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در اولین حضور شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛

«مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس» در مراسم افتتاحیه رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی:

80درصد از نیاز صنعت پتروشیمی در حوزه تجهیزات ،ساخت داخل است

همزمان با والدت با سعادت حضرت
زهرا(س) ،مراسم افتتاحیه رویداد
حمایت از ساخت داخل در صنعت
پتروشیمی با حضور "جعفر ربیعی
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس" برگزار شد.
جعفر ربیعی مدیرعامل شرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فارس در این مراسم
از تامین  80درصد از نیاز صنعت
پتروشیمی ایران در حوزه تجهیزات،
توسط شرکتهای داخلی خبر داد
و گفت :گام مهمی که شرکتهای
دانشبنیان و تولید کننده ایرانی باید
بردارند ،تامین نیاز صنعت پتروشیمی
در حوزه فناوری است.
وی افزود :ما هم مهمان این رویداد
هستیم ،رویدادی که با همت و محوریت
معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و همکاری منطقه آزاد کیش
برگزار شده،زمینهای برای ارتباط
بیواسطه شرکتهای دانش بنیان و
فناور با شرکتهای پتروشیمی است.
وی با بیان اینکه برگزاری این رویداد به
این معنی نیست که ما قبال در صنعت
از توان بومی استفاده نمیکردیم،
اظهار داشت :برگزاری این رویداد به
این معنا است که ما میخواهیم یک
حرکت جدید و جهشی در این رابطه
به وجود بیاوریم ،به بیان دیگر ما در
این همایش به دنبال این هستیم که
ارتباطی بیواسطه بین اعضای خانواده
شرکت پتروشیمی خلیج فارس با
سازندگان و شرکتهای دانش بنیان
و شرکتهای فناور و استارتاپهایی

که میتوانند مسئلهای را در صنعت
پتروشیمی حل کنند برقرار کنیم.
ربیعی با تشکر از شرکتهای ایرانی که
سالهاست نیاز صنعت پتروشیمی را
برطرف کردهاند ،افزود :این شرکتها
که تعدادی از آنها امروز در این رویداد
حضور دارند از خط شکنان تولید داخل
بودند ،چه در سالهایی که تحریم
بیشتر فشار میآورد و چه در سالهایی
که فشارتحریم کمتر بود و راه برای
خرید تجهیزات پتروشیمی هموار بود و
شرکتهای داخلی یادگارهای بزرگی در
طراحی و ساخت تجهیزات پتروشیمی
برجای گذاشتند.

امضای شش تفاهمنامه همکاری بین شرکتهای پتروشیمی اروند و تندگویان با تولیدکنندگان داخلی

پس از افتتاح نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی
در جزیره کیش شش تفاهمنامه همکاری بین شرکتهای تابعه هلدینگ
خلیج فارس در راستای استفاده از توانمندی داخلی در صنعت پتروشیمی
امضا شد .به گزارش ستاد خبری نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در
صنعت پتروشیمی ،شرکت پتروشیمی اروند سه تفاهمنامه در زمینههای ؛
«ساخت داخل تاشوکس»« ،ساخت داخل یک دستگاه روتور سانتریفیوژ واحد

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با
انتقاد از این که گفته می شود تحریم
باعث شده که صنعت پتروشیمی به
سمت توانمندی داخلی برود ،گفت:
این اظهارنظر یک جفاست ،صنعت
پتروشیمی همیشه منتظر این بوده
که صنعت داخلی بتواند به کمکش
بیاید ،البته قبول داریم که در بعضی
شرکتهای پتروشیمی و در برخی
تکنولوژیهای پتروشیمی ،درصد
تامین خارج بیش از داخل بوده اما
االن امیدوارم با توجه به توانمندیهای
داخلی این درصد تغییر کند ،البته صفر
کردن وابستگی یک شعار است و اگر 85

تا  90درصد نیازمان را از داخل تامین
کنیم به نقطه مطلوب رسیدیم.
بهدنبالجهشجدیددراستفادهازتولید
داخلدرصنعتپتروشیمیهستیم
ربیعی تصریح کرد :امروز در حدود هشتاد
درصد تجهیزات صنعت پتروشیمی
در داخل در حال تولید و قابل ساخت
است ،اما به این درصد قانع نیستیم و
معتقدیم که باید کیفیت محصوالت را
باال ببریم حتی از نظر زمانبندی تحویل
قطعات و هم زمان بندی پروژه انتظار
بیشتری داریم.
وی با بیان اینکه « وقتی صحبت از

