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افتتاح نمایشگاه ایران پالست با حضور 610 شرکت داخلی و خارجی 
در 65 هزار متر فضای نمایشگاهی 

محسن شمشیری  |شانزدهمین 
بین المللــی  نمایشــگاه  دوره 
چهارشــنبه،  روز  ایران پالســت 
۳0 شــهریورماه با حضور مرتضی 
شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، سفیران، معاونان 
وزیر نفت و فعاالن صنعت پتروشیمی در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت.
۶10 شــرکت داخلی و خارجی در 1۵ ســالن به 
اضافه فضای باز در نمایشگاه ایران پالست امسال 
حضور دارند که در فضایی به مساحت ۶۵ هزار متر 
مربع جانمایی شده اند. این نمایشگاه تا روز شنبه 

2 مهر 1401 ادامه دارد.
همچنین 10 شرکت خارجی و هیئت هایی از 19 
کشور جهان در شانزدهمین نمایشگاه ایران پالست 
حضور دارند. این هیئت ها از پاکستان، صربستان، 
قزاقستان، ســوریه، لبنان، جمهوری آذربایجان، 
ترکیه، جمهوری نخجوان، اقلیم کردستان عراق، 
تونس، قطر، عمان، افغانستان، برزیل، گرجستان، 
ازبکســتان، رومانی، عراق، بوســی و هرزگوین، 

لهستان و اسپانیا هستند.
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
20 نشســت تخصصی، میزگرد و کارگاه با حضور 
متخصصان، مدیران و مسئوالن حوزه پتروشیمی 
برگزار می شود.شــانزدهمین دوره از نمایشگاه 
ایران پالســت از ۳0 شــهریور تا دوم مهرماه در 
پنــج گروه »مــواد اولیه«، »کاالهای ســاخته و 
نیمه ساخته شده«، »ماشین آالت و تجهیزات«، 
»خدمــات« و »بانک ها، بورس و مؤسســه های 
مالی« در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار می شود. این نمایشگاه از بزرگ ترین 
رویدادهای صنعت پلیمــر در منطقه خاورمیانه 
به شــمار می رود و در میان نمایشگاه های معتبر 
صنعت پالستیک جهان طبقه بندی می شود. وزیر 
نفت گفت: صادرات محصوالت پتروشیمی از نظر 

وزنی و دالری در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال افزایش شده است.

 جواد اوجی در بازدید از شــانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالســت در جمــع خبرنگاران 
گفت:  در بازدید خــود از این رویداد بین المللی با 
دیدن توانمندی شــرکت های ایرانی در صنعت 
پتروشیمی به  ویژه در بخش صنایع تکمیل زنجیره 

ارزش افزوده، احساس غرور می کنم.
وی با اشــاره به حضور خیره کننده شرکت های 
داخلــی و خارجی در شــانزدهمین نمایشــگاه 
ایران پالســت، افــزود: در بازدیــد از غرفه های 
شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالست 
شاهد حضور شــرکت های دانش بنیان در زمینه 
زنجیره ارزش و تجهیــزات کاربردی بودم، البته 
غرفه داران چالش های خود را نیز مطرح کردند که 
تالش می کنیم در اسرع وقت برای رفع آنها اقدام 
کنیــم. وزیر نفت ادامه داد: صنعت پتروشــیمی 
پارســال 12.۵ میلیارد دالر به سامانه نیما تزریق 
کرده است و بر اســاس آمارهای موجود در ۶ ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر 
وزنی و دالری شاهد افزایش صادرات محصوالت 
پتروشیمی هستیم. اوجی با تأکید بر اینکه تالش 
می کنیم صنایع تکمیلی پتروشیمی را در مناطق 
کم برخوردار ایجاد کنیم، تصریح کرد: متأسفانه 
در دهه اخیــر در زمینه توســعه زنجیره ارزش 
کار زیادی نشــده و باید در ایــن بخش تالش و 

سرمایه گذاری بیشتری کنیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه عمده تــالش دولت 
سیزدهم در صنعت پتروشیمی بر توسعه صنایع 
پایین دســتی متمرکز اســت، گفت: این بخش 
از صنایع پتروشــیمی کشــور تحریم ناپذیر بوده 
اســت و بازگشت سرمایه ســریعی دارد.با تالش 
دست اندرکاران صنعت پتروشیمی برای نخستین 
بار صادرات کاتالیست صنایع پتروشیمی به روسیه 

)شرکت سیبور( امسال انجام شده است و بر اساس 
قولی که مســئوالن این صنعــت داده اند تا پایان 
دولت در صنعت کاتالیســت به خودکفایی کامل 

خواهیم رسید.
اوجی درباره صادرات فرآورده های نفتی به لبنان 
نیز تصریح کرد: ما از پارسال تاکنون صادرات به این 
کشور داشته ایم و از آن زمان تاکنون پول حاصل 

از این صادرات به طور کامل دریافت شده است.
شــانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
تهران با بیش از ۶20 شــرکت داخلی و خارجی 
تا دوم مهرماه 1401 آمــاده بازدید متخصصان، 
کارشناســان و فعــاالن صنایع  پایین دســتی 
پتروشیمی، الســتیک، پالســتیک و پلیمر در 
فضایی بیش از ۶۵ هزار متر مربع در نمایشــگاه 
بین المللی تهران افتتاح شــده و تــا دوم مهرماه 
1401 پذیرای متخصصان، کارشناسان و فعاالن 
صنایع پایین دســتی و وابســته به پتروشیمی 
است. در نمایشگاه امســال شرکت ها در ۵ گروه 
صنعتی و مرتبط با صنایع پایین دستی و وابسته 
به پتروشیمی حضور دارند و گروه بانک ها، بورس 
و موسســات مالی نیز در گروه پنجم در نمایشگاه 

شرکت کرده اند. 
شــانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
تهران )IranPlast( 1401 که با حضور شرکت 
های پتروشیمی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، 
الستیک، پالستیک، ماشــین آالت و تجهیزات 
وابســته، در روزهای چهارشــنبه ۳0 شــهریور 
تا یکشــنبه 2 مهر 1401 به مــدت چهار روز و با 
مشارکت گســترده شــرکت های پتروشیمی، 
و صنایع پایین دســتی پتروشــیمی برگزار می 
شــود، روز چهارشــنبه با حضور مسووالن ارشد 
وزارت نفت، مدیران و کارشناسان شرکت صنایع 
پتروشــیمی، و شــرکت های فعــال در صنعت 
پتروشیمی و فعاالن صنعت الستیک و پالستیک 

افتتاح شد.  
این نمایشــگاه در ســالن هــای ۳8، ۵، ۶، 7، 
8-9، 41، 44، ۳۵، ۳1، 40، 27،  و فضــای 
باز اطراف این ســالن ها برگزار شده و از ساعت 
8 تا 1۵ پذیــرای متخصصان و کارشناســان 
 و فعــاالن صنایــع مختلف مرتبط و وابســته

 اســت.  براســاس آمار پیش ثبت نام 12۳0 
شرکت نســبت به پیش ثبت نام، اقدام کرده اند  
براین اساس برای جانمایی این تعداد شرکت، 
به فضای درخواستی ۶۵ هزار مترمربع فضای 
نمایشــگاهی نیاز بوده و شرکت هایی  از ایران 
و کشــورهای عراق، اقلیم کردســتان، ترکیه، 
سوریه، روســیه، افغانستان، چین و ارمنستان 

حضور یافته اند. 
تعداد شــرکت های حاضر در نمایشــگاه ایران 
پالســت  سال 9۳ حدود 7۶0 شــرکت داخلی و 
خارجی در نهمین نمایشگاه ایران پالست شرکت 
کردند و این رقم تا ســال 98 و 99 به دلیل شیوع 
کرونا به کمتر از ۶00 شــرکت رســید و در سال 
1400 حدود 420 شرکت حضور یافتند. اما امسال 
با کاهش شدت شــیوع کرونا و استقبال کم نظیر 
شرکت های داخلی و خارجی، برآورد می شود که 
بیش از 1000 شرکت در نمایشگاه شانزدهم ایران 

پالست حضور یابند. 
پس از سه سال رکود نسبی در برگزاری نمایشگاه 
های صنعتی و تخصصی از جمله ایران پالســت و 
نمایشــگاه های مرتبط با بخش انرژی، نفت وگاز 
و پتروشــیمی، اخبار رویدادهای نمایشگاهی در 
نیمه اول 1401 نشــان می دهد که رونق صنعت 
نمایشگاهی دوباره به دوران قبل از کرونا بازگشته 
و عالوه بر رشد فضای نمایشگاهی، و تعداد سالن ها 
و غرفه ها و فضای باز نمایشگاهی، شاهد استقبال 
کم نظیر شرکت های داخلی و خارجی برای حضور 

در نمایشگاه  ایران پالست هستیم.  

در طــول بیش از نیم قــرن محصوالت پتروشــیمی ایران تبدیــل به یکی از 
ستون های اقتصادی کشور شــده و طی چند دهه گذشــته ، این صنعت با رشد 

چشمگیر خود،  بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.
صنعت پتروشــیمی ایران به عنوان صنعتی با اهمیت یکی از مهمترین گزینه 
های صادرات غیر نفتی کشــور قلمداد گردیده و به عنوان مسیری مطمئن جهت 
افزایش ســرمایه گذاری، تولید ثروت و فراهم آوردن زمینه های انتقال و شناخت 

فناوری های برتر و نوین تلقی می گردد.
نقش نمایشگاه ها برای ایجاد فرصت های بازاریابی، فروش، برند سازی و شبکه 
سازی بسیار حائز اهمیت است و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
به عنوان پلتفــرم بزرگی برای ایجــاد تعامل و همکاری میــان تولیدکنندگان و 
صاحبان صنایع به شرکت های دانش بنیان،متخصصان و مشتریان در فضای حرفه 

ای منجر به خلق ارزش در سیستم کسب و کار کشور خواهد شد.
این نمایشگاه که به عنوان یکی از بازوهای پرتوان صنعت به خصوص در زمینه 
صنایع پایین دســتی به شــمار می رود، می تواند با عنایت به نقش کلیدی خود 
در توســعه صنعت کشور، توجه صنعتگران را به مســیری مطمئن جهت سرمایه 
گذاری و فرصت انتقال و شــناخت فناوری های برتر و نوین سوق داده و شرایطی 
را فراهم آورد و از تمامی امکانات جهت برقراری ارتباط میان شــرکت کنندگان 
و بازدید کنندگان، همکاری های تخصصی و به معرض گذاشــتن توانمندی های 
خاص مدیریت در صنایع استفاده کرده و با ایجاد جایگاه مشترک مدیران، تشکل 
ها و صنعتگران، رشــد کمی و کیفی صنایع پالستیک و الستیک را برای کشور و 

مردم عزیز ایران به ارمغان آورد.
همچنین این رویداد بــا عرضه فناوریهای نوین ، زمینــه الزم را جهت معرفی 
کاالها و خدمات دانش بنیان و اولویت قائل شــدن برای عرضه کاال و خدماتی که 

از ارزش افزوده باالتری  برخوردارند ، فراهم می نماید.
امید است با برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست،  شرکت 
ها و نهادهای ذیربط کشــور با آمادگی کامل و تدارک قبلی در نمایشگاه حضور 
یابند و این تالش ها و کوشــش های پرثمر نتایج مورد انتظار را به بار آوردند و بر 
اعتبار و شهرت بین المللی کشــور عزیزمان و ارتقاء جایگاه آن در اقتصاد جهانی 

بیافزاید .

پیام هومن رازدار
 مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 

توسعه صنایع پایین دستی  پتروشیمی
عامل رشد کمی و کیفی صنایع پالستیک و الستیک کشور 

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ظرفیت تولید ۳ میلیون 
تنی محصوالت پتروشــیمی در ابتدای انقالب امروز به مرز 90 میلیون تن 

رسیده که حدود ۶0 برابر شده است.
مرتضی شاهمیرزایی در آیین گشایش شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست با اشــاره به آغاز هفته دفاع مقدس و تالش هایی که برای فعال 
نگه داشتن صنعت نفت از سوی متخصصان ایرانی انجام شده است، گفت: در 
سال 1۳۵9 شمسی و در چنین روزی تدارک تعرض به خاک ایران عملیاتی و 

فردای آن روز جنگ هشت ساله آغاز شد.
وی با بیان اینکــه هم زمان با انقالب و جنگ تحمیلی بیــش از ۵0 هزار 
متخصص و مستشار خارجی از کشــور خارج شدند تا چرخ صنایع از جمله 
صنعت نفت ایران متوقف شود، افزود: در هشت سال دفاع مقدس کشورهای 
مختلف و در رأس آنها آمریکا تالش زیادی برای توقف صنعت نفت به خرج 
دادند، اما جوانان ما با آنها مقابله کردند و من در مقابل این جوانان ادای احترام 
می کنم و به همه خانواده های شهدا و ایثارگران و جانبازان و همه کسانی که 

هستی خود را فدای این آب و خاک کردند تعظیم می کنم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعالم اینکه در ابتدای انقالب، 
ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی ۳ میلیون تن و تولید واقعی یک میلیون 
و ۵00 هزار تن بود، اظهار کرد: می توان گفت که در 1۵ سال پس از انقالب 
و جنگ تحمیلی و پس از آن، فرزندان این مرز و بوم برای کاستی های پس از 
انقالب و بازسازی ها تالش و زمان زیادی گذاشتند و برای صنعت نفت و گاز 

ایران با کمک متخصصان داخلی تالش زیادی شد.
شــاهمیرزایی افزود: امروز ظرفیت تولید صنعت پتروشــیمی از مرز 90 
میلیون تن گذشــته و می توان گفت حدود ۶0 برابر شده است، در حالی که 
در همه این ســال ها انواع تحریم  بر پیکر صنعت ما سنگینی کرده است، با 
این حال امروز می گوییم که ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران تا 10 
سال آینده 2 برابر و تا 200 میلیون تن می رسد. صنعت پتروشیمی به سرعت 
در حال رشد است و صدها هزار نفر از متخصصان در داخل و خارج از کشور 
در حال آماده سازی خود برای مدیریت این صنعت هستند تا چرخ این صنعت 

بچرخد.
وی با اعالم اینکه هم اکنون ۵00 گرید انواع محصول پتروشیمی و پلیمری 

در داخل تولید می شــود، افــزود: در افق یک دهه آینــده و به کمک مراکز 
پژوهشی و دانشگاهی داخلی و متخصصان ایرانی، واحدهای بومی تولید همه 

محصوالت پتروشیمی را تولید می کنیم و به بهره برداری می رسانیم.
 صنعت پتروشیمی ایران، مطمئن ترین صنعت جهان

شــاهمیرزایی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران یکی از مطمئن ترین 
صنایع پتروشــیمی جهان اســت، ادامه داد: مهم ترین مزیــت این صنعت 
برخورداری از منابع هیدروکربوری غنی اســت، از این رو سرمایه گذاران در 
تأمین خوراک مایــع و گازی هیچ دغدغه ای نخواهند داشــت، چراکه ایران 
نخستین کشور دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیاست و تا سال های متمادی 

قادر به تأمین خوراک صنایع پتروشیمی است.
معاون وزیر نفت همچنین دومین مزیت صنعت پتروشــیمی ایران برای 
ســرمایه گذاران را استقالل کشــور از هجمه های بیگانان دانســت و افزود: 
سرمایه گذاران کشورهای دیگر برای سرمایه گذاری در ایران اطمینان داشته 

باشند که از آنها استقبال می شود.
 برای ورود فناوری دستور نمی گیریم

وی ادامه داد: ما هر فناوری را که صنعت نیاز داشــته باشد، وارد می کنیم، 
بنابراین سرمایه گذاران خارجی و فعاالن این بخش می توانند از مزایای نسبی 
ســرمایه گذاری و خرید محصوالت صنعت پتروشــیمی در ایران حتی در 

بلندمدت برنامه ریزی کنند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اولویت این صنعت بر 

تکمیل زنجیره ارزش یادآور شد: ما برای تولید همه محصوالت پتروشیمی در 
زمینه صنایع صوتی و تصویری، صنایــع هوایی، صنایع دریایی و ... در داخل 

کشور جدی و قاطع هستیم.
شاهمیرزایی با دعوت دوباره از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حضور 
در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: با برنامه ریزی هایی که در دولت سیزدهم 
انجام شده توسعه متوازن این صنعت را در دســتور کار قرار داده ایم، به این 
صورت که واحدهای انرژی بر و آب بر را در مناطقی که امکان اجرای آنها وجود 
دارد، اجرا خواهیم کرد. ضمن اینکه صنایع تکمیلــی را نیز در مناطقی که 

امکان آن فراهم باشد، احداث می کنیم.
دعوت از فعاالن صنعت پتروشیمی برای تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت

معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی همچنین با اشاره به برنامه ریزی در 
صنعت پتروشیمی برای خودکفایی در بخش کاتالیست افزود: همان طور که 
پارسال در روز صنعت پتروشیمی نیز اعالم کردیم، پایان دولت سیزدهم همه 
کاتالیست های مورد نیاز صنعت پتروشیمی و حتی پاالیشگاهی و گازی را در 
داخل کشور تولید می کنیم و به خودکفایی کامل می رسیم.  از همه سازندگان 
و دست اندرکاران این صنعت درخواست می کنم تمامی نیازهای تجهیزات و 

قطعات و کاالهایی که صنعت نفت را در داخل کشور تولید کنند.
 صادرات کاتالیست ایرانی

شاهمیرزایی با بیان اینکه به زودی سند جامع کاتالیست رونمایی می شود، 
گفت: البته پیش بینی می شود که قبل از پایان دولت سیزدهم برای همیشه 
مجتمع های تولیدی و ســرمایه گذاران دغدغه ای به نام تأمین کاتالیست یا 
محدودیت برای واردات کاتالیســت نداشته باشند، چراکه سازندگان داخلی 
کاتالیست های مورد نیاز این صنعت را تولید می کنند.به پشتوانه برنامه ریزی 
برای تولید کاتالیست و خودکفایی در این زمینه، مذاکره با کشورهای مختلف 
را برای صادرات کاتالیست در دستور کار قرار داده ایم. در حوزه دانش فنی با 
کمک مراکز پژوهش و فناوری و دانشــگاه ها، دانش فنی مورد نیاز واحدها را 
بومی خواهیم کرد. وی در پایان از همه دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه 
از جمله وزارت صمت و بهداشت، تمامی فعاالن صنعت پتروشیمی که سبب 
اعتالی این صنعت شدند و اصحاب رســانه که توانمندی های این صنعت را 

منعکس می کنند، قدردانی کرد.

دعوت از فعاالن صنعت پتروشیمی برای تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت 
مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تولید ۵00 گرید انواع محصوالت پتروشیمی

 امســال در ایران پالســت شانزدهم، 
رکورد ایران پالست های پیشین، چه 

از بُعد کّمی و چه کیفی جابه جا شد.
ایوب بنوی  مدیر نمایشگاه بین المللی 
رشــنبه،  ن پالســت روز چها یرا ا
۳0 شــهریورماه در آیین گشــایش 
شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی 
ایران پالست با اشاره به اینکه صنعت 

پتروشــیمی از ســه بُعد حائز اهمیت اســت، اظهار کرد: چنین اهمیتی سبب شده تا 
تصمیم گیران و تولیدکنندگان این صنعت ارزش آفرین در رویداد بزرگ ایران پالســت 

گردهم آیند.
وی نخســتین ویژگی این صنعت را ایجاد ارزش افزوده باال دانســت که اقتصاد و تولید 
ناخالص کشــور را تحت تأثیر مســتقیم قرار می دهد و افزود: ایجاد ظرفیت اسمی 9۵ 
میلیون تن انواع محصول پتروشیمی در سال، موتور محرکه ای برای به حرکت در آوردن 
اقتصاد ملی، رونق اشتغال و سرانجام عامل مهمی در توسعه پایدار و متوازن کشور است.

