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شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

بعنوان  نفت  صنعت 
یکــی از عمده ترین 
انرژی،  تأمین  منابع 
نقش مهمی  در تعیین 
میزان قــدرت ملی، 
اعتبار  و  اقتصــادی 
کشورهای  بین المللی 
و  تولیدکننــده 
ایفــا  صادرکننــده 

می کند. 
پتروشیمی  صنایع 
اصلی  ارکان  از  یکی 
در  نفــت  صنعــت 
و  تولیــد  زنجیــره 
توسعه  محرک  موتور 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشــور به شمار می آید و 
نقش بســزایی در تولید ناخالص ملی دارد. موج تحوالت 
در صنعت پتروشــیمی افزون بر کاهش خام فروشــی به 
اقتصــادی، ثروت آفرینی و  افزوده مضاعف  ارزش  ایجاد 

اشتغال زایی منجر شده است.
باتوجه به نقش صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی در تولید 
ناخالص داخلی ایران، تاثیر پذیری سایر بخشهای تولیدی 
و خدماتی کشــور در بخش صنایع پایین دستی تولید و 
پاالیش فرآورده های نفتی مشــهود می باشد.  در نتیجه 
سرمایه گذاری این بخش منجر به افزایش تولید در حوزه 
های اقتصادی به ویژه بخشــهای حمل و نقل، ساختمان و 

فرآورده های شیمیایی می گردد. 
در همین راســتا نقش نمایشــگاه ها به منظور انتقال 
تکنولوژی ، بازاریابی و برندسازی بسیار حائز اهمیت است 
و  بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروشیمی بعنوان فضایی برای تعامل چند وجهی میان 
تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، شــرکتهای دانش بنیان، 
متخصصان و مشــتریان داخلی و خارجی ایجاد گردیده 

است.
این نمایشــگاه با اهداف: ارائه آخرین دستاوردهای فن 
آوری روز در حوزه صنعت نفت و گاز، گســترش تعامل با 
سایر کشورها و نیز رقابت با شــرکتهای نفتی مشابه در 
متخصصان  و  تولیدکنندگان  سازی  توانمند  جهان،  سطح 
داخلی از طریق تبادل اطالعات فنی و توســعه بازارهای 
هدف صادراتی و عقد قراردادهــای بازرگانی بین المللی 

برگزار می گردد.
برگزاری این رویداد بزرگ با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی و در شــرایط اقتصادی متأثر از بیماری کرونا 
فرصت بسیار مغتنمي است تا شــرکتهاي فعال داخلی و 
بین المللی، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازدید 
عالقمندان، متخصصان و مشتریان این حوزه قرار دهند و 
با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد 
این عرصه، محصــوالت و نوآوري هاي آتي خود را معرفي 

نمایند. 
امید است که برگزاري این نمایشگاه بزرگ بـا مشارکت 
کلیه دست انـدرکـاران، گـــامي رو به جلو در راسـتای 
اعتالء و انعکاس هر چه بیشــتر توانمندیهاي شرکت هاي 

حاضر در داخل و حوزه بین الملل باشد.

پیام دکتر زمانی مشاور وزیرصمت
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی

سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز عامل افزایش تولید 
در سایر حوزه های اقتصادی
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دکتر حسن زمانی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه نفت ، گاز،پاالیش و پتروشیمی گفت :

نمایشگاه نفت تجلی اراده جوانان ایرانی و موجب غرور ملی می باشد

گاز،  نفت،  نمایشــگاه  بیســت وپنجمین 
پاالیش و پتروشیمی با شــعار »نفت ملی، 
کاال و خدمــات ایرانی« در محــل دائمی 
با حضور  تهران  بین المللی  نمایشــگاه های 
550 شــرکت، 15  دانشــگاه ، 52 شرکت 
استارتاپی  و 27 شــرکت صندوق نوآوری 
و شکوفایی گشــایش یافت. این نمایشگاه 
از سوم بهمن لغایت شــش بهمن ماه سال 
جاری از ســاعت 9 الــی17 و بــا رعایت 
تمامــی پروتکل هــای بهداشــتی میزبان 

بازدیدکنندگان متخصص خواهد بود.
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
امســال که به دلیل شــیوع بیماری کرونا 
در تاریخ معمول هرســاله )اردیبهشت ماه( 
برگزار نشــد، صبح )جمعه، سوم بهمن ماه(  
با حضــور بیــژن زنگنه  وزیر نفــت، دکتر 
عباســی رئیس کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اســالمی، دکتر حسن زمانی مشاور 
وزیر و رئیــس هیأت مدیــره و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی 
ج.ا.ایران  و همراهی جمعــی از نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی و دیگر مسئوالن، 
مقامات، و مدعوین متخصص و کارشناسان 
صنعت نفــت وگاز و پتروشــیمی در محل 
دائمی نمایشــگاه های بیــن المللی تهران 

گشایش یافت. 
در ایــن نمایشــگاه، شــرکت ملی نفت 
باالدســتی در ســالن ۸ و 9،  و صنایــع 
دانشــگاه ها و مراکز علمی، اســتارت آپ ها، 
شــتاب دهنده ها و پارک های علم و فناوری 
در ســالن 10 و 11، پتروشــیمی و صنایع 
مرتبــط در ســالن 14 و 15،  گاز و صنایع 
مرتبط، لوله و پوشــش لوله و شیرآالت در 
سالن 3۸، پاالیش و پخش و صنایع مرتبط 
در ســالن 41، ماشــین های دوار در سالن 
فرآورده های  اتحادیــه صادرکننــدگان   ،7
نفــت، گاز و پتروشــیمی ایران در ســالن 
5 و انجمن هــای تخصصــی نفــت و دیگر 
 شــرکت ها هر یک در ســالن های جداگانه

 حضور دارند.
بر اســاس اعالم مدیــر نمایشــگاه، این 
رویــداد بــا رعایــت کامــل پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار 
می شــود و افزون بــر پروتکل های مصوب 
نمایشــگاه و ســتاد کرونا شــامل استفاده 
از  بازدیدکننــدگان  و  مشــارکت کنندگان 
بســته بهداشتی حاوی ماســک، دستکش 
و  ورودی  در  ضدعفونی کننــده  مــواد  و 
داخل ســالن ها، عریض تر شــدن راهروها 
و موارد مربــوط به غرفه ســازی و... نیز در 
نمایشــگاه های کنونی رعایت شــده است. 
پروتکل های سختگیرانه ای  نیز  نفت  وزارت 
را برای حفظ سالمتی مشــارکت کنندگان 
و بازدیدکنندگان در نظر گرفته اســت؛ از 
جمله تاکید شــده که بازدید از نمایشــگاه 
تنها بر اساس ارائه کارت دعوت امکان پذیر 
اســت و ایــن بازدیدها مخصــوص حضور 

متخصصان و کارشناسان صنعت نفت وگاز 
و پتروشیمی است.

شــایان ذکر اســت کــه ایــن دوره  از 
نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی، با حضور 
550 شــرکت، 15  دانشــگاه ، 52 شرکت 
استارتآپی  و 27 شــرکت صندوق نوآوری 
و شــکوفایی از ســوم بهمن لغایت شــش 
بهمن ماه سال جاری از ســاعت 9 الی17 
و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشــتی 
متخصص خواهد  بازدیدکننــدگان  میزبان 

بود.
 داغ صفرشدن صادرات نفت ایران 

را به جگرشان گذاشتیم
وزیــر نفــت در مراســم افتتاحیــه این 
نمایشــگاه گفت: بــا وجود اینکــه دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا، 
می خواســت صادرات نفت ایران را به صفر 
برســاند، اما داغ صفر شــدن صادرات را به 

جگرشان گذاشتیم.
بیژن زنگنه روز جمعه در مراســم افتتاح 
بیســت و پنجمین نمایشــگاه نفــت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی با گرامیداشت یاد و 
خاطره شــهدا، افزود: تالش ســازندگان و 
خون رزمنــدگان برای اعتــالی جمهوری 
اســالمی ارزشــی برابر دارد. همــه گیری 
کرونا از اســفند سال گذشــته امکان بهره 
بــرداری و تولیــد نفــت و گاز را متوقــف 
کرد امــا زندگی مردم بایــد ادامه پیدا می 
 کرد و با توقــف تولید نفــت و گاز زندگی 

متوقف می شد. 
وی با بیان اینکه اصل را بر این گذاشتیم 
که بــا رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی 
جریــان تولید نفت را متوقــف نکنیم ادامه 
داد: از اســفند ماه کارگروهی تشکیل شد 
و دســتورالعمل هایــی ابــالغ کردیم که 
اثرگــذاری موفقی داشــت. ابتــدا 20 روز 
اجرای طرح ها را متوقــف کردیم؛ اما بعد 
از گذشــت ایــن دوره زمانــی، فعالیت ها 
آغاز شد و کارشناســان صنعت نفت وگاز و 
پتروشیمی شــروع به کار کردند و تولید و 
سرمایه گذاری و توســعه صنعت نفت وگاز 
و پتروشــیمی را به پیش بردند.  وزیر نفت 

با اشــاره به اینکه این نمایشگاه هم بخشی 
از زندگی ما اســت، ادامــه داد: در مجموع 
زندگی باید ادامه پیدا کنــد و کار با تولید 
کنندگان باید ادامه پیــدا می کرد و لذا در 
سال جهش تولید نمی توانستیم رابطه بین 

تولیدکنندگان و پیمانکاران را قطع کنیم. 
به گفتــه زنگنه، الزم بود این نمایشــگاه 
برگزار شــود تا ارتباط بیــن تولیدکننده و 
مصرف کننده حفظ شــود. براین اساس در 
ابتدای سال برنامه های خود را برای تحقق 
شــعار جهش تولید تدوین کردیم و فعاالن 
صنعت برنامه هــای گســترده ای را برای 
جهش تولید و ظرفیت سازی ها انجام دادند 
و با وجــود تحریم ها، فعالیــت های خوبی 

صورت گرفته است. 
وی با اشاره به شــعار نمایشگاه بیست و 
پنجم نفت وگاز و پتروشــیمی گفت: شعار 
نمایشگاه امسال، نفت ملی، کاال و خدمات 
ایرانی خواهد بود. ما در آســتانه هفتادمین 
سالگرد ملی شدن صنعت نفت قرار داریم؛ و 
ملی شدن نفت تنها با تکمیل توانمندی در 

ارکان این صنعت واقعی می شود. 
حمایــت جدی از شــرکت هــای دانش 
بنیان، و تکیه آنها بر توســعه صنعت نفت 
در دستور کار است و برای احیای چاه های 
کم  بازده باید شــرکت های دانش بنیان و 
شرکت های اســتارتاپی در این زمینه وارد 
شــوند. در این مرحلــه 500 میلیون دالر 
اعتبار در نظر گرفته شــده که می تواند به 
افزایش حضور این شــرکت هــا در صنعت 

نفت کمک کند. 
زنگنه پروژه بعدی را که به کمک شرکت 
های اســتارتاپی انجام خواهد شــد بهینه 
ســازی مصرف ســوخت دانســت و گفت: 
مهمتریــن رکــن تقویت فنــاوری و بومی 
کردن صنعــت نفت، فعال کردن شــرکت 
های اکتشــاف و تولید نفت اســت که اگر 
فعال شوند و کار کنند همه بخش ها فعال 
خواهند شــد زیرا این شــرکت ها مولد و 
محرک تقاضا هســتند. این شرکت ها می 
توانند مولد ده ها هزار میلیارد تومان تولید 

و عرضه و توزیع کاال و خدمات باشند. 

وزیر نفت اقدام دیگر بــرای حفظ تولید 
را تضمین خرید بــرای کاالهایی که برای 
اولین بار در کشــور ساخته می شود عنوان 
کرد و افزود: اگر شرکتی تجهیزاتی ساخت 
اما نتوانســت بفروشــد ما آن را می خریم. 
همچنیــن در این مدت گواهــی کیفیت را 
توسط یک مرجع ایرانی صادر کردیم و این 

موضوع توسعه پیدا می کند. 
زنگنه گفــت: 10 گروه خانــواده کاالیی 
پرمصرف در صنعــت نفت تعریف کرده ایم. 
در ماشــین های دوار توســعه خوبی اتفاق 
افتاده اما همچنان جــای کار دارد. حمایت 
از شــرکت های ایرانی در قالب قراردادهای 
ای پی ســی و ای پی دی در جریان است 
و تاکنــون 3 میلیــارد دالر قــرارداد برای 
26 میــدان به امضا رســیده که 70 درصد 
تجهیزات از شرکت های داخلی تامین می 
شود. با وجود تحریم، عمده کاتالیست ها و 

مواد شیمیایی ساخته شد
وی با اشــاره به اینکه  با جــذب منابع از 
بازار ســرمایه حرکت خــود را ادامه دادیم 
و ظرفیــت های کشــور را حفــظ کردیم، 
گفت: دشــمنان بــه دنبال ایــن بودند که 
صــادرات نفت را به صفر برســانند. نه تنها 
صــادرات نفت به صفــر نرســید بلکه داغ 
اینکه صادرات نفت را به صفر برســانند به 
جگرشــان گذاشــتیم.در صادرات فراورده 
ها نیــز به باالتریــن ارقام در طــول تاریخ 
رســیدیم. ما زنده ایــم با امید بیشــتر به 
کار خــود ادامه میدهیم.  ســرمایه گذاری 
 جدیــد عامل و محــرک اصلی بــرای بازار

 داخل است
وی با تاکید بــر اینکه صرفــه جویی در 
مصرف سوخت باید مورد توجه باشد، گفت: 
باالترین رقم های افزایش تولید را داشتیم 
اما رشــد مصرف 15 درصدی در اســتان 
تهران و 12 درصدی در کل کشور را کسی 
نمی تواند پاســخ دهد.  با دو درجه کاهش 
دما مشــکل کمبود حل می شــود و تولید 

کشور فعال خواهد بود.
 توجه به توانایی های داخلی 

به گــزارش خبرنگار ما، در ایــن دوره از 
نمایشــگاه به خاطر شرایط شــیوع کرونا، 
تمــام توجه بــه شــرکت هــای داخلی و 
نمایش توانمندی های آنها بوده اســت. در 
این  دوره از نمایشگاه که با موافقت وزارت 
بهداشــت با حضور 550 شــرکت داخلی، 
15 دانشگاه و 52 شــرکت استارتاپی و 27 
شــرکت صندوق نواوری و شکوفایی برگزار 
می شود،  به علت شــیوه نامه های بهداشتی 
به همه متقاضیان اجازه حضور داده نشــده 
وبــه  تعدادی از متقاضیــان فضا اختصاص 
داده نشد. این نمایشــگاه با هدف تعامل با 
شرکت ها، نخبگان و جذب سرمایه گذاران 
روزهای سوم تا ششــم بهمن ماه در محل 
 نمایشــگاه های بین المللی تهران برپا شده

 است. 

مشــاور وزیر و مدیرعامل شــرکت سهامی 
نمایشــگاه ها با ابراز رضایت از ســطح باالی 
برگزاری این دوره نمایشگاه بر حمایت از بومی 
سازی تولید تجهیزات باال دستی صنعت نفت 

تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت سهامی 
نمایشگاه ها ، دکتر زمانی در حاشیه افتتاح نمایشگاه صنعت 
نفت گفت: نمایشــگاه پیــش رو از لحاظ کیفی و اســتاندارد 
جهانی ازسطح بســیار باالیی برخوردار اســت و خوشحالیم 
میزبــان یکی از بزرگتریــن رویدادهای نمایشــگاهی ایران و 

خاورمیانه هستیم.
دکتر زمانی افزود : این نمایشــگاه عرصه نمایش توانمندی 
های داخلی است و نشان می دهد دست اندرکاران این حوزه 

تالش و عملکرد خوبی داشتند.

