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شرکت های 
دانش بنیان 
خارج از 
وندورلیست ها

 سیدامیرحسین تقوی، مدیرعامل 
یک شرکت دانش بنیان

امیر هومن 
کریمی: 

کاتالیست جزو 
کاالهای گذرا 

به شمار نمی رود 
که برای یک 

مدت کوتاه تولید 
شود، بلکه کاالیی 

است که نیاز 
برخی صنایع 
استراتژیک 
را پاسخگو 
خواهد بود

این روزها باتوجه به تحریم ها به ش��رکت های 
دانش بنی��ان به��ای بیش��تر داده می ش��ود، اما 
موض��وع آن اس��ت ک��ه بس��یاری از واحدهای 
تولیدی به این شرکت ها توجهی ندارند. هرچند 
در دوران تحریم ه��ا بای��د به��ای بیش��تری به 
شرکت های دانش بنیان داده  شود، اما این توجه 
نیاز به تغییر نگاه در بلندمدت دارد و واحدهای 
تولی��دی باید نگاه خ��ود را اصالح کنند، چراکه 
بس��یاری از واحدهای تولیدی در گام نخست به 
سامانه فهرست تامین کنندگان )وندور لیست ها( 
توجه دارند و کمتر به ش��رکت های دانش بنیان 
توجه می کنند؛ این واحدها در حقیقت بیش از 
کیفیت، نرخ را در اولویت کار خود قرار داده اند؛ 
ای��ن در حالی اس��ت که بیش��تر ش��رکت های 
دانش بنی��ان ترجی��ح می دهن��د کار خ��ود را 
براس��اس علم پیش ببرند و کیفیت را سرلوحه 
کار خ��ود قرار داده اند و در مقابل توقع دارند که 
واحده��ای تولیدی نیز به علم و موضوع کیفیت 
بهای بیش��تری بدهند. شرکت های دانش بنیان 
بیش��تر از تولیدکنندگان با مشکالتی در مسیر 
کار خ��ود روبه رو هس��تند. اگ��ر تولیدکننده با 
مش��کالت کارگ��ری، تهیه مواد اولی��ه و فروش 
محصول روبه رو است ش��رکت های دانش بنیان 
عالوه بر مش��کالت جانبی با تولیدکنندگان نیز 
مشکالتی دارند و زمانی که می خواهند محصول 
باکیفیت تری را به ش��رکت های تولیدی بدهند، 
تولیدکنندگان ترجیح می دهند که محصوالتی 
ب��ا نرخ پایین را جایگزی��ن محصوالت با کیفیت 
کنند که این نگاه نیازمند تغییر اس��ت؛ هرچند 
تاکی��د بر این موضوع به معنای افزایش قیمت ها 
نیس��ت، زیرا بدیهی است که قیمت ها باید برابر 
با کیفی��ت افزایش یابد؛ از این رو ش��رکت های 
دانش بنی��ان مجب��ور هس��تند با ش��رکت های 
معمولی رقابت داش��ته باش��ند، ام��ا کماکان به 
حفظ کیفیت نیز بیندیشند و در اولویت نخست 
فهرست تولیدکنندگان برای تامین قرار نگیرند.

ذوب آهن تندیس ویژه 
و گواهینامه سرآمدی 

مسئولیت اجتماعی گرفت
در مراس��م اختتامی��ه فرآیند س��ومین جایزه 
مس��ئولیت اجتماعی دوش��نبه ۲۳ دی تندیس 
وی��ژه و گواهینامه س��رآمدی در تعهد س��ازمان 
ب��ه توس��عه جامع��ه محل��ی از س��وی محم��د 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
منص��ور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
اهدا ش��د. وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در 
این مراس��م گفت: موضوع مس��ئولیت اجتماعی 
تنها مربوط به اش��خاص حقوقی نیس��ت بلکه به 
اش��خاص حقیقی نیز مربوط می شود و این ریشه 
که��ن در فرهنگ م��ا دارد. ش��ریعتمداری بیان 
کرد: در همه ش��رکت ها و بنگاه ها به مس��ئولیت 
اجتماعی توجه جدی می شود و جامعه امروز نیز 
نیازمند این اس��ت که به آن بپردازد و س��ودآور 
کردن بنگاه ها یک مسئولیت اجتماعی در مقابل 

سهامداران است.

