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گزارش بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی، با شعار: "نفت ملی، کاال و خدمات 
ایرانــی"، از 3 تا 6 بهمن ماه ســال جاري در 
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

برگزار شد.
مراســم افتتاحیه ی ايــن رويــداد صبح روز 
جمعه )ســوم بهمن ماه( با حضــور وزیر نفت، 
جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
مدیران ارشــد صنعت نفت، برخي ســفیران و 
مقامات کشــورهای خارجی در تهران و دیگر 

مسئوالن، برگزار شد. 
در میــان حاضــران در مراســم افتتاحیــه، 
چهــره ی افرادی چون علــی آقامحمدی عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و بيژن زنگنه 
وزير نفت، مســعود کرباســیان معاون وزير و 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران، فریدون 
عباسی رئیس کمیسیون انرژی، رونی پراستیو 
تجاری  نماینده ی  اندونزی،  یولیانتورو ســفیر 
روســیه در ایران و جمعــي از مديران صنعت 

نفت و توليدكنندگان، دیده می شد.
مجید بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت 
ملــی نفت و مدیر نمایشــگاه بیســت و پنجم، 
در مراســم افتتاحیه، ضمــن تاکید بر رعایت 
برای  بهداشــتی  حداکثــری شــيوه نامه هاي 
جلوگیری از شــیوع کرونا و اخــذ مجوزهاي 
الزم از وزرات بهداشــت بــراي برگزاری این 
نمایشــگاه، اطالعــات بیشــتری در خصوص 
مشــارکت کنندگان به حاضران در مراسم ارائه 
کرده و گفت: نمایشگاه بیست وپنجم با حضور 
 ،)EPC,GC,E&P( حدود 550 شرکت داخلی
15 دانشگاه و انجمن علمی، 52 شتاب دهنده و 
شرکت های استارت آپی و 27 صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، به طور ویژه میزبــان مدیران و 
متخصصان حوزه ی نفت و صنایع مرتبط است. 
مدیر نمایشــگاه صنعت نفت در ادامه تصریح 
کرد: همه ی توجهات و نگاه ها به شــرکت های 
داخلــی و نمایش توانمندی هــا و فعالیت های 
آنان در پروژه های صنعت نفت معطوف بوده و 

بر همین اساس تالش شده است دستاوردهای 
عظیم این دسته از شرکت ها به نحوی مطلوب 
در ایــن نمایشــگاه در منظــر متخصصان و 

کارشناسان قرار گیرد.
حمایــت از کاال و خدمــات ایرانی کلیدواژه ی  
ســخنرانی بیژن زنگنه وزير نفت در مراســم 

افتتاحیه بود. 
وی ضمن اشــاره به محدودیت های کرونایی، 
ایجاد زمینه ی الزم بــرای برقراری رابطه بین 
تولیدکننده، متقاضی و کارفرماها را در ســال 
جهش تولید، هدفي الزامی دانست. هدفي که 
با برگزاری نمایشــگاه بیست وپنجم، وزیر نفت 

در پی تحقق آن بود.
زنگنه از خودکفایی و تکمیل چرخه ی تولید 
و توانمندی  در ارکان مختلف صنعت نفت، در 
آستانه ی هفتادمین سالگرد ملی شدن صنعت 
نفت گفت و ســه محــور اصلی نمایشــگاه را 

تشریح کرد:
محــور اول: حمایت جدی از شــرکت های 

مروری

احسان میرزائي، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران 
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دانش بنیــان و تکیــه بر آنها برای توســعه ی 
صنعت نفت است.