مدیر نمایشــگاه ایران پالست ادامه داد: یکی از مهم ترین ارکان توسعه پایدار یک کشور 
ویژگی »سرمایه پذیری« در اقتصاد و صنعت آن کشور است که صنعت پتروشیمی ایران 
و به ویژه بخش پایین دســت و زنجیره تکمیلی آن، بســتری بسیار آماده و مناسب برای 

جذب سرمایه به ویژه سرمایه های پراکنده است.
بنوی با بیان اینکه در این میان برگزاری نمایشگاه »ایران پالست« به خوبی ُمبین این نکته 
است که با هر میزان سرمایه، در گروه های شغلی متفاوت می توان در بخش پایین دست 
پتروشیمی فعال بود، گفت: ایران پالست به مفهوم واقعی محل تبادل فناوری، سرمایه، 
مهارت و در نهایت آغاز مشارکت هایی است که از دل این رویداد مهم و بین المللی متولد 
می شــود، به طوری که ایران پالســت را می توان رکن دیگری از توسعه پایدار که همان 

»مشارکت فعال« است، نامید.

ایوب بنوی مدیر نمایشگاه ایران  پالست:

رکورد مشارکت در بزرگ ترین رویداد 
صنعت پلیمر شکست
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پیمان طربخواه مدیر عامل شرکت پترو پاک مشرق زمین:

محصوالت شرکت پترو پاک مشرق زمین به چهار قاره و پنجاه کشور صادرات می شود

عالوه  راینه  گروه 
بر تکوین و پیشبرد 
بین  هــای  پروژه 
المللــی در صنایع 
حضور  معدن  و  دســتی  پایین 
نسبی در  بازارهای منطقه دارد و 
در حال حاضر ضمن برخورداری 
از دفاتــر فعال در کشــورهای 
منطقه حضور جــدی در پروژه 

های بین المللی دارد.

مدیرعامل  مهرداد جعفری  ســید 
گروه راینه دانش آموخته مهندســی 
صنایع از دانشــگاه صنعتی شریف و 
همچنیــن MBA در زمینه تجارت 
بین الملل، دارای تجربه بیست ساله 
در زمینه هــای کارآفرینی، تجارت، 
راه اندازی و فعال نمودن شرکتهای 
صنعتــی، مشــاوره به ویــژه حوزه 
توســعه و تجارت بین المللی است. 
نشریه اقتصاد و نمایشگاه با مهندس 
جعفــری مدیرعامل گــروه راینه به 
مناســبت برگــزاری شــانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللی ایران پالست 
در رابطه بــا فعالیت ها و برنامه های 
این شرکت گفت و گویی انجام داده 

است که در ادامه می خوانید:
مهنــدس جعفــری با اشــاره به 
فعالیــت های گــروه راینــه اظهار 
داشت: به لطف پروردگار و با تالش 
و پشــتیبانی تیــم کاری، همکاران 
عزیز، مجموعه شــبکه بیــن المللی 
و مشــتریان و کارفرمایان محترم و 
ســایر ذینفعان مربوطه، توانسته ایم 
عالوه بر تکوین و پیشبرد پروژه های 
بین المللی در صنایع پایین دســتی 

و معدن حضور نســبی در  بازارهای 
منطقه داشته باشیم. در حال حاضر 
گروه ما ضمن برخــورداری از دفاتر 
فعال در کشــورهای منطقه حضور 
جدی در پــروژه های بیــن المللی 

دارد.
وی افزود: ما از ابتدای سال 1401 
ترکیه،  بازارهــای  ایم در  توانســته 
ازبکســتان، روســیه، کویت و قطر 
امیدواریم  برنده شویم.  را  مناقصاتی 
بتوانیــم حضــور خــود را در ایــن 
مجموعه  ببخشــیم.  تحکیم  بازارها 
ما در خصوص اقالم پتروشــیمیایی 
و معدنــی در این بازارهــا )با وجود 
چالش هــا و موانع موجــود( توفیق 

نسبی دارد.
ادامــه  در  جعفــری  مهنــدس 
خاطرنشان کرد: ما در گروه راینه با 
پیگیری دقیق در تالش هســتیم تا 
در حوزه اشــتغال زایی به سه شکل 
مختلف نقش ایفا نماییم. شکل اول 
تعهد به حفظ پایداری زنجیره تأمین 

و در نتیجه پایداری تولید در شبکه 
و کارفرمایان محصوالت  مشــتریان 
تجاری؛ دوم،ارائــه خدمات صادراتی 
چــه در حوزه هــای تخصصی و چه 
در حوزه های تجاری و همکاری در 
افزایش و پایداری ارزآوری شرکتهای 
ایرانی و در پایان ایفای نقش بعنوان 
و   )Developer( دهنــده  توســعه 
تکوین و پیشبرد پروژه های صنعتی 
که هــر یک از مــوارد، ظرفیت فوق 
العــاده ای در حوزه های اشــتغال 

افرینی خلق و دنبال می کند.
مدیرعامــل گروه راینــه در پایان 
تصریــح کرد: مــا هر ســال یکی از 
رویدادهای مهم نمایشگاهی را جهت 
حمایــت و حضور موثر در راســتای 
اهــداف شــرکت، ارائه گــزارش به 
ذینفعان و تعامــالت چهره به چهره 
با فعاالن  انتخــاب می نماییم، که با 
توجه به مجمــوع معیارهای مدنظر 
خود، این نمایشــگاه را در مقایسه با 

سایر فرصتها انتخاب کرده ایم.

سید مهرداد جعفری مدیرعامل گروه راینه:

حضور فعال گروه راینه
 در صنایع پایین دستی و معدن منطقه خاورمیانه

شرکت پترو پاک مشرق زمین در ســال 1396 تولید خود را 
آغاز کرد و در حال حاضر در زمینه تولید پلی اســتایرن معمولی 
GPPS و پلی استایرن مقاوم HIPS فعالیت دارد و از نظر ظرفیت 
بزرگترین تولید کننده ی پلی اســتایرن خاورمیانه است. پلی 
استایرن معمولی این شرکت، در 12 گرید و پلی استایرن مقاوم در 

7 گرید تولید می شود.
نشریه اقتصاد و نمایشــگاه به مناسبت برگزاری شانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست با پیمان طربخواه مدیر عامل 

شرکت پترو پاک مشرق زمین گفت و گویی انجام داده است:

 لطفا خودتان را معرفی کرده، سوابق اجرایی و مدیریتی تان 
را شرح دهید؟

پیمان طربخواه هستم؛ مدیر عامل شرکت پترو پاک مشرق زمین ،فارغ 
التحصیل رشته ی مهندسی شــیمی در مقطع کارشناسی ارشد، حدود 
بیست ودو سال اســت در صنعت پتروشیمی فعالیت دارم و نوزده سال را 
به صورت تخصصی در بخش پلی استایرن و پلیمرهای استایرنی فعالیت 

می کنم.
 تاریخچه تأسیس و فعالیت شرکت پترو پاک مشرق زمین را 

برای مخاطبان نشریه شرح دهید
این شرکت در سال 1۳9۶ تولید خود را آغاز کرده و در حال حاضر در 
 HIPS و پلی استایرن مقاوم GPPS خصوص تولید پلی استایرن معمولی
فعالیت دارد. از بزرگترین دســتاوردهایی که میتوان به آن در سال جاری 
اشاره کرد، تداوم واردات استایرن در جهت رفع نیاز تولید خود وتولید گرید 
HIPS یخچالی به عنوان جایگزین ABSدر صنعت یخچال سازی است.

پتروپاک مشــرق زمین از نظر ظرفیت بزرگترین تولید کننده ی پلی 
استایرن خاورمیانه است. ســه واحد تولیدی هر کدام به ظرفیت صدهزار 
تن دارد که فاز یک  آن به مدت پنج ســال در حال فعالیــت بوده؛ فاز دو 
و سه به بهره برداری رسیده است. این شــرکت پلی استایرن معمولی را 
در 12 گرید و پلی اســتایرن مقاوم را در 7 گرید تولید می کند که گرید 

یخچالی)ESCR( جز این هفت گرید می باشد..
در زمینه مشتری مداری چه گام هایی برداشته اید؟ محصوالت 
شرکت شــما چه ویژگی های منحصر به فردی دارد و در عرصه 

تولید و صادرات تاکنون چه دستاوردهایی داشته اید؟
شرکت پتروپاک مشرق زمین با اتکا به سه رکن اصلی، نیروی جوان و 
فعال در بخش تولید، واحد تحقیق و توسعه فعال و مارکتینگ پویا توانسته 
است به چهار قاره و پنجاه کشور صادرات داشته باشد. بحث مهمی که در 
این زمینه وجود دارد این است که تولید گرید های تخصصی و خیلی خاص 
که شرکت های محدودی در جهان آن را تولید  می کنند، در شرکت ما به 

صورت صنعتی تولید و صادر می شود.
بــا توجه به عــدم واردات لوازم خانگی و رشــد روز افــزون تولید این 
محصوالت، توسط کارخانجات داخلی مصرف ABS رشد زیادی داشته 
و با توجه به محدودیت تولید ، در داخل کشــور باعث رقابت شدید بین 
خریداران این محصول در بورس کاال شــده است. این شرکت با اتکال به 
واحد تحقیق و توسعه، توانسته است گرید خاصی از HIPS را تولید کند 
که در بدنه داخلی یخچال و فریزر می تواند جایگزین ABS گردد و ضمن 
تامین نیاز مصرف کنندگان داخلی، از التهاب بازار ABS نیز جلوگیری 
بعمل می آورد. بگونه ای که این گرید به چندین کشور اروپایی و آسیایی 

صادر می شود.
 پترو پاک مشرق زمین در راستای توسعه فعالیت های خود 

در سال 1401 چه گام هایی را برداشته است؟ 
شرکت پتروپاک مشرق زمین به واســطه تیم مجرب و جوان خود در 
راستای تحقیق تولید گرید های جدید خود فعالیت های زیادی داشته که 
از جمله آن استفاده از تکنولوژی پروکساید بوده است، همچنین تیم توسعه 
بازار این شرکت در ســال 1401 نسبت به ایجاد بازار های جدید از جمله 

آمریکای التین و آفریقای جنوبی همواره فعالیت کرده است.
 با توجه به دستاوردهای پترو پاک مشرق زمین، این موفقیت 
ها به چه پشتوانه ای حاصل شده است و چه پارامترهایی در این 

موضوع دخیل هستند؟  
 با توجه به تحریم های ظالمانه علیه کشــور ایران و مشکالت و 
موانع زیاد در فروش نفت صادرات محصوالت پتروشــیمی از آنجا 
که صنعت پتروشــیمی صنعت مدرنی اســت تحریم ها بر روی 
آن تاثیرگذار اســت. این صنعت نیاز به خرید قطعات یدکی، مواد 
شیمیایی و تجهیزات جدید دارد. ما چون پیش بینی این تحریم ها 
را از قبل کرده بودیم، از دو سال پیش بخش قطعات یدکی را تامین 
و تکمیل کردیم و البته در حال حاضر تا آنجا که می توانیم مشغول 

بومی سازی هم هستیم.
 در نمایشگاه امسال با چه هدف و رویکردی شرکت کرده اید؟

از اهداف حضور ما در این نمایشگاه می توان به توسعه بازار، مذاکرات با 
مشــتریان جدید و در صورت اعالم نیاز از سوی مشتریان برای گریدهای 

جدید و تخصصی و تولید برای آنها اشاره کرد.  
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جناب آقای دکتر حیدرزاده ضمن تشــکر از شما برای 
مشارکت در این گفتگو و خداقوت به شما و همکارانتان 
در مجموعه عظیم آریاساسول، رویکرد وزارت نفت برای 
تصدی مدیران جوان و نخبه در صنعت مایه خرســندی 
است. در ســوابق اجرایی و مدیریتی شما از مدیرعامل و 
 GIC International نایب رئیس هیئت مدیره شــرکت
عضو  غدیر(،  ســرمایه گذاری  )شرکت  Iranian-آلمان 
هیئت مدیره شــرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 
و عضو کمیتــه انتصابات، عضو هیئت مدیره شــرکت 
پتروشــیمی شــازند و عضو کمیته انتصابــات، رئیس 
کارگروه فروش اوره گروه گســترش نفت و گاز پارسیان، 
رئیس کمیســیون اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی )Opex(، تا مشــاور بازرگانی 
پردیس، مشــاور مدیرعامل شرکت  پتروشیمی  شرکت 
پلی پروپیلن جم، مشــاور بازرگانی رئیس هیئت مدیره 
پاالیشگاه نفت الوان، دســتیار ویژه اقتصادی و سرمایه 
اتکا، مشاور عالی مدیر عامل  گذاری مدیرعامل سازمان 
شرکت فوالد خوزستان و مسئول وصول مطالبات خارج 
از کشور و عضو ستاد مبارزه با تحریم و ... دیده می شود. 
ارزیابی شــما از رویکرد جوان گرایی در مدیریت صنعت 

نفت چگونه است؟
من به این کالم مقــام معظــم رهبری)مدظله العالی( اعتقاد 
راســخ دارم، اینکه فرمودند: »ان شــاء اهلل که برویم به ســمت 
اینکه جوان هــا را در راس کارهــا قرار بدهیــم.« نیروی جوان 
اگر با تخصص و تعهد جمع شــود حتما نتایج فوق العاده خوبی 
برای کشور به همراه خواهد داشــت. در شرایط فعلی کشور که 
دشــمنان در جبهه اقتصادی از کاری کم نمی گذارند، بر خودم 
واجب می دانم به عنوان ســربازی در این جبهه هر چه در توان 
دارم را به میدان آورم. هر چند این نقش کوچک باشــد، انشاهلل 

که منشا خیر و برکت باشد.
 لطفًا تاریخچه تأســیس و فعالیت شرکت پلیمر آریا 
ساسول را برای مخاطبان نشریه شــرح دهید؟ چه کاال 
یا خدماتی ارائه مــی دهد؟ افتخارات، دســتاوردها و 

استانداردهای شرکت خود را تشریح کنید؟
طــرح الفین نهــم از مجموعه طرح های شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی ایران اســت، که فعالیت اولیــه آن تحت مدیریت 
شرکت پتروشیمی پارس از اوایل ســال 1۳79 آغاز و در ادامه، 
امور مربوط بــه قراردادهای اجرایی و تأمیــن منابع مالی آن از 
طریق فاینانس انجام شــده اســت. در راســتای سیاست های 
 SASOL اقتصادی برنامه سوم و با توجه به اظهار عالقه شرکت
از کشــور آفریقای جنوبی، به منظور مشارکت در سرمایه گذاری 
در پروژه های طــرح الفین نهم، در تاریــخ 19 فروردین 1۳81 
)آوریل 2002( تفاهم نامه ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
و شرکت ساسول آفریقای جنوبی )شعبه آلمان(، به امضاء رسید 
و بــر مبنای آن واحد الفیــن و نیز دو واحد پلی اتیلن ســبک و 
پلی اتیلن متوسط و سنگین، از شرکت پتروشیمی پارس منفک 
و به عنــوان یک مجتمع مســتقل، برای اجراء به شــرکت تازه 
تأسیس آریاساسول واگذار شــد، با این هدف که شرکت بتواند 

عنــوان بهترین و برتریــن تولیدکننده پلیمر در ســطح منطقه 
خاورمیانه را کســب کند. همکاری با شــرکت ساسول در سال 
1۳92 پس از اوج گیری تحریم ها پایان یافت. شــرکت ساسول 
آفریقای جنوبی تصمیم به خروج از مشارکت و فروش سهام خود 
گرفت، آن زمان با توجه به موافقت شریک خارجی، تغییراتی در 
ترکیب ســهامداران رخ داده و اعمال شد و شرکت پارس تأمین 
 مجد با خریداری سهام شریک خارجی، به عنوان سهام دار جدید 

در زمره ذی نفعان سازمان قرار داده شد.
شــرکت پلیمر آریاساســول، در حال حاضر یکی از بزرگترین 
تولید کنندگان اتیلــن و بزرگترین تولیدکننــده ی پلی اتیلن 
کشور، معتبر ترین شرکت کشــور و دارنده ی رتبه ی اعتباری 
بلند مدت AA )double A(، در یک مساحت 72 هکتاری در 

منطقه ویژه پارس با سه محصول استراتژیک فعالیت دارد:
واحد الفین که تحت لیسانس تکنیپ )Technip( فرانسه به 
ظرفیت 1،000،000 تن اتیلن ســاخته شــده و پس از افزایش 
ظرفیــت 1۳98 بــا تکنولوژی لینــده ی آلمان اکنــون دارای 
1،100،000 تن ظرفیت تولیــد اتیلن و 100،000 تن محصول 

جانبی )یعنی سی تری پالس )C۳+() می باشد.
واحد پلی اتیلن متوســط و سنگین )MD-HDPE( که تحت 
لیســانس شــرکت لیوندل بازل )lyondellbasell( آلمان به 
ظرفیــت ۳00،000 تن به بهره برداری رســید و پس از اجرای 
پروژه ی افزایش ظرفیت در ســال 1۳97 تولیــد آن به بیش از 

۳7۵،000 تن در سال افزایش یافت.
واحد پلی اتیلن ســبک )LDPE( که تحت لیســانس شرکت 
ســابتک )SABTEC( هلند با ظرفیت تولیــد ۳00،000 تن در 
ســال به بهره برداری رســید و پس از افزایش ظرفیت در سال 
1۳97 )بــا اعمال تغییــرات فرآیندی( ظرفیــت آن به بیش از 

۳7۵،000 تن در سال افزایش یافته است.
 در عرصه تولید و صادرات تاکنون چه دستاوردهایی 

داشته اید؟
 آریاساســول، بزرگترین تولیدکننده پلی اتیلن کشوراست که  
پس از تامین نیاز داخلی از طریق بورس کاال، بیش از 70 درصد 
محصوالت خود را کــه در کاربردهای متنوع تولید می شــوند 
به بازارهای بیــن المللی صادر می کند. محصــوالت پلی اتیلن 
این شــرکت به شــکل گرانول های بی رنگ با باالترین خواص 
مکانیکی و فیزیکی تولید می کنند و با باالترین اســتانداردهای 
جهانی مطابقت دارند. محصوالت پلی اتیلن متوســط و سنگین 
شرکت پلیمر آریاساسول در حال حاضر دسته های فیلم، لوله ی 
 )Large Blow Molding آبرسانی، بادی بزرگ )یا اصطالحا
 Small باک خودرو، ژئوممبــران، بادی کوچک )یــا اصطالحا
Blow Molding( تولید می شوند که شامل گریدهای تجاری 
و درحال توســعه هســتند. محصوالت پلی اتیلن سبک شرکت 
پلیمر آریاساســول در گریدهای متنوع و بــا کیفیت فیلم های 
بسته بندی و تزریقی تولید می شوند. شرکت پلیمر آریاساسول 
به بنچ مارک و الگوی صنعت نفت کشــور در بســیاری از حوزه 
های پر اهمیت مانند مدیریت HSE، رعایت حقوق مشتری و ... 
تبدیل شده اســت و دارای افتخارات فراوان داخلی و بین المللی 
در این حوزه هاســت. تندیس های داخلی صادرکننده نمونه ملی 

و گواهی نامه هــای رعایت حقوق مصرف کنندگان، نشــان های 
 British Safety از HSE دریافت شده در حوزه ی مدیریت
Council، گواهی نامه ی مســابقات بهتریــن تجربه ی جهانی 
)Best Practice(، تندیس ملی حسابرســی داخلی و بی شمار 

