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 شرکت حمل و نقل بین المللی امتداد زنجیره پایدار
 پتانسیلی ارزشمند در خدمت صنعت پتروشیمی

ــت بخــش ــا مدیری ــور شــرکت پتروشــیمی فجــر ب ــتگاه روت ــروژه حمــل دس  پ

شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی 
در ســبد ســرمایه گــذاری خــود مالــک 80 
بیــن  نقــل  و  از شــرکت حمــل  درصــد 
پایدارمیباشــد.  زنجیــره  امتــداد  المللــی 
مجوزهــای  اســاس  بــر  شــرکت  ایــن 
اخــذ شــده از ســازمان حمــل و نقــل و 
پایانــه هــای کشــور قــادر خواهــد بــود 
ــه  ــی ، فل ــای تجاری،صنعت ــه کااله ــا کلی ت
ــنگین را  ــوق س ــنگین و ف ــری ، س و کانتین
ــا و بالعکــس  ــاط دنی ــه اقســی نق ــران ب از ای
حمــل و جابجــا نمایــد. ایــن شــرکت دارای 
ــان ،  ــورهای آلم ــر در کش ــی معتب نمایندگ
ــن ، کــره و... میباشــد. حضــور  ــا ، چی ایتالی
ایــن شــرکت در ســبد ســرمایه گــذاری 
شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی 
فرصــت جدیــدی را بــرای مجتمــع و طــرح 
هــای پتروشــیمی فراهــم خواهــد نمــود 
ــن شــرکت  ــای ای ــد از پتانســیل ه ــا بتوانن ت
ــل  ــن المل ــتیک بی ــات لجس ــه خدم در زمین

ــوند. ــودار ش برخ
ــارکت  ــا مش ــون  ب ــم اکن ــرکت ه ــن ش ای
و  حمــل  شــرکت  دریایــی  دپارتمــان 
پــروژه حمــل نقــل پتروشــیمی مجــری 

ــوق ســنگین  ــه ف ترافیکــی ســه دســتگاه نگل
ــرای  ــه ب ــد ک ــیمی میباش ــر پتروش ــی نظی و ب
اولیــن بــار وارد گمــرک بنــدر عبــاس شــده 
ــا  ــروژه ب ــن پ ــه ای ــت نگل ــاد جف ــت . ابع اس
وزن 78 تــن دارای  13 متــر طــول و 9/80 
متــر قطــر میباشــد. نگلــه ســوم دارای 85 تــن 
وزن 13 متــر طــول و 5/50 متــر قطر میباشــد.

مســئولین گمــرک بنــدر عبــاس پــس از 
ــه گمــرک اذعــان  ورود ایــن دســتگاه هــا ب
ــن ــر تری ــی نظی ــاهد ورود ب ــه ش ــتند ک داش

ــا ابعــاد اعــام شــده میباشــند. ســدل )پایــه  ب
ــار  ــوژی مه ــا را روی ب ــه ه ــه نگل ــی ک های
ــاد  ــل ابع ــه دلی ــا ب ــه ه ــن نگل ــد ( ای ــی کن م
بــی نظیــر توســط مهندســین پــس از 15 
ــام  ــاس اع ــر اس ــت. ب ــده اس ــاده ش روز آم
ســازمان حمــل و نقــل و پایانــه هــا ایــن

نگلــه هــا بــرای رســیدن بــه مقصــد شــهرهای 
ــزد ،  ــز ، ی ــز ، مهری ــاس ، الر ، نیری ــدر عب بن
ــن ، مورچــه خــورت ، دلیجــان و اراک  نائی
را پشــت ســرخواهند گذاشــت و پــس از 
ســه مــاه در مقصــد تخلیــه خواهــد شــد.  
ــرای حمــل ایــن نگلــه هــا از ســه دســتگاه  ب
نــوع  بــوژی اســتفاده خواهــد شــد و در 
خــود از بــی نظیــر تریــن پــروژه هــا میباشــد. 
ــکل  ــت ش ــه جه ــا ب ــتگاه ه ــن دس ــل ای حم
و ابعــاد هندســی بــا ســختی هــای بســیار 
بــود ، از جملــه  زیــادی روبــرو خواهــد 
هماهنگــی بــا ادارات بــرق و نیــروی انتظامی 
بــرای آمــاده کــردن مســیر عبــور ، پــل هــا ، 
ــاز نمــودن  ــرق و بعضــا ب قطــع ســیم هــای ب
آنهــا میباشــد. طبــق اظهــار نظــر کارشناســان 
ــش  ــن بخ ــر تری ــن  و پرخط ــی تری از دیدن
هــای ایــن پــروژه عبــور زیگــزاگ نگلــه هــا 
از گردنــه ایــچ بــه نیریــز میباشــد.تیم تصویــر 
ــه جهــت کــم نظیــر  ــردای ایــن شــرکت  ب ب
بــودن و جذابیــت پــروژه از عملیــات حمــل 
نمایــد.  مــی  بــرداری  هــا تصویــر  نگلــه 

