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رگـــوالتوری، حلقـــه مفقـــودۀ
وشیمی ایران  صنعت پتر

بررسی الزامات و زیرساخت های توسعه 
و سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

ورت نهادینه شدن مفاهیم  ضر
و ارزش هـــای اقتصـــادی در جـــامعه
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فراخوان عمومی راه اندازی نمایشگاه مجازی
وشیمی ومات وارداتی صنعت پتر   قطعات و ملز

در راستای منویات رهبر معظم انقالب و نامگذاری سال 98 به نام سال رونق 
تولید ملی و  با تاکید رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت بر داخلی 
سازی ملزومات وارداتی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در نظر 
دارد تا ضمن شناسایی دقیق ملزومات و قطعات مستهلک شده وارداتی در 
صنعت پتروشیمی و نیاز به داخلی سازی این ملزومات با نمایش آن در فضای 
مجازی، از شرکت های دانش بنیان، صنعتگران، قطعه سازان و تولیدکنندگان 
مواد اولیه صنعت پتروشیمی درکشور دعوت به عمل آورد تا در طرح داخلی 

سازی ملزومات پتروشیمی شرکت کنند.

مجتمع ها  از  نخست  گام  در  پتروشیمی  صنعت  کارفرمایی  صنفی  انجمن 
مشخصات  و  فهرست  تا  می کند  دعوت  پتروشیمی  صنعت  طرح های  و 
مواد  یا  خود  افتاده  کار  از  و  شده  مستهلک  وارداتی  قطعات  از  بخشی  فنی 
در  قطعات  این  عکس  همراه  به  را  ندارد   داخلی  مشایه  که  نیاز  مورد  اولیه 
کنند  ارسال   apic.dabirkhaneh@gmail.com آدرس به  وقت  اسرع 
صنعت  ملزومات  تأمین  مجازی  نمایشگاه  در  ملزومات  این  بارگذاری  با  تا 
اولیه  مواد  و  قطعات  کننده  تولید  شرکت ها  شناسایی  به  نسبت  پتروشیمی، 
بردارد. بلند  ملی  گامی  تولید  رونق  و   در جهت  بومی سازی  و   این صنعت 

شایان توجه است برپایی این نمایشگاه مجازی تا زمان داخلی سازی و 
تأمین کامل قطعات مورد نیاز ادامه می یابد.



بسم اهلل الرحمن الرحیم

ْل َحالََنــا إِلَی أَْحَســِن الَْحاِل َل الَْحــْوِل َو الْْحــَواِل َحوِّ َِّر اللَّْیــِل َو النََّهاِر یَــا ُمَحوِّ یَا ُمَقلِّــَب الُْقُلــوِب َو الْبَْصاِر یَــا ُمَدب
اکنون که در  واپسین روزهاي سالي  قرار گرفته ایم که نامش همانند سال هاي اخیر با مهم ترین حوزۀ مدیریت کشور، یعني 
اقتصاد، پیوند خورده و رونق تولید نام گرفته است، صنعت پرتالش پتروشیمي نیز با لطف پروردگار متعال و با توجه به نام سال موفق 
شد عالوه بر افزایش چندین برابري ظرفیت تولیدات و جلوگیري از خام فروشي، به تعهدات ارزي خود وفادار بماند و نقش کلیدي 
خود در موضوع حیاتي ارزآوري را  به خوبي ایفا کند. موفقیتي که به  دست نمي آمد مگر با همكاري و همگامي همۀ زحمت کشان این 
عرصۀ  مهم و پویا در اقتصاد کشور. اینك با حلول سال نو و بهار پرطراوت که نشانۀ قدرت الیزال الهی و تجدید حیات طبیعت است، 
از خداوند کریم خواستاریم در سال پیش رو، تواني مضاعف به تالشگران این عرصه عنایت فرماید، تا با همت همگاني و کار جهادی، 
شاهد رشد و شكوفایي اقتصاد کشور و درنهایت آسایش و رفاه مردم عزیز ایران اسالمي باشیم. در پایان، سالي سرشار از برکت، 
معنویت و سالمتي را براي همۀ ملت ایران، به ویژه  فعاالن صنعت پتروشیمي، از درگاه خداوند متعال و سبحان مسئلت می نماییم.
احمد مهدوي     
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
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