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وسعت نمایشگاه به  25هزار مترمربع رسید؛

نمایندگان  25کشور صنعتی جهان
به تهران میآیند

سرمقاله

مدیریت مصرف انرژی
ماموریت جدید
ایران پالست
مهشید انزهایی

تازه های ایران پالست دهم؛

رونمایی از نسل جدید اپلیکیشن
موبایل تا مشارکت آلمانی ها
در نظرسنجی
مسعود تاملی
دبیر انجمن کامپوزیت ایران:

ایجادارزش افزوده با صادرات
محصوالت پایین دستی پتروشیمی
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و
فروشندگان مصنوعات پالستیک تهران:

بهبود فضای کسب و کار ماموریت
ایران پالست است

همزمان با لغو تحریمها ،برآورد
کارشناسان و تحلیگران کشور این
است که با بهبود فضای کسب و کار
در ایران ،مصرف سوخت و انرژی هم
متناسب با آن افزایش می یابد و بر
اساس پیش بینی مسئوالن توانیر
متوسط مصرف برق ایران سال آینده با
جهشی حدود هفت تا هشت درصدی
همراه خواهد شد .از سوی دیگر در
حالی کشور با رشد مصرف برق و
انرژی روبرو می شود که در طول چند
سال گذشته به دلیل شرایط تحریم
ظرفیت سازی در حوزه صنایع برق
و انرژی متناسب با تقاضا برای این
حامل انرژی پاک نبوده است .در این
بین ،سال گذشته سازمان مدیریت
صنعتی ایران با انتشار گزارشی از
وضعیت مصرف برق و انرژی در صنایع
تکمیلی پتروشیمی ،پالستیک و
پلیمری کشور به شدت اظهار نگرانی
کرد .در این گزارش با اشاره به آغاز
ارزیابی بنگاههای تولیدی از منظر
مصرف انرژی ،با استناد به گزارشها
و اطالعات مرکز آمار ایران اعالم
شده است« :بیشترین میزان مصرف
انرژی پس از صنایع معدنی (تولید
سیمان ،آهک ،گچ و تولید محصوالت
اولیه آهن و فوالد) مربوط به رشته
فعالیتهای تولید مواد پالستیکی
به شکل اولیه و ساخت الستیک
مصنوعی و به میزان  ۱۵درصد بوده
ا ست » .
ادامه در صفحه 2

وسعت نمایشگاه به  25هزار متر رسید؛

نمایندگان  25کشور صنعتی جهان به تهران میآیند

در مجموع تاکنون شـرکتهایی
از آلمـان ،اتریش ،ایتالیا ،فرانسـه،
انگلیس ،اسـپانیا ،جمهوری چک،
سوئیس ،هلند ،دانمارک ،لهستان،
روسـیه ،بلژیـک ،چیـن ،کـره
جنوبـی ،تایـوان ،هند ،سـنگاپور،
ترکیـه ،امـارات متحـده عربـی،
عراق ،بحرین ،پاکسـتان ،آفریقای
جنوبـی و اسـترالیا فهرسـت
کشـورهای حاضـر در نمایشـگاه
ایـران پالسـت اسـت

مدیر دهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پالست
با بیان اینکه با حضور استرالیا ،تعداد کشورهای
خارجی حاضر در دهمین نمایشگاه ایران پالست
به  25کشور افزایش یافت ،گفت :سطح زیرپوشش
نمایشگاه ایران پالست به  25هزار مترمربع رسیده
ا ست .
محمد مقاره در گفتگو با ستاد خبری دهمین
نمایشگاه بینالمللی ایران پالست با اشاره به افزایش
تعداد کشورهای خارجی حاضر در نمایشگاه ایران
پالست ،گفت :با توجه به لغو تحریمها و فضای پسا
تحریم درخواست شرکتهای معتبر اروپایی برای

مدیریت مصرف انرژی ماموریت جدید ایران پالست

خبرنـــــــامه دهمـین نمایشگاه
بین المللــــــــــیایران پالست

2

حضور و مشارکت در دهمین نمایشگاه ایران پالست
افزایش یافته است.
مدیر دهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پالست با
اعالم اینکه برای نخستین بار در طول برگزاری این
نمایشگاه بینالمللی ،تعداد کشورهای حاضر در
نمایشگاه ایران پالست به عدد بیسابقه  25کشور
رسیده است ،تصریح کرد :هم اکنون شرکتهایی از
آسیا ،اروپا ،اقیانوسیه و آفریقا برای حضور در نمایشگاه
ایران پالست غرفه در اختیار گرفتهاند.
این مقام مسئول با اشاره به حضور  13کشور اروپایی،
 10کشور آسیایی ،یک کشور آفریقایی و یک کشور

از قاره اقیانوسیه در این نمایشگاه ،اظهار داشت :در
مجموع تاکنون شرکتهایی از آلمان ،اتریش ،ایتالیا،
فرانسه ،انگلیس ،اسپانیا ،جمهوری چک ،سوئیس،
هلند ،دانمارک ،لهستان ،روسیه ،بلژیک ،چین ،کره
جنوبی ،تایوان ،هند ،سنگاپور ،ترکیه ،امارات متحده
عربی ،عراق ،بحرین ،پاکستان ،آفریقای جنوبی و
استرالیا فهرست کشورهای حاضر در نمایشگاه ایران
پالست است.
وی با بیان اینکه این شرکتهای خارجی در فضایی
به وسعت حدود هشت هزار متر مربع در سالنهای
 27 , 40A, 41B , 41A , 38جانمایی شده اند،

تاکید کرد :برگزاری دهمین نمایشگاه ایران پالست،
همزمان با لغو تحریمها به بهترین فرصت برای
انتقال دانش ،تکنولوژی ،انتخاب شرکاي مطمئن،
جذب سرمایه و بازاریابی برای شرکتهای فعال
در صنایع تکمیلی پتروشیمی ،پالستیک ،پلیمر و
صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شده است.
مقاره همچنین با یادآوری اینکه به دنبال استقبال
کم نظیر از نمایشگاه ایران پالست ،پس از اختصاص
سالن  ، 40سالن  27هم به متقاضیان واگذار شده
است ،تبیین کرد :بر این اساس متقاضیان داخلی و
خارجی به صورت مشترک در این سالن جانمایی
شد ند .
عضو شورای سیاست گذاری دهمین نمایشگاه ایران
پالست با بیان اینکه در حال حاضر سطح زیر پوشش
دهمین نمایشگاه ایران پالست به  25هزار متر مربع
رسیده است  ،بیان کرد :در حال حاضر حدود 8000
متر مربع از فضای نمایشگاه به متقاضیان خارجی و
حدود  17000مترمربع به متقاضیان داخلی واگذار
شده است .وی با یادآوری اینکه براین اساس حدود
 32درصد فضای نمایشگاه به شرکتهای خارجی
و  68درصد فضا به شرکتهای داخلی واگذار شده
است ،خاطرنشان کرد :بیشترین میزان مشارکت
شرکتهای خارجی به دوره گذشته مربوط میشود
که رکورد حضور در تمام ادوار ایران پالست را شکسته
بود ،در دوره نهم حدود  3200مترمربع از فضای
نمایشگاه به شرکت های خارجی اختصاص یافته بود.
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست  25تا 29
فروردین ماه  13( 1395تا  17آوریل  2016میالدی)
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار
خواهد شد.

ادامه سرمقاله
در ادامه این گزارش ،سازمان مدیریت صنعتی ایران
با تاکید بر ضرورت کاهش شدت مصرف انرژی در
صنایع کشور به ویژه در فضای پساتحریم توصیه
کرده است« :در صورت برنامه ریزی برای کاهش
شدت انرژی به ویژه در صنایع انرژی بری همچون
صنایع تکمیلی پتروشیمی و پالستیک ،میتوان
شاهد اثرات چشمگیری در کاهش شدت انرژی
بخش صنعت ،بهره وری انرژی در بنگاههای
اقتصادی ایرانی و رقابت پذیری آنها در این حوزه
مهم بود .از سوی دیگر به استناد این گزارش و سایر

گزارش های مستند مشابه ارائه شده توسط دستگاه
های مختلف باید پذیرفت که متوسط مصرف برق
و انرژی در سطح صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران
باالتر از متوسط و استانداردهای جهانی است .باال
بودن شدت مصرف انرژی در صنایع تکمیلی عالوه
بر اینکه هزینه های تولید را افزایش می دهد و
حاشیه سود فعالیت بنگاه های کار آفرین در این
حوزه را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد ،که کل
صنعت کشور را از حیث تامین برق پایدار و مطمئن
با تردید و تشکیکهایی همراه میکند .در مجموع
هم اکنون چراغ خطر مصرف باالی برق و انرژی در
صنایع تکمیلی پتروشیمی و پالستیک کشور روشن

شده است.
از این رو بدون شک کاهش و مدیریت مصرف برق
و انرژی در صنایع تکمیلی پتروشیمی ،پالستیک
و پلیمرها میتواند یک ماموریت بزرگ برای این
صنایع استراتژیک و ارزش آفرین باشد و برای تکمیل
این ماموریت بزرگ انرژی ،استفاده از فناوری و
تکنولوژیهای پیشرفته و مدرن جهان میتواند
کارساز واقع شود .در دهمین نمایشگاه بینالمللی
ایران پالست تاکنون حضور شرکت های صاحب
تکنولوژی و فناوری در راهاندازی ،نوسازی وبازسازی
خطوط تولید در سطح صنایع تکمیلی پتروشیمی
و پالستیک ،قطعی شده است و حضور مدیران

و نمایندگان ارشد این شرکتها در نمایشگاه
ایران پالست بهترین فرصت برای کارآفرینان و
مدیران صنایع پالستیک و پلیمری ایران برای
مدیریت مصرف برق و انرژی است .تاکنون حضور
شرکتهایی از بیش از  20کشور جهان شامل
اتریش ،آلمان ،جمهوری چک ،اسپانیا ،انگلیس،
ایتالیا ،تایوان ،ترکیه ،هندوستان ،چین ،یونان،
ارمنستان ،کره جنوبی و  ...نهایی شده است که حضور
شرکت های معتبر می تواند به فرصتی طالیی برای
انتقال دانش ،کاهش مدیریت مصرف برق و انرژی و
افزایش بهره وری برای صنایع تکمیلی پتروشیمی
و پالستیک ایران در دوران پسا تحریم تبدیل شود.

