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فصلي نو در صنعت نفت ايران

بهار نمايشگاه در زمستان تحريم ها

چهاردهمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي در حالي 
برگزار ش��د كه دس��تاوردهاي متخصصان ايران��ي در اين صنعت 
بيشتر از هر زمان ديگر موجبات رشد و تعالي اين صنعت عظيم را 
پديد آورده است.دستاوردهايي كه در سال هاي تحريم و فشارهاي 
نارواي خارجي تنها به دس��ت توان��اي متخصصان غيرتمند ايراني 
حاصل ش��ده و پيام عظمت و بزرگي اي��ران  و ايراني را به گوش 

جهانيان رسانده است.
سرانجام چهاردهمين نمايشگاه بين المللي نفت در دوم ارديبهشت 
م��اه در محل دائمي نمايش��گاه هاي بين المللي تهران و با ش��عار 
»صرفه جويي« برپا شد و بسياري از شركت هاي فعال اين صنعت 
در اين نمايش��گاه حاضر ش��دند و توانايي ها و خدمات خود را در  

معرض ديد عموم گذاشتند. حضور 870  شركت  داخلي به همراه 
453 شركت خارجي از 33 كشور جهان در نخستين روز از دومين 

ماه بهار حال و هواي پايتخت را به طور كلي تغيير داد.
بزرگترين نمايشگاه صنعت نفت در خاورميانه در فضايي به وسعت 
42 هزار متر مربع برگزار ش��د كه از اين ميزان 24 هزار متر مربع 
به صورت فضاي مس��قف و 8 هزار متر مربع فضاي غيرمسقف به 
ش��ركت هاي داخلي و 9 هزار متر مربع فضاي مسقف و 600 متر 

مربع فضاي غيرمسقف به شركت هاي خارجي واگذار شده بود.
اگرچه نمايشگاه امسال در حال و هواي خاص بين المللي برپا شد 
و اس��تمرار ركود اقتصادي در كش��ورهاي آمريكا و اروپا و افزايش 
فش��ارها و تحريم هاي ناعادالنه عليه ايران شرايط ويژه اي را ايجاد 

گزارشويژه

 عطا حسينيان*

* گزارشگر
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ك��رده ب��ود و گمانه زني هايي درب��اره عدم اس��تقبال از بزرگترين 
نمايشگاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي خاورميانه مطرح شد، 
اما استقبال بي سابقه شركت هاي خارجي در اين دوره از نمايشگاه 
بين الملل��ي تهران به تمام اين گمانه زني ها پايان داد به طوري كه 
سخنان افتتاحيه مس��وولين بيش از هر چيز بر شكست تحريم ها  

و حضور چشمگير شركت هاي داخلي تأكيد داشت.
نمايشگاه چهاردهم با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزير نفت 
دراواس��ط روز اول ارديبهشت شروع به كار كرد و حضور بي شمار 
مردم در همان ساعات اوليه،  استقبال گرم مردمي را در روزهاي 

آينده نويد مي داد.
وزير نفت در س��خنان خود در مراسم افتتاحيه  هدف از برگزاري 
اين نمايش��گاه را ارتقاي س��طح تعامالت منطق��ه اي و بين المللي 
صنعت نفت ايران ارزيابي كرد و گفت: حضور پررنگ و چش��مگير 
ش��ركت هاي خارجي مي تواند فرصتي براي مش��اركت بيشتر اين 

شركت ها در طرح ها و پروژه هاي آتي صنعت نفت ايران باشد.
وي در ادامه افزود: بررسي عملكرد صنعت نفت ايران در دهه اخير 
نشان مي دهد با وجود تنگناها و فشارهاي اقتصادي و سياسي كه 
ب��ه اقتصاد كالن كش��ور به ويژه صنعت نفت ايران تحميل ش��ده 

است، اين صنعت توانسته همچنان در مسير توسعه گام بردارد.
ن��وذري توس��عه مراحل مختلف مي��دان گازي پ��ارس جنوبي را 
نمونه اي از تالش هاي گس��ترده نيروهاي متخصص ايراني عنوان 
كرد و يادآور ش��د: توسعه اين ميدان نقطه عطفي در فعاليت هاي 
اجرايي متخصصان و پيمانكاران ايراني است و اين تحول بيانگر و 

