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نمایشگاه
گزارش

از برگزاری  ۳رویداد تخصصی با حضور  ۲وزیر

نمایشگاه تهران رونق را به صنعت و تجارت بازگرداند
میلاد محم�دی :از روز گذش��ته تا  ۲۶دی ماه  ۳نمایش��گاه
صنع��ت آب ،صنع��ت برق و فروش��گاههای زنجی��رهای ،در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران به صورت
محدود ،با حضور بازدیدکنندگان متخصص و رعایت پروتکلهای
بهداش��تی دایر ش��ده است .دو رویداد آب و برق در سالنهای ،۳۵
۳۸ ،۳۸ب ۷ ،۶ ،۴۴ ،۴۱ ،و س��الن میالد میزبان مخاطبان اس��ت.
نمایش��گاه فروش��گاههای زنجیرهای نیز در سالنهای  ۸و  ۹کلید
خورد.
از کم و کیف برگزاری این دو رویداد گزارش میدهد.

بیستمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران و شانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران صبح دیروز با حضور
رضا اردکانیان وزیر نیرو و عال الجبوری وزیر بازرگانی عراق افتتاح شد

  ۲۷۵ش�رکت فع�ال ایرانی روی�داد آب و برق را
رونق دادند

بیستمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران و شانزدهمین
نمایش��گاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران
صب��ح دیروز ب��ا حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو ،عال الجبوری وزیر
بازرگانی عراق ،عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت،
معدن و تجارت و حس��ن زمانی مدیرعامل نمایشگاه تهران افتتاح
ش��د .رضا اردکانیان در حاشیه این رویداد و در جمع خبرنگاران با
همراهی وزیر تجارت عراق گفت :امروز و فردا چهارمین کمیسیون
مشترک اقتصادی ایران و عراق پس از  ۶سال برگزار میشود ۶ .ماه
قبل ریاس��ت کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عراق به وزارت
نی��رو واگذار ش��د و در این مدت ،برگزاری چهارمین کمیس��یون
مش��ترک اقتص��ادی را ترتیب دادیم .وزیر نی��رو ادامه داد ۵۰ :نفر
از مدیران ارش��د بخشهای اقتصادی عراق ،وزیر تجارت را در این
س��فر به تهران همراهی میکنند ،بهویژه که زمینه همکاریهای
دو کش��ور در حوزه خدمات فنیمهندس��ی میان ای��ران و عراق و
پیش��برد پروژههای عمرانی فراهم اس��ت .اردکانیان یادآور شد :در
این نمایش��گاه ۲۰۰ ،ش��رکت ایرانی در بخش برق و  ۷۵ش��رکت
ایرانی در بخش آب و فاضالب و چند شرکت خارجی حضور دارند.
اهمیت این دوره از نمایشگاه نسبت به دورههای قبل در این است
که در دو س��ال اخیر ک��ه تحریمکنندگان تالشهای خود را برای
تحری��م اقتص��ادی ایران کردند ،پس از برخورد با س��قف با مغز به
زمین افتادند.وی در پاس��خ به پرسشی درباره ماینرهای غیرمجاز
اظهارکرد :پس از تصویب آییننامه بهرهبرداری از ماینرها در هیات
دولت و ابالغ آن به وزارت نیرو ،اس��تفاده از ماینرها تابع مقرراتی
اس��ت که در مرحله نخست باید از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مجوز دریافت کنند .در مرحله بعد کسانی که این مجوز را از وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت دارند میتوانند با اس��تفاده از تعرفههای

مدیر روابط عمومی هلدینگ توکا فوالد ،از برند توکا فوالد
به عنوان یک ش��رکت خوشنام در بخش لجستیک صنعت
فوالد در کشور نام برد که همگام با سیاستهای ارزشآفرین
گروه فوالد مبارکه اصفهان ،نقشآفرینی میکند.
س��یدرضا موس��وی در گفتگ��و ب��ا
 ،ب��ه میمنت
گرامیداش��ت  ۲۳دیم��اه  ،1399به مناس��بت بیس��ت و
هشتمین س��الروز آغاز تولید و بهرهبرداری شرکت پرافتخار
فوالد مبارکه اصفهان ،به عنوان نماد رشد و توسعه صنعتی
کش��ور ،ضمن عرض تبریک و تهنیت این مناسبت فرخنده
ب��ه محضر مدیر عامل محترم و کارکنان پر تالش و ارجمند
این شرکت و آرزوی س�لامتی و توفیق روزافزون ایشان در
پیمودن مس��یر رشد و تعالی در سایه عنایات و الطاف الهی
افزود :امروز گ��روه فوالد مبارکه اصفهان به عنوان خط اول
جبهه تولید فوالد در کشور و منطقه شناخته شده است.

