلی استایرن انبساطی در ایران نه به 
عنوان عایق حرارتی بلکه به عنوان مصالحی ارزان 
و ساده برای ساخت ســقف به کاربرده می شود. 
نبود نظارت و اســتانداردهای جدی و سختگیرانه 
در بخش عایق سازی ســاختمان ها باعث شده تا 

در عمل نه تنها پلی استایرن انبساطی بلکه سایر 
محصوالت عایق ســازی ســاختمان هم کاربرد 
باالیی در کشــور نداشــته باشند. شــرکت پلی 
استایرن انتخاب در ســال های اخیر تالش های 
زیادی برای فرهنگ سازی و ارتقای استانداردهای 
صنعت ساختمان در خصوص عایق سازی و کاهش 
مصرف انرژی انجام داده اســت. ایــن تالش ها با 
همکاری سازمان های مرتبط با صنعت ساختمان 
و استاندارهای مرتبط می تواند تاثیر به سزایی در 
کاهش مصرف انرژی بخش خانگی در کشــور در 
سال های آتی داشته باشد و به نوعی پروژه ای ملی 

محسوب شود. 
همچنین این شــرکت با همــکاری تعدادی از 
تولیدکنندگان برگزیده فوم در کشــور نسبت به 
توســعه و تولید محصوالت جدیدی که در بخش 
ساختمان به کار می روند پروژه های موفقی را اجرا 

کرده است. 
 پتروشــیمی پلی اســتایرن انتخاب 
انتخــاب در عرصه تولید و صــادرات چه 

دستاوردهایی را کسب کرده است؟
در حال حاضر شرکت پلی استایرن انتخاب با به 
روزترین تکنولوژی تولید، تمامی گریدهای بسته 
بندی و ساختمانی پلی استایرن انبساطی را تولید 
و به بازارهای جهانی عرضه مــی کند. تا پیش از 
افتتاح این واحد پتروشیمی، تولید این محصول در 
ایران بسیار محدود بوده و ما واردکننده عمده این 
محصول از کشورهای چین، تایوان و کره بودیم. با 

شروع به کار این واحد تولیدی با توجه به ظرفیت 
250 هزار تــن تولید این محصــول و همچنین 
تقاضای بازار داخلی که حــدود 100 هزار تن در 
سال است و همچنین شروع به فعالیت چند واحد 
تولیدی دیگر، استراتژی شرکت بر مبنای صادرات 
محصول و توسعه بازارهای صادراتی این محصول 

متمرکز شد. 
طی سال های اخیر و با تالش همکاران و یاری 
خداوند موفق شــده ایم عالوه بر تامین نیازهای 
مصرف کنندگان داخلی، محصوالتمان را در بیش 
از هشتاد کشور در مناطق مختلف جهان از آسیا تا 
اروپا و امریکا، به دست مصرف کنندگان برسانیم و 
شبکه بزرگی از مصرف کنندگان وفادار ایجاد کنیم 
که این مهم یک دستاورد بی ســابقه در صنعت 

پتروشیمی ایران است. 
 در زمینه تحقیق و توسعه چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
این شــرکت در حال حاضــر تمامی گریدهای 
اصلی این محصول متناسب با صنعت ساختمان و 
بسته بندی را تولید و به مشتریان خود عرضه می 
کند. در همین راستا و با تالش واحدهای مهندسی 
و R&D شرکت، موفق شده ایم گرید اختصاصی 
متناسب با بازار اتحادیه اروپا که بتواند مجوزهای 
وارداتی به این اتحادیه را دریافت کند را تولید کرده 
ایم. همچنین موفق شده ایم گرید خاص صنعت 
غذایی )فود گرید( را هم تولید و به مشتریان خاص 

این محصول عرضه کنیم. 
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ثبت رکورد تولید محصوالت پلمیری در سال 99

پتروشیمیامیرکبیر،یکیازبزرگترینتولیدکنندگانانواعمحصوالتپلیاتیلنیدرکشور
شرکت پتروشیمی امیر کبیر 
که فعالیت خود را از سال 1382 
و با راه انــدازی واحد پلی اتیلن 
سنگین آغاز کرده است،هم اینک 
یکی از بزرگتـریـن واحدهای پـلی الفیـنی کشور 
است که  با تـولیـــد ساالنه 1/729/000 تن انواع 
محصوالت هیدروکربنی در ســایت چهار منطقه 
ویژه اقتصادی بندر ماهشــهر مشغول به فعالیت 

است.
این مجتمع تولیدی با تولید ساالنه 700 هزار تن 
انواع پلی اتیلن سبک ، سبک خـــطی و سنگیـن 
، مـواد اولیـه مورد نیـاز در صنایـع پایین دستی 
)لوله ، فیـلـــم و ... ( را تامین می کند.این واحد 
تولیدی، تـولیـد ساالنه 20هزار تــن بوتـن-1 به 
عنـوان کوپلیــمر مصـرفی و محصـول بوتادین به 
میـزان 51 هزار تـن و واحد الفین به عنوان واحد 
باال دستی این واحد ها ساالنه با تولید 520/000 
اتیلن  و  154/000 تن پروپیلن را در دســتور کار 

دارد. 
ایــن مجتمع تولیدی بــا تولید متنــوع ترین 
گریدهای پلی اتیلنی،محصوالت ذیل را تولید و به 

بازار های داخلی و بین المللی عرضه می کند:
پلی اتیلن ســنگین به میــزان 140 هزار تن 
 B Iساالنه .پلی اتیلن سنگین با تولید گرید های
E - – دارای مصارف روکش سیم و کابل ، جعبه 
های حمل و نقل و نگهداری اشیا ، مخازن بزرگ 
و کوچک ، کیسه های دستی پالستیکی خرید و 
حمل، فیلم بسته بندی، لوله های تحت فشار مثل 

لوله گاز ، آب آشامیدنی می باشد.
پلی اتیلن ســبک خطی با تولید 260 هزار تن 
ســاالنه .پلی اتیلن ســبک خطی با تولید گرید 
های فیلــم دارای مصارفی همچون روکش کابل ، 
انواع بســته بندی های کوچک ، انواع کیسه های 
پالســتیکی و فیلم های مورد استفاده در صنعت 

کشاورزی است
.پلی اتیلن سبک با تولید 300 هزار تن ساالنه  
 D , K , پلی اتیلن ســبک  با تولید انواع گرید ها
H دارای مصارفی همچون انواع فیلم ، پوشش کابل 

قطعات پالستیکی ، طبی و غیره است.
رویکرد: پتروشــیمی امیر کبیر اعتقاد راسخ به 
حرکت متوازن در تمام ابعاد سازمان برای رسیدن 
به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و تحقق چشــم 

انداز ســازمان دارد. در این راستا با در نظر گرفتن 
چشم انداز، ماموریت و ارزش های سازمان به عنوان 
ارکان جهت ساز و اســتفاده از ابزار های علمی در 
قالب مدل BSC اقدام به تعریف برنامه ها و فعالیت 

های خود جهت تحقق این مهم کرده است.
چشم انداز: پتروشیمی امیرکبیر در افق 1400 
سازمانی است با اندیشه ایرانی اسالمی و تعهد به 

سرآمدی در صنعت پلی اتیلن کشور.
ماموریت: ما تولیدکننده محصــوالت و مواد 
اولیه پلــی الفینــی در بازارهای داخلــی و بین 
المللی هســتیم و در این مســیر به ارتقای سطح 
رضایت مندی ذینفعان ازطریق ســودآوری پایدار 
و توســعه زنجیره ارزش  با ورود در صنایع پایین 
دستی ،مدیریت بهینه منابع، توسعه سطح کیفی 
محصوالت و خدمات، متعهد و در رعایت مسئولیت 
های اجتماعی به بهبــود و ارتقای کیفیت زندگی 
در سطح جامعه،رعایت الزامات ایمنی،بهداشت و 

