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راهبرد

خودباوری 
و اتحاد 

بسترساز 
افق های روشن

انقالب مــردم ایــران، ادامه راهــی بود که 
1400 ســال پیش با تجلی پیام وحدت بخش 
وحی بــر محمد)ص( به عرصه رســید و پس از 
آن نیز بر پایه آموزه های روشــنگرانه حســین 
)ع( به ثمر نشســت.  آموزه هایــی که قرن ها 
بعد بــا رهنمودهای پیر و مرشــدمان خمینی 
کبیر)ره( راه خود را در دل های تشــنه عدالت 
میلیون هــا ایرانی پیدا کرد و 4۲ ســال پیش 
در برابــر تمامی توطئه ها و فتنه های اســتکبار 
جهانی، به پیروزی رســید. انقالب ایران گویای 
این حقیقت درخشــان بود که با اتکا و ایمان به 
الطاف الهــی، خودباوری، اتحــاد و یکپارچگی 
می توان در مقابل ظالمان عالم ایستاد و طرحی 
نو در جهان جهالت برانداخت.  خوشبختانه دهه 
فجر و همزمانی آن با ســالروز میالد خجســته 
حضرت فاطمه زهرا )س( ســروربانوان جهان، 
عطای خداوند ســبحان، کوثر قــرآن، همتای 
امیر مومنان و الگوی بی بدیل تمامی جهانیان 
را بایــد به فال نیــک بگیریم و از آن اســتقبال 
کنیم؛ مقــام رفیع و شــامخ حضــرت فاطمه 
)س( یادآور جایگاه مرتبــه واالی زن و مادر در 
فرهنگ اسالمی است.  مادرانی که  سرمایه های 
ارزشمند انســانی را در کانون پر مهر خانواده به 
بالندگی و شــکوفایی می رسانند و بی شک افق 
های روشــن آینده این مرز و بوم مرهون از خود 
گذشتگی و تبلور اندیشه، فرهنگ و دانش زنان 
این سرزمین است.  زنانی که دوشادوش مردان 
این ســرزمین سعی در ترســیم چهره منعطف 
و منطقی تری از یک فرد مســلمان دارند و در 
این مســیرعالوه بر فاطمه زهرا)س( به موالی 
متقیان، شــیر مردان و یار دیرین پیامبر، علی 
)ع( نیز تاســی می جویند.  علــی که در همین 
روزها باید والدتش را به جشــن بنشینیم. او که 
اشــاعه گر عدالت و مردانگی و معرف واالترین 
الگوی شهامت و دیانت است. امامی که شهریار 

چه زیبا در وصفش سروده است:
"نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیرم چه نامم شه ملک الفتي را"
من نیز با سودجســتن از این فرصت مغتنم، 
وظیفه خــود می دانم تــا با تقدیر و تشــکر از 
تالش هــای شــبانه روزی تمامــی خواهران و 
برادرانــم در مجموعه نفت پاســارگاد والدت 
باسعادت صدیقه کبری فاطمه زهرا )س( و امیر 
مومنان حضرت علی )ع( را که تلفیق گرانبهایی 
از تجلــی نور نبــوی و تاللو درخشــان والیت 
و تابندگــی و امامت اســت را به آنــان تبریک 
گویم و همچنیــن از خدمات گرانبهای نیروها و 
پرسنل عزیز شــرکت نفت پاسارگاد در ارتقای 
سطح کیفی برنامه های این شرکت وهمچنین 
عملکرد ایشان در مقابله با تحریم های ظالمانه 
آمریکا که اقتصاد کشــور به ویژه فعالیت های 
مرتبط با نفــت و گاز و انرژی و فــرآورده های 
مرتبط با آنهــا را هدف قرار داده اســت مراتب 

سپاس و قدردانی را داشته باشم.
 امید است که در پناه حق و ایزد منان بتوانیم 
در سال آتی نیز مســیر پرفروغ اقتصاد کشور را 

دوشادوش یکدیگر پرتاللو و بانشاط کنیم.

