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بیست وششــمین نمایشــگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیــش و پتروشــیمی با شــعار "نفت 
دانش بنیان، تولیــد ایرانی و صادرات جهانی" 
جمعه، 2۳ اردیبهشــت ماه با حضور جواد اوجیـ  
وزیر نفت، محمدباقــر قالیبافـ  رئیس و جمعی 
از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، محسن 
خجســته مهر ـ مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران و مدیران ارشد صنعت نفت در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
در این نمایشــگاه که با حضور بیش از 1200 
شــرکت ایرانی و خارجی 2۳ تا 26 اردیبهشت 
1401 برگزار شــد، شرکت ملی نفت و صنایع 
باالدســتی در ســالن 8 و ۹، دانشــگاه ها و 
مراکز علمی، اســتارت آپ ها، شتاب دهنده ها و 
پارک های علم و فناوری در ســالن 10 و 11، 
پتروشیمی و صنایع مرتبط در سالنA ۳8، گاز 
و صنایع مرتبط، لوله و پوشش لوله و شیرآالت 

در ســالن ۳8، پاالیــش و پخــش و صنایــع 
مرتبط در ســالن 5، ماشین های دوار در سالن 
27، اتحادیــه ی صادرکننــدگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشــیمی ایران در ســالن 7 و 
انجمن های تخصصی نفت و دیگر شرکت ها هر 

یک در سالن های جداگانه قرار گرفته بودند.
در آیین گشایش این نمایشگاه، مجید بوجارزادهـ  
مدیر نمایشــگاه بین المللی صنعت نفت گفت: 
»این دوره از نمایشگاه با حضور بیش از 1200 
شــرکت داخلی و خارجی در مساحتی بالغ بر 
40 هزار مترمربع شــامل فضاهای سرپوشیده 
و فضــای باز بــا جانمایــی ۹08 غرفه در 18 
سالن اصلی نمایشــگاهی با گروه های کاالیی 
گوناگون و شرکت های فعال صنعت نفت شامل 
انجمن های سازندگان تجهیزات، صادرکنندگان 
و تولیدکننــدگان بــرق و الکترونیک، صنایع 
تجهیزات  پاالیشــی،  پایین دســتی، صنایــع 

فرآیندی و دیگر بخش ها با مشارکت چشمگیر 
یک صد شرکت دانش بنیان و فناور هم زمان با 
استقبال 44 شرکت خارجی یا نمایندگان آنها 
از کشــورهای ایتالیا، اسپانیا، امارات متحده ی 
عربی، کره ی  جنوبی، سوئیس، آلمان، اوکراین، 
آفریقای  جنوبی، بلژیک، روسیه، چین، عراق و 
آذربایجان و دیگر کشــورها در محل نمایشگاه 

بین المللی تهران برگزار می شود.«
وی ادامه داد: »بــا توجه به تاکید مقام معظم 
رهبری برای دانش بنیان شــدن صنعت نفت، 
امســال کانون تمرکز نمایشــگاه بــا حمایت 
حداکثری از شــرکت    های دانش بنیان فرصت 
را فراهم کرده اســت تا این شرکت ها بتوانند 
ضمن رونمایی از توانمندی های خود از فرصت 
مشــارکت در طرح ها و پروژه های صنعت نفت 
و انتقــال فناوری های روز دنیــا در حوزه های 

تخصصی صنعت نفت نیز بهره مند شوند.«

بیست وششمین نمایشگاه صنعت نفت، رویداد ویژه برای هم افزایی بخش دولتی، 
خصوصی و دانش بنیان ها
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مجلس به تحول در صنعت نفت کمک می کند
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای 
اســالمی نیز در آیین آغاز به کار نمایشگاه 
گفت: »مجلس شورای اسالمی با افتخار به 
 عنوان تسهیل گر و تنظیم گر برای تحول در 
صنعت نفت اقدام و خدمت خواهد کرد و از 

هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.«
وی با تاکید بر اینکه در بحث انرژی کشــور 
در موضــوع خام فروشــی حکمرانی نداریم 
و نیاز اســت ســران قوا آن را اصالح کنند، 
گفــت: »صنعت نفــت ما از پیشــران های 
برنامــه ی هفتم توســعه اســت و می تواند 
کشور را در کمترین زمان ممکن به تحولی 
بزرگ برساند، تجارت انرژی کشور هم اکنون 
مبتنی بر نفت خام است و نه گاز، گاز طبیعی 
به دالیــل مختلف از جمله دور زدن تحریم 
بســیار مهم است، بنابراین باید جهت گیری 
تغییر کند و این سوخت پاک مبنای تجارت 