محیط زیست اعتقاد قلبی داریم.
استراتژی های هفت گانه پتروشیمی امیر 
کبیر: 1 .تحقق ظرفیت اســمی ، توسعه ظرفیت 
های تولیدی و استمرار و تولید اقتصادی با تامین 
پایدار خوراک 2.توسعه سهم بازار ، محصول و ارتقاء 
فعالیتهای بازاریابی3 .چابک سازی و توانمندسازی 
زنجیره تامین4 .تقویت زیرســاخت ها ، ارتقاء فن 
آوری ها و یکپارچه ســازی فرآیندهای سازمان 5 
.تکمیل و تقویت زنجیره ارزش وســرمایه گذاری 
در طرح های جدید 6 .ایجاد ارزش افزوده از محل 
توسعه منابع انسانی وقابلیت های سازمان 7 .ارتقاء 

متوازن جایگاه سازمان در مسیر توسعه پایدار
ارزش های سازمانی: احترام و کرامت، خالقیت 
و نوآوری، اعتماد و صداقت، شهروند مسئول، ارزش 
آفرینی برای ذینفعان، تعهد،مســئولیت پذیری و 

وفاداری
 پایبندی به مسئولیت های اجتماعی: 
شرکت در این مسیر توسعه پایدار، تعهد به ارتقای 
سطح رضایت مندی مشــتریان از طریق توسعه 
زنجیره ارزش، مدیریت بهینه منابع، توسعه سطح 
کیفی محصوالت و خدمات را از وظایف خود می 
داند. رعایت مسئولیت های اجتماعی جهت بهبود 
کیفیت زندگی در ســطح جامعه، رعایت الزامات 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست از جمله الزامات 

فنی و معنوی مجتمع پتروشیمی امیرکبیر است.

 گواهینامه های استاندارد بین المللی
شرکت پتروشــیمی امیرکبیر درجهت کسب 
اســتاندارد بین المللی موفق به کسب گواهینامه 
های ذیل شده است:  سیســتم مدیریت کیفیت 
مبتنی بر استاندارد ISO: 9001 2015- سیستم 
مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد صنایع نفت 
 2010 29001 :ISO/TS  و گاز و پتروشــیمی
- سیســتم مدیریت زیســت محیطی مبتنی بر 
استاندارد  ISO:14001 2015- سیستم مدیریت 
 :ISO ایمنی و بهداشت حرفه ای شغلی مبتنی بر
45001 2018 -  سیستم مدیریت انرژی مبتنی 

2018 50001:ISO بر استاندارد
سیســتم مدیریت یکپارچه ایمنی، بهداشت و 
 PE100 گواهینامه - HSE-MS محیط زیست
 Bodycote جهت محصول پلی اتیلن سنگین از
 FOOD GRADE هــای  گواهینامــه   -
 LLDPE. بــرای محصــوالت CONTACT
HDPE - گواهینامه هــای REACH مطابق 
اســتانداردهای اروپا جهت محصــوالت بوتن-1 
  - CHEMSERVICE و اتیلــن از شــرکت

استاندارد 31000مدیریت ریسک ویرایش2018
 محورهای عملیاتی سازمان: پتروشیمي 
امیر کبیر با اســتفاده از دانش و تجربه مدیران و 
کارکنان خود و مشاوران برون سازمانی در راستاي 
ماموریت سازمان و دست یابي به چشم انداز, برنامه 
اســتراتژیک خود را در چند مرحله مورد بازنگري 
قرار داده اســت . به منظور تحقق استراتژي هاي 
کالن شرکت و جاري ســازي آن در کلیه سطوح 
ســازماني , ترجمان اســتراتژي کل ســازمان به 
استراتژي ادارات انجام مي پذیرد و به منظور نیل به 
اهداف مندرج در استراتژي ها ، برنامه هاي عملیاتي 
در هر واحد سازمان تعریف و اجرا مي گردد که با 
پایش مستمر میزان اجراي این برنامه ها از تحقق 
استراتژي هاي ادارات که همراستا با استراتژي هاي 
کل سازمان مي باشد اطمینان حاصل مي شود .این 

برنامه ها عبارتند از:
بخش تولید

انعقاد قراردادهاي بلند مدت جهت اطمینان از 
تامین خوراک هاي ارزان و بصرفه براي سالهاي آتي

تالش در جهــت بهبود روند تولیــد با کیفیت 
مطلوب و بهره گیري از ظرفیت بالقوه واحدها براي 

رسیدن به ظرفیت اسمي

بهره گیــري از خدمات شــرکت های صاحب 
لیســانس و شــرکت هاي بین المللي جهت بروز 

رساني دانش پایه واحدهاي تولیدي
توجه خاص به بحرانهاي خزنده و خاموش تأثیر 

پذیر در امر تولید و تالش در حذف آنها
تــالش در بکارگیــري دانــش روز متخصصین و 
کارشناســان و مشــاورین در جهت ارتقــاء کمیت و 
کیفیت تولید ، تجهیــزات واحدها ، کاهش ضایعات و 
بهینه ســازي مصارف انرژي با توجه به استانداردها و 
دستورالعملهاي شرکتهاي صاحب لیسانس و دانش پایه

بــه روزآمدســازي دانــش واطالعــات فني 
کارشناسان دربخشــهاي مختلف ادارات خدمات 

فني و  فراهم سازي شرایط ارتقا توانمندي آنها
  آنالیزکیفیــت خوراک،محصــوالت میانــي 

ومحصوالت نهایي واحدهاي بهره برداري
تالش در جهت بروزآوري برنامه هاي تعمیرات 
پیشگیرانه و کاهش تعمیرات روز مره غیر برنامه اي 

و توقفات ناخواسته واحدهاي تولیدي
توجه ویــژه و پایــش مســتمر از تجهیزات و 
دستگاههاي دوار و بحراني و تجهیزات حساس ابزار 

دقیقي و برقي 
تالش در جهت دســتیابي به دانش فني مواد 
شیمیایي مصرفي از جمله کاتالیست ها با مشارکت 
شرکت هاي دانش بنیان در جهت کاهش هزینه 

های تولید و ارتقاي کیفیت محصوالت 
تالش در جهــت ارتقــاي تکنولــوژي و رفع 
مشکالت و تنگناهاي فرآیندهاي تولیدي  درجهت 

تحقق اهداف تعیین شده
تالش در جهت دســتیابي به دانش فني مواد 
شیمیایي مصرفي از جمله کاتالیست ها با مشارکت 
شرکت هاي دانش بنیان در جهت کاهش هزینه 

های تولید و ارتقاي کیفیت محصوالت 
تالش در جهــت ارتقــاي تکنولــوژي و رفع 
مشکالت و تنگناهاي فرآیندهاي تولیدي  درجهت 

تحقق اهداف تعیین شده
 بخش بازاریابی و فروش

تالش در جهت افزایش وفاداري مشــتریان از 
طریق نگهداشت مشــتریان فعلي با سازو کار ها و 
خدمات پس از فروش و شناسایي مشتریان جدید 

در بازارهاي داخلي و خارجي 
رصد هوشمندانه بازار و نیازهاي آتي در صنعت 
پلي اتیلن با درنظر گرفتــن عوامل محیطي خرد 

و کالن صنعت  با در نظرگرفتن اســتراتژي هاي 
رشد  مانند نفوذ در بازار ، توسعه محصول و توسعه 

بازارخود کفایی و ساخت داخل
ســاخت اقالم قطعات یدکي اســتراتژیک و با 
ارزشي که نقشي حیاتي در کاهش هزینه ها ، کوتاه 
نمودن زمان تحویل و بومي ســازي ساخت آن در 

تحقق اهداف پترو شیمي امیرکبیر خواهند داشت
پیگري امکان ســاخت اقالمي کــه تامین آنها 