جدول نمایشگاه های پالستیک جهان ( 3ماه آینده)
نام نمایشگاه

زمان

مکان

وب سایت

آسیا پالست

 13تا  16اسفند94

دهلي نو ،هند

www.plastasia.in

جك كامپوزيت

 18تا  20اسفند94

پاريس ،فرانسه

www.jeccomposites.com

پالست ايماژن

 18تا  21اسفند94

مكزيكوسيتي ،مكزيك

www.plastimagen.com.mx

پارما پالست

 27تا  29اسفند94

پارما ،ايتاليا

www.esporre-mecspe.com

پالست الجر

 17تا  19فروردين 95

الجزيره ،الجزایر

www.plastlager.com

هند پالست

 17تا  19فروردين95

دهلي نو ،هند

www.p4expoindia.com

پالستيك ژاپن

 18تا  20فروردين95

توكيو ،ژاپن

www.plas.jp

كامپوتك

 18تا  20فروردين 95

مارينا دي كارای ،ايتاليا

www.compotec.it

 DIE & MOULDهند

 18تا  21فروردين 95

بانگالور ،هند

www.diemouldindia.org

توکیو پالست

 18تا  20فروردين95

توكيو ،ژاپن

www.plas.jp.en

برزیل پالست

 24تا  27فروردين 95

سن پائولوی ،برزيل

www.arandanet.com.br

ایران پالست

 25تا  29فروردین 95

تهران ،ایران

www.iranplast.ir

اينترمولد ژاپن

 1تا  4ارديبهشت 95

اوساكا ،ژاپن

www.intermold.jp/english

چاینا پالس

 6تا  9اردیبهشت 95

شانگهای ،چین

www.chinaplasonline.com

با مشارکت  25کشور بزرگ جهان؛

مسابقه جدید آسیاییها و اروپاییها در ایران پالست کلید خورد

انتقال دانش و فنآوری ،جذب سرمایه ،انتخاب شرکای
مطمئن خارجی برای صنایع تکمیلی پتروشیمی
ایران ،افزایش بهرهوری و کاهش مصرف سوخت و
انرژی ،از مهمترین سیاست های نمایشگاه دهم
ایران پالست خواهد بود به طوری که عمال با حضور
و مشارکت بیشتر شرکت های بزرگ و معتبر اروپایی
و آسیایی ،عمال زمینه های توسعه همکاری ها بین
فعاالن صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران و شرکای
خارجی فراهم شود .همزمان با برگزاری دهمین
نمایشگاه بینالمللی ایران پالست ،سایه سنگین
تحریمهای بینالمللی هم شامل محدودیتهای
بانکی ،نقل و انتقال ارز ،سوئیفت ،تامین پوشش های
بیمه ای ،کشتیرانی و حمل و نقل دریایی به طور
کامل از بین میرود که این به طالیی ترین فرصت
برای سرمایه گذاران ،کارآفرینان و فعاالن صنایع
تکمیلی پتروشیمی ایران و کشورهای خارجی تبدیل
خواهد شد .از سوی دیگر با شکسته شدن تحریمها
در حالی یک رکورد تاریخی در حضور شرکتهای
بینالمللی در نمایشگاه دهم ایران پالست به ثبت
رسیده و برگزاری این نمایشگاه به بهترین فرصت
برای «انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه» برای صنایع
تکمیلی پتروشیمی تبدیل شده و میزان استقبال
شرکتهای معتبر بینالمللی از این گردهمایی بزرگ
صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی پتروشیمی به
حد و اندازهای بوده است که هم اکنون با وجود افزایش
درخواستها اما کل فضای نمایشگاه دهم ایران
پالست واگذار شده است .در این بین مرور وضعیت
مشارکت شرکت های خارجی و بین المللی در  9دوره

دوره
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

توانسته است به استانداردهای بینالملی نزدیک
شود و سطح مشارکت جهانی خود را تا  32درصد
افزایش دهد .مهمترین سیاست برگزاری دهمین
نمایشگاه ایران پالست ایجاد بستری به منظور
«انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه» در صنایع تکمیلی
پتروشیمی کشور است تا فعاالن این صنعت بتوانند
با استفاده از فرصت طالیی لغو تحریم ها نسبت به
نوسازی ،بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی در
خطوط تولید قدیمی خود استفاده کنند و بهره وری
در صنعت ارزش آفرین تکمیلی پتروشیمی افزایش
یابد .در همین حال مهندس محمد مقاره مدیر دهمین
نمایشگاه بینالمللی ایران پالست اخیرا در گفتگو
با ستاد خبری دهمین نمایشگاه بینالمللی ایران
پالست درباره آخرین تغییر و تحوالت برگزاری هر چه
باشکوه تر دهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پالست
در فروردین ماه سال آینده ،گفت :تمامی فضای
نمایشگاه دهم ایران پالست به شرکتهای متقاضی
داخلی و خارجی واگذار شده است .گفتنی است،
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست  25تا 29
فروردین ماه  13( 1395تا  17آوریل  2016میالدی)
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار
خواهد شد .عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر
از نحوه و جزئیات برگزاری دهمین نمایشگاه ایران
پالست ،میتوانندبهسایتاینترنتینمایشگاهبهنشانی
 www.iranplast.irمراجعه کنند یا با
شماره-۰۲۱-۰۲۱،۸۸۰۵۹۸۳۴-۸۸۶۲۰۰۰۵
شما ر ه فکس ۸۸۶۲۰۰۰ ۵ :و ا یمیل
info@iranplast.irتماسبگیرند.

گذشته نمایشگاه ایران پالست خالی از لطف نیست.
افزایش مشارکت خارجیها
از دوره اول تا پنجم
اولین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پالست
در سال  1381با حضور  71شرکت خارجی از 18
کشور جهان برگزار شد و در نهایت در سال 1382
دومین نمایشگاه ایران پالست با حضور  171شرکت
خارجی از  21کشور جهان برگزار شد .از سوی دیگر
برگزاری منظم دو دوره نمایشگاه ایران پالست منجر
به عالقه مندی شرکتهای معتبر خارجی در این
گردهمایی بینالمللی شد به طوریکه در سومین
دوره نمایشگاه ایران پالست  220شرکت خارجی
از  21کشور و در دوره چهارم نمایشگاه در سال 1384
تعداد  290شرکت خارجی از  22کشور جهان به
تهران آمدند .در سال  1385پنجمین نمایشگاه ایران
پالست با حضور  260شرکت خارجی برگزار شد که
در کل  9دوره برگزاری این نمایشگاه حضور این تعداد
شرکت خارجی یک رکورد جدید محصوب می شد ،با
این وجود با افزایش تحریمهای غرب تعداد مشارکت
کنندگان دوره ششم ،هفتم و هشتم نمایشگاه ایران
پالست با یک افت محسوس روبرو شد.
تحریم و نمایشگاههای ایران پالست
از این رو در دوره ششم نمایشگاه ایران پالست
در سال  1387تعداد  137شرکت خارجی از 13
کشور جهان ،دوره هفتم نمایشگاه در سال 1389
تعداد  257شرکت از  22کشور و در دوره هشتم
نمایشگاه بینالمللی ایران پالست در مجموع 600
شرکت داخلی و خارجی از  20کشور جهان مشارکت

کردند .در دوره نهم و آخرین دوره برگزاری این
گردهمایی بزرگ صنعت پتروشیمی و صنایع
تکمیلی پتروشیمی ایران هم با قوت گرفتن احتمال
لغو تحریم ها در مجموع  750شرکت داخلی و خارجی
از  13کشور جهان در تهران دور هم جمع شدند.
مسابقه آسیاییها و اروپاییها
در ایران پالست دهم
با این وجود به نظر میرسد با لغو کامل تحریمها،
یک رکورد تاریخی در حضور شرکتهای معتبر
بینالمللی به منظور مشارکت در دهمین نمایشگاه
بینالمللی ایران پالست به ثبت برسد به طوریکه
تاکنون حضور بیش از  500شرکت خارجی در این
نمایشگاه قطعی شده است .نکته قابل توجه درباره
مشارکت شرکت های خارجی در نمایشگاه دهم ایران
پالست آن است که در این دوره اکثر شرکت های بزرگ
و صاحب اعتبار و عنوان جهان مشارکت داشتهاند .کل
فضای نمایشگاه دهم ایران پالست حدود  25هزار
مترمربع است که از این متراژ نمایشگاهی تاکنون
بالغ بر  8000متر مربع به شرکت های خارجی واگذار
شده و تاکنون حضور شرکتهایی از اتریش ،آلمان،
جمهوری چک ،ارمنستان ،آفریقای جنوبی ،ایتالیا،
تایوان ،ترکیه ،هند ،چین ،کره جنوبی ،پاکستان و
چندین کشور آسیایی و اروپایی دیگر در دهمین
نمایشگاه بینالمللی ایران پالست قطعی شده است.
حضور این تعداد شرکت خارجی در نمایشگاه دهم
ایران پالست قابل مقایسه با هیچ یک از نمایشگاههای
عمرانی ،تجاری و اقتصادی کشور نیست و نمایشگاه
ایران پالست تنها نمایشگاه در کشور است که

