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رضا میر محرابی، شرکت ملی نفت ایران 

نمایشگاه بیست و چهارم صنعت نفت؛
نوید روزهای خوب برای شرکت های دانش بنیان و پیمانکاران ایرانی

بیس��ت و چهارمین نمایش��گاه بین الملل��ی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی با محوریت 
 رون��ق تولی��د و حمای��ت از س��اخت داخل 
14-11 اردیبهشت ماه 1398 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
توانمن��دی داخلی صنعت نفت در زمینه ی 
ساخت داخل و حضور شرکت های خصوصی 
موجب ش��د امس��ال ب��ا حض��ور پررنگ این 
شرکت ها در نمایش��گاه مواجه باشیم؛ بر این 
اس��اس متراژ بخ��ش سرپوش��یده ی داخلی 
با افزایش 7000 مترمربعی نس��بت به س��ال 
قبل به 3۵766 مترمربع رس��ید. در این دوره 
از نمایش��گاه، 1047 غرف��ه ی داخلی و 106 
غرفه ی خارجی از بیس��ت و یك كشور جهان 
حضور داش��تند ك��ه ش��ركت های داخلی در 
فضای��ی بی��ش از 3۵000 مترمرب��ع فضای 
سرپوش��یده و 8986 مترمرب��ع فض��ای ب��از 
جانمای��ی ش��دند. غرفه های خارج��ی نیز در 
2094 مترمربع فضای سرپوشیده و 16۵ متر 
فضای باز قرار گرفتند. همچنین شرکت هایی 
از شش کش��ور به صورت پاویون در نمایشگاه 

حضور داشتند.
امسال برای نخس��تین بار سالن ویژه ای به 
شرکت های دانش بنیان و فعاالن ساخت داخل 
اختص��اص یافته بود و همزمان با نمایش��گاه 
صنع��ت نف��ت در ای��ن زمینه نیز جلس��ات 
و همایش های��ی برگ��زار ش��د. همایش هایی  
از جمل��ه ب��ورس نفت، بهینه س��ازی مصرف 
س��وخت، راهکاره��ای افزایش س��هم بخش 
خصوص��ی در بازاره��ای بین الملل��ی انرژی، 
معرف��ی ظرفیت های دانش��گاهی در حوزه ی 
مدیری��ت ایمن��ی فرآیند در صنع��ت نفت و 
امنیت س��ایبری حوزه ی اتوماسیون صنعتی 

از دیگ��ر رویدادهایی بود ک��ه در این دوره از 
نمایشگاه برگزار شد. عالوه بر آن، نشست های 
خب��ری مدی��ران عام��ل ش��رکت های نفتی 
به همراه بازدی��د هیأت های داخلی و خارجی 
و امضاء تفاهم نامه و قرارداد بین ش��رکت های 
نفتی و مجموعه هایی مثل پژوهشگاه صنعت 
نفت از دیگر رویدادها و برنامه های نمایشگاه 

بیست و چهارم بود.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفت ای��ران نیز 
در حاش��یه ی بازدید از غرفه های نمایش��گاه 
بیست و چهارم صنعت نفت در جمع خبرنگاران 
گفت: نباید به نفت به عنوان حربه ای سیاسی 
ن��گاه کنیم. رون��د صادرات نفت ای��ران ادامه 
می یابد و کشور از اوپک خارج نمی شود. قرار 
نیس��ت یک نفر در دنیا تعیین کند ما چگونه 
رفتار کنیم و ما هم صرفاً تماشاکننده باشیم. 
ایران هم سیاست های خود را دنبال می کند.

کرباس��یان افزود: نمایش��گاه صنعت نفت، 
عرصه ی نمایش توانمندی های داخلی اس��ت 
و آنچه امروز در نمایش��گاه مشاهده می شود 
نش��ان می ده��د وزارت نف��ت در حمایت از 

س��اخت داخل عملکرد خوبی داش��ته است. 
ای��ن صنع��ت ط��ی س��ال های متم��ادی در 
حوزه ی تأمین تجهیزات وابس��تگی زیادی به 
س��ازندگان خارجی داش��ت. اما می بینید که 
در ح��ال حاضر در زمینه ی س��اخت و تأمین 
تجهی��زات و قطعات صنع��ت نفت حرف های 

زیادی برای گفتن داریم.
وی ت��داوم ص��ادرات نفت و ت��الش برای 
تولید بیشتر فرآورده های نفتی و ایجاد ارزش 
اف��زوده از محل تولید و صادرات فرآورده ها را 
برنام��ه ی پیش روی صنعت نفت عنوان کرد و 
گفت: طرح نگهداشت و افزایش تولید میادین 
نفتی هم در دستور کار قرار دارد و با توجه به 
اینکه منابع ریالی بس��ته های کاری این طرح 
تأمین ش��ده، امیدواریم اجرای این قراردادها 
نی��ز به اس��تفاده ی بیش��تر از توانمندی های 

داخلی منتهی شود.
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران با بیان 
اینکه طرح بومی سازی َده گروه کاالیی نیز که 
با همکاری س��ازندگان داخلی دنبال می شود 
پیش��رفت قابل توجه��ی دارد و امروزه ش��اهد 
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بخشی از دستاوردهای این طرح در نمایشگاه 
بین الملل��ی صنعت نفت هس��تیم اظهار کرد: 
عرض��ه ی نفت خام در بورس ان��رژی نیز ادامه 
خواهد یافت و تداوم این روند است که خریدار 
را از انجام معامله در این بازار مطمئن می کند.

