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سخن نخست

بیســت وپنجمین نمایشــگاه نفــت، گاز، پاالیــش و 
پتروشیمی با شعار »نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی« 
از 3 تا 6 بهمن ماه 1399 در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار شد.
امسال نمایشگاه به دلیل شیوع بیماری کرونا در تاریخ 
معمول هر ســاله )اردیبهشت ماه( برگزار نشد و بعد از 
چندین بار تاخیر، باالخره روز جمعه، سوم بهمن ماه با 
حضور وزیر نفت، مدیران ارشد صنعت نفت، جمعی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، سفیران کشورهای 
خارجی در تهران و دیگر مســئوالن، در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت.
بر اساس اعالم مدیر نمایشــگاه، این رویداد با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
برگزار شــد و افزون بر پروتکل های مصوب نمایشگاه 
و ستاد کرونا شامل: اســتفاده ی مشارکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان از ماســک، عریض تر شدن راهروها و 
موارد مربوط به غرفه ســازی و... که در نمایشگاه های 
کنونی رعایت می شــود، وزارت نفت نیز پروتکل های 
مشارکت کنندگان  برای حفظ سالمتی  سختگیرانه ای 
و بازدیدکننــدگان در نظر گرفته بــود، از جمله آنکه 
بازدید از نمایشــگاه تنها بر اساس ارائه ی کارت دعوت 

امکان پذیر بود.
در این نمایشگاه، شرکت ملی نفت و صنایع باالدستی، 
دانشگاه ها و مراکز علمی، استارت آپ ها، شتاب دهنده ها 
و پارک هــای علم و فنــاوری، پتروشــیمی و صنایع 
مرتبط، گاز و صنایع مرتبط، پاالیش و پخش و صنایع 

مرتبط، ماشــین های دوار، اتحادیــه ی صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و انجمن های 
تخصصی نفت و دیگر شــرکت ها هر یک در سالن های 

جداگانه حضور داشتند. 
از نــکات مهم این نمایشــگاه این بــود که بر خالف 
دوره های قبل، برای اولین بار بدون حضور شرکت های 

بین المللی برگزار شد.
اعالم  اســاس  بر  نمایشــگاه  برگزاری  اهداف 
دست اندرکاران و ثبت شده در سایت نمایشگاه، 

شامل این موارد بود:
 ارائه ی آخرین دســتاوردهای فناوری روز در حوزه ی 

صنعت نفت و گاز
 گســترش تعامل با ســایر کشــورها و نیز رقابت با 

شرکت های نفتی مشابه در سطح جهان
 کمک به تقویت توان ساخت داخلی از طریق تبادل 

اطالعات فنی
 آشــنایی صنعتگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

نسبت به دستاوردهای نوین صنعت
 عقد قراردادهای بازرگانی در زمینه ی مبادله ی کاال، 

خدمات و اطالعات فنی
 توســعه ی اشــتغال در عرصه ی صنعت نفت، گاز و 

پتروشیمی
 حضور تجــار و صنعتگــران بین المللی از سراســر 
جهان در نمایشــگاه جهت کمک به توسعه ی صادرات 

تولیدات داخلی
 کمک بــه ایجاد بازارهــای جدید خارج از کشــور 

جمهوری اسالمی ایران در راستای توسعه ی بازارهای 
هدف

 برگزاری سمینارهای مختلف برای تسهیل در نیل به 
اهداف تعیین شده

 معطوف کردن توجه مدیران تصمیم گیر در ســطح 
کالن در راســتای رســیدن به اهــداف برنامه ی پنج 
ساله ی پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله ی توسعه ی 
اقتصــادی کشــور در بخــش نفــت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی
 ارتقــای جایــگاه و موقعیت نمایشــگاه در منطقه و 

جهان
 ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری بخش های مختلف 
خصوصی، تعاونی و دولتی، داخلی و خارجی در صنایع 

نفت و گاز
 ایجاد حس خودباوری و خوداتکایی ملی در نیروهای 
متخصــص و مدیران و ســرمایه گذاران داخلی جهت 
انجــام مطالعات و تحقیقات در زمینه های اکتشــاف، 

استخراج، فرآوری و توزیع و صادرات محصوالت
با توجه به اهداف اعالم شده و نظر به اینکه در این دوره 
هیچ شرکت خارجی حضور نداشته است، لذا پیشنهاد 
می شود با تعیین شاخص برای هر کدام از اهداف، میزان 

تحقق آنها مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. 
به طور مثال برای نخستین هدف از برگزاری نمایشگاه 
کــه عبارت اســت از: "ارائه ی آخرین دســتاوردهای 
فنــاوری روز در حوزه ی صنعت نفت و گاز" می توان با 
بررسی تعداد ابزار، ماشین آالت و تجهیزات فناورمحور 
که برای اولین بار در این نمایشگاه توسط شرکت های 
ایرانی معرفی و ارائه شــده است، نســبت به ارزیابی 
میــزان تحقق این هدف اقدام کــرد. همچنین میزان 
رشد این شاخص را برای نمایشگاه های سال های آتی 

مدنظر داشت. 
در این صورت اســت که مطمئن خواهیم بود گامی 
رو بــه جلو در راســتای اعتــال و انعــكاس هر چه 
بیشــتر توانمندی های این صنعــت در ایران و جهان 

برداشته ایم.
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