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پاویون اختصاصی شرکت های دانش بنیان فعال 
در حوزه متالوژی

300شرکت در 35 هزار متر مربع فضای 
نمایشگاهی رنگ و رزین

در این نمایشــگاه ۲۱ شــرکت  دانش بنیان فعال در حوزه هــای آهن و فوالد، 
ریخته گری، قالب سازی و آهنگری و ماشین کاری، فلزات غیرآهنی، معدن و صنایع 
معدنی، نسوزها و ســرامیک های صنعتی، کوره های صنعتی و عملیات حرارتی به 
نمایش دستاوردها و ارائه توانمندی ها و محصوالت خود در این نمایشگاه می پردازند

بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های 
صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری از ۹ تا ۱۲ آذرماه ســال 
جاری، با مشــارکت نزدیک به 300 شــرکت در فضــای ناخالص 

نمایشگاهی به وسعت 35 هزار مترمربع برگزار می شود
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پیام دکتر رازدار مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی

نقش نمایشگاه های ایران 
متافو و رنگ و رزین در اقتصاد

16

مهندس عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی

 بیست و دومین نمایشگاه
  بین المللی لوازم خانگی

   29 آذرماه برگزار می شود
10

کاظم پیکانی، مدیرعامل شرکت آرمان تجارت صبا:

شرکت آرمان تجارت صبا 
انتخاب اول مصرف کنندگان 

و تولیدکنندگان
8

دکترعلی فراهانی مدیرعامل گروه اطلس اعالم کرد:

از تأمین مواد اولیه تا تولید 
میلگردهای استاندارد 

در شرکت های گروه اطلس
15

سید محمدرضا میالنی مدیر بازرگانی حالل پویان اراک:

ایران در زمینة تولید انواع رنگ 
یکی از تولیدکننده های مهم 

در منطقه است
8

مجید لواسان پور مدیر فوالد مبین البرز:

فوالد مبین البرز
 بزرگترین تامین کننده

 ورق هاي گالوانیزه و رنگي
7

تنها هفته نامه تخصصی صنعت نمایشگاهی ایران 

تیتر خبر

با همکاری روابط عمومی

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی

 متالورژی )ایران متافو(
9 الی 12 آذر ماه 1401

تیتر خبر

مجری: 
شرکت برنامه 

ریزی نمایشگاهی 
مجری: بانیان امید

شرکت نمانگر

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی

رنگ، رزین
 پوشش های صنعتی و موادکامپوزیت

 وصنعت آبکاری

صفحه 2

با حضور سید محمد موسوی معاون صنایع ماشین آالت و تجهیزات وزارت 
صمت و مجتبی توانگرعضو کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد

آغاز به کار نمایشگاه های بین المللی 
  

رنگ و رزین و ایران متافو
 با حضور 660 شرکت داخلی و خارجی 
در 75 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی

نوزدهمین نمایشــگاه بیــن المللی متالــوژی ایران )فــوالد، صنایع معدنی، 
آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری( و بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی رنگ، رزین، پوشــش های صنعتی، مواد کامپوزیت وصنعت آبکاری 
روز چهارشــنبه ۹  آذرماه ۱40۱ با حضور 660 شــرکت داخلی و خارجی، در 
75 هزار متر مربع فضای نمایشــگاهی،  با حضور مجتبی توانگرعضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی، سید محمد موسوی معاون صنایع ماشین آالت 
و تجهیزات وزارت صمت، هومن رازدار مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایــران، جمعی از مدیــران، متخصصان و فعــاالن بخش خصوصی، 
اتحادیه ها و تشکل های خصوصی وســایر فعاالن این صنایع در نمایشگاه های 

دائمی بین المللی تهران گشایش یافت.
از سوی دیگر در نمایشگاه رنگ، رزین و پوشــش های صنعتی، ۲۱4 شرکت 
داخلی و 35 شــرکت خارجی از کشــورهای چین، ترکیه، هند، امارات، ایتالیا، 
آلمان، فرانسه، اسپانیا، سوئیس، کره جنوبی، روسیه، ژاپن و تایوان حضور دارند.

پلی رزین-سالن8و9تولیدی و صنعتی فوالدیار کوروش-سالن38Bفوالد مبین البرزآرمان تجارت صبا-سالن31Bصنایع شیمیایی حالل پویان اراک-سالن7
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 پاویون اختصاصی شرکت های دانش بنیان در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی »متالورژی )ایران متافو ۲۲۰۲(« 2
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا می شود.

پیام دکتر رازدار 
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

نمایشگاه های ایران متافو و رنگ و رزین 
نقش اساسی در گسترش فناوری های 

نوین دارند

نمایشگاه بین المللی تهران در این روزها شاهد برگزاری نمایشگاه های ایران 
متافو و رنگ و رزین است که نقش اساسی در توسعه فعالیت های مولد و صنایع 

مختلف و ایجاد اشتغال و رشد فناوری های نوین دارد.
امروزه یکی از صنایعی که کشور در تولید آن به خودکفایی رسیده، رنگ و رزین 
است و تقریبا بخش اعظم نیاز داخلی را تولید کننده های ایرانی تامین می کنند 
ایران در هر سه نوع رنگ ساختمانی صنعتی و حفاظتی تولید با کیفیت مناسب 
دارد و با توجه به بازار کشورهای همجوار توانایی کسب سهم عمده ای از بازارهای 

هدف را خواهد داشت.
اهمیت رنگ و رزین و پوشــش های صنعتی در کشــور ما به دالیل گوناگون 
به خوبی شناخته نشده اســت و یکی از دستاوردهای مهم نمایشگاه ها فرهنگ 
سازی در زمینه شناخت و مصرف اینگونه اقالم می باشــد. رسیدن به بازارهای 
گسترده جهانی مستلزم حرکت به سوی توسعه علمی و فناوری های نوین صنایع 
شیمیایی و نگاه مدبرانه به نیازها و خواسته های گوناگون در بازارهای مختلف می 
باشد. یکی از سکوهای بسیار مهم در معرفی شناسایی توانمندی ها و قابلیت های 
فنی واحدهای تولیدی تخصصی و بازرگانی مربوط به این صنعت، همین نمایشگاه 

می باشد.
نمایشگاه ها، مرکزی برای تبادل اطالعات و دست یافتن به پدیده های نوین 
علم و صنعت و انتقال فناوری هستند. مشــارکت در نمایشگاه باعث می شود تا 
توانمندی واحدها و بنگاه های مختلف تولیدی به معرض نمایش گذاشته شده و 

زمینه برای دست یافتن به بازارهای جدید فراهم گردد.
 تجمع و گردهمایی تولید کنندگان، توزیع کنندگان  و مصرف کنندگان کاال در 
یک زمان و مکان مناسب فرصتی استثنائی برای همکاری و همگرائی در راستای 

توسعه اقتصادی است.
نمایشــگاه امســال در فضائی به مســاحت حدود 30,000 متر مربع، شامل 
فضای مفید حدود ۱4,500 متر مربع و با حضور شــرکت های داخلی و خارجی 
و همچنین نمایندگانی که ارائه کننده محصوالت و فناوری های خارجی باشند 

برگزار میگردد.
از آنجا که یکی از شاخصه های توســعه یافتگی و رشد ناخالص ملی افزایش 

مقدار مصرف سرانه صنایع رنگ
پوشش های صنعتی است، امیدوارم همواره شاهد رشد این عامل بسیار مهم در 

اقتصاد و صنعت کشور باشیم . 
در خاتمه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا... در جایگاه متولی این 
بخش از اقتصاد کشور که به عنوان ویترین توســعه و آیینه تمام نمایی از ابعاد 
مختلف اجتماعی - فرهنگی - بازرگانی است، از کلیه تولیدکنندگان، بازرگانان، 
صاحب نظران و دســت اندکاران برگزاری این نمایشگاه که با حضور و همکاری 
خود اسباب رونق وارتقا کمی و کیفی آن را فراهم آورده اند قدردانی خود را اعالم 

می دارد.

 توجه خاص مسئوالن به زنجیره تولید از معادن تا محصول نهایی
 واقعیت بزرگ جهان امروز آن اســت که علم، دانش و فناوری محرکه اصلی 
قدرت، امنیت، مقبولیت و مشروعیت به شــمار میرود. در همین راستا توجه به 
پیشرفت علم متالورژی در جهان باعث بکارگیری تکنولوژی های نوین در صنعت 
متالورژی، گردیده اســت لذا، توجه خاص مسئوالن کشور و نیروهای متخصص 
به توسعه و تکامل زنجیره تولید از معادن تا محصول نهایی، بدیهی و الزم است. 
شناسایی خواص و ساختار مواد، همچنین طراحی مواد و ایجاد ترکیبات جدید در 
صنایع گوناگون از جمله صنعت نفت و گاز صنایع قطعه سازی خودروسازی هوا و 
فضا، ساختمان و ... از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. گسترش و توسعه صنایع 
متالورژی و ریخته گری با ایجاد شرایط الزم برای جذب سرمایه گذاران و همچنین 
ترویج شیوه های نوین مدیریتی از طریق نمایشگاه های بین المللی و تخصصی در 

این حوزه، گویای نقش برجسته رویدادها در این حوزه می باشد.
نقش نمایشگاه ها برای ایجاد فرصت های بازاریابی، فروش برندسازی و شبکه 
سازی بسیار حائز اهمیت است و نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران متافو 
بعنوان فضای مناســبی برای ایجاد تعامل و همکاری میــان تولید کنندگان و 
صاحبان صنایع با شرکت های دانش بنیان متخصصان و مشتریان در رویدادی 

حرفه ای منجر به خلق ارزش در سیستم کارآفرینی و صادراتی کشور خواهد شد.

با حضور سید محمد موسوی معاون صنایع ماشین آالت و تجهیزات وزارت صمت و مجتبی توانگرعضو کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد

آغاز به کار نمایشگاه های بین المللی رنگ و رزین و ایران متافو
 با حضور 660 شرکت داخلی و خارجی در 75 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی

بین  نمایشگاه  نوزدهمین 
المللی متالوژی ایران )فوالد، 
و  آهنگری  معدنــی،  صنایع 
و  سازی  قالب  ماشین کاری، 
ریخته گری( و بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی رنــگ، رزین، پوشــش های 
آبکاری  وصنعت  کامپوزیت  مواد  صنعتی، 
روز چهارشنبه ۹  آذرماه ۱40۱ با حضور 
660 شــرکت داخلی و خارجــی، در 75 
هزار متر مربــع فضای نمایشــگاهی،  با 
کمیســیون  توانگرعضو  مجتبــی  حضور 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی، سید 
محمد موسوی معاون صنایع ماشین آالت 
و تجهیزات وزارت صمــت، هومن رازدار 
مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللــی ایــران، جمعــی از مدیران، 
متخصصــان و فعاالن بخــش خصوصی، 
اتحادیه ها و تشکل های خصوصی وسایر 
فعــاالن این صنایــع در نمایشــگاه های 

دائمی بین المللی تهران گشایش یافت.
به گــزارش اخبــار نمایشــگاه ها، در 
نمایشگاه ایران متافو 377 شرکت داخلی 

و 34 شــرکت خارجی از کشورهای ژاپن، 
فرانسه،  آلمان،  انگلســتان،  ایتالیا،  چین، 
امارات، هند، روسیه، رومانی،  چک،  سوئد، 
ســوییس،  تایوان و پاکســتان در فضایی 
به وســعت 40 هزار متر مربــع، آخرین 
محصوالت و دســتاوردهای خــود را در 
زمینه متالــوژی، فوالد، صنایــع معدنی، 
فلزات غیر آهنــی، ریخته گری، کوره های 
صنعتی، عملیات حرارتی و صنایع وابسته 

در معرض دید عموم قرار دادند.
از سوی دیگر در نمایشگاه رنگ، رزین و 
پوشش های صنعتی، ۲۱4 شرکت داخلی 
و 35 شرکت خارجی از کشورهای چین، 
ترکیه، هند، امارات، ایتالیا، آلمان، فرانسه، 
اســپانیا، ســوئیس، کره جنوبی، روسیه، 

ژاپن و تایوان حضور دارند.
فعال در صنایع شیمیایی،  شــرکتهای 
رنگ ســازی، تولیدکنندگان انواع چسب، 
تولیدکنندگان رزین های رنگ و پوشش 
و صنعت آبــکاری در فضایی به وســعت 
35 هزار متر مربــع از آخرین محصوالت و 

دستاوردهای خود رونمایی می کنند.

نمایشــگاه ایران متافو در ســالن های 
 – 40A– 4۱ – B4۱– خلیــج فــارس
 –  3۱B  –  35 –  3۸ –  3۸A  –3۸B
3۱A و فضای باز و نمایشگاه رنگ و رزین 
در ســالن های 5- 6- 7 – ۸ و۹ – ۱0 و 

۱۱ – ۲7 برپا شده است.
پاویون شــرکت های  برپایــی   
متافو  ایران  نمایشگاه  در  دانش بنیان 

2022
شــرکت های  اختصاصــی  پاویــون   
دانش بنیــان در نوزدهمیــن نمایشــگاه 
متافو  )ایــران  »متالــورژی  بین المللــی 
۲0۲۲(« در محل دائمی نمایشــگاه های 

بین المللی تهران برپا می شود.
در این نمایشــگاه که طی روزهای ۹ تا 
۱۲ آذر ماه ســال جاری برگزار می شود، 
پاویون اختصاصی شرکت های دانش بنیان 
فعال در ایــن حوزه با حمایــت صندوق 

نوآوری و شکوفایی برپا خواهد شد.
در این نمایشگاه ۲۱ شرکت های دانش 
بنیان فعــال در حوزه های آهــن و فوالد، 
ریخته گــری، قالب ســازی و آهنگــری و 

فلزات غیرآهنی، معدن و  ماشــین کاری، 
صنایع معدنی، نســوزها و ســرامیک های 
صنعتی، کوره هــای صنعتــی و عملیات 
حرارتــی به نمایــش دســتاوردها و ارائه 
توانمندی هــا و محصوالت خــود در این 

نمایشگاه می پردازند.
شــرکت های  پاویون هــای  برپایــی 
دانش بنیان در نمایشگاه های داخلی یکی 
از خدمــات صندوق نوآوری و شــکوفایی 
در راســتای توســعه بازار شــرکت های 
دانش بنیان اســت که طی آن شرکت های 
منتخب می توانند از تخفیف ۹0 درصدی 
در تامین هزینه های مربوط به شرکت در 
نمایشگاه ها برخوردار شــوند و به معرفی 

محصوالت و دستاوردهایشان بپردازند.
هماهنگــی بــرای حضــور و بازدیــد 
مســئوالن کشــور و هیئت هــای تجاری 
داخلــی و خارجی و همچنیــن برگزاری 
جلســات مذاکــرت تجاری با مشــتریان 
بزرگ، بخشی از خدماتی است که در این 
ارائه  دانش بنیان  به شرکت های  پاویون ها 

می شود.

ون
وی

پا

پیام

برپایی پاویون های 
شرکت های 

دانش بنیان در 
نمایشگاه های 
داخلی یکی از 

خدمات صندوق 
نوآوری و شکوفایی 
در راستای توسعه 

بازار شرکت های 
دانش بنیان 
است که طی 

آن شرکت های 
منتخب می توانند 

از تخفیف ۹۰ 
درصدی در 

تامین هزینه های 
مربوط به شرکت 

در نمایشگاه ها 
برخوردار شوند 

و به معرفی 
محصوالت و 

دستاوردهایشان 
بپردازند

مدیرعامل شرکت  سپاســدار  صالح 
بانیان امید  و برگزار کننده نمایشگاه 
بین المللی رنگ و پوشش های صنعتی 
بزرگتریــن نمایشــگاه رنگ و  گفت: 
پوشــش های صنعتــی خاورمیانــه با 
حضور 300 شــرکت داخلی وخارجی 
برگزار شــد. این رویــداد، بزرگترین 
در  پوشــش  زمینــه  در  نمایشــگاه 
بزرگتریــن  از  یکــی  و  خاورمیانــه 
نمایشــگاه ها در این زمینه در جهان 

است.
این نمایشگاه در فضای ناخالص نمایشگاهی به وسعت 35 هزار مترمربع برگزار می شود که 
در حدود هزار متــر از این فضا و غرفه های 5 تا ۱۱ به شــرکت هایی که خدمات و محصوالت 

خارجی ارائه می دهند، اختصاص یافته است.
بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشــش های صنعتی، مواد کامپوزیت و 
صنعت آبکاری  از ۹ تا ۱۲ آذرماه ۱40۱ در محل دائمی نمایشــگاه هــای بین المللی تهران 

برگزار می شود.
صالح سپاسدار برگزار کننده نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش های صنعتی در گفت و گو 
با اخبار نمایشــگاه ها گفت: این رویداد، بزرگترین نمایشگاه در زمینه پوشش در خاورمیانه و 

یکی از بزرگترین نمایشگاه ها در این زمینه در جهان است.
وی افزود: بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشــش های صنعتی، مواد 
کامپوزیت و صنعت آبکاری از ۹ تا ۱۲ آذرماه سال جاری، با مشارکت نزدیک به 300 شرکت 
در فضای ناخالص نمایشگاهی به وســعت ۲5 هزار مترمربع برگزار می شود که در حدود هزار 
متــر از این فضا و غرفه های 5 تا ۱۱ به شــرکت هایی که خدمات و محصــوالت خارجی ارائه 

می دهند، اختصاص یافته است.
سپاســدار با اشاره به رویکرد و هدف برگزاری بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی رنگ و 
پوشش های صنعتی، عنوان کرد: این نمایشگاه، در تالش اســت تا تمامی فعاالن این صنعت 
را گرد هم آورد تا ضمن مقایســه خدمات و محصوالت خود با یکدیگر، به رقابت نیز بپردازند 
و نســبت به ارتقاء کیفیت کاال و خدمات خود اقدام نموده و ســهم بیشتری از بازار را به خود 

اختصاص دهند. و در مسیرافزایش تولیدوصادرات حرکت کنند. 
وی ضمن با اشــاره به برنامه های جانبی این نمایشــگاه، گفت: تعدادی ورکشاپ در زمینه 

فناوری و نوآوری در صنایع مرتبط با رنگ، در حاشیه نمایشگاه، برگزار خواهند شد.
برگزارکننده بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی رنگ، در پایان اضافه کرد: نزدیک به ۸0 
درصد از محصوالت صنایع مرتبط با صنعت رنگ، در داخل کشور تولید می شوند و در صورت 
افزایش حمایت، این صنعت از پتانسیل باالیی برای صادرات برخوردار است. همچنین با توجه 
به زیرســاخت های موجود، می توان ۲0 درصد از محصوالتی که وارد می شوند را نیز در داخل 

تولید کرد و در بازار کشورهای همسایه و اروپایی، عرضه نمود.

