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همه چيز از يك اتفاق در مرداد ماه شرجي

ماهشهر در سال ١٣٧٨شروع شد.
BD/SR روزي در پتروشيمي بندرامام در واحد
الستيك مصنوعي كه اتفاقا طيف زيادي از مواد

شيميايي اوليه وارداتي را مصرف ميكرد يكي از
دوستانم بهم زنگ زد  و گفت  صمد بيا  يكي از
اين مواد را ما در مقياس آزمايشگاهي بسازيم و
در واحد الستيك مصنوعي تست كنيم .تا آن
زمان مصرف مواد شيميايي داخلي در صنعت
پتروشيمي خيلي با احتياط انجام ميشد و بنده با
تشويق مدير وقت واحد پتروشيمي مذكور
مهندس بهزاد توكلي عزيز و ديگر همكاران عزيزم

و مذاكره با مديران باالدست و نهايتا متقاعد
كردن آنان در رده هاي مختلف جهت اخذ مجوز
، اين ماده اوليه را در واحد تست كاربردي و با
موفقيت مورد مصرف قرار داديم  و بعد از آن

تعداد زيادي از مواد شيميايي و حتي كاتاليست
هاي پيچيده در واحد هاي پتروشيمي بندر امام

تست و مورد مصرف قرار گرفت.

اين شروعي براي تحقيقات و جسارت بيشتر و
نهايتا خروج اينجانب از مجموعه وزارت نفت و
ورود به بخش خصوصي و ايجاد پتروشيمي
تخت جمشيد ماههشر و ديگر شركتهاي

محموعه گروه بين المللي 10POINTS گرديد.

در اين فاصله خريد پتروشيمي تخت جمشيد
ماههشر از شركت امريكايي اكسون موبيل و
انتقال و باز مهندسي و راه اندازي آن  در منطقه
ويژه اقتصادي ماهشهر و سپس مهاجرت به
كشور استراليا براي ٥ سال و ايجاد شركت
مهندسي ELSAPA AUSTRALIA و همينطور
خريد و اداره كردن فرانچيز برند شكالت سازي
COCOLATدر شهر آداليد، تجربيات ارزنده اي
را به لحاظ تجارت در فضاي بين الملل نصيب
اينجانب كرد و در سال ٢٠١٧ تصميم به بازگشت

به ايران  گرفته و بعد از مدیریت عامل
پتروشيمي صدف اقدام به تاسيس بنگاه های
كوچك و متوسط ديگر در حوزه طراحي واحدهاي

پتروشيمي، توليد و تجارت مواد شيميايي و
پليمري و بخشي نيز در حوزه تجهيزات پزشكي
نموده بطوريكه در همه بخش ها با همراهي
خانواده و برادران و خواهران و دوستان نزديك,
روياي ايجاد ده شركت كه از سالها قبل در ذهنم
10POINTS بود و تحت نام گروه بین المللی

محقق گرديد.
 

با توجه به تجربيات ارزنده گروه در ايجاد شغل و
از طرفي نياز كشور به اشتغال جوانان، ايجاد ١٠٠
شركت در حوزه بنگاههاي كوچك و متوسط

(SME)و كمك به ايجاد ٢/٥ ميليون بنگاه مشابه
در كشور در دستور كار قرار داديم كه بسيار
اميدوارم يا تالش تيم مديريتي گروه كه هم
اكنون بيشتر از ٥٠ نفر از بهترين مديران و
متخصصان مملكت مي باشد اين مهم تحقق

بايد.

 10POINTS شروع
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الگوي كره جنوبي يا جمعيت حدود ٥٢
ميليون نفر در كشورهاي ديگر همچون مالزي
و تركيه كه شباهت هايي به لحاظ  فرهنگي و
جمعيتي به ايران  دارد تكرار شده و نشان
ميدهد مسير امتحان شده اشتغالزايي و
توسعه از طريق ايجاد بستري مناسب براي

پيدايش و رشد اين نوع شركتها مي گذرد.

