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اولیــن همایش و نمایشــگاه پتروفــن ویژه هفته 
پژوهــش و نــوآوری در روزهای 27 تــا 29 آذرماه 
در مرکز همایش های بین المللی شــرکت ملی نفت 

)کوشک( برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، مراســم افتتاحیه این رویداد مهم علمی 
روز یکشــنبه با حضور دهقانــی فیروزآبادی معاون 
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، دهنوی، عضو 
هیأت رییســه مجلس و شــریعتی نیاسر سخنگوی 
کمیســیون انرژی مجلس، مدیران ارشــد، معاونین 
پژوهش و فناوری دانشــگاه ها، روســای پارک های 
علم و فناوری و مدیران و کارشناسان شرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.
در حاشیه این همایش سه روزه و در قالب نمایشگاه 
پتروفن، شــرکت های تابعــه هلدینگ خلیج فارس، 
آخریــن اقدامات و دســتاوردهای خــود را در زمینه 
فناوری ها و نوآوری های جدید به نمایش گذاشــتند 
و در زمبنه همکاری با شــرکت های دانش بنیان در 
قالب جلسات متعدد و رو در رو به بحث و تبادل نظر 

نشستند.
از دســت آوردهــای دیگر ایــن همایش می توان به 
برگــزاری پنلهای تخصصی علمــی با موضوعاتی 
چون »اســتفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
در صنایع پتروشیمی، چالش ها و راهکارها« و »ارائه 
راهکارها برای عملیاتی شدن پروژه های مشترک در 
ســاخت تجهیزات دوار، تجهیزات ثابت با محوریت 
تولیدات داخلی و بهبود و تحول در فرایندها« اشــاره 

کرد.

با حضور شرکتهای تابعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکتهای دانش بنیان

اولین همایش و نمایشگاه پتروفن برگزار شد



تفکر غلطی در اقتصاد 
ما شکل گرفته که 

شرکتهای دانش بنیان 
باید به دنیال شرکت ها 

و صنایع بزرگ باشند 
و ایده های خود را به 
آنها عرضه کنند که 

به دلیل نهادینه شدن 
همین تفکر، غالباً این 

ایده های نوآورانه با بن 
بست مواجه می شوند. 
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نهادینه شدن تفکر دانش بنیان 
و نــوآور در مجموعــه هلدینگ 
خلیج فــارس و ضرورت تداوم 
این مســیر است. در همین راستا 
اقدام به راه اندازی مراکز نوآوری 
در شــرکت های تابعه گروه شده 
کــه اقدام پر خیر و برکتی برای 

آینده خواهد بود.
از سوی دیگر با عنایت به حمایت 
و تاکیــدات معــاون اول رییس 
جمهــور و وزیر نفت در خصوص 
توســعه پارک هــای فناوری، 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فــارس راه انــدازی پارک های 
صنایــع پاییــن دســتی در نوار 
ساحلی جنوب کشور را در دستور 
کار دارد و عملیات اجرایی چهار 
پارک پارسیان، مکران، عسلویه 
و ماهشــهر زودتر آغاز می شود. 
این پارک ها تبدیل به پایگاه های 
عظیم پارک های فناوری ایران 
خواهند شــد و انشاهلل سودآوری 
گــروه را ده هــا میلیــارد دالر 

افزایش خواهد داد.
در این میان از اهمیت تحقیقات، 
نــوآوری و تولید الیســنس هم 
غافل نیســتیم و برای رســیدن 
به دانش فنی و خلق الیســنس 
دست نیاز به سوی همه محققان 
ایــن حــوزه دراز می کنم که به 
میدان بیایند تا با حمایت دولت و 
وزارت نفت بتوانیم چشم اندازی 
روشــنتر از قبــل برای اقتصاد و 

توسعه کشور ایجاد کنیم.

میــدان عمــل بــرای ایده های 
نوآورانــه خــود نبیننــد همه ما 
آســیب می بینیم؛ به همین دلیل 
اســت که بایــد زمینــه حضور 
حداکثــری شــرکت های دانش 
بنیــان در صنایع، به ویژه صنایع 
بزرگ را فراهم کنیم چرا که نفوذ 
دانــش بنیان ها در صنایع بزرگ 
می توانــد زمینه ســاز تحوالت 

بزرگ اقتصادی و علمی شود.
تفکر غلطی در اقتصاد ما شــکل 
گرفته که شرکتهای دانش بنیان 
باید به دنیال شــرکت ها و صنایع 
بزرگ باشــند و ایده های خود را 
به آنهــا عرضه کنند که به دلیل 
نهادینه شــدن همین تفکر، غالبًا 
این ایده های نوآورانه با بن بست 
مواجه می شــوند. در حالیکه در 
اصل، شــرکت های بزرگ باید 
دست خود را به سمت شرکتهای 
نوآور و دانش بنیان دراز کنند و از 
تخصص آنها بهره بگیرند چرا که 
عقب ماندن صنایع بزرگ از دانش 
روز، تهدیــدی جدی برای تداوم 
سودآوری و حتی حیات آنهاست.

پیوستن شرکتهای زیرمجموعه 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس به 
قطار در حال حرکت شــرکتهای 
دانش بنیان که با ثبت شــرکت 
پتروشــیمی کارون بــه عنوان 
یک شــرکت دانش بنیان آغاز 
شــد، ضمن این که رخداد مثبتی 
اســت که باید آن را به فال نیک 
گرفت، بــه معنای اولویت مهم 

 از سوی دیگر افزایش سهم دانش 
بنیان ها در اقتصاد کشــور می تواند 
اقتصاد مقاومتی کشور را ارتقا دهد 
که در راســتای راهبرد ترسیم شده 
از ســوی رهبر معظم انقالب است.

پتـــروشیمی  شـــرکت صنـایع 
خلیـــج فـارس نیز با اعتقاد به این 
شعار مهم و با عنایت به نقش مهم 
نــوآوری و فناوری دانش بنیان در 
توسعه صنعت پتروشیمی کشور، از 
تمامی فعاالن اکوسیستم فناوری و 
نــوآوری دعوت به عمل آورد تا در 
همایش/ نمایشگاه پتروفن 1401 
حضــور به هم رســانند تا در قالب 
این گردهمایی، راهکارهای نوینی 
برای توســعه فنــاوری در صنعت 
پتروشیمی، کشــف و زمینه برای 

عملیاتی شدن آن فراهم گردد.
صد البته این امر بدون شــکل گیری 
فرهنگ نوآوری در گروه امکانپذیر 
نخواهد بود. از این رو شــکل گیری 
فرهنــگ نوآوری در هلدینگ خلیج 
فارس، از ســطح کارگر تا کارشناس 
و مدیــر با نقطــه وصلی با کلیدواژه 
»اهمیت دادن به ایده های نوآورانه« 
ضرورتی تام دارد که ضمن استقبال 
از آن، بایــد بــه آن اهمیت بدهیم و 
ایــده دهنــده را تکریم کنیم. وقتی 
ایــن فرهنگ شــکل بگیرد، زمینه 
برای جذب نوآوری های بیشتری از 
شــرکتهای دانش بنیان با محوریت 
نخبــگان بــه مجموعــه هلدینگ 
خلیــج فارس فراهــم می گردد. اگر 
شرکت های دانش بنیان و نخبگان 

نهاینه سازی فرهنگ نوآوری،
 پیش نیاز توسعه فناوری

توجه به اصل مهم نوآوری در فناوری، 
در شرکتها و بویژه هلدینگها که حوزه 
فعالیت وســیع و گســترده ای دارند، 
یکــی از پیش نیازهای مهم رشــد و 
توســعه محسوب می شود. این امر در 
صنعت عظیم پتروشــیمی از اهمیتی 
بــه مراتب بیشــتر برخوردار اســت 
چراکه این صنعت، به عنوان پیشران 
مهــم اقتصاد کشــور در حوزه تولید، 
صــادرات و ارزآوری و مزیت ملی ما 
که می تواند باعث خلق میلیاردها دالر 

ثروت شود، در صورتی می تواند ایفاگر 
نقش مهم و کلیدی خود باشــد که به 
ســالم نوآوری های روز مجهز باشد؛ 
در غیر این صورت رشــد و پیشرفت، 
رؤیایی بیش نخواهد بود. در شــرایط 
کنونــی که دشــمنان این مرز و بوم، 
با تحمیــل تحریم هــای اقتصادی 
گســترده، مسیرهای جذب فناوری را 
تــا حد زیادی مســدود کرده یا موانع 
بیشماری در این مسیر ایجاد کرده اند، 
نــوآوری در فناوری های روز با تکیه 

بــر دانش بومی جوانان و متخصصان 
این مرز و بوم، اهمیت بیشــتری پیدا 
کرده است. به جهت اهمیت بی بدیل 
و غیــر قابل انکار نوآوری در فناوری 
با تکیه بر دانش بومی اســت که رهبر 
معظم انقالب، سال جاری را به عنوان 
ســال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال 
آفریــن« نامگذاری کردند تا تاکیدی 
بــر اهمیت تولید دانش بنیان با هدف 
رشــد اشتغال و توسعه کسب و کار در 

کشور باشد.

   عبدالعلی علی عسگری 
  مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس



تیم مدیریتی 
خلیج  هلدینگ 

فارس براین اعتقاد 
است که توسعه 

کسب وکار و 
دستیابی به سهم 

بازار بیشتر و تحقق 
منافع سهامداران 

جز با نوآوری محقق 
نخواهد شد. از 
این رو همواره 

دغدغه آنها، تقویت 
تعهد شرکت های 
تابعه به پژوهش 

و نوآوری و 
تحقیق  همراستایی 
و توسعه شرکتها و 
فناوری  اکوسیستم 

و نوآوری کشور 
بوده است.
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توسعه سبد محصوالت« پرداخته و پس از تجمیع ۵00 نیاز 
اولیه، به ۸0 نیاز با اولویت باال در ســطح شــرکت های گروه 
رســیدیم. پس از فراخوان عمومی در اوایل آبان از طریق 
ســایت هلدینگ خلیج فارس، بیش از 100 شــرکت دانش 
بنیان اعالم آمادگی نمودند پس از ارسال RFP اولیه نیازها 
به این شرکت های دانش بنیان، ۳72 پروپوزال اولیه دریافت 
کردیم. تیم مدیریتی هلدینگ خلیج فارس با رویکرد داخلی 
ســازی و استفاده از توان داخلی شرکت های دانش بنیان و 
فناور، همایش پتروفن را با رویکردی جدید برای اولین بار 
طراحی نمود بطوریکه توانســتیم بازخورد بسیار مناسبی را 

از شرکت های دانش بنیان و فناور کسب نماییم.
در همایش سه روزه پتروفن دو پنل با محوریت چالش ها و 
راهکارهای اکوسیستم دانش بنیانی و صنایع پایین دستی 
پتروشــیمی و همچنیــن بیش از 27 نشســت تخصصی 
شــرکت های دانش بنیان با شــرکت های تابعه هلدینگ 
خلیج فارس برگزار شــد که نیازهای هلدینگ خلیج فارس 
با شرکت های دانش بنیان به اشتراک گذاشته شد که برنامه 

داریم انشــاهلل با یاری خداوند متعال نتایج این نشست های 
تخصصی را پیگیر نموده و در نمایشگاه ساخت داخل کیش- 

بهمن 1401 منجر به قرارداد و تفاهم نامه کنیم.
از  ســوی دیگر یکی از راهبردهای اصلی شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، توجه به روزآمدی و نواوری است 
به همین ســبب با شعار خلیج فارس نوآور، هوشمند، سبز و 
رقابت پذیر همایش پتروفن برنامه ریزی شد. با مطالعات و 
بررسی هایی که داشتیم به قطعیت رسیدیم توسعه کسب و 
کار، دستیابی به سهم بازار بیشتر و تحقق منافع سهامداران 
جز با نواوری قابل تحقق نخواهد بود. از این رو از طرفی به 
دنبال تقویت تعهد شرکت های تابعه به نواوری و همراستایی 
تحقیق و توســعه شــرکت ها و اکوسیستم فناوری نواوری 

کشور بودیم.
امید داریم در ســال های آینده به ســمت نواوری در کالس 

جهانی حرکت کنیم و قابلیت های نوین را شکل دهیم
پتروفن بزرگ ترین رویداد نواوری کشــور خواهد شد و این 

تازه آغاز ماجرا است.

فناوری و نوآوری کلید اصلی افزایش ارزش 
افزوده صنعت پتروشیمی است. لذا با توجه 
به تأکید مقام معظم رهبری و اهمیت این 
موضوع در شعار سال، یکی از راهبردهای 
اصلی شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج 

فارس توجه ویژه به نوآوری است.
تیــم مدیریتــی هلدینگ خلیــج فارس 
براین اعتقاد اســت که توسعه کسب وکار 
و دســتیابی به ســهم بازار بیشتر و تحقق 
منافع ســهامداران جز بــا نوآوری محقق 
نخواهــد شــد. از این رو همــواره دغدغه 
آنهــا، تقویت تعهد شــرکت های تابعه به 
پژوهش و نوآوری و همراســتایی تحقیق 
و توسعه شــرکتها و اکوسیستم فناوری و 
نوآوری کشــور بوده است. با این نگرش و 
رویکرد، سیستم مدیریت فناوری و نوآوری 
را منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا 
طراحــی و در شــرکت های زیرمجموعه 
استقرار شــده، در راستای فرهنگ سازی 
و توجــه ویژه به این مقوله، دســتورالعمل 
ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری و نوآوری 

را تدوین و توســط مدیرعامل هلدینگ به 
کلیه شرکتها ابالغ شده است.

مطابق این دستورالعمل که ارزیابی ساالنه 
در 9 حــوزه: نوآوری در فرایند، نوآوری در 
محصــول، نوآوری در خدمــت، نوآوری 
دیجیتال، نوآوری ســبز، مدیر نوآور، نوآور 
برتــر، نوآور ســاخت داخل و فناوری های 
نوین و شــرکت های برتر در حوزه نوآوری 
انجام پذیرفت و به مناسبت هفته پژوهش 

در آذر 1401 برترین ها اعالم شد.
از طرفی با توجه به دیدگاه ویژه مدیرعامل 
به اســتفاده از توانمندی های شرکت های 
دانش بنیان، این مدیریت تحت نظر معاونت 
برنامه ریزی و توســعه کســب و کار گروه 
خلیج فارس، اقدام به شناســایی نیازهای 
فناورانــه شــرکت های گروه در 7 حوزه » 
بومی سازی دانش فنی و الیسنس، پوشش 
دهی های نوین، ساخت تجهیزات و قطعات 
دوار، ســاخت تجهیزات و قطعات ثابت و 
ابــزار دقیق، بهبــود و تحول در فرایندها، 
بومی سازی کاتالیست ها و مواد شیمیایی، 

   فوزیه مروت 
مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول، 

فناوری و نوآوری گروه و دبیر علمی همایش پتروفن

فناوری و نوآوری،
 کلید توسعه صنعت و انرژی



 شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج 
فارس راه اندازی 
پارک های صنایع 

پایین دستی 
در نوار ساحلی 
جنوب کشور را 

در دستور کار 
دارد و عملیات 
اجرایی چهار 

پارک پارسیان، 
مکران، عسلویه 

و ماهشهر به 
زودی آغاز 

می شود.

 شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس 

راه اندازی پارک های 
صنایع پایین دستی 

در نوار ساحلی جنوب 
کشور را در دستور کار 
دارد و عملیات اجرایی 
چهار پارک پارسیان، 

مکران، عسلویه و 
ماهشهر به زودی آغاز 

می شود.

دکتر علی عسکری در اولین همایش پتروفن:

 افزایش سهم دانش بنیان ها دراقتصاد کشور، 
موجب ارتقاء اقتصاد مقاومتی می شود

بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس، دکتر علی عســکری در مراســم افتتاحیه اولین همایش 
پتروفــن 1401 کــه با حضور معاون علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، نمایندگان مجلس، شرکت های دانش بنیان و مدیران 
و کارشناسان صنعت پتروشیمی در مرکز همایش های بین المللی 
کوشــک وزارت نفت برگزار شــد، به تشریح مهمترین اقدامات 
ایــن مجموعــه با هدف حمایت از ایده ها و شــرکت های دانش 
بنیان پرداخت و گفت: صنعت پتروشــیمی مزیت ملی ماست که 

می تواند باعث خلق میلیاردها دالر ثروت شــود.