صالح سپاسدار مدیرعامل شرکت بانیان امید  و برگزار کننده 
نمایشگاه بین المللی رنگ و پوشش های صنعتی

بزرگترین نمایشگاه 
رنگ و پوشش های صنعتی خاورمیانه 
با حضور 300 شرکت برگزار می شود

عبدالکریم جاللی رئیس ستاد برگزاری 
نمایشگاه بین المللی متالوژی ایران گفت: 
نمایشــگاه متالورژی از دیربــاز به عنوان 
یک صنعت مادر شــناخته شده و همگام 
بــا پیشــرفتهای روز افــزون تکنولوژی ، 
نقش آن هر روز آشــکارتر شــده اســت. 
تحقیقات باستان شناسی گویای آن است 
که ساکنان فالت ایران از جمله نخستین 
کســانی بودند که موفق به کشــف شکل 

دهی و استفاده از فلزات شدند.
 وی افزود: گستردگی منابع طبیعی از یکسو و وجود ذخائر عظیم انرژی در دسترس و ارزان و نیروی 
انسانی متخصص موجب شــده این صنایع به عنوان یکی از مزیتهای اقتصادی کشور و از جمله شاخه 
های استراتژیک توســعه صنعتی محسوب شد.  حضور زنجیره کامل فلزات از معدن تا محصول نهایی و 

ریخته گری و قطعه سازی در نمایشگاه ایران متافو در کنار هم شاهد اهمیت جایگاه نمایشگاه است.
وی ادامه داد: در شرایط خاص اقتصادی امروز کشــور اهمیت صنایع باالدستی و حتی پایین دستی 
فلزات مختلف از جمله آهن، مس، ســرب و روی و ... در تأمین منابع ارزی قابل توجه بوده و از ســوی 
دیگر بطور مثال حوزه ریخته گری به عنوان قدیمی ترین و اقتصادی ترین فرآیند تولید قطعات فلزی، 
خود موجب توسعه صنایع خودروسازی - فوالد - معدن - سیمان - نفت و گاز - پتروشیمی و .... شده 

است و قاعدتاً توسعه بدون ریخته گری با ثبات نخواهد بود.
وی اظهار داشت: طی ۲5 سال ســابقه در ۱۹ دوره برگزاری نمایشگاه متافو خوشبختانه شاهد رشد 
دایمی و اقبــال فعالین و تولید کنندگان محتــرم این صنعت بوده ایم. با افتخار امروز برند نمایشــگاه 
متافو یک برند جهانی اســت، و این توفیق جهانی موجب ثبت نام غافلگیر کننده حدود 700 شرکت و 
تولید کننده ایرانی جهت حضور در نمایشگاه شــد. ضمن آنکه با پیش بینی قبلی 3 سالن به سالنهای 
تحت پوشــش اضافه شــده بود، در نهایت علیرغم همکاری همه مشــارکت کنندگان در کاهش متراژ 
درخواســتی، متأســفانه با عدم امکان جانمایی بالغ بر ۲00 شــرکت رو به رو شــدیم.  حضور حدود 
500 شــرکت داخلی و خارجی از ۱5 کشــور یقیناً جایگاه بزرگترین نمایشــگاه و رویداد حوزه فلزات 
در خاورمیانه را مســتحکم تر می کند وی گفت: ما در شــرکت نمانگر از مدیران عالی و کارشناســان 
محترم ســازمان توسعه تجارت شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایمیدرو و تشکلهای صنفی 
و صنعتی و علمی که هــر یک با حمایتهای بی وقفه و ســتودنی خویش انرژی بیشــتری به ما دادند 
تا از عهــده این امر مهم برآییم، قدردان و سپاســگزاریم و جــا دارد از همکاران عزیــز و صدیق برای 
تالش وافر در برگزاری شایســته نمایشــگاه قدردانی نمایــم. امیدواریم حضور در نمایشــگاه موجب 
 بهبود حوزه فعالیت شــرکتها و توسعه بازار آنها شــود. برای همه مشــارکت کنندگان محترم آرزوی

 موفقیت دارم.
حضور حدود 500 شرکت داخلی و خارجی از ۱5 کشــور یقیناً جایگاه بزرگترین نمایشگاه و رویداد 
حوزه فلزات در خاورمیانه را مســتحکم تر می کند. با افتخار امروز برند نمایشگاه متافو یک برند جهانی 
اســت، و این توفیق جهانی موجب ثبت نام غافلگیر کننده حدود 700 شــرکت و تولید کننده ایرانی 

جهت حضور در نمایشگاه شد.

عبدالکریم جاللی رئیس ستاد برگزاری
 نمایشگاه بین المللی متالوژی ایران: 

رشد چشمگیر ثبت نام شرکت ها 
در ایران متافو نوزدهم 

دفتر نشریه: اشرفی اصفهانی، بعد از نیایش،  ابتدای خیابان طالقانی، 
 خیابان شهید سوری، پالک ۲۹، طبقه اول،  تلفن: 44۸0۲04۱   

www.namayeshgahha.ir  - چاپ: هنر سرزمین سبز

با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور
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مهیار رشیدی، قائم مقام شرکت زارع تجارت کیان اعالم کرد:

رشــیدی،  مهیــار 
قائم مقام شــرکت زارع 
در  کیــان،  تجــارت 
اقتصاد  نشریه  با  گفت وگو 
و نمایشــگاه، در حاشــیه نمایشگاه 
تجارت  زارع  شــرکت  گفت:  متافو، 
کیان، یک شرکت بازرگانی در حوزه 
فوالد و فلزات است و بالغ بر بیست 
سال است که در این حوزه، مشغول 

به فعالیت است.
وی افــزود: در تمامی بخش های 
صنعــت فــوالد، از ســنگ آهن تا 
به تجارت هستیم.  میلگرد، مشغول 
کیــان، یک  تجارت  زارع  شــرکت 
شــرکت بازرگانی در حوزه فوالد و 
فلزات اســت که بالغ بر بیست سال 
و در تمامی بخش های صنعت فوالد، 
از سنگ آهن تا میلگرد، مشغول به 
تجارت است. فرآیند فروش شرکت 
زارع تجارت کیان، فروش تخصصی 
بــا رویکرد تحلیــل بــازار و قیمت 
مناســب و تعهد در بارگیری است.
این شــرکت تامین کننــده بخش 
فــوالدی پــروژه های بــزرگ راه و 
ساختمان کشــور است و بسیاری از 
شرکت های بزرگ پیمانکاری فعال 
در این حوزه، مواد فوالدی خود را از 
شرکت زارع تجارت کیان تامین می 
نمایند. همجنین ، فــروش از درب 
کارخانه اســت و به صــورت روزانه، 
محصوالت  می توانند  ما  مشــتریان 
مورد نیاز خــود را از درب کارخانه 

تهیه نمایند.
بــه  اشــاره  ضمــن  رشــیدی 
دستاوردهای شــرکت زارع تجارت 
کیان، عنوان کرد: بــا اینکه ما یک 
شــرکت بازرگانی هســتیم، اما در 
بخش تولید نیز مشــغول به تأمین 
مواد اولیه کارخانجات فوالد هستیم 
و کارخانه هــا نیز کاالهایــی مانند 
میلگرد و شــمش تولیــدی خود را 
به ما عرضه مــی کنند. در واقع  این 
موضوع یک فراینــد تهاتر بین ما و 

تولیدکنندگان حوزه فوالد است. 
وی اضافه کــرد: یکی از مهم ترین 
دالیل حضور ما در نمایشگاه متافو، 
این اســت که شــرکت نگین فوالد 
اردکان کــه ما نیز شــریک تجاری 
و نماینــده انحصاری آنها هســتیم، 
اخیراً خط تولید خــود را در حوزه 
تولید میلگــرد راه اندازی کرده و ما 
در تالش هســتیم ایــن محصول را 

با استفاده از شــبکه فروش مجرب 
مجموعه، به همکاران و بازار معرفی 
کنیم. قائم مقام شرکت زارع تجارت 
کیان، اظهار کــرد: در حال حاضر و 
با توجه به شرایط کشور، بسیاری از 
کاالها، امکان صادرات ندارند؛ اما در 
بخش مواد اولیه، از ابتدای ســال تا 
االن، توانسته ایم چند پارت صادرات 
شامل آهن اســفنجی، گندله و... به 
مقصد کشــورهای روســیه، چین و 

عراق داشته باشیم.
وی گفت: اولین هدف ما از حضور 
توانمندی  معرفــی  نمایشــگاه،  در 
شــرکت زارع تجارت کیان اســت. 
البته مجموعه مــا، در میان فعاالن 
صنعت فــوالد، شــناخته شــده و 
معروف است. دیگر هدف ما، تعامل 
با ســایر همکاران و معرفی محصول 
شــرکت نگین فوالد اردکان به بازار 

است. 

شرکت زارع تجارت کیان، یک شرکت بازرگانی در حوزه فوالد و فلزات است که بالغ بر بیست سال و در تمامی بخش های صنعت فوالد، از سنگ آهن تا میلگرد، مشغول 
به تجارت است. وجه تمایز کار ما، فروش تخصصی با رویکرد تحلیل بازار و قیمت مناســب و تعهد در بارگیری است.این شرکت تامین کننده بخش فوالدی پروژه 

های بزرگ راه و ساختمان کشور است و بسیاری از شرکت های بزرگ پیمانکاری فعال در این حوزه، مواد فوالدی خود را از شرکت زارع تجارت کیان تامین می نمایند.

شــرکت گروه فوالد پردیس فعالیت خود را از سال ۱۳9۴ با 
تعداد پرسنل ۷۰ نفر نیروی هندی و ظرفیت تولید ۸۰ هزار تن 
شمش فوالدی در سال شروع نمود. در حال حاضر این شرکت 
با تعداد نیروی انسانی بالغ بر ۶۰۰ نفر و با ظرفیت تولید یک 
میلیون تن شمش فوالدی و میلگرد در انواع سایزها در سال و 
با هدف کمک به تولید داخلی، مطابق با استانداردهای جهانی 
و اســتاندارد ملی ایران در حال فعالیت است . این شرکت با 
اجرای طرح های توسعه و با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا 
و با استفاده از تجارب متخصصین داخلی و خارجی و همچنین 

بومی سازی تجهیزات وارداتی با همت مهندسین شرکت در 
حال تولید شــمش های فوالدی در مقاطع مختلف و همچنین 
انواع میلگرد ) ســاده و آجدار( به صورت شاخه ای و کالف می 
باشد. گروه فوالد پردیس با ســرلوحه قرار دادن تفکر تولید 
ناب ســعی دارد تا بتواند محصولی رضایت بخش با مقاومت 
باال جهت افزایش رضایت مشــتریان تولید کند . این شرکت 
با توجه به کیفیت باالی محصوالت تولیدی در امر صادرات نیز 
نقش فعالی داشــته ، ولیکن همواره به تامین نیاز بازار داخلی 

نگاه ویژه ای دارد.

مهیار رشیدی:
یکی از مهم ترین 

دالیل حضور ما در 
نمایشگاه متافو، این 

است که شرکت نگین 
فوالد اردکان که ما 
نیز شریک تجاری و 
نماینده انحصاری 
آنها هستیم، اخیراً 
خط تولید خود را در 
حوزه تولید میلگرد 

راه اندازی کرده و ما 
در تالش هستیم این 
محصول را با استفاده 

از شبکه فروش مجرب 
مجموعه، به همکاران 

و بازار معرفی کنیم.

حضور فعال شرکت گروه فوالد پردیس
 در عرصه صادرات

معرفی توانمندی های شرکت زارع تجارت کیان و میلگرد نگین فوالد  اردکان در نمایشگاه

در تمامی بخش های صنعت فوالد، از سنگ آهن تا میلگرد، مشغول به تجارت هستیم. شرکت زارع تجارت 
کیان، یک شرکت بازرگانی در حوزه فوالد و فلزات است که بالغ بر بیست سال و در تمامی بخش های صنعت 

فوالد، از سنگ آهن تا میلگرد، مشغول به تجارت است. یار
مه

دی
شی

 ر
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یــک فعال حــوزه رنگ بــا بیان 
اینکــه 50 درصد مصــرف رنگ در 
ساختمان اســت، گفت که در طول 
عمر ۸0 ســاله رنگ و پوشــش ها در 
ایران، همواره تامین ماده اولیه بخاطر نوسان نرخ 
ارز و مســائل مربوط به تحریم یکی از اصلی ترین 

چالش های این صنعت بوده است.
حســام نیک فزان، درباره کاربرد رنگ، رزین و 
پوشــش های صنعتی و و ســهم آن ها در اقتصاد 
ملی، گفت: رزیــن در صنایع مختلفــی از قبیل 
رنــگ، پوشــش، کامپوزیت، کفپوش و چســب 
کاربرد دارد. از انواع رنگ هــای تولیدی می توان 
در صنعت ســاختمان، هنر، ترافیــک، خودرو و 
تولیدات صنعتی اســتفاده کرد که در این میان 
صنعــت ســاختمان مصرف بیــش از 50 درصد 
رنگ تولیدی در جهان را به خود اختصاص داده 
است. رنگ در صنایع دیگری  مانند کشتی سازی، 
ســازه های دریایی، راه  ســازی، قطعه ســازی و 

صنایع چوبی کاربرد دارد.
او با اشــاره بــه اینکــه صنعت رنــگ، رزین، 
کامپوزیت، پوشــش های صنعتــی و آبکاری در 
صنایع مختلفی همچون بدنــه هواپیما و قایق و 

تقویت و ترمیم ســنگ های ســاختمانی کاربرد 
دارد، اظهار کرد: با اســتفاده از صنایع کامپوزیت 
با رزین هایی از قبیل پلی استر و اپوکسی قطعات 
مختلفــی همچون بدنــه هواپیمــا و قایق تولید 
می شــود. همچنین رزین اپوکســی در تقویت و 
ترمیم سنگ های ساختمانی بسیار کاربرد دارد. از 
طرفی رزین پلی یورتان و رزین اپوکسی در تولید 
انواع کفپوش برای بیمارستان، سالن های ورزشی 

و پارکینگ استفاده می شود.
نیک فزان با بیــان اینکه از دیگــر کاربردهای 
رزین های اپوکســی و اکریالت می توان به تولید 
انواع چسب های دو جزئی و تک جزئی اشاره کرد، 
گفت: در حال حاضر بیش از ۱000 واحد تولیدی 
با ظرفیــت کل بالغ بر یک میلیون تن در ســال 
از این مواد در ســاخت محصوالت خود استفاده 

می کنند.
او درباره  چالش های این صنعــت نیز تصریح 
کرد: در طول عمر ۸0 ســاله رنگ و پوشــش ها 
در ایــران، همــواره تامین مــاده اولیــه یکی از 
اصلی ترین چالش های این صنعت بوده اســت. از 
پارامترهای مهم در این زمینه می توان به قیمت، 
کیفیت و میزان موجودی مواد اشــاره کرد و این 

مــوارد تاثیر زیــادی در برنامه ریــزی واحدهای 
تولیــدی دارد. صرف نظــر از اینکه مــاده اولیه 
تولید داخل باشــد یا وارداتی، نوسانات قیمت ارز 
تاثیــر قابل توجهی بر قیمت آن خواهد داشــت؛ 
به گونه ای که در شــرایط کرونا نوسانات قیمت 
ارز در کنــار افزایــش قیمت جهانــی، در برخی 
 مــواد باعث جهــش ۲00 درصدی قیمت شــد.

