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شماره 396 - اردیبهشت 21401

انرژی به عنوان نیروی محرکه و مولد اکثر صنایع و فعالیت های 
اقتصادی جهان جایگاه ویژه ای در فرآیند توســعه و پیشرفت 
جوامع بشری داشته است. صنعت نفت از مؤثرترین و بزرگ ترین 
صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، عالوه بر اینکه منبع 
عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی را در تعیین 
قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای صاحب این منبع مهم 
ایفاء می کند. در این میان، صنعت نفت جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یکی از تأثیرگذارترین صنایع خاورمیانه، نقش مهمی در 

تأمین انرژی کشور و جهان دارد.
پس از انقالب شکوهمند اسالمی دست یافتن به دانش و فناوری  
روز دنیا در صنعت نفت و گاز توســط صنعتگران و کارشناسان 
کشور باعث شــده تا در تأمین بســیاری از کاالها و خدمات، 

پیشرفت های چشمگیر حاصل شود.
سیاست کلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا در 
راســتای اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت هر چه 
گسترده تر از فعاالن تولیدی،  خدماتی و تجاری جهت کمک به 
رونق اقتصادی کشور است. از سوی دیگر با توجه به منویات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی(، برگزاری نمایشگاه های تقاضامحور و 
ارائه نیازهای فناورانه دستگاه های بزرگ صنعتی و اجرایی کشور 
به جامعه بزرگ علمی و دانش بنیان داخلی در دســتور کار این 

شرکت قرار گرفته است. 
برگزاری بیست و ششمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی در راســتای تحقق اهداف و آرمان های 
گســترش توان تولیدات ملی،  فرصتی برای نمایش خودکفایی 
در صنعت نفت است که همراه با روی کار آمدن دولت انقالبی و 
جهادی سیزدهم انتظار می رود با سرعت بخشیدن به اعتالی این 
صنعت به زودی پیشرفت ها و ابداعات نوینی را در صنعت نفت 

کشور شاهد باشیم.
بر این باور هســتیم که در این نمایشــگاه، عالوه بر نمایش 
اقتدار ملی از آخرین دستاوردهای صنعت نفت، نقش تأ ثیرگذار 
متخصصان خالق این صنعت با نشان فناوری ها و دستاوردها، در 
ارتقای سایر صنایع کشور و کاهش اثرات تحریم ها نیز مؤثر باشد؛ 
به گونه ای که با حمایت و عرضه ی مناسب محصوالت شرکت های 
داخلی همراه بــا ایجاد رقابت در عرصــه بین المللی، بازنمایی 

توانمندی های داخل کشور را در معرض دید همگان قرار دهد.
اینجانب بــه نوبه ی خود از اســتقبال و حضور ارزشــمند 
مشــارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در بیســت و ششمین 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران بسیار خرسندم و 
از تمامی دست اندرکاران و مجریان برگزارکننده این رویداد بزرگ 

قدردانی می نمایم.
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حضور پررنگ شرکت های دانش بنیان 
 در بزرگترین رویداد انرژی خاورمیانه

بیست و ششــمین نمایشگاه بین 
المللی نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی  
که با مشارکت 1200 شرکت داخلی 
و خارجــی در فضایــی بالــغ بر 40 
هزارمترمربع، از 23 تا 26 اردیبهشت ماه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود، صبح روز 
جمعه با حضور مسئوالن ارشــد کشوری، فعاالن صنایع 
مختلف نفت وگاز و پتروشیمی، پاالیش و صنایع وابسته، 
مدیران ارشد پولی و بانکی، ســفرای کشورهای خارجی 

افتتاح شد.
در ایــن نمایشــگاه شــرکت های فعــال در صنعت 
نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی اعم از سازندگان تجهیزات، 
صادرکنندگان، پیمانکاران، سرمایه گذاران و شرکت های 
طراحی مهندســی و دانش بنیان از آخرین دستاوردها و 

توانمندی های خود رونمایی می کنند.
به گزارش ســتاد خبری بیســت و یکمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی، نمایشــگاه 
بیــن المللی نفت بــه عنــوان مهمتریــن و بزرگترین 
رویداد نمایشــگاهی ایران همه ســاله بــه عنوان محلی 
بــرای گردهمایی فعاالن صنعت، شــرکت هــای ایرانی 
و ســازندگان داخلی مطرح بــوده و این رویــداد مهم و 
 بزرگ، با حضــور حداکثری در 4 روز، برگزار می شــود.   
نمایشــگاه بیــن المللی صنعــت نفت، مظهــر نمایش 
توانمندی ها و آیینه تمام نمای سیاست های وزارت نفت در 
عرصه اقتصاد و فناوری انرژی است و مورد توجه شرکت 
های بیــن المللی، پیمانکاران و فعاالن داخلی اســت. به 
خصوص در شرایط تحریم های اقتصادی و نفتی، نگاه های 
زیادی معطوف به نمایشــگاه صنعت نفت ایران اســت و 
عملکرد این صنعت بیش از هر زمان دیگری مورد توجه 
قرار گرفته است؛ برگزاری دوره بیست و ششم این رویداد 
در حالی که جهان از تالطم و تنش های مختلف در حوزه 
انرژی رنج می بــرد، نگاه ها را بیش از پیش به این رویداد 

مهم معطوف کرده است.
برخی کارشناسان با توجه به وضعیت عرضه نفت وگاز، 
جنگ روسیه و اوکراین، تالش اروپا برای یافتن جایگزین 
های مناسب نفت وگاز، ایجاد امنیت در عرضه نفت وگاز 
و بازارجهانی، معتقدند که نفت وگاز ایران به خاطر ذخایر 
عظیم نفت وگاز و قرار گرفتن  در غرب آســیا مورد توجه 
کشورهای اروپایی و آســیایی و به خصوص جنوب اروپا 
قرار دارد و در سال های آینده می توان از ظرفیت و ذخایر 
بزرگ نفت وگاز ایران که در مجموع جزو بزرگترین منابع 
نفت وگاز جهان اســت در جهت توسعه اقتصادی کشور 

بهره مند شد. 
این کارشناسان معتقدند که برگزاری نمایشگاه بیست 
و ششم نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در شرایط افزایش 
درآمد صنعت نفت و روند مثبت رشــد اقتصادی ایران، با 
حال و هوای تازه ای نسبت به سال های اخیر و در دوران 
شیوع کرونا همراه اســت. زیرا عالوه بر کاهش آثار شیوع 
کرونــا و تحول در اقتصاد داخلی و بین المللی، در ســال 
1401، شاهد نتایج مثبت مذاکرات احیای برجام، افزایش 
صادرات و فروش نفت و محصوالت نفت وگاز و پتروشیمی 
و فرآورده های نفتی، مثبت شــدن سهم رشد اقتصادی 
کشور با نفت، بازگشت ارز حاصل از صادرات صنعت نفت، 
آزادسازی بخشی از منابع ایران هستیم و این موضوع می 
تواند تحوالت مثبتی را برای صنعت نفت و اقتصاد ایران به 
همراه داشته باشد. براین اساس عالوه بر تحقق رشد مثبت 
اقتصادی 5 درصدی در سال 1400، صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی و ســایر نهادهای بین المللی، رشــد 
اقتصادی ایران برای سال های 1401 و 1402 را حداقل 3 
تا 4 درصد برآورد کرده اند و این تحوالت، سال هایی همراه 
با تحرک و رونق را برای بسیاری از فعالیت های مرتبط با 
صنعت نفت وگاز، پاالیشی و پتروشیمی و صادرات فرآورده 

های نفتی به همراه خواهد داشت. 
ایــن موضوع و نیاز جهــان به منابع مطمئــن وایجاد 
امنیت در عرضه نفت وگاز، موجب شــده که بسیاری از 
کشــورهای جهان و ازجمله اروپا، فشــار بر آمریکا برای 
کاهش فشــارهای تحریم علیه ایــران را افزایش داده و 
خواســتار کاهش تحریم ها و احیای برجام شده اند. در 
حال حاضر، کشــورهایی مانند چین و ســایر کشورهای 
 آســیایی، مشــتریان ثابت نفــت و گاز ایران هســتند.

 نگاهی گذرا به سیاســت های صنعت نفــت جمهوری 

اسالمی مؤید این واقعیت است که بخش عمده ای از اهداف 
مدنظر در مسیر خودکفایی، توانمندســازی و روزآمدی 
 شــرکت های خصوصی و دانش بنیان محقق شده است.
این دســتاوردها بــا مشــارکت همه جانبه ســازندگان 
ســرمایه گذاران،  پیمانکاران،  صادرکنندگان،  تجهیزات، 
شــرکت های طراحــی - مهندســی، مراکــز علمی و 
شرکت های دانش بنیان حاصل شــده است و نمایشگاه 
صنعت نفت نمــودی از راه هــای موفق پیش روســت 
کــه در ســایه سیاســت های حمایتی صنعــت نفت از 
 بخــش خصوصــی و غیردولتی شــکل گرفته اســت.
با توجه به فشــار غرب و عدم لغو تحریم ها، افزایش قابل 
توجه صادرات نفت ایران، رونق فعالیت های ساخت داخل 
و افزایش مشارکت شــرکت های دانش بنیان و فناوری 
در پروژه های صنعت نفت و همچنین تاکید مقام معظم 
رهبری بر ضرورت تولید دانش بنیان، دوره بیست و ششم 
نمایشــگاه صنعت نفت اهمیتی دو چندان پیدا کرده و 
شاهد حضور و تقویت شرکت های دانش بنیان در عرصه 
فعالیت های نفت وگاز و پتروشیمی و صنایع پاالیشی و 

صنایع وابسته و پایین دستی نفت وگاز است. 
  رونمایی از آخرین دستاوردهای شرکت های 

توانمند بخش خصوصی در نمایشگاه نفت
مجید بوجارزاده، مدیر بیست و ششمین نمایشگاه بین 
المللی صنعت نفت می گوید: در این دوره با توجه به شعار 
سال، شــرکت های دانش بنیان و فناور، حضور پررنگی 
در نمایشــگاه دارند و در این مســیر نیز تفاهمنامه ها و 

قراردادهایی به امضا خواهد رسید.
رئیس روابط عمومی شــرکت ملی نفت ایران با بیان 
اینکــه در چهار روز برگــزاری نمایشــگاه صنعت نفت، 
نشســت های تخصصی متعددی با حضور مدیران ارشد 
صنعت نفــت و مدیران شــرکت هــای توانمند بخش 
خصوصی برگــزار خواهد شــد، ادامــه داد: نیاز صنعت 
نفت به ســرمایه گذاری و مشــارکت در پروژه ها از یک 
ســو و همچنین نیاز روزافزون به استفاده از توان شرکت 
های فنی و دانشــی بــرای حل مســایل و افزایش بهره 
وری باعث شده تا در نمایشــگاه بیست و ششم، آخرین 
پیشرفت ها و پیشنهادهای شــرکت های توانمند بخش 
 خصوصی برای کمک به صنعت نفت مطرح و ارائه شود.
حضور مسئوالن ارشد کشــوری، فعاالن صنایع مختلف، 
مدیــران ارشــد پولــی و بانکی، ســفرای کشــورهای 
خارجی و ســایر فعــاالن صنعت نفت و دیپلماســی، از 
دیگر نکات مهم برگزاری نمایشــگاه بیســت و ششــم 