سرمقاله

حسيننيكخواه
مديرعاملشركت
نفتپاسارگاد

 دهه فجر هر ســال یادآور یک تحول تاریخی در 
سرنوشت کشــورمان است. رخدادی که مسیر حرکت 
کشور را تغییر داد و دریچه های تازه ای را به روی ایران 
گشود. در آستانه سالروز پیروزی انقالب اسالمی، مرور 
گزیده بیانــات رهبر انقالب درباره ایــن حادثه عظیم 

ضروری است:
 دهه ی فجر، آن آیینه یی است که خورشید اسالم 
در آن درخشــید و به ما منعکس شــد. اگر این آیینه 
نبود، باز هم مثل همان دوره های تاریک و قرون خالیه، 

بایستی ما می نشستیم و اسمی از اسالم می آوردیم.
 دهــه فجر،  ســرآغاز طلوع اســالم،  خاســتگاه 
ارزش های اســالمی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی 
از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است. 
در دهه فجر اســالم تولدی دوباره یافت و این دهه در 
تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند به شــمار 
می رود. تا قبل از انقالب اسالمی،  در ایران نظام اسالمی 
وجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه »غالب و 
مغلوب« و »سلطان و رعیت« بود و پادشاهان احساس 

می کردند کــه فاتحینی هســتند که بر مــردم غلبه 
یافته اند. و حضــرت امام رضوان اهلل تعالــی علیه این 
سلســله معیوب را قطع کردند و نقطه عطفی در تاریخ 
ایران به وجود آوردند و شمشیر اسالم را علیه دشمنان 
اســالم  و اســتعمارگران به کار گرفتند. دهه انقالب از 
رشحات اسالم است و آئینه ای است که خورشید اسالم 
در او درخشــید و این دهه باید با عظمت هرچه تمام تر 
برگزارشود. این مراسم را با هیجان های عاطفی صحیح 
باید با طــراوت و تازه کرد. در مذهب ما،  احساســات،  
گریه و شــادی، حب و بغض و عشــق و نفرت جایگاه 
واالیی دارد. از این رو جشن های دهه فجر می بایستی 
همچون مراســم و اعیاد مذهبی گرامی داشته شود و 
مردمی باشد. باید کلیه مســاجد فعال شوند و مردم با 
حضور در مساجد خاطره فراموش نشدنی حضرت امام 

و پیروزی انقالب اسالمی را جشن بگیرند.
 ملت ایران با وحدت کلمه و با تمســک به اسالم 
و رهبري شــجاعانه و حکیمانه مردمــي الهي و دین 
شناســي بزرگ و مؤمن و صالح »امام خمیني )ره ( « 

نظام جمهوري اسالمي را بر سرکار آورد.
 امام بزرگوار ما با ارائه مکتب سیاسي اسالم ، خط 
بطالن برهمه تالشــهاي فرهنگي و سیاسي دشمنان 

اسالم در طول یک قرن و نیم گذشته کشید.
 ملت ایران با الهام از هدایتهاي امام راحل با ایمان 
و اراده و هوشیاري خود گردنه هاي دشوار را پشت سر 

گذاشت و به موفقیتهاي درخشان دست یافت.
 اگر انقالب اســالمی و امام بزرگوار ما نبود و اگر 
اسالم پرچمدار انقالب و تحّول در این کشور نبود، هیچ 
امیدی وجود نداشت که ســلطه جهّنمِی تحقیرآمیز 
امریکا و حکومت دیکتاتورِی قسیّ القلب پهلوی از این 

مملکت برکنده شود.