نويدبخش اس��تقالل اجرايي و پيمانكاري ايران در توسعه ميادين 
نف��ت و گاز و خوداتكاي��ي صنعت نفت و فعاليت هاي توس��عه اي 

خواهد بود.
وزي��ر نفت همچنان تصريح كرد: اولويت توس��عه و بهره برداري از 
ميادين مش��ترك نفت و گاز، لزوم توجه هر چه بيشتر به صيانت 
از مناب��ع از طريق طرح هاي تزريق گاز و تس��ريع اتمام طرح هاي 
توسعه اي كه تاكنون به داليل اجرايي و مالي ناتمام باقي مانده اند، 
از جمله موضوعاتي اس��ت كه با تالش نيروهاي متخصص ايراني و 
بهره گيري هر چه بيش��تر از منابع مالي داخلي مي تواند زمينه ساز 
سرعت بخش��يدن به فعاليت هاي توسعه اي بلندمدت اين صنعت 

باشد.
وي همچني��ن در صحبت ه��اي بع��دي خود در ط��ول برگزاري 
نمايش��گاه، به ويژه در روز آخ��ر آن مهم ترين پيام اين گردهمايي 
متخصصان صنعت نفت را شكست تحريم ها و فشارهاي بين المللي 

به ايران دانست.
معاون اول رئيس جمهور نيز با اشاره به فشارها وتحريم هاي وارده 
ب��ر ايران تأكيد ك��رد: امروز اين واقعيت ب��راي جهانيان به اثبات 
رس��يده اس��ت كه تحريم ها مي تواند نتايج ديگ��ري نيز به همراه 
داش��ته باشد و يكي از آن نتايج، امروز در اين نمايشگاه به وضوح 

به چشم مي خورد.
وي درباره حضور بيش از يك هزار و 300 شركت داخلي و خارجي 
صاحب نام در نمايشگاه چهاردهم گفت: حضور اين تعداد شركت 
در نمايش��گاهي با چنين وس��عت نش��ان مي دهد كه تصميم هاي 
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غيرواقعي درباره تحريم هاي ايران شكست خورده است.
داوودي با بيان اينكه امروز متخصصان ايراني از توانايي طراحي و 
توليد 70 درصد از نيازهاي صنعت نفت  برخوردار هستند، تأكيد 
كرد: نتيجه تحريم ها و فش��ارهاي ناحق به كشور ايران چيزي جز 
رش��د و شكوفايي و خالقيت صنعتگران و متخصصان ايراني نبوده 

است.
وي همچنين نقش ايران را براي تأمين نفت و گاز مورد نياز جهان 
با اهيمت توصيف كرد و اظهار داش��ت: در چشم انداز 20 ساله بر 
آنيم تا جايگاه دومين توليدكننده اوپك را حفظ كنيم؛ در صنعت 
پااليش ب��ه منظور ايج��اد ارزش افزوده از مناب��ع هيدروكربوري 
كش��ور مقام اول در منطقه، جايگاه دوم توليدكننده گاز در جهان 
و جايگاه اول توليد فرآورده هاي پتروش��يمي و فناوري در صنايع 

نفت و گاز را در منطقه به دست آوريم.
همچنين دكتر حس��ين شيخ االس��الم  معاون وزير امور خارجه از 
جمله مس��وولين ديگري بود كه از نمايش��گاه امسال بازديد كرد؛ 
شيخ االس��الم در حين بازديد از نمايشگاه، سطح كيفي نمايشگاه 
چهاردهم را خوب ارزيابي كرد و افزود: امروزه جايگاه نفت و انرژي 
در دنيا از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و اين اهميت، لزوم 
به نمايش گذاش��تن و عرضه دس��تاوردهاي ايران را به عنوان يك 

كشور مقتدر و تأثيرگذار چندين برابر مي كند.
وي ب��ا تأكيد بر اين موض��وع كه ايران ام��روز در صنعت نفت به 
خودكفايي رس��يده اس��ت افزود: ايران ب��ه توانايي هاي تخصصي 
در بخش صنعت نفت دس��ت يافته و اين باعث ش��ده اس��ت كه 
تحريم هاي ناعادالنه به فرصتي براي ما تبديل شوند؛ فرصت هايي 

ك��ه تنه��ا نش��انه اي كوچ��ك از آن را مي توان به وض��وح در اين 
نمايشگاه مشاهده كرد.