کمک شرکت های بزرگ 
معدنی و صنایع معدنی 

به سیل زدگان
موک��ب ش��رکت مس ب��رای امدادرس��انی به 
مناطق س��یل زده در سیستان و بلوچستان اعزام 
شد. اردشیرسعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس 
با بیان این مطلب گفت: کمک های غیرنقدی در 
قال��ب ۱۰ کامیون و تریلر مش��تمل بر ملزومات 
بهداش��تی، غذایی، پش��تیبانی و پوشاک گرم به 
مناطق س��یل زده استان سیس��تان و بلوچستان 
ارسال شد.  وی افزود: همچنین چندین دستگاه 
کامی��ون و لودر و بی��ل مکانیکی به منطقه برای 
تس��ریع در ترمیم راه های دسترس��ی روستایی و 
ش��هری ارسال شده اس��ت. در این میان شرکت 
معدنی-صنعت��ی چادرملو نیز کمک ۲۰ میلیارد 
ریالی خود را برای سیل زدگان استان سیستان و 
بلوچستان ارسال کرد. محمود نوریان مدیرعامل 
ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو با اعالم این 
خبر گفت: با تصویب هیات مدیره شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو در راس��تای حمایت های این 
ش��رکت از آس��یب دیدگان ناش��ی از سیل اخیر 
در سیس��تان و بلوچس��تان این شرکت مبلغ ۲۰ 
میلی��ارد ریال کمک نق��دی به این امر اختصاص 
داد. همچنین مرحله اول کمک رسانی ذوب آهن 

به مناطق سیل زده انجام شد.

سارا اصغری 
editor@smtnews.ir

ساخت کاتالیست داخلی یک فرصت طالیی برای صنایع است
مهدی صادقی نیارکی در نخستین همایش بومی سازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پاالیش نفت عنوان کرد:

جشن تکمیل کاتالیست های زنجیره گاز سنتز و متانول با رونمایی از دو کاتالیست استراتژیک

نخستین همایش بومی سازی کاتالیست در صنعت 
پتروش��یمی و پاالیش نف��ت ۲۶ و ۲۷ دی ۱۳۹۸ در 
کیش با همت ش��رکت نفت و گاز س��رو و صنعتگران 
صنعت پتروش��یمی و پاالیش نفت برگزار شد. در این 
همایش مهدی صادقی نیارک��ی معاون صنعت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، محمدحسین بهشتی رئیس 
مرک��ز طرح های کالن ملی فن��اوری معاونت علمی و 
فن��اوری رئیس جمه��وری، امیرهوم��ن کریمی وثیق 
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز سرو، مهدی کرباسیان 
رئیس پیش��ین هی��ات عام��ل ایمی��درو و جمعی از 
صنعتگران پتروشیمی و پاالیش نفت حضور داشتند و 

به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ای��ن همای��ش از دو محص��ول جدید ش��رکت 
نفت و گاز س��رو باعنوان کاتالیس��ت س��نتز متانول و 
کاتالیست شیفت دمای پایین مورد استفاده در صنایع 

پتروشیمی و پاالیش نفت رونمایی شد.
الزم به یادآوری است که تولیدات شرکت نفت و گاز 
س��رو در سال جاری باعث صرفه جویی ارزی افزون بر 
۴۰ میلیون دالری شده که عالوه بر رفع اثر تحریم ها، 

از خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل آورده است.
صنایع داخلی باید تکنولوژ شوند �

، مه��دی صادقی نیارکی، معاون  به گ��زارش 
صنع��ت وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در نخس��تین 
همایش بومی س��ازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی 
و پاالی��ش نف��ت عنوان ک��رد: یکی از اه��داف ما در 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بومی س��ازی است. 
وزارتخان��ه صنع��ت، معدن و تجارت در س��ال ۱۳۹۸ 
اف��زون ب��ر ۷محور را هدف گ��ذاری کرده ک��ه برنامه 
نخس��ت آن تعمیق س��اخت داخل است که ذیل این 
برنامه پروژه نهضت س��اخت داخل برنامه ریزی ش��ده 