 »PVCو «ساخت داخل دیالج ولوهای آتشنشانی» با شرکتهای مهرتاش
آراد صنعت ماهان ،همگام صنعت و شرکت برنا صنعت توس امضا کرد.
همچنین براساس این گزارش ،شرکت پتروشیمی تندگویان نیز سه تفاهمنامه
با عنوان «سانتریفیوژهای افقی»« ،کنترل ولوهای فرآیندی» و «دکانترهای
عمودی واحدهای  »PTAبا شرکتهای همگام صنعت ،برنا صنعت توس
و کاوش صنعت توس امضا کرد.

توانمندی داخلی صحبت میکنیم
منظورمان استفاده از دسترنج کارگر،
مهندس و مدیر ایرانی است» ،گفت:
آن چیزی که امروز ما را دور هم جمع
کرده ،این است که ما در ایران چیزی
را خلق کنیم و اشتغالی ایجاد کنیم
و به صراحت میگویم آن کسانی که
کاالی خارجی را با تغییر نام و لوگو
میخواهند به عنوان کاالی ایرانی
بفروشند ،سراغ ما نیایند.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی
ادامه داد :ما نباید به این قانع باشیم
که یک کاالیی که از خارج میخریدیم
را امروز در داخل تولید کنیم ،بلکه قدم

بزرگتر این است که شرکتهای توانمند
ایرانی در حوزه فناوری به ما کمک کنند
و مسئلههای فنی ما را حل کنند .یعنی
وقتی میخواهیم تغییری در فرآیند
تولید دهیم شرکتهای دانش بنیان
به کمک ما بیایند.در واقع این قدم
مهمی است که باید برداریم.
ربیعی با اشاره به اینکه هیچ کشوری در
دنیا تنوعی خوراک صنعت پتروشیمی
ایران را ندارد ،گفت :نه تنها آمریکا بلکه
عربستان هم به دلیل نداشتن گاز و قطر
به دلیل نداشتن نفت این مزیت را ندارد
اما ما هم گاز ،هم نفت داریم و هم
میعانات داریم و این مزیت ما است.

وی با اشاره به بازار مناسب محصوالت
پتروشیمی در داخل کشور گفت:
بخش اعظم صادرات کشور امروز و در
این شرایط ویژه برعهده شرکتهای
پتروشیمی است .در عین حال ما امروز
پنج و نیم میلیارد دالر به صنایع پایین
دستی محصوالت تحویل میدهیم و
توانایی تامین بیشتر هم داریم .بنابراین
با توسعه صنایع پایین دست هم
اشتغال در کشور افزایش قابل توجهی
پیدا میکند و هم ما محصوالت بیشتری
به بازار داخل عرضه میکنیم.
ربیعی با اشاره به سیاست وزارت
نفت برای جذب چهل میلیارد دالر
سرمایهگذاری جدید در صنعت
پتروشیمی گفت :از ابتدای راهاندازی
صنعت پتروشیمی در کشور از پیش از
انقالب تا ابتدای دولت فعلی 55میلیارد
دالر در این صنعت سرمایهگذاری شده
و جذب  40میلیارد دالر در این صنعت
نشان از پتانسیل و افق مثبت پیش روی
این صنعت است.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی
خلیجفارس در بخــش پــایــانـی
صحبتهای خود به اهمیت بحث
تامین مالی در پروژههای پتروشیمی
اشاره و یادآور شد :ما باید امروز به جای
اینکه از این نقدینگی بسیار باالیی که
در کشور وجود دارد و از دو هزار میلیارد
تومانی که فراتر رفته بترسیم وآن را به
نفع تولید استفاده کنیم.
مدیران بورس برای جذب سرمایههای
سرگردان به میدان بیایند
ربیعی با گالیه از برخی سیاستهای
بورس ،خاطر نشان کرد :امروز بورس
میتواند حجم باالیی از نقدینگی
سرگردان را با استفاده از ابزارهایی که
بازارهای سرمایه دنیا وجود دارد جذب
کند و در اختیار تولید قرار دهد ،اما
بوروکراسیهای پیچیده و کارهای اداری
که کار را به درازا میکشاند ،شرکتهای
بزرگی که در بورس حضور دارند را از
استفاده از این ابزارها پشیمان میکند و
از این رو ما و شرکتهایی از این دست،
علیرغم میل باطنی مجبور به رجوع به
سیستم بانکی میشویم.
ربیعی خاطر نشان کرد :ما چرا نباید از
این سرمایه سرگردان در کشور استفاده
کنیم چرا که شرکتهای پتروشیمی
شرکتهای سودآوری هستند .بنابراین
از مدیران بورس میخواهیم به وسط
میدان بیایند و راه را برای جذب بخشی
از این سرمایه سرگردان در صنعت
پتروشیمی را از طریق ابزارهای مختلفی
که در بورس وجود دارد همواره کنند.