شامل تحریم شرکت هاي خارجي مي باشند
تعامل ســازنده  با عوامل بیرونــي) گمرکات ، 
کشتیراني ، پایانه ها و مخازن و...( تأثیر گذار در امر 

صادرات و واردات کاال ، مواد و خدمات
مدیریت توسعه سرمایه انسانی - توانمندسازي 
مدیران و افزایش مهارت ها و قابلیت هاي شخصي 
با تعریف برنامه مدون و هدفمند - تعمیق ارزشهاي 
سازماني در الیه هاي مختلف سازمان با بکارگیري 
و تعریف نظام نامه مربوطه - ارتقا فرهنگ سازمانی 
به عنوان بســتر اصلی تحقق اهداف و چشم انداز 

سازمان 
 مدیریت مالی

توسعه و اجراي اســتراتژي و برنامه هاي مالي 
براي پشتیباني از استراتژي هاي سازمان - برنامه 

ریزي و کنترل جهت بهره برداري بهینه از منابع
 بخش بهداشت و محیط زیست

بکارگیري دستورالعمل ها و استانداردها و منابع 
الزم براي بهبود محیط کار ایمن ، محیط زیست ، 

بهداشت و سالمت کارکنان و
رعایت الزامات پدافند غیرعامل ، برگزاري مدون 
جلسات کمیته بحران و تدارک مانورهاي مبتني بر 

HSE سناریوهاي محتمل با رویکرد
 مدیریــت برنامه ریــزی و فن آوری 

اطالعات و ارتباطات
پیاده سازی سیســتم هوشــمندERP برای 
اولین بار در بیــن مجتمع های پتروشــیمی در 
تمام واحدهای ســازمان به منظور حذف سیستم 
کاغذی با هــدف ایجاد شــفافیت و رصد فعالیت 
های سازمان،یکپارچگی اطالعات و تصمیم گیری 
سریع بر پایه اطالعات برخط - بکارگیري خالقیت 
و نوآوري از محل دانش فني و توانایي هاي موجود 
در جهت رفع تنگناهــا و موانع در کلیه محورهاي 
ســازمان با بکارگیري هدفمند نظام مشارکت در 

سطح سازمان و ارتقاء امنیت اطالعات و ارتباطات

 دستاوردهای پتروشیمی امیرکبیر
ثبت باالترین رکورد تولیدات محصوالت پلیمري 
در سال 99 -  پتروشــیمی امیرکبیر در راستای 
تحقق اهداف،برنامه های اشــاره شده توانست در  
نه ماهه سال 99 میزان تولید محصوالت پلیمری 
خود را طی ســال هــای گذشــته،افزایش داده و  
رکورد تولید 461,537 تــن را از خود بجا گذارد 
که باالترین مقدار تولید در سنوات گذشته بوده و 
بیشترین ارزش افزوده و درآمد شرکت را ایجاد می 
کند.این شرکت طی برنامه ریزی انجام گرفته  و با 
تداوم برنامه های های صورت گرفته برای واحدهای 
سازمان،تالش دارد تا ظرفیت 85 درصدی برنامه 

ریزی شده برای تولید را محقق کند.
 دریافت تندیس سیمین صنعت سبز 

پتروشــیمی امیرکبیر به منظور توسعه پایدار 
و حفظ محیط زیســت در ارزیابی اثرات زیســت 
محیطی ســازمان محیط زیست کشــور در سال 
98-97، با دریافت تندیس سیمین صنعت سبز به 

عنوان واحد صنعت سبز کشور شناخته شد.
این شــرکت به منظور توســعه پایدار و حفظ 
محیط زیست، با اجرای مدیریت پساب، مدیریت 
هوا و مدیریت پسماند، کنترل و پایش های مداوم، 
تعریف پروژه های بهبود، حفظ و گسترش فضای 
ســبز در ســال 98-97 موفق به دریافت عنوان 
واحد صنعت سبز و تندیس سیمین صنعت سبز 
در همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز 

کشور شد.
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دکتر حیدر داوری رئیس هیات مدیره شرکت شمس پالست طب اعالم کرد
شرکتشمسپالستطبتولیدکنندهانواعنایلون

جهتبستهبندیکاالبااستفادهازبهروزترینتکنولوژیجهان

سید محمود مفیدی شمیرانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی گرانول معصوم:

شرکتتولیدیگرانولمعصوم،اولینوبزرگترینتولیدکنندهی
گرانولپیویسیپزشکیدرایران

شرکت شمس پالســت طب با هدف ایجاد کیفیتی برتر و بهتر و همطراز 
با استاندارد های جهانی در زمینه تولید فیلم های تک الیه و چند الیه تولید 
نایلون های شرینک ، نایلون های کشاورزی ، استرچ و عرضه محصوالت نایلونی 
و نایلکسی جهت بسته بندی کاال و همچنین نایلون های دسته دار در اندازه 
های مختلف و نایلون های حباب دار جهت بســته بنــدی کاال و محصوالت 
با همکاری متخصصان و کارشناسان مجرب کشــور ، در سال 1387 به بهره 
برداری رسید . این شرکت با در دست داشتن فناوری مدرن جهانی ، در مدتی 
کوتاه توانسته است گامی بلند بر جهت پیشبرد صنعت کشور بردارد و به عنوان 

یک واحد تولیدی نمونه خود را در عرصه صنعت کشور مطرح سازد .
در مورد محصوالت این شــرکت گفت گویی با دکتــر حیدر داوری رئیس 

هیات مدیره شرکت شمس پالست طب در حاشیه نمایشگاه انجام داده ایم. 
 دستاوردهای شرکت در سال های اخیر چه بوده است؟

صادرکننده نمونــه اســتان در ســال 2015 و 2016 - منتخب نهمین 
جشنواره مدیران و تولیدکنندگان جوان و چهره ماندگار صنعت معدن تجارت 
- صادرکننده نمونه به کشورهای همســایه 2016 - منتخب و عضو شرکت 
های دانش بنیان - گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان - عضو انجمن 
دارندگان نشــان اســتاندارد - عضو انجمن کیفیت ایران - دارنده گواهینامه 
 IMS  , ISO14001 , 18001 OCHAS  سیســتم مدیریت یکپارچه

ISO9001
 محصوالت شرکت شامل چه محصوالتی است؟

ایلون اســترچ نام دیگر نایلون سلفون است. نایلون اســترچ دارای قابلیت 
االستیکی و چسبندگی است و حالت شفاف گونه دارد. شرکت ما با تولید نایلون 
استرچ با کشش طولی و چسبندگی استاندارد آماده ی خدمت رسانی است. 
نایلون های استرچ برای سهولت در بسته بندی به صورت فیلم استرچ عرضه 
می شوند. شرکت تولیدی ما فیلم استرچ ) نایلون استرچ رولی( را در عرض های 
متنوع تولید می کند. این عرض ها بازه ای از ده سانتی متر تا دویست سانتی 

متر را شامل می شوند.
شیرینگ نوع خاصی از نایلون است که برای بسته بندی انواع محصوالت به 
کار می رود . شیرینگ )Shirink( در زبان انگلیسی به معنای کوچک کردن 
و منقبض شدن است . علت این نام گذاری بدان دلیل است که این پالستیک 

ها قابلیت وکیوم کردن کاال را دارا هستند. این دسته از محصوالت پتروشیمی 
نقطه ی ذوب پایینی دارند. به همین سبب با حرارت دهی به شکل کاالیی که 
قرار است بسته بندی شود، تغییر شکل می دهند. این محصول با گرم شدن 
تا نزدیک نقطه ی ذوب کوچک می شود.نایلون شیرینگ حرارتی معموال بین 
150 تا 230 درجه ی سلسیوس گرما نیاز دارد. در این حال به سرعت به کاال 
می چســبد و کاال را وکیوم می کند. وکیوم به معنای مکش حداکثری هوای 
بین کاال با نایلون شیرینگ است. بسته بندی محصوالت با دستگاه شیرینگ 