وي همچنين تأكيد كرد: با پشت سر گذاشتن موفقيت آميز مرحله 
اس��تقالل و خودكفايي در سال هاي آينده به سمت توسعه هر چه 
بيشتر صادرات كاال و خدمات فني مهندسي به ديگر نقاط جهان، 
حرك��ت خواهيم كرد تا جايگاه واقعي ايران در عرصه بين الملل را 

تثبيت كنيم.
ايش��ان همچنين در خالل اي��ن بازديد با جوانم��ردان متخصص 
صنعت نفت در سكوي دريايي ابوذر از طريق ارتباط ماهواره اي به 
ايراد سخن پرداخت و تخصص، خودباوري و شكوفايي در شركت 

ملي نفت را ستودني دانست. 
مش��اور مديرعامل شركت پشتيبانی س��اخت و تهيه كاالی نفت 
ايران يكي ديگر از ش��خصيت هاي مس��وول بود ك��ه با حضور در 
غرفه اين ش��ركت به س��وواالت خبرنگاران پاسخ داد؛ وی با اعالم 
اينكه در سياس��ت های اصلی اين شركت توجه به ساخت و توليد 
داخلی جزء اولويت ها اس��ت، افزود: يك��ی از راه های قوت گرفتن 
توان داخلی، يكپارچه س��ازی منابع موجود اس��ت و در اين راستا 
ش��ركت پش��تيبانی س��اخت و تهيه كاالی نفت ايران با توجه به 
دستورالعمل ش��ركت ملی نفت بعد از نمايشگاه نفت سال 1386 
شروع به تهيه سيس��تم جامع منابع مشترك كرده است تا با اين 
رويه تمام ش��ركت ها از يك سيس��تم و اصول ي��ك پارچه پيروي 

كنند.
غالمرضا معيني همچنين يادآور ش��د: ازخرداد ماه س��ال گذشته 
ليس��ت مربوط به ش��ركت های توليد كننده داخلی بر روی سايت 
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ش��ركت ملی نفت گذاش��ته ش��د تا مجريان به راحتی بتوانند با 
شركت ها آشنا شده و با آنها ارتباط برقرار كنند.

همچني��ن دراين روز محمد خنيفر مدير منابع انس��اني ش��ركت 
ملي نفت ايران از غرفه ش��ركت ملي نفت ايران )nioc( و س��اير 

غرفه هاي شركت هاي تابعه بازديد كرد.
خنيفر با مفيد ارزيابي كردن نمايشگاه براي افزايش تبادالت ميان 
ايران و كش��ورهاي ديگر و همچنين استفاده متخصصين ايراني از 
تجارب كارشناس��ان خارجي حاضر در اين نمايشگاه  تصريح كرد: 
چنين نمايشگاه هايي محل مناسبي براي عرضه تجارب مختلف و 

بهره گيري از اين تجارب و توانايي ها است.
خنيفر در حين بازديد از اين نمايشگاه از برنامه هاي جديد شركت 

ملي نفت براي توسعه نيروي انساني خبر داد.
وی با بيان اينكه توس��عه انسانی در راس��تای برنامه توسعه كالن 
شركت ملی نفت صورت می گيرد؛ تأكيد كرد: توسعه نيروی انسانی 
در دو بعد  دانش محور و مهارت محور و براس��اس چش��م انداز 20 

ساله تدوين شده است و هم اكنون در حال اجرا است.
خنيفر با اش��اره به نام گذاری س��ال جاری به سال الگوی مصرف 
از س��وی مقام معظ��م رهبری، مهم ترين عام��ل در اصالح الگوي 
مص��رف را افزايش بهره وری نيروی انس��انی خواند و تصريح كرد: 
ش��ركت ملی نفت اي��ران در چارچوب فعاليت ه��ای خود به طور 
ذاتی، ش��ركتی پردرآمد و پرهزينه اس��ت، به همين دليل نيروی 
انسانی شاغل در اين صنعت بايد از ويژگی ها و مهارت های خاصی 

برخوردار باشد.
ب��ه گفت��ه وي افزايش بهره وری نيروی انس��انی، رش��د و افزايش 

بهره وری در صنعت نفت را به دنبال خواهد داشت.
مدير منابع انس��انی شركت نفت ايران با تأكيد بر باال بودن سطح 
تخص��ص  و مهارت نيروی انس��انی صنعت نف��ت ايران در منطقه 