است.
وی تاکی��د کرد: تولید و خوداتکایی یک امر مقدس 
اس��ت و چون امری جهادی اس��ت عب��ارت نهضت را 
برای س��اخت داخ��ل انتخاب کرده ای��م. در قالب این 
پروژه برنامه ری��زی کرده ایم که واردات را ۱۰ میلیارد 
دالر کاهش دهیم و این امر شدنی است. در وزارتخانه 
تشکیل میزهای ساخت داخل را برنامه ریزی و تاکنون 

۹ میز ساخت داخل را برقرار کرده ایم.
وی ادامه داد: در صنعت پتروشیمی که میز ساخت 
داخل آن تشکیل شد، حدود ۹۵ میلیون یورو قرارداد 
و تفاهمنامه منعقد ش��ده اس��ت. در صنعت فوالد نیز 
۵۰۰ میلیون یورو قرارداد و تفاهمنامه به امضا رسیده 
است. وی با تاکید بر این موضوع که فناوری خریدنی 
نیست، گفت: فناوری را باید ایجاد کرد و صنایع ما به 
ج��ای خرید دانش فنی باید تکنولوژ ش��وند و زنجیره 

ارزش کارخانه سازی در کشور ایجاد شود.
معاون صنعت وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه 
تاکی��د کرد: اگر امروز کاتالیس��ت داخلی نبود صنایع 
باید چ��کار می کردند؟ مانند الکت��رود گرافیتی برای 
صنایع مشکل آفرینی می کرد. امروز ساخت کاتالیست 
داخلی یک فرصت طالیی برای صنایع اس��ت. صنعت 
کاتالیست تا چند سال گذشته مانند الکترود گرافیتی 
بومی نبود، اما امروز با همت ش��رکت های داخلی این 

صنعت بومی سازی شده است.
صادقی نیارکی یادآور ش��د: صنعتگران پتروش��یمی 
بای��د همت کنن��د آنچ��ه در صنعت ف��والد به خوبی 
اتف��اق افت��اد در صنعت پتروش��یمی نی��ز روی دهد. 
امیدواریم در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به سمت 

بومی سازی پیش برویم.
حی�ات دانش بنیان ه�ا ب�ا تجاری س�ازی  �

است
محمدحس��ین بهشتی، رئیس 
مرک��ز طرح ه��ای کالن ملی 
و  علم��ی  معاون��ت  فن��اوری 
فناوری رئیس جمهوری نیز در 
بومی سازی  همایش  نخستین 
صنع��ت  در  کاتالیس��ت 
پاالی��ش نفت  پتروش��یمی و 
عن��وان کرد: بحث اصل��ی در معاونت علمی و فناوری 
تجاری سازی است. این به آن معناست که فعالیت در 

حوزه دانش بنیان با تجاری سازی ادامه پیدا می کند.
بهش��تی خاطرنش��ان کرد: تالش ما این اس��ت که 
کاالی م��ورد نیاز صنایع وارد بازار ش��ود و این هدف 
در قالب ش��رکت های خصوصی محقق خواهد ش��د. 
طرح ه��ای ما در معاون��ت فناوری ریاس��ت جمهوری 
در قال��ب طرح های��ی س��ه  جانبه اجرا می ش��ود؛ یکی 
مجری به عنوان بخش خصوص��ی، بهره بردار به عنوان 
کس��ی که می خواه��د از یک محصول اس��تفاده کند 
و معاون��ت علمی به عنوان حام��ی. معاونت طرح ها را 
بررس��ی می کند و تس��هیالتی را برای این طرح ها در 

نظر می گیرد.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: اگر بخواهیم اقتصاد 
را ش��کوفا کنی��م چاره ای جز تاکید بر تولید س��اخت 

داخل نداریم.