دهه فجر از نگاه رهبر معظم انقالب

مظهر عــزم  و اقتــدار ملت ایران

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفــت : در 
اقتصادی کــه 4۷0 هــزار میلیارد تومــان فقط در 
ســطح بودجه عمومی در ســال هزینه می شود اگر 
رویکرد عدالت محور حاکم باشــد، بخش های دیگر 
را نیز متحول ساخته و شرایط زندگی بهتری را برای 
مردم فراهم می ســازد، بنابرایــن باید تالش کرد که 
امید را در دل مــردم زنده نگه داریم. به گزارش مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی محمد شریعتمداری  
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب در 
نشست مادران ، همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران 
وزارت تعــاون،کار و رفــاه اجتماعی گفــت: عاملی 
که باعث شــد رژیم تا دندان مســلح شاه سقوط کند 
تبعیــض و بی عدالتی در جامعه بود.  شــریعتمداری 
تاکید کرد : بنابراین ضروری است که جلوی تبعیض 
های نــاروا،  بی عدالتی و مفســده هــا و بطور کلی 
هرآنچه که غیــر از آرمان های جمهوری اســالمی 
اســت گرفته شــود تا به آرمان های مد نظر امام )ره ( 
دست یابیم. وی به رشــد حضور فعال بانوان در همه 
عرصــه ها پس از انقالب اشــاره و تصریح کرد : امروز 
مجموعه باســوادان ، تعداد زیاد دانشــگاهها و افراد 

تحصیل کرده ، حضور واالی بانوان در همه عرصه ها 
از جمله دانشگاهها ، افزایش بهداشت، پتروشیمی ها 
و نیز بهره برداری از ظرفیــت های فوالد، فاصله ما را 
با قبل از پیروزی انقالب اســالمی به خوبی نشان می 
دهد. وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه 
ایجاد عدالت، رفع تبعیض و ایجاد شرایط مطلوب در 
زندگی هدف قیام مردم بود خاطرنشان کرد : از سوی 
دیگر امــام )ره( تنها معنویت به مردم بشــارت نداد،  
بلکه رســیدگی و توجه به رفاه مــردم و نیز باال بردن 
ســطح رفاه عمومی نیز در فرمایشات ایشان بود تا از 
این راه بتوان نظام عادالنه ای را در کشور حاکم کرد. 
شریعتمداری با اشاره به رحلت حضرت ام البنین )س 
( به ویژگی های شخصیتی ایشــان پرداخت و گفت 
: ایشــان  دارای فضایلی نظیر شــجاعت و اهل شعر و 
ادب  و از محدثان بزرگ اســالم بود.  در عین حال در 
اوج مظلومیت بود و چهار فرزند خود را در راه حضرت 
امام حسین )ع( تقدیم کرد و این صحنه در منظر عشق 
و دلدادگی از زیباترین صحنه هاست.  وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی افزود :  معتقدم شــما بانوان هم که از 
خانواده شــهدا و ایثارگران هســتید و با نفس شهید 

زندگی کرده ایــد نمی توانید این جایــگاه را با هیچ 
چیز دیگر عوض کنید.ایــن جایگاه را حفظ کنید که 
بسیار با ارزش است. 41 درصد از کارکنان وزارتخانه 
و سازمانهای تابعه را بانوان تشکیل می دهند وحیده 
نگین مشــاور وزیر در امور بانوان و خانــواده  نیز در 
ابتدای این نشست  با تسلیت سالروز رحلت حضرت ام 
البنیــن ) س( گفت : جامعه هدف زنان این وزارتخانه 
از گستردگی بســیاری برخوردار است به نحوی که 
جامعه زنان کارگــر ، تعاونگر ، بیمه شــدگان ، زنان 
سرپرســت خانوار و. .. دغدغه ها و نیز برنامه ریزی ها 
و سیاســتگذاری های خاص خود را دارند.   وی افزود : 
بنابر این برای حل مسائل اجتماعی باید نگاه ویژه ای 
هم به این جامعه هدف داشته باشیم.   بر همین اساس 
هم وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی توجه ویژه ای به 

گروه های هدف این وزارتخانه دارند.   