سال برگزاری

تعداد شرکتهای خارجی

تعداد کشورها

1381
1382
1383
1384
1385
1387
1389
1391
1393
1395

71
171
220
290
260
137
257
100
350
بیش از 500

18
21
21
22
20
13
22
20
13
25

زمینه های فعالیت در صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران

کشورهای حاضر
در دهمین نمایشگاه
ایران پالست

آلمان
سوئیس
ایتالیا
انگلیس
استرالیا
فرانسه
بلژیک
چین
اتریش
کره جنوبی
هلند
روسیه
جمهوری چک
ترکیه
اسپانیا
آفریقای جنوبی
دانمارک
تایوان
عراق
امارت
پاکستان
لهستان
هند
سنگاپور
بحرین

فروش دانش فنی ،ماشین آالت ،تجهیزات دوار و قطعات یدکی
فروش ماشین آالت ،تجهیزات دوار ،قطعات یدکی و واردکننده انواع مصنوعات پلیمری از ایران
فروش انواع ماشین آالت ،قطعه ،قالب و دانش فنی
فروش مواد افزودنی شیمیایی ،تجهیزات دوار ،واردکننده محصوالت پتروشیمی و مصنوعات پلیمری از ایران
ماشین سازی ،ارائه خدمات برق ،خدمات فنی و مهندسی
فروش تجهیزات برقی ،بهینه سازی مصرف برق و انرژی
فروش تجهیزات ،ماشین آالت و قطعات
فروش مواد افزودنی ،ماشین آالت ،واردکننده مصنوعات پلیمری از ایران
فروش دانش فنی ،ماشین آالت و تجهیزات
فروش مواد افزودنی ،پلیمرهای مهندسی شده ،واردکننده مواد پتروشیمی و مصنوعات پلیمری از ایران
قالب سازی ،ماشین سازی
واردکننده مواد پتروشیمی و مصنوعات پلیمری از ایران
ماشین آالت ،تجهیزات و قطعات
واردکننده محصوالت پتروشیمی و پلیمری از ایران
واردکننده محصوالت پلیمری و پتروشیمی از ایران و فروش ماشین آالت ،تجهیزات
واردکننده مواد شیمیایی و پتروشیمی و پلیمری از ایران
ماشین سازی و ارائه خدمات فنی و مهندسی
فروش انواع ماشین آالت
واردکننده ظروف یک بار مصرف ،کاالهای پلیمری و پالستیکی از ایران
واردکننده محصوالت پلیمری و پالستیکی از ایران
قطعه سازی و قالب سازی
ماشین سازی ،مستربچ و مواد افزودنی ،قطعات یدکی و قالب
خدمات بازرگانی ،فروش ،مواد شیمیایی و افزودنی
مواد شیمیایی و پتروشیمیایی

اولیـن دوره نمایشـگاه بیـن المللی
ایـران پالسـت در سـال  1381بـا
حضـور  71شـرکت خارجـی از
 18کشـور جهـان برگـزار شـد و
در نهایـت در سـال  1382دومیـن
نمایشـگاه ایران پالسـت بـا حضور
 171شـرکت خارجی از  21کشـور
جهـان برگزار شـد .از سـوی دیگر
برگـزاری منظم دو دوره نمایشـگاه
ایـران پالسـت منجـر بـه عالقـه
مندی شـرکتهای معتبر خارجی
در ایـن گردهمایـی بینالمللـی
شـد بـه طوریکـه در سـومین
دوره نمایشـگاه ایران پالسـت 220
شـرکت خارجـی از  21کشـور و
در دوره چهارم نمایشـگاه در سـال
 1384تعداد  290شـرکت خارجی
از  22کشـور جهان به تهران آمدند
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کل فضـای نمایشـگاه دهـم
ایـران پالسـت حـدود  25هـزار
مترمربـع اسـت کـه از ایـن متـراژ
نمایشـگاهی تاکنـون بالـغ بـر
 8000متـر مربـع بـه شـرکت های
خارجـی واگـذار شـده و تاکنـون
حضـور شـرکتهایی از اتریـش،
آلمان ،جمهوری چک ،ارمنسـتان،
آفریقـای جنوبـی ،ایتالیـا ،تایوان،
ترکیـه ،هند ،چیـن ،کـره جنوبی،
پاکسـتان و چندین کشور آسیایی و
اروپایی دیگر در دهمین نمایشـگاه
بینالمللـی ایـران پالسـت قطعی
شـده اسـت .حضـور ایـن تعـداد
شـرکت خارجی در نمایشگاه دهم
ایـران پالسـت قابل مقایسـه با هیچ
یـک از نمایشـگاههای عمرانـی،
تجـاری و اقتصادی کشـور نیسـت
و نمایشـگاه ایـران پالسـت تنهـا
نمایشـگاه در کشـور اسـت کـه
توانسـته اسـت بـه اسـتانداردهای
بینالملـی نزدیـک شـود

رزا کندوانی .خبرنگار

جا برای محصوالت پالستیکی ایران
در بازارها باز میشود

همزمان با آغاز شـمارش معکوس
لغـو تحریمهـای بینالمللـی،
تاکنون کل فضای این نمایشـگاه
بـه شـرکتهای فعـال ایرانـی و
بینالمللی واگذار شـده اسـت به
طـوری که در کنار شـرکتهای
داخلـی تاکنـون شـرکتهای
متعـددی از کشـورهای اتریـش،
آلمـان ،ایتالیـا ،انگلیـس ،تایوان،
ترکیـه ،هند ،چین ،کـره جنوبی،
پاکسـتان و چندین کشور آسیایی
و اروپایی دیگر در نمایشـگاه دهم
ایـران پالسـت حضـور مییابند
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در حـال حاضر ترکمنسـتان ،عراق،
پاکسـتان ،ترکیـه و افغانسـتان پنـج
بـازار سـنتی محصوالت پلیمـری و
پالسـتیک ایـران در سـطح منطقـه
خلیج فارس هسـتند کـه برگزاری
نمایشـگاه ایران پالسـت مـی تواند
در توسـعه کمـی و کیفـی ایـن
بازارهـا کارسـاز باشـد .هـم اکنون
بـزرگ تریـن بـازار صـادرات
محصوالت پالسـتیکی ایـران ،عراق
اسـت؛ بـا ایـن وجـود در طـول
نزدیک به دو سـال گذشته تاکنون
اعمـال نظـام جدیـد تعرفـهای در
ایـن کشـور همسـایه و تغییـر نـرخ
تعرفـه هـا از  ۵بـه  ۱۵و حتـی به ۲۵
مشـکالت و چالـش هایـی را بـرای
صادرات انـواع محصوالت پلیمری
و پالسـتیک ایـران ایجـاد کـرده
ا ست

در شرایط فعلی ایران از ظرفیت تولید ساالنه بیش
از  60میلیون تن مواد خام پتروشیمی و پلیمری
برخوردار است که این ظرفیت تا پایان سال جاری با
بهرهبرداری از طرحهای جدید پتروشیمی در مسیر
خط لوله اتیلن غرب به بیش از  65میلیون تن و تا پایان
برنامه ششم توسعه با جذب  30میلیارد دالر سرمایه
خارجی از مرز یکصد میلیون تن در سال عبور می کند.
ظرفیت تولید  60میلیون تن محصوالت پتروشیمی
و پلیمری و پتانسیل تولید بیش از ظرفیت فعلی به
پشتوانه بزرگترین ذخیره گاز طبیعی جهان ،ایران را
در کنار کشورهایی همچون عربستان سعودی ،قطر و
ایاالت متحده آمریکا به قطب تولید پتروشیمی جهان
تبدیل کرده است .این ظرفیت تولید محصوالت
پتروشیمی با قیمتهایی رقابتی و کیفیتی باال اولین
و مهم ترین دلیل موفقیت ایران پالست خواهد بود
به طوریکه با عرضه محصوالت بیش از  40شرکت
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
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 زیرساختهای
حمل و نقل ،تخلیه و بارگیری در پایانهها 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 تحریمها بسیاری از شرکتهای
بزرگ بینالمللی در حوزه صنایع خودروسازی ،انرژی،
بسته بندی و مواد غذایی ،ساخت انواع تجهیزات و
ماشین آالت صنعتی به ایران آمده اند که با توجه به
روند مذاکرات ایران با هیاتهای تجاری و اقتصادی
خارجی و بر اساس سیاستهای دولت تدبیر و امید،
خطوط جدید تولید با اولویت انتقال دانش و فن آوری را
در کشور نصب و راهاندازی 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 حوزهها 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 خواهد شد .در این شرایط
قطعا برگزاری دهمین نمایشگاه بینالمللی ایران
پالست می تواند در رونق صنایع تکمیلی پتروشیمی،
پلیمر و پالستیک تاثیر گذار باشد و با سفرهای مختلف
خارجی به تهران ،شاهد آغاز دور جدید فعالیت های
تجاری و اقتصادی با شرکت های بزرگ بینالمللی
و صاحب برند در داخل کشور باشیم .بر این اساس
دهمین نمایشگاه بیندالمللی ایران پالست هم
فروردین ماه سال آینده برگزار میشود که بر اساس
گزارشهای منتشر شده تاکنون بالغ بر هفت هزار
متر مربع از فضای نمایشگاهی در اختیار شرکت های
اروپایی و آسیایی قرار گرفته و پیش بینی می شود در
زمان برگزاری نمایشگاه با شکسته شدن رکورد حضور
خارجیها شرکتها و پاویونهایی از آلمان ،اتریش،
ایتالیا ،ترکیه ،چین ،هند ،تایوان ،یونان ،اسپانیا،
بلژیک ،فرانسه ،سوئیس ،انگلیس ،عراق ،امارات
متحده عربی و سایر کشورهای شورای همکاری خلیج
فارس و چندین شرکت دیگر اروپایی برای حضور در

