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شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی
در ســبد ســرمایه گــذاری خــود مالــک 80
درصــد از شــرکت حمــل و نقــل بیــن
المللــی امتــداد زنجیــره پایدارمیباشــد.
ایــن شــرکت بــر اســاس مجوزهــای
اخــذ شــده از ســازمان حمــل و نقــل و
پایانــه هــای کشــور قــادر خواهــد بــود
تــا کلیــه کاالهــای تجاری،صنعتــی  ،فلــه
و کانتینــری  ،ســنگین و فــوق ســنگین را
از ایــران بــه اقســی نقــاط دنیــا و بالعکــس
حمــل و جابجــا نمایــد .ایــن شــرکت دارای
نمایندگــی معتبــر در کشــورهای آلمــان ،
ایتالیــا  ،چیــن  ،کــره و ...میباشــد .حضــور
ایــن شــرکت در ســبد ســرمایه گــذاری
شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی
فرصــت جدیــدی را بــرای مجتمــع و طــرح
هــای پتروشــیمی فراهــم خواهــد نمــود
تــا بتواننــد از پتانســیل هــای ایــن شــرکت
در زمینــه خدمــات لجســتیک بیــن الملــل
برخــودار شــوند.
ایــن شــرکت هــم اکنــون بــا مشــارکت
دپارتمــان دریایــی شــرکت حمــل و
نقــل پتروشــیمی مجــری پــروژه حمــل

ترافیکــی ســه دســتگاه نگلــه فــوق ســنگین
و بــی نظیــر پتروشــیمی میباشــد کــه بــرای
اولیــن بــار وارد گمــرک بنــدر عبــاس شــده
اســت  .ابعــاد جفــت نگلــه ایــن پــروژه بــا
وزن  78تــن دارای  13متــر طــول و 9/80
متــر قطــر میباشــد .نگلــه ســوم دارای  85تــن
وزن  13متــر طــول و  5/50متــر قطر میباشــد.
مســئولین گمــرک بنــدر عبــاس پــس از
ورود ایــن دســتگاه هــا بــه گمــرک اذعــان
داشــتند کــه شــاهد ورود بــی نظیــر تریــن
بــا ابعــاد اعــام شــده میباشــند .ســدل (پایــه
هایــی کــه نگلــه هــا را روی بــوژی مهــار
مــی کنــد ) ایــن نگلــه هــا بــه دلیــل ابعــاد
بــی نظیــر توســط مهندســین پــس از 15
روز آمــاده شــده اســت .بــر اســاس اعــام
ســازمان حمــل و نقــل و پایانــه هــا ایــن

نگلــه هــا بــرای رســیدن بــه مقصــد شــهرهای
بنــدر عبــاس  ،الر  ،نیریــز  ،مهریــز  ،یــزد ،
نائیــن  ،مورچــه خــورت  ،دلیجــان و اراک
را پشــت ســرخواهند گذاشــت و پــس از
ســه مــاه در مقصــد تخلیــه خواهــد شــد.
بــرای حمــل ایــن نگلــه هــا از ســه دســتگاه
بــوژی اســتفاده خواهــد شــد و در نــوع
خــود از بــی نظیــر تریــن پــروژه هــا میباشــد.
حمــل ایــن دســتگاه هــا بــه جهــت شــکل
و ابعــاد هندســی بــا ســختی هــای بســیار
زیــادی روبــرو خواهــد بــود  ،از جملــه
هماهنگــی بــا ادارات بــرق و نیــروی انتظامی
بــرای آمــاده کــردن مســیر عبــور  ،پــل هــا ،
قطــع ســیم هــای بــرق و بعضــا بــاز نمــودن
آنهــا میباشــد .طبــق اظهــار نظــر کارشناســان
از دیدنــی تریــن و پرخطــر تریــن بخــش
هــای ایــن پــروژه عبــور زیگــزاگ نگلــه هــا
از گردنــه ایــچ بــه نیریــز میباشــد.تیم تصویــر
بــردای ایــن شــرکت بــه جهــت کــم نظیــر
بــودن و جذابیــت پــروژه از عملیــات حمــل
نگلــه هــا تصویــر بــرداری مــی نمایــد.