شریعتمداری: رویکرد عدالت محور، شرایط زندگی بهتری را برای مردم فراهم می کند

حضور فعال بانوان در همه عرصه ها  پس از انقالب چشمگیر است

مدیرعامل شستا در نشست مشترک با مدیران ستاد تسهیل و رفع موانع تولید: 

 اهتمام شستا به سرمایه گذاری 
در مناطق محروم کشور است

نشست مشــترک ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید با 
حضور زالی رییس ستاد تســهیل و رفع موانع تولید و محمد 
رضوانی فر، در محل این شــرکت برگزار شد. به گزارش شستا 
رسانه؛مدیرعامل شســتا با اشاره به اهتمام این شرکت به سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور از جمله 
مناطق محروم، هماهنگی و همکاری میان بخش های مختلف در کشــور را زمینه ساز رفع موانع تولید در 
کشور دانســت و گفت:برگزاری چنین نشست هایی نشان از اراده در رفع موانع تولید است. شستا به عنوان 
یکی از بنگاه های بزرگ سرمایه گذاری در  اقتصاد ایران در ماه های اخیر در هماهنگی با ستاد رفع موانع تولید 
در استان ها، اقدامات مهمی در بخش های مختلف کشور داشته که از جمله آن می توان به راه اندازی مجدد 
کارخانه اســید سیتریک کرمانشاه اشاره کرد. در این نشســت و پس از ارائه گزارش توسط مدیران شستا، 
زالی ضمن تقدیر از فعالیت های صورت گرفته، گفت: تغییرات در شســتا محسوس بوده و ما این میزان از 
تغییرات را باور نداشتیم.  وی در ادامه افزود:رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال از کلیدی ترین مواردی است که 
این ستاد پیگیری خواهد کرد و با توجه به اتفاقات مهمی که در شستا رخ داده وقت بیشتری برای کمک به 
رفع چالش های پیش روی شرکت های شستا می گذاریم.  شایان ذکر است در این نشست گزارش جامعی از 
فعالیت های شستا و عملکرد این شرکت در حوزه های مختلف و چالش های پیش روی برخی شرکت های 

تابعه ارائه شد.

ابویی سرپرست تاپیکو شد
با صــدور حکمــی از 
سوی دکتر محمد رضوانی 
فــر ، مدیر عامل شســتا، 
مهنــدس حســین ابویی 
بعنوان سرپرســت شرکت 
ســرمایه گذاری نفت و گاز 

و پتروشیمی تامین "تاپیکو" منصوب شد. حسین ابویی مهریزی در ۲ 
دوره عضو هیات مدیره شرکت ســرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی 
تأمین )تاپیکو( بوده و در دوره اخیر ریاســت هیات مدیره را نیز بر عهده 
داشته است.  از دیگر زمینه ها و سوابق کاری وی می توان به معاونت برنامه 
ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جانشین مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی و صاحب اختیارات معاونت وزیر، معاون مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران، عضو هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی تهران، مدیر کل 
دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن، مدیر صنایع زیست فناوری 
و مواد پیشــرفته ایدرو وعضو هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران اشاره 
کرد. وی دارای مدرک کارشناســی ارشــد مهندسی صنایع از دانشگاه 
صنعتی شریف است. پیش از این محمود مخدومی مدیرعامل تاپیکو بود.
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نگاه

نفت پاسارگاد در بورس
شــرکت نفت پاســارگاد از زیرمجموعه های تاپیکوســت که 
نوسانات قیمت سهام این شرکت از ابتدای سال جاری بازده حدود 