وی با بیان اینکه دانــش تولید تجهیزات صنعت نفت عمدتا 
در اختیار کشــورهای اروپایی بود ادامه داد : این نمایشــگاه 
تجلی اراده و توانمندی جوانان ایرانی اســت که توانسته اند با 
بومی سازی و خود اتکایی در زمینه ساخت و تامین قطعات و 
تولید تجهیزات باال دستی صنعت نفت به خود کفایی برسند و 

باعث ایجاد غرور و موفقیت ملی شوند.
دکتر زمانی با اشــاره بــه خبرهای خوبی کــه این هفته از 
افتتاح پروژهای بزرگ پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت در 
رسانه ها شاهد بودیم گفت : امیدوارم این نمایشگاه در جهت 
رشد و تداوم دستاوردهای بزرگ نفتی تاثیرمثبت و بسزایی به 

جای بگذارد.
 مدیر عامل نمایشــگاه های بین المللــی ج.ا.ایران در پایان 
خاطر نشــان کرد : صنعت نفــت ایران با وجــود تقابل های 
اســتکبار جهانی و تحریم های ظالمانه همچنان به رشد خود 

ادامه داده و هرگز از پای نا ایســتاده است و ما شاهد فعالیت 
مجتمع های صنعتی نفتی و پتروشــیمی هــای مختلف در 
سطح کشور هستیم که در توســعه ، اشتغال و رشد اقتصادی 

نقش بسیار خوبی ایفا کرده اند.

 جلسه مشــترک هیات مدیره انجمن غرفه ســازان با رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت ، با حضور معاونت فنی و مهندسی و مدیریت روابط عمومی 
و امور بین الملل در تاالر اصفهان شــرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها ،  در 
این جلسه موضوع تعامل بیشــتر و همکاری مستمر شرکت سهامی نمایشگاه 
ها با انجمن غرفه سازان مطرح و در جهت نیل به اهداف مشترک و همچنین 
موضوع حضور نمایندگان انجمن درجلسات تصمیم گیری در ارتباط با مباحث 

غرفه سازی  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست  ارزیابی عملکرد انجمن ، ایجاد ساختارهای تعاملی و نظارتی 
بین شرکت و پیمانکاران فعال در صنعت نمایشگاهی و موضوع اجباری شدن 

همراه داشتن کارت پیمانکاران جهت ورود به نمایشگاه تهران تاکید شد.     
 دکتر زمانی در این نشســت به دســته بندی مطالب و موضوعات مرتبط و 
استمرار این جلسات تخصصی در جهت حل مشکالت  تاکید و دستورات الزم 

به بخش های مختلف شرکت را صادر نمودند.

دیدار اعضای انجمن غرفه سازان با مشاور 
وزیر و مدیر عامل نمایشگاه های بین المللی
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تغییرات وســیع عرضه و تقاضا در حوزه نفت 
وگاز داخل و خارج کشــور، نیاز بــه حکمرانی 
انرژی در کشــور به منظور بازنگری در رویکرد و 
راهبردهای تولید، مصرف، عرضه و فراوری انرژی 
دارد. امری که یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی 

برای بقا و پیشرفت است
رســتم قاســمی وزیر نفت ســابق و مشــاور 
اقتصادی فرمانده ســپاه پاســداران با بیان این 
مطلــب در گفــت و گو بــا خبرنــگار اقتصاد و 
نمایشــگاه گفت: در تحلیل وضعیت آینده نفت 
وگاز ایــران نباید تنها به تولیــد و فروش و بازار 
نفت و تحریم ها محدود  شــویم بلکه وابستگی 
دولت و بودجه و درآمد ارزی به فروش نفت نیز 
باید کاهــش یابد، مصرف شــدید انرژی کنترل 
شود، و بهره وری باال برود وگرنه روزی می رسد 
که نفت برای صادرات نداریــم و همه را باید در 
داخل صرف بهــره وری پاییــن و مصرف باالی 

کشور کنیم. 
 وی افزود: بــرای تدوین راهبرد کشــورهای 
تولیدکننده نفــت در مواجهه با تغییرات ســبد 
انرژی باید چند موضوع را در نظر گرفت.  نخست 
اینکــه علیرغم همه تغییرات صــورت گرفته در 
سبد انرژی و حرکت جهان به سمت انرژی های 
تجدید پذیر؛  تا ســال 2050 بخش عمده انرژی 
مورد نیاز بشر توسط ســوختهای فسیلی تامین 
می شود و این بمعنای فرصتی حدوداً سی ساله 
برای انطباق کشــورهای نفتی با دوران پسانفت 

است.

 وی تصریح کرد: یکــی از نگرانی های دیگری 
که در ایــن زمینه مطرح می شــود اتمام ذخایر 
انرژی در این بازه زمانی اســت. در این خصوص 
باید گفت کــه ما در صد ســال اخیر 30 درصد 
ذخایر نفت و 13 درصد ذخایر گازمان را  مصرف 
کرده ایم و این یعنی ما مخازن و ذخایر باقیمانده 
نسبتا مناســبی داریم  و ایران همچنان از منابع 
و ذخایر نفت وگاز قابل توجه برخوردار اســت و 
درصورت مدیریت مناســب می تواند در مســیر 

پیشرفت به کشورمان کمک کند. 

 وی ادامه داد: در طرف تقاضا نیز توجه به این 
نکته ضروری اســت که نفت و مشتقات آن و به 
ویژه محصوالت پتروشــیمی؛  به عنــوان اندام و 
خون بخش عمده تولید جهانی باقی خواهد ماند 
و همین امر موجب می شــود تــا روند تقاضای 
جهانی افت شــدیدی نداشــته باشــد. بیشتر از 
افت مصرف جهانی انــرژی؛ دغدغه و نگرانی من 
از آینده ایران و تغییرات سبد انرژی، یک قیچی 
شوم اســت که یک تیغه آن مصرف باال در داخل 
کشــور و رشــد باالی مصرف انرژی است و تیغه 

دیگر بهره وری پایین در همه مراحل حوزه انرژی 
اســت. این قیچی می تواند فرجام شومی را برای 
ما رقم بزنــد. اگر ما به همیــن روش جلو برویم 
عماًل تولیدمان از مصــرف داخلی عقب می افتد 
و ما دیگــر جایگاهی در بازار بیــن المللی انرژی 
نخواهیم داشت و عمال نفتی برای عرضه به بازار 
نداریم و همه تولید را باید در داخل مصرف کنیم. 
وی تاکید کرد: باید در نظر داشــته باشیم که 
کشــورهای نفتی خاورمیانه اگر ســبد درآمد و 
دارایی خود را از حالت نفتی به ســایر بخشــها 
سوق ندهند آینده پیچیده و خطرناکی خواهند 
داشت باید سهم صادرات غیر نفتی افزایش یابد 
و وابســتگی اقتصاد و درآمــد ارزی و بودجه و 

مالیات و فعالیت ها به نفت کاهش یابد. 
وی افزود: ما به دلیل شــرایط تحریم توانسته 
ایم بخشی از بودجه  و تامین منابع برای مخارج 
کشــور را غیرنفتی کنیم اما هنوز تعادل بودجه 
به شدت وابسته به قیمت و صادرات نفت است. 
این در حالی اســت که با توجه بــه پیش بینی 
های صورت گرفته به نظر نمی رســد ما افزایش 
قابل توجهی در قیمت نفت داشــته باشیم.  نفت 
40 دالری به معنای کســری بودجه برای اکثر 
کشورهای نفتی اســت. مثال الجزایر برای اینکه 
کســری بودجه نداشته باشــد نیاز به نفت 160 
دالری دارد  و قیمت فعلــی نفت حتی به اندازه 
تامیــن ثلث نیاز مخــارج الجزایر هم نیســت و 

خوش باورانه است.
 وی گفــت: این هدفگــذاری قیمتــی برای 

عربســتان بیش از ۸0 دالر اســت کــه آن نیز 
خوش بینانه و دور ازدســترس است و عربستان 
را دچار کمبود درآمد مــی کند. به همین دلیل 
همه کشــورهای نفتی از جمله ایران باید ســبد 
درآمدی خــود را متنوع کنند و به ســمت نظام 
های درآمدی از جمله نظامهای هوشمند مالیاتی 
و کانونهای ایجاد ارزش افــزوده و افزایش بهره 
وری و کارایی باشــند. کاری که بنظر می رسد 
تا حدی امــارات متحده توانســته آن را تحقق 
بخشــد و ایران نیز بخاطر زیرساختها و تبحرش 

در اقتصاد مقاومتی، توان تحقق آن را دارد.
وی ادامه داد:  در کنار همه اینها کرونا موجب 
کاهش رشد اقتصادی جهان و نیاز به انرژی شده 
و این موضوع موجب می شــود تا شــرایط برای 
کشــورهای تولید کننده نفت بطور کامل تغییر 
کنــد. در پایان باید بــه این موضوع نیز اشــاره 
کرد که فشــارهای جهانی برای کاهش مصرف 
سوختهای فســیلی و تعدیل گازهای گلخانه ای 
نیز اهرم فشــار دیگری بر روی بازار متزلزل نفت 

است. 
رســتمی تاکید کرد: می تــوان اینگونه جمع 
بندی نمــود که ما بــرای مواجهه بــا تغییرات 
وســیع عرضه و تقاضــا در حوزه انــرژی نیاز به 
حکمرانی انرژی در کشــور به منظــور بازنگری 
در رویکرد و راهبردهای تولیــد، مصرف، عرضه 
و فراوری انــرژی داریم. امری کــه یک انتخاب 
 نیســت بلکــه ضرورتی بــرای بقا و پیشــرفت

 است. 

رستم قاسمی وزیر سابق نفت در گفت وگو با اقتصاد و نمایشگاه 

بقای ایران در گروی بازنگری در راهبردهای تولید و مصرف و وابستگی به نفت وگازاست

نمایشگاه امسال نفت و گاز و پتروشیمی، که بیست 
و پنجمین دوره برگزاری این نمایشگاه است ، عمدتا 
تحت تاثیر الزامات و شرایط خاص کرونایی برگزار می 
شود . شعار اصلی این دوره نمایشگاه »نفت ملی، کاال 
و خدمات ایرانی«  انتخاب شــده که به طور مشخص 
هدف معرفی دســتاوردهای صنعت نفت و برنامه های 
آینده این صنعت را دنبال می کنــد. انتظار می رود 
نمایشــگاه که عمدتا داخلی  شرکت های حاضر در 
هستند دســتاوردها و اقدامات خود را در حوزه های 
فنی – مهندســی که از پیشرفت خوبی در سال های 
اخیر برخــوردار بوده ، به نمایــش بگذارند و زمینه 
همکاری بیشتر میان شــرکت ها، انعقاد قراردادهای 
متعدد و  باالرفتن ظرفیت های داخلی صنعت نفت در 

حوزه های مختلف، فراهم شود. 
در این دوره از نمایشگاه نیز مطابق روال همیشگي، 
وزارت نفت و شــرکت ملي نفت ایــران بر معرفی 
دســتاوردهای مهم صنعت نفت و شناساندن قابلیت 
هاي مشارکت و سرمایه گذاري در بخش هاي مختلف 
این صنعت بنیادین اهتمام داشــته و در تالشــند تا 
شــرایطي فراهم کنند تا تمامي شرکت کنندگان در 
نمایشگاه اعم از ســازندگان تجهیزات صنعت نفت، 
پیمانکاران و مشــاوران، شــرکت هاي دانش بنیان، 
دانشگاه ها و مراکز علمی، اســتارت آپ ها و شتاب 
دهنده هــا، بتوانند توانمندي هاي خــود را به دیگر 
حاضران در نمایشــگاه و بازدیدکنندگان ارائه کنند 
و از طرف دیگر با توانمندي هاي شــرکت هاي دیگر 
نیز آشنا شــوند تا در نهایت با هم افزایی و استفاده 
از عنصر خرد و مشــارکت جمعی، توسعه و بالندگی 

بیشتر صنعت نفت و ایران اسالمي را شاهد باشیم. 
کســری نوری رئیس روابط عمومی وزارت نفت با 
بیان این مطلب در گفت و گو با اقتصاد و نمایشگاه، از 
همه دست اندرکاران و  شرکت کنندگان در نمایشگاه 
درخواســت کرد که با ســتاد برگزاری نمایشگاه در 
اجرای هرچه بهتر آن با لحاظ الزامات و چارچوب های 
بهداشــتی همکاری کنند . پروتکل های بهداشتی را 
از برگزاری تجمعاتی که مخالف  کامال رعایت کنند و 
پروتکل های رایج بوده، خودداری نمایند تا  نمایشگاه 
امسال که در شرایط خاص برگزار می شود ، به اهداف 
خود در جهت معرفی دستاوردهای صنعت نفت و گاز 
و همچنین رقم خوردن اتفاقات خوب و توسعه محور 

دست یابد

 با توجه بــه جایگاه و نقش صنایــع نفت ، گاز و 
پتروشــیمی در اقتصاد کشور ، بیســت و پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی نفت ، گاز ، پاالیش و پخش و 
پتروشــیمی ، با چه رویکردی برگزار می شود و چه 
انتظار  مورد  نمایشگاه  این  برگزاری  از  دستاوردهایی 

است؟ 
 نمایشــگاه نفــت ، گاز ، پاالیش و  پتروشــیمی ایران در 
زمره معتبرترین و بزرگترین نمایشــگاه های تخصصی نفت 
و صنایع وابســته به آن در جهان بوده و در طول 24 دوره، 
برپایــی این رویداد منشــا تحوالت و دســتاوردهای بزرگ 

برای صنعت نفت و به طور کلی اقتصاد کشــور  بوده است. 
نمایشگاه امســال که بیســت و پنجمین دوره برگزاری این 
نمایشگاه اســت ، عمدتا تحت تاثیر الزامات و شرایط خاص 
کرونایی برگزار می شــود . شــعار اصلی این دوره نمایشگاه 
»نفت ملــی، کاال و خدمــات ایرانی«  انتخاب شــده که به 
طور مشــخص هدف معرفی دســتاوردهای صنعت نفت و 
برنامه های آینده این صنعت را دنبال می کند. انتظار می رود 
شرکت های حاضر در نمایشــگاه که عمدتا داخلی هستند 
دستاوردها و اقدامات خود را در حوزه های فنی – مهندسی 
که از پیشرفت خوبی در ســال های اخیر برخوردار بوده ، به 
نمایش بگذارند و زمینه همکاری بیشــتر میان شــرکت ها، 
انعقاد قراردادهای متعدد و  باالرفتــن ظرفیت های داخلی 

صنعت نفت در حوزه های مختلف، فراهم شود. 
 از آنجا کــه صنایع نفت ، گاز و پتروشــیمی به 
طور مســتقیم هدف تحریم ها قرار گرفته است، این 
نمایشگاه تا چه حدی می تواند به ارتقای توان صنایع 

و تولیدکنندگان داخلی کمک برساند؟ 
        با وجــود تحریم های اقتصادی در ســال های اخیر، 
خوشبختانه این نمایشگاه با حضور شرکت های فعال داخلی 
، پویایی و اثرگذاری خود را در پیشبرد اهداف و برنامه های 
صنعت نفت و گاز دنبال کرده و به جز مورد اســتثنای سال 
جاری که همه گیری ویروس کرونــا ، برگزاری آن را تا این 
زمان به تاخیر انداخته، هیچ مانعی بر سر برگزاری باکیفیت 
این نمایشــگاه وجود نداشته اســت. تجربه چند دوره اخیر 
برگزاری نمایشگاه هم نشان می دهد که شرکت ها و فعاالن 
داخلی صنعت نفت با شور و اشــتیاق بیشتری در نمایشگاه 
حاضر شــده و دســتاوردهای خود را در حوزه های مختلف 
باالدستی و پایین دستی صنعت نفت به نمایش گذاشته اند 
و این فرصتی خوبی برای شرکت های داخلی بوده است. در 
این دوره از نمایشگاه نیز مطابق روال همیشگي، وزارت نفت 
و شرکت ملي نفت ایران بر معرفی دستاوردهای مهم صنعت 
نفت و شناساندن قابلیت هاي مشارکت و سرمایه گذاري در 
بخش هاي مختلف این صنعت بنیادین اهتمام داشــته و در 
تالشند تا شرایطي فراهم کنند تا تمامي شرکت کنندگان در 
نمایشگاه اعم از سازندگان تجهیزات صنعت نفت، پیمانکاران 
و مشاوران، شــرکت هاي دانش بنیان، دانشگاه ها و مراکز 
علمی، استارت آپ ها و شتاب دهنده ها، بتوانند توانمندي 
هاي خود را به دیگر حاضران در نمایشگاه و بازدیدکنندگان 
ارائه کننــد و از طرف دیگر با توانمندي هاي شــرکت هاي 
دیگر نیز آشــنا شــوند تا در نهایت با هم افزایی و استفاده 
از عنصر خرد و مشارکت جمعی، توســعه و بالندگی بیشتر 

صنعت نفت و ایران اسالمي را شاهد باشیم. 
 دو عامل تحریم از یک سو و شیوع کرونا از دیگر 
ســو تا چه حد بر روی عملکرد این نمایشگاه تاثیر 
گذاشته است و چه تدابیری بر ای کم کردن تاثیر این 
عوامل بر اي نمایشگاه اندیشیده شده است، به گونه 
ای که امکان مشارکت حداکثری صنایع داخلی فراهم 

شود؟  
طبیعتا هــر دو عامل بر کیفیت برگزاری نمایشــگاه تاثیر 
گذار است. البته این نمایشگاه سالهاست که با پدیده تحریم 
روبرو می باشــد. اگر تحریم وجود نداشــت نمایشــگاه بین 
المللی نفت ایران به عنوان یکی از معتبرترین نمایشگاه های 

جهان در این حوزه، با حضور فعال تر شــرکت های خارجی 
برگزار می شد و این نمایشگاه عالوه بر دستاوردهای داخلی 
می توانست در ســطح بین المللی اثرگذاری مطلوبی داشته 
باشد. تا سال گذشته و در نبود چالش کرونا، نمایشگاه نفت 
با حضور شــرکت ها و هیات های تخصصی خارجی برگزار 
می شــد که امســال تحت تاثیر این چالش ، حضور شرکت 
ها و هیات های خارجی با محدودیت بیشتری مواجه است. 

