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نفت و انرژی
ورود سرمایه های 

 جدید به 
صنعت نفت 

بيس��ت ويكمين نمايش��گاه بي��ن المللي 
نف��ت، گاز، پاالي��ش و پتروش��يمی 16لغايت 
19ارديبهش��ت ماه به عن��وان بزرگترين رخداد 
صنعتي و تجاري ايران درحالی درمحل دائمي 
نمايش��گاه بين المللي تهران برگزار می ش��ود 
كه فرصت بس��يار مغتنمي اس��ت تا شركتهاي 
فعال در اين صنعت دس��تاوردها و محصوالت 
خود را در معرض بازديد دس��ت اندركاران و 
متخصص��ان اين صنعت قرار دهند و با در نظر 
گرفتن روند تقاضاي بازارها و س��مت و سوي 
رش��د اين صنعت، فعاليتها و نوآوري هاي آتي 

خود را هدايت نمايند.
ازاهداف مهم برپایی نمایش��گاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی می توان به مواردی 
مانند گام برداش��تن در جهت خودکفایی، توسعه 
توانمن��دی صنعتگران، س��ازندگان، پیمانکاران و 
مش��اوران ایرانی درباره تامی��ن نیازهای صنعت 
نفت کش��ور و حضور در عرصه های بین المللی، 
ایجاد ارتباط موثر بین دولت، صنعت و دانشگاه، 
بهره گیری از فناوری های روز دنیا برای اس��تفاده 
و بهبود عملکرد صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی 
و تولی��د فرآورده های نفتی، ایجاد ش��رکت های 
پیمان��کاری عمومی، برق��راری تعامل و ارتباط با 
ش��رکت های بین المللی برای کسب دانش فنی 
و تجرب��ه آنها و همکاری س��ازنده اش��اره کرد.
دست اندرکاران و مجریان برگزاری نمایشگاه هر 
س��اله جهت آگاهی از عملکرد خود و ش��ناخت 
نق��اط ضعف و ق��وت برگ��زاری نمایش��گاه از 
طریق نظرسنجی به بررس��ی دیدگاه ها و نظرات 
مخاطبان نمایشگاه )بازدید کنندگان و غرفه داران( 

می پردازند.
نقاط قوت بيس��تمين نمايشگاه بين المللی 

نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی
طبق نظر س��نجی های بعمل آمده نمایشگاه 
بیس��تم نمایانگر برگ��زاری یک��ی از موفق ترین 
نمایش��گاه های برگزار شده در حوزه، نفت، گاز 
پاالیش و پتروش��یمی بوده اس��ت به گونه ای که 
تجزیه و تحلیل آمارهای بدست آمده از نظریات 
بازدیدکنندگان حاکی از برپایی نمایشگاهی با نظم 
ترتیب در برگزاری، چیدمان مناسب غرفه ها، تنوع 
محصوالت، گستردگی فضای نمایشگاه، مدیریت 
خوب و مسائل اجرایی دیگر بوده است. برگزاری 
نمایش��گاه جام��ع و کامل به لحاظ ش��رکت های 
حاض��ر از دیگ��ر نقاط قوت این نمایش��گاه بود.
نقاط ضعف بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی آنطور که نظرسنجی ها 
نش��ان می ده��د، ازدی��اد غرفه ها، ع��دم امکان 
جس��ت و جوی هوشمند ش��رکت ها و غرفه ها، 
عدم حضور ش��رکت های معتبر خارجی به دلیل 
تحریم ها و ازدیاد ش��رکت های چینی، همزمانی 
برپایی نمایشگاه نفت با نمایشگاه کتاب و ترافیک 
شهر تهران، آلودگی صوتی به دلیل پخش بیش از 
حد تیزرهای تبلیغاتی، عدم وجود فضای مناسب 

برای اس��تراحت بازدیدکنندگان، س��رویس های 
پذیرایی گران قیمت با کیفیت پایین از جمله نقاط 
ضعف این نمایش��گاه بود.همچنی��ن در تجزیه و 
تحلیل دیدگاه غرفه داران از مهمترین نقاط ضعف 
برپایی نمایشگاه می توان به مواردی همچون نبود 
سرویس پذیرایی مناس��ب به ویژه آب سرد کن، 
عدم ن��ور و تهویه کافی در برخ��ی از غرفه ها به 
ویژه در سالن های چادر، عدم دسترسی به اینترنت 
در سالن  ها، تعمیر و بازسازی تأسیسات در برخی 
از س��الن ها، کمبود پارکینگ، عدم رس��یدگی به 
شکایات، نامناسب بودن کفپوش ها و وجود افراد 