4۲ درصدی را عاید سهامداران کرده است.
محصول اصلی شــرکت انواع قیر اســت. خطوط تولید شرکت 
در شهرستان های تهران، تبریز، اراک، شیراز، بندرعباس و آبادان 
واقع بوده و ظرفیت تولیــد آن در مجموع خطوط 3.4 میلیون تن 
در ســال است. نفت پاســارگاد در ده ماهه نخست سال 99 موفق 
به فروش 93۷ هزار تن انواع قیر شــده که نسبت به فروش 1.05 
میلیون تنی سال قبل کاهش حدود 11 درصدی را نشان می دهد. 
سهم فروش محصوالت مختلف این شــرکت از کل بازار داخلی و 
صادرات )در بورس کاال( به ترتیــب 53.6 درصد و 16.54 درصد 

است.
بر طبق صورت های مالی شرکت، شپاس در 10 ماهه سال 99 
موفق شده درآمد فروشی معادل 3۷00 میلیارد تومان شناسایی 
کند که این رقم در نســبت به مدت مشابه ســال قبل با رشد ۲0 
درصدی همراه شده اســت. با توجه به اینکه مقدار فروش شرکت 
در این دوره نسبت به مدت مشابه ســال قبل با کاهش حدود 10 
درصدی مواجه شــده لذا دلیل اصلی رشــد درآمد را می توان در 
افزایش نرخ فروش محصوالت جســت و جو کرد. بر این اســاس، 
میانگین نرخ فروش محصوالت نفت پاســارگاد از 3 میلیون تومان 
به ازای هر تن در ده ماهه ســال 98 به حــدود 4 میلیون تومان به 
ازای هر تن در 10 ماهه نخست سال 99 افزایش یافته است. شایان 
ذکر است بخشی از این افزایش نرخ، به رشد قیمت ارز محصوالت 
صادراتی بــاز می گردد. نکته قابل توجــه در این زمینه آن بخش 
عمده فروش شــرکت در چهار ماهه اخیر اتفاق افتاده به گونه ای 
میانگین فروش ماهانه در چهار ماهه اخیر نســبت به شــش ماهه 
نخست سال حدود دو برابر شده است. با توجه قیمت های کنونی 
محصوالت نفتی و قیر به نظر می رســد ان ســطح از فروش در دو 
ماهه پایانی سال نیز اتفاق بیفتد. با این وجود پیش بینی می شود 
فروش شرکت در مجموع سال به رقم 4800 میلیارد تومان برسد.

یکی دیگر از وجوه بهبود عملکرد شپاس از ابتدای سال تاکنون 
بهبود قابل توجه در حاشــیه سود شــرکت بوده است. بررسی ها 
نشــان می دهد عملکرد شرکت در ســه ماهه نخست سال جاری 
زیان بوده، این در حالی است که سه ماهه های دوم و سوم شرکت 
سوده ده شده و به ترتیب حاشیه سود ناخالص 8.5 و 6.6 درصدی 
از خود بر جای گذاشته اســت. با پیش بینی تکرار عملکرد فروش 
سه ماهه سوم در سه ماهه چهارم پیش بینی می شود حاشیه سود 
ناخالص شرکت در مجموع 1۲ ماهه نیز به بیش از 5 درصد برسد؛ 
این در حالی اســت که این رقم در نه ماهه حــدود 4 درصد بوده 
است. با این تفاسیر شناسایی ســود ناخالص حدود ۲40 میلیارد 