با امضای تفاهمنامه همکاری بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
سازمان منطقه آزاد کیش ،بانک صادرات و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت محقق شد؛

اختصاص  ۲۵هزار میلیارد ریال برای تسهیل تولید داخل در صنعت پتروشیمی
تفاهمنامه همکاری بین معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،شرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فارس ،سازمان منطقه
آزاد کیش ،بانک صادرات و انجمن
سازندگان تجهیزات صنعت نفت با هدف
تسهیل تولید در صنعت پتروشیمی امضا
شد .این تفاهمنامه در حاشیه نمایشگاه
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی
با حضور مدیرعامل منطقه آزاد کیش،
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس ،مدیرعامل بانک صادرات،
نمایندگان معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و شرکتهای تولیدکننده
فعالدرصنعتپتروشیمیبهامضارسید.
غالمحسین مظفری مدیرعامل منطقه
آزادکیشدرمراسمامضایاینتفاهمنامه
گفت :نمایشگاه ساخت داخل در صنعت
پتروشیمی ،عالوه بر یک نمایشگاه ،یک
همایش کاربردی است .وی با اشاره به
شرایط مساعد جزیره کیش برای میزبانی
از شرکتهای دانش بنیان و تولیدکنندگان
داخلی گفت :عالوه بر پیشبینی مرکز
نواوری ،ما آماده هستیم که زمینه الزم برای
استقرار شرکتهای تولیدکننده در جزیره
کیش مثل دفتر یا مهمتر از آن کارخانههای
تولیدیرافراهمکنیم.
معافیت صنایع داخلی پتروشیمی در
کیشازمالیات۹درصدارزشافزوده
جعفر ربیعی مدیرعامل شرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فارس نیز در این
مراسم با اشاره به امضای قراردادهای

همکاری بین شرکتهای تابعه هلدینگ
خلیجفارس و شرکتهای سازنده
قطعاتوکاتالیستهایموردنیازصنعت
پتروشیمی ،گفت :این قراردادها نشان
از عزم جدی صنعت پتروشیمی برای
استفاده از توانمندیهای داخلی است.
وی ابراز امیدواری کرد که این رویداد و
تفاهمنامه امضا شده موجب نزدیکتر
شدن رابطه صنعت داخلی و صنعت
پتروشیمیشود.
به گفته ربیعی ،در حال حاضر یکی از

مشکالتی که تولیدکنندگان داخلی دارند
بحث مالیات بر ارزش افزوده است ،این
امر موجب شده تا تولیدکننده داخلی
عالوهبر مشکالتی که دارند تنها  9درصد
مالیات بر ارزش افزوده بیشتر بدهند.
همچنین اگر تولیدکنندگان برای صنعت
پتروشیمی با توجه به اینکه اکثر مشتریان
آنها در مناطق ویژه اقتصادی هستند تولید
خود را در منطقه آزاد کیش قرار دهند از
معافیت مالیاتی برخوردار و حداقل 9
درصد از هزینههای آنها کمتر میشود.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس تصریح
کرد :انصافاً سیستم بانکی برای تامین
مالی به کمک صنعت پتروشیمی آمده
و بخشی از باری که باید بورس متحمل
شود را سیستم بانکی بر دوش میکشد که
امیدوارم این روند و همکاری مثبت بین
صنعت پتروشیمی و سیستم بانکی ادامه
پیدا بکند .البته معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری با برگزاری این رویداد،
رسالت خود را انجام داد که امیدواریم با این
تفاهمنامهای که امروز امضا شد رابطه بین