بیکار و غیر متخصص در سالن ها اشاره کرد.
حضور 634 شركت خارجي در نمايشگاه 

نفت ايران از 35كشور جهان
بیس��ت ویکم نمایش��گاه بین المللي نفت، 
 گاز، پاالی��ش و پتروش��یمي فرصت��ي اس��ت تا 
دست اندرکاران این صنعت در حوزه هاي داخلي 
و بین المللي ضمن عرضه آخرین دس��تاوردهاي 
علم��ي و فني خود ب��ا توانمندي ه��ا و ظرفیت 
هاي عظیم جمهوري اس��امي ای��ران در بخش 
نفت و گاز و صنایع مربوطه بیش��تر آش��نا شوند. 
عاوه بر این آش��نایی صنعتگ��ران صنعت نفت، 
گاز، پاالیش و پتروش��یمی با دس��تورالعمل های  
نوین صنعت، عق��د قرارداد بازرگان��ی در زمینه 
مبادل��ه کاال، خدمات  و اطاعات فنی، توس��عه 
اش��تغال در عرصه صنعت نف��ت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی، حضور تجار و صنعتگران بین المللی 
از سراس��ر جهان در نمایش��گاه ب��رای کمک به 
توسعه صادرات تولیدات داخلی، کمک به ایجاد 
 بازارهای جدید خارج از کشور در راستای توسعه 
بازار های هدف، برگزاری س��مینارهای مختلف 
برای تس��هیل در نی��ل به اهداف تعیین ش��ده از 
دیگر اه��داف برگزاری نمایش��گاه بیس��تم بوده 
است.این نمایشگاه در ش��رایطي برگزارمي شود 
که جمهوري اس��امي ایران توانسته است فضاي 
جهاني را با اتخاذ ش��یوه هاي درست دیپلماتیک 
به نفع کشور تغییر دهد و ضمن حضور فعال در 
عرصه همکاري هاي بین المللي زمینه مش��ارکت 
و هم��کاري اقتص��ادي و صنعتي را بیش از پیش 
فراهم آورد. امید مي رود فضاي ایجاد شده مسیر 
رشد، توسعه و رونق اقتصادي را هموار نموده و 
صنایع نفت و گاز بتوانند در سایه آن به بهره وري 
و تولید بیشتر دست یابند و از سوي دیگر توسعه 
همکاري هاي جهاني و منطقه اي، بازار وسیع تري 
را با توجه به توان باالي علمي و فني کش��ور در 
اختیار فعاالن این بخ��ش قرار دهد.همچنین این 
نمایش��گاه  در حالی کار خود را آغاز می کند که 
ش��رکت های خارجی وداخلی زی��ادی با اجرای 
برجام و گش��ایش روابط و مناسبات بین المللی 
ایران ب��رای حضور در نمایش��گاه اعام آمادگی 

کرده اند. 
الزم به ذکراس��ت در دوران پس��ا برجام به 
دلیل فرصت های س��رمایه گذاری بسیاری که به 

 منظور توسعه صنعت نفت ایران ارائه شده است، 
ش��رکت های خارجی و داخلی زیادی مش��تاق 
 ب��ه معرفی اس��تعدادها و توانایی ه��ای خود در 
نمایش��گاه های مختلف ایران به ویژه نمایش��گاه 
بی��ن الملل��ی نف��ت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی 
ش��دند؛ به گونه ای که به گفت��ه محمد ناصری، 
مدیر بیس��ت و یکمین نمایش��گاه تع��داد غرفه 
های ارزی امس��ال نسبت به سال گذشته افزایش 

چشمگیری داش��ته و از 546 غرفه به 791 غرفه 
رس��یده است این در حالی اس��ت که متراژ کلی 
فضای سرپوش��یده ناخالص نمایش��گاه در سال 
گذش��ته 70 هزار مترمربع اس��ت که افزایش 10 
هزار متر مربعی داش��ته است.در نمایشگاه امسال 
ن��گاه ویژه به موضوع دیپلماس��ي انرژي و تاکید 
بر توانمندي هاي ساخت داخل با تکیه بر اصول 