وی افزود: از طرف دیگر، شــرایط تحریم ســبب 
شــده که تامین مواد اولیه به صورت مستقیم از 
برندهای معتبر جهانی بســیار دشــوار شود. این 
موضوع باعث افزایش مواد اولیه غیر اصل و بدون 
اصالت شده است. در چنین شرایطی منبع تامین 
مواد جهــت اطمینان از اصالت مــاده اولیه، مهم 
است. همچنین تامین کنندگان باید قدرت تامین 
موجودی مواد اولیه را در شــرایط بحرانی داشته 
باشــند. تعمیرات دوره ای کارخانه هــا یا اپیدمی 
کرونــا که طی آن حمــل و نقل بیــن المللی به 
شدت تحت تاثیر قرار گرفت شرایط سختی ایجاد 
 کرد. فرصت های صادراتی در حوزه رنگ و رزین

نیک فــزان دربــاره مزیت های ایــران در حوزه 
رنــگ، رزیــن و پوشــش های صنعتــی، گفت: 
طی ســال های اخیر، ظهور شــرکت های دانش 

بنیان، وجود شــرایط تحریم و همچنین افزایش 
قیمت ارز ســبب شــد که بخشــی از مواد اولیه 
در داخل کشــور تولید شــود. از طــرف دیگر، 
کشــورهای منطقــه ماننــد افغانســتان، عراق، 
ترکیه،  قزاقســتان،  ترکمنســتان،  تاجیکستان، 
آذربایجان و حتی روســیه فرصت های مناســبی 
 برای صــادرات محصوالت این صنعت هســتند.

 وی با بیان اینکه حضور در نمایشــگاه های بین 

المللی منطقه، نقــش مهمــی در بازاریابی بین 
المللی دارد، اظهــار کرد: ارزش صــادرات رنگ 
ایــران درســال ۱3۹6 حــدود ۸۲ میلیون دالر 
بوده که در ســال۱3۹7 با ۱5 درصد افزایش به 
بیش از ۹3 میلیون دالر رسیده است. با توجه به 
حجم باالی واردات رنگ کشورهای منطقه، سهم 
صادرات ایران به این کشــورها می تواند افزایش 

قابل توجهی داشته باشد.

در حال حاضر 
بیش از ۱۰۰۰ 

واحد تولیدی 
با ظرفیت کل 

بالغ بر یک 
میلیون تن در 

سال از این 
مواد در ساخت 
محصوالت خود 

استفاده می کنند

تامین مواد اولیه؛ چالش اصلی صنعت رنگ

 محسن شمشیری 
کارآفرینان بخش خصوصی و فعاالن بخش معدن، صنایع متالوژی، فوالد، ریخته گری و صنایع 
معدنی، و زیرمجموعه های آنها، با چالش ها ودغدغه های مختلفی از تورم و سطح عمومی قیمت 
ها، تامین مواد اولیه، مشکالت پهنه های متالوژی، فوالد، ریخته گری و صنایع معدنی، تا فناوری 
و انتقال دانش فنی، چالش های معادن سنگ، مشکالت صادراتی و گمرکی، ناوگان حمل و نقل 

و ترانزیت مواجه هستند. 
براین اساس ضروری است که شاخص های کالن اقتصاد و محیط کسب وکار برای این صنایع 
نسبت به گذشته بهبود یابد. شــاخص های کالن اقتصاد از نرخ ارز، تا تورم نشان می دهد که در 
چند دهه اخیر و به خصوص در ۱0 سال گذشــته، صنایع متالوژی، فوالد، ریخته گری و صنایع 
معدنی، با چند برابر شــدن نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها به عنوان مهمترین مشکل درتامین 

مواداولیه و تامین هزینه ها و رشد قیمت ها مواجه بوده اند. 
 افزایش هزینه های مالی 

در فاصله ســال ۱3۹0 تا ۱400 ســطح قیمت ها ۱0 برابر شده و شــاخص تورم یعنی خرید 
کاالها و هزینه های خدمات مشــخص مورد نظر ما از عدد 40 در ســال ۱3۹0 به عدد 400 در 
سال ۱400 رسیده است. یعنی اگر کل کاالها و خدمات مورد نظر ما در سال ۱3۹0 با ۱ میلیارد 
تومان امکان پذیر بوده حاال در ۱400 به ۱0 میلیارد تومان رســیده است و کارآفرینان در طول 
ده ســال ۱3۹0 تا ۱400 که قیمت ها ۱0 برابر شــده حداقل باید خود را برای ۱0 برابر شدن 
قیمت ها آماده کند. البته در این شاخص تورم بســیاری از یارانه ها و قیمت های پایین و مورد 
حمایت دولت وجود دارد مانند قیمت برق وســوخت و بنزین، مواد غذایــی و... که هزینه ها را 

بسیار کمتر نشان می دهد
 هزینه های مالی و سرمایه گذاری

هزینه تامین مالی از طریق مشــارکت ســهامداران و شــرکای اولیه، همچنین دریافت وام از 
بانکها، خود داستان و چالش بزرگی است و در شرایط تورمی اقتصاد ایران  که با بهره های بانکی 
باالی مواجه است هر نوع تامین مالی ســخت و زمان بر است. توجیه شرکا و بانک برای دریافت 
منابع مالی، طوالنی شدن دوره بهره برداری، نوســان قیمت ها، ومسائل دیگر عمال به نقاط غیر 

قابل تحملی می رسد و گاهی فشار اطرافیان و بانک، کارآفرینان را تا مرز سکته پیش می برد.
 یکی دیگر از مشــکالت اصلی کارآفرینان متالوژی، فوالد، ریخته گری و صنایع معدنی، عدم 
تشخیص هزینه های مبادله و فرصت اســت. زیرا برخی مسائل عمال قابل پیش بینی است و این 
مشــکالت نه تنها باعث طوالنی شــدن دوره بهره برداری و توقف کار می شود بلکه هزینه مالی 
زیادی به همراه دارد. در بخش معدن پیش بینی درست امکان پذیر نیست و باید با اراده و قدرت 

به پیش رفت.
 تخمین در مورد زمان بهره برداری و بازگشــت ســرمایه گذاری سخت است و کسب رضایت 

شرکا نیز کاری دشوار است وگاهی عمر انسان را نصف می کند تا به نتیجه برسد.
در نتیجه بسیار سخت می تواند بانک یا شــرکای خود را توجیه کند که سرمایه گذاری اولیه 

یا افزایش سرمایه گذاری قرار است چه زمانی جواب بدهد و بازگشت سرمایه کی خواهد بود؟
امکان تامین به موقع هزینه های مالی از جمله میزان بهره بانکی و ســود مورد انتظار حداقل 

متناسب با تورم بسیار سخت است
  30 برابر شدن قیمت دالر و 10 برابر شدن قیمت ها در ده سال

برخی کارشناســان می گویند در دهه ۱3۹0 نرخ تورم ساالنه بین ۱0تا  50 درصد بوده است 
اما اثر تجمعی آن برای یک طرح سرمایه گذاری 5 ساله یا ۱0 ساله، بسیار سنگین است. زیرا  در 

فاصله سال ۱3۹0 تا ۱400 ســطح قیمت ها ۱0 برابر شده و شاخص تورم  یعنی خرید کاالها و 
هزینه های خدمات مشخص مورد نظر ما از عدد 40 در سال ۱3۹0 به عدد 400 در سال ۱400 
رسیده  اســت. یعنی اگر کل کاالها و خدمات مورد نظر ما در ســال ۱3۹0 با ۱ میلیارد تومان 
امکان پذیر بوده حاال در ۱400 به ۱0  میلیارد تومان رســیده اســت و کارآفرینان در طول ده 
ســال ۱3۹0 تا ۱400 که قیمت ها ۱0 برابر شده حداقل باید خود را برای ۱0 برابر شدن قیمت 
ها آماده کند. البته در این شــاخص تورم بسیاری از یارانه ها و قیمت های پایین و مورد حمایت 
دولت وجود دارد مانند قیمت برق وسوخت و بنزین، مواد غذایی و... که هزینه ها را بسیار کمتر 

نشان می دهد.
در نتیجه هزینه هایی مانند خرید ماشــین آالت خارجی با وجود نوســان قیمت ارز و تحریم 
بسیار باالتر است و تا 30 برابر شاهد افزایش قیمت کاالهای خارجی بوده ایم چون قیمت دالر از 

۱000 به 30 هزار تومان در طی ۱0 سال دهه ۱3۹0 رسیده است.
 4 برابر شدن قیمت ها و 7 برابر شدن قیمت دالر در 5 سال

همچنین اگر یک طرح متالوژی، فوالد، ریخته گری و صنایع معدنی در یک دوره 5 ســاله به 
نتیجه برسد با توجه به شاخص تورم از عدد ۱00 در سال ۱3۹5 به عدد 400 در سال ۱400 به 
معنی 4 برابر شدن قیمتها در این 5 سال است. قیمت دالر نیز در این 5 سال 7 برابر شده است.

برای بهره بــرداری از یک طرح متالوژی، فوالد، ریخته گری و صنایع معدنی که به ۱0 ســال 
ســرمایه گذاری و فعالیت جهت بازگشت ســرمایه نیاز دارد باید پیش بینی افزایش هزینه ها و 
تامین هزینه مالی بانکی به گونه ای باشــد که حداقل پوشش دهنده نرخ تورم، نرخ ارز و افزایش 
قیمت ها، افزایش دستمزد و ســایر هزینه های مالی و اداری و اقتصادی باشد و این خود مشکل 
بزرگی است زیرا بانک به بازگشت پول خود و سود قرارداد فکر می کند و سرمایه گذار انتظار دارد 
که سود خوبی باالتر از نرخ تورم نصیب او شود اما نوسانات شدید قیمت ها، نرخ ارز و تورم باعث 
می شود که هر سال بر قیمت ماشین آالت، هزینه حمل و نقل و دستمزد و سایر هزینه ها اضافه 
شود و عماًل هزینه های اکتشاف و استخراج چند برابر میزانی است که در ابتدای مطالعات طرح 

ارزیابی شده است و همین موضوع سرمایه گذاری 5 تا ۱0 ساله را پیچیده تر می کند.
 لذا سرمایه گذار در این مدت ۱0 ســاله باید جهت تامین هزینه های مالی و اداری و تولیدی 
خود پیش بینی الزم را داشته باشــد و کمبود منابع خود را از طریق سرمایه اولیه، افزایش سهم 
شــرکا و یا وام بانکی تامین کند بر این اســاس حتی اگر بهره بانکی تنها ۱۸ درصد باشد برای 
تامین چنین سرمایه گذاری هر سال باید کســری منابع خود را به اضافه ۱۸ درصد بهره در نظر 
بگیرد و متناســب با وام بانکی باید بهره باالیی نیز پرداخت کند. نــرخ دالر نیز از هزار تومان به 
حدود ۲6 هزار تومان افزایش یافته اســت و لذا برای خرید ماشــین آالت و تامین سایر ماشین 
آالت در ســالهای بعد باید منابع ریالی کافــی جهت تحقق خرید ارز و اختصــاص آن به خرید 

ماشین آالت در نظر بگیرد.
 از ســوی دیگر جهت نقل و انتقاالت مالی خود گشایش اعتبار اســنادی، انتقال پول به بانک 
خارجی و جلب رضایت شریک خارجی و یا فروشنده ماشــین آالت خارجی باید هزینه هایی را 
در جهت انتقال پول، هزینه های گمرکی حمــل و نقل بار و انتقال به معدن و یا کارخانه در نظر 
داشته باشد همچنین در دوره سرمایه گذاری و بازگشــت سرمایه و تولید محصول و فروش آن، 
ســایر هزینه ها از جمله دســتمزد کارگران، هزینه های اداری و مالی، سوخت و انرژی، حمل و 
نقل بار افزایش می یابد اما در دوره بازگشــت سرمایه مشخص نیســت که قیمت مواد متالوژی، 
فوالد، ریخته گری و صنایع معدنی در جهان یا بازارهای داخلی به چه میزان افزایش یافته است؟

کارآفرینــان اقتصادی به طور طبیعی در نقــاط مختلف جهان و از جمله کشــور ما ایران، در 
جهت ایجاد فضای کســب و کار مناســب، ایجاد شــغل برای جوانان و افزایش درآمد برای نان 
آوران میلیون ها خانوار، با مشــکالت و چالش های بســیاری در فضای عمومــی اقتصاد، فضای 
کســب وکار و تولید، بازارها، وضعیت اقتصاد کالن ایران و موضوعات مرتبط با اقتصاد جهان و... 
مواجه هســتند. اما در بخش معدن و صنایع متالوژی، فوالد، ریخته گــری و صنایع معدنی، به 
دلیل ویژگی های مختلف آن از جمله سختی کار و فعالیت در تونل ها، زیرکوه، تپه ها، زمین های 
مجاور رودخانه ها و دریا، مناطق صعب العبور و دارای امکانات کمتر، مناطق کویری، معادن واقع 
شــده در کنار روستاها و شــهرها و آلودگی هوا و محیط مرتبط با مواد سمی، شیمیایی و فلزی، 
و... بیش از کارآفرینان دیگربخش های اقتصاد با مشــکالت مواجه هستند و لذا به میزان زحمت 
بیشتر خود، ســال ها کار و انتظار برای بازگشــت ســرمایه گذاری دارند. دغدغه آنها از امنیت 
کارگران و محیط معدن گرفته تا موضوع تامین اکسیژن برای کارکنان در دل معادن، انتقال مواد 
متالوژی، فوالد، ریخته گری و صنایع معدنی، حمل و نقل، و موضوعات مختلف را شامل می شود 
و ایجاد امنیت بــرای کارگران یکی از دغدغه های اصلی معــدن داران و رضایت مردم در اطراف 

معادن و کسب اجازه از وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها است.
از سوی دیگر اســتفاده از مواد منفجره، وســایل و ماشــین آالت بزرگ و ناهمواری زمین و 
مشــکالت موجود در معدن موجب می شــود که فعالیت کارآفرینان ســخت تر باشد. همچنین 
آلودگــی های حاصل از برخی مــواد متالوژی، فــوالد، ریخته گری و صنایــع معدنی، گاز های 
خروجی موقع استخراج و تولید کنسانتره و آلودگی در محیط زیست و کنترل آنها کار را سخت 

تر می کند.
 این موضوعات البته زمانی مطرح اســت که کارآفرینان و ســرمایه گــذاران متالوژی، فوالد، 
ریخته گری و صنایع معدنی، فرآیند پیچیده اداری و بروکراســی موجود در کشــور در سازمان 
های مختلف را طی کرده باشند و مجوز استخراج و اکتشــاف را از چند وزارتخانه، سازمان، نهاد 

و... کسب کرده باشند.
 معموالً در مســیر دریافت مجوز ها، تالش ها و مذاکرات، رفت و آمد های بسیاری برای نشان 
دادن توجیه اقتصادی طرح ها، ثابت کردن ذخایر کافی در معدن، کســب رضایت ســهامداران 
اصلی و حل مشــکالت حاصل از عوارض و اختالفات حقوقی و مالکیت زمیــن متالوژی، فوالد، 
ریخته گری و صنایع معدنی، بر پیچیدگی مشــکالت می افزاید. از آنجا که پهنه های متالوژی، 
فوالد، ریخته گری و صنایع معدنی در ایران عمدتاً در اختیار ســازمانها، وزارتخانه ها، بنیاد ها و 
نهادهای مختلف دولتی و حکومتی و نظامی و یا شبه دولتی و عمومی است، در نتیجه آزاد کردن 
پهنه های متالوژی، فوالد، ریخته گری و صنایع معدنی یا کســب مجوز برای یک معدن،  هفت 
خان رستم است و باید با ســعه صدر و حوصله بســیار و مذاکره و گفتگو و رفت وآمد حل شود. 
تا مالکان قبلی یا کســانی که به نوعی زمین معدن را در اختیار دارنــد آن را آزاد کنند و اجازه 

استخراج و اکتشاف را بدهند.
 طبق نظر کارشناســان حقوقی، در اقتصاد ایران بیش از ۱۸ نهاد، وزارت خانه، سازمان و بنیاد 
بر روی زمین ها و اراضی مختلف حاکم هســتند و می توانند به نوعی زمین و اراضی و امالک را 
مصادره کنند یا توقیف نمایند و اجازه کار و فعالیت را ندهند. از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی 
گرفته تا نهادهای نظامی، ســازمان محیط زیســت، وزارت صمت، ایمیدرو، سازمان اوقاف و زیر 
مجموعه های آن مانند آســتان های مبارکه، اراضی بزرگ و زمین هایــی را در اختیار دارند که 
بخشــی از معادن کشــور در دل این اراضی بزرگ قرار دارد و در نتیجه کارآفرین و معدن کار و 
ســرمایه گذار بخش معدن باید خود را برای مواجهه با چنین عوارضی آماده کند. پس از کسب 
مجوز و آزاد سازی پهنه های متالوژی، فوالد، ریخته گری و صنایع معدنی نیز برخی از مشکالت 
حاشیه معدن از جمله مناطق روســتایی و شهری، سازمان محیط زیست و برخی از سازمان های 
دیگر مانند شهرداری ها و برخی نهادهای نظارتی نیز در ارتباط با فعالیت متالوژی، فوالد، ریخته 
گری و صنایع معدنی، مخالفت ها و یا مالحظاتی دارند که باید در نظر گرفته شود در نتیجه کار 
کســب مجوز در بخش معدن و صنایع متالوژی، فوالد، ریخته گری و صنایع معدنی با پیچیدگی 
ها و مشکالت بسیاری مواجه است. شاید در یک کارخانه تولید قطعات کارافرینان به ایجاد سوله 
و خط تولید و خرید مواد اولیه، اســتخدام نیروی انســانی و متخصصان مرتبط می اندیشند. اما 
کارآفرین متالوژی، فوالد، ریخته گری و صنایع معدنی نه تنها باید به مشــکالت استخراج، مواد 
اولیه و کلوخه ها از دل ســنگ و خاک و گاهی آب و محیط های شیمیایی توجه کند بلکه قبل 
از آن باید کفش آهنی بپوشــند و  خود را برای دریافت مجوز و آزاد سازی پهنه متالوژی، فوالد، 
ریخته گری و صنایع معدنی و کســب رضایت ســازمان های مختلف آماده کننــد ونه تنها باید 
مجوز دریافت کنند بلکه باید ســرمایه بزرگ و هزینه های غیر قابل پیش بینی جهت استخراج 
و اکتشاف و مشکالت حاشــیه ای و مدیریتی و ارتباط با بروکراســی بزرگ کشور داشته باشند. 
باید خود را برای نتایج حاصل از مطالعات اکتشــاف و اســتخراج آماده کند زیرا ممکن است که 
حجم ذخایر و هزینه تولید ماده متالوژی، فوالد، ریخته گری و صنایع معدنی بیش از آن باشــد 
که پیش بینی شــده بود و از این به بعد نیز مشکالت اســتخراج، امنیت کارگران، ایجاد فضای 
مناسب کار، تهیه ماشین آالت و وســایل و لباس و کفش مناسب کار و استفاده از ماشین آالت 
بزرگ و کامیــون ها برای حمل و نقل کار پیچیده بعدی اســت که هزینه اســتخراج را افزایش 

میدهد. 