صنعت پتروشیمی و شرکتهای دانش
بنیانوتولیدکنندهباحمایتبانکصادرات
به رابطهای قوی و مداوم تبدیل شود.
تخصیص  ۲۵هزار میلیارد ریال برای
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی
حجت اهلل صیدی مدیرعامل بانک
صادرات نیز در مراسم امضای این
تفاهمنامه با اشاره به اقدامات زیربنایی
بزرگی که در کشور شده است ،گفت :یکی
از مشکالتی که ما در توسعه تولید داخل

داریم عدم خودباوری است که اگر این امر
به خودباوری تبدیل شود شاهد اقدامات
بزرگیخواهیمشد.
وی ادامه داد :متاسفانه دو پروژه
پتروشیمی که با شرکتهای اروپایی
در حال ساخت بود در دو سال اخیر با
سنگ اندازیهای فراوانی از سوی این
شرکتها مواجه بود که با به میدان آمدن
ماشین سازی اراک و دیگر تولیدکنندگان
داخلی ،نیازهای این پروژه ها در داخل
تامین شد وقرار است سال آینده این
پروژهها به بهرهبرداری میرسند.
وی سپس به تفاهمنامه اشاره کرد و
گفت :اعتباری که برای این تفاهمنامه
در نظر گرفته بودیم ۱5هزار میلیارد ریال
بودکهبابررسیهاییکه درایننمایشگاه
انجام دادیم و با توجه به پروژههای پیش
رو ده هزار میلیارد ریال دیگر به این اعتبار
اضافه شد .از این رو آماده تخصیص ۲5
هزار میلیارد ریال برای ساخت داخل در
صنعتپتروشیمیهستیم.
مدیرعامل بانک صادرات تخصیص
این اعتبار را منوط به توافقها و امضای
قراردادها بین تولید کنندگان و شرکتهای
پتروشیمی عنوان کردو خاطر نشان
ساخت :در صورتی که این تفاهم به
قراردادهای اجرایی بین تولیدکنندگان،
شرکتهای پتروشیمی و بانک صادرات
منجر شود و مصوبههای الزم برای تامین
مالی این قراردادها اخذ شود ما حاضریم
از شش ماه دیگر به سمت تجدید این
قراردادبرویم.

تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی ایران
به هلدینگ خلیج فارس اهدا شد

تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی ایران
در دهمین دوره برگزاری مراسم جایزه ملی
مدیریت مالی ایران به شرکت صنایع
پتروشیمی خلیج فارس اهدا شد .به گزارش
روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی
خلیجفارس ،در پی کسب این موفقیت ،سعید
محبی فرد ،معاون مالی و سرمایهگذاری
هلدینگ خلیج فارس در پیامی اعالم
کرد:کسب تندیس بلورین توسط هلدینگ
خلیج فارس در مراسم جایزه ملی مدیریت
مالی ایران براساس نسبتهای سودآوری ،نقدینگی و فعالیت و نرخ رشد سودآوری و
درآمدها ،گزارشهای مالی ،حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده ،مدیریت ریسکهای
واحد تجاری ،آموزش و ...موجب افتخار ،غرور و سربلندی است و این مهم نتیجه
تالشها ،زحمات مدیران عامل محترم و سایر همکاران خانواده بزرگ خلیج فارس
بویژه کارکنان امور مالی است .وی در این پیام خاطر نشان کرد :ضمن تبریک این موفقیت
غرورآمیز به تمامی دستاندرکاران ،امیداست با استعانت از خداوند متعال و با همتی
واال و تالشی مضاعف شاهد استمرار اینگونه موفقیتها در فعالیتهای هلدینگ معظم
خلیج فارس باشیم.امیدواریم در پرتو الطاف پروردگار سبحان با همدلی و همراهی،
اهداف متعالی کشور عزیزمان ایران به منصه ظهور برسد.