جوایز دیگر تنها گوشه ای از این افتخارات است.
شرکت پلیمر آریاساسول موفق به کسب عنوان Winner و 
Role Model سطح جهانی در حوزه ی مدیریت دارایی های 

فیزیکی شده است، جزئیات آن را شرح دهید؟ 
 IBPC(International Best( بینالمللــی  رقابــت 
Practice Competition ســازمانها را تشــویق مینمایــد 
تا بهترین روشــها، فرآیندها، سیســتمها و ابتــکارات عملیاتی 
و مدیریتی خود را به اشــتراک بگذارنــد و از تجربیات دیگران 
بیاموزند. این رویداد بینالمللی توسط کشور نیوزلند پایهگذاری 
شده و از ســال 2012 تاکنون در هشــت دوره میزبان بسیاری 
از شرکتهای پیشروی جهانی بوده اســت. در این جایزه، داوران 
بینالمللی طرحهای معرفی شده از سوی شرکتها را از جنبههای 

مختلف بررسی و در هفت سطح طبقهبندی می نمایند.
 The:شــرکت پلیمر آریاساســول با ارائه طرحی بــا عنوان
 ASTAR (Arya Sasol Total Asset Reliability)
 project; the story of an internal best practice
 journey from the reactive domain of
 “Maintenance” to the proactive domain of
از  دوره  ایــن  در   ””Physical Asset Management

مسابقات بین المللی شرکت نمود.
در مرحلــه اول ایــن رقابت ها، آریاساســول با 84 شــرکت 
بینالمللی رقابت نمود و با موفقیــت در جمع ۶2 تیم به مرحله 
بعــد راه پیدا کــرد. در مرحلــه دوم، منتخبین از کشــورهای 
مختلــف و شــرکتهایی نظیر آرامکــو، Intel شــعبه آمریکای 
 ،)DAEP( التین، شــرکت پروژههای مهندسی هوانوردی دبی
بزرگترین شرکت تعمیرات دریایی نیوزلند )Babook(، صنایع 
الستیکسازی دبی، شــرکت Infosys هند، شرکت پشتیبانی 
مهندسی نیوزلند )MEST(، شــرکت Obeikon پلتفرمهای 
دیجیتال عربستان ســعودی، نیروی دریایی ارتش نیوزلند و ... 
در قالب 10 گروه به رقابت پرداختند و توسط داوران بینالمللی 
از کشــورهای مختلف آمریکا، انگلیس، استرالیا، سوئد، نیوزلند، 
اندونــزی، هند و... و از شــرکتها و موسســات معتبــری نظیر 
 ... و   EFQM، ASQ، Excellence Canada، PIQC
مورد قضاوت قرار گرفتند. شــرکت پلیمر آریاساسول با باالترین 
امتیاز از گروه اول به مرحله بعد راه پیدا نمود. در مرحله نهایی، 
14 شــرکت برتر در قالب جلسات چالشــی به سواالت مختلف 
داوران در طیف وسیعی از مفاهیم سازمانی، فرایندی، تخصصی 
و آکادمیک پاسخ دادند و در نهایت شــرکت پلیمر آریاساسول 
به عنوان Winner مســابقات، مفتخر به کسب باالترین سطح 

جایزه  Stars 7( Role Model, World-Class(  گردید.
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست چه 

برنامه هایی برای گسترش فعالیت خود دارید؟ 
آریاساسول در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
تــالش می کند عالوه بر معرفــی ظرفیت های خود بــا توجه به 

نقش مهمی که در چرخه ی تولید و تامین ارز کشور دارد، سایر 
بازارهای مهم در جهان را شناســایی و مدیریت کرده و ارتباط 
موثر و ســازنده  با  مشــتریان موجود را حفظ نموده و نسبت به 
جذب مشتریان، تامین و تولید کنندگان و ذینفعان جدید اقدام 
نماید. آریاساسول همواره تمام تالش خود را صرف حفظ ویژگی 
تمایز و برتری در فضای کسب و کار جهانی کرده است، بنابراین 
ادامه مســیر موفقیت و ایجاد انگیزه برای مشــتریان و ذینفعان 
در همراهی برند آریاساسول در این نمایشگاه از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
 در پایان اگر مطلبی باقی مانده بفرمائید.

 آریاساســول با بیش از 2۵00 نیروی کار شــاغل در اقتصاد 
ایران باالترین رتبه اعتباری بلند مدت را داراســت، و ســازمانی 
رقابتی در کالس جهانی با سودآوری پایدار و سرآمد در ایمنی، 
رعایت حقوق مشتری، حسابرسی و مدیریت دارائی های فیزیکی 
اســت. برای ادامه این راه و استمرار موفقیت به اعتماد ذینفعان، 
ســهامداران، تامین کنندگان و شــرکت های همکار و کارکنان 
شــرکت و حتــی میزبانانمان در جوامــع پیرامونی بــه عنوان 
مهم ترین ســرمایه ســازمانی نیاز داریم. و امیدوارم در ارتباطی 

سازنده پاسخ گوی این حسن اعتماد باشیم.
از این فرصت اســتفاده کرده و از همه عزیزان برای بازدید از 
غرفه شــرکت پلیمر آریاساسول که در شــانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالســت در تاریخ ۳0 شــهریور الی 2 مهرماه 
ســال جاری در محــل دائمــی نمایشــگاه های بیــن المللی 
 تهران، ســالن ۳8 غرفــه شــماره 2021  دائر اســت، دعوت 

می کنم.

محمدرضا حیدرزاده مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول:

عرضه بیش از 205 میلیون دالر ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما
نمایشــگاه بین المللی ایران پالســت یکی از مهم ترین رویدادهای تجاری 
و اقتصادی کشــور به شــمار می رود که به منظور بهبود فضای کسب و کار و 
رونق بازار صنایع پالستیک کشــور در ارتباط با بازار سایر کشورها همه ساله 
برگزار می شود. این نمایشــگاه معتبر بزرگ ترین رویداد در خاورمیانه بوده و 
در زمره مهم ترین رویدادهای صنعت پالســتیک جهان دسته بندی می شود. 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالســت از چهارشنبه 30 شهریورماه 
تا شــنبه دوم مهرماه 1401 در محل نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار 
می شود. شرکت پلیمر آریاساســول یکی از معتبرترین تولید و صادرکنندگان 

اتیلن، پلی اتیلن ســبک، متوسط و سنگین در کشــور با صادرات بیش از 80 
درصد از محصوالت خود به ســایر کشــورها در بازارهای جهانی نیز در این 
نمایشگاه حضور دارد.این شــرکت باالترین رتبه اعتباری بلند مدت اقتصاد 
 ایران را در اختیار داشــته و ســازمانی رقابتی در کالس جهانی با سودآوری 
پایدار است. محمدرضا حیدرزاده مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت 
پلیمر آریاساسول قریب به 100 روز اســت که هدایت این شرکت را به عهده 
گرفته است. در طول حضور وی، بیش از 205 میلیون دالر ارز حاصل از صادرات 
محصوالت این شرکت در ســامانه نیما عرضه شده اســت. همچنین در عمر 

عملکرد 100 روزه این مدیرعامل، خرید و وصول 40 تن DMDS ساخت داخل 
از پتروشیمی ایالم برای اولین بار،  وصول صددرصدی مطالبات حاصل از فروش 
محصوالت صادراتی، تشکیل کار گروه مهندســی معکوس در راستای بومی 
سازی قطعات یدکی با  183 درخواست تایید شــده ، رفع گلوگاه محدودیت 
سبد فروش محصول در آیین نامه به منظور تسهیل فروش مستقیم آریاساسول 
تا ســقف مصوب هیات مدیره از میزان تولید نیز دیده می شود. به بهانه حضور 
شرکت پلیمر آریاساسول در شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالست 

گفتگویی با دکتر محمدرضا حیدرزاده انجام دادیم که در ادامه می خوانید:
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شادمان عبادی، مدیر مالی شرکت دنیای تجارت پردازان آرین:
شرکت دنیای تجارت پردازان آرین

 پیشروترین شرکت در صادرات محصوالت پتروشیمی ایران در شمال غرب کشور است

شرکت دانش بنیان 
کیمیا جاوید سپاهان 
محصوالت  از  بخشی 
خود را برای اولین بار 
در نمایشگاه ایران پالست شانزدهم 

رونمایی می کند
بیــن  نمایشــگاه  شــانزدهمین 
المللی ایران پالست با حضور ۶10 
شــرکت داخلی و خارجی فعال در 
صنایع پلیمر، پالستیک و تجهیزات 
وابســته در پنج گروه مــواد اولیه، 
کاالهای ســاخته و نیمه ســاخته، 
ماشین آالت، تجهیزات و خدمات و 
مؤسسات مالی از 21 تا 24 شهریور 
ماه در حال برگزاری است. شرکت 
کیمیا جاوید سپاهان در این رویداد 
بزرگ به عنوان حامی حضور فعال 
و چشــمگیری دارد. نشریه اقتصاد 
به همین مناســبت  نمایشــگاه  و 
با مهــدی وعیدی مدیــر بازرگانی 
شــرکت کیمیا جاوید سپاهان در 
رابطه با برنامه های این شرکت در 
ایران پالست  نمایشگاه شــانزدهم 
گفت و گویی انجام داده اســت که 

می خوانید:

مهــدی وعیدی مدیــر بازرگانی 
کیمیا جاوید ســپاهان با اشاره به 
تاریخچه فعالیت های این شــرکت 
گفت: شرکت کیمیا جاوید سپاهان 
یکی از شــرکتهای زیــر مجموعه 
  )MPJ( گــروه صنایع جهــان آرا
اســت کــه باهــدف تولیــد انواع 
 1۳79 درسال  پلیمری  محصوالت 

تاسیس شد. 
وی افــزود: این شــرکت دانش 
بنیان بــا ظرفیت ســالیانه یکصد 
هزار تــن محصــول و برخورداری 
از مرکز تحقیقات پلیمر و شــیمی 
طیف وسیعی از محصوالت پلیمری 
نظیــر کامپاند هــای پلیمری،پلی 
اتیلن قابل شــبکه ای شدن،چسب 
های گرمــا ذوب و انواع مســتربچ 
هــای سفید،مشــکی و افزودنی را 
تولیــد می کند که بخشــی از این 
محصــوالت بــرای اولین بــار در 
نمایشگاه ایران پالست شانزدهم به 

نمایش در می آید.
محصوالت  کــرد:  تاکید  وعیدی 
شرکت کیمیا جاوید در حال حاضر 
در صنایــع مختلــف نظیر؛صنایع 

ساختمان ،صنایع سیم وکابل،لوازم 
خانگــی، چــاپ و بســته بندی، 
و  غذایی،نســاجی،فیلم  صنایــع 
بهداشــتی  و  گونی،ســلولوزی 
 در گریــد هــای متنــوع عرضــه

 می شوند.
مدیــر بازرگانــی کیمیــا جاوید 
سپاهان در پایان اظهار داشت: این 
شــرکت برای محصوالت مرتبط با 
صنایع غذایی و بهداشــتی ، پروانه 
ساخت از وزارت بهداشت،درمان و 
آموزش پزشــکی نیز دریافت کرده 

است.

مهدی وعیدی مدیر بازرگانی شرکت کیمیا جاوید سپاهان:

رونمایی از محصوالت جدید شرکت کیمیا جاوید سپاهان 
در نمایشگاه بین المللی ایران پالست

شرکت دنیای تجارت پردازان آرین با کیفیت ترین 
مواد پتروشیمی را از داخل کشور تهیه و سپس صادر 
می کند. دقت در تأمین مواد اولیة با کیفیت و ارسال 
آنها به بهترین شکل، موجب جلب رضایت مشتریان 

خارجی از محصوالت این شرکت شده است.
شــرکت دنیای تجارت پــردازان آریــن حامی 
شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالست 
است به همین مناسبت نشریه اقتصاد و نمایشگاه با 
شادمان عبادی مدیر مالی این شرکت گفت و گویی 

انجام داده است:

شــادمان عبــادی، مدیر مالی شــرکت دنیــای تجارت 
پردازان آریــن با اشــاره به تاریخچــه فعالیت هــای این 
شــرکت اظهار داشــت: شــرکت دنیای تجارت پــردازان 
آریــن  از ســال 1۳92 در زمینــه بازرگانــی و صــادرات 
 مواد پتروشــیمی به ســایر کشــورها، فعالیت خود را آغاز 

کرده است.
وی افــزود: دفتر مرکــزی دنیای تجارت پــردازان آرین 
در تهــران و دفتر عملیاتی و لجســتیکی در آســتارا واقع 
شده اســت و در میان ســایر شــرکت های همکار و فعال 
در زمینــة بازرگانی و صــادرات، دارای بیشــترین میزان 
صــادرات اســت و هر مــاه حداقل بالــغ بر پنج کشــتی 
 حــاوی محصــوالت پتروشــیمی را بــه خارج از کشــور، 

صادر می نماید. 
عبــادی تصریح کــرد: مقصدهای صادراتــی محصوالت 
پتروشیمی شــرکت دنیای تجارت پردازان آرین، کشورهای 
آذربایجان ، ترکیه، گرجســتان، امارات، روسیه و... هستند. 
همچنین از کشــورهای آلمان، بلژیک، چین، گرجستان و 

ترکیه نیز مواد اولیة پتروشیمی را وارد می کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح های توسعه ای شرکت 
اظهار داشــت: شــرکت دنیای تجــارت پــردازان آرین در 
کشورهای همســایه دارای دفاتر تجاری است؛ اما متأسفانه 
به دلیل وجود تحریم ها و شــرایط لجســتیکی نامطلوب، با 
مشکالت عدیده ای مواجه است. به همین دلیل روند توسعة 
شــرکت به آرامی در حال انجام است و ما سعی داریم تأثیر 
منفی موانع مالی ناشــی از تحریم ها را بر مجموعه و تجارت 

خود کاهش دهیم.
وی با تاکید بر عایت اصل مشــتری مداری در شــرکت 
دنیای تجارت پردازان آرین خاطرنشــان کرد: ما همیشــه 
سعی نموده ایم تا با کیفیت ترین مواد پتروشیمی را از داخل 
ایران تهیه و سپس صادر کنیم و مشتریان خود را راضی نگه 
داریم. دقت در تأمین مواد اولیة با کیفیت و ارســال آنها به 
بهترین شکل، موجب شده اســت در کشورهایی که مقاصد 
صادراتی ما هستند، مشــتری های دائمی داشته باشیم. کما 
اینکه در نمایشــگاه امروز نیز برخی از مشتریان خارجی ما 

حضور دارند. 
وی در پایــان معرفی محصــوالت جدید و نشــان دادن 
رشد و پیشــرفت مجموعه به همکاران و مشتریان خارجی 
را از مهمترین برنامه های شــرکت دنیــای تجارت پردازان 
آرین دانســت و عنوان کرد: مــا در نمایشــگاه، از تمامی 
پتروشیمی ها، نمونه  محصول آورده ایم تا مشتریان ما امکان 
دسترسی به انواع محصول، با کیفیت های متفاوت را داشته 
باشند و بر حسب نیاز خود خرید کنند. یکی دیگر از اهداف 
ما، جذب مشتری های جدید خارجی است. با توجه همکاری 
گستردة شــرکت دنیای تجارت پردازان آرین با کشورهای 
خارجی، ما می توانیم محصــول تولیدکنندگان داخلی را به 

مشتریان خارجی عرضه کنیم.
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پتروشیمی رجال تا نیمه اول سال 
1403  با افزایش توان تولید خود در 
مجموعه ) ســلمان فارسی وسراج 
گستران رجال ( تا450 هزار تن نیمی 
بازار داخلی پلی پروپیلن را  نیاز  از 

تامین می کند
ســعید زهره مدیر فــروش وصادرات 
شرکت پتروشیمی رجال در گفت و گو 
با نشریه اقتصاد و نمایشــگاه با اشاره به 
تاریخچه ای از فعالیت های این شرکت 
اظهار داشت: پتروشیمی رجال به عنوان 
اولین واحد تمــام خصوصی در صنعت 
پتروشــیمی ) محصول پلــی پروپیلن( 
در سال1۳80  احداث شــد و در آذر ماه 

1۳8۵ به مرحله تولید رسید.
شــرکت  این  افزود:محصــوالت  وی 
شامل پلی پروپیلن ) همو پلی پروپیلن 
، رندومکوپلیمــر ، ایمپکت کوپلیمر( در 
انواع گریدها برای صنایع مختلف ازقبیل 
کیسه بافی ، فیلم، پالستیک , الیاف , نخ, 
ظروف یکبار مصرف ، لوله های آب شرب 
و... است. همچنین.لیسانس وطراحی این 
شرکت تحت ABB نولین آلمان فازی 

گازی است
 مدیــر فــروش وصــادرات شــرکت 
پتروشیمی رجال با تاکید بر رعایت اصل 
مشتری مداری در این شرکت خاطرنشان 

کرد: عمده  مشــتریان پتروشیمی رجال  
از ســال 1۳8۵ و جزو  تولید کننده گان 
قدیمی  هســتند که طیف وســیعی از 
مصرف کننده گان پلی پروپیلن ایران در 
صنایع مختلف به شمار می روند. . با توجه 
به تنوع زیاد و کیفیت ممتاز،  محصوالت 
رجــال در بازارهای داخلــی و صادراتی 
ســهم زیادی را به خود اختصاص داده 
است. هلدینگ رجال مجموعه ای کامل 
از تولیــدات را در صنایع پایین دســتی 
)تکمیلی(، صنایع میانی )پتروشیمی ( و 
صنایع باال دست) الفین( دارد و از معدود 
مجموعه های خودکفــا درزمینه تامین 
سبد نیاز مشتریان در سه سطح مختلف 
است وچرخه تکمیل سبد محصوالت آن، 

دو برای مشتریان در ایران بی همتاست.
وی در ادامه با اشــاره به دستاوردهای 
پتروشیمی رجال یادآور شــد:  در سال 
روزی  شــبانه  ازتــالش  بعــد   1۳97
مهندســین و تکنســین هــای خــود 
توانســتیم برای اولین بار محصول فیلم 
کوپلیمر)اســکین BOPP (را در ایران 
به صورت آزمایشــی تولید کنیم پس از 
یکسال آزمایش وســعی وخطا در خط 
توانستیم کاالیی را که تا دیروز با صرف 
زمان وهزینه گزاف وخروج ارز ازکشــور 
وارد ایران مي شــد وهمیشه مشتریان 

درصف خرید این محصول بودند و عمدتا 
از اروپا وکره جنوبی وارد می شد، تولید 
نماییم. این دســتاورد بزرگ پتروشیمی 
پس از 2 ســال تالش وقفه ناپذیر سبب 
شد، کشوری که تا دیروز وارد کننده این 
محصول بود بعد از تامین نیاز داخل کشور 
وجلوگیری ازخــروج ارز، تبدیل به صادر 
کننده این محصول شود و ما توانستیم با 
کسب دانش فنی تولید این محصول گام 
هایی مهم را در صنعت پتروشیمی ایران 
ومنطقه برداریم.   ســعید زهره در پایان 
گفت:   پیام رجال در این دوره از نمایشگاه 
برای تمامی مشتریان داخلی و صادراتی 
این است که انشاهلل سعی خواهیم داشت 
تا کسری پلی پروپیلن ایران و بازارهای 
مهم صادراتی را تا نیمه اول سال140۳  
با افزایش توان تولید خود در مجموعه ) 
سلمان فارسی وســراج گستران رجال ( 
تا4۵0 هزار تن یعنی ۵0 درصد ظرفیت 
فعلی کشــور تامین نماییــم. همچنین 
صنعتگران و صنایع تکمیلی که به دنبال 
افزایش تولید کارخانه ها خود هستند این 
اطمینان را داشته باشــند که مواد اولیه 
آن ها تا پایان ســال آتی تامین می شود 
و این موضوع مهمترین ترین خبر برای 
صنعت پلی پروپیلن کشور است که از این 

نمایشگاه به دنیا مخابره خواهد شد.

