سخن نخست

تحقق شعار نفت ملی ،کاال و خدمات ایرانی
سردبیر

بیســتوپنجمین نمایشــگاه نفــت ،گاز ،پاالیــش و
پتروشیمی با شعار «نفت ملی ،کاال و خدمات ایرانی»
از  3تا  6بهمنماه  1399در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار شد.
امسال نمایشگاه به دلیل شیوع بیماری کرونا در تاریخ
معمول هر ســاله (اردیبهشتماه) برگزار نشد و بعد از
چندین بار تاخیر ،باالخره روز جمعه ،سوم بهمنماه با
حضور وزیر نفت ،مدیرانارشد صنعت نفت ،جمعی از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،سفیران کشورهای
خارجی در تهران و دیگر مســئوالن ،در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران گشایش یافت.
بر اساس اعالم مدیر نمایشــگاه ،این رویداد با رعایت
کامل پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی
برگزار شــد و افزون بر پروتکلهای مصوب نمایشگاه
و ستاد کرونا شامل :اســتفادهی مشارکتکنندگان و
بازدیدکنندگان از ماســک ،عریضتر شدن راهروها و
موارد مربوط به غرفهســازی و ...که در نمایشگاههای
کنونی رعایت میشــود ،وزارت نفت نیز پروتکلهای
سختگیرانهای برای حفظ سالمتی مشارکتکنندگان
و بازدیدکننــدگان در نظر گرفته بــود ،از جمله آنکه
بازدید از نمایشــگاه تنها بر اساس ارائهی کارت دعوت
امکانپذیر بود.
در این نمایشگاه ،شرکت ملی نفت و صنایع باالدستی،
دانشگاهها و مراکز علمی ،استارتآپها ،شتابدهندهها
و پارکهــای علم و فنــاوری ،پتروشــیمی و صنایع
مرتبط ،گاز و صنایع مرتبط ،پاالیش و پخش و صنایع
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مرتبط ،ماشــینهای دوار ،اتحادیــهی صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی ایران و انجمنهای
تخصصی نفت و دیگر شــرکتها هر یک در سالنهای
جداگانه حضور داشتند.
از نــکات مهم این نمایشــگاه این بــود که بر خالف
دورههای قبل ،برای اولین بار بدون حضور شرکتهای
بینالمللی برگزار شد.
اهداف برگزاری نمایشــگاه بر اســاس اعالم
دستاندرکاران و ثبت شده در سایت نمایشگاه،
شامل این موارد بود:
ارائهی آخرین دســتاوردهای فناوری روز در حوزهی
صنعت نفت و گاز
گســترش تعامل با ســایر کشــورها و نیز رقابت با
شرکتهای 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 زمینهی مبادلهی کاال،
خدمات و اطالعات فنی
توســعهی اشــتغال در عرصهی صنعت نفت ،گاز و
پتروشیمی
حضور تجــار و صنعتگــران بینالمللی از سراســر
جهان در نمایشــگاه جهت کمک به توسعهی صادرات
تولیدات داخلی
کمک بــه ایجاد بازارهــای جدید خارج از کشــور

جمهوری اسالمی ایران در راستای توسعهی بازارهای
هدف
برگزاری سمینارهای مختلف برای تسهیل در نیل به
اهداف تعیین شده
معطوف کردن توجه مدیران تصمیمگیر در ســطح
کالن در راســتای رســیدن به اهــداف برنامهی پنج
سالهی پنجم توسعه و چشمانداز  20سالهی توسعهی
اقتصــادی کشــور در بخــش نفــت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی
ارتقــای جایــگاه و موقعیت نمایشــگاه در منطقه و
جهان
ایجاد انگیزه جهت سرمایهگذاری بخشهای 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 ســرمایهگذاران داخلی جهت
انجــام مطالعات و تحقیقات در زمینههای 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
میشود با تعیین شاخص برای هر کدام از اهداف ،میزان
تحقق آنها مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد.
به طور مثال برای نخستین هدف از برگزاری نمایشگاه
کــه عبارت اســت از" :ارائهی آخرین دســتاوردهای
فنــاوری روز در حوزهی صنعت نفت و گاز" میتوان با
بررسی تعداد ابزار ،ماشینآالت و تجهیزات فناورمحور
که برای اولین بار در این نمایشگاه توسط شرکتهای
ایرانی معرفی و ارائه شــده است ،نســبت به ارزیابی
میــزان تحقق این هدف اقدام کــرد .همچنین میزان
رشد این شاخص را برای نمایشگاههای سالهای آتی
مدنظر داشت.
در این صورت اســت که مطمئن خواهیم بود گامی
رو بــه جلو در راســتای اعتــا و انعــكاس هر چه
بیشــتر توانمندیهای این صنعــت در ایران و جهان
برداشتهایم.