تولید در راستای صنایع استراتژیک �
کریمی وثی��ق  امیرهوم��ن 
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز 
س��رو در این همای��ش عنوان 
ک��رد: نیازهای مش��تری باید 
مه��م  نیازه��ای  از  یک��ی 
تولیدکنندگان  و  صنعتگ��ران 

به شمار رود.
کریم��ی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد: ن��گاه به نیاز 
مش��تری یکی از مهم ترین موضوعات در کشور است. 
ع��الوه بر ای��ن تولیدکنندگان باید ب��ه کیفیت توجه 
داش��ته باش��ند، چراکه کیفی��ت ش��اه کلید موفقیت 
به ش��مار می آید. نوآوری و خدم��ات بعد از فروش نیز 

باید در مراحل بعد مورد توجه قرار گیرند.
وی ادام��ه داد: تالش ما این اس��ت که کس��ب وکار 
پایدار ایجاد کنیم. در این راس��تا باید خالقیت داشت. 
تمام سعی ما در شرکت نفت و گاز سرو این است که 
یک شرکت ریشه دار باش��یم. مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز س��رو عنوان کرد: کاتالیست جزو کاالهای گذرا 
به شمار نمی رود که برای یک مدت کوتاه تولید شود، 
بلکه کاالیی است که نیاز برخی صنایع استراتژیک را 

پاسخگو خواهد بود.
پرریسک سرمایه گذاری در کاتالیست �

عض��و  قنب��ری،  اس��ماعیل 
مل��ی  ش��رکت  هیات مدی��ره 
صنای��ع پتروش��یمی نی��ز در 
بومی سازی  همایش  نخستین 
صنع��ت  در  کاتالیس��ت 
پتروش��یمی و پاالیش عنوان 
کرد: صنعت پتروش��یمی یکی 
از صنایع ارزش آفرین در اقتصاد کشور به شمار می رود. 
براساس آمار بانک مرکزی حدود ۵۲ درصد ارز سامانه 
نیما ازس��وی شرکت های پتروشیمی برگشته و حدود 
۲۵ درص��د ارز کش��ور مربوط به صنعت پتروش��یمی 
است. قنبری در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه صنعت 
پتروش��یمی در گ��رو چن��د عامل از جمل��ه خوراک، 
س��رمایه، فن��اوری و بازار اس��ت. در زمین��ه خوراک 
ظرفیت ه��ای قابل توجه��ی در کش��ور وج��ود دارد. 
امیدواریم با تالش��ی که در زمینه بومی سازی فناوری 
نیز انجام می ش��ود، از واردات بی نیاز شویم. وی تاکید 
ک��رد: در زمینه فناوری مهم ترین عامل ش��رکت های 
دانش بنیان هس��تند که چه در بخش فرآیند و چه در 
تولید کاتالیست ش��رکت های داخلی گام های مهمی 
برداش��ته اند.  عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع و 
پتروش��یمی ادام��ه داد: س��رمایه گذاری در صنع��ت 
کاتالیس��ت یک مقوله پرریسک است، اما صنعتگرانی 
هس��تند که با تالش در این صنعت موفق عمل کردند 
و از کسانی که به تولیدات داخلی و ظرفیت های ایجاد 
ش��ده اعتماد می کنند کمال تش��کر را داریم. قنبری 
تاکید کرد: صنعت کاتالیست جزو صنایع ارزش آفرین 
قلمداد می ش��ود. این صنع��ت در برخی صنایع چون 
فوالد و پتروش��یمی گام های بلندی برداشته است. در 
حال  حاض��ر صنایعی چون نفت و گاز و پتروش��یمی 
حدود ۲۴۰ میلیون دالر در زمینه کاتالیس��ت هزینه 
می کنن��د که این ام��ر ظرفیت بس��یار باالیی را برای 

تجاری سازی کاتالیست فراهم می کند.

