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الکترونشنال
تامین کننده تجهیزات برق صنعتی، 
روشنایی، برودتی و تابلوسازی
صنایع نیروگاهی، پاالیشگاهی، نفت، 
گاز و پتروشیمی

سقوط نفت و 
فرصت های طالیی 

ایران پالست
مهشید انزهایی

قیمت طالی سیاه این روزها در بازار 
دارد  قرار  سقوط  سراشیـــــبی  در 
به طوری که بهای هر بشکه نفت خام 
حتی بشکه ای کمتر از 30 دالر هم خرید 
و فروش می شود. همزمان با کاهش 
شدید قیمت نفت در بازار و چشم انداز 
مایوس کننده بازار آتی قیمت گذاری 
این کاالی استراتژیک، ساخت و توسعه 
بسیاری از طرح های جدید پتروشیمی 
و پاالیشگاهی در اکثر کشورهای جهان 
متوقف شده است. کاهش سودآوری 
و پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه دو 
مولفه کلیدی در تعطیلی پتروشیمی 
و پاالیشگاه سازی در اکثر کشورهای 
جهان است. در این بین ایران قصد دارد 
در دوران پسا تحریم و با فروکش کردن 
بین المللی  تحریم های  محدودیت  
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 
خود از 70  میلیون تن فعلی را به بیش 
از 120 میلیون تن با اجرای یک برنامه 
جامع 10 ساله افزایش دهد. با انجام این 
حجم کالن سرمایه گذاری در صنایع 
پتروشیمی سوالی که بیش از گذشته 
توسط کارشناسان مطرح می شود این 
است که آیا احداث مجتمع های جدید 
پتروشیمی  در ایران با توجه به سیر 
است؟  اقتصادی  نفت  قیمت  نزولی 
صنعت پتروشیمی شامل یک زنجیره 
به هم پیوسته بوده که از سه بخش 
باالدستی، میان دستی و پایین دستی 
تشکیل شده است که قطعا توسعه این 
سه بخش به صورت پیوسته عالوه بر ....
ادامه در صفحه 2

 تهران؛ قطب نمایشگاهی
 صنایع پالستیک آسیا و خاورمیانه

 مشوق های سرمایه گذاری 
در صنایع پتروشیمی ایران اعالم شد

 انتقال دانش و سرمایه
 برگ برنده های ایران پالست 2016

  رضا خلج،رئیس کل روابط عمومی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

 در آستانه برگزاری دهمین 
نمایشگاه ایران پالست؛

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی 
مطرح کرد:

 رکورد حضور خارجی ها 
در نمایشگاه دهم ایران پالست شکسته شد

مدیر نمایشگاه ایران پالست خبر داد:
سرمقاله
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 به طور متوسط ساالنه بین 26 تا 30 نمایشگاه 
بین المللی مرتبط با صنعت پتروشیمی، صنایع 
تکمیلی پتروشیمی، پلیمر و پالستیک در چهار 

گوشه جهان برگزار می شود.
نمایشگاه های  ترین  مهم  تقویم  اساس  بر 
پالستیک،  و  پتروشیمی  صنعت  بین المللی 
کشورهایی همچون عمان، عربستان سعودی، 
ایتالیا،  نیجریه،  الجزایر،  شیلی،  اکراین، 
تایلند،  هندوستان، پاکستان، آلمان، فرانسه، 
مصر، جمهوری اسالمی ایران )ایران پالست(، 
اسپانیا،  انگلیس،  کلمبیا،  تایوان،  اندونزی، 
چین،  کانادا،  مکزیک،  ژاپن،  آمریکا،  کنیا، 
آفریقای  اندونزی،  عربی،  متحده  امارات 
نمایشگاه های  میزبان   ... و  ترکیه  جنوبی، 
پالستیک، پلیمر، صنایع تکمیلی پتروشیمی و 
 پتروشیمی جهان به صورت ساالنه و یا دوساالنه

 هستند.
با این وجود در بین نمایشگاه های بزرگ و 
بین المللی جهان که با رویکرد صنایع تکمیلی 
پتروشیمی  و  پلیمر  پالستیک،  پتروشیمی، 
شامل  نمایشگاه  چند  تنها  می شوند  برگزار 
چاینا  ایتالیا،  پالست  میالن  نمایشگاه های 
پالست چین، عرب پالست امارات متحده عربی، 
نمایشگاه کا آلمان، هند پالست، ایران پالست و 
تا حدودی استانبول پالست از جایگاه و اعتبار 
برخوردار هستند و سایر نمایشگاه هایی که در 
کشورهای مختلف جهان برگزار می شود چندان 
مورد توجه فعاالن صنایع تکمیلی پتروشیمی 

گیرند. نمی  قرار 
در طول چند سال گذشته با افزایش تحریم ها 
نمایشگاه های  بین المللی،  محدودیت های  و 
منطقه ای همچون عرب پالست، استانبول و 
تاحدودی چاینا پالست توانسته اند که در سایه 
سنگین تحریم های ایران در سطح جهانی قد 
علم کنند و به نوعی برای خود جایگاه و اعتباری 

کنند. کسب 
این در حالی است که همزمان با آغاز شمارش 
ایران،  بین المللی  تحریم های  لغو  معکوس 
بار دیگر نمایشگاه ایران پالست برای باز پس 
گرفتن جایگاه خود از نمایشگاه های منطقه ای 
خیز برداشته است و فروردین ماه سال آینده و 
همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست رکورد حضور شرکت های خارجی 

در این گردهمایی بزرگ شکسته می شود.
با  مقایسه  در  ایران پالست  نمایشگاه  اما 
نمایشگاه هایی همچون استانبول، عرب و چاینا 
پالست از برگ برنده هایی برخوردار بوده که 
می تواند به رونق هر چه بیشتر این نمایشگاه 

بزند. دامن  بین المللی  بزرگ 
در شرایط فعلی ایران از ظرفیت تولید ساالنه 
بیش از 60 میلیون تن مواد خام پتروشیمی و 
پلیمری برخوردار است که این ظرفیت تا پایان 
سال جاری با بهره برداری از طرح های جدید 

پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن غرب به بیش 
از 65 میلیون تن و تا پایان برنامه ششم توسعه با 
جذب 30 میلیارد دالر سرمایه خارجی از مرز 

یکصد میلیون تن در سال عبور می کند.
محصوالت  تن  میلیون   60 تولید  ظرفیت 
پتروشیمی و پلیمری و پتانسیل تولید بیش از 
ظرفیت فعلی به پشتوانه بزرگ ترین ذخیره 
گاز طبیعی جهان، ایران را در کنار کشورهایی 
همچون عربستان سعودی، قطر و ایاالت متحده 
آمریکا به قطب تولید پتروشیمی جهان تبدیل 

محصوالت  تولید  ظرفیت  این  است.  کرده 
پتروشیمی با قیمت هایی رقابتی و کیفیتی باال 
اولین و مهم ترین دلیل موفقیت ایران پالست 
خواهد بود به طوری که با عرضه محصوالت بیش 
از 40 شرکت پتروشیمی در نمایشگاه سال آینده 
هیات های بزرگ اقتصادی و تجاری به منظور 
امضای قراردادهای خرید، مسافر تهران خواهند 
شد. از سوی دیگر در کنار تولید محصوالت خام 
پتروشیمی، ایران از پتانسیل تبدیل شدن به هاب 
تولید محصوالت صنایع تکمیلی پتروشیمی هم 

برخوردار است. لغو تحریم ها، موقعیت ممتاز 
بین المللی، مسافت کوتاه جغرافیایی با بازارهای 
بزرگ مصرف همچون ترکیه، هند، پاکستان، 
چین، روسیه، افغانستان، کشورهای حوزه قفقاز، 
آسیای میانه و آسیای مرکزی، نیروی انسانی 
متخصص و ارزان قیمت، وجود اسکله، راه آهن و 
زیرساخت های حمل و نقل، تخلیه و بارگیری در 
پایانه ها و بنادر دریای خزر، خلیج فارس و دریای 
عمان از دیگر مزیت های توسعه صنایع تکمیلی 

پتروشیمی در ایران است.
عالوه بر این با لغو تحریم ها بسیاری از شرکت های 
بزرگ بین المللی در حوزه صنایع خودروسازی، 
انرژی، بسته بندی و مواد غذایی، ساخت انواع 
ایران  به  صنعتی  آالت  ماشین  و  تجهیزات 
خواهند آمد که قرار است بر اساس سیاست 
اولویت  با  تولید  جدید  خطوط  دولت  های 
 انتقال دانش و فن آوری را در کشور نصب و

 راه اندازی کنند.
به عنوان نمونه حضور یک شرکت بزرگ خارجی 
تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در کشور و 
راه افتادن خط تولید محصوالت این شرکت در 
ایران به منزله آن است که این شرکت مجبور 
است در بسیاری از حوزه ها از جمله مظروفات، 
مصنوعات و محصوالت پلیمری و پالستیکی 
مواد و کاالهای مورد نیاز خود را در ایران تهیه 
کند و این مصداق در صنایع خودروسازی و 
قطعه سازی بیش از سایر صنایع در کشور جاری 

شد. خواهد 
نمایشگاه  برگزاری  قطعا  شرایط  این  در 
ایران پالست می تواند در رونق صنایع تکمیلی 
پتروشیمی، پلیمر و پالستیک تاثیر گذار باشد و با 
سفر نمایندگان مختلف شرکت های خارجی به 
تهران شاهد آغاز دور جدید فعالیت های تجاری 
و اقتصادی با شرکت های بزرگ بین المللی و 

صاحب برند در داخل کشور باشیم.
المللی  بین  نمایشگاه  دهمین  اساس  این  بر 
سال 1395  ماه  فروردین  دهم  ایران پالست 
برگزار می شود که تاکنون 7 هزار متر مربع 
از فضای نمایشگاهی در اختیار شرکت های 
اروپایی و آسیایی قرار گرفته است و رکورد حضور 
خارجی ها در این گردهمایی بین المللی شکسته 
شده است. تاکنون هم شرکت ها و پاویون هایی 
ترکیه، چین، هند،  ایتالیا،  اتریش،  آلمان،  از 
تایوان، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
و چندین شرکت دیگر اروپایی برای حضور در 
نمایشگاه ایران پالست اعالم آمادگی کرده اند.

قطعا با لغو تحریم ها و با توجه به پتانسیل های 
پتروشیمی  تکمیلی  صنایع  در  تولید  باالی 
آینده  سال  چند  تا  ایران،  پالستیک  و 
عرب  استانبول،  همچون  هایی  نمایشگاه 
نمایشگاه   سایه  در  چاینا پالست  حتی  و 
خواهند  قرار  ایران پالست  بین المــــــللی 

. فت گر

 در بیـن نمایشـگاه های بـزرگ و 
بین المللـی جهـان که بـا رویکرد 
پتروشـیمی،  تکمیلـی  صنایـع 
پتروشـیمی  و  پلیمـر  پالسـتیک، 
چنـد  تنهـا  می شـوند  برگـزار 
نمایشـگاه های  شـامل  نمایشـگاه 
میالن پالست ایتالیا، چاینا پالست 
امـارات  پالسـت  عـرب  چیـن، 
متحده عربی، نمایشـگاه کا آلمان، 
هنـد پالسـت، ایران پالسـت و تا 
از  پالسـت  اسـتانبول  حـدودی 
جایگاه و اعتبار برخوردار هسـتند 
در  کـه  نمایشـگاه هایی  سـایر  و 
کشـورهای مختلف جهان برگزار 
توجـه  مـورد  می شـود چنـدان 
فعاالن صنایع تکمیلی پتروشـیمی 

قـرار نمـی گیرند

 رضـا خلج . رئیس کل روابط عمومی 
شـرکت ملـی صنایـع پتروشـــــیمی

 تهران؛ قطب نمایشگاهی
 صنایع پالستیک آسیا و خاورمیانه

 رضا خلج،رئیس کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

ادامه سرمقاله
کالن،  گذاری های  سرمایه  ریسک  مدیریت 
تجاری،  اقتصادی،  متعدد  مزیت های  می تواند 
اجتماعی و حتی سیاسی و بین المللی را برای کشور 
به ارمغان بیاورد. در این بین مرور چندین رقم و عدد 
در توجیه ساخت مجتمع های جدید پتروشیمی و 
تکمیلی زنجیره های ارزش با ایجاد و توسعه صنایع 

تکمیلی پتروشیمی خارج از لطف نیست.
نرخ بازگشت سرمایه همواره از فاکتورهای اصلی 
جذب سرمایه است و در صنایع تکمیلی پتروشیمی 
نرخ بازگشت سرمایه حدود 40 تا 45 درصد بوده 
این در حالی است که این نرخ در بخش صنایع میانی 
و باالدستی پتروشیمی حدود 15 درصد است. به 
ازای هر شغل در بخش باالدستی و میان دستی 
تکمیلی  پتروشیمی حدود 50 شغل در صنایع 
پتروشیمی ایجاد می شود که این ضریب اشتغال 
50 برابری تنها اشغال زایی مستقیم صنایع تکمیلی 
به شمار می رود. از سوی دیگر پیش بینی می شود در 
صورت توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی حداقل 