پک صورت می گیرد.
نایلون نوعی پلمیر ترکیبی و پلی آمید است که کاربرد های گوناگونی دارد. 
این ماده از قدرت مکانیکی خوب و نقطه ذوب باالیی برخوردار است. نایلون ها 

در برابر آب مقاوم هستند.
نایلون ابتدا در ساخت مسواک و جوراب مورد استفاده قرار گرفت. این ماده پر 

کاربرد توسط شخصی به نام واالس کاروترز ساخته شد.
نایلون ها در صنایع نساجی و برای تهیه الیاف پارچه ها مورد استفاده قرار می 
گیرند. کربن، اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن از عناصر تشکیل دهنده نایلون ها 
هستند. نایلون ها را می توان از نفت خام، گاز های طبیعی، پوسته جو و چوب 
ذرت تهیه کرد. ایلون های عریض کشــاورزی در انواع یک، دو و یا چند الیه 
ساخته می شوند. به مقداری که تعداد الیه های این نایلون ها افزایش می یابد، 

کیفیت آن ها نیز باال میرود.
از این نایلون ها به عنوان پوشش سقف گلخانه نیز استفاده می شود. از آن 
جایی که این نایلون ها شفاف هستند، می توانند به عبور نور در محیط گلخانه 
کمک کنند. نایلون های عریض کشاورزی برای پرورش قارچ مناسب هستد و 

از آن ها برای اماکن پرورش و نگهداری دام ها و حیوانات استفاده می شود.
این نایلون ها انواع مختلفی دارند، نایلون های ضد اشــعه ماورای بنفش در 
برابر نور خورشید مقاوم هســتند، نایلون های  ضد الکتریسیته ساکن از ورود 
گرد و غبار جلوگیری می کنند، نوع جاذب اشعه مادون قرمز آن ها از کم شدن 
دمای گلخانه ها در طول شب جلوگیری به عمل می آورند ونایلون های ضد 

بخار از ایجاد بخار بر سطح نایلون جلوگیری به عمل می آورند.
بیشتر مواد تشکیل دهنده نایلکس از پلی اتیلن سنگین و بقیه از پلی اتیلن 
سبک است. از پلی اتیلن سبک به منظور ایجاد خاصیت دوخت پذیری، براقیت 

و لطافت در نایلکس استفاده می شود.
نایلکس ها از انعطاف پذیری پایینی برخوردار هســتند، شفاف نیستند و 
شکنندگی، ضربه پذیری و کشش باالیی نیز دارند. نایلکس ها دارای قابلیت 

چاپ متن و تصویر بر روی خود هستند.
نایلکس رکابی یا نایلکس دســته دار از انواع نایلکس هایی هستند که در 
فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و میوه فروشی ها مورد استفاده قرار می گیرند. این 
نایلکس ها به منظور تحمل وزن مواد قرار گرفته در داخلشان از دوخت بسیار 

محکمی برخوردار هستند و ضخامت مناسبی دارند.
انواع کیسه های حمل میوه و مواد غذایی، سفره های یک بار مصرف، کیسه 
های فریزری، کیسه نان، دستکش های یکبار مصرف، کیسه های مورد استفاده 

در اتو شویی ها و کیسه های زباله از نوع نایلکس ها می باشند.

گرانول معصوم فعالیت خود را در سال 1374 با 
تولید آمیزه های پی وی سی تخصصی در سه بخش 
لوازم خانگی، اتومبیل و تجهیزات پزشــکی آغاز 
کرد و در حال حاضر انواع کامپاند های پی وی سی، 
گرانول های پی وی سی، پزشکی، بهداشتی و صنعتی را 

تولید می کند
نشریه اقتصاد و نمایشگاه با سید محمود مفیدی شمیرانی مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره شــرکت تولیدی گرانول معصوم گفت و 

گویی انجام داده که می خوانید:
سید محمود مفیدی شمیرانی هستم؛ مدیر عامل و رئیس هیئت 

مدیره شرکت تولیدی گرانول معصوم.
شرکت گرانول معصوم در چه زمینه ای فعالیت دارد؟

در حال حاضر گرانول معصوم انواع کامپاند های پی وی ســی، گرانول های 
پی وی سی، پزشکی، بهداشــتی و صنعتی را تولید می کند و همچنین در 
 , polypropylene زمینه ی آمیزه های پلیمری پیشــرفته، انواع آمیزه های
انواع فیلرهای آلی و معدنی، همچنین ترکیبات polyamide با درصدهای 
 tpv و tpe مختلف الیاف شیشه، همچنین در زمینه تولید انواع گرانول های
از نرم ترین گرید تا ســخت ترین گرید و برای کلیه ی صنایع را تولید می کند. 
این شرکت تولید انواع کامپاندهای pcabs با درصدهای مختلف، برای صنایع 

مختلف را نیز تولید می کند.
  شرکت تولیدی گرانول معصوم، اولین و بزرگترین تولید کننده ی گرانول 
پی وی سی پزشکی در کشور از سال 1388 تا کنون است. انواع گرانول های 
پی وی ســی مدیکال گرید را در انواع گریدها برای تمام مصارف اقالم یک بار 
مصرف پزشکی تولید می کنیم، از جمله کیسه های خون، لوله های خون گیری، 
انواع ست سرم، میکروست، انواع catheter، انواع سوندهای نالتون، انواع پو 

آرها و تمام اقالم یک بار مصرف پزشکی را تولید می کند.
این شــرکت اولین شــرکت تولیدی در زمینه اخذ مجــوز تولید گرانول 
medical grade از اداره کل تجهیزات پزشــکی در کشــور هست. از نظر 
آزمایشگاهی و تجهیزات آزمایشگاهی بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه های 
کشــور را گرانول معصوم دارد و آزمایشــگاه همکار اداره استاندارد و شرکت 
 iso 13485 و iso ,9001 iso ایتراک هست. در زمینه ی اخذ گواهینامه ی

TS، بالغ بر 15 سال هست که این گواهینامه ها را اخذ را دارد.
الزم به ذکر است که گرانول معصوم کلیه تست های فیزیکی و شیمیایی، 
سیستمیک، پایروژن که بر روی موجود زنده انجام می گیرد را در آزمایشگاه 
خودش انجام می دهد و همانطور که خدمتتان عرض کردم آزمایشگاه همکار 
است و استاندارد هم هستیم و بسیاری از آزمون ها برای تست از طرف اداره ی 
استاندارد و شرکت ایران خودرو به آزمایشگاه گرانول معصوم هدایت و ارسال 

می شود.
شرکت گرانول معصوم در زمینه اشتغالزایی چه اقداماتی انجام داده 

است؟
در حال حاضر گرانول معصوم جمعا 85 نفر از عزیزان و متخصصین قشــر 
نیازمند به کار را در دو کارخانه و همچنین در دفتر مرکزی خودش مشغول 
به کار کرده است. ان شــااهلل با طرح های توسعه ای که در آینده و سال  1400 

خواهیم داشت این اشتغال زایی به بیش از 350 نفر خواهد رسید.
 متاسفانه در یک سال اخیر با توجه به بروز و سرایت ویروس منحوس کرونا 

به تمام دنیا و همچنین به کشــور عزیزمان، متاسفانه خیلی از صنایع تحت 
الشعاع این ویروس منحوس قرار گرفتند و بسیاری از کار و کسب ها متاسفانه 
ضعیف و یا تعطیل شد و بسیاری از عزیزان ما متاسفانه شغلشان را از دست 
دادند، ولی در شــرکت گرانول معصوم خوشبختانه در یک سال اخیر نه تنها 
تعدیل نیرو نداشتیم بلکه افزایش استخدام هم در زمینه های شغلی مختلف 