دانش بنیان در صنایع، به ویژه صنایع بزرگ 
را فراهــم کنیم؛ چرا که نفوذ دانش بنیان ها 
در صنایع بزرگ می تواند زمینه ساز تحوالت 

بزرگ اقتصادی و علمی شود.
دکتر علی عســکری افزود: امروز به جای 
اینکه شرکت های دانش بنیان به دنبال این 
باشــند که با شــرکت های بزرگ همکاری 
کنند، ما باید به ســراغ آنها برویم، چرا که 
عقــب ماندن صنایع بــزرگ از دانش روز، 
تهدیدی جدی برای تداوم سودآوری و حتی 

حیات آنهاست.
وی با اشــاره به ثبت شــرکت پتروشــیمی 
کارون به عنوان شرکت دانش بنیان، اظهار 
داشت: این حرکت باید در شرکت های گروه 
ادامه پیدا کند و دانش بنیان بودن بر پیشانی 

بقیه شــرکت های ما نیز حک شود.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس همچنین با اشاره به راه اندازی مراکز 
نــوآوری در شــرکت های تابعه گفت: این 
اقــدام پر خیر و برکت بــرای آینده خواهد 

بود و از تک تک مدیران عامل شــرکت ها 
به دلیل این اقدام تشــکر می کنم.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
بــر لزوم شــکل گیری فرهنگ نوآوری در 
گــروه هلدینگ خلیج فــارس تأکید کرد و 
اظهار داشــت: باید این فرهنگ در تمامی 
شــرکت های گروه رشد کند و به ایده نوآور 
کاربردی از سطح کارگر تا کارشناس و مدیر 
اهمیت دهیم، از آن اســتقبال کنیم و ایده 

دهنده را تکریم کنیم.
علی عسکری همچنین به حمایت و تاکیدات 
معــاون اول رییــس جمهور و وزیر نفت در 
خصوص توســعه پارک های فناوری اشاره 
و تصریح کرد: شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس راه انــدازی پارک های صنایع 
پایین دستی در نوار ساحلی جنوب کشور را 
در دســتور کار دارد و عملیات اجرایی چهار 
پارک پارسیان، مکران، عسلویه و ماهشهر 

به زودی آغاز می شود.
بــه گفتــه وی، ایــن پارک هــا تبدیل به 

وی با اشــاره به تأکیــدات رهبر معظم انقالب در 
خصوص اقتصاد مقاومتی، گفت: افزایش ســهم 
دانش بنیان ها در اقتصاد کشــور می تواند اقتصاد 
مقاومتی را ارتقا دهد که در راستای راهبرد ترسیم 

شــده از سوی رهبر معظم انقالب است.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
تأکید کرد: شرکت های دانش بنیان و نخبگان اگر 
در میدان نباشند همه ما آسیب می بینیم و در همین 
راســتا باید زمینه حضور حداکثری شــرکت های 

پایگاه هــای عظیم فناوری 
ایران خواهند شــد و انشاهلل 
ســودآوری گــروه را ده ها 
میلیارد دالر افزایش خواهد 

داد.
مدیرعامل شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس در 
بخش پایانی سخنان خود با 
اشاره به اهمیت تحقیقات، 
نوآوری و تولید الیســنس 
در گروه، خاطر نشــان کرد: 
برای رسیدن به دانش فنی 
و خلق الیســنس دســت 
نیازبه ســوی همه محققان 
ایــن حوزه دراز می کنم که 
به میدان بیایند و انشــااهلل 
با حمایــت دولت و وزارت 
نفت بتوانیم شرایط جدیدی 
برای اقتصاد و توسعه کشور 

ایجاد کنیم.

فرهنگ نوآوری باید در شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شکل گیرد
عملیات اجرایی چهار پارک پارســیان، مکران، عســلویه و ماهشهر در دستور کار قرار دارد

مدیرعامل شـــرکت صنـــایع پتـــروشیمی خلیـج فـــارس با تأکید بر اینکه افزایش سهم دانش بنیان ها در 
اقتصاد کشــور، موجب ارتقای اقتصاد مقاومتی می شــود، گفت: شکل گیری فرهنگ نوآوری در این هلدینگ 

از ســطح کارگر تا کارشــناس و مدیر و اهمیت دادن به ایده های نوآورانه ضروری اســت.

دکتر علی عسکری در اولین همایش پتروفن:
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 شــکل گیری غول های فناوری در صنعت پتروشــیمی، راهکاری مؤثر برای ارتقای ارزش افزوده در 
این صنعت است

 برای دانش بنیان شــدن صنعت پتروشــیمی، باید همه بازیگران دولتی و خصوصی همکاری کنند

 به ازای هر دالر ســرمایه گذاری در صنعت نفت و پتروشــیمی، 8 دالر سود بدست می آید

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گروه بزرگ پتروشیمی خلیج فارس را در گفتمان 
و عمل پیگیر توسعه دانش بنیان در کشور دانست و گفت: عزمی که هلدینگ خلیج فارس در ایجاد فرصت 
 هلدینگ خلیج فارس واقعی بازار برای تولید نوآوری دارد، عزمی مقدس است که می تواند اتفاقات بزرگی را در این صنعت رقم بزند.

به بزرگ ترین بازار 
در صنعت پتروشیمی 

دسترسی دارد و با 
سرمایه گذاری 15 میلیارد 

دالری برای طرح های 
توسعه ای، بزرگ ترین 
بازیگر عرصه توسعه 

صنعت پتروشیمی 
کشور است که اگر این 
سرمایه گذاری با برنامه 

ریزی مناسب و بهره 
گیری از فناوری و نوآوری 

همراه شود، هم موجب 
ارزش افزوده این صنعت 
خواهد شد و هم می تواند 

موجب ایجاد 5 ابر شرکت 
فناور در این حوزه شود.
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به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، روح اهلل دهقانی 
فیروزآبادی در همایش پتروفن، با اشاره 
به وجود بیش از 1000 شرکت فناور فعال 
در صنعت نفت و پتروشیمی، بر ضرورت 
شکل گیری غول های بزرگ فناوری در 

این صنعت تاکید کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر برای ایجاد 
چنین مراکزی در صنایع بزرگ و مادری 
چون نفت و پتروشــیمی تالش نکنیم و 
با کنسرســیوم سازی چند غول فناوری 
در کشور ایجاد نکنیم، ارزش افزوده این 
صنایــع به نفع دیگر کشــورها مصادره 
خواهد شــد و فقط مزیت سرزمینی این 
منابع عظیم طبیعی برای کشورمان باقی 

خواهد ماند.

رییــس بنیاد ملی نخبــگان افزود: هر 
کشوری مزیت ها و فرصت های ویژه ای 
مختــص خود دارد که باید بهترین بهره 
را از آن هــا ببرد و یکــی از اصلی ترین 
مزیت های ســرزمینی ایران هم وجود 
صنعت نفت در کشــورمان است که باید 
تــالش کنیم با نفــوذ فناوری و نوآوری 
بــه این صنعت، ارزش افزوده آن را ارتقا 

بخشیم.
به گفته دهقانی، نفوذ فناوری و نوآوری به 
صنعت نفت باید از بخش های باالدستی 
ایــن صنعــت اتفاق افتد و بســیاری از 
کشــورها با استفاده از همین فناوری و 
نوآوری توانسته اند بهره برداری از منابع 
طبیعی خود را بهبود بخشــند و کارایی 

اقداماتشان را ارتقا دهند.

وی با اشــاره به تاریخ اســتحصال نفت 
درکشورمان افزود: تا ۵0 سال پیش تنها 
داشــتن منابع زیرزمینی برای کشورها 
مزیت و امتیاز ویژه محسوب می شد، اما 
امروز اینطور نیســت و باید با استفاده از 
فنــاوری و نــوآوری از این منابع ارزش 

افزوده و محصوالت جدید تولید کرد.
وی ادامــه داد: ارزش ایجــاد شــده از 
تجارت ماده خام با حاشیه سودی که از 
محصوالت فناورانه به دست می آید قابل 
قیاس نیست و محصوالتی که مبتنی بر 
نوآوری و فناوری تولید می شــود 1000 
برابر محصوالت خام حاشیه سود دارند.

معــاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان رییس جمهور با بیان اینکه فعاالن 
حوزه پتروشــیمی باید به این نکته توجه 

کنند که اگر از فناوری و نوآوری برای تولید 
محصوالت خود استفاده و زنجیره ارزش این 
صنعت را تکمیل نکنند، به همان اندازه که 
صاحبان فرصت هســتند، در شرایط تهدید 

قرار دارند.
وی خاطرنشــان کرد: امروز شــرکت های 
دانــش بنیــان فراوانــی در حــوزه نفت و 
پتروشیمی فعالیت می کنند و بر اساس آمار 
ثبت شــده در کارگروه تولید، رتبه نخســت 
درخواست ها مرتبط با صنعت نفت است که 
عدد 120 میلیون دالر در این زمینه ثبت شده 
است؛ یعنی به ازای هر دالر سرمایه گذاری، 

۸ دالر سود به دست آمده است.
تأمیــن نیازهای حوزه نفت به کمک فناوران   �

بومی

رییس بنیاد ملی نخبگان با اشــاره به اینکه 
صنعت پتروشیمی پر از نیازهای فناورانه در 
حوزه هایی چون تولید تجهیزات دوار، دانش 
فنی، مواد و کاتالیســت هاست، گفت: همه 
این نیازها را می توانیم با کمک شرکت های 
دانش بنیان و فناوران بومی تأمین کنیم؛ به 
شرطی که زنحیره ارزش آن به صورت کامل 
تأمین و تکمیل شود و در این کار به اتصال 

دانشــگاها به صنعت نیاز داریم و الزم است 
این اتصال شکل درست خود را طی کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
رییس جمهوری همچنین گفت: هلدینگ 
خلیــج فارس به بزرگ ترین بازار در صنعت 
پتروشیمی دسترسی دارد و با سرمایه گذاری 
1۵ میلیــارد دالری بــرای طرح هــای 
توسعه ای، بزرگ ترین بازیگر عرصه توسعه 
صنعت پتروشــیمی کشور است که اگر این 
سرمایه گذاری با برنامه ریزی مناسب و بهره 
گیری از فناوری و نوآوری همراه شــود، هم 
موجب ارزش افزوده این صنعت خواهد شد 
و هم می تواند موجب ایجاد ۵ ابر شــرکت 

فناور در این حوزه شود.
دهقانــی فیروزآبادی، گام هــای معاونت 
علمــی برای حمایت از دانش بنیان شــدن 
صنعت پتروشــیمی را بیمه خدمات، کمک 
به تأمین مالی شــرکت ها و حمایت هایی در 
سطح حاکمیت عنوان و خاطر نشان کرد: باید 
برای دانش بنیان شــدن صنعت پتروشیمی 
همــه بازیگران دولتی و خصوصی فعال در 
ایــن حوزه با یکدیگر هم افزایی و همکاری 

داشته باشند.

معــاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در همایش پتروفن:

هلدینگ خلیج فارس در گفتمان و عمل، پیگیر توسعه 
دانش بنیان در کشور است
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در این گردهمایی »جایزه نوآور سال« به سبب ایده های نوآورانه و اثربخشی راهکارهای 
فناوری در شرکت های تابعه به »مهندس احمدی شیخ علی زاده« از »شرکت پتروشیمی 
ارومیه« به سبب ایده تغییر و جایگزینی دمنده های هوا در واحد اسید سولفوریک، همچنین 
به »موسی لطیف پور« از »شرکت پتروشیمی اروند« به سبب ایده طراحی لوپ تزریق 
آب DM به صورت اسپری و به »دکتر سعید کریمی« از »شرکت پتروشیمی پارس« 
به ســبب ایده اصالح طراحی مکانیکی ترموول های خط آب دریای واحد اســتحصال 

اتان اهدا شد.
همچنین در این مراسم »جایزه نوآوری دیجیتال« به سبب پروژه طراحی پلتفرم هوشمند 
مدیریت انرژی با استفاده از هوش مصنوعی به »شرکت پتروشیمی نوری«، »جایزه نوآور 
سبز« به سبب تالش برای کاهش تولید آالینده ها و همچنین رفع نیاز کشور به افزودنی های 
استراتژیک به پروژه جلوگیری از سوزاندن گاز H2S در فلر مجتمع و تبدیل به محصول با 
ارزش افزوده باالی DMDS در »شرکت پتروشیمی ایالم«، »جایزه نوآوری در محصول« 
به ســبب تولید گریدهای جدید متناســب با نیازهای بازار و برطرف کردن نیاز به واردات به 
»شــرکت پتروشــیمی خوزستان«، »جایزه نوآوری در فرآیند« به سبب پروژه بهینه سازی 
مبدل های واحد آروماتیک به »شــرکت پتروشــیمی بوعلی سینا«، »جایزه ساخت داخل و 
فناوری های نوین« به سبب پروژه بومی سازی کاتالیست پاالدیوم به »شرکت پتروشیمی 
شــهید تندگویان« و »جایره نوآوری در خدمت« به ســبب راه اندازی بســتر ارائه خدمات 
یکپارچه در قالب تک کارت به »عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشــیمی« تعلق 
گرفت.در بخش پایانی این مراســم »جایزه مدیرنوآور« به »مهندس صانعی، مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی نوری« اعطا شد و در ادامه جایزه شرکت های برتر در نوآوری به ترتیب 
به شرکت پتروشیمی بندر امام، تندیس برنزی، شرکت مبین انرژی خلیج فارس، تندیس 
نقره ای و شــرکت پتروشــیمی نوری، تندیس طالیی اهدا شد.همچنین در این گردهمایی 
فن آورانه از شرکت های دانش بنیان همگام صنعت ایستا، مهرتاش سپاهان، یورو اسالت 
پارس، اکسیرنوین فرآیند آسیا، گسترش فناوری خوارزمی، رنگینه و کاتالیست پارس، آریا 
شیمی رسا، فاتح صنعت، شگفت افزار و آتیه پردازان شریف با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.

در افتتاحیه همایش پتروفن:
 بهترین های صنعت پتروشیمی در 

نوآوری های فن آورانه تقدیر شدند
پتروشیمی نوری برنده تندیس 

طالیی شد

10 شرکت دانش بنیان در صنعت 
پتروشیمی تقدیر شدند

با بررســی های انجام شــده در شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس و بــا هدف حمایت 
از شــرکتهای تابعه پترشیمی، تسری فرهنگ 
نوآوری در این شرکتها و حمایت از شرکتهای 
دانش ینیان مرتبط با این صنعت، ســه جایزه 
نوآور برتر ســال، شــش جایزه شرکت نوآور، 
یک جایزه مدیر نوآور و ســه تندیس طالیی، 
نقره ای و برنز به شــرکتهای برتر این حوزه در 

همایش »پترو فن« اهدا شد.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، در مراســم افتتاحیه 
همایش و نمایشــگاه »پتروفن« که با حضور 
روح اهلل دهقانــی فیروزآبادی، معاون علمی، 
فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، 
دکتر علی عسکری مدیرعامل شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، دهنوی عضو هیئت 
رئیســه و شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون 
انــرژی مجلــس و زینب قیصری، مشــاور 
وزیــر نفــت در امور زنان و خانواده درســالن 
همایش های بین المللی کوشــک وزارت نفت 
برگزار شــد؛ از برگزیــدگان و نوآوران در این 

صنعت تقدیر شد.
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بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، دکتر ســید محسن 
دهنــوی در مراســم افتتاحیــه اولین همایش 
پتروفن 1401 که با حضور شــرکت های دانش 
بنیان و مدیران و کارشناسان صنعت پتروشیمی 
در مرکز همایش های بین المللی کوشک وزارت 
نفت برگزار شــد، با اشــاره به تأکید رهبر معظم 
انقــالب بر جنبش نرم افزاری در دهه هشــتاد، 
تأکید بر شــرکت های دانش بنیان در دهه نود 
و تأکیــد بر اقتصاد دانــش بنیان در دهه جدید 
گفت: کشــور به پیشرفت واقعی نمی رسد، مگر 

دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس در همایش پتروفن:

منتظر رونمایی از 
پروژه های بزرگ 

دانش بنیان هلدینگ 
خلیج فارس هستیم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر از جدیت 

هلدینگ خلیج فارس در ورود شــرکت های دانش بنیان به پروژه های 

بــزرگ صنعت پتروشــیمی بعد از ورود دکتر علی عســکری به این 

مجموعه گفت: منتظر رونمایی از پروژه های بزرگ دانش بنیان هلدینگ 

خلیج فارس هستیم.

مجلس در قالب برنامه هفتم توســعه از   �
شرکت های دانش بنیان حمایت می کند

اینکه شــرکت های بزرگ دانش بنیان شــوند و اقتصاد واقعی 
اینگونه شکل می گیرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی افزود: دانش بنیان 
شدن صنایع بزرگ، می تواند توسعه صنایع کوچک را تضمین 
کند و صنعت باالدســتی در حوزه پتروشــیمی باید به تکمیل 
زنجیره ارزش ورود کند، چرا که در بســیاری از مواقع صنایع 

پایین دســتی جسارت این کار را ندارند.
وی بــا تقدیــر از توجه ویژه هلدینگ خلیج فارس به توســعه 
ســهم دانش بنیان ها در طرح های توســعه ای زنجیره ارزش 
گفت: مجلس درقالب برنامه هفتم توسعه این آمادگی را دارد 
تا با اعطای اختیارات، معافیت های مالیاتی یا ســایر طرح های 

تشــویقی نسبت به حمایت از 
پیشبرد طرح های دانش بنیان 
و تســهیل در تأمین مالی این 
پروژه ها اقدامات الزم را انجام 
دهد.دهنــوی درخصوص نیاز 
ورود شــرکت های باالدستی 
به بحث توســعه زنجیره های 
تولیــد گفت: روزی ما بنزن را 
در داخل تولید و با قیمت نازل 
صادر می کردیم، اما مواد مورد 
نیاز بــرای تولید محصوالت 
دارویی را که از طریق پاالیش 

چند مرحله ای بنزن به دســت 
می آمد، با قیمت گران خریداری 
می کردیم و پیگیری ها نشان 
داد که تکمیل زنجیره ارزش، 
نیاز بــه تولید این محصول را 
مرتفــع می کنــد و این امر جز 
با ورود شرکت های باالدستی 
و تأمین نیازهای شرکت های 
زیرمجموعــه ممکن نخواهد 

بود.
وی با تقدیر از رویکرد حمایتی 
گروه صنایع پتروشیمی خلیج 

فارس از شــرکت های دانش 
بنیان، خاطر نشان کرد: انتظار 
می رود با توجه به پیگیری های 
صــورت گرفته درکوتاه مدت 
شــاهد نتایج مثبــت حضور 
دانــش بنیان ها در پروژه های 
پتروشــیمی باشــیم و بتوانیم 
تغییــرات محسوســی را در 
بهبود تولید، کاهش هزینه ها، 
افزایش بهــره وری و کاهش 
این  فعالیت های  آالیندگــی 

صنعت شاهد باشیم.