از تامین مواد اولیه تا  افزایش هزینه های مالی، قیمت دالر و تورم در ده سال اخیر

نمایشگاه ایران متافو؛ فرصتی برای بررسی چالش های صنایع متالوژی، فوالد و ریخته گری 

هزینه تامین مالی از طریق مشارکت سهامداران و شرکای اولیه، همچنین دریافت وام از بانکها، خود داستان و چالش بزرگی 
است و در شرایط تورمی اقتصاد ایران  که با بهره های بانکی باالی مواجه است هر نوع تامین مالی سخت و زمان بر است. توجیه 

شرکا و بانک برای دریافت منابع مالی، طوالنی شدن دوره بهره برداری، نوسان قیمت ها، ومسائل دیگر عمال به نقاط غیر قابل 
تحملی می رسد و گاهی فشار اطرافیان و بانک، کارآفرینان را تا مرز سکته پیش می برد.
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بهنام ایمانی مدیرعامل شرکت آراز کیمیا غرب: 

شرکت آراز کیمیا غرب یکی از بزرگترین 
وارد کنندگان و  تامین کنندگان چسب های تخصصی ایران است

حسین اکبری مدیر فروش صنایع شیمیایی مونوکم:

محصوالت صنایع شیمیایی مونوکم به 21 کشور صادر می شود

شــرکت  مدیرعامل 
آراز کیمیا غرب اظهار 
داشــت: شــرکت آراز 
کیمیا غرب به عنوان یک شــرکت 
خصوصی، در ســال ۱3۹0 فعالیت 
خود را آغاز نموده است. این شرکت 
در زمینــه تولید انواع چســب های 
روان  انــواع  و  ســیلیکون   ،  ۱۲3
کننده ها  فعالیــت دارد و همچنین 
یکــی از بزرگتریــن واردکنندگان 
و  تامیــن کننــدگان چســب های 

تخصصی است .
ایــن شــرکت بــا  افــزود:  وی 
بهره گیــری از آزمایشــگاه هــای 
دانــش  از  اســتفاده  و  پیشــرفته 
روز دنیــا همواره در تــالش برای 
بومی ســازی فنــاوری هــای روز 
ارتقا ســطح کیفــی محصوالت   و 
بوده است .                                                   

بهنام ایمانــی تاکید کــرد: این 
شــرکت با نگاه به آینــده قدم در 
راه پیشــرفت برداشــته و با تمرکز 
به نیروی جــوان و متخصص و به 
پشتوانه مدیران زبده به دنبال تنوع 
محصوالت خود اســت. این شرکت 
در تالش اســت همواره با تغییرات 
و بهینه ســازی فرمول های مواد ، 
محصوالتی بــا کیفیت باالتر از قبل 
در ایران و منطقه ارائــه دهد و در 
راستای تنوع بیشتر محصوالت گام 

بردارد .
وی با بیان اینکــه بیش از%40 
تولید، کلیه برندهای موجود در بازار 
توسط این شــرکت انجام می شود؛ 
اظهار داشت: این شــرکت با بهینه 
ســازی خطوط تولیــد و همچنین 
مدیریتی  استانداردهای  از  استفاده 
در سازمان موفق به دریافت گواهی 

 ISO 9001 ، ISO 14001 های
Inter� و    ، OHSAS 18001

 national Golden Star for
Quality شده است .

وی در ادامــه گفت: بــا توجه به 
وارداتی بودن مواد اولیه این شرکت 
یکی از بزرگتریــن چالش های این 
شرکت نوسانات قیمت ارز در ایران 
و همچنین مشکالت ترخیص مواد 
اولیه از گمرک اســت که از چالش 
های بــزرگ ما نیز محســوب می 

شود .
مدیرعامــل شــرکت آراز کیمیا 
غرب در پایان با اشــاره بــه برنامه 
های این شــرکت در نمایشگاه بین 
المللــی رنگ و رزین گفــت: ما در 
این نمایشــگاه از انواع چسب های 
سیلیکون  و خمیر ماستیک و قطره 

3 گرمی  رونمایی می کنیم.

شرکت آراز کیمیا غرب به عنوان یک شرکت خصوصی فعالیت خود را از سال ۱۳9۰ آغاز کرد و در زمینه تولید انواع چسب های ۱2۳ ، سیلیکون و انواع روان کننده ها  
فعالیت دارد. بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی، کامپوزیت و آبکاری  از 9 تا ۱2 آذرماه با حضور برترین شرکت ها و نام های 
تجاری صنعت رنگ ور رزین در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است و شرکت آراز کیمیا غرب یکی از حامیان این رویداد مهم صنعتی است. 
به همین مناسبت نشریه اقتصاد و نمایشگاه بهنام ایمانی مدیرعامل شرکت آراز کیمیا غرب درباره فعالیت ها و دستاوردهای این شرکت گفت و گویی انجام داده است:

صنایع شیمیایی مونوکم با هدف تامین و تولید حالل های شیمیایی باکیفیت و درجه یک در استان البرز شروع به فعالیت نمود و در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
کشور در زمینه تولید انواع حالل شیمیایی است. عمده محصوالت مونوکم شامل انواع استرها، الکل ها، آروماتیک ها و اکتان افزاست. مونوکم موفق شده است با تکیه بر دانش 

فنی و بهره گیری از تیم مجرب تحقیق و توسعه در راستای توسعه صنعت و رفع نیازهای صنایع شیمیایی کشور و منطقه گام های بلندی بردارد.

بهنام ایمانی:
شرکت آراز کیمیا 

غرب در نمایشگاه 
بین المللی رنگ 

و رزین از انواع 
چسب های 

سیلیکون  و خمیر 
ماستیک و قطره 

3 گرمی  رونمایی 
می کند

حسین اکبری:
اخیرا محصول " 
بوتیل گالیکول 

استات" با همت 
تیم تحقیق و توسعه 

سازمان توانستیم 
با کیفیت و خلوص 
باال به مرحله تولید 

رسیده است

مدیر فروش صنایع شــیمیایی 
مونوکم با اشــاره به فعالیت های 
این شرکت اظهار داشت: صنایع 
شیمیایی مونوکم با هدف تامین 
تولیــد حالل های شــیمیایی  و 
باکیفیت در استان البرز شروع به 
فعالیت نمود و در تمام سال های 
فعالیت، ارزش پیشــنهادی خود 
را بر اصالــت و کیفیت محصول 
وارد  یعنــی  اســت،  نهــاده  بنا 
تولیــد محصولی نشــده ایم مگر 
مطمئن باشیم که آن محصول را 

می توانیم درجه یک تولید کنیم.
وی افــزود: همــواره بــر این 
بــاور بوده ایــم که رشــد فردی 
میسر  جمعی  رشــد  هم راستای 
می شــود و تــالش کرده ایم که 
ایــن نگرش و فرهنــگ را جهت 
گسترش  هم  صنعت  پیشــرفت 

دهیم.
عنوان  ادامه  در  اکبری  حسین 
داشــت: جملــه ای را در جایی 

بســیار  نظرم  بــه  خوانــدم که 
صحیح است؛ »شرکت ها محکوم 
یعنی  پیشــرفت هســتند،  بــه 
شــرکتی نمی تواند ثابت بماند یا 
باید پیشــرفت کند یا روبه عقب 

برمی گردد«.
هــای  برنامــه  ســازمان،  در 
و  داریم  را  مداومــی  توســعه ی 
این تبدیل به نگــرش تمام افراد 
سازمان شده است یعنی همواره 
فرایندهــا را بــرای بهتر شــدن 
اصالح می کنیــم و برای کیفیت 
بهتر محصــوالت را بــه صورت 
مداوم تست می کنیم و در نهایت 
برنامه ی جامع ما، پیشرفت مداوم 
ســازمان  فرآیندهای  تمــام  در 
خط  توســعه ی  اســت.برنامه ی 
تولید نیز داریم که تا پایان سال 

به بهره برداری خواهد رسید.
حســین اکبــری با اشــاره به 

شیمیایی  صنایع  دســتاوردهای 
و  تولیــد  عرصــه  در  مونوکــم 
ســاخت:  خاطرنشــان  صادرات 
صادرات برای ما از اولویت باالیی 
برخوردار هست. در کارخانه یک 
خط تولید مستقل برای صادرات 
داریم و موفق شده ایم تاکنون به 

۲۱ کشور صادرات داشته باشیم.
وی در ادامه بحث تامین مواد 
اولیــه درجــه یــک و همچنین 
نوسانات قیمت ارز را از مشکالت 
عمــده ی تولیدکننــدگان ایــن 

صنعت برشمرد.
مدیر فروش صنایع شــیمیایی 
کرد:  اعــالم  پایان  در  مونوکــم 
اخیرا محصول " بوتیل گالیکول 
اســتات" با همت تیــم تحقیق 
و توســعه ســازمان توانستیم با 
کیفیت و خلوص بــاال به مرحله 

تولید رسیده است.

مدیر فروش صنایع شیمیایی مونوکم در پایان اعالم کرد: اخیرا محصول " بوتیل گالیکول استات" با همت تیم 
تحقیق و توسعه سازمان توانستیم با کیفیت و خلوص باال به مرحله تولید رسیده است ین

س
ح

ری
کب

 ا
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 بر این اساس در سال ۱384 ما مفتخر به دریافت جایزه صادر کننده نمونه در صنعت رنگ و رزین ایران 
شدیم ؛ هم اکنون نیز انواع محصوالت این شرکت به کشورهای حوزه اوراسیا ، امارات متحده عربی ، 

افغانستان ، عراق ، عمان و آفریقا صادر می شوند مد
اح

ان
می

سال
 ا

احمد اسالمیان مدیر عامل و موسس گروه صنعتی پارس اشن:

گروه صنعتی پارس اشن یکی از بزرگترین کارخانه های صنایع رنگ و رزین ایران است
گروه صنعتی پارس اشن به عنوان یکی از برترین برندهای صنعت رنگ و رزین ایران در زمینه تولید انواع رنگ های چوب ، صنعتی ، ساختمانی ، اتومبیلی ، پودری ، انواع رزین 

و حالل های صنعتی ، انواع الک های سلولزی ، انواع تینر و مکمل ها فعال است.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری نمایشگاه بین المللی رنگ و رزین با احمد اسالمیان مدیر عامل و موسس گروه صنعتی پارس اشن گفت و گویی انجام داده است:

احمد اسالمیان:
گروه صنعتی 

پارس اشن در 
سال 1384 جایزه 
صادر کننده نمونه 

در صنعت رنگ 
و رزین ایران را 
دریافت کردو 
هم اکنون نیز 

انواع محصوالت 
این شرکت به 

کشورهای حوزه 
اوراسیا ، امارات 

متحده عربی ، 
افغانستان ، عراق 

، عمان و آفریقا 
صادر می شوند

پارس  گــروه صنعتــی  عامل  مدیر 
اشن با اشاره به فعالیت های این گروه 
صنعتی اظهار داشــت: گــروه صنعتی 
پارس اشن فعالیت خود را با تولید تینر 
و انواع رنگ های ســاختمانی آغاز کرد 
و هم اکنون با تولید انــواع رنگ های 
چوب ، صنعتی ، ساختمانی ، اتومبیلی 
، پودری ، انــواع رزیــن و حالل های 
صنعتــی ، انواع الک های ســلولزی ، 
انواع تینر و مکمل ها یکی از بزرگترین 
کارخانجات صنایــع رنگ و رزین ایران 
اســت . وی افزود: گروه صنعتی پارس 
اشــن با خرید و نصب ماشــین آالت 
جدید تولید رنگ پــودری که ظرفیت 
تولیــد این محصــول را تا پنــج برابر 
افزایش خواهــد داد و در صدد تامین 
نیاز بیش از نیمی از کارخانجات صنایع 
فلــزی و آلومینیومی و قطعات صنعتی 

ایران است . 
احمد اسالمیان با اشاره به با افزایش 
ظرفیــت تولید رنگ های ســاختمانی 
در ســال ۱40۱ خاطرنشــان ساخت: 

شــرایطی را فراهم نمودیم که ســبد 
کاملی از محصوالت رنگ ســاختمانی 
از جمله رنگ های روغنی ، پالســتیک 
، اکریلیک نمــای داخل و خارج ، مادر 
رنگ ها و رنگ های پایه آب در بســته 
بندی هــای مختلف را به بــازار عرضه 
نماییــم. وی در ادامه عنــوان کرد: به 
زودی رنگ هــای پلــی یورتان چوب 
این گــروه صنعتی نیز کــه هم اکنون 
بــا تکنولــوژی ایتالیا به بــازار عرضه 
می شــود، با کیفیت بــاال و منطبق با 
استاندارهای جهانی ، با تنوع بیشتر به 
بازار عرضه می شــود  و کشور را تا حد 
زیــادی از واردات این محصول بی نیاز 

خواهد کرد . 
موســس گروه صنعتی پارس اشــن 
با بیان اینکه در  این شــرکت همیشه 
برنامه ریزی های دقیقی برای صادرات 
وجود داشــته اســت؛ اظهار داشت: بر 
این اساس در ســال ۱3۸4 ما مفتخر 
به دریافت جایزه صادر کننده نمونه در 
صنعت رنگ و رزین ایران شــدیم ؛ هم 
اکنون نیز انواع محصوالت این شرکت 
به کشــورهای حوزه اوراســیا ، امارات 
متحده عربی ، افغانستان ، عراق ، عمان 

و آفریقا صادر می شوند . 
وی افزود: ما در طول این ســال ها 
جوایز متعددی در ســطوح بین المللی 
، ملی و اســتانی دریافت کردیم که از 
جملــه مهمترین آن ها مــی توانیم به 
جایزه ستاره طالیی کیفیت ژنو و جایزه 
کیفیت پارس اشاره کنم . همچنین با 
داشتن اســتاندارد ISO9001 و انواع 

اســتانداردهای اجبــاری و تشــویقی 
توانســته ایم در پنج دهه گذشــته به 
عنوان یکــی از برتریــن برندهای بازار 
فعالیت نماییم و به عنوان آزمایشــگاه 
همکاراســتاندارد قدم موثری در ارتقاء 
سطح کیفی محصوالت این صنعت در 

ایران برداریم .
احمــد اســالمیان بــا بیــان اینکه 
همیشه مشکالت و موانع متعددی در 
ســر راه کارآفرینــان و تولیدکنندگان 
ایران وجود داشــته و دارد؛ خاطرنشان 
کرد:  ما در پارس اشــن با قدرت اراده 
، تفکر استراتژیک و به کارگیری دانش 
و تکنولوژی جهانی مصمم به حل این 
مشکالت و رفع موانع متعدد هستیم و 
به لطف خدا ، همــت مدیران و تالش 
پرسنل مجرب توانسته ایم این موانع را 
مرتفع نماییم و در همین شــرایط هم 
همواره در حال تحقیق و توسعه جهت 
ارائه محصوالت جدید و با کیفیت عالی 
به بازارهای داخلی و خارجی هستیم . 

وی در پایــان گفت: بــه عنوان یک 
شرکت پیشــرو ما در طی این سال ها 
در بیش از ۲0 نمایشــگاه بین المللی 
و داخلی شــرکت کــرده ایــم و هم 
اکنون نیز با شــروع قــرن جدید اقدام 
به تغییرات اساســی در ســاختار برند 
خود نمــوده ایم و با تبدیل شــدن به 
گروه صنعتی در صدد معرفی برندهای 
جدید خود از جمله " اشــن " به بازار 
هســتیم . البته ســایر محصوالت این 
گروه صنعتی نیز بــه زودی با برندهای 

جدیدی به بازار ارائه خواهد شد . 

