
 PGPIC.IR نشریه داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
دوشنبه 24 بهمن 1401

نمایشگاه چند وجهی
* درب های هلدینگ خلیج فارس

 به روی دانش بنیان ها  و سازندگان 
داخلی باز است

 دکتر علی عسکری در برنامه گفتگوی ویژه خبری
  از موفقیت ها و اقدامات راهبردی بزرگترین 

شرکت بازار سرمایه  گفت:

روايت حال خوب هلدينگ 
پرنفس و پرقدرت خليج فارس

صنعت نفت ایران دهه هاســت موتور محرکه اقتصاد ایران 
بوده؛ صنعت پیشــران که اگرچه در یک دهه گذشته هدف 
شدیدترین تحریم ها و محدویت ها قرار گرفته و حرکت آن 
کند شــده اما به تأســی از ابالغ سیاست های کالن اقتصاد 
مقاومتی در ســال 1392 و همچنین با تکیه بر توان داخلی 
و شــرکت های دانش بنیان هرگز نایستاده است و به مسیر 
خود برای توســعه ادامه می دهد.شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس به عنوان بیست و سومین شرکت پتروشیمیایی 
دنیا در  بین 100 شرکت برتر)بر اساس اعالم مؤسسه معتبر 
ICIS( و بزرگترین هلدینگ تخصصی با سهم 37 درصدی 
از صنعت پتروشیمی، در سال های اخیر نشان داده که نقش 
مهمی در حرکت موتور صنعت نفت و اقتصاد دارد؛ کســب 
رتبه اول در ســه شــاخص میزان فروش ،میزان صادرات و 
باالترین ارزش بازار در بین 500 شرکت برتر و پیشرو ایران 
)براســاس رتبه بندی IMI-100(، و ثبت صادرات شش 
میلیارد دالری در سال 1401، افزایش 27 هزار میلیارد تومانی 
سود تلفیقی در سال 1401، فروش بیش از 50 هزار میلیارد 
تومان محصول در بورس کاال و ... بخشــی از فعالیت های 
این هلدینگ برای حرکت موتور صنعت نفت و اقتصاد است. 
ادامه در صفحه4  

روزهای طالیی 
دانش بنیان های ایرانی 
در هلدینگ خلیج فارس 

 ویژه نامه اختصاصی چهارمین همایش ساخت داخل در صنعت  پتروشیمی ، پاالیش و پتروپاالیشی

مهندس سلیمان زاده:  دکتر مروت:  مهندس نشان زاده : 

بـازار پـر رونـق 
دانش بنیان های ایرانی

 کیش، میزبان چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل 
در صنعت پتروشیمی، پاالیش و پتروپاالیشی

ضرورت ایجاد توازن 
در تولید محصوالت 

باالدستی

شمار شرکت های 
دانش بنیان همکار 

 هلدینگ خلیج فارس
 به 250 می رسد

هلدینگ خلیج فارس 
9900 میلیاردتومان 

تفاهم نامه و قرارداد با 
داخلی ها امضا می کند

465

8

8 3

دکتر علی عسکری



2
PGPIC.IR 

دوشنبه 24 بهمن 1401

شجاعت اعتماد به شرکت های دانش بنیان و ایرانی
در شــرایطی که ناگهان با خروج ترامپ از توافق برجام، 
دروازه های طالیی که گمان می شد برای پیشرفت صنعت 
و اقتصاد کشور از سوی دنیا به ایران گشوده می شود بسته 
شد و اقتصاد ایران در شوک فرورفت، صنعت پتروشیمی 
به عنوان پیشــران توســعه و اقتصاد کشور هم در فروش 
محصوالت و هم تامین قطعات و دانش فنی با چالش های 

جدی مواجه شد.
هلدینــگ خلیج فــارس به عنــوان بزرگترین هلدینگ 
پتروشــیمی کشــور در این شرایط پایه گذار حرکتی نوین 
بــرای خوداتکایــی بود و آن برگــزاری رویداد حمایت از 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با هدف ارائه مستقیم و 
بی واسطه نیازهای شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس 
به تولیدکنندگان داخل و شرکت های دانش بنیان را برگزار 
کرد، رویدادی که مهم ترین هدف دادن شجاعت به مدیران 
شرکت های پتروشیمی برای اعتماد به شرکت های دانش 
بنیان و ایرانی  برای رفع نیازهای صنعت بدون چشم داشت 

به خارجی ها بود.
*گام اول با مشارکت 160 شرکت داخلی

اولین دوره نمایشــگاه و همایش حمایت از ســاخت داخل 
در صنعت پتروشــیمی از 27 تا 29 بهمن 1398 در مرکز 
نمایشگاه ها و همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار 

شد.
این نمایشگاه با محوریت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس و همچنین حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 
در محورهای انتقال دانش فنی، مهندســی EPC، تولید 
قطعات و تجهیزات صنعت پتروشیمی، تقویت و استفاده از 
توان شرکت های دانش بنیان، تقویت صنایع پایین دستی 
صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی، توجه به نقش پژوهش و 
فناوری در صنعت پتروشــیمی و نقش مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در افزایش تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی 

برپاشد.
نمایشگاه این رویداد در فضایی به مساحت 18 هزار مترمربع 
و با حضور 160 شــرکت داخلی برگزار شــد، برگزاری 17 
نشســت تخصصی و 400 جلسه هماهنگ شده B2B از 

ویژگی های نخستین دوره برگزاری این رویداد بود.
در این دوره 24 تفاهم نامه با تولیدکنندگان داخلی در زمینـه 
ســـاخت داخـل در بخشهـــای بخـش کاتالیسـت ها، 
تجهیـــزات و امورفنـــی و مهندسـی بیـن سـازندگان و 

هلدینـگ خلیـج فـارس بـه امضاء رسـید.
همچنیــن در ایــن رویداد تفاهم نامه پنج جانبه حمایت از 
شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی بـــا هدف فراهم 
ســـازی زمینه مناســـب در راســـتای رشـد وتوسـعه 
فعالیت های صنعتـــی دانش بنیـــان حوزه نفـت، گاز و 
پتروشـــیمی بـا اتـکاء بـه دانـش بومی و بهره گیـری از 
ظرفیت های منطقـه آزاد کیش بین سـازمان منطقـه آزاد 
کیش، معاونت علمـی و فناوری ریاسـتجمهوری، شـرکت 
صنایع پتروشـــیمی خلیج فارس، بانک صادرات ایران و 

انجمن سـازندگان تجهیزات صنعت نفت به امضا رسید.
*توجــه به تأمین مالــی در دومین دوره برگزاری 

رویداد
دومین رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی 
در شــرایط ویژه و ســخت ناشی از کرونا از 27 تا 29 بهمن 

1399 در شرایطی که اکثر قریب به اتفاق نمایشگاه ها در 
کضشــور به دلیل این شــرایط لغو شــده بود با رایزنی ها و 

تمهیدات ویژه برگزار شد.
در این دوره با ورود بانکهـا و شـرکت های تأمین سـرمایه 
بـه منظـور تأمین مالـی پروژه هـا و حمایـت از سـازندگان 

داخلـی زنجیـره ایجـاد شـده، کامل تر شد.
دومیـن دوره رویداد با محوریـت معاونـت علمـی و فنـاوری 
ریاســـت جمهـوری و شـرکت صنایـــع پتروشـیمی 
خلیـج فـارس، صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی ریاسـت 
جمهـوری، انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعـت نفـت 
ایـران و میزبانـی سـازمان منطقـه آزاد کیـش برگزار شد.
مشارکت بیش از 200 شرکت در فضایی به وسعت 21000 
مترمربع در بخش نمایشگاهی این رویداد، مشــــارکت 
فعــال بانک های صــادرات، تجــارت، ملــت و اقتصــاد 
نویــن بــه عنــوان مهم ترین تأمین کننــدگان مالــی 
طرح هــا و پروژه هــای صنعــت پتروشــیمی برگـزاری 
بیـش از 40 نشسـت تخصصـی در حـوزه تولیـد، نـوآوری، 
هوشـــمند سـازی، مدیریـــت بهبـود محیـط زیسـت 
و فرصـت هـــای ســـرمایه گـذاری و تأمین سـرمایه در 
صنعـت پتروشـیمی، برگـزاری بیـش از 500 مالقــات 
تجــاری و جلسـه از پیـش هماهنـگ شـده بیـن مشـارکت 
کنندگان و مدیـران عامـل شـرکتهای تابعـه هلدینـگ 
خلیـج فـارس، عقــد بیــش از 75 تفاهــم نامــه بیــن 
مجتمعهــای پتروشــیمی و شــرکتهای تولیدکننــده 
داخلــی بــه ویــژه شــرکت های دانــش بنیــان بــه 
ارزش بیــش از 40 هــزار میلیــارد ریــال، عقـد بیـش 
از 200 هـزار میلیـارد ریـال تفاهـم نامـه مالـی بـا حضـور 
مدیـــران عامـل بانک های تجـارت، صـادرات، ملـت و 
اقتصـاد نویـن، انعقـاد تفاهمنامـه اسـتفاده حداکثـری از 
تـــوان سـاخت داخـل بیـن شـرکت مدیریـت توسـعه 
صنایـع پتروشـیمی، مـــگا پـروژه المـاس ماهشـهر و 
انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعـت نفـت بـا حضـور 
رئیـس گـروه مشـاوران اقتصـادی مقـام معظـم رهبـری 
و برگـزاری دو همایـش بـزرگ بـا عنـوان تأمین مالـی 
در پروژه هـــا و طرح هـای صنعـت پتروشـیمی و تأمین 
منابـع از بازار سـرمایه و سـهام از ویژگی های این دوره بود.

امضای تفاهمنامه 15 هزار میلیارد تومانی بین بانک تجارت و 
هلدینگ خلیج فارس، تفاهمنامه استفاده حداکثری از توانمندی 
شرکتها و سازندگان داخلی در احداث مگا پروژه پتروشیمی 

الماس ماهشهر بین هلدینگ خلیج فارس و انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایران، تفاهمنامه ایجاد زیستبوم نوآوری 
صنعت پتروشیمی بین صندوق نوآوری و شکوفایی و هلدینگ 
خلیج فارس، تفاهم نامه ارائه تسهیالت و خدمات بانکی به 
شرکت های معرفی شده از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی 
بین صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک صادرات و تفاهمنامه 
ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به شرکت های عضو انجمن 
استصنا )انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(، بین 
این انجمن و بانک صادرات از جمله تفاهم نامه های شاخص 

منعقد شده در این دوره بودند.
* دوره ای فراهلدینگی در سال سوم

ســومین دوره رویداد حمایت از ســاخت داخل در صنعت 
پتروشیمی از دوم تا چهار اسفند 1400 در حالی در جزیره 
کیش برگزار شــد که مهم ترین ویژگی این دوره، تبدیل 
این رویداد به رویدادی فراتر از هلدینگ خلیج فارس بود.