اقتصاد مقاومتي شده است همچنین برنامه ریزي 
 حض��ور فع��ال مدیران ارش��د صنع��ت نفت در 
غرفه هاي چهار شرکت اصلي جهت پاسخگویي 
ب��ه بازدیدکنندگان از جمله اقدامات انجام ش��ده 
برای برگزاری بهتر این نمایشگاه برنامه ریزی شده 
اس��ت.در بیست و یکمین نمایشگاه سعی شده با 
تاکید بر امر پژوهش و توس��عه در صنعت نفت و 
اختصاص فضاي مناسب به گروه هاي پژوهشي 

در بخش هاي خصوصي و دولتي توسعه صنعت 
پژوه��ش محور مد نظر قرار گیرد و حضور فعال 
تش��کل ها و گ��روه هاي صنعت��ي و بازرگاني به 
صورت تخصصي و ایجاد ش��رایط الزم و فضاي 
مناس��ب براي آنها از موارد تمرکز این نمایشگاه 
بوده اس��ت.این نمایش��گاه فرصتی برای معرفي 
سیاس��ت هاي اجرای��ي وزارت نف��ت در زمینه 

توس��عه صادرات در بخش هاي مختلف تولیدي 
فرآورده ه��اي نفتي و خدمات فني و مهندس��ي 
و همچنین معرفي فرصت هاي س��رمایه گذاري 
در صنع��ت نف��ت و در صورت ل��زوم برگزاري 
سمینار تخصصي با حضور شرکت هاي خارجي 
حاضردر نمایش��گاه اس��ت.هجوم ش��رکت های 
خارجی برای حضور در نمایشگاه بیست و یکم 
پس از برجام منجر به تقاضاهاي بیش از ظرفیت 
س��الن هاي نمایش��گاه بین المللي تهران شد و با 
مدیریت و برنامه ریزي صحیح و هماهنگي هاي 
مربوطه و همچنین مطالع��ه تجربیات دوره هاي 
گذشته سعي ش��د عدالت در تخصیص غرفه به 
ش��رکت ها کاما اجرایي ش��ود تا هیچ متقاضي 
مش��ارکتي از این حق محروم نشود. براي تحقق 
این هدف تمامي س��الن ها و فضاي سرپوشیده و 
باز نمایشگاه زیر بار نمایشگاهی رفته است.عاوه 
بر این ب��ا توجه به ثابت بودن فضای نمایش��گاه 
و افزایش تقاضا، با مطالعاتی که روی مش��ارکت 
کنندگان انجام ش��د، ش��رکت های غیر مرتبط با 
حوزه نف��ت و گاز از حضور در نمایش��گاه منع 
شدند تا فرصت در اختیار شرکت های تخصصی 
قرار گیرد.در نمایش��گاه امسال با وجود آنکه نقل 
و انتق��االت ارزی با وجود اج��رای برجام دچار 
 ابهامات��ی بود، اما تقاضای حضور ش��رکت های 
بین المللی پرش��ورتر از س��نوات پیشین بود و به 
همین منظور تاش های مضاعف برای جانمایی 
این ش��رکت ها انج��ام ش��د. از جمل��ه احداث 
س��الن های موق��ت که به گس��ترش فضای کلی 
نمایشگاهی انجامید. آنچه که مسلم است افزایش 
ش��رکت کنندگان صرفا منوط به ارقام و آمار نمی 
شود و تعداد ملیت های حاضر در نمایشگاه امسال 
همچون برندهای شناخته شده جهانی در صنعت 
نفت و گاز نیز افزایش قابل ماحظه ای داشته است. 
به طور مثال در نمایش��گاه امس��ال عاوه بر پاویون 
کشورهای چین، آلمان، اس��پانیا، ایتالیا و فرانسه که 
سال گذشته نیز برقرار بودند، پاویون کشورهای کره 
جنوبی، ترکیه، اتریش و فناند نیز اضافه شده است و 
عاوه بر ملیت های سال گذشته شامل آلمان، اوکراین، 
چین، ایتالیا، امارات، ارمنستان، اتریش، بلژیک، فرانسه، 
هنگ کنگ، هند، مالزی، هلند، لهستان، امریکا، کانادا، 
ونزوئا، کره جنوبی، روسیه، اسپانیا، ترکیه، انگلستان، 
آذربایجان، نروژ، برزیل، بلغارس��تان، رومانی، ژاپن، 
نیوزلند، تایوان، اندونزی و فناند چند کشور مطرح 
دیگر از جمله س��وئیس، موناکو، استرالیا، سنگاپور، 
س��وئد و پرتغال نیز در نمایشگاه حضور به هم می 
رس��انند که حاکی از افزایش ملی��ت های جدید در 