مجید لواسان پور رئیس هیات مدیره شرکت فوالد مبین البرز:

شرکت فوالد مبین البرز بیش از 2 دهه سابقه فعالیت مدیران خود در زمینه تامین و عرضه ورق هاي فوالدي اعم از ورق هاي گالوانیزه، ورق هاي سرد ) روغني ( ، 
ورق هاي رنگي ، ورق هاي گرم و سایر محصوالت فوالدي فعالیت مي کند و هم اکنون سهم قابل توجهي در تامین گالوانیزه کشور دارد. نشریه اقتصاد و نمایشگاه 

با مجید لواسان پور رئیس هیات مدیره شرکت فوالد مبین البرز درباره فعالیت های این شرکت گفت و گویی انجام داده است که می خوانید:

مجيد لواسان پور:
شرکت فوالد 

مبين البرز قادر 
به تامين و توليد 

ماهانه بيش از ١٠ 
هزار تن محصوالت 

رنگي و٥ هزار تن 
محصوالت روغني 

ماهانه است

متن مصاحبــه: مجید لواســان پور 
رئیس هیات مدیره شرکت فوالد مبین 
البرز با اشــاره به تاریخچه فعالیت این 
شرکت اظهار داشت: شرکت فوالد مبین 
البرز با بیش از ۲0 ســال سابقه کاري 
فوالدي مدیران خــود در زمینه تامین 
و عرضه ورق هاي فــوالدي اعم از ورق 
هاي گالوانیزه، ورق هاي سرد ) روغني ( 
، ورق هاي رنگي ، ورق هاي گرم و سایر 
محصوالت فوالدي فعالیت مي کند ، و 
در حال حاضر کارگزار انحصاري فروش 
محصوالت گالوانیزه و رنگی کارخانه های 
نورد و لوله سمنان و همچنین ورق هاي 
گالوانیزه و روغني مجتمع فوالد گیالن 

است.
وی افزود: این شرکت در زمینه تولید 
و تامین ورق هاي گالوانیزه ســهم قابل 
توجهي در تامین گالوانیزه کشور را ایفا 
کرده و در حال حاضــر قادر به تامین و 
تولید بیش از ۲5 هزار تن ورق گالوانیزه 

در ماه است.

رئیس هیــات مدیره شــرکت فوالد 
مبیــن البــرز در ادامه عنوان داشــت: 
شرکت ما قادر به تامین و تولید ماهانه 
بیش از ۱0 هزار تن محصوالت رنگي نیز 
اســت. همچنین قادر به تامین و تولید 
ماهانــه 5 هزار تن محصــوالت روغني 
ماهانه اســت و ضمن حضــور فعال در 
بازارهای صادراتــی، تمامي محصوالت 

فوق الذکر را به کشورهای منطقه صادر 
می نماید.

وی در پایان اظهار داشــت: تا انتهاي 
ســال جاري با افزایــش ظرفیت تولید 
البرز  محصوالت شــرکت فوالد مبین 
بین ۲0الی30 درصد به بزرگترین تولید 
کننده ورق هاي گالوانیزه و رنگي کشور 

تبدیل می شویم.

شرکت فوالد مبین البرز
 بزرگترین تامین کننده ورق هاي گالوانیزه و رنگي کشور می شود
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نمایشگاه های این صنعت، همیشه بسیار فعال هستند. هم شرکت های مختلف محصوالت خود را عرضه می کنند و هم مراجعین زیادی در 
این نمایشگاه ها حضور پیدا می کنند. مراجعین معموالً از سه طیف هستند؛ دسته اول، نمایندگان  سازمان ها هستند. دسته دوم مردم 

معمولی و دسته سوم، صادرکنندگان می باشند. بین مراجعین و شرکت ها، تعامالت خوبی ایجاد می شود ظم
کا

نی
کا

 پی

سید محمدرضا میالنی مدیر بازرگانی شرکت حالل پویان اراک:

بزرگترین دســتاورد نمایشــگاه های تخصصی، به روز شــدن ســبد محصولی شــرکت ها و آشــنایی آنها با محصوالت جدید است. نمایشــگاه های این 
 صنعت، همیشــه بســیار فعال هســتند. شــرکت های مختلف محصــوالت خــود را عرضه می کننــد و مراجعیــن زیادی در ایــن نمایشــگاه ها حضور

 پیدا می کنند. 

سید محمدرضا 
میالنی:

به دلیل تولید 
بخش عمدة مواد 

اولیة رنگ ها در 
داخل کشور، این 
محصول از لحاظ 

اقتصادی به صرفه 
است. مزیت 

رقابتی رنگ نیز 
نسبت به سایر 

محصوالت، هزینة 
تولید و نیروی 
انسانی پایین 

است و موجب 
شده است که ما 

در بحث صادرات، 
حرفی برای گفتن 

داشته باشیم. 

ســید محمدرضــا میالنــی مدیر 
بازرگانی شرکت حالل پویان اراک ، در 
گفت وگو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه، 
اظهار داشت: رنگ، رزین و پوشش های 
صنعتــی، هرکدام کاربــرد متفاوت و 
منحصر به خود را دارند. پوشش های 
صنعتی، الیه ای اســت که روی سطح 
کشیده می شــود و کاربردهایی مانند 
زیبایی، افزایش مقاومت و جلوگیری 
از سایش و فرســایش دارند. در بحث 
پوشــش های صنعتــی، مهم تریــن 
موضوع، خوردگی صنعتی است. برای 
مثال، ســاختمان های مختلف مانند 
بیمارستان ها، روی زمین، از پوششی 
خاص بــرای جلوگیری از ســایش و 
آلودگی و همچنین برای ایجاد زیبایی 

استفاده می کنند.
وی با اشاره به کاربرد رنگ ها، افزود: 
رنگ ها در فضای ساختمان ها، بیشتر 
کاربرد زیبایی دارند. رزین ها نیز موادی 
هستند که به عنوان مواد اولیة ساخت 
پوشش ها استفاه می شوند و معموالً  به 

تنهایی کاربرد خاصی ندارد. 
مدیر بازرگانی شرکت حالل پویان 
اراک در خصوص چالش های صنعت 
رنگ و پوشــش های صنعتی، تصریح 
کرد: مهم ترین چالــش از نظر من در 
این صنعت، مربوط به بحث پوشش ها 
اســت. در حال حاضر، پوشــش های 
اپوکسی به دلیل مقاومت باال و قیمت 
پایین، بســیار پرطرفدار هستند؛ اما 
مهم تریــن چالش ما در ایــن زمینه، 
وارداتی بودن قسمت اعظم مواد اولیة 
آنها است. واردات این مواد نیز با چالش 
مواجه اســت و شــرکت های داخلی 
نتوانسته اند مواد اولیة مورد نیاز را تولید 
کنند. در بخش رنگ، شرایط بهتر است 
و بخش بزرگی از مواد اولیة مورد نیاز، 
در داخل تولید می گــردد و در حدود 
ســی درصد نیز واردات داریم. در این 
بخش نیز چالش های واردات مواد اولیه 
را داریم. البته به دلیل صرفة اقتصادی 
رنگ، با وجود مشکل در واردات مواد 
اولیه، باز هم رشــد و گسترش بهتری 

نسبت به پوشش ها داشته  است.
وی در ادامــه اضافه کــرد: به دلیل 
تولید بخش عمدة مــواد اولیة رنگ ها 
در داخل کشور، این محصول از لحاظ 
اقتصادی به صرفه است. مزیت رقابتی 
رنگ نیز نســبت به سایر محصوالت، 
هزینة تولید و نیروی انســانی پایین 
اســت و موجب شده اســت که ما در 
بحث صــادرات، حرفی بــرای گفتن 
داشــته باشــیم. بــرای مثــال، بازار 
ارمنستان و گرجستان، در دست یکی 

از شــرکت های ایرانی است و فعالیت 
خوبی در آنجا دارد. همچنین بازار عراق 
نیز برای ما بســیار مهم است. با اینکه 
ترکیــه دارای شــرکت های بزرگ در 
زمینة تولید رنگ است، توانسته ایم در 

بازار آنجا هم حضور پیدا کنیم.
وی با اشاره به نمایشگاه بین المللی 
رنگ و پوشــش های صنعتی، گفت: 
بزرگترین دســتاورد نمایشــگاه های 
تخصصی، به روز شدن سبد محصولی 
شرکت ها و آشنایی آنها با محصوالت 
جدید اســت. در زمینة پوشش ها نیز 
مانند  پوشــش ها  جدید  نســل های 
آکریلیک نیز در حال رشــد هستند 
که مــواد اولیة آنهــا نیــز در داخل 
کشــور، قابلیــت تولیــد دارد. یکی 
دیگــر از دســتاوردهای نمایشــگاه، 
معرفی تأمین کننــدگان مواد اولیه به 

شرکت های تولیدکننده است.
مدیر بازرگانی شرکت حالل پویان 
اراک در انتها افزود: نمایشگاه های این 
صنعت، همیشه بسیار فعال هستند. 
هم شــرکت های مختلف محصوالت 
خود را عرضه می کنند و هم مراجعین 
زیادی در این نمایشگاه ها حضور پیدا 
می کننــد. مراجعین معموالً از ســه 
طیف هستند؛ دسته اول، نمایندگان  
سازمان ها هستند. دســته دوم مردم 
معمولی و دسته سوم، صادرکنندگان 
می باشند. بین مراجعین و شرکت ها، 
تعامــالت خوبــی ایجاد می شــود و 
شــرکت ها می توانند خــود را معرفی 
کنند و قراردادهای خوبی انعقاد نمایند.

ایران در زمینة تولید انواع رنگ، یکی از تولیدکننده های مهم در منطقه است

کاظم پیکانی، مدیرعامل شرکت آرمان تجارت صبا:

شرکت آرمان تجارت صبا، انتخاب اول مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
با توجه به اینکه شرکت آرمان تجارت صبا، خأل کمبود مواد اولیه باکیفیت را در صنایع آهن و فوالد احساس کرده بود، تصمیم به فعالیت در این زمینه گرفت تا مواد اولیه باکیفیت 
و مرغوب از منابع معتبر جهانی مطابق با استانداردهای بین المللی DIN آلمان-ASTM آمریکا- JIS ژاپن تهیه نماید و در اختیار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی قرار 
گیرد. این شرکت فقط مواد اولیه ای را وارد می کند که در داخل کشور تولید نمی شوند و یا مقدار کاالی تولید شده جوابگوی نیاز بازار نیست و کمبود و کسری آن مشهود است؛ 

ولی مورد نیاز صنایع آهن و فوالد کشور هستند.

کاظم پیکانی:
شرکت آرمان 
تجارت صبا با 
نظارت دقیق 

نوسانات قیمتی 
در بازارهای جهانی 

و تجزیه و تحلیل 
آن همواره سعی 

نموده که مواد 
اولیه را با قیمت 
مناسب از منابع 

معتبر جهانی 
خریداری و به 

قیمت مناسب در 
اختیار واحدهای 
تولیدکننده فرار 

دهد.

کاظــم پیکانی، مدیرعامل شــرکت 
آرمان تجــارت صبــا، در گفت وگو با 
نشــریه اقتصــاد و نمایشــگاه، اظهار 
داشت: شــرکت آرمان تجارت صبا، از 
ســال ۱37۲ و در زمینة واردات مواد 
اولیه مورد نیاز برای صنایع ریخته گری 
و فوالدســازی، فعالیت خــود را آغاز 

نمود. 
وی افــزود: یکی از مشــکالتی که 
صنعــت ریخته گــری و فوالد کشــور 
داشت، عدم دسترســی کافی به مواد 
اولیه مرغوب و باکیفیــت بود. با توجه 
به اینکه شرکت آرمان تجارت صبا، این 
خأل را در صنایع آهن و فوالد احساس 
کرده بــود، تصمیم بــه فعالیت در این 
زمینه گرفته شد تا مواد اولیه باکیفیت 
و مرغوب از منابــع معتبر جهانی تهیه 
شــود و در اختیــار تولیدکنندگان و 
مصرف کننــدگان داخلی قــرار گیرد و 
جهت نیل به این هدف همواره ســعی 

نموده با نظارت و بازرســی های دقیق 
از ورود کاالی بــی کیفیــت به داخل 
کشــور خودداری کند. وی با اشاره به 
جایگاه و دســتاوردهای شرکت آرمان 
تجارت صبا، اظهار داشت: خوشبختانه 
نزدیک به سی سال اســت که در این 
بــازار، حضور مؤثــر و فعالــی داریم؛ 
بســیار  می کنیم،  وارد  کــه  کاال هایی 
باکیفیت هســتند و مشــتریان ما، چه 
در بخش خصوصــی و یا بخش دولتی، 
ضمن رضایــت از کاال، مــا را به عنوان 
یک برنــد باکیفیت می شناســند.  در 
نتیجه، بدون هیچ نگرانی و دغدغه ای، 
از کاالهای ما اســتفاده می کنند. ما در 
از  بخش ریخته گــری و فوالد ســازی 
جایگاه بسیار مناسبی برخوردار هستیم 
و بخش قابــل توجهی از نیــاز بازار را 
تأمین می کنیم. شرکت ما، انتخاب اول 
برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
دولتی و خصوصی اســت. برند آرمان 
تجارت صبا در بازار، بســیار خوشــنام 

و مطرح اســت و به تولید و پیشــرفت 
اقتصادی کشور، به ســهم خود کمک 
نموده اســت.مدیرعامل شرکت آرمان 
تجارت صبــا، در خصــوص طرح های 
توســعه ای و برنامه های این شــرکت 
گفت: یکی از فعالیت هایی که برای آن 
برنامه ریزی شده اســت، ایجاد جدول 
زمان بنــدی بــرای مصرف کننــدگان 
و مشــتریان اســت. از این طریق، ما 
می دانیم که هر شرکت، در چه زمانی، 
نیاز به کدام مواد اولیه و در چه حجمی 
دارد. ایــن کار موجــب جلوگیــری از 
کمبود مــواد اولیه و بروز مشــکل در 

فعالیت همکاران ما می شود. 
در پایان الزم به یادآوری اســت این 
شرکت با نظارت دقیق نوسانات قیمتی 
در بازارهای جهانــی و تجزیه و تحلیل 
آن همواره سعی نموده که مواد اولیه را 
با قیمت مناسب از منابع معتبر جهانی 
خریداری و به قیمت مناسب در اختیار 

واحدهای تولیدکننده فرار دهد.
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گزارش تصویری 

www.namayeshgahha.ir در این نمایشــگاه، شــرکت های داخلی و نمایندگان شــرکت های
خارجــی، از آخرین دســتاوردهای فناوری، تولیدی، کســب رضایت 
مشــتریان، بازاریابی، تنوع تولید و بســته بندی خــود رونمایی کرده 
 و آخرین محصــوالت تولیــدی خود را به مشــتریان خــود معرفی 

کرده اند. 
عالوه بر حضور مسووالن شرکت سهامی نمایشــگاه های کشور، مسووالن اقتصادی، 
وزرا، معاونان وزیر، مدیران مرتبط با نمایشگاه در وزارتخانه های اقتصادی و زیربنایی، 
جمع بزرگی از متخصصان، عالقه مندان به آشــنایی با آخرین دســتاوردهای فناوری و 
تولید و بازاریابی و مشــتریان حرفه ای شرکت ها در سراسر کشور به همراه متخصصان 
و کارشناسان، مسووالن اتحادیه ها و تشــکل های صنفی مرتبط نیز از نمایشگاه بازدید 

کرده اند. 
در حاشــیه این نمایشــگاه، تعدادی از مهمانــان خارجی، نمایندگی ها و فروشــگاه 
های سراسر کشــور، بازاریابان و متخصصان فروش در سراســر کشور، ضمن گفت 

وگو و مذاکره با مدیران شــرکت هــا، قراردادهــای مختلفی برای خریــد و توزیع و 
فروش محصــوالت به امضا رســانده و زمینه همکاری شــرکت های بــزرگ تولیدی 
 با نمایندگان فروش در سراســر کشــور و همچنین خریداران خارجی فراهم شــده 

است.
در حاشیه نمایشگاه همچنین نشست های تخصصی در مورد محورهای اصلی نمایشگاه و 
صنعت برگزار شده و متخصصان در مورد محورهای مورد نظر، مسائل و مشکالت وچالش 
های صنعت، به بحث و تبادل نظر پرداخته و آخرین دستاوردها، برنامه های دولت و سازمان 

همجوار تولید در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. 
همچنین در این نمایشگاه، نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه به صورت تخصصی در گفت 
وگو با مدیران شرکت های حاضر در نمایشــگاه، مخاطبان را از آخرین اخبار و تحوالت 
نمایشگاهی و دستاوردهای شرکت های تولیدی با خبر ســاخته و به صورت رایگان در 
روزهای برگزاری نمایشــگاه  از طریق ســالن های محل برگزاری نمایشگاه در اختیار 

بازدیدکنندگان و غرفه داران قرار می گیرد. 