در این دوره حضور سایر شرکت های بزرگ پتروشیمی در 
کنار حضور پررنگ شرکت های دانش بنیان و تولیدکنندگان 
داخل از ویژگی های شــاخص ســومین دوره برگزاری در 
فاصله تنها یک ماه و اندی از شــروع دوره جدید مدیریتی 

در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بود.
این دوره با مشارکت 326 شرکت در مساحت 23 هزار متر 

مربع برگزار شد.

امضای بیش از 200 تفاهم نامه به ارزش 15 هزار میلیارد 
تومان، برگزاری  28 نشست تخصصی و 700 مالقات و 

جلسه B2B از دیگر ویژگی های این دوره بود.
امضــای تفاهم نامه ای بــه ارزش 5 هزار میلیارد تومان با 
هدف حمایت از قراردادهای داخلی ســازی و ایرانی سازی 
تجهیــزات صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی بین 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و بانک صادرات 
کــه بــا امضای این قرارداد تســهیالت بانکی حمایت از 
ســازندگان صنعت نفت 2.5 برابر شد، امضای تفاهم نامه 
بین بانک ملت و گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با 
هدف افزایش حمایت این بانک از شرکت های دانش بنیان 
در صنعت پتروشــیمی و اهدای نشــان حامی »حمایت از 
ســاخت داخل« به 5 مدیر گروه صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور از ویژگی های 

برگزاری این دوره بود.
*چهارمین دوره، فرش قرمز برای دانش بنیان ها

با حضور دکتر علی عســکری در گروه صنایع پتروشیمی 
خلیح فارس، شرکت های دانش بنیان در این گروه بزرگ 

پتروشیمی جایگاهی ویژه تر یافتند.
مدیریت جدید هلدینگ خلیج فارس که به دنبال جهش 
درآمدی خلیج فارس از طریق توسعه صنایع پایین دستی 
است حساب ویژه ای روی توان و همت شرکت های دانش 
بنیان باز کرده است. از همین رو چهارمین دوره برگزاری 
رویــداد حمایت از ســاخت داخل کــه از 24 تا 26 بهمن 
1401برگزار می شــود، را باید دوره پهن شدن فرش قرمز 
برای شرکت های دانش بنیان دانست، تا جایی که قرار است 
کریدور ویژه ای به شرکت های دانش بنیان اختصاص یابد.

این شــرکت ها که دو ماه پیش از برگزاری این رویداد در 
نخســتین رویداد »پتروفن« رودرروی شرکت های گروه 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس در نشست های تخصصی 
نشســتند و از فرصت ها و نیازها گفتند و شــنیدند، در سال 
»تولید؛ دانش بنیان و اشــتغال آفرین« در چهارمین دوره 
برگزاری این رویداد، با توشه دانشی خود گام جدید و بلندی 
را به کمک اعتماد و اعتقاد گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
 فارس به این شــرکت ها در صنعت پتروشیمی برخواهند

 داشت.

این خلیج افرس است هک می ماند

نگاهی گذرا به سه دوره برگزاری رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

وژیه انهم اختصاصی چهارمین همایش ساخت داخل رد صنعت  پتروشیمی ، اپالیش و پترواپال یشی
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این خلیج افرس است هک می ماند

روایت حال خوب هلدینگ پرنفس و پرقدرت خلیج فارس
5 پــروژه گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس آماده 
افتتــاح شــدندکار اجرایی 7 پــارک پایین دســتی به زودی 
آغــاز می شــودتدوین برنامــه راهبردی پنج ســاله هلدینگ 
 خلیــج فــارس بــا هــدف درآمــد ارزی 31 میلیــارد دالر
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در گفت وگوی 
ویــژه خبــری با تاکید بر اینکه »هلدینگ خلیج فارس علیرغم 
همه تحریم ها و موانع از ســوی دشــمنان، به شــدت پرنفس 
و پــر قــدرت پیش می رود«، از آماده شــدن 5 پروژه مهم این 
گــروه بزرگ پتروشــیمی برای افتتاح تا پایان ســال از جمله 
 ابرپروژه پاالیشــگاه گاز هویزه خلیج فارس )یادآوران( خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
دکتر علی عسکری در ابتدای این گفت وگو، با تبریک فرارسیدن 
ایام اهلل دهه فجر و همچنین میالد حضرت امیرالمومنین )ع( و 
اعیاد ماه رجب، صنعت پتروشیمی را از نمادهای پیشرفت کشور 

در ایران بعد از انقالب اسالمی عنوان کرد.
*جزئیاتی از برنامه راهبردی هلدینگ خلیج فارس

وی از تدوین برنامه راهبردی گروه صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس خبر داد و گفت: بر اساس این برنامه به زودی هلدینگ 
خلیج فارس به تولید 23 میلیون تن محصول می رسد و هر سال 
با افتتاح پروژه های تعریف شده تولیدش افزایش پیدا می کند به 
صورتی که انشــاهلل در ســال 1406 و پایان این برنامه راهبردی 
پنج ســاله به 57 میلیون تن محصول و 31 میلیارد دالر درآمد 

ارزی در سال 1406 خواهیم رسید.
*آماده افتتاح هویزه خلیج فارس با حضور رئیس جمهور هستیم

علی عسکری دربخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به سهم 
37 درصدی هلدینگ خلیج فارس از صنعت پتروشیمی کشور، 
اظهار داشت: بیش از 15 میلیارد دالر پروژه در هلدینگ تعریف 
کردیم که شــبانه روز این پروژه ها در حال فعالیت و پیشــرفت 
هستند.مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تصریح 
کرد: 28 پروژه در هلدینگ خلیج فارس تعریف شده و این خبر 
خوش را بدهم که پنج پروژه تا پایان امسال قابلیت راه اندازی 
دارند، بزرگ ترین پروژه پساب های صنعتی کشور در بندر امام و 
پروژه بزرگ پارازایلین بوعلی سینا، مگاپروژه هویزه خلیج فارس 
که در نتیجه آن گازهای فلر غرب کارون به ثروت تبدیل می شود 
و آماده هستیم که انشاهلل با قبول دعوت از سوی رئیس جمهور 
محترم، اواســط اســفند ماه آن را افتتاح کنیم وهمچنین پروژه 
بزرگ الفین گچســاران و آمونیاک هنگام که در چرخه کاری 
جهادی و انقالبی است و به زودی افتتاح می شود.وی همچنین 
از راه اندازی هشــت پروژه دیگر این گروه بزرگ پتروشــیمی در 

سال 1402 خبر داد.
*عملیات احداث هفت پارک پایین دستی به زودی آغاز 

می شود
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، افزود: ما برای 
توسعه صنایع پایین دستی مطالعات تاریخی متعددی از تجارت 

و نیازها در ایران و سطح جهانی انجام دادیم، 90 طرح اولویت 
دار شناســایی شــد وبرای 60 طرح مطالعه امکان سنجی انجام 
شد و در این مرحله با نظر دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس 
جمهور در نوار ساحلی جنوب کشور در حاشیه دریای عمان و خلیج 
فارس 13 پارک پتروشیمیایی پایین دستی احداث خواهیم کرد.

علی عسکری ادامه داد: از این تعداد عملیات اجرایی احداث هفت 
پارک در چابهار، جاسک، سیری، پارسیان، نایبند و دو نقطه در 

استان بوشهر به زودی شروع می شود.
وی تصریح کرد: ورود ما به توسعه صنایع پایین دستی یک کار 
انقالبی اســت و نتیجه توســعه این صنعت در کشور درآمد صد 

میلیارد دالری می تواند باشد.
*فروش بیش از 50 هزار میلیارد دالر محصول در بورس کاال

در ادامه این گفت وگوی خبری، علی عسکری در پاسخ به این 
سئوال که مخاطب و جامعه هدف، این گروه بزرگ پتروشیمی 
کیست؟، گفت: هلدینگ خلیج فارس یک ابتکار عملی و الگویی 
برای خصوصی شــدن شرکت های دولتی طبق اصل 44 بود و 
نتیجه آن این شد که امروز این هلدینگ یک شرکت خصوصی 
بزرگ و سودآور است که میلیون ها نفر صاحب سهام آن هستند.
وی تاکید کرد: عمده ســهام پتروشیمی خلیج فارس متعلق به 
توده های مردم اســت و بیش از 40 میلیون نفر صاحب ســهام 
آن از طریق سهام عدالت و صندوق های بازنشستگی هستند.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در خصوص 
دستاوردهای این گروه در ارتقا ارزش سهام گروه در بازار سرمایه، 
اظهار داشت: پیشران حفظ ارزش سهام گروه، فعالیت با بهره وری 

باال و هوشمندانه تمام پلنت های ماست.
اگر این مجتمع ها به خوبی کار نکنند و ســودآور نباشــد طبیعتًا 

رشدی در بورس رخ نمی دهد.علی عسکری افزود: امروز هزاران 
کارخانه و کارگاه در صنایع مختلف از محصوالت هلدینگ خلیج 
فارس تغذیه می شود، بخش اعظم صنعت نساجی و بسته بندی 
در کشور ما مواد اولیه اش از طریق هلدینگ خلیج فارس تأمین 
می شود و صنایع متعدد دیگر، به گونه ای که از ابتدای سال تاکنون 
ما توانستیم از طریق بورس کاال بیش از 50 هزار میلیارد تومان 

محصول به متقاضیان بفروشیم.
*صادرات خلیج فارس از 6 میلیارد دالر عبور کرد

وی همچنین تصریح کرد: ما عالوه بر فروش داخل صادرات قابل 
توجهی هم داریم، در سال گذشته هلدینگ حدود پنج میلیارد دالر 
صادرات داشته و امسال در فاصله یک ماه و نیم مانده به پایان 
سال علی رغم تمام تحریم ها و خباثت های دشمنان، صادرات 
هلدینگ از مرز 6 میلیارد دالر عبور کرده که دستاورد مهمی است.