صنعت کاتالیست یک صنعت های تک �
غالمرض��ا ج��وکار، مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی مروارید در 
نخس��تین همایش بومی سازی 
صنع��ت  در  کاتالیس��ت 
پتروشیمی و پاالیش در کیش 
یک  کاتالیس��ت  ک��رد:  عنوان 
صنع��ت مهم به ش��مار می رود. 
این صنعت در سال ۲۰۱۷ میالدی )۱۳۹۶( ۱۰ میلیارد 
دالر تجارت داشته و هیچ شرکتی در این بازار بیشتر از 
۱۰ درصد س��هم نداش��ته اس��ت. در دنی��ا ۱۲۰۰ نوع 
کاتالیس��ت تولید می ش��ود. جوکار در ادامه خاطرنشان 
کرد: بیش��ترین استفاده کاتالیس��ت در صنایع پلیمری 
اس��ت. وی در ادامه یادآور ش��د: صنعت کاتالیست یک 
صنع��ت های ت��ک و بس��یار س��خت اس��ت و در دنیا 
کشورهای محدودی در این صنعت مشغول کار هستند. 
ج��وکار تاکید ک��رد: این صنعت س��بب جذب نخبگان 
کش��ور می ش��ود، چراکه از باالترین س��طح دانش بهره 
می ب��رد. جوکار تاکید کرد: این صنعت می تواند س��بب 
ایجاد رقابت شود و می توان با بومی سازی کاتالیست به 

توسعه یافتگی افتخار کرد.
جایگزینی کاتالیست های داخلی �

مدیرعامل  قنبریان،  عبدالرحیم 
در  نی��ز  ش��یراز  پتروش��یمی 
بومی سازی  همایش  نخس��تین 
کاتالیست در صنعت پتروشیمی 
و پاالیش عنوان کرد: از اینکه در 
تولید  کاالهای مش��ابه  زمین��ه 
داخل ش��اهد واردات هس��تیم، 
بس��یار متاس��ف هس��تیم و امیدواریم با سیاست های 
درس��ت از این کار پیش��گیری به عمل آید. قنبریان در 
ادامه خاطرنشان کرد: صنعت پتروشیمی گام هایی موثر 
در اقتصاد برداش��ته و ۲۰ درصد درآمدهای ارزی را به 
خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: ما برای پیشبرد 
اهداف ش��رکت، اس��تراتژی خود را تغییر داده ایم و به 
س��مت پذیرفتن ریس��ک های معقول پیش رفته ایم و 
کاتالیس��ت های داخل��ی را جایگزی��ن کاتالیس��ت های 
خارجی کرده ایم. در این راس��تا نیز باید به شرکت های 
دانش بنیان بها داده شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
در زمینه بومی س��ازی کاتالیس��ت با شرکت نفت و گاز 

سرو همکاری های خوبی را آغاز کرده ایم.
صادرات ۸ میلیون تنی متانول �

میراحم��دی  محمدرض��ا 
زاگرس  پتروش��یمی  مدیرعامل 
در نخستین همایش بومی سازی 
کاتالیست در صنعت پتروشیمی 
و پاالی��ش عنوان ک��رد: یکی از 
هدف های صادراتی ما کشورهای 
ژاپن و ایتالی��ا بودند که پس از 
آخری��ن تحریم ه��ا بازارهای صادراتی ما بس��ته ش��د. 
میراحمدی در ادامه خاطرنش��ان کرد: پتروشیمی های 
کش��ور بیش��ترین ارز را به نیما ارائه می دهند.  وی در 
ادامه خاطرنش��ان کرد: در کشور ۸ میلیون تن صادرات 
متان��ول داری��م. وی اف��زود: در دنی��ا ۱۲۸ میلیون تن 
متانول تولید می شود که از این مقدار فقط ۲۸ میلیون 
تن صادر می ش��ود و بیشتر در همان کشوری که تولید 

می شود مورد استفاده قرار می گیرد. وی تاکید کرد: باید 
از شرکت های دانش بنیان داخلی حمایت به عمل آورد. 
این ش��رکت ها باید کیفی��ت محصوالت خ��ود را ارتقا 

بخشند.
نیاز به حمایت های مالی و فنی �

اس��ماعیل بردی��ده، مدیرعامل 
ش��رکت پتروش��یمی رازی در 
نخس��تین همایش بومی سازی 
کاتالیست در صنعت پتروشیمی 
و پاالیش عنوان کرد: باید برای 
ح��ل مش��کالت از فکرهای نو 
کمک گرف��ت. بردیده در ادامه 
خاطرنش��ان ک��رد: ش��رکت های دانش بنی��ان نی��از به 
سرمایه گذاری مالی دارند که دولت باید به این شرکت ها 
کمک کند.  وی افزود: برای حل مشکالت فنی نیز باید 
از مهندس��ی معکوس اس��تفاده کرد. مدیرعامل شرکت 
پتروش��یمی رازی بیان کرد: کاره��ای تحقیقاتی زمانبر 
هس��تند و باید از ش��رکت های دانش بنیان که آزمون و 
خط��ا دارند، حمایت ش��ود.  وی افزود: ش��رکت ها باید 
کیفیت محص��ول را ارتقا دهند و حفظ کنند و در کنار 