داشتیم. 
در زمینه صادرات چه گام هایی برداشته اید؟

در سال های گذشته ما نســبت به صادرات به کشورهای همسود CIS و 
عراق و افغانستان گام های خوبی را برداشتیم و موفقیت های چشمگیری کسب 
کردیم. تالش برای صادرات به کشــورهای دیگر هم در حال انجام بود اما با 
توجه به برگشت ارز و مشکالت دیگر در زمینه ی صادرات، در سال 99 صادرات 

شرکت را به صفر رساندیم.
در حال حاضر شرکت ما صادراتی ندارد و صادراتش توسط افراد مختلفی که 
به صورت ریالی کاالی ما را تهیه می کنند انجام می شود. با توجه به مشکالت 
موجود در زمینه ی برگشت ارز وارد نشدن ما به این مقوله برای شرکت بهتر 
است چون می ترسم در آینده مسائل و مشــکالت الینحلی را برای شرکت 
رقم بزند. مشــکل اصلی در رابطه با دغدغه ها و مشکالت تولید در کشور ما 
برمی گردد به نهادها و سازمان هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با 

آن ها در ارتباط هستیم.
ما در حال حاضر نه مشــکل مالی داریم نه مشکل تامین و اخذ تسهیالت 
و جذب سرمایه، ولی قوانین دست و پاگیری که متاسفانه اداره های ما حاکم 
هستند انرژی ما را به شدت می گیرد. برای گرفتن یک مجوز ساده باید ماهها 

پیگیری کنیم که شاید بتوانیم این تامین و تخصیص ارز را داشته باشیم.
 برای گرفتن مجوز از یکی از اداره های محترم سازمان های دولتی باید کلی 
زمان مان را تلف کنیم تا بتوانیم به عنوان مثال یک نامه از شهرداری یا محیط 

زیست بگیریم.
 برا گرفتن پایان کار از شهرداری باید ماه ها دوندگی کنیم تا بتوانیم با صرف 

هزینه های هنگفت آن را بگیریم. این ها مشکالت اصلی صنعت ما هستند.
یکی دیگر از مشکالت در زمینه تخصیص pvc 60 برای شرکتی مثل ما 
است که واقعا به آن نیاز داریم و برای تجهیزات پزشکی بسیار کاربردی است. 
متاسفانه ما می بینیم بالغ بر چند ماه، انجمن ملی، ما و شرکت های دیگر دارند 
فعالیت می کنند ولی با گذشــت ماه ها از این درخواست، متاسفانه هنوز این 
دستورات الزم در زمینه تخصیص PVC ارز صورت نگرفته است. این خیلی 

بد است. متاسفانه این مطالب و این مسائل نیرو و انرژی ما را تحلیل می برد.
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آریا صادقیان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت پارسان پلیمر

برایاولینباردرنمایشگاهایرانپالستازبرندروالنرونماییشد
صادقیــان  آریــا 
رئیــس  و  مدیرعامــل 
هیــات مدیره شــرکت 
پارســان پلیمر است که 
از ســال 1391 کارخود را در عرصه 
صنف و صنعت پالســتیک آغاز کرده 
است. این واحد تولیدی در نمایشگاه 
ایران پالســت که این روزها در محل 
نمایشگاه بین المللی در حال برگزاری 
است از محصول جدید این شرکت با 

برند روالن رونمایی کرده است.
صادقیــان تغییــر مکــرر قوانین، 
بحــث پیمان ســپاری ارزی، الزام به 
بازگردانــدن ارز حاصــل از صادرات، 
نابرابری رقابت میــان تولیدکنندگان 
بازارهای  داخلی و رقبای خارجی در 
صادراتی را از عمده مشــکالت تولید 
می داند و می گویــد تاکنون یک ریال 
از ارزش افــزوده پرداخــت شــده را 

دریافت نکرده است.
در نمایشــگاه ایران پالست مهمان 
او شــدیم و در گفت وگویی شرایط و 
چالش های تولید در این صنعت مورد 

بررسی قرار گرفت.
ابتدا خود  و شرکت تولیدی خود را 

معرفی بفرمائید؟
من آریــا صادقیــان، مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره شــرکت پارسان 
پلیمر هســتم. شــرکت ما در زمینه 
پخــش مویرگی و صــادرات فعالیت  
دارد و در سه کانال توزیع فعال است. 
تمرکز کنونی ما این است که بتوانیم 
مویرگی  توزیــع  برای  نمایشــگاه  از 

استفاده کنیم. 
ما  تمرکز  بیشتر  درسالهای گذشته 
در بخش عمده فروشی صادرات بوده 
اســت و به این دلیل که تولیدکننده 
کامپاند، متسربچ و مواد تقویت شده 
هستیم  در رســته تولیدات کامپاند 
و مستربچ طی ســال های گذشته در 
سالن پتروشــیمی ها حضور داشته ایم 
و تالش داشتیم که مشــتریان خود 
را در داخــل و خــارج افزایش دهیم 
اما در ســال جاری با به وجود آوردن 
برندی به نــام روالن در بخش نایلون 
و نایلکس تالش کرده ایم که این برند 
را متولد و با پخش مویرگی وارد بازار 

کنیم.
برای اولین بار در نمایشــگاه ایران 
پالســت از برند روالن رونمایی شــد 

و بســته بندی آن نیز نشان داده شد 
و نام برند نیز رونمایی شــده اســت. 
برنامه ما این است که با تمام امکانات 
نایلکس،  نایلــون،  تولیــد  موجــود 
نایلکس بنددار، سفره و هر آن چه که 
در سبد سوپر خانوار است را تولید و 

به بازار عرضه کنیم.
نمایشگاه بســتری برای رونمایی از 
این برند شده است و با وجود شرایط 
کرونا و سختی های کسب و کار تالش 
شــد تا این برند به بازار عرضه شود. 
بازار هدف ما عالوه بر پخش مویرگی 

بازار صادراتی است.
بــا  نمایشــگاه  ایــن  تفــاوت   
نمایشــگاه های قبلی این است که در 
نمایشــگاه قبلی بر تولیدات کامپاند 
تمرکز داشــتیم اما در این نمایشگاه 
از برند روالن رونمایی شــده و عرضه 

نایلون و نایلکس آغاز شد.
این شــرکت چند ســال است که 
تاسیس شده و سابقه اجرایی شما در 

این شرکت چند سال است؟
من حدود 15 ســال اســت که در 
صنــف و صنعــت پالســتیک فعال 
هســتم. ما با نــام تجاری پارســان 

پلیمر ازسال 1384 شروع به فعالیت 
کرده ایم اما شرکت پارسان پلیمر در 
سال 1391 راه اندازی شد و ما به طور 
موروثی و خانوادگی وارد این صنعت 

شده ایم .
درخواســت ها و انتظارات شــما در 

شرایط کرونا چیست؟
بازار  بهتریــن  افغانســتان  و  عراق 
هــدف صادراتــی بــرای تولیــدات 
محصــوالت شــرکت مــا هســتند. 
متاســفانه همــه مشــتریانی که ما 
تاکنون داشــته ایم تمایل به آن دارند 
که خرید ریالی انجام دهند. تا مرداد 
سال 97 تمامی صادرات ما به صورت 
ریالی انجام می شــد اما از ســال 97 
که پیمان ســپاری ارزی وضع شــد، 
مشــتریان ما در ایــن بازارها کاهش 
یافــت. اکنــون قراردادهــای خوبی 
در این زمینه منعقد شــده اســت و 
پیش بینی ما این اســت که تا ســال 
دالر  میلیــون  از 30  بیــش   1400
صادرات داشــته باشــیم اما یکی از 
مشکالت ما بحث بازگشت ارز حاصل 

از صادرات است.
صادراتــی کــه بتــوان آن را رفع 

تعهد کرد کار بســیاری بزرگی است. 
صادرات کار انجام شــدنی اســت اما 
اینکــه  ارزحاصل از صــادرات را به 
کشور برگرداند و آن را به قیمت نازل 
به بانــک مرکزی فروخــت و باز هم 
قدرت رقابت وجود داشــته باشد، کار 

ساده ای نیست.
شــرایط برای شــرکت هایی که در 
مناطق آزاد هستند بســیار راحت تر 
اســت ما ارزش افــزوده را پرداخت 
کرده و طلبکار می شویم اما متاسفانه 

تاکنون نتوانسته ایم حتی یک ریال از 
ارزش افزوده را دریافت کنیم. 