چالش همه گیری کرونا البته بر نحوه برگزاری نمایشــگاه 
هم اثر گذاشــته اســت . با هدف مدیریت اثرات منفی این 
چالش بر کیفیت برگزاری نمایشگاه ، تا کنون دوبار برگزاری 
آن به تاخیر افتاده اســت که با بهبود نسبی شرایط ، زمان 
کنونی برای این رویداد با رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
چارچوب های جدیدی که از ســوی ستاد مدیریت کرونا در 
نظر گرفته شده ، تعیین شده است. خوشبختانه با همکاری 
همه دســتگاه های دخیــل ، همه شــرایط و امکانات برای 
برگزاری مطلوب این نمایشــگاه فراهم شــده است. در این 
راستا مقرر شده تا  حداکثر فضاي سرپوشیده و باز نمایشگاه 
براي استقرار غرفه ها در نظر گرفته شود و سعی شده است 
تا شرکت ها بر اساس گروه های کاالیی و خدماتی در تعداد 
کمتر در هر ســالن و با پیش بینی فاصله مناســب راهروها 
جانمایی شــوند. همچنین با توجه به شــرایط خاص کرونا، 
این دوره از نمایشگاه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شــود و افزون بر 
پروتکل های مصوب نمایشگاه و ســتاد کرونا شامل استفاده 
مشــارکت کنندگان و بازدیدکنندگان از بســته بهداشــتی 
حاوی ماسک، دســتکش و مواد ضدعفونی کننده در ورودی 
و داخل سالن ها، عریض تر شــدن راهروها و موارد مربوط به 
غرفه ســازی و... که در نمایشگاه های کنونی رعایت می شود، 
وزارت نفــت نیز پروتکل هــای ســختگیرانه ای برای حفظ 
سالمتی مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در نظر گرفته 

است.  
 لطفا گزارش جامعی از عملکرد و دســتاوردهای 

ستاد برگزاری نمایشگاه ارائه فرمایید. 
 ســتاد برگزاری نمایشگاه در  راســتای برگزاری مطلوب 
و بهینه نمایشــگاه ، از مدتها قبل فعال شــده و همه برنامه 
ریزی های الزم را  مطابق شرایط خاص ناشی از همه گیری 
ویروس کرونا و دســتورالعمل های بهداشتی ابالغی از سوی 
نهادهای دســت اندرکار به کار گرفته اســت. در این راستا،  
چنانکه در سطور گذشــته به آن اشاره شــد ، با هماهنگی 
صورت گرفته مقرر شــد که برگزاری نمایشگاه تا این زمان 

به تاخیر افتد.  
 امســال چه برنامه های جانبی بــرای اجرا در 

روزهای برگزاری نمایشگاه برنامه ریزی شده است ؟ 
         بــا توجه به اینکه امســال نمایشــگاه صنعت نفت 
در شــرایط ویژه کرونا برگزار می شود، برگزاری برنامه های 
جانبی که متضمن برگزاری تجمعات می بود،  نیز به حداقل 
ممکن کاهش یافته اســت.  با این وحال بر اســاس برنامه 
ریزی های انجام شــده از سوی ســتاد برگزاری نمایشگاه، 
نشســت خبری مدیران عامل چهار شرکت اصلی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی برگزار می شــود. همچنین در طول 
برگزاری نمایشگاه چندین تفاهمنامه همکاری میان شرکت 
ها به امضا می رســد .  چنانکه در سواالت قبلی بیان گردید 

یکی از ویژگی های برجسته نمایشگاه امسال حضور فعال و 
معنادار  شرکت هاي دانش بنیان، دانشگاه ها و مراکز علمی، 
استارت آپ ها و شتاب دهنده ها می باشد که تحول بزرگی 
در تاریخ برگزاری آن به حساب می آید . امید است با حضور 
حضور فعال این مراکز و شــرکت ها ، زمینه جهش علمی و 

فنی صنعت نفت فراهم شود.
 آیا با توجه بــه محدودیت های جهانی ناشــی 
از شــیوع کرونا، هیات های خارجی در این دوره از 

نمایشگاه حضور دارند؟
        نمایشــگاه بیســت و پنجم  نفــت، گاز ، پاالیش و 
پتروشــیمی عموما با حضور حداکثری شــرکت های فعال 
داخلی اعم از ســازندگان تجهیزات صنعت نفت، پیمانکاران 
و مشاوران، شــرکت هاي دانش بنیان، دانشگاه ها و مراکز 
علمی، استارت آپ ها و شتاب دهنده ها برگزاری می شود و 
امسال به دلیل محدودیت های جهانی ناشی از شیوع کرونا، 
به مانند سایر نمایشگاه های در سراسر جهان ، امکان حضور 
شرکت های خارجی وجود نداشت. امیدواریم در دوره های 
آینده با رفع تحریم هــا و همچنین کنترل همه گیری کرونا 
، بار دیگر شــاهد حضور حداکثری شرکت های خارجی در 

نمایشگاه بین المللی نفت ایران باشیم.
  اگر موضوع دیگری مورد نظر جنابعالی است لطفا 

بفرمایید. 
من در پایان از همه دســت اندرکاران و  شرکت کنندگان 
در نمایشگاه درخواســت دارم با ســتاد برگزاری نمایشگاه 
در اجرای هرچه بهتر آن با لحــاظ الزامات و چارچوب های 
بهداشــتی همکاری کنند . پروتکل های بهداشتی را کامال 
رعایت کنند و از برگزاری تجمعاتی که مخالف پروتکل های 
رایج بوده، خودداری نمایند تا انشــاءاهلل نمایشگاه امسال که 
در شرایط خاص برگزار می شــود ، به اهداف خود در جهت 
معرفی دســتاوردهای صنعت نفــت و گاز و همچنین رقم 

خوردن اتفاقات خوب و توسعه محور دست یابد .   

کسری نوری رئیس روابط عمومی وزارت نفت تاکید کرد 

معرفی دستاوردها و برنامه های آینده صنعت نفت هدف بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت
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شرکت آســیا ابزار دقیق به عنوان اولین 
سازنده سیستم¬های میترینگ در منطقه، 
موفق شــده اســت کلیه مراحل طراحی، 
مهندسی و ســاخت پکیج های پروسسی و 
آناالیزر ، سیستم های کنترل، پروور و پکیج 
های فیلتراسیون نفتی، گازی و میعانات را از 
سال 73 در داخل کشور بومی سازی کند به 
منایبت برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی نفت با بهرام ریاضتی رئیس هیئت 
مدیره شرکت آسیا ابزار دقیق  گفت و گویی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

   خودتان را معرفی کنید و سوابق خود 
را شرح دهید؟

اینجانب بهــرام ریاضتی رئیــس هیئت مدیره 
شرکت آسیا ابزار دقیق  هســتم و 30 سال سابقه 

فعالیت در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی دارم.
   شرکت آسیا ابزاز  دقیق در چه سالی 
تاسیس شده است و در چه زمینه ای فعالیت 

می کند؟
آسیا ابزار دقیق در ســال 1373 تاسیس شده 
اســت و به عنوان  اولین ســازنده سیســتمهای 
میترینــگ در ایــران و خاورمیانــه، کلیه مراحل 
طراحی، مهندسی و ساخت پکیج های پروسسی و 
آناالیزر ، سیستم های کنترل، پروور و پکیج های 
فیلتراسیون نفتی، گازی و میعانات را از سال 73 در 
داخل کشور بومی ســازی کرده است و ضمن اخذ 

گواهی تایید صالحیت ســاخت انواع سیستمهای 
میترینگ از اداره کل نظارت بر صادرات و مبادالت 
مواد نفتی وزارت نفت، عضو شرکتهای دانش بنیان 

است.
در ســال 13۸5 و در راستای گســترش ارائه 
خدمــات و در پی اجرای سیاســت هــای دولت 
محترم جمهوری اســالمی ایران مبنی بر حمایت 
از تولید داخل و همچنین تقویت اقتصاد ملی، این 
شــرکت اقدام به ســاخت اولین کارخانه سیستم 
های اندازه گیری جریــان )میترینگ( در منطقه 
ویژه اقتصادی فرودگاه پیام واقع در مهرشهر کرج 
کرد. این کارخانه با مساحتی بالغ بر 12،000 متر 
مربع و ســرمایه گذاری 10 میلیون یورویی شامل 
بخش هایی همچون کارخانه ســاخت سیســتم 
های انــدازه گیری انواع فراورده هــای مایع و گاز، 
مرکز انجام پرووینگ سیستم های اندازه گیری و 
کالیبراســیون انواع میترها در سایزهای مختلف و 
انبارهای مرکزی جهت تامین تجهیزات مورد نیاز 
پروژه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می باشد. 
همچنین این شرکت با در اختیار داشتن دستگاه 
 Water Draw، Calibration Rig هــای
 CAN و تعدادی ،Mobile Master Meter
ســاخت شــرکت Seraphin آمریکا به منظور 
انجام عملیات کالیبراسیون در پایانه های صادراتی 
و پاالیشگاه های کشور موفق به اخذ تاییدیه از اداره 
نظارت بر صادرات و واردات فرآورده های نفتی شده 
اســت. از نقطه نظر دقت در اندازه گیری، ایمنی، 
قابلیت اطمینان و تکرار پذیری، این دســتگاهها 
را می توان به دو دسته کلی دســتگاه های اندازه 
 Process (گیری کمیت سیاالت در حین فرایند
Flow Measurement( و دستگاه های اندازه 
گیری کمیت ســیاالت در هنگام انتقال و خرید و 
فروش )Custody Transfer( تقســیم می 
شود. روشهای مختلف و متنوعی برای اندازه گیری 
کمیت سیاالت وجود دارد که بر اساس نوع سیال 
و نیز شــرایط فرایندی و محدودیت های موجود و 
نیز مقادیر مطلوب عناصر اشاره شده در باال، قابل 
انتخاب می باشند. طبیعتا مزایا و معایب هر کدام از 

این روشها نیز در انتخاب آنها نقش دارند.
   با توجه به اینکه آسیا ابزار دقیق اولین 
سازنده سیســتم های مترینگ در منطقه 
است برای مخاطبان ما که ممکن است با این 

سیستم آشنایی نداشته باشند، این سیتم و 
نحوه کار آن را شرح دهید؟

سیستم میترینگ بطور خاص در صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی به سیستم های اندازه گیری حجم 
یا جرم سیاالت )گاز، مایع و یا حالت دو فازی( گفته 
می شود. شرکت آســیا ابزار دقیق یکي از معدود 
سازندگان سیســتمهاي اندازه گیري در جهان و 
اولین در ایران است. وابسته نبودن این شرکت به 
محصول و فلومیتر خاص، منجر به انتخاب بهترین 
تجهیزات از لحاظ فني و قیمت براي کارفرمایان و 
درنتیجه ارائه بهترین مشاوره در انتخاب بهترین نوع 
تجهیزات شده است. این مسئله با هماهنگي واحد 
هاي مختلف این شرکت شــامل بازاریابي وتوسعه 
بازار، فني ومهندسي، فروش، مالي، ساخت، کنترل 
کیفیت، حمل وخدمات پس از فروش محقق شده 
است. شــرکت آســیا ابزار دقیق توانایي طراحي و 
ســاخت انواع سیســتم هاي میترینگ مایعات و 
گازها بر مبناي فلومیترهاي توربیني،فلومیترهاي 
التراسونیک، فلومیترهاي Orifice، فلومیترهاي 

Coriolisو پیمانه ای یا PD را دارد.
   شــرکت اســیا ابزار دقیق سازنده 
تابلوهای کنترل سرچاهی است در این مورد 

هم توضیح دهید؟
یکی دیگر از محصوالت تولیدی شرکت آسیا ابزار 
 Wellhead( دقیق، تابلوهای کنترل سرچاهی
Control Panel( می باشد که از جهت کنترل 
فشار و ایجاد ایمنی با توجه به فشار باالی سیال ) 
نفت و گاز( درون چاه ها محصولی بسیار با اهمیت 
می باشد. وظیفه اصلی تابلوهای کنترل سرچاهی، 
باز و بســته نمودن شیرهای ســطحی)SSV( و 
 )WV( شــیر بهربرداری ، )SSSV( زیرسطحی
چاههای نفت و گاز و نیز ایجاد خط فشــار جهت 
 ،)Pressure Switch( سنســورهای فشــار
سنسور آتش و زلزله )Fusible Plug( در مواقع 

اضطرار و یا به فرمان بهره بردار می باشد.
   آسیا ابزار دقیق چه برنامه هایی برای 

گسترش فعالیت خود دارد؟
ما در آسیا ابزار دقیق در حال اجرای طرح توسعه 
تاسیســات اداری و کارگاههــای تولیدی مجتمع 
صنعتی آسیا ابزار دقیق  به مساحت 10 هکتار در 
فاز 4 ســازمان منظقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام 

هستیم.