با امضای سه تفاهمنامه همکاری بین "پتروشیمی شهید تندگویان"
با "سازندگان ایرانی" محقق می شود ؛

ثبات تولید محصوالت زنجیره پلیاتیلن ترفتاالت

با هدف ثبات تولید محصوالت زنجیره پلیاتیلن ترفتاالت؛ پتروشیمی شهید تندگویان سه
تفاهمنامههمکاریباسازندگانایرانیامضاکرد .بهگزارشروابطعمومیپتروشیمیشهید
تندگویان«سیدرضاقاسمیشهری»مدیرعاملشرکتپتروشیمیشهیدتندگویان،بااشارهبه
ضرورتثباتوپایداریتولیدمحصوالتزنجیرهپلیاتیلنترفتاالتدرصنعتپتروشیمیاز
امضایسهتفاهمنامهمهمباسازندگانوشرکتهایدانشبنیانایرانیخبرداد.ویبااشارهبه
امضایسهتفاهمنامههمکاریباسازندگانوصنعتگرانایرانیدرحاشیهبرگزارینمایشگاه
وهمایشتخصصیحمایتازساختداخلدرصنعتپتروشیمی،گفت:هدفازهمکاری
و مشارکت با سازندگان و صنعتگران و شرکتهای دانش بنیان حفظ پایداری و ثبات تولید
محصوالت زنجیره پلیاتیلن ترفتاالت در کشور است .مدیرعامل شرکت پتروشیمی شهید
تندگویان تاکید کرد :تولید ساالنه بالغ بر یک میلیون تن انواع محصوالت زنجیره پلیاتیلن
ترفتاالتاستکهدرصنایعبستهبندیموادغذایی،انواعبطری،نساجیو…دارایکاربردهای
فراوانیدرکشوربودهچراکهمشارکتباسازندگانداخلیبرایتامینکاالوتجهیزاتازنانشب
همواجبتربوده.البتهافزایشهمکاریهابهشرایطتحریمربطینداردوهموارهبهعنوانیک
سیاستوبرنامهکلیدیدردستورکارقراردارد.ویادامهداد:اولینتوافقانجامشدهبایکشرکت
دانشبنیانایرانیبهمنظورطراحیوساختدکانترهایعمودیواحد«پی.تی.ایدو»بوده
کهقراراستباساختاینتجهیزضمنتوقفوارداتتجهیزاتازژاپنبهطورمتوسطساالنه
 ۱۰۰هزاریوروصرفهجوییارزیحاصلشود.مدیرعاملشرکتپتروشیمیشهیدتندگویانبا
اعالماینکهپیشترنیزباشرکتدانشبنیانبهمنظورطراحیوبومیسازیپمپهایسانداین
پتروشیمی شهید تندگویان همکاری الزم وجود داشت تصریح کرد :این شرکت با طراحی
و ساخت پمپ ها زمینه صرفه جویی  ۱۲۰هزار یورویی را برای این زنجیره تولید محصولتت
پلیاتیلن ترفتاالت فراهم کرده بود .وی همچنین از امضای تفاهمنامه دیگری با یک شرکت
ایرانی با هدف طراحی و ساخت همزنهای واحد «پی.تی.ای دو» خبر داد و افزود :این شرکت
همپیشتردرزمینهساختسانتریفیوژافقیواحد«سیاف»باپتروشیمیشهیدتندگویانسابقه
همکاری داشته که این همکاری ضمن بی نیازشدن از واردات تجهیزات مشابه از کشورهای
اروپایی،صرفهجوییارزیساالنهحدود ۵۰هزاریوروییبهارمغاناوردهاست.قاسمیشهری
همچنین به امضای سومین تفاهمنامه همکاری با یک شرکت ایرانی با هدف بومی سازی
قطعاتکنترلولوهایمجتمعپتروشیمیشهیدتندگویاناشارهکردوبیانداشت:اینشرکت
ایرانیازگذشتههمدراینمجتمعپتروشیمیدرزمینهساختکنترلولوهایمجتمعکهپیش
ازآنازژاپنوکشورهایاروپاییواردمیشدهفعالبودهکهصرفهارزی۴۰هزاریوروییبرایکشور
حاصل شده است .به گفته وی ،پتروشیمی شهید تندگویان عالوه بر قطعات مکانیکی ،برای
بومیسازیقطعاتابزاردقیق،موادشیمیاییو…ازشرکتهایسازندهودانشبنیانایرانی
حمایتکردهکهاینمشارکتهایبرد-بردزمینهسازیبینیازیتنهامجمتعزنجیرهپلیاتیلن
ترفتاالتازوارداتکاالوتجهیزاتخارجیشدهاست.

