
غالمحسین مظفری:
اجرای طرح های بزرگ حاصل 

هم افزایی بخش خصوصی با 
سازمان منطقه آزاد کیش است

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیــش 
مشــارکت بخش خصوصی توانمند و مجرب در 
تصمیم گیری های ســازمان را راهگشای اجرای 

طرح های بزرگ این منطقه عنوان کرد. 
به گزارش ایلنا؛ غالمحسین مظفری در مجمع 
توسعه و نوآوری سازندگان کیش؛ ارائه پیشنهادها و 
ایده های نوآوارنه از سوی فعاالن بخش خصوصی در 
تصمیم گیری های سازمان منطقه آزاد کیش را مهم 

و مثبت ارزیابی کرد.
مظفری با بیان این که مراکز گردشگری جزیره 
کیش قطب گردشگری کشور است اظهار داشت: 
بخش خصوصی به عنوان مشــاور مجرب در کنار 
سازمان منطقه آزاد کیش در ارائه خدمات با کیفیت 

و حفظ برند کیش نقش موثری ایفا می کند.
مظفری تأکید کرد: با ارائه پیشنهادها و ایده های 
نوآورانه بخش خصوصی کیش می توانیم طرح های 

بزرگ گردشگری را در این منطقه اجرا کنیم.
وی با تاکید بر این که جزیره کیش از ویژگی های 
خاص و ظرفیت های قابل توجهــی در حوزه های 
»اقتصادی، عمرانی،گردشگری، فرهنگی و هنری« 
برخوردار است افزود: سازمان منطقه آزاد کیش با 
ایجاد زیر ســاخت های الزم و فراهم کردن شرایط 
ایده آل برای فعاالن بخش خصوصی، از ارایه ایده های 

نو و طرح های بزرگ اقتصادی استقبال می کند.
مظفری طراحی و اجرای طرح های بزرگ بخش 
خصوصی کیش را به عنوان ســرمایه اصلی کشور 
برشمرد و تصریح کرد: توسعه ساختار اداری سازمان 
منطقه آزاد کیش در کنار هم افزایی و همراهی بخش 
خصوصی موجب اجرای طرح های بزرگ اقتصادی و 

گردشگری در این منطقه خواهد شد.

وی اظهار داشت: نتیجه هم افزایی و هم فکری 
بخش خصوصی با ســازمان منطقــه آزاد کیش و 
اســتفاده از فرصت های ایجاد شده در این منطقه 

توسعه و پیشرفت جزیره کیش است.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
افزود: با توجه به این که طرح ســاماندهی سواحل 
کیش در دستور کار شرکت عمران، آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش قرار گرفته است ارائه پیشنهادات 
بخش خصوصی راه گشای این طرح مهم و ارزشمند 
خواهد شــد. وی در ادامه سخنان خود افزود: برای 
اجرای طرح هــای نوآورانه هیچ محدودیتی وجود 
ندارد و با طراحی کاربری ها می توانیم برای توسعه 
صنعت گردشگری این منطقه کمک کنیم و بهترین 

خدمات را به گردشگران ارایه دهیم.
مظفری بر ضرورت تشکیل کمیته ای در حوزه 
بصری و معماری جزیره کیش اشــاره کرد و اظهار 
داشــت: برای اجرای یک طرح ماندگار و با کیفیت 
در محور امیر کبیر مسابقه ای برگزار شد و تعداد ۶۰ 
شرکت توانمند و متخصص از سطح کشور شرکت 
کردند و نتیجه نهایی آن ارائه یک طرح ایده آل برای 