قرار گیرد.«

قالیبــاف تاکید کــرد: »در حقیقت باید از 
ثروت حاصــل از نفت صیانــت کنیم نه از 
خــود نفت خام. بایــد این ثــروت را خوب 
نگهــداری کنیم و توســعه دهیم. تجربه ی 
تلخ گذشــته ی حساب ارزی مقابل چشمان 
ماســت که چگونه پول را بــه آنجا بردیم، 
هزینــه کردیــم و نتوانســتیم ایــن ثروت 
بین نســلی را حفظ کنیــم و افزایش دهیم. 
باید این ســرمایه را به ســمت ثروت های 
ماندگار، بخش ســرمایه گذاری های مولد و 
ســرمایه گذاری های فزاینده ی اقتصادی در 
داخل و خارج از کشــور ببریم، اما واقعیت 
این است که در این مسیر، حکمرانی دقیقی 
نداریم. این اشــکال را پیش از هر کسی به 
شــخص خودم و مســئولیت و جایگاهم در 
مجلس می دانــم و این موضــوع وظیفه ی 
ما در ســران قواســت، زیرا یکی از وظایف 
ما اصــالح حکمرانی انــرژی در بخش های 

مختلف است.«

دعوت از سرمایه گذاران برای حضور در صنعت نفت
همچنین در ادامه ی این مراسم جواد اوجی، 
وزیر نفت بــا تبیین مهم تریــن اقدام های 
وزارت نفت در دولت ســیزدهم بر ضرورت 
سرمایه گذاری در صنعت نفت تاکید کرد و 
گفت: »با توجه به نیاز سنگین صنعت نفت 
به ســرمایه گذاری، از همه ی سرمایه گذاران 
اســتقبال می کنیم. ســرمایه گذاران خوب 
می داننــد که با توجــه به بحــران انرژی، 
سرمایه گذاری در این بخش چقدر سودآور 

خواهد بود.«
وی با بیان اینکه "صنعت نفت دانش بنیان، 
تولیــد ایرانی، صادرات جهانــی" به  عنوان 
شعار بیست وششــمین نمایشگاه بین المللی 
نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی بســیار 
الهام بخش است، تصریح کرد: »دانش بنیان 
کردن صنعت نفت و توجه به ساخت داخل، 
اولویت اصلی وزارت نفت در شرایط کنونی 
به شمار می رود که در کل جهان هم چنین 
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اســت و صنعت نفت جهان محل توسعه ی 
بسیاری از فناوری های نو است.«

وزیر نفت با بیان اینکه حضور 2۳ دانشــگاه 
و مرکــز پژوهشــی، بیش از صد شــرکت 
دانش بنیان، اســتارت آپ ها و پارک فناوری 
و شــهرک های علمــی تحقیقاتــی در این 
نمایشگاه، نشــانه ی جدیت وزارت نفت در 
این زمینه است، افزود: »انتخاب شعار سال 
از ســوی مقام معظم رهبــری به  نام تولید، 
ما  نیز مسئولیت  اشتغال آفرین  دانش بنیان، 

را در این زمینه بیشتر کرده است.« 
اوجی بــا تاکید بــر اینکه رویکــرد ما در 
دانش بنیان کردن صنعــت نفت و توجه به 
ساخت داخل به  هیچ عنوان شعاری نیست، 
به تبیین مهم تریــن اقدام های وزارت نفت 
در این زمینــه پرداخت و گفــت: »وزارت 
نفت برنامه و احکام مــورد نیاز برای تولید 
دانش بنیان و ایجاد اشتغال در صنعت نفت 
را با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تهیــه و تنظیم کرده اســت که 
ان شاءاهلل به  زودی به تصویب هیات وزیران 
می رســد. در قالب این برنامــه، اقدام های 
وســیعی برای افزایش تولیــد، دانش بنیان 
کــردن صنعت نفت و افزایش اشــتغال در 

دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.«

بــه ســرمایه گذاری 8 تریلیون  نیاز صنعت گاز 
دالری تا سال 2050

محمــد حامل، دبیرکل مجمع کشــورهای 
صادرکننــده ی گاز )GECF( نیز در ادامه ی 
مراســم آغاز به کار نمایشگاه بیست وششم 
نفت، نیاز صنعت گاز به ســرمایه گذاری تا 
ســال 2050 را حدود 8 تریلیون دالر بیان 
کرد و گفت: »گاز طبیعی برای کشــورهای 
در حال توســعه، ســوختی برای حرکت به 