بــا  دریایــی شــرکت  دپارتمــان  بخــش 
ــه  ــا تجرب ــران ب حضــور کارشناســان و مدی
و معتبــر از فرصــت هــای توســعه شــرکت 
مهندســی حمــل و نقل پتروشــیمی میباشــد. 
ــیار  ــکاری بس ــرکت هم ــش از ش ــن بخ ای
پــروژه  بــه  ورود  زمینــه  در  را  مطلوبــی 
حمــل و نقــل دریایــی و بیــن المللــی و

ــوق  ــنگین و ف ــل س ــای حم ــروژه ه ــه پ البت
ســنگین بــا شــرکت حمــل و نقــل بیــن 
از  دارد.  پایــدار  زنجیــره  امتــداد  المللــی 
پــروژه هــای ایــن بخــش حمــل روتــور 
مبــداء  از  کــه  میباشــد  فجــر  پتروشــیمی 
بنــادر اروپایــی بــه مقصــد بنــدر عبــاس 
ــری  رســیده و هماهنگــی الزم جهــت بارگی
ــده اســت.  ــام آغــاز گردی ــه مقصــد بندرام ب
ــر ، عــرض 3/30  ــا طــول 11 مت ــه ب ــن نگل ای
تــن  دارای 57  متــر  ارتفــاع 3/20  و  متــر 
وزن میباشــد.از ویژگــی هــای بــارز ایــن 
ــد  ــتگاه میباش ــن دس ــاالی ای ــه ارزش ب نگل
کــه بالــغ بــر 30 میلیــارد تومــان بــرآورد 
ــه ــن نگل ــای ای ــت ه ــت. از جذابی ــده اس ش

کــه در تصویــر مشــاهد مــی کنید،بســته 
میباشــد.  آن  نظیــر  کــم  بســیار  بنــدی 
ایــن  انتقــال  بــرای  شــده  اعــام  نــرخ 
حمــل  هــای  شــرکت  ســوی  از  نگلــه 
بخــش  کــه  بــوده  بــاال  بســیار  کننــده 
ــل  ــل و نق ــی حم ــرکت مهندس ــی  ش دریای
پتروشــیمی بــا یــک ســوم هزینــه اعــام 
ــت.  ــده اس ــروژه ش ــن پ ــده دار ای ــده عه ش
شــرکت  دریایــی  دپارتمــان  بخــش 
آغــاز  کــه  بخشــی  اثــر  فعالیــت  بــا 
ــوب  ــیار خ ــای بس ــش روزه نموده،نویدبخ
و  کشــور  پتروشــیمی  صنعــت  بــرای 
ــد.  ــی ده ــاخت م ــال س ــای در ح ــروژه ه پ
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تداعی معنا در امتداد جریان ارزش

همــه  مــا در طــول شــبانه روز در حــال 
ــف از  ــای مختل ــام ه ــت پی ــال و دریاف ارس
دوســتان، همــکاران ، اعضــای خانــواده ، 
رســانه هــا ، طبیعــت و... بــا هــدف برقــراری 
ــی کــه ارســال و  ــام های ــاط میباشــیم. پی ارتب
یــا دریافــت مــی کنیــم در غالــب کلمــات ، 
جمــالت و یــا در حالــت هــای غیــر کالمــی 
ــام هایــی کــه ارســال و  میباشــد. در تمــام پی
یــا دریافــت مــی کنیــم ، انتظــار و توقــع بــر 
آن اســت کــه عکــس العمــل مــورد انتظــار 
پیــام متجلــی  پیــام در گیرنــده  فرســتنده 
شــود. صاحــب نظــران حــوزه ارتباطــات 
معتقدنــد کــه اگــر معنــای مــورد انتظــار 
فرســتنده پیــام بــا همــان وزن و ترکیــب  در 
ــل  ــد  و عم ــال یاب ــام انتق ــده پی ــن گیرن ذه
ــب  ــز از مخاط ــورد (نی ــار) بازخ ــورد انتظ م
جــاری  شــود ، ارتبــاط کامــل اتفــاق افتــاده 
اســت )در ریاضــی بــه ایــن صــورت نمایــش 