 در مرحله بعدی از 
شرکت های دانش 

بنیان برای رفع نیازهای 
فناورانه با ارسال 

فراخوان کمک خواستیم 
که در محورهایی چون 

توسعه سبد محصوالت، 
دانش فنی و الیسنس، 

بومی سازی مواد 
شیمیایی و کاتالیست ها، 

ساخت تجهیزات دوار، 
ساخت تجهیزات ثابت و 
ابزار دقیق، پوشش های 

نوین و بهبود و تحول 
در فرآیند، 372 طرح 

پیشنهادی در رابطه با 
80 نیاز فناورانه مجموعه 

هلدینگ خلیج فارس 
دریافت شده است.

همایش و نمایشگاه 
فناورانه »پتروفن« نقطه 

آغازی برای تحقق 
این هدف، همسو با 

تاکیدات مقام معظم 
رهبری و توجه ویژه 

مدیرعامل گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس 
به این مهم خواهد بود 
و هلدینگ خلیج فارس 

با رویدادهایی اینچنینی 
می تواند زمینه ساز پیوند 

میان صنعت و مراکز 
علمی باشد.
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به گــزارش روابط عمومی 
شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیــج فارس، فوزیه مروت 
گفــت: بــا ورود دکتر علی 
عســکری و تیم مدیریتی 
تــازه ای در  جدیــد، روح 
هلدینــگ  همــکاری 
خلیج فارس با شــرکت های 
دانــش بنیــان و حرکت بر 
لبه دانش دمیده شــده است 
و از اوایل فروردین امســال، 
تمام نیازهای فناورانه گروه 
را احصاء و به ۵00 نیاز اولیه 

رسیده ایم.
وی افــزود: در مرحله بعدی 
از شرکت های دانش بنیان 
بــرای رفع نیازهای فناورانه 
بــا ارســال فراخوان کمک 
خواستیم که در محورهایی 
چون توسعه سبد محصوالت، 
دانــش فنی و الیســنس، 
بومی سازی مواد شیمیایی 

و کاتالیســت ها، ســاخت 
تجهیــزات دوار، ســاخت 
تجهیــزات ثابــت و ابــزار 
دقیق، پوشــش های نوین و 
بهبود و تحــول در فرآیند، 
۳72 طرح پیشــنهادی در 
رابطــه با ۸0 نیــاز فناورانه 
مجموعــه هلدینگ خلیج 

فارس دریافت شده است.
دبیرعلمی همایش پتروفن، 
وجــه تمایز ایــن همایش 
و نمایشــگاه را از ســایر 
رویدادهــای مرتبــط در ۳ 
عامــل ذیــل ارزیابی کرد: 
نخســت اینکــه برخالف 
تجربیــات قبلــی، این بار 
شــرکت های زیر مجموعه 
گــروه صنایع پتروشــیمی 
خلیــج فارس بــه صورت 
ثابت در نمایشــگاه حاضر 
شــده اند تا دانــش بنیان ها 
بــا کاهش وقت و هزینه به 

آنها مراجعه و برای همکاری 
اعالم آمادگی کنند.

دوم اینکــه از نتایــج ایــن 
نمایشــگاه ۳ روزه قــرار 
اســت در نمایشگاه حمایت 
از ســاخت داخل در صنعت 
پتروشــیمی که دوره چهارم 
آن اواخــر بهمن ماه برگزار 
می شــود؛ اســتفاده کنیم و 
ایــن مذاکرات منجر به عقد 
تفاهم نامه ها و قراردادهای 
مؤثــر شــود و ســوم آنکه 
»پتروفــن« فضایی را برای 
تعامالت میان شرکت های 
دانش بنیان و شــرکت های 
زیر مجموعه هلدینگ خلیج 
فــارس فراهــم می کند که 
موضوعــی مبارک. فرخنده 

است.
مروت اشاره داشت: همچنین 
در حاشیه این رویداد علمی، 
عملکرد شــرکت های زیر 
در  هلدینــگ  مجموعــه 
حــوزه پژوهــش و فناوری 
ارزیابی و شــرکت های برتر 
مورد توجه فــرار می گیرند 
و اگر شــرکت دانش بنیانی 
توانمنــدی ویژه ای خارج از 
این 7 محور داشــته باشــد، 
می توانــد در ایــن ۳ روز به 
شــرکت های زیر مجموعه 
حاضر در نمایشگاه ارائه کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه 
شــرکت صنایع پتروشیمی 

خلیج فارس می تواند پیشران 
توســعه فناورانه در صنعت 
پتروشــیمی کشــور باشد، 
گفت: همایش و نمایشــگاه 
فناورانــه »پتروفن« نقطه 
آغــازی بــرای تحقق این 
هدف، همســو با تاکیدات 
مقــام معظم رهبری و توجه 
ویژه مدیرعامل گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس به این 
مهــم خواهد بود و هلدینگ 
خلیــج فارس با رویدادهایی 
اینچنینی می تواند زمینه ساز 
پیونــد میان صنعت و مراکز 

علمی باشد.
اســت:  دکــر  شــایان 
مراســم افتتاحیــه اولیــن 
همایــش پتروفن با حضور 
شــرکت های دانش بنیان 
و مدیــران و کارشناســان 
صنعت پتروشیمی در مرکز 
بین المللی  همایش هــای 
کوشــک وزارت نفت، 27 

آذرماه برگزار شد.

دبیرعلمی همایش پتروفن خبر داد:

اعالم آمادگی 100 شرکت دانش بنیان برای تأمین نیازهای 
فناورانه هلدینگ خلیج فارس

۳72 طرح پیشنهادی برای رفع نیازهای فناورانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارسال شد

مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول و فناوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از اعالم آمادگی 100 شرکت 
دانش بنیان برای تأمین نیازهای فناورانه این گروه صنعتی خبر داد و گفت: ۳72 طرح پیشنهادی از شرکت های دانش 

بنیان برای رفع ۸0 نیاز فناورانه مجموعه هلدینگ خلیج فارس دریافت کرده ایم.



کاهش مصرف 
انرژی، اهمیت 

دادن به ایده های 
نوآورانه کارکنان 

شرکت ها، رفع 
گلوگاه ها و افزایش 
توان و کیفیت تولید 
با استفاده از دانش 
و توان شرکت های 

دانش بنیان و 
افزایش بهره وری از 
دیگر مواردی بود که 

مورد تاکید مدیرعامل 
شرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج 
فارس قرار گرفت.
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نمایشــگاه پتروفــن با حضور دکتــر دهقانی 
فیروزآبادی، معــاون علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رئیس جمهور، دکتر علی عسکری، 
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس، شــریعتی نیاسر ســخنگوی کمیسیون 
انــرژی مجلس شــورای اســالمی، اســاتید 
دانشــگاه و جمعی از مدیران و پژوهشــگران 
صنعت پتروشــیمی کشور، یکشنبه 27 آذرماه 

افتتاح شد.
بــه گزارش روابــط عمومی شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، پس از افتاح نمایشگاه؛ 
میهمانان حاضر در مراســم به بازدید از دســت 
آوردهای شرکت های پتروشیمی تابعه هلدینگ 
خلیــج فارس بــا روبکرد فناورانــه و نوآورانه 
پرداختند و مدیران عامل عالوه بر ارائه گزارشی 
از آخرین دستاوردهای شرکت های متبوع خود 
به بیان برخی از چالش های اساســی و قانونی 

پیرامون صنعت پتروشــیمی کشور پرداختند.
در این بازدید که در حدود دو ســاعت به طول 
انجامید، دکتر علی عسکری بر ضرورت گزارش 
دهی مداوم شــرکت ها از آخرین دستاوردهای 
فناورانه و میزان پیشرفت پروژه های این حوزه 
و جدیت شرکت ها در تولید محصوالت جدید با 

ارزش افزوده باال و با هدف رفع کامل نیازهای 
کشــور و با چشم انداز بازارهای صادراتی شد.

کاهــش مصــرف انــرژی، اهمیــت دادن به 
ایده هــای نوآورانه کارکنان شــرکت ها، رفع 
گلوگاه هــا و افزایــش تــوان و کیفیت تولید با 
اســتفاده از دانش و توان شــرکت های دانش 
بنیــان و افزایش بهــره وری از دیگر مواردی 
بود که مورد تاکید مدیرعامل شــرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس قرار گرفت.
شــریعتی نیاسر ســخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلــس نیز با تقدیر از اقدامات نوآورانه انجام 
شــده در این شرکت ها، خواستار ارائه گزارشی 
دقیــق و تفصیلــی از اقدامات انجام شــده به 
کمیســیون انرژی مجلس شد و برای پیگیری 
و رفــع برخی از مشــکالت و خألهای قانونی 
پیش روی شــرکت ها درحوزه تولید و توســعه، 

قول مساعد داد.
گفتنی اســت این نمایشــگاه به مدت ۳ روز در 
»سالن همایش های بین المللی کوشک وزارت 
نفــت« برپا بود و شــرکت های دانش بنیان و 
شــرکت های تابعــه، به گفت وگــو و رایزنی 
برای رفع نیازهــای فناورانه بزرگ ترین گروه 

پتروشیمی کشور پرداختند.

با هدف گسترش تعامالت میان شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای پتروشیمی کشور

نمایشگاه پتروفن افتتاح شد
شــرکت های پتروشیمی آخرین دست آوردهای فناورانه خود را معرفی کردند

دکتر علی عســکری: توجه جدی به رفع کامل نیازهای   �
کشــور و دست یابی به بازارهای صادراتی ضروری است



 شدت انرژی در 
کشور ما دو برابر 

اتحادیه اروپاست و 
باعث تأسف است 
که در برنامه پنجم 

و ششم توسعه 
نتوانستیم یک دوم 

کاهش شدت انرژی 
را محقق کنیم و 

اکنون می توانیم با 
سرمایه گذاری در 
مدیریت مصرف، 

این اتالف را کاهش 
دهیم.
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وفن: هشدار سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پتر

وند کاهش تولید گاز از  ر
۱۴۰۵ آغاز می شود

 آینــده صنعت گاز را با ورود دانش بنیان ها تضمین کنیم
هر یک ریال ســرمایه گذاری در مدیریت مصرف، به میزان دو 

برابر در بخش تولید آورده دارد

بــه گــزارش روابط عمومی 
شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، مالک شریعتی 
نیاســر در مراســم افتتاحیه 
همایــش پتروفــن در مرکز 
تخصصــی  همایش هــای 
شــرکت ملی نفــت ایران 
)کوشک(، با اشاره به گزارش 
دو ماه گذشــته کمیســیون 
انــرژی مجلــس دربــاره 
ناتــرازی گاز کشــورگفت: 
ایــن ناترازی اگرچه در چهار 
ســال آینده جدی نیست و با 
تدبیــر از آن عبور می کنیم، 
اما پس از ســال 140۵ روند 
کاهــش تولید گاز طبیعی در 
کشــور آغاز می شود و این در 
حالی است که پارس جنوبی 
بــه تنهایی ۵0 درصد انرژی 
مــورد نیاز کشــور را تأمین 
می کنــد. وی بــر ضرورت 
توجــه به ســه نکته افزایش 
تولیــد و مدیریــت مصرف، 
بخــش  ســرمایه گذاری 
پایین دســتی در باالدســت 
و اســتفاده بهینــه از تــوان 
شرکتهای دانش بنیان برای 
عبور از ناترازی گازی تأکید 
کرد و گفــت: توجه نکردن 
بــه این ســه نکتــه ممکن 
اســت مجتمع هــای عظیم 
پتروشیمی را به شهرک های 

متروکــه تبدیل کنــد؛ زیرا گاز خوراک اصلی 
آنهاســت و نمی توانیــم کمبود گاز را از جای 

دیگر تأمین کنیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، تصریح 
کــرد: امــا در دل این تهدید، فرصتی بســیار 
بزرگ برای مدیریت مصرف و فشــارافزایی 
مخــزن پارس جنوبی داریم و اگر می خواهیم 
خوراک پایدار برای صنایع پتروشــیمی فراهم 
شود، مجتمع های پتروشیمی باید در باالدست 
صنعــت نفت و توســعه میدان های گازی و 
فشــارافزایی سرمایه گذاری کنند؛ اگرچه هم 
اکنون با کشورهای دیگر در حال مذاکره برای 

فشارافزایی هستیم.
شــریعتی با اشــاره بــه »مدیریت مصرف« 
در کشــور گفــت: 2۳ درصــد از کل انرژی 
ورودی به کشــور هدر می رود و ما می توانیم 
با ســرمایه گذاری در زمینه مدیریت مصرف، 

این مقدار را کاهش دهیم.
وی خاطرنشــان ســاخت: شــدت انرژی در 
کشــور ما دو برابر اتحادیه اروپاســت و باعث 
تأســف اســت که در برنامه پنجم و ششــم 
توســعه نتوانســتیم یک دوم کاهش شــدت 
انــرژی را محقق کنیــم و اکنون می توانیم با 
سرمایه گذاری در مدیریت مصرف، این اتالف 
را کاهــش دهیم. این در حالی اســت که هر 
یک ریال ســرمایه گذاری در مدیریت مصرف 
بــه مقدار دو برابر در بخش تولید آورده دارد.

ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلس در 
پایان گفت: تولید بیشــتر و مدیریت مصرف 
بــه کارهای دانش بنیان و فناوری نو نیاز دارد 
و مــا هم اکنــون می توانیم فناوری 70 درصد 
زنجیره ارزش پتروشــیمی را در داخل کشور 
تأمیــن کنیــم و آینده صنعــت گاز را با ورود 

دانش بنیان ها تضمین کنیم.

سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس با بیان 
اینکه روند کاهش تولید گاز طبیعی در کشــور 
پس از ســال 140۵ آغاز می شود، شرط الزم 
برای عبور از ناترازی گاز در کشور را افزایش 
تولید و مدیریت مصرف، سرمایه گذاری بخش 
پایین دســتی در باالدســت و استفاده بهینه از 

توان شــرکتهای دانش بنیان عنوان کرد.



ظرفیت تولید نصب 
شده در اختیار 

هلدینگ خلیج فارس 
اکنون 28 میلیون تن 
است؛ اما در چند ماه 
آینده و با افتتاح چند 
پروژه به 33 میلیون 
تن و در سال 1405 

نیز این ظرفیت با 
احداث طرح های 

جدید به 46 میلیون 
تن خواهد رسید.
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به گــزارش روابط عمومی شــرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نشان 
زاده در مراسم افتتاحیه اولین همایش 
پتروفن 1401 با اشاره به سخنان دکتر 
علی عســکری در مراسم معارفه خود 
در خصوص لزوم حرکت بر لبه دانش 
و دســتیابی به تکنولوژی های نوین و 
 BSF رســیدن به شرکت هایی نظیر
آلمان، اظهار داشت: امیداوریم با توجه 
به اســتراتژی ایجاد شده در هلدینگ 
خلیج فــارس بر مبنای تاکیدات مقام 
معظم رهبری و توجه ویژه مدیرعامل 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
بر به کارگیری ظرفیت شــرکت های 
دانــش بنیان و فناور در شــرکتهای 
تابعه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
و برگزاری ساالنه رویداد »پتروفن«، 
سهم این بخش در صنعت پتروشیمی 

افزایش یابد.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر حدود 
7۵ درصــد از نیاز فناوری پروژه های 
صنعت پتروشــیمی کشــور از ساخت 
داخل تأمین می شــود و قصد داریم در 
افق یک ســاله، این ســهم را ۵ درصد 
بهبود دهیم و ســهم ســاخت داخل را 
به بیش از ۸0 درصد برســانیم، هرچند 
امــروز در دو پــروژه در حال ســاخت 
گچســاران و یادآوران ســهم ساخت 
داخل را به باالی ۸0 درصد رسانده ایم.

معاون برنامه ریزی و توســعه کسب 
و کار شــرکت صنایــع پتروشــیمی 
خلیــج فارس تأکید کرد: اســتفاده از 
توانمندی شــرکت های دانش بنیان 

نشان زاده در در مراسم افتتاحیه اولین 
همایش پتروفن:

سهم ساخت داخل در 
صنعت پتروشیمی، 5 درصد 

افزایش می یابد

و افزایش ســهم ساخت داخل 
از برنامه های اصلی ماســت و 
می خواهیم تا تجاری سازی در 
کنار شــرکت های دانش بنیان 

باشیم.
نشــان زاده با اشاره به تقدیر از 
10 شرکت دانش بنیان برتر در 
همایش و نمایشگاه »پتروفن« 
افزود: این شرکت ها نه در قیاس 
با شــرکت های چینی، بلکه در 
قیاس بــا اروپایی ها محصول 
تولیــد می کننــد و این درحالی 
اســت که شــرکت های ما در 
آغاز به کار خود با شــرکت های 
اروپایی بیش از یک قرن فاصله 
دارند، اما اکنون در قیاس جهانی 

فعالیت می کنند.
معاون برنامه ریزی و توســعه 
کســب و کار شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس با 
اشــاره به پروژه ها و طرح های 
ایــن مجموعه کــه می توان از 
ظرفیــت شــرکت های دانش 
بنیــان در آنها اســتفاده کرد؛ 
گفت: ظرفیت تولید نصب شده 
در اختیار هلدینگ خلیج فارس 
اکنون 2۸ میلیون تن اســت؛ اما 
در چند ماه آینده و با افتتاح چند 
پروژه به ۳۳ میلیون تن و در سال 
140۵ نیز این ظرفیت با احداث 
طرح هــای جدید به 46 میلیون 
تن خواهد رسید که این پروژه ها 
و طرح هــا می تواند محلی برای 

به کارگیری توان شــرکت های 
دانــش بنیان ها باشــد.وی در 
ادامه گفت: مضامین راهبردی 
نوآوری در هلدینگ خلیج فارس 
که شامل تاب آوری در عملیات 
و بهره وری، کاهش آالیندگی و 
ضایعات، رفع نیازهای فناورانه، 
کاهــش توقفــات و کاهــش 
ســرآمدی  مکرر،  خرابی های 
در بازارهــای جهانی )افزایش 
کیفیت محصــوالت، افزایش 
تنــوع محصــوالت(، ورود به 
صنایع و بازارهای جدید، تسلط 
و تصاحــب دانش فنی )انتخاب 
فناوری هوشــمندانه(، حرکت 
به ســمت الیســنس و بسته 
دانش فنی، اکتســاب فناوری 
در همکاری هــای بین المللی و 
اکوسیستم پویا و توانمند دانش 
بنیــان، بهینه ســازی زنجیره 
ارزش )توســعه محصــوالت 
کاهــش  دســتی(،  پاییــن 
هزینه هــای عملیاتی و افزایش 
درآمد محصوالت می شــود، در 
این دسته بندی ها قرار گرفته اند

نشــان زاده در پایان با اشــاره 
به اقدامات متعدد انجام شــده 
درحــوزه فنــاوری و نوآوری 
درگروه هلدینگ خلیج فارس، 
خاطر نشــان کرد: این اقدامات 
منجــر به کاهــش 9 درصدی 
هزینه عملیاتی، رفع 40 گلوگاه 
فنی، ۵2 بهبــود و تغییر موفق 

محصــوالت، افــزون بــر 20 
درصــد جلوگیــری از توفقات 
تولیــد، افــزون بــر 10 درصد 
بهینه ســازی فرآیندی، افزون 
بــر 10 درصدکاهش آالینده ها 
)کربــن(، افزون بر 700 میلیارد 
تومــان ســرمایه گذاری برای 
توســعه کسب و کار، 1۵ درصد 
بازیابی منابــع )خوراک، آب و 
انــرژی(، 40 مورد بومی کردن 
فناوری پیشرفته، 1۵ محصول 
جدید، افزون بر ۳0 مییون دالر 
صرفه جویــی ارزی، کاهش ۵ 
درصدی ضایعــات و 72 چاپ 

مقاله در این مدت شده است.
ظرفیت تولید شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به 46   �

میلیون تن می رسد
در کنار شــرکت های دانش بنیان تا تجاری سازی محصوالت   �

خواهیم بود

معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیــج فارس با اشــاره به راهبرد ایــن گروه مبنی بر همکاری و 
حمایت از شرکت های دانش بنیان تأکید کرد: در کنار شرکت های 

دانش بنیان تا تجاری ســازی محصوالت خواهیم بود.