این منطقه بود.
مظفری با بیان این کــه از طرح های نوآورانه در 
جزیره کیش استقبال می کنیم گفت: جزیره کیش 
موضوعات بی شماری برای اجرای طرح های نو دارد 
و ایده ماشه نیز از جمله طرح هایی است که توسط 
تیم های متخصص طراحی و با مشارکت 13 گروه از 
معماران کشور در مسابقه ایده ماشه اجرایی شد. وی 
همچنین بندر آفتاب را یکی از ظرفیت های ارزشمند 
برای توسعه و رشد این منطقه عنوان کرد و افزود: در 
این بندر می توان طرح هــای زیادی در حوزه های 
صنعتی، خدماتی و عمرانی طراحی کرد. شایان ذکر 
است در این جلسه بخش خصوصی با تاکید بر اهمیت 
هم افزایی و همراهی با سازمان منطقه آزاد کیش، 
توانمندی بخش خصوصی را ضامن قدرت و بقای این 
سازمان و رشد و توسعه منطقه عنوان کردند. فعاالن 
اقتصادی و سرمایه  گذاران بخش خصوصی کیش در 
این نشست برای تحقق تحوالت بزرگ اقتصادی، 
عمرانی و گردشــگری در منطقه آزاد کیش اعالم 

آمادگی کردند.
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دومیــن نمایشــگاه بین   المللــی 
پتروشــیمی با حضور 1۶4 شــرکت، 
روزهــای27، 28 و 29 بهمــن در مرکز 
نمایشگاه های بین   المللی کیش برگزار 

شد.
به گــزارش ایلنا، این نمایشــگاه در 
فضایی به مســاحت 18هزار مترمربع 
با حضور 1۶4 شــرکت داخلی و با هدف 
»انتقال دانش فنی و خدمات مهندسی، 
مواد شیمیایی، کاتالیست ها و تجهیزات، 
حمایت و بهره گیری از توان شرکت های 
دانش بنیان، حمایــت از صنایع پایین 
دســتی صنعــت، توســعه پژوهش و 
فناوری های نو، ارتقــای جایگاه مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در توســعه صنعت 
پتروشیمی و تامین مالی پروژه ها« برگزار 

شد.
در طول دومین نمایشگاه بین   المللی 
پتروشیمی کیش 19 نشست تخصصی 
و همایش جانبی در مرکز همایش های 
بین   المللی کیش بــا محوریت معرفی 
محصوالت ســاخت داخــل در صنعت 
پتروشــیمی و تامین مالــی پروژه های 
پتروشیمی و نقش بازار سرمایه در صنعت 

پتروشیمی برگزار شد.
حمایــت و بهره گیــری حداکثری 
از توان داخلی در زمینه های مشــاوره، 
مهندسی، تولید محصوالت و خدمات، 
خرید حداکثری محصــوالت ایرانی در 
راستای حمایت از تولد کنندگان داخلی، 

حضور پر رنگ حوزه مالی و پولی جهت 
تامین مالی پروژه ها و شرکت ها، استفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان، توجه به 
تقویت زنجیره تولید در صنعت پتروشیمی 
و راه اندازی نهضت ساخت داخل در صنعت 
پتروشیمی، حضور بســیاری از مدیران 
پتروشیمی های سراســر کشور، جهت 
بازدید و مذاکره با شرکت ها، برنامه ریزی 
برگزاری بیش از 3۰۰قرار مالقات تجاری 
میان تولیدکنندگان داخــل و مدیران 
مجتمع های پتروشیمی هلدینگ خلیج 
فارس، رونمایی از هاب جدید پتروشیمی 
ایران در قالب پاویون قشم از جمله برنامه ها 
و ویژگی های عمده ایــن رویداد مهم در 

جزیره کیش بود.
ارائه راهکارهای نوآورانه   4بانک 

بزرگ در نمایشگاه 
نشست تخصصی تامین مالی از طریق 
بخش خصوصی و نقش بانک ها در توسعه 
این صنعت با هدف بررسی نیازهای متنوع 

صنعت پتروشیمی کشور برگزار شد.
در نخستین روز از نشست تخصصی 
بانک هــای »ملت، تجارت، صــادرات و 
اقتصاد نوین« که سه شنبه 28 بهمن در 
ســالن خلیج فارس مرکز همایش های 
بین   المللی کیش برگزار شد، جعفر ربیعی 
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج 
فارس با اشاره به ضرورت نقش مهم بازار 
پول و ســرمایه در جهت تامین نیازهای 
متنوع صنعت پتروشــیمی کشــور بر 
ضرورت ارائه راه کارهای نوآورانه بانک ها 
به عنوان ابزار جدید تامین مالی این صنعت 