سوی توسعه ی پایدار است.«

وی بــه برگزاری بیست وششــمین دوره ی 
نمایشــگاه بین المللی نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی اشاره کرد و افزود: »این رویداد با 
بیش از ربع قرن سابقه، صنعت انرژی ایران 
را به  عنــوان یکی از بهترین و منعطف ترین 
صنعت هــا در صحنــه ی بین المللی معرفی 
کرده است و تاریخ انرژی جمهوری اسالمی 

ایران فراتر از این است.«
در  ســرمایه گذاری  بــه  حامــل  محمــد 
صنعــت گاز اشــاره کرده و با بیــان اینکه 
ســرمایه گذاری کم بــرای تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان زیان بار اســت، اظهار کرد: 
»نیاز به سرمایه گذاری در این صنعت بسیار 
زیاد اســت و برآورد می شود تا سال 2050 
به حدود 8 تریلیون دالر سرمایه گذاری نیاز 

داشته باشیم.«

تاکید بر گسترش همکاری های شرکت ملی نفت 
ایران و گازپروم

نشست مشترک مدیرعامل شرکت ملی نفت 
و مدیران ارشد شرکت گازپروم در حاشیه ی 
بیست وششــمین  برگزاری  روز  نخســتین  
نمایشگاه بین المللی صنعت نفت برگزار شد.

در نشســت مشترک محســن خجسته مهر 
با مدیران ارشــد شــرکت گازپروم روســیه 
زمینه هــای همکاری دو شــرکت بررســی 
شــد. در این نشست بر ادامه ی مذاکرات در 
بخش های مختلف تاکید شــد و مدیرعامل 
شــرکت ملی نفــت ایــران بر گســترش 
همکاری های مشــترک ایران و روســیه در 

حوزه ی انرژی تاکید کرد. 

برگزاری نشســت خبری مدیرعامل شرکت ملی 
نفت در دومین روز

نشســت امــا در دومیــن روز برگــزاری 
بیست وششــمین نمایشــگاه صنعت نفت، 

نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایــران با حضور خبرنگاران و اهالی رســانه 

برگزار شد.
محسن خجسته مهر در این نشست خبری 
با بیان اینکه نمایشــگاه بیست وششم نماد 
اقتدار و اقتصاد دانش بنیان در کشور است، 
گفت: »امروز جمهوری اسالمی ایران افزون 
بــر ظرفیت ها و پتانســیل های زیرزمینی و 
هیدروکربوری، به دلیل تحوالت بین المللی 
و موقعیت ژئوپلتیکــی در مرکز توجه قرار 
دارد و این اتفاق باعث شــده که مناسبات 
راهبردی ارتقــا پیدا کند، این یکی از وجوه 
متمایز نمایشــگاه بیست وششــم نسبت به 

دیگر نمایشگاه ها است.«
دانش بنیــان،  وی حضــور 100 شــرکت 
استارت آپ و نوپا را یکی دیگر از تفاوت های 
نمایشــگاه بیست وششــم نســبت به دیگر 
نمایشــگاه ها عنوان و تصریح کــرد: »این 
نمایشــگاه فرصتی برای مبادلــه و تضارب 
افکار و بهره منــدی از توانمندهای یکدیگر 
است. به طور کلی رویکرد شرکت ملی نفت 
ایران اســتفاده ی حداکثری از شرکت های 
دانش بنیان با هدف بهــره ور کردن اقتصاد 
نفــت و گاز، کاهش زمان اجــرای پروژه ها 
و قیمــت تمام شــده و جایگزیــن کردن 
فناوری هــا و محصوالت جدید با محصوالت 