بهرام ریاضتی رئیس هیئت مدیره شرکت "آسیا ابزار دقیق"  

اولین تولید کننده سیستم میترینگ در منطقه هستیم

در  گروه  رستا  شرکت 
اقالم مهم  از  تامین یکی 
کشور  وگاز  نفت  صنعت 
کنترلی،  شیرهای  یعنی 
نقش عمده ای در خودکفایی، انتقال دانش 
تامین خدمات  و  خارجی  مشارکت  فنی، 
پس از فروش بــه طرح های مختلف نفت 
وگاز کشور داشــته و با فعالیت های این 
شرکت، امروز شاهد تولید و عرضه خدمات 
بالغ بر ده هزار عدد شیر کنترل با مشارکت 
شریک خارجی و نیز  سه هزار عدد شیر 

آالت کنترلی داخلی هستیم .
 رستا گروه، همچنین در زمینه طراحی، 
تولید و تحویل و ارائه خدمات به مشتریان 
در صنایع انرژی اعم از اســتخراج نفت، 
صنایع پاالیشگاهی صنایع پتروشیمی و 
نیز مجتمع های نیروگاهی فعالیت داشته 
و در زمینه طراحی، ساخت و خدمات پس 
از فروش انواع شیرآالت صنعتی پیشرفته 
شــامل شــیرآالت کنترلی، شیرآالت 
قطع کن و شــیر آالت برقی فعال است 
و پرســنل متخصص آن در زمینه تدوین 
استانداردهای ملی این صنعت نیز فعالیت 

موثری داشته اند. 
امید عظیمی رئیس هیئت مدیره شرکت 
توسعه و تولید شــیرهای صنعتی رستا 
گروه در گفت وگو با خبرنگار ما، در مورد 
دستاوردهای این شــرکت توضیحاتی را 

ارائه کرده است:

لطفا ضمن معرفی خودتان بفرمایید که 
تولید شیرهای صنعتی  و  شرکت توسعه 
رستا گروه، چه فعالیت ها و دستاوردهایی 

داشته است؟
امید عظیمی رئیس هیئت مدیره شــرکت 
توســعه و تولید شــیرهای صنعتی رستا گروه 
هستم، که پس از از اتمام تحصیالت،  در شرکت 
رنگ های صنعتی و دریایی قشم از زیر مجموعه 
های  شرکت رستا گروه در سال 137۸ مشغول 
به کار شــدم.  همچنین به عنوان مدیر اجرایی 
شــرکت رنگ های صنعتی و دریایی قشــم با 

مشارکت سیگمای هلند همکاری داشته ام که 
با تجهیز کارخانه در منطقه آزاد قشم، شهرک 
صنعتی طوال، به تولید مشــارکتی رنگ های 
صنعتی و دریایی مشــغول بودیم. طی مدت 5 
سال توانستیم قراردادهای مناسبی را در منطقه 
جنوب ایران از طریق شرکت مشارکتی داشته 
باشــیم که از جمله می توان به تامین رنگهای 
صنعتی فازهای 2 و 3 و 4 و 5 بخش خشــکی 
و فاز یک، دو و ســه ،چهار و پنج، شش و هفت 
و هشــت  بخش دریا، واحد الفین پتروشیمی 
مارون، پلی پروپیلن پتروشــیمی امیر کبیر و 
مارون،  PTA   پتروشــیمی شهید تند گویان 
وهمچنین رنگهای دریایــی مورد نیاز مجتمع 

کشتی سازی خلیج فارس اشاره کرد. 
 از سال 13۸3 عنوان مدیرعامل رستا گروه 
قشم ادامه کار دادم که در زمینه طراحی و تامین 
قطعات ایستگاه های تقلیل فشار گاز با شریک 
خارجی ایتالیایی و همچنین بسته های تزریق 
مواد شیمیایی  فعالیت داشت که  همزمان در 
اوایل دهه ۸0 با توافقی که با شــرکت ســورن 
گلوکون  انگلســتان داشــتیم ابتدا در زمینه 
بازاریابی و ســپس انتقال دانش فنی شیرآالت 
کنترلی برای مصارف عام  و مصارف خاص ادامه 
فعالیت داشــته ایم. این همکاری ها منجر به 
تشکیل  شرکت توسعه و تولید شیرهای صنعتی 

رستا گروه  شد. 
فعالیت  از طریق  چه میزان اشــتغال 
شرکت شما به صورت مســتقیم و غیر 

مستقیم ایجاد شده است؟
 همــکاران این شــرکت بالغ بــر 150 نفر 
استخدام رســمی و در حدود 500 نفر پرسنل 
در شرکت های زنجیره تامین داخلی را شامل 
می شود و شغل های دیگری نیز به صورت غیر 
مستقیم ایجاد شده و فعالیت های گسترده ای 
را در تولید، ارائه خدمات و تامین قطعات ایجاد 

کرده است. 
از فروش و  سرویس های خدمات پس 

تعمیر و نگهداری در چه وضعیتی است؟
ســرویس های تعمیــر و نگهــداری برای 
شــیرآالت فعال اســت زیرا  در حــال حاضر 
دسترســی به خدمات قطعات یدکی و تعمیر 

و نگهداری به دلیل شرایط موجود میسر نمی 
باشــد، و در نتیجه شــرکت تالش دارد که در 
زمینه تعمیرات و تامین قطعــات نیز فعالیت 

موثری داشته باشد. 
استانداردهای این صنعت و شیر آالت 
در چه وضعیتی اســت و همکاری شما با 
کمیته های تدوین استاندارد ملی چگونه 

است؟
اســتانداردهای شــیرآالت اهمیت بسیاری 
دارد و لــذا در تدوین و رعایــت آنها باید همت 
و پیگیری هــای مختلفی مورد توجه باشــد.  
همچنین همکاران این شرکت سهم بسزایی در 
تدوین،  ویرایش و به روز رسانی استانداردهای 
ملی مرتبط با این صنعت  دارند و به عنوان عضو 
دائم فعال کمیته های تدوین اســتاندارد ملی 
در جلسات و برنامه های استانداردسازی فعال 

هستند.
شرکت شــما در زمینه تامین داخلی 
خدمات و صادرات خدمات به کشورهای 

دیگر چه فعالیتی دارد؟
 در حال حاضر با توجه به سیاست دولت 
در اولویت تولیــدات داخلی در پروژه های 
صنعتی، اولویت این شــرکت پروژه های 
جاری داخل کشور میباشد البته نیم نگاهی 
به بازارهای منطقه و کشورهای همسایه در 
آسیای میانه، افغانستان وعراق را در دستور 

کار داریم.

امید عظیمی رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و تولید شیرهای صنعتی رستا گروه خبر داد

تامین سیزده هزار شیر آالت کنترل نفت وگاز 
از سوی »رستا گروه«



شماره 366 - بهمن 61399



7شماره 366 - بهمن 1399



شماره 366 - بهمن 81399

شرکت دانش بنیان بسط انرژی پرشیا یکی از 
شــرکت های فعال و موفق در عرصه طراحی و 
ساخت تجهیزات درون چاه های نفت و گاز است 
به مناسبت برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز پاالیش و پتروشــیمی با 
حسن عبدالهی مدیرعامل این شرکت گفت و 

گویی داشته ایم که در ادامه می خوانید:

  شرکت بسط انرژی پرشیا در چه سالی 
توانمندی ســاخت تجهیزات درون چاهی را 
کسب کرد؟ چه اقداماتی برای به دست آوردن 

این توانمندی در شرکت شما انجام شد؟
شرکت طراحی و مهندســی و ساخت بسط انرژی 
پرشیا، یک شــرکت دانش بنیان است که در سال ۸7 
تاسیس شد و در سال 9۸ تبدیل به یک شرکت دانش 
بنیان گردید. ماموریت شــرکت ما طراحی و ساخت 
تجهیزات درون چاههای نفت و گازاست. در واقع این 
نوع تجهیزات را طراحی میکنیم، می سازیم، زیر نظر 
بازرسین کارفرما تست میکنیم و توسط تیم عملیات 
شــرکت درون چاههای نفت و یا گاز نصب و تحویل 

کارفرما میدهیم. 
تجهیزات درون چاهی شــامل تجهیزاتی است که 
برای تولید نفت و بهره بــرداری از یک چاه نفتی و یا 
گازی مورد نیاز است و بدون این تجهیزات امکان بهره 
برداری از چاههای نفت و یا گاز وجود ندارد و به همین 
دلیل جزء تجهیزات استراتژیک به شمار می آید. این 
تجهیزات شامل یکسری المانهایی هستند که درون 
چاه قرار میگیرند و به آنها رشته تکمیلی درون چاهی 

 down hole completion string (میگویند
 . (

مهمتریــن ایــن المان ها شــامل انــواع توپکها ) 
 ،) Travling joint( لولــه کشــویی ،) packer
شــیر ایمنی) safety valve (،دریچهای کشویی 
) SSD (، کنتــرل الیــن (  control line ( و 
همچنین واسطهها و تبدیلهایی که در بین تجهیزات 
قرار میگیرند و برای نصب این تجهیزات نیاز به یکسری 
 wire line (ابزارآالت مخصوص اســت که بــه آن
accessories  ( گفته میشود و تمامی تجهیزات 
فوق الذکر در داخل شرکت تولید و تحویل کارفرمایان 

محترم می گردد.
بر اساس استاندارد ورود به لیست پیمانکاران نفتی 
دارای شرایطی اســت که بر اساس آن شرکتهایی که 
ادعای توان ســاخت داخلی را دارند، یک نمونه از آن 
تجهیز و یا کاال را می سازند و در فرآیند بهره برداری 
قرار می دهند و پس از طی شدن زمان گارانتی مجددا 
تجهیز و یا آن کاال توسط بازرسین شرکت نفت مورد 
ارزیابی قرار می گیــرد که در صورت تایید میتواند در 

مناقصات ساخت آن تجهیز شرکت نمایند.
شرکت بسط انرژی پرشــیا هم همه این مراحل را 
طی کرده و موفق شده که در لیست پیمانکاران ساخت 
تجهیزات درون چاهی قرار گیــرد و تا امروز موفق به 
طراحی و ســاخت حدود 350 رشته از این تجهیزات 
گردیده و اکثر آنهــا در مناطق مختلف نفتی و گازی 

نصب گردیده است.
  تیم تحقیق و توسعه شرکت بسط انرژی 
پرشیا چه زمانی تشکیل شــد؟ چه اقداماتی 

توسط این تیم انجام شده است؟
شــرکت ما کار خودش را ابتدا به صورت مهندسی 
معکوس از تجهیزات خارجی آغاز کرد. از ســال 93 
برنامه ریزی کردیم که دفتر طراحی شرکت را تقویت 
کنیم و از مهندسی معکوس به سمت طراحی برویم. 
این کار با موفقیت انجام شده و موفق شدیم در سال 
9۸ از طرف ســتاد توســعه فناوری به عنوان شرکت 
دانش بنیان ادامــه فعالیت بدهیــم. در حال حاضر 
چندین دکترای مکانیک و کارشناس ارشد از بهترین 
دانشگاه های کشور در شــرکت بسط انرژی پرشیا در 
حال خدمت هستند و به همین دلیل توانمندی باالیی 
در حوزه فنی و مهندسی در شرکت بسط انرژی وجود 

دارد.
  دســتاوردهای یک الی دوسال اخیر را 

شرح بدهید؟
اگر بخواهم به طور خالصه شــرح بدهم عالوه بر 

دانش بنیان شــدن در سال 9۸ یکســری تجهیزات 
 retrievable packer، tubing جملــه  از 
 SPM و   retrievable safety valve
 equipment )Side Packet Mandrel
(  به همراه تجهیزات نصب در سایزهای مختلف، بنا 
به سفارش کارفرمایان محترم طراحی و ساخته شده 
و پس از انجام تست های آزمایشگاهی در چاه نصب و 
مورد تایید قرار گرفته که حدود یکسال و نیم از شروع 

بهره برداری برخی از آنها میگذرد.
  چه اقداماتی در خصوص رشد و ارتقا زیر 

ساختهای شرکت انجام داده اید؟
نمونه اول را که در چــاه نصب کردیم، یک 
نمونه مهندســی معکوس بود. برای ســاخت 
نمونه اول هم در سال ۸7 کارشناسان و مدیران 
محترم شرکتهای نفتی خیلی همکاری کردند. 
چون هیچ شــرکتی در این حوزه ورود نکرده 
بود و فقط خارجیها کار می کردند. با شــروع 
تحریم ها بعد از اینکه شرکتهای خارجی کار را 
رها و کشور ایران را ترک کردند، شرکت نفت 
هم استراتژی خود را تغییر داد و تصمیم گرفتند 
که چند شرکت داخلی برای تامین تجهیزات از 
جمله تجهیزات درون چاهی تقویت شــوند تا 

کشور دچار چالش نشود. 
تصمیم وزارت نفت مبنی بر بومی سازی تجهیزات 
درون چاهی تصمیم درستی بوده است که این پروژه ها 
در قالب پروژههــای فناورانه تعریف شــدند. پس از 
فراخــوان عمومی و بررســی های وزارت نفت متوجه 
شــدند که در حوزه تجهیزات دورن چاهی، دو تا سه 
شرکت توانمند در داخل کشور وجود دارند که از قبل 
برای طراحی این تجهیزات اقدام کرده اند. در این راستا 
این شرکت ها مجوز حضور در مناقصات بومی سازی 

را پیدا کردند.
یکی از اقدامات خوبی که در شــرکت بسط انرژی 
انجام دادیم این بود که ساختار شرکت را از مهندسی 
معکوس به دانش محور تغییر و اصالح فرآیندها صورت 
گرفت و بر اساس شرایط پروژه های فناورانه, دانشگاه 
تهران هم مسئول پایش فرآیند شده بود. یعنی تیمی 
از دانشگاه تهران تمام ساختار و فرآیند بازرگانی، برنامه 
ریزی، طراحی، تولید و تست و همچنین استانداردهای 
ایمنی شرکت ما را بررسی کردند. روند بررسی اسناد 
بسیار سختگیرانه انجام می شد. در نهایت انجمن نفت 
کار ممیزی نهایی را انجام داد و برای شــرکت بسط 
انرژی پرشــیا گواهینامه کیقیت صادر شد و ما االن 

میتوانیم روی کاالهایمان نشان طالیی بزنیم. 

حسن عبدالهی مدیرعامل شرکت "بسط انرژی پرشیا"

تا کنون موفق به طراحی و ساخت حدود 350 رشته تجهیزات درون چاهی شده ایم

شــرکت پکا شیمی به 
کننده  تولید  بزرگتریــن 
رنگ پودری در کشور و در 
است.  شده  تبدیل  منطقه 
نمایشگاه  و  اقتصاد  نشــریه 
و  باریکانــی مدیرعامل  فرامرز  با مهندس 
رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی صنعتی 
پکاشــیمی گفت و گویی انجام داده که در 

ادامه می خوانید:
 تاریخچه فعالیت شرکت را شرح دهید 

و مشخصا در چه زمینه ای فعالیت می کنید؟
شــرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی در اسفند 
ماه سال 1374 برای راه اندازی خطوط تولید انواع 
رنگها و پوششــهای پلیمری با اولویت راه اندازی 
خط تولید انواع رنگهای پودری الکترواستاتیک در 
ایران تاسیس شد و پس از مطالعات و بررسی های 
فنی و تکنولوژیکی در سال 1377 اقدام به تهیه و 
نصب ماشین آالت و تجهیزات برای دو خط تولید 
کم ظرّفیت کرد و در ســال 137۸ مرحله تولید 
آزمایشی را پشــت سر گذاشــت و نهایتاً از سال 
1379 به تولید انبوه رنگهای پودری الکترواستاتیک 
اقدام کرد . شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی از بدو 
راه اندازی تاکنون همواره توسعه تولید محصوالت 
متّنوع و افزایش ظرفیت براســاس افزایش تعداد 
خطوط تولید و ســایر تجهیزات و زیرســاختها را 
در دســتور کار خود داشته است به صورتی که در 
حال حاضر با دارا بــودن 14 خط تولید و ۸ واحد 
تولید رنگهای متالیک و طرح دار با ظرفیتی بالغ 
بر 14000 تن در یک شیفت جایگاه خود را بعنوان 
بزرگترین تولید کننده در این صنعت در کشور و 
در خاورمیانه و در اوراســیا تثبیت کرده و یکی از 
واحدهای بــزرگ تولید انواع رنگهــای پودری در 

مقیاس بین المللی است .
  ضرورت و دلیل پکاشــیمی  برای راه 
اندازی خط تولید رنگ های پودری را توضیح 

دهید؟
دلیــل انتخــاب راه انــدازی خــط تولیــد 
انــواع پوششــهای پلیمــری و رنگهــای پودری 
الکترواستاتیک ، نیاز روز افزون کشور و وارداتــی 
بودن آن و ضرورت داخلی نمــودن تولید آن و از 
سوی دیگر توسعه مستمر بازار جهانی این محصول 

بوده است .
  ظرفیت تولید شما چقدر است؟

ظرفیت اسمی 14000 تن در یک شیفت و در 
بدبینانه ترین وضعیت و با مالحظه توقفات ناشی 
از تعویض برنامه تولید خطوط تولید ، 12000 تن 
عملیاتی در  5/1 شیفت و 24000 تن عملیاتی در 

2 شیفت 12 ساعته است.
 در عرصــه تولیــد و صــادرات چه 

دستاوردهایی داشته اید؟
علیرغم محدودیتهای ناشی از تحریم موفق به 
دستیابی و توسعه تدریجی سهم خود از بازارهای 
قطر ،عمان ، عراق ، افغانستان ، روسیه و بالروس 
شده ایم همچنین سهم پکاشیمی از بازار داخلی 

حداقل 40% از ظرفیت کل بازار است .
 پکاشــیمی برای تامین مــواد اولیه 

موردنیاز خود با چه مشکالتی مواجه است؟
در حال حاضر ، تالش هایی که توســط برخی 
تولید کنندگان داخلی انجام شده است و با مالحظه 
ظرّفیت و محدودیتهایی هم که آنها دارند می توان 
گفت میزان وابستگی به واردات مواد اولیه از خارج 
از حدود 100% به حدود ۸0% کاهش یافته است 
که این روند با توسعه زیرساختها و باالخص توسعه 
ّفنی و تکنولوژی واحدهای باالدستی می تواندبهبود 
یابد . - بدیهی است شرایط ناشی از تحریم سرعت 
تامین مواد اولیه را کند و روند آنرا پیچیده تر می 
کند ولی مشکل اساســی تولید وصنعت بیشتر از 
تحریم های خارجی ، اتخاذ روشــها و سیاستهای 
محدود کننده توســط دســتگاههای مسئول و 
دربســیاری موارد روشــها و سیاستهای متناقض 
توسط دستگاههای ذیــربط از قبیل وزارت صمت 
، بانک مرکزی و غیره می باشد که به یک نوع خود 
تحریمی شدید داخلی منجر شده است وعلیرغم 
توانایی تولید کننــدگان داخلی به تامین و حمل 
مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید به گمرکات کشور 
، مدتّها می بایســت در تنگنای مقررات دست و 
پاگیر گمرکات و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 
متحیر و ســرگردان باقی بمانند و بعضاً مواد اولیه 
در اثر رسوب طوالنی مدت درگمرکات در معرض 

آسیب و صدمه قرار میگیرد.
عمده تاثیر تحریم ها ناشی از سیاستهای تشدید 
کننده محدودیتها برای تولید کنندگان توســط 
دستگاههای مسئول و دامن زدن به تحریم داخلی 
وخود تحریمی می باشــد. - بحــران همه گیری 
کرونا بر فعالیتهای تولیــد و میزان فروش ما تاثیر 

محسوسی نداشته است .