تومانی در 1۲ ماهه سال 99 کامال محتمل است.
بررسی ســایر اقالم درآمدی و هزینه ای شــپاس نیز حکایت 
از بهبود عملکرد شــرکت در زمینه های مالی و ســایر درآمدهای 
غیرعملیاتــی دارد. نکته قابــل توجه در این زمینــه، کاهش 16 
درصدی هزینه های عمومی و اداری در نه ماهه سال جاری نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل است که  بخشــی از آن به کاهش حق 
العمل و کمیسیون فروش مربوط است. سایر درآمدهای عملیاتی 
در نــه ماهه حدود 48 میلیارد تومان بوده این در حالی اســت که 
این عدد در دوره مشــابه ســال قبل تنها ۲.6 میلیارد تومان بوده 
است. دلیل عمده این رشــد را می توان در افزایش کارمزد فروش 
اعتباري جست و جو کرد. سایر هزینه های غیرعملیاتی نیز با ثبت 
رقم ۷0 میلیاردری با جهش 3.5 برابری همراه شده است. با توجه 
به ماهیت این حساب ها کاهش درآمدهای شناسایی شده در سه 
ماهه چهارم بسیار بعید است و لذا می توان در بدبینانه ترین حالت 
همین ارقام را به صورت های 1۲ ماهه شرکت نیز تصری داد. نکته 
قابل توجه دیگر در خصوص درآمدهای غیرعملیاتی شناســایی 
درآمد ناشی از سود ســرمایه گذاری ها در سه ماهه چهارم است. 
شپاس ســهام عمده و یا مدیریتی شش را در اختیار دارد. هر چند 
درآمد ناشی از سود این شرکت ها در حال حاضر چندان قابل توجه 
نیست اما شرکت فرآوري قیر خزر پاسارگاد در مرحله قبل از بهره 
برداری اســت که بهره برداری از آن می تواند موجبات رشد درآمد 

سرمایه گذاری ها را فراهم آورد.  
شرکت ســود خود برای ســال 99 را رقم ۲۷9 میلیارد تومان 
پیش بینی کرده که با توجه به مطالب یاد شده در بندهای پیشین، 
نه تنها تحقق این عدد کامال در دسترس بوده بلکه به نظر می رسد 
سود خالص شرکت می تواند به رقم 300 میلیارد تومان نیز برسد.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران که هر ساله با حضور 
جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی این حوزه  برگزار می شود، فرصت بسیار مغتنمی بود تا شرکتهای فعال در صنعت نفت،گاز،پاالیش و 
پتروشیمی دستاوردها و محصوالت خود را در معرض بازدید دست اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها 

و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت کنند.این نمایشگاه از سوم تا ششم بهمن ماه سال جاری در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد و بسیاری از برندهای مطرح صنعت نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی در آن حضور داشتند.

اهداف برگزاری نمایشگاه
نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران سال99 ، به 
دنبال ارائه آخرین دســتاوردهای فن آوری روز در حــوزه صنعت نفت و گاز، 
گســترش تعامل با سایر کشــورها و نیز رقابت با شــرکتهای نفتی مشابه در 
سطح جهان، کمک به تقویت توان ســاخت داخلی از طریق تبادل اطالعات 
فنی، عقد قراردادهــای بازرگانی در زمینه مبادلــه کاال، خدمات و اطالعات 
فنی، توسعه اشــتغال در عرصه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با حضور تجار و 
صنعتگران بین المللی از سراســر جهان بود تا به ایجاد بازارهای جدید خارج 
از کشــور ایران و  در راستای توســعه بازارهای هدف کمک کند. عالوه براین 
دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه برآن بودند که توجه مدیران تصمیم گیرو 
تصمیم ســاز سطح کالن کشور را معطوف به ترسیم برنامه ای منسجم نسبت 
به تحقق اهداف برنامه پنج ساله پنجم توســعه و چشم انداز ۲0 ساله توسعه 
اقتصادی کشور در بخش نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی کنند. ارتقای جایگاه 
و موقعیت نمایشــگاه در منطقه و جهان، ایجاد انگیزه جهت ســرمایه گذاری 
بخش های مختلف خصوصی ، تعاونــی و دولتی ، داخلی و خارجی در صنایع 
نفت و گاز و در نهایت ایجاد حــس خود باوری و خود اتکایی ملی در نیروهای 
متخصص و مدیران و سرمایه گذاران داخلی جهت انجام مطالعات و تحقیقات 
در زمینه های اکتشــاف، اســتخراج، فراوری و توزیع و صادرات محصوالت از 