قدیمی است.«

امضای قرارداد 7.5 میلیارد دالری با شرکت های 
اکتشاف و تولید ایرانی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه ی 
این نشســت خبری با اشــاره به اقدام های 
فشــرده ی دولــت ســیزدهم در ماه هــای 
گذشــته گفت: »همسو با برنامه ی توسعه ی 
حداکثری میدان های نفت و گاز و اســتفاده 
از توان حداکثری مجموعه ی شــرکت های 
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ایرانی فاز دوم میدان آزادگان شمالی و طرح 
در حال اجرای میدان آزادگان جنوبی و فاز 
دوم میدان آزادگان جنوبی طی قراردادی با 
مجموعه ی  شــرکت های اکتشاف و تولید و 
سرمایه گذاران در قالب کنسرسیوم به ارزش 
7.5 میلیارد دالر پیش بینی شــده است که 
در چند ماه آینده امضا می شود، این ظرفیت 
عظیمی است که می تواند تحولی در اقتصاد 
جمهوری اسالمی باشد و تصمیمی است که 
در مجموعه ی وزارت نفت گرفته شده است 
و برای آن از کارهای مقدماتی عبور کردیم 
و ان شاءاهلل در چند ماه آینده به ثمر برسد.«

خجســته مهر با بیــان اینکه ایــن قرارداد 
انحصاری و در اختیار چند شــرکت خاص 
نیست، گفت: »برای توسعه ی این میدان ها 
یک شرکت صاحب صالحیت تشکیل خواهد 
شد و بقیه ذیل این شرکت سهام دار خواهند 
بود، بنابراین قراردادی انحصاری نیســت و 
قصد نداریم میــدان به این بزرگی بین یک 
یا دو شرکت تقسیم شود، بلکه میان همه ی 

شرکت های توانمند تقسیم می شود.«
وی با اشاره به فعالیت های تازه ای که برای 
تامین منابع مالی و احراز نقدینگی شــرکت 
ملی نفت ایران انجام می شود، تصریح کرد: 
»در شــرکت ملی نفت ایران برای یک طرح 
به جمع بندی رســیدیم و بــا بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی با بورس انرژی با سازمان 
برنامــه و بودجه مذاکــره کردیم و در حال 
مذاکره بــرای دریافت مجوز هســتیم. این 
طرح که با نام گواهی سپرده ی کاالیی نفت 
شناخته می شود، قرار است همسو با اقتصاد 
مقاومتی و مردمی ســازی اقتصاد باشد و به 
تنوع روش های فروش در شرکت ملی نفت 

ایران کمک کند.«
بــه  عنــوان  ایــن روش  از  خجســته مهر 
ابزاری نو که ایجاد شــده اســت یاد کرد و 
گفــت: »طبقــه ای تــازه از دارایی ها برای 

سرمایه گذاری مردم فراهم می شود و بازاری 
نو بــرای نفت خام و میعانــات گازی فراهم 
می شــود. به این ترتیب مردم قادر خواهند 
بود به  صورت اوراق بهادار با پشتوانه ی نفت 
شــکلی نوین از سرمایه گذاری و پس انداز را 
تجربــه کنند که ســبب ثروت اندوزی ملی 

می شود.«

امضای تفاهمنامه های همکاری شرکت ملی نفت 
و شــرکت های نفتی و پتروشیمی در سومین روز 

نمایشگاه
مهم تریــن خبــر ســومین روز برگــزاری 
نمایشگاه بیست وششم صنعت نفت امضای 
تفاهمنامه های همکاری شرکت ملی نفت و 

شرکت های نفتی و پتروشیمی بود.
شرکت ملی نفت ایران در راستای توسعه ی 
میادین نفتــی و گازی، جمع آوری گازهای 
مشــعل و افزایش ضریب استحصال اتان در 
پاالیشگاه های پارس جنوبی، تفاهمنامه هایی 
بــه ارزش بیــش از 2.8 میلیــارد دالر بــا 
شرکت های پتروشیمی، صندوق بازنشستگی 
نفت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
امضا کرد. این تفاهمنامه ها با حضور محسن 
خجســته مهر ـ مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایــران، عارف نوروزی ـ سرپرســت ســتاد 
اجرایــی فرمان حضرت امــام)ره(، مرتضی 
شاه میرزایی ـ مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
ـ رئیس  بیات  پتروشــیمی، عبدالحســین 
هیات رئیســه ی صندوق های بازنشســتگی 
صنعــت نفــت، عبدالعلی علی عســگری ـ 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی خلیج فارس و 

مدیران ارشد صنعت نفت امضا شد.
با توجه به رشد سالیانه ی مصرف گاز کشور 
و کمبود خوراک صنایع پایین دستی، طرح 
مشــارکت و ســرمایه گذاری شــرکت های 
پتروشیمی با همکاری شرکت های اکتشاف 

و تولید در دولت سیزدهم تهیه و ارائه شد. 
در این طرح با ســرمایه گذاری شرکت های 
پتروشیمی و اجرا و تکمیل طرح ها با استفاده 
از توان شــرکت های تخصصی باالدســتی، 
ضمن بازپرداخت ســرمایه گذاری های انجام 
شده توسط شرکت ملی نفت ایران، از محل 
محصوالت تولیدی، امکان تامین مطمئن و 
پایدار خوراک صنایع پتروشیمی پایین دست 

فراهم می شود. 
در ایــن راســتا کنسرســیوم شــرکت های 
پتروشیمی در توسعه ی 5 میدان/ مخزن گازی 
و یک میدان نفتی مشارکت خواهند کرد.