مــا یک رقیــب داخلــی داریم که 
همان شــرکت هایی هســتند که در 
مناطق آزاد تولیــد می کنند و ارزش 
افزوده پرداخــت نمی کنند و دیگری 
بازارهای هدف  رقبای خارجی که به 

صادراتی ما کاال صادر می کنند.
نیز کار  قوانیــن  تغییــر  همچنین 
را برای ما ســخت کرده اســت و به 

مشکالت ما در تولید افزوده است.
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سید علی اصغر عالمه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 

گشایشدروازههایاقتصادیایران
بادستاوردهایمنطقهویژهاقتصادیپارسیانبهعنوانهابسومپتروشیمیایران

شــرکت پلی پروپیلن جم)JPPC( در ســال 
1383 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در 
عسلویه تأسیس گردید. شرکت پلی پروپیلن جم 
تولیدکننده300،000 تن در سال انواع گریدهای 
پلی پروپیلن با نام تجاری”JAMPILEN” و با باالترین کیفیت 

با تکیه بر فن آوری منحصر به فرد Spheripol می باشد. 
این شــرکت قادر به تولید بیش از 120 نوع از گریدهای پلی 
پروپیلن شــامل هموپلیمر، کوپلیمر تصادفــی، کوپلیمر ضربه 
پذیر)هتروفاز( و ترپلیمر با هدف پوشش تمامی کاربردهای پلی 
پروپیلن در بازار ایران و جهان است. دسترسی مناسب به خوراک، 
ظرفیت تولید با مقیاس جهانی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی، 
تنوع ســبد محصول، اســتفاده از روزآمدترین تکنولوژی تولید، 
خوراک مبتنی بر گاز و بســیاری عوامل دیگر باعث شــده است 
که شــرکت پلی پروپیلن جم به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
تخصصی پلی پروپیلن در کشــور با راهبرد خلق ارزش به سود 
مشتری، جایگاه خود را به عنوان شرکت پیشتاز در بازار به خوبی 

تثبیت نماید. 
با تأکید بر اصل مشتری مداری و توجه ویژه به پایداری ارتباط 
با مشــتری از طریق ثبات در کیفیت کاال و ثبات در سیاست ها 
و روش ها و شــفافیت عملکرد تجاری، شرکت پلی پروپیلن جم 
تالش نموده اســت آغازگر فصل تازه ای در صنعت پتروشیمی 
کشور و بنیانگذار ادبیات تعامل مثبت با مشتری در این حوزه باشد 
و با درک خواسته های مشتریان، به عنوان یک تأمین کننده قابل 
اتکا و یک شریک تجاری با نگاه بلندمدت در کنار مشتریان خود 

قرار گیرد. 
مهم ترین دستاوردها:

- بزرگ ترین تولیدکننده پلي پروپیلن در ایران و دســتیابي به 
باالترین ظرفیت تولید روزانه از ابتداي راه اندازي شرکت تاکنون 

- تعویض موفقیت آمیز کاتالیست از بازل به BASF و سپس 
Sinopec با هدف حفظ تداوم تولید در زمان تحریم

- اولین تولیدکننده گرید ترپلیمر با نام تجاري RP120L با 
کاربري مصرف در صنایع بسته بندي در جهت جلوگیري از خروج 

ارز از کشور
- تولید گرید ســپر براي اولین بار در ایران و ورود به فهرست 
تامین کنندگان معتبر شرکت رنو فرانسه و اخذ تندیس زرین براي 
گرید EP3130UV به عنوان گرید ســپر از جشنواره نوآوري 
محصول برتر ایراني از معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 

و دانشگاه صنعتي شریف
- افزایش ضریــب توان برق مصرفي مجتمــع از حدود 0/87 
به بیش از 0/9 از طریق اجراي پــروژه بانک خازني و حذف توان 

راکتیو و صرفه جویي میلیارد ریالی در سال

- اخذ گواهینامه استانداردهاي جدید سیستم مدیریت یکپارچه 
در حوزه هــاي مدیریت کیفیــت ISO 9001:2015، مدیریت 
ایمني و بهداشت ISO 45001:2018 و مدیریت محیط زیست 

ISO 14001:2015 از شرکت 3Cert آلمان
- افزایش امکان پذیري تنوع فروش محصوالت )راه اندازي سبد 

محصوالت( از طریق افزایش ظرفیت انبارش آنها
- اخذ جایزه c4 در استاندارد 34 هزار منابع انساني از دانشگاه 

تهران در سال 1397
_اخذ جایزه C3 در استاندارد 34 هزار منابع انساني از دانشگاه 

تهران و قرار گرفتن در بین 5 شرکت برتر در سال 1398
- اخذ گواهینامه معیار مصرف انرژي به شماره 6572438970 

از سازمان ملي استاندارد با شرایط بهتر از استاندارد 9648
- دریافت لوح تقدیر به عنوان مجتمع نمونه ایمني از سوي امور 

بهداشت، ایمني و محیط زیست شرکت ملي صنایع پتروشیمي
- دریافت گواهي ثبت اختراع در خصوص فرآورده  پلي پروپیلن 

CAST و TQ اصالح شده مصرفي ساخت فیلم
- جلوگیري از هدر رفت خــوراک ورودي به کارخانه از طریق 

Off Gas اجراي پروژه خط لوله برگشت
- اخذ گواهي عدم آالیندگي از سازمان محیط  زیست کشور و 

دریافت جایزه صنعت سبز کشوری
محصوالت تولید شده تا کنون:  

  HP525J  - RP340R - EP440G   -   HP550J
 -RP345S  - EP440L -  HP510L

  EP3130UV        -HP552R     -EP548R
-HP564S  - EP548T  - RP120L

شرکتپلیپروپیلنجم)JPPC(تولیدکنندهانواعگریدهای
JAMPILENپلیپروپیلنبانامتجاری

ســید علی اصغر عالمه مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصــادی پارســیان در گفت وگو بــا اقتصاد و 
نمایشگاه تاکید کرد: گشــایش دروازه اقتصادی 
پارسیان  اقتصادی  به وســیله منطقه ویژه  ایران 
ممکن خواهد شــد و نام پارســیان در نقشــه 
جغرافیای طبیعی و اقتصادی کشــورمان  خواهد 

درخشید.
وی افزود: بهشت بی بدیل سرمایه گذاران، هاب 
صادرات  طالیی  دروازه  ایران،  پتروشــیمی  سوم 
و واردات کشــو از مزایای  منطقه ویژه اقتصادی 
پارسیان اســت و این منطقه ویژه اقتصادی آماده 
اســت که ضمن  جلوگیری از خام فروشــی نفت 
شــاهد عمران و آبادانی، افزایش اشتغال پایدار و 

شکوفایی اقتصادی کشور باشد.
عالمه  اظهار داشت: این منطقه عظیم اقتصادی  
با قابلیت های بســیار و مزایای بیشمار می تواند 
به عنوان مکانی امن برای سرمایه گذاران و فرصتی 
برای اشــتغال به ایفای نقش در اقتصاد کشــور 

بپردازد.
وی افزود: اشــتغال جوانان، تحول و آبادنی این 
منطقه و ایجاد توسعه متوازن برای من و همکارانم 
امیدوارم  لذا  هدفی شیرین و لذت بخش اســت 
آیندگان با نظاره به دســتاوردهای این منطقه با 