علی عسکری درباره سایر دستاوردهای مهم گروه در حوزه تولید 
و مالی نیز اظهار داشت: همانطور که در مجمع عمومی عادی 
سالیانه اعالم شد، رشد تولید هلدینگ خلیج فارس بیش از دو 
میلیون تن بوده، سود شرکت مادر در 31 خرداد 1400 برابر 39 
هزار میلیارد تومان بوده که در 31 خرداد 1401 به 56 هزار میلیارد 
تومان رسیده، سود تلفیقی هلدینگ در سال مالی منتهی به پایان 
خرداد 1400 حدود 67 همت بوده که در ســال مالی منتهی به 
پایان خرداد 1401 به 95 همت سود خالص ارتقا یافنه، یعنی 27 
هزار میلیارد تومان ارتقا که همه اینها در بازار سرمایه تأثیر خود 
را گذاشت.مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس یادآور 
شد: در نتیجه این دستاوردها بازده هلدینگ در بازار سرمایه در این 
یکسال بیش از 62 درصد بوده که بسیار بیشتر از بازده شاخص 
کل بورس بوده، در این مدت ارزش بازار شرکت اصلی از 290 
هزار میلیارد تومان به به 455 هزار میلیارد رسیده و ارزش بازار 
کل گروه از 731 هزار میلیارد به هزار هزار میلیارد تومان رسید 
که در بازار سرمایه یک افتخار تاریخی است و نکته دیگر فاصله 
قابل توجه ما با رتبه دوم است که نشان می دهد هلدینگ خلیج 
فارس جهادی و انقالبی و به شدت پرنفس و پر قدرت علیر غم 

همه تحریم ها و مشکالت پیش می رود.
*برای آینده کشور نیاز به توسعه صنایع پایین دستی داریم

او بــا بیــان اینکه در ابتدای انقــالب تنها یک طرح بزرگ 

پتروشــیمی در کشــور به نام بندر امام وجود داشــت که در 
مقابل عظمت ملت ایران و ظرفیت های صنعت نفت و گاز 
در ایران ناچیز بود، اظهار داشت: مردان بزرگی بعد از جنگ 
تحمیلی تالش کردند تا دو قطب بزرگ صنعت پتروشیمی 
در ماهشهر و عسلویه با بیش از 44 طرح بزرگ بنیان گذاشته 
شد و در این صنعت مدام در حال رشد هستیم.علی عسکری 
ادامه داد: ما در حوزه باالدســتی پتروشــیمی در این سال ها 
تالش های فراوانی کردیم و دستاوردهای خوبی داشتیم اما 
بیشتر طرح ها متمرکز بر پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پی وی 
ســی بوده، در حالی که برای آینده کشــور ما نیاز به توسعه 

صنایع پایین دستی داریم.
*توسعه صنعت پایین دست بدون مشارکت شرکت های 

دانش بنیان شدنی نیست
مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در خصوص 
برنامه های این هلدینگ برای توســعه صنایع پایین دســتی نیز 
گفت: از همه دست اندرکاران و مسئوالنی که صنعت پتروشیمی 
را تا اینجا رساندند تشکر می کنیم اما اگر حساب و کتاب کنیم، 
می بینیم که تمرکز صنعت پتروشــیمی بر باالدستی نوعی خام 

فروشی است، چرا که هر تن گاز صادراتی حدود 580 دالر است و 
محصول متانول ما حدود 300 دالر، این درحالی است که محصول 
LNG حدود هزار دالر در هر تن ارزش دارد و این مثال نشــان 
می دهد که در حوزه پایین دست باید ورود جدی کرد.وی تاکید 
کرد: ما باید با کمک شــرکت های دانش بنیان نهضت جدیدی 
را آغاز کنیم و آن توســعه صنایع پایین دســت و فرآوری مجدد 
محصوالت تولید شــده در باالدست برای ارزش افزوده بیشتر، 
سودآوری بیشتر و اشتغال بیشتر است.علی عسکری، برگزاری 
نخستین رویداد پتروفن در آذر ماه از سوی این شرکت برای طرح 
مشــکالت و مسائل شرکت های دانش بنیان و گفت وگوهای 
رودرو با مدیران گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس را از گام های 
عملی این گروه برای استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش 
بنیان عنوان کرد.وی با بیان اینکه »توسعه صنایع پایین دستی 
بدون مشارکت شرکت های دانش بنیان شدنی نیست«، گفت: 
نامگذاری هوشمندانه امسال به نام »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال 
آفرین« از سوی رهبر معظم انقالب، حرکت ما را به صنایع پایین 

دست، شتابان تر کرد.
*چهارمین رویداد ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، 

24 بهمن
مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس همچنین از 
برگزاری چهارمین رویداد حمایت از ســاخت داخل در صنعت 
پتروشیمی در 24 بهمن امسال در جزیره کیش خبر داد و خاطر 
نشان کرد: در این رویداد شرکت های دانش بنیان با توانمندی 
خود خودنمایی خواهند کرد و انشاهلل زمینه ساز یک اقدام انقالبی 
و تهاجمی برای پیشــرفت کشــور خواهند شــد و از اینجا همه 
مســئوالن و متخصصان صنعت و کشــور برای بازدید از این 

نمایشگاه دعوت می کنم.

دکتر علی عسکری در برنامه گفتگوی ویژه خبری از موفقیت ها و اقدامات راهبردی بزرگترین شرکت بازار سرمایه گفت:

دکتر علی عسکری:

بر اساس برنامه راهبردی گروه 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس به 

زودی این هلدینگ به تولید 23 
میلیون تن محصول می رسد و هر 

سال با افتتاح پروژه های تعریف شده 
تولیدش افزایش پیدا می کند به 

صورتی که انشالله در سال 1406 و 
پایان این برنامه راهبردی پنج ساله 

به 57 میلیون تن محصول و 31 
میلیارد دالر درآمد ارزی در سال 1406 

خواهیم رسید

وژیه انهم اختصاصی چهارمین همایش ساخت داخل رد صنعت  پتروشیمی ، اپالیش و پترواپال یشی
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دوشنبه 24 بهمن 1401

این خلیج افرس است هک می ماند

روزهای طالیی 
دانش بنیان های ایرانی 
در هلدینگ خلیج فارس 

ادامه از صفحه اول
با این افتخارات ماندگار، ســال 1401 که با هوشــمندی رهبر 
معظــم انقالب حضرت امام خامنــه ای )مدظله العالی( به نام 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« نامگذاری شد به فرصتی 
طالیی برای بزرگترین هلدینگ بورسی کشور مبدل گشت و  
گروه خلیج فارس در ادامه حرکت شتابان اقتصاد ایران،اقدامات 
راهبــردی اش را برای تحقق منویات معظم له آغاز کرد.با این 
رویکرد ،یکی از مهمترین سیاست های راهبردی هلدینگ خلیج 
فارس بر استفاده از شرکت های دانش بنیان داخلی و توان بی 
نظیــر جوانان متعهد و متخصــص ایرانی در طراحی و اجرای 
پلنت ها، احداث پارک های پتروشیمیایی تخصصی متمرکز شد. 
این نگرش و اقدامات، در راستای پاسخ مناسب به دغدغه های 
مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهور ، معاون اول محترم 
رئیس جمهور و وزیر محترم نفت برای جلوگیری از خام فروشی و 
تقویت صنایع پایین دستی با هدف سودآوری و خلق ثروت بوده؛ 
موضوعی حیاتی و با اهمیت که با سرنوشت اقتصاد ایران پیوند 
خورده است. با این هدف گذاری، مراکز نوآوری در مجتمع های 
پتروشــیمی راه اندازی شــد.همچنین عالوه بر استفاده از توان 
و تخصص جوانان متعهد این مرز و بوم در تکمیل طرح هایی 
چون بزرگترین انبار مکانیزه صنعت پتروشیمی در مجتمع شهید 
تندگویان، واحد پارازایلین مجتمع بوعلی و تصفیه خانه پساب 
مرکزی محتمع بندر امام و ... می توان به اســتفاده از دانش و 
توان ایرانی در اجرای پروژه های زیست محیطی از جمله اجرای 
پاالیشــگاه گازهویزه خلیج فارس اشــاره کرد که با اجرای آن و 
خاموش شدن فلرهای غرب کارون، بخش عمده ای از تعهدات 
بین المللی ایران در کنواسیون های مختلف ایفا می شود.یکی از 
نمونه های امید آفرین و  اقدامات اساسی هلدینگ خلیج فارس در 
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، برگزاری موفق همایش 
و نمایشــگاه پتروفن 1401 بود؛ رویدادی که به عنوان مقدمه 
علمی و عملی چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل رخ 
نشان داد و تحسین معاونین رئیس جمهور، نمایندگان مجلس  
و مدیران عالی کشــور را به دنبال داشــت. این اقدام و سیاست 
هــا و اقدامات مشــابه، نام هلدینگ خلیــج فارس را به عنوان 
یک مجموعه پیشرو در حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
ایده های نو سر زبان ها انداخت. امید می رود با این اقدامات شاهد 
تحوالت چشمگیر در صنعت پتروشیمی و سرعت موتور اقتصاد 
کشــور باشــیم.با توجه به اهمیت پژوهش و نوآوری در دنیای 
پرشتاب امروز،بدون تردید، راه سودآوری و رضایتمندی حدود 
40 میلیون سهامدار هلدینگ خلیج فارس )به عنوان پرچمدار 
توسعه صنعت پتروشیمی و گوهری تابناک متعلق به همه ملت 
ایران( از توجه به اصول دانش بنیان و تکیه بر استعداهای داخلی 
می گردد و این گزاره ، باور قلبی ماست. با توجه به تجربه های 
موفق ثبت شــده در زیســت بوم ایران اسالمی، می توان گفت 
اقتصاد دانش بنیان کشــور را به عنوان دارنده بزرگترین ذخایر 
نفت هیدروکربوری )مجموع نفت و گاز( جهان، صاحب امتیاز 
انحصاری تولید در بسیاری از لیسانس ها، برند ها یا محصوالت 
فنی و مهندسی کند و با افزایش بازدهی کار، سرمایه و همچنین 
گسترش تولید در کشور، رشد بهره وری اقتصادی را رقم بزند. 
الزمه تحقق اقتصاد دانش بنیان هم گســترش تولیدات مبتنی 
بر دانش و فناوری با مشــارکت حداکثری بخش خصوصی و 
تقویت نقش مراکز و پهنه های علم و فناوری در کشــور اســت.

افزایش سهم دانش بنیان ها در اقتصاد و تولید ناخالص ملی یک 
هدف بزرگ اســت و اگر این اتفاق بیفتد تحوالت عظیمی رخ 
می دهد و می تواند به ارتقای اقتصاد مقاومتی کشور منجر شود.

صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی مزیت ملی کشــور است که اگر 
دانش بنیان ها به آن ورود کنند تحول عظیمی در آن رخ می دهد. 