تاکید کرد.
ربیعی با بیان اینکه با حضور مدیران 

عامل 4 بانک بزرگ کشــور بــه عنوان 
حامیان صنعت پتروشیمی می توان در 
نشست های تخصصی دومین نمایشگاه 
بین   المللی کیش گام های موثری برای 
توسعه کشــور برداشــت تصریح کرد: 
هدف اصلی بانک ها تامین مالی صنعت 
پتروشیمی کشور است و شرکای تجاری 
صنعت پتروشیمی کشور می توانند با بهره 
گیری از ظرفیت های ارزشمند سیستم 
بانکی نقش تعیین کننده ای در توسعه 

کشور داشته باشند.
بــه گفتــه مدیرعامــل هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس سیستم بانکی 
کشور با استفاده از روش های نوین بانکی 
و دریافت مجوزهــای الزم طرح هایی را 
برای توانمند سازی بخش خصوصی ارائه 

خواهند کرد.
ربیعی تاکید کرد: صنعت پتروشیمی 
کشور کم ریسک ترین صنعت فعال در 
سطح کشور است که به سوددهی خوبی 
رسیده و تمام بانک های کشور نیز عالقمند 

به سرمایه  گذاری در این صنعت هستند.
الزم به ذکر اســت بررسی »ابزارهای 
متعدد تامین مالی، نیازهای مشتریان، 
تعریف ابزارهای جدید بانکی، تامین مالی 
کوتاه مدت بــرای واحدهای تولیدی، ال 
سی ریالی داخلی، اختصاص تسهیالت 
برای سازندگان و طرح سامانه سامیار« از 
جمله مباحث مطرح شده در این نشست 

تخصصی بود.

حمایت از شرکت های دانش بنیان 
 رشد تولیدات داخلی را 

تضمین می کند
مشــاور عالی معاون توسعه فناوری 
معاونت علمی ریاست جمهوری از رشد 
۶ برابری منابع بانکــی برای تامین مالی 
طرح های صنعت پتروشیمی در دومین 
نمایشگاه بین   المللی پتروشیمی کیش 

خبر داد.
مهدی وطنی در نشســت تخصصی 
»نقش حمایتی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در توسعه فناوری های 
صنعت پتروشیمی فناور«که صبح سه 
شــنبه 28 بهمن درســالن مالصدرای 
مرکزهمایش هــای بین   المللی کیش 
برگزار شد، بر توسعه فناوری های صنعت 
پتروشیمی با محوریت تولیدات داخلی 

تاکید کرد.
وی با بیان اینکه سال گذشته سنگ 
بنای برگزاری نخستین همایش حمایت 
از ســاخت داخل درصنعت پتروشیمی 
در منطقه آزاد کیش گذاشته شد و بستر 
برپایی دبیرخانه دائمی ایــن رویداد در 
جزیره کیش را فراهم کرد افزود: دومین 
همایش از نظر کیفیــت و کمیت و ابعاد 
مختلف دســتاوردهای مهمی دارد که 
یکی از آنها زیست بوم فناوری و حمایت 
از بخــش عرضه ی شــرکت های دانش 
بنیان، پژوهشگاه ها و شرکت های سنتی 

و مهندسی کشور می باشد.
مشــاور عالی معاون توسعه فناوری 
معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان 
اینکه یک نهضت حمایت از ساخت داخل 
در کشور شــکل گرفته اظهار داشت: بر 

اســاس آمار ها در مرداد 1392 تنها 5۶ 
شرکت دانش بنیان داشتیم و امروز پس از 
7 سال این تعداد به 5 هزار و722 شرکت 

یعنی بیش از 1۰۰ برابر رسیده است.
وطنی در بخش دیگر ســخنان خود 
افزود: هر شرکتی به راحتی نمی تواند خود 
را دانش بنیان معرفی کند و معاونت علمی 
ریاست جمهوری به شدت و با حساسیت 
تمام درخواست متقاضیان را در این زمینه 

بررسی می کند.
به گفته وی پذیرش شرکت های دانش 
بنیان بر اساس معیار ها و شاخصه هایی 
خاص به دقت رصد می شــود و مجوز ها 
به صورت یکســاله بوده و بعد از این بازه 
شــرکت ها مجدد ارزیابی خواهند شد تا 
معاونت علمی ریاســت جمهوری نقش 
خود را در حراســت وپاسداری از جایگاه 
شرکت های دانش بنیان به خوبی ایفا کند.