 »پارک فنــاوری و نوآوري نفــت و گاز« در 
زمینی به مســاحت 25 هکتــار در منطقه ی 
ري بــه عنوان محلی برای ارتباط و باب جدید 
دوطرفه با شرکت های دانش بنیان، ايجاد شده 

است.
 تاســیس »صندوق پژوهش و فناوری نفت« 
کــه در تبصره ی 18 الیحه ی بودجه ی ســال 
1400 رقمــی معادل 800 میلیــارد تومان از 
منابــع داخلی شــرکت های تابعــه ی نفت به 
آن اختصاص داده شــده اســت. این صندوق 
برای کمک به ســرمایه گذاری های خطرپذیر، 
حمایت از ســاخت داخل، طرح های توسعه ای 
اول، کمک های  بــار  تولیــد  اشــتغال آفرین، 
بالعوض و تســهیالت ترجيحي است که شايد 

بتواند 7 تا 8 برابر آثار مالی داشته باشد.
اســتارت آپ ها چــه در  توســعه ی  بــرای   
کارخانه های نوآوری و چــه در پارک فناوری 

و نوآوري نفت و گاز، به ایجاد شــتاب دهنده ها 
كمك كرده ايم.

 بیــش از 200 موضــوع فناورانــه از کاال و 
خدمــات در بخش باالدســتی نفــت جهت 
واگذاری به شــرکت های دانش بنیان، تعریف و 

مشخص شده است. 
 دو پروژه ی بزرگ پیشران برای پارک فناوری 

و نوآوری نفت و گاز تعریف شده است.
1. احیــای چاه هــای کم بازده بــا اعتبار 500 

میلیون دالر
2. بهینه سازی مصرف سوخت

 خریــد کاالهایی که برای اولین بار ســاخته 
شــده، توســط صندوق پژوهــش و فناوری، 

تضمین شده است.
 گواهی کیفیت برای اولین بار توســط مرجع 
ایرانی مورد تاييد موسســه ی استاندارد، اعطا 

شده است.
محور دوم: بهینه ســازی انرژی، محیط زیست 

و انرژی

محور سوم: تداوم حمايت از ساخت داخل با 
تمرکز بر کاالهای اساسی صنعت نفت

وزیر نفت طی ســخنانی در مراســم افتتاحیه 
همچنين بر توســعه و پیشــرفت در ســاخت 
ماشین های دوار تاکید کرد و گفت: ما عملیات 
ســاخت فناورانه، ساخت تجهیزات راهبردی و 
اولویت دار صنعت نفت را در 10 گروه خانواده ی 
کاالیی، تعریف و فعال کرده ایم. وی افزود: یکی 
از فوایــد حمایت از شــرکت های ایرانی، برای 
انجام طرح ها در قالب EPC و EPD تقاضای کار 
برای تجهیزات ایرانی است. زنگنه ادامه داد: در 
قراردادهــای EPC وEPD  که برای 25 یا 26 
میــدان، به ارزش 3 میلیارد دالر تا امروز امضا 
کرده ایم، نزدیک به 80درصد کاال و تجهیزات 
مورد نیاز با لیست و فهرست، عنوان به عنوان 
از شــرکت های داخلی خریداری می شود. وزير 
نفت همچنین گفت: بــرای اولین بار50 پمپ 
2.7 مگاواتــی خط لوله ی گوره ـ جاســک، به 
سه پمپ ساز ایرانی سفارش داده شد و اکنون 
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بخش عمده ای از این تجهیزات مانند توربین ها 
و کمپرســورهای انتقال گاز و انواع پمپ های 
انتقــال نفت و فرآورده، در کشــور از ســوی 
شرکت های بزرگ) OTC و مپنا( و شرکت های 

متوسط ساخته می شود.
ایشــان در ادامه خطاب به شركت هاي ايراني 
گفت: البته به اين قانع نيستم كه شركت هاي 
ايرانی تنها كاالي مورد نياز داخلي را بســازند، 
بلكــه بايد برندســازي كــرده و بــا صادرات 

محصوالتشان براي كشور ارزش آفريني كنند.
بدون شك یکی از راهبردهای مهمی که وزیر 
نفت طی ســال های گذشــته برای تحقق آن 
تالش کرده، تکمیل پــازل صنعت نفت ایران 
و ایجــاد چرخه ی کامل تولیــد کاال و ارائه ی 

خدمات در صنعت نفت بوده است. 
به عبــارت دیگــر، وزارت نفت تحت فشــار 
تحریم هــا بــه سمت وســوی خودکفایــی و 
خوداتکایــی در صنعت نفــت و صنایع مرتبط 
پــروژه ی  در  را  آن  نتیجــه ی  آورد.  روی 