خاورميانه از تقاضای كش��ورهای ونزوئال، كويت، سودان و غيره... 
ب��رای بهره گيری از توانايی های ني��روی متخصص ايرانی خبر داد 
و گفت: مذاكراتی با اين كش��ورها انجام ش��ده است و با به نتيجه 
رس��يدن اين مذاكرات امكان صدور نيروی انسانی به اين كشورها 

محقق خواهد شد.
دكت��ر حس��ن مرادي نيز از جمله مس��ووليني بود ك��ه  با حضور 
در غرفه ش��ركت ملي نفت ايران به س��ئواالت خبرنگاران پاس��خ 
داد. وي با شكوهمند خواندن چهاردهمين نمايشگاه بين المللي از 
مس��وولين خواست تا دست مالطفت و ياري به سوي شركت ها و 
مؤسس��ه هاي شهرستاني دراز كنند و براي كمك و خدمت به اين 

شركت ها از هيچ كوششي دريغ نكنند.
عضو سابق كميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالمي درخصوص 
ش��رايط حاكم بر فض��اي بين المللي و تحريم ه��ای موجود گفت: 
فش��ارهای س��نگينی كه از طرف بيگانگان به ايران وارد می شود 

مبنای حقوقی نداشته و همه تصنعی هستند.
وی از مس��وولين و مديران مربوطه خواس��ت تا شرايط موجود را 
با درايت، تيزهوش��ی و تقسيم كار به موقع پشت سر گذاشته و با 
تعامل با يكديگر و بهره جس��تن از اطالعات بهينه موجود، زمينه 

رشد مناسبی را برای خود در وضعيت كنونی فراهم كنند.
دكتر حس��ن م��رادي در رابطه ب��ا حمايت از پيمان��كاران داخلی، 
جامعه ای را موفق دانسته كه تمامی سيستم های آن با يكديگر در 
تعامل بوده و تنها سيستم بانكی آن كشور پاسخگوی امور نباشد.

با حضور دكتر محمدعلي عمادي عضو ش��وراي سياس��ت گذاري 
ماهنامه اكتش��اف و تولي��د در غرفه اين نش��ريه در چهاردهمين 
نمايشگاه بين المللي صنعت نفت اين فرصت فراهم شد كه مباحث 
تخصصي اين نشريه را به بحث بنشينيم، عمادي با تقدير و تشكر 
از دس��ت اندركاران ماهنامه تخصصي اكتشاف و توليد تأكيد كرد: 
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اين ماهنامه و نش��ريه هاي ديگر در مس��ير رشد و پويايي هر چه 
بيشتر صنعت نفت از نقش و جايگاه با اهميتي برخوردار هستند.

وي همچنين تأكيد كرد: كه در تهيه و تدوين اين ماهنامه در بعد 
سخت افزاري و كيفيت چاپ و در بعد نرم افزاري و بخش محتوايي 

فعاليت هاي ارزشمندي انجام شده است.
عضو شوراي سياست گذاري ماهنامه  فني تخصصي اكتشاف و توليد 
درباره ضرورت هاي توس��عه كيفي مجله افزود: توسعه ماهنامه در 
دو بعد بيروني و داخلي  بايد صورت گيرد، در بعد بيروني با توجه 
به اهداف س��ند چشم انداز بيست س��اله و تحليل شرايط وضعيت 
جهاني و منطقه اي  بايد در جهت بهتر ش��دن كيفيت فعاليت هاي 
خود گام برداري��م و در بعد دروني با توجه به بازخوردهايي كه از 
كاربران و مخاطبانمان مي گيريم در جهت رفع مسائل و مشكالت 

آنها حركت كنيم.
عم��ادي همچني��ن با مثبت خواندن رش��د محتواي��ي ماهنامه و 
گس��ترش مخاطبان آن تأكيد كرد: هرگونه تغيير در سياست هاي 
نشريه در جهت توسعه مخاطبان آن بايد با بررسي هاي كارشناسي 
صورت گيرد و نتايج كارهاي كارشناسي به كميته سياست گذاري 

فرستاده شده و در آنجا تصميم نهايي اتخاذ شود.
وي همچنين با مفيد ارزيابي كردن محتواي مطالب ماهنامه تصريح 
كرد: توجه به تجارب ش��ركت هاي مختلف در موضوعات مشترك 
و انعكاس آنها در نش��ريه مي تواند در كم ش��دن موازي كاري هاي 