3۱Bآرمان تجارت صبا-سالن

زارع تجارت کیان-سالن 38

صنایع شیمیایی مونوکم-سالن7

کیمیا گران امروز-سالن5

پارس اشن- سالن 5

38Bتولیدی و صنعتی فوالدیار کوروش-سالن

صنایع شیمیایی حالل پویان اراک-سالن7

فوالد اطلس گلستان-سالن38

پرنیان پرواز شیمی)آراز(-سالن6

پلی رزین-سالن 8,۹

شیمی گران فردا)ساندورا(-سالن۱۰و۱۱

صنعت تجارت پردیس آذربایجان- سالن 38

38Bمجتمع فوالد خرم آباد-سالن
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دبیرکل  هاشــمی،  عباس  مهندس 
انجمن صنایع لــوازم خانگی در گفت 
وگو با اقتصاد و نمایشــگاه با اشاره به 
برگزاری بیســت و دومین نمایشــگاه 
بین المللی لوازم خانگی بــا گریدA+   در تاریخ ۲۹ 
آذر تا ۲ دی ۱40۱ گفت: برای رعایت رنکینگ این 
نمایشگاه شاخص های مختلف از جمله حضور هیات 
های خارجی  رویدادهای نمایشگاهی نیز مورد توجه 

قرار گرفته است. 
وی افزود: ثبــت نام قطعی حضور شــرکت های 
داخلی و خارجی در نمایشــگاه لوازم خانگی نشــان 
می دهد کــه در بخش تولید داخلــی، حضور تعداد 
447 شــرکت در 36700 متر مربع تاکنون قطعی 
شده اســت. در بخش فضای باز نمایشگاه نیز حضور 
30 شرکت داخلی در فضای ۱700 متر مربع حضور 
خواهند داشــت. همچنین در بخش شــرکت های 
خارجی، برندهای بین المللی با 7 شــرکت در ۲30 
متر مربع حضور دارند و پاویون شــرکت چین نیز به 
صورت اختصاصی با حضور 7 شــرکت در ۱۱۸ متر 

فضای نمایشگاهی قطعی شده است. 
وی با اشاره به تقاضای نزدیک به 7۱ هزار مترمربع 
فضای نمایشــگاهی لوازم خانگی حجیم برقی، لوازم 
خانگی برقــی، کوچک، فلزی، پالســتیکی و چوبی 
و...که درخواســت حضور داشــته اند، افزود: تالش 
کرده ایم که جانمایی هایی بــه صورت تخصصی و 
متمرکز در رابطه با هر رشــته از فعالیت ها داشــته 
باشــیم تا بازدیدکننده راحت تر باشد و سالن ها به 
صورت تخصصی و متمرکز باشد تا بازدیدکننده برای 
مراجعه به شــرکت های تولیدکننــده لوازم خانگی 
برقی، حجیم، یخچال و فریزر، صوتی و تصویری و... 
به سالن های مرتبط با آنها مراجعه کند.  به عبارت 
دیگر، بازدیدکننده به صورت هدفمند به سالن صوت 
و تصویر، لوازم خانگی کوچک، سبد کاالیی یخچال، 

فریزر، لباسشــویی، لــوازم خانگی گاز ســوز و... به 
صورت حرفه ای و تخصصی مراجعه می کند و مثلث 
طالیی قطعه ســازان، مجموعه سازان و تولیدکننده 
نهایی نیز رعایت شــده و این فعالیــت ها نزدیک به 
هم در سالن های نمایشــگاهی جانمایی شده اند تا 
ارتباط نزدیک وبهتری داشته باشــند.  وی با اشاره 
با توجه به گریدA+  نمایشــگاه بیــن المللی لوازم 
خانگی گفت: برای رعایت شاخص ها حتما باید چند 
رویداد علمی، و حضور هیات های تجاری خارجی را 
داشته باشیم. سال قبل از لبنان، هندوستان و اقلیم 
کردستان سه هیات تجاری حضور داشتند و امسال 
نیز از چند کشور هیات های تجاری خواهیم داشت 
و تالش مــی کنیم که این هیات هــا از بین اهداف 

صادراتی لوازم خانگی ایران انتخاب شوند. 
 رونمایی از نمایشــگاه در شــبکه های 

خارجی 
مهندس عباس هاشــمی، گفت: حــدود ۲0 روز 
پیــش در نشســت خبری مفصــل با شــبکه های 
تصویری حاضــر درایران که مجاز بــه فعالیت بوده 
اند، از برگزاری نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگی 
ایران رونمایی کردیم و سه شبکه از ترکیه، و شبکه 
های دیگر از چین، روســیه، عراق، آذربایجان، اقلیم 
کردســتان عراق، در جلســه حاضر شــدند و اخبار 
برگزاری نمایشــگاه بین المللی لــوازم خانگی را در 
کشــورهای خود و شــبکه های بین المللی منتشر 
کردنــد و در حال حاضــر، فعاالن صنعتــی در این 
کشــورها در جریان برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی 
ایران هســتند.از این طریق، انجمــن های متناظر و 
شــرکت های تولیدی مختلف فعال در این کشورها، 
می توانند از امکانات موجود در پلت فرم نمایشگاهی 
ایران، جهت معرفی توانایی هــای خود و همچنین 
ارتباط با شرکت های داخل ایران و ارتباط بازارهای 
ایــران و بازارهای منطقه اســتفاده کنند و با حضور 
آنها در نمایشــگاه لوازم خانگی ایــران، همکاریهای 

تجاری وصنعتی دو طرف گسترش خواهد یافت. 
دبیرکل انجمن صنایــع لوازم خانگــی افزود: به 
عبارت دیگر، شناســایی قابلیت ها و توانمندی های 
صنعت لوازم خانگی کشــور در بخش قطعه سازی، 
محصول نهایی، و مجموعه ســازها، به کشــورهای 
منطقه و مقصــد صادراتی ایران، یکــی از اقداماتی 
اســت که در نشســت های خبری و زمان برگزاری 

نمایشــگاه لوازم خانگی، مورد توجه انجمن صنفی 
لوازم خانگــی و همچنین فعاالن ایــن صنعت قرار 

گرفته است. 
همچنین از طریق اتاق های بازرگانی، و کارگزاری 
که داریــم از ۱0 مقــام مختلف بخــش خصوصی 
کشــورهای مختلف جهت بازدید از نمایشگاه لوازم 
خانگی دعوت کرده ایم و مختصات نمایشــگاه را به 
اطالع مقامــات اتاق های بازرگانی و ســازمان های 
تجاری کشورهای مختلف رســانده ایم تا با شرکت 
خود در نمایشــگاه لوازم خانگی ایــران، در جریان 
فعالیت هــا و همکاری های تجــاری و صنعتی بین 

کشورها قرار گیرند.
در مقابل تعدادی از پاســخ هــای مثبت و اعالم 
آمادگــی ها و عالقه منــدی های مقامــات تجاری 
کشــورهای مختلف و بخش خصوصــی آنها جهت 
حضور در نمایشگاه را دریافت کرده ایم و ما براساس 
اهداف صادراتی ایران، برنامه حضور تعدادی از هیات 
ها را فراهم خواهیم کرد تا در این نمایشــگاه بازدید 
داشته باشند و گفت وگوهایی بین مقامات و فعاالن 
تجاری کشورهای مختلف با فعاالن تجاری و صنعتی 

ایران صورت خواهد گرفت. 
هاشمی اظهار داشت: در بین کشورهای مختلف، 
عالقه مند هستیم که  به کشورهای هدف صادراتی 
توجه کنیم. به نظر می رســد که ایران در شــرایط 
کنونی می تواند روی بازار روســیه و اقلیم کردستان 
عراق در اربیل، نفوذ بهتری داشــته باشد و همکاری 
های بهتری را با کشورهای روسیه و اقلیم کردستان 
عراق داشــته باشــد. با توجه به بــازار۲70 میلیارد 
دالری روسیه، در شــرایط جنگ اوکراین و تحریم 
روســیه، می توانیم نفوذ بهتری داشته باشیم و بازار 
هدف صادراتی روســیه و اقلیم کردســتان موقعیت 
مناسبی برای ایران اســت. در سلیمانیه نفوذ بهتری 
در بازار لــوازم خانگی داریــم و در اربیل با ترک ها 
رقابت داریم و لذا برای نفوذ در بازار اربیل، همکاری 

ها با اقلیم کردستان را افزایش خواهیم داد. 
  تمرکز بر بازار کشورهای اورآسیا 

عباس هاشمی با اشاره به فرصت مناسب نفوذ در 
بازار اورآسیا گفت: در نمایشگاه لوازم خانگی بر نفوذ 
در بازار کشورهای اورآسیا، نیز متمرکز خواهیم شد. 
زیرا قرار است تفاهم نامه های تجارت نامه ترجیحی 

به تفاهم نامه های تجارت آزاد تبدیل شــود. یعنی 
قبال حــدود 500 قلم کاال به صــورت پلکانی تعرفه 
ها کاهش می یافت امــا در تجارت نامــه آزاد قرار 
اســت که بیش از 7500 ردیف تعرفه کاال به صورت 
تعرفه صفر برقرار شود  و کشــورهای روسیه، ایران، 
ارمنســتان، آذربایجان، قرقیزســتان و بالروس در 
تجارت اورآســیا می تواند بهتریــن اهداف صادراتی 

برای تولیدکنندگان ایران باشد. 
بازار اورآســیا بیــش از 300 میلیــارد دالر بازار 
صادراتی دارد که بیش از ۲70 میلیارد دالر آن بازار 
روسیه به تنهایی اســت که با توجه به تحریم های 
روسیه و جنگ اوکراین، حداقل برای دو سال آینده 
می تواند بازار مناســبی برای صــادرات محصوالت 
ایران باشــد. بهترین فرصت بــرای خدمات فنی و 
مهندســی، تولیدکنندگان، صنعتگران، قطعه سازان 
و مجموعه سازان ایرانی اســت و برندهای ایرانی در 
روسیه و کشورهای منطقه به خوبی شناسایی شده 
اســت و می تواند در آینده از ایــن فرصت صادراتی 
بهره برداری کند و حتــی رقبای ترک و آلمانی را از 

بازار خارج کند. 

در نمایشگاه بین 
المللی لوازم 
خانگی، عالوه 

بر حضور بیش 
از 48۰ شرکت 
داخلی و خارجی 
در 3۹ هزارمتر 

مربع فضای 
نمایشگاهی، 

دعوت از هیات 
های خارجی 
کشورهای 

هدف صادراتی 
ایران، تمرکز بر 
بازار کشورهای 

اورآسیا و اقلیم 
کردستان، 

رویداد تجلیل 
و تقدیر از 

پیشکسوتان 
لوازم خانگی نیز 

انجام خواهد 
شد

مهندس عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در گفت وگو با اقتصاد و نمایشگاه:

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی با گرید +A   29 آذرماه برگزار می شود

ثبت نام قطعی حضور شرکت های داخلی و خارجی در نمایشگاه لوازم خانگی نشان می دهد که در بخش تولید داخلی، حضور تعداد 447 
شرکت در 367۰۰ متر مربع تاکنون قطعی شده است. در بخش فضای باز نمایشگاه نیز حضور 3۰ شرکت داخلی در فضای ۱7۰۰ متر 

مربع حضور خواهند داشت. س 
عبا

س 
ند

مه
می

ش
ها

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد خبر داد

آغاز به کار همزمان سه نمایشگاه تخصصی بین المللی در مشهد

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان در اصفهان برگزار می شود

 مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشــهد گفت: 6 نمایشگاه 
تخصصی به صورت همزمان  در ســه ســرفصل در نمایشــگاه 

بین المللی مشهد آغاز به کار کرد.
ســعید صیفی با اعالم این خبر اظهار کرد: بیست و دومین 
نمایشــگاه بین المللی صنایــع غذایی، پانزدهمین نمایشــگاه 
تخصصی ماشــین آالت صنایع غذایی و بسته بندی، همزمان با 
یازدهمین نمایشگاه تخصصی نوشیدنی ها، ماشین آالت و صنایع 
وابسته و همچنین یازدهمین نمایشگاه تخصصی شیر و لبنیات، 
دهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بســته بندی و همچنین 
چهارمین نمایشــگاه تخصصی ماشــین آالت، یراق آالت و مواد 
اولیه صنایع چوب از هشــت آذر ماه ۱40۱ در محل نمایشگاه 

بین المللی مشهد فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: این نمایشــگاه ها با هدف ارائه آخرین توانمندی ها 
و دســتاوردهای حوزه هــای مختلف صنایع غذایــی، معرفی 
ماشین آالت صنایع غذایی، توانمندی های صنعت چاپ استان، 
معرفی شــرکت های برتر و بررســی فرصت هــای همکاری و 
سرمایه گذاری، ایجاد بستر مناسب جهت تبادل نظر و تعامالت 
بازرگانی و تجاری به منظور عقد قراردادها، مشــارکت در تولید 
و ســرمایه گذاری در بخش تولید داخل، نمایش دستاوردهای 
تحقیقاتی محققان و پژوهشــگران و معرفی، ترغیب و تشویق 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در زمینه مسایل تولید، صادرات 

و بازاریابی فعالیت خود را در مشهد مقدس آغاز کرده اند.
رئیس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران تصریح کرد: در 

این نمایشگاه ها که تا ۱۱ آذر ســال جاری ادامه خواهد داشت، 
۱7۲ شــرکت از نقاط مختلف کشــور محصوالت خــود را در 
فضایی به مساحت حدود ۹000 متر مربع از سالن های نمایشگاه 
بین المللی مشهد در معرض نمایش و بازدید شهروندان مشهدی 

و بازدیدکنندگان از مناطق مختلف کشور قرار داده اند.
صیفی با اشــاره به سطح اشــتغال باالیی که در این حوزه ها 
ایجاد شده، افزود: در چهارمین نمایشگاه تخصصی ماشین آالت، 
یراق آالت و مــواد اولیه صنایع چوب که در مســاحت بیش از 
۲600 متر مربعی در سالن عطار برگزار می شود، 3۲ شرکت از 
استان های خراســان رضوی، تهران، فارس، اصفهان، البرز، قم، 
مازندران، آذربایجان های غربی و شرقی و همچنین ۱0 شرکت 
نماینده فروش از کشــورهای آلمان ،چین، ترکیه، تایوان و کره 

جنوبی حضور دارند.
وی خاطرنشــان کرد: زمینه فعالیت مشارکت کنندگان هم 
شامل تولید انواع ماشــین آالت صنعت چوب، مواد اولیه شامل 
ام دی اف، چسب، روکش پی وی سی، نوار اولیه پی وی سی، صفحه 
کابینت، یراق آالت، ابزار و قطعــات، رنگ چوب و خطوط رنگ 

چوب است.
مدیر عامل نمایشــگاه بین المللی مشــهد اضافه کرد: دیگر 
حوزه های تخصصی ذکر شده در این نمایشگاه نیز در سالن های 
فردوسی و مفاخر به مساحت 6300 متر مربع  و با حضور ۱40 
شرکت از استان های خراسان رضوی ،سمنان، البرز، یزد، تهران، 
آذربایجان شرقی، مرکزی، بوشــهر، زنجان، کرمان، مازندران و 

همدان برگزار شده و این شرکت ها فعالیت های خود را در معرض 
دید و نمایش مردم قرار داده اند.

صیفی با بیان اینکه هیات های تجاری از کشورهای افغانستان، 
اقلیم کردستان عراق و پاکستان از این نمایشگاه ها بازدید خواهند 
کرد، گفت: زمینه فعالیت مشارکت کنندگان در این نمایشگاه ها 
نیز شــامل ماشــین آالت صنایع غذایی چاپ و بســته بندی، 
بیسکویت، زیتون، خشکبار، ظروف یک بار مصرف، کاغذ و مقوا، 
ماشــین آالت کارتن ســازی، هدایای تبلیغاتی، چای، نوارنقاله، 

نوشیدنی، لبنیات و سیستم های کنترل است.
به گزارش روابط عمومی نمایشــگاه بین المللی مشــهد این 
نمایشگاه ها از هشت آذر فعالیت خود را آغاز کرده و تا ۱۱ آذر ماه 
ادامه خواهد داشت. عالقمندان می توانند همه روزه از ساعت ۱6 

تا ۲۱ از غرفه های مختلف آن بازدید نمایید.

به گــزارش واحــد روابط عمومــی نمایشــگاه بین المللی 
اصفهــان؛ نوزدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی مبلمــان و 

آذرمــاه  تــا ۱4  روزهــای ۱0  در  خانگــی  دکوراســیون 
شــد. خواهــد  برگــزار  اصفهــان  نمایشــگاه  محــل   در 

این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۸ هزار متر مربع و با مشارکت 
۸0 تولیــد کننده برتر صنایع مبلمان کشــور از اســتان های 
تهران، آذربایجان شــرقی، اســتان مرکزی، البرز، خراســان 
 رضوی، قزوین و اصفهــان به مدت 5 روز برگزار خواهد شــد.

در این نمایشــگاه انواع مبلمان راحتی، کالســیک، اســتیل، 
اســپرت، میز غذاخــوری، ســرویس و کاالی خــواب، فرش 
ماشینی، دکوراســیون داخلی، مبلمان سنتی و تختخواب شو 
از ســوی واحدهــای تولیــد مبلمــان جهــت عرضــه بــه 

 بازدیدکنندگان و خریداران محترم به نمایش گذاشته می شود.
از برندهــای حاضر در ایــن رویــداد نمایشــگاهی می توان 
به نــام تولیدی مبلمــان ژولک، مبلیــران، آیالر، شــوکران، 
آتریــن و تی رســت اشــاره کــرد که در کنــار ســایر تولید 
کننــدگان مبــل و دکوراســیون باعــث افزایــش کیفیت 
 ســطح نمایشــگاه نســبت به دوره های گذشــته شــده اند.

نوزدهمین نمایشــگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون خانگی 
از ســاعت ۱5 تا ۲۱ واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه 
روشن دشت محل برگزاری نمایشگاه بین المللی اصفهان میزان 

عالقه مندان، بازدید کنندگان و شهروندان عزیز خواهد بود.