 قانعی: شرکت های 
دانش بنیان باید با ایجاد 
کنسرسیوم میان خود، از 
رقابت های مخرب برای 
ورود به پروژه های فعال 

هلدینگ خلیج فارس 
جلوگیری کنند و متأسفانه 

برخی از این رقابت های 
مخرب حتی منجر به 

حذف دانش بنیان ها و 
شرکت های فناور ایرانی 
از پروژه ها و سپردن آنها 

به شرکت های خارجی 
می شود.
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به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، دستیار مدیرعامل 
گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در 
توسعه صنایع دانش بنیان و پایین دستی 
پتروشــیمی در این پنل تخصصی گفت: 

هلدینگ خلیج فارس برای شرکت های 
دانش بنیان ارزش فراوانی قائل اســت و 
ایــن هلدینگ بــا ابزارهایی که در اختیار 
دارد، می تواند تسهیل گر رشد شرکت های 

دانش بنیان باشد.

رشــید قانعی افزود: یکی از مسائل مهم 
در رشد شرکت های دانش بنیان و فناور، 
ایجاد کنسرسیوم )شــراکت( میان چند 
شــرکت خرد است که این اقدام به اعتبار 
شرکت ها در جذب ضمانت نامه ها و حذف 

ایجاد کنسرســیوم های فناور به جای رقابت های مخرب ضروری است  �

پنل تخصصی »اســتفاده از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان در صنایع پتروشیمی، 
چالش ها و راهکارها« در دومین روز نمایشــگاه پتروفن با حضور مســئوالن شــرکت 

صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و بیش از 80 شرکت دانش بنیان برگزار شد.

نشدن آنها از بازار کمک می کند.
مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و 
توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی 
خلیــج فارس )پترول( تأکید کرد: 
شــرکت های دانش بنیان باید با 
ایجاد کنسرســیوم میان خود، از 
رقابت هــای مخــرب برای ورود 
بــه پروژه های فعــال هلدینگ 
خلیــج فارس جلوگیــری کنند و 
متأسفانه برخی از این رقابت های 
مخرب حتی منجر به حذف دانش 
بنیان هــا و شــرکت های فناور 
ایرانی از پروژه ها و ســپردن آنها 

به شرکت های خارجی می شود.
وی در پایان با اشــاره به برگزاری 
چهارمیــن دوره رویداد حمایت از 
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی 
در اواخر بهمن امسال اظهار داشت: 
امیدواریــم که با شــکل گیری 

همکاری ها میان شــرکت های 
دانش بنیان و نیــز اتصال آنها به 
صنعت پتروشــیمی، در نمایشگاه 
ســاخت داخــل، ســنگ بنای 

همکاری های آتی گذاشته شود.
 شــرایط حضور دانش بنیان ها در 
پروژه های هلدینگ خلیج فارس 

تسهیل می شود
مدیر فناوری و نوآوری شــرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
در این نشســت با اشاره به اعالم 
آمادگی گســترده شــرکت های 
دانــش بنیــان بــرای حضور در 
پروژه هــای هلدینــگ خلیــج 
فــارس گفــت: در ماه های اخیر 
نیازهــای فناورانه هلدینگ برای 
شــرکت های دانش بنیان اعالم 
شــده و بازخورد مثبتی نیز در این 
زمینه دریافت کرده ایم و همچنان 

در روز دوم همایش پتروفن؛

نشست تخصصی مشترک شرکت های دانش بنیان و 
مدیران صنعت پتروشیمی برگزار شد



مروت: امیدواریم که 
شرکت های دانش بنیان 
از فضای فراهم شده در 
این نمایشگاه استفاده 

کنند و هلدینگ خلیج 
فارس برای شکل گیری 

این همکاری ها و 
مذاکرات بیشتر، حتی 
پس از این نمایشگاه 

نیز آمادگی دارد و درب 
دفاتر ما به روی همه 

شرکت های فناور و 
دانش بنیان باز است.

سعید زکایی: 
هدف گذاری برای 
مدل های توسعه و 

تعالی باید مبتنی بر 
توسعه بازار باشد 

تا منتهی به خروجی 
شود، اقدامی که 

اغلب شرکت ها در 
کشورهای دیگر مانند 
ترکیه انجام می دهند 

و بازار در این 
کشورها تعیین کننده 

هدف گذاری هاست.
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این مســیر برای ورود گسترده تر 
شرکت های دانش بنیان باز است 
و با توجه به طرح های توســعه ای، 
فرصت جذب بیشتر شرکت های 
دانش بنیان در صنعت وجود دارد.

فوزیه مروت افزود: امیدواریم که 
شرکت های دانش بنیان از فضای 
فراهم شــده در این نمایشــگاه 
اســتفاده کننــد و هلدینگ خلیج 
فــارس برای شــکل گیری این 
همکاری ها و مذاکرات بیشــتر، 
حتــی پس از این نمایشــگاه نیز 
آمادگــی دارد و درب دفاتــر ما به 
روی همــه شــرکت های فناور و 

دانش بنیان باز است.
دبیر همایش و نمایشگاه پتروفن 
با اشــاره بــه شناســایی برخی 

نیازهــای شــرکت های دانش 
بنیان گفت: برای تسهیل شرایط 
ورود شــرکت های دانش بنیان به 
پروژه ها و بهبود قوانین و مقررات 
موجود، اقداماتــی انجام داده ایم 
کــه به زودی برخی از آنها نهایی 
و امضا می شــود که از جمله آنها 
امضــاء موافقت نامه ای با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 

در این زمینه است.
 نگاه به صنعــت نباید غیرواقعی   �

باشد

رییــس هیــات مدیــره انجمن 
و  مســتربچ  تولیدکننــدگان 
آمیزه هــای پلیمری نیــز در این 
پنل گفت: برای توســعه فناورانه 
صنعت نباید نــگاه غیر واقعی به 

صنعت داشت.سعید زکایی افزود: 
اگر می خواهیم توســعه دانش در 
دل محصــوالت شــکل بگیرد، 
باید هدف گــذاری کالن و ایجاد 
شــناخت در مراکز توسعه فناوری 
و اکوسیستم دانشگاهی منطبق با 

نیازهای واقعی شکل بگیرد.
وی تأکیــد کــرد: هدف گذاری 
بــرای مدل های توســعه و تعالی 
باید مبتنی بر توســعه بازار باشد تا 
منتهی به خروجی شــود، اقدامی 
که اغلب شرکت ها در کشورهای 
دیگر مانند ترکیه انجام می دهند 
و بازار در این کشورها تعیین کننده 

هدف گذاری هاست.
کــرد:  خاطرنشــان  ذکایــی 
شرکت های کوچک هم می توانند 
در لبه فناوری و مطابق با نیاز بازار 

حرکــت کنند و این مســأله حتی 
می تواند شرکت های کوچک تر را 
نوآور، چابک و در توســعه فناوری 
پویاتر از شــرکت های بزرگ کند، 
موضوعی کــه تجربه جهانی در 
کشــورهای توســعه یافته مانند 

آلمان نیز آن را تأیید کرده است
رییــس هیــأت مدیــره انجمن 
تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های 
پلیمری در انتها تصریح کرد: البته 
در شرکت های پیش رو این تجربه 
نیز دیده می شود که چندین شرکت 
بزرگ با یکدیگر به توسعه فناوری 
می پردازند؛ چرا که کارآیی، پویایی 
و حرکت در راستای نیاز بازار مهم 
است؛ نه تعداد شرکت های دانش 
بنیانــی که در یک کشــور ایجاد 

می شوند.



ضرورت ریل گذاری 
در صنعت پتروشیمی 

کشور، تدوین آیین 
نامه ای جامع از 

چگونگی همکاری 
شرکتهای پتروشیمی 

و شرکتهای دانش 
بنیان، درنظر گرفتن 

شرکتهای بزرگ 
صنعتی به عنوان 
شرکتهای مادر و 

قرار دادن شرکتهای 
کوچک به عنوان 

زیرمجموعه آنها، 
ضرورت پذیرش 
ریسک پذیری در 
پروژه های علمی 
و توسعه محور، 

ایجاد صندوقهای 
توسعه فناوری در 

شرکتهای پتروشیمی 
از دیگر موضوعات 
مطرح شده در این 

نشست ها بود.
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مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه 
محصــول و فناوری و نوآوری 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فــارس افزود: ضــرورت ریل 
گذاری در صنعت پتروشــیمی 
کشــور، تدوین آییــن نامه ای 
جامــع از چگونگــی همکاری 
و  پتروشــیمی  شــرکتهای 
شرکتهای دانش بنیان، درنظر 
گرفتــن شــرکتهای بــزرگ 
صنعتی به عنوان شــرکتهای 
مــادر و قرار دادن شــرکتهای 
کوچک به عنوان زیرمجموعه 
پذیــرش  ضــرورت  آنهــا، 
ریســک پذیری در پروژه های 
علمی و توســعه محور، ایجاد 
صندوقهای توسعه فناوری در 
شــرکتهای پتروشیمی از دیگر 
موضوعات مطرح شــده در این 

نشست ها بود.
 بــه گفته مروت، 27 نشســت 
تخصصــی بــا هــدف تأمین 
نیازهــای فناورانــه در ایــن 
همایــش ۳ روزه برگزار شــده 
اســت و انتظار می رود، جلسات 
متعدد B2B بین شرکت های 
تابعــه هلدینگ خلیج فارس و 
شرکت های دانش بنیان و تبادل 
نظــر آنها انعقــاد قراردادهای 
تجــاری در زمینه هایــی چون 
ساخت داخل-تجهیزات دوار، 
ساخت داخل- تجهیزات ثابت 
و بهبود و تحول در فرایند را به 

همراه داشته باشد.

وفن اتفاق افتاد: در همایش پتر

جلسات متعدد شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای 
هلدینگ خلیح فارس

 هدف رســیدن به تفاهم برای انعقاد قراردادهای تجاری در آینده نزدیک است
 برگزاری 27 نشست تخصصی با هدف تأمین نیازهای فناورانه

به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، بیش از 20 نشســت تخصصی با هدف 
تأمین نیازهای فناورانه در همایش پتروفن و با حضور 
شــرکتهای دانش بنیان و شرکتهای تابعه پتروشیمی 

هلدینگ خلیج فارس برگزار شد.

دبیرعلمــی همایــش پتروفن گفت: در این سلســله 
نشســت ها، مدیران شــرکت های تابعه پتروشــیمی 
هلدینــگ خلیج فارس و شــرکتهای نــوآور و دانش 
بنیــان از راههای افزایش تعامالت اقتصادی و ایجاد 

ارزش افزوده در آینده نزدیک ســخن گفتند.
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همایش و نمایشگاه پتروفن«در ایستگاه آخر
به گزارش روابط عمومی شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، در روز پایانی نخســتین همایش پتروفن که در مرکز همایش های 

بین المللی کوشــک شــرکت ملی نفت ایران برگزار شد، از 24 شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تقدیر شد.

در طول برگزاری این همایش 3 روزه، نشســتهای تخصصی با موضوع »بومی ســازی مواد شــیمیایی وکاتالیســت و تنوع محصوالت«، »دانش 

فنی و الیســنس«، »پوشــش های نوین«، »ســاخت داخل- تجهیزات دوار«، »ساخت داخل- تجهیزات ثابت« و »بهبود و تحول در فرآیند« و به 

منظور ایجاد تمهیدات الزم برای انعقاد قرارداد تجاری برگزار شــد و چالشــها و فرصتهای پیش روی صنعت پتروشــیمی در فضایی دوستانه و 

صمیمی مورد بررسی قرار گرفت.

وشیمی خلیج فارس وه صنایع پتر تقدیر از ۲۴ شرکت گر



 با توجه به نقش 
و اهمیت تحول 

دیجیتال در عملیات 
صنعتی و غیرصنعتی، 

بسیار کلیدی است 
تا فرصتهای نوآوری 
دیجیتال در سازمان 

شناسایی شوند و 
با توجه به اهداف، 

برنامه ها و منابع 
در دسترس، محل 

شروع تحول دیجیتال 
مشخص شود و اینکه 

در ادامه چطور به 
یک مجموعه صنعتی 
هوشمند تبدیل شود.

دکتر علی عسکری در اولین همایش پتروفن:

شرکت پتروشیمی نوری؛ 
پیشگام در تحول 

دیجیتال

مدیرعامل پتروشیمی نوری گفت: این شرکت درچشم انداز خود 
قصد دارد به ســازمانی پیشــگام و سرآمد در صنعت پتروشیمی 
کشــور تبدیل شــود و با توجه به نقش و جایگاه فناوری های 
دیجیتــال در آینــده صنعت پتروشــیمی، یکــی از ابعاد اصلی 

کارآمدی و ســرآمدی موضوع تحول دیجیتال خواهد بود. 
صانعی با بیان اینکه بیش از ۵0 سامانه دیجیتالی در این مجتمع 
به صورت فعال وجود دارد؛ گفت: با نقشــه راه تحول دیجیتال 
شــاهد کاهش تأثیــرات نامطلوب زیســت محیطی،  ارتقای 
بهــره وری، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش ســودآوری 
شــرکت و همچنین ارتقای راندمــان تولید، کاهش هدررفت 
خــوراک و انــرژی و ارتقای قابلیت اطمینان تجهیزات خواهیم 

بود.
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی نوری با اشاره به اینکه امروزه 
شــرکت های بزرگ پتروشــیمیایی، نفت و گاز، و انرژی دنیا 
 BASF، SABIC، Sinopec، Shell، BP، ماننــد
ENI، LukOil… با همکاری شرکت های بزرگ فناوری 
اطالعــات مانند هوواوی، مایکروســافت، بیکرهیوز، گوگل، 
یاندکــس، … پروژه های متعددی در حوزٔه تحول دیجیتال را 

به تعریــف و انجــام پروژه های 
هدفمند در این حوزه شــده است.

وی هــدف از تدویــن »نقشــه 
راه تحــول دیجیتال پتروشــیمی 
نوری« را ساماندهی مسیر شرکت 
پتروشــیمی نوری به سمت تحول 
دیجیتــال عنوان کــرد و افزود: با 
توجــه به نقــش و اهمیت تحول 
دیجیتــال در عملیــات صنعتی و 
غیرصنعتی، بســیار کلیدی است 
تــا فرصتهای نــوآوری دیجیتال 
در ســازمان شناســایی شوند و با 
توجــه به اهداف، برنامه ها و منابع 
در دســترس، محل شروع تحول 
دیجیتال مشــخص شود و اینکه 
در ادامه چطــور به یک مجموعه 

صنعتی هوشمند تبدیل شود.
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی 
نوری، پیاده سازی تحول دیجیتال 
بر روی داده های نرم افزار مدیریت 
انرژی را پروژه دیگر این مجموعه 
برشــمرد و افــزود: این موضوع با 
رهبــری امور توســعه محصول، 
فنــاوری و نــوآوری، بــر روی 
داده های نرم افزار مدیریت انرژی 
تاکنــون حدود 20٪ پیشــرفت 

داشته است. 
وی گفت: بررسی قابلیت اطمینان 
داده های ثبت شده انرژی درتمامی 
واحدهــای مجتمع پتروشــیمی 
نوری، تهیــه الگوریتم پیش بینی 
مصــرف انرژی بهینه در ســطح 
واحد و شناسایی و پیش بینی رفتار 

اجــزای معیــوب در چرخه انرژی 
مجتمع از اهداف این پروژه است.

مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی 
نــوری ادامــه داد: تجربیــات 
مشــابه نشــان داده اســت که با 
پیاده سازی استراتژی مناسب در 
مدیریت هوشمند انرژی می توان 
هزینه های مستقیم و غیرمستقیم 
را بین 2 تا 10 درصد کاهش داد که 
در مجتمع پتروشیمی نوری برابر 
یک مگاپلنت و بســیار قابل توجه 
اســت. وی در پایان خاطرنشان 
کــرد: هدف فازهــای بعدی این 
پروژه را استفاده از هوش مصنوعی 
جهت بهینه سازی فرایند مجتمع 
پتروشیمی نوری دانست و افزود: 
اســتفاده از اپلیکیشن های توسعه 
یافته در بستر گوشی های هوشمند 
و ارائه واقعیت مجازی جهت رصد 
و کنترل سیســتم ها در لحظه، از 
ذیگر مزیت های این پروژه است.

اجرایی کرده اند؛ خاطرنشــان کرد: این شرکت ها 
با آگاهی به اهمیت موضوع و با تحلیل داده های 
فراوان و ارزشــمندی کــه در این فرایند به ثبت 
رســیده است؛ توانسته اند بهره وری، سودآوری و 
ایمنــی را افزایش و همچنین میزان آالیندگی و 
هزینه های مرتبط با تعمیر و نگهداری را با پیش 
بینــی رفتار تجهیزات کاهــش داده، موفقیت و 
افزایــش توان رقابت پذیری خود را در بازارهای 

جهانی تضمین کنند.
صانعی در ادامه عنوان داشــت: در همین راســتا، 
امور توســعه محصول، فناوری و نوآوری شرکت 
پتروشــیمی نوری از 4 ســال گذشته درخصوص 
موضوع مهم و روز دنیا، با عنوان تحول دیجیتال 
تحقیقات گســترده ای انجام داده و سمینارهای 
متعددی را با دعوت از اساتید داخلی و بین المللی 
در سطح مدیران شرکت، شرکت های پتروشیمی 
منطقه ویژه اقتصادی پارس، و همینطور مدیران 
ارشد هلدینگ خلیج فارس برگزار کرده که منجر 

مدیرعامل پتروشیمی نوری:
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وجود حجم زیادی از خاک های 
آلوده درمحیط کارگاهی و تبعات 
منفی آن برای محیط زیست و 
کارکنان شرکت، مسئوالن این 

شرکت را مجاب کرد تا پروژه ای 
با مضمون پاک سازی خاکهای 
آلوده به ترکیبات هیدروکربنی 

و با همکاری پژوهشگاه شرکت 
نفت را به مرحله اجرا در آورند.
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مدیــر شــرکت مبین انــرژی خلیج 
فــارس از طراحــی و احداث ســایت 
بیوپایل برای پاک ســازی خاک های 
آلوده به ترکیبات نفتی و در پاســخ به 
دغدغه های زیست محیطی خبر داد.

فرزانــه گفت: وجــود حجم زیادی از 
خاک هــای آلوده درمحیط کارگاهی و 
تبعات منفی آن برای محیط زیســت 

و کارکنان شــرکت، مســئوالن این 
شــرکت را مجاب کــرد تا پروژه ای با 
مضمون پاک ســازی خاکهای آلوده 
به ترکیبات هیدروکربنی و با همکاری 
پژوهشــگاه شــرکت نفت را به مرحله 

اجرا در آورند.
وی در ادامــه افــزود: این مجتمع در 
زمینی به مســاحت ۵00 متر مربع آغاز 

و ســاالنه توانایی پاکسازی ۳00 تن 
خاک را روشی زیستی داراست.

فرزانه خاطرنشــان کــرد: خاک پاک 
ســازی ده در ایــن مجموعه توانایی 
رشــد مجدد گیاهــان را در خود دارد 
و قابل بازگشــت به طبیعت اســت که 
با تحســین و اقبال مســئوالن زیست 

محیطی همراه بوده است.

مدیر شرکت
 مبین انرژی خلیج فارس:

سایت بیوپایل در 
پاسخ به دغدغه های 
زیست محیطی 
احداث شد

معرفی کتاب

اگــر ایــن روزهــا بــه دنبال کتابی جامع و کامل در حوزه آزمایشــگاهی و با محوریــت صنایع نفت، گاز و 
پروشــیمی هســتید؛ باید »کتاب جامع آزمایشــگاه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی« را تورق کنید.

این کتاب حاصل تالش دکتر مسعود قبادی و دکتر طوبی ذوالفقاری است که با همکاری واحد آزمایشگاهی 
پتروشیمی ایالم چاپ و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. در این کتاب ارزشمند به موضوعاتی چون؛ 
ایمنی، شرح فرایندی، مباحث تخصصی شیمی، محلول سازی، متدها، استانداردهای آزمایشگاهی و شرح 
کاملی از دســتورالعمل های، آنالیز پرداخته شــده اســت.به عالوه این کتاب می تواند برای دانشجویانی که 
به دنبال اطالعاتی درباره آزمایشــگاه های صنعتی و جایگاه آنها در پتروشــیمی ها، شرح وظایف سازمانی 
پرســنل آزمایشــگاهی، معرفی انواع شیشــه های آزمایشگاهی و مفاهیم ساده و کاربردی دانش شیمی در 
آزمایشــگاه ها هســتند؛ راهگشا هســتند.نکته قابل تأمل این است که دکتر مسعود قبادی یکی از مؤلفین 
این کتاب، کارگر نمونه پتروشــیمی ایالم در ســال 1401 بوده و دارای 7 جلد کتاب علمی و بیش از 1۸ 

مقاه بین المللی اســت که خواندن این کتاب را برای عالقه مندان این رشــته جذاب تر می کند.



همزمان با این 
موضوع بررسی 

شرکتهای داخلی 
جهت ساخت 
این کاتالیست 
نیز در دستور 

کار قرار گرفت 
و درنهایت 
در تاریخ 

 1393/12/23
تفاهم نامه 

ساخت داخل 
کاتالیست 

ایزومریزاسیون 
زایلین ها با 
نام تجاری 
XI )معادل 
کاتالیست 
OPARIS-

MAX( امضاء 
شد.
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مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی 
بنــدر امام گفــت: اولین همایش 
توســعه روابط با شرکتهای دانش 
بنیان و فناور در تاریخ 14 و 1۵ آبان 
ماه در مجنمع پتروشیمی بندر امام 

برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این همایش 
دو روزه را تأمیــن 70 درصــد از 
قطعات یدکی مورد اســتفاده در 
صنعــت پتروشــیمی و ۸0 درصد 
از مواد شــیمیایی و کاتالیستهای 
مــورد اســتفاده در ایــن صنعت 
برشــمرد و افزود: برگزاری چنین 
همایشــهایی زمینــه را بــرای 

خودکفایی در صنعت پتروشــیمی 
و صنایع وابسته فراهم می کند.

انصاری نیک ضمن اشاره به روند 
برگزاری ایــن همایش افزود: به 
منظورایجاد بانکی از شــرکتهای 
دانــش بنیان و فنــاور در صنایع 
پتروشیمی، بیش از ۵0 کارشناس 
و متخصــص در ۸ زمینــه کاری 
فعــال بوده اند و ایمیل آدرس یکتا 
به این موضــوع اختصاص یافته 

است.
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی 
بنــدر امــام در ادامــه گفت: این 
مجموعــه تالش کرد تا در قالب 

برگزاری این همایش، مشکالت 
و نیازهــای فناورانــه خود را در 
معــرض دید شــرکتهای دانش 
بنیــان قرار دهد و این شــرکتها 
بتوانند پیشــنهادات و راه حلهای 
فنی خود را در قالب پژوهشــها و 

تفاهم نامه ها ارائه دهند.
وی در پایــان اشــاره داشــت: از 
جمله دســت آوردهای برگزاری 
ایــن همایش، انعقــاد 61 تفاهم 
نامه با ۵2 شــرکت دانش بنیان و 
عرضــه محصوالت آنها در بیش 
از 70 غرفه نمایشــگاه جانبی این 

همایش بوده است.

مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی بوعلی سینا از 
احــداث و راه اندازی واحد ســاخت کاتالیســت 
ایزومریزاســیون زایلین هــا در این واحد صنعتی 

خبر داد.
سیدمحمد احمدزاده ضمن اعالم این خبر گفت: 
هــدف از واحد ایزومریزاســیون زایلین، ایزومر 
نمــودن جریانــی از مخلوط زایلیــن ها با میزان 
پارازایلیــن کم )PX-poor( و تبدیل آن ها به 
 )PX-rich( مخلوط زایلین ها غنی از پارازایلین

است.
وی در ادامه یادآور شــد: در زمان راه اندازی اولیه 
ایــن واحــد صنعتی، از 76 تن کاتالیســت با نام 
 AXENS 771 ساخت شرکتA-Z تجاری
فرانســه )صاحب لیســانس شرکت بوعلی سینا( 
اســتفاده می شد. سپس در سال 1۳92 با توجه به 
گزارش بررســی عملکــرد راکتور )R-۸001( و 
کاهش روند عملکرد کاتالیســت ایزومریزاسیون 
زایلین ها، با شــرکت AXENS فرانسه جهت 
خرید نســل جدید آن کاتالیســت با نام تجاری 
OPARIS-MAX گفتگوهایی انجام شــد 
که آن شرکت نیز بنا به تحریم تجاری از تحویل 

کاتالیست مذکور خودداری کرد.
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی بوعلی ســینا 
خاطرنشــان کرد: با توجه به خودداری شــرکت 
OPARIS- از فروش کاتالیست AXENS

MAX بــه ایــن مجتمع، بررســی های الزم 

درخصوص تأمین کاتالیســت ایزومریزاســیون 
زایلین ها از ســایر شرکت های سازنده کاتالیست 
-RIC انجام و درنهایت کاتالیست با نام تجاری

200 ساخت شرکت SINOPEC چین بعنوان 
کاتالیست جایگزین انتخاب شد.

وی افــزود: همزمــان با این موضوع بررســی 
شــرکتهای داخلی جهت ساخت این کاتالیست 
نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت و درنهایت در 
تاریخ 1۳9۳/12/2۳ تفاهم¬نامه ســاخت داخل 
کاتالیســت ایزومریزاســیون زایلین¬هــا با نام 
OPARIS- معادل کاتالیســت( XI تجاری

MAX( امضاء شد.
در نهایت پس از انجام آزمایشهای بسیار پایلوتی 
و آزمایشگاهی، عملکرد آزمایشگاهی کاتالیست 
)بــا نام اختصــاری XI-11( در مقیاس پایلوت 
آزمایشــگاهی و در فاز بعدی در مقیاس پایلوت 
نیمــه صنعتی 120 گرمــی تائید و تولید صنعتی 
آن آغــاز شــد که با لطــف خداوند، 76 تن از این 
کاتالیست در سال 1401 تهیه و در راکتور هدف 
بارگیری شد.گفتنی است: پتروشیمی بوعلی سینا 
به  عنوان یکی از شــرکت های اصلی در منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی ماهشهر برای تولید 
ترکیبات آروماتیکی و تأمین خوراک مجتمع های 
مجاور احداث شــده و فرآیندهای پیچیده تولید 
محصــوالت بــا درجه خلوص بــاال مانند بنزن، 

پارازایلین و ارتوزایلین را انجام می دهد.

شرکت پتروشیمی بندر امام برگزار کرد:

اولین همایش توســعه روابط با شرکتهای دانش بنیان و فناور
مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا:

ایستادن در مقابل تحریمها با ساخت 
کاتالیست ایزومریزاسیون زایلین ها



از آنحا که در تمام دنیا قیمت 
فلزپاالدیوم بسیار قابل توجه و 

بازیافت این فلز از کاتالیست های 
مستعمل یک ضرورت اقتصادی 
است، توجه ویژه به آن در دستور 
کار این مجموعه اقتصادی قرار 

گرفت.
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قاســمی شــهری گفــت: کارگروه 
شــیمیایی و کاتالیســت پتروشیمی 
شــهید تندگویــان با رویکــردی نو، 
ســودآوری از تمامــی ظرفیت هــا و 
رســیدن به خودکفایی هر چه بیشتر، 
از ســال 1۳9۸ در مجموعــه با هدف 
گســترش پیونــد با مراکــز علمی و 
شــرکت های دانش بنیان پایه گذاری 

شد.
در ادامــه این شــرکت صنعتی موفق 
شــد با تالشهای گسترده متخصصان 
ایــن حــوزه و مشــارکت و همراهی 
شــرکت های دانش بنیان، مهم ترین 
کاتالیســت مورد مصرف در واحدهای 
شیمیایی پتروشیمی شهید تندگویان 
بنام کاتالیست پاالدیوم بر پایه کربن، 

را داخلی سازی کند.
وی افــزود: از آنحــا کــه در تمام دنیا 
قیمت فلزپاالدیوم بســیار قابل توجه 
و بازیافت این فلز از کاتالیســت های 
مســتعمل یک ضــرورت اقتصادی 
اســت، توجه ویژه به آن در دستور کار 

این مجموعه اقتصادی قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت پتروشیمی شهید 
تندگویــان ادامــه داد: با توجه به این 
که پیش از این اســتحصال فلز مذکور 
از کاتالیســت مستعمل به شرکتهای 

بازیافت کننده خارجی ارسال می شد، 
اجــرای پروژه اســتحصال در داخل 
ایــران نیز موفقیتــی بزرگ برای این 
صنعــت و مانع خــروج مبالغ هنگفتی 

ارز از کشور شد.
خاطرنشــان می سازد: میزان مصرف 
کاتالیســت مذکور بــرای یک دوره 
کارکرد دوســاله واحدهای شیمیایی 
پتروشیمی شــهید تندگویان،۳7 تن 
برمبنای خشــک اســت و بــا انجام 
موفقیت آمیز داخلی سازی کاتالیست 
مذکــور، از خــروج 1۵ میلیون دالر 

جلوگیری می شود.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
شهید تندگویان:

بومی سازی 
کاتالیست 
پاالدیوم 

راهی به سوی 
خودکفایی

شــرکت  مدیرعامــل 
شــهید  پتروشــیمی 
بومی سازی  تندگویان، 
کاتالیســت پاالدیــوم 
را راهــی بــه ســوی 
خودکفایی و حرکت به 
ســمت تفکر علمی در 
این مجموعه دانســت 
و گفــت: با ایــن اقدام 
کاتالیســت  مهمترین 
در  اســتفاده  مــورد 
واحدهــای شــیمیایی 
داخلی  این مجموعــه 

سازی شد.

مدیر عامل شرکت گاز بید بلند خلیج فارس، 
اتــکا به پژوهش و تحقیق را رکن اساســی 

فعالیت در این مجموعه صنعتی می داند.
بیژن شیالنی معتقد است: اختصاص بودجه 
بــرای پژوهش و تحقیق در شــرکت های 
صنعتی نه یک معقوله هزینه زا، بلکه مصداق 
ســرمایه گذاری برای آینده است و مدیران 
موفق همیشه برای انجام پژوهش و تحقیق 

پیشگامند.
وی در ادامه به چهار پژوهش انجام شــده با 
این تفکر در این مجموعه صنعتی اشاره کرد 
که به توضیح کوتاهی از هر یک می پردازیم.

1- بررسی مدیریت و تصفیه پساب صنعتی 
شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس

ایــن تحقیق بــه همت زیباســاالری جو، 
کارشــناس واحد محیط زیست پاالیشگاه 
بیدبلند خلیج فارس، فرشــاد زراعت، رئیس 
اداره محیط زیســت پاالیشگاه گاز بیدبلند 
خلیــج فارس و مــزدک آرپناهی، مدیر امور 
HSE پاالیشــگاه گاز بیدبلند خلیج فارس 
انجام شده است و به دنبال ارائه راهکارهایی 
در خصوص تصفیه و مدیریت پساب صنعتی 
پاالیشگاه گاز بیدبلند است تا محیط زیست 

اطراف این مجموعه کمتر آسیب ببیند.
برآورد میــزان کنترل گازهای   -2
گلخانــه ای در نتیجه اجرای طرح بازیابی و 
تاسیســات جمع آوری گازهای مشعل شرق 
کارون بــه منظور تأمین خوراک شــرکت 

پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس
 این تحقیق با تالش محمود امین نژاد، مدیر 

عامل شرکت گاز بیدبلند خلیج فارس، مزدک 
آرپناهی، رئیس HSE شــرکت پاالیشگاه 
گاز بیدبلند خلیج فارس و فریبا هدایت زاده، 
کارشناس محیط زیست مجتمع تاسیسات و 
مخازن صادراتی شرکت پاالیش گاز بیدبلند 
انجام شــده اســت و به دنبــال بکارگیری 
فناوری هــای بازیابی گاز فلر و جلوگیری از 
ســوزاندن گازهای همراه نفت و حرکت به 
ســمت کسب سود اقتصادی از این موضوع 

است.
۳- ارزیابی انتشــار و مدل سازی پراکندگی 
آالینده های هوا از فلرهای میادین نفتی پروژه 
بازیابی و جمع آوری گازهای مشــعل شرق 
کارون توسط شــرکت پاالیش گاز بیدبلند 

خلیج فارس
ایــن پروژه با تالش مزدک آرپناهی، رئیس 
HSE شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
فارس، فرشــاد زراعت، رئیس محیط زیست 
شرکت پاالیش گاز بیدبلند، فریبا هدایت زاده، 
کارشناس محیط زیست مجتمع تاسیسات و 
مخازن صادراتی شرکت پاالیش گاز بیدبلند 
و امید ســلیمانی، کارشناس محیط زیست 
شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس انجام 
شده و به دنبال ارزیابی میزان و مدل سازی 
پراکندگی آالینده های هوا ناشی از فلرینگ 
میادین نفتی اســت و اجرای آن می تواند به 
جمع آوری گازهای مشــعل شــرق کارون 
توســط شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
فارس وکنترل و کاهش آلودکی هوا در این 

مناطق کمک کند.