وی با بیان اینکه فضایی در کشور در 
حال شکل گیری است که سنگ بناهای 
گذاشته شده در حمایت از شرکت های 
دانش بنیان آینده ای درخشان را با حضور 
12صندوق های جسورانه و بانک ها برای 
کشور عزیزمان رقم می زند گفت: با افتخار 
عنوان می کنم که شــرکت های دانش 
بنیان بورسی ما نیز تا کنون بیش از 2۰۰ 

هزار میلیارد تومان آورده داشته اند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های آب و 
انرژی در این نشست در تشریح مسئولیت 
ســتادهای معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری گفت: چند ستاد در 
معاونت ما فعالیت می کنند که به عنوان 
بازوی تخصصی معاونت زیر نظر مستقیم 

دکتر ستاری اداره می شوند.
مهدی شریف زاده گسترش مرجعیت 
علمی و ایجاد قطب های علمی در ایران، 
شناسایی فناوری های موجود در کشور 
با هــدف تقویت زیرســاخت ها و تالش 
برای بومی سازی و تبادل آنها، دستیابی 
به فناوری های جدیــد، ترویج فرهنگ 
کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان، ترویج 
تبادالت فناوری در سطح بین   المللی را 
ماموریت ستادهای مختلف معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری برشمرد.
وی کارگروه های نفت و گاز و پاالیش و 
پتروشیمی و کارگروه برق و نیروهای های 
تجدید پذیر را بال های اصلی ستاد عنوان 
کرد و گفت: تبادل اطالعــات و تعامل و 
همفکری ها در این کارگروه ها به صورت 
فراشرکتی انجام می شود و ما در این زمینه 
سیاست گذار نیستیم اما سعی می کنیم 
سیاست ساز باشــیم و زمینه پیشرفت 

شرکت های دانش بنیان را فراهم کنیم .
معاون دفتر ارزیابی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری نیز حمایت از 
ایجاد زمینه تعامل بین بخش های مختلف 
را از وظایف مهم ایــن معاونت و صندوق 
شکوفایی عنوان کرد و گفت: ترویج دانش 
و فناوری و توسعه بازار از اهداف ما در بهم 

رسانی محسوب می شود که موجب ارتقاء 
صنایع بزرگ و جریان ساز بوسیله تعامل با 

شرکت های دانش بنیان می شود.
جواهر دشــتی افزود: معاونت علمی 
ریاست جمهوری عالوه بر حمایت های 
مالی، حمایت های سیاستگذارانه قانونمدار 
نیز انجام می دهد و خوشبختانه در دوره 
جدید جایگاه هایی در نهادهای فرا دستی 
از جمله شورای امنیت، شورای اقتصاد، 
دبیرخانه رفع موانع تولید وزارت صمت، 
جایگاه رای قانون حداکثری استفاده از 
توان ساخت داخل در بخش تولید کشور 
را به خود اختصاص داده است که برای رفع 
موانع اداری در حوزه های مالی و تجاری و 
ایجاد جهش برای شرکت های دانش بنیان 
در سیاست  گذاری های کالن حضور دارد و 

پیشقدم است.
همچنین مدیرعامل اکوسیســتم 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی 
ریاست جمهوری با بیان اینکه صندوق 
در راســتای اجرای قوانیــن حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و ساخت داخل 
شکل گرفته اســت گفت: ماموریت ما 
حمایــت از تجاری ســازی فناوری ها و 
نوآوری ها و به طور خــاص بحث تامین 
مالی اکوسیستم نوآوری کشور می باشد 
که صندوق ما با 3 هــزار میلیارد تومان 
سرمایه اولیه فعالیت خود را شروع کرد و تا 
امروز رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان از 
موسسات و شرکت ها حمایت کرده است 
به طوریکه ما امروز پربارترین اکوسیستم 