25 درصد جمعیت فعال کشور در حوزه زنجیره 
پتروشیمی دارای اشتغال پایدار خواهند شد که 
ایجاد شده در حوزه صنایع  اشتغال  این  بیشتر 
تکمیلی پتروشیمی است. توسعه صنایع تکمیلی، 
ایران را  به بازیگر اصلی صنعت پتروشیمی در منطقه 
تبدیل می کند. برای دستیابی به این هدف و به این 
منظور که در چشم انداز 1404 خام فروشی نداشته 
باشیم و منویات مقام معظم رهبری نسبت به کاهش 
خام فروشی محقق شود، باید امروز توسعه صنایع 
تکمیلی به صورت جدی دنبال شود. بنگاه های 
کوچک و متوسط در توسعه صنایع تکمیلی نقش 
پررنگ تری دارند، یعنی سرمایه گذاری های کالنی 
که در بخش صنایع باالدستی پتروشیمی نیاز است 
در بخش صنایع تکمیلی الزام نخواهد داشت. در 
ادامه باید به این نکته هم اشاره کرد که در بخش 
باالدستی صنعت پتروشیمی برای ایجاد یک شغل 
حدود 500 تا 700  میلیون دالر سرمایه گذاری الزم 
است. روشن است که بخش خصوصی جامعه توانایی 
تامین این حجم سرمایه گذاری را ندارد، در حالی 

که در صنایع تکمیلی پتروشیمی برای ایجاد یک 
شغل حدود 20 هزار دالر کفایت می کند، بنابراین در 
حوزه صنایع تکمیلی اقشار مختلف مردم می توانند 
در قالب تعاونی ها با گرفتن اعتبارات بانکی و با ایجاد 

یک بنگاه کوچک یا متوسط فعالیت کنند. 
در شرایط فعلی بسیاری از کشورهای صاحب 
صنعت پتروشیمی همچون عربستان سعودی 
و قطر هم به سمت صنایع تکمیلی پتروشیمی 
جهانی  قیمت  کاهش  با  و  کرده اند  حرکت 
نفت خام و به تبع آن بهای محصوالت جهانی 
پتروشیمی و پلیمری، عزم این کشورها برای 
چند  پتروشیمی  تکمیلی  صنایع  توسعه 
برابر شده است. ایران هم که از ظرفیت ها و 
ترین  بزرگ  همچون  مختلفی  پتانسیل های 
ذخایر نفت و گاز جهان، دسترسی به آب های 
آزاد و خط ساحلی طوالنی در خلیج فارس و 
مصرف  بازارهای  به  نزدیکی  عمان،  دریای 
همچون هند، چین، ترکیه و کره جنوبی و نیروی 
 انسانی متخصص و ارزان قیمت برخوردار است 

می تواند با توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به 
موازات بخش باالدستی و میان دستی پتروشیمی 
تحوالت  و  تغییر  این  با  همزمان  کند.  اقدام 
جهان،  پتروشیمی  و  نفت  بازار  در  گسترده 
بین المللی  نمایشگاه  آینده دهمین  بهار سال 
ایران پالست به میزبانی تهران برگزار می شود 
که برگزاری این گردهمایی بزرگ همزمان با لغو 
تحریم های بین المللی به طالیی ترین فرصت 
برای توسعه صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی 
پتروشیمی در کشور تبدیل شده است. نمایشگاه 
به  فرصت  بهترین  شک  بدون  ایران پالست 
منظور انتقال دانش و تکنولوژی های مدرن در 
مستربچ،  پلیمری،  پالستیک،  صنایع   زمینه 
پی وی سی، پلی اتیلن ها و سایر حوزه های فعالیت 
در صنایع تکمیلی پتروشیمی است و کارآفرینان 
انتخاب  با  می توانند  استراتژیک  صنایع  این 
شرکای خارجی صاحب سرمایه و دانش فنی 
روز به بهترین شکل نسبت به توسعه بنگاه های 
صنایع تکمیلی پتروشیمی در کشور اقدام کنند.

سقوط نفت و فرصت های طالیی ایران پالست

خبرنـــــــامه  دهمـین نمایشگاه 
بین المللــــــــــی ایران پالست
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 رکورد حضور خارجی ها 
در نمایشگاه دهم ایران پالست شکسته شد

 در آستانه لغو تحریم ها، رکورد حضور شرکت های 
بین المللی در دهمین نمایشگاه ایران پالست در 
حالی شکسته شده که همزمان با تکمیل فضای 
نمایشگاهی درخواست تجار و بازرگانان خارجی 
برای بازدید از این نمایشگاه روز به روز در حال 

است. افزایش 
مهندس محمد مقاره در گفتگو با ستاد خبری 
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست درباره 
آخرین تغییر و تحوالت برگزاری هر چه باشکوه تر 
در  ایران پالست  المللی  بین  نمایشگاه  دهمین 
فضای  تمامی  گفت:  آینده،  سال  ماه  فروردین 
های  شرکت  به  ایران پالست  دهم  نمایشگاه 

متقاضی داخلی و خارجی واگذار شده است.
مدیر دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست با 
اعالم اینکه کل فضای نمایشگاه دهم ایران پالست 
حدود 23 هزار مترمربع است، تصریح کرد: از این 
متراژ نمایشگاهی تاکنون بالغ بر 7000 متر مربع به 
شرکت های خارجی واگذار شده است به طوری که 
در آستانه لغو تحریم ها، رکورد حضور شرکت های 
معتبر خارجی در دهمین نمایشگاه بین المللی 

ایران پالست شکسته شده است.
تاکنون حضور  اینکه  بیان  با  مقام مسئول  این 
تایوان،  ایتالیا،  آلمان،  اتریش،  از  هایی  شرکت 
ترکیه، هند، چین، کره جنوبی، پاکستان و چندین 
کشور آسیایی و اروپایی دیگر در دهمین نمایشگاه 
است،  شده  قطعی  ایران پالست  المللی  بین 
اظهار داشت: حضور این تعداد شرکت خارجی 
مقایسه  قابل  ایران پالست  دهم  نمایشگاه  در 
با هیچ یک از نمایشگاه های عمرانی، تجاری و 
اقتصادی کشور نیست و پس از نمایشگاه نفت و گاز، 
نمایشگاه ایران پالست با باالترین استقبال و حضور 

است. شده  روبرو  خارجی  شرکت های 
المللی،  بین  حضور  درصد  نظر  از  افزود:  وی 
ایران پالست با حضور 30 درصدی شرکت های 
خارجی، بین المللی ترین نمایشگاه کشور محسوب 

می شود.

انتقال دانش و تکنولوژی مهم ترین محور 
نمایشگاه ایران پالست

مقاره در ادامه با یادآوری اینکه انتقال دانش فنی و 
تکنولوژی های روز جهان به منظور ارتقای سطح 
دستی(  )پایین  تکمیلی  صنایع  کیفی  و  کمی 
پتروشیمی ایران در دوران پسا تحریم مهم ترین 
المللی  بین  نمایشگاه  دهمین  برگزاری  محور 
ایران پالست است، تبیین کرد: از این رو اکثر 
شرکت های صاحب دانش فنی و تکنولوژی فعال در 
بخش های تولید محصول، ماشین آالت، تکنولوژی 
و ... در نمایشگاه سال آینده تهران حضور دارند و 
برگزاری این نمایشگاه بهترین فرصت و بستر برای 
افزایش و توسعه سطح همکاری های شرکت های 

بخش خصوصی و خارجی خواهد بود.
وی با اشاره به برگزاری چندین کارگاه و همایش 
دهمین  حاشیه  در  فناوری  و  علمی  تخصصی، 
کرد:  بیان  ایران پالست،  المللی  بین  نمایشگاه 
تاکنون برگزاری دو همایش با محور انتقال دانش 
روز در صنایع تکمیلی پتروشیمی توسط دو شرکت 
خارجی و یک همایش توسط شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی در حاشیه برگزاری نمایشگاه 
ایران پالست قطعی شده است و آمادگی  دهم 
داریم در صورت تمایل مراکز دانشگاهی، علمی 
و پژوهشی همایش و گردهمایی های تخصصی 
دیگری هم در حاشیه برگزاری این نمایشگاه برپا 

. کنیم

افزایش بازدیدکنندگان تخصصی از 
ایران پالست دهم

مدیر دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم ترین انتظارات 
فعاالن و کارآفرینان صنایع تکمیلی پتروشیمی و به 
ویژه غرفه گذاران نمایشگاه ایران پالست در طول 
9 دوره گذشته بازدیدهای تخصصی از نمایشگاه 
بوده است، گفت: بر این اساس، برنامه ریزی ویژه ای 
به منظور افزایش بازدید حرفه ای و تخصصی از 
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست شده 

. ست ا
عضو شورای سیاست گذاری دهمین نمایشگاه 
اینکه قصد  با یادآوری  ایران پالست  بین المللی 

داریم برای حضور 200 بازرگان و تاجر بین المللی 
و خارجی فعال در صنایع تکمیلی پتروشیمی 
ایران پالست  المللی  بین  نمایشگاه  دهمین  از 
برنامه ریزی کنیم، تصریح کرد: در شرایط فعلی 
پاکستان،  ترکمنستان،  همچون  کشورهایی 
عراق و اقلیم کردستان عراق در کنار افغانستان 
تکمیلی  صنایع  هدف  بازارهای  مهم ترین  از 
پتروشیمی کشور هستند و از این رو بازدید تجار و 
بازرگانان این کشورها در اولویت قرار داده شده اند.

مهندس مقاره با اشاره به مذاکرات و مکاتبات انجام 
گرفته با گروه کشورهای D8 بیان کرد: با همکاری 
این گروه بین المللی تجار و بازرگانان این گروه 
شامل کشورهای ترکیه، بنگالدش، مصر، اندونزی، 
مالزی، پاکستان و نیجریه همزمان با برگزاری 
به  ایران پالست  المللی  بین  نمایشگاه  دهمین 
تهران سفر خواهند کرد و جلسه کمیته پتروشیمی 
این مجموعه در حاشیه نمایشگاه ایران پالست 

برگزار خواهد شد.
وی همچنین از سفر مدیران و مسئوالن ارشد 
چندین شرکت بزرگ ماشین سازی از کشورهای 
آلمان، ایتالیا و اتریش به تهران خبر داد و افزود: 
انجمن  و  سندیکا  چندین  اعضای  و  مدیران 
بین المللی فعال در صنایع تکمیلی پتروشیمی، 
سفر  تهران  به  هم  سازی  ماشین  و  پالستیک 

. د کر هند ا خو

بازاریابی برای نمایشگاه ایران پالست در 
چهارگوشه جهان

عضو شورای سیاست گذاری دهمین نمایشگاه 
به  اشاره  با  ادامه  در  ایران پالست  بین المللی 
به منظور حضور  انجام شده  بازاریابی گسترده 
پتروشیمی،  معتبر  و  اول  تراز  های  شرکت 
ماشین ساز و صنایع تکمیلی پتروشیمی جهان 
در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست، 
افزود: تاکنون واگذاری بخش اعظم سالن 38 به 
شرکت های اروپایی و  طبقه اول سالن 40 و کل 
سالن 41 به شرکت های آسیایی و به ویژه چینی 

است. شده  قطعی 

مقاره با یادآوری اینکه برای برگزاری نمایشگاه 
 K ایران پالست تاکنون قراردادهایی با نمایشگاه
دوسلدورف آلمان برای بازاریابی در اروپا، آفریقا 
و روسیه، بیوتی اسکای برای بازاریابی در هند، 
پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین، 
شرکت پاگ در ترکیه و شرکت سیزر کامز تایوان 
امضا شده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس با 
انجام بازاریابی منطقه ای و استفاده از مشاوران 
بین المللی شاهد افزایش بیش از 2.2 برابری حضور 
شرکت های معتبر در نمایشگاه دهم ایران پالست 

. هستیم

پرچم ایران پالست در 4 کشور منطقه باال 
می رود

مقاره همچنین اعالم کرد:  قصد داریم در فاصله 
تهران،  در  ایران پالست  نمایشگاه  هر  برگزاری 
یک نمایشگاه منطقه ای در یکی از کشورهای 
همسایه برگزار کنیم.  مدیر دهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالست با اعالم اینکه در حال 
حاضر کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان و 
پاکستان جز مهم ترین کشورهای مصرف کننده 
و مشتری محصوالت صنایع تکمیلی پتروشیمی 
و پالستیک ایران هستند، تصریح کرد: بر اساس 
و گمرک  تجارت  توسعه  سازمان  های  گزارش 
تکمیلی  صنایع  محصوالت  بیشترین  ایران، 
پتروشیمی ایران به این چهار کشور همسایه صادر 

. د می شو
عضو شورای سیاست گذاری دهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالست با بیان اینکه هم اکنون 
بحث راه اندازی نمـــــــایشگاه های منطقه ای 
ایران پالست به صورت جدی در دستور کار قرار 
با  نمایشگاه ها  این  اظهار داشت:  گرفته است، 
مشارکت تشکل های صنفی می تواند در فاصله 
از  ایران پالست در یکی  برگزاری هر نمایشگاه 
کشورهای همسایه به صورت دوره ای برگزار شود.

 این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هدف از تشکیل 
افزایش  شرایط  شدن  فراهم  نمایشگاه ها  این 
انواع کاال، محصوالت، ماشین آالت و  صادرات 

سازندگان  و  کنندگان  تولید  توسط  تجهیزات 
ایرانی است، بیان کرد: هم اکنون مطالعات اولیه 
برای برگزاری این نمایشگاه های منطقه ای آغاز 

است. شده 
مقاره با بیان اینکه این نمایشگاه های منطقه ای در 
ابتدا می تواند با یک سالن برگزار شود، خاطرنشان 
به  با گذشت زمان می توان نسبت  کرد: قطعا 
برگزاری نمایشگاه های بزرگ و مجزا اقدام کرد.