جمله اهداف دیگر برگزاری نمایشگاه بود که باید به آنها اشاره کرد.
جایگاه نمایشگاه بین المللی نفت تهران در جهان

از نظر گستردگی و تعدد شرکت کنندگان، نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی تهران در زمره پراهمیت ترین نمایشگاه های تخصصی 
در حوزه صنعت نفت و گاز جهان به شــمار می آید. جمهوری اســالمی ایران 
به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در کشــورهای عضو اوپک، با 
پتانسیل یازده درصد از کل ذخایر نفت جهان و 18%  از ذخایر گاز طبیعی هر 
ساله میزبان برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران است و بر آن است 
تا فرصتی را برای شــرکت های معتبر خارجی از کشــورهای مختلف و تولید 
کنندگان و صنعتگران داخلی  فراهم آورد تا در یک فضای مشترک زمینه ای 

را برای همکاری متقابل وسرمایه گذاری و عقد قرارداد داشته باشند. 

آخرین محصوالت نفت پاسارگاد در نمایشگاه بیست و پنجم
شکی نیســت که نمایشگاه ها یکی از ابزارهای مهم برای رونق بخشیدن 
به صادرات و انجام فعالیت های موثر در تبلیغات و بازاریابی کاالها و خدمات 
هستند؛ شرکت نفت پاسارگاد نیز به عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع قیر 
خاورمیانه که بیش از 1۲ دوره در نمایشگاه  نفت،گاز، پاالیش و پتروشیمی 
تهران مشارکت داشته اســت، اهتمام جدی داشت تا  آخرین محصوالت و 
قیرهای تولیدی با گرید باالی شــرکت را که جزو محصوالت برتر این حوزه 
جهان هستند را در معرض دید بازدیدکنندگان از نمایشگاه بیست و پنجم 
قرار دهد. ظرفیت 4 میلیون تنی این شــرکت، پتانســیل فراوانی را نسبت 
به حضور پررونق نفت پاســارگاد در بازارهای جهانی به وجود آورده است. 
مجموعه نفت پاســارگاد با توجه به جایــگاه و ماموریتی که برای مدیریت 
بازار قیر خاورمیانه دارد، حضور پرقدرتی هم در نمایشــگاه  سال 99 داشت 
و با عرضه تمامی محصوالت خود، در این نمایشــگاه شــرکت کرد؛ شرکت 
نفت پاســارگاد به عنوان بزرگترین تولید و صادرکننده قیر ایران پتانسیل 
فراوانی بــرای نمایندگی نام ایران در منطقــه و جهان وهمچنین مدیریت 

بازار قیرخاورمیانه دارد.
میهمانان و مدعوین نمایشگاه سال 99

غرفه شرکت نفت پاسارگاد در بیســت و پنجمین دوره نمایشگاه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی همچون سالیان گذشــته میزبان تعداد زیادی 
از عالقمنــدان، متخصصــان، تجار و مقامات مهم کشــور بــود. از جمله 
میهمانان حاضر در غرفه  شــرکت نفت پاســارگاد، دکتر فریدون عباسی، 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس و بســیاری از مدیران پاالیشگاه ها، ادارات 
راهســازی و راهداری، مسوولین ســازمان محیط زیست، مدیران شرکت 
های تامین کننده چون فوالد مبارکه و ...بودند. برگزاری جلسات تخصصی 
با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شــرکت نفت پاســارگاد که در 
حاشــیه این نمایشــگاه انجام شــد، یکی از نقاط قوت غرفه شرکت نفت 
پاسارگاد در نمایشگاه بیست و پنجم بود و خوشبختانه همان طور که اشاره 
شد با استقبال کم نظیر بازدیدکنندگان به ویژه  مدیران شرکت های حاضر 

در این نمایشگاه مواجه شد. 

در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی تهران

 نفت پاسارگاد اهداف خود 
در مدیریت بازار قیر منطقه را پیگیری کرد