  آینده صنعت رنگ را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

6آینده هر صنعتی به رویکــرد صاحبان آن 
صنعت و سیاستها و چشم  اندازهای دستگاههای 
مسئول بستگی دارد. از نظر بنده توسعه فنی و 
تکنولوژیکی و توســعه محصوالت تنها راه بقا و 
پایداری هر صنعتی می باشد که با این رویکرد 
بنده به آینــده صنعت رنگ امیدوار هســتم . 
در شــرایطی که جنگ اقتصادی تمام عیار در 
جریان می باشد ، مسئوالن محترم دستگاههای 
مسئول از وزارت صمت ، بانکها و بانک مرکزی 
می بایست توجه داشته باشــند که با روشهای 
استاندارد دوران عادی نمی توان صنعت و اقتصاد 
را راهبری نمود و این شــرایط ویــژه راه حلها و 
روشــهای ویژه خودش را می طلبد. نمی توان 
صاحبان صنایع را بعنوان افسران جنگ اقتصادی 
مسئول تالش ونبرد در این میدان دانست ولی با 
مقــررات فلج کننده دست و پای آنها را بست و 
دراین میدان نبرد پشت آنها را خالی کرد و آنها را 
تنها رها کرد و انتظار جهش تولید را هم داشته 
باشیم . تحقق خواست مقام معظم رهبری و سایر 
مقامات عالی نظام بــرای جهش تولید الزاماتی 
دارد که می بایست دستگاههای مسئول بدون 

فوت وقت به تامین الزامات مورد نیاز بپردازند.
 در پایــان از فرصتــی که بــرای این مصاحبه 
فراهم نمودید تشکر و قدردانی نموده و برای همه 
تالشگران در عرصه صنعت و  تولید کشور آرزوی 
استقامت ، صبر ، امیدواری و تداوم تالش  بیشتر 

برای عبور از شرایط سخت کنونی را دارم.

مهندس فرامرز باریکانی رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی صنعتی پکاشیمی

شرکت پکاشیمی تامین کننده 
 پوشش خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک
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رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
 در بیست و پنجمین منایشگاه بین املللی نفت، گاز،  پاالیش و پرتوشیمی به روایت تصویر 

بازدید وزیر نفت از بیست و پنجمین منایشگاه بین املللی نفت، گاز،  پاالیش و پرتوشیمی 
به روایت تصویر 

گزارش تصویری

بیست و پنجمین منایشگاه بین املللی
نفت، گاز،  پاالیش و پرتوشیمی به روایت تصویر

فوالد اکسین خوزستان- سالن38

تاسیسات دریایی ایران- سالن8 رادوکس- فضای باز بین میالد و آلمان  تبلیغات اکسپو در محیط نمایشگاه

آهن آنالین-سالن 38 شرکت نفت ستاره خلیج فارس- سالن41
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رادوکس- فضای باز بین میالد و آلمان نفت پاسارگاد-سالن 5شرکت نفت ستاره خلیج فارس- سالن41آهن آنالین-سالن 38فوالد اکسین خوزستان- سالن38 تاسیسات دریایی ایران- سالن8
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نفت، گاز،  پاالیش و پتروشیمی

با همکاری روابط عمومی 3 تا 6 بهمن ماه 1399

نشریه رسمی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی

IRAN OIL SHOW 2021
شماره اول - روز اول

برگزار کننده:

مجری:



11شماره 366 - بهمن 1399

دیدگاه جناب آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت در مورد گروه پتروپارس:

پتروپارس از نظر من بهترین شرکت اکتشاف و تولید ایرانی است و در همه کارهایی 

که به آن واگذار شده و قراردادهایی که بسته است هم از نظر زمان و هم از نظر 

مبلغ اجرای قرارداد بسیار نزدیک به آنچه که در تعهدش بوده، عمل کرده است و 

این در ارزیابی شرکت ها خیلی مهم است. )98/06/23، امضای قرارداد بالل(

پتروپارس به معنای واقعی یک شرکت دانش بنیان است. )98/06/23، امضای 

قرارداد بالل(

پتروپارس یکی از مهمترین نمادهای فناوری ملی در نفت است. اینکه پتروپارس 

23 میلیارد دالر کار درست و خوب، در کالس بین المللی انجام داده است، به همه 

دشواری های گذشته می ارزد. )1399/04/30، امضای قرارداد آزادگان(

سالن 8 و 9 غرفه 148

افتخار اجرای حدود ۲۳ میلیارد دالر طرح ها و مگاپروژه های ملی

 هفتمین جلسه کمیته اقتصادی اکسپو دوبی با حضورمشاور وزیر ، رئیس هیات مدیره 
و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل  شرکت سهامی نمایشگاه ها ، در این نشست 
دکتر زمانی گفت : باید کمیته هایی که برگزار می شــود با تولید محتوا مناســب و طرح 
های قوی که قابلیت اجرا دارند بعد از قطعیت به عنوان پیشــنهاد به ســتاد اصلی اکسپو 

ارائه دهند.
وی افزود : تالش مجموعه همکاران ما در شــرکت ســهامی نمایشگاه ها و ستاد اکسپو 
این است که از این موقعیت ایجاد شده حداکثر بهره برداری را در جهت تامین منافع ملی 

دراین رویداد بزرگ جهانی کسب کنیم.
حسن زمانی با تاکید بر نقش بسیار مهم کمیته اقتصادی اکسپو اظهار کرد : طبق شرح 
وظایفی که برای اعضای کمیته اقتصادی تعییــن گردیده انتظارمی رود طرح هایی که به 
ستاد اصلی اکسپو معرفی می شود از خروجی قوی و ارزش افزوده باالیی برخوردار باشند 
چرا که طبق برنامه ریزی ستاد اکســپو حداقل 40 درصد ظرفیت پاویون ایران را مباحث 

مربوط به کمیته اقتصادی تشکیل خواهد داد.
وی در پایان خاطر نشــان کرد : در مدت برگزاری اکســپو 2020 دوبی بیشتر اهداف 
ســتاد اکسپو حول محور جذب ســرمایه گذار و دیپلماســی قوی اقتصادی خواهد بود و 
با همکاری وزارت امورخارجه و ســایر دســتگاه های زیربط در جهت کسب سود و منافع 

بیشتر ارتباطات خوبی در این راستا فراهم خواهیم کرد.
در این جلسه اعضای کمیته اقتصادی اکســپو 2020 دوبی از سازمان سرمایه گذاری ، 
وزارت امور خارجه ، سازمان برنامه و بودجه ، اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت 

ایران حضور داشتند و نقطه نظرات خود را بیان نمودند.

دکتر زمانی در هفتمین جلسه کمیته اقتصادی اکسپو 2020 دوبی گفت:

در اکسپو 2020 دوبی
 با دیپلماسی قوی اقتصادی موجب 

جذب سرمایه گذار خواهیم شد

به دستور دکتر زمانی

 بخش اخبار نمایشگاه های استانی در پورتال شرکت فعال شد
اولین اقدام در جهت هم افزایی و تعامل بیشتر سایت های نمایشگاهی سراسر کشور با 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران انجام گرفت
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت سهامی نمایشــگاه ها، این اقدام در 
جهت تقویت و احیای شــورای روابط عمومی و ارتباط دو ســویه نمایشگاه های سراسر 

کشور با مرکز موجب تقویت صنعت نمایشگاهی کشور خواهد شد.
در سطح کشــور 31 سایت نمایشــگاهی فعالیت می کنند که درطی سال با میزبانی از 
نمایشــگاه های داخلی و بین المللی نقش مهمی در رشــد و رونــق اقتصادی ، تجاری و 

صنعتی کشور ایفا می نمایند.
شایان ذکر اســت یکی از برنامه های جامع  مدیریت جدید شــرکت سهامی نمایشگاه 
های بین المللی ج.ا.ایــران تقویت هم افزایی ، تبادل دانــش و اطالعات پیرامون صنعت 

نمایشگاهی می باشد.
عالقه مندان می توانند با مراجعه به پورتال شــرکت بــه آدرس iranfair.com  از 
بخش ویژه ) اخبار نمایشگاههای استانی ( از آخرین اطالعات و خبرهای مربوط به استان 

های سراسر کشور بهره مند شوند.

نوزدهمین نمایشــگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و نهمین نمایشگاه صنعت 
آب و تاسیســات آب و فاضالب اصفهان طی روزهای ششــم تا دهم بهمن ماه امسال در محل 

دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان، حضور بالغ بر 70 
شرکت از هشت استان اصفهان، تهران، البرز، زنجان، فارس، خراسان رضوی، قم و چهارمحال و 

بختیاری در این دو رویداد صنعتی قطعی شده است.
شــرکت های فعال در زمینه محصوالت و خدمات تخصصی همچون تجهیزات ســردخانه ای 
و برودتی، انواع سیستم   های تاسیســاتی، تجهیزات و سیستم های سرمایشی و تهویه مطبوع، 
تجهیزات و سیســتم های گرمایشــی و لوله و اتصاالت چدني، فلزي و پلي اتیلــن و دوجداره، 
سیســتم هاي تصفیه آب و فاضالب، آب   شیرین کن و مواد شــیمیایي مرتبط، انواع شیرآالت 
صنعتي، پمپ هاي صنعتي و اتصاالت مرتبط،  فیلترهاي صنعتي، مخازن و... در این نمایشــگاه 
حضور خواهند داشت و محصوالت، خدمات و دستاوردهای خود را برای متخصصان به نمایش 
می گذارند. یکــی از اهداف برگزاری این نمایشــگاه، گرد هم آوردن فعاالن صنایع تاسیســات 
و تجهیزات سرمایشــی و گرمایشــی و همچنین صنعت آب و فاضالب اعم از تولیدکنندگان، 
توزیع کنندگان، خریداران و مصرف کنندگان در یک زمان و یک مکان و توجه به ظرفیت   های 
تولید داخل است. همچنین ایجاد بستری مناسب برای تبادل تجربیات میان مشارکت کنندگان 
و بازدیدکنندگان، آشــنایی ســرمایه گذاران با ظرفیت های موجود برای حضور در فعالیت های 
اقتصادی کشــور، ایفای نقش به عنوان یک ابزار بازاریابی در خدمت صنعت تاسیسات و آب و 
ایجاد فرصت سرمایه گذاری مشترک میان فعاالن این صنعت قدرتمند از جمله دیگر اهدافی به 
شمار می رود که نمایشگاه تاسیسات و آب اصفهان بر اساس آن پایه گذاری و برگزار خواهد شد.

در کنار این نمایشــگاه، مســابقات ملی مهارت فناوری آب و مکاترونیــک با هدف آموزش 

تخصصی عالقه مندان توســط ســازمان آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان برگزار و اجرا 
خواهد شد. نوزدهمین نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و نهمین نمایشگاه 
صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب اصفهان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و به صورت 
تخصصی و ویژه متخصصان برگزار می شود و کارشناسان، فعاالن و متخصصان حوزه های مرتبط 
با آن می توانند از ســاعت 10 تا 1۸ روزهای ششــم تا دهم بهمن ماه به محل دائمی برگزاری 
 نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه 

کنند.

بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشین آالت وابسته ، چهارمین نمایشگاه تجهیزات 
وصنایع قهوه و سومین نمایشــگاه بین المللی و تخصصی خرما، تجهیزات و صنایع وابسته در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی فارس  برگزار خواهد شد.
به گزارش نمایشگاه بین المللی فارس ، این سه رویداد نمایشگاهی با محوریت زیر برگزار خواهدشد :

معرفی توانمندیها و پیشرفت های استان فارس و کشور در زمینه صنایع غذایی با رویکرد جهش تولید
آشنایی شــرکت کنندگان و بازدیدکنندگان با آخرین دســتاوردهای علمی و صنعتی در زمینه صنایع 

غذایی و ماشین آالت وابسته
تشویق و ترغیب فعاالن صنایع غذایی برای رقابت سالم و هدفمند

ارتقاء سطح مبادالت تجاری استان و کشورمان در جهت توسعه صادرات غیر نفتی 

تجهیزات کافی شاپ و کافه تریا
کارخانه های تولیدی قهوه و وارد کنندگان دانه سبز

اکسسوری های تخصصی کافه ، رستوران و کافی شاپ
معرفی انواع محصول خرما و صنایع وابسته به آن و ظرفیت های استان فارس

آشنایی با آخرین دستاوردهای صنعتی در حوزه فرآوری و بسته بندی خرما
معرفی شرکت ها و موسسات فعال در زمینه تولید، فرآوری، بسته بندی، عرضه و صادرات خرما

رونق تولید، حمایت از فعاالن داخلی بویژه تولیدکنندگان محصوالت مختلف خرما و صنایع مرتبط
شایان ذکر است نمایشگاه های  فوق از 7 بهمن لغایت 10 بهمن مال سالجاری  از ساعت 15 الی 20 در 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

گردهمایی برندهای مطرح سرمایشی، گرمایشی و صنعت آب در نمایشگاه اصفهان

برگزاری سه نمایشگاه در نیمه اول بهمن ماه در نمایشگاه بین المللی استان فارس
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گروه صنعتی کســراوند با سه 
و  داخلی  زیرمجموعه  شــرکت 
خارجی، با دارا بودن  15 ســال 
سابقه در زمینه طراحی وساخت 
تجهیزات  و  فرایندی  های  پکیچ 
ثابت  در پروژه های  نفت، گاز ، 
صنایع  و  نیروگاهی   ، پتروشیمی 
کند،  می  فعالیت  فوالد کشــور 
این شرکت بصورت تخصصی در 
بخش طراحی و ساخت تجهیزات 
فیلتراســیون نیــز فعالیت می 
کند. از دیگــر فعالیت های این 
گروه می توان به فعالیت یکی از 
در  آن  زیرمجموعه  های  شرکت 
امارات برای تســهیل در خرید 
متریال پــروژه های  های جاری 

اشاره کرد.
و  بیست  برگزاری  مناسبت  به 
پنجمین نمایشــگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با 
مدیره  رئیس هیئت  نیما صادقی 
گروه صنعتی کســراوند گفت و 
گویی انجام داده ایم که در ادامه 

می خوانید:

 خودتــان را معرفی کنید و 

سوابق اجرایی خود را در صنعت 
انرژی شرح دهید؟

اینجانب نیما صادقی رئیس هیئت 
مدیره گروه صنعتی کســراوند متولد 
1359 ، کارشــناس ارشد مهندسی 
مکانبــک پــس از فــارغ التحصیلی 
به مدت 4 ســال مســتمر در حوزه 
نفت و گاز به عنوان کارشــناس فنی 
در شــرکت های مشــابه مشغول به 
فعالیت بودم و ســپس جهت ارتقاء 
بحث دانش فنی و بومی سازی پکیج 
ها و تجهیــزات فراینــدی به همراه 
همکالســی های دوره دانشگاه اقدام 
به تاسیس گروه صنعتی کسرواند در 
ســال 13۸6 کردیم و از آن زمان تا 
کنون به صــورت تخصصی در حوزه 
هــای ذکر شــده مشــغول فعالیت 