4-  ارزیابــی عملکرد تولید پایدار شــرکت 
پاالیش گاز بر اســاس شاخص های کلیدی 
عملکرد با استفاده از مدل تصمیم گیری چند 
معیاره )مطالعه موردی پاالیشــگاه بیدبلند 

خلیج فارس(
 این تحقیق به کوشــش مــزدک آرپناهی، 
رئیس HSE شــرکت پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس، فرشــاد زراعت، رئیس محیط 
زیســت شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
فارس و فریبا هدایت زاده، کارشناس محیط 
زیست مجتمع تاسیسات و مخازن صادراتی 
شرکت پاالیس گاز بیدبلند خلیج فارس انجام 
شده و در رویکردی جدید، معیارهای اصلی 
و مجموعه ای از شاخصهای کلیدی عملکرد 
و اجرای ارزیابی تولید پایدار شرکت پاالیش 
گاز بیدبلند خلیج فارس بر اســاس سیســتم 
تصمیم گیری چند معیاره پیشنهاد می دهد.

وی در پایان با اشاره به اختصاص بودجه های 
کالن در کشــورهای پیشــرفته بــه مقوله 
پژوهــش، توجه جدی مســئوالن را در این 

زمینه خواستار شد .

مدیر عامل شرکت گاز بید بلند خلیج فارس:

تحقق و پژوهش رکن اصلی فعالیت در شرکت گاز 
بید بلند خلیج فارس است



 واحدهای 
تحقیق و 
توسعه در 

سراسر دنیا و 
در شرکت های 

اقتصادی 
نقش مهمی 
را در نوآوری 
و سودآوری 
شرکت ها 

ایفا می کنند. 
شرکت ما 

هم توانسته 
است از طریق 

جستجو 
در ساختار 
شرکتهای 
اقتصادی و 

همسو با خود 
محورهای 

فعالیت خود را 
مشخص کند.
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با سالم و احترام و تشکر از فرصتی که در اختیار   �

نشــریه پتروفن قرار دادیــد، لطفاً خودتان را برای 

مخاظبان ما معرفی کنید؟

حمیــد رجایی مدیــر امور توســعه فناوری و 
نــوآوری پتروشــیمی نوری هســتم. من هم 
متقاباًل از زحمات شــما و مجموعه همکارانتان 

سپاسگزارم.
آقای دکتر همانطور که می دانید همایش پتروفن   �

و نمایشگاه جانبی آن به منظور ایجاد فضای همکاری 

میــان شــرکت های دانش بنیــان و مجموعه های 

پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس برگزار شده است. 

نظرتان درباره برگزاری این همایش چیست؟

فراهــم کــردن چنیــن فرصت هایــی برای 
برقراری ارتباط های دوسویه میان شرکت های 
پتروشــیمی و شــرکت های دانش بنیان امری 
مبــارک و فرخنده اســت و این موضوع نیز به 
گونه ای نوآوری محســوب می شــود. اینکه ما 
بتوانیم نیازهای فناورانه خود را در معرض دید 
شرکت های دانش بنیان قرار دهیم، با آنها آشنا 
شــویم و بتوانیــم برای آینــده صنعت و ایجاد 
فضــای بهتر برای تولیــد برنامه ریزی کنیم، 

ستودنی است.

برای سومین سال پیاپی به عنوان 
شرکت فناور و نوآور برتر در 

هلدینگ 
خلیج فارس شناخته شدیم

به ما بگویید که چه جوایزی در این همایش گرفتید   �

و چه ویژگی هایی باعث شد که شما به عنوان شرکت 

برتر در زمینه فناوری و توجه به شــرکت های دانش 

بنیان مشخص شوید؟

ما تواانســته ایم در تمــام زمینه ها خوب عمل 
کنیم، ولی در هلدینگ خلیج فارس و بر اساس 
شاخص های مورد نظر آنها ما به عنوان شرکت 
پیش رو در تحول دیجیتال بودیم و جایزه تحول 

دیجیتــال را از آن خــود کردیم. مدیر ما نیز به 
عنوان مدیر نوآور شناخته و از ایشان تقدیر شد. 
همچنین ما برای سومین سال پیاپی به عنوان 
شــرکت فناور و نوآور برتــر در هلدینگ خلیج 

فارس شناخته شدیم.
در سیستم مدیریت تکنولوژی، راهی جز ارتباط 

با شــرکت های دانش بنیان وجود ندارد
کمی درباره شــرکت پتروشــیمی نوری و فضای   �

حاکم بر آن، نوع مدیریت و تفکری که در آنجا ساری 

و جاری است، برای ما بگویید؟

 واحدهای تحقیق و توسعه در سراسر دنیا و در 
شرکت های اقتصادی نقش مهمی را در نوآوری 
و ســودآوری شرکت ها ایفا می کنند. شرکت ما 
هم توانســته است از طریق جستجو در ساختار 
شرکتهای اقتصادی و همسو با خود محورهای 
فعالیــت خود را مشــخص کند و در اولین قدم 
سیســتم مدیریــت تکنولوژی را در شــرکت 
خود قرار دادیم و بر اســاس آن به شناســایی 
شــکافهای فرایندی و تمام کمبودهای خود در 
زمینه تکنولوژی چرداختیم. آنگاه بومی سازی 
کاتالیســت ها و بومی سازی تجهیزات حساس 
را در دستور کار قرار دادیم و برای این موضوع 
هیچ راهی جز ارتباط با شرکت های دانش بنیان 
و پارک های مهم فناوری و دانشــگاه ها وجود 
نداشت. در سال گذشته ما با بیش از 20 شرکت 
دانش بنیان ارتباط مستقیم داشتیم. همچنین با 
بیش از از 10 دانشگاه در ارتباط بودیم و سعی 
کردیــم به صورت نظــام مند فعالیت های خود 

را پیش ببریم.

بیش از 90 درصد از کاتالیست های 
خود را بومی کرده ایم

اگر بخواهید برای ما به صورت عملیاتی بگویید، 
چه کار ویژه ای در شــرکت شما در زمینه تولید 

مقدمه:
شــرکت پتروشیمی نوری به عنوان چهارمین و همچنین 
بزرگتریــن تولیــد کننده مواد آروماتیکی در ایران از جمله 
طرح های اســتراتژیک برنامه ۵ ســاله سوم شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی ایران بوده اســت که در حال حاضر از 
جمله مجتمع های زیرمجموعه شــرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )هلدینگ خلیج فارس( محســوب می شــود. 
این مجتمع در زمینی به مســاحت 61 هکتار در حاشــیه 
شــمالی خلیــج فارس به فاصلــه 2۸0 کیلومتری از مرکز 
اســتان بوشــهر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در 
بندر عسلویه واقع شده است.این مجتمع صنعتی به عنوان 
یکی از بزرگترین تولید کننده های محصوالت آروماتیکی 

در جهان با ظرفیت اسمی ۵/4 میلیون تن در سال به صورت 
رسمی در تیرماه 1۳۸6 افتتاح شده و تاکنون درحال فعالیت 
و تولید می باشــد. عملیــات اجرایی این مجتمع در آذرماه 
1۳79 آغاز و اولین واحد آن در اوایل نیمه دوم سال 1۳۸۵ 
راه اندازی گردید. سرمایه گذاری انجام شده در این مجتمع 
حدود ۸ هزار میلیارد ریال می باشد که به صورت مستقیم 

برای حدود 1200 نفر ایجاد اشــتغال کرده است.
به دلیل کســب جوایز متعدد این شــرکت صنعتی در اولین 
همایش پتروفن )1401( مصاحبه ای با آقای حمید رجایی 
مدیر امور توسعه فناوری و نوآوری پتروشیمی نوری انجام 
دادیم تا با این شــرکت و فعالیتهای آن در حوزه فناوری و 

نوآوری بیشتر آشنا شویم.

مصاحبه با آقای دکتر حمید رجایی، مدیر امور توسعه محصول، فناوری و نوآوری پتروشیمی نوری:

برای تسری فرهنگ نوآوری در کشور از 
خودمان آغاز کنیم
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محصول یا تفکر مدیریتی انجام شــده اســت 
که باعث ســرآمدی شما در مجموعه شده، چه 

موضوعی را بیان می کنید؟
اولین نکته این است که ما توانسته ایم بیش از 
90 درصد از کاتالیست های خود را بومی کنیم 
و به عالوه هفتاد درصد از کاتالیست های تولید 
خود را ارتقاء دهیم و آنها را در ســطح جهانی 
و باالتــر قرار دادیم. شــاید مهمترین اقدامی 
که در مجموعه ما انجام شــده اســت، این بود 
که واحد ســاخت داخل و فناوری های نوین به 
زیرمجموعه امور توســعه محصول و فناوری و 
نوآوری اضافه شــد. ایــن موضوع به ما کمک 
کرد تا در راســتای ساخت تجهیزات حساس با 
شــرکت های دانش بنیان تعامل کنیم و موفق 
به تولید قطعاتی شــدیم کــه هم کیفیت بهتر 
و هــم قیمت کمتری نســبت به موارد جهانی 
داشــت. به طور مثــال فیلترهایی در مجموعه 
اســتفاده می شد که فقط نمونه های آمریکایی 
آن موجود بود و ما موفق به ســاخت آن شدیم. 
جــدای از آن ما در امور توســعه دو پروژه ملی 
را دنبال می کنیم. اولین پروژه شــیرین سازی 
برش ســنگین است و دومین پروژه تبدیل گاز 

فلور به ســولفات آمونیوم و آل پی چی است.
همچنین ما برای مجموعه 22 پروژه توســعه 
تدوین کرده ایم که کارهای ابتدایی آن در حال 
انجام است. ما در رفع گلوگاه های فرایندی نیز 
توانسته ایم موفق عمل کنیم. در واقع ما اولین 
 4 KM شــرکتی هستیم که توانسته ایم جایزه
را کســب کند که این جایزه به مدیریت دانش 
بــا حاکمیت نوآوری تعلــق دارد. ما همچنین 
موفق شــدیم اولین جایــزه تحول دیجیتال را 
به عنوان اولین پترو شــیمی از دانشگاه تهران 
دریافت کنیم که ارزیابی پیچیده ای اشته است.

در مدیریت باید به مسئله تحقیق و 
توسعه اعتقاد راسخ داشت

شــما به مسئله مدیریت در شرکتهای پتروشیمی   �

اشاره کردید. شاید یکی از چالش های بزرگ کشور 

ما مســئله مدیریت باشد. مدیریت در مجموعه شما 

چــه کاری ویژه انجام داده کــه می تواند برای بقیه 

واحدهای پتروشــیمی درسی برای تغییر و تحول در 

شرکت ها باشد؟

 مهم ترین مســئله ای که می توان به آن اشاره 
کــرد، اعتقاد راســخ مدیر اصلــی مجموعه به 
مســئله تحقیق و توسعه است. ایشان عمیقًا به 
کار سیســتمی و فراینــد محور معتقدند و تمام 
فرآیندهای ســازمان را بر اســاس کار فرایند 
محــور قرار انجام می دهند که بروز و ظهور آن 
در شــورای پژوهشی شــرکت ماست. تشکیل 
جلسات به صورت مداوم و با تاکید فراوان انجام 
می شــود و مدیرعامل خود نیز در آن شــرکت 
می کنــد و حمایت های الزم را انجام می دهد. 
حمایت ایشــان از شرکت های دانش بنیان نیز 

در این راستاست.
شرکت های دانش بنیان را نه به 

عنوان پیمانکار، بلکه در کنار خود 
ببینیم

االن دانشــگاهیان، سیاستمداران و حتی اهالی   �

کوچه و بازار از شــرکت های دانش بنیان می گویند. 

آیا واقعاً شــرکت های دانش بنیان می توانند دردها و 

عقــب ماندگی های این کشــور را در حوزه صنعت و 

بقیه بخشــها دوا کنند یا توجه به موارد دیگری هم 

نیاز است؟

واقعیت این اســت که شــرکتهای دانش بنیان 
نمی تواننــد تمام مشــکالت را حل کنند. تنها 
کاری کــه ما می توانیم انجام دهیم، حمایت از 
آنهاست که شامل حمایت های مالی، باال بردن 
ریســک پذیری یا ســرمایه گذاری مشترک با 
آنهاســت و اینکه آنها را شریک خودمان ببینیم 
و بــه عنوان یک پیمانــکار به آنها نگاه نکنیم. 

یعنی به صورت واقعی آنها را در کنار خود ببینیم.
چه مدل همکاری را میان شرکت های دانش بنیان   �

و شرکتهای پتروشیمی پیشنهاد می دهید؟

بر اســاس تجربه عملیاتی که ما داشتیم، آن ها 
را هیــچ گاه به عنوان یــک پیمانکار ندیدیم و 
برای ســرمایه گذاری آنهــا تضمین خرید قرار 
داده ایم. اگر نیاز به توسعه بوده، کمک و سرمایه 
گذاری کردیم و البته همیشــه قانون را هم مد 
نظر داشــتیم و مانعی در این زمینه نبوده است. 
بنابراین اگر محصولی دارای کیفیت الزم بوده، 
حتمًا از شرکت دانش بنیان خریداری شده است.

کنسرسیوم سازی در شرکت های 
دانش بنیان موضوعی حیاتی است

آقای دکتر، اگر شــما بخواهید بــرای مجموعه   �

پتروشیمی کشــور سیاست گذاری کنید، چه تصمیم 

مهمی را در دســتور کار قرار می دهید؟ آنهم با همین 

شــرایطی که بر اقتصاد کشور موجود است.

واقعیت این اســت که اول همه شــرکت های 
دانش بنیان را دسته بندی می کردم و آنها را در 
گروه های همسو قرار می دادم و پس از شناسایی 
و مشــخص شــدن زمینه کاری آنها و اینکه هر 
کدام چه پتانســیلی را دارا هســتند، آن ها را در 

بخشهای مختلف مشارکت می دادم.
در تمام دنیا شرکت های بزرگ کارهای بزرگ را 
انجام می دهند و بقیه شرکت ها با آنها همراهی 

می کنند.

شما در حقیقت به کنسرسیوم سازی 
در شرکت های دانش بنیان معتقدید

بلــه دقیقًا. منظور من همین اســت. منظور من 
از شــرکت های بزرگ ایجاد کنسرسیوم هایی 
از شــرکتهای دانــش بنیــان برای پیشــبرد 
کارهاســت. باید شــرکت های کوچک در چتر 

حمایت شــرکتهای بزرگ قرار گیرد و نیازهای 
آنهــا را برآورده کنند. فقط نباید فراموش کنیم 
کــه جلســات رودررو و بین گروههای مختلف 

کاری نباید از دست برود.
چطــور می توان فرهنــگ نوآوری و خالقیت را در   �

جامعه تسری داد؟

 بــرای تســری این فرهنــگ در جامعه باید از 
خودمان شــروع کنیم. روش هایی که هلدینگ 
خلیج فارس در پیش گرفته است، بسیار مناسب 
است. شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
بــا اهمیت دادن به واحدهــای نوآوری، باعث 
شکل گیری این فرهنگ در میان پتروشیمی ها 
خواهد شــد. دیده شــدن و حمایت شدن توسط 
شــرکت های بزرگ می تواند برای مســئولین 
پتروشــیمی ها ایجــاد انگیزه و در ســازمان ها 

باعث تحول شود.
از وقتــی کــه در اختیــار ما قرار دادید، بســیار 
سپاســگزارم. به امید ایــن که آینده ای بهتری 

برای صنعت پتروشــیمی کشور رقم بخورد.

واقعیت این 
است که 

شرکتهای 
دانش بنیان 
نمی توانند 

تمام مشکالت 
را حل کنند. 

تنها کاری که 
ما می توانیم 
انجام دهیم، 
حمایت از 
آنهاست 
که شامل 

حمایت های 
مالی، باال 

بردن ریسک 
پذیری یا 
سرمایه 
گذاری 

مشترک با 
آنهاست و 
اینکه آنها 
را شریک 

خودمان ببینیم 
و به عنوان 

یک پیمانکار 
به آنها نگاه 

نکنیم. 

واقعیت این 
است که اول 

همه شرکت های 
دانش بنیان 

را دسته بندی 
می کردم و آنها 
را در گروه های 

همسو قرار 
می دادم و پس 
از شناسایی و 

مشخص شدن 
زمینه کاری 
آنها و اینکه 
هر کدام چه 

پتانسیلی را دارا 
هستند، آن ها 

را در بخشهای 
مختلف 

مشارکت 
می دادم.

در تمام دنیا 
شرکت های 

بزرگ کارهای 
بزرگ را انجام 
می دهند و بقیه 
شرکت ها با 
آنها همراهی 

می کنند.
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آقای دکتر شــیخ نژاد، از فرصتی که برای گفتگو   �

در اختیــار ما قرار دادید؛ سپاســگزارم. خودتان را 

لطفــاً معرفی کنید و از علت حضورتان در همایش و 

نمایشگاه پتروفن برای ما بگویید؟

بــه نام خدا، عبداهلل شــیخ نژاد مقدم هســتم. 
سپاســگزارم که این مصاحبــه را انجام دادید 
تا بتانیم بخشــی از زحمات همکارانمان را در 
مجتمع پتروشــیمی تندگویان بیان کنم. ما به 
عنوان شــرکت نوآور در زمینه ســاخت داخل 
شــناخته شده ایم، آنهم به واسطه داخلی سازی 
یکــی از مهمترین کاتالیســتها که در صنعت 
پتروشیمی مصرف دارد. در حقیقت ما به عنوان 
شرکت نوآور در زمینه ساخت کاتالیست انتخاب 

شده ایم.