اســت؛ بوجارزاده در ایــن خصوص می گوید: به رســم 
هر ســاله آیین آغاز به کار نمایشــگاه با حضور مهمانان 
ارشــد کشــوری، نمایندگان مجلس و مدیران ارشــد 
صنعتــی روز جمعــه، 23 اردیبهشــت مــاه در محل 
 نمایشــگاه بین المللی صنعــت نفت برگزار می شــود.
مدیر بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت 
ادامه داد: با تاکید وزیر نفت و  مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران در این دوره نمایشگاه شــرکت های دانش بنیان و 
فناور حضور پررنگی دارند و امید است این گردهمایی چهار 
روزه روند همکاری های بخش خصوصی و دولتی با هدف 
افزایش بهره وری و توســعه صنعت نفت را بیش از پیش 

تقویت کند.
 رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی در 

نمایشگاه امسال
ایــن رویداد با رعایــت کامل پروتکل هاي بهداشــتي 
و فاصله گــذاري اجتماعي برگــزار مي شــود و افزون بر 
پروتکل هاي مصوب نمایشگاه و ستاد کرونا شامل استفاده 
مشــارکت کنندگان و بازدیدکنندگان از بسته بهداشتي 
حاوي ماسک، دستکش و مواد ضدعفوني کننده در ورودي 
و داخل سالن ها، عریض تر شــدن راهروها و موارد مربوط 
به غرفه سازي و... نیز در نمایشگاه هاي کنوني رعایت شده 
است. وزارت نفت نیز پروتکل هاي سختگیرانه اي را براي 
حفظ سالمتي مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در نظر 

گرفته است.
 جذب سرمایه و شناســایی دانش بنیان ها؛ 

اولویت های  نفت مناطق مرکزی در نمایشگاه نفت
مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، جذب 
ســرمایه برای اجرای پروژه های توســعه ای و نگهداشت 
تولید را اولویت نخست و محور اصلی شرکت نفت مناطق 
مرکزی در نمایشــگاه بین المللی نفت تهران اعالم کرده 

است. 
مهدی حیدری در نشستی با حضور جمعی از مدیران 
و رؤسای ستادی، با تشریح مهم ترین برنامه های شرکت 
در نمایشگاه پیش رو گفت: همسو با سیاست های کالن 
وزارت نفــت، جذب ســرمایه با هدف پیشــبرد طرح و 
پروژه های توســعه ای نفت و گاز تکلیفی از سوی شرکت 
ملی نفت ایران، شناســایی شــرکت های دانش بنیان و 
شرکت های توانمند داخلی و خارجی تأمین کننده کاال و 
تجهیزات صنعت نفت، همچنین معرفی کاالهای پرمصرف 
حوزه عملیات تولید، محور کار این شــرکت در نمایشگاه 

مذکور خواهد بود.

وی این نمایشــگاه را مجالی برای معرفی دستاوردها، 
عملکرد، چشم انداز و برنامه های آتی و توسعه ای شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران برشمرد و افزود: در این فرصت 
طالیی، امکان نمایش سیمای شرکت، تقویت روابط فعاالن 
صنعت نفت، همچنین زمینه تداوم پیشرفت و تعالی این 
 صنعت عظیم و پیشــران اقتصاد کشــور فراهم می شود.
مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی گفت: نمایشگاه 
بین المللی نفــت و گاز تهــران به عنــوان بزرگ ترین و 
مهم ترین رویداد نمایشگاهی در کشــور، دریچه ای برای 
ارائه شــاخص های عملکــردی مثبت صنعــت نفت و 
متخصصان تالشــگر آن، به ویژه در شــرایط تحریم های 
 گسترده و شــیوع بیماری کرونا طی دو سال اخیر است.

در ابتدای این نشســت، رضــا احمــدزاده، رئیس روابط 
عمومی شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، گزارشــی از 
اقدام ها و برنامه های حوزه ارتباطات و اطالع رســانی این 
شــرکت در قالب های تخصصــی برای برقــراری ارتباط 
مؤثر مدیــران و بخش های فنــی و عملیاتــی با عموم 
بازدیدکننــدگان و شــرکت های حاضر در نمایشــگاه با 
هدف آشــنایی هرچه بیشــتر آنها با فعالیت ها و شــرح 
 نیازهای ســرمایه ای و کاالیــی این شــرکت ارائه کرد.

در این جلسه، مدیران و رؤسا، نظرها و پیشنهادهای خود 
را پیرامون برنامه های این شرکت در نمایشگاه یادشده بیان 

کردند.
 فهرست تجهیزات کاربردی مورد نیاز صنعت 

حفاری در نمایشگاه نفت ارائه می شود
مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: فهرســت ابزار و تجهیزات کاربردی 
مورد نیاز صنعت حفاری در بیست وششــمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی در دسترس 

سازندگان و صنعتگران داخلی قرار می گیرد.
 محمدعلی بیگ زاده با این توضیح که این نمایشــگاه 
از 23 لغایــت 26 اردیبهشــت مــاه در محــل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی برگزار می شــود، افــزود:  این 
فهرســت مشــتمل بر قطعات و تجهیــزات مربوط به 
 خدمــات فنی، خدمات ویــژه و عملیات حفاری اســت.

وی اظهــار کــرد: بعضی از ایــن اقالم برای نخســتین  
بار بومی ســازی می شــود و تعدادی نیــز در قالب طرح 
پژوهشــی اســت که انتظــار مــی رود در همــکاری و 
بــا شــرکت های دانش بنیان، ســازندگان  هم افزایــی 
قطعــات و تجهیــزات صنعــت نفــت و مراکــز علمی 
 و پژوهشــی زمینــه تولید داخلــی آنها محقق شــود.
مدیر پژوهش، فناوری و مهندســی ساخت شرکت ملی 
حفاری ایران بــا بیان اینکه نمایشــگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی فرصتی مغتنم برای رایزنی و 
بررسی فرصت های همکاری میان شرکت های زیرمجموعه 
وزارت نفــت و فعاالن عرصه ســاخت، تولیــد و تأمین 
نیازهای صنعت نفت اســت، اذعان کرد: این همکاری و 
همیاری در ســال های اخیر سبب شــد تنها در شرکت 
ملی حفاری ایران بیش از ۷ هزار قلم قطعات و تجهیزات 
پرمصرف برای نخســتین  بار تولید داخلی شــود که این 
 رقم با احتساب تکثیر منابع حدود 23 هزار قلم هستند.
بیگ زاده با اشــاره به اینکه اصالح و یکسان ســازی 934 
قلم قطعه شامل 3 هزار و 99  نقشــه تدوین دانش فنی 
ســاخت داخل قطعات و تجهیزات از سوی کارشناسان 
این مدیریت صورت گرفته است، گفت: در سال 1400 از 
سوی این مدیریت نسبت به بومی سازی 210 قلم قطعات 
و تجهیزات منحصربه فرد اقدام شد و افزون بر 180 میلیارد 
 ریال صرفه جویی اقتصادی برای شــرکت دربرداشــت.
وی اظهار کرد: از مهم ترین دســتاوردهای سال گذشته 
می توان به راه اندازی ســامانه بهینه شده دستگاه فرآورش 
سیار نفت )MOT(، ساخت شفت اصلی تاپ درایو، ساخت 
فیلترهای روغن و هوا و ســوخت موتورهای کاترپیالر و 
نهایی ســازی و آزمایش موفقیت آمیز ابزار free point و 

PLT نمودارگیری اشاره کرد.
نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه آمادگی دارد که آخرین 
دســتاوردهای شــرکت ها و ســازمان های نفت وگاز و 
پتروشیمی و پاالیشی و صنایع وابسته را در طول اجرای 
نمایشگاه در گفت وگو با مدیران و کارشناسان ارشد آنها 
مطرح کرده و به خصــوص از آخریــن کاالها و قطعات 
تولیدی و طرح های در دســت اجرا توسط شرکت های 

دانش بنیان و سایر شرکت ها را معرفی نماید. 

برگزاری نمایشگاه بیست و ششم نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در شرایط چشم انداز مثبت رشد اقتصادی و صنعت نفت ایران 

وزیرنفت:کاهشفروشنداشتیم

صادرات نفت با تحول خوبی  همراه خواهد شد

وزیر نفت گفت: ما خوشــبختانه کاهشی در بحث خرید نفت نداشــتیم و هر روز هم پیگیر 
هستیم و مشتریان، بازارها و ظرفیت های جدید را پیدا می کنیم و قطعا در بحث صادرات نفت نیز 

تحول خوبی ایجاد خواهد شد.
جواد اوجی در حاشــیه جلســه هیئت دولت درباره برنامه ایران بــرای افزایش فروش نفت 
با توجــه به »کاهش خرید نفت از ایران توســط چین و گرایش به ســمت روســیه« گفت: ما 
خوشبختانه کاهشی در بحث خرید نفت نداشتیم و هر روز هم پیگیر هستیم و مشتریان، بازارها 
و ظرفیت های جدید را پیدا می کنیم و ســفر اخیر من نیز به آمریکای التین ، ســفر خوبی بود 
و خوشبختانه در این ســفر نیز بازارهای خوبی هم در بحث صادرات نفت و هم در بحث صدور 
خدمات فنی و مهندسی و هم چنین استفاده از ظرفیت پاالیشگاه های این کشورها پیدا کردیم و 

قطعا در بحث صادرات نفت تحول خوبی ایجاد خواهد شد.
اوجی خاطرنشان کرد: در طرح توزیع عادالنه یارانه ها، بحث افزایش قیمت بنزین وجود ندارد 
و همان طور که دکتر رئیسی اشاره کردند در بحث نان، دارو و بنزین هیچ تغییر قیمتی نخواهیم 

داشت و در دستور کار نیست.
وی در پایان، در پاســخ به سوالی راجع به ثبت اموال وی در ســامانه ثبت اموال مسئوالن و 

مدیران رده باال گفت: من اموالم را ثبت کرده ام ،اما این که قابل رویت هست یا نه را نمی دانم.

