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درباره ما
رویای ایجاد  ۱۰شرکت توسط یک خانوادهی  ۱۰نفری که
شامل  ۴خواهر ۴ ،برادر و پدر و مادر میباشند از دهه
هشتاد در ذهن پسر بزرگتر خانواده رقم خورد .این ایده به
مرور در خانواده مطرح و شرکتهای زيرمجموعه با
مشارکت شرکا از سال  ۱۳۷۸با تاسیس اولین شرکت
تولیدی رقم خورد.
این گروه که با هدف اشتغالزایی برای اعضای یک خانواده
پرجمعیت شکل گرفته بود ،هماکنون عالوه بر ایجاد شغل
برای اعضای خانواده و اقوام نزدیک و دور ،اشتغالزایی در
یک دایره بزرگتر را جهت جذب جوانان کشور و با ایجاد ۱۰۰
شرکت تا سال  ۱۴۲۰شمسی در دستور کار قرار داده است.
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کیست؟
مهندس صمد
کارگر معروف به
مربی
کسب و کار و
موسس گروه
بین المللی

10POINTS

پسر بزرگتر اين خانواده كارآفرين ،مهندس صمد كارگر
مربی كسبوكار و يکی از بنيانگذاران
معروف به
كليدی گروه بينالمللی  10POINTSاهل شيراز و متولد
١٣٥٢میباشند.
وی که تحصیالت ابتدایی وراهنمایی خود را در روستای جوی
سفید از توابع بوانات و تحصیالت متوسطه را در رشته
ریاضی فیزیک دبیرستان نمونه مطهری شیراز گذرانده است
فارغ التحصيل مهندسی پليمر از دانشگاه پلیتكنيک بوده و
با سابقه كار در پتروشيمی بزرگ بندر امام ،طراحی و راه
اندازی پروژههای مهم پتروشيمی همچون پروژه ۱۰۰هزار تنی
االستومر ،هگزان-پنتان  ٥٠هزار تنی ،اكسير حالل عسلويه و
… در سمتهای مهم مديرعاملی پتروشيمی صدف خليج
فارس ،پتروشيمی تختجمشيد ،پتروشيمی اكسيرحالل
عسلويه مشغول خدمترسانی بوده است.
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ما در گروه بينالمللی 10POINTS

با بكارگيری دانش روز جوانان
متخصص كشور و همينطور
استفاده از تجربيات مديران
كارآزموده گروه در زمينههای
مختلف و نيز استفاده از تجربه
راهاندازی کسبو کارهای متفاوت
در داخل و خارج کشور و با
همراهی اعضای خانواده و ديگر
شركاء  ،تاکنون  ۱۲شرکت از نوع
شركتهای كوچک و متوسط را
راهاندازی و عالوه بر آن ايجاد و
رشد  ٨٨شركت مشابه را در
دستور كار قرار دادهايم.
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01

ایجاد بستر مناسب جهت اشتغالزایی
در مناطق محروم و سرمایهگذاری در
این مناطق
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راهاندازی  ۱۰۰شرکت زیرمجموعه و
اشتغالزایی مستقیم برای حدالقل ۵۰۰۰
نفر طی  ۲۰سال آینده
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فراهم آوردن امکانات الزم برای کار
جوانان با استعداد و نخبه و جلوگیری از
خروج آنها از کشور

نقش بنگاههای كوچک و
متوسط در اقتصادهای
نوظهور و ایران
در حاليكه درصد اشتغال در  ٨ميليون بنگاه
كوچک و متوسط كشوری همچون كره جنوبی
حدود  ٨٣درصد میباشد ،در ایران اين تعداد
كمتر از  ٤٠هزار بنگاه بوده كه در سال ١٣٩٩
فقط  ٣٧هزارتای آن مشمول كمکهای بانک
مركزی گرديدهاند.
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نقش بنگاههای كوچک و
متوسط در اقتصادهای
نوظهور و ایران
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الگوی كره جنوبی يا جمعيت حدود  ٥٢ميليون
نفر در كشورهای ديگر همچون مالزی و تركيه
كه شباهتهايی به لحاظ فرهنگی و جمعيتی
به ايران دارد تكرار شده و نشان میدهد
مسير امتحان شده اشتغالزايی و توسعه از
طريق ايجاد بستری مناسب برای پيدايش و
رشد اين نوع شركتها میگذرد.

با توجه موضوع فوق و تجربه مديران گروه
بينالمللی ( 10POINTSحدود  ۵۰مدیر با تجربه
تا امروز) در پروژههای بزرگ صنعتی كشور و
همينطور نقش ايشان در ايجاد و رشد حداقل
 ۱۲بنگاه كوچک و متوسط در حوزههای توليد،
مهندسی و تجارت داخل و بين المللی،
مدیریت این گروه ايجاد  ۸۸بنگاه ديگر از نوع
كوچک و متوسط (Small and Medium
 )Enterprisesو مجموعا  ١٠٠بنگاه در زير
مجموعه گروه بینالمللی را تا سال  ۱۴۲۰در
دستور کار قرار داده و همچنین جهت کمک به
ایجاد  ۲/۵میلیون بنگاه مشابه را برنامهریزی
کرده است.
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چرا 10POINTS
پليمری،
كشور،
راه حل)
دريافت

مشتريان ما در صنايع شيميايی و
پتروشيميايی و پتروپااليشگاهی
خدمات ( Total Solutionپكيج كامل
را از گروه بينالمللی 10POINTS
میكنند.
سرمايهگذاران بخش دولتی ،خصوصی،
كارآفرينان كشور ،صندوقهای سرمايه گذاری،
مديران صنايع كشور كه به بهبود و توسعه
شركتهايشان اقدام مینمايند از مشتريان
گروه بينالمللی  10POINTSمیباشند .
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تجربه مدیران و
متخصیص گروه
دسترسی به تکنولوژی
جهانی و بومیسازی
درصورت امکان

ارائه راهکار کامل
انجام پروژه به صورت

TURN KEY
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در داخل كشور و شهرهای مختلف تهران،
اصفهان ،شيراز و …
پشتیبانی بخش ديجيتال ماركتينگ قوی

شبکه گسترده
بازاریابی و فروش زير ساختهای نرمافزار و سختافزاری بروز

وجود مديران و متخصصين مجرب و آموزش
ديده

امکانات گسترده
برای تجارت
بینالمللی

انبارهای استاندارد ،بستهبندی در سطح جهانی
تیم مجرِب ترخیص و امور گمرکی

همکاری با شرکتهای بینالمللی برای تامین
مواد شیمیایی و پلیمری خاص
طراحی و اجرای واحدهای پتروپشیمیایی و
پاالیشگاهی

طراحی و مهندسی،
ساخت تجهیزات تامين تكنولوژی مورد نياز صنايع در شركت
و اجرای کامل پروژه خارج از كشور اين گروه
امكانات آزمايشگاهی مجهز
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ساخت انواع تجهیزات پاالیشگاهی مانند انواع
مخازن کروی و ...

ارائه زنجیره
کامل خدمات
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شرکتهای
گروه
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کارآفرینی
سبک زندگی
ماست
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اشتغالزایی مستقیم برای
 ۵۰۰۰نفر طی  ۲۰سال آینده

هدفگذاری برای راهاندازی ۱۰۰
شرکت برای  ۲۰سال آینده
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با ما در ایجاد شغل و توسعه
کشور همراه شوید...
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