دانش ساخت کاتالیستها در کشور 
بومی شده است

آیا فعالیتهای صنعتی شــما فقط در زمینه ساخت   �

کاتالیستهاست؟

البته ما در تمام حوزه هایی که فرایندهای تولید 
را پشــتیبانی می کند، کار می کنیم. حوزه هایی 
مانند پســاب، سیستم های خنک کننده، انواغ 
روغن هــا به خصــوص در زمینه انتقال حرارت 
و ســاخت کاتالیستها نیز در دستور این مجتمع 
صنعتــی قرار دارد. موضوع ســاخت داخل در 
حوزه وظایف ما نیســت؛ ولی ما در این زمینه 

نیز فعالیت داریم.
آقای دکتر شــیخ نژاد، حتمــاً در زمینه تولیدات   �

ســاخت داخل حرفی برای گفتن داشــته اید که به 

عنوان شرکت نوآور انتخاب شدید! شما درمجموعه 

پتروشــیمی تندگویان چه کار ویژه ای انجام دادید 

که منجر به بهره برداری بیشــتر شــده است؟ اصاًل 

کاتالیســت چیست و چه کاری انجام می دهد؟

اگــر بخواهیــم تعریفی ســاده از کاتالیســت 

داشــته باشیم. کاتالیســت آن چیزی است که 
در دل یــک رآکتــور در یک واحد صنعتی قرار 
دارد و و باعــث تبدیل یــک ماده اولیه به یک 
محصــول می شــود، بنابراین اگر کاتالیســت 
نباشــد، محصول هــم نخواهد بود. حاال ما در 
زمینه ســاخت این کاتالیســها تقدیر شدیم. ما 
در مجموعــه صنعتی مــان حداقــل بر روی 7 
کاتالیســت کار کردیــم و در مــورد ۳ تا 4 عدد 
آنها به دانش فنی اش دســت یافته ایم. و تا چد 
مــاه آینده نیز بــه لطف خدا به دانش فنی بقیه 

نیز دست پیدا می کنیم.
این کاتالیست در کجا مورد استفاده قرار می گیرد   �

و چه صرفه جویی ارزی را برای کشور به همراه داشته 

یا از ورود ارز جلوگیری کرده است؟

واحدهای شــیمیایی 1 و 2 ما کاتالیست برپایه 
کربن را اســتفاده می کنند که میزان استفاده ما 
حدود ۳7 تن در سال است که کیلیویی )بر پایه 
خشک( 400 دالر از خارج از کشور تأمین می شد 
کــه با زحمت همکاران و هزینه 1۵ دالر برای 
هر کیلو به جای 400 دالر آن را در داخل تولید 
کردیــم و و در حقیقت برای هر کیلو ۳۸۵ دالر 
ارزش افــزوده تولیــد کردیم و این فقط یکی از 

کارهای بزرگ مجموعه صنعتی ماســت.

تفکر نوآوری و اعتماد به دانش 
باید به یک اراده جمعی مبدل شود

شرکت های دنش بنیان در این مسیر چه کمکی به   �

کشور ما می کنند؟ چرا مدیران ارشد و مسئوالن رده 

باال و حتی رهبر معظم انقالب بر استفاده از شرکتهای 

دانش بنیان تاکید دارند؟

شــرکت دانش بنیان دارای محصولی بر اساس 
دانش و نوآوری است. هر کاری که اساس آن 
بر پایه علم و دانش باشــد؛ دانش بنیان اســت. 
مــا در موضوعات دانــش بنیان به دنبال کوتاه 

مصاحبه با دکتر عبداهلل شیخ نژاد مقدم

مدیر پژوهش و توسعه مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان:

قوانین و مقررات 
باید از حضور دانش 
بنیان ها در صنعت 
حمایت کنند

مقدمه
مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان درتاریخ 
1۳77/2/6 در ضلع شمال غرب خلیج فارس 
در اســتان خوزستان، ســایت چهارمنطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی بندر امام خمینی 
و در زمینــی بــه مســاحت ۳4 هکتار جهت 
تولید محصوالت مهم و اســتراتژیک اســید 
ترفتالیــک خالــص )PTA( و پلــی اتیلن 

ترفتاالت )PET( احداث شد.
از جملــه اهداف ایجــاد این مجتمع صنعتی 
می توان به تأمین مواد اولیه واحدهای پایین 
دستی در صنایع نساجی و بسته بندی کشور، 
صرفــه جویی ارزی، دســتیابی به بازارهای 
جهانی و ایجاد درآمد ارزی، حرکت در جهت 
خود اتکائی و انتقال فناوری پیشرفته، انتقال 
دانش، تربیت نیروی انسانی متخصص، ایجاد 
اشــتغال در صنایع پایین دســتی و کمک به 

توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور اشاره کرد.
از محصوالت اساســی مجتمع پتروشــیمی 
شــهید تندگویــان می توان به تولید اســید 
ترفتالیک خالص )PTA( به عنوان یکی از 
مهمترین مــواد اولیه برای تولید رزین های 
پلــی اتیلن ترفتاالت )PET( اشــاره کرد 
که روند رشــد تولید و مصرف آن در جهان 
بسیار چشمگیر است. عالوه بر آن پتروشیمی 
شهید تندگویان تولید کننده دو محصول مهم 
 )POY( واســتراتژیک نخ یکسره پلی استر
 )STAPLE( و الیــاف بریده پلی اســتر
نیز اســت. با توجه به نقش چشــمگیر این 
مجتمع صنعتی در صنعت پتروشیمی کشور و 
حضور مؤثر آن در اولین همایش و نمایشگاه 
پتروفن، مصاحبه ای با مدیر پژوهش و توسعه 
ایــن مجموعه صنعتی انجــام دادیم گه در 

سطور ذیل آمده است.

واقعیت این 
است که 

شرکتهای 
دانش بنیان 
نمی توانند 

تمام مشکالت 
را حل کنند. 

تنها کاری که 
ما می توانیم 
انجام دهیم، 
حمایت از 
آنهاست 
که شامل 

حمایت های 
مالی، باال 

بردن ریسک 
پذیری یا 
سرمایه 
گذاری 

مشترک با 
آنهاست و 
اینکه آنها 
را شریک 

خودمان ببینیم 
و به عنوان 

یک پیمانکار 
به آنها نگاه 

نکنیم. 
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کردن مسیر، افزایش تولید، افزایش بهره بری 
و رقابت پذیر کردن محصوالت هســتیم.

جــه کنیم که در صنعت پتروشــیمی این نگاه به   �

صورت واقعی باشد؟

اگر موضوعی در خد شــعار باشــد به فرهنگ 
تبدیل نمی شــود و کارایی بــرای مجموعه ها 
نخواهــد داشــت. باید این موضــوع را به یک 
خواســته جمعی تبدیل کنیم؛ یعنی این اراده از 
مدیــران باال در مدیریت های میانی و تک تک 
کارکنان این صنعت تزریق شــود. ما به دو بال 
برای پرواز نیاز داریم. نرم افزار که همان اراده 
جمعی است و سخت افزار که شامل تجهیزات، 
امکانات، بودجه برای مطالعه و پژوهش و افراد 
مجربی است که در اختیار مجموعه قرار گیرند.

بایــد قوانین و مقررات از حضور دانش بنیان ها 
در صنعت حمایت کنند

همایشی که به ابتکار هلدینگ خلیج فارس برگزار   �

شــد، چقدر می تواند به عملیاتی شدن این موضوع 

کمک کند؟

باید بدانیم که شروع یک کار همیشه مهم است 
و یســیار قابل تقدیر اســت ولی کافی نیست و 
این موضوع باید با جدیت دنبال شــود تا توجه 
به علم، دانش بنیان شــدن و اســتفاده از دانش 
بنیانها به تفکر هر روزه سیســتمها تبدیل شود. 
این نمایشگاه انتظاراتی را در میان دانش بنیانها 
ایجاد می کند که باید برای آن پاسخگو باشیم و 
تمهیدات آن را فراهم کنیم تا موضوع از شــعار 
خارج شود. باید از خودمان بپرسیم که آیا قوانین 
و مقــررات نیز از این موضوع حمایت می کنند؟

یعنی شما معتقدید که قوانین و مقررات باید به 
صورت جدید بازنگری شوند و برای موضوعات 

جدید قانون نوشته شود؟
من شــک ندارم که قوانین باید مورد بازنگری 
قــرار گیرنــد و هر جا خأل قانونــی داریم باید 
قانونگــذار کمــک کند. قوانین گذشــته برای 

ظرفیــت قبلی اســت و پاســخگوی امروز ما 
نیســت. مثاًل ما برای خرید کاتالیســت قانون 
داشــتیم، ولی برای تولید آن قانونی نداریم که 

بــا جزییات همه موارد را بیان کند.

نباید چرخ تولید در شرایط تحریم 
از حرکت بازماند

مــا در زمینه دانش و تکنولوژی در بســیاری از   �

زمینه ها ضعیف هستیم. االن نیز کشور با مجموعه ای 

از تحریمهــا رو به روســت. آیا شــما معتقدید که 

تحریمها فرصت هستند؟

تحریم و ارتباط نداشــتن با کشــورهای دیگر 
و اســتفاده نکردن از دانــش و تکنولوژی آنها 
هیچ گاه فرصت نیســت و همیشــه به ضررر 
کشور است، ولی می توان گفت که این شرایط 
اجبــار و تحریم ظالمانــه می تواند ما را به کار 
و فعالیت بیشــتر ترغیب کنــد. باید بدانیم که 
تمام کشــورهای دنیا از داشتن تعاملهای علمی 
بــا یکدگر پیشــرفت کرده اند. ضمــن اینکه 
اصاًل ســاختن بســیار از محصوالت و قطعات 
در کشــورمان الزم نیســت و ما می توانیم در 
شرایط غیر تحریمی با شرایط و کیفیت بهتر آن 
را از خارج تأمین کنیم، ولی با توجه به تحریمها 
نباید دست روی دست بگذاریم و باید تالشمان 
را دوچندان کنیم تا با بتوانیم نیازهای خودمان 
را تأمین کنیم و چرخ تولید از حرکت نایســتد.
 بزرگ ترین چالش کشــور خام فروشی است

بررگتریــن چالش و فرصــت پیش روی صنعت   �

پتروشیمی کشور را چه می دانید؟

بزرگ ترین چالش آن اســت کــه تا می توانیم 
نبایــد خــام فروشــی کنیم. باید بــا تحقیق و 
پژوهــش پتروشــیمی هایی با نیازهای جدید و 
بــه منظور ایجاد ارزش افــزوده ایجاد کنیم تا 
منابــع زیر زمینی مان مفت از دســتمان خارج 

نشــود. همانطور که می دانید تا ســال 20۳0 
بیشــتر ســوختهای مورد استفاده دنیا به سمت 
انرژی های پاک می روند که این موضوع توجه 
به ایجاد پتروشــیمی ها برای جلوگیری از خام 

فروشی را می طلبد.
بزرگ ترین فرصت هم این اســت که برخی از 
محصوالت را می توانیم در داخل کشــور تولید 

کنیــم و یــا می توانیم برخــی از محصوالت را 
بومی ســازی کنیم. پــس نباید آنها را از خارج 
تأمین کنیم و باید به داشــته های خودمان باور 

داشته باشیم.

از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم. 
به امید روزهای پر از موفقیت، نوآوری و ابتکار 

برای صنعت پتروشیمی کشور.

تحریم و 
ارتباط نداشتن 
با کشورهای 

دیگر و استفاده 
نکردن از 
دانش و 

تکنولوژی 
آنها هیچ گاه 

فرصت نیست 
و همیشه به 
ضررر کشور 
است، ولی 
می توان 

گفت که این 
شرایط اجبار و 
تحریم ظالمانه 

می تواند ما 
را به کار و 

فعالیت بیشتر 
ترغیب کند. 
باید بدانیم 
که تمام 

کشورهای 
دنیا از داشتن 

تعاملهای 
علمی با یکدگر 

پیشرفت 
کرده اند. 
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با ســالم و احترام و تشــکر از   �

شــما که مصاحبه با مجله پتروفن 

را پذیرفتید و وقتتان را در اختیار ما 

قرار دادید. لطفاً خودتان را معرفی 

کنید و بفرمایید در کدام پتروشیمی 

مشغول به فعالیت هستید؟

با نام یاد خداوند متعال و تشــکر 
از زحمات شــما و دوســتانتان. 
موســی لطیف پور هستم و هم 
اکنون در شــرکت پتروشیمی 
اروند مشــغول بــه فعالیتم که 
در منطقه ویژه ماهشــهر واقع 
شــده اســت. در واقع بنده در 
واحد مهندســی فرایند، بخش 
کلر آرکالــی فعالیت می کنم و 
واحد کلر ما بزرگترین واحد کلر 
در خاورمیانه است و جزء ۵ واحد 
بزرگ تولید کلر در جهان اســت 
و محصــوالت اصلی آن کلر و 
کاستیک است. که دو محصول 
اســتراتژیک برای سایر صنایع 
می شوند.  محســوب  کشــور 
کاســتیک در واقع مــاده اولیه 
تولید شوینده هاســت و بیش از 
90 درصد کاســتیک کشور در 
پتروشــیمی ما تولید می شود و 
ایجاد اختــالل در فرایند تولید 
این محصول می تواند به صنایع 
پایین دستی و حتی مردم لطمه 

وارد کند.
همانطور که می دانید در همایش   �

و نمایشــگاه پتروفن قرار داریم و 

در اولیــن روز ایــن همایــش از 

برترین هــای این صنعت در حوزه 

نوآوری و ابتکار و خالقیت و استفاده 

از دانش بــرای تولید محصوالت 

تقدیــر به عمل آمد. چه کار ویژه ای 

در پتروشــیمی ماهشهر و با کمک 

شما انجام شده که در این همایش 

مورد توجه قرار گرفته است؟

من می خواهــم از این فرصت 
بــرای تشــکر از مســئوالن، 
مدیران و دســت انــدرکاران 
برگزاری اســن همایش تشکر 
کنم و از آنها بخواهم که از این 

گونه همایشها به صورت مرتب 
و بــا برنامه ریزی انجام شــود. 
تجربه شــخصی من و فعالیتم 
در حــوزه طرحهای ابتکاری در 
7 سال گذشــته نشان می دهد 
که مهترین بخش برای تحقق 
ایده پــردازی و انجام کارهای 
نــو در بخشــهای صنعتــی به 
خواست و اراده مدیران باالستی 

بــر می گردد؛ یعنی تا زمانی که 
مدیران باالدستی به این موضوع 
اعتقاد راســخ نداشته باشند که 
بایــد به خالقیت و ایده های نو 
اهمیــت بدهند، این موضوع به 
صورت عملیاتی محقق نخواهد 

شد.
در شرکت شما وضعیت اهمیت   �

دادن بــه طرح هــا و ایده های نو و 

خالقانه چگونه است؟

در شرکت ما توجه به این موضوع 
از ســالیان گذشــته به صورت 
نســبی وجود داشــته است و به 
عنــوان مثال طرح هایی که من 
به شــخصه در گذشته می دادم، 
بســیار در مقابل طرح هایی که 
االن در یکی دو ســال گذشته 
داده ام؛ کوچــک اســت و این 
مســئله نشان می دهد که توجه 
به این موضوع توســط مدیران 
ارشد که قســمت مهمی از آن 
مسائل مالی بر می گردد؛ باعث 

بهتر شده شرایط خواهد شد.

لزوم تبدیل خالقیت به 
یک فرهنگ سازمانی

چــه کاری دقیقــاً بایــد در   �

شــرکتهای پتروشیمی انجام شود 

تا افــراد خالق و نوآور بتوانند بهتر 

فعالیت کنند؟

بایــد برای این موضوع به تفکر 
سیســتماتیک و دانــش محور 
اهمیــت داده شــود و مدیران 
ارشــد مجموعه ها، این موضوع 

مصاحبه با آقای مهندس موسی لطیف پور  از شرکت 
وند: ار وشیمی  پتر

ورت شناسایی نیازهای فناورانه  ضر
کشور و برنامه ریزی برای آنها

مقدمه
شرکت پتروشیمی اروند بـزرگتـریـــن تولید کننده زنجیره پـی 
وی ســـی جهـــان در راستای آرمان های خودکفایی و توسعه 
صنعتی و با هدف تأمین مـــواد اولیه صنایع پایین دســتی مورد 
نیاز بازارهای داخلی و خارجی در سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی  و در زمینی به مساحت 10۸ هکتار احداث شده است. 
از اهــداف مهم این پروژه صنعتی واقتصادی تولید محصوالت با 
ارزش همچون محصول S-PVC با تولید سالیانه ۳00000 تن 
 E-PVC پلی و ینیل کلراید به روش سوسپا نسیون و محصول
با تولید سالیانه 40000 تن پلی وینیل کلراید به روش امولسیون، 
کاســتیک برمبنای خلــوص 100 درصد به میزان 6۳4000 تن 
در ســال وتامین گاز کلر برای تعدادی از پتروشــیمی های منطقه 
ویژه به میزان 1۸6700 تن درســال، آب ژاول به مقدار 16260 
تن در ســال و اتیلن دی کلراید به میزان ۳29۳00 تن در ســال 
جهت تأمین نیاز بازارهای داخلی وصادرات به خارج از کشور در 

نظر گرفته شده است
کاربرد محصوالت این مجتمع در تولید انواع لوله ها، شیلنگ ها، 
عایق های حرارتی، لوازم آشــپزخانه، تهیه مواد شــوینده، اسباب 
بــازی، ضد عفونــی کننده ها وپاک کننده های صنعتی در صنایع 

نساجی و پتروشیمی است.
با توجه به حضور این پتروشــیمی در نمایشگاه پتروفن و دریافت 
جایزه در حوزه نوآوری و خالقیت در تولید محصوالت مصاحبه ای 
انجام دادیم با آقای موسی لطیف پور که سهم بزرگی در موفقیتهای 

این پتروشــیمی داشــته است که مشروح آن در ذیل آمده است.