نمایشگاه یازدهم ایران پالست مهر 96 برگزار 
می شود

مقاره با اشاره به اعمال تغییرات جدید در زمانبندی 
گفت:  ایران پالست  نمــــایشگاه های  برگزاری 
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخیرا 
سهامی  شرکت  مدیرعامل  به  نامه ای  ارسال  با 
نمایشگاه ها پیشنهاد برگزاری نمایشگاه یازدهم 
ایران پالست در تاریخ مهرماه 1396 را ارائه کرد.
مدیر دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
با  نمایشگاه ها  سهامی  شرکت  اینکه  اعالم  با 
برگزاری نمایشگاه یازدهم ایران پالست در تاریخ 
مهرماه 1396 موافقت کرده است، تصریح کرد: 
بر این اساس دوره یازدهم ایران پالست به صورت 
آزمایشی و با یک فاصله یکساله 2 تا 5 مهرماه سال 

96 برگزار خواهد شد.
عضو شورای سیاست گذاری دهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالست با تاکید بر اینکه پیش بینی 
می شود با توجه به لغو تحریم ها صنایع تکمیلی 
برگزاری  پتانسیل  و  ظرفیت  از  پتروشیمی 
نمایشگاه یکساله ایران پالست برخوردار باشند، 
برگزاری  برای  تاکنون 3 سناریو  داشت:  اظهار 
نمایشگاه های ایران پالست تدوین شده است که 
سناریوی نهایی پس از ارزیابی برگزاری نمایشگاه 

یازدهم در مهرماه 1396 اتخاذ خواهد شد.

ساز و کار جدید ثبت بازدیدهای تخصصی 
نمایشگاه

مقاره در ادامه با اشاره به تعریف یک ساز و کار 
جدید برای ثبت نام بازدیدکنندگان تخصصی در 
شد:  یادآور  ایران پالست  دوره ای  نمایشگاه های 
برای نخستین بار در نمایشگاه دهم ایران پالست 
ساز و کاری از نظر فناوری و مخابرات تعریف و اجرایی 
خواهد شد که با اجرای آن یک بانک جامع اطالعاتی 
از نظر تعداد بازدیدکنندگان و درخواست آنها در 
اختیار غرفه گذاران قرار داده می شود. مدیر دهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست با یادآوری اینکه 
در این ساز و کار جدید بازدید، تعداد بازدیدها و 
پیشنهادهای بازدیدکنندگان از هر غرفه و یا سالن 
به صورت اینترنتی رصد و اطالعات آن در اختیار 
غرفه گذاران قرار داده می شود، تاکید کرد: عالوه بر 
این قصد داریم این اطالعات را در قالب اپلیکیشن های 
تلفن همراه در اختیار غرفه گذاران قرار دهیم. وی 
در ادامه با بیان اینکه در پایان برگزاری دهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست از 10 شرکتی که 
در 10 دوره نمایشگاه ایران پالست حضور داشتند به 
صورت ویژه تقدیر و تشکر خواهد شد، گفت: هم اکنون 
شاخص های شناسایی برترین شرکت ها استخراج 
شده و به زودی فرم الکترونیکی به منظور ثبت نام و در 
نهایت انتخاب شرکت های برتر در اختیار عالقه مندان 
قرار داده می شود. این مقام مسئول همچنین با اشاره 
به رونمایی از پوستر و اطالعات یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران پالست خاطرنشان کرد: در حین 
برگزاری نمایشگاه دهم ایران پالست، امکان ثبت 
نام الکترونیکی و حتی رزرو غرفه فراهم می شود و 
عالقه مندان می توانند در نمایشگاه دهم در صورت 
تمایل ثبت  نام غرفه و سالن موردنظر خود برای 

نمایشگاه یازدهم ایران پالست را انجام دهند.
گفتنی است، نمایشگاه دهم ایران پالست قرار است 
در چهار گروه شامل مواد اولیه، کاالهای ساخته شده 
و نیمه ساخته، ماشین آالت و تجهیزات و خدمات 
فروردین ماه سال 1395 به میزبانی تهران برگزار 
شود. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر از نحوه 
و جزئیات برگزاری دهمین نمایشگاه ایران پالست، 
نشانی  به  نمایشگاه  اینترنتی  سایت  به   می توانند 
www.iranplast.ir مراجعه کنند و یا با شماره 
 : فکس    -021-88059834 ،021-88620005
88620005 و ایمیل info@iranplast.ir تماس 

بگیرند.

راه انـدازی  بحـث  اکنـون  هـم 
ای  منطقـه  نمایشـــــــگاه های 
ایران پالسـت به صـورت جدی در 
دسـتور کار قرار گرفته اسـت. این 
نمایشـگاه ها با مشارکت تشکل های 
صنفی می تواند در فاصله برگزاری 
در  ایران پالسـت  نمایشـگاه  هـر 
بـه  همسـایه  کشـورهای  از  یکـی 
و  برگـزار شـود  صـورت دوره ای 
هـدف از تشـکیل این نمایشـگاه ها 
افزایـش  شـرایط  شـدن  فراهـم 
صـادرات انـواع کاال، محصـوالت، 
 ماشـین آالت و تجهیـزات توسـط 
سـازندگان  و  کننـدگان  تولیـد 

اسـت ایرانـی 

مقـاره بـا یـادآوری اینکـه بـرای 
برگـزاری نمایشـگاه ایران پالسـت 
 Kتاکنون قراردادهایی با نمایشـگاه
دوسـلدورف آلمان برای بازاریابی 
در اروپـا، آفریقـا و روسـیه، بیوتـی 
اسـکای بـرای بازاریابـی در هنـد، 
پاکستان، کشـورهای حاشیه خلیج 
فـارس و چیـن، شـرکت پـاگ در 
ترکیه و شرکت سـیزر کامز تایوان 
خاطرنشـان  اسـت،  شـده  امضـا 
انجـام  بـا  ایـن اسـاس  بـر  کـرد: 
اسـتفاده  و  ای  منطقـه  بازاریابـی 
شـاهد  المللـی  بیـن  مشـاوران  از 
افزایش بیـش از 2.5 برابری حضور 
نمایشـگاه  معتبـر در  شـرکت های 

دهـم ایران پالسـت هسـتیم

 محمد مقاره . مدیر دهمین نمایشگاه 
ایران پالسـت بین المـــــــــــــــــللی 

23000 مترمربع فضای نمایشگاه ایران پالست کامل شد؛

خبرنـــــــامه  دهمـین نمایشگاه 
بین المللــــــــــی ایران پالست
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نمایشگاه بین المللی ایران پالست در گذر زمان

 نمایشگاه بین المللی ایران پالست نخستین بار به ابتکار شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی به منظور رونق بازار صنایع پالستیک 
داخلی و تسهیل روند بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی در 
سال 1381 برگزار شد. با توجه به نقش موثر شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در تولید مواد اولیه مورد استفاده در صنایع پایین 
دستی، این شرکت به عنوان مجری، مدیریت برگزاری این 

نمایشگاه را در دست گرفت.
 چهار دوره نخست این نمایشگاه با حضور مشاوران مجرب و با 
تجربه نمایشگاهی برگزار شد. اما با برخی تغییرات ساختاری، 
اعتباری جهانی شده  این نمایشگاه -که صاحب  برگزاری 
بود- به روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار 
شد و از این دوره تاکنون روابط عمومی شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی مدیریت برگزاری این نمایشگاه را برعهده گرفته 
است.  براساس مجوزهای کسب شده از وزیر محترم صنعت، 
معدن و تجارت برگزاری دوساالنه این نمایشگاه تا سال 1397 
به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شده است. اکنون 
با تغییر نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی از یک شرکت 
مجری طرح و تولیدکننده و فروشنده محصوالت پتروشیمی 
به نقش توسعه گر چه در بخش باالدست صنعت و چه در بخش 
پایین دست، این شرکت در جایگاه تسهیل گر و تبیین کننده 
نقشه راه آینده این صنعت متولی برگزاری این نمایشگاه است. 
نقشی که می تواند زمینه حضور موثرتر و هدفمند تر صنایع 
پتروشیمی کشور را در بخش پایین دست در بازارهای منطقه ای 
- که بازار اصلی کشور هستند – فراهم کند. از این رو این شرکت 
قصد دارد برگزاری نمایشگاه های منطقه ای را در کشورهای 
همسایه برنامه ریزی و اجرا نماید تا زمینه حضور تولیدکنندگان 
کشور در بازارهای هدف و صادراتی را فراهم آورد. نمایشگاه 
بین المللی ایران پالست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای 
رونق بازار صنایع پالستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی 
جهانی و حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای جهانی 
است. این نمایشگاه امروز بزرگترین رویداد صنعت پالستیک در 
منطقه خاورمیانه به شمار می رود و در بین نمایشگاه های معتبر 
صنعت پالستیک جهان طبقه بندی می شود. این نمایشگاه 9 
دوره موفق را پشت سر گذاشته است. نگاه آماری به دوره های 
گذشته نشان می دهد این نمایشگاه با همه مشکالت و مسائل 
پیش رو توانسته است روند رو به رشدی را طی نماید. به طوری که 
تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه از 294 شرکت داخلی 
و خارجی در دوره نخست به 760 شرکت داخلی و خارجی در 
نهمین دوره افزایش یافته است. بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شده، دهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پالست در تاریخ 
 25 تا 29 فروردین ماه 1395 در محل دائمی نمایشگاه های

 بین المللی تهران در چهار گروه مواد اولیه، کاالهای ساخته و 
نیمه ساخته شده، ماشین آالت و تجهیزات و خدمات برگزار 
خواهد شد. قدرت گرفتن صنعت پالستیک کشور تنها یکی از 
مزایای برگزاری این نمایشگاه بوده است. عالوه بر این در سایه 
برگزاری این نمایشگاه، تشکل های مختلفی نیز به منظور حضور 
موثرتر بخش های مختلف صنایع پالستیک شکل گرفت که 
زمینه رقابت روزافزون و رونق بیشتر این صنعت را فراهم کرده 
است. نمایشگاه ایران پالست در ادوار گذشته در 4 گروه کاالیی 

برگزار شده است. این گروه ها به شرح ذیل هستند:
• مواد اولیه:

انواع آلیاژهای پلیمری - پلی استایرن -   اتیلن و پلی اتیلن - انواع 
پلی آمیدها - انواع مستربچ - پلی پروپیلن ها -  آلیاژهای پی 
بی تی - کوپلیمرها - پلی یورتان - آمیزه های پی وی سی - 
االستومرها - انواع افزودنیها - انواع رزین ها -  انواع پودر و گرانول 
- ترکیبات قالب گیری - روان کننده ها - استابیالیزرها - انواع 
استئارات - مواد خام برای صنایع پالستیک - رنگدانه ها - انواع 
پرکننده ها - چسب ها -  الیاف مصنوعی - پاک کننده ها - مواد 

اولیه برای صنایع مرتبط
• کاالهای ساخته شده و نیمه ساخته:

انواع محصوالت پی وی سی، یوپی وی سی و پلی پروپیلن - 
شرینک، فیلم و ورق - انواع محصوالت بسته بندی - نوار،  طناب و 
نخ -  انواع بطری های پت - انواع ظروف خانگی و صنعتی - پروفیل 
و محصوالت الستیکی و سیلیکونی - قطعات الستیکی صنعتی- 
الیاف - قالب -  انواع پوشش و روکش - قطعات و محصوالت 
فایبرگالس -  انواع مخازن و بشکه -  پالت و جعبه - انواع تسمه 
و واشر- توری و شبکه - لوله و شلنگ - قطعات و محصوالت 

کامپوزیت - انواع فوم و محصوالت اسفنجی- انواع محصوالت 
عایق بندی و درزگیر- قطعات و محصوالت تزریقی - چرم 
مصنوعی - قطعات تمام شده برای صنایع خانگی، ساختمان، 

خودرو و بسته بندی - انواع محصوالت یکبار مصرف
• ماشین آالت و تجهیزات:

انواع میکسر-  غلطک -  خردکن و آسیاب - فیلتر- خطوط 
کامپاوندینگ و بازیافت -  انواع کوره های صنعتی - ماشین آالت 
و خطوط اکسترودر و اکستروژن – ماشین های قالب گیری، 
پرکن-   انواع پرس-  ماشین های    - تزریق  و  ریخته گری 
ماشین های برش و خم کن - انواع ماشین های چاپ - ماشین 
آالت جوش پالستیک - ابزار و تجهیزات کنترل فرآیند،  کنترل 
دما ،  کنترل فشار و سایر ابزار کنترلی، اندازه گیری و تستر- 
تجهیزات حمل و نقل و انتقال مواد - تجهیزات اتوماسیون و 
روبوتیک -  ماشین آالت شرینک پک و سایر ماشین آالت 
و تجهیزات بسته بندی -  انواع خنک کننده و گرم کننده - 
کمپرسورها – سیستم های تصفیه -  دستگاه های اندازه گیری 
و تست - سایر ماشین آالت -تجهیزات و قطعات جانبی مرتبط

• خدمات:
نشریات تخصصی – سیستم های نرم افزاری و اطالع رسانی - 
خدمات پس از فروش -  خدمات فنی و مهندسی - خدمات 
بسته بندی - خدمات حمل و نقل -  خدمات طراحی -  خدمات 
آزمایشگاهی - خدمات مشاوره -  خدمات پژوهشی و نرم افزاری- 
خدمات تولیدی، بازرگانی،  صادرات و واردات،  خدمات حفاظتی 
-  خدمات پیمانکاری -  اتحادیه ها و انجمن های علمی،  تجاری 