همچنین در راســتای اجرای سیاست های 
زیست محیطی )جمع آوری گازهای مشعل( 
و استحصال حداکثری محصوالت از گازهای 
غنــی تولیــدی و تامین خــوراک صنایع 
پایین دست، جمع آوری گازهای  پتروشیمی 
مشــعل میدان های غــرب کارون و افزایش 
ضریب اســتحصال اتــان از ۹ پاالیشــگاه 
پارس جنوبی در دستور کار شرکت ملی نفت 

ایران قرار گرفته است. 
بر این اساس، چهار تفاهمنامه ی مجزا برای 
انجام مطالعات بین شــرکت ملی نفت ایران 
و کنسرسیوم های شرکت های پتروشیمی و 

اکتشاف و تولید ایرانی امضا شد.  
تفاهمنامه هایــی که برای انجــام مطالعات 
امضا شد عبارتند از: تفاهمنامه  بین شرکت 
ملی نفت ایران و شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس برای انجام مطالعه ی توســعه ی 
مخــزن گازی مارون خامــی و جمع آوری 
گازهای مشعل واحدهای فرآورش دارخوین 
و غــرب کارون، تفاهمنامــه بین شــرکت 
ملی نفت ایران و کنسرســیوم شرکت های 
پتروشــیمی باختر، پتروفرهنــگ و پارس 
پترو زاگرس برای انجام مطالعه ی توسعه ی 
میدان های گازی گــردان، خارتنگ و پازن، 
تفاهمنامه بین شــرکت ملــی نفت ایران و 
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کنسرســیوم صندوق بازنشســتگی نفت و 
شرکت مهندسی و ساختمان نفت برای انجام 
مطالعه ی توســعه ی مخزن گازی قلعه نار و 
میدان نفتی آذر و تفاهمنامه بین شــرکت 
ملی نفت ایران و شــرکت پاالیش پارسیان 
ســپهر برای انجام مطالعه ی افزایش ضریب 
استحصال اتان از ۹ پاالیشگاه پارس جنوبی.

در صورتی که این مطالعات در نهایت منجر 
به عقد قرارداد و اجرای پروژه ها شود، ضمن 
افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز کشور 
به میزان ۳7 هزار بشــکه در روز نفت خام، 
54 میلیــون مترمکعــب در روز گاز غنی و 
50 هــزار بشــکه در روز میعانــات گازی، 
روزانــه 105 میلیون فــوت مکعب گازهای 
مشــعل جمع آوری و ســالیانه یک میلیون 
تن افزایش استحصال اتان از پاالیشگاه های 
پارس جنوبــی انجام می شــود. ضمن آنکه 
ســبب رونق تولید داخلی و ایجاد اشــتغال 
گسترده در اســتان های خوزستان، بوشهر، 

فارس و ایالم شــده و بازار کار مناســبی به 
وجود خواهد آورد.

همچنیــن در بخــش پایانی این مراســم 
تفاهمنامــه ی مطالعه ی توســعه ی فاز دوم 
میــدان گازی تنگ بیجار بــا هدف افزایش 
ظرفیــت تولیــد گاز بیــن شــرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران و شــرکت پتروشیمی 
خلیج فارس امضا شــد. ایــن تفاهمنامه در 
راستای تامین خوراک پاالیشگاه گازی ایالم 
و با حجم سرمایه گذاری حدود 100 میلیون 

یورو امضا شد.