سال  از  که  عســکری  علی 
گروه  مدیرعاملــی  گذشــته 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
را بر عهده گرفته، نامی آشــنا 
برای بسیاری از مردم است، چه 
آنکه او پیــش از حضور دوباره 
در صنعت در قامت مدیرعاملی 
شــرکت صنایع پتروشــیمی 
ریاست  عهده دار  فارس،  خلیج 
بر ســازمان صدا و ســیمای 
جمهوری اســالمی ایران بوده 

است. 
او که دارای مدرک کارشناسی 
از  الکترونیک  و  برق  مهندسی 
کارشناسی  امیرکبیر،  دانشگاه 
ارشــد مدیریت از دانشــگاه 
مهندســی  دکترای  و  تهران 
و  سیســتم  گرایش  با  صنایع 
و  علم  دانشــگاه  از  بهره وری 
حضور  بر  است،  عالوه  صنعت 
در  سیما  و  صدا  ســازمان  در 
بزرگترین  ریاســت  قامــت 
کشور،  رســانه ای  ســازمان 
مدیریتی  ســطوح  در  فعالیت 
در وزارت ســپاه پاســداران 

دفاع  وزارت  و  اسالمی  انقالب 
نیروهای مسلح  و پشــتیبانی 
در زمینــه تحقیق و راه اندازی 
خطوط تولید نیازهای دفاعی و 
مختلف  حوزه های  در  موشکی 
صنایع  گروه  مدیریت  جمله  از 
تســلیحات دریایــی، صنایع 
مدیر  تهران،  ناحیه  خودکفایی 
مجتمع صنعتی شــهید حسن 

باقری به چشم می خورد. 
معاون سیاحتی  وی همچنین 
 ،)1371( ارشاد  وزیر  زیارتی  و 
 ،)1373( جمهور  رئیس  مشاور 
مراکــز  ســازمان   رییــس 
جهانگــردی  و  ایرانگــردی 
)1376( و مشــاور رئیس قوه 

قضائیه بوده است. 

از اقدامات شــاخص و شــناخته 
شــده علــی عســکری در حوزه 
اقتصــادی و صنعتی می تــوان به 
پایه گــذاری فروشــگاه های رفــاه 
در کشــور در اوایــل دهــه هفتاد 
و همچنیــن مدیــر عاملــی بنیاد 
تعــاون ســپاه پاســداران انقالب 

توســعه  نیز  و   )1۳7۶( اســالمی 
زیرســاخت های فنی صداوســیما، 
راه انــدازی تلویزیــون دیجیتال و 
شبکه های اچ دی در زمان تصدی 
معاونت توسعه و فناوری رسانه در 

صداوسیما اشاره کرد. 
او که از سال گذشــته در قامت 
مدیرعاملــی بزرگتریــن هلدینگ 
فعال  ایران، حضوری  پتروشــیمی 
در ایــن صنعت پیشــرو داشــته 
این  بــرای  اســتراتژی جدیــدی 
گروه ترســیم کرده است که از آن 
می توان از چاه تا خانــه نام برد، او 
زنجیره  تکمیــل  دغدغــه اش  که 
ارزش و فراهم کــردن میدان برای 
توســعه صنایع پایین دستی است 
برای تامین خوراک مورد نظر این 
گروه بزرگ برای ســرمایه گذاری و 
مشارکت در باالدســت پیش قدم 
شــده و بیش از ۶0 طــرح پایین 
 دســتی را روی میز تصمیم گیری 

دارد. 
 تاریخچه تاسیس شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس به مهر ماه 
باز می گردد، بعد از آن این شرکت 
در راســتای اجرای سیاســت های 
کلی اصــل 44 قانون اساســی به 
موجب تصویــب نامه هیات وزیران 
در روزهــای آغازیــن آذر 1۳87 
مشــمول واگذاری قــرار گرفت و 
ســرانجام در آبان 1۳89شــرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با 
انتقال سهام شرکت های پتروشیمی 
مبین، نوری بندر امام، فجر، پارس، 
خوزســتان، ارونــد، تندگویــان و 
شــرکت های  همچنین  و  ره آوران 
بازرگانی  غیرصنعتــی،  عملیــات 
پتروشیمی، مدیریت توسعه صنایع 
اینترنشنال  پتروشیمی،  ان پی سی 
پــازارگاد  و عملیــات غیرصنعتی 

متعلــق به شــرکت ملــی صنایع 
پتروشیمی تبدیل به هلدینگ شد 
و در ســال 1۳92 بــه عنوان یک 
شرکت سهامی عام در بورس اوراق 

بهادار پذیرفته شد. 
پتروشــیمی  صنایــع  شــرکت 
خلیج فــارس که اینــک به عنوان 
بازار سرمایه  ارزشمندترین شرکت 
ایران با بیش از ۳۵0 هزار میلیارد 
تومان ســهمی 1۳ درصدی از این 
بازار را در اختیار دارد، در سال های 
اخیر بر اســاس رده بنــدی معتبر 
 40 موسســه ICIS جزو  جهانی 
دومین  و  دنیــا  برتر  پتروشــیمی 
آسیا  برتر منطقه غرب  پتروشیمی 
شناخته می شــود و عالوه بر آن به 
عنــوان بزرگترین، ســودآورترین، 
افــزوده  ارزش  بیشــترین  دارای 
و  فــروش  بیشــترین  دارای  و 
صــادرات در میان ۵00 شــرکت 
ســازمان  اعالم  ایــران طبق  برتر 
شناخته  کشــور  صنعتی   مدیریت 

می شود. 
خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت 
فارس امروز بیــش از ۶۶ محصول 
پلیمری، مــواد شــیمیایی و پایه، 
آروماتیک هــا، کودها و ســموم و 
را  هیدروکربوری  مواد  و  ســوخت 
در سبد محصوالت خود دارد که با 
طرح های توسعه ای در دست انجام 
این سبد بزرگ تر و متنوع تر خواهد 

شد. 
علــی عســکری دربــاره برنامه 
این گــروه در حوزه شــرکت های 
دانــش بنیان گفت: گــروه صنایع 
امروز  فــارس  خلیج  پتروشــیمی 
بنیان  دانــش  بــا 182 شــرکت 
در حوزه هــای مختلــف همکاری 
می کند و یکــی از محورهای اصلی 
برنامــه گــروه توســعه روزافزون 

دانش  شــرکت های  با  همکاری ها 
بنیان اســت چرا که معتقدیم این 
شــرکت ها با حمایت گروه بزرگی 
چون خلیج فارس می توانند عالوه 
بر کمــک بــه ســاخت داخل در 
صنعت پتروشــیمی بــا حرکت بر 
لبه دانش و تکنولــوژی در زمینه 
دســتیابی به تکنولوژی های »های 
تک« که به ویــژه در صنایع ارزش 
کارآفرین  و  ســودآفرین  آفریــن، 
»پایین دســتی« نقشــی مهم ایفا 
بزرگی  توفیقــات  بــه  می کننــد 
امروز  کمااینکــه  یابنــد،  دســت 
بســیاری از کاتالیست ها و قطعات 
و تجهیــزات حســاس در صنعت 
پتروشیمی توسط همین شرکت ها 
و با اســتفاده از زمینه فراهم شده 
توسط گروه در سه رویداد حمایت 
صنعــت  در  داخــل  ســاخت  از 
پتروشــیمی، ایرانی ســازی شده و 
گام بعدی در دســترس ما رسیدن 
به صاحب الیســنس و تکنولوژی 
پیشــرفته  صنعــت  در  شــدن 
 پتروشــیمی بــا اتــکا بــه همین 

شرکت هاست. 
صنایــع  گــروه  مدیرعامــل 
تصریح  فارس،  پتروشــیمی خلیج 
کرد: در هر شــرایط سیاسی، چه 
مذاکرات بــه نتیجه برســد و چه 
نرســد این اعتقاد جدی من است 
که نباید پشــت شرکت های دانش 
بنیان را خالــی کنیم و از هر روزنه 
و فرصتــی باید بــرای تقویت این 

شرکت ها استفاده کنیم. 
وی ادامه داد: امروز گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس 14 پروژه 
مهم بــه ارزش تقریبی 1۵ میلیارد 
دالر در دســت اجــرا دارد و عالوه 
بــر آن ۶0 طرح در حــوزه پایین 
دســتی تدوین شــده و در مرحله 

تصمیم گیری اســت، همچنین این 
گروه برای تامین خوراک مورد نیاز 
خود در میادین باالدستی از جمله 
بیجار مشارکت  تنگه  میدان گازی 

می کند. 
توسعه  تاکید کرد:  علی عسکری 
زنجیره ارزش صنعت پتروشــیمی 
در گروه خلیج فارس در دستور کار 
است، به گونه ای که در میان دستی 
و پایین دســتی صنعت، هم زمینه 
ســرمایه گذاری را فراهم کند و هم 
با ایجاد و یا حمایت از شرکت های 
دانش بنیان متوســط و کوچک در 
پایین دســت موجــب خلق ثروت 
بیشــتر و افزایش اشــتغالزایی که 
مــورد تاکید مقام معظــم رهبری 

است، شویم. 
صنایــع  گــروه  مدیرعامــل 
پتروشــیمی خلیج فــارس خاطر 
نشان کرد: شــانزدهمین نمایشگاه 
بین المللــی ایران پالســت که با 
استقبال بســیار خوب شرکت های 
مختلــف برگــزار شــده، زمینــه 
مناســبی برای افزایــش تعامالت، 
توســعه بــازار و ارتقــای ســطح 
و  مشــتریان  بیــن  همکاری هــا 
تولیدکنندگان است و ما معقتیدم 
بــدون رابطه دوجانبــه خوب بین 
تولیدکننــده و مشــتری، امــکان 
ارتقای ســطح کیفــی محصوالت، 
تولید محصــوالت جدید و حرکت 
به ســمت جلو وجود ندارد، ضمن 
آنکه امیدواریم در این نمایشــگاه 
با شناسایی ظرفیت های جدید در 
حوزه ســاخت داخل و شرکت های 
دانــش بنیــان بتوانیــم حرکــت 
جهادگونــه حمایت از ســاخت در 
داخل در گروه صنایع پتروشــیمی 
پرشــتاب تر  را  فــارس   خلیــج 

کنیم.

سعید زهره مدیر فروش و صادرات شرکت پتروشیمی رجال:

پتروشیمی رجال مي تواند  تا نیمه اول سال 1403
 بالغ بر 50 درصد نیاز بازار داخلی پلی پروپیلن را تامین کند

دکتر علی عسکری مدیرعاملی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس: 

پشت شرکت های دانش بنیان را خالی نمی کنیم

تحقیق  واحد  مدیر  افضلی،  اویس  دکتر 
و توســعه مجتمع رنگدانه ســیرجان در 
جریان برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین 
المللی ایران پالســت مطرح کرد: مجتمع 
با تولید  رنگدانه سیرجان، فعالیت خود را 
افزودنی های پلیمری آغاز کرد و به تدریج  با 
توجه به افزایش دانش و فرآیندهایی که در 
مسیر توسعه انجام شد محصوالت مختلف 
پلیمری- نانویی همچون کامپاندهای آنتی 
باکتریال،  کامپاندهای زیست تخریب پذیر و 
پایه های پیگمنت پودری و دیسپرس شده 
برای صنایع پلیمر و پتروشیمی را نیز تولید 
نمود. از دیگر تولیــدات مجموعه می توان 
به انواع نخ ها و الیاف پلیمری که در صنایع 
مختلف استفاده می شوند مانند انواع نخ های 
تخصصی مدول و مقاومت جهت مســلح 
سازی بتن و آسفالت،  الیاف آنتی باکتریال و 
الیاف جهت تولید چمن مصنوعی اشاره کرد.
دکتر اویس افضلــی، مدیر واحــد تحقیق و 
توســعه مجتمع رنگدانه سیرجان در گفت وگو با 
نشریه اقتصاد و نمایشگاه گفت: در حدود هشت 
سال است که با مجتمع صنایع رنگدانه سیرجان 
همکاری می کنــم. این مجتمــع، فعالیت خود 
را از سال 1۳7۵ و با تولید مســتربچ، کامپاند و 
افزدنی های پلیمری آغاز کرد و قریب به بیســت 
سال فعالیت خود، محصوالت متنوعی را تولید و 
روانة بازار نموده است. محصوالت مجتمع صنایع 
رنگدانه ســیرجان، در صنایع مختلفی از جمله 
پزشکی، نساجی، خودرو، کشاورزی، پالستیک و 

راه و ساختمان استفاده می شوند.
وی خاطرنشان کرد: مجتمع رنگدانه سیرجان، 
به تدریــج محصــوالت پلیمری نانویــی و آنتی 
باکتریال را نیــز تولید نمود. از دیگــر تولیدات 
مجموعه می توان به انــواع نخ ها و الیاف پلیمری 
که در صنایع مختلف استفاده می شوند مانند انواع 
نخ های آنتی باکتریال که در امور بهداشتی مورد 
استفاده قرار می گیرند و یا انواع نخ با مقاومت باال 
که در صنعت ساختمان و بتن استفاده می گردند، 
اشــاره نمود. فناوری مــورد اســتفاده در تولید 
این الیاف، به روز و نوین اســت و مجتمع صنایع 
رنگدانه سیرجان، تنها شــرکت داخلی است که 
با اخذ گواهی های مختلف، ایــن الیاف را تولید 
می کند. الیاف تولید شده در مجموعه، دو دسته 
هستند؛ الیافی که در صنعت بتن و الیافی که در 
صنعت آسفالت استفاده می شوند.وی در ادامه با 
اشاره به انواع دیگری از محصوالت این مجموعه، 
افزود: دستة دیگری از محصوالت مجموعه، انواع 
کامپاندهای زیست تخریب پذیر است که شرکت 
با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست، این مواد را 
تولید و وارد بازار نموده است. از دیگر محصوالت 
مجموعه می توان به پایــه های پیگمنت پودری 
و دیســپرس شــده اشــاره نمود که در صنعت 

پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند. 
دکتر اویس افضلی ضمن اشاره به دستاوردهای 
مجتمع صنایــع رنگدانه ســیرجان، عنوان کرد: 
مجتمــع رنگدانه ســیرجان در طی ســال های 
فعالیتش، به عناوین گوناگونی دست پیدا کرده 
اســت؛ از جمله صادرکننده نمونة کشــوری و 
اســتانی. از دیگــر افتخارات مجموعه، کســب 
گواهی دانش بنیان و گواهی مؤسسات استاندارد 
برای برخی از محصوالت و اســتقرار شرکت در 
پارک علم و فناوری کرمان اســت. از مهمترین 
امکانات مجموعــه نیز می توان بــه بهره مندی 
از آزمایشــگاه های به روز و نوین که آزمایشــگاه 
همکار اداره استاندرد است اشاره نمود.مدیر واحد 
تحقیق و توسعه مجتمع صنایع رنگدانه سیرجان 
در خصوص مجوزهای کسب شــده توسط این 
مجموعه، گفت: شرکت برای تک تک محصوالت 
خود از ارگان های مختلف، مجوزهای مورد نیاز را 

کسب نموده است. مثالً برای الیاف مورد استفاده 
در بتن، از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
و برای محصوالت بهداشتی، از وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو، مجوزات مورد نیاز اخذ شده  اند. 
همچنین برای تمامی محصوالت شــرکت، انواع 
گواهی های ایزو نیز کسب شده است.وی در مورد 
مواد اولیه مورد استفاده در مجتمع صنایع رنگدانه 
ســیرجان، افزود: محصوالت تولید شده توسط 
شرکت، بسیار متنوع اند و مواد اولیة مورد استفاده، 
عمدتاً بر پایة پلیمر هستند که افزودنی های خاص 
خود را دارند و مواد اولیــة پلیمری نیز عمدتا از 
پتروشیمی های داخل کشور تهیه می شوند.دکتر 
اویس افضلی با اشــاره به ویژگی های محصوالت 
تولید شده در مجتمع صنایع رنگدانه سیرجان، 
تصریح کرد: تنوع محصوالت مجموعه بسیار زیاد 
اســت. ویژگی بارز محصوالت، بــه روز بودن آنها 
است که با فناوری های نوین و قابل رقابت ساخته 
شده اند. از دیگر ویژگی مهم محصوالت، کیفیت 
باالی آنها اســت. ما در کنار آزمایشگاه مجموعه 
که آزمایشگاه همکار استاندارد است، آزمایشگاه 
دیگــری را برای بررســی خواص الیــاف بتنی 
راه اندازی کرده ایم و عملکرد محصوالتمان را مورد 
آزمایش قرار می دهیم.وی افزود: مجتمع صنایع 
رنگدانه سیرجان، نزدیک به 70 درصد محصوالت 
خود را به کشورهای مختلف مانند آسیای میانه، 
حاشــیه خلیج فارس و اروپا صادر می کند.دکتر 
افضلی در انتها با اشاره به حضور مجتمع رنگدانه 
سیرجان در نمایشگاه های مختلف، گفت: شرکت 
همواره سعی کرده اســت در نمایشگاه های ملی 
و بین المللی حضور فعال داشــته باشد. یکی از 
مهمترین نمایشگاه ها، نمایشــگاه ایران پالست 
اســت. ما معتقدیم که با به نمایش گذاشــتن 
فناوری ها و توانمندی های مجموعه، روابط کاری و 
تعامل خوبی را با شرکت های دیگر ایجاد خواهیم 
نمود.  مجموعه رنگدانه ســیرجان در نمایشگاه 
ایران پالست شانزدهم از یکی از زیرمجموعه ها 
جدید خود با نام شرکت پتروشیمی زیست سبز 
پلیمر که تولید کننده انواع محصوالت زیســت 
تخریب پذیر و پلیمرهای مهندســی شده است 

رونمایی میکند.

