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نفت كليدی تري��ن و در عين حال سياس��ی ترين كاالی دنيای امروز 
اس��ت و از همين رو سياس��ت گذاری نفتی كشورهای نفت خيز بخش 
عمده ای از سياس��ت گذاری ملی اين كش��ورها را تشكيل می دهد. در 
اين كشورها هرگونه برنامه ريزی اقتصادی متاثر از سياست های نفتی 
اس��ت. اين امر اهميت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دوچندان 

كرده است.
از طرف ديگر چشم انداز آينده اقتصاد جهان نيز نشانگر رشد تقاضاي 
جهاني انرژي است كه به اهميت نفت و گاز براي ادامه توسعه و رشد 

پيوسته اقتصاد جهاني افزوده است.
كشور ما با در اختيار داشتن 11/2 درصد از ذخاير جهاني نفت )معادل 
138/4 ميليارد بش��كه( و 15/7 درص��د از ذخاير جهاني گاز )معادل 
27/8 تريليون متر مكعب( مهم ترين دارنده ذخاير هيدروكربوري دنيا 
محسوب مي شود كه در معامالت و محاسبات اقتصاد بين الملل نقش 
و اعتبار ويژه اي يافته است. پيش بيني ها نشان مي دهد تقاضاي نفت 
طي 20 س��ال آينده بيش از دو براب��ر افزايش پيدا خواهد كرد و گاز 
طبيعي نيز به عنوان سوخت منتخب قرن حاضر، از بيشترين رشد در 

مجموعه اقالم سبد انرژي برخوردار خواهد شد.
چنين ش��رايطي ايج��اب می كند با توس��عه و روزآمدي صنعت نفت، 
شناخت ظرفيت ها و توان كشور دراين عرصه، استفاده از ظرفيت هاي 
موجود بين ش��ركت هاي داخلي و خارجي، جذب سرمايه گذاري هاي 
بين المللي، همچني��ن تبادل اطالعات، تجربيات، ديدگاه ها و تقويت 
مناس��بات و همكاري ها در زمينه هاي پژوهش، مهندس��ي، ساخت و 
پيمان��كاري، بهره وری بخش نفت را افزايش داده و رش��د و توس��عه 

اقتصادی كشور را تسريع بخشيد. 
نمايش��گاه بي��ن المللي نفت، گاز و پتروش��يمي به عنوان بزرگ ترين 
نمايش��گاه نفت خاورميانه و كشورهاي عضو اوپك و دومين نمايشگاه 

بزرگ نفت جهان پس از نمايشگاه ساالنه نفت آمريكا كه در گروههاي 
مختل��ف كاري ش��امل: پيمانكاران عمومي، پيمانكاران س��اختمان و 
نصب، شركت هاي مهندسي مشاور، س��ازندگان قطعات و تجهيزات، 
شركت هاي خدماتي فني و بازرگاني و ... تشكيل مي شود اين فرصت 
را ايجاد كرده تا صنعتگران ايراني با اطالع از جديدترين دس��تاوردها 
و فن آوريهاي روز دنيا و با شناس��ايي ش��ركت هاي معتبر خارجي از 
توانمندي آن ها در جهت توس��عه صنعت نفت كشور بهره مند شوند و 

شرايط الزم براي توسعه همه جانبه صنعت نفت فراهم آيد.
مروري بر دوره هاي گذش��ته نمايش��گاه نش��انه اي روش��ن از توفيق 
مديران، كارگزاران و كارآفرينان صنعت نفت ايران، در شناخت ساز و 
كار برگ��زاري و بهره گيري از نتايج چنين حركت ها و عنايت صحيح 

آنان به ويژگي هاي مديريتي و برنامه ريزي آينده است.

اولين نمايشگاه
پيش��ينه نمايش��گاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي به سال 1374 
و زم��ان وزارت آق��ازاده وزير نفت دولت س��ازندگی  باز مي گردد كه 
ب��ا تصميم وزارت نفت ب��راي پيگيري سياس��ت هاي ارتقاي ظرفيت 
شركت هاي داخلي، كسب دانش فني و حضور شركت هاي بين المللي 

كار خود را آغاز كرد.

دومين نمايشگاه
دومي��ن نمايش��گاه بي��ن الملل��ي نفت، گاز و پتروش��يمي در س��ال 
1376بر گزار ش��د كه در اين نمايش��گاه 81 شركت كننده خارجي و 

75 شركت كننده داخلي حضور داشتند. 
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