مشتری بمانند و به سمت صادرات پیش بروند.
بزرگ ترین کارخانه کاتالیستی منطقه �

محم��ود رضایی، مدی��ر فروش 
نف��ت و گاز س��رو در نخس��تین 
همایش بومی س��ازی کاتالیست 
در صنعت پتروشیمی و پاالیش 
عنوان کرد: یک��ی از چالش های 
صنعت پتروش��یمی در یک دهه 
گذش��ته، کاتالیس��ت ب��وده که 
هم اکنون با بومی سازی آن برای صنایع کاتالیست تبدیل 
به یک مزیت شده اس��ت.  رضایی در ادامه عنوان کرد: 
شرکت نفت و گاز سرو، برای برخی صنایع استراتژیک از 
جمله صنعت پتروش��یمی کاتالیست تولید می کند. وی 
خاطرنش��ان ک��رد: ۵۰ درص��د آهن اس��فنجی از طریق 
کاتالیس��ت نفت و گاز سرو تولید می شود. رضایی تاکید 
کرد: در صنعت پتروش��یمی نیز کاتالیست های مختلفی 
را تولی��د کرده ای��م. وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد: با 
تک محصولی نمی توان وارد بازار شد. تالش ما این است 
ک��ه نیاز تمام بازار را پوش��ش دهیم؛ از این رو زنجیره را 
تکمی��ل کرده ایم تا به اهداف نهایی خود برس��یم. مدیر 
فروش نفت و گاز سرو همچنین بیان کرد: شرکت نفت 
و گاز سرو برای پوشش کل بازار به کارخانه ای با ظرفیت 
۵ ه��زار تن نی��از دارد ک��ه در این راس��تا قص��د دارد 
کارخانه ای جدید راه ان��دازی کند. این کارخانه تا ۶ ماه 
آینده راه اندازی خواهد شد تا بتواند کل نیاز بازار داخل 

را پوشش دهد.
کاتالیست قلب صنایع پتروشیمی  �

مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان نیز در حاشیه 
این همایش در گفت وگ��و با  عنوان کرد: صنایع 
نفت و گاز و پتروشیمی جزو صنایع پیشران کشور به شمار 
می رون��د و قلب این صنایع، فارغ از تجهیزات مورد نیاز، 
کاتالیست است. کاتالیس��ت به عنوان عنصر استراتژیک 
نقش مهمی را ایفا می کند.  حس��ین شهریاری در ادامه 
خاطرنش��ان کرد: برخ��ی ش��رکت های دانش بنیان در 
راستای تولید توانستند پیشرو شوند و مجموعه آمونیاک 
و اوره و متان��ول را تکمی��ل کنند. در حال  حاضر به جز 
سنتز آمونیاک تمام کاتالیست ها در شرکت دانش بنیان 
نفت و گاز س��رو تولید می ش��ود. امیدواریم با ادامه این 
رون��د و افزای��ش کیفیت کاتالیس��ت ها، ای��ن محصول 
قاب��ل رقابت با مش��ابه خارجی خود باش��د.  وی ادامه 
داد: در ش��رایط فعلی باوجود تحریم ها اگر شرکت های 
دانش بنیان نبودند که این کاالهای استراتژیک را تولید 

کنند، خأل بزرگی ایجاد می شد.

صادق��ی نیارکی: در صنعت پتروش��یمی که میز س��اخت داخل آن 
تش��کیل ش��د، حدود ۹۵ میلیون یورو قرارداد و تفاهمنامه منعقد 
ش��ده اس��ت. در صنعت ف��والد نی��ز ۵۰۰ میلیون یورو ق��رارداد و 

تفاهمنامه به امضا رسیده است