باوجود حجم باالی پلیمرهای روسی، پیشنهادات پتروشیمی های ایرانی ناکام مانده اند
تحرک در بازار پلی اتیلن ترکیه همزمان با نمایشگاه 

Plast Eurasia پالستیک استانبول

 Plast از ۲ تــا 5 آذرماه ۱40۱، نمایشــگاه پالســتیک ترکیه )تویاپ( با نام نمایشــگاه تجــاری
Eurasia؛ در استانبول برگزار شد. شــرکت ها و بازدیدکنندگان زیادی در این نمایشگاه حضور پیدا 
کردند. بازدیدکنندگان و متخصصان بازار محصوالت پلیمری و پالستیکی می گویند که  شرکت ها و 
بازدیدکنندگان، به علت پایان محدودیت های کرونا، استقبال خوبی از نمایشگاه داشتند. بازیگران بازار 
محصوالت پتروشیمی ترکیه نیز از ماه های قبل آماده برگزاری نمایشگاه تجاری Plast Eurasia در 
استانبول شدند. به این امید که اطالعات و دانش بازار خود را بهبود بخشند و روند کلی آینده را کشف 
کنند. پتکیم تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شــده خود را به پایان رسانده و باید دسترسی پلیمر را در 

کشور افزایش دهد. 
بازار پلی اتیلن ترکیه در این هفته ثبات داشــته اســت. قیمت پلیمرها بیشتر به دلیل پیشنهادات 
باالتر از ایاالت متحده و عربستان سعودی تا حدودی افزایش یافته است. یک تاجر ترک گفت: "هنوز 
انتظارات کاهش قیمت در بین بازیگران بازار وجود دارد، اما ما شاهد کمبود پلی اتیلن در بازار هستیم.”  
حجم زیادی از پلیمرها از سوی SIBUR ارائه شده است، اما به گفته منابع بازار، مشکالت لجستیکی 
باعث تاخیر در تحویل از روسیه شده است. پیشنهادات ایرانی غیرقابل اجرا بوده است و تولیدکنندگان 
خاورمیانه نیز سعی کرده اند قیمت های خود را ثابت نگه دارند تا از افزایش رقابت شرکت ها و فعالیت 
خرید جلوگیری کنند.   قیمت پلی اتیلن در این هفته در ترکیه کمی افزایش یافته است. تامین کنندگان 
روســی فیلم LDPE، با قیمت ۱۲00-۱۲۲0 دالر در هر تن CFR ترکیه، HDPE تزریقی ۱۱00-

۱۱30 دالر در تن CFR ترکیه،
 LLDPE-C4، ۱۱00 دالر تا ۱۱۲0 دالر در تن CFR ترکیه،

فیلم، ۱۱00 دالر در تن CFR ترکیه، قالب گیری ۱۱00 دالر در تن CFR و  دمشی ۱0۸0-۱050 
دالر در هر تن سی اف آر ترکیه را ارائه کرده اند. 

 تامین کنندگان ایرانی لوله های PE ۱00 سیاه و طبیعی را با قیمت ۱۲50 دالر در تن CPT ترکیه 
 ،LLDPE-LDPE، C4 ایران عرضه کرده اند. فیلم عربســتان سعودی FCA و ۱۱66 دالر در تن
فیلم، قالب گیری دمشی و HDPE تزریقی به ترتیب  با قیمت ۱۲۲0-۱۲40 دالر در تن CFR ترکیه، 
۱۱30-۱۱50 دالر در هر تن CFR ترکیه، ۱۱۱0 دالر تا ۱۱30 دالر در تن CFR ترکیه، ۱۱30 دالر 

در هر تن و ۱۱00-۱۱۲0 دالر در هر تن CFR ترکیه ارائه شده است. 

صنعت نمایشگاهی
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برای کسب رضایت و حفظ حقوق کامل مشتریان و مصرف کنندگان نهایی، تمامی محصوالت تولیدی به لحاظ کیفی 
بصورت استاندارد و از کیفیت ایده آل برخوردار است. محصوالت این مجتمع تحت استانداردهای داخلی بوده و 

سعی داریم که در حد استانداردهای جهانی محصوالت را ارائه نماییم. در زمینه صادرات نیز  اقدامات اولیه انجام 
گرفته و در دستور کار قرار دارد.

د 
جی

م
ئی

لقا

مجید لقائی مدیرعامل مجتمع فوالد خرم آباد:

مجتمع فوالد خرم آباد فعالیت خود را از سال ۱۳۸2 آغاز کرد و هم اکنون دارای  خط تولید ورق نورد گرم با ظرفیت اسمی ساالنه ۳5۰ هزار تن است.
مدیرعامل مجتمع فوالد خرم آباد دارای مدرک دکترای تخصصی، با  حدود 2۰ سال سابقه مدیریتی و اجرایی و امور مالی است، همچنین مدیریت و اعضای هیئت مدیره مجموعه 

فوالد خرم آباد دارای نزدیک به نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه فوالد به ویژه ورق های فوالدی )پلیت( هستند.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه در جریان برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران متافو با وی درباره برنامه ها و فعالیت های مجتمع فوالد خرم آباد گفت وگویی انجام داده است:

مجید لقائی:
این شرکت در 

شهرک صنعتی 
شماره 2 خرم 

آباد، در مجاورت 
پتروشیمی 

لرستان  در زمینی 
به وسعت حدود  

70 هزار متر مربع 
واقع گردیده و 

دارای  خط تولید 
ورق نورد گرم با 
ظرفیت اسمی 

ساالنه 350.000 
تن است

مدیرعامل مجتمع فوالد خرم آباد 
با اشاره به تاریخچه  فعالیت های این 
شرکت اظهار داشت: مجتمع فوالد 
خرم آباد در ســال ۱3۸۲ با موافقت 
اصولــی از اداره کل صنایع و معادن 
لرستان جهت ایجاد کارخانه نورد ، 
مقاطع فــوالدی  و صنایع مربوط به 
آن ها تاسیس و  در شهرستان خرم 
آباد به ثبت رسید و بعد از نصب و راه 

اندازی شروع به تولید کرده است.
وی افزود: این شرکت در شهرک 
صنعتی شــماره ۲ خرم آبــاد، در 
مجاورت پتروشــیمی لرســتان  در 
زمینی به وســعت حدود  70 هزار 
متر مربع واقع گردیده و دارای  خط 
تولید ورق نورد گرم با ظرفیت اسمی 

ساالنه 350,000 تن است.  
مجیــد لقائــی بــا اشــاره بــه 
دستاوردهای مجتمع فوالد خرم آباد 
در عرصه تولید و صادرات عنوان کرد: 

برای کســب رضایت و حفظ حقوق 
کامل مشتریان و مصرف کنندگان 
نهایی، تمامی محصــوالت تولیدی 
به لحاظ کیفی بصورت استاندارد و 
از کیفیت ایده آل برخوردار اســت. 
محصــوالت ایــن مجتمــع تحت 
اســتانداردهای داخلی بوده و سعی 
داریم کــه در حد اســتانداردهای 
جهانی محصــوالت را ارائه نماییم. 
در زمینه صادرات نیز  اقدامات اولیه 
انجــام گرفته و در دســتور کار قرار 

دارد.
وی در ادامــه تصریح کــرد: این 
مجتمع در حال اجــرای طرح های 
توســعه عمرانــی اعم از تســطیح 
زمین های مجاور به جهت  افزایش 
فضای سالن تولید و انبار محصول و 
انبار مواد اولیه و نیز توسعه در امور 
ساخت ماشین آالت و قطعات خط 
تولیــد و همچنین به روز رســانی 
مکانیزاسیون ماشــین آالت تخلیه 

و بارگیــری و تولیــد محصــوالت 
جدید  با هدف بــرآوده کردن نیاز و 
انتظارات مشتریان  داخلی و خارجی 
است. در همین راستا افزایش عرض 
محصوالت تولیدی تا عرض ۲000 
میلی متر و تولید گرید های خاص 
 A516 ،G60, G70، از   اعــم 
CK45 و ....  در مرحله برنامه ریزی 
و دســتور کار جهت تولید در آینده 

قرار دارد. 
مدیرعامل مجتمع فوالد خرم آباد 
در پایان با اشاره به حضور این شرکت 
در نمایشگاه بین المللی ایران متافو 
گفت: حضور ما در این نمایشــگاه 
با هدف معرفی بیشــتر محصوالت 
شرکت به بازارهای داخلی و خارجی 
و ارتباط نزدیک تر با فوالد سازان و 
کارخانه های تولید فوالد و همچنین 
افزایش روابــط کاری و تبادل ایده 
 ها و نظرات در جهت توســعه امور

 است.

تولید و عرضه محصوالت مجتمع فوالد خرم آباد با باالترین کیفیت و استانداردهای جهانی 

سید علیرضا موسوی زاده مدیرفروش شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز:

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
 پیشرو در تولید محصوالت اتوکسیله در منطقه خاورمیانه است

شــرکت  مدیرفــروش 
شــیمیایی  صنایــع 
کیمیاگران امروز با اشــاره 
تاریخچه و دســتاوردهای  به 
این شــرکت اظهار داشت: شرکت صنایع 
شــیمیایی کیمیاگران امــروز، به عنوان 
شــرکتی پیشــرو در تولید محصوالت 
اتوکســیله در منطقه خاورمیانه، فعالیت 
خود را از ســال ۱374 پس از ســال ها 
تالش بی وقفه، پژوهش های مســتمر و 
ســرمایه گذاری عظیم بخش خصوصی 
با تولید انواع پلی اتیلــن گالیکول های 
دارویی آغاز کرد و در گام های بعدی اقدام 
به تولید و عرضه انواع مختلف محصوالت 
اتوکسیله دارویی و شیمیایی از جمله پلی 
ســوربات ها، نونیل فنول های اتوکسیله، 
الکل های چرب اتوکســیله، آمین های 
چرب اتوکسیله، روغن کرچک اتوکسیله، 
اسیدهای چرب اتوکسیله و اتیلن گالیکول 
ها نمود. وی افزود: در سال های اخیر، این 
شرکت در راستای تالش برای خودکفایی 
کشور و صرفه جویی ارزی، برای اولین بار 
در منطقه خاورمیانه موفق به تولید مونو 
پروپیلن گالیکول پایه دارویی و شیمیایی 
گردید. در گام بعدی این شرکت اقدام به 
تولید اولین مواد مؤثره دارویی خود یعنی 
مترونیدازول و مترونیدازول بنزوات نمود و 
در حال حاضر  ماده مؤثره استامینوفن و 
آسپرین را نیز در سبد محصوالت تولیدی 
خود دارد و در پی این اقدام افتخار آفرین، 

نام ایران در لیســت 4 کشور تولیدکننده 
مترونیــدازول در جهان قــرار گرفت.در 
خرداد ماه سال ۱3۹۹ در راستای اهداف 
توســعه کالن شــرکت در صنعت دارو، 
بزرگترین شهرک مواد اولیه دارویی خاور 
میانه در این مجتمع به وسعت ۱6 هکتار، 
با شــروع به کار واحد تولید مــاده اولیه 

دارویی استامینوفن افتتاح گردید. 
مدیرفروش شــرکت صنایع شیمیایی 
کیمیاگران امروز تصریح کــرد: در حال 
حاضر واحدهای تولیدی گوناگونی از جمله 
ماده موثره های مفنامیک اسید، متفورمین 
و ماده پایه پارا آمینو فنول )PAP( در حال 
احداث در این شــهرک هستند. با تغییر 
سیاست هاي سرمایه گذاری این مجموعه، 
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 
در ســال ۱3۹۹ از یک شــرکت سهامی 
خاص به شرکت ســهامی عام تغییر کرد 
و بخشی از ســهام این شرکت تحت نماد 
بورسی"شکام" در شهریور ماه سال ۱400 
در بازار فرا بورس اوراق بهادار ایران عرضه 
اولیه شــد و در اختیار عمــوم مردم قرار 
گرفت.محصوالت این شرکت در گستره 
وسیعی از صنایع مختلف از جمله صنعت 
دارو و ۱۸ شاخه صنعتی دیگر نظیر صنایع 
رنگ و رزین، صنایع الستیک و پالستیک، 
صنایع آرایشی بهداشتی، صنایع نساجی، 
صنایع غذایی، صنایع شوینده کاربرد های 
مختلف و گوناگونی دارد. این مهم، نتیجه 
ســال ها تحقیق و مطالعه کارشناسان و 

پژوهشگران متخصص این شرکت است.
وی خاطرنشــان کرد: افزایش تعداد و 
تنوع محصــوالت و تکمیل زنجیره تولید 
مواد اولیه دارویی به سمت پایه های نفتی 
یکی از ماموریت های اصلی شرکت صنایع 

شیمیایی کیمیاگران امروز است.
در نهایت در ســال ۱40۱ کیمیاگران 
امروز در حــال حاضر، با خرید شــرکت 
داروسازی پرند دارو ، زنجیره ارزش خود را 
تکمیل کرده و به بازار داروهای نارکوتیک 
ورود پیدا کرد. سید علیرضا موسوی زاده 
با اشــاره به طرح های توسعه ای شرکت 
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز اظهار 
داشت: تکمیل چرخه مواد اولیه تولیدی 
صنایع مختلف و ساخت و تکمیل فاز های 
جدید شهرک مواد اولیه تولیدی از جمله 
برنامه های ما برای توســعه فعالیت های 

شرکت است.

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز فعالیت خود را از سال ۱۳۷۴ آغاز کرد و امروزه یکی از نام های تجاری شناخته شده در صنعت محصوالت شیمیایی کشور 
شناخته می شود. این شرکت در سال های اخیر برای خودکفایی کشور و صرفه جویی ارزی، برای اولین بار در منطقه خاورمیانه موفق به تولید مونو پروپیلن گالیکول پایه 

دارویی و شیمیایی شده است و تنها تولیدکننده پلی اتیلن گالیکول دارویی است.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه در جریان برگزاری نمایشگاه رنگ و رزین با سید علیرضا موسوی زاده مدیرفروش شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز درباره فعالیت 

ها و برنامه های این شرکت گفت و گویی انجام داده است:

سید علیرضا 
موسوی زاده:

شرکت صنایع 
شیمیایی 

کیمیاگران امروز 
اقدام به تولید 

اولین مواد مؤثره 
دارویی خود یعنی 

مترونیدازول 
و مترونیدازول 

بنزوات نمود و در 
حال حاضر  ماده 

مؤثره استامینوفن 
و آسپرین را نیز در 
سبد محصوالت 
تولیدی خود دارد 
و در پی این اقدام 
افتخار آفرین، نام 
ایران در لیست 4 

کشور تولیدکننده 
مترونیدازول در 
جهان قرار گرفت
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برای اولین بار مرحوم احمد صانعی تولید صنعتی رنگ را به ایران آورد. در سال ۱3۰8 با تدابیر این شخص و 
تجربیاتی که از سفر به کشورهای خارجی به دست آورده بود، فرایند کامال دستی تولید رنگ در ایران شکلی نیمه 

صنعتی به خود گرفت و اولین جرقه حضور دستگاه های نسبتا پیشرفته در ایران ایجاد شد.

صنعت رنگ سازی ایران چه جایگاهی در جهان دارد؟

بــرای اولیــن بــار 
مرحــوم احمد صانعی 
تولیــد صنعتــی رنگ 
را به ایــران آورد. در ســال ۱30۸ 
بــا تدابیر این شــخص و تجربیاتی 
که از سفر به کشــورهای خارجی 
به دســت آورده بود، فرایند کامال 
دســتی تولید رنگ در ایران شکلی 
نیمه صنعتی به خود گرفت و اولین 
نسبتا  جرقه حضور دســتگاه های 

پیشرفته در ایران ایجاد شد.
هفت ســال بعد از ایــن موضوع، 
او به نمایشــگاهی در آلمان رفت و 
فرایند کامال صنعتی تولید رنگ را 
مشــاهده کرد؛ بنابراین تصمیم به 
خرید دســتگاه های رنگ سازی و 
اســتفاده از آن ها در ایران گرفت. 
همیــن موضوع باعث شــد که ۱0 
ســال بعد از حضور اولین دستگاه 
های نیمه صنعتی در بــازار کامال 
ســنتی ایران، اولین کارخانه تمام 
سازی  رنگ  کارخانه  یعنی  صنعتی 

ایران به طور رسمی تاسیس شود.
بعــد از شــروع به فعالیــت این 
کارخانــه، افــراد زیــادی در برابر 
به  واردشده  فرنگی  های  دســتگاه 
بازار مقاومت کــرده و تالش کردند 
همان روند ســنتی تولیــد رنگ را 
ادامه دهند؛ امــا در نهایت کارخانه 
صنعتی رنگ ســازی پیروز شــد و 
در سال ۱33۸ یعنی ۲0 سال بعد 
تاسیس شــرکت های پالسکار،  با 
اولین رنگ پالســتیکی با نام پیکو 
به بازار ایران عرضه شــد. 4 ســال 

پیش از ایــن موضوع، اتحادیه رنگ 
فروشان در تهران تشکیل شده بود 
تا تولید و فروش رنــگ با مدیریت 

مناسبی انجام شود.
 وضعیت امروز صنعت رنگ 

سازی ایران
از اواخــر دهه 50 و ســال های 
ابتدایی انقــالب، واحدهای صنعتی 
تولیدکننــده رنــگ در ایــران کم 
کم رشــد کرده و تعــداد آن ها در 
شــهرهای مختلف افزایــش یافت. 
اکنون در شــهرهای مختلف کشور 
بیشــتر از ۱000 واحــد تولیــدی 
رنگ هــای ســاختمانی و صنعتی 
وجود دارد که با ظرفیت بیشــتر از 
۱۲ میلیون تن در سال فعالیت می 
کنند. در این میان بیشــتر از 350 
واحد صنعتی با ظرفیت تولید چند 
میلیون تنی در سال انواع رزین ها 
و کوپلیمرها، پلی اســتر، رنگ های 
اکریلیک و رزین فونیک وجود دارند 
که عالوه بر نیاز داخلی، باعث بهبود 

وضعیت صــادرات در صنعت رنگ 
سازی ایران شده اند.