نمایشگاه بیست و یکم است. 
همچنین در نمایش��گاه امسال شرکت های 
مطرح��ی که در چند س��ال اعم��ال تحریم ها از 
حضور در نمایشگاه بین المللی چشم پوشی کرده 
بودند، در نمایش��گاه امس��ال حضور گسترده ای 
دارند. در میان این شرکت ها نام او ام وی، سایپم، 
لینکولن الکتریک، سولزر، قوچز، آرذرنر، زیمنس، 

لوک اویل و گازپروم به چشم می خورد.موارد یاد 
شده تببین محور نمایشگاه امسال با عنوان »جذب 
س��رمایه و انتق��ال تکنولوژی« اس��ت و به گفته 
محمد ناصری، مدیر بیس��ت و یکمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تاش 
شده است با تغییر شیوه های بازاریابی و جانمایی، 
شرایط بهتری برای حضور گسترده تر و بهتر این 
شرکت ها فراهم ش��ود. در همین راستا مدیریت 
نمایشگاه بین المللی تعداد غرفه های ریالی را از 
1015 مورد به 996 شرکت رسانده است تا فضای 
بیشتری در اختیار شرکت های خارجی قرار دهد 
و با ایجاد س��الن های جدید C38 و B38 و زیر 
بار بردن تمامی س��الن های سری 26 و سالن های 
20،21 و 22 فضای بیشتری را به منظور بهره وری 

گسترده تر فرآهم آورده است. 
 به گفت��ه مدیر بیس��ت و یکمین نمایش��گاه 
بین المللی نفت، در نمایش��گاه امس��ال از 15 هزار 
و 550 مت��ر مرب��ع فض��ای سرپوش��یده مربوط به 
ش��رکت های خارجی، 12 ه��زار و 630 متر مربع 
مربوط به شرکت های خارجی و 2 هزار و 920 متر 
مربع مختص نمایندگی شرکت های خارجی مستقر 
در ایران اس��ت.عاوه بر ای��ن از فضاهای خارج از 
سالن نمایش��گاه 2213 متر مربع فضای باز ارزی و 
10102 مترمرب��ع فضای باز ریالی به جهت تمرکز 
و ایجاد فرصت بیش��تر برای حضور ش��رکت ها و 
فع��االن داخلی و خارجی در ح��وزه نفت و انرژی 
گذاش��ته شده اس��ت به گونه ای که امسال به طور 
تقریبی همه فضای نمایشگاه مورد استفاده قرار گرفته 
است.مدیریت ستاد اجرایی نمایشگاه همچنین امسال 
مدیریت جانمایی فضای غرفه ها را خود در اختیار 
گرفته تا مدیریت بهتر و کنترل و نظارت دقیق تری 
بر این مقوله داش��ته باشد. در کنار این مسئله برای 
ارتب��اط نزدیک و دقیق تر با ش��رکت کنندگان با 
افزایش 10 ش��رکت تع��داد بازاریابان خارجی را 
به 17 مورد رس��انده اس��ت.در نمایشگاه امسال 
ام��ر اطاع رس��اني ب��ه بازدید کنن��دگان اهمیت 
بیش��تری یافته است و ش��رکت ملي نفت ایران به 
عنوان مجري نمایشگاه، عاوه بر امکانات موجود 
فضاي نمایش��گاهي تعدادی ایستگاه اطاع رساني 
با تجهیزات کامپیوتري و الکترونیکي پیش��رفته در 
محوطه نمایش��گاه براي اطاع رس��اني مستقر می 
نماید. در این نمایش��گاه نرم افزار همراه با قابلیت 
نصب ب��ر روي موبایل بازدید کنن��دگان، از طریق 
همین ایستگاه ها و همچنین وب سایت نمایشگاه 
ارایه می گردد. این نرم افزار عاوه بر ارایه اطاعات 
غرفه داران با قابلیت جستجو بر اساس نام شرکت و 
زمینه فعالیت امکان مسیریابي بر روي نقشه نمایشگاه 

تا غرفه مورد نظر را نیز فراهم مي آورد.
امید اس��ت که برگزاري ای��ن رویداد بزرگ 
با مش��ارکت کلیه دس��ت اندرکاران این صنعت، 
گامي رو به جلو در راس��تاي اعتا و انعکاس هر 
 چه بیش��تر توانمندیهاي این صنع��ت در ایران و 

جهان باشد.