هستیم .
 گروه صنعتی کســراوند در 

جه زمینه ای فعالیت دارد؟
دارای  گروه صنعتــی کســرواند   
ســه شــرکت زیرمجموعه داخلی و 
خارجی  بوده که  قریب به15  سال  
سابقه همکاری مســتمر و درخشان 
در زمینــه طراحی وســاخت پکیچ 
های فراینــدی و تجهیزات ثابت  در 
پروژه های  نفت، گاز ، پتروشــیمی ، 
نیروگاهی و صنایع فوالد کشــور دارا 

است.
ســاحت  و  مهندســی  شــرکت 
کسراوند به عنوان اولین شرکت گروه 
در بخــش پکیج هــای فرایندی من 
  Filtration Package الجملــه
 Dryer Package , ، Water
 Treatment Package ،
 Refrigeration Package
  .…،   ، Flare Package

فعالیت می کند. 
ایــن گروه  از دیگــر شــرکتهای 
شــرکت SAMIA  بوده اســت که 

بصورت تخصصی در بخش طراحی و 
ساخت تجهیزات فیلتراسیون فعالیت  
می کند و تــا کنون طــرف قرارداد 

کارفرمایان بسیاری بوده است .
همچنین شــرکت دیگر این گروه 
TECHNONACE  می باشــد 
که در کشــور امارات مستقر است و 
در جهت تســهیل در خرید متریال 
پروژه های  های جاری این شــرکت 

فعالیت دارد.
صنعتی  گــروه  محصوالت   
کسراوند چه ویژگی های منحصر 

به فردی دارند؟ 
گروه صنعتی کسراوند در سال های 
فعالیت خود  سعی کرده است با جذب 
نیروهای مجرب در بخش مهندسی و 
ســاخت و انعقاد تفاهم نامه با شرکت 
های خارجی صاحب نــام ضمن ارتقا 
دانش فنی در جهت ساخت تجهیزات 
فرایندی با تکنولــوژی روز مورد نیاز 
صنایع، محصــوالت تولیدی خود را با 
بهترین کیفیــت و پایین ترین قیمت 
و همچنیــن خدمات پــس از فروش 
توســط تیم مجرب بــه صنایع نفت ، 
 گاز ، پتروشــیمی ، پاالیشگاهی ارائه

 کند .
چه  امسال  نمایشــگاه  در   
گســترش  برای  هایی  برنامــه 

فعالیت های خود مدنظر دارید؟
شــرح تغییــرات و توانمندیهــای 
جدید این گروه در بخش مهندســی 
و تولیــدات به کارفرمایــان مرتبط ، 
جستجو و بررسی بیشــتر تجهیزات 
مصرفی مورد نیاز صنایــع از طریق 
گفتگو بــا کارفرمایان از جمله برنامه 
های ما اســت تا بتوانیــم در جهت 
توســعه حــوزه فعالیــت و  تولیــد 
محصوالت انحصاری گامی برای غنی 
سازی کشور نسبت به تولیدکنندگان 

خارجی برداریم . 

نیما صادقی رئیس هیئت مدیره "گروه صنعتی کسراوند"

محصوالت تولیدی گروه کسراوند با بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت عرضه می شود

سابقه   ســال   22 در 
شــرکت هوایار تاکنون 
شــرکت  از 4000  بیش 
ایرانــی از محصوالت و 
خدمات آن بهره مند شده اند 
و این شرکت تأمین کننده پکیج هوای 
ابزار دقیق و پکیــج ژنراتور نیتروژن در 
پارس جنوبی و در فازهای 13، 14، 17، 18، 

19، 20 و 21  بوده است.
صنعتی  گروه  مدیرعامل  سجده  نیما 
هوایار در گفت وگو بــا خبرنگار ما در 
مورد مهمترین دستاوردهای این شرکت 

توضیحاتی ارائه کرده است.

 لطفا ضمن معرفی خودتان بفرمایید 
گروه صنعتی هوایار چه کاالها و خدماتی 

ارائه می دهد؟
نیما سجده مدیرعامل گروه صنعتی هوایار 
هستم. این شرکت از ســال 1377 به منظور 
تولید کمپرسورهای صنعتی و تجهیزات جانبی 
هوای فشرده فعالیت خود را آغاز کرد. در همان 
سال های اول، خط مونتاژ کمپرسورهای اسکرو 
را در کارخانه شرکت در کرج راه اندازی کردیم 
و با مشارکت شــرکت های برتر دنیا در زمینه 
هوای فشرده کار انتقال تکنولوژی به شرکت 
را انجام دادیم و اکنون در جایگاهی قرار داریم 
که سایزهای متنوعی از کمپرسورهای هوا را 

می توانیم در ایران تولید و به بازار عرضه کنیم.
در حال حاضر شرکت هوایار طیف متنوعی 
از محصــوالت را در صنعت هوا و گاز کشــور 
تأمین و تولید می کند. محصوالتی نظیر انواع 
کمپرســورهای هــوا و گاز، درایرها )جذبی و 
تبریدی(، مخازن هــوا و گاز، تجهیزات تولید 
گازهای صنعتی نظیــر ژنراتورهای نیتروژن، 
اکسیژن و آرگون، سیستم های سوخت رسانی 
ســی ان جی و همچنین در حال حاضر قادر 
هســتیم پروژه های صنعت هــوا و گاز را به 
صورت EPC انجام دهیم و تحویل مشتریان 

و کارفرما نمائیم. 
در 22 سال ســابقه هوایار تاکنون بیش از 
4000 شرکت ایرانی از محصوالت و خدمات 
ما بهره مند شده اند که طیف متنوعی از صنایع 
را شامل می شوند. از مهمترین دستاوردهای ما 

تأمین پکیج هوای ابزار دقیق و پکیج ژنراتور 
نیتروژن در پارس جنوبــی و در فازهای 13، 

14، 17، 1۸، 19، 20 و 21 است.
 در نمایشگاه امسال چه برنامه هایی 

برای گسترش فعالیت خود دارید؟
براساس نامگذاری ســال 1399 بنام سال 
جهش تولید و همچنین قانون حداکثر استفاده 
از توان تولید و خدماتی کشــور در حمایت از 
کاالهای ایرانی؛ گروه صنعتــی هوایار تولید 
داخلــی چندین محصول مرتبــط با صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی را در دستور کاری خود 
قرار داد. از جمله طراحی، تولید و نصب و راه 
اندازی کمپرسورهای سانتریفیوژ هوا تا بیش 
از 1 مگاوات، کمپرســورهای رفت و برگشتی 
گاز و اسکرو گاز، دستگاه جمع آوری بخارات 
بنزین )VRU(، دســتگاه FGR و همچنین 
تولید ساخت داخل برد کنترل درایرهای گاز 
از دستاوردهای سال های رونق و جهش تولید 

به شمار خواهد رفت.
 کمپرسور ســانتریفیوژ )توربینی(: شرکت 
هوایار طــی یک ســال اخیر با اســتفاده از 
مهندســی معکوس و با تکیه بــر دانش فنی 
نیروهای خــود موفق به طراحی و ســاخت 
اولین کمپرسور سانتریفیوژ گردید که این نوع 
کمپرسور پس از پشــت سرگذاشتن مراحل 
تولید و تست؛ اقدام به ارسال محصول نهایی 
به سایت مشــتری نمود و طبق برنامه بالقوه 
موجود این شرکت تا انتهای امسال 10 دستگاه 
دیگر را نیز به مرحله تولید و تحویل به مشتری 
خواهد رســاند.  درایرهای تبریدی که برای 
نخستین بار در خاورمیانه اقدام به تولید ملی 
آن در خط R&D و تولید هوایار شده است. 
این محصول نیز در مرحله تســت عملکردی 
می باشد. دستگاه FGR؛ با تحقق این پروژه 
جلوگیری از هدر رفت گاز ســوخت سوخته 
شــده در فلرهای موجود می شود. بازیافت و 
تولید این محصول بــا ارزش به صورت گاز در 
اختیار صنایع پتروشیمی کشور قرار می گیرد. 
از تخریب زیست محیطی جلوگیری می شود.  
پکیج پرتابل اکســیژن ســاز بیمارستانی که 
در شرایط ســونامی کورنا در کشور موفقیت 
درخشان و قابل توجهی به شمار خواهد رفت؛ 
این پکیج با توجه بــه افزایش نیروهای مولده 

در خط تولید هوایار به میزان 40 درصد رشد 
اشــتغال افزایش تولیدی بالغ بــر میزان 60 
درصد را شامل گردید. به طوری که توانستیم 
با اجرای یک برنامه زمانبندی شــده به بیش 
از 150 مرکز درمانی و بیمارســتان خدمات 

شایسته و به موقع ارائه نماییم.
بدیهی اســت گروه صنعتی هوایار همیشه 
توأم با فراوانی هــدف بوده به طوری که پروژه 
های تولید ملی یکی پــس از دیگری در خط 
R&D این شرکت به مرحله طراحی و اجرایی 
می  شــود و همزمان به صورت مســتمر این 

پروژه ها در حال رشد و توسعه می باشند.
 محصوالت و خدمات شرکت شما 
چه ویژگی های منحصر به فردی دارد؟ 
و در عرصه تولید و صادرات تاکنون چه 

دستاوردهایی داشته اید؟ 
انتظارات مشــتریان امروزه بسیار باال رفته 
است و مشتریان با آگاهی و اطالع کامل و پس 
از بررسی های جامع اقدام به خرید می کنند. 
در چنین شــرایطی اگر شــرکت ها نتوانند 
پاسخگوی انتظارات مشــتریان باشند قطعاً 
زمین خواهند خورد. از آنجایی که محصوالت 
متنوعی در سبد محصوالت شرکت داریم تمام 
تالش خود را صــرف این موضوع کرده ایم که 
به تناســب نیازهای مشتریان و بازار محصول 
با مزیت های کمتر قابل تقلید ایجاد کنیم که 
به لطف آنها توانســته ایم این حجم از بازار که 
قبالً اشاره کردم را در صنایع مختلف در اختیار 

داشته باشیم. 

نیما سجده مدیرعامل گروه صنعتی هوایار خبر داد 

گروه صنعتی هوایار پیشگام تولید کمپرسورهای هوای 
فشرده برای 4 هزار شرکت ایرانی
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گروه دلتا گاز مبیــن به عنوان یک مجموعه دانشــی و فناور 
داخلی، در تعامل ســازنده با معتبرترین شــرکت های اروپایی 
توانسته است در راســتای انتقال تکنولوژی جهت ارتقای صنعت 
کشــور گام های موثری بردارد و این مهم وجه تمایز گروه دلتا با 
دیگر شــرکت های داخلی می باشــد. این مجموعه دانش بنیان 
در بخش میترینگ نفت و گاز تامیــن کننده و تولید کننده انواع 
فلومترهای التراســونیک و توربینی گاز، فلومترهای چندفازی، 
تصحیح کننده های الکترونیکی، سیســتم های فلو کامپیوتری و 
طراحی و پیاده سازی سیســتم های سوپروایزری، کنترل و جمع 
آوری اطالعات می باشــد. صالح حاجی حسینی مدیرعامل گروه 
دلتا گاز مبین در گفت وگو با خبرنگار ما در مورد دســتاوردهای 

این شرکت نکاتی را مطرح کرده است.

 لطفا خودتان را معرفی کرده، سوابق اجرایی و مدیریتی تان 
را شرح دهید؟

صالح حاجی حسینی موســس و مدیر عامل شرکت دانش بنیان گروه 
دلتا گاز مبین  هســتم که از ابتدای تاســیس گروه دلتا در این ســمت 
فعالیت میکنم. پیش از مجموعه دلتا نیز تجربیاتی در حوزه ابزاردقیق در 

چند شرکت معتبر داخلی و خارجی داشتهام.

 شــرکت چه کاال و خدماتی ارائه می دهــد و از چه زمانی 
فعالیت خود را آغاز کرده و چه دستاوردهایی داشته است؟

گروه دلتا گاز مبین در ســال 13۸9 بــا رویکرد مهندســی، تولیدی 
و بازرگانی تاسیس شــد و از همان ابتدا با توجه به ســوابق بسیار ارزنده 
مدیــران و بهره مندی از تجارب مهندســین متخصــص و آموزش دیده 
داخلی در معتبرترین شــرکت های اروپایی، موفق شد سهم  مناسبی از 
بازار ایران را در دو حوزه تخصصی میترینگ نفت و گاز و انواع آناالیزرهای 

پروسسی و محیط زیستی کسب کند.
گروه دلتا نه تنها در ارتباط بسیار نزدیک با دانشگاه های معتبر داخلی 
و خارجی و اتصال حلقه دانشــگاه و صنعت همواره سرآمد بوده، بلکه به 
عنوان یک مجموعه دانشی و فناور داخلی، در تعامل سازنده با معتبرترین 
شــرکت های اروپایی توانسته است در راســتای انتقال تکنولوژی جهت 
ارتقای صنعت کشــور گامهای موثری بردارد و این مهم وجه تمایز گروه 

دلتا با دیگر شرکت های داخلی می باشد. 
این مجموعــه دانش بنیــان در بخــش میترینگ نفــت و گاز تامین 
کننــده و تولید کننده انــواع فلومترهــای التراســونیک و توربینی گاز، 
فلومترهای چندفازی، تصحیح کنندههای الکترونیکی، سیســتم های فلو 
کامپیوتری و طراحی و پیاده ســازی سیستم های ســوپروایزری، کنترل 
و جمع آوری اطالعات می باشــد و در بخش آناالیزر ضمن ارائه مشــاوره 
مهندســی درخصوص انتخاب، طراحی و به روز رسانی پکیج های آناالیزر 

گاز و تجهیــزات نمونه برداری، تامین کننده و ســازنده انواع آناالیزرهای 
کروماتوگــراف گازی آنالین ترکیبات هیدروکربنــی، ترکیبات گوگردی، 
کنترل فرآیند احتراق و بهینه ســازی مصرف سوخت، نقطه شبنم آب و 
هیدروکربن در گاز طبیعی و اندازه گیری گازهــای فرآیندی و ترکیبات 
آلی فرار می باشــد. نکته بســیار مهم اینکه تمام تولیدات این مجموعه 
دارای معتبرترین تاییدیه هــای بین المللی از مراجع ذیصالح اروپایی می 

باشد که بسیاری از آنها در خاورمیانه منحصر به فرد می باشد.
 محصوالت شرکت شــما چه ویژگی های منحصر به فردی 
دارد؟ و در عرصــه تولید و صادرات تاکنون چه دســتاوردهایی 

داشته اید؟
تحقق کیفیت در رقابت با معتبرترین برندهای خارجی، یک شعار برای 
گروه دلتا نیست بلکه کیفیت، استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا 
و ارائه محصوالتی با تمام تاییدیه های الزم بیــن المللی یک باور در این 
مجموعه می باشد و سابقه درخشان این شرکت در صنعت گواه این مهم 
می باشد. طی ممیزی های بســیار دقیق معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری از تیم تحقیق و توسعه، اســتفاده از دانش و فناوری های روز، 
انتقال تکنولوژی و توسعه محصول، تاییدیه های بین المللی و روند تولید 
محصوالت این شرکت، این مجموعه به عنوان مجموعه دانش بنیان تایید 
شده است که خود مهر تایید بر کیفیت و وجه تمایز محصوالت این گروه 
تولیدی می باشد. الزم به ذکر است در پاره ای از محصوالت، این مجموعه 

تنها شرکت دانش بنیان کشور در آن حوزه خاص می باشد.
گروه دلتا با ایجاد امکانات تحقیق و توسعه، تولید و توزیع در دفاتر اروپا 
و آسیا خود توانسته به عنوان یکی از معدود شرکتهای ایرانی نه تنها صرفا 
وارد کننده قطعات نباشد، بلکه با رویکرد گلوبالیسم و باور به توان علمی 
خود، علی رغم تحریم های ظالمانه علیه کشــور عزیزمان توانسته است با 
استفاده از بسترهای موجود در رقابت با معتبرترین برندهای خارجی سهم 
قابل قبولی از بازار بین الملل علیالخصوص بازار اتحادیه اروپا، خاورمیانه و 

کشورهای مستقل مشترک المنافع را به خود اختصاص دهد
در نمایشگاه امسال چه برنامه هایی برای گسترش فعالیت خود دارید؟

امسال نیز همانند سال های گذشــته گروه دلتا به عنوان یک مجموعه 
فناور و دانش بنیان در راستای اقتصاد مقاومتی سعی در ارائه محصوالت 

جدید با تمرکز به بومیسازی و تحقیق و توسعه دارد.

