
  

 

 

رحمت آبادی کریمی علیرضا  

فعالیت شغلی خود را نخستین بار در  1352متولد  علیرضا کریمی رحمت آبادی
 شانیروغن آغاز نمودند. از همان ابتدا ا ضیدر اتو سرویس تعو 1368سال 

، اتکاء به تجربه بزرگترها و یبه کار داشتند و با ابتکار شخص یمتفاوت دگاهید
و  نیزتر یتم ن،یزتر یمتمااز  یکیرا به  یروغن ضیمتفاوت، تعو یارائه خدمات

با  نمودند و لیها در سطح کشور در زمان خود تبد یروغن ضیتعو نیلوکس تر 
رفسنجان شدند  شهرت در و کسب انیمتفاوت باعث جذب مشتر  یعرضه خدمات

سپس با فعالیت در زمینه توزیع محصوالت فرآورده های نفتی در شهرستان 
توسعه در امر  یبرا 1375در سال  جائیکهرفسنجان کار خود را گسترش دادند تا 

محصوالت فرآورده  عیتوز  یدو شعبه تهران برا یکسب و کار خود با راه انداز 
 شدند.  یدیجد تیوارد فعال رانیا یشهرها گریدر تهران و د ینفت یها

نبود و  یتنها محدود به بازار داخل تیفعال یبرا شانیا دیکه وسعت د ییآنجا از
از دوستان  یبا جمع 1381سال  همیشه آرزوی تولید را در سر می پروراندند، در

شرکت روغن موتور پردیس را احداث نمودند و پا به عرصه تولید و صادرات 
استان برداشتند و   راتگذاشتند و گام بزرگی در پیشرفت شغلی خویش و صاد

 یرا در بازارها سیتوانستند شرکت روغن موتور پردهمت  و پشتکار ،  ،ییبا توانا
ادامه داشت که  ییتا جا زیتما نیا جهینت ندیو هدف صادرات مطرح نما یجهان

 برتر شناخته شده است.صادرکننده  تاکنون به عنوان 1386شرکت از سال  نیا

شرکت روغن موتور  رهیمد ئتیو عضو ه رعاملیبه عنوان مد شانیا اکنون
 شتریب یو ورود به بازار ها یدیمحصوالت تول تیفیارتقا ک یدر تالش برا سیپرد

را  سیشرکت روغن موتور پرد گاهیجا تا باشندیم هستند و مصمم یجهان
 شیو صادر کننده  سالم در صنعت پاال دیهمچنان بعنوان تنها شرکت برتر  تول

کنند حفظ  یم تیفعال رانیا زمانیکه در کشور عز  ینفت یمجدد فرآورده ها
از  دیتول شیافزا یبرا دیجد یگاههایپا جادینموده و گسترش بازار صادرات و ا

 .باشدیم تیوضع نیدر ا یآت یچشم اندازها یبرا شانیا نقطه نظر
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