نمایشگاه ایران پالست حضور یابند .قطعا با توجه به
لغو تحریمها و با توجه به پتانسیلهای باالی تولیدی در
صنایع تکمیلی پتروشیمی و پالستیک ایران ،تا چند
سال آینده نمایشگاههایی همچون استانبول ،عرب و
حتی چاینا پالست در سایه نمایشگاههای بینالمللی
ایران پالست قرار خواهند گرفت.
جا برای محصوالت پالستیکی ایران در عراق
باز میشود
در حال حاضر ترکمنستان ،عراق ،پاکستان ،ترکیه
و افغانستان پنج بازار سنتی محصوالت پلیمری و
پالستیک ایران در سطح منطقه خلیج فارس هستند
که برگزاری نمایشگاه ایران پالست می تواند در توسعه
کمی و کیفی این بازارها کارساز باشد .هم اکنون
بزرگ ترین بازار صادرات محصوالت پالستیکی ایران،
عراق است؛ با این وجود در طول نزدیک به دو سال
گذشته تاکنون اعمال نظام جدید تعرفهای در این
کشور همسایه و تغییر نرخ تعرفه ها از  ۵به  ۱۵و
حتی به  ۲۵مشکالت و چالش هایی را برای صادرات
انواع محصوالت پلیمری و پالستیک ایران ایجاد کرده
است .به عبارت دیگر افزایش تعرفه ها منجر به افزایش
هزینه های صادرات محصوالت پالستیکی ایران به این
کشور همسایه شده است .کارشناسان از بازار عراق به
عنوان یک بازار  ۴۰میلیارد دالری یاد می کنند و از
مجموع کل  ۴۰میلیارد دالر واردات کاالها به عراق،
سهم ایران سال گذشته شمسی حدود  ۶میلیارد دالر
بوده و در مجموع عراق در سال  1393بیش از یک
میلیارد و  ۴۰۱میلیون دالر محصوالت و مصنوعات
پالستیکی وارد کرده است .سهم صنعت پالستیک
ایران از بازار عراق در سال گذشته حدود  ۵۷۲میلیون
دالر بوده است ،به عبارت دیگر در شرایط فعلی حدود
 ۲۵درصد بازار پالستیک عراق ،توسط تولیدکنندگان
و صادرکنندگان ایرانی تامین میشود و قطعا برگزاری
دهمین نمایشگاه ایران پالست و حضور بازرگانان و
تجار این کشور همسایه می تواند منجر به رونق بیشتر
بازار محصوالت پالستیکی ایران در عراق شود .هم
اکنون ترکیه ،چین ،اردن ،مصر و عربستان سعودی
مهم ترین رقبای ایران در بازار پالستیک عراق هستند و
باید با توسعه همکاری های دوجانبه به ویژه استفاده از
ظرفیت های اتاق های مشترک بازرگانی برای افزایش
سهم پالستیک در بازار عراق استفاده بهینه شود.
تهاتر پالستیک با گاز؛ تاکتیک ورود به بازار
ترکمنستان
ترکمنستان به عنوان دومین بازار بزرگ پالستیک
ایران مطرح است ،یکی از مهم ترین ظرفیت های
صادرات محصوالت پالستیکی و پلیمری به
ترکمنستان ،استفاده از پتانسیل قرارداد تهاتر گاز
طبیعی با انواع کاال که بین ایران و ترکمنستان نهایی
شده است ،خواهد بود .از این رو اخیرا با امضای
قراردادی بین شرکت ملی گاز ایران و بانک توسعه
صادرات ،شرایط صدور انواع محصوالت غیر نفتی
به ویژه پلیمری و پالستیک به ترکمنستان هموار،
تسهیل و تسریع شده است .بر اساس این قرارداد،
فعاالن صنعت پالستیک می توانند محصوالت
پالستیکی خود را به ترکمنستان صادر و معوض آن
را به صورت ریال ،یورو و دالر از شرکت ملی گاز ایران
دریافت کنند.کل حجم صادرات غیر نفتی ایران
به ترکمنستان در سال گذشته حدود  ۸۷۰میلیون
دالر بوده است و هم اکنون اولین شریک تجاری
ترکمنستان ،ترکیه به شمار می رود و بعد از ترک ها،
روسیه و چین و در نهایت ایران از مهم ترین شرکای
اقتصادی ترکمنستان بهشمار می روند.
سال گذشته در مجموع  ۱۷۶میلیون دالر انواع
محصوالت ،مصنوعات و ظروف پلیمری و پالستیک

توسط ایران به ترکمنستان صادر شده است که
می توان از صادرات لوله و شیلنگ سرد به ارزش ۵۳
میلیون دالر به عنوان مهم ترین کاالی پالستیکی
صادرات ایران به ترکمنستان نام برد.
افغانستان بزرگترین بازار پالستیک ایران
کارشناسان بازار از افغانستان به عنوان سومین بازار
بزرگ محصوالت پالستیکی و پلیمری ایران در سال
گذشته نام می برند و کل واردات افغانستان از ایران سال
گذشته حدود  ۷میلیارد دالر بوده که از این میزان،
ایران به تنهایی  ۲.۵میلیارد دالر انواع کاال و خدمات به
افغانستان صادر کرده و سهم  ۳۴درصدی در واردات
این کشور همسایه داشته است .تجار و بازارگانان
افغانی حتی امکان خرید ریالی محصوالت پالستیکی
ایران را در درب کارخانه ها دارند و این می تواند هزینه
های انتقال و صادرات محصوالت پالستیکی ایران را
به شدت کاهش دهد .سال گذشته بالغ بر  ۱۶۵میلیون
دالر کاال و محصوالت پالستیکی توسط ایران به این
کشور همسایه صادر شده است .هم اکنون ایران بزرگ
ترین صادرکننده محصوالت پالستیکی به افغانستان
است و در شرایط فعلی پاکستان ،چین و هند به عنوان
مهم ترین رقبای صادرات محصوالت پالستیکی ایران
به افغانستان هستند و سال گذشته مصنوعات و ظروف
پالستیکی بزرگ ترین محموله صادراتی ایران به
افغانستان بوده است.
ایرانی ها چرا وارد بازار پالستیک پاکستان
نمی شوند؟
از پاکستان به عنوان یک بازار بالقوه صادرات
محصوالت پالستیکی و پلیمری برای فعاالن ایرانی
نام برده می شود اما متاسفانه بازار بزرگ پاکستان
از دید صادرکنندگان ایرانی مغفول مانده است ،به
طوری که پاکستان ساالنه بیش از یک میلیارد و ۵۶۰
میلیون دالر انواع محصوالت پالستیکی و پلیمری
وارد می کند.کل محصوالت پالستیکی ایران به
پاکستان در سال گذشته تنها  ۶۰میلیون دالر بوده و
به نظر می رسد باید با هماهنگی بیشتر با وزارت امور
خارجه و سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای
مسئول ،هماهنگی به منظور افزایش صادرات
محصوالت پالستیکی به پاکستان در دستور کار قرار
بگیرد .در مجموع با استفاده از ظرفیت های موجود
در دستگاه های دولتی و غیر دولتی باید از بازار ۱.۵
میلیارد دالری پالستیک پاکستان استفاده بهینه
شود .در کنار پاکستان باید از ترکیه هم به عنوان یک
بازار استراتژیک برای محصوالت ،مصنوعات و ظروف
پلیمری و پالستیک ایران نام برد .حجم واردات ساالنه
ترکیه بیش از  ۲۰۰میلیارد دالر است و تراز تجاری
این کشور منفی  ۷۰میلیارد دالر بوده ،اما با توسعه
صنعت گردشگری و جذب سرمایه گذار خارجی این
کسری تجاری جبران شده است .حجم کل واردات
محصوالت پالستیکی ترکیه ساالنه  ۱۳.۸میلیارد
دالر است و هم اکنون آلمان ،چین ،بلژیک ،کره
جنوبی و ایتالیا بزرگ ترین صادرکنندگان محصوالت
پالستیکی به ترکیه هستند و فعاالن صادراتی از این
بازار باید استفاده بهینهتری داشته باشند.
ماجرای بازی تعرفهای عراق و صادرات
محصوالت پالستیک ایران
ترکیه سال گذشته پس از آنکه تعرفه واردات برخی از
محصوالت پتروشیمی و فرآوردههای پلیمری از ایران
را افزایش داد ،حاال رویای حضور در بازار پتروشیمی و
صنایع تکمیلی پتروشیمی در عراق و اقلیم کردستان
این کشور را در سر دارد .بر این اساس به دنبال
توافق تعرفه ای ایران و ترکیه و واردات گسترده انواع
محصوالت نهایی پلیمری و پتروشیمی به ایران ،ترکها
کریدور جدید صادرات محصوالت نهایی پتروشیمی