 
با توجه موضوع فوق و تجربه مديران گروه
بين المللي 10POINTS (حدود ۵۰ مدیر با
تجربه تا امروز ) در پروژه هاي بزرگ صنعتي
كشور و همينطور نقش ايشان در ايجاد و
رشد حدالقل ده بنگاه كوچك و متوسط در
حوزه هاي توليد، مهندسي و تجارت داخل و
بين المللي،  ايجاد ٩٠ بنگاه ديگر از نوع كوچك
SMALL AND MEDIUM) و متوسط

ENTERPRISES ) و مجموًعا ١٠٠ بنگاه در زير
مجموعه گروه بین المللی را تا سال ۱۴۲۰ در
دستور کار قرار داده و همچنین  جهت کمک
به ایجاد ۲/۵ میلیون بنگاه مشابه را برنامه

ریزی کرده است .
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نقش بنگاه های كوچك و متوسط  در
اقتصادهاي نوظهور و ایران

در حاليكه درصد اشتغال در ٨ ميليون بنگاه
كوچك و متوسط كشوري همچون كره حدود

٨٣ درصد مي باشد، در ایران اين تعداد كمتر
از ٤٠ هزار بنگاه بوده كه در سال ١٣٩٩ فقط
٣٧ هزارتاي آن مشمول كمك هاي بانك

مركزي گرديده اند.



WWW.10POINTS.IR 

شرکت های

زیرمجموعه گروه
بین المللی 
10POINTS

PAGE.4

فرایندانرژی 
زمینه فعالیت:ارائه تكنولوژی تصفيه
آب،پساب صنعتی و اسيد شويی

پک هاوس 

تامین، تولید و بسته بندی مواد شیمیایی
پليمری 

افراكم 
مواد و تجهيزات آزمايشگاهی

 

کانگورو

توليد، تامين و توزيع انواع مواد شيميايي
و پليمری وارداتی و داخلی

الساپا

توليد، تامين و توزيع انواع مواد شيميايی
و پليمری وارداتی و داخلی 

شبانکو

 مواد افزودنی بتن و آسفالت 
 



شرکت های

زیرمجموعه گروه
بین المللی 
10POINTS

ELSAPA AUSTRALIA
تامین تکنولوژی و بازرگانی خارجی

 

 اطلس آی تیم
فن آوري در زمينه نرم افزار و APP و آناليز

داده

 

 ELSAPA EXPORT
تجارت بين الملل و اختصاصاً صادرات

ELSAPO
توليد مواد افزودنی پليمرها مانند انواع

آنتی اكسيدانت و نمک كلريد پتاسيم با درصد
خلوص باال و ديگر مواد سفارشی

E.S.P
توليد مواد شيميايی همانند امولسيفاير،
آنتی فوم و  ديگر مواد شيميايی مطابق با

سفارش مشتری

ELSAPA ENGINEERING
طراحی و مهندسی واحدهای شيميايی و

پتروشيميايی ، انتقال تكنولوژی 
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چگونه با ما در ايجاد شغل و توسعه كشور
همراه مي شويد؟ما در گروه بين المللي
10POINTS از طريق درآمد حاصل از فروش
(B2B) كه عمدتا از نوع بیزينس به بیزينس
بوده و توسط شما مشتری های عزيز ايجاد
ميشود اقدام به ايجاد شركتهای جديد

ميكنيم.سيستم سرمايه گذاری گروه ما چگونه
كار ميكند؟
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مزایای همکاری با ما ؟

خيلي ساده است. یک درصد مبلغ فروش
صرف سرمايه گذاری در شركت جديد

10POINTS مي گردد.ما در گروه بين المللي
در كنار جذب منابع مالي

١) به ايده های جذاب كه مشكلي از مشكالت
انباشته شده مردم كشورمان را در زمينه های

زير كمك نمايد:
– محيط زيست– ايجاد فن آوري و
تكنولوژی های نوين– ايجاد روش های نوين در
زمينه زنجيره تامين بنگاه های اقتصادی و

بخصوص SMEها– طراحی و مهندسی.

٢) بر روي جذب استعدادهای فراوان
كشورمان در زمينه های فوق متمركز هستيم.
همچنان كه ما با استخدام و آموزش نيروهای
متخصص سعي در عملیاتی کردن ایده های

نوین و ارايه كاالی با كيفيت و با قيمت
رقابتی هستيم شما نيز با هر يک ميليون
خريد از ما به ميزان ١٠ هزار تومان در
سرمايه گذاری شركت های مجموعه ما
مشاركت مي كنيد.جمع اين اعداد ريز ولي

موثر موفقيت های تا كنون ما را رقم زده
است.



برای جوانان مستعد
میهن عزیزمان
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