استراتژیک گوره ـ جاسک می توانیم ببینیم. 
پروژه ای که با توجه به سیاست های اتخاذ شده 

و پــس از آن فعال شــدن واحدهای مختلف 
صنعتی در گوشــه و کنار کشــور، از یک ســو 
باعــث افزایــش اعتمادبه نفــس و خودباوری 
در صنعتگران و از ســوی دیگــر خوداتکایی و 
خودکفایی را برای کشــور بــه ارمغان آورد، تا 
جایی که بیژن زنگنــه در دومین روز برگزاری 
نمایشــگاه، در بازدید رئيس مجلس شــوراي 
اســالمي، گفت: هم اکنون قادر به ســاخت و 
تامیــن دســت کم 80درصد تجهیــزات ثابت 

صنعت نفت در داخل کشور هستیم.
تجهیزاتی که وزیر نفت از آن به عنوان ١٠ گروه 
خانواده ی كاالیی یاد کرد، شامل ساخت تجهیزات 
ســرچاهی و رشــته ی تكمیلــی درون چاهی، 
انــواع مته های حفاری  پمپ های درون چاهی، 
)صخره ای، الماسی، مغزه گیری(، انواع شیرهای 
كنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، انواع لوله ها، 
الكتروموتورهــای ضــد انفجــار و دور متغیر، 
ماشــین های دوار )توربین، كمپرسور و پمپ ها 
شــامل پمپ های گریــز از مركــز(، فوالدهای 
آلیاژی، ابزارهای اندازه گیری حفاری و ســاخت 

پیگ های هوشمند است.

شــورای  مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
اســالمی، اولین مقام بلندپایه بود که روز دوم 
)شنبه، چهارم بهمن ماه( با همراهي وزیر نفت، 
از غرفه های شــرکت های نفتی و ســازندگان 
تجهیــزات صنعــت نفــت، دانش بنیان هــا و 
اســتارت آپ ها بازدید کــرد. قالیباف در جمع 
خبرنگاران گفت: مایه ی افتخار و خوشــحالی 
من است که امروز از نمایشگاه تولیدات داخلی 
و خالقیــت شــرکت های ایرانــي و نیروهای 
متخصص بومی کــه در صنعت نفت، تحوالت 

اساسی ایجاد کرده اند، بازدید کردم. 
وی افزود: شعار "ما می توانیم"، باید باور درونی 
ما در صنعت نفت باشد. همچنین این بخش به 
حمایت شرکت های دانش بنیان نیز، نیاز دارد. 
قالیباف عنوان کرد: نیازمند آن هستیم که در 
بحث مربوط به فاینانس ها و ســرمایه گذاری ها 
در بخش نفت تحرک بیشــتری داشته باشیم، 
همچنین باید بیش از گذشــته از شرکت های 
دانش بنیــان حمایــت و همکاری های نزدیک 
صنعت نفت با دانشگاه ها و بخش های  خصوصی 

ایجاد شود. 
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اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، 
نیز روز ســوم )یکشــنبه، پنجم بهمن ماه( به 
بیســت وپنجمین نمایشگاه صنعت نفت رفت و 
همراه وزیر نفت از غرفه های شرکت های نفتی، 
دانش بنیان ها، استارت آپ ها و سازندگان ایرانی 
تجهیزات صنعت مســتقر در این رویداد بازدید 
کرد. جهانگيري در جمع خبرنگاران گفت: در 
این نمایشگاه مشاهده کردم که جوانان ایرانی 
در حوزه ی نفت، گاز و پتروشــیمی طرح های 
بزرگــی در حال اجــرا دارند، بایــد بتوانیم به 
مرحله ای برســیم و به دانشی دست یابیم که 

محصوالت خود را صادر کنیم.
مسعود کرباسیان معــاون وزير و مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران، در حاشیه ی بازدید 
از نمایشــگاه در خصــوص برنامه  ریــزی نفت 
برای تحقق طرح انتقال نفت گوره ـ جاســک تا 
پایان ســال 1399، گفت: بخش قابل توجهی 
از لوله های طرح آماده شــده اســت، پمپ ها 
در حال تولید اســت و همــه ی برنامه ریزی ها 
معطوف به آن اســت که بتوانیم این طرح ملی 
را در زمان معين شــده به ســرانجام برسانیم. 