ــود 1=1÷1( ــی ش داده م
ــا مدتهــا صاحــب نظــران و تئوریســین هــا  ت
معتقــد بودنــد کــه معنــا در پیــام وجــود دارد 
و بــا آن همــراه اســت. ولــی در ســال 1960 
دیویــد برلــو نظریــه ای را تحــت عنــوان 
ــول  ــورد قب ــد و م ــه نمودن ــی ارائ ــه معن نظری
ــران  ــب نظ ــردازان و صاح ــه پ ــوم نظری عم
برلــو  گرفــت.  قــرار  ارتباطــات  حــوزه 
معتقــد بــود کــه در پیــام معنــا وجــود نــدارد. 
ــو  ــد برل ــا در انســان هاســت. دیوی بلکــه معن
می گویــد: »در واقــع کلمــات در نهایــت 
هیــچ معنایــی نمی دهنــد، بلکــه معنی هــا 
فقــط در آدم هــا هســتند. معانــی مســبب 
چیزهایــی  آن هــا  می شــوند.  پاســخ ها 
شــخصی هســتند و درون  ارگانیســم انســانند. 

می  شــوند. آموختــه  معنی هــا 
و  هســتند  شــخصی  چیــزی  آن هــا 
می   شــوند.  محســوب  مــا  دارایی هــای 
آن  بــر  می گیریــم،  یــاد  را  معنی هــا  مــا 
ــا  ــم، ام ــود می کنی ــا را ناب ــم، آن ه می افزایی
قــادر بــه یافتنشــان نیســتیم. آن هــا در مــا 

نــه در پیــام. هســتند 

 خوشــبختانه معمــوالً مــا افــرادی را می یابیــم 
کــه معنی هایــی مشــابه معنی هــای مــا دارنــد 
و در نتیجــه بــا آن هــا می توانیــم ارتبــاط 
برقــرار کنیــم. آنانــی کــه بــا یکدیگــر تشــابه 
برقــرار  ارتبــاط  می تواننــد  دارنــد  معنــی 
ــادر  ــد و اگــر فاقــد ایــن تشــابه باشــند ق کنن

ــا یکدیگــر نیســتند. ــه ارتبــاط ب ب
ــه مفهومــی دیگــری  ــا کــه بگذریــم ب از معن
بنــام » ارزش » مــی رســیم. شــاید هیــچ 
ــدازه  ارزش  ــری به ان ــادی دیگ ــوم اقتص مفه
در طــول تاریــخ باعــث ایجــاد ســردرگمی ها 
و اشــتباهات بــزرگ نشــده باشــد. منشــا 
تمامــی ایــن اشــتباهات ایــن نکتــه  اســت کــه 
ارزش هــر کاال یــا خدمتــی تابعــی اســت 
از هزینــه  تولیــد آن. بــه عبــارت دیگــر، 
و  می ســازد  مشــخص  را  ارزش  هزینــه، 
ارزش چیــزی عینــی و قابــل اندازه گیــری 
اســت. تناقضــات ایــن نظریــه از آنجــا آغــاز 
ــوب  ــد چ ــه ای مانن ــای اولی ــه  کااله ــد ک ش
صیقــل  قیمتــی  ســنگ های  یــا  جنگلــی 
ــد  ــی دارن ــر از کاالهای ــی باالت ــه، قیمت نیافت
کــه بــرای تولیــد آنهــا چنــد صــد نفرســاعت 

ــت! ــه اس ــام گرفت کار انج
اســت کــه  از جملــه دانشــمندانی  منگــر 
بزرگتریــن کشــف تاریــخ اقتصــاد جهــان را 
در خصــوص ارزش بنــام خــود ثبــت کــرد. 
بینــش عمیــق منگــر ایــن بــود کــه ارزش در 

ــت. ــات نیس ــا و خدم دل کااله
در عــوض، کاالهــا و خدمــات در قبــال 
پیــدا می کننــد،  انســان ها ارزش  نیازهــای 
حــال خــواه مســتقیما نیــازی از انســان را 
ــع  ــرای رف ــا وســیله ای ب ــر طــرف ســازند ی ب
یــک نیــاز از طریــق مبادلــه باشــند. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه یــک کاال می توانــد ارزش 
بســیار زیــادی بــرای یــک فرد داشــته باشــد؛ 
در حالــی کــه فــرد دیگــری ارزشــی بســیار 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــل باش ــرای آن قائ ــر ب کمت
  ) ناظــر) مشــتری  ارزش در ذهــن  دیگــر 