افتخار از ما یاد کنند. 
انقالب اســالمی،  وی تصریح کرد: در گام دوم 
رساندن ظرفیت های ملی به محرکی برای پیشرفت 
و توسعه کشــور امری ویژه از جانب رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی است و وظیفه داریم تا با اتکای به 
ظرفیت نیروهای جوان، افق های پیشرفت و توسعه 

منطقه ویژه پارسیان را محقق و عملیاتی کنیم.
قرار دادن  بــا نصب العین  امیدواریم  افزود:  وی 
منویات مقام معظم رهبری همچون گذشته بتوانیم 
در مسیر تجلی شعائر اقتصادی ایشان گام برداریم 
و اقدامات همکاران ما به عزت، ســربلندی و قرار 
گرفتن کشور عزیزمان بر بلندای قله های ترقی و 

پیشرفت بیانجامد.
وی گفــت: از درگاه خداونــد متعــال توفیق 
روزافزون برای تمامی خدمتگزاران به مردم و نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران را آرزومندم.
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محمد جعفر زوار، مدیر عامل شرکت نفت انرژی ارژن خبر داد
نفتانرژیارژنساالنه٣هزارتنمحصولبهکشورهایمنطقهصادرکردهاست

شرکت کربی پلیمر فعالیت خود را در سال 1357 
به عنوان یکی از اولین و اصلی ترین فروشــندگان و 
عرضه کنندگان مواد اولیه و افزودنی های مورد مصرف 
در صنایع پالستیک بخصوص مســتربچ  ها آغاز و در 
ســال 1368 خود را بعنوان یکی از اولین تولید کنندگان 
مســتربچ در ایران مطرح  کرد. در پی آن و در ســال 1370 با تاسیس 
کارخانه کربی پلیمر)مستربچ ایرکو سابق( فعالیت خود را در زمینه تولید، 
توزیع و پخش انواع مستربچ ها گسترش داده و مسیری رو به پیشرفت را 

تا به امروز پیموده است.
کربی پلیمر با تکیه بر تجربه و همچنین توان علمی، عملی و بازرگانی 
خود و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و پیشرفته ترین خطوط تولید و 
با وجود نمایندگی های فروش متعدد در اقصی نقاط ایران و کشورهای 
همسایه خود را متعهد به پیگیری درخواست های مشتریان و رفع نیاز 

آن ها می داند. 
با حســین ملکوتی خواه مدیر عامل شــرکت کیمیا رنگدانه بسپار 

یاس)کربی پلیمر( گفت و گویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

  شرکت شما در چه زمینه ای فعالیت دارد؟
شرکت کیمیا رنگدانه بســپار یاس، از پایه گذاران و بزرگترین تولید 
کننده های مستربچ، کامپاند و افزودنی ها با بیش از سه دهه تجربه دارای 
شبکه توزیع و نمایندگانی در سرتاسر کشور می باشد و با تولید بیش از 
10 هزار شید رنگ توانسته رضایت 96 درصدی مشتریان خود را کسب 

کند.
 در زمینه تولید با چه مشکالتی مواجه هستید؟

تمامی تولید کنندگان در حال حاضر با مشکالت مواجه هستند، ما با 
پیش بینی هایی که می کنیــم و توانایی هایی که داریم سعی می کنیم 

که بر مشکالت غلبه کنیم و بتونیم اهداف شرکت را دنبال کنیم. 
 آیا برای مسئوالن پیامی دارید؟

مسئوالن که در تمامی عرصه ها به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی 
حامی تولید کنندگان بوده و هستند،  امید است بتوانیم با پشتیبانی و 
حمایت هر چه بیشتر آنها به عنوان ســربازان این خط خدمات بهتر و 

بیشتری به عرصه تولید ارائه بدیم.
 آیا شرکت کربی پلیمر از محصوالت جدیدی رو نمایی کرده 

است؟
بله، از جمله تولیدات جدید شــرکت مســتربچ های پت می باشد، 
مستربچ های فود گرید با تاییدیه سازمان بهداشت به بازار عرضه شده 
و کامپاندهای مهندسی جهت عرضه به بازار در حال بررسی و تحقیق 

می باشند.
 در زمینه تحقیق و توسعه چه اقداماتی انجام داده اید؟

کربی پلیمر به لحاظ توجه ویژه  ای که به نوآوری و الزامات بازار دارد، 
زبانزد است. حدود 30 ســال است که عرضه  ی محصوالت با کیفیت و 
راهکارهای نوین تولید در زمره  ی تعهدات ما بوده است. طی سال  های 
متمادی که در این کسب و کار مشغول بوده  ایم، شبکه  ی گسترده  ای 

از تأمین کنندگان، مشتریان و متخصصین امر را گردهم  آورده  ایم که 
جریان مداوم اطالعات از سوی ایشان موجب شده این اطمینان بوجود 
بیاید که ما چالش  های پیش رو را از همه  ی جنبه  ها می  بینیم و سپس 
برای آن  ها راهکارهای مناسب ارائه می  دهیم. حدود 40% از کارکنان ما 
در بخش تحقیق و توســعه کار می  کنند، بخشی که بوسیله  ی توسعه 
و بهبود مستمر فرایندها و تکنولوژی  ها، برای مشتریان ما ارزش خلق 
می کند و تالش می  کند محصوالت مناســب بازارهای فعلی و آتی را 
عرضه کند تا یک پلتفرم کسب و کار دراز مدت و پایدار را تشکیل دهد. 
آزمایشگاه  های ما با هدف تأمین نیازهای شما به بهترین وجه ممکن، 
به پیشــرفته  ترین ابزارهای آزمایشــگاهی و تحلیلی مجهز شده  اند. 
متخصصین ما در چارچوب استانداردهای ISO 9001 تالش می کنند 
ترکیب دقیق، ویژگی  های فیزیکی و فرموالسیون بهینه را برای نیازهای 

بخصوص شما پیدا کنند.
اصلی  ترین تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه  های کربی پلیمر 
به این شرح است:  دستگاه اســپکتیو فتو متر، دستگاه  های سنجش 
شاخص جریان مذاب )MFI( و رئومتر موئینگی، کروماتوگرافی مایع 
پربازده )HPLC(، دستگاه های استخراج میکرویو برای مقداریابی مواد 
غیرآلی بوسیله  ی احتراق، وسایل جانبی برای تحلیل مادون قرمز دور 
از میدان و ضریب انعکاس، ابــزار دقیق تحلیلی برای تعیین ترکیبات 
فّرار، پیکنومترگازی که بطور خــودکار چگالی را اندازه  گیری می کند 
اکسترودر مختص به تست فیلتر، محفظه  ی احتراق برای تست واکنش 
محصوالت به حریق تجهیزاتی برای اکتروژن فیلم حبابی و قالبی،پرس 
تزریقی، کابین نور،  QUV برای ارزیابی مقاومت کاالهای پایدارسازی 
شده با مواد افزودنی ضد ماوراء بنفش در برابر نور و تجهیزات تست نور 
خورشید برای ارزیابی رنگ پریدگی کاالهایی که در معرض نور آفتاب 

قرار می گیرند.
 البته ما سالهاست که از توانمندیهای شما با خبر هستیم و 
تشکر میکنیم که باعث ایجاد شغل در این زمان حساس شدید. 

در آخر اگر صحبتی دارید بفرمائید؟
باعث افتخار هست که در جامعه ایرانی به عنوان یه تولید کننده موفق 

با شرایط تحریم فعالیت میکنیم. 