نمایشــگاه های صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی در یک دهــه اخیر عمدتا با 
موضوعات، حمایت از شــرکت های دانش بنیان، حمایت از تولیــد ایرانی، صادرات، کاال و 
خدمات ایرانی، جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی، رونق تولید، حمایت از فعاالن صنعت نفت، 
تقویت ساخت داخل با اصول اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی انرژی و توانمندی داخلی، تجلی 
حماسه اقتصادی و خودکفایی در صنعت نفت ایران همراه بوده است. در ادامه به تعدادی از 

شعارهای نمایشگاه های صنعت نفت وگاز اشاره شده است. 
نمایشگاه 26. نفت دانش بنیان، تولید ایرانی، صادرات جهانی

25. نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی
24. رونق تولید، حمایت از فعاالن داخلی صنعت نفت به ویژه سازندگان کاالها و تجهیزات 

نفتی، تولید ایرانی و جذب سرمایه و انتقال فناوری 
21. جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی

20.  تقویت ساخت داخل با اتکا بر اصول اقتصاد مقاومتی اعالم کرد.
19.  دیپلماسی انرژی و توانمندی های داخلی

18. تجلی حماسه اقتصادی در نهضت جهاد خودکفایی صنعت نفت ایران

شعار نمایشگاه های نفت
 در یک دهه اخیر 
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محسن شمشیری 
حمایت از مدیــران و فعــاالن کاردان 
صنعت نمایشــگاهی در دستور مسووالن 
ارشد کشــور قرار بگیرد خروج از رکود با 
برگزاری نمایشــگاه های صنعتی در سال 

جهش تولید
شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال 99، 
و رکود و تعطیلی بخشی از کسب وکارها، 
بســته شــدن مرزها، در خانه نشســتن 
مردم در 9 ماه نخســت سال، این پرسش 
اساسی برای مردم و کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی مطرح شد که این شرایط مبهم 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، تا کی 
ادامه خواهد یافت و چــه زمانی، در کنار 
کاهش آمــار مرگ و میــر و کنترل همه 
گیری، مــی توان به گشــایش فعالیت ها 
و بهبود شــاخص های اقتصادی، رشــد 
اقتصادی در ســال جهش تولید، و معرفی 
توانمنــدی های اقتصادی کشــور به بازار 

داخلی و خارجی امید داشت؟
خوشــبختانه در ســه ماه پایانی سال 
99 و ســال 1400، اســتفاده از ماسک و 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و کنترل 
مسافرت های بین شــهری، اعالم عرضه 
واکســن کرونا در کشــورهای جهان و باز 
شــدن تدریجی مرزها، موجب شد که در 

کنار بهبود آمار صادرات و رشــد تولید در 
برخی فعالیــت ها، گشــایش هایی را در 
برخی فعالیت هــای اقتصادی و اجتماعی 

نیز شاهد باشیم.
آمار رشد اقتصادی کشــور نیز در سال 
1400 مثبت شــد و بانک مرکزی رشد 9 
ماهه نخست 1400 را 5 درصد اعالم کرده 
است. در نتیجه اثر رشد اقتصادی و بهبود 
فضــای کســب وکار، روی فعالیت های 

صنعتی و نمایشگاهی نیز اثرگذار بود.
 یکــی از رویدادهای مهــم در اقتصاد 
ایران، کــه به همت مدیران و مســووالن 
اقتصــادی و سیاســی کشــور رخ داده 
برگزاری چند نمایشــگاه بــزرگ صنعتی 
در  آن  ادامــه  و    99 بهمــن  و  دی  در 
ســال 1400 اســت که اگرچه با بازدید 
حضــوری متخصصان و رعایــت پروتکل 
های بهداشــتی و غربالگــری در محیط 
نمایشگاه و ســالن ها همراه بود و بازدید 
عمومی نداشت، اما شور و نشاط و تحرک 
قابل توجهی را در فضای تجاری و صنعتی 
کشــور ایجاد کرده و مالقــات ها و گفت 
وگو های مدیران شــرکت ها با همکاران 
ومشــتریان و صاحبان فناوری نیز زمینه 
ساز رشــد فعالیت ها در ســال جهش و 
حمایت از تولید و پشتیبانی و مانع زدایی 

از تولید  بود.
برگزاری این نمایشــگاه ها با همکاری 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
و همکاری وزارت صمت، وزارت کشــور، 
ســتاد مقابله با کرونا، تشکل های صنفی 
و صنعتــی کشــور و هماهنگــی فعاالن 
اقتصادی در رعایت پروتکل های بهداشتی 
و همــراه با بازدید تخصصــی امکان پذیر 
شد و فضای ســرد و رکود حاکم در 9 ماه 
نخست ســال را به فضای گرم رویدادهای 
نمایشــگاهی و فعالیــت هــای تجاری و 
صنعتــی در زمســتان 99 و ادامه آن در 
1400 تبدیل کــرد. بر این اســاس باید 
امیدوار باشــیم که در کنار گشــایش در 
فضای اقتصــادی و تحوالت بیــن المللی 
برای ایران، برگزاری ســایر نمایشــگاه ها 

نیز به معرفی دستاوردها و توانمندی های 
صنعتی کشــور و افزایش تولید و رشد و 
رونق کشور کمک کند و اقتصاد ایران وارد 
دوران رونق و رشد مثبت اقتصادی پس از 

فشارهای حداکثری سال های اخیر شود.
کارشناسان در مورد چشم انداز صنعت 
نفــت وگاز  نیز اعالم کرده اند که شــاهد 
بهبود درآمد و صادرات نفت و فرآورده ها 
و صادرات پتروشــیمی خواهیم بود و می 
توان رونق نســبی را در صنعت نفت وگاز 
و سایر صنایع کشور شاهد باشیم و از این 
رو، برگزاری نمایشگاه صنعت نفت وگاز و 
پاالیش و پتروشــیمی می تواند آثار قابل 
توجهی بر بهبود فضای کسب وکار ایران و 
رشد اقتصاد کشور در سال 1401 داشته 

باشد. 
با آغاز و انتظام  پیدا کردن روند برگزاری 
نمایشــگاه ها از ابتدای دی ماه سال 99 و 
ادامه آن در ســال های 1400 و 1401، 
در مهم ترین ســایت نمایشــگاهی کشور 
یعنی سایت نمایشــگاه بین المللی تهران، 
صنعت نمایشگاهی ایران وارد مرحله تازه 
ای از حیات خود شــده است که نمایانگر 
توانمندی ها و قابلیت های منحصر به فرد 
این صنعت در مقایسه با همتایان خود در 

منطقه و حتی جهان است.
در شــرایطی که ، شــاهد خارج شدن 
سایت های نمایشــگاهی ایران از تعطیلی 
و رخوت و آغاز و  تــداوم جنب و جوش و 
فعالیت نظام مند میتنی بر رعایت پروتکل 
های بهداشــتی مصوب در نمایشگاه های 
بین المللی به ویژه نمایشــگاه بین المللی 
تهران هســتیم می توان تداوم قاعده مند 
آن را در سال 1401 گواهی  بر رضایت و 
اطمینان خاطر بخش مهمی از مشــارکت 
کنندگان و بازدیدکنندگان نمایشــگاهها 
از امنیــت و منفعت حضور در نمایشــگاه 
هــا ارزیابی کــرد. برگــزاری پر شــور و 
رونق نمایشــگاه ها، از دیگر سو از توفیق 
مدیران و برگزارکنندگان نمایشــگاهها در 
جلب اعتماد مســووالن وزارت بهداشت و 
ســتاد ملی کرونا به رعایت پروتکل های 

بهداشــتی در رونــد برگــزاری رویدادها 
حکایت دارد.

در سال 1401 شاهدیم که رویدادهای 
نمایشــگاهی جان دوباره گرفته اســت و 
به طور طبیعی به فضــای تولید و تجارت 
کشور هم جنب و جوش مؤثری بخشیده 

است.
در دو ماه فروردین و اردیبهشت 1401 
و بعــد ازماه مبــارک رمضــان، برگزاری 
نمایشگاه نمایشــگاه تخصصی وارد مرحله 
تازه ای شده و اکنون با برگزاری نمایشگاه 
صنعت نفت به دنبال برگزاری نمایشــگاه 
ایران بیوتی، شــاهد دوره تازه ای از رونق 

نمایشگاه ها در سال 1401 هستیم. 
نمایشــگاهی  رویدادهای  تریــن   مهم 
ســاالنه تهران مثل نمایشگاه های صنعت 
نفت، لــوازم خانگی، صنعــت آب و برق، 
ایران پالســت، صنایع نســاجی و صنایع 
معدنــی در ســال 1401 مــی تواند در 
جهــت حمایت از شــرکت هــای دانش 
بنیان، رشد اقتصادی و اشتغال و حمایت 
از تولید کشــور موثر باشــد و امید است 

که مشــارکت کنندگان و شــرکت ها و 
مسووالن نمایشگاهی، در این مسیر توفیق 
قابل توجهی در برگزاری نمایشگاه داشته 

باشند. 
 از ســوی دیگــر قطعیت پیــدا کردن 
تقویــم برگــزاری نمایشــگاهها، موجب 
افزایــش کیفیت رویدادها شــده اســت.
تعداد مشــارکت  کاهــش طبیعی  یعنی 
کنندگان و  باز دیدکنندگان نمایشــگاهها 
به علت شــرایط خاص کر ونــا و الزامات 
ناشــی از اجرای پروتکل های بهداشتی، 
به تدریــج جای خود را به حضور بیشــتر 
مشــارکت کنندگان و بازدیــد کنندگان 
خواهد داد تا  این مشــارکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان از حضور فیزیکی خود در 
رویدادها نتیجه دلخواه بگیرند. و  این یک 
دستاورد ارزشمند و ماندگار برای مدیران 
و فعاالن صنعت نمایشگاهی کشور هست 
و خواهد بود که موفق شــده اند امکانات 
صنعت نمایشــگاهی را بــه کمک اقتصاد 
و تولیــد در تنگنای کشــور بیاورند و به 
معیشــت مردم و بهبود فضای کسب وکار 

و تولیــد کمک کنند. واقعیت این اســت 
که فضاهای نمایشــگاهی کشــور به ویژه 
فضای سرسبز چند ده هکتاری نمایشگاه 
بین المللی تهران با داشــتن ســالن های 
مرتفــع و مجهز بــه تجهیزات پیشــرفته 
تهویه و در حالی که نظارت الزم بر اجرای 
پروتکل های بهداشــتی انجام می شود، از 
امن ترین مکان هــای عمومی و تخصصی 
برای تجارت و داد و ستد فعاالن اقتصادی 
کشور است که به شدت این روزها نیازمند 
چنیــن فضاهای امنــی بــرای مذاکره و 
رشــد مبادالت تجاری و در نتیجه توسعه 
تولیدات خود هســتند. از این رو استمرار 
برگزاری نمایشگاه های تخصصی با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی یک ضرورت ملی 
برای رونق بخشــیدن به تولیــد و اقتصاد 
کشور اســت و بر همین اساس به نظر می 
رسد الزم است حمایت از مدیران و فعاالن 
کاردان صنعت نمایشــگاهی بــرای انجام 
بهتر وظیفه دشوار و باارزشی که بر عهده 
دارند، در دستور سیاستگذاران و مسووالن 

ارشد کشور قرار بگیرد.