ــت. اس

از آنجایــی کــه ارزش کامــال شــخصی  
را کمــی  نمی تــوان آن  بنابرایــن  اســت، 
واحــد  هیــچ  کــرد.  اندازه گیــری  و 
اندازه گیــری بــرای ارزش وجــود نــدارد 
جمــع،  افــراد  بیــن  را  آن  بتــوان  کــه 
تفریــق، ضــرب یــا تقســیم کــرد. هــر موقــع 
ــه خریــد چیــزی  فــردی) مشــتری(تصمیم ب
ــش  ــد کــه برای ــزی را می ده ــرد، چی می گی
بــه چیــزی کــه  نســبت  ارزش کمتــری 
ــر  ــرف دیگ ــرای ط ــن ب ــرد دارد، ای می گی
ــچ  ــرار اســت؛ چــرا کــه هی ــز برق ــه نی مبادل
ــه  ــر مبادل ــت و اگ ــه نیس ــی در مبادل تحمیل
ــی  ــن معن ــه ای ــرد ب ــورت پذی ــه ص داوطلبان
ــتر را  ــرف ارزش بیش ــر دو ط ــه ه ــت ک اس
در مقابــل ارزش کمتــر دریافــت کرده انــد.  
ــا و  ــیاری از کااله ــه بس ــت ک ــت اس درس
خدماتــی کــه نیازمنــد مــواد اولیــه گرانبهــا 
هســتند قیمــت فــروش باالیــی نیــز خواهنــد 
ــل  ــن دلی ــه ای ــاله ب ــن مس ــی ای ــت. ول داش
اســت کــه اگــر مصرف کنندگانــی نبودنــد 
ــی  ــن کاالهای ــد چنی ــه خری ــر ب ــه حاض ک
باشــند تولیــد کننــدگان  نیــز هیــچ گاه 
ــد.  ــا نمی زدن ــن کااله ــد ای ــه تولی ــت ب دس
گــران بــودن انگشــترهایی بــا نگیــن المــاس 
بــه دلیــل گــران بــودن المــاس نیســت، 
ــن  ــل ای ــه دلی ــاس ب ــودن الم ــران ب ــه گ بلک
ــدگان ارزش بســیار  اســت کــه مصرف کنن
ــد. ــرای انگشــترهای المــاس قائلن ــادی ب زی
براینــد دو مفهــوم )) معنــا(( و))ارزش((  
ــا  ــن م ــه ،  در ذه ــورت گرفت ــرح ص ــا ش ب
بعنــوان تصمیــم گیرنــدگان بنــگاه اقتصادی 
نتیجــه ای را متبــادر میســازد کــه  هــم معنــا 
و هــم ارزش در مشــتری است....مشــتری 
تعییــن کننــده اســت و مشــتری خــط مشــی 
هــا را مشــخص مــی نمایــد... سیســتم هــای 
 )CRM( مشــتری  بــا  ارتبــاط  مدیریــت 
ــا مشــتری  ــر ب ــال ارتباطــی موث ــه دنب ــد ب بای
ــه  ــند ک ــی باش ــتجوی ارزش ــدف جس ــا ه ب

ــت...  ــن اوس در ذه
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کانــال تلگــرام شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی راه اندازی شــد
 

کانــال تلگــرام  شــرکت مهندســی حمــل و 
نقــل پتروشــیمی بــا هــدف ارتبــاط یکســویه 
شــرکت با کارکنــان، ســهامداران ،ذینفعان،

متخصصین به آدرس:
 https://telegram.me/ptec3pl
در  عمــوم  اطــاع  جهــت  و  انــدازی  راه 

ــرکت ــی ش ــایت  اینترنت ــه اول س صفح

به آدرس:
   www.ptec-ir.com

قــرار گرفــت. بــا رســیدن تعــدادی اعضــای 
ــوا از  ــد محت ــر تولی ــد نف ــه ص ــال ب ــن کان ای
ــا  ــرب ب ــی و مج ــروه تحلیل ــک گ ــق ی طری
ــد  ــام خواه ــف انج ــع مختل ــتفاده از مناب اس
ــال ــور در کان ــه حض ــدان ب ــه من ــد. عاق ش