و پلیمری به بازار عراق را در دستور کار قرار داده اند.
تغییر نظام تعرفهای بین ایران و ترکیه با واکنش وزارت
نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم مواجه شد و
مسئوالن نفتی تاکید کردند با ادامه این روند همزمان با
واردات گسترده کاالهای نهایی پتروشیمیایی از ترکیه
به داخل کشور ،بازار محصوالت نهایی پتروشیمی و
پلیمری ایران در عراق و اقلیم کردستان عراق هم از
دست می رود .رضا محتشمی پور پیشتر در تشریح
آخرین وضعیت صادرات و واردات محصوالت نهایی
پلیمری ایران به عراق و ترکیه ،گفته بود" :روند
تولید محصوالت نهایی پلیمری و پتروشیمی در ۳
ماه نخست سال جاری از سوی مجتمعهای تولیدی
در بخش باالدستی پتروشیمی مطلوب بوده اما در
صنایع تکمیلی پتروشیمی به دالیل گوناگون تولید
رضایت بخش ارزیابی نمیشود ".رئیس دفتر توسعه
صنایع پائین دستی پتروشیمی با اعالم اینکه واردات
از ترکیه پس از ابالغ مصوبه تعرفه ترجیحی که از
سوی وزارت صنعت معدن و تجارت افزایش یافته
است ،تصریح کرد" :کاهش تولید در واحدهای پایین
دستی ،به تبع آن کاهش شدید تقاضای محصوالت
پتروشیمی را به همراه داشته است که به هیچ عنوان
مطلوب نیست ".این مقام مسئول با اشاره به اینکه
ایجاد کریدور صادراتی برای صادرات محصوالت
پتروشیمی ترکیه به عراق نیز سبب کاهش صادرات
ایران به این کشور شده است ،اظهار داشت" :در
حال حاضر ترکها در حال گرفتن بازارهای ایران در
عراق به ویژه در اقلیم کردستان عراق هستند و روند
صادرات محصوالت صنایع پائین دستی پتروشیمی
ایران به عراق کاهش محسوسی یافته است ".وی
افزود" :روند کاهشی قیمت نفت موجب رقابت شدید
عرضه کنندگان محصوالت پتروشیمیایی در بازارهای
هدف صادراتی شده است اما این رقابت در بازار ایران
وجود ندارد ".محتشمی پور با یادآوری اینکه قیمت
تمام شده محصوالت تولیدی پتروشیمی ایران پس از
افت شدید قیمت نفت گران تر از محصوالت رقیب آنها
در بازارهای خارجی شده است ،خاطرنشان کرد" :این
موضوع موجب افت صادرات و به تبع آن افت تولید در
صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران شده است".
توافق نمایشگاه ایران پالست
و گروه دی هشت
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست به عنوان
بزرگ ترین گردهمایی صنعت پتروشیمی و صنایع
تکمیلی پتروشیمی ایران و خاورمیانه فروردین
ماه سال آینده به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.
عالوه بر این همزمان با آغاز شمارش معکوس لغو
تحریمهای بینالمللی ،تاکنون کل فضای این نمایشگاه
به شرکتهای فعال ایرانی و بینالمللی واگذار شده
است به طوری که در کنار شرکتهای داخلی تاکنون
شرکتهای متعددی از کشورهای اتریش ،آلمان،
ایتالیا ،انگلیس ،تایوان ،ترکیه ،هند ،چین ،کره جنوبی،
پاکستان و چندین کشور آسیایی و اروپایی دیگر در
نمایشگاه دهم ایران پالست حضور مییابند .در این بین
یکی از مهم ترین انتظارات فعاالن و کارآفرینان صنایع
تکمیلی پتروشیمی و به ویژه غرفه گذاران نمایشگاه
ایران پالست در طول  9دوره گذشته بازدیدهای
تخصصی از نمایشگاه بوده است .بر این اساس برای
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست برنامه ریزی
ویژهای به منظور افزایش بازدید حرفه ای و تخصصی از
این نمایشگاه شده است .از این رو با انجام مکاتبات و
هماهنگیهای گسترده توسط امور بینالملل دبیرخانه
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست ،برنامه ریزی
برای بازدید گروه بزرگی از بازرگان و تجار بینالمللی و
خارجی فعال در صنایع تکمیلی پتروشیمی از دهمین
نمایشگاه بین المللی ایران پالست قطعی شده است.
در شرایط فعلی کشورهایی همچون عراق به ویژه اقلیم
کردستان ،افغانستان ،ترکمنستان و ترکیه از مهم ترین
بازارهای هدف صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور هستند
و از این رو بازدید تجار و بازرگانان این کشورها در
اولویت قرار داده شده است .در همین حال با هماهنگی
انجام شده با کشورهای عضو گروه  D8بازرگانان این
گروه شامل کشورهای ترکیه ،بنگالدش ،مصر ،اندونزی،
مالزی ،پاکستان و نیجریه همزمان با برگزاری دهمین
نمایشگاه بینالمللی ایران پالست به منظور نشست
پتروشیمی این گروه که در حاشیه نمایشگاه ایران
پالست برگزار خواهد شد به تهران سفر خواهند کرد.
در همین حال ستاد برگزاری نمایشگاه ایران پالست
از سفر مدیران و مسئوالن ارشد چندین شرکت بزرگ
ماشین سازی از کشورهای آلمان ،ایتالیا و اتریش به
تهران خبر داد و اعالم کرد :مدیران و اعضای چندین
سندیکا و انجمن بینالمللی فعال در صنایع تکمیلی
پتروشیمی ،پالستیک و ماشین سازی هم فروردین
ماه  95مسافر تهران خواهند بود .نمایشگاه دهم ایران
پالست در چهار گروه شامل مواد اولیه ،کاالهای ساخته
شده و نیمه ساخته ،ماشین آالت و تجهیزات و خدمات
فروردین ماه سال  ۱۳۹۵به میزبانی تهران برگزار
می شود.

رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیک تهران:

بهبود فضای کسب و کار ماموریت ایران پالست است

رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان
مصنوعات پالستیک ،نایلون ،مالمین و مشمع
تهران از بهبود فضای کسب و کار و کاهش آثار
اقتصادی تورم به عنوان مهمترین ماموریت برگزاری
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست یاد کرد و
گفت :فعاالن صنایع تکمیلی پتروشیمی می توانند
از فرصت طالیی برگزاری دهمین نمایشگاه ایران
پالست به منظور جذب شریک مطمئن خارجی
استفاده کنند.
سید رحیم مقیمیاصل رئیس اتحادیه صنف
سازندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیک،
نایلون ،مالمین و مشمع تهران در گفتگو با ستاد
خبری دهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پالست
با بیان اینکه نمایشگاه ایران پالست معتبرترین و
مهمترین نمایشگاه و گردهمایی صنایع تکمیلی
پتروشیمی و صنعت پتروشیمی ایران و حتی جهان
به شمار می رود ،گفت :با توجه به لغو تحریم ها
ظرفیت باالی مشارکت و سرمایه گذاری در صنایع
تکمیلی پتروشیمی ،پلیمر و پالستیک کشور پیش
بینی می شود سال به سال بر رونق این نمایشگاه
افزوده شود و برای برگزاری این گردهمایی بین
المللی یک رویکرد ملی در سطح شرکت ملی صنایع
پتروشیمی وجود دارد.
این فعال صنفی صنایع تکمیلی پتروشیمی و
پالستیک کشور با اعالم اینکه در شرایط فعلی
یکی از مهمترین چالش های پیش روی توسعه
صنعت پالستیک و صنایع تکمیلی پتروشیمی
در کشور ،موضوع رکود است ،تصریح کرد :با این
وجود برگزاری دهمین نمایشگاه ایران پالست در
بهار سال آینده ،با لغو تحریم ها و افزایش مشارکت
و همکاری بین فعاالن صنعت پالستیک ایرانی و
خارجی می تواند در کاهش آثار و تبعات اقتصادی
حاکم بر صنایع تکمیلی پتروشیمی و پالستیک
کشور بکاهد.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون صنایع تکمیلی
پتروشیمی در کشور از جذابیت های باالی اقتصادی
برای سرمایه گذاران آسیایی و اروپایی برای
مشارکت و سرمایه گذاری مشترک برخوردار است،
اظهار داشت :بر این اساس فعاالن صنایع تکمیلی

پتروشیمی می توانند از فرصت طالیی برگزاری
دهمین نمایشگاه ایران پالست به منظور جذب
شریک مطمئن خارجی استفاده کنند.
مقیمیاصل همچنین خواستار لغو موانع پیش روی
سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی در سطح
صنایع تکمیلی پتروشیمی و پالستیک کشور شد
و افزود :وقت آن فرا رسیده است که برخی از خود
تحریمی های داخلی هم برطرف شوند و رویکرد
مشارکت در سطح صنایع پتروشیمی و صنایع
تکمیلی پتروشیمی و به ویژه صنعت پالستیک و
پلیمر کشور هم تسهیل و تسریع شود.
نمایشگاه ایران پالست
قفل رکود را باز می کند
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان
مصنوعات پالستیک ،نایلون ،مالمین و مشمع
تهران یادآوری کرد :برگزاری نمایشگاه دهم ایران
پالست که با استقبال قابل توجه مشارکت شرکت
های بزرگ بین المللی و خارجی جهان روبرو شده
است می تواند قفل رکود در صنعت پالستیک را
بازگشایی کند.

