12/16/2019

ﺣﺿور ﻓﻌﺎل ھﻠدﯾﻧﮓ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس در ﺑﺎزار ﺳورﯾﮫ – ﺷرﮐت ﺻﻧﺎﯾﻊ ﭘﺗروﺷﯾﻣﯽ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس

ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﺑﺎزار ﺳﻮرﯾﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ) (SyrPetroﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﺳﻮرﯾﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از آراﻣﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮرﯾﻪ در ﺷﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ دﻣﺸﻖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﺷﺮﮐﺖ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮرﯾﻪ ،اﯾﺮان ،روﺳﯿﻪ ،ﺑﻼروس ،ﮐﻮﯾﺖ و ﭼﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و دارای
اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﻋﺰم دوﻟﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﭘﺲ از
ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻏﺎﻧﻢ ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺳﻮرﯾﻪ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻏﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ
از ﻗﺒﻮل دﻋﻮت اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از ﺗﻮان ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺎن
ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ را ﺻﺎدر ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮد از ﻏﺮﻓﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه در دﻣﺸﻖ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺻﺎدرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻏﺎﻧﻢ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺳﻮرﯾﻪ اﻓﺰود:
اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ و روﯾﮑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺷﺪه و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭼﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری و اﮐﺘﺸﺎف و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻮری و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٪۴۰در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات و ارزآوری در ﺣﻮزه
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،در ﻏﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ  Syr Petroﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺎ روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ دارد.
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