رونق صنعت نمایشگاهی در سال 1401 با برگزاری مهمترین رویدادهای صنعتی کشور 
یادداشت



شماره 396 - اردیبهشت 41401

توحیدرضازادهمدیرعاملشرکت»کابلمتال«:

 کیفیت، حاصل اندیشه و تالش »کابل متال« است 

شــرکت »کابل متال« یک از نام های آشــنا در 
صنعت سیم و کابل کشور است. این شرکت به مدت 
۸ سال متوالي از ســال 13۸7 به عنوان تولیدکننده 
نمونه کشــور در زمینه ســیم و کابل انتخاب شده 
و لوح تقدیر دریافت نموده اســت. هــم اکنون این 
مجموعه صنعتي با تعداد 200 نفر نیروي انســاني با 
انواع کابل هاي فشارضعیف  ظرفیت 1۵000 تن تولید 
و فشار قوي، ســرب دار، ابزار دقیق، زره دار و شیلد 
دار و طراحی و ســاخت کابل های تخصصی بر اساس 
سفارش مشتری  در 3 شــیفت کاري مشغول به کار 
است و توان تأمین نیازهاي پروژه هاي ملي کشور، هم 
از لحاظ تخصصي و هم از لحاظ کیفي و کمي را دارد. 
توحید رضازاده، مدیر عامــل و رئیس هیات مدیره 
خالق و ساعی شــرکت کابل متال که فعالیت خود 
را در زمینه ســیم و کابل از سال 13۵6 آغاز  کرده و 
طي مدت 20 سال کسب وکار، همیشه آرزوي قلبي 
اش این بوده که بتواند به اقتصاد کشــور کمک کند 
و سهمي در سازندگي و رفع وابستگي کشور داشته 
باشد، در گفت و گو با نشریه »اقتصاد و نمایشگاه«، از 
فراز و فرودهای موفقیــت و فعالیت خود و مجموعه 

تحت مدیریتش گفته است که می خوانید.

به طور مشــخص چه محصوالت  این شرکت   
و خدماتی را عرضه می کند و ویژگــی و امتیاز آن 

نسبت به محصوالت مشابه موجود در بازار چیست؟ 
امروزه شــرکت کابل متال توانائي تولید کلیه کابل هاي 
مورد نیاز مشــتریان خود را در کلیه صنایــع و پروژه هاي 
کشور دارد و  قادر اســت کابل هاي قدرت تا سطح مقطع 
500 میلیمترمربع، کابل هاي 3/5 رشــته به صورت گرد و 
سکتور، زره دار و بدون زره و انواع کابل هاي کنترل و ابزار 
دقیق با مدرن ترین ماشین آالت و همچنین کابل هاي فشار 
متوســط و قوي از KV10 تا KV 66 و کابل هاي غالف 
ســربي با مواد اولیه مرغوب تولید و عرضه کند. در ســبد 
کاالي شــرکت کابل متال، خواسته و نیازمندي مشتري از 
لحاظ کمي و کیفي و تنوع  و زمــان تحویل کاماًل برآورده 
مي شود. شرکت کابل متال سعي بر این دارد تا محصولی 
که به مشتري عرضه مي شود از هر نظر داراي کیفیت الزم 
باشد و مشتري آن را با خیالي آسوده مصرف کند، شعار ما 
از گذشــته تاکنون کیفیت باال بوده و هست و این حاصل 

تالش و اندیشه ماست.
 محصوالت شــرکت کابل متال چــه تفاوت و 

مزیت هایي با انواع مشابه در بازار دارد؟ 
همواره تاکید ما بر تولید با کیفیت و مرغوب اســت و در 
این زمینه ادعا مي کنیم کلیه محصــوالت، با کیفیت و با 
رعایت کامل استانداردهاي داخلي و خارجي تولید مي شود 
و خواسته مشتریان از نظر زمان تحویل سفارشات و نظارت 
و بازدید مراحل تا پایان تســت، در اولویت کار این شرکت 
قراردارد. ما ســعي بر این داریم تا محصولی که به مشتري 
ارائه مي شــود، از کیفیت الزم برخوردار باشــد و مشتریان 
آن را با خیالي آســوده استفاده کنند، شــعار ما »کیفیت 
حاصل تالش و اندیشه ماست« و همواره تأکید ما بر تولید 

با کیفیت و مرغوب است.
 آیا برای تولیدات خودتــان گارانتی و خدمات 

پس از فروش هم ارائه می کنید؟ 
محصوالت این شــرکت از زمان تولیــد و تحویل آن به 
مشــتریان تا پایان عمر مفید خود، تحت پوشش خدمات 
پس از فروش قرار می گیرد و این شرکت با اطمینان کامل 

درکنار مصرف کنندگان بوده، هست وخواهد بود.
 با کدام شرکت هاي فعال در صنایع نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمي همکاري دارید و در چه سطح 

و حجمي؟ 
شــرکت ها و صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمي از 
جمله مشتریان ارزنده کابل متال هستند و با کلیه شرکت 
هاي گفته شده همکاري گسترده و به صورت مکرر دارد و 

خوشبختانه  شــرکت کابل متال کاماًل مورد تائید شرکت 
هاي مختلف نفت و گاز و پتروشیمي و پاالیش است.

 شــرکت کابل متال چند درصد از بازار داخلي 
این محصوالت را در اختیار دارد؟    

مصرف کابل در ایران زیاد است و تولیدکنندگان هم چه 
کوچک چه بزرگ تولیــد مي کنند. بنابراین نمي توان گفت 
که ما چند درصد از بازار داخلــي را داریم ولي با اطمینان 
مي گویم که به اغلب ارگان هاي رســمي کشور کابل عرضه 

کرده  ایم و با آنها قراردادهاي بزرگ و کالن داشته ایم.
 شرکت چه طرح هاي توســعه اي براي سال 

جاري و سال هاي آینده در برنامه دارد؟ 
شرکت کابل متال طرح هاي توسعه بسیار بزرگ و خوبي 
را اجرا کرده و چندین طرح بزرگ دیگر در دســت اجـــرا 
دارد و قـراردادهاي الزم را با شـــرکت هاي فـروشنـده به 
امضـاء رسـانید که طی سال 1399 مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
 ایران و شــرکت کابل متال در عرصه جهانی 

صنعت کابل چه جایگاه و موقعیتی دارد؟ 
با وجود منابع غنی ماده اولیه سیم وکابل درکشور، ایران 
مي تواند یکی از صادر کندگان بزرگ این محصوالت باشد. 
ما هم مي توانیم ســهمي مناســب در بازار داشته باشیم، 
کماکان در حال حاضـــر برخي از پیمـــانکاران اروپایي و 
آمریکایي در کشـــورهاي همســـایه ترجیح مي دهند  از 

شرکت ما خرید کنند.
 برای توسعه کار و تولید چه مشکالتی دارید ؟

براي توسعه باید به گونه ای اقدام کرد که فعالیت دیگر 
رقبا در دنیا مــد نظر قرار گیرد. بایــد از صدور مجوزهاي 
تولید بدون هرگونه کارشناسي در خصوص ظرفیت تولید 
واقعي جلوگیري شــود و همچنیــن از افزایش کارگاه هاي 
تولیدي غیرمجاز جلوگیري شــود، تا تولید کننده اصلي و 
باتجربه و قدیمي بتواند بــا کیفیت کار کند و موانع از جلو 
پاي تولیدکننده برداشته شود و مورد حمایت قرار گیرد و 
به وي امتیاز داده شــود و همچنین ارائه تســهیالت کافی 
و الزم در زمینه روند واردات مــواد اولیه ای که در داخل 
کشــور توانایی ارائه آن وجود ندارد. تالش در جهت ایجاد 
ثبات در اقتصــاد و قیمت ها در بازار و ارائه بـــودجه الزم 
بــه ارگان ها و نهادهای دولتی به منظــور اجرای پروژه ها 
و ادامه قراردادهایی که به علت کمبــود نقدینگی متوقف 

شده اند.
 دوران تحریــم و رکود اقتصــادی را چگونه 

مدیریت کردید ؟
صنایع به عنوان هسته اصلی ایجاد کسب و کار در کشور 
می بایســت با تالش مضاعف در شــرایط بحران اقتصادی 
از طرق مختلف اعــم از ایجاد طرح های توســعه جدید و 
ارائه خدمات و محصوالت جدیــد و غیره نقش خود را ایفا 
نمایند. این شرکت نیز خود را از این مهم مستثنی ندانسته 
و با ایجاد ســالن های تولید جدید و نوســازی ماشین آالت 
و تجهیزات مــدرن و باال بردن تنوع تولیدات خود ســعی 
در رونق کســب و کار داشــته اســت و دولت و مؤسسات 
مالی از جملــه بانک ها می بایســت به ارائه تســهیالت با 
صرفه اقتصادی و هماهنگی و همــکاری با صنایع در کنار 

تولیدکنندگان به عنوان مشوق اصلی اقدام نمایند.

 چه پیشنهادهای مشــخصی برای رونق کسب 
و کار درکشور دارید؟ دولت، بخش خصوصی و نظام 

بانکی در این مورد چه وظایفی دارند؟
در دوران تحریم ســعی بر این داریم که با اســتفاده از 
امکانات داخلــی و جایگزینــی اقالم مورد نیــاز وارداتی، 
هم توان تولید داخــل را تقویت و بهبود ببخشــیم و هم 
جلوگیری نمائیــم از هرگونه توقف تولید بــه دلیل وجود 
موانــع در واردات از کشــورهای اروپایی و بــا به گردش 
انداختن چرخه تولید با پائین آوردن قیمت تمام شــده و 
جلوگیــری از ریخت و پاش و هزینه هــای غیر ضروری و 
جلوگیری از بروز رکود و یا گذراندن دوران رکود در کشور 

سهیم باشیم.
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مدیرعاملشرکتملیمناطقنفتخیزجنوب:
هیچ پروژه ای در مناطق نفت خیز بدون پیوست مسئولیت اجتماعی امضا نمی شود