اما یکی از اتفاقات مهم نمایش��گاه امس��ال 
بازدید محمد سانوس��ی بارکین��دو، دبیرکل 
سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت )اوپک( 
از این رویداد مهم بین المللی در حوزه ی نفت 
بود. او با حضور در نمایش��گاه بیست وچهارم 
صنع��ت نفت گف��ت: اوپ��ک خواه��ان نفت 
غیرسیاسی است و برای رسیدن به این هدف 
تالش می کند. به اعضای س��ازمان پیش��نهاد 
کردم قبل از ورود به اوپک گذرنامه هایشان را 
در خانه رها کنند و تنها از نفت غیرسیاس��ی 

حمایت کنند.
وی با اش��اره به اینکه ای��ران به عنوان یکی 
از نخس��تین اعضای مؤس��س اوپ��ک همواره 
همکاری سازنده ای با این سازمان داشته و در 
برابر چالش های پیش رو ت��الش کرده افزود: 
ایران کش��وری با توانمن��دی بی نظیر و مأمن 
بخ��ش عظیمی از منابع هیدروکربنی اس��ت 
که ظرفیت چش��مگیر آن غیرقابل انکار است. 
چرخ صنعت ایران با وجود تمامی مش��کالت 
پی��ش روی خود، به وی��ژه ش��رایط نامطلوب 
تحریم های اعمال شده، از حرکت بازنایستاده 
است. ایران مثال خوبی برای تمامی دنیاست؛ 
چراکه با وجود خصمانه ترین رفتار از س��وی 
عام��الن تحری��م همچن��ان به مس��یر تولید 
دس��تاوردهای متعدد خود در حوزه ی توسعه 
ادامه می دهد و ب��دون اعتنا به محدودیت ها، 
با اتکا به توانایی هایش سعی در مرتفع کردن 

مشکالت دارد.
همچنین در این دوره از نمایش��گاه رویداد 
معرفی و آشنایی با استارت آپ های فن آورانه ی 
نف��ت، گاز و ان��رژی ب��ا حمای��ت معاون��ت 
مهندسی، پژوهش و فن آوری وزارت نفت در 

جریان بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت نف��ت برگزار ش��د. افتتاحی��ه ی این 
رویداد با عنوان اهمیت و ضرورت شکل گیری 
اکوسیستم استارت آپی در صنعت نفت و گاز، 
همزمان با س��ومین روز نمایشگاه برگزار شد 
که غرفه های اس��تارت آپی مس��تقر در سالن 
خلیج فارس ب��ا برنامه ه��ای مختلفی پذیرای 
عالقه مندان به مباح��ث بالک چین، اینترنت 
اش��یاء، فعالیت در اکوسیس��تم اس��تارت آپی 

صنعت انرژی و ... بودند.
آئی��ن ق��رارداد جامع مطالع��ات مخازن 
شش گانه ی ش��رکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب نیز در روزهای برگزاری نمایش��گاه 
صنعت نفت با حضور مدیرعامل این شرکت 
و معاون مهندسی و توس��عه ی مدیرعامل 
ش��رکت مل��ی نفت ای��ران امضاء ش��د. از 
اهداف مطالع��ات جامع مخازن می توان به 
انجام فاز تعیین مش��خصات مخزن، انجام 
مطالعات ژئوشیمیایی و ژئوماتیک مخزن، 
انجام محاسبات اقتصادی و طرح توسعه ی 
مخزن اشاره کرد. زمان انجام قرارداد برای 
مطالعات جامع مخازن پارس��ی، هفتکل و 
لب سفید، 24 ماه و برای میادین منصورآباد، 

نرگس��ی و بینک 1۵ ماه تعیین شده است. 
بر اس��اس قرارداد، انج��ام مطالعه ی جامع 
مخزن آس��ماری میدان پارسی به شرکت 
مهندسی فرآیند به کمک رایانه ی ایرانیان، 
مطالعه ی مخزن آسماری میدان لب سفید 
به ش��رکت خدمات مهندسی نفت کیش، 
انجام مطالع��ه ی مخزن آس��ماری میدان 
منصورآب��اد و مطالعه ی مخزن آس��ماری/

جهرم میدان نرگس��ی به شرکت مشاوره ی 
ماگم��ا ان��رژی و در آخر انج��ام مطالعه ی 
مخزن آس��ماری میدان هفت��کل و مخزن 
بنگس��تان میدان بینک به مشاوران انرژی 

تهران واگذار شد.
بین المللی  نمایش��گاه  بیس��ت وچهارمین 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در شرایطی 
برگزار ش��د که آمری��کا تحریم های ظالمانه 
علیه صنعت نفت کش��ورمان را وضع کرده و 
در این مس��یر برگزاری نمایشگاه بین المللی 
صنع��ت نفت با حضور پررونق ش��رکت های 
داخل��ی با محوریت رون��ق تولید، حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و ساخت داخل نوید 
روزهای خوبی را برای آینده ی صنعت نفت 

می دهد.