در شرکت ما توجه به این 
موضوع از سالیان گذشته 

به صورت نسبی وجود 
داشته است و به عنوان مثال 
طرح هایی که من به شخصه 
در گذشته می دادم، بسیار در 
مقابل طرح هایی که االن در 
یکی دو سال گذشته داده ام؛ 
کوچک است و این مسئله 

نشان می دهد که توجه به این 
موضوع توسط مدیران ارشد 
که قسمت مهمی از آن مسائل 
مالی بر می گردد؛ باعث بهتر 

شده شرایط خواهد شد.

باید سیســتم آموزشی ما تغییر کند و 
به جای تکیه بر محفوظات شخص و 
تئوری گرایی، به کارهای عملیاتی و 
ابتکاری و نوآوارنه در مدارس اهمیت 
دهیم. باید به کارگاههای عملی بیشتر 

بها بدهیم. باید به دانش آموزان و 
دانشجویان و بچه ها درخاواده یاد 

دهیــم که تئوری را به کارهای عملیاتی 
تبدیل کنند.
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را با دســتورالعملها و رویه هایی 
که در شــرکتها ایجاد می کنند 
به یک فرهنگ سازمانی تبدیل 
کنند. ایجاد هســته های علمی 
و کارشناســی در الیه هــای 
مختلف مجموعــه اقدامی در 
این راستاست تا ابتدا ایده های 
خالقانــه اســتخراج شــوند و 
ایده های مناسب پس از بررسی 
به طرح تبدیل شوند و آنگاه این 
طرح ها پــس از اینکه مطمئن 
شــدیم کــه امــکان عملیاتی 
شــدن آن وجود دارد، عملیاتی 
شــوند. در نهایت تبدیل شدن 
ایــن موضوع به یک فرهنگ و 
رویه سازمانی بسیار مهم است. 
درست مثل کاری که هم اکنون 
در پتروشیمی ماهشهر در حال 
انجام است و ما به زودی نتایج 

آن را خواهیم دید.
آمــوزش کارکنان را به منظور 
فرهنــگ ســازی و نهایدینه 
کــردن خالقیت در ســازمان 

چقدر مؤثر می دانید؟
قطعًا بسیار مؤثر است. همانطور 
که به شــما گفتم، ما کمیته ای 
را با عنوان بهره بری تشــکیل 
داده ایم و سیستمی را برای ثبت 
ایده های جدید طراحی کرده ایم 
که همه می توانند ایده های خود 
را ثبت و در صورت توجیه کمیته 
علمــی، برروی این ایده ها کار 
کنند و این کمیته صوری نیست 
و واقعًا جلســات آن به صورت 
مرتب برگزار می شود. به عالوه 

همیــن االن در شــرکت ما از 
اساتید به نام کشور دعوت شده 
تا کالســهایی را درباره اهمیت 
ایــده و جایگاه ایده پردازی در 
ســازمانها تشکیل دهند و سعی 
کنند کارکنان و کارشناســان را 
با این موضوع آشنا و آنها به ایده 

پردازی و مشارکت برای تحول 
آماده کنند.

شایسته ساالری یکی از 
راههای نهادینه سازی 

فرهنگ نوآوری در 
کشور است

همانطــور که می دانید، ما افراد   �

باهوش، بااســتعداد و خالق زیاد 

داریم و بســیاری از آنها مهاجرت 

می کننــد و از آنها بــرای آبادانی 

ســرزمینهای دیگــر اســتفاده 

می شــود. چه کار کنیم که فرهنگ 

خالقیت در جامعه ما ساری و جاری 

شود؟

مــن هم بــا شــما موافقم. ما 
استعدادهای شــگرفی داریم، 
ولی متاســفانه بــه طور کلی 
مــورد بی مهری قرار می گیرند 
و شــاید برای این موضوع یک 
دلیــل عمده وجــود دارد و آن 
نبود شایسته ساالری در کشور 
اســت.؛ یعنی به آن افرادی که 
دارای اســتعداد هستند و حرفی 
بــرای گفتن دارند، بها و میدان 
داده نمی شــود. بــه آنها توجه 
نمی شــود تا آنها مسیر تحول 
را در دســت گیرنــد. بنابراین 
پســت های مهــم و کلیدی را 
بایــد افراد خبره و شایســته در 

دست گیرند.

باید در مدارس به 
کارگاههای عملی 

بیشتر بها دهیم

در حوزه تربیــت اجتماعی چه   �

کاری می توانیــم انجــام دهیم؟ 

بــه طور مشــخص در خانواده ها، 

مدارس و دانشگاهها؟

بایــد سیســتم آموزشــی ما 
تغییــر کند و به جــای تکیه بر 
محفوظات شــخص و تئوری 
گرایــی، به کارهــای عملیاتی 
در  نوآوارنــه  و  ابتــکاری  و 
مــدارس اهمیت دهیم. باید به 

باید سیســتم آموزشی ما تغییر کند و 
به جای تکیه بر محفوظات شخص و 
تئوری گرایی، به کارهای عملیاتی و 
ابتکاری و نوآوارنه در مدارس اهمیت 
دهیم. باید به کارگاههای عملی بیشتر 

بها بدهیم. باید به دانش آموزان و 
دانشجویان و بچه ها درخاواده یاد 

دهیــم که تئوری را به کارهای عملیاتی 
تبدیل کنند.

کار اصلی ما با کلر اســت. گاز کلر بعد از 
چندین دفعه مبدل و فیلتر شدن وارد 
کمپرسورها می شود. کمپرسور گاز 
را فشرده می کند و به سمت مصرف 
کننده ها ارسال می کند. ما از همان 

ابتدا که این مجموعه راه اندازی شد، 
فیلتری با نام فیلتر خشــک داشتیم که 

مرتب دچار گرفتگی می شد.

کارگاههــای عملی بیشــتر بها بدهیم. 
بایــد به دانش آموزان و دانشــجویان و 
بچه هــا درخاواده یاد دهیم که تئوری را 
به کارهــای عملیاتی تبدیل کنند، مثل 
خیلی از کشورها که االن در حال انجام 

این کار هستند.
شما چه کار ویژه ای در مجموعه تان انجام   �

دادید کــه از آن به عنوان خالقیت و نوآوری 

یاد شــده و در این همایش برگزیده شدید؟

همانطورکه قباًل گفتم کار اصلی ما با کلر 
اســت. گاز کلر بعد از چندین دفعه مبدل 
و فیلتر شــدن وارد کمپرسورها می شود. 
کمپرسور گاز را فشرده می کند و به سمت 
مصــرف کننده ها ارســال می کند. ما از 
همــان ابتدا که این مجموعه راه اندازی 
شد، فیلتری با نام فیلتر خشک داشتیم که 
مرتب دچار گرفتگی می شــد. این فیلتر 
که از یک شــرکت آلمانی بود، هر یک 
مــاه یــا در نهایــت 4۵ روز می گرفت و 
مــا بایــد 6 فیلتر را عوض می کردیم که 
دســتگاههای ما 24 ساعت کار نمی کرد 

و این روند ادامه داشت.
ایــن در حالی بود که ما هر 24 ســاعت 
حدود 40 میلیارد تومان متضرر می شدیم. 
شرکت با این مشکل حدود ۸ سال دست 
به گریبان بود و شرکت سازنده فیلتر هم 
کاری از دســتش برنمی آمد. تا اینکه ما 
خودمان بر اثر تجربه و انجام چند تحقیق 
متوجه شدیم که وجود نمک عامل اصلی 
گرفتگی فیلتر است. در واقع فیلتری که 
مــا در چند مرحله قبل از این فرایند قرار 
داده بودیم، نمی توانســت ذرات نمک را 
بگیرد و این ذرات داخل کلر بود. بنابراین 
ما یک مســیر آب بــدون امالح را تعبی 
کردیم تا نمک از این فرایند حذف شــود 

و این کار به وســیله یک افشانه مناسب 
انجام شــد. آنگاه متوجه شــدیم که به 
صورت معجزه آســایی دیگر با مشــکل 

گرفتگی فیلتر مواجه نیستیم.

باید از تحریمها برای 
خودکفایی و دست یابی به 
دانش بومی استفاده کنیم

از شــرکتهای دانش بنیــان چطور برای   �

پیشبرد اهدافمان در صنعت استفاده کنیم؟

باید در اولین قدم نیازهای فناورانه کشور 
را در تمام بخشها شناسایی کرد و در قدم 
بعــدی با مدیرتی صحیح برطرف کردن 
آنها به شرکتهای دانش بنیانی که لیافت 
حمایت را داشته باشند، سپرده شود. اگر 
این شناسایی و واگذاری به خوبی انجام 
شــود، مســیر پیش رو همراه با موفقیت 

خواهد بود.
بزرگ ترین فرصت ها و چالشــهای ما در   �

دوره کنونی چیست؟

از نظــر مــن بزرگترین فرصت در زمان 
کنونی استفاده از تحریمها برای قوی تر 
کــردن داخل و خودکفایی اســت و این 
اجبار باعث شده که بیشتر با فکر و تأمل 
پیــش برویم و بزرگتریــن چالش خام 
فروشــی محصوالت است. باید بررسی 
کنیــم که چــه محصوالتی بازار بهتری 
دارند و متناســب با آن پتروشیمی های 
متعــددی ایجاد کنیم تا بتوانیم به ارزش 

افزوده بیشتری دست پیدا کنیم.
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 با ســالم و احترام و تشــکر از فرصتی که در   �

اختیار ما قرار دادید. لطف کنید و خودتان را برای 

مخاطبــان ما معرفی کنید و از تحصیالت و حوزه 

فعالیتتان برای ما بگویید؟

با نام و یاد خدا. محمد رضا کاظمی هســتم. 
فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه علم 
و صنعت. در مجموعه صنعتی پتروشــیمی 
بندر امام خمینی مشــغول فعالیتم و در آنجا 
مسئولیت مهندسی فرایند فراورش 2 بر عهده 
من است. من هم از شما به خاطر تالشهایتان 

در عرصه اطالع رسانی تشکر می کنم.
در ســه ســال گذشــته، بیش از 40 پروژه 

تحقیقاتی را عملیاتی کردیم
کمی از ماهیت و کارهایی که در پتروشیمی بندر   �

امام انجام می دهید برای ما بگویید. چه فعالیتهایی 

در این مجموعه صنعتی انجام می شود؟

فراورش 2 در پتروشــیمی بندر امام شــامل 
4 واحــد مخازن، خطوط ارتباطی، پارازایلن 
و آراماتیک است و واحد آراماتیک به واسطه 
محصوالتی که در آن تولید می شــود، واحد 
کلیدی و اســتراتژیکی است، محصوالتی 
مثــل بنزن، پارازایلــن و تولوئن و.... که این 
محصوالت دارای ارزش افزوده فراوانی برای 
صنعت پتروشــیمی کشور است. در حقیقت 
واحــد فراورش آراماتیــک بندر امام یکی از 
قدیمی ترین الیسنســها را دارد که متعلق به 
آمریــکا بود و بــرای اینکه بتواند رقابتش را 
با ســایر رقبا حفظ کند، باید فرایندهایش را 
تغییر می داد. بنابراین و به همین منظور تیمی 
تحقیقاتی شکل گرفت که این تیم توانسته 
بیش از 40 پروژه تحقیقاتی را در سه سالی که 
بنده در این مجموعه بودم به سرانجام برساند.

چــه پروژه ها و اقداماتــی؛ می توانید دقیقتر   �

بگویید؟

پروژه های شــبیه ســازی، تغییر فرایند در 

سیســتم، پروژه های محیط زیســتی و... و 
همچنین ما توانســتیم 4 کتاب را به رشــته 
تحریر در آوریم که عمدتاً درباره شــیوه کار، 
بهینــه ســازی ها و فرایندهــا در مجموعه 
پتروشیمی بندر امام است. به عالوه در یک 
سال گذشته ما توانستیم سه محصول جدید 
را با بهینه ســازی و تغییر فرایند ایجاد کنیم 

که موضوعی در خور تأمل است.

کاتالیست تولوئن مختص 
پتروشیمی بندر امام است

در زمینه همکاری با شــرکتهای دانش بنیان چه   �

اقداماتی انجام داد اید؟

اگر بخواهم به صورت دقیق بگویم، 2 شــرکت 
دانــش بنیانــی که در همایش پتروفن موفق به 
دریافت لوح موفقیت شدند، با ما در حال همکاری 
برای تولید محصول هستند و ما در حال تولید 2 
کاتالیست جدید با آنها هستیم. یکی از آنها مربوط 
به هیدروژناسیون ال پی جی است و دیگری تغییر 

فرایند تبدیل تولوئن به بنزن و مگزایمن است که 
هر دو پروژه های بزرگ و حائز اهمیتی هستند.

آیا همــه پتروشــیمی ها به تولید کاتالیســت   �

می پردازند؟ چون با هر پتروشیمی صحبت می کنیم، 

از تولید کاتالیست می گوید؟ آیا کاتالیست شما ویژگی 

منحصر به فردی دارد؟

کاتالیســت تولوئــن در ایــران در هیــچ واحد 
آراماتیکی استفاده نشده است. یعنی منحصر به 
فرد و متناسب با نیازهای مجموعه ما ساخته شده 
اســت. در واقع واحد پتروشــیمی بندر امام یکی 
از بخشــهای خودش را که ســالها مورد استفاده 
قــرار نمی گرفت، برای این محصول قرار داده و 
امیدواریم که تا 6 ماه آینده به بهره برداری برسد.

با توجه به اینکه شــما شخصاً فرد نوآور و خالقی   �

هســتید و در بخشــهای مختلف پتروشیمی کشور 

فعالیت داشــته اید، فکر می کنید چه کارهایی برای 

نهادینه شــدن فرهنگ نوآوری باید در مجتمع های 

پتروشیمی کشور انجام داد؟

بهترین توصیه ای که می توانم داشــته باشــم، 
اســتفاده همکاران پتروشــیمی های مختلف 
از تجــارب یکدیگر اســت. بایــد ارتباط میان 
کارشناســان و تکنســین های پتروشیمی ها در 
کشــور بیشــتر شــود و افراد بتوانند با حضور در 
پتروشیمی های دیگر به صورت دوره های کاری 
و آموزشی تجربیاتشان را با هم به اشترک بگذرند 
و ایــن موضــوع ظرفیت بزرگی را برای صنعت 
پتروشــیمی کشور به همراه خواهد داشت؛ چرا 
که افراد نگاهشان خالقانه تر و نوآورانه تر و برای 

مجموعه های خودشان مفیدتر خواهند شد.
حرف آخر...  �

از کســانی که مســئول برگزاری ای همایش و 
نمایشگاه بودند بسیار سپاسگزارم.

مــا هــم از فرصتی که در اختیــار ما قرار دادید؛ 
سپاســگزاریم. به امید فــردای بهتر برای ایران 

عزیزمان

مقدمه
شرکت پتروشیمی بندر امام، در زمینی 
به مساحت حدود 270 هکتار، در ضلع 
شــمال غربی خلیج فارس در استان 
خوزســتان به فاصله 10۵ کیلومتری 
جنوب شــرقی اهواز و ۸4 کیلومتری 
شــرق آبادان در شهرستان ماهشهر 

قرار دارد.
سهولت دسترسی به خوراک، سوخت 
و مــوارد اولیه، اســتفاده از امکانات 
جــاده ای، شــبکه راه آهن و حمل و 
نقل دریایی، وجود فرودگاه، دسترسی 
به آب مورد نیاز و مهمتر از همه ایجاد 
ارزش افزوده و جلوگیری از ســوختن 
گازهای همراه با نفت، از ویژگی های 

این مجموعه صنعتی است.
کارهــای مقدماتی اجرای طرح نظیر 
خاکریزی، تســطیح زمین، شــمع 
کوبی، ایجادســاختمان های موقت، 
ایجاد تاسیسات، آب و برق و اسکله ها 
از اوایل سال 1۳۵۳ به تدریج آغاز شد 
و عملیات ساختمان واحدهای اصلی 
طرح که از سال 1۳۵۵ آغاز شده بود، 
در اســفند ماه 1۳۵7 پس از پیروزی 

انقالب اسالمی متوقف شد.
بــا توجه به مفارقت شــرکای ژاپنی، 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی با 
استفاده از شــرکت های صاحب نام 
اروپایــی در صنعــت پتروشــیمی و 
کارشناسان و پیمانکاران ایرانی، این 

مجتمع را طی یک برنامه پنج ساله و 
در 4 مرحله بازسازی و به بهره برداری 
رســاند. در ادامه واحد آروماتیک به 
عنوان آخرین واحد بازســازی شده، 
منحصــراً توســط کارشناســان و 
پیمانــکاران ایرانی بازســازی و راه 
اندازی و هیچ شــرکت یــا فرد غیر 

ایرانی در آن نقش نداشــته است.
با راه اندازی این واحد، کار بازســازی 
در این مجتمع عظیم به پایان رســید 
 MTBE و پروژه های پارازایلین و
کــه به عنوان بخشــی از طرحهای 
توسعه ای پتروشیمی بندر امام مطرح 
شــده بودند، مورد بهره برداری قرار 

گرفت

کاتالیست تولوئن در ایران در هیچ 
واحد آراماتیکی استفاده نشده است. 

یعنی منحصر به فرد و متناســب با 
نیازهای مجموعه ما ساخته شده است. 

در واقع واحد پتروشیمی بندر امام 
یکی از بخشهای خودش را که سالها 
مورد استفاده قرار نمی گرفت، برای 

این محصول قرار داده و امیدواریم که 
تا 6 ماه آینده به بهره برداری برســد.

مصاحبه با آقای مهندس محمد رضا کاظمی رییس مهندســی فرایند فراورش 2 
پتروشیمی بندر امام خمینی:

زمینه را برای استفاده همکاران از 
تجربیات یکدیگر فراهم کنیم
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