دکتر اویس افضلی، مدیر واحد تحقیق و توسعه مجتمع رنگدانه سیرجان:
تمامی محصوالت مجتمع رنگدانه سیرجان، با به روزترین فناوری های دنیا تولید می شود
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مهدی سعیدی پور، مدیرعامل شرکت بازرگانی و مهندسی شهاب یزد: 

تا سه سال آینده، برترین تولیدکنندة داخلی 
ماشین آالت تزریق پالستیک در ایران می شویم

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اعالم کرد 
که وزارت نفت متعهد بــه تعامل همه جانبه با 
بخــش خصوصی و ســرمایه گذاران داخلی و 
خارجی برای توســعه و تکمیل زنجیره ارزش 
صنعت پتروشیمی اســت و در این مسیر باور داریم که تنها راه 
توســعه، همگرایی و هم افزایی توانمندی ها و تخصص باالی 

بخش دولتی و بخش خصوصی است.
متن پیــام مرتضی شــاهمیرزایی بــه مناســبت برگزاری 
شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالست به شرح زیر 

است:
»شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست در حالی برگزار 
می شود که رویکرد و هدف گذاری سیاست شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در دولت مردمی سیزدهم، »تکمیل زنجیره ارزش« 
با تأکید بر جذب و هدایت سرمایه های پراکنده در حوزه صنایع 

تکمیلی و پایین دست پتروشیمی است.
نکتــه قابل تأمل این اســت که اهمیت صنعــت ارزش آفرین 
پتروشــیمی به ویژه در »برنامه هفتم توسعه« به عنوان یکی از 
پیشران های اقتصاد کشور، از نگاه و بیانات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( در قالب جلوگیری از خام فروشی مورد تأکید 
بوده و روند شــتابان توسعه صنعت پتروشیمی به طور صریح و 

روشن در بیانات معظم له جلوه بارزی یافته است.
مجموعه فعالیت هایــی که در گام دوم انقالب برای توســعه 
صنعت پتروشیمی در کشور انجام شــده، موقعیتی ممتاز به 
این صنعت بخشیده و به طور مشخص در دوره تحریم و اقتصاد 
مقاومتی، صنعت پتروشیمی مهم ترین یاریگر و بازوی اقتصاد 

کشور بوده است.
واقعیت این اســت که جایــگاه و نقش صنایع پایین دســتی 
پتروشیمی، از نظر ایجاد ارزش افزوده، رونق کسب و کار، افزایش 
تولید ملی و به ویژه اشتغال زایی در مناطق کمتر توسعه یافته در 
مفهوم اقتصاد مقاومتی، به مراتب پیشروتر از صنایع باالدست 
اســت، بنابراین ذخایر و منابع نفتی و گازی فراوان کشور باید 

پشتوانه توسعه متوازن صنعت پتروشیمی باشد.
در این راســتا، رویکرد و راهبرد این شــرکت مادر تخصصی؛ 
گذار از خام فروشی و نیمه خام فروشی از طریق توسعه زنجیره 
ارزش و تکمیلی در صنعت پتروشــیمی اســت که با تأکیدات 

ریاســت محترم جمهوری، جناب آقای دکتر رئیســی و وزیر 
محترم دانش ورز نفت، جناب آقــای مهندس اوجی این مهم 

در برنامه های توسعه پنج سال آینده ریل گذاری شده است.
در این زمینــه وزارت نفت به عنوان یک رویکــرد اقتصادی، 
متعهد به تعامل همه جانبه با بخش خصوصی و سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی برای توســعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت 
پتروشــیمی است و در این مســیر اعتقاد و  باور داریم تنها راه 
توسعه »همگرایی و هم افزایی« توانمندی ها و تخصص باالی 
بخش دولتی و بخش خصوصی است. در این راستا »نمایشگاه 
ایران پالســت« با اعتبار جهانی در صنایــع پلیمری و صنایع 
پایین دســت پتروشیمی، محل مناســبی برای تحقق اهداف 
و برنامه  های راهبردی توســعه پایدار و متوازن اســت. رویداد 
»ایران پالست« بستر و زمینه مؤثر در انتقال تجربیات، دانش 
و فناوری های روز تولید و بازاریابی صنعت پتروشیمی به ویژه 

صنایع پلیمری و پالستیک در جهان است.
موجب افتخار و ســربلندی صنعت پتروشــیمی اســت که 
»ایران پالست« به شکل کاماًل نمادین؛ مظهر تالش، مدیریت 
مبتنی بر منطق، دانش و البته اراده تمامی مشارکت کنندگان 
آن اســت.در پایان ضمن ســپاس از همراهی و همدلی شما 
عزیزان، فرصت را مغتنم دانســته، ضمن تشــکر و سپاس از 
تمامی فعاالن، جهادگران و جامعه بزرگ صنعت پتروشیمی از 
همه انجمن ها، تشکل ها، اتحادیه های تخصصی، شرکت های 
دانش بنیان، صاحبان و فعاالن صنعت پتروشیمی در حوزه ها 
و صنایع مرتبــط برای »حضور متعهدانه و مســئوالنه« خود 
برای برگزاری موفق و مؤثر شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 

ایران پالست تشکر و قدردانی می کنم.«

مرتضی شاهمیرزایی
 معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی 

همگرایی و هم افزایی بخش دولتی و خصوصی
 تنها راه توسعه صنعت پتروشیمی است

مدیرعامل شرکت بازرگانی و مهندسی شهاب یزد مطرح کرد: پیش بینی 
می کنیم که در سه سال آینده از نظر آماری حرف اول را در بازار ایران بزنیم. 
دلیل ورود به بازارهای پر ریســک، رمز موفقیت ما است و موجب شده 
است تا سیســتم چاالک تر و کارآمدتری داشــته باشیم.  مهدی سعیدی 
پور، مدیرعامل شرکت بازرگانی و مهندسی شــهاب یزد در گفت و گو با 
نشریه اقتصاد و نمایشگاه با اشاره به فعالیت های این شرکت اظهار داشت: 
شرکت بازرگانی و مهندسی شهاب یزد از سال 1۳77 در صنعت پالستیک 
مشغول به فعالیت اســت. و در یک دهه گذشته وارد حوزة تأمین ماشین 
آالت صنعت پالستیک شده است. همچنین در بحث تأمین دستگاه های 
تزریق پالستیک، نایلون و نایلکس، صنعت بازیافت و قالب سازی نیز فعالیت 
دارد و در طی این مهر و موم ها مشــتریان وفاداری پیدا کرده است که در 
حال همکاری با آنها است. وی افزود: یکی از اصلی ترین مزیت های رقابتی 
ما، کیفیت ماشین آالتی است که وارد ایران می کنیم. ما در حال حاضر و با 
توجه به برنامة کوتاه مدت شرکت، ماشــین آالت را از کشورهای تایوان و 
چین وارد کشور می کنیم. در برنامة بلندمدت شرکت، تولید بومی و داخلی 
دستگاه ها را تحت لیسانس شرکت های مطرح خارجی، برنامه ریزی نموده 

ایم. همزمان با عملیاتی شدن این برنامه، اولین شرکت در ایران هستیم که 
به روزترین دستگاه های دنیا را به صورت بومی تولید می کند.

 سعیدی پور خاطرنشان کرد: در حال حاضر از لحاظ کیفی، حرف اول 
را در ایران میزنیم. همچنین به دنبال بازارهای خاص و پر ریسک هستیم 
و ورود به بازارهای پرریســک، رمز موفقیت ما است و موجب شده است تا 

سیستم چاالک تر و کارآمدتری داشته باشیم. 
مشتریان ما به دنبال دانش فنی خاصی هستند و ما با اتکا به توان فنی 
تیم شرکت و همچنین ارتباطات بســیار خوبی که با شرکت های خارجی 
داریم راه حل مناسب را پیدا می کنیم. تا به امروز نیز پروژه های بسیار خوبی 

را مدیریت نموده ایم.
 وی در ادامه بیان داشت: در این مهر و موم ها توانستیم هدف گذاری های 
موردنظر را طبق زمان بندی انجام دهیم. پیش بینی می کنیم که در ســه 
سال آینده از نظر آماری نیز همچون کیفیت، حرف اول را در ایران بزنیم. 
همچنین ما به دنبال تولید ماشین آالت با آخرین تکنولوژی روز دنیا هستیم 

و امیدواریم در چند سال آینده به این هدف نیز برسیم.
 مدیرعامل شرکت بازرگانی و مهندســی شهاب یزد در پایان با اشاره به 
نمایش محصوالت شــرکت در شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران 
پالست اظهار داشت: دو خط تولید را به نمایشــگاه آورده ایم. یکی از آنها، 
دستگاه تزریق پالستیک HN از شرکت FCS تایوان است که ما نمایندة 
انحصاری آنها در ایران و عراق نیز در حال فروش این دستگاه هستیم. این 
دستگاه، کم مصرف ترین دســتگاه موجود در ایران است و تا ۳0 درصد از 
مصرف انرژی می کاهد و همچنین بســیار کم اســتهالک است. برخی از 
دستگاه های ما بالغ بر ۳0 سال اســت که در ایران مشغول به کار هستند 
 TOP و تا به حال مشــکلی نداشــته اند. ما همچنین نماینده شــرکت
STAR چین نیز هستیم و خط تولید قاشق یکبار مصرف این شرکت را 
نیز به نمایشگاه آورده ایم. این دستگاه تمامی پروسة تولید تا بسته بندی را به 

صورت خودکار انجام می دهد.
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اوایل سال 1383 صنایع پالستیک خوزستان  در 
به عنــوان اولین صادر کننده عمده ظروف بســته 
بندی، صادرات خود را به کشــورهای حوزه خلیج 
فارس آغاز کرد  و در حال حاضر یکی از شرکت های 

پیشرو در این مهم است .
پالستیک  صنایع  مدیرعامل  نیری  عزیز  مهندس 
خوزســتان دانش آموخته مهندســی بهداشت از 
دانشگاه شــیراز و کارشناسی ارشــد مدیریت از 
دانشگاه تهران است. وی تا ســال 57 در شرکت 
ملی نفت ایران و از ســال 58 بــا ورود به بخش 
خصوصی در عرصه های مدیریتی و اجرایی فعالیت 
کرده است. نشــریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت 
برگزاری شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران 
پالســت با وی در رابطه با برنامه ها و فعالیت های 
 صنایع پالســتیک خوزســتان گفت و گویی انجام

 داده است:
مهندس نیری با اشــاره بــه تاریخچه فعالیــت صنایع 
پالستیک خوزســتان گفت: در اواخر سال 1۳۵8 موافقت 
اصولی تولید بسته بندی و ظروف یکبار مصرف را دریافت 
کردم و پس از دریافت پروانه تأســیس درسال 1۳۶۳ در 
بحبوحه جنگ تحمیلی در اهواز شرکت صنایع پالستیک 

خوزستان را بنیان نهادم.
وی افزود: شرکت صنایع پالستیک خوزستان در ابتدا با 
خرید یک دستگاه اکســترودر و  دو دستگاه ترموفرمینگ 
و ساخت یک سالن تولید و یک انبار تواماً به تولید ظروف 
بســته بندی یکبار مصرف آغاز به کار کرد ، بدون داشتن 
بازار مصرف و شــناخت توده مردم از آن و سپس با توجه 
به نیاز بازار ، با ارتقاء دستگاه ها و با بهره گیری از بهترین 
تکنولوژی ها در این صنعت ، سعی در تامین نیاز مشتریان 

و بازاریابی کرد . 
مهندس نیری بیان کرد: صنایع پالســتیک خوزســتان 
توفیق و تداوم حیات صنعتي خود را تنها منوط به اقدامات 
درون سازمانی نمي داند ، بلکه مشارکت  مشتریان  فهیم  
را در حمایت از محصوالت برتر  و کامال بهداشتي ، عاملی 
موثر برای ترغیب همه ی تولیدکنندگان به گام برداشتن 
در مسیر درســت و رقابت ســازنده و همچنین سعی در 
 عــدم  ورود محصوالت غیراســتاندارد به بازار به شــمار

 می آورد.
وی خاطرنشــان کــرد: در اوایل ســال 1۳8۳ صنایع 
پالســتیک خوزســتان به عنــوان اولین صــادر کننده 
عمــده ظــروف بســته بنــدی، صــادرات خــود را به 
کشــورهای حوزه خلیــج فارس آغــاز کــرد  و در حال 
 حاضــر یکــی از شــرکت هــای پیشــرو در ایــن مهم

 است .
مدیرعامل صنایع پالستیک خوزســتان با بیان اینکه با 
وجود شرایط تحریم ،این شرکت همواره نسبت به افزایش 
روز افزون ظرفیت تولید خود ، اقدامات مســتمر داشــته 
است؛ تصریح کرد: این موضوع به جذب نیروی متخصص 
منجر شــده اســت و در حال حاضر بالغ بر ۳۵0  پرسنل 
در مجموعه صنایع پالستیک خوزستان مشغول به فعالیت 

هستند.
مهندس نیری در پایان با برشــمردن اهــداف و رویکرد 
صنایع پالســتیک خوزستان در نمایشــگاه ایران پالست 
گفت: معرفی محصــوالت جدید به نماینــدگان و بازدید 
، ارتبــاط نزدیک با بازدید کننــدگان و امکان  کنندگان 
مذاکره مستقیم با آنها، جذب کردن و شناسایی مشتریان 
جدید، بررسی نظرات بازدیدکنندگان در خصوص تولیدات 
شرکت و دریافت نیاز مشتریان و تولید آن در صورت لزوم 
از جمله مهمترین اهداف ما در نمایشــگاه شانزدهم ایران 

پالست است.

عزیز نیری مدیرعامل صنایع پالستیك خوزستان:

خورشید افزایش روز افزون ظرفیت تولید صنایع پالستیک خوزستان علیرغم تحریم ها شــرکت 
دریای شرق، که تا سال 
1380 با نام )ســینگر( 
فعالیت می کرد، از طالیه 
داران طراحی و ســاخت ماشین آالت 
صنایع پالستیک در ایران به شمار می 
رود که به دست صنعتگری توانا و مبتکر 
به نام تاتاوس یاریجانیان در سال 1338 
بنیان گذاری شد و پس از او فرزندانش 
هرویک و هنریک کــه در مکتب پدری 
خوش نام تربیت شده بودند، نام و اعتبار 
این شرکت را نه تنها حفظ کردند که اعتال 

بخشیدند. 
در نمایشگاه امســال ایران پالست، 
همچون دوره های گذشــته با مدیران 
شــرکت خورشــید دریای شرق گفت 

وگویی کرده ایم: 
هنریــک یاریجانیان، مدیرعامل شــرکت 
خورشید دریای شــرق در گفت وگو با نشریه 
اقتصاد و نمایشگاه گفت: بزرگترین دستاورد 
ما، تشکیل خانواده ای سه هزار نفری است که 
با همکاری یکدیگر در جهت به ثمر رساندن 

اهداف مجموعه تالش می کنند.
وی افزود: بیش از شــش دهه است که در 
زمینه تولید ماشــین های تزریق پالستیک 
و تجهیزات آنها فعالیت می کنیم. در واقع ما 
نسل دوم این مجموعه هستیم و بنیان گذار 
شرکت، پدرمان آقای تاتاوس یاریجانیان بودند. 
در حال حاضر، با داشتن شش دهه تجربه، در 

این صنعت پیشرو هستیم. 
وی در ادامه با اشــاره به مزیت های رقابتی 
محصوالت شــرکت خورشــید دریای شرق، 
گفت: یکی از مهمترین ویژگی های ماشــین 
آالت این شــرکت،  در این شرایط که قیمت 
انرژی باال اســت، کم  بودن مصرف انرژی آن 
ها است. از دیگر مزیت های محصوالت شرکت 
می توانیم به قیمت کم و سرعت باالی تولید 
اشاره کنیم. ما تالش کردیم با ترکیب کیفیت و 
قیمت مناسب، بهترین محصول را به مشتریان 
عرضه کنیــم. از دیگر مزیت های مهم و مؤثر 
شــرکت ما، خدمات پس از فروش گسترده و  
منحصربفردی است که به مشتریان خود ارائه 
می دهد. یاریجانیان در خصوص دستاوردهای 
شــرکت، تاکید کرد: بزرگترین دستاورد ما، 
تشکیل خانواده ای ســه هزار نفری است که 
با همکاری یکدیگر در جهت به ثمر رساندن 
اهداف مجموعه، تالش می کنیم.  وی در ادامه 
به محصوالت جدید شرکت اشاره کرد و گفت: 
در شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران 
پالست، سری ماشــین های  تمام الکتریک 
را رونمایی کردیــم؛ همچنین نوعی جرثقیل 
خاص را طراحی و عرضه کرده ایم که موجب 
سهولت در تخلیه مصنوعات پلیمری می شود.

وی در خصــوص نمایشــگاه 1401 ایران 
پالســت، تصریح کرد: نمایشــگاه امسال در 
ســطح خوبی در حال برگزاری اســت. من از 
برگزارکنندة این نمایشــگاه و روابط عمومی 
پتروشــیمی، جناب دکتر بنوی تشــکر ویژه 

دارم زیــرا در کمترین زمان، بهترین مدیریت 
را داشتند. این نمایشگاه دارای اعتبار خوبی در 
منطقه است و به نظر من اگر با همین کیفیت 
بتوانیم ادامه دهیم، بهترین نمایشگاه خاورمیانه 
را خواهیم داشت.  مدیرعامل شرکت خورشید 
دریای شــرق در پایان با اشــاره به مشکالت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان خاطرنشــان 
کرد: در بخش صادرات با مشــکل سوئیفت و 
تبادالت مالی مواجه هستیم. البته بیشترین 
مشکل در زمینه تجارت با کشورهای اروپایی 
و آمریکای جنوبی است و تجارت با کشورهای 
همسایه و اوراسیا با ســهولت بیشتری انجام 
 FATF می شود. ما ســدهای بزرگی مانند
و ســوئیفت را پیش رو داریم که مانع از رشد 
صادرات ما شده اند که امیدواریم این موانع با 

درایت مسووالن برطرف شود. 

هنریك یاریجانیان، مدیرعامل شرکت اعالم کرد:

ارائه سری جدید ماشین آالت تمام الکتریک در غرفه خورشید دریای شرق 



شماره 413 - شهریور 121401

کارخانه ی ایران دیبا در ســال 
1373 در زمینه ی تولید مستربچ 
برای صنایع نساجی از طریق دانش 
فنی شرکت های اروپایی کار خود را 
آغاز و به تدریج با افزایش ظرفیت 
و انتقال دانش فنی از شرکت های 
اروپایی به زمینه های تولید مستربچ 
برای صنایع پالســتیک و افزودنی 
ها هم ورود پیدا کرد که تا به امروز 
این فعالیت ها ادامه داشته است و 
به عنوان مجهزتریــن  کارخانه در 
تولید مستربچ در گریدهای مختلف 

پلیمری در صنایع مختلف است.
به  نمایشگاه  و  اقتصاد  نشــریه 
شــانزدهمین  برگزاری  مناسبت 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
با فرهاد بهشتی مدیر عامل شرکت 
ایران دیبا گفت و گویی انجام داده 

است که می خوانید:
لطفا خودتان رو معرفی کرده   
، سوابق اجرایی و مدیریتی تان را 

شرح دهید ؟
فرهاد بهشتی هستم متولد 1۳۵۵ و 
فارغ التحصیل رشــته مهندسی شیمی 
و مدیر عامل شــرکت ایــران دیبا. این 
شرکت از سال 1۳7۳ تا به امروز با تولید 
انواع مســتربچ و افزودنی جهت صنایع 
پالستیک، نساجی و کامپاند با بیش از 
2۳0 نفر پرسنل یکی از بزرگترین تولید 
کنندگان صنایع مستربچ ایران بوده است. 
من و برادرم سومین نسلی هستیم که در 
کار تولید حضور داریم و در یک خانواده 
به اصطالح تولیدی پرورش پیدا   کرده 

ایم. از دوران کودکی در محیط کارخانه 
و تولید بوده ایم. ســابقه حضور خانواده 
ما در صنعت نساجی به مرحوم پدرم باز 
می گردد. او پــس از تحصیل در امریکا 
در رشته نساجی و کارشناسی ارشد در 
رشته  مکانیک، به ایران بازگشت و چند 
سالی در دانشگاه پلی تکنیک به تدریس 
مشغول بود. سپس مدیریت پروژه چند 
کارخانه مشــهور را در ایــران بر عهده 
گرفت. در واقع من و برادرم، ادامه دهنده 

راه او هستیم.
 تاریخچه تاســیس و فعالیت 
شــرکت را برای مخاطبان نشریه 
شــرح دهید ؟ چه کاال یا خدماتی 
ارایه میدهد ؟ افتخارات، دستاوردها 
را  خود  شــرکت  استانداردهای  و 

تشریح کنید ؟
کارخانه ی ایران دیبا در ســال 1۳7۳ 
در زمینه ی تولید مستربچ برای صنایع 
نســاجی از طریق دانش فنی شــرکت 
های اروپایی کار خود را آغاز و به تدریج 
با افزایش ظرفیت و انتقال دانش فنی از 
شرکت های اروپایی به زمینه های تولید 
مستربچ برای صنایع پالستیک و افزودنی 
ها هم ورود پیدا کرد که تا به امروز این 
فعالیت ها ادامه داشته است و به عنوان 
مجهزترین  کارخانه در تولید مســتربچ 
در گریدهای مختلف پلیمری در صنایع 