وی از تمامی کارآفرینان ،فعاالن و سرمایه گذاران
صنایع تکمیلی پتروشیمی ،پلیمر و پتروشیمی
درخواست کرد از این فرصت طالیی اقتصادی به
سادگی صرف نظر نکنند.
وی همچنین با رد هر گونه تحریم دهمین نمایشگاه
بین المللی ایران پالست توسط فعاالن صنایع
تکمیلی پتروشیمی و پالستیک داخل کشور ،گفت:
اگرچه درباره زمان برگزاری این رویداد مهم صنعت
پتروشیمی و پالستیک انتقادهایی وجود دارد اما
اکثریت شرکت هایی که سال های گذشته در این
نمایشگاه مشارکت کرده بودند در نمایشگاه دهم
ایران پالست هم حضور دارند.
این فعال صنفی صنعت پالستیک و پلیمر ایران
تمامی فعاالن صنعت را برای بازدید و یا مشارکت به
عنوان غرفه گذار در دهمین نمایشگاه بین المللی
ایران پالست دعوت و بیان کرد :عالوه بر این با توجه
به برنامه ریزی دقیق ستاد برگزاری و شرکت ملی
صنایع پتروشیمی برای انجام بازدیدهای تخصصی
بازرگانان و تجار خارجی و به ویژه کشورهای
همجوار پیش بینی می شود فروردین ماه سال

آینده با برگزاری نمایشگاه ایران پالست ،خیر و
برکت اقتصادی این گردهمایی بزرگ نصیب بخش
خصوصی و کارآفرینان صنایع تکمیلی پتروشیمی
و پالستیک ایران خواهد شد.
ایران به بازار جهانی پالستیک باز می گردد
سید رحیم مقیمیاصل گفت :برگزاری دهمین
نمایشگاه ایران پالست منجر به بهبود فضای
کسب و کار در سطح صنایع تکمیلی پتروشیمی،
پالستیک و پلیمر ایران خواهد شد.
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان
مصنوعات پالستیک ،نایلون ،مالمین و مشمع
تهران با تاکید بر اینکه نگاه همه فعاالن این صنعت
از مسئوالن شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا
تشکل ها و انجمن های صنایع تکمیلی پتروشیمی
و پالستیک ملی است ،گفت :هم اکنون صنایع
تکمیلی پتروشیمی و پلیمر در جهان پیشرفت های
خیره کننده ای داشته است به طوری که در شرایط
فعلی از انواع مصنوعات ،مظروفات پلیمر تا پیچیده
ترین قطعات و حتی رگ مصنوعی ،نخ جراحی و
قطعات مخابراتی ،صنایع خودرو سازی و صنایع
هوا و فضا از انواع پلیمرها طراحی و ساخته می شود.
وی با تاکید بر اینکه هر گونه غیبت شرکت
های ایرانی در دهمین نمایشگاه بین المللی
ایران پالست قطعا عرصه را برای ورود شرکت
های همکار خارجی در سطح صنایع تکمیلی
پتروشیمی ،پالستیک و پلیمر فراهم می کند،
گفت :نباید صحنه را خالی کرد زیرا ایران به
پشتوانه در اختیار داشتن بیش از  70میلیون
تن ظرفیت تولید انواع محصوالت پتروشیمی و
پلیمری ،نزدیکی به بازارهای بزرگ مصرف در
هند ،چین ،ترکیه و کشورهای اروپایی و ده ها
مزیت جغرافیایی و اقتصادی می تواند در بازار
جهانی حرف های زیادی در عرصه طراحی و
تولید محصوالت متنوع پلیمری و پالستیک
داشته باشند .گفتنی است ،نمایشگاه دهم ایران
پالست قرار است در چهار گروه شامل مواداولیه،
کاالهای ساخته شده و نیمه ساخته ،ماشین آالت
و تجهیزات و خدمات فروردین ماه سال  ۱۳۹۵به
میزبانی تهران برگزار شود.

برگـزاری دهمیـن نمایشـــــگاه
ایـران پالسـت در بهـار سـال
آینـده ،لغو تحریـم هـا و افزایش
مشـارکت و همکاری بیـن فعاالن
صنعـت پالسـتیک ایرانـی و
خارجـی مـی توانـد در کاهـش
آثـار و تبعـات اقتصـادی حاکـم
بـر صنایـع تکمیلـی پتروشـیمی و
پالسـتیک کشـور بکاهـد

خبرنـــــــامه دهمـین نمایشگاه
بین المللــــــــــیایران پالست
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آرگون صنعت

نماینده انحصاری فروش محصوالت اکو در ایران

تهـران .الله زارجنوبـــــــی .نرسـیده بـه کوچه
مهـران .پاسـاژ بـــــــــــــــازار الله زار .پالک 9
تلفن0912-0599299 / 0912-0599199 / 021-36615898 :

www.argoun-sanat.ir
info@argoun-sanat.ir

مدیر فروش شرکت دانه چین بهمن:

احترام به سالمت و ارتقای کیفیت اولویت ماست
شرکت دانه چین بهمن هشت سال است که در زمینه
تولید انواع ظروف یکبار مصرف شامل محصوالت
پلیمری ،پلی استایرن ،پلی اتیلن ترفتاالت و پلی پروپیلن
فعالیت می کند .مهندسان مجرب و كارآزموده این
شركت با شعار" احترام به سالمت جامعه" ،در امر كنترل
كيفيت و طراحي محصوالت تخصصي و استاندارد،
محصوالتي را توليد می كنند كه به لحاظ كيفي در سطح
بسيار باال و مطابق با نيازهاي مشتريان است .این شرکت
در حال حاضر انواع محصوالت خود را به کشورهای اطراف
صادر می کند.
مهدی کریوند ،مدیر فروش کل داخلی و خارجی شرکت
دانه چین بهمن با اشاره به حضور گسترده شرکت های
خارجی در نمایشگاه دهم ایران پالست تاکید کرد:
حضور شرکتهای معتبر خارجی در نمایشگاه منجر به

شـرکت دانـه چین بهمن 8 ،سـال
اسـت کـه در زمینـه تولیـد انـواع
ظـروف یکبـار مصـرف از قبیـل
محصوالت پلیمری ،پلی اسـتایرن،
پلی اتیلـن ترفتاالت و پلی پروپیلن
فعالیت می کند .مهندسـان مجرب
و كارآزمـوده ایـن شـركت بـا
شـعار" احترام بـه سلامت جامعه"،
در امـر كنتـرل كيفيـت و طراحي
محصـوالت تخصصي و اسـتاندارد،
محصوالتـي را توليـد می كنند كه
به لحاظ كيفي در سـطح بسـيار باال
و مطابق با نيازهاي مشـتريان اسـت

افزایش همکاری های شرکت های بخش خصوصی با این
شرکت ها و ایجاد تنوع در محصوالت تولیدی و ساخت
قالب های جدید برحسب عرضه و تقاضا می شود.
وی برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست
و حضور بازدیدکنندگان تخصصی در این نمایشگاه
را زمینه مناسبی برای ارتباط با تمام مشتریان در
سراسرکشور عنوان کرد.
کریوند این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای بازاریابی
محصوالت شرکت دانه چین بهمن دانست و افزود :دعوت
از همه نمایندگان این شرکت جهت بازدید از نمایشگاه به
منظور تبادل اطالعات ،آشنایی با فناوری های روز دنیا و
گسترش همکاری ها با توجه به نظرات و درخواست ها و
ایده های مشتریان از جمله برنامه های این شرکت برای
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست است.

برزویه ظهیری مدیرعامل شرکت پویان پلیمر:

صنعت پلیمر ایران آماده حضور در بازار های جهانی

خبرنـــــــامه دهمـین نمایشگاه
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باید در دوران پسا تحریم با ایجاد امنیت  ،زمینه را بیش
از پیش برای همکاری های دوسویه با کشورهای دیگر
را فراهم شود .برزویه ظهیری مدیرعامل شرکت پویان
پلیمر گفت  :با اجرایی شدن برجام  ،امید تازه ای در
میان صنعتگران ایجاد شد چرا که به تدریج بسیاری از
موانع موجود برداشته می شود .مدیرعامل شرکت
پویان پلیمر  ،تولید کننده انواع مستربچ های رنگی و
افزودنی و پلیمرهای مهندسی افزود  :صنعت پلیمر
همواره با ارایه محصوالت  ،خدمات و نوآوری ها عالوه
بر رفع محدودیت ها و مشکالت ناشی از این شرایط ،
دستاوردهایی مطلوب در حوزه فناوری نانو و نیز ارایه
ترکیبات جدید و خاصی از محصوالت این بخش در
سطح داخل و سطح جهانی ارایه کرده است  .ظهیری
افزود  :مجموعه پویان پلیمر در دوران تحریم همواره
گام های رو به رشد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و

خودکفایی صنعت داخلی برداشته است .به طوری که
در حال حاضر  ،با تولید انواع مستربچ ها و افزودنی ها
در سطح کمی و کیفی مطلوب در داخل کشور ،ضمن
خودکفاییصنعتگرانداخلیازوارداتاینمحصوالت
 ،به عنوان صادرکننده این محصوالت نیز در جهان
شناخته شده ایم .مدیرعامل شرکت پویان پلیمر ادامه
داد :در دوران پسا تحریم باید با ایجاد امنیت  ،ضمانت
تامین مواد و صادرات محصوالت و نیز ضمانت نقل و
انتقاالتمالی،زمینهرابیشازپیشبرایهمکاریهای
دوسویه با کشورهای دیگر فراهم آوریم ،به گونه ای که
در راستای آغاز همکاری های دوجانبه با صنایع دیگر
کشورها ،مذاکراتی بامجموعه ای از هیئت های تجاری
کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه برای مشارکت
درعرصهصنعتداخلیوبرقراریفعالیتهایمشترک
و دوجانبه صورت گرفته است .ظهیری افزود  :ضمن

اینکهواحدهایمختلفبایدباتشکیلانجمنها،تشکل
ها و شرکت های تعاونی در راستای توسعه بازارهای
صادراتیگامبردارند،چراکهصنایعپاییندستیپلیمر
بابرخورداریازدانشفنیروزوکارشناسانزبده،ضمن
کاستن از هزینه ها باید در راستای رشد تولید انبوه و
رقابتدرعرصهجهانیگامبردارد.ویبااشارهبهبرگزاری
نمایشگاه ایران پالست در فروردین سال آینده گفت :
این نمایشگاه فرصت مطلوبی برای ارایه دستاوردهای
صنایع داخلی و مذاکره با سرمایه گذاران خارجی برای
شروع همکاری ها و صادرات محصوالت را فراهم می
آورد  .عالوه بر اینکه با لغو تحریم ها ضمن بهره مندی از
تکنولوژیکشورهایاروپاییدرحوزه"هایتک"باید
همکاری با کشورهای آسیایی و چینی به حوزه های
"الئوتک"و"مدیومتک"بهدلیلکمهزینهبودنآن
ها محدود شود.