ایجاد توازن در تولید محصوالت باالدستی ضروری است
مهندس نشان زاده مقدم معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

حســن نشــان زاده مقدم، معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تأکید بر اعتماد این هلدینگ بر توان 
داخل، از هزینه کرد 11 هزار میلیارد ریالی این شرکت برای تأمین کاال 
و خدمات ساخت داخل خبر می دهد و می گوید: هلدینگ خلیج فارس 
با برگزاری نمایشــگاه »پتروفن« و »حمایت از ســاخت داخل« زمینه 
اعتماد به توانمندی سازندگان و متخصصان داخلی را فراهم کرده است. 
او همچنین به عدم توســعه یافتگی حوزه پایین دست پتروشیمی اشاره 
می کند و می افزاید: توسعه پایین دست پتروشیمی سبب ایجاد بیشترین 
ارزش افزوده و اشــتغال آفرینی خواهد شــد. از این رو، ضرورت دارد که 
استراتژی کالن توسعه صنعت پتروشیمی، توسعه حوزه پایین دست و 
ایجاد توازن در تولید محصوالت باالدستی و پایه به منظور تأمین خوراک 

پایدار واحدهای پایین دستی باشد. 
گفت وگوی »فارس ما« با حســن نشان زاده مقدم، معاون برنامه ریزی 
و توســعه کســب و کار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در آستانه 
برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه حمایت از ساخت داخل که 24 تا 26 

بهمن ماه امسال برگزار می شود را در ادامه بخوانید.
* آقــای مهندس ابتدا بفرمایید که برنامه و راهبرد کالن 
هلدینگ خلیج فارس در استفاده از توانمندی های داخلی 

چیست؟
یکی از مهمترین اســتراتژی های هلدینگ خلیج فارس اســتفاده از 
توانمندی های موجود در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور است که 
بومی ســازی و ســاخت داخل از جمله آنهاست. در این راستا می توان به 
استفاده از اکوسیستم پویا و توانمند دانش بنیان، حرکت به سمت لیسانس و 
بسته دانش فنی، توسعه محصوالت پایین دست، ساخت کاتالیست و مواد 
شیمیایی، توسعه یکپارچگی زنجیره ارزش، تجاری سازی دستاوردهای 

فناورانه و نوآورانه و مواردی از این قبیل اشاره کرد. 
* مزایای اســتفاده از توانمندی های داخلی در مقایسه با 

خارجی ها چیست؟
باتوجه به وجود تحریم های بین المللی و مشکالت دسترسی به دانش های 
فنی حوزه تجهیزات، فرآیند، کاتالیســت و موادشیمیایی، الزم است به 
منظور رفع نیازهای صنعتی و توسعه پایدار صنعت پتروشیمی، دانش های 
فنی استراتژیک و گلوگاهی بومی سازی شوند که همت نخبگان فکری 
و فنی در این حوزه را طلب می کند. تحریم ناپذیربودن توانمندی های 
داخلــی، جلوگیــری از واردات و ارزبری، افزایــش صادرات و ارزآوری، 
اشتغال آفرینی، تکمیل زنجیره ارزش )از منابع اولیه تا محصوالت نهایی( 
و جلوگیری از خام و نیمه خام فروشی، توسعه پایدار صنعت پتروشیمی، 
برندسازی و کسب اعتبار بین المللی به منظور توسعه بازار و مقاوم سازی 
اقتصاد با تکیه بر داخل از مزایای بکارگیری توانمندی های داخلی است.

* سهم داخلی ها در اهداف توسعه ای هلدینگ خلیج فارس 
چقدر است؟ 

هلدینــگ خلیــج فارس با هدف داخلی ســازی، کاهش ارزبری و عدم 
وابستگی به کشورهای صاحب فناوری، در طرح های توسعه ای خود با 
تکیه برتوان داخل توانسته است 70 درصد از تجهیزات مورد نیاز طرح های 

توسعه ای را از داخل تامین کند.
* چند درصــد از فعالیت های هلدینگ و شــرکت های 

زیرمجموعه از سوی داخلی ها انجام می شود؟
موفق شــدیم با تکیه بر توان متخصصان داخلی به طور متوســط در 
حوزه کاتالیست ها 90 درصد، تجهیزات دوار 30 درصد، تجهیزات ثابت 
80 درصد، ابزار دقیق 60 درصد، لوله کشــی/ اتصاالت و شــیرآالت 80 
درصد، دانش فنی فرآیندها 10 درصد، موادشــیمیایی و افزودنی های 
مصرفی 10 درصد داخلی سازی داشته باشیم و از واردات این محصوالت 

خودکفا شویم.
* آیا هلدینگ خلیج فارس به عنوان شرکتی که نقش بسیار 
تاثیرگذاری در تولید و اقتصاد کشور دارد، ریسک اعتماد 

به داخلی ها را می پذیرد؟
هلدینگ خلیج فارس 11 هزار میلیارد ریال صرف تأمین کاال و خدمات 
ســاخت داخل کرده اســت که این نشان از قدرت ریسک پذیری باال و 
اعتماد به توان داخل دارد. افزون بر این، هلدینگ خلیج فارس با برگزاری 

نمایشــگاه »پتروفن« و »حمایت از ســاخت داخل« زمینه اعتماد به 
توانمندی سازندگان و متخصصان داخلی را فراهم کرده است.

* اســتفاده از توانمندی هــای داخلی چــه مقدار صرفه 
اقتصادی برای هلدینگ خواهد داشت؟

صرفه اقتصادی هلدینگ خلیج فارس از بومی ســازی کاتالیســت ها و 
مواد مصرفی شیمیایی و تجهیزات و قطعات بالغ بر بیست هزار میلیارد 

ریال برآورد می شود.
* سازندگان و تولیدکنندگان داخلی بیشتر در کدام حوزه 

از صنعت پتروشیمی باید تمرکز داشته باشند؟
صنعت پتروشــیمی به سه حوزه باالدســت، میان دست و پایین دست 
تقسیم می شود. با توجه به بررسی های صورت گرفته در سال 1400 از 
مجموع حدود 90 میلیون تن ظرفیت اسمی تولید محصوالت پتروشیمی 
ایران، 64 میلیون تن محصوالت باالدستی، 27 میلیون تن محصوالت 
میان دستی و یک میلیون تن محصوالت پایین دستی تولید شده است. 
این ارقام نشان از عدم توسعه یافتگی در حوزه پایین دست پتروشیمی 
دارند. توسعه پایین دست پتروشیمی سبب ایجاد بیشترین ارزش افزوده 
و اشتغال آفرینی خواهد شد. از این رو، ضرورت دارد که استراتژی کالن 
توسعه صنعت پتروشیمی، توسعه حوزه پایین دست و ایجاد توازن در تولید 
محصوالت باالدســتی و پایه به منظور تأمین خوراک پایدار واحدهای 
پایین دستی باشد. همانطور که به آمار داخلی سازی در هفت حوزه مهم 
صنعت اشــاره شد، الزم است تمرکز دانش بنیان ها و سازندگان داخلی 
در توسعه دانش فنی فرآیندها و مواد شیمیایی و افزودنی های مورد نیاز 

صنعت، بیشتر شود.
*هدف از برگزاری نمایشــگاه حمایت از ساخت داخل از 

سوی هلدینگ خلیج فارس چیست؟
این نمایشگاه با محور انتقال دانش فنی، انجام خدمات مهندسی، ارائه 
خدمات تعمیر، نگهداری و بازرســی فنی و حمایت و اســتفاده از توان 
شــرکت های دانش بنیان برگزار می شود. از دیگر اهداف برگزاری این 
نمایشــگاه می توان به اهمیت نقش فناوری، نوآوری و ســاخت داخل 

در صنعت پتروشیمی و همچنین نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
افزایش تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی اشاره کرد. گفتنی است، 
فراهم کردن بستری مناسب برای مذاکره، ایجاد تعامل بین شرکت های 
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شرکت های سازنده و دانش بنیان 
حاضر در نمایشگاه و  فراهم کردن بازاری برای دستاوردهای مبتنی  بر 
فناوری در صنایع پتروشیمی و همچنین توسعه اقتصاد دانش بنیان، از 

سایر اهداف برگزاری این  نمایشگاه است. 
* وجه تمایز چهارمین دوره نمایشگاه حمایت از ساخت 

داخل با دوره های پیشین چیست؟
با توجه به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش که یکی از استراتژی های اصلی 
مدیرعامل محترم هلدینگ خلیج فارس است، در این دوره با نگاهی ویژه 
یک ناحیه خاص برای پایین دست در نظر گرفته شده است که این ناحیه 
از سوی دکتر علی عسکری و مهمانان ویژه نمایشگاه افتتاح می شود. در 
ضمن، در دوره های پیشین در این نمایشگاه تعدادی تفاهم نامه منعقد 
می شد، در این دوره برای حمایت حداکثری از سازندگان و شرکت های 

دانش بنیــان و فناور، شــرکت های تابعه را ملــزم به عقد قرارداد با این 
شرکت ها کردیم که این امر یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ در این دوره 
است. همچنین در صورت لزوم به عقد تفاهم نامه ، این امر در غرفه های 
شرکت های دانش بنیان صورت می گیرد. افزون بر این، با توجه به اهمیت 
حوزه فناوری و نوآوری در ساخت داخل برای نخستین بار با ایجاد غرفه 
فناوری های نوین، به ارائه تجارب موفق جهانی، سینمای نوآوری و ارائه 

کالن روندهای فناوری در دنیا می پردازیم.
* چند تفاهم  نامه یا قرارداد در این نمایشــگاه منعقد می 

شود؟
با توجه به تعدد و تکثر قراردادها و تفاهم نامه ها، امســال در نظر داریم 
در حاشــیه نمایشــگاه بسته به اهمیت موضوع و مبلغ قرارداد از هر یک 
از شــرکت های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس حداکثر 3 قرارداد 
منعقد شود. همچنین تفاهم نامه هایی با ارگان های مهم از جمله گروه 
مپنا با هدف افزایش زمینه های همکاری در حوزه های سرمایه گذاری و 

انتقال دانش فنی منعقد خواهد شد.
* آیا گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس مشوق هایی هم 
برای جذب و تشویق شرکت های داخلی و دانش بنیان ها 

دارد؟
شــرکت پتروشــیمی خلیج فارس با توجه به سیاست های کلی نظام در 
حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت به اینکه مقام معظم رهبری سال 
1401 را سال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری کرده اند، 
با همتی مضاعف نسبت به گذشته تالش کرده است تا ضمن حمایت 
حداکثری از شــرکت های دانش بنیان و فناور، قوانین و مقررات داخلی 
برای حضور این شرکت ها در زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی کشور را 
تسهیل کند. افزون بر اینکه، هلدینگ خلیج فارس با برگزاری نمایشگاه 
حمایت از  ساخت داخل و همچنین همایش پتروفن که در آذرماه امسال 
برای نخستین بار اتفاق افتاد، بستر مورد نیاز برای تعامل نزدیک بازیگران 
دو سوی زنجیره عرضه و تقاضا را فراهم کرده است. ما مصمم هستیم 
تا با تکیه بر دانش بومی و تخصص فرزندان این سرزمین بخش قابل 
توجهی از نیازهای فناورانه این صنعت را برطرف کرده و در این مسیر 

از هیچ حمایتی دریغ نخواهیم کرد.
* و در پایان اگر پیامی برای سرمایه گذاران، متخصصان 
و شرکت های دانش بنیان عالقه مند به صنعت پتروشیمی 

دارید، بفرمایید.
هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین بازیگر صنعت پتروشیمی 
ایران و با داشتن 15 میلیارد دالر طرح فعال، بازار بسیار بزرگ و جذابی 
برای ورود متخصصان و شــرکت های دانش بنیان به حســاب می آید، 
بنابراین از این اکوسیستم فناوری کشور دعوت می کنیم از این ظرفیت 
بزرگ که از سوی هلدینگ خلیج فارس ایجاد شده، نهایت بهره را ببرد 
و گام های استواری در راستای اعتالی صنعت و ایران اسالمی بردارند. 
همچنین هلدینگ خلیج فارس در راستای تکمیل زنجیره ارزش با ایجاد 
پارک های شــیمیایی، بستر بسیار مناسبی را برای ورود سرمایه گذران 
فراهم کرده است. ان شاهلل  در افق پنج سال آینده شاهد رشد و جهش 
بی نظیر گروه در حوزه پایین دست و ایجاد ارزش افزوده دوبرابری برای 

مجموعه عظیم خلیج فارس خواهیم بود.