حضور فعال شرکت پتروشیمی اروند
در نمایشگاه حمایت از ساخت داخل

ساخت
شرکت پتروشیمی اروند در نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از
ِ
داخل در صنعت پتروشیمی حضور فعال داشت .این شرکت باحضور چشمگیر
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی و در راستای حمایت از
در نمایشگاه حمایت از
ِ
تولید ملی نشان داد که آماده گسترش همکاریها و انعقاد تفاهمنامههای متقابل
در زمینههای داخلی سازی با تولید کنندههای تجهیزات و شرکتهای دانش بنیان
و پیشرو در صنعت پتروشیمی است .الزم به ذکر است که این نمایشگاه با هدف
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با تمرکز بر شرکت صنایع پتروشیمی
خلیجفارس به مدت سه روز ،از تاریخ  ۲۷لغایت  ۲۹بهمن ماه امسال در جزیـره کیـش
آغاز برگزارشد.

همزمان با برپایی نمایشگاه و همایش تخصصی
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی صورت گرفت؛
حمایت از
ِ

ایجاد فضایی تعاملی با صاحبان صنایع ،تکنولوژی
و شرکتهای توانمند داخلی

نمایشگاهتخصصیحمایتازساختداخلدرصنعتپتروشیمی(۲۷تا۲۹بهمنماه)
امسالدرجزیرهکیشبرگزارشد.ایننمایشگاهسهروزه،درراستایحمایتازساختداخل
میانصنعتپتروشیمیباشرکتهای
وباهدفافزایشتعاملوایجادشبکهایارتباطی ِ
دانش بنیان و صاحب تکنولوژی و نوآوری داخلی همچنین استفاده از توانمندیهای
آنهادرزمینهساختداخلبابرپاییپنلهاوسلسلهنشستهایتخصصیدرحاشیهاین
نمایشگاهبودهتاموضوعاتمختلففنیومهندسیرامعرفیوبهبحثبگذارندتازمینه
همکاریسازندهایراباسازندگانوشرکتهایدانشبنیانداخلیایجادکنند.براساساین
گزارش،درایننمایشگاه،پنلهایتخصصیدرموضوعاتمختلفازجملهکاتالیستو
موادشیمیایی،ابزاردقیق،تجهیزات،تصفیهها،پکیجهایخاصمطرحشدتانشاندهد
که پتروشیمی اروند با تمام توان در این پنل ها حضور فعال دارد و به دنبال ایجاد فضایی
تعاملیباصاحبانصنایع،تکنولوژیوشرکتهایتوانمندداخلیمیباشدکهدرنهایت
منجربههمافزاییدانشوفناوریوصنعتپتروشیمیخواهدشد.بهطورقطعاینگونه
نشستهاموجبانتقالتجاربمتخصصینوکارشناسانپتروشیمیاروندبهشرکتهای
دانشبنیانوفناوریخواهدشدتاآنهانیزبتوانندمحصوالتخودراباکیفیتبهترتولیدو
عرضهکنند.

به منظور حمایت از تولید ملی،
شرکت «فجر انرژی»  ۵تفاهمنامه امضا کرد

همزمان با برگزاری نمایشگاه حمایت از تولید کنندگان داخلی ۵ ،تفاهمنامه حمایت
از ساخت داخل با حضور"مهندس غالمعلی زال خانی مدیرعامل شرکت فجر انرژی
خلیج فارس" به امضا رسید .مهندس غالمعلی زال خانی در مراسم امضای این
تفاهمنامه ها که روز دوشنبه ۲۸بهمن در نمایشگاه برگزار شد ،گفت :این تفاهمنامهها
در خصوص ساخت شیرهای صنعتی ٬تجهیزات ابزار دقیقی ،ساخت فیلترهای
صنعتی،ساختقطعاتتوربینوکمپرسوروهمچنینکارتهایالکترونیکیصورت
گرفت .وی با اشاره به اینکه تمامی شرکتهای امضا کننده این تفاهمنامه ها داخلی
و دانش بنیان بوده افزود :انعقاد این تفاهمنامهها در راستای سیاستگذاری شرکت
فجر انرژی خلیج فارس در حمایت از تولید داخل و توانمندسازی شرکتهای بومی و
دانشبنیان بوده است .زال خانی همچنین از بومی سازی بیش از  ۷۰۰قطعه و  ۱3نوع
مادهشیمیاییبااتکابردانشداخلیوصرفهجویی۱۵۰میلیاردریالویکمیلیونیورو
درهزینههایخودخبرداد.