و حرفه ای
 ایران پالست در گذر زمان

 دوره نخست – 1381
هر چند پیش از برگزاری ایران پالست و در سال های قبل 
از شروع دهه هشتاد، نمایشگاه هایی در صنعت پالستیک و 
الستیک برگزار می شدند، اما شروع نمایشگاه تخصصی در 
صنعت پالستیک را باید در سال 1381 با برگزاری ایران پالست 
اول دانست. ایران پالست اول در روزهای 19 تا 23 آذر 1381 
برگزار شد. در دوره اول 71 شرکت خارجی از 18 کشور جهان 
و 223 شرکت داخلی در نمایشگاه شرکت کردند. با وجود تمام 
مصائب پیش رو، پیگیری ها و تالش های مستمر مدیریت عامل 
وقت پتروشیمی، از جمله مهم ترین عوامل استحکام پایه های 
ایران پالست عنوان می شود. نظرسنجی ها از ایران پالست 
دوره اول حاکی از رضایت 92.5 درصدی حاضرین از حضور در 
نمایشگاه و نیز ابراز تمایل 84 درصد از آنها برای حضور مجدد در 

این نمایشگاه بوده است.
 دوره دوم - 1382

دوره بعدی ایران پالست به فاصله یک سال پس از دوره اول 19 
تا 23 آذر سال 1382 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برپا شد. در این دوره 171 شرکت خارجی از 21 کشور 
دنیا در نمایشگاه حاضر شدند. تعداد شرکت کننده های داخلی 
نمایشگاه از عدد 223 در دوره قبل به 287 در این دوره و  تعداد 
نماینده های گروهی کشورهای خارجی از عدد 1 در دوره قبل 
به عدد 4 در این دوره رسید. پیشرفت و ارتقای سطح برگزاری 
ایران پالست در این دوره به حدی رسید که رایفن هاورز رئیس 
نمایشگاه K آلمان به ایران آمده و از ایران پالست بازدید کرد.

 دوره سوم - 1383
دوره سوم با حفظ ساختار برگزاری دوره های قبل و البته 
بهبود برخی شاخص های نمایشگاهی نظیر افزایش تعداد 
شرکت های داخلی به عدد 342 در کنار حضور 220 شرکت 
خارجی از 21 کشور در روزهای 23 تا 27 آذر سال 1383 برگزار 
شد. در این دوره فضای زیرپوشش نمایشگاهی به مساحتی بالغ 
بر 40000 متر مربع رسید که از این مقدار، حدود 14400 متر 
مربع در اختیار شرکت کنندگان خارجی و 11086 متر مربع 
فضای مفید نیز در اختیار شرکت کنندگان داخلی قرار گرفت. 

در این دوره تعداد سالن های نمایشگاهی به عدد 10 رسید.
 دوره چهارم - 1384

دوره چهارم ایران پالست به فاصله یکسال از دوره سوم در 
روزهای 12 تا 15 آذر سال 1384 برگزار شد. در دوره چهارم 
ضعف در پایگاه اینترنتی نمایشگاه و استفاده از سایر ابزارهای 
اطالع رسانی از جمله اصلی ترین مسائل و مشکالت مطروحه 
از جانب شرکت کنندگان در نمایشگاه محسوب می شود. این 
ضعف در استفاده از ابزارهای اطالع رسانی زمانی که در کتاب 

نمایشگاه، اطالعات مربوط به 199 واحد جا افتاده و درج نشده 
بود، به حداکثر رسید. دوره چهارم ایران پالست با حضور 290 
شرکت خارجی از 22 کشور و نیز 392 شرکت ایرانی برگزار 
شد. آن چنان که از تحلیل ها و گزارش های آن دوره بر می آید 
20000 بازدیدکننده داخلی و 1050 بازدیدکننده خارجی 
از این نمایشگاه بازدید کرده اند. از جمله اتفاقات جدید در 
این دوره نمایشگاه اقدام برگزار کنندگان برای دعوت از 14 
خبرنگار آسیایی و اروپایی برای پوشش خبری نمایشگاه بود. 
البته حضور خبرنگاران خارجی در کشور محدود به بازدید آن 
ها از ایران پالست نبوده بلکه برگزارکنندگان امکان بازدید 
این خبرنگاران را از برخی مناطق اقتصادی پتروشیمی نظیر 

عسلویه نیز فراهم کرده بودند.
 دوره پنجم - 1385

آمارهای منتشره نشان می دهد در ایران پالست پنجم که در 
روزهای 16 تا 20 آبان سال 1385 برگزار شد،650 شرکت 
شامل 390 شرکت داخلی و 260 شرکت خارجی از بیست 
کشور آلمان، اتریش، تایوان، کره جنوبی، چین، ایتالیا، ترکیه، 
فرانسه، اسپانیا، هلند، مالزی، مصر، امارات، عربستان، سوئیس، 
ژاپن، استرالیا، سوئد، کانادا و هند حضور داشتند. بیشترین 
تعداد شرکت کننده از یک کشور مربوط به کشور آلمان با 47 
شرکت کننده بود. در رتبه های بعدی کشور چین با 39 ، تایوان 
با 29 و ایتالیا با 28 شرکت قرار گرفتند. شرکت های خارجی 
در مجموع فضایی به مساحت 3899 متر مربع و شرکت های 
داخلی هم )در چهار گروه ماشین آالت، مواد اولیه، محصوالت 
و خدمات( در مجموع فضایی برابر با 11564 مترمربع را به 
خود اختصاص دادند. در این دوره طیف وسیعی از اصلی ترین 
بازیگران صنعت پتروشیمی ایران )از قبیل سازندگان ماشین 
آالت و تجهیزات پلیمری کشور( در نمایشگاه شرکت نکردند. هر 
چند بسیاری این اقدام تشکل ها )تحریم نمایشگاه( را مقدمه ای 
برای انسجام بیشتر آن ها برای پیگیری محکم تر خواسته های 
جمعی خود می دانند، اما تردیدی نیست که افت در بسیاری 
از شاخص های نمایشگاهی در ایران پالست پنجم، از تحریم 

مذکور تأثیر پذیرفته است. 
 دوره ششم - 1387 

دوره ششم ایران پالست در روزهای 21 تا 24 آبان سال 
1387 برگزار شد و در آن دوره کتاب نمایشگاه ایران پالست با 
اطالعاتی به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر شد. این اقدام 
با هدف تسهیل حضور و افزایش کیفیت ارتباطات و مبادالت 
شرکت های خارجی و داخلی حاضر در نمایشگاه ایران پالست 
2008 انجام شده بود.  در این دوره، به منظور جذب مخاطبان 
خارجی بیش از 100 برنامه تبلیغاتی برون مرزی تهیه شد و 
در شبکه های ماهواره ای سحر به زبان کردی، العالم و الکوثر 
به زبان عربی و پرس تی وی به زبان انگلیسی پخش شد. در 
ششمین ایران پالست بازیگران و ذی نفعان اصلی آن، باز هم 
افت دیگری را در شاخص های نمایشگاهی شاهد بودند. متراژ 
مفید نمایشگاهی بنا بر آمار منتشره 16000 مترمربع اعالم شد 
که از این مقدار حدود 3100 مترمربع به بخش ارزی و باقی آن 
به بخش ریالی تخصیص یافته بود. تعداد شرکت کنندگان در 
این نمایشگاه به عدد 503 کاهش یافت. 366 شرکت داخلی 
و 137 شرکت خارجی از 13 کشور )بنا بر آمار 6 کشور به 
صورت ملی و 7 کشور از طریق نمایندگان خود( در ایران پالست 
ششم حضور داشتند. به گفته مسئوالن برگزاری نمایشگاه، در 
دوره ششم برخی از مهم ترین دغدغه های شرکت کنندگان 
که عبارت بود از سیستم های حمل و نقل نمایشگاه و نیز 
قیمت های باالی اجاره غرفه، با تالش مسئوالن مرتفع شد. 
از جمله ابداعات برگزارکنندگان ایران پالست ششم، ثبت نام 
اینترنتی بود که بسیاری از شبهات مبنی بر رجحان روابط بر 
ضوابط برای جانمایی نمایشگاه را رفع کرد. در ضمن واگذاری 
غرفه های برخی از سالن ها نیز به تشکل هایی چون شرکت 
تعاونی تولیدکنندگان محصوالت پالستیک و انجمن صنایع 
همگن پالستیک سپرده شد. به این ترتیب این انجمن ها به 
بخشی از خواسته خود مبنی بر برخورداری از نقش و سهمی موثر 
در برگزاری نمایشگاه دست یافتند. از دیگر نکات حائز اهمیت در 
این دوره عدم حضور آلمان، به عنوان بزرگ ترین شرکت کننده 
دوره قبل ایران پالست بود که احتماالً ریشه در تحریم های 
آن دوران داشته است. در این دوره جانمایی غرفه ها بر مبنای 
موضوع فعالیت شرکت کنندگان اجاره کننده بود که در این 

سطح برای اولین بار در تاریخ ایران پالست صورت می گرفت. 
به گفته منابع رسمی، این دوره ایران پالست، حدود 60 هزار نفر 

بازدیدکننده را به خود جذب کرد. 
 دوره هفتم - 1389 

هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پالست 2 تا 5 تیرماه 
1389، بـا حضور شرکت های داخلی و خارجی برگزار شد. این 
نمایشگاه در مقایسه با نمایشگاه ششم، شاهد رشد چشمگیر 
افزایش فضای  داخلی،  در مشارکت شرکت های خارجی، 
نمایشگاهی و همچنین تعداد شرکت های مشارکت کننده 

است.  بوده 
در دوره هفتم نمایشگاه ایران پالست 423 شرکت ایرانی و 257 
شرکت خارجی از 22 کشور جهان در مساحتی بیش از19300 

مترمربع در 13 سالن حضور داشتند. 
در این نمایشگاه عالوه بر شرکت های ایرانی، شرکت های 
خارجی از کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، فرانسه، 
چین، تایوان، کره جنوبی، سوییس، هلند، عربستان سعودی، 
پاکستان، استرالیا، پرتغال، کانادا، هندوستان ، امارات متحده 
عربی، قطر، انگلستان، ژاپن و سوئد حضور داشتند. در این 
نمایشگاه جدید ترین نوآوری ها، محصوالت و خدمات در چهار 
کروه کاالیی مواد اولیه، ماشین آالت، محصوالت ساخته و نیم 

ساخته و خدمات فنی و مهندسی ارائه شد. 
 دوره هشتم – 1391

توسعه  و  ها  نوآوری  نمایش  شعار  با  هشتم  ایران پالست 
همکاری 14 تا 17 آبان ماه سال 1391 برگزار شد.  از جمله 
سیاست های این دوره نمایشگاه ایران پالست می توان به 
جذب بازدیدکننده خارجی، عقد قراردادها و تفاهم نامه ها، 
تبلیغات تخصصی گسترده، جذب شرکت های با نوآوری باال و 
ایجاد نمایشگاه دائمی در فضای مجازی اشاره کرد. هشتمین 
نمایشگاه ایران پالست میزبان نمایندگانی از حدود 20 کشور 
جهان بود. کشورهای چین، ترکیه، تایوان و هند به صورت 
پاویون و نمایندگانی از سایر کشورها از جمله آلمان، اتریش و 
ایتالیا و ... در نمایشگاه حضور داشتند. این دوره از نمایشگاه با 
حضور حدود 600 شرکت ایرانی و خارجی در فضایی به وسعت 
20 هزار متر مربع برگزار شد. در هشتمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست، فعاالن صنعت پالستیک در  پنج گروه، مواد اولیه، 
ماشین آالت و تجهیزات پلیمری، محصوالت ساخته شده و 
نیمه ساخته، خدمات فنی و مهندسی و کامپوزیت های پلیمری 

داشتند. حضور 
 دوره نهم - 1393

نهمین نمایشگاه بین الملی ایران پالست از 3 تا 7 مهرماه 
1393 برگزار شد. در این دوره رکورد میزان حضور تعداد شرکت 
ها در نمایشگاه شکسته شد. در نمایشگاه نهم 750 شرکت 
داخلی و خارجی از 13  کشور جهان حضور داشتند. کشورهای 
ایتالیا، اتریش، ترکیه، تایون، کره جنوبی، چین و هند به صورت 
پاویون و کشورهای انگلستان، آلمان، اسپانیا، یونان، هلند و 
امارات به صورت مستقل در نهمین دوره نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست حضور داشتند، ضمن آن که در این دوره فضای 
اختصاص داده شده به شرکتهای خارجی نسبت به دوره گذشته 
چهار برابر شده بود. پوشش خبری بزرگ ترین گردهمایی 
داخلی  خبرنگار   70 از  بیش  را  کشور  پالستیک  صنعت 
و 25 خبرنگار خارجی بر عهده داشتند. همچنین دو آژانس 
اختصاصی عکاسی و دهها عکاس خبری و صنعتی این نمایشگاه 
را پوشش تصویری دادند. انتشار چند ویژه نامه مختلف در کنار 
ویژه نامه اختصاصی نمایشگاه ایران پالست از ویژگی های این 
دوره بود. هم اندیشی با حضور مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مواد اولیه پتروشیمی، مدیران ارشد سازمان بورس کاال و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با موضوع نحوه عرضه مواد اولیه از 
برنامه های جانبی روز نخست این نمایشگاه بود. برگزاری 
سمینار "آینده دنیای پالستیک" توسط سه شرکت خارجی از 
کشورهای اتریش و آلمان برنامه حاشیه ای روز دوم این نمایشگاه 
بود. در این سمینار آخرین دستاوردها و فناوری های روز جهان 
در حوزه تزریق پالستیک و ماشین آالت حوزه پلیمر و پالستیک 
معرفی شد. سمینار پلی هیومن و با شعار " آیا دوست دارید 200 
سال یا بیشتر زندگی کنید؟" توسط پرفسور طالیی، دانشمند 
ایرانی مقیم ژاپن در زمینه آخرین دستاوردهای بشر برای 
 ساخت اعضای بدن با مواد پلیمری در روز سوم این نمایشگاه 

برگزار شد. 