دعوت از مشارکت کنندگان در نمایشگاه ایران پالست

خریدارانوبازدیدکنندگانخارجیرابرای
دعوت به ستاد ایران پالست معرفی کنید

ستاد برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی ایران
پالست ،ضمن جمع آوری فهرست مخاطبان اصلی
این نمایشگاه در خارج از کشور ،از همه مشارکت
کنندگان در دهمین دوره این نمایشگاه دعوت می
کند خریدارن و مخاطبان واقعی این نمایشگاه را
جهت دعوت به ستاد برگزاری معرفی نمایند.
با توجه به آمارهای موجود کشورهای عراق،
افغانستان ،ترکمنستان و پاکستان عمده خریداران
محصوالت پتروشیمی ایران هستند .لذا تمرکز
عمده ستاد برگزاری دعوت از تجار و بازرگانان این
کشورهاست .براین اساس از همه مشارکت کنندگان
در این نمایشگاه دعوت می شود فهرست افرادی

که حضور و بازدید آنها از این نمایشگاه را مهم و
راهبردی ارزیابی می کنند جهت بررسی و دعوت
اعالم نمایند .ستاد برگزاری پس از بررسی فهرست
های ارسالی در نهایت  200نفر از افراد برگزیده را
جهت حضور در ایران پالست دعوت می کند.
براساس برنامه ریی انجام شده هزینه دو روز اقامت
در ایران  ،رفت و آمد به نمایشگاه و رفت و آمد به
فرودگاه بر عهده ستاد برگزاری است.
شرکت های عالقه مند به دعوت از افراد می توانند
برای ارسال فهرست مورد نظر خود به سایت ایران
پالست به نشانی  www.Iranplast.irمراجعه
نما یند .

«کسب و کار جهانی» با ایران پالست

با توجه به برنامه ریزی های کالن کشور برای حضور در بازارهای جهانی و
تصویب شورای سیاست گذاری ،شعار ثابتی برای نمایشگاه ایران پالست
انتخاب شد.
شعار «کسب و کار جهانی» با بررسی جوانب مختلف برای نمایشگاه ایران
پالست انتخاب شده است.
شعار نمایشگاه ایران پالست با توجه به هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه
که فراهم کردن بستر تجارت بین المللی و حضور صنایع داخلی در بازارهای
جهانی و آشنایی با فناوری های نوین و روز در حوزه صنایع پالستیک است
«کسب و کار جهانی» انتخاب شده است.

محسن میهن خواه مدیر اجرایی شرکت تعاونی صنایع پالستیک استان تهران:

صنایع پایین دستی فرصتی برای جهش صنعت پتروشیمی
صنایع پایین دستی پتروشیمی می تواند در خروج از رکود و
ایجاد اشتغال نقش آفرین باشد .محسن میهن خواه مدیر اجرایی
شرکت تعاونی صنایع پالستیک استان تهران گفت  :صنایع
پایین دستی که به صورت تکمیلی در راستای ایجاد ارزش
افزوده به فعالیت مشغول هستند از اهمیت بسیاری در توسعه
صنعت کشور برخوردار هستند در واقع صنایع پایین دستی در
دوران پسا تحریم با بهره گیری از نیروهای متخصص و نخبگان
داخلی و خالقیت های بالقوه بخش های خصوصی حاضر در
عرصه صادرات می توانند در جهت کاهش رکود اقتصادی  ،تورم
و اشتغالزایی گام بردارند مدیر اجرایی شرکت تعاونی صنایع
پالستیک استان تهران با اشاره به قابلیت های صنایع پایین
دستی کشور افزود  :این صنعت به دلیل برخورداری از منابع
اولیه و طبیعی داخلی در قالب نفت  ،گاز و پتروشیمی و تبدیل
آن ها به محصوالت نهایی با ارزش افزوده بیشتر  ،نقش مهمی در

جلوگیری از خام فروشی و اجرای هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی
ایفا می کند میهن خواه اظهار داشت  :با رفع تحریم ها و تقویت
منابع مالی  ،رشد سرمایه گذاری ها و نیز تسهیل دسترسی به
تجهیزات و تکنولوژی روز می توان در راستای تولید محصوالت با
کیفیت و متنوع صادراتی گام برداشت که این امر  ،افزایش میزان
سرمایه  ،رشد تولید و نیز اشتغالزایی هرچه بیشتر در کشور را
به دنبال خواهد داشت .مدیر اجرایی شرکت تعاونی صنایع
پالستیک استان تهران افزود  :ضمن این که می بایست با ایجاد
امنیت الزم  ،زمینه را بیش از پیش برای همکاری های دوسویه
با کشورهای دیگر را فراهم آوریم به گونه ای که هم اکنون نیز
در خواست های بیشماری از جانب سرمایه گذاران کشورهای
مختلف همچون فرانسه  ،آلمان و ایتالیا در راستای سرمایه
گذاری های متقابل در صنایع پایین دستی ایران همچون
پالستیک مطرح شده است.

بـا رفع تحریم هـا و تقویت منابع
مالی  ،رشـد سـرمایه گذاری ها و
نیز تسـهیل دسترسـی به تجهیزات
و تکنولـوژی روز مـی تـوان در
راسـتای تولیـد محصـوالت بـا
کیفیـت و متنـوع صادراتـی گام
برداشـت کـه ایـن امـر  ،افزایش
میزان سـرمایه  ،رشـد تولیـد و نیز
اشتغالزایی هرچه بیشـتر در کشور
را بـه دنبـال خواهد داشـت

مسعود تاملی دبیر انجمن کامپوزیت ایران:

ایجادارزش افزوده با صادرات محصوالت پایین دستی پتروشیمی
صادرات محصوالت پایین دستی پتروشیمی می
تواندارزشافزودهباالئیرابرایکشوربههمراهآورد.
مسعودتاملیدبیرانجمنکامپوزیتایرانگفت:در
راستای گسترش بازارهای صادراتی باید با برنامه
ریزی گام برداشت و با توسعه بازار مصرف نسبت به
تشویق سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در
عرصه صنعت داخلی گام برداشت .
تاملی افزود  :در دوران تحریم صنایع پایین دستی
به دلیل توانایی های بی شمار خود ضمن تامین
نیازهای بازار مصرف داخلی در عرصه جهانی نیز به
فعالیتمی کرد.ویافزود:دردورانپساتحریمباید
ضمن کاستن از واردات بی رویه محصوالت مشابه
داخلی و رشد هرچه بیشتر استانداردها و کیفیت
محصوالت،بافراهمکردنبازارهایصادراتیزمینه
مشارکت هرچه بیشتر آنها را فراهم کرد چرا که

صنعتکامپوزیتکشوردارایتواناییهایمناسب
بهمنظورارتقایرشدظرفیتهایتولیدوصاردات
خود است
دبیر انجمن کامپوزیت ایران ادامه داد  :به عبارت
دیگربالغوتحریمهادولتمی تواندباتدوینبرنامه
های مدون در راستای حمایت ،رشد و توسعه
صنعتکامپوزیتوافزایشمشارکتصنایعپایین
دستیدرصنایعمیانوباالدستیهمچوننفت،گاز
و پتروشیمی گام بردارد؛ همچنین می تواند عالوه
بر عمل کردن به تعهدات کارفرمایان و پرداخت
مطالباتپیمانکارانوتولیدکنندگانبایدبهکاهش
نرخ بهره های بانکی اقدام کند
تاملی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه های
مختلفدرتوسعهصنایعپاییندستیاظهارداشت:
دردورانپساتحریمبایدبافراهمکردنامکانحضور

تولیدکنندگانداخلیدرنمایشگاههای تخصصی
بین المللی و عرضه توانایی های صنعتگران داخل
در عرصه جهانی  ،برطرف کردن موانع صادرات
محصوالت و برگشت سرمایه به کشور به توسعه
صنایع تکمیلی کمک کرد.
دبیر انجمن کامپوزیت ایران با اشاره به مذاکرات
صورت گرفته با سازمان توسعه تجارت برای
برگزاری هرچه تخصصی تر نمایشگاه های
کامپوزیت در کشور گفت  :دولت باید زمینه حضور
فعاالنحوزهکامپوزیتدرنمایشگاههایتخصصی
صنعت های کلیدی کشور همچون نمایشگاه های
نفت  ،گاز و پتروشیمی و نیز ایران پالست را فراهم
آورد ضمن اینکه دفاتر بازرگانی خارج کشور باید
زمینه تعامل هرچه بیشتر صنایع داخلی با سایر
کشورها را فرهم آورند.

خبرنـــــــامه دهمـین نمایشگاه
بین المللــــــــــیایران پالست
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برای نخستین بار در صنعت نمایشگاهی
کشور محقق می شود

پیش ثبت نام از متقاضیان
حضور در ایران پالست یازدهم
در ایران پالست دهم
با برنامه ریزی های انجام شده برای نخستین بار در صنعت
نمایشگاهی کشور از متقاضیان حضور در دوره یازدهم ایران
پالست در نمایشگاه دهم پیش ثبت نام انجام می شود.
براساس این طرح ،هر شرکت می تواند فضایی که در نمایشگاه
دهم اجاره کرده است را برای دوره یازدهم نمایشگاه رزرو نمایند و
در دوره آینده هم در همان فضا حضور داشته باشد .این روالی است
که در همه نمایشگاه های بزرگ جهان مانند نمایشگاه پالستیکK
در آلمان و نمایشگاه پالست در میالن رعایت می شود.
بر این اساس و با برنامه ریزی های انجام شده  ،شرکت ها می
توانند از هم اکنون برای حضور مداوم خود در دوره های دهم و
یازدهم برنامه ریزی نمایند و به مخاطبان خود اعالم نمایند که با
ادامه این سیاست در دوره های بعدی ایران پالست محل ثابتی
دارند.