تحقيقاتي و در نهايت صرفه جويي و بهره وري باال كمك شاياني كند.
اضافه ش��دن بخش��ي با عنوان بهترين تجربه ها best practice در 

نشريه مي تواند گام ارزنده اي در اين مهم باشد.
از جمل��ه ميهمانان ويژه ماهنامه اكتش��اف و توليد در نمايش��گاه 
چهارده��م  مهن��دس غالم عباس جوكار مدير فني ش��ركت نفت 
فالت قاره بود، وي با حضور در غرفه اكتش��اف و توليد از اجرايي 
ش��دن دو طرح بزرگ ذخيره س��ازي گاز مايع توسط شركت نفت 
فالت قاره خبر داد و گفت: ش��ركت فالت قاره براي جلوگيري از 

س��وخت گاز مايع در ميدان هاي بهرگان، س��روش، ابوذر، فروزان، 
دورود، و...... در دو جزي��ره خارك و س��يري اي��ن طرح ها را اجرا 

خواهد كرد.
وي ظرفيت ذخيره سازي هر كدام از اين طرح ها را به ترتيب600 ميليون 

متر مكعب در خارك و 140 ميليون متر مكعب در سيري دانست.
ج��وكار همچني��ن يك��ي از دغدغه هاي ام��روز در صنعت نفت را 
تربيت نيروي انساني متخصص دانست و تأكيد كرد: تربيت نيروي 
متخصص و ايجاد انگيزه براي اين نيرو يكي از مس��ائل با اهميتي 

است كه بايد روي آن تأكيد بيشتري شود.
جوكار در پايان با مفيد خواندن ماهنامه اكتشاف و توليد در كمك 
به رشد دانش و مهارت نيروي انساني فعال در شركت نفت اظهار 
داشت: مطرح كردن مطالب علمي و تخصصي در ماهنامه با دقت 
و وس��واس بيشتر صورت گيرد و توجه به اشخاصي كه مطالبي را 
در اين نش��ريه بيان مي كنند مي تواند به باال بردن كيفيت مطالب 

نشريه كمك شاياني كند.
چهاردهمين نمايش��گاه بين المللي نفت، گاز و پتروشيمي با خود 
خبرهاي خوشي نيز به همراه داشت و خبر از شروع اولين حفاري 

چاه هاي اكتشافي ايران در درياي خزر را داد.
اگ��ر چه اين خبر در هياهوي برپايي نمايش��گاه آن چنان كه بايد 
س��ر و صدايي نكرد و مورد توجه واقع نش��د، ول��ي به گفته مدير 
عامل ش��ركت حفاري شمال خبري مس��رت بخش بود كه تحقق 

يكي از آرزوهاي ديرين مردم ايران را نويد مي داد.
مهندس اصغر رفيعي، مدير عامل ش��ركت حفاري شمال در حين 
بازديد از چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت نفت با تأكيد بر 
پيچيده بودن وضعيت طبيعي درياي خزر و عميق بودن س��واحل 
ايران در اين دريا اظهار داش��ت: به زودي عمليات حفاري چاه در 
عم��ق 700 متري در درياي خزر و ب��ا حضور رئيس جمهور آغاز 
خواهد شد و ايران به طور رسمي فعاليت هاي اكتشاف و استخراج 

نفت از درياي خزر را آغاز خواهدكرد.
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رفيعي با اش��اره به نتايج تحقيقات و آزمايش هاي انجام ش��ده در 
بستر درياي خزر تأكيد كرد: اين نتايج حاكي از وجود منابع عظيم  
نفت در اين منطقه اس��ت  و با حفر چاه هاي اكتش��افي و قطعي 
ش��دن وجود نفت برنامه هاي بهره برداري و توس��عه اين ميدان در 

دستور كار قرار خواهدگرفت.
اگر چ��ه برپايي چهاردهمين نمايش��گاه بين الملل��ي نفت، گاز و 
پتروش��يمي به ط��ور ذاتي و به خودي خود روي��داد مهمي بود و 
رس��انه هاي داخلي به پوشش خبري گسترده از آن پرداختند ولي 
حضور چش��مگير و گسترده شركت هاي خارجي در اين نمايشگاه 
باعث واكنش رس��انه هاي خارجي به آن و پوشش خبري گسترده 