 نمـــــــــایشگاه بیـن المللـی 
بـه  بـار  نخسـتین  ایران پالسـت 
صنایـع  ملـی  شـرکت  ابتـکار 
رونـق  منظـور  بـه  پتروشـیمی 
بـازار صنایـع پالسـتیک داخلی و 
تسـهیل رونـد بازاریابـی و حضور 
سـال  در  جهانـی  بازارهـای  در 
1381 برگـزار شـد. بـا توجـه بـه 
نقـش موثر شـرکت ملـی صنایع 
پتروشـیمی در تولیـد مـواد اولیه 
مـورد اسـتفاده در صنایـع پاییـن 
دسـتی، ایـن شـرکت بـه عنوان 
مجـری، مدیریت برگـزاری این 

نمایشـگاه را در دسـت گرفـت

الملـی  بیـن  نمایشـگاه  نهمیـن 
ایران پالسـت از 3 تا 7 مهرماه 1393 
برگـزار شـد. در ایـن دوره رکورد 
میـزان حضور تعداد شـرکت ها در 
نمایشگاه شکسـته شـد. در نمایشگاه 
نهم 750 شـرکت داخلی و خارجی 
از 13  کشـور جهان حضور داشتند. 
کشـورهای ایتالیـا، اتریـش، ترکیه، 
تایـون، کـره جنوبی، چیـن و هند 
بـه صـورت پاویـون و کشـورهای 
انگلسـتان، آلمـان، اسـپانیا، یونـان، 
هلنـد و امـارات به صورت مسـتقل 
در نهمین دوره نمایشگاه بین المللی 

ایران پالسـت حضـور داشـتند

خبرنـــــــامه  دهمـین نمایشگاه 
بین المللــــــــــی ایران پالست
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همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست، کارگاه آموزشی معرفی 10 ویژگی 
جدید محصوالت پلی کربنات ارتقا یافته مجتمع 
پتروشیمی خوزستان توسط کارشنــــــاسان 
هلدینگ خلیج فارس تشریح و تبیین خواهد شد. 
نمایشگاه  دهمین  خبری  ستاد  گزارش  به 
جدید  نسل  تولید  ایران پالست،  بین المللی 
محصوالت پلی کربنـــــات )PC( با استفاده 
مجتمع  در  جهانی  استانداردهای  آخرین  از 
پتروشیمی خوزستان آغاز شده به طوری که 
در تولید این محصوالت، تغییرات جدیدی از 
نظر حفظ خواص فیزیکی و مکانیکی نسبت به 
ارتقاء کیفیت رنگ و شفافیت محصول انجام 

است. گرفته 
سید محمد احمدزاده مدیرعامل پتروشیمی 
نسل  تولید  جزئیات  تشریح  در  خوزستان 
جدید محصوالت پلی کربنات در این مجتمع 
پتروشیمیایی، گفت: با توجه به اهمیت تولید 

محصوالت پلی کربنـــــــات )PC(مطابق 
با استاندارد جهانی در کشور و با بهره گیری از 
دانش متخصصان و کارشناسان داخلی بدون 
تکیه بر مشاوران خارجی، توانستیم با تولید 
انبوه، ضمن حفظ خواص فیزیکی و مکانیکی 
نسبت به ارتقاء کیفیت رنگ و شفافیت محصول 

کنیم. اقدام 
این مقام مسئول با اعالم اینکه با اجرای این طرح 
جدید عالوه بر رونق صنعت، اقتصاد داخلی 
و جلوگیری از واردات محصوالت و کاالهای 
مرتبط با ارزش افزوده باال، مانع از خروج میزان 
قابل توجهی ارز از کشور شده است، تصریح کرد: 
مقاومت در برابر فشار، مقاومت در برابر حرارت 
اپتیکال،  ویژگی  سختی،  شفافیت،  آتش،  و 
مقاومت در برابر اشعه UV، مقاومت در برابر 
اسیدهای آلی و معدنی، ماندگاری رنگ ، قابلیت 
تولید در مقیاس های بزرگ، عدم مقاومت در 
برابر خش، عدم مقاومت در برابر حالل های آلی 

از جمله ویژگی های پلی کربنات )PC( است 
که با توجه به نیاز باالی مصرف کنندگان و تنوع 
کاربرد و تولید آن مقرون به صرفه شده است .

وی در ادامه کاربردهای این محصول را بسیار 
گسترده عنوان کرد و یادآور شد: پلی کربنات 
)PC( از پلیمرهای مهندسی بوده که به سبب 
داشتن خواص مکانیکی وشفافیت منحصر به 
فرد کاربرد فراوانی در تولید وسایل الکتریکی 
و الکترونیکی، دیسک هایCD ، DVD  و
Blu-ray ، بطری های دستگاه های آب سرد 
چراغ،  لنزهای  آزمایشگاهی،  تجهیزات  کن، 
عینک های آفتابی و طبی، تلویزیون، موبایل، 
هواپیمایی،  تجهیزات  محافظ،  کیسه های 
نظامی، صنعت  تجهیرات  ورزشی،  تجهیزات 

اتومبیل دارد. اتومبیل و چراغ های 
به گفته این مقام مسئول این محصول جدید 
پلیمری همچنین در صنعت تبلیغات، عالئم 
دیوارهای  پوستر،  های  محفظه  ها،  نشانه  و 

سایبان،  های  پنل  محافظ،  پنل های  صوتی، 
کالهک های محافظ ضد شورش کاربرد دارد.

سید محمد احمدزاده تاکید کرد: این محصول 
تولید  خوزستان  پتروشیمی  در  که  تولیدی 
می شود به صورت گسترده ای جایگزین شیشه 
در بخش های مختلف شده است؛ پنجره های 
معمولی،  و  سکوریت  پنجره های  اتومبیل، 
از  پانل های روشنایی  شیشه های ضد گلوله، 
جمله کاربردهای پلی کربنات )PC( به عنوان 

دارند. کاربرد  شیشه  جایگزین 
پتروشیمی خوزستان به عنوان تنها تولیدکننده 
پلیمرهای مهندسی در ایران از شرکت های تابعه 
هلدینگ خلیج فارس در منطقه ویژه اقتصادی 
ماهشهر واقع است. تولیدات اصلی این شرکت، 
مهندسی  پلیمرهای  از  مختلفی  گریدهای 
شامل رزین های اپوکسی و پلی کربنات با برند 
Persian gulf polycarbonate است.

به  پتروشیمی خوزســـــــــتان 
تولیدکننـده  تنهـــــــا  عنـوان 
ایـران  در  مهندسـی  پلیمرهـای 
هلدینـگ  تابعـه  شـرکت های  از 
ویـژه  منطقـه  در  فـارس  خلیـج 
اقتصـادی ماهشـهر واقـع اسـت. 
شـرکت،  ایـن  اصلـی  تولیـدات 
گریدهـای مختلفـی از پلیمرهای 
هـای  رزیـن  شـامل  مهندسـی 
 اپوکسـی و پلـی کربنـات بـا برند

 Persian gulf polycarbonate 
ست ا

عرضه نسل جدید پلی کربنات های ایرانی 

فراهم آوری و پخش کلیه لوازم برق صنعتی و روشنایی

خبرنـــــــامه  دهمـین نمایشگاه 
بین المللــــــــــی ایران پالست
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 مشوق های سرمایه گذاری 
در صنایع پتروشیمی ایران اعالم شد

هر چند ایران عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر گاز 
طبیعی جهان را یدک می کشد اما سهم صنایع 
پتروشیمی از کل گاز مصرفی کشور به 5 درصد 
نمی رسد و این در حالی است که ساالنه حدود 12 
تا 15 میلیارد دالر انواع محصوالت پتروشیمی و 
فرآورده های پلیمری از ایران به بازارهای چهار گوشه 

جهان صادر می شود.
 با این وجود از چند سال گذشته بحث های متعددی 
درباره ارزان فروشی گاز و یا وجود رانت های چند 
میلیارد دالری مصرف گاز در صنایع پتروشیمی کشور 
مطرح شد که این بحث ها، فعالیت های انجام گرفته 
برای قیمت گذاری فروش خوراک گاز طبیعی به 
صنایع پتروشیمی ایران به ویژه در دوران پسا تحریم 
را در سایه قرار داده است. با این وجود مسئوالن 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش بینی می کنند 
با آب شدن یخ تحریم ها و جذب سرمایه گذاران 
خارجی و در اختیار داشتن مزیت ذخایر عظیم گاز 
طبیعی در کشور، با ثبت دومین جهش توسعه در 
صنایع پتروشیمی به رویای تولید ساالنه بیش از 125 
میلیون تن انواع محصوالت پتروشیمیایی جامه عمل 
بپوشانند. همزمان با تدوین برنامه های رویایی توسعه 
صنعت پتروشیمی در ایران و در آستانه برگزاری 
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست به میزبانی 
بین  نمایشگاه  نامه دهمین  ویژه  تهران، خبرنامه 
با  حاشیه ای  بدون  گفتگوی  ایران پالست  المللی 
امیرحسن فالح، مدیر توسعه سرمایه گذای و مشاور 
فاینانس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ترتیب داده 

که در ادامه آمده است:

در شرایط فعلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
گذاران  سرمایه  جذب  برای  ای  برنامه  چه 
صنعت  توسعه  جدید  های  طرح  در  خارجی 

دارد؟ ایران  پتروشیمی 
براساس اصل 44 قانون اساسی، شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی نمی تواند برای سرمایه گذاری در طرح ها 
به طور مستقیم اقدام کند؛ بلکه این شرکت تنها 
در مناطق محروم و پروژه هایی که برای سپردن به 
بخش خصوصی فراخوان شده اند ولی مورد استقبال 
اقدام خواهد  تا سقف 49 درصد  اند  نگرفته  قرار 
کرد؛ البته ماده قانونی آن از سوی مجلس شورای 
اسالمی در شرف اصالح و تغییر است و در این رابطه 
جلساتی را برگزار کرده ایم و امیدواریم با کمک باقی 
سازمان های توسعه ای این بند را اصالح کنیم تا 
گشایشی برای سرمایه گذاری ایجاد شود. همچنین 
درخصوص تکنولوژی های نوین که بخش خصوصی 
چندان تمایلی برای استفاده از آنها در طرح های جدید 
پتروشیمی ندارد؛ بررسی هایی انجام شده است. 
بنابراین در این قبیل جلسات و سمینارها معموال 
طرح هایی که توسط پتروشیمی تعریف شده اند و 
عالقمندان به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 

می توانند ورود کنند را معرفی می کنیم.

کدام طرح های پتروشیمی آماده جذب سرمایه 
گذاران خارجی در دوران پسا تحریم هستند؟

در حال حاضر حدود 67 طرح پتروشیمی در دست 
اجرا هستند و طبیعتا اطالعات آنها را می توانیم 
در اختیار سرمایه گذاران عالقه مند خارجی قرار 
دهیم. زیرا برخی از این پروژه ها مشکالت مالی دارند 
و اگر شرکای توانمندی به آنها اضافه شود، زمینه 
مناسبی خواهد بود تا از پیشرفت فیزیکی قابل قبولی 

شوند.  برخوردار 
در قالب اجرای برنامه ششم توسعه کشور هم 15 طرح 
پتروشیمی تعریف شده که همکاران ما در شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی اطالعات کلی طرحها را اعالم 
خواهند کرد؛ این 15 طرح حدود 28 میلیون تن به 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی و فرآورده های 
پلیمری کشور اضافه می کنند و جزء برنامه های جدید 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستند که امیدواریم 
در پایان برنامه ششم توسعه در مجموع با تکمیل و 
بهره برداری از طرح های مختلف حدود 128 میلیون 
تن ظرفیت تولید پتروشیمی در کشور داشته باشیم. 
رسیدن به این اهداف در گذشته دشوار بود ولی 
امیدواریم با برداشته شدن تحریم ها و تسهیل ورود 

سرمایه گذاری و شرایط فاینانس وضع بهتر شود.

وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی چگونه است؟
در حال حاضر بیش از 60 میلیون تن ظرفیت تولید 
با  و  دارد  وجود  کشور  در  پتروشیمی  محصوالت 
بهره برداری از 67 طرح تعریف شده نیز حدود 60 
میلیون تن دیگر به ظرفیت موجود اضافه خواهد شد؛ 
این طرح ها حدود 40 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
نیاز دارند و به طور میانگین باالی 20 درصد پیشرفت 

دارند. فیزیکی 

ایران و چین توافقی به منظور تامین فاینانس 
20 طرح پتروشیمی انجام داده بودند. تاکنون 
برای چند طرح پتروشیمی کشور از محل این 

فاینانس، تامین اعتبار شده است؟
بحث فاینانس یک به سه هنوز عملیاتی نشده و در حال 
مذاکره است. ولی مکانیسمی از گذشته با چینی ها 
وجود داشته و در حال حاضر حداقل ال سی و فاینانس 
چند طرح پتروشیمی ایران با ارزش 2.5 میلیارد یورو 
گشایش یافته است که از جمله آنها پتروشیمی های 
در دست ساخت مسجد سلیمان، بوشهر ، سبالن، 

لردگان و کیمیای پارس است.