پــروژه حمــل دســتگاه روتــور شــرکت پتروشــیمی فجــر بــا مدیریــت بخــش

بخــش دپارتمــان دریایــی شــرکت بــا
حضــور کارشناســان و مدیــران بــا تجربــه
و معتبــر از فرصــت هــای توســعه شــرکت
مهندســی حمــل و نقل پتروشــیمی میباشــد.
ایــن بخــش از شــرکت همــکاری بســیار
مطلوبــی را در زمینــه ورود بــه پــروژه
حمــل و نقــل دریایــی و بیــن المللــی و

البتــه پــروژه هــای حمــل ســنگین و فــوق
ســنگین بــا شــرکت حمــل و نقــل بیــن
المللــی امتــداد زنجیــره پایــدار دارد .از
پــروژه هــای ایــن بخــش حمــل روتــور
پتروشــیمی فجــر میباشــد کــه از مبــداء
بنــادر اروپایــی بــه مقصــد بنــدر عبــاس
رســیده و هماهنگــی الزم جهــت بارگیــری
بــه مقصــد بندرامــام آغــاز گردیــده اســت.
ایــن نگلــه بــا طــول  11متــر  ،عــرض 3/30
متــر و ارتفــاع  3/20متــر دارای  57تــن
وزن میباشــد.از ویژگــی هــای بــارز ایــن
نگلــه ارزش بــاالی ایــن دســتگاه میباشــد
کــه بالــغ بــر  30میلیــارد تومــان بــرآورد
شــده اســت .از جذابیــت هــای ایــن نگلــه

کــه در تصویــر مشــاهد مــی کنید،بســته
بنــدی بســیار کــم نظیــر آن میباشــد.
نــرخ اعــام شــده بــرای انتقــال ایــن
نگلــه از ســوی شــرکت هــای حمــل
کننــده بســیار بــاال بــوده کــه بخــش
دریایــی شــرکت مهندســی حمــل و نقــل
پتروشــیمی بــا یــک ســوم هزینــه اعــام
شــده عهــده دار ایــن پــروژه شــده اســت.
بخــش دپارتمــان دریایــی شــرکت
بــا فعالیــت اثــر بخشــی کــه آغــاز
نموده،نویدبخــش روزهــای بســیار خــوب
بــرای صنعــت پتروشــیمی کشــور و
پــروژه هــای در حــال ســاخت مــی دهــد.

تداعی معنا در امتداد جریان ارزش
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همــه مــا در طــول شــبانه روز در حــال
ارســال و دریافــت پیــام هــای مختلــف از
دوســتان ،همــکاران  ،اعضــای خانــواده ،
رســانه هــا  ،طبیعــت و ...بــا هــدف برقــراری
ارتبــاط میباشــیم .پیــام هایــی کــه ارســال و
یــا دریافــت مــی کنیــم در غالــب کلمــات ،
جمــات و یــا در حالــت هــای غیــر کالمــی
میباشــد .در تمــام پیــام هایــی کــه ارســال و
یــا دریافــت مــی کنیــم  ،انتظــار و توقــع بــر
آن اســت کــه عکــس العمــل مــورد انتظــار
فرســتنده پیــام در گیرنــده پیــام متجلــی
شــود .صاحــب نظــران حــوزه ارتباطــات
معتقدنــد کــه اگــر معنــای مــورد انتظــار
فرســتنده پیــام بــا همــان وزن و ترکیــب در
ذهــن گیرنــده پیــام انتقــال یابــد و عمــل
مــورد انتظــار( بازخــورد )نیــز از مخاطــب
جــاری شــود  ،ارتبــاط کامــل اتفــاق افتــاده
اســت (در ریاضــی بــه ایــن صــورت نمایــش
داده مــی شــود )1÷1=1
تــا مدتهــا صاحــب نظــران و تئوریســین هــا
معتقــد بودنــد کــه معنــا در پیــام وجــود دارد
و بــا آن همــراه اســت .ولــی در ســال 1960
دیویــد برلــو نظریــه ای را تحــت عنــوان
نظریــه معنــی ارائــه نمودنــد و مــورد قبــول
عمــوم نظریــه پــردازان و صاحــب نظــران
حــوزه ارتباطــات قــرار گرفــت .برلــو
معتقــد بــود کــه در پیــام معنــا وجــود نــدارد.
بلکــه معنــا در انســان هاســت .دیویــد برلــو
میگویــد« :در واقــع کلمــات در نهایــت
هیــچ معنایــی نمیدهنــد ،بلکــه معنیهــا
فقــط در آدمهــا هســتند .معانــی مســبب
پاســخها میشــوند .آنهــا چیزهایــی
شــخصی هســتند و درون ارگانیســم انســانند.
معنیهــا آموختــه میشــوند.
آنهــا چیــزی شــخصی هســتند و
داراییهــای مــا محســوب میشــوند.
مــا معنیهــا را یــاد میگیریــم ،بــر آن
میافزاییــم ،آنهــا را نابــود میکنیــم ،امــا
قــادر بــه یافتنشــان نیســتیم .آنهــا در مــا
هســتند نــه در پیــام.