یادداشت

وژیه انهم اختصاصی چهارمین همایش ساخت داخل رد صنعت  پتروشیمی ، اپالیش و پترواپال یشی
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این خلیج افرس است هک می ماند

هلدینگ خلیج فارس 9900 میلیاردتومان تفاهم نامه و قرارداد با داخلی ها امضاء می کند
مدیر تولید شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تأکید 
بر تمرکز این شرکت بر استفاده حداکثری از ساخت داخل 
گفت: پیش بینی می شود در چهارمین دوره نمایشگاه حمایت 
از ســاخت داخل 9 هزار و 900 میلیارد تومان تفاهم نامه و 

قرارداد منعقد شود.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین 
هلدینگ پتروشیمی ایران با وجودی که بخش اعظم تولید 
محصوالت پتروشــیمی کشــور را به خود اختصاص داده 
اما از توســعه و تولید پایدار غافل نشــده است. محمدرضا 
ســلیمان زاده، مدیــر تولید شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیج فــارس بــا اعالم این خبر که از ابتدای امســال تا 14 
بهمن ماه 20 میلیون و 100 هزار تن محصول پتروشیمی 
در گروه هلدینگ خلیج فارس تولید شده است که نسبت به 
مدت مشابه پارسال 4 درصد افزایش یافته است، بر تمرکز 
این هلدینگ بر استفاده حداکثری از ساخت داخل به منظور 

خودکفایی، استمرار تولید و درآمدزایی تأکید می کند.
وی با اشــاره به برگزاری چهارمین نمایشــگاه حمایت از 
ساخت داخل در 24 تا 26 بهمن ماه امسال همسو با توسعه 
داخلی ســازی صنعت پتروشــیمی، می گوید: پیش بینی 
می شــود در نمایشــگاه امسال 9 هزار و 900 میلیارد تومان 

تفاهم نامه و قرارداد منعقد شود.
گفت وگوی »فارس ما« با محمدرضا سلیمان زاده، مدیر تولید 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را در ادامه بخوانید.
*آقای مهندس به عنوان نخستین پرسش، آخرین 

وضع تولید در هلدینگ خلیج فارس را بفرمایید.
گــروه هلدینــگ خلیج فارس تولید و فروش مطلوبی را در 
سال 1401 رقم زده است؛ در مجموع هلدینگ خلیج فارس 
از ابتدای امسال تا 14 بهمن ماه 20 میلیون و 100 هزار تن 
محصول پتروشــیمی در گروه هلدینگ خلیج فارس تولید 
کرده که نســبت به مدت مشــابه پارسال 4 درصد افزایش 
یافته است. در این مدت، حدود 6.5 میلیون تن از محصول 
تولیدی به ارزش بیش از 5.3 میلیارد دالر صادر شده است.

پیش بینی می شود که مجموع تولید ساالنه گروه هلدینگ 
خلیج فارس در ســال 1401 از 23 میلیون تن عبور کند در 
حالی که مجموع تولید گروه در سال گذشته 22 میلیون تن 
بوده اســت. به طور قطع با توجه به افزایش تولید، مجموع 
فروش و درآمد در پایان سال 1401 بهتر از پارسال خواهد بود.

* چالشی برای فروش محصوالت ندارید؟
به هر صورت مشکالت در تولید و فروش بسیار است؛ تأمین 
برخی قطعات و یا کاتالیست ها و مواد مورد نیاز مجتمع ها 
هم اکنون با توجه به تشدید تحریم ها و عادی نبودن شرایط، 
کار آســانی نیســت اما توانستیم راه ها را پیدا کنیم و بر این 

مشکالت غلبه کرده ایم.

هلدینگ خلیج فارس از چهار سال گذشته به صورت گسترده 
بر اســتفاده حداکثری از ســاخت داخل تمرکز کرده است و 
توانسته ایم سال به سال نیازهای مجتمع های هلدینگ را 
داخلی ســازی کنیم که این موضوع بسیار به استمرار تولید 
کمک کرده اســت و تولید گروه هر ســال نســبت به سال 

پیشین افزایش یافته است.
*مهمترین چالش از نظر شما چه چالشی است؟

از آنجا که تجهیزات بســیار متنوعی در صنعت پتروشیمی 
وجود دارد بنابراین چالش ها نیز بســیار اســت؛ تجهیزات، 
قطعات یدکی، توربین، کمپرســور و ... اما توانســتیم این 
چالش ها را با شــرکت های داخلی و دانش بنیان مدیریت 
کنیم و در شرایطی هستیم که به دلیل کمبود قطعه و یا دیگر 
موارد، فعالیت مجتمعی متوقف نشــده است و توانسته ایم 
اســتمرار تولیــد را تضمین کنیــم. البته کاال و قطعاتی نیز 
هنوز وارداتی اســت که تعداد آنها نســبت به گذشته بسیار 
کاهش یافته اســت و تمام تالشــمان این است که اینها را 

نیز داخلی سازی کنیم.
نمایشگاه حمایت از ساخت داخل که چهارمین دوره آن در24 
تا 26 بهمن ماه امســال از ســوی هلدینگ خلیج فارس برگزار 
می شود، همســو با همین موضوع توسعه داخلی سازی است 

تا به نوعی استقالل و استمرار تولید در صنعت داشته باشیم.
*آیا توانمندی شرکت های داخلی برای شما اثبات 

شده است؟
بله. بسیار خوب این موضوع را اثبات کرده اند. واقعیت این 
است که دانش فنی یک  شبه به دست نمی آید و یک فرآیند 
زمان بر دارد. بنابراین در فرآیند داخلی سازی ابتدا باید نیازها 
در شرکت ها احساس شود، تیم های فنی داخل شرکت های 
زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس با شــرکت های دانش 
بنیان معتبر همکاری و فرآیند مورد نظر را داخلی ســازی 
کننــد. من یــاد ندارم که در این چهارســال کاری را آغاز 
کرده باشــیم و موفق نبوده باشیم. اگر کار به روش درست 
انجام شــده باشــد به طور قطع جواب خواهد داد. زیرا افراد 
متخصص و توانمند، تجهیزات، آزمایشگاه و ماشین آالت 

در کشور کم نداریم. 
بنابراین موضوع مهم در داخلی ســازی این اســت که این 
هماهنگی و همکاری به صورتی باشــد که شــرکت های 
دانش بنیان و فناور به نیازهای ما دسترســی داشته باشند، 
همچنین ما بتوانیم کمک فنی دهیم و نظارت داشته باشیم 
تا نیاز شــرکت های ما تولید شــود زیرا همه تجهیزات ما 
براســاس کدهای استاندارد است و نمی توان در واحدهای 
دیگر اســتفاده کرد. افزون بــر این، نقش تیم های فنی در 
داخلی سازی نیز بسیار مؤثر است و باید تیم  فنی مجتمع های 
پتروشــیمی به تیم فنی شــرکت های دانش بنیان متصل 

باشند.
 *تأمیــن خوراک پایــدار مهمترین موضوع برای 
تولید پایدار مجتمع های پتروشــیمی است. برنامه 

شما برای تأمین پایدارخوراک شرکت ها چیست؟
خوراک مجتمع های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس به 
غیر از یکی دو شــرکت که از گذشــته نیز چالش داشته اند، 
بــه روش هــای مختلف تأمین شــده اند. این مدیریت به 
طور مســتمر با شــرکت ملی نفت ایران در تماس است تا 
خوراک مجتمع ها تأمین شود. البته هلدینگ خلیج فارس 
برنامه های مختلفی برای تأمین خوراک پایدار مجتمع های 
زیرمجموعه خود دارد که یکی از آن موارد ورود برای توسعه 

میدان های نفتی و گازی است. 
*هلدینگ خلیج فارس برای تولید محصوالت جدید 

و تکمیل زنجیره ارزش چه برنامه هایی دارد؟
تولیــد محصوالت جدید پتروشــیمی به دو صورت انجام 
می شــود؛ محصوالتی که نیاز به احداث واحد جدید دارند 
کــه هلدینگ خلیج فارس برای تکمیل زنجیره های تولید 
برنامه ریزی کرده اســت. برای نمونه، پتروشــیمی اروند 
ظرفیت تولید EDC دارد که پایین دســت آن هنوز ایجاد 
نشده و شرکت این را برنامه کرده است تا زنجیره آن تکمیل 
شود. یا پتروشیمی بوعلی سینا ظرفیت تولید بنزن دارد که 
احداث یک واحد اتیل بنزن و استایرن برای تأمین نیاز کشور 

برنامه ریزی شده است.
امــا ظرفیتی هم برای تولید گریدهای جدید وجود دارد که 
در این مســیر از ظرفیت های موجود، محصوالت جدیدی 
که نیاز کشور است، تولید می شود. به طور مثال، پتروشیمی 
خوزستان گریدهای متنوعی در صنایع خودرو، پزشکی و ... 
که نیاز کشور است را توانسته تولید کند؛ شاید از نظر تناژی 
مقادیر باالیی نباشند اما اهمیت باالیی برای صنایع کشور 
دارند و در این شرایط تحریم واردات آن بسیار سخت است. 
همه شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس تولید 

گریدهای جدید را آغاز و تولید کرده اند.
*همانطور که اشــاره کردید در آســتانه برگزاری 
چهارمین دوره نمایشــگاه حمایت از ساخت داخل 
هستیم. هدف از برگزاری این نمایشگاه را بفرمایید.

نمایشگاه حمایت از ساخت داخل از نخستین دوره تاکنون 
همیشــه روند صعودی داشــته اســت. از ابتدا تالش شده 
است که زیرساخت های الزم برای مشارکت شرکت های 
داخلی در ساخت تجهیزات افزایش یابد و سعی شده است 
نیازهای شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس از 
طریق تیم های فنی مجتمع ها به شرکت های توانمند داخلی 
معرفی شود به طوری که در نخستین دوره این نمایشگاه 
500 میلیــارد تومــان، دومیــن دوره 4 هزار و 800 میلیارد 

تومان و در سومین دوره این نمایشگاه 7 هزار و 500 میلیارد 
تومان تفاهم نامه و قرارداد منعقد و همه آنها عملیاتی شد.

پیش بینی می شــود در نمایشــگاه حمایت از ساخت داخل 
امســال 9 هزار و 900 میلیارد تومان تفاهم نامه و قرارداد 
منعقد شــود. از تفاهم نامه های شاخص می توان به تأمین 
کمپرسورهای مورد نیاز پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس، 
یا تأمین کاتالیست  واحد PTA پتروشیمی شهیدتندگویان 
یا کاتالیست مورد نیاز پتروشیمی بوعلی سینا اشاره کرد. 