تضمیــن تامیــن 10 تــا 20 ســاله ی خوراک 
پتروشیمی های فعال در بخش های باالدستی

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در پایان 
این مراســم تاکید کرد: »شرکت ملی نفت 
در بازه هــای زمانی 10 تا 20 ســاله تامین 
در  پتروشیمی حاضر  هلدینگ های  خوراک 

بخش های باالدستی صنعت نفت را تضمین 
می کند. همــه ی ما از گذشــته تاکنون به 
 دنبال جهش در تولید پتروشیمی های کشور 
بوده ایم، اما توســعه و افزایش تولید در این 
صنعت بدون تامین پایــدار خوراک ممکن 

نیست.«
خجســته مهر با بیــان اینکــه هم اکنون به 
 دلیل کمبــود خوراک بعضی از مجتمع های 
پتروشیمی کشور با 50درصد ظرفیت اسمی 
خود کار می کنند، اظهار کرد: »شرکت های 
هلدینــگ پتروشــیمی امــروز بــا امضای 
اثربخشــی  این تفاهمنامه قدم در مســیر 
سرمایه گذاری های خود برای تامین خوراک 
در سال های آینده گذاشــتند. به نظر بنده 
شرکت های پتروشیمی با سرمایه گذاری در 
بخش های باالدستی سود مضاعفی را نصیب 
ســهامداران خود خواهندکرد. این موضوع 
بــه  معنای واقعی جهش در تولید به شــمار 

می آید.«
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مروری

بازدید رئیس جمهوری از نمایشگاه بیست وششم
در چهار روز برگزاری نمایشــگاه بین المللی 
صنعــت نفت چهره های مطرح سیاســی و 
اقتصادی از نمایشــگاه بازدیــد کردند که 
می توان به محسن رضایی ـ معاون اقتصادی 
رئیس جمهــور، محمــد دهقــان ـ معاون 
حقوقی رئیس جمهوری، ســورنا ســتاری ـ 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، علی 
باقــری کنی ـ معاون سیاســی وزارت امور 
خارجه، حجت اهلل عبدالملکــی ـ وزیر کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی، سعید محمدـ  مشاور 
رئیس جمهوری و دبیر شــورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه ی اقتصادی و... اشــاره کرد، اما 
بدون شــک مهم ترین چهره که از نمایشگاه 
بازدید کرد ســیدابراهیم رئیسی،  امســال 

رئیس جمهوری بود.
نمایشگاه صنعت نفت در آخرین روز برگزاری 
)دوشنبه، 26 اردیبهشت ماه( میزبان ابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهوری بــود. وی در این 

بازدید به گفتگو با برخی مســئوالن غرفه ها 
پرداخــت و در جریــان آخریــن تحوالت 
صنعت نفت در بخش ساخت تجهیزات قرار 
گرفت. رئیس جمهوری سپس به نمایندگان 
رســانه های حاضــر اعــالم کــرد: »تامین 
70درصد تجهیــزات مورد نیاز صنعت نفت 
از ســوی متخصصان و شــرکت های ایرانی 
در داخل کشــور مایه ی خوشحالی و بسیار 
امیدوارکننده اســت، اما نباید به این نقطه 
اکتفا شــود. ضمیمه شدن دانایی به توانایی 
یک ضرورت اســت و اگر دانایی ها و دانش 
توانمندی هــا شــود، می توان  ضمیمــه ی 
بــه ارائه ی کار در بازارهــای داخل و خارج 

پرداخت.«
در این دوره ی نمایشــگاه شرکت های نفتی 
حضور پررنگ و شــلوغی داشتند و در چهار 
نمایشــگاه  بیست وششــمین  برگزاری  روز 
صنعــت نفــت بیــش از 100 تفاهمنامه و 
قــرارداد میان شــرکت های زیرمجموعه ی 

وزارت نفت و شــرکت های حاضــر در این 
نمایشگاه امضا شــد که طی سال های اخیر 
از نظر تعــداد و ارزش تفاهمنامه و قرارداد، 
بی سابقه بود. حضور قابل توجه شرکت های 
دانش بنیان و مذاکرات آنها با شــرکت های 
نفتــی و گازی نیز از موارد قابل اعتنای این 

دوره ی نمایشگاه صنعت نفت بود.
همچنین شــرکت های تابعه ی شرکت ملی 
نفت ایران نیز حضور پررنگی در این دوره ی 
نمایشگاه داشــتند. در این نمایشگاه چهار 
روزه امضای تفاهمنامه و قراردادهای متعدد 
کاری بین شــرکت های تابعه ی شرکت ملی 
نفت و شــرکت های خصوصی و دانش بنیان 
منعقد شــد. نشســت خبری مدیران عامل 
این شــرکت ها نیز با حضــور فعال اصحاب 
رســانه برگزار شــد و رســانه ها در جریان 
آخرین وضعیت طرح های نفتی و گازی قرار 

گرفتند.
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