نوآوری را در کل منطقه داریم.
حمیدرضا فرهادی افزود: اکوسیستم 
نوآوری تنها به شرکت های دانش بنیان 
محدود نمی شود و بخش قابل توجهی از 
آن را نیز استارتاپ ها به عنوان شرکت های 
نوپا با ریسک پذیری و ارزش افزوده های 
باال برای حل معضالت بسیاری از صنایع 

تشکیل می دهند.
الزم به ذکراســت در این نشســت 
راهکارهای تسهیل امور در مسیر توسعه 
بازار های صنعت پتروشــیمی، فعاالن 
و شــرکت های خرد و کالن مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت و مسائلی از جمله 
پیگیری مشکالت شــرکت های دانش 
بنیــان، ایجاد مراکز صــدور مجوز برای 
ارائه محصوالت تولید شده در شرکت ها 
و موسســات، ایجــاد لینــک ارتباطی 
شرکت های مورد تایید معاونت علمی با 
هلدینگ خلیج فارس و شناسایی و بازدید 
از شرکت هایی که نیاز به حمایت دارند، 
رفع مشکالت در زمینه برگزاری مناقصات 
و ایجاد لیست فروشندگان شناخته شده و 

فعال در این صنعت مطرح شد.
گفتنی است مسئوالن امور پژوهش 
و فناوری پتروشیمی نوری و پتروشیمی 
البرز و معاون ســرمایه  گذاری صندوق 
پژوهش نوآوری ماندگار نیز در این جلسه 

حضور داشتند.

تسهیل در خرید مواد اولیه با 
رونمایی از طرح طراوات توسعه 

نایب رئیس بانک صــادرات ایران از 
رونمایی طرح طراوات توســعه با هدف 
ایجاد شرایط خرید مواد اولیه برای تولید 

کنندگان کشور خبر داد. 
نشســت تخصصی »نوآوری بانک 
صادرات ایران در مدل زنجیره ای تامین 
مالی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی و 
هم اندیشی شیوه جدید مدیریت تامین در 
صنایع پتروشیمی« در دومین نمایشگاه 
بین   المللی صنعت پتروشیمی، سه شنبه 
28 بهمن در ســالن خلیج فارس مرکز 
همایش های بین   المللی کیش برگزار شد.

نایب رئیس بانک صادرات ایران در این 
نشست تخصصی؛ ارائه »ال سی ریالی« را 
یکی از مزیت های تامین مالی و حمایت 
از انجمن سازندگان صنعت نفت ایران بر 
شمرد و اظهار داشت: صنعت پتروشیمی 
به عنوان یک صنعت پیشران در اقتصاد 
کشور می تواند در ایجاد فرصت های جدید 
شغلی و حمایت از تولید کنندگان نقش 

بسزایی ایفا کند.
امیر یوســفیان با بیان این که نیمی 
از تورم موجود در کشــور بــه دلیل نرخ 
تسهیالت ارائه شده به متقاضیان است 
گفت: در شرایط اعمال تحریم ها، کشور با 
مشکل واردات و ارز مواجه شده است و از 
سوی دیگر نیز شاهد افزایش قیمت تمام 

شده کاالها هستیم.
به گفته نایب رئیــس بانک صادرات 
فروش نســیه محصوالت تولیدی توان 
خرید تولید کنندگان را کاهش داده و در 
نتیجه نمی توانند در حوزه فعالیتی خود 
سرمایه  گذاری کنند و با مشکل نقدینگی 

مواجه می شوند.
عضو انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران در ادامه این نشست بر 
اهمیت نقش صنعت پتروشــیمی برای 
توسعه کشور اشاره کرد و اظهار گفت: برای 
توسعه و پیشرفت کشــور باید بر فلسفه 