سردبیر :مهشید انزهایی
مجری خبرنامه :شیواآوا
آگهی و تبلیغات :پرچین همدانی
تلفن09373547743 :
تلفکس88620005 :
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وب سایتIranplast.ir :
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خبرنامه دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست

با تازههای دهمین نمایشگاه ایران پالست بیشتر آشنا شوید؛

رونمایی از نسل جدید اپلیکیشن موبایل تا مشارکت
آلمانیها در نظرسنجی

همزمان با لغو تحریم ها و ثبت رکورد حضور
شرکتهای معتبر و تراز اول اروپایی و آسیایی در
دهمین نمایشگاه ایران پالست ،حاال برگزارکنندگان
یکی از بزرگ ترین رویدادهای صنعت پتروشیمی و
صنایع تکمیلی پتروشیمی ایران و منطقه ،به دنبال
معرفی و استفاده از آخرین نوآوری ها و تکنولوژیهای
جهان به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی این
نمایشگاه جهانی هستند .همچنین به دنبال برگزاری
دهمین نمایشگاه ایران پالست ،ابزارهای جدیدی
برای راهنمایی بازدیدکنندگان ،رصد و ثبت آن الین
بازدیدکنندگان تخصصی از غرفهها و نظرسنجی از
سطح کمی و کیفی این نمایشگاه در دستور کار قرار
گرفته است.
رونمایی از نسل جدید اپلیکیشن موبایل
بهمن ماه سالجاری برای نخستین بار از تخصصیترین
و به روزترین نرم افزار یا همان اپلیکیشن تلفن همراه
به منظور ارائه خدمات حرفه ای به بازدیدکنندگان
تخصصی دهمین نمایشگاه ایران پالست رونمایی شد.
مخاطبان در این نرم افزار می توانند با مشاهده نقشه
نمایشگاه سالن مورد نظر خود را انتخاب نمایند و به
دنبال آن ،با انتخاب سالن ،فهرست همه شرکت های
حاضر در آن سالن به ترتیب حروف الفبا در اختیار
قرار می گیرد .در مرحله بعدی مخاطب می تواند با
انتخاب نام شرکت ،تمام اطالعات شرکت مورد نظر
خود شامل اطالعات مدیران ارشد و اطالعات تماس

را مشاهده کند..عالوه بر محل جانمایی شرکت در
نمایشگاه ،همچنین فهرست همه شرکت کنندگان در
نمایشگاه به تفکیک گروههای کاالیی در این نرم افزار
قرار گرفته است.
امکان جستجوی پیشرفته در بین شرکتها از دیگر
ویژگیهای این اپلیکیشن موبایل است .نمایش محل
قرار گیری فرد در نمایشگاه با اتصال به سامانه GPS
گوشی ،امکان ثبت نام بازدید رایگان از نمایشگاه،
امکان ثبت اطالعات کارت ویزیت بازدیدکنندگان
و ثبت اطالعات غرفههای مد نظر بازدید کنندگان
از دیگر امکانات کاربردی این نرم افزار موبایل است.
این نرم افزار به زودی عالوه بر سایت نمایشگاه ،روی
فروشگاههای  App Store، Google playو بازار
قرار میگیرد.

نظرسنجی با مشارکت نمایشگاه  Kآلمان
از دیگر تازه های دهمین نمایشگاه بینالمللی ایران
پالست می توان به مشارکت مسئوالن نمایشگاه "کا "
دوسلدورف آلمان در نظرسنجی این رویداد بزرگ
صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور
اشاره کرد .بر این اساس قرار است با همکاری یک
کمیته تخصصی و کارشناسان و تماس با غرفه گذاران
آمار دقیقی از وضعیت کمی و کیفی نمایشگاه دهم
ایران پالست استخراج شود .از این رو با بررسی داده
های استخراج شده از این نظرسنجی ،وضعیت کمی
و کیفی ،نقاط ضعف و قوت دهمین نمایشگاه ایران

پالست شناسایی می شود و بدون تردید برای بهبود
و ارتقای جایگاه نمایشگاه یازدهم مورد استفاده قرار
خواهد گرفت .یکی از مهمترین دالیل برگزاری این
نظرسنجی با مشارکت نمایشگاه "کا " دوسلدورف
آلمان ،آنالیز و بررسی بیشتر شاخص های کمی و
کیفی این نمایشگاه در مقایسه با  10نمایشگاه بزرگ
پتروشیمی ،پالستیک و صنایع تکمیلی پتروشیمی
جهان است.
رونمایی از پوستر نمایشگاه یازدهم در بهار 95
برای نخستین بار در تاریخ تقویم نمایشگاهی ،پوستر
یازدهمین نمایشگاه بینالمللی ایران پالست در مراسم
ویژهای در حاشیه برگزاری نمایشگاه دهم رونمایی
و توزیع می شود .از سوی دیگر همسو با رونمایی از
پوستر دوره آینده ،پیش ثبت نام مشارکت کنندگان
در نمایشگاه یازدهم نیز انجام خواهد شد و این فرصت
مغتنمی است تا مشارکت کنندگان غرفه فعلی خود را
برای دوره بعدی نمایشگاه رزرو کنند .از سوی دیگر به
تازگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارسال نامهای
به شرکت سهامی نمایشگاهها ،پیشنهاد برگزاری
نمایشگاه یازدهم ایرانپالست در تاریخ مهرماه
 ۱۳۹۶را ارائه و به دنبال آن این شرکت با برگزاری
نمایشگاه یازدهم ایرانپالست در تاریخ پیشنهاد شده
موافقت کرد .بر این اساس دوره یازدهم ایرانپالست
به صورت آزمایشی و با یک فاصله یکساله مهرماه
سال  ۹۶برگزار خواهد شد .این در حالی است که پیش

بینی میشود با توجه به توافق های پسابرجام ،صنایع
تکمیلی پتروشیمی از ظرفیت و پتانسیل های الزم
برای برگزاری نمایشگاه یکساله ایرانپالست برخوردار
باشند .به هر حال  ۳سناریو برای برگزاری نمایشگاههای
ایرانپالست تدوین شده است که سناریوی نهایی پس
از ارزیابی برگزاری نمایشگاه یازدهم در مهرماه ۱۳۹۶
اتخاذ خواهد شد.
حمایت گسترده رسانه ها از ایران پالست
یکی از مهم ترین و برجسته ترین ویژگی های منحصر
به فرد دهمین نمایشگاه ایران پالست ،حمایت گسترده
رسانه های تخصصی و عمومی از بزرگ ترین رویداد
صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور
است .تاکنون بیش از  20رسانه داخلی و بینالمللی
شامل روزنامه گسترش صمت ،هفته نامه بازار امروز،
ماهنامه نمایشگاه ،ماهنامه هنر بسته بندی ،ابزار و
یراق ،پالست نیوز ،عصر پتروشیمی ،مواد شیمیایی،
اقتصاد نمایشگاه ،گستره انرژی ،مشعل ،دانش نفت،
تجهیزات صنعت نفت ،پترومی ،نیپنا و  ...این نمایشگاه
را مورد حمایت خود قرار داده اند .عالوه بر این در
کنار انتشار ویژه نامه های الکترونیکی ستاد خبری
نمایشگاه ،قرار است در حاشیه برگزاری نمایشگاه
دهم ایران پالست ،ویژه نامه هایی توسط رسانه
های مختلف همچون عصر پتروشیمی ،اقتصاد و
نمایشگاه ،روزنامه گسترش صمت و  ...به صورت روزانه
منتشر شود.

استقبال گسترده غرفه گذاران از نمایشگاه دهم
استقبال گسترده شرکت های اروپایی و آسیایی از
دهمین نمایشگاه ایران پالست در کنار ثبت رکوردهای
جدید موجب شد که پس از اختصاص سالن  40به این
نمایشگاه ،سالن  27هم به متقاضیان واگذار شود .از این
رو ،متقاضیان داخلی و خارجی به صورت مشترک در
این سالن جانمایی شدند .به این ترتیب سطح زیرپوشش
نمایشگاه به  25000متر مربع رسیده است .در حال
حاضر حدود  8000متر مربع از فضای نمایشگاه به
متقاضیان خارجی و حدود  17000متر مربع به متقاضیان
داخلی واگذار شده است .به عبارتی حدود  32درصد
فضای نمایشگاه به شرکتهای خارجی و  68درصد فضا
به شرکتهای داخلی واگذار شده است .این در حالی
است که بیشترین میزان مشارکت شرکتهای خارجی
به دوره گذشته (نهم) مربوط می شود که رکورد حضور
در تمام ادوار ایران پالست را شکسته بود .در دوره نهم
حدود سه هزار و  200متر مربع از فضای نمایشگاه به
شرکتهای خارجی اختصاص یافته بود .و در خاتمه،
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست  25تا 29
فروردینماه13(1395تا17آوریل2016میالدی)درمحل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر از نحوه و جزئیات
برگزاریدهمیننمایشگاهایرانپالست،میتوانندبهسایت
اینترنتینمایشگاهبهنشانیwww.iranplast.irمراجعه
کنند و یا با شماره ،۰۲۱-۸۸۶۲۰۰۰۵فکس ۸۸۶۲۰۰۰۵:
و ایمیل  info@iranplast.irتماس بگیرند.