*و سخن آخر
هم اکنون فرآیند داخلی سازی از سوی هلدینگ خلیج فارس 
بــا رونــد صحیحی در حال انجام اســت زیرا حتی قطعات 
و تجهیزاتی که شــرکت های زیرمجموعه از خارج تأمین 
می کننــد را بررســی می کنیم کــه در صورت امکان آن را 
داخلی سازی کنیم. در مسیر داخلی سازی باید همه واحدهای 
مجموعه با هم همکاری داشته باشند که مدیریت هلدینگ 
خلیج فارس همیشــه حمایــت 100 درصدی از موضوع 

داخلی سازی داشته اند.
نمایشگاه حمایت از ساخت داخل امسال شامل بخش های 
جدیدی در زمینه زنجیره محصول با حضور شــرکت های 
زیرمجموعــه هلدینگ خلیج فارس اســت تا محصوالت 
جدیــدی که از ســبد محصول گروه می تــوان تولید کرد 
را معرفــی  کننــد و ایــن امر خود کمک بــه نوآوری برای 

سرمایه گذاران عالقمند می کند.
تمام تالش هلدینگ خلیج فارس متمرکز بر این است که 
برگزاری نمایشــگاه حمایت از ســاخت داخل جدا از شکل 
ظاهری، از نظر محتوایی به درســتی انجام شــود و بتوانیم 
نیازهای شرکت های زیرمجموعه را به شرکت های توانمند 

داخلی معرفی و آنها را به هم متصل کنیم.

مهندس سلیمان زاده مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خبر داد:

وژیه انهم اختصاصی چهارمین همایش ساخت داخل رد صنعت  پتروشیمی ، اپالیش و پترواپال یشی
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شمار شرکت های دانش بنیان همکار هلدینگ خلیج فارس به 250 می رسددوشنبه 24 بهمن 1401
دکتر مروت مدیر راهبرد و توسعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

مدیر راهبرد و توسعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با تشــریح چگونگی 
برگزاری چهارمین دوره نمایشــگاه حمایت از ســاخت 
داخــل و حمایــت هلدینگ خلیج فــارس از توانمندی 
داخلی ها گفت: هلدینگ خلیج فارس هم اکنون با 182 
تولیدکننــده داخلــی همکاری دارد که این رقم تا پایان 

سال به بیش از 250 شرکت می رسد.
فوزیه مروت در آستانه برگزاری چهارمین دوره نمایشگاه 
و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت 
پتروشــیمی، در گفت وگو با »فارس ما« اظهار کرد: این 
مدیریت در ســتاد هلدینگ خلیج فارس ضمن استقرار 
و پیاده ســازی نظام مدیریت نوآوری در هلدینگ خلیج 
فارس در جهت پیشــبرد فعالیت های فناورانه و نوآورانه 
و همچنین توســعه محصول شــرکتهای گروه، نقش 

حمایتی و راهبردی را ایفا نموده است.
وی بومی ســازی دانش فنی و توســعه محصول را از 
اولویت هــای این مدیریت عنــوان و تصریح کرد: این 
مدیریت با مطالعه کالن روندها در ســطح دنیا به دنبال 
این اســت که هلدینگ خلیج فارس را به یک صنعت 

فناوربنیان تبدیل نماید.
*پژوهش، فناوری و نوآوری؛ پیش نیاز ســاخت 

داخل
مروت، پژوهش، فناوری و نوآوری را زیربنای ســاخت 

داخل و خودکفایی در هر کشوری دانست.
وی ایجاد و توسعه پارک های شیمیایی و تکمیل زنجیره 
ارزش صنعت پتروشــیمی را از سیاست های مدیرعامل 
هلدینگ خلیج فارس عنوان کرد که راهبری آن از سوی 
گروه ســرمایه گذاری پترول انجام می شــود و تصریح 
کرد: بر اساس این راهبرد کالن، تمرکز بر بومی سازی 
دانــش فنی یکی از اولویت های هلدینگ خلیج فارس 
می باشــد که در این راستا فهرستی از نیازهای فناورانه 
تهیه شــده که در جهت رفع این نیازها، اولویت استفاده 

از توانمندی داخلی است.
مدیــر راهبرد و توســعه محصول، فنــاوری و نوآوری 
شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: متاسفانه 
ورود شــرکت های فنــاور و دانش بنیان به حوزه دانش 

فنی فرایندی کمتر از حوزه های دیگر بوده و با توجه به 
اهمیت این موضوع، از شرکت های دانش بنیان خواست 
با جدیت بیشتری به این حوزه ورود کنند و برای تسریع 
موفقیت باید با هم افزایی و ایجاد کنسرســیوم هایی با 
دانشــگاه ها و دیگر مراکز علمی در جهت بومی ســازی 

دانش فنی صنعت پتروشیمی ایران گام بردارند.
*همکاری با 250 دانش بنیان 

مــروت افــزود: هلدینگ خلیج فارس هم اکنون با 182 
شــرکت دانش بنیان و سازنده داخلی همکاری دارد که 
با توجه به نتایج برگزاری همایش»پتروفن« در آذرماه 
امسال و خروجی آن، این تعداد تا پایان سال به بیش از 

250 شرکت خواهد رسید.
وی، 15 میلیــارد دالر طــرح در حــال اجرای هلدینگ 
خلیج فارس را فرصت مناسبی برای حضور شرکت های 
دانش بنیان و فناور عنوان و بیان کرد: اولویت مدیریت 
ارشد هلدینگ خلیج فارس استفاده از توانمندی داخلی 
است و بازار بزرگ 15 میلیارد دالری برای این شرکت ها 

فراهم شده است.
مدیــر راهبرد و توســعه محصول، فنــاوری و نوآوری 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس اشــاره کرد 
همچنین هلدینگ خلیج فارس با هدف تامین خوراک 
پایدار مجتمع های پتروشیمی خود، سرمایه گذاری در 
باالدســت با استفاده از فناوری های داخلی را در دستور 

کار خود قرار داده است.
*7 محصول جدید به ســبد محصوالت هلدینگ 

افزوده می شود
مروت با اشاره به برگزاری نخستین دوره همایش پتروفن 
از ســوی هلدینگ خلیج فارس در آذرماه امسال افزود: 
نیازهای فناورانه صنایع پتروشیمی در هفت محور توسعه 
ســبد محصوالت، دانش فنی و الیسنس، بومی سازی 
مواد شــیمیایی و کاتالیست ها، ساخت تجهیزات دوار، 
ساخت تجهیزات ثابت و ابزار دقیق، پوشش های نوین و 
بهبود و تحول در فرآیند، با رویکردی نوین به شرکت های 

فناور و دانش بنیان معرفی شد.
مدیر راهبرد و توسعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به اینکه 80 نیاز 
فناورانه هلدینــگ خلیج فارس در همایش»پتروفن« 
فراخوان داده شد، اظهار کرد: از 101 شرکت دانش بنیان 
کــه اعــالم آمادگی کردند، 372 پروپوزال اولیه برای ما 
ارسال شد. این شرکت ها هم اکنون در حال همکاری و 
مذاکره با شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس 
هستند که اگر این 80 نیاز فناورانه برآورده شود در حوزه 
ســبد محصول، 7 محصول جدید به ســبد محصوالت 

هلدینگ خلیج فارس افزوده می شود.
*تسهیل ورود شرکت های فناور به صنعت

مدیر راهبرد و توسعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با بیان اینکه همایش 
پتروفن راه را برای نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در 
صنعت پتروشــیمی هموار کرده است و همین محورها 
برای این نمایشــگاه نیز ادامــه پیدا خواهد کرد، اعالم 
کرد: امسال برای اولین بار در چهارمین دوره نمایشگاه 
حمایت از ساخت داخل، با ایجاد غرفه نوآوری و فناوری 
های نوین، فضا را برای ورود شــرکتهای دانش بنیان و 
فناور تسهیل نموده و شرایطی را جهت ارتباط دو سویه 

مهیا نموده لست.
*برگزاری برنامه های ویژه

مــروت بــه برنامه های ویژه در نظرگرفته شــده برای 
چهارمین دوره نمایشگاه حمایت از ساخت داخل اشاره 
کرد و افزود: ســینمای نوآوری و اســتودیوی نوآوری 
دیجیتــال و ارائــه تجارب موفق جهانــی، ارائه کالن 
روندهای فناوری در دنیا برای نخستین بار در نمایشگاه 

ساخت داخل امسال ارائه می شوند.
به گفته وی، در نمایشــگاه حمایت از ســاخت داخل 
امســال تالش شده اســت تا حتی االمکان شرکت ها 
زون بندی شــوند؛ به عنوان مثال زون پایین دســت که 
تمام شــرکت کنندگان حوزه پایین دست در این بخش 

مستقر خواهند شد.
*مصمم به انعقاد قرارداد

مروت با اشاره به اینکه در دوره های پیشین در نمایشگاه 
تفاهم نامه منعقد می شــد، در این دوره معاونت محترم 
برنامه ریزی و توسعه کسب و کار گروه، شرکتهای تابعه 
را ملزم به عقد قرارداد با شــرکتهای دانش بنیان نمود 
که این امر دستاورد بسیار بزرگی در این دوره نمایشگاه 

می باشد.
چهارمین دوره نمایشــگاه و همایش تخصصی حمایت 
از ســاخت داخــل در صنعت پتروشــیمی، با تمرکز بر 
نــوآوری و فنــاوری هــای نوین، 24 تــا 26 بهمن ماه 
1401 از ســوی شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیج 
 فارس در مرکز نمایشــگاه های بین المللی کیش برگزار

 می شود.

»هلدینگ خلیج فارس« 
در کنار زلزله زدگان خوی 

مهرداد عظیمی مدیربرند، مسئولیت اجتماعی و روابط 
عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، از 
مساعدت ویژه این گروه به زلزله زدگان خوی خبرداد.
به گفته وی، با تأکیدات و دســتور فوری آقای دکتر 
عـلی عســـکری مدیرعامل شـــرکت صنـــایع 
پتـــروشیمي خلیـج فـارس، این هلدینگ در راستای 
ایفای مسئولیت اجتماعی با کمک مالی ویژه و تمهیدات 

مختلف، به یاری هموطنان زلزله زده شتافت.
زلزله 9/5 ریشــتری هشــتم بهمن ماه امسال، منجر 
به کشــته و مجروح شدن تعدادی از اهالی شهرستان 
خوی آذربایجان غربی و خســارت به زیرساخت های 

این منطقه شد.

تندیس زرین جایزه مدیریت مالی 
ایران به فجر انرژی خلیج فارس رسید 

شرکت فجر انرژی خلیج فارس به عنوان اولین شرکت 
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی توانست تندیس زرین 

ملی مدیریت مالی را کسب کند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس،  ســیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت 
مالــی ایــران با حضور مدیران مالی و ملی در ســالن 
 ســران کشــور های اســالمی تهران برگزار شــد.
در ارزیابی انجام شده از شرکت ها حدود 36 معیار کلی در 
نظر گرفته شده که فجر با کسب باالترین امتیازها بر اساس 
 روند 4ساله خود توانسته به تندیس زرین دست پیدا کند.

انطباق گزارشات مالی ارسالی به ذینفعان با استانداردهای 
حسابداری و قانون تجارت، مدیریت دارایی ها و وصول 
مطالبات، ارسال به موقع و شفاف اطالعات مهم و موثر 
در قیمت بازار سهم کدال بورس از جمله نرخ های فروش 
 محصوالت از شــاخص های اصلی این ارزیابی است.
شرکت کنندگان در جایزه ملی مدیریت مالی بر اساس 
امتیاز کســب شــده به 7 سطح، تقدیرنامه، گواهینامه 
یک ستاره، گواهینامه دوستاره، گواهینامه سه ستاره، 
تندیــس بلوریــن، تندیس ســیمین و تندیس زرین 
دســته بندی شده که شرکت فجر انرژی خلیج فارس 
توانســته با کســب باالترین امتیاز به باالترین سطح 

دست پیدا کند.