در دیدار مدیرعامل نمایشگاه تهران با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور مطرح شد

اهمیت حضور پرقدرت ایران در اکسپو  ۲۰۲۰دوبی

حس��ن زمانی مش��اور وزیر ،رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایشگاههای
بینالمللی جمهوری اسالمی ایران به همراه جهانگیر حبیبی عضو هیأتمدیره و سرپرست معاونت
توس��عه منابع ش��رکت درباره اکس��پو  ۲۰۲۰دوبی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی کل کش��ور دیدار و گفتوگو کردند .در این جلسه ،حسن زمانی گزارشی از چگونگی
برگزاری اکسپو  ۲۰۲۰دوبی و روند پیشرفت امور پاویون جمهوری اسالمی ایران را ارائه کرد و به
استحضار دکتر نوبخت رساند .مدیرعامل نمایشگاه تهران با یادآوری مصوبه هیأت وزیران پیرامون
اکسپو  ۲۰۲۰دوبی و اهمیت این رویداد جهانی که برای نخستینبار در خاورمیانه برگزار خواهد
شد و لزوم حضور پرقدرت ایران در این عرصه جهانی را خاطرنشان کرد .در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کل
کشور ضمن حمایت از برپایی با شکوه پاویون جمهوری اسالمی ایران از همکاری وتعامل همهجانبه نهادهای اجرایی کشور
از س��تاد اکسپو  ۲۰۲۰دوبی تاکید کرد .نوبخت همچنین نسبت به پرداخت اعتبارتخصیص داده شده برای اکسپو۲۰۲۰
دوبی در بودجه سال  ۱۳۹۹کشور و اجرای سیاستهای نمایشگاهی شرکت دستورات الزم را صادر کرد.
خاص مصرف انرژی که وزارت نیرو آن را تعیین میکند ،از انرژی
برق اس��تفاده کنند .اردکانیان هش��دار داد :در غیر این صورت ،با
کس��انی که اس��تفاده غیرمجاز از برق برای ماینرها داشته باشند،
برخورد میش��ود .ما اجازه اس��تفاده غیرمجاز از برق برای ماینرها
را در هیچ ش��رایطی نمیدهیم .وی درباره روابط ایران و عراق در
بخ��ش انرژی تصریح کرد :درحالحاضر در بخش انرژی ،صادرات
ما به عراق محدود به برق و گاز اس��ت و عمده صادرات و تبادالت

تجاری ما با این کشور در خدمات فنیمهندسی و اجرای پروژههای
عمرانی در عراق محدود میش��ود .بهگفته وزیر نیرو برای افزایش
مب��ادالت تجاری ای��ران و عراق به  ۲۰میلی��ارد دالر باید مباحث
مرب��وط ب��ه حملونقل ،گمرک و ایجاد تعرفه ترجیحی گش��ایش
ایج��اد ش��ود؛ از همینرو ایج��اد تعرفههای ترجیحی در دس��تور
کار اس��ت .اردکانی��ان تصریح کرد :ایجاد ش��رکتهای مش��ترک
می��ان ایران و ع��راق و همچنین صندوقهای مس��تقل در هر دو