بیست و یکمین نمایشگاه نفت و گاز فرصتی درخشان برای جذب سرمایه گذاران بین المللی

رییس جمهور در جلسه هیات دولت:

 توقیف دارایی ایران 
در آمریکا دزدی آشکار و 

رسوایی بزرگ حقوقی است 
ریی��س  جمهور، رأی دادگاه��ی در آمریکا 
مبن��ی ب��ر توقی��ف ح��دود 2 میلی��ارد دالر از 
دارایی های جمهوری اس��امی ای��ران را دزدی 
آش��کار و رسوایی بزرگ حقوقی برای آمریکا و 
به مفهوم ادامه خصومت علیه ملت ایران دانست 
و تأکید کرد: دول��ت به نمایندگی ملت ایران از 
هیچ کوشش��ی ب��رای احقاق حق��وق ملت فرو 
گذار نکرده و این مس��یر را تا رس��یدن به نتیجه 
ادامه خواهد داد. حجت االسام والمسلمین دکتر 
حس��ن روحانی دیروز و در جلسه هیأت دولت 
اظهارداشت:اینکه دادگاه یا قوه مقننه در گوشه ای 
از دنیا بخواه��د برای حقوق و اموال ملت ایران 
تصمیم��ی بگیرد، کام��ًا غیرقانونی و برخاف 
حقوق بین الملل و مصونیتی است که بانک های 
مرکزی از نظر حقوقی در دنیا دارند. روحانی با 
تأکید بر اینکه” آنها باید بدانند حقوق ملت ایران 
قابل تعرض و چپاولگری نیس��ت”، افزود: هیچ 
دزدی نمی توان��د به دزدی خ��ود افتخار کرده و 
تصور کند اموالی ک��ه به غارت برده به او تعلق 
دارد. رییس  جمهوری ب��ا بیان اینکه ملت ایران 
هیچگاه از حقوق خود دست برنخواهد داشت، 
گفت: دش��منان ملت ایران سال ها تاش کردند 
تا برخاف معاهدات بین المللی ملت ایران را از 
حقوق خود در اس��تفاده از انرژی هسته ای منع 
کنند و در این راس��تا قطعنامه های��ی در مجامع 
بین المللی علیه ایران تصویب کردند. اما ملت ما 
با ایستادگی و استفاده از توانمندی سیاسی خود 
توانست حق خود را بازستاند و امروز در مقطعی 
قرار داریم که همگان برحق ملت ایران نسبت به 

غنی سازی، اذعان دارند. 
ادامه در صفحه 4

طیب نیا، مجریان برنامه 
 اقتصاد مقاومتی را 

منصوب کرد
وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی طی 
 احکام جداگانه ای برای چهار تن از روسای 
س��ازمان ه��ای زی��ر مجموعه و نی��ز خزانه 
 دار کل کش��ور، آنه��ا را ب��ه عن��وان مجری 
پروژه های مرتبط با حوزه سازمان و معاونت 
متبوع خود، منص��وب کرد.علی طیب نیا در 
همین راستا، "سید کامل تقوی نژاد" رئیس کل 
 سازمان امور مالیاتی کشور را به عنوان مجری 
پ��روژه های "پیاده س��ازی کام��ل مالیات بر 
ارزش اف��زوده" و "پیاده س��ازی طرح جامع 
مالیات��ی" منصوب ک��رد. "محمد فطانت فرد 
" رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار نیز 
طی حکمی از س��وی وزیر اقتصاد به عنوان 
"مجری پروژه تقویت نقش بازار س��رمایه در 

تامین سرمایه بنگاه ها" منصوب شد. 
شرح در صفحه 4

تیتر سه تیتر دو

رهبر معظم انقالب در آستانه روز کارگر در دیدار با هزاران نفر از کارگران:

آمریکا روی کاغذ می گوید با ایران معامله کنید
 اما عماًل مانع بانک های خارجی می شود

صفحه 2

صفحه 4

پول ها به کدام سو می روند؟
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