مختلف است.
 ایران دیبا از چه جایگاهی در 
برخوردار  ایران  مســتربچ  صنایع 

است ؟
دامنه تنــوع محصوالت ایــران دیبا 
امروزه به حدی است که نیازمندی اکثر 
تولیدکنندگان حوزه پالستیک و نساجی 
را پاسخگوست . از این دیدگاه می توان 
ایران دیبا را بعنوان یکــی از بزرگترین 
و مجهزترین تولیدکنندگان مســتربچ 
ایران شمرد که به واسطه این وسعت در 
تولید و تنوع ، ضمن ایجاد فرصت های 
شغلی بسیار توانسته اســت بسیاری از 
واردکنندگان این حوزه را به جایگزینی 
برترین و با کیفیت ترین محصول ساخت 

داخل، ترغیب و تشویق نماید .
 در زمینــه مشــتری مداری 
؟ در  اید  برداشــته  چه گام هایی 
عرصه تولید و صادرات تاکنون چه 

دستاوردهایی داشته اید ؟
معتقدیم حفظ کیفیــت محصول  و 
تالش جهــت افزایش آن مهــم ترین 
شاخص مشــتری مداری است . در نگاه 
ســازمانی شــرکت ما همه افراد در هر 
جایگاهی موظف به حفظ و بهبود مستمر 
کیفیت محصول هستند . به همین دلیل 
همواره شــاهد افزایش کمیت و کیفیت 
محصول و به دنبــال آن جذب بازارهای 
صادراتی گسترده بوده ایم که این مهم 
نیز ثمرات قابــل توجهی تابحال بدنبال 

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

دارید؟
به نظرم بزرگترین دســتاورد در ایران 
پالست ایجاد و ارتباط یک نقطه تجاری 
با تولید کنندگان و روبروشدن با نظرات 
و پیشنهادات آنها بطور مستقیم است. در 
این تنوع میدانی از انواع کاالهایی که ما 
رنگ آنها را می سازیم، بهترین راه جهت 
دریافت نظرات مشتریان و بکارگیری آنها 
در حوزه افزایش کیفی محصول، ارتباط 
مستقیم با تولیدکنندگان و نمایندگان 
فنی آنهاســت این مهم همواره در این 

نمایشگاهها میسر است.
البته صنعت پلیمر در سال های اخیر 
و با تنــوع دادن به محصوالت تولیدی و 
افزایش ظرفیت ها، رشــد قابل توجهی 
داشته است. رشد این صنعت متناسب 
با ارتقای پتروشــیمی ها است. با توجه 
به اینکه پتروشــیمی ها در ســال های 
اخیر رشد چشم گیری داشتند امیدوار 
هستیم گریدهای متنوع تر و همچنین 
عرضه بیشتر این گرید ها هم بتواند در 
چرخه ی تولید پتروشیمی ها قرار بگیرد 
و ظرفیت های مورد نظر در صنایع پایین 
دستی که بصورت واقعی تولید دارند را در 

اختیار قرار دهند.

در اختیار داشتن باالترین کیفیت کاالی تولیدی 
در کشــور مهمترین هدف گــروه صنعتی طب 
پالستیک و در همین مسیر راهبرد خود را تدوین 
کرده اســت تا جایی که هم اکنون نزدیک به 40 
درصد از تولیدات خود را به بازارهای منطقه ای و 

جهانی صادر می کند.
 مدیرعامل گروه صنعتی طب پالستیک در گفت و گو 
با اقتصاد و نمایشــگاه با اشاره به فعالیت های این گروه 
گفت: گروه صنعتی طب پالســتیک یکی از بزرگترین 
تولیدکننــدگان ظروف یکبار مصرف در ایران اســت و 
محصوالت متنوعی همچون ظروف مختلف بسته بندی 
مواد غذایــی، محصــوالت کاتلری و ســایر مصنوعات 
پالســتیکی را تولید می کند. طب پالستیک را می توان 
راه بــر و پیش قراول صنعــت تولید محصــوالت یکبار 
مصرف در کشور دانست. گروه صنعتی طب پالستیک؛ 
به عنوان تولیدکننده نمونه کشوری و صادرکننده نمونه 
اســتانی محصوالت یکبار مصرف بهداشــتی، دارویی و 
غذایی ؛ فعالیت تولیدی خود را از سال 1۳77 با هدف 
تامین نیاز بــازار داخلی با قابلیت رقابــت در بازارهای 

منطقه ای آغاز کرد. 
وی افزود: در اختیار داشــتن باالترین کیفیت کاالی 
تولیدی در کشــور مهمترین هدف طب پالستیک بوده 
و در همین مســیر راهبرد خود را تدوین کرده است تا 
جایی که هم اکنــون نزدیک به 40 درصــد از تولیدات 

خود را به بازارهای منطقه ای و جهانی صادر می کند.
مدیرعامل گروه صنعتی طب پالســتیک بیان داشت: 
تالش بــرای تولیــد حداکثری بــا باالتریــن کیفیت 
ممکن موجب شــده تا بهــای تولیدات گــروه صنعتی 

طب پالســتیک در مقایســه با کیفیت آن از یک ســو 
مشتری پســند بوده و از ســوی دیگر امــکان رقابت با 
نمونه های خارجی را داشته باشد. این مطلب در نهایت 
فضای جذابی را پیــش روی تولیدات گروه صنعتی طب 
پالستیک ترســیم کرده تا بتوانیم در کشورهای منطقه 
به عنوان یک برنــد برتر ایرانی ایفای نقــش کنیم. به 
جرأت می توان گفت که گروه صنعتی طب پالســتیک 
یکبار مصرف  محصوالت  تولیدکننده  بزرگ ترین  اگرچه 
، امــا بزرگ تریــن صادرکننــده این گــروه کاالیی به 

کشورهای منطقه محسوب می شود. 
وی در ادامه اظهار داشت: به صورت کلی و به صورت 
مرســوم دو گروه کاالیــی محصوالت پلی اســتایرنی و 

پلی پروپیلنی در طب پالستیک تولید می شود که هر دو 
گروه کاالیی در بورس کاال عرضه می شــود و خریداران 
بزرگ مخصوصاً شــرکت ها و هلدینگ ها می توانند فارغ 
از ســخت گیری های مناقصه یا اســتعالم از واحدهای 
تولیدی مختلف نسبت به خرید این کاالها اقدام کنند. 

امینی هراتی در پایان گفت: معرفی محصوالت جدید 
و آغاز فرآیند بازاریابی، دوره های آموزشی و نشست های 
فنی و تجــاری در کنار تعامل بیشــتر با مشــتریان ، 
مهمترین رویکردهای گروه صنعتی طب پالســتیک در 
ایران پالست شانزدهم خواهد بود اگرچه معرفی بیشتر 
بدنه اجرایی و شــرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی 
طب پالســتیک خود یکی از اهداف اصلی برای حضور 

گسترده در این نمایشگاه بوده است.

فرهاد بهشتی مدیر عامل شرکت ایران دیبا:

ایران دیبا یکی از بزرگترین و مجهزترین تولیدکنندگان مستربچ ایران است

حامد امینی هراتی مدیرعامل گروه صنعتی طب پالستیک:

گروه صنعتی طب پالستیک 
پیشگام در صنعت محصوالت یکبار مصرف کشور است

مجتمع پتروشیمی شازند از بدو تاسیس خود 
دستاوردهای بســیاری را برای کشور به ارمغان 
آورده که صرفــه جویــی ارزی، افزایش درآمد 
ملی، تولید محصوالت متنوع، موفقیت در عرصه 
صادرات، ایجاد اشتغال پایدار و تامین مواد اولیه 
مورد نیاز بیــش از ۵000 واحد تولیدی پایین 

دستی از آن جمله است.
در این زمینه، نشــریه اقتصاد و نمایشگاه با 
مدیرعامل پتروشیمی شازند گفت وگویی انجام 

داده است:
  لطفا خودتان را معرفی کرده، سوابق 

اجرایی و مدیریتی تان را شرح دهید؟
اینجانب محمد حسین حمیدی راد مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی شازند با سابقه ۳۳ ساله در 
صنایع پتروشیمی شامل شــرکت ملی صنایع 

پتروشیمی می باشم.
آغاز فعالیت اینجانب از شــرکت پتروشیمی 
رازی و در ادامه مدیریت عملیات شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس بوده و آخرین سمت مدیریتی نیز، 
به عنوان مدیر عامل شرکت پتروشیمی تفتان 

آریا بوده است.
 پتروشیمی شازند  چه کاال یا خدماتی 
ارائه می دهد؟ افتخارات، دســتاوردها و 
تشریح  را  خود  شــرکت  استانداردهای 

کنید؟

شــرکت پتروشیمی شــازند )اراک( در سال 
1۳۶۳ توسط شــورای عالی اقتصاد به تصویب 
رسید و در سال 1۳۶8 رسما عملیات اجرایی این 
طرح عظیم و ملی آغاز و در سال 1۳72 فاز اول 

آن به بهره برداری رسید.
این شرکت با داشتن ســه ناحیه، 17 واحد 
تولیدی فعال به انضام شش واحد سرویس های 
جانبی و آفسایت، ترکیبی کم نظیر از محصوالت 
شیمیایی و پلیمری را در سبد محصوالت خود 
عرضه می نماید و با توجه به انحصار تولید بعضی 
محصوالت حیاتی از قبیل: اکسید اتیلن، وینیل 
اســتات، دو اتیل هگزانول، نرمال بوتانول، ایزو 
بوتانول، اتانول آمین ها نقــش این مجتمع در 
تامین نیازهای راهبردی صنایع مختلف کشور را 

می توان بی نظیر دانست.
 دارنده گواهی نامه ها و استانداردهای بین 
المللی: مدیریت کیفیت )ISO 9001(، محیط 
زیست )ISO 14001(، ایمنی و سالمت شغلی 
 ISO/IEC( امنیت اطالعات ،)4۵001 ISO(
27001 (، مدیریت انــرژی )ISO ۵0001( و 

)1702۵ ISO( مدیریت کیفیت آزمایشگاه
 منتخب برترین های بورس کاالی کشور

 حضور مداوم در بین 100 شــرکت برتر 
کشور طی سالیان متمادی در رتبه بندی شرکت 

)100-IMI( های برتر ایران
 صــادر کننده نمونه ملی و اســتانی طی 

سالیان متمادی
  دریافت جایزه طالیی کیفیت از شرکت 

BID بین المللی
 کســب رتبــه اول پژوهشــگر صنعتی 
برتر کشــور در جشــنواره تجلیل از اساتید و 
پژوهشــگران برتر کشــور در حوزه نفت، گاز، 

پاالیش و پتروشیمی
   منتخب ششمین دوره جشنواره نوآوری 

برتر ایرانی
 داخلی سازی قطعات و تجهیزات و صرفه 
جویی 2۵ میلیون یورویی از سوی پتروشیمی 

شازند و هدف گذاری صرفه جویی ۳۵ میلیون 
یورویی در این شرکت

 ارز آوری بیــش از یک میلیــارد و 200 
میلیون دالر طی سه سال گذشته

 ســاخت کاتالیســت SAC500 برای 
نخستین بار در شرکت پتروشیمی شازند

 CRP قــرار گرفتن محصول پلیمــری 
100B در وندور لیست شرکت ملی گاز

  در عرصــه صــادرات تاکنون چه 
دستاوردهایی داشته اید؟

در خصوص صادرات در شــرکت پتروشیمی 
شازند ، همواره ورود به بازارهای جدید با حاشیه 
ســود باالتر و جذب مشــتریان توانمند اعم از 
مصرف کننده نهایــی و توزیع کنندگان اصلی، 
از اصول اســتراتژیک و راهبردی واحد صادرات 
بوده است . افزایش سهم  قابل مالحظه بازار مواد 
شیمیایی نظیر: اتانول آمین ها ، اتوکسیالت ها و 
گالیکول در منطقه اوراسیا و CIS از مهمترین 
دســتاوردهای اخیــر واحد صادرات شــرکت 

پتروشیمی شازند بوده است .
  با چه هدف و رویکردی در نمایشگاه 

بین المللی ایران پالست شرکت کرده اید؟
1- تحلیل بــازار بر حســب تقاضای فصلی 
موجود و سواالت و نیازهای مراجعه کنندگان و 

کسب اطالعات در خصوص رقبا
2- برند سازی در ذهن اقشار خاص مرتبط با 
صنعت پتروشــیمی در باالدست و پایین دست 
و ارتباط و مذاکره با شــرکت های حاکمیتی و 

معتبر
۳- ارتباط مســتقیم با صنعتگران و مصرف 
کنندگان پایین دســت و اطالع از مشــکالت 
احتمالی محصوالت در مقایســه با محصوالت 

رقیب و تالش جهت رفع و ارتقاء محصول
4- افزایش ســطح اعتماد مشتریان بالفعل و 

ترغیب مشتریان بالقوه
۵- بازخوانی ارتباط با مشتریان وفادار و تاثیر 

گذار

محمد حسین حمیدی راد مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند: 

 تامین مواد اولیه مورد نیاز بیش از 5000 واحد تولیدی پایین دستی 
از سوی پتروشیمی شازند 

ارزآوری در  به رویکرد  توجه  با 
پتروشیمی  سال جاری شــرکت 
قائد بصیر موفق شــده اســت 
محصوالت خود را به کشــورهای 
روســیه ، بــالروس، ترکیــه و 

ازبکستان صادر کند.
رامین پرتوی مدیر عامل شــرکت 
پتروشیمی قائد بصیر، فارغ التحصیل 
مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته 
مهندســی شــیمی و دانش آموخته 
دوره DBA بــا 20 ســال تجربه در 
صنعت نفت اســت که بیش از نیمی 
از آن، ســابقه مدیریتــی در بخــش 
های عملیاتی و اجرایــی و پروژه ای 
بوده اســت و دو ســال نیز به عنوان 
عضو هیئت مدیره شــرکت های زیر 
مجموعه گروه توســعه انــرژی تدبیر 
فعالیت داشته است. وی از اواخر دی 
ماه ســال 1400 در قامت مدیر عامل 
و عضو هیئت مدیره شرکت تولیدات 
پتروشــیمی قائد بصیــر فعالیت می 
کند.  رامین پرتــوی در گفت و گو با 
نشــریه اقتصاد و نمایشگاه در جریان 
برگزاری نمایشگاه ایران پالست گفت: 
قائد  پتروشــیمی  تولیدات  شــرکت 
تولید  منظور  به  عام(  بصیر)ســهامی 
پلیمر ABS در ســال1۳7۶ تاسیس 

شد.
وی افزود: در سال1۳81 واحدهای 
SAN  و ABS  راه انــدازی و یک 
ســال بعــد تولیدتجاری بــا ظرفیت 
 1۳000 ،SAN ســاالنه 22000 تن
تن پودر ABS و در مجموع ۳۵000 

تن محصول نهایی ABS  آغاز شد.
پرتوی در ادامه بیان داشت: در طی 
ســال های اخیر با تکیه بر تخصص و 
اهتمام کارکنان ایــن مجتمع میزان 
تولید از ظرفیت اســمی فراتر رفته و 
به میزان متوسط 40000تن در سال 

رسیده است.

او با بیــان اینکه محصــوالت این 
شرکت با فناوری و دانش فنی شرکت 
Kumho کــره جنوبــی تولید می 
شــود؛ تاکید کرد: محصوالت تولیدی 
شرکت ما از لحاظ کیفی کامال مشابه 

محصوالت آن شرکت کره ای است.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی قائد 
بصیر تصریــح کرد: این شــرکت به 
منظور بقای پایدار و حضور موفق در 
بازارهای شدیدا رقابتی داخل و خارج 
از کشــور با سیاست مشتری گرایی و 
جلب رضایت کلیه ذینفعان شرکت با 
به کارگیری خط مشی بهبود مستمر 
در ســال 1۳89 موفــق به اســتقرار 
نظام های مدیریتی و دریافت گواهی 
نامه های سیســتم مدیریت کیفیت 
در صنایع نفــت، گاز و پتروشــیمی 
سیســتم   ،  29001  ISO/TS
بهداشــت حرفه  و  ایمنــی  مدیریت 
سیســتم  و   18001  OHSAS ای 
  14001 ISO مدیریت محیط زیست
 ISO و سیســتم مدیریت آمــوزش
1001۵  گردیده است که اخیرا همه 
استانداردهای مذکور با نسخه 2020 

و نامگذاری جدید به روز شده اند.
وی افزود: محصوالت این شــرکت 
در بیش از هشتاد نوع گرید تخصصی 
ABS مشتمل بر گریدهای مقاوم به 
حرارت، خود اطفا، مقــاوم به ضربه، 
الکتریســته ساکن،  ضد خراش، ضد 
گرید با قابلیت آبکاری در دو دســته 
کلی اکســتروژن و تزریق و به صورت 
بیرنــگ و رنگــی تولید مــی گردند. 
همچنیــن با توجــه به نیــاز صنایع 
مختلــف آلیاژهــای ABS از جمله 
بــا ترکیــب درصدهای   ABS/PC
مختلف تولیــد می گردند. محصوالت 
ABS  پتروشــیمی قائــد بصیر در 
صنایع پایین دســتی کاربرد گسترده 
ای دارد. از جمله این صنایع می توان 

صنایع لــوازم خانگی، قطعات خودرو، 
لوازم برقــی و الکتریکــی، تجهیزات 
پزشکی، صنایع نیروگاهی و دفاعی و 

... نام برد.
پرتــوی با اشــاره بــه محصوالت 
جدید شرکت پتروشــیمی قائد بصیر 
اظهــار داشــت: در راســتای فرآیند 
بهبود مســتمر در ســال جــاری که 
مزین به نام تولید، اشــتغال آفرین و 
دانش بنیان اســت این شرکت با اتکا 
بر ســاختار قوی پژوهش و توســعه 
خود توانسته است با طراحی و تولید 
چهار محصول جدید در زمره شرکت 
های دانش بنیان تولیدی کشور قرار 
گیرد. از لحاظ کمیــت تولید نیز این 
شرکت توانسته است با نزدیک شدن 
به نیمه سال 1401 بیش از 21000 
تن محصول تولید کنــد که با هدف 
گذاری 42000 تن در ســال جاری، 
ســهم تولید مربوط به ۶ ماهه اول به 

خوبی و با موفقیت محقق شده است.
وی در پایــان گفــت: بــا توجه به 
رویکرد ارزآوری در ســال جاری این 
شرکت موفق شــده است محصوالت 
خود را به کشورهای روسیه ، بالروس، 

ترکیه و ازبکستان صادر نماید.