فرایند توسعه ملی تمرکز کنیم.
بهرام بارانی نقش شرکت های بزرگ 
را به عنوان یک توسعه هم زیستی برای 
پیشــرفت کشــور مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: انجمن سازندگان ایران با بیش از 
7۰۰ شــرکت توانمند در صنعت نفت و 
گاز فعالیت می کنند، این شرکت ها ضمن 
آسیب شناسی موضوعات مختلف اهتمام 

ویژه ای به نقش کاال و خدمات در صنعت 
پتروشیمی و بهره وری حداکثری از منابع 

موجود دارند.
وی تامین نیازهــای فعاالن صنعت 
پتروشیمی کشور را یک نیاز ملی عنوان 
کرد و اظهار داشــت: تامین مالی داخلی 
از طریق بانک ها می تواند به پیشــرفت و 

توسعه کشور کمک کند.
شایان ذکر اســت مجموعه زنجیره 
تامین مالی، نقش صنــدوق پژوهش و 
فناوری صنعت پتروشیمی برای دریافت 
تسهیالت، شناسایی پیچیدگی تامین 
مالی و تضادهای میان شــرایط حاکم بر 
این صنعت و کارفرمایان، پیچیدگی های 
شــبکه، فرایند ها، تنوع کاال،تولیدات، 
مشتری، تامین کننده ها و بررسی نقش 
شرکت های بزرگ و کوچک با پارک های 
علم و فناوری کشور از جمله مباحث مطرح 

شده در این نشست تخصصی بود.
برگزاری 21نشست تخصصی در 

دومین روز نمایشگاه 
در دومین روز نمایشگاه بین   المللی 
پتروشــیمی کیش، مرکز همایش های 
بین   المللی این جزیره میزبان 11 نشست 

تخصصی است.
بر اســاس این گزارش نشست های 
تخصصی کاتالیست ها و مواد شیمیایی، 
نقش حمایتی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در توسعه فناوری های 
صنعت پتروشیمی فناور، بیمه تجارت نو، 
هم اندیشی شیوه جدید مدیریت تامین 
در صنایع پتروشــیمی و نوآوری بانک 
صادرات ایران در مدل زنجیره ای تامین 
مالی طرح های نفت، گاز و پتروشــیمی 
از ساعت 9 صبح سه شنبه 28 بهمن در 
ســالن های مختلف مرکز همایش های 
بین   المللی کیش آغاز شده و تا ساعت 11 

ادامه خواهد داشت .
بخــش دوم ایــن نشســت ها نیز از 
ساعت 11 و ســی دقیقه آغاز شد و تا 13 
و سی دقیقه ادامه داشت و کارشناسان و 
متخصصان و فعاالن عرصه پتروشیمی 
کشــور، بانک ها و موسســات بیمه ای و 
مناطق آزاد کیش و قشــم در خصوص 
مباحث تخصصی از جملــه تجهیزات 
دوار، برق و ابزار دقیــق، معرفی آخرین 
دستاوردهای تکنولوژیک در حوزه مواد 
شیمیایی مورد نیاز در صنعت نفت، گاز 
و پتروشیمی و نقش شتاب دهنده های 
حوزه انرژی در زمینه پتروشــیمی نوآور 

بحث و تبادل نظر کردند.
معرفی جزیره قشــم به عنوان  هاب 
جدید نفت، گاز و پتروشیمی کشور)سلخ( 
نیز عنــوان یکی دیگر از نشســت های 
تخصصی سه شنبه 28 بهمن در جزیره 

کیش بود. 
شــایان ذکر اســت این نمایشگاه 
به همت شــرکت بهاران تدبیر کیش، 
ســازمان منطقه آزاد کیش و شرکت 
سرمایه  گذاری و توسعه کیش برگزار شد 
و شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ 
خلیج فارس، انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران)استصنا( و معاونت 
علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
حامیان اصلی برگزاری دومین نمایشگاه 

بین   المللی پتروشیمی بودند.

با حضور 164 شرکت همراه بود؛

برگزاری دومین نمایشگاه بین   المللی پتروشیمی در کیش 
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