بیست وششمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی با شــعار »نفت دانش بنیان، 
تولید ایرانی، صادرات جهانی« رونمایی شد. نمایشگاه 
بیست وپنجم صنعت نفت ســال گذشته نیز با شعار 
»نفت ملی، کاال و خدمات ایرانی« و با هدف معرفی دستاوردهای صنعت 
نفت و برنامه های آینده برگزار شده بود. براین اساس باید توجه داشت که 
حمایت از تولید داخلی، فناوری، شرکت های دانش بنیان، داخلی سازی 
قطعات و وسایل مورد نیاز و ماشین آالت صنعت نفت، و کاالها و خدمات 
ایرانی، مورد توجه مســووالن صنعت نفت کشور اســت و در برگزاری 
نمایشگاه ها نیز به موضوع داخلی ســازی و خودکفایی و تامین نیازها 
در داخل کشور توجه شده است.  بیست وششمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی روزهای 23 الی 26 اردیبهشت ماه 1401 
از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
می شود و  در شرایطی برگزار می شــود که کارشناسان با خوش بینی 
نســبت به افزایش صادرات نفت ایران به حدود 1.5 میلیون بشــکه و 
افزایش آن در ماه های آینده و همچنین بازگشــت ایران به بازار نفت 
به تدریج و چشم انداز ظرفیت تولید روزانه 4 میلیون بشکه نفت خام در 
1401 معتقدند که وضعیت تحریم ها و فشارها علیه صنعت نفت ایران 
به هر اندازه ای که باشد، نسبت به سه سال قبل، با وضعیت بهتری همراه 
خواهد شد و موجب رونق نسبی و بهبود درآمدها و تحرک در فعالیت 
های مرتبط با بخش های باالدســتی و پایین دستی نفت خواهد شد و 
میزان صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز می تواند از این طریق 
رشد کند.  چند روز پیش وزیر نفت از باالترین رکورد درآمدی و صادراتی 
صنعت نفت در ایام تحریم خبر داد،  موضوعی که به گفته کارشناسان 

این صنعت نوید بخش روزهای خوش برای طالی سیاه است.
بر اساس آخرین اعالم امروز ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور نزدیک 
به یک میلیارد مترمکعب و ظرفیــت تولید نفت خام ایران نزدیک به 3 
میلیون و 800 تا 3 میلیون و 900 هزار بشکه است و همه آن از سوی 

متخصصان، کارکنان و شرکت های توانمند داخلی انجام می شود.
در این بین چشم انداز ظرفیت تولید روزانه 4 میلیون بشکه نفت خام 
در سال 1401 در دستور کار قرار گرفته و آنطور که محسن خجسته مهر،  
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران اعالم کرده یکــی از اولویت های 
جمع آوری گازهای مشــعل میدان های غرب کارون، آزادگان شمالی و 
جنوبی، یادآوران و بخشی از میدان دارخوین تا پایان نیمه نخست امسال 
است. وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری تأکیدهای ویژه ای بر توسعه 
و استفاده حداکثری از میدان های مشترک دریایی و خشکی داشته که 
مورد تأیید رییس جمهوری و وزیر نفت است، افزود: چشم انداز تولید از 
منطقه غرب کارون حدود یک میلیون بشکه نفت خام در روز بوده که 
عمده آن از میدان های مشترک اســت. در مجموع در غرب کارون رقم 
سرمایه گذاری مورد نیاز به منظور توسعه اولیه 12 میلیارد دالر بوده که 8 

میلیارد دالر آن حداقل برای میدان های مشترک است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از برنامه های مشترک در 
ســال 1401 می توان به شتاب بخشی به توسعه میدان آزادگان جنوبی 

و تعیین تکلیــف قرارداد فاز دوم میدان مشــترک یــادآوران با ارزش  
4 میلیارد دالر ســرمایه گذاری اشــاره کرد، همچنین توسعه یکپارچه 
فازهای دوم آزادگان شمالی و آزادگان جنوبی که حدود ۷.5 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری نیاز دارد اولویت ما توسعه و تولید حداکثری از میدان های 
مشــترک اســت. به گفته وی، هیچگونه منعی برای ســرمایه گذاری 
شــرکت های خارجی وجود ندارد اما اولویت ما استفاده از شرکت های 

داخلی است.
 افزایش 2.۵ برابری وصول درآمدهای نفتی

جــواد اوجی وزیر نفت گفــت: وصول درآمدهای حاصــل از فروش 
نفت خام، میعانات گازی، صادرات گاز، فرآورده های نفتی و محصوالت 
پتروشیمی نسبت به پارسال )1399( 2.5 برابر شده و خالص گاز طبیعی 
صادراتی هم بیش از پارسال بوده، ما همچنان از نظر حجمی نسبت به 
پارسال افزایش صادرات داشته ایم که رقم آن خیره کننده است، افزایش 

قیمت های جهانی هم به افزایش درآمدهای نفتی کمک کرد.
به تازگی اعالم کــرد به دنبال برنامه ریزی هــا و مطالعات خوبی که 
انجام شده است و با استفاده از همه ظرفیت ها، چه در دوران جنگ که 
فشارهای دشمن برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران ناموفق بودند 
و چه در این دوران که به قول خودشــان تحریم های فلج کننده را آغاز 
کردند، به همت کارکنان وزارت نفت و دیگر دستگاه ها و حتی نیروهای 

مسلح که بسیار کمک بودند، صادرات نفت خام ایران افزایش یافت.
وی افزود: چند وقت پیش هم با برادران عزیزم در نیروهای مســلح 
به ویژه ســپاه و نیروی دریایی مطرح کردم که بحــث بازاریابی، خرید، 
فروش و امضای قراردادهای نفــت و گاز و میعانات گازی تمام و کمال 
به عهده ما و بحث امنیت دریا و رســاندن نفتکش ها به مقاصد به عهده 
شما باشد که الحق و االنصاف این نیروها به خوبی ظاهر شدند و دشمن 
را مأیوس و ناامید کردند. وزیر نفت با اشاره به بررسی و مطالعات وزارت 
نفت برای بازاریابی مشــتریان تــازه اظهار کرد: در ایــن زمینه از همه 
ظرفیت های داخل و خارج استفاده کردیم و تنوعی هم به قراردادهایمان 
دادیم. این مشتریان پایدار هســتند،   تاحدودی می توان گفت از آنجا 
که این مشتریان خود صاحب پاالیشگاه هستند، فروش به آنها مستمر 
است، این بازار خوشــبختانه روزبه روز همچنان به تنوع خود در همه 
محصوالت از صادرات نفت خام، میعانــات گازی گرفته تا فرآورده های 

نفتی و محصوالت پتروشیمی ادامه می دهد.

شعار نمایشگاه بیست و ششم صنعت نفت در مسیر حمایت از تولید و شرکت های دانش بنیان 

نفت دانش بنیان، تولید ایرانی، صادرات جهانی

مدیرعامل شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب با اشــاره به 
اهتمام جدی این شرکت به مســئولیت اجتماعی گفت: در دوره 
فعلی هیچ پروژ ه ای بدون داشتن پیوست مسئولیت اجتماعی امضا 

نمی شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شرکت ملی نفت ایران، علیرضا 
دانشــی با حضور در پنجاهمین جلسه شورای شــهر اهواز، اظهار 
کرد: مناطق نفتخیز جنوب با تمام توان و مقدورات خود، تمام قد 
در خدمت شهرداری و شورای شهر برای توسعه هرچه بهتر شهر 

اهواز خواهد بود.
وی افزود: هرکاری کــه بتوانیم برای مردم شــهر انجام دهیم 
را یک توفیق تلقی می کنیم و انتظار داریم ســایر مجموعه ها و 
ســازمان ها نیز پای کار بیایند و توجه به نیازهای مردم و اهمیت 
دادن به آنهــا به صورت یــک فرهنگ جا بیفتد.وی با اشــاره به 
گستردگی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و میادین و مخازن 
متعدد آن گفت: میــدان اهواز بخش بزرگی از این شــهر را دربر 
می گیرد و در گذشــته به علت عدم تعامل کافی، ساخت و سازها 
و پیشــروی هایی در کنار چاه  های نفت ایجاد شــده که اکنون 
چالش ها و مشکالت متعددی برای عملیات فنی ایجاد کرده است.

 میزان آالیندگی به حداقل ممکن می رسد
دانشی بیان کرد: بیش از 80 درصد از گازهای همراه نفت جمع 
آوری شده است و در دولت ســیزدهم این تالش مضاعف شده تا 
مابقی آن نیز به ســرعت جمع آوری شــود تا میزان آالیندگی به 

حداقل ممکن برسد.
وی به مســئولیت های اجتماعی در صنعت نفت نیز اشاره کرد 
و گفت: ما در سیاســتگذاری حوزه کاری خود باید به یک وحدت 
رویه و انســجام دســت پیدا کنیم. ۷ هزار و 200 میلیارد تومان 
از بودجه نفت به اســتان خوزســتان اختصاص یافته که پیگیری 
و تامین مالی آن بر عهده صنعت نفت اســت و جذب و اجرای آن 
بر عهده سایر ارگان هاست که باید تالش کنند تا این اعتبارات با 

برنامه ریزی اصولی به درستی، جذب و هزینه شود.

مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنــوب ادامه داد: در 
دوره فعلی هیچ پروژه ای در صنعت نفت بدون داشــتن پیوســت 
مسئولیت اجتماعی امضا نمی  شود و در تمامی آنها باید توجه به 

جوامع پیرامونی دیده شود.
وی افزود: صنعت نفت همواره در حوزه های مختلف مسئولیت 
اجتماعی پای کار بــوده که از جمله می  توان بــه کمک به مهار 
سیل، کاشــت نهال  های مثمر در سطح شــهر اهواز و حومه آن، 
اقدامات متعدد برای جلوگیری از شــیوع اپیدمی کرونا، کمک به 
کاهش تنش آبی در غیزانیــه، جمع آوری گازهای همراه، اقدامات 

متعدد برای زیباسازی شهر اهواز و ... اشاره کرد.
 مطالبات شهرداری را پرداخت می کنیم

وی در خصوص مطالبات شــهرداری هم گفت: ما مقید هستیم 
که آنچه وظیفه داریــم در ارتباط با پرداخــت مطالبات را انجام 
دهیم و انتظار داریم که این پرداخت ها در حوزه زیرســاخت های 

شهری هزینه شود.
دانشــی افزود: نفت و شــهرداری همواره باید در تعامل باشند 
تا بتوانند برای حرکت به ســمت جلو و توســعه شهری اقدامات 

موثرتری انجام دهند.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ضمن استقبال از 
ایجاد کارگروه های فکری دوطرفه بــرای پیگیری امور مربوط به 
شهر اهواز، از مدیران و مسئولین شهرداری و شورای شهر خواست 

از نزدیک سختی و صعوبت کار در صنعت نفت را مشاهده کنند.
 قدردانی شــهردار اهواز از مجموعه مناطق نفتخیز 

جنوب
در این نشست که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر اهواز 
برگزار شــد، از مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به 
خاطر همکاری و تعامل دوســویه و مثبــت وی و مجموعه تحت 