خــود  تلگــرام  برنامــه  بایــد  شــرکت 
ســپس  و  نمــوده  آوری  بــروز  را 
نماینــد. اد  شــده  اعــام  لینــک 

 مدیریت ریسک حساب های دریافتنی از طریق کاهش چرخه عمر صورتحساب

هیــچ مــدل مدیریــت ریســکی را نمــی تــوان 
جایگزیــن یــک سیســتم اقتصــادی و قانونــی 
ــت .  ــات دانس ــول مطالب ــرای وص ــب ب مناس
. مطالبــات هــر چــه  پــول اســت  زمــان 
دیرتــر وصــول شــوند ، وصــول آنها مشــکل 
ــا  ــر شــده و از ارزش آنه ــه ت ــر هزین ــر و پ ت
نیــز کاســته مــی شــود. سیاســت هــا و رویــه 
هــای اثــر بخــش در اعتبــار دهــی و وصــول 
طریــق  از  را  خالــص  ســود   ، مطالبــات 
کاهــش ســرعت حســاب هــای دریافتنــی ، 
ــا  ــط ب ــود رواب ــد و بهب ــردش نق ــش گ افرای
ــک واحــد  ــد. ی ــی ده ــش م مشــتریان افزای
اقتصــادی در تمامــی قراردادهــای تعهــد 
امــکان  بــا  بالقــوه  بطــور  ، همــواره  آور 
ــت.  ــرو اس ــل روب ــای مقاب ــرف ه ــور ط قص
امــا در ســازمان هــای مــدرن و پویــا بــه 
بــر  مبتنــی  هــای  فراینــد  وجــود  دلیــل 
اطاعــات کامــل ، وضعیــت متفاوت اســت.

نقــد  پــول   دریافــت  و  آوری  جمــع 
کارکردهــای تریــن  مهــم  از  یکــی 

یــک واحــد اقتصــادی ، پــس از ایجــاد 
ــاب  ــک حس ــت ریس ــت. مدیری ــد اس درآم
هــای دریافتنــی، ابــزاری ضــروری بــرای 
اســت.  شــرکت  هــر  ریســک  کاهــش 
ریســک وصــول حســاب هــای دریافتنــی را 
نمــی تــوان بــه کلــی از بیــن بــرد و نیــز نمــی 
ــادی کاهــش داد.  ــا مقــدار زی ــوان آن را ت ت
بــا ایــن وجــود ، مــی تــوان آن را بــه میــزان 
کــه  داد  کاهــش  منطقــی  و  قبــول  قابــل 
ــد  ــاری بلن ــداف تج ــاری و اه ــت تج موفقی
مــدت واحــد اقتصــادی را بــه خطــر نینــدازد.

شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی 
ــی . آر  ــی . پ ــروژه ب ــق پ ــرای موف ــس اج پ
در زمینــه کاهــش عمــر چرخــه بارنامــه،

چرخــه  عمــر  کاهــش  پــروژه  بافاصلــه 
صورتحســاب را بــه منظــور مدیریت گردش 
نقدینگــی و کاهــش ریســک حســاب هــای 
پــروژه  ایــن  در  نمــود.  آغــاز  دریافتنــی 
ــی  ــی و عملیات ــش مال ــی در بخ ــد های فراین
اصــاح گردیــد و منجــر بــه راه انــدازی 
ــد.  ــتریان گردی ــنجی مش ــار س ــتم اعتب سیس
ــت  ــان دریاف ــروژه در زم ــن پ ــرای ای ــا اج ب
بــه  لجســتیک  خدمــات  ارائــه  تقاضــای 
مشــتریان و ثبــت درخواســت هــا در سیســتم 
هــای جامــع وضعیــت تســویه صورتحســاب  
قبلــی مشــتری مــورد بررســی قــرار میگیــرد 
و براســاس رتبــه بنــدی مشــتریان اقــدام الزم 
صــورت مــی پذیــرد. بــا راه انــدازی سیســتم 
ــول  ــش وص ــتریان بخ ــنجی مش ــاری س اعتب
حســاب هــای دریافتنــی شــرکت بــه جهــت 
دسترســی آنایــن بــه اطاعــات از نظــر 
کیفــی ارتقــاء یافتــه و آثــار آن در گــردش 

ــت. ــوده اس ــان نم ــود را نمای ــی خ نقدینگ

در مهر ماه این عزیزان متولد شده اند ،صمیمانه ترین شاد باش ها و تندرستی برای آنها آرزو می کنیم
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