این خلیج افرس است هک می ماند

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به اینکه ۸۰ نیاز فناورانه هلدینگ خلیج فارس در 
همایش»پتروفن« فراخوان داده شد، اظهار کرد: از ۱۰۱ شرکت دانش بنیان که اعالم آمادگی 

کردند، ۳۷۲ پروپوزال اولیه برای ما ارسال شد. این شرکت ها هم اکنون در حال همکاری و 
مذاکره با شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس هستند

اخبار

وژیه انهم اختصاصی چهارمین همایش ساخت داخل رد صنعت  پتروشیمی ، اپالیش و پترواپال یشی
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دوشنبه 24 بهمن 1401
گزارشی از ایده ای که در پتروشیمی کارون محقق شد

المپ های ضدانفجار با یک دهم هزینه، بومی سازی شدند
بــه المپ های ضدانفجار مشــهورند، خارجــی و البته گران! 
ویژگی شــان این اســت که در دمای باال در مناطق صنعتی 
دچار حریق و انفجار نشوند.علی رغم قیمت باال، کارآیی الزم 
را ندارند و هر چند ماه یکبار باید تعویض شــوند که هزینه ای 
میلیاردی را ســاالنه برای شرکت های صنعتی به همراه دارد. 
مهم تر از آن مصرف باالی برق آن هاست که عالوه بر هزینه 
 مصرف، ذخایر انرژی کشــور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
ایده ای از جوان ماهشهریپتروشیمی کارون در سایت 2 منطقه 
ویژه اقتصادی بندر ماهشــهر از این قاعده مســتثنی نیست و 
بایــد از ایــن المپ های ضدحریــق در نقاط مختلف مجتمع 
اســتفاده کند. هزینه باال، فشــار بر تجهیزات و ادوات برقی، 
پایین بودن راندمان از مهمترین دالیل ضعف این المپ های 
تولید خارج است.جوانی بومی از دیار بندر ماهشهر ایده بهبود 
عملکــرد و حتــی افزایش عمر این المپ هــا را به مدیریت 
پتروشــیمی کارون ارائه داد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این جوان متخصص سازنده 
و تولیــد کننده المپ هــای ضدحریق می گوید: با مدیرعامل 
پتروشیمی کارون دیداری داشتم. قبل از آن به چندین شرکت 
مختلف رفتم اما با پاســخ منفی رو به رو شــدم. دکتر صدیقی 
زاده با روی باز از من اســتقبال کرد و گفت اگر ایده شــما حتی 
یــک وات بــه کاهش مصرف برق در کشــور کمک کند من 
از آن حمایت خواهم کرد و همانطور هم شــد.وی ادامه داد: 
مدیرعامل پتروشیمی کارون، لیستی از مایحتاج من را جهت 
شــروع کار تهیه و در اســرع وقت فراهم کرد.این دکتر جوان 
افزود: ما با مهندســی معکوس المپ های خریداری شــده از 
کشورهای خارجی توانستیم به دانش تولیدشان دست یابیم و 
حال نمونه هایی را تولید کنیم که هم مصرف برق کمتری دارند 
و هم هزینه خریداری شــان )یک دهم( نمونه خارجی است و 
 از همه مهمتر طول عمری باالتر از نمونه مشابه خارجی دارد.

مــزد اعتمادمــان را گرفتیمصدیقی زاده در رابطه با تولید این 
المپ های بومی سازی شده در مجموعه کارون گفت: تصمیم 
گرفتیــم کــه به این جوان اعتماد کنیم و مزد اعتمادمان را نیز 
گرفتیــم و حــال حدود 5 درصد از هزینه مصرف برق ما در ماه 
کمتر شده است که این یعنی مصرف برق مجموعه ما نیز کاهش 

یافته و در واقع به نوعی به کاهش مصرف برق در کشور کمک 
کرده ایم.مدیرعامل پتروشــیمی کارون افزود: ما ســابقاً نیز از 
جوان هایی با ایده های بومی سازی و کمک به خودکفایی برای 
کشور در پتروشیمی کارون استقبال کرده ایم و این وظیفه ماست 
که از جوانان با دانش کشور حمایت کنیم و از این بابت خوشحال 
هستیم و مزد اعتمادمان را نیز گرفته ایم و همچنان نیز اگر فردی 
ایده ای خوب به ما ارائه دهد و ما از او حمایت خواهیم کرد و در 
 پتروشیمی کارون همواره به روی افراد محقق و نخبه باز است.
عمــر باالتر المپ هایی ایرانی نســبت به نمونه خارجیمدیر 
مجتمع پتروشیمی کارون نیز در ادامه با اشاره به دانش بنیان 
بودن پتروشیمی کارون گفت: همانطور که از نام دانش بنیان 
پیداســت ما به دنبال ایده های نو و خالقانه بر پایه دانش در 

مجموعه پتروشیمی کارون هستیم و همواره به دنبال یافتن 
راهکاری جهت رفع نقاط ضعف شرکتمان با بهره گیری از دانش 
بومی و داخلی کشــور خود هســتیم.او افزود: پس از ارائه ایده 
دکتر امیر حشچی، تیم تحقیق و توسعه و تعمیرات پتروشیمی 
کارون طی آزمایشاتی این ایده را راستی آزمایی کرده و متوجه 
شــدیم که کار بســیار ارزشمندی است.وی خاطر نشان کرد: 
که میزان تلفات در المپ ها در مدت یکســاله اســتفاده از این 
المپ هــای تولید داخل به حداقل رســیده و راندمان بهتری 
نســبت به نمونه های مشابه خارجی داشته است.الزم به ذکر 
اســت که المپ های داخلی سازی شده این جوان ماهشهری 
حال مورد اســتقبال چندین شــرکت داخلی و خارجی نیز قرار 

گرفته است.

اهدای تقدیرنامه سه ستاره 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران به 

پتروشیمی اروند

پیــرو نتایــج ارزیابی هــا توســط کمیتــه داوری 
جایــزه ملــی مدیریــت مالی ایــران، پتروشــیمی 
 اروند موفق به کســب تقدیرنامه ســه ســتاره شــد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس، در ســیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران که با حضور جمعی از مســؤوالن کشــوری، 
مدیران شــرکت ها و اســاتید دانشگاه در سالن اجالس 
سران کشورهای اسالمی برگزار شد.، شرکت پتروشیمی 
ارونــد بــا مدیریت دکتر علیــزاده در امور مالی و تالش 
کارکنان این واحد، پس از ارائه گزارش ساالنه و داوری 
نتایج موفق به کسب این جایزه ملی شد.مدیریت مالی 
شرکت پتروشیمی اروند در سال 1399 نیز موفق به کسب 
جایزه مدیریت مالی ایران در سطح تقدیرنامه سه ستاره 
شده بود.حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مسیر دستیابی 
به جایگاه واقعی در شــرکت ها و ســازمان ها، تشویق و 
ترغیب شرکت ها برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط 
قــوت و ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای رقابتی 
مناسب و حرفه ای شرکت ها و سازمان های ایرانی، تعریف 
راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در جهت 
دســتیابی به اهداف اســتراتژیک، معرفی و قدردانی از 
شرکت ها و سازمان های برتر در حوزه مالی و اقتصادی 
و فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی 

از جمله اهداف برگزاری این جایزه ملی است.

جلسه ادواری بررسی پیشرفت و چالش طرح های صنعت 
پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی به میزبانی پتروشیمی 

پارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشــیمی پارس ، با 
توجه به راهبرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص 
برگزاری جلسات ادواری در مناطق مختلف کشور برای 
بررســی آخرین وضعیت پیشــرفت و چالش کلیه طرح 
های مصوب و در حال اجرای صنعت پتروشیمی ، هفتمین 
اجالســیه با هماهنگی مدیریت طرح های شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و به میزبانی شرکت پتروشیمی پارس 

در تاریخ 12 بهمن ماه 1401 برگزار شد.
در این جلسه چالش های بیست و سه طرح در حال اجرا 
در منطقه عســلویه نظیر طرح PDH پتروشــیمی پارس 
، پتروشــیمی هنگام ، دماوند ، پادجم، صدف عســلویه ، 
پتروشیمی کیان ، رایان پلیمر پویا ، مخازن سبز عسلویه 
و سایر طرح ها با حضور مدیران ارشد شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ، سازمان منطقه ویژه و مدیران عامل و مجریان 

این طرح ها در یک جلســه یک روزه بررســی شــده و در 
خصوص تعامالت این طرح ها و سازمان های حاکمیتی ، 
رفع گلوگاهای اجرایی طرح ها ، تسریع در عملیات اجرایی 

و راه اندازی آنها بحث و هم اندیشی شد.
محــور های مباحث مطرح شــده در خصوص واگذاری 
زمیــن طــرح ها ، تأمیــن یوتیلیتی ها ، قــرارداد های 
پیمانــکاران اصلــی و ســازندگان داخلــی مجوز های 
ســازمان منطقه ویژه و شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
، کمبــود زمیــن ، تجهیــز کارگاه ، مشــکالت گمرکی 
 ، جــاده های مشــترک و زیر ســاخت هــا متمرکز بود

شایان ذکر است طرح PDH _PP پتروشیمی پارس به 
عنوان طرح پیشران صنعت پتروشیمی با اهداف جلوگیری 
از خام فروشی ، ارتقای تاب آوری ، توسعه زنجیره ارزش 
، اشــتغال آفرینی و افزایش درآمد و ســود آوری شرکت 
پتروشــیمی پارس با هدف تولید 6000 هزار تن در ســال 
پروپیلن و 500 هزار تن پلی پروپیلن با بودجه ارزی ریالی 

معادل 940 میلیون دالر در دست اجرا می باشد.