توسط آنها از اين نمايشگاه شد.
حضور ش��ركت هاي متعدد اروپايي در نمايش��گاه تهران در حالي 
كه ناظران بين المللي از عدم اس��تقبال شركت هاي خارجي از اين 
نمايشگاه س��خن مي گفتند، موجب شگفتي و تحير كارشناسان و 

رسانه هاي جهان شد.
حضور ش��ركت هاي معتبر خارجي از جمله 84 ش��ركت آلماني، 
22 ش��ركت انگليسي، 14 شركت فرانس��وي، 8 شركت هلندي، 
2 ش��ركت فنالندي، 78 شركت چيني، 16 ش��ركت ايتاليايي، 4 
ش��ركت ژاپني، 4 شركت كره اي، 19 شركت اسپانيايي، 8 شركت 
روسي و بسياري از شركت هاي خارجي ديگر در نمايشگاه امسال 
ثابت ك��رد كه منافع اقتص��ادي در اكثر مواقع بر كش��اكش هاي 

سياسي ارجحيت دارد.
اختتاميه نمايش��گاه چهاردهم با برپايي مراس��م تقدير و تشكر از 
حماسه آفرينان طرح توسعه پااليشگاه هاي 9 و 10 و ميدان گازي 
پارس جنوبي؛ نمايش��گاه امسال را متفاوت تر از سال هاي گذشته 

كرد.
اين مراس��م با حضور ن��وذري، وزير نفت، جشن س��از مدير عامل 
ش��ركت ملي نفت اي��ران، وكيلي مدير عامل نف��ت و گاز پارس، 
ضيغم��ي مديرعامل مناط��ق مركزي و امامي مدي��ر فازهاي 9 و 

10 برگزار ش��د و طي آن از تمامي دس��ت اندركاران طرح توسعه 
پااليشگاه هاي 9 و 10، ميدان گازي پارس جنوبي و طرح افزايش 
تولي��د از 17 حلقه چاه گازي ش��ركت نفت مناطق مركزي تقدير 

به عمل آمد.
از اخب��ار پراهمي��ت اين مراس��م س��خنان س��يف اله جشن س��از 
مديرعام��ل ش��ركت ملي نفت ايران بود؛ وي با قدرداني و تش��كر 
از دس��ت اندركاران اين پ��روژه ملي گفت: اي��ن كار عظيم زماني 
ص��ورت گرفت كه تحريم ها عليه ايران توس��ط كش��ورهاي غربي 

بسيار گسترده بود.
جش��ن س��از در ادامه از عقد قرارداد فازهاي 20 و 21 با پيمانكاران 
برنده در هفته آينده خبر داد و گفت: در دو هفته آينده نيز قرارداد 

فازهاي 27 و 28 با برندگان مناقصه بسته خواهد شد.
وي همچنين س��ال گذشته را يكي از سال هاي پر بار از لحاظ مالي 
و س��رمايه گذاري براي صنعت نفت دانست و گفت: سرمايه گذاري ها 
در س��ال گذش��ته در حدود 10 ميليارد دالر بود ك��ه از اين ميزان 

سرمايه گذاري در حدود 3/7 درصد در پارس جنوبي هزينه شد.
و س��رانجام در پنجمين روز ارديبهشت ماه، چهاردهمين نمايشگاه 
بين المللي نفت، گاز و پتروش��يمي بعد از برگزاري مراس��م باشكوه 
اختتاميه به پايان رسيد، اين نمايشگاه براي صنعتي برپا شد كه وارد 
سده دوم زندگي خود ش��ده است. صنعتي كه در تمام اين سال ها؛ 
مردان و زناني براي استوار ماندنش خون دل ها خوردند و بدون هيچ 
توقع و چشم داش��تي در سخت ترين ش��رايط بودند و ماندند كه اين 

صنعت باشد و بماند »هر سال پر شكوه تر از گذشته.«
نمايش��گاه چهاردهم را بايد به حق جش��ن استقالل و خودكفايي 
صنع��ت نفت ايران ناميد، صنعتي كه ام��روز در دنيا  حرفي براي 
گفتن دارد و با تمام كارش��كني ها و ناجوانمردي هاي بس��ياري از 
كش��ورها در برهه هاي زماني گوناگون، بيش تر از هميشه پابرجا و 

با عظمت به راه خود ادامه مي دهد.