خوشــبختانه معمــوالً مــا افــرادی را مییابیــم
کــه معنیهایــی مشــابه معنیهــای مــا دارنــد
و در نتیجــه بــا آنهــا میتوانیــم ارتبــاط
برقــرار کنیــم .آنانــی کــه بــا یکدیگــر تشــابه
معنــی دارنــد میتواننــد ارتبــاط برقــرار
کننــد و اگــر فاقــد ایــن تشــابه باشــند قــادر
بــه ارتبــاط بــا یکدیگــر نیســتند.
از معنــا کــه بگذریــم بــه مفهومــی دیگــری
بنــام « ارزش « مــی رســیم .شــاید هیــچ
مفهــوم اقتصــادی دیگــری بهانــدازه ارزش
در طــول تاریــخ باعــث ایجــاد ســردرگمیها
و اشــتباهات بــزرگ نشــده باشــد .منشــا
تمامــی ایــن اشــتباهات ایــن نکتـه اســت کــه
ارزش هــر کاال یــا خدمتــی تابعــی اســت
از هزینــه تولیــد آن .بــه عبــارت دیگــر،
هزینــه ،ارزش را مشــخص میســازد و
ارزش چیــزی عینــی و قابــل اندازهگیــری
اســت .تناقضــات ایــن نظریــه از آنجــا آغــاز
شــد کــه کاالهــای اولیــهای ماننــد چــوب
جنگلــی یــا ســنگهای قیمتــی صیقــل
نیافتــه ،قیمتــی باالتــر از کاالهایــی دارنــد
کــه بــرای تولیــد آنهــا چنــد صــد نفرســاعت
کار انجــام گرفتــه اســت!
منگــر از جملــه دانشــمندانی اســت کــه
بزرگتریــن کشــف تاریــخ اقتصــاد جهــان را
در خصــوص ارزش بنــام خــود ثبــت کــرد.
بینــش عمیــق منگــر ایــن بــود کــه ارزش در
دل کاالهــا و خدمــات نیســت.
در عــوض ،کاالهــا و خدمــات در قبــال
نیازهــای انســانها ارزش پیــدا میکننــد،
حــال خــواه مســتقیما نیــازی از انســان را
بــر طــرف ســازند یــا وســیلهای بــرای رفــع
یــک نیــاز از طریــق مبادلــه باشــند .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه یــک کاال میتوانــد ارزش
بســیار زیــادی بــرای یــک فرد داشــته باشــد؛
در حالــی کــه فــرد دیگــری ارزشــی بســیار
کمتــر بــرای آن قائــل باشــد .بــه عبــارت
دیگــر ارزش در ذهــن ناظــر( مشــتری )
اســت.

از آنجایــی کــه ارزش کامــا شــخصی
اســت ،بنابرایــن نمیتــوان آن را کمــی
و اندازهگیــری کــرد .هیــچ واحــد
اندازهگیــری بــرای ارزش وجــود نــدارد
کــه بتــوان آن را بیــن افــراد جمــع،
تفریــق ،ضــرب یــا تقســیم کــرد .هــر موقــع
فــردی( مشــتری)تصمیم بــه خریــد چیــزی
میگیــرد ،چیــزی را میدهــد کــه برایــش
ارزش کمتــری نســبت بــه چیــزی کــه
میگیــرد دارد ،ایــن بــرای طــرف دیگــر
مبادلــه نیــز برقــرار اســت؛ چــرا کــه هیــچ
تحمیلــی در مبادلــه نیســت و اگــر مبادلــه
داوطلبانــه صــورت پذیــرد بــه ایــن معنــی
اســت کــه هــر دو طــرف ارزش بیشــتر را
در مقابــل ارزش کمتــر دریافــت کردهانــد.
درســت اســت کــه بســیاری از کاالهــا و
خدماتــی کــه نیازمنــد مــواد اولیــه گرانبهــا
هســتند قیمــت فــروش باالیــی نیــز خواهنــد
داشــت .ولــی ایــن مســاله بــه ایــن دلیــل
اســت کــه اگــر مصرفکنندگانــی نبودنــد
کــه حاضــر بــه خریــد چنیــن کاالهایــی
باشــند تولیــد کننــدگان نیــز هیــچ گاه
دســت بــه تولیــد ایــن کاالهــا نمیزدنــد.
گــران بــودن انگشــترهایی بــا نگیــن المــاس
بــه دلیــل گــران بــودن المــاس نیســت،
بلکــه گــران بــودن المــاس بــه دلیــل ایــن
اســت کــه مصرفکننــدگان ارزش بســیار
زیــادی بــرای انگشــترهای المــاس قائلنــد.
براینــد دو مفهــوم (( معنــا)) و((ارزش))
بــا شــرح صــورت گرفتــه  ،در ذهــن مــا
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
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری ()CRM
بایــد بــه دنبــال ارتباطــی موثــر بــا مشــتری
بــا هــدف جســتجوی ارزشــی باشــند کــه
در ذهــن اوســت...
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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