ســازی  رنگ  صنعت  آیا   
نیــز دارای  ایــران در جهان 

جایگاه مناسبی است؟
در حــال حاضــر تولیدکنندگان 
رنگ در ایران، قادر بــه تولید انواع 
رنگ هــای کاربــردی در صنعت و 
ســاختمان سازی هســتند و رنگ 
های موردنیاز بــرای کارهای هنری 
را نیز با ظرفیــت قابل قبولی تولید 
می کنند. بر اســاس آمارها، بخش 
عمده ای از رنگ تولیــدی در دنیا، 
در بخش معماری صرف می شود و 
بخش های دیگری از آن در صنایعی 
مانند کشتیرانی، قطعه سازی، چوب، 
خودروســازی و… کاربرد دارد. با 
توجه به این کاربرد گسترده و شکل 
گیری انــواع مختلفــی از رنگ ها، 
کارشناسان به آینده این بازار کامال 
امیدوار بوده و آن را صنعتی در حال 

رشد می دانند.

صنعت رنگ سازی ایران، از صنایع قدیمی است که با تالش تولیدکنندگان و متخصصان داخلی اکنون به جایگاه خوبی در دنیا دست پیدا کرده است؛ اما مسئله این است 
که جایگاه فعلی، جایگاه واقعی این صنعت نیست و جای رشد بسیار زیادی در آن وجود دارد.

متخصصان داخلی اکنون موفق به ایجاد نوآوری های فراوانی در صنعت تولید رنگ شده اند و در بسیاری از صنعت ها، نیاز به واردات رنگ را به صفر رسانده اند. بخش 
رنگ تهران یکی از آنهاست.

در حال حاضر 
تولیدکنندگان 
رنگ در ایران، 
قادر به تولید 

انواع رنگ 
های کاربردی 

در صنعت و 
ساختمان سازی 
هستند و رنگ 
های موردنیاز 
برای کارهای 

هنری را نیز با 
ظرفیت قابل 

قبولی تولید می 
کنند

این معاونت با رویکرد تسهیل دسترسی به منابع معدنی بعنوان هدایای 
خدادادی زمین از طریق اکتشاف استخراج و فرآوری آنها ایجاد شده تا 
در بهبود کیفیت زندگی در کره خاکی مورد اســتفاده عموم قرار گیرند، 
همچنین با هدف تامین و تکمیل زنجیره محصوالت تولیدی خود در زمینه 
تولید انواع شمش فوالد آلیاژی، شمش فوالد ساختمانی، کاتد مس ، شمش 
سرب و روی ضمن ایجاد اشتغال در سرتاسر کشور به عنوان یک سازمان 
چند منظوره و هدفمند در فعالیت های معدنی و با به کارگیری کارشناسان 

خبره و گروه دفتر فنی مجرب ایجاد گردیده است.
اقدامات انجام شده تا کنون

عقد قرارداد تامین سنگ آهن برای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
تولید کنسانتره بصورت مشارکت با شــرکت خارجی در شهرستان 

سیرجان 
عقد قرارداد تامین کنسانتره برای شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان 

سنگان 
تامین گندله برای تولید آهن اسفنجی خط دو قائم ذوب آهن اصفهان

دریافت گواهی صالحیت فنی و مالی
ثبت بیش از 30 محدوده معدنی

شرکت در مزایده های معدنی وزارت صنعت،معدن وتجارت
عقد قرارداد جهت مشارکت و سرمایه گذاری در محدوده های معدنی

شرکت در مزایده پهنه های اکتشافی وزارت صمت
طراحی نرم افزار مبتنی بر روش های نوین اکتشاف محدوده های معدنی

اکتشاف محدوده های معدنی به شیوه تلفیق داده های سنگ شناسی، 
ساختاری، ژئوشیمیایی، اندیس های معدنی، ژئوفیزیکی و سنجش از دور 
با استفاده از منطق ریاضی )Fuzzy, Neural Network,…( تحت نرم 

IDSM افزار
 چشم اندازهای آتی

ایجاد اشتغال حداقل 2000 نفر تا سال 1403
احداث آزمایشگاه مواد معدنی در استان کرمان

دریافت پروانه بهره برداری محدوده های ثبت شده
راه اندازی خطوط فرآوری مواد معدنی و عناصر نادر خاکی

 صادرات محصوالت تولیدی
واردات تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز از خارج از کشور

آمادگی الزم جهت مشارکت و سرمایه گذاری در محدودههای معدنی 
دارای پتانسیل

معاونت معدنی 
شرکت تولیدی بازرگانی آنا صنعت پاسارگاد

w w w . a n a - p h s . c o m

 تولید و تأمین انواع مواد معد�

w w w . a n a - p h s . c o m

استخراج و فرآوری موارد معد�
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نوزدهمین نمایشگاه بین المللی

 متالورژی )ایران متافو(
بیست ودومین نمایشگاه بین المللی

 رنگ، رزین
 پوشش های صنعتی و موادکامپوزیت  وصنعت آبکاری

31B38آرمان تجارت صبا-سالنBآراز(-سالن6پارس اشن- سالن 5گروه صنعتی آنا-سالن(38پلی رزین-سالن 8,9پرنیان پرواز شیمیBسالن10و11زارع تجارت کیان-سالن 38تولیدی و صنعتی فوالدیار کوروش-سالن-)شیمی گران فردا)ساندورا

مجتمع فوالد خرم آباد-سالن38Bکیمیا گران امروز-سالن5فوالد مبین البرزفوالد اطلس گلستان-سالن38صنعت تجارت پردیس آذربایجان- سالن 38صنایع شیمیایی مونوکم-سالن7صنایع شیمیایی حالل پویان اراک-سالن7
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در بحث اقتصادی و تولیدی، تالش نمودیم تا تمام فرایندهای تولید، از مواد اولیه تا محصول نهایی را در گروه 
اطلس انجام دهیم   در حال حاضر در مرحله برنامه ریزی  و انجام تمهیدات الزم برای تکمیل چرخه تولید از مرحله 

تولید مواد اولیه تا تکمیل چرخه نهایی هستیم ی 
عل

تر
دک

نی
ها

را
ف

دکترعلی فراهانی مدیرعامل گروه اطلس اعالم کرد:

در نمایشگاه امسال ایران متافو، با گروه فوالدی مجموعه شرکت نموده ایم. تخصص اصلی ما هم نورد میلگرد در سایزهای ۸ تا 2۰ و در فاز استاندارد است. برندینگ 
و شناسایی   بررسی بیشتر محصوالت شرکت های رقیب، تعامل با تأمین کنندگان و تولیدکنندگان این حوزه، آشنایی با رقبا، و شناسایی وجه تمایزها در فرآیند تولید و 

فروش، از مهمترین اهداف حضور این شرکت در نمایشگاه ایران متافو است

دکترعلی فراهانی:
ویژگی برند 

شناخته شده گروه 
اطلس در نقاط 
مختلف کشور 
با چند کارخانه 
و شرکت فوالد 

اطلس پاسارگاد، 
کاوه، آسیا و 

گلستان و آذرتاک 
خرمدشت

گروه اطلس از طریق پنــج کارخانه  و 
شرکت فوالدی اطلس آسیا، فوالد اطلس 
پاسارگاد، فوالد اطلس کاوه و فوالد اطلس 
گلســتان و فوالد آذرتاک خرمدشت تمام 
فرایندهای تولید میلگــرد از جمله نورد تا 
تهیه محصول نهایی یعنــی میلگرد  را در 
این حوزه انجام می دهد . ویژگی خیلی مهم 
که برند این گــروه را متمایز نموده، وجود 
کارخانه های مختلف در شهرهای گوناگون 
از جمله اســتان های  گلســتان، قزوین و 
سمنان است که سطح دسترسی ساده تر 
به بازارها و تامین مواد اولیه و محصول  را 
برای مشتریان افزایش داده است.  دکترعلی 
فراهانی مدیرعامل گروه اطلس، در حاشیه 
نمایشــگاه متافو، در گفت وگو با نشــریه 
اقتصاد و نمایشــگاه، گفت: گروه فوالدی 
اطلس، شــامل پنج کارخانه و شرکت در 
حوزه نورد می باشــد؛ )فوالد اطلس آسیا، 
فوالد اطلس پاســارگاد، فوالد اطلس کاوه 
و فوالد اطلس گلســتان و فوالد آذرتاک 

خرمدشت( 
وی افزود: در نمایشــگاه امســال ایران 

متافو، با گروه فوالدی مجموعه شــرکت 
نموده ایم. تخصص اصلی ما هم نورد میلگرد 
در ســایزهای ۸ تا ۲0 و در فاز استاندارد 
اســت.  فراهانی ضمن تبیین جایگاه برند 
گروه اطلس در بــازار، عنوان نمود: صنعت 
فــوالد، دارای زیرمجموعه هــای مختلف 
تولیدی و بازرگانی اســت. گروه اطلس نیز 
در هر دو بخش تولیدی و بازرگانی فعالیت 
دارد. در بخــش تولید، تخصــص ما نورد 
میلگرد است و محصول ما، به میلگردهای 
اســتاندارد و با کیفیت معروف اســت؛ و 
از لحــاظ کیفیت، قابل رقابــت با بهترین 
محصوالت بازار می باشــد. وی اضافه کرد: 
نکته ای که خیلی مهم اســت و شرکت ما 
را متمایز نموده است، داشتن کارخانه های 
مختلف در شهرهای گوناگون مانند استان 
گلستان، قزوین و سمنان است. به همین 
دلیل در بحث فــوالد و تأمین محصوالت، 
می توانیم با شرکت های سطح باال، رقابت 

کنیم.
مدیرعامــل گروه اطلس، ضمن اشــاره 
به برنامه ریزی صادراتــی محصوالت این 
مجموعه، اظهــار نمود: در حــال حاضر، 
شــروع به برنامــه ریزی هــای  صادرات 

محصوالت مجموعه به عراق و سوریه طبق 
روال گذشــته نموده ایم. با توجه به برنامه 
توسعه ای گروه برای دو تا پنج سال آینده، 
برنامه ریزی نموده ایم تا درصــد باالیی از 

تولیدات این مجموعه را صادر نماییم. 
وی افزود: در بحث اقتصادی و تولیدی، 
تالش نمودیم تا تمــام فرایندهای تولید، 
از مواد اولیه تا محصــول نهایی را در گروه 
اطلس انجــام دهیم   در حــال حاضر در 
مرحله برنامه ریزی  و انجام تمهیدات الزم 
برای تکمیل چرخه تولید از مرحله تولید 

مواد اولیه تا تکمیل چرخه نهایی هستیم
دکتــر فراهانی در انتها گفــت: یکی از 
سیاست های ما برای شرکت در نمایشگاه، 
عالوه بر انتقــال تجربیات خــود در این 
صنعت ســعی بر معرفی هر چه دقیق تر 
محصول خــود نماییم . در حــال حاضر، 
برند ما شناخته شده اســت. یکی دیگر از 
اهداف ما از حضور در نمایشــگاه، تعامل با 
تأمین کنندگان و تولیدکنندگان این حوزه 
اســت. همچنین دیگر هدف مــا در کنار 
آشنایی با رقبا، شناسایی وجه تمایزها نیز 
می باشد تا بتوانیم در فرایند تولید و فروش، 

از آن ویژگی ها بهره ببریم.

از تأمین مواد اولیه تا تولید میلگردهای استاندارد در شرکت های گروه اطلس

کیوان قلی نژاد، مدیرعامل کارخانه رنگ ساندورا:

رنگ ساندورا از رنگ های دکوراتیوی با استانداردهای روز دنیا 
در نمایشگاه رونمایی کرد 

قلی نــژاد با اشــاره به 
ظرفیت تولیــد کارخانه 
رنگ ساندورا، اظهار نمود: 
در حال حاضر، ظرفیت تولید 
ما، روزانه صد تن است؛ به دلیل انعقاد 
قرارداد با روسیه و احداث واحد تولیدی 
جدید، ظرفیــت مجموعه بــه روزانه 
سیصد تن افزایش پیدا خواهد کرد که 
دویست تن از آن، مستقیماً به روسیه 
ارسال خواهد شــد؛ و ۱00 تن نیز به 

مصرف داخلی اختصاص می یابد.
وی اضافه کرد: شرایط فعلی ما بسیار 
خوب است؛ با افزایش ظرفیت تولید، در 
حدود صد نفر نیز به مجموعه ما اضافه 

خواهند شد. 
مدیرعامل کارخانه رنگ ســاندورا، 
ضمن تببین خط مشی مجموعه، عنوان 
نمود: مدیریت مجموعه، معتقد است 
که برای موفقیت، بایــد بهترین مواد 
اولیه تهیه شــود و محصولی باکیفیت 
نیز روانه بازار شــود تا بتوان جایگاهی 
رفیع کسب نمود و ماندگار شد. دید ما 
به محصوالتمان، جهانی است و تمامی 
تولیدات مــا، دارای باالترین کیفیت 
هستند. حتی کیفیت محصوالت ما، از 
کیفیت محصوالت اروپایی، باالتر و بهتر 
اســت. در واقع می توان گفت، کیفیت 
محصوالت اروپایــی، خیلی پایین تر از 

کیفیت تولیدات ما است. 
وی اضافه کرد: رمز موفقیت ما، تیم 
جــوان، مدیریت قــوی و مجموعه ای 

همدل و پیشرو است.
قلی پور، در ادامه، با اشاره به چالش ها 
و مشــکالت پیش روی صنعت رنگ 
و پوشــش های صنعتی، خاطرنشــان 
نمود: مشکالت همیشــه وجود دارند. 
چه در بحث توســعه فضای کار، چه 
در بحث جذب نیروی جدید، همیشه 
چالش هایی وجود دارد. در حال حاضر، 
یکی از مشکالت ما، کمبود فضا است؛  
ما به دلیل کمبود فضا برای گسترش 
کارخانه، در حال افزودن طبقه هستیم.

وی در انتها به هدف خود از حضور 
در نمایشــگاه رنگ و پوشــش های 

صنعتی، اشاره نمود و گفت: کارخانه 
ساندورا، در طی سال های فعالیتش، 
مشتریان ثابت خود را به دست آورده 
است؛ مهم ترین دلیل ما برای حضور 
در نمایشگاه، تعامل و تجدید دیدار با 
همکارانمان است. محصولی هم که 
امسال به نمایشگاه آوردیم، رنگ های 
دکوراتیوی اســت که جدیداً تولید 
نموده ایم و محصول روز دنیا هستند. 
مزیت ایــن رنگ ها، این اســت که 
افراد مختلف می توانند خالقیت های 
زیادی در آنها ایجاد کنند؛ همچنین 
افرادی که اطالعات زیــادی هم در 
حوزه رنگ ها ندارند نیز می توانند با 
استفاده از آنها، برای خود اشتغال زایی 

نمایند.

کیوان قلی نژاد، مدیرعامل کارخانه رنگ ساندورا با برند شرکت شیمی گران فردا، در گفت وگو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه، در حاشیه نمایشگاه رنگ و پوشش های صنعتی 
گفت: شرکت شیمی گران فردا از سال ۱۳۸9 فعالیت خود را آغار کرده و سال ۱۳9۳ اولین واحد تولیدی خود را در ارومیه با حدود ده نفر پرسنل، افتتاح کرده است. اما در 

حال حاضر، صد نفر پرسنل دارد و محل کارخانه با توجه به رشد و گسترش مجموعه، نیز تغییر کرده است.
وی در ادامه با اشــاره به وضعیت کاری مجموعه، افزود:  تولید، فروش و صادرات خوبی داریم. هفته ای دو بار به کشورهای مختلف، محصوالت خود را صادر می کنیم. 
کشورهای مقصد ما، آذربایجان، ارمنستان، عراق، افغانستان و روسیه هستند. قراردادی که اخیراً با روسیه منعقد شده است، موجب گسترش کار ما شده و در حال احداث 
واحد جدید کارخانه هستیم. دید ما به محصوالتمان، جهانی است و تمامی تولیدات ما، دارای باالترین کیفیت هستند. حتی کیفیت محصوالت ما، از کیفیت محصوالت 

اروپایی، باالتر و بهتر است. در واقع می توان گفت، کیفیت محصوالت اروپایی، خیلی پایین تر از کیفیت تولیدات ما است.

کیوان قلی نژاد:
رمز موفقیت 

ما، تیم جوان، 
مدیریت قوی و 

مجموعه ای همدل 
و پیشرو است. 
برای موفقیت، 

باید بهترین مواد 
اولیه تهیه شود و 

محصولی باکیفیت 
نیز روانه بازار شود 
تا بتوان جایگاهی 
رفیع کسب نمود 

و ماندگار شد. 
کیفیت محصوالت 

ما، از کیفیت 
محصوالت 

اروپایی، باالتر و 
بهتر است
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