پتروشیمی پارس میزبان هفتمین جلسه پیشرفت و بررسی چالش و طرح ها

این خلیج افرس است هک می ماند

خبر

وژیه انهم اختصاصی چهارمین همایش ساخت داخل رد صنعت  پتروشیمی ، اپالیش و پترواپال یشی
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برگ آخر8

این خلیج افرس است هک می ماند

نمایشگاه چند وجهی
* درب های هلدینگ خلیج فارس به روی دانش بنیان ها  و سازندگان 

داخلی باز است

 

مهرداد عظیمی دبیر چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت   
داخل در صنعت پتروشیمی
چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت 
پتروشیمی، پاالیش و پتروپاالیش با تمرکز بر نوآوری فناوری های نوین 
و توسعه زنجیره ارزش پایین دست پتروشیمی در حالی 24 تا 26 بهمن ماه 
در جزیره کیش برگزار می شــود که ایران و صنعت نفت آن سال هاســت 
تحت شــدیدترین تحریم های بین المللی قرار دارند، تحریم هایی که در 
سال های اخیر شدت بیشتری یافته است. ایران اما در تمام این سال ها دست 
روی دست به امید برداشتن تحریم نگذاشته بلکه از فرصت تحریم برای 
توسعه ساخت داخلی و فناوری ملی استفاده کرد و بسیاری از تجهیزات به 
خصوص تجهیزات صنعت نفت و پتروشیمی را داخلی سازی کرد.نمایشگاه 
و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پاالیش 
و پتروپاالیش در واقع تبلور حمایت از ســاخت داخل اســت؛ رویدادی که 
افزون بر حمایت از ســاخت داخل، استفاده حداکثری از توان شرکت هاي 
تولیدکننده تجهیزات صنعت پتروشیمي به ویژه شرکت های دانش بنیان 

را در دستور کار دارد.
بزرگتریــن هلدینگ تخصصی پتروشــیمی به  عنوان پرچمدار حمایت از 
ســازندگان داخلی در چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پاالیش و پتروپاالیش همانند سه دوره 
گذشته حضور پررنگی خواهد داشت تا تحقق شعار ملی را به نمایش بگذارد، 
سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان »سال تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« نام گذاری شده و این هلدینگ در تحقق این شعار پیشرو  
است. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس حمایت از ساخت داخل به دلیل 
تحریم های بین المللی و ضرورت تأمین نیازهای فناورانه را یک اصل بنیادی 
برای خود می داند و در این زمینه گام های اساسی برداشته است به گونه ای که 
هم اکنون با بیش از 180 شرکت دانش بنیان و سازنده داخلی همکاری دارد، 
عددی که تا پایان امسال از 200 هم می گذرد، اینگونه می توان گفت درهای 
همکاری این هلدینگ برای شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف 
از جمله کاتالیست، توسعه سبد محصوالت، بومی سازی مواد شیمیایی و 
... همیشه باز است. در  چهارمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت 
از ســاخت داخل در صنعت پتروشــیمی، پاالیش و پتروپاالیش افزون بر 
نمایش دستاوردهای داخلی سازی و شرکت های دانش بنیان برای نخستین 
بار ســینمای نوآوری و اســتودیوی نوآوری و دیجیتال برگزار می شــود و 
 انتظار این اســت  مورد اســتقبال شــرکت کنندگان در این همایش قرار

 گیرد.شــرکت های متعدد هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس همواره در 
راستای تولید حداکثری، بومی سازی قطعات و تکیه بر دانش متخصصان 
داخلی تالش کردند و این تالش  تا حصول به نقطه حداکثری بدون وقفه 
ادامه خواهد داشت. یکی از وجوه تمایز نمایشگاه چهارم با سایر رویدادها 
، طراحی پیوســت رســانه ای حرفه ای و استاندارد و پیش بینی محصوالت 
رسانه ای متنوع از جمله مستندهای تاریخی و داستانی، بسته های خبری 
کوتاه، کلیپ های جذاب از فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسالمی تا پیش 

بینی تیم های رسانه ای با توانمندی و تجربیات ارزنده خبری است .
این شرایط چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی 
،پاالیشگاه و پتروپاالیشگاه را به یک رویداد چند وجهی صنعتی ،اقتصادی، 

فرهنگی و رسانه ای تبدیل کرده است.

کیش، میزبان چهارمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پاالیش و پتروپاالیشی

بازار پررونق دانش بنیان های ایرانی

نشرهی داخلی رشکت صنایع       پتروشیمی خلیج افرس

  مدیر مسئول:  مهرداد عظیمی  

  سردبیر:  مهدی فتاحی

  مسئول هماهنگی:  اشرف ساداتی

PGPIC.IR : آدرس سایت

info@pgpic.ir :  ایمیل روابط عمومی

شماره تلفن مستقیم روابط عمومی : 88302752

* مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، دوشنبه 24 
بهمن با حضور مدیران عالی کشور در سالن 
خلیج فارس مرکــز همایش های بین المللی 

جزیره کیش برگزار می شود.
 * مهرداد عظیمی دبیر اجرایی نمایشگاه: با 
طراحی پیوست رسانه ای جامع و حرفه ای از 
جمله پیش بینی چهار استودیوی تلویزیونی 
و رادیویی، تهیه فیلم داستانی کوتاه، طراحی 
»تونل زمان« و...، ظرفیت ها و دستاوردهای 
هلدینــگ خلیج فارس، به صورت هنرمندانه 

بازنمایی و منعکس می شود.
چهارمین نمایشــگاه حمایت از ساخت داخل 
در صنعت پتروشیمی، پاالیش و پتروپاالیشی 
از دوشــنبه 24 بهمن امسال در جزیره کیش 

آغاز به کار می کند.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فــارس، مهرداد عظیمی 
دبیر اجرایی چهارمین نمایشــگاه حمایت از 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، پاالیش و 
پتروپاالیش گفت: این نمایشگاه مهم داخلی 
بــا هلدینگ خلیج فارس و همکاری معاونت 
علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست 
جمهــوری، انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعــت نفت و انجمن صنفــی کارفرمایی 

صنعت پاالیش برگزار می شود.
 اهداف نمایشگاه

وی افــزود: انتقــال دانش فنــی و خدمات 

مهندســی، حمایــت و اســتفاده از تــوان 
شــرکت های دانش بنیان و نوآور، حمایت از 
صنایع پائین دســتی، توجه به نقش پژوهش 
و فنــاوری و توســعه ابزارهای مالی با هدف 
توسعه صنعت پتروشــیمی و تبیین اهمیت 
و معرفــی فرصت هــای ســرمایه گذاری و 
نقش بانک ها و بازار ســرمایه در تأمین مالی 
طرح ها و پروژه های این صنعت، از مهمترین 

محورهای نمایشگاه چهارم است.
مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس افزود: 
برنامه ریــزی صورت گرفتــه برای حضور 
گســترده مجتمع ها و فعاالن پتروشــیمی، 
پاالیش و پتروپاالیشــی، شرکت های دانش 
بنیان، سیســتم بانکی و بازار سرمایه و تولید 
کننــدگان فعال بخــش خصوصی و هدف 
گــذاری عقد قراردادهــا و تفاهم نامه، نوید 
بخش ثبت و کســب دســتاوردهای جدید و 
توســعه بیش از پیــش صنعت ارزش آفرین 

پتروشیمی است.
 میزبانی از مقامات عالی کشور

دبیر اجرایی چهارمین نمایشــگاه حمایت از 
ســاخت داخل با اشاره به اهمیت این رویداد 
برای توجه به ظرفیت های درونی کشور گفت: 
برخی مقامات عالی کشور از جمله تعدادی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین 
رییــس جمهور، وزرا و معاونین وزارتخانه ها، 

فعاالن صنعت نفت و پتروشــیمی، اســاتید 
دانشگاه، مدیران و پژوهشگران شرکت های 
دانــش بنیان و مراکز علمــی و تحقیقاتی، 
مدیران بانکها و بازار سرمایه، و مدیران عامل، 
مدیران و کارشناسان شرکت های تابعه گروه 
خلیج فارس، از مهمانان مراســم افتتاحیه و 

نمایشگاه امسال هستند.
 حضوربیش از  300 شرکت ایرانی
 عظیمی افزود: در چهارمین نمایشگاه حمایت 
از ســاخت داخل، بیش از 300 شرکت معتبر 
داخلی حضور دارند و پیش بینی ها حاکیست 
در این رویداد، بیش از 180 قرارداد، موافقتنامه 
و تفاهم نامه به ارزش نه هزار و 900 میلیارد 

تومان منعقد شود.
مدیــر برند، مســئولیت اجتماعــی و روابط 
عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج 
فــارس همچنین با اشــاره به اهمیت علم و 
فناوری در توســعه صنعت پتروشیمی افزود: 
در مرکز همایش های بین المللی کیش، بیش 
از 36 پنــل تخصصی با موضوعات مختلف 
برگزار می شــود. وی تصریح کرد: غرفه های 
نمایشگاه امسال در زمینی به مساحت بیش 

از 22 هزار متر مربع احداث شده است.
 توجه ویژه به صنایع پائین دستی
مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی 
شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در 
ادامــه گفت: با توجه به سیاســت راهبردی 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای 
حمایت از صنایع پائین دستی و تکمیل زنجیره 
ارزش و توجه ویژه آقای دکتر علی عسکری 
مدیرعامل محترم هلدینگ به موضوع پرهیز 
از خام فروشی )پیرو دغدغه ها و منویات رهبر 
معظم انقالب، تأکید ریاست محترم جمهور، 
معــاون اول رئیس جمهــور و وزیر نفت( در 
نمایشــگاه چهارم، غرفه ویژه صنایع پائین 
دستی به صورت ویژه و مجزا از غرفه شرکت 

مادر، پذیرای بازدید کنندگان است.
 بــه گفته دکتــر عظیمی در بخش پژوهش 

فناوری هم با طراحی غرفه ویژه و مشــترک 
بــا معاونت علمــی و فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان رئیس جمهــور، برنامه ها و آیتم هایی 
چون نشست های تخصصی، سینما نوآوری 
و... پیش بینی شــده است. همچنین با توجه 
به تعامالت گسترده هلدینگ خلیج فارس و 
سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه های 
اساسی هلدینگ خلیج فارس برای صیانت از 
محیط زیست و توسعه پایدار، در این نمایشگاه 
برای اولین بار، غرفه مشــترک واحد HSE و 
این ســازمان در نمایشگاه حمایت از ساخت 
داخل پیش بینی شده است. همچنین حضور 
گســترده بانکها و شــرکت های معتبر بازار 
سرمایه، بورس، انرژی و... کشور از دیگر وجوه 
تمایز چهارمین نمایشگاه از ادوار قبلی است.

 بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای 
هلدینــگ خلیــج فــارس در یک 
»فســتیوال رســانه ای- صنعتی 

حرفه ای«
دبیر اجرایی چهارمین نمایشــگاه حمایت از 
ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی، پاالیش 
و پتروپاالیشــی، در ادامه با اشــاره به طراحی 
پیوست رســانه ای مناســب برای بازنمایی 
دستاوردهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فــارس گفت: پیش بینی چهار اســتودیوی 
تلویزیونی و رادیویی در نمایشــگاه و ســالن 
همایش هــای بین المللی منطقه آزاد کیش و 
ارتباط زنده با شبکه های سراسری صدا و سیما، 
نمایش هنرمندانه تاریخچه و اهمیت صنعت 
نفت و پتروشیمی با تهیه بیش از هفت کلیپ 
و تیزر حرفه ای، فیلم کوتاه داستانی و طراحی 
تونل زمان )برای اولین بار(، و نیز تهیه و انتشار 
محصــوالت خبری متنوع )از جمله نشــریه 
تخصصی داخلی »فارس ما«( با هدف تبیین 
سیاست ها، اقدامات، دستاوردها و موفقیت های 
هلدینــگ خلیج فارس از مهمترین اقدامات و 
برنامه ریزی های رســانه ای انجام شده برای 
انعکاس لحظه به لحظه این رویداد مهم است.

وژیه انهم اختصاصی چهارمین همایش ساخت داخل رد صنعت  پتروشیمی ، اپالیش و پترواپال یشی