کش��ور ب��رای تأمین اعتبار پروژههای عمران��ی از دیگر برنامههای
کمیس��یون مش��ترک اقتص��ادی ای��ران و عراق خواه��د بود .وی
همچنین تدوی��ن توافقنامههایی در زمینه اجتناب از اخذ مالیات
مضاعف ،تش��ویق و حمایت از س��رمایهگذاری متقابل ،تعرفههای
ترجیح��ی و همکاریه��ای گمرکی را الزمه توس��عه همکاریها
دانست و با اشاره به سطح خوب روابط سیاسی رهبران دو کشور،
خواهان عملی شدن توافقات قبلی دو کشور در سفر آقای روحانی
رئیسجمهوری به عراق و همچنین س��فر الکاظمی نخس��توزیر
کنونی و عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق شد .در ادامه
این مراسم وزیر تجارت عراق با بیان اینکه تبادالت تجاری دو کشور
بس��یار باالس��ت ،گفت :قبال ایران شریک تجاری نخست ما بود اما
درحالحاضر چین به ش��ریک تجاری اول عراق تبدیل شده است.
وی تاکید کرد :مطمئنا حجم تبادالت ایران و عراق افزایش مییابد
و سفر هیات عراقی به تهران برای رفع مشکالت فنی توسعه روابط
اقتصادی ایران و عراق است .وی در پاسخ به پرسشی درباره واردات
انرژی از ایران ادامه داد :درحالحاضر ،عراق حجم زیادی از انرژی
ب��رق و گاز از ای��ران وارد میکند و بغداد برنامهای برای جایگزینی
ترکیه با ایران برای واردات گاز ندارد.

  ۹۰درصد مزیت صادراتی در حوزه فروشگاههای
زنجیرهای

دیروز همچنین نمایش��گاه کاال ،خدمات ،تجهیزات فروشگاهی
و فروش��گاههای زنجیرهای در س��ایت تهران شروع به کار کرد .این
رویداد در سالن  ۸و  ۹و با مشارکت حدود  ۵۰شرکت تخصصی در

هلدینگ توکافوالد ،بازوی توانمند و خوشنام لجستیکی گروه فوالد مبارکه اصفهان

هلدینگ توکا فوالد نیز که به عنوان عضوی از گروه فوالد
مبارکه به منظور پش��تیبانی و ساخت مجتمع فوالد مبارکه
در س��ال  1367تاس��یس گردید ،پس از راهان��دازی فوالد
مبارکه ،توکا فوالد فعالیتهای خود را در برنامههای توسعه،
تامین و ت��دارک مواد اولیه و تجهی��زات و انجام پروژههای
تخصصی فوالد مبارکه ،گس��ترش داد و هماکنون به عنوان
بزرگتری��ن و معتبرترین هلدینگهای لجس��تیکی زنجیره
فوالد بهشمار میآید.
موس��وی ادامه داد :توکا فوالد در س��ال  1378به شرکت
(س��هامی ع��ام) تغییر ماهی��ت یافت و در س��ال  1380در
س��ازمان بورس اوراق بهادار پذیرفت��ه گردید .پس از آن به
عن��وان یک هلدینگ س��رمایهگذاری با ب��ه کارگیری افراد
متخص��ص ،ب��ا دانش حاصل از س��الها فعالی��ت و خدمت
در زنجیره فوالد کش��ور ،که درک دقی��ق و واقعبینانهای از

نیازها و زمینههای توسعه و صنعت فوالد داشتند،
نیازها را شناس��ایی نمود و پیشنهادها را در قالب
طرحهای س��رمایهگذاری مورد تجزیه و تحلیل و
ارزیابی فنی -اقتصادی قرار داده و بسرعت توسعه
یافت .مدی��ر روابط عمومی هلدین��گ توکا فوالد
به فعالیت این مجموع��ه به عنوان یک نهاد مالی
شناخته شده با سرمایهگذاری بیش از  25شرکت
مس��تقل در چارچوب قانون تج��ارت و حاکمیت
س��ازمانی مس��تقل در این هلدینگ اشاره کرد که با کنترل
و راهبری این ش��رکتها در چهار حوزه شامل شرکتهای
گروه حملونقل ریلی و جادهای ،ش��رکتهای گروه صنعتی
و معدن��ی ،ش��رکتهای گ��روه پیمان��کاری و خدمات��ی و
شرکتهای گروه مالی و بازرگانی فعالیت میکنند.
مدیر روابط عمومی هلدینگ توکافوالد به رتبه این شرکت

در بین  ۱۰۰ش��رکت برتر اقتصادی کشور اشاره
کرد و افزود :ش��رکت سرمایهگذاری توکا فوالد در
آخری��ن حضور رتبهبندی صد ش��رکت برتر ایران
جایگاه  61را بدست آورده و در راه رشد و توسعه
آینده خود ،برنامهریزی جامعی طرح نموده است