 رامین پرتوی مدیر عامل شرکت پتروشیمی قائد بصیر:

شرکت پتروشیمی قائد بصیر با  طراحی و تولید چهار محصول جدید
 در زمره تولیدکنندگان  دانش بنیان کشور قرار گرفت

معرفی محصوالت جدید و آغاز 
فرآیند بازاریابی، دوره های آموزشی 
و نشست های فنی و تجاری در کنار 
تعامل بیشتر با مشتریان ، مهمترین 

رویکردهای گروه صنعتی طب پالستیک 
در ایران پالست شانزدهم است
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محمد جباریان مدیر عامل »شرکت آرتان پترو کیهان«:

 »شرکت آرتان پترو کیهان« صادر کننده برتر انجمن پلیمر ایران
پلیمرســل  گروه 
در  آشنا  نام  برندی 
پتروشیمی  صنعت 
فعالیــت  ایــران 
خود را از ســال 1387 آغاز کرد 
و در طی ســالیان فعالیت خود 
در زمینــه بازاریابــی و فروش 
محصوالت تولیدی پتروشــیمی 
های ایرانــی در بازارهای بزرگ 
از جملــه چین، هند،  دنیا  مهم 
ترکیه، اروپــا و بازارهای منطقه 

فعالیت می کند.
این شرکت در زمینه صادرات، 
پلی  داخلی  توزیــع  و  تامیــن 
وینیل  پلی  پروپیلن،  پلی  اتیلن، 
کلراید )PVC(، پلی اســتایرن، 
دارد.  فعالیت  و…  کربنات،   پلی 
این مجموعه از ســال 1387 در 
اصول  بر  تکیه  با  بازرگانی  زمینه 
علمی این حــوزه اعم از مطالعه 
بــازار، بازار ســازی، برندینگ، 
محصوالت  فــروش  و  بازاریابی 
ایرانی  های  پتروشیمی  تولیدی 
در بازارهای بــزرگ مهم دنیا از 
و  اروپا  ترکیه،  هند،  چین،  جمله 

بازارهای منطقه فعالیت دارد.
یکی  عنوان  به  پلیمرسل  گروه 
نمایشگاه  از حامیان شانزدهمین 
بیــن المللی ایران پالســت در 
حضوری  المللی  بین  رویداد  این 
چشمگیر دارد. به همین مناسبت 
نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه با 
ایمان گلــزاد مدیرعامل جوان و 
موفق این برنــد گفت و گویی را 

انجام داده است که می خوانید:
 لطفــا خودتــان را معرفی 
کرده، سوابق اجرایی و مدیریتی 

تان را شرح دهید؟
اینجانب ایمان گلزاد متولد ســال 
کارشناســی  مــدرک  دارای   1۳۶2
ارشــد هوا فضا و ارشد MBA، فارغ 

التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف، 
موسس و مدیر عامل برند پلیمرسل 
دارای 1۳ سال ســابقه اجرایی، کار 
آفرینی  و مدیریتــی در زمینه های 
مختلف از جملــه فعالیت های دانش 
بنیــان تولیــدی، مدیریــت فناوری 
محصوالت  بازرگانــی  اطالعــات،  و 
پتروشــیمی، برندینگ و شناســایی 
محصوالت ایرانی در بازار های جهانی 

می باشم.
 شــرکت چه کاال و خدماتی 
ارائه مــی دهد و از چــه زمانی 
فعالیت خــود را آغاز کرده و چه 

دستاوردهایی داشته است؟
ایــن مجموعه از ســال 1۳87 در 
با تکیــه بر اصول  بازرگانــی  زمینه 
علمی این حــوزه اعم از مطالعه بازار، 
بازار ســازی، برندینــگ، بازاریابی و 
فروش محصوالت تولیدی پتروشیمی 
های ایرانــی در بازارهای بزرگ مهم 
دنیا از جمله چین، هند، ترکیه، اروپا 

و بازارهای منطقه فعالیت دارد.
 محصوالت شــرکت شــما 
به  منحصر  هــای  ویژگــی  چه 
عرصــه  در  و  دارد؟   فــردی 
تولیــد و صــادرات تاکنون چه 

دستاوردهایی داشته اید؟
عواملی که پلیمرســل را نسبت به 
شرکت های دیگر منحصر به فرد می 
کند، ارائه بهترین خدمات به مشتری 

است که شامل موارد زیر می شود:
-تأمین : حضــور طوالنی مدت ما 
در بازار، به ما این امــکان را میدهد 
تا با اکثر مجتمع های پتروشیمی در 
ایران ارتباط مستقیم داشته باشیم و 
از بهترین تولیــد کنندگان داخلی با 
بهترین شرایط ممکن خرید کرده تا 
محصول مورد نیاز مشتریان را تامین 

کنیم .
-لجســتیک : در زمینه لجستیک، 
به دلیــل ارتباط با طیف گســترده 

ای از شــرکت هــای حمــل و نقل، 
این امــکان را برای مــا فراهم کرده 
اســت که بتوانیم بر اساس خواسته 
های مشــتریان، با شــرایط مختلف 
تحویل به مشــتریان، خدمت کنیم. 
بهترین قیمت حمــل و نقل و زمان 
تحویــل پایین از مزیت هایی اســت 
که میتوانیم به مشــتریان خود ارائه 

دهیم.
-مالــی : در زمینــه مالــی، گروه 
تجاری  شــرکای  دارای  پلیمرســل 
متعددی در نقاط مختلف جهان است 
و همین موضوع ســبب شده است تا 
امکان دریافت وجــه از خریداران در 
سراســر دنیا به ســهولت امکانپذیر 

است.
چه  امسال  نمایشــگاه  در   
گســترش  برای  هایی  برنامــه 

فعالیت خود دارید؟
در نمایشگاه امســال تمرکز اصلی 
خود را در راســتای اعتالی نام ایران 
اسالمی در سطح جهانی و تالش در 
جهت افزایش سهم حضور و گسترش 
ایــران در  نفوذ و قــدرت اقتصادی 
بازارهای جهانی بــا تکیه برعلوم روز 
دنیا، حمایــت از مشــتریان و  ارائه 
خدمات مــورد نظر آنها بــه بهترین 

شکل ممکن قرار داده است.

ایمان گلزاد مدیرعامل گروه »پلیمرسل«: 

حضور فعال »پلیمرسل« در بازارهای جهانی

شــرکت آرتان پتــرو کیهان بــه عنوان یک شــاخه 
پتروشیمی فعالیت خود را به عنوان یکی از تولیدکننده 
های پلی اســتایرن معمولی با ظرفیــت ۳۶ هزار تن در 
ســال در خاورمیانه از ســال 1۳9۶ در شهرک صنعتی 
شکوهیه قم آغاز کرد. این شــرکت با در اختیار داشتن 
دانش فنی به روز و مهندسان مجرب داخلی توانمندی 
تولید انواع پلی اســتایرن معمولی با گریدهای مختلف 
را دارد. خــوراک اصلی و مواد خام اولیــه مورد نیاز این 
شرکت،استایرن مونومر،روغن معدنی،اتیل بنزن و مواد 
شیمیایی دیگر است که داخل ایران تهیه می شود. دفتر 
مرکزی این شرکت در تهران و کارخانه ی آن در شهرک 
صنعتی شــکوهیه قم قرار دارد. صادرات به بیش از 20 
کشــور جهان، صادر کننده نمونه اســتان قم طی سال 
های 1۳98 و 1۳99 و 1400، صادر کننده برتر انجمن 
پلیمر ایران طی ســالهای 1۳99 و 1400، اشتغال زایی 
برای جوانان استان بصورت مســتقیم و غیر مستقیم از 
جمله مهمترین دســتاورهای این شرکت محسوب می 

شود.
محمد جباریــان مدیر عامــل و عضو هیئــت مدیره 
شرکت آرتان پترو کیهان، متولد ســال 1۳۶۶ و دارای 
مدرک کارشناســی ارشــد MBA از دانشــگاه شهید 
بهشتی است. نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه به مناسبت 
برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
با وی در رابطه با فعالیت های این شرکت گفت و گویی 

انجام داده است:

مدیر عامــل و عضو هیئت مدیره شــرکت آرتان پترو 
کیهان با اشاره به فعالیت های این شرکت اظهار داشت: 
آرتان پتروکیهان به عنوان یک شاخه پتروشیمی فعالیت 
خود را به عنوان یکی از تولیدکننده های پلی اســتایرن 
معمولی با ظرفیت ۳۶ هزارتن در ســال در خاورمیانه از 

سال 1۳9۶ درشهرک صنعتی شکوهیه قم آغاز کرد.
وی افزود: محور فعالیت این واحــد تولیدی صادرات 
است که طی ســالیان اخیر در این زمینه با پیشرفت و 

افزایش بسیار خوبی پیش رفته است .
جباریان خاطرنشان ساخت: این شرکت توانسته است، 
گواهینامه های بین المللی نفت، صنایع پتروشــیمی و 
گاز طبیعــی، سیســتم  های مدیریت محیط زیســت، 
سیستم های ایمنی بهداشــت حرفه ای و سیستم های 

مدیریت کیفیت را کسب نماید.
او در ادامه بیان داشــت: تنوع تولیــد انواع گریدهای 
پلی اســتایرن طبق خواســته مشــتری، تغییر پذیری 
سریع شــرایط فرآیند تولید طبق آنالیز خواسته شده، 
رنگ ســایز دانه بندی یکنواخت و بدون تغییر، بســته 
بندی قوی بصورت ۳ الیه، رضایــت مندی بیش از 97 
درصد مشــتریان، رقابت پذیر با محصوالت شرکت های 
مشابه از تمامی جهات، مقاوم و انعطاف پذیر طبق گرید 

خواسته شده است.
وی با برشــمردن دســتاوردهای شــرکت آرتان پترو 
کیهان اظهار داشــت: صــادرات به بیش از 20 کشــور 
جهان،  صادر کننده نمونه اســتان قم طی ســال های 
1۳98 و 1۳99 و 1400، صادر کننده برتر انجمن پلیمر 
ایران طی ســالهای 1۳99 و 1400، اشــتغال زایی به 
جوانان استان بصورت مســتقیم و غیر مستقیم از جمله 

مهمترین دستاوردهایی است که کسب کرده ایم.
جباریان در پایان گفت: برقراری ارتباط با سایر مصرف 
کننــدگان محصوالت پتروشــیمی، ارائــه برنامه تولید 
برای مشــتریان ثابت و پیدا کردن بازار هدف، تحقیق و 
توسعه در کنار مشاوران برای راه اندازی سایر واحد های 
پلیمری و غیر پلیمری از جمله مهمترین برنامه های ما 
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست است.
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سید مهرداد قهاری مدیرعامل شرکت پلیمر پیشرفته دانا:
شرکت پلیمر پیشرفته دانا در لیست تامین کنندگان مورد تایید صنعت نفت و گاز قرار دارد

تجهیزات  تامین 
برای  اولیه  مواد  و 
پتروشــیمی هــا 
پاالیشــگاهای  و 
ایران در حوزه داخل و صادرات 
خارج  به  پتروشیمی  محصوالت 
ارز آوری در شرایط  و  از کشور 
مهمترین  جملــه  از  تحریــم 
فعالیت های شرکت آرنا پتروگاز 

است.
با  گـاز«  پتـــــرو  »آرنـا  شرکت 
سابقه ای درخشــان در امر تولید، 
تامین و فروش محصوالت صنعتی، 
پلیمری و پتروشــیمیایی از ســال 
1۳92 مشغول به فعالیت است. این 
شرکت حامی شانزدهمین نمایشگاه 

بین المللی ایران پالست است.
 محمد محســن منصــوری مدیر 
عامل شرکت آرنا پتروگاز، مهندس 
شــیمی طراحی فرایندهای صنایع 
نفت، کارشــناس ارشــد مهندسی 
شیمی صنایع پتروشیمی و در حال 
 DBA حاضر دانشــجوی دکترای
از دانشگاه تهران است. وی از سال 
1۳92 در قامت مدیر عامل شرکت 
آرنا پتروگاز و رئیــس هیات مدیره 
 ،Arena Equipment شــرکت 
گروه شــرکت هــای آرنا مشــغول 
به فعالیت اســت.  محمد محســن 
آرنا  عامل شــرکت  مدیر  منصوری 
پتــروگاز در گفت و گو با نشــریه 
مناســبت  به  نمایشــگاه  و  اقتصاد 
نمایشــگاه  شــانزدهمین  برگزاری 
بین المللــی ایران پالســت اظهار 
داشــت:  حوزه فعالیت این شرکت 
شــامل دو بخش تولید و بازرگانی 
بوده اســت. محصوالت تولیدی ما، 
خانــواده کلر آلکالی)ســود پرک(، 
شــوینده صنعتی)اسیدی- شوینده 
قلیایی- پراکسیدین( و کامپاندهای 
پلیمــری )PP، PE و...( و مســتر 

بچ بوده کــه در واحدهای تولیدی 
شــهرک صنعتــی توس مشــهد، 
شــهرک صنعتی شــماره ۳ اهواز، 
شهرک صنعتی شماره 2 شوشتر با 
کیفیت و قیمت رقابتی، قابل عرضه 
است. همچنین محصوالت بازرگانی 
نیز شــامل، محصوالت شــیمیایی 
آروماتیکهــا،  الکلهــا،  )اســیدها، 
گالیکــول هــا، حاللهــا و...(، انواع 
پلیمرهای گرید بطــری، مظروفات 
 PP، PE،(پالســتیکی و... شــامل
و...(، مشــتقات   PC، PS، PVC
نفتی شامل)پارافین وکس، رافینت، 
محصــوالت  و   و...(  تینــر  نفتــا، 
کشــاورزی) اوره، گوگرد ، سولفات 

آمونیوم و...( می شود.
وی افزود: این شرکت در فهرست 
از شرکت  بسیاری  کنندگان  تامین 
های زیــر مجموعــه وزارت نفت از 
 NPC و NIOC  ، NIGC جمله
حضور داشــته و در ســایه تعهد به 
حســن انجام تعهدات خــود موفق 
مذکور  رضایت شرکتهای  به کسب 

شده است. 
مدیر عامل شرکت آرنا پتروگاز در 
ادامه بیان داشــت: از جمله فعالیت 
ها این شــرکت تامیــن تجهیزات 
و مواد اولیه برای پتروشــیمی ها و 
پاالیشــگاهای ایران در حوزه داخل 
و صادرات محصوالت پتروشیمی به 
خارج از کشور و ارز آوری در شرایط 

تحریم بوده است.
او در پاســخ بــه ســوالی درباره 
این شرکت در عرصه  دستاوردهای 
تولید و صادرات اظهار داشت: تولید 
و مشــارکت در تولید کامپاند پلی 
اتیلن ســنگین فیلم، بادی و لوله، 
تولید و مشــارکت در تولید پلیمر 
تجزیــه پذیــر، تولید و مشــارکت 
در تولیــد خانواده آلکالــی کلراین 
)ســود پرک، ســود مایع، کلر، آب 

ژاول و کلریدریک اســید(، صادرات 
محصوالت پلیمری )پلی اتیلن، پلی 
پروپیلن، پی وی سی، پلی استایرن 
و ...( به حوزه هــای اروپا و ترکیه، 
روســیه و آســیای مرکزی، چین، 
آفریقا، عراق، افغانســتان و صادرات 
محصــوالت شــیمیایی از جملــه 
ســود پرک، ســود مایع، اسید ها، 
گالیکول ها و ... از جمله مهمترین 
دستاوردهای شرکت آرنا پتروگاز در 

زمینه تولید و صادرات است.
وی در پایــان با اشــاره به بازدید 
از کشــورهای روسیه  هیئت هایی 
و ترکیــه  و تعدادی از کشــورهای 
آفریقایی از غرفه شرکت آرنا پتروگاز 
در شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن 
المللی ایران پالســت تصریح کرد: 
ارتباطات موثر با مدیران پتروشیمی 
ها و تولید کنندگان صنایع داخلی 
ایــران به منظور گســترش زنجیره 
و  فعالیت  زمینه  تامین، گســترش 
مارکتهای شــرکت در حــوزه بین 
الملل و معرفــی محصوالت موجود 
صادراتــی )تولیــدی و تامیــن( با 
ارائه شــرایط پشــتیبانی فنی جزو 
مهمترین اهــداف و برنامه های ما 
برای حضــور در این رویــداد بین 

المللی خواهد بود.

با تالش بــی وقفه  پریما پالســتیک 
مدیران و مســئوالن، هم اکنون ســهم 
مناسبی از صادرات ظرف یکبار مصرف به 
بازارهای خاورمیانه و کشور های همجوار 

دارد.
نازیال ثابتی مدیر عامل گروه پریما پالستیک فارغ 
التحصیل رشــته مدیریت و اقتصاد است و بیش از 
15 سال ســابقه در زمینه مدیریت،  تولید و فروش 
در عرصه های اقتصادی دارد. به مناســبت برگزاری 
شانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالست با 
ثابتی مدیر عامل گروه پریما پالســتیک در  نازیال 
رابطه با برنامه ها و چشــم انــداز فعالیت های این 

شرکت گفت وگویی انجام داده ایم: 
وی با بیان اینکه شــرکت پریما پالســتیک پارس تولید 
کننده انواع ظــرف یکبار مصــرف  و ورق petفعالیت خود 
را در ســال 1۳9۶ در شــهرک صنعتی عباس آباد واقع در 
شهرستان پاکدشت استان تهران آغاز کرد، اظهار داشت: این 
گروه صنعتی با استفاده از مدرن ترین ماشین آالت تولیدی، 
با نیروی کار متخصص و ماهر قادر به دریافت گواهینامه ها 
و مجوزهای بهداشــتی الزم از مراجع ذی صالح در کشــور 

شده است.
مدیر عامل گروه پریما پالســتیک افزود: همواره در تالش 
بوده ایم تــا با ارج نهادن بــه موضوع کیفیــت و مرغوبیت 
نیازهــای بازار داخــل و خارج از کشــور را تامیــن نماییم 
به صورتي که بالغ بــر نیمي از فروش کاالهــا از زمان آغاز 
فعالیت های شــرکت  با صادرات محصوالت به کشــورهای 
منطقــه مصــادف بــوده اســت. از محصوالت ایــن گروه 
می توان به ظرف بســته بنــدی مواد پروتئینی،شــیرینی، 
 شکالت و آجیل، رستوران و فســت فود و بستنی و لبنیات 

اشاره کرد.
وی با برشمردن  افتخارات، دســتاوردها و استانداردهای 
گروه پریما پالستیک خاطرنشان کرد: افزایش رضایتمندی 
مشــتریان، توســعه نمایندگی های داخلــی و بین المللی، 
تأکید مداوم بر خالقیت، نوآوری و کارآفرینی، ارتقاء ســطح 
بهداشــت تولیدات و تضمین ایمنــی مواد غذایــی،  ارائه 
کیفیتی برتر بر اساس خواسته های مشتریان و رسیدگی به 
شکایات در راســتای افزایش رضایتمندی ،  برنامه ریزی و 
اقدام منظم و مداوم جهت افزایش ســطح ایمنی کارکنان و 
کاهش آمار حوادث و پیشــگیری از وقوع بیماری های ناشی 
از کار،  اســتفاده بهینه از تجهیزات و ماشین آالت و برنامه 

ریــزی منظم نگهــداری و تعمیر زیر ســاخت های تولیدی 
ازجمله دستاوردهایی است که توانسته ایم کسب نماییم.

وی در ادامــه عنــوان کرد: پریمــا پالســتیک به لطف 
پروردگار و تالش بی وقفه مدیران و مســئوالن، هم اکنون 
ســهم مناســبی از صادرات ظرف یکبار مصرف به بازارهای 
خاورمیانه و کشــور های همجوار دارد و در چشم اندازهای 
این شــرکت، توســعه ظرفیت صادرات محصوالت به اقصی 

نقاط دنیا پیش بینی شده است.
مدیر عامل گروه پریما پالســتیک، عــدم امکان مبادالت 
ارزی و مالــی تولید کننــدگان با شــرکت های خارجی و 
مشــتریان  را یکــی از چالش های پیــش روی فعاالن این 
صنعت دانســت و تصریح کرد: چرخه ی نادرست محاسبه 
و اخذ مالیات بر ارزش افزوده که ســبب رکــود فروش در 
بازار می شــود .همچنین توزیع نامتقارن مواد اولیه در بین 
تولیدکنندگان واقعی که توســط پتروشیمی و بورس عرضه 
می شود. بی ثباتی نرخ  ارز و سایه ی سنگین آن بر اقتصاد 
کشور که مدیریت و تغییر این روند سبب بهبود در تولیدات 
و در نتیجه میزان فروش خواهد شد. از سوی دیگر، قوانین و 
مقررات ضد و نقیض در کشور که مانعی برای رونق تولیدات 
می شــود از جمله، برداشــتن معافیت های گمرکی ماشین 
آالت جدیــد برای تولید کــه هزینه ی قابــل توجهی برای 

تولیدکنندگان دارد.
مدیر عامــل گروه پریما پالســتیک در پایان گفت: جذب 
مشتریان جدید داخلی و خارجی، تمرکز بر حفظ مشتریان 
و نمایش تولیدات جدیــد از جمله مهمتریــن برنامه های 
 ما برای  شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالست

 است.