راه انــدازی و جهــت اطــاع عمــوم در
صفحــه اول ســایت اینترنتــی شــرکت

به آدرس:
www.ptec-ir.com

قــرار گرفــت .بــا رســیدن تعــدادی اعضــای
ایــن کانــال بــه صــد نفــر تولیــد محتــوا از
طریــق یــک گــروه تحلیلــی و مجــرب بــا
اســتفاده از منابــع مختلــف انجــام خواهــد
شــد .عالقــه منــدان بــه حضــور در کانــال

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

مدیریت ریسک حساب های دریافتنی از طریق کاهش چرخه عمر صورتحساب

پترو تالیف

4

هیــچ مــدل مدیریــت ریســکی را نمــی تــوان
جایگزیــن یــک سیســتم اقتصــادی و قانونــی
مناســب بــرای وصــول مطالبــات دانســت .
زمــان پــول اســت  .مطالبــات هــر چــه
دیرتــر وصــول شــوند  ،وصــول آنها مشــکل
تــر و پــر هزینــه تــر شــده و از ارزش آنهــا
نیــز کاســته مــی شــود .سیاســت هــا و رویــه
هــای اثــر بخــش در اعتبــار دهــی و وصــول
مطالبــات  ،ســود خالــص را از طریــق
کاهــش ســرعت حســاب هــای دریافتنــی ،
افرایــش گــردش نقــد و بهبــود روابــط بــا
مشــتریان افزایــش مــی دهــد .یــک واحــد
اقتصــادی در تمامــی قراردادهــای تعهــد
آور  ،همــواره بطــور بالقــوه بــا امــکان
قصــور طــرف هــای مقابــل روبــرو اســت.
امــا در ســازمان هــای مــدرن و پویــا بــه
دلیــل وجــود فراینــد هــای مبتنــی بــر
اطالعــات کامــل  ،وضعیــت متفاوت اســت.
جمــع آوری و دریافــت پــول نقــد
یکــی از مهــم تریــن کارکردهــای

یــک واحــد اقتصــادی  ،پــس از ایجــاد
درآمــد اســت .مدیریــت ریســک حســاب
هــای دریافتنــی ،ابــزاری ضــروری بــرای
کاهــش ریســک هــر شــرکت اســت.
ریســک وصــول حســاب هــای دریافتنــی را
نمــی تــوان بــه کلــی از بیــن بــرد و نیــز نمــی
تــوان آن را تــا مقــدار زیــادی کاهــش داد.
بــا ایــن وجــود  ،مــی تــوان آن را بــه میــزان
قابــل قبــول و منطقــی کاهــش داد کــه
موفقیــت تجــاری و اهــداف تجــاری بلنــد
مــدت واحــد اقتصــادی را بــه خطــر نینــدازد.
شــرکت مهندســی حمــل و نقــل پتروشــیمی
پــس اجــرای موفــق پــروژه بــی  .پــی  .آر
در زمینــه کاهــش عمــر چرخــه بارنامــه،

بالفاصلــه پــروژه کاهــش عمــر چرخــه
صورتحســاب را بــه منظــور مدیریت گردش
نقدینگــی و کاهــش ریســک حســاب هــای
دریافتنــی آغــاز نمــود .در ایــن پــروژه
فراینــد هایــی در بخــش مالــی و عملیاتــی
اصــاح گردیــد و منجــر بــه راه انــدازی
سیســتم اعتبــار ســنجی مشــتریان گردیــد.
بــا اجــرای ایــن پــروژه در زمــان دریافــت
تقاضــای ارائــه خدمــات لجســتیک بــه
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
اعتبــاری ســنجی مشــتریان بخــش وصــول
حســاب هــای دریافتنــی شــرکت بــه جهــت
دسترســی آنالیــن بــه اطالعــات از نظــر
کیفــی ارتقــاء یافتــه و آثــار آن در گــردش
نقدینگــی خــود را نمایــان نمــوده اســت.

در مهر ماه این عزیزان متولد شده اند ،صمیمانه ترین شاد باش ها و تندرستی برای آنها آرزو می کنیم
خواهران:فاطمه خدائي عمو ديزج
بــرادران :عبــاس ارنــدي فروشــاني ،اردشــير مرادي،ناصــر عزتي،ســلطان ســهرابي نيــا ،محمــد ابراهيمــي بسابي،شــهرام
بهاري،جعفــر ســروي

ارتباط با ما
pr@ptc-ir.com
https://telegram.me/ptec3pl