وی با بیــان اینکه کار عظیمــی در این طرح 
ملی در حال انجام اســت، ادامــه داد: امروز از 
غرفه ی برخی ســازندگان فعال در بخش های 
مختلف این طرح از جمله شــرکت های طرف 
قرارداد در ساخت پمپ  بازدید کردم و با توجه 
به ظرفیت های شــکل گرفته، به نتیجه بخشی 

اقدام های جاری امیدوار هستم.
برگزاري این دوره از نمایشگاه صنعت نفت در 
آلوده ترين روزهاي هــواي تهران، فرصتي بود 
تا مديران ارشد نفتي و شركت هاي دانش بنيان، 
يك مســئله ی ملموس براي طرح موضوعاتي 
مانند بهينه سازي مصرف سوخت و حفاظت از 

محيط زيست داشته باشند.
حسن منتظرتربتی معاون وزیر و مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران، روز دوم نمایشگاه در 
نشســت خبری از افزایش تولید روزانه ی گاز 
طبیعی در کشــور خبــر داد و گفــت: ایران 
تولیدکننده ی عمده ی گاز اســت و در همین 
روزها مجموع تولید گاز کشــور به حدود هزار 
میلیون مترمکعب در روز معادل حدود روزانه 6 
میلیون بشکه نفت رسیده که رقم قابل توجهی 

است. وی با تاکید بر اینکه کاهش تولید و افت 
فشــار در پارس جنوبی صحت نــدارد، تصریح 
کرد: مصرف گاز کشــور اکنون با کاهش دمای 
هوا در بخــش خانگی به بیش از 600 میلیون 
مترمکعب در روز رسیده و در بخش نیروگاهی 
روزانــه 100 تا 130 میلیــون مترمکعب، گاز 

مصرف می شود.
تربتی اظهار کــرد: هرچند تولید گاز افزایش 
می یابــد، اما این موضوع به ثروت در کشــور 
تبدیــل نمی شــود، زیرا عمده ی ایــن مقدار 
داخــل  در  گرمایشــی  بخش هــای  در  گاز 
کشور مصرف می شــود، بنابراین تالش داریم 
بــا همکاری شــرکت های دانش بنیــان برای 
بهینه ســازی مصرف هم پابه پــای تولید گاز 
پیش برویم تا اقدام هــای خوبی در عرصه ی 

بهینه سازی انجام دهیم.
بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، در حاشیه ی 
بازدید از نمایشــگاه با تاکید بر هموارســازی 
مسیر برای اتصال شــرکت های دانش بنیان به 
کارفرمایان نفتی، از راه اندازی دفتر توســعه ی 
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کســب وکارهای دانش بنیان در شــرکت ملی 
صنایع پتروشیمی خبر داد. 

محمــدی، هــدف از ایجــاد دفتر توســعه ی 
کســب وکارهای دانش بنیان را ایجاد زمینه ای 
برای ارتباط این شرکت ها از طریق شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با شــرکت های پتروشیمی 
عنوان و تصریح کرد: این هدف خوشبختانه در 

حال تحقق و تقویت است. 
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
اشاره به اینکه حضور شرکت های دانش بنیان در 
اجرای طرح های پتروشیمی بسیار موثر است، 
اظهار کرد: شــرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
حــال تقویت همــکاری با این شــرکت ها در 

توسعه ی طرح های پتروشیمی است. 
وی به امضای قرارداد با چهار دانشــگاه کشور 
در سال 95 اشــاره کرد و گفت: این قراردادها 
نیز به منظور توســعه ی دانش فنی فرآیندهای 
پتروشــیمی انجــام شــد که هم اکنــون این 
همــکاری، تقویت  و هدف گذاری مشــخصی 
برای آنها انجام شده است و امیدواریم خروجی 