محمد محسن منصوری مدیر عامل شرکت آرنا پتروگاز:

شرکت آرنا پتروگاز  موفق به کسب دستاوردهای چشمگیری
 در عرصه های تولیدی و صادراتی شده است 

نازیال ثابتی مدیر عامل گروه پریما پالستیك:

پریما پالستیک 
سهم باالیی در بازار ظروف  یکبار مصرف  خاورمیانه دارد 

با بکارگیری تحقیق و توسعه  شرکت پلیمر پیشرفته دانا 
مجرب در تولید چســب های بین الیه ای که برای صنعت 
بسته بندی، خودرو سازی، ســاختمان و نفت کاربرد دارد 
عالوه بــر اخذ گواهینامــه دانش بنیان در لیســت تامین 

کنندگان تایید شده صنعت نفت و گاز قرار گرفته است
نشریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری شانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالســت با سید مهرداد قهاری 
مدیرعامل شرکت پلیمر پیشــرفته دانا گفت و گویی انجام 

داده است:
 لطفا خودتان را معرفی کرده، سوابق اجرایی و مدیریتی 

تان را شرح دهید؟
ســید مهرداد قهاری هســتم، دانــش آموخته مقطع 
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر و DBA مدیریت اجرایی. 
از ســال 1383 در مجموعه شــرکت های هلدینگ دانا به 
عنوان مدیر واحد مهندســی و از ســال 1397 مدیرعامل 

شرکت پلیمر پیشرفته دانا مشغول به فعالیت هستم.
 لطفا تاریخچه تأسیس و فعالیت شرکت پلیمر پیشرفته 

دانا را برای مخاطبان نشریه شرح دهید؟  
پلیمر پیشرفته دانا در سال 1۳8۵ فعالیت خود را به عنوان تامین 
کننده مــواد اولیه با دیدگاه فنی آغاز نمود. در این راســتا و با اخذ 
نمایندگی شــرکت های معتبر ژاپنی و اروپایی برای صنایع مختلف 
موادی نظیر انواع کائوچوها، مواد پخت، پالســتیک های مهندسی، 
افزودنی های و رزین های استفاده شــده برای صنعت بسته بندی، 
افزودنی های متنوع صنعت PVC، ترموپالســتیک االســتومرها، 
 ســازگار کننده ها و مواد ســدگر )Barrier(را تامیــن می کنیم.

در این راه موفق شــدیم با بکارگیری تحقیق و توســعه مجرب در 
تولید چسب های بین الیه ای که برای صنعت بسته بندی، خودرو 
سازی، ساختمان و نفت کاربرد دارد عالوه بر اخذ گواهینامه دانش 
بنیان در لیســت تامین کنندگان تایید شده صنعت نفت و گاز قرار 

بگیریم.
  شرکت پلیمر پیشرفته دانا چه پروژه های مشترکی را با 

مراکز تحقیقاتی تأمین کنندگان بین المللی اجرا کرده است؟
در طول سالیان گذشــته، همواره جهت حل مشکالت مشتریان 
یا بعضــاً ترویج کاربرد محصول جدیدی پروژه های مشــترکی را با 
همکاری شــرکای بین المللی خود انجام داده ایم. در این راســتا با 
همکاری فنی شرکت میتسویی کمیکال آلمان )عضوی از مجموعه 
بزرگ میتســویی( پلی اتیلن گرافت شــده با مالئیک انیدرید را به 
عنوان یک چسب بین الیه ای برای کاربردهای متفاوت در ایران به 
تولید انبوه برساندیم. به تازگی نیز طی یک پروژه دیگری با شریک 
هندی مان برنامه تولید PIB را آغاز نموده ایم و فروش تجاری آن 

نیز شروع شده است.
از ســوی دیگر، از همکاری با مراکز دانشــگاهی داخلی نیز غافل 
نشده ایم و نتیجه آن بومی سازی تولید آمیزه پوشش کیسه هوای 
خودرو و اخذ تائیدیه ایران خودرو از حدود 2 سال پیش بوده است.

 در زمینه اشتغالزایی چه گام هایی برداشته اید؟
پر واضح است که انجام اقدامات فوق الذکر میسر نشده است مگر 
با بهره گیری از نیروی کارشناسی و مدیریتی ایرانی. به حول و قوه 
الهی علیرغم رکود حاصل از شــیوع کرونا در این ســال های اخیر، 
عالوه بر حفظ نیروی انســانی، نیروهای جدیدی در سطوح مختلف 
جذب کردیم. در حال حاضر بیش از 40 نفر در این شرکت مشغول 
به فعالیت هســتند که در حقیقت بخشــی از خانواده بزرگ ۳00 

نفری هلدینگ دانا می باشند.
 در عرصه تولید و صادرات تاکنون چه دســتاوردهایی 

داشته اید؟
در عرصه تولید کــه در بخش قبلی ذکر آن رفــت، اما در زمینه 
صادرات، مطابق استراتژی تعریف شــده برای افق ۵ ساله شرکت، 
به طور جدی وارد عرصه صادرات شــده ایم. در گام نخست با توجه 
به ســبد محصوالت و توانایی های موجود در هلدینــگ، بازاریابی 
صادراتی در کشــورهای همســایه را شــروع کرده ایم. حتی اولین 
محموله نمونه نیز توســط یکی از مشــتریان تائید شده و در حال 
آماده ســازی مقدمات ارســال محموله حجم انبوه هستیم. از دیگر 
سوی با توجه به شبکه گســترده دفاتر خارجی و تجربه خود در امر 
بازرگانی خارجی تمایل خود را به همکاری با ســایر تولیدکنندگان 

ایرانی جهت انجام صادرات اعالم می داریم.
 در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست چه 

برنامه هایی برای گسترش فعالیت خود دارید؟ 
در ایــن دوره ، علیرغم اینکه شــرایط تحریمی کما فی الســابق  
وجود دارد، نمایندگانی از طرف شــرکای بیــن المللی مان حضور 
دارند لذا عالوه بــر بازاریابی و معرفی محصــوالت بازرگانی جدید، 
توجه ویژه ای به شناســاندن مواد تولیدی به بازار داریم تا بتوانیم 
ســهم خود را باالخص در حوزه مواد با کاربرد خاص توسعه دهیم. 
عالوه بر آن هدف گذاری کرده ایم تا ضمن اســتقبال از همکاری با 
سایر تولید کنندگان مواد و محصوالت پلیمری در قالب پروژه های 

مشترک ، به گسترش بازار خود بپردازیم.
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دکتر افشار بازیار مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان:
سرمایه گذاری کالن و توسعه زیرساخت ها و واحدهای پتروشیمی

 در قطب سوم پتروشیمی کشور در چابهار
جاوید  شــمس 
بالغ  ساالنه  اروند 
تن  هــزار   8 بر 
می  تولید  کامپاند 
کند و  90 درصد تولید ساالنه 
وکس این شرکت در بازارهای 

صادراتی عرضه می شود.

بین  نمایشــگاه  شــانزدهمین 
المللی ایران پالســت با مشارکت 
برترین شــرکت هــای پلیمری، 
پالستیک و الستیک کشور از ۳0 
شهریورماه ســال جاری در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود. 
شرکت شمس جاوید اروند یکی 
از شاخص ترین شرکت های فعال 
در صنعت پالســتیک بــه عنوان 
حامی، حضور چشمگیری در این 
رویداد بزرگ دارد. نشریه اقتصاد 
و نمایشــگاه به همین مناســبت 
مدیرعامل  هامونی  رضا  با ســید 
در  اروند  جاوید  شرکت شــمس 
رابطه با برنامه ها و دستاوردهای 
این شــرکت گفت و گویی انجام 

داده است:
مدیرعامل شرکت شمس جاوید 
اروند در ابتدای ایــن گفت و گو 
اظهار داشت: در ســال 1۳77 با 
جاوید  شــمس  شــرکت  افتتاح 
اروند که کارخانــه آن در منطقه 
آزاد ارونــد بــود با ســمت عضو 
هیئت مدیره در زمینه تولید انواع 
گرانول شــروع به فعالیت کردم و 
تاکنون  با پیشــرفت برنامه هایی 
که داشــته ایم، موفق شدیم خط 
تولید آبــادان را گســترش داده 
و یک شــرکت دیگر با نام پدیده 
پالســتیک پشــتیبان در تهران 

تاسیس کردیم.
وی افزود: شرکت شمس جاوید 
اروند از ســال 77 در منطقه آزاد 
اروند با یــک دفتــر مرکزی در 
تهران و دفتری دیگر در مشــهد 
شــروع به کار کرد. ابتدا کار خود 
را با تولید انــواع گرانول آغاز کرد 
که امروزه با داشــتن تیم مجرب 
فروش و همچنین ازمایشگاههای 
مجهز و بــا تامین مــواد اولیه با 
کیفیت نــه تنها توانســته طیف 

را  خــود  تولیــدی  محصــوالت 
افزایــش دهد بلکه بــه بازارهای 

هدف جهانی نیز راه پیدا کند.
بــر کیفیت  تاکید  بــا  هامونی 
جاوید  شمس  شرکت  محصوالت 
اروند اظهار داشــت: ما از همان 
آغاز فعالیــت خــود  کیفیت را 
ســرلوحه کار قــرار داده ایــم و 
تمام تالش خــود را بــرای ارائه 
محصــوالت بــا کیفیــت عالی و 
قیمت مناســب به مشتریان خود 

می کنیم.
وی رعایت اصل مشتری را یکی 
از مهمترین اصول شرکت شمس 
جاوید اروند عنــوان کرد و افزود: 
با توجــه به خط تولید شــرکت، 
ما ســعی کرده ایم تا محصوالت 

شــرکت براســاس نیاز مشتریان 
تولید شــود و در صورت به وجود 
آمدن مشــکل در خــط تولید با 
اعزام کارشناس نسبت به رفع آن 
اقدام می کنیم و همواره در کنار 

مشتریان خود هستیم.
مدیرعامــل شــرکت شــمس 
جاوید اروند با اشــاره به ظرفیت 
باالی تولید و حضــور فعال  این 
شــرکت در بازارهای بین المللی 
بالغ  خاطرنشان کرد: ما ســاالنه 
بر 8 هــزار تــن کامپانــد تولید 
می کنیم کــه  90 درصد تولید 
ساالنه وکس شرکت در بازارهای 

صادراتی عرضه می شود.
هامونی در پایــان با بیان اینکه 
در  اروند  جاوید  شرکت شــمس 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست برنامه های ویژه ای 
جدید  محصــوالت  نمایش  برای 
خود در نظر گرفته اســت؛ اعالم 
کرد: در این رویــداد بزرگ بین 
الیاژهای پلیمری  المللی از تولید 
و همچنیــن محصــول جدیــد  
شرکت شمس جاوید اروند یعنی 
رونمایی خواهیم  وکس خشــک 

کرد.

سیدرضا هامونی مدیرعامل شرکت شمس جاوید اروند:

رونمایی شرکت شمس جاوید  اروند  از محصول» وکس خشک« 
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست

دکتر افشــار بازیار مدیر عامل شــرکت 
ســرمایه گذاری تجاری شستان مطرح کرد: 
در بازار پتروشــیمی کشور در حال حاضر 8 
درصد سهم تولید پتروشــیمی، 23 درصد 
تولید متانول و نیز 9 درصد تولید پلیمرهای 
اتیلنی در کشور، در گروه شستان شستان 
انجام می پذیرد که شســتان را به یکی از 
چهار هلدینگ برتر کشــور در زمینه تولید 
محصوالت پتروشــیمی تبدیل نموده است 
و با افتتاح طرح های جاری تا انتهای دولت 
ســیزدهم، با تولید بیــش از 3 میلیون تن 
محصوالت اتیلنی و پلیمری، بیش از 10 درصد 
سهم تولیدات محصوالت پتروشیمی کشور را 

به خود اختصاص خواهد داد.
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان یکی 
از حامیان شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست است به همین مناسبت نشریه 
اقتصاد و نمایشــگاه با مدیر عامل شرکت 
سرمایه گذاری تجاری شســتان در رابطه با 
فعالیت ها و برنامه این شرکت گفت و گویی 

انجام داده است:
 لطفا ضمن معرفی خــود خالصه ای از 
تاریخچه تأســیس و فعالیت شرکت  خود را 

برای مخاطبان نشریه توضیح دهید؟
به نام خدا، دکتر افشار بازیار هستم، مدیر عامل 
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان. این شرکت با 
هدف انجام سرمایهگذاریهای ارزش آفرین به منظور 
تامین منافع حداکثری ذینفعان تاســیس شده و 
امروز یک هلدینگ چندرشته ای با محوریت تولید 
زنجیره ارزش محصوالت صنعت پتروشیمی میباشد 
به گونهای که این زنجیره شامل شیرین سازی گاز، 

تامین یوتیلیتیها، تولید انواع محصوالت پتروشیمی 
از جمله متانول و انواع گریدهای پلیمری بر مبنای 
پلی اتیلن، انبارش و ذخیرهســازی فرآورده های 
پتروشیمی در مخازن متمرکز محصوالت و زنجیره 
لجستیک و صادرات و فروش بین المللی را دارا می 
باشد. ضمناً گروه شستان در حوزه های صنعتی و 
معدنی و نیروگاهی نیز فعال میباشــد. همچنین 
سهامدار عمده دومین تولیدکننده ورق قلع اندود 
کشــور و مالکیت یکی از بزرگترین کارخانه های 
تولید فروسیلیســم در ایران و نیــز نیروگاه های 
مختلف خورشــیدی و CHP را در سبد سرمایه 

گذاری خود دارد.
 جایگاه شســتان در حــال حاضر در 

صنعت پتروشیمی چگونه است؟
در بازار پتروشیمی کشور در حال حاضر 8 درصد 
سهم تولید پتروشیمی، 2۳ درصد تولید متانول و 
نیز 9 درصد تولید پلیمرهای اتیلنی در کشور، در 
گروه شستان شستان انجام می پذیرد که شستان را 
به یکی از چهار هلدینگ برتر کشور در زمینه تولید 
محصوالت پتروشیمی تبدیل نموده است و با افتتاح 
طرح های جاری تا انتهای دولت سیزدهم، با تولید 
بیش از ۳ میلیون تن محصوالت اتیلنی و پلیمری، 
بیــش از 10 درصد ســهم تولیــدات محصوالت 

پتروشیمی کشور را به خود اختصاص خواهد داد.
از جمله مهمترین شــرکت های گروه شستان 
میتوان شرکت پتروشــیمی بوشهر که در آتیه و با 
تکمیل و راه اندازی هر ســه فاز آن به بزرگترین و 
یکی از معدود پتروشــیمی های کشــور با زنجیره 
کامل محصوالت شامل شیرین ســازی گاز ترش، 
تولید متانــول، اتیلن، انواع اتیلــن گالیکول ها و 
گریدهای مختلف پلی اتیلن، با ظرفیت تولید ۶,۶ 
میلیون تن انواع محصوالت تبدیل خواهد شــد و 
نیز شرکت پتروشــیمی مرجان با ظرفیت تولید 
ساالنه 1،۶۵0،000 تن متانول اشاره نمود، شرکت 
مخازن سبز پتروشیمی عسلویه نیز به واسطه طیف 
گستردهای از محصوالت پتروشیمیایی 1۵ مجتمع 
فاز دوم پتروشــیمی عســلویه طراحــی و اجرای 
49 مخزن کروی فشــار باال، برودتی و اتمسفریک 
جهت ذخیره سازی و صادرات بالغ بر 1،200،000 
مترمکعب در سال را در حال اجرا داشته و همچنین 
شستان سهامدار عمده شرکت پلیمر آریاساسول 
یکی از معتبرترین شرکت های پتروشیمی کشور 
نیز میباشد. قطب سوم پتروشیمی کشور در منطقه 

اســتراتژیک مکران )چابهار( نیز با سرمایه گذاری 
شستان درحال توسعه بوده و قطعا در آینده نقش 
مهمی در تولید محصوالت و صادراتی پتروشیمی 

ایران خواهد داشت.
 برنامه های آتی شســتان برای توسعه 
اقدامات و زنجیره ارزش تولید محصوالت به 

چه شکلی ترسیم شده است؟
از مهمترین برنامه های توســعهای شستان به 
ویژه در حوزه تولید انــواع گریدهای پلیمری می 
توان به تکمیل و راهاندازی فاز دوم پتروشــیمی 
بوشهر تا انتهای سال 140۳ با ظرفیت تولید بیش 
از 1 میلیون تن انواع پلیمرها و محصوالت مشتق از 
اتلین، اتمام و راه اندازی طرح توسعه فاز دوم پلیمر 
آریاساسول تا انتهای سال 1402، تکمیل زنجیره 
 MTO ارزش متانول از طریق احــداث واحدهای
به منظور تولید انواع محصوالت به ویژه پلیمرها از 

متانول برای نخستین بار در کشور اشاره نمود.
یکی از مهمترین مراکز توســعهای و راهبردی 
شستان، تمرکز و توسعه هدفمند و ایجاد زنجیره 
ارزش محصــوالت پتروشــیمی در قطب ســوم 
پتروشیمی کشور یعنی مکران با مشارکت بخشهای 
دولتی و خصوصی می باشــد که مورد تاکید مقام 
معظم رهبری نیز قرار دارد. در منطقه استراتژیک 
مکران کــه با قرارگیــری در طول تنگــه هرمز و 
دسترســی نزدیک تر به بازارهای جهانی و آبهای 
آزاد به ویژه هند و کاهــش هزینه حمل و نقل به 
چین، با راهبری شستان طرح های تکمیل زنجیره 
ارزش متانول )MTO پالس( توسط هلدینگ های 
دولتی و خصوصی از جمله هلدینگ خلیج فارس، 
باختر، پتــرو فرهنگ و نیز شســتان در حال اجرا 
اســت که در آتیه میتواند بیش از ۵ الی ۶ میلیون 
تن انواع محصوالت پلیمری صرفاً در فاز اول شهرک 
پتروشیمی تولید شود. ضمناً شستان در حال حاضر 
در حال تهیه طرح کالن توسعه شهرک پتروشیمی 
مکران با هدف تکمیل زنجیرههای ارزش تولید انواع 
محصوالت پتروشیمی و رفع نیازهای داخلی و ایجاد 
ظرفیتهای فراوان محصوالت صادراتی است، از این 
رو از طریق شستان و حمایت های دولت سیزدهم، 
ظرفیت بســیار مناسبی برای مشــارکت تمامی 
شرکتها و فعاالن بخشهای خصوصی با گروه شستان 
برای توسعه این منطقه خاص و استراتژیک کشور 
وجود داشته و گروه شستان آماده هرگونه همکاری 

با تمامی سرمایه گذاران عالقه مند خواهد بود.

شرکت شمس جاوید اروند 
از سال 77 در منطقه آزاد 
اروند فعالیت خود را آغاز 
کرد و امروزه با داشتن تیم 
مجرب فروش و همچنین 

آزمایشگاههای مجهز و با تامین 
مواد اولیه با کیفیت توانسته 
است عالوه بر افزایش طیف 

محصوالت تولیدی به بازارهای 
هدف جهانی نیز راه پیدا کند.
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