حسین ملکوتی خواه مدیر عامل شرکت کربی پلیمر

کربیپلیمریکیازبزرگترینتولیدکنندههایمستربچ
کامپاندوافزودنیهادرکشوراست

 آقای محمد جعفر زوار، مدیر عامل شرکت نفت انرژی ارژن، 32 
سال  سابقه تجارت و 2۰ سال سابقه تولید دارد و از سال 138۰ در 
شــرکت نفت انرژی ارژن  به عنوان مدیرعامل مشغول به فعالیت 
است.  این شرکت در صنعت محصوالت پتروشیمی و تولید ظروف 
پالســتیکی  صنعتي فعالیت دارد و با  پاالیشگاه هاي بزرگ کشور 
همکاری دارد. یکی از دســتاوردهای جدید این شــرکت، تولید 
محصولAD BLUEیا مایع مبدل گازهای اگزوز اســت که باعث 
ایجاد هوای پاک می شود و مولکول های co و NOX را تبدیل به 

هوای پاک میکند.
در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران پالســت با آقای زوار گفت 
وگویی انجام داده ایم و ایشان به ســواالت ما در مورد دستاوردها، 

فعالیت و تولید محصوالت این شرکت پاسخ داد.
 لطفا خودتان را معرفی بفرمایید

من سید محمد جعفر زوار، مدیر عامل شرکت نفت انرژی ارژن هستم که 
حدود 20 سال در این شرکت فعالیت دارم.

  شرکت شما از چه سالی تاسیس شده و در کدام شهر مستقر 
هستید؟

ما در شهر مشهد مستقر هستیم. شــرکت نفت انرژی ارژن سال 1380 
تاسیس شده است. ابتدا پیمانکار بخش فرآورده های نفتی بوده و کماکان در 

این 20 سال، پیمانکار پاالیشگاه های بزرگ کشور بوده  است.
 شما  چه خدمات و کاالهایی را ارائه میدهید؟

شرکت ما ظروف پالستیکی صنعتي میسازد و تامین کننده ظروف برای 
شرکت های نفت سپاهان، نفت بهران، نفت پارس و سایر شرکت هایی است 
که محصوالت نفتی را پک میکنند  و محصوالت را با بسته بندی های مختلف 

به بازار عرضه می کنند.
packing تخصص شــرکت ما است و در ســاخت ظروف پالستیک 
صنعتی فعالیت داریم و ظروف مورد نیاز شرکت ها را در داخل و خارج تامین 
می کنیم . برای صادرات و مصرف داخلی، بسته بندی های مختلفی را عرضه 

کرده ایم.  
واحد صادرات و کنترول کیفیت در شرکت نفت انرژی ارژن سالها فعالیت 
داشته و مشغول بهبود کیفیت محصوالت و تحقیق و توسعه و ارائه محصوالت 

جدید و افزایش صادرات بوده اســت. محصوالت شــرکت نیز به کشورهای 
اطراف، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، و ترکیه صادر میشود.

  صادرات چه سهمی از تولید و فروش شما دارد؟ بیشتر تامین 
کننده داخلی هستید یا سهم صادرات  بیشتر است؟

تقریبا دو ســوم فعالیت شرکت ما صادرات اســت و به کشورهایی مانند 
عراق،ازطریق  ترکیه به اروپا صادر می شــود. بیشــترین بازار ما مربوط به 

صادرات به عراق است و بازار هدف ما عراق بوده است.
 سالهای اخیر از نظر فناوری یا محصول جدید چه اتفاق جدیدی 

افتاده است؟
شــرکت در ســال 2017-2018 خط تولید رباتیک صنعتی نصب و راه 
اندازي نموده است و این تکنولوژی جزو تکنولوژی های روز دنیا است و در 

داخل کشور تنها 5 شرکت مشابه شرکت ماهستند.
 از نظر اشتغال و پرسنل، چه تعداد اشتغال زایی دارید و چند نفر 

مستقیم با شمال کار می کنند؟
شرکت به طور متوســط حدود 100 نفر پرســنل دارد. 20 درصد از این 
پرسنل، پرسنل فنی هستند و کار تخصصی و حرفه ای انجام می دهند و بقیه 

پرسنل نیز در بخش های تولید و بسته بندی مشغول  هستند. 
 میزان سرمایه گذاری وافزایش ظرفیت تولید شما در این 2۰ 
سال چگونه بوده و نسبت به سال 8۰ که شرکت را راه اندازی کردید 

چه تفاوتی کرده است؟
در سال 80 روزانه حدود 50 هزار لیترظروف تولید می کردیم. االن ظرفیت 
تولید به بیش از 350 هزار لیتر ظروف صنعتی و در سایزهای مختلف رسیده 

است.  بخشی از این ظروف از طریق کشور ترکیه به اروپا صادر میشود. 
 جدیدترین محصول و فناوری در تولید که داشته اید شامل چه 

مواردی بوده است؟
 Ad شرکت نفت انرژی ارژن از سال 1397 تولید محصول جدیدی به اسم
Blue را آغاز کرده است ، مایع مبدل گازهای اگزوز موجب ایجاد هوای پاک 
می شود و مولکول های co و NOX را تبدیل به هوای پاک میکند. تبدیل 
به هوای پاک مینماید.این محصول جزو محصوالت صادراتی نفت انرژی ارژن 
به ترکیه و اروپا اســت.  این محصول جدید به از طریق ترکیه به اروپا صادر 

شده و تاییدیه استاندارد ترکیه TSE را گرفته است.
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 حســین دور رئیس هیئت مدیــره 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 5هزارو481 واحــد تولیدی فعال در حوزه صنایع پایین 

دست پتروشیمی در حال فعالیت است. 
حســین دور که همزمان رییس هیئت مدیــره ی تعاونی انجمن 
همگن اســتان تهران نیز می باشــد افزود: در این شرکت ها در کلیه 
زمینه ی های صنایع پایین دســتی پتروشــیمی از قبیل تزریق مواد 
پلیمری ، بــادی ، لوله و اتصاالت ، ظروف یکبــار مصرف ، فیلم های 
پلی اتیلنی ، قطعات پلیمری خودرویی ، بســته بندی ، پوشش های 
پلیمری ، رنگ و رزین ، چســب ، پارافین ، کود و ســموم ، گرانول 

کامپاند مواد پلیمری و ... فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: حیطه ی اصلی فعالیــت تعاونی های تامین نیاز، حل 
مشکالت واحدهای تولیدی است؛ مشکالتی از جنس مشکالت مالی، 
مالیاتی، مشکل تامین مواد اولیه ، تامین خطوط تولید 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 ســرفصل 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 هستند.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم مســولین دولتی و پتروشیمی ها 
را با فعالیت اعضا و تعاونی ها آشنا کنیم و در مسیر رفع مشکالتشان 
گامی برداریم. از طــرف دیگر تالش داریم ماهیــت اتحادیه را برای 
صنایع باالدســت پتروشیمی، مســئولین و تصمیم گیران این حوزه 

مشــخص کنیم تا مســئولین 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 شــوند و فضای بهتری برای کسب وکار 

تولیدکننده ها به وجود بیاید.
وی اظهار داشــت: قطعا دولت و مجلــس در طرح ها و لوایحی که 
ارائه می دهند می توانند حمایت های گسترده ای داشته باشند؛ اعتقاد 
داریم کلیــه ی قوانینی کــه در مجلس مطرح و تصویب می شــوند، 
همچنین کلیه دستورالعمل ها می بایست در راستای حمایت از تولید 
و باالخص تولید صادرات محور در صنایــع مختلف مخصوصا صنایع 

پایین دستی باشند.
وی گفت: همان طور که حضرت آقا ســال های متمادی است بحث 
اقتصاد مقاومتی را مدنظر قــرار می دهد ما نیز باید در نظر داشــته 
باشــیم که تولید کننده ها همان سربازان اقتصاد مقاومتی هستند که 

نیاز به حمایت دارند.

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

قریببه۵۵۰۰واحدتولیدیازاعضایایناتحادیه
دربخشصنایعپاییندستیپتروشیمیفعالیتدارند استقبال گسرتده بازدیدکنندگان چهاردهمین منایشگاه بین املللی ایران پالست 

از نرشیه رسمی منایشگاه در ایستگاه های متنوع و متعدد توزیع

گزارش تصویری
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