صالح حاجی حسینی مدیرعامل گروه دلتا گاز مبین خبر داد 

گام های موثر گروه دانش بنیان دلتا گاز مبین در انتقال تکنولوژی به صنعت نفت وگاز 

شرکت مهندسي و ســاخت تاسیسات دریایي 
ایران با نزدیک به ســه دهه سابقه از شرکت های 
فعال در عرصه انرژی کشــور است، همچنین این 
شــرکت در نمایشــگاه بین المللی نفت حضور 
چشمگیری دارد به همین مناســبت گفت و گویی 
با سعید وفاپور مدیرعامل شــرکت مهندسي و ساخت تاسیسات 

دریایي ایران داشته ایم که در ادامه می خوانید:
 

  خودتان را معرفی کرده و سوابق اجرایی و علمی خود را در 
صنعت نفت شرح دهید؟

من سعید وفاپورهستم، کارشناسي ارشد از دانشگاه صنعت نفت دارم و 
سابقه مدیریت مالي، معاونت اقتصادي و پشتیباني، سابقه حضور در هیات 
مدیره شــرکتهاي گلوبال پتروتک کیش و مهندســي و ساخت تاسیسات 

دریایي ایران و فراسکوي عسلویه و حضور در شرکتهاي پتروشیمي را دارم.
 

 تاسیسات دریایی ایران در چه سالی فعالت خود را آغاز کرد 
شرکت مهندسي و ساخت تاسیسات دریایي ایران)IOEC( سال 1371 
تاسیس شــد و در حال حاضر، این شــرکت جزء واحدهاي تجاري شرکت 
ســرمایه گذاري اهداف اســت و واحد تجاري نهایي گروه شرکت صندوق  
بازنشســتگي کارکنان صنعت نفت است، دفتر اصلي شــرکت در تهران و 

کارخانه هاي ساخت آن در خرمشهر است.
  شرکت تاسیسات دریایی مشخصا در چه زمینه ای فعالیت 

می کند؟
موضوع فعالیت شــرکت اصلي انجام کلیه کارهاي مهندســي، طراحي، 
ساخت و نصب، تعمیر و اجراي سازه هاي ثابت و متحرک دریایي)با نیروي 
محرک یا بدون نیروي محرک( از قبیل سکوهاي ثابت و متحرک دریایي، 
اسکله ها، شــناورها، خطوط لوله دریایي و خشــکي و دیگر ساختمان ها و 
تاسیسات دریایي و ساحلي مربوطه و سایر عملیات مرتبط با موضوع فعالیت 
اصلي شرکت است. همچنین برای ساخت سکوي شناور، جواز تاسیس در 
سال 13۸0 از سازمان صنایع و معادن بوشهر جهت گسترش فعالیت هاي 
شرکت در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس )عسلویه( اخذ شد. همچنین 
شــرکت IOEC به عنوان نخســتین پیمانکار عمومي کشــور در بخش 
فراساحل در سال 1371 تاسیس شد تا عملیات ساخت و نصب تاسیسات 
دریایي مورد نیاز صنعت نفت و گاز را به انجام رساند. این شرکت تخصصي 
همواره تالش داشته با توسعه خدمات خود در عرصه فراساحل نفت و گاز، 
پشتیباني مناســبي از عملیات مختلف دریایي همچون لوله گذاري، نصب 
ســازه هاي دریایي و راه اندازي به عمل آورد. امــروزه IOEC به عنوان یک 
پیمانکار EPCI و EPCD در بخش فراساحل و خشکی در سطح کشور 
و منطقه شناخته شده است. این شرکت فراساحلي همچنین با بهره گیري از 
توانمندي کامل در حوزه هاي مهندسي، تدارکات، ساخت، نصب، حفاری و 
راه  اندازي همچنین لوله گذاري، اندود بتن، کابل گذاري و مدیریت مگاپروژه ها 
قادر است، خدمات ممتازي به پروژه  هاي فراساحل و خشکی در حوزه هاي 

متعدد صنعت نفت و گاز ارائه می کند.

 این شرکت در عرصه تولید چه دستاوردهایی داشته است؟
به جرات می توان فعالیت هاي همزمان فراســاحل و خشــکی شــرکت 
مهندسي وســاخت تاسیســات دریایي ایران را نقطه قوت این شرکت در 
اجراي پروژه هاي دریایي برشــمرد. عملکرد ممتازي که بــا بهره گیري از 
مستعدترین نیروهاي صنعت نفت و گاز امکانپذیر شده است. به کارگیري 
نیروهاي متخصص به عنوان ســرمایه اصلي بزرگترین شرکت فراساحلي 
کشور، راهبرد اساسي متولیان شرکت است. از سوی دیگر نمي توان توسعه 
ناوگان و تجهیزات شرکت مهندسي و ساخت تاسیسات دریایي ایران را به 
عنوان استراتژي مهم دیگر IOEC از نظر دور داشت. راهبردي که موجب 
شده تا تاسیسات دریایي ایران  مجهزترین ناوگان دریایي خاورمیانه را شامل 
شناورهاي جرثقیل دار )تا ظرفیت 5000 تن(، لوله گذار، نقشه بردار، الیروب، 
اقامتي، غواصی و حمل دریایي به خدمت گیرد. شرکت مهندسی و ساخت 
تاسیسات دریایي ایران همچنین ارتقاي کیفیت، تحویل به موقع پروژه ها، 
ایجاد بیشترین ارزش کسب شده و کسب رضایت کارفرمایان را در سرلوحه 
کار خود قرار داده است و حضور گسترده در بازار رو به رشد صنعت نفت و گاز 
در کشور، منطقه و جهان نیز استراتژي اصلي بزرگترین شرکت فراساحلي 
کشور را تشــکیل مي دهد. شــرکت IOEC همچنین به منظور افزایش 
ظرفیت خود، ارتباط استراتژیکي با بسیاري از شــرکت ها برقرار کرده و با 
 E&P تاسیس شرکت هاي اقماري متعدد، درصدد تبدیل شدن به یک گروه

در دریا و خشکی مي باشد.
 ویژگی متمایز محصوالت شــما با دیگر شرکت های مشابه 

چیست؟
 IOEC ویژگــي ممتــاز و منحصــر به فــرد محصــوالت شــرکت
دانــش محــور بــودن)Knowledge Base( و تکنولــوژي محــور 
بــودن)Technology-driven( آن اســت کــه مختــص صنعــت 
فراســاحل)Offshore( مي باشــد. براي چند مورد اخیر آن مي توان به 
 )SBM(تنها طراح و سازنده ي ترمینال هاي شناور ،)HDD(لوله راني افقي
 beach(در ایران، انجام عملیات طوالني ترین کشش لوله از ساحل به دریا
pull( و انجام حجم سنگین الیروبي در جاســک به میزان 350هزار متر 
مکعب طي مدت 40 روز اشــاره کــرد. همچنین امکان انجــام همزمان 
پروژه هاي خشکي، ساحلي و فراســاحلي از مزیت ها و توانمندي هاي این 
شرکت است که رقیبي در ایران که تخصص کامل و همزمان این سه حوزه را 

داشته باشد وجود ندارد.

سعید وفاپور مدیرعامل شرکت »مهندسي و ساخت تاسیسات دریایي ایران”

شرکت مهندسي و ساخت تاسیسات دریایي ایران 
مجهزترین ناوگان دریایي خاورمیانه را دارد
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پاســارگاد  انرژی  گروه گســترش 
معرفی  ضمن  امســال،  نمایشگاه  در 
از جامعه  انتظارات خود  و  نیازمندی ها 
صنعتی، مهندســی و اجرایی نفت و 
گاز کشــور برای تأمین کاال و خدمات 
تخصصی مورد نیاز گروه در راســتای 
برنامه  اهداف سرمایه گذاری،   پیشبرد 
میادین  توسعه  اجرایی  عملیات  اعالم 
نفتی ســپهر و جفیــر در قالب مدل 
توسعه  ایران،  نفتی  قراردادهای  جدید 
میدان سیاهمکان در قالب قراردادهای 
اجرایی  عملیــات   ،EPD یکپارچه   
مجتمع پتروشیمی سینا و نیروگاه 320 
مگاواتی قشم را در دستور کار خود قرار 

داده است. 
ارشــد   محمد مهدی مظفر معاون 
اســتراتژی و مدیریت پورتفولیو گروه 
گسترش انرژی پاسارگاد در گفت وگو با 
خبرنگار ما، به فعالیت ها و دستاوردهای 

این گروه اشاره کرده است:

 لطفا ضمــن معرفــی خودتان، 
بفرمایید گروه گسترش انرژی پاسارگاد 
در چه زمینه هایی در صنعت نفت وگاز 

فعالیت دارد؟
محمد مهدی مظفر معاون ارشد استراتژی 
و مدیریت پورتفولیو گروه گســترش انرژی 
پاسارگاد  هســتم که فعالیت حرفه ای خود 
را از ســال 13۸3 در حوزه انرژی آغاز و در 

شرکتهای مختلفی در زنجیره ارزش انرژی در 
بخش خصوصی فعالیت کرده ام. تحصیالت 
اینجانب در حوزه برق، مدیریت و استراتژی 
بوده و در این خصوص از تجربیات خبرگان 

همکار خود در این صنعت بهره برده ام.
در راستای جامه عمل پوشاندن به هدف 
حضور در بازارهای داخلی و بین المللی انرژی 
و به ویژه به منظور توسعه بخش انرژی ایران، 
 )PEDC( گروه گســترش انرژی پاسارگاد
با تکیه بر دانش و تخصص جمع برگزیده ای 
از متخصصــان و مدیران این عرصه شــکل 
گرفت. هسته اصلی کسب و کار این شرکت 
کشف و توسعه منابع هیدروکربنی، پاالیش 
و پتروشیمی، تولید برق و یوتیلیتی را شامل 
می شود که در ضمن آن ها بنیان تالش های 
PEDC دستیابی به توسعه پایدار با تأکید 

بر مالحظات زیست محیطی است.
 این گروه  از چه زمانی فعالیت خود 
را آغاز کرده و چه خدماتی را به صنعت 

نفت وگاز کشور ارائه می دهد؟
این گروه با ارائه محصــوالت و خدمات با 
کیفیت، پیشروی در پایداری انرژی، دسترسی 
به تکنولوژی پیشــرفته و رشــد بازار انرژی 
در ایران بر اقتصاد کشــور و جامعه اثرگذار 
است. شــرکت گســترش انرژی پاسارگاد 
اولین شرکت خصوصی فعال در زمینه های 
مشترک برق، یوتیلیتی، نفت، گاز، پتروشیمی 
و پاالیشــگاه اســت که فعالیت خود را در 
اردیبهشت ماه ســال 13۸7 با هدف توسعه 
و سرمایه گذاری در بخش انرژی و حوزه های 
باالدســتی نفت و گاز )اکتشــاف، توسعه و 
تولید و خدمات حفاری(، پایین دستی نفت 
وگاز )پتروشیمی و پاالیش، انتقال خط لوله 
و مخازن، ســاخت و بهره برداری از اسکله و 
پایانه های نفتی، بازاریابی و تجارت )مواد خام 
و محصوالت( و برق، یوتیلیتی و انرژی های 
تجدیدپذیر )تولید، توزیع، فــروش برق در 
داخل و خارج ازکشور و خدمات بهره برداری 
و نگهداری نیروگاه ها و پروژه های یوتیلیتی( 

اغاز نموده است.

و ویژگی هــای گروه   جایــگاه 
گسترش انرژی پاسارگاد نسبت به سایر 
بازار صنایع نفت  شرکت ها و وضعیت 

وگاز چیست؟
 گروه گسترش انرژی پاسارگاد جزء معدود 
هولدینگ های سرمایه گذاری ایران است که 
سرتاسر زنجیره ارزش انرژی را پوشش داده 
و فعالیت های سرمایه گذاری و بهره برداری آن 
در سراسر کشور گسترده است. این هولدینگ 
به عنوان عضوی موفــق از خانواده قدرتمند 
مالی پاسارگاد ظرفیت کم نظیری برای تلفیق 
عناصر مؤثر و مهم تحقق یک سرمایه گذاری 
موفق اعــم از تأمین مالــی، تجربه حرفه ای 
و تخصصی، نخبــگان و خبــرگان صنعت 
و مدیریت خوشــنام بــرای ورود به عرصه 

مگاپروژه های ملی را در اختیار دارد.
 در نمایشگاه امســال چه برنامه 

هایی دارید؟
در نمایشگاه امسال بر آنیم تا با استفاده از 
ظرفیت کم نظیر نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی نسبت به معرفی 
دستاوردهای خود طی 20 ماه اخیر به رغم 
تشدید شرایط تحریمی بپردازیم و با افتخار 
اعالم نماییم که به حــول و قوه الهی توفیق 
نسبی در تکمیل طرح های در دست اجرا  به 
ویژه در حوزه پایین دستی نفت و گاز و برق و 
یوتیلیتی داشته ایم و مفتخریم تا آغاز عملیات 
اجرایی توســعه میادین نفتی سپهر و جفیر 
در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، 
توسعه میدان سیاهمکان در قالب قراردادهای 
یکپارچه   EPD، عملیات اجرایی مجتمع 
پتروشیمی سینا و نیروگاه 320 مگاواتی قشم 

را اعالم نماییم. 
یکی دیگر از اهداف مــا از حضور در این 
نمایشگاه معرفی نیازمندی ها و انتظارات گروه 
معظم گسترش انرژی پاســارگاد از جامعه 
صنعتی ، مهندســی و اجرایی نفــت و گاز 
کشــور برای تأمین کاال و خدمات تخصصی 
مورد نیاز گروه در راســتای پیشبرد اهداف 

سرمایه گذاری است.

محمد مهدی مظفر معاون ارشد استراتژی و مدیریت پورتفولیو گروه گسترش انرژی پاسارگاد خبر داد

معرفی قراردادهای جدید گروه گسترش انرژی پاسارگاد در نمایشگاه امسال 

شرکت حفاري شمال با شعار نماد اقتدار ملي 
و توسعه یافتگي صنعت حفاري ایران، در بیست 
و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت،  گاز و پترو 
شیمی تهران  حضور یافته اســت و با توجه به 
تعداد دکلها و سهامی عام بودن از ویژگی ممتازی 
در بین شرکت های حفاری برخوردار است و به همین خاطر مورد 
توجه رسانه ها، ســهامداران، فعاالن اقتصادی صنعت نفت وگاز 
کشور قرار دارد. به مناسبت برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی نفت نشریه اقتصاد و نمایشگاه با مسعود عیدی مدیر 
عامل شرکت »حفاری شمال«  گفت و گویی انجام داده است که 

در ادامه می خوانید:

 شرکت حفاری شمال از چه زمانی فعالیت خود را آغاز کرده 
و در چه زمینه ای فعال بوده است؟ 

شرکت حفاری شمال )ســهامی عام( در ســال 1377 به عنوان یک 
شرکت فعال در زمینه عملیات باالدستی صنعت نفت تاسیس شده است. 
این شرکت به عنوان بزرگ ترین شرکت حفاری خصوصی تاکنون توانسته 
است با اتخاذ راهبردهای استراتژیک، گام های بزرگی را در بهبود وضعیت 
این صنعت بردارد.  شرکت حفاری شمال به عنوان شرکتی فعال در حوزه 
صنعت حفاري چاه هاي نفت و گاز کشور،  با در اختیار داشتن امکانات و 
تجهیزات مختلف و مناسب عملیات حفاری دریایی و خشکی و همچنین  
دارا بودن نیروهای متخصص ،  قادر اســت تــا تمامی خدمات مربوط به 

عملیات حفاري و خدمات جانبی فنی و مهندسی مربوطه  را ارائه کند. 
  ناوگان عملیاتی شرکت حفاری شمال در بخشهای دریایی و 

خشکی چیست و چه تجهیزاتی را در اختیار دارد؟
ایــن شــرکت در حال حاضــر  مالک 9 دســتگاه حفاري خشــکي  
 Jack Up( 3 دستگاه ســکوي حفاري دریایي پایه دار  ،)HP2000(
300ft(، 2 فروند شناور یدک  کش، 6 دستگاه یونیت نمودارگیری از گل 
حفاری، 9 دستگاه پمپ تراک ســیمان زنی و دیگر تجهیزات مربوط به 

خدمات تخصصی عملیات حفاری است. 
 خدمات شرکت حفاری شمال در چه مناطقی از کشور ارائه 

شده است؟
با توجه به گستردگی عملیات حفاری در کل کشور، این شرکت دارای 
پایگاه های پشتیبانی در اقصی نقاط کشور جهت تسهیل و سهولت در ارائه 
خدمات فنی و تخصصی دســتگاه های حفاری دریایی و خشکی شامل 

شهرهای اهواز، شیراز، بهشهر و جزیره کیش است.
  آیا در کشورهای منطقه نیز فعالیت دارید؟

حفاری شــمال، دفاتر نمایندگی در کشــور های ترکمنستان و اقلیم 
کردستان عراق ایجاد کرده است و نیم نگاهی نیز به توسعه بازار در سایر 

مناطق و میدانهای بین المللی دارد . 
 حفاری شمال در بازار سرمایه چه فعالیتی دارد؟

 سهام شرکت حفاري شمال به عنوان تنها  شــرکت حفاری، در بازار 
بورس اوراق بهادار ایران عرضه شده است. 