مدیریت شان، قدردانی شد.
بر اســاس این گزارش، پرداخت عوارض آالیندگــی و انتظار از 
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای اقناع شرکت ملی نفت 
و وزارت نفت به منظور تســریع در روند پرداخــت این مطالبات، 
مشــارکت در ترمیم آســفالت و خدمات جــاده ای، ورود جدی 
مناطق نفتخیز جنوب به بحث کمربند ســبز و ایجاد فضای سبز 
در ورودی های شــهر، ایجاد کارگروه های مشترک برای جامعیت 
بخشــی به تصمیمات بین دومجموعه و قدردانی از کمک مناطق 
نفتخیز جنوب برای خرید بیش از 60 دستگاه اتوبوس، همچنین 
توجه به عدالت اجتماعی، ارائه لیست خریدها و قراردادهای نفتی 
به مجموعه شــهرداری بــرای مطالبه ارزش افــزوده آنها و توجه 
هرچه بیشــتر به انتظارات به حق مردم از صنعت نفت از خواسته 
 های مطرح شده توســط اعضای شورای شهر اهواز در این نشست 

بود.
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دکتر علیرضا صدری مدیرعامل »شرکت دانش بنیان هوا ابزار تهران«:

بومی سازی بیش از 70 درصد پلنت هاي تولید گازهاي صنعتی در »هتکو«

شــرکت هوا ابزار تهران )هتکو( در ســال 13۷5 
توســط جوانان با دانش و همت صنعــت و با هدف 
توســعه صنعت هوای فشرده و جداســازي گازهای 
صنعتی در کشــور ایجاد شــد و کم کم وارد فضای 
رقابت با شــرکت های مطرح خارجی  در این عرصه 
شد. هتکو امروزه به یکی از موفق ترین شرکت های 
فعال در صنعت هــوای فشــرده و گازهای صنعتی 

تبدیل شده است.
شــرکت هوا ابزار تهران در بیســت و ششــمین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی حضور چشمگیری داشته است و نشریه 
اقتصاد و نمایشــگاه در حاشــیه نمایشــگاه با دکتر 
علیرضا صدری مدیرعامل این شرکت گفت و گویی 

داشته است:
 لطفا خالصه ای از فعالیت های شــرکت 
را تشــریح فرمایید که در چه بخشی فعالیت 

دارید؟
فعالیت اولیه این شرکت در زمینه تولید کمپرسور 
و درایر و تله آبگیر ها بود کــه به مرور فعالیت خود 
را به تجهیزات پیچیده تر فشرده سازي و جداسازي 

گازها گسترش داد.

تجهیزات تولیدی ما داراي دو بخش اســت که در 
بخش اول فشرده سازي هوا  شــامل کمپرسورهاي 
سانتریفیوژ و اسکرو،  پیستونی و کمپرسورهاي اویل 
فری )بدون روغن( و تجهیزات وابســته اســت. در 
بخش دوم طراحی، ســاخت، تأمین تجهیزات، نصب 
و راه انــدازی پلنت هــای Cryogenic ASU و 
 O2 ، CO2 برای تولیــد گازهای PSA پلنتهای
، N2 ، H2  بــه همراه تکنولوژي ســاخت مخازن 

کرایوژنیک تحت لیسانس کره و وپرایزرها مي باشد.
همچنین شــرکت هــوا ابــزار تهــران در زمینه 
تولید گاز های صنعتی شامل، اکســیژن، نیتروژن، 
هیدروژن، آرگون فعالیت دارد و عمده مشتریان نیز 

از صنایع فوالد، پتروشیمی و پاالیشگاه ها هستند.
شــرکت هوا ابزار تهران در حــال حاضر به عنوان 
شــرکت دانش بنیان از نــوع 2 در تولیــد گازهای 
 )AVL( صنعتی فعالیت دارد و در همه وندور لیستها
اعم از شــرکت نفت و شــرکت ملي پتروشــیمي و  

POGC  نیز قرار دارد.
 چه محصوالت شاخصی را تولید می کنید؟

یکی از محصوالت شاخص شرکت هوا ابزار تهران 
در پلنــت های تولیــد گازهای صنعتــی تجهیزات 

PSA، تانــک هاي کرایوژنیک و وپرایزها اســت که 
پس از مکش هاي بیرون توسط کمپرسورها و ورود 
آن به مخزني که در آن مواد مولوکوالر سیو قرارداد 
و یا مبدل حرارتــی در روش کرایوژنیک برای عمل 
جداسازی گاز ها از یکدیگر نیاز به ذخیره سازی در 
مخــازن دارد. یعنی کلیت پلنــت تولید گاز صنعتی 
را در مجموعه هوا ابزار تهــران تولید می کنیم.  ۷0 
درصد این پلنت بومی سازی شده  و در حال افزایش 

آن به میزان 90 درصد هستیم.
 در بحث طرح های توســعه چه فعالیت 

هایی در دست اقدام دارید ؟
شرکت هتکو نیز مانند همه شــرکت های بزرگ 
دنیا در ایــن عرصه که به ســمت تولیــد گاز های 
صنعتی حرکت کرده اســت در صدد افزایش کارایي 
این پلنتهاست.  از جمله این شــرکت های که قبل 
از تحریم های بین المللی جزء شــرکای مجموعه ما 
بودند مثــل Siemens و Linde  آلمان، جهت 
گیری فعالیت های خــود را را به ســمت گازهایی 
مثل هیدروژن سوق داده اند و در حال توسعه پتنت 
هایی بــرای تولید گاز هیدروژن جهــت تولید ارزان 
تر هســتند به عنوان ســوخت آینده هستند و هم 

اکنون شــرکت هتکو قراردادهایي با پاالیشگاههاي 
بزرگ ایراني براي ریکاور کردن هیدورژن از گازهاي 

خروجي داراي گوگرد است.
هایی  گام  اشــتغالزایی چــه  زمینه  در   

برداشته اید؟
در حال حاضر بالــغ بر 300 نفر نیــرو به صورت 
مستقیم در شرکت هوا ابزار تهران فعالیت می کنند 
که از این تعــداد 100 نفر در دفتــر و 200 نفر نیز 
در کارخانه مجموعه مشــغول به فعالیت هســتند. 
همچنین در حدود حدود 1200الــی 1300نفر به 

صورت غیر مستقیم با شرکت همکاری می کنند.
 شرکت هوا ابزار تهران چه پروژه هایی را 

در دست اقدام دارد؟
در کشــور اکثر پتروشــیمی ها و پاالیشــگاه ها 
مشتریان ما بوده اند. یکی از بزرگ ترین پروژه های 
ما، پروژه پلنت گاز صنعتی آپادانا  اســت، همچنین 
اخیراً پــروژه ی دیگری بــرای بازیابــی هیدروژن 
پاالیشــگاه تهران منعقد کردیم .قراردادهایی نیز با 
پتروشیمی  پاالیشگاه سیراف،  پتروشیمی دهدشت، 

شیراز  و پاالیشگاه شیراز داریم. 
امروزه بیشتر پتروپاالیشــگاه ها به اهمیت بازیابی 

کــردن هیدروژن پــی برده انــد، در گذشــته تنها 
اکســیژن و نیتروژن مورد مصرف آنها بود و خصوصاً 
اینکه برای رعایت الزامات زیســت محیطی به حذف 
ســولفور از طریق تصفیه هیدورژني نیــاز دارند که 
شــرکت هوا ابزار تهران تجهیزات مورد نیاز آن ها را 

فراهم می کند.
 آیا در بازارهای خارجی نیز حضور دارید؟

در دوران امضــای توافقنامه برجام موفق شــدیم 
به کشورهایی از جمله ازبکســتان، عراق، پاکستان 
و امارات محصوالتمان را صادر کنیم، اما متاســفانه 
پس از تحریم های دور دّوم نتوانســته ایم به صورت 

مستقیم در بازارهای خارجی حضور داشته باشیم.
 ســوال آخر ؛ با چه هدفی در نمایشگاه 
حضور پیدا کردیــد و آیا تصمیــم دارید از 

محصول جدیدی رو نمایی کنید؟ 
 بله- براساس برنامه ریزی ها در بیست و ششمین 
نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی 
از نســل جدیــد مخــازن کراژنیــک، وپرایزرها و 
کمپرســورهای رونمایی می کنیم. همچنین هدف 
اصلی ما از حضور در این دوره از نمایشــگاه تثبیت 
جایــگاه هتکو در بــازار داخلی و جذب بــازار های 

صادراتی است .

ساخت تجهیزات تولید گاز های صنعتی شامل، اکسیژن، نیتروژن، هیدروژن، آرگون »شرکت هوا ابزار تهران«
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اطالعات مشارکت کنندگان در منایشگاه بین املللی نفت، گاز،پاالیش و پرتوشیمی  

نام شرکت: آی تک ایساتیس  
نام مدیرعامل: سید امیر حسین آیت اللهی 

 زمینه فعالیت: تولید کننده کنتور، آناالیزر، ابزار و سیستمهای اندازه 
گیری کمی و کیفی سیاالت 

بزرگترین مرکز اکردیته کالیبراســیون کنتور، فلو کامپیوتر و آناالیزر 
در ایران 

تلفن: 35213434- 0353
www. ItechIsatis.com:وب سایت

آدرس سالن و غرفه نمایشگاه: سالن 38 غرفه 2014

نام شرکت: هیالویس آرینا
نام مدیرعامل: مجتبی موذنی طرقی

 زمینه فعالیت: طراحی، ساخت و تامین تجهیزات ثابت صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی و پاالیش )کلدباکس  – ASU –مبدلهای حرارتی 

تیتانیومی - کندانسور سطحی- کولر هوایی(
تلفن: 02188962831

hilavis.com :وب سایت
آدرس سالن و غرفه نمایشگاه: محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران 

– سالن 44/1 – غرفه ۷056

نام شرکت: پیشران زمهریر آسمان
نام مدیرعامل: جالل پور حسینی

زمینه فعالیت: طراح و تولید کننده مخازن کرایوژنیک
تلفن: 021-۷9261000

 Info@zamharirco.ir:وب سایت
آدرس سالن و غرفه نمایشگاه:فضای باز سالن 41

نام شرکت: بهین فوالد آتی گستر 
نام مدیرعامل: سید محمدجواد الوانی 

 زمینه فعالیت:تولیــد کننده پیچ و مهره ، انکربولت ، اســتادبولت ، 
کلمپ و قطعات صنعتی 

تلفن:021-55264۷18
www.behinfoolad.ir:وب سایت

آدرس سالن و غرفه نمایشگاه:سالن 38 و غرفه 2019

Petro Niroo Saba – نام شرکت: شرکت پترو نیرو صبا
نام مدیرعامل:  جناب آقای مهندس رضایی واحد

 زمینه فعالیت:  پیمانکار عمومــی در زمینه اجرای پروژه های صنعت نفت، گاز، پتروشــیمی و 
پاالیشگاه به صورت طراحی، خرید، ساخت و راه اندازی )EPCC( دارای فعالیت می باشد. ایــن 
شــرکت بــا وجــود همــه ی موانــع و تحریــم هــا توانســــته اســت بــا استفاده از دانش، 
تکنولوژی داخلی و سیستم های نوین مدیریتی در عرصــه صنعــت نفت، گاز و پتروشیمی کشــور 
شــگفتی خلــق کنــد و گامی نوین در راستای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور بر دارد. این 
امر باعث شده است که این شرکت با اجرای پروژه های موفق ملّی در سطح کشور و با بهــره مندی از 
توانایــی کارشناســان خبــره و متخصــص در زمــره بهتریــن پیمانــکاران عمومی در عرصــه 