با توجه به تمایل شرکت های آلمانی و فرانسوی 
برای بازگشایی فاینانس ها، برنامه شما برای 
پسا تحریم چیست؟ به عبارت دیگر صنعت 
چینی  فاینانس های  به  کماکان  پتروشیمی 
عالقه مند بوده و یا فاینانس اروپایی جای چشم 

بادامی ها را می گیرد؟
اگر بحث لغو تحریم ها به نتیجه برسد، چنانچه در 
جریان هستید در حال حاضر وضعیت توافق را پشت 
سر گذاشته ایم، طرفین قبول کرده اند و در فاصله بین 
توافق تا اجرا هستیم. تا اجرا صورت نگیرد، تحریم ها 
پابرجا هستند. امیدواریم در دوران پسا تحریم که 
احتماال ژانویه 2016 میالدی و یا حداکثر با سال نو 
میالدی هماهنگ باشد، یخ تحریم ها شکسته شود 
و با ورود شرکت های پوشش بیمه های صادراتی 
مربوط به شرکت های OECD و صدور پوشش های 
بیمه ای، هم صادر کنندگان تجهیزات و فروشندگان 
شرکتها با گرفتن پوشش بیمه ای شرایط بهتری 
برای ورود به صنایع ایران از جمله صنعت پتروشیمی 
خواهند داشت و هم بانک های اروپایی با گرفتن 
پوشش بیمه ای رغبت بیشتری پیدا می کنند که 
فاینانس کنند. ولی آنچه برای پتروشیمی مهم است، 
ابتدا جذب سرمایه گذار خارجی و مشارکت مستقیم 
در صنعت پتروشیمی است که با خود حتما بحث 
فاینانس را هم همراه خواهد داشت. اما طبیعتا اگر 
موانع فاینانس ها و تحریم ها برداشته شود، برای 
طرح های موجود پتروشیمی مخصوصا آنهایی که 
باالی 50 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، روزنه 
روشن تری برای تامین پول فراهم خواهد شد، زیرا 
به فاینانس های بلند مدت و 10 ساله نیاز ندارند 
بلکه با وثیقه گذاشتن محصوالتشان راحت تر می 
توانند منابع را تامین کنند و سریع تر طبق برنامه 
پیش می روند. درخصوص پروژه های جدید که از 
ابتدا شروع می شوند، قطعا امکان حضور شرکت های 
اروپایی، ژاپنی، کره ای و احتماال چینی )باتوجه به 
شناخت بیشتر چینی ها از پروژه ها و توانمندی 
صنعت پتروشیمی ایران( و مشارکت آنها در تولید و 

اجرای این پروژه ها فراهم می شود.

تاکنون با کدام یک از فاینانسورها به توافق 
اید؟  رسیده  نهایی 

هیات های بیشتر کشورهای اروپایی برای مذاکره 
به ایران آمده اند و با برخی حتی تفاهم نامه های 
اولیه ای هم امضا شده است؛ البته منتظرند پس از 
برداشته شدن رسمی و قانونی تحریم ها، کارهای 
تقاضاهای  کنند.  آغاز  را  عملیاتی خود  و  اجرایی 

اتریشی،  آلمانی،  فرانسوی،  از شرکت های  خوبی 
اسپانیایی، ژاپنی، کره ای و چینی برای حضور در 
صنعت پتروشیمی داشته ایم. خوشبختانه در صنعت 
پتروشیمی نسبت به شرکت های طرف مقابل شناخت 
کامل وجود دارد و شرکت هایی که در حوزه صنعت 
پتروشیمی در بخش های مختلف جهان فعالند، 
شناخت  متقابلی از صنعت پتروشیمی ایران دارند، 
عموما مستقیم با شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
صحبت می کنند و به همه تاکید کرده ایم برای گفتگو 
با این شرکت نیازی به واسطه نیست. بنابراین رابطه با 
این شرکت ها عموما به طور مستقیم است. در گذشته 
همکاری هایی داشته ایم از جمله خرید و فروش 
محصوالت پتروشیمی، خرید تجهیزات پتروشیمی، 
لیسانس، تکنولوژی و .... امیدواریم بعد از برداشته 
شدن تحریم ها شاهد گسترش بیش از پیش صنعت 
پتروشیمی باشیم و اگر بحث تحریم ها آنطور که ما 
پیش بینی می کنیم برطرف شود، جهش دوم صنعت 
پتروشیمی را ظرف یک تا دو سال آینده آغاز خواهیم 

کرد.

ورود شرکت های بزرگ به صنعت پتروشیمی 
دو اشکال به همراه دارد، نخست اینکه شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی به گستردگی گذشته 
باشد  نظر داشته  را تحت  نیست که زنجیره 
با کدام  کنند  تاکید می  ها  بنابراین خارجی 
اعتبار و پشتوانه سرمایه گذاری کنند و دیگر 
اینکه، قیمت گاز خوراک چندان شفاف نیست 
قول  جمهوری  رئیس  آقای  اینکه  وجود  با 

تخفیف هایی را داده بودند؟
در اجرای اصل 44 قانون اساسی شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی اکثر واحدها و شرکت های زیر مجموعه 
خود را واگذار کرده اند به جز پتروشیمی دماوند 
که در شرف واگذاری است و یک تا دو شرکت دیگر 
که بحث حاکمیتی دارند، سرمایه گذاری مستقیم 
ندارند. قانونی وجود دارد به نام قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، که 
براساس ماده 55 این قانون، به وزارت نفت اجازه داده 
می شود از طریق شرکت های تابعه ذیربط برای احداث 
واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز، با رعایت ماده 3 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
و سقف های مشارکتی تعیین شده نسبت به تامین 
تسهیالت بانکی متناسب با قدرالسهم دولت. یعنی 
اگر این شرکت ها در پروژه ای که شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی 20 درصد سهم دارد، فاینانس کنند، 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجاز به ضمانت دادن 
تا 20 درصد است، برای باالتر از این مقدار مستلزم 
اصالح قانون است که فعال از بحث ما خارج است. در 
جهان صنعتی اصوال اینگونه نیست که شرکت ها یا 
بانک های خصوصی یا شرکت های پوشش بیمه های 
صادراتی فقط به بخش عمومی یا شرکت های دولتی 
وام بدهند. در جهان اقتصاد، این بانک ها به بخش 
خصوصی هم تسهیالت می دهند و به همین دلیل از 
بانک ها و اینگونه شرکت ها خواسته ایم که ساختارها 
و مکانیسمی را با هم طراحی کنیم که بتوانند برای 
بخش خصوصی هم تسهیالت دهند با پوشش شرکت 
های پوشش بیمه های صادراتی خودشان. ما هم باید 
در داخل کشور راهکارهایی را پیدا کنیم که چگونه 

می توانیم در مقابل به این شرکت ها کمک کنیم. 
قراردادهای صادراتی یعنی اگر این شرکت ها در 
یک واحدی در ایران سرمایه گذاری کنند، هم می 
توانند مشارکت مستقیم در مدیریت شرکت داشته 
باشند، بنابراین کنترل می کنند که پروژه به نحوه 
صحیح اجرا شود و هزینه ها مطابق با توافق های قبلی 
باشد و پس از اینکه پروژه به تولید برسد، می توانند 
قراردادها را وثیقه خودشان بگیرند و بعد از تولید راه 
اندازی کنند. یکی دیگر از راه ها می تواند صندوق های 
سرمایه گذاری ارزی باشد که اگر بتوانیم مکانیسمی 
طراحی کنیم موثر خواهد بود؛ این بحث را با سازمان 
بورس و تعدادی از شرکت های تامین سرمایه شروع 
کرده ایم که البته توان این صندوق ها برای پروژه های 
سایز کوچک و متوسط کارایی دارد. به نظر می رسد 
هرچه جلوتر می رویم سیستم بانکی کشور هم دارای 
توانمندی الزم خواهد شد. البته از طرف دیگر هم ما 
باید سعی کنیم موسسات مالی خارجی را با موسسات 
داخلی به نحوی ارتباط دهیم که مشترک برای اجرا 
اقدام کنیم در آن صورت می توانند تضامین متقابل 
را برای هم تامین کنند. یک مورد که اخیرا مذاکرات 
اولیه را با سازمان بورس شروع کرده ایم مربوط به 
شرکت هایی است که تولید محصوالت پتروشیمی 
دارند و محصوالتشان در بورس کاال عرضه می شود، 
می توانند براساس گواهینامه ای که صادر می کنند 
به نحوی حداقل کوتاه مدت یعنی زیر سه سال تامین 

کنند. مالی 

های  شرکت  به  تخفیف  با  گاز  فروش  برای 
سرمایه گذار خارجی در صنایع پتروشیمی چه 

دارید؟ ای  برنامه 
با آیین نامه جدیدی که در دولت به تصویب رسیده، 
تخفیف هایی که رئیس جمهور اشاره کرد در این 
جدول دیده شده است. طبق این جدول تا سقف 
30 درصد شرکت ها می توانند تخفیف بگیرند زیرا 
یک تخفیف 10 درصدی برای مناطق کمتر توسعه 
یافته داریم. همچنین اگر شرکت ها برای توسعه 
مرحله دوم مناطقی مانند جاسک و قشم کار کنند 
یک 10 درصد دیگر هم می توانند تخفیف بگیرند. 
یعنی وقتی از محصوالت پایه پتروشیمی به سمت 
محصوالت زنجیره ارزش بروند و تولیدی کنند یک 
10 درصد دیگر می گیرند و در مرحله سوم اگر 
شرکت ها در مکانهایی که وزارت نفت تعیین می 
کنند سرمایه گذاری کنند 10 درصد دیگر تخفیف 
خواهند گرفت. از سوی دیگر فعال قیمت گاز 13 سنت 
است که فقط قیمت خوراک است، در صورتی که همه 
شرکت های پتروشیمی که گاز دریافت می کنند، 
با توجه به اینکه گاز دو ماهیت مختلف سوخت و 
خوراک دارد گاز سوخت آنها 132 تومان یعنی حدود 
4 سنت است. بنابراین جدولی که همکاران ما تهیه 
کرده اند نشان می دهد میانگین قیمت گاز مصرفی 
این شرکت ها شامل خوراک و سوخت چیزی کمتر 
از 10 سنت است. با این تخفیف ها که در این آیین نامه 
مشخص شده و با معافیت های مالیاتی که در قوانین 
پیش بینی شده است، همچنین امکاناتی که برای 
گمرک و هزینه های جانبی در مناطق ویژه و مناطق 
آزاد وجود دارد، به نظر می رسد تشویق های الزم و 
جذابیت الزم را برای سرمایه گذار ایجاد خواهد کرد.

در حـال حاضر بیـش از 60 میلیون 
محصـوالت  تولیـد  ظرفیـت  تـن 
پتروشیمی در کشـور وجود دارد و 
بـا بهره بـرداری از 67 طرح تعریف 
شـده نیـز حـدود 60 میلیـون تـن 
دیگـر بـه ظرفیـت موجـود اضافه 
خواهـد شـد؛ این طرح هـا حدود 
40 میلیـارد دالر سـرمایه گـذاری 
نیـاز دارند و به طـور میانگین باالی 
20 درصد پیشـرفت فیزیکـی دارند

مهـم  پتروشـیمی  بـرای  آنچـه 
اسـت، ابتـدا جذب سـرمایه گذار 
خارجـی و مشـارکت مسـتقیم در 
صنعـت پتروشـیمی اسـت کـه بـا 
را  فاینانـس  بحـث  حتمـا  خـود 
هـم همـراه خواهـد داشـت. امـا 
طبیعتـا اگـر موانـع فاینانـس ها و 
تحریـم هـا برداشـته شـود، بـرای 
طـرح هـای موجـود پتروشـیمی 
مخصوصـا آنهایـی کـه بـاالی 50 
تـا 60 درصـد پیشـرفت فیزیکـی 
دارنـد، روزنه روشـن تـری برای 
تامیـن پـول فراهـم خواهد شـد، 
زیـرا بـه فاینانس هـای بلند مدت 
و 10 سـاله نیـاز ندارنـد بلکـه بـا 
محصوالتشـان  گذاشـتن  وثیقـه 
راحـت تـر مـی تواننـد منابـع را 
تـر طبـق  تامیـن کننـد و سـریع 

برنامـه پیـش مـی رونـد

امیرحسـن فـالح . مدیـر تــــــوسعه 
سرمایه گــــــذاری و مشاور فاینانس 
شـرکت ملـی صنایـع پتــــــروشیمی