 پروژه هاي شرکت حفاری شمال در سال های اخیر شامل 
چه مواردی بوده است؟

این شرکت از زمان تاسیس تاکنون خدمات مختلفی را به شرکت های 
 DRAGON OIL ، فعــال در حــوزه باالدســتی صنعــت نظیــر
PETRONAS ، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت نفت خزر، 
شرکت پتروپارس، شرکت نفت فالت قاره ایران، شرکت مهندسی و توسعه 
نفت، شرکت مدیریت اکتشاف و شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
 Jack(ارائه کرده اســت.اجرای عملیات حفاری با دستگاههای دریایی
Up( به همراه تأمین کلیه خدمات فنی و جانبی، اجرای عملیات حفاری 
با دســتگاههای خشــکی )HP 2000( به همراه تأمین کلیه خدمات 
فنی و جانبی، مدیریت راهبري، دســتگاههای حفاری خشکی و دریایی 
)JackUp وSemisubmersible(، انجــام هرگونه خدمات مورد 
نیاز در عملیات دریایي توسط شناورهای یدک  کش و لنگرانداز و حمل 
و نقل دســتگاههای دریایی و اجرای کامل پروژه  های حفاری خشکی و 
دریایی بصورت EPDS از مهمترین فعالیت ها و دستاوردهای شرکت 
حفاری شمال بوده است.همچنین اخیرا شرکت حفاری شمال با  برنده 
شدن در مناقصات برگزار شده شرکت ملی نفت ایران ، قرارداد پروژه های 
مارون و گلخاری را امضا نموده و مراحل انجام این پروژه ها را در دســتور 

کار خود قرار داده  است. 
 فعالیت های تخصصی شرکت حفاری شمال چه مواردی را 

شامل می شود؟
انجام کلیه پروژه  ها و خدمات عملیات حفاری مشــتمل براکتشاف، 
توســعه، تزریق، ترمیم  و تعمیر چاهها در مخازن نفت و گاز در خشکی 
و دریا،انجام کلیه خدمات فنی تخصصی درون چاهی، سرچاهی و برون 
چاهی به همراه تستهای مربوطه، ارائه مشاوره مهندسي و کنترل و نظارت 

تهیــه  بر ساخت دستگا هاي حفاري در دریا و مدیریت راهبری آنها، 
طرح جامع و ایجاد پتانســیل بالفعل جهت راه اندازي واحد استراتژیک  
مهندسي مخازن نفت با همکاري شرکتهاي تراز اول  دنیا و نهادهاي دانش 
بنیان و دانشــگاههاي تراز اول ایران، انجام مطالعات مربوط به در اختیار 
گرفتن پروژه هاي E&P )صنایع باالدستي نفت( و انعقاد تفاهم نامه  هایي 

با شرکتهاي معتبر بین  المللی و شرکت ها و دانشگاههاي تراز اول کشور، 
IOR/( انجام مطالعات افزایش ضریب برداشــت از مخازن نفتی کشور

EOR( از جمله فعالیت های تخصصی شرکت حفاری شمال است.

مسعود عیدی مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت حفاری شمال اعالم کرد

امضای قرار دادهای جدید داخلی و بین المللی
 در برنامه شرکت حفاری شمال  
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پتروفرهنگ از شرکت های تابعه صندوق 
ذخیره فرهنگیان، فعالیت خود را از  سال 
1387 با هدف ســرمایه گذاری در صنعت 
نفت، گاز و پتروشــیمی آغــاز کردو در 
حال حاضر تبدیل به یکــی از بزرگترین 
هلدینگ ها در حوزه پتروشیمی کشور است 
و پس از راه اندازی و بهره برداری از 4پروژه 
متانول در سال های آتی، به یکی از مهم ترین 
تولیدکنندگان متانــول خاورمیانه تبدیل 

می شود.
مناسبت  به  نمایشگاه،  و  اقتصاد  نشریه 
بین  نمایشگاه  پنجمین  و  بیست  برگزاری 
المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی با 
مرضیه شــاهدائی مدیرعامل توانمند این 
شرکت گفت و گویی انجام داده است که در 

ادامه می خوانید:

 خودتــان را معرفی کرده و ســوابق 
اجرایی و مدیریتی  خود را در صنعت نفت و 

پتروشیمی شرح دهید؟
من مرضیه شاهدائی، در حال حاضر مدیرعامل 
هلدینگ پتروفرهنگ هســتم. من در سال های 
گذشــته وظایفی چون مدیریت عامل شــرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی ایران و معاونت جناب 
آقای مهنــدس زنگنه در امور پتروشــیمی طی 
سال های 95 تا 96 و قائم مقام وزیر محترم نفت 
در ســال های 96 تا 97 را برعهده داشــته ام. اگر 

بخواهم به دیگر سوابق خود اشاره ای داشته باشم 
مدیریت طرح ها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران، ریاســت هیات مدیره سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پــارس، رییس هیات مدیره ســازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت، رییس هیات مدیره 
پتروشیمی مروارید، عضو هیات مدیره پتروشیمی 
کیمیای پارس خاورمیانه، عضویت در هیات مدیره 
پتروشــیمی دماوند و... را می تــوان نام برد که 
همگی در 30 سال گذشته پست های حساسی در 

صنعت نفت و پتروشیمی بوده اند. 
 هلدینگ پتروفرهنگ در چه زمینه ای 

فعالیت می کند؟
پتروفرهنگ از شرکت های تابعه صندوق 
ذخیره فرهنگیان اســت و عواید حاصل از 
فعالیت های این شرکت متعلق به فرهنگیان 
عزیز عضو صندوق ذخیره فرهنگیان است. 
در حال حاضر این شــرکت دارای ســهام 
شرکت های پتروشــیمی مروارید، کیمیای 
پارس خاورمیانه و خراسان است که به عنوان 
سه شرکت تولیدی در این هلدینگ فعالیت 
می کنند. البته طرح هایی هم در دست اجرا 
دارد که می توان از این طرح ها به پتروشیمی 
سبالن، پتروشیمی دنا و سیراف انرژی اشاره 
کرد که همگی این سه طرح با هدف تولید 
متانول در دست ساخت هستند. پتروشیمی 
سبالن تا پایان ســال جاری به بهره برداری 
می رسد و امید داریم تا 2 سال آینده با ورود 
به مدار تولید ایــن مجتمع ها پتروفرهنگ 
به بزرگ ترین تولیدکننــده و عرضه کننده 
متانول در دنیا تبدیل شود. البته ما با توجه به 
اینکه بزرگترین تولیدکننده متانول هستیم، 
اقداماتی را برای تکمیل زنجیره ارزش متانول 
و احداث واحدهای پلی پروپیلن  و پلی اتیلن 

در دست داریم. 
مــا در پتروفرهنــگ مالکیــت 40 درصدی 
پتروشیمی کیان )واحدی به منظور تولید الفین 
و پایین دســتی های آن( را نیز در اختیار داریم 
که این طرح در آینده به عنوان یکی از بزرگترین 

مجتمع های پتروشیمی کشور معرفی خواهد شد.
عالوه بر این هــا پتروفرهنگ با ورود به مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی جدید که در آتی نه چندان 
دور به قطب فعالیت های صنعتی و پتروشــیمی 
تبدیل خواهد شد، با آینده نگری راه را برای توسعه 
فعالیت ها در آینده گشــوده است. مناطقی چون 
عسلویه، چابهار، پارسیان و ماکو در حال حاضر در 
زمره معدود مناطق آینده دار این صنعت هستند 
که امکان ســرمایه گذاری و دریافت مجوز جهت 

احداث واحدهای پتروشیمی در آن فراهم است.
 در زمینه تولید و صادرات تا کنون چه 

دستاوردهایی داشته اید؟
محصول متانول و MEG در حال حاضر از نظر 
تجاری بهترین کیفیت را دارند و در جهت تثبیت 
صادرات  ما با کشــورهایی مانند چین به عنوان 
بزرگترین خریدار محصول متانول وارد تعامالتی 
شده ایم تا با بهترین شــرایط این محصول را به 
این کشور صادر کنیم. البته همانطور که پیشتر 
 MTO و MTP گفتم ما قصد احداث واحدهای
را داریم که از متانول به محصوالت با ارزش تری 
همچــون پروپیلن و الفین ها دســت پیدا کنیم 
که هم ارزش افزوده باالتــری دارند و هم کاربرد 

بیشتری را در بازار پایین دست خواهند داشت.
 پتروفرهنگ با مشــارکت در  بیست 
و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی چه اهدافی را دنبال 

می کند؟
ما با حضور در بیســت و پنجمین نمایشــگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در وهله 
اول قصد معرفی بیش از پیش خود را به مخاطبان 
و ســرمایه گذاران داخلی و خارجی این صنعت 
داریم. در این نمایشگاه ما با مذاکراتی که با فعاالن 
بــازار و تولیدکنندگان در ایــن صنعت خواهیم 
داشت، عالوه بر گســترش فعالیت های شرکت، 
قصد حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات داخلی 
را نیز داشــته و از این شرکت ها برای همکاری با 
شرکت های تحت مدیریت پتروفرهنگ دعوت به 

عمل خواهیم آورد.

مرضیه شاهدائی مدیرعامل "هلدینگ پتروفرهنگ" مطرح کرد:

 پتروفرهنگ در 2 سال آینده
 به بزرگ ترین تولیدکننده و عرضه کننده متانول در دنیا تبدیل می شود

شــرکت تجهیزات 
ســه  با  نفت  صنایع 
زمینه  در  سابقه  دهه 
ساخت انواع شیرآالت 
ســرچاهی، اتصاالت فوالدی و... در 
حال حاضــر بزرگترین تولید کننده 
این محصوالت در کشور شناخته می 
شود. نشــریه اقتصاد و نمایشگاه با 
دکتر حسن وفایی مدیرعامل صنایع 
تجهیزات نفت گفت و گویی انجام داده 

است که در ادامه می خوانید:

 شرکت صنایع تجهیزات نفت در 
چه سالی تاسیس شد و در چه زمینه 

ای فعالیت دارد؟
نفــت   تجهیــزات  صنایــع  شــرکت 
 Petrolum Equipment
ســال  Industries Companyدر 
1370 هجری شمســی بمنظور ساخت 
 Ball Valve انواع شیرآالت سرچاهی و
 ،Gate،Glob ، Check Valve
و همچنین ساخت انواع اتصاالت فوالدی 
تاسیس شــد و بازار این شــرکت صنایع 
حوزه نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی 
بوده است و در حال حاضر بزرگترین تولید 
کننده این محصوالت در کشــور شناخته 

می شود.
 صنایــع تجهیــزات نفت چه 

دستاوردهایی را کسب کرده است؟
در دو ســال اخیر موفق شدییم تا برای 
اولیــن بار در کشــور طراحی و ســاخت 
شــیرآالت کنترلی ، تجهیزات سرچاهی 
با فشــار psi 1500 ، شــیرآالت توپی با 
ســایز 56 اینچ و همچنین اتصاالت فلزی 
با ســایز »36 اینچ با متریال WPHY را 
ســاخته و به کارفرمایان حوزه نفت و گاز 
تحویل دهیم. قطعا بــا ورود به این مرحله 
سهم تولیدات داخلی را افزایش می دهیم 
و موجبات رشــد و شکوفایی کشور را رقم 

می می زنیم.

 در زمینه صادرات چه اقداماتی 
انجام داده اید؟

 شــرکت ما ســابقه صادرات شیرآالت 
به پاالیشــگاه حمــص ســوریه را دارد و 
با تالش بســیار و عبــور از مراحل فنی و 
بازرسی طوالنی و پیچیده در لیست تامین 
کنندگان مجــاز )AVL( وزارت نفت در 
کشور عراق و ســوریه ثبت شده است . با 
انجام ایــن اقدامــات ، امیدواریم صادرات 
تجهیزات ساخت داخل صنایع نفت ، گاز 
و پتروشیمی آغاز شده و برگه زرین دیگری 
به موفقیت های شرکت صنایع تجهیزات 

نفت افزوده شود.
 چه برنامه های توســعه ای در 

دست اقدام دارید؟
این شرکت در راستای برنامه های توسعه 
ای خود ، موافقت نامــه اولیه ای را با یک 
شرکت اروپایی برای انجام تولید مشترک 
 Stainless اتصاالت فلــزی خــاص و
Steel )استنلس اســتیل( امضاء کرده و 
اکنون بدنبال اخذ زمین در سواحل و بنادر 
جنوبی کشور اســت تا نه تنها بازار داخل 
کشور را پوشــش دهد بلکه بازار صادراتی 

کشورهای منطقه را نیز رصد نماید.
 چه اهدافی از حضور در نمایشگاه 
بیست و پنجم صنعت نفت دنبال می 

کنید؟

رونمایی از محصوالت جدید شــرکت 
در نمایشــگاه امســال نه تنهــا موجبات 
افتخــار ملی بــرای این شــرکت و کلیه 
دســت اندرکاران حوزه صنعت کشــور را 
فراهم می کند بلکه این اطمینان را برای 
مدیران کشور و کارفرمایان ایجاد می کند 
که سازندگان داخلی در سال جهش تولید 
، افتخــار دیگری رقــم زده و چه از لحاظ 
تکمیل کمی ســبد محصــول در جهت 
ارتقــاء کیفی قدم برداشــته و محصوالت 
قابل اطمینان و با کیفیت را روانه بازار می 
کنند.این رشد کمی و کیفی در محصوالت 
تولیدی شــرکت ، باعث افزایش اشتغال 
و بکارگیــری نیروهای نخبه دانشــگاهی 
نیز شده اســت و شرکت صنایع تجهیزات 
نفت همزمان برداشــتن گام های اساسی 
جهت افزایش میزان تولیــدات و تکمیل 
سبد محصوالت ، به مسئولیت اجتماعی 
خــود  در ایجاد اشــتغال و کمک به حل 
مشکالت بیکاری جوانان تحصیلکرده نیز 
تمرکز می کنــد  و امیدواریم با همکاری 
کارفرمایان محتــرم حوزه نفــت ، گاز و 
پتروشیمی و واگذاری قراردادهای بیشتر 
به این شــرکت ، نه تنهــا ظرفیت خالی 
تولیدات شــرکت را تکمیــل کنیم بلکه 
 در رفع و حل مشــکل بیکاری نیز سهیم 

شویم.

دکتر حسن وفایی مدیرعامل صنایع تجهیزات نفت

تجهیزات صنایع نفت بزرگترین تولید کننده انواع 
شیرآالت سرچاهی و اتصاالت فوالدی در کشور است
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