صنعــت کشــور قــرار گیــرد.
تلفن: 886۷4960-1

 Pnsgroup.co:وب سایت
آدرس سالن و غرفه نمایشگاه:     سالن 44A غرفه شماره ۷030 

نام شرکت: تجهیز آمیتیس کیان
نام مدیرعامل: سید یاسر امیرکیایی

زمینه فعالیت: فعال در زمینه تولید، تامین و اجرای: سیســتم های 
اعالن حریق و گازسنجی، تجهیزات الکتریکی و روشنایی ضد انفجار و 

تابلوهای برق و سیستم کنترل
تلفن: 021-58463000

www.taak-ind.com :وب سایت
آدرس سالن و غرفه نمایشگاه: سالن 41 – غرفه 6002

نام شرکت: صنایع واکیوم پارس
نام مدیرعامل: علی جناب

زمینه فعالیت:  تولید کنندۀ: 
 انواع پمپهای وکیوم با مکانیسم: آب در گردش، روتاری و تیغه ای

 انواع بلوئرهای هوا و گاز از نوع:  روتس، سانتریفیوژ و توربو 
 انواع کمپرسورهای هوا و گاز Oil free از نوع: آب در گردش، اسکرو و سانتریفیوژ

 طراحی و ســاخت انواع پکیجهای تخصصی وکیوم- کمپرسور جهت پروژه های 
نیروگاهی، نفت و پتروشیمی

تلفن:  021-668013۷3
www.parsvacuum.com  :وب سایت

آدرس سالن و غرفه نمایشگاه: سالن 35 غرفه شماره 1058

نام شرکت: سورا کاوش آزما
نام مدیرعامل: رضا ساسانی

 زمینه فعالیت: آناالیزرهــای آنالین صنعتی ، فرایندی و زیســت 
محیطی

تلفن: 021-8806۷208-11
www.sooraco.ir :وب سایت

آدرس سالن و غرفه نمایشگاه: سالن 44 طبقه دوم غرفه 8052 

نام شرکت:بانک شهر
نام مدیرعامل:  دکتر سید محمد مهدي احمدي

 زمینه فعالیت:خدمات پولي،مالي و بانکي

تلفن: ۸3364000
Shahr-bank.ir: :وب سایت

نام شرکت:پتروپاالیش تکران پارس
نام مدیرعامل: احمد معروف خانی

 زمینه فعالیت: تولید کننده و صادرکننده انواع مشــتقات نفتی و 
روانکارها

تلفن: 02143469000
www.petrotakran.com :وب سایت

آدرس سالن و غرفه نمایشگاه: سالن ۷ غرفه 342

نام شرکت:پتروپاالیش تکران پارس
نام مدیرعامل: احمد معروف خانی

 زمینه فعالیت: تولید کننده و صادرکننده انواع مشــتقات نفتی و 
روانکارها

تلفن: 02143469000
www.petrotakran.com :وب سایت

آدرس سالن و غرفه نمایشگاه: سالن ۷ غرفه 342

نام شرکت:پناه صنعت پارت
نام مدیرعامل: حسن فالح

 زمینه فعالیت: پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی  
تلفن :  02188218009

/https://panahsanat.com  :وب سایت
آدرس سالن و غرفه نمایشگاه: سالن 44A -غرفه ۷004

نام شرکت:  شرکت سوالر صنعت بخار
نام مدیر عامل ؛ محمد ساسانی 

زمینه فعالیت :طراح و سازنده مبدل های حرارتی،برج تقطیر،دیگ 
های روغن داغ ،دیگ های بخار،مخازن تحت فشار،…

تلفن : 44489284-021 و 021-44489285
www.solar-sanat.com:وب سایت

آدرس سالن و غرفه نمایشگاه: سالن 35 غرفه  1014:
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مهندس جواد شایق مدیرعامل شرکت رنگ های صنعتی ایران:

تولید محصوالت منحصر به فرد در »شرکت رنگ های صنعتی ایران«

 لطفــا ضمــن 
خودتان،  معرفــی 
از  ای  تاریخچــه 
فعالیت شرکت رنگ 
تشــریح  را  ایران  صنعتی  های 

کنید؟ 
جواد شایق مدیرعامل شرکت رنگ 
های صنعتی ایــران و فارغ التحصیل 
رشته مهندســی پلیمر رنگ دانشگاه 
امیرکبیر هستم. مجموعه رنگ های 
ایران، سال 1401 چهلمین  صنعتی 
سال تاســیس خود را جشن میگیرد. 
این شرکت از قدیمی ترین مجموعه 
های حوزه رنگ و پوشــش در ایران 
اســت و از ابتدا نیــز فعالیت خود را 
در زمینه تولیــد رنگ های تخصصی 
متمرکز کرده اســت. از سال 139۷ 
بــا تغییــرات مدیریتی و  تاکنــون 

شرکت رنگ های صنعتی ایران، در ســال 1361 به همت جمعی از متخصصین و صنعتگران زبده 
کشور تاسیس و به یکی از پیشگامان تولید رنگ های صنعتی کشور تبدیل شده است. این شرکت 
به عنوان یک شرکت دانش بنیان با تولید محصوالت منحصر به فرد و با کیفیت از جایگاه ویژه ای در 

بخش رنگ های صنعتی ایران برخوردار است. 

به مناسبت برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، 
مهمان غرفه این شرکت در نمایشگاه بودیم و با مهندس جواد شایق مدیرعامل شرکت رنگ های 
صنعتی ایران درباره فعالیت ها، برنامه ها و چشم انداز این شرکت گفت و گویی انجام داده ایم که می 

خوانید:

محصوالت 
شاخص تولیدی 

و کامال منحصر به 
فرد در مجموعه 

ما می توان به 
پلی یورتان 

فلوئورینه اشاره 
کرد که دوام پلی 
یورتان را 6 برابر 
افزایش می دهد 
و تا 60 سال قابل 

گارانتی هستند

بدنــه مجموعه  در  ســهامداری که 
صورت گرفــت من به عنــوان مدیر 
عامل مجموعه در کنار اعضای هیئت 

مدیره مشغول به کار بوده ام.
 شــرکت رنگ های صنعتی 
ایــران موفــق به کســب چه 
دســتاوردهایی در عرصه تولید 

شده است؟ 
در حال حاضــر مهمترین ویژگی 
ایران،  مجموعه رنگ هــای صنعتی 
نگاه کاماًل تخصصی بــه حوزه رنگ 
اســت یعنی تمــام اعضــای هیئت 
مدیــره، مدیرعامــل و بدنــه فنی و 
بازرگانی شــرکت جــزو متخصصین 
حــوزه رنــگ هســتیم و 20 نفر از 
اینجانب  از جمله  کارکنان شــرکت 
از فارغ التحصیالن رشــته مهندسی 
پلیمر رنگ دانشگاه امیرکبیر هستیم 

و بر همین مبنا تمرکزمان را بر روی 
رنــگ های کامــال تخصصی  تولید 
گذاشــته ایم و به ســمت تولید رنگ 
هایی رفتــه ایم که کمتــر در ایران 
تولید شده و استانداردهای مورد نیاز 
را اخذ کرده باشد. به عنوان مثال در 
ســال 1400 موفق به اخــذ تاییدیه  
  NORSOK M-501شدیم که 
یکی از ســختگیرانه تریــن تاییدیه 
های حوزه رنگ در دنیا محسوب می 
شود. همچنین ما در سال 1398 به 
برتر شناخته  کسب عنوان کارآفرین 
شــدیم. شــرکت رنگ های صنعتی 
ایران به عنوان شــرکت دانش بنیان 
تولیدی فعالیت می کنــد و در بین 
شرکت های تولید کننده رنگ، عالوه 
بر پروانــه تولید رنگ، تنها شــرکت 
فعال در حوزه رنگ اســت، که پروانه 
تحقیــق و توســعه از وزارت صمت 

گرفته است.
نگاه ما رو به جلو است و و با رصد 
کردن فنآوری های روز دنیا، به دنبال 
نوآوری و تولید محصوالت منطبق بر 
دانش روز دنیا هســتیم و چشم انداز 
روشــنی را در این صنعت برای خود 

پیشبینی میکنیم.
 شــرکت رنگ های صنعتی 
ایران چه محصوالت شــاخص و 
به فــردی را تولید می  منحصر 

کند؟
 سیستم های رنگی را که در حوزه 
 offshore رنــگ دریایی و رنــگ

استفاده می شود از چند الیه تشکیل 
شــده اند و پکیجی از محصوالت ما 
می باشــند که این پکیج محصولی 
 NORSOK تاییدیــه   دارای  
M-501  اســت و تنها در شرکت 

صنعتی رنگ ایران تولید می شود .
 از دیگــر محصــوالت شــاخص 
تولیدی و کامال منحصــر به فرد در 
مجموعه ما می تــوان به پلی یورتان 
فلوئورینه اشــاره کرد کــه دوام پلی 
یورتان را 6 برابر افزایش می دهد و تا 

60 سال قابل گارانتی هستند.
همچنیــن یــک محصول بــا نام 
تجــاری پلتا بــا خاصیت پوشــش 
محافظ موقت در مجموعه رنگ های 
صنعتی ایران تولید می شــود که  از 
ســطوح، تا زمان مورد نیاز محافظت 
و پس از آن براحتی از ســطح مورد 

استفاده برداشته می شود.  
و در نهایــت آخریــن محصــول 
منحصر بــه فردی کــه در مجموعه 
به عنوان یک محصــول دانش بنیان 
تولید می شود جوهر های دیجیتال 
پایه آب است که در صنعت نساجی 
کاربرد فراوانی دارد و برای اولین بار 

در ایران تولید می شود.
در زمینــه صــادرات چه   

دستاوردی را کسب کرده اید؟
در پاسخ به ســوال شما باید بگویم 
که در حــال حاضر به کشــور عراق 
صادرات داریم و در حال برنامه ریزی 
برای توســعه بازارهــای صادراتی به 

البته  CIS هستیم.  کشورهای حوزه 
با توجه به ظرفیت بــاالی بازار ایران 
عمده تمرکــز و فعالیت مــا در بازار 

داخلی است.  
در  رویکردی  و  با چه هدف   
بین  نمایشگاه  و ششمین  بیست 
المللی صنعت نفت شرکت کرده 

اید؟
با توجه بــه دوران گــذاری که به 
دلیــل همه گیــری ویــروس کرونا 
پدیــد آمد و عماًل در 2 ســال اخیر، 
یــا نمایشــگاه برگــزار نشــده و یا 
خیلــی کمرنگ برگزار شــد. حضور 
در نمایشــگاه امســال برای تمامی 
شــرکت های فعال در این صنعت از 
اهمیت دوچندان برخوردار اســت و 
فرصت قابل توجهی بــرای ارتباط با 

همکاران، مشتریان و صاحبان صنایع 
و کارشناسان و متخصصان است.