در آستانه برگزاری دهمین نمایشگاه ایران پالست؛

خبرنـــــــامه  دهمـین نمایشگاه 
بین المللــــــــــی ایران پالست



یکی  پتروشیمی  صنایع  توسعه  چند  هر 
از سیاست های کلیدی دولت تدبیر و امید به 
شمار می رود و دولتمردان سعی می کنند به 
مدد توسعه صنعت پتروشیمی عالوه بر ایجاد 
اجرای سیاست  زمینه  مولد،  و  پایدار  اشتغال 
به  وابستگی  کاهش  و  مقاومتی  اقتصاد  های 
درآمدهای فروش نفت و گاز خام را فراهم کنند 
اما توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به مراتب 
از اولویت باالتری برخوردار است. به عبارت دیگر 
با توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی تولید یک 
طبیعی  گاز  مکعب  متر  یا  و  خام  نفت  بشکه 
به جای خام  نتیجه می رسد و کشور  به  خام 
فروشی با توسعه این صنایع می تواند عالوه بر 
خلق ثروت، ارزش افزوده، اشتغال و موقعیت 
خود در بین کشورهای صادرکننده محصوالت، 
مصنوعات و مظروفات صنایع تکمیلی پتروشیمی 
را محکم تر کند. بر این اساس از حدود یک دهه 
گذشته تاکنون نمایشگاه های ایران پالست به 
منظور کاهش شکاف بین صنایع باالدستی، میان 
دستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی برگزار 
شده است که قرار است دهمین دوره نمایشگاه 
ایران پالست بهار سال آینده در تهران برگزار 
شود. با این وجود مهمترین وجه تمایز نمایشگاه 
سال آینده ایران پالست با دوره های گذشته این 
گردهمایی بزرگ صنایع پتروشیمی و صنایع 
تکمیلی پتروشیمی آن است که با قوت گرفتن 
احتمال لغو تحریم ها زمینه برای از سرگیری 
فعالیت و همکاری با شرکت های صاحب دانش 
و فنآوری بین المللی فراهم خواهد شد. در این 
بین شرکت بازرگانی پتروشیمی در طول چند 
سال اخیرا با تغییر سیاست های خود، حمایت از 
توسعه کمی و کیفی صنایع تکمیلی پتروشیمی 
کشور را به عنوان یک اولویت در دستور کار 
قرار داده است که در آستانه برگزاری دهمین 
گفتگوی  ایران پالست  بین المللی  نمایشگاه 
بدون حاشیه ای با دکتر مهدی شریفی نیک نفس 
مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ترتیب 

داده ایم که شرح آن به دنبال آمده است:

پیشخوان  پتروشیمی  بازرگانی  شرکت 
توسعه تجارت خارجی صنعت پتروشیمی 
توضیحاتی  لطفا  رود  می  شمار  به  ایران 
قدیمی  شرکت  این  فعالیت های  درباره 
فرمایید؟ ارائه  کشور  پتروشیمی  صنعت 
از تاسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی 25 سال 
می گذرد ولی همکارانی داریم که حدود 40 سال 
است در بحث بازار، صادرات و فروش محصوالت 
پتروشیمی و شناساندن برخی محصوالت در 
بازارهای جهانی به این صنعت خدمت می کنند 
و برند پتروشیمی کشور را علیرغم مشکالتی که 
در دوران تحریم مواجه بودیم همواره زنده نگه 
داشتند و بیشترین منافع را نصیب کشور کردند. 
این شرکت حدود 35 درصد صادرات محصوالت 
برعهده  را  در سال گذشته  پتروشیمی کشور 
داشته است و 50 درصد فروش محصوالت در 
بورس کاال در سال گذشته توسط این شرکت 
بوده است. همچنین حدود 9 دفتر و شرکت در 
اقصی نقاط جهان دارد و چند شرکت به صورت 
شرکت های مشارکتی )جوینت ونچر یا کمپانی( 
در کشورهای مختلف فعال است. برای نمونه در 
چین سه دفتر، 20 انبار و دو مخزن ذخیره سازی 
مواد شیمیایی دارد؛ هند، امارات، کره، سنگاپور، 
آلمان و انگلستان از جمله کشورهایی است که 
شرکت بازرگانی پتروشیمی در آنها دفتر دارد؛ در 
کشورهای سوئیس، برزیل و اندونزی به صورت 
شرکت های جوینت ونچر حضور مستقیم دارد. 
از آنجا که شبکه بزرگی را مدیریت می کنیم و 
محصوالت را معموال به سمت مصرف کننده نهایی 
سوق داده ایم، در همه کشورهایی که دفتر داریم، انبار 
هم ایجاد کرده ایم زیرا نیاز است برخی مواد را در بازار 
موجود داشته باشیم تا قدرت چانه زنی بیشتر شود.

با رویکرد  قرار است  آینده  ایران پالست 
دیپلماسی اقتصادی برگزار شود؛ یکی از 
صادرات  اروپا  در  این استکه  سیاست ها 
محصوالت پتروشیمی داشته باشیم که از 
لحاظ سیاسی و اقتصادی موثر است. در حال 
حاضر برای صادرات به اروپا چه برنامه ای 
محصوالت  اینکه  به  توجه  با  و  دارید؟ 
شما  برنامه  دارند،  را  ریچ  استانداردهای 

چیست؟ تحریم  پســـا  برای 
یکی از بازارهای مهم ما برای صادرات، بازار اروپا 
است؛ قبال بین 30 تا 35 درصد بازار اروپا را در 
اختیار داشتیم که متاسفانه پس از تحریم رقبا 

جایگزین شدند؛ بنابراین باید تالش کنیم که 
این بازار را دوباره در دست بگیریم و محدود به 
بازارهای خاصی نباشیم. البته تحقق این هدف 
مستلزم این است که مجتمع های پتروشیمی 
بحث های بازاریابی و بازارسازی را در اولویت 
قرار دهند. پیشتر که مجتمع ها دولتی بودند، 
با نظر کارشناسی شرکت بازرگانی پتروشیمی 
می توانستیم تصمیم گیر باشیم که در کدام 
بازار حضور پیدا کنیم ولی االن چون مجتمع ها 
خودشان  و  شده  واگذار  خصوص  بخش  به 
تصمیم گیرنده هستند بیشتر به مسائلی چون 
سود، EPS و مارژین ها توجه می کنند ممکن 
است از حضور در بازارهای مختلف غافل شده و 
در نتیجه شبکه توزیع متنوعی نداشته باشیم. 
پتروشیمی  مجتمع های  است  الزم  بنابراین 
و هلدینگ ها به این مهم توجه اساسی کنند. 
اخیرا با یک تیم کارشناسی در کنفرانسی در 
برلین آلمان حضور داشتیم و حدود 55 جلسه با 
خریداران محصوالت پتروشیمی شامل بازارهای 
اروپا، ژاپن و برخی کشورهای آسیایی برگزار 
آمادگی  و همه  بود  مذاکرات خوبی  و  کردیم 
را  ایران  پتروشیمی  محصوالت  که  داشتند 

خریداری کنند.

پیش از تحریم ها ایران در صادرات برخی از 
محصوالت پتروشیمی به اروپا همچون انواع 
پلی اتیلن ها در جایگاه دوم قرار داشت. برآورد 
شما اینست که در پسا تحریم بیشترین تقاضا 

برای کدام محصوالت باشد؟ 
ایران در  اتیلن های سبک  از تحریم پلی  پیش 
بازارهای چین رتبه اول را داشت و هم اکنون هم 
برخی گریدهای پلیمری مانند HTP و گرید فیلم 
از بازارهای مناسبی برخوردار است و همکاران ما 
خیلی زحمت کشیدند تا این محصوالت را در بازارها 
جا انداختند. محصوالتی که اخیرا از سوی پتروشیمی 
ایالم به سبد اضافه شده است، در حال حاضر با 
قیمت های مناسب در بازار آسیا همچون چین، هند 
و ترکیه به فروش می رود.  یک مشکلی که وجود 
دارد اینست که چون محصوالت به صورت متمرکز 
در بازارهای چین عرضه نمی شود و مجتمع ها به 
صورت متفرق عمل می کنند این موجب شده در 
رتبه بندی ها به رتبه های پایین نزول کنیم. به عبارتی 
محصوالت را در تناژ باال در بازار صادر می کنیم ولی در 
رتبه بندی ها به دلیل تفرق در عرضه کننده ها و تفرق 
در مشتری ها، در رتبه های پایین قرار می گیریم که 
ضعفی است که با آن مواجه هستیم و این موضوع 
قدرت چانه زنی در بازار و قدرت تعیین کنندگی 

قیمت را کاهش می دهد.

یکی از سیاست های استراتژیک در تجارت 
نفت و محصوالت پتروشیمی این است که 
تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نگذاریم؛ آیا 
برنامه ای برای صادرات بیشتر به کشورهای 
دریای  حوزه  مرکزی،  آمریکای  منطقه 

کارائیب و آمریکای جنوبی دارید؟
مشکل اصلی در صادرات به کشورهای بیان شده 
را  کرایه حمل است که قدرت رقابت پذیری 

در بازار کم می کند زیرا این کشورها نزدیک به 
تولیدکنندگان آمریکای شمالی )آمریکا و کانادا( 
هستند و ما باید بتوانیم با آن رقبا رقابت کنیم.  
نظر کارشناسی ما مبنی بر اینست که اگر بتوانیم 
قیمت حمل را کاهش دهیم و برخی گریدها و 
محصوالتی را صادر کنیم و در قبال آن برخی 
محصوالت کشاورزی و دامی را وارد کنیم تا 
به نوعی با برخورد تهاتری کرایه حمل را نصف 
کنیم. در همین راستا شرکت جوینت ونچری 
که در برزیل ایجاد کرده ایم، در حال انجام دادن 

است. اولیه  اقدامات 

است  پیش  در  ایران پالست  نمایشگاه 
و استقبال خارجی ها به ویژه اروپایی ها 
مطلوب بوده است؛ برای بازاریابی، صادرات 
و توسعه در کنار حضور در این نمایشگاه چه 

دارید؟ ای  برنامه 
تمام  با  امسال همچون سال های گذشته  ما 
گروه های شرکتی و کاری حضور قوی داریم 
به دنبال  اینست که در نمایشگاه  و تالشمان 
بحث های بازار و حاشیه باشیم؛ از جمله جلساتی 
که با مشتریان می گذاریم. در کنار حضورمان در 
نمایشگاه های مختلف، باید به نتایجی مطلوب از 

برسیم. تجاری  قراردادهای  انعقاد  جمله 

پلیمرهای  برخی  واردات  درخصوص 
ایم. به  گریدهای خاص مشکالتی داشته 
نظر شما نمایشگاه ایران پالست با حضور 
صنایع تکمیلی پتروشیمی چقدر به حل 

کند؟    کمک  مشکل  این 
یکی از سیاست های شرکت بازرگانی پتروشیمی 
از ماه ها پیش این بوده که نیازهای انجمن ها 
و  کرده  یکپارچه  را  مختلف  های  تشکل  و 
سفارش های منطقی از لحاظ صرفه اقتصادی 
بگیریم. همچنین به عنوان کارگزار این تشکلها 
وارد مذاکرات خرید شویم تا با قیمت مناسب و 
با بکارگیری اعتبار شرکت بازرگانی پتروشیمی 
به صورت اعتباری محصوالت را وارد کرده و در 
اختیارشان بگذاریم تا مشکالت نقدینگی کم اثر 
شوند؛ در همین راستا با این انجمن ها و تشکل ها 
امیدواریم  و  کرده  برگزار  مستمر  جلسات 

سفارشات آنها را متمرکز کنیم. 

برای رونق بیشتر نمایشگاه ایران پالست که 
بتواند بیشترین کمک را به ایجاد فضای مناسب 

کسب و کار کند، چه پیشنهادی دارید؟
برگزاری  حاشیه  در  بتوانیم  اگر  من  نظر  به 
نمایشگاه یکسری سمینار در رابطه با معرفی 
پتانسیل های کشور در زمینه صنایع پلیمری و 
پالستیکی برگزار کنیم و از شرکت های کلیدی 
که اعتبار جهانی دارند جهت ارائه توانمندی های 
خود استفاده کنیم، بسیار موثر خواهد بود. در این 
صورت از شرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه 
می توانیم برای حضور در این سمینارها دعوت 
کرده و آنها را با توانمندی ایرانی ها، پروژه هایی 
که امکان مشارکت یا سرمایه گذاری دارند، آشنا 
کنیم. به این ترتیب قطعا کسانی که برای سرمایه 

گذاری آمادگی دارند، افراد مورد نظرشان را در 
این سمینارها پیدا خواهند کرد.

که  پتروشیمی  حجم صادرات محصوالت 
توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 

گذشته انجام شده چقدر بوده است؟
در سال مالی گذشته یعنی از اول مهر 93 تا اول 
مهر سال جاری، حدود 5 میلیون تن محصوالت 
پتروشیمی کشور را صادر کرده ایم که تقریبا 
معادل سه میلیارد و 500 میلیون دالر بوده است 
که دو میلیون تن آن مربوط به نیمه نخست امسال 

. ست ا

یکی از بحث های موجود اینست که شرکت 
حمل  ناوگان  یک  پتروشیمی  بازرگانی 
محصوالت پتروشیمی داشته باشد، در این 

راستا چه برنامه ای دارید؟
در سال های 2014 و 2015 میالدی این شرکت 
توانسته است یک ناوگان خوب برای حمل میعانات 
گازی فراهم کند و در حال حاضر حدود 8 فروند 
کشتی با مشارکت شریک خارجی تهیه شده و 
امیدواریم اگر یکسری مشکالت موجود حل شود، 
این رقم تا 12 فروند افزایش یابد. قطعا این ناوگان، 
چهارمین ناوگان حمل گاز مایع )LPG ( جهان را 
ایجاد خواهد کرد. یکی از مشکالت ما این است که 
مجتمع های تولید کننده این محصوالت، قراردادها 
را با شرکت های خریدار بسیار کوتاه مدت امضا می 
کنند در نتیجه حضور این ناوگان و تجهیز آن خیلی 
توجیه اقتصادی پیدا نمی کند، بنابراین الزم است 
همکاران در صنایع پتروشیمی کشور همچون صنایع 
پتروشیمی کل جهان، بلند مدت تر به این مسائل 
نگاه کنند و با فرمول های استاندارد جهانی حداقل 
قراردادهای یک تا سه ساله منعقد کنند که براساس 
آن بتوانیم ناوگان تجهیز کنیم. به طور طبیعی هیچ 
صاحب کشتی حاضر نیست کشتی خود را چه به 
صورت اجاره یا تایم چارتر کوتاه مدت در اختیار 
دیگری قرار دهد و حداقل زمان ممکن یکساله است 
و برای بازار تک محموله هم اصال مقرون به صرفه 
نیست و باید فرمول نهایی کشتی نهایی شده باشد.