بسیار مطلوبی محقق شود.
و  وزير  معــاون  علیرضــا صادق آبــادی 
مدیرعامــل شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
بازدید  ایران، در حاشیه ی  نفتی  فرآورده های 
از بیســت وپنجمین نمایشــگاه صنعت نفت، 
گفت: خوشــبختانه ســاخت داخل ایران در 
صنعت نفت به ظرفیت باالیی رســیده است و 
به جرأت می توانیم بگوییم در صنعت پاالیش، 
همه ی تجهیــزات و کاالهای مورد نیاز به جز 
کمپرسورها و کوره های فرآیندی به طور کامل 

از داخل تامین می شود. 
وی افزود: هم اکنون تجهیــزات مورد نیاز این 
صنعت یــا به طور کامل توســط ســازندگان 
داخلی ساخته می شــود، یا سازندگان داخلی 
بخش کمــی از تجهیــزات را وارد می کنند و 
سرانجام با مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی 

شرکت های داخلی تولید می شود. 
بیست و پنجمین نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی در حالــي برگــزار شــد كــه 
محدوديت هاي ناشي از تحريم ها و كرونا، مانع 

از حضور خارجي ها در اين رويداد شد. 
اتفاقــي كه وزير نفت و مديران ارشــد صنعت 
نفت، آن را از قبل پيش بيني كرده و در تدوين 
برنامه  ها و اهداف مجموعــه ی تحت مديريت 

خود، لحاظ كرده بودند. 
تدابيري كه مقامات لشــكري و كشــوري در 
بازديد از نمايشگاه از كارآمدي آن به صراحت 
سخن گفتند. تاسيس پارک فناوری و نوآوري 
نفت و گاز، تاسيس صندوق پژوهش و فناوري 
صنعت نفت، کمک به ایجاد شــتاب دهنده ها 
برای توسعه ی استارت آپ ها و به ميدان آوردن 

دانش بنيان ها از جمله ی اين تدابير بود. 
به نظر  مي رسد برگزاركنندگان بيست و پنجمين 
نمايشــگاه صنعت نفت تا حد زيادي به اهداف 
از پيش تعيين شــده، رسيده باشند. البته بذر 
برخي فعاليت ها در نمايشــگاه كاشته شد و در 

آينده به بار خواهد نشست. 
برگزاركنندگان نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشــیمی با تمركز بر شــعار "نفت ملی، 
کاال و خدمــات ایرانی" توانســته اند هم افزايي 

و هم فكري الزم را براي شــكل گيري گفتمان 
مفهومي و پايدار ميان اركان مختلف صنعت با 

بدنه ی صنعت نفت ايجاد كنند. 
نــگاه مثبــت و توجــه مديران ارشــد صنعت 
نفت و مقامات كشــوري بــه رويه هاي جديد 
)دانش بنيان ها و...( در نمايشــگاه، محسوس و 
به نمايش گذاشــتن انواع كاال و خدمات بومي 
و ســاخت ايران بــه عنوان نمــاد ناكارآمدي 

تحريم ها، تاثيرگذار و اميدبخش بود.
انعطاف پذيــري، تغييــر رويكــرد و تعريــف 
راهبردهاي نوين از سوي وزارت نفت، با توجه به 
تحريم ها و جنگ اقتصادي، روح تازه اي در کالبد 

نظام اقتصادی و ساختار صنعت ايران دميد. 
خيــز بلند و جســورانه ی صنعــت نفت براي 
توســعه، خودكفايــي، خوداتكايــي و تبديل 
شــدن به صادركننده ی كاال و خدمات ايراني، 
نتيجه اي اســت كه مي توان در پايان نمايشگاه 

بيست و پنجم به آن رسيد. 
بیســت و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی امســال بر خالف رویه ی سابق 
)برگزاری در فصل بهــار(، به دلیل اوج گیری 
کرونا طی مقاطعی، به تعویق افتاد. این دوره 
از نمایشــگاه، پس از تایید وزارت بهداشــت، 
وزارت صمــت و موافقــت وزارت نفــت، بــا 
رعایت حداکثری شــيوه نامه هاي بهداشــتی، 
از ســاعت 9 تا 17 و از ســوم تا ششم بهمن 
ماه 1399 در زمینی به مســاحتی حدودا 25 
هزار مترمربع، در محل دائمی نمایشــگاه های 

بین المللی برگزار شد.