  شرکت ها به دنبال عرضه آخرین 
دســتاوردها و محصــوالت خود در 
نمایشــگاه بین المللــی صنعت نفت 
هستند. من شــخصا نزدیک به  14 
سال اســت که با نمایشــگاه ارتباط 
تنگاتنگ دارم به نظر من این دوره از 
نمایشگاه از لحاظ استقبال مشارکت 
کننــدگان و عرضــه محصــوالت و 
نوآوری های جدید بسیار ویژه است. 

بســیاری از محصــوالت یونیک و 
منحصــر به فرد مــا در بــازه زمانی 
همه گیری کرونا توســعه و ســاخته 
شــده اســت. از این لحاظ حضور در 
 این نمایشــگاه بســیار حائز اهمیت

 است.
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آماده سازی بیست و ششمین منایشگاه بین املللی
نفت، گاز،  پاالیش و پرتوشیمی به روایت تصویر
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با  نمایشــگاه »حالل« 
حضــور نمایشــگاه بین 
نمایندگان  و  المللی ج.ا.ا 
تا 31  سایر کشورها 29 
کازان  در  اردیبهشــت 

روسیه برگزار می شود.
اجالس  ســیزدهمین 
اقتصــادی  بین المللــی 
ســامیت«  »کازان 
و  اسالم  جهان  )روسیه- 
روسیه(  حالل  نمایشگاه 

29 تا 31 اردیبهشت در کازان روسیه برگزار می شود.
این اجالس از سال 2009  هر ساله با حضور کشورهای جمهوری 
اســالمی ایران، امارات متحده عربی، مالزی قرقیزستان، اندونزی، 
تایلند، الجزایر، آذربایجان، سنگاپور، ترکیه، کوبا، سودان، عربستان 
ســعودی، افغانســتان، بحرین، اردن، مراکش، پاکســتان، قطر و 

قزاقستان برگزار شده است.
آخرین اجالس نیز قبل از پاندمی ویروس کرونا در ســال 2019 
با حضور بیــش از 5 هزار نماینده از ســازمان های بیــن المللی، 
ارگانهای دولتی، موسســات مالی، سفرای 25 کشــور، نمایندگان 
پارلمان، سرمایه گذاران و تجار ۷2 کشور جهان و نیز 250 نماینده 

از خبرگزاری ها برگزار شد.
همه ســاله در حاشــیه این اجالس نمایشــگاهی نیز بــا عنوان 
»حالل« با حضور نمایندگان ســازمان ها و شــرکت کنندگان در 

اجالس برگزار می شود.
مهمترین موضوعات مورد بحــث در این اجالس حول محور امور 
مالی و بانکداری اســالمی، صنعت حالل، دیپلماسی جوان، توسعه 
صادرات، موسســات کوچک و متوسط و ســرمایه گذاری است که 
با هدف مســاعدت و حمایت در جهت توســعه روابــط اقتصادی 
 و تجــاری اســالمی به ویژه بــا کشــورهای جهان اســالم برگزار

 می شود.
اجالس بین المللی اقتصادی »کازان ســامیت« یکی از مهم ترین 
فرصت های همکاری متقابل مناطق فدراسیون روسیه و کشورهای 
جهان اسالم به شــمار می رود. در این اجالس بستر)پلتفرم( های 
بین المللی برای بررســی موضوعات همکاری های مشترک و پروژه 
های مختلف، معرفی ظرفیت ها و امکانات اقتصادی و سرمایه گذاری 

فراهم آورده شده است.

از ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت؛

نمایشگاه حالل کازان 
برگزار می شود

همزمان با سفر رازدار به روسیه صورت گرفت؛

امضای تفاهمنامه توسعه همکاری های نمایشگاهی بین ایران و روسیه

بیســت و نهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی صنایــع 
کشــاورزی، مواد غذائی، ماشــین آالت و صنایع وابســته 
– ایــران آگروفــود 2022 از تاریخ 2۷ تــا 30 خردادماه 
1401 بــا رعایــت کلیــه پروتــکل هــای بهداشــتی در 
 محل دائمی نمایشــگاه های بیــن المللی تهــران برگزار 

می شود.
به گزارش اخبار نمایشگاه ها، »بیست و نهمین نمایشگاه 
بین المللی صنایع کشــاورزی، مواد غذائی، ماشــین آالت 
و صنایع وابســته – ایــران آگروفــود 2022« از تاریخ 2۷ 
لغایت 30 خردادماه 1401 توســط شــرکت پاالر سامانه 
و همــکاران خارجی آن با اخذ مجوز از ســازمان توســعه 
تجارت ایران و با همکاری شرکت ســهامی نمایشگاههای 
بین المللی ج.ا.ایران براي بیســت و هشتمین سال متوالي 
 در محل دائمی نمایشــگاههای بین المللــی تهران برگزار 

خواهد شد.
نمایشــگاه بین المللی صنایع کشــاورزی، مــواد غذایی، 
ماشین آالت و صنایع وابســته به منظور معرفی توانمندی  
ها و پیشــرفت  های شــرکت های فعال در در این صنایع، 
رونمایی از آخرین دستاوردهای تکنولوژی و علمی،افزایش 
ســطح مبــادالت صنعتــی و تجــاری، ایجاد اشــتغال و 
کارآفرینی، کمک بــه ارتقا دانش و تبادل علم و آگاهی بین 
شــرکت کنندگان در نمایشــگاه، ترغیب تولید کنندگان 
برای داشتن رقابتی سالم و ایجاد فضایی مفید برای ارتباط 
 مســتقیم بین تولید کننــدگان با مصرف کننــدگان بر پا

 می شود.
در نمایشگاه ایران آگروفود صنایع کشاورزی ،  مواد اولیه 
صنعــت غذا، ماشــین آالت صنایع غذایی و نــان و قنادی 

حضور خواهند داشت.

در جریان ســفر هومن رازدار، مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی 
ج.ا.ایــران بــه روســیه ، در دیــدار وی با 
مدیرعامل مجموعه نمایشگاه های بین المللی 
اکسپوسنتر مســکو ، نخستین تفاهمنامه در 
حوزه صنعت نمایشگاهی بین ایران و روسیه 

به امضا رسید.
به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشگاه ها، 
پایــگاه اطالع رســانی نمایشــگاه های بین 
المللی جمهوری اسالمی ایران با گزارش این 
خبر ، این تفاهم نامه را نخستین و مهمترین 
گام بین المللی صنعت نمایشگاهی در دوره 
جدید دانسته که با حضور مدیرعامل شرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللــی ج.ا.ا 
در روســیه و امضای تفاهمنامــه با مجموعه 
اکسپوسنتر مسکو،  بین المللی  نمایشگاه های 
برداشته شده اســت تا هر دو کشور بتوانند 
توانمنــدی هــا و ظرفیت هــای اقتصادی 

یکدیگر را بهتر معرفی کنند.

این گزارش حاکی اســت: در ایــن دیدار 
و پس از عقد تفاهمنامه همکاری، الکســی 
اکسپوســنتر مســکو  مدیرعامل  ویالکیــن 
اظهــار اطمینان کرده کــه در چارچوب این 
تفاهم نامه، از این به بعد مجموعه اکسپوسنتر 

پررنگ شرکت های  روســیه شــاهد حضور 
ایرانی خواهد شد.

وی بــا اشــاره بــه دیگــر بند هــای این 
تفاهم نامه افزوده اســت: همچنین در زمینه 
سرمایه گذاری مشــترک و عرضه محصوالت 

دانش بنیــان و نوآورانه، توافقــات خوبی به 
دست آمد.

رازدار، مدیرعامل شــرکت سهامی  هومن 
نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران نیــز ایــن تفاهمنامه را نخســتین و 
مهمترین تفاهم نامه بین شــرکت ســهامی 
و مجموعه  ایران  بین المللی  نمایشــگاه های 
اکسپوســنتر مســکو خوانده و تاکید کرده 
است: اکسپوسنتر مســکو و شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران، مهم ترین متولیان نمایشگاهی منطقه 

هستند.
وی با اشاره به نقش و اهمیت مجموعه های 
نمایشگاهی دو کشــور در معرفی ظرفیت ها 
و توانمندی های متقابل افزوده اســت: تبادل 
و تهاتر فضای نمایشــگاهی و همکاری های 
منســجم، مهم ترین موضوعات تفاهم شــده 

است که به زودی اجرایی خواهد شد.

برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی ایران 
آگروفود در پایتخت
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وگاز،  نفت  نمایشگاه  در 
نمایشــگاه  های  ســالن 
بــه صــورت تخصصی و 
تا  شده  تفکیک  موضوعی 
تخصصی  بازدیدکنندگان 
بهتر بتواننــد در ارتباط با 
موضوع مــورد عالقه خود 
در نمایشگاه حاضر شده و 
از وقت خود برای بازدید از 
با  وگو  گفت  و  دستاوردها 
مدیران و کارشناسان بهره 
ببرند. در   سالن ۵ شرکت 
پخش  و  پاالیــش  ملــی 
سالن  نفتی،  های  فرآورده 
6 اعضای انجمن سازندگان 
تجهیــزات صنعتی ایران، 
ســالن 7 اعضای اتحادیه 
فرآوردهای  صادرکنندگان 
پتروشــیمی،  و  گاز  نفت، 
ســالن ۸ و 9 شرکت ملی 
صنایع  و  ایــران  نفــت 

باالدستی نفت، ســالن 10 و 11 شــرکت های دانش بنیان، مراکز علمی، پارک های علم و فناوری، 
استارتاپ ها و دانشگاه ها، سالن 12 و 13 ایمنی و خدمات عمومی، سالن 27 ماشین های دوار، سالن 
31 اعضای انجمن تجهیزات صنعت نفت، ســالن 3۵ برق الکترونیک، ابزار دقیق و مخابرات، سالن 
3۸ شرکت ملی گاز ایران، شــیرآالت صنعتی، لوله و اتصاالت، فوالد و ورق و پاویون های کشوری، 
سالن A3۸ لوله و اتصاالت، عایق و نسوز؛ رنگ و پوشــش، جوش و برش، سالن B3۸ شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و صنایع مرتبط و مواد شیمیایی، سالن 40 برق الکترونیک و ابزار دقیق، مخابرات 
و اتوماسیون، سالن 41 صنایع پایین دستی پتروشیمی و پاالیشی، خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی 

و سالن 44 تجهیزات فرآیندی و مکانیکی، برق و پاویون های کشوری را میزبانی خواهد کرد.

راهنمای موضوعی 
سالن ها در نمایشگاه 
بیست و ششم صنعت 
نفت، گاز،پاالیش و 
پتروشیمی
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