از آنجا که گاز مایع در لیست تحریم است 
و صادرات آن مشکل خواهد بود، آیا برای 
صادرات گاز مایع مجتمع های گازی مذاکره 

اید؟ کرده 
البته با مجتمع های گازی هم مذاکره کرده و گاز مایع 
تولیدی آنها را نیز صادر می کنیم ولی تناژی که برنامه 
ریزی شده، پاسخگوی این ظرفیت  نیست. شرکت 
بازرگانی پتروشیمی تاکنون 6.5 میلیون تن ظرفیت 
سازی کرده  است؛ بنابراین می توانیم از کشورهای 
دیگر هم خرید کنیم.  با توجه به اینکه ظرفیت تولید 
گاز مایع در کشور در مجموع حدود 3.5 میلیون تن 
است، در واقع در برنامه ریزی های انجام گرفته سه 
میلیون تن آن را پیش بینی کرده ایم که بتوانیم از 
کشورهای دیگر خرید و به بازارهای صادراتی صادر 
کنیم. در این رابطه با شرکت های برند منطقه وارد 
 مذاکره شده و حتی در مناقصه های آنها شرکت

 کرده ایم.
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 انتقال دانش و سرمایه
 برگ برنده های ایران پالست 2016

در سـال مالـی گذشـته یعنـی از 
اول مهـر 93 تـا اول مهـر سـال 
تـن  میلیـون   5 حـدود  جـاری، 
کشـور  پتروشـیمی  محصـوالت 
را صـادر کـرده ایـم کـه تقریبـا 
 500 و  میلیـارد  سـه  معـادل 
میلیـون دالر بـوده اسـت که دو 
میلیـون تـن آن مربـوط بـه نیمه 

اسـت امسـال  نخسـت 

 با مجتمع هـای گازی هم مذاکره 
کـرده و گاز مایـع تولیـدی آنها را 
نیـز صادر می کنیم ولـی تناژی که 
برنامه ریزی شـده، پاسـخگوی این 
ظرفیت نیسـت. شـرکت بازرگانی 
میلیـون  تاکنـون 6.5  پتروشـیمی 
تـن ظرفیـت سـازی کرده  اسـت؛ 
بنابرایـن مـی توانیم از کشـورهای 
دیگـر هـم خرید کنیـم.  بـا توجه 
به اینکـه ظرفیـت تولیـد گاز مایع 
در کشـور در مجمـوع حـدود 3.5 
میلیـون تـن اسـت، در واقـع در 
برنامـه ریزی های انجام گرفته سـه 
میلیون تـن آن را پیش بینی کرده 
ایـم که بتوانیم از کشـورهای دیگر 
خریـد و بـه بازارهـای صادراتـی 

صـادر کنیم

مهدي شریفی  نیك نفس. مدیرعامل 
شـرکت  بازرگانـــــــــی پتروشـیمی

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح کرد:

خبرنـــــــامه  دهمـین نمایشگاه 
بین المللــــــــــی ایران پالست
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کاالی آهن نوین
نیــم قرن تجربه در زمینه تامین کلیه 
لــوازم صنایع نفــت، گاز، پتروشــیمی، 
نیروگاهــی، صنایــع غذایــی، دارویــی 
ــاسیسات آب و  و بهداشــتی، تــــــــــ
فاضــــاب، معــادن مــس و ســیمان

TUV از موسسه  ISO 9001 و ISO 29001 دارای گواهینامه های

 روابط صنایع پتروشیمی ایران و خارجی ها 
به روزهای اوج باز می گردد

صنعت  کارفرمایی  صنفی  انجمن  دبیرکل   
پتروشیمی برگزاری دهمین نمـــــــایشگاه 
ایران پالست را بهترین فرصت برای افزایش 
سطح همکاری ها میان شرکت های ایرانی و 
باالدستی،  صنایع  حوزه  در  خـــــــارجی 
میان دستی و تکمیلی پتروشیمی عنوان کرد 
و گفت: شرکت های بزرگ پتروشیمی ایران در 

یابند. می  ایران پالست حضور  نمایشگاه 
نمایشگاه  دهمین  خبری  ستاد  گزارش  به 
احمد  ایران پــــــــــالست،  بین المللی 
کارفرمایی  صنفی  انجمن  دبیرکل  مهدوی 

صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به احتمال 
لغو تحریم های بین المللی پیش روی صنایع 
و  ها  تحریم  لغو  با  گفت:  ایران،  پتروشیمی 
توافق جامع هسته ای، فضای حاکم بر صنعت 
پتروشیمی و صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور 

تغییر خواهد کرد. 
این مقام مسئول با اعالم اینکه برگزاری دهمین 
نمایشگاه ایران پالست در نخستین ماه های لغو 
تحریم ها منجر به افزایش سطح همکاری ها بین 
شرکت های ایرانی و بین المللی در حوزه صنایع 
باالدستی، میان دستی و تکمیلی پتروشیمی 

خواهد شد، تصریح کرد: برگزاری ایران پالست 
بین  جدید  مشارکت  برای  فرصت  بهترین 

شرکت های ایرانی و خارجی است.
مهدوی با بیان اینکه اکثر شرکت های بزرگ 
ایران پالست  نمایشگاه  در  ایران  پتروشیمی 
مشارکت خواهند کرد، اظهار داشت: برگزاری 
افزایش  کنار  در  ایران پالست  نمایشگاه 
مشارکت با شرکت های معتبر خارجی، می 
تواند زمینه ساز هماهنگی و همکاری بیشتر 
بین صنایع باالدستی و میان دستی صنعت 
پتروشیمی با صنایع تکمیلی پتروشیمی باشد.

صنعت  کارفرمایی  صنفی  انجمن  دبیرکل 
پتروشیمی ایران با بیان اینکه استفاده از خطوط 
اعتباری فاینانس و تامین منابع مالی مهمترین 
هدف صنایع پتروشیمی ایران با استفاده از 
فضای پسا تحریم است، تبیین کرد: استفاده 
از دانش فنی، تکنولوژی های مدرن جهان، 
تسهیل شدن فرآیند بیمه، حمل و نقل دریایی 
محصوالت  صادرات  های  هزینه  کاهش  و 
پتروشیمی و پلیمری در سطح صنایع باالدستی 
و صنایع تکمیلی پتروشیمی از دیگر مزیت های 

لغو تحریم ها است.

فنـی،  دانـش  از  استفــــــــاده 
جهـان،  مـدرن  تکنولوژی هـای 
تسهیل شـدن فرآیند بیمه، حمل و 
نقـل دریایی و کاهـش هزینه های 
صـادرات محصوالت پتروشـیمی و 
پلیمری در سـطح صنایع باالدستی 
از  پتروشـیمی  تکمیلـی  و صنایـع 
دیگـر مزیت هـای لغـو تحریـم ها 

ست ا

ایران پالست برگ برنده جدید دیپلماسی انرژی؛

خبرنـــــــامه  دهمـین نمایشگاه 
بین المللــــــــــی ایران پالست
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  تامین کننده لوله، شیرآالت و اتصاالت استنلس استیل،
 کربن استیل و سوپر آلیاژی شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی

 رشد فزاینده ای که با راه اندازی پروژه های جدید 
پتروشیمی به لحاظ حجم و تنوع محصوالت این 
صنایع حاصل می شود بستر مناسبی را برای 
به عنوان مصرف  پایین دستی  توسعه صنایع 
کنندگان محصوالت پتروشیمی و تکمیل کننده 
زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی فراهم می آورد.
  توسعه فعالیت بخش خصوصی در حوزه پایین 
دستی و مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی و 
ایجاد تعامل و ارتباط بهتر صنایع باال دستی 
ایجاد  پتروشیــــــمی ضمن  پایین دستی  و 
ارزش افزوده باالتر و اشتغال، زمینه بهتری را برای 
رقابت تولیدات داخلی در بازارهای جهانی که از 

اهم واجبات می باشد، فراهم می کند و جریان 
تحقق اقتصاد مقاومتی را تقویت می نماید.  از این 
رو برگزاری نمایشگاه های پالست معتبر مانند 
نمایشگاه ایران پالست می تواند زمینه رونق بیش 
از پیش فعاالن این صنعت را فراهم کند. با همین 
هدف شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان 
متولی صنعت پتروشیمی کشور قصد دارد زمینه 
برگزاری نمایشگاه های پالست منطقه ای را به 
عنوان مکمل نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
به منظور توسعه بازار این صنعت فراهم کند و 
در این زمینه آماده است با تشکل های توانمند 
کشور همکاری نماید.  بر همین اساس اتحادیه 

بزرگترین  پتروشیمی،  دستی  پایین  صنایع 
نهاد غیردولتی و تنها تشکل فراگیر در صنایع 
پائین دستی پتروشیمی و متشکل از 40 تعاونی 
تامین نیاز پلیمری و شیمیایی از سراسر کشور 
بوده به طور مجموع بیش از 5 هزار واحد تولیدی 
اعم از صنفی و صنعتی را با طبقه بندی )تولید 
انواع ظروف یکبار مصرف، فیلم، نایلون و نایلکس، 
اکسترودرها، شوینده ها، محصوالت بهداشتی، 
صنعتی،  و  ساختمانی  محصوالت  توانبخشی، 
محصوالت و لوازم خانگی، رنگ و رزین، کود های 
کشاورزی و....( با هدف هم افزائی توان تعاونی های 
تامین نیاز و با اهداف مشخص شده ایی گرد هم 

آورده و اقدام به ایجاد تشکلی قدرتمند و فراگیر 
در کشور نموده است.  لیکن یکی از اهدافی که 
در  اتحادیه  سراسری به چشم می خورد اهمیت 
به صادرات کلیه محصوالت ساخته شده توسط 
تعاونی های  تولیدی زیر مجموعه  واحد های 
عضو می باشد که در این راستا طبق  مطالعاتی 
که بر روی بازار عراق انجام داده اند و طبق یک 
برنامه منسجم دو ماهه واحد های تحت پوشش 
با در نظر گرفتن پیک  این اتحادیه توانستند 
مصرف محصوالت صنایع پایین دست در اربعین 

صادرات به عراق را شروع کنند.
گوید:  می  اتحادیه  این  دبیر  حسین  حاج   
بازارهای  در  حضور  برای  مشابه  برنامه هایی 
کشورهای همسایه نظیر پاکستان و افغانستان و 
تاجیکستان و آذرباییجان داریم و عراق قدم اول 

می باشد. اتحادیه  این 
 وی افزود: از دیگر برنامه های این اتحادیه در 
این کشور که سهم 32 درصدی بازار آن را کشور 
ایران دارد برپایی نمایشگاه دائمی می باشد و بعد 
از نمایشگاه ویژه اربعین نمایشگاه دائمی عرضه 
محصوالت در عراق را خواهیم داشت و از تمامی 
تولید کنندگان جهت همکاری و مشارکت در 
نمایشگاه دائمی در عراق دعوت به عمل می آوریم 
و کمیسیون صادراتی اتحادیه آماده ارائه خدمات 

به تمامی اعضا می باشد.
 به گفته حاج حسین در اختیار گذاشتن فضای 
رایگان جهت عرضه به تولیدکنندگان واقعی و 
حذف داللهای بازار و عرضه مستقیم و حذف 
تعرفه گمرک عراق سبب آن شده است که مصرف 
 کننده عراقی به شدت از این نمایشگاه استقبال

 کند.
نمایشگاه  اول  روز  در  شده  اعالم  آمار  طبق   
ویژه اربعین در شهر کربال 136 تن مصنوعات 
نشانگر  خود  این  که  است  رسیده  فروش  به 
 استقبـــــــــــــال بی سابقه از این نمایشگاه 

می باشد .

  توسـعه فعالیت بخـش خصوصی 
در حـوزه پاییـن دسـتی و مرتبط 
و  پتروشـیمی  و  گاز  و  نفـت  بـا 
بهتـر  ارتبـاط  و  تعامـل  ایجـاد 
صنایـع باال دسـتی و پایین دسـتی 
ارزش  ایجـاد  پتروشـیمی ضمـن 
افـزوده باالتـر و اشـتغال، زمینـه 
بهتـری را بـرای رقابـت تولیدات 
داخلـی در بازارهـای جهانـی که 
از اهـم واجبات می باشـد، فراهم 
می کنـد و جریان تحقـق اقتصاد 

مقاومتـی را تقویـت مـی نمایـد

نمایشگاه های پالست منطقه ای برنامه مشترک 
پتروشیمی و تشکلهای صنایع پایین دست

خبرنـــــــامه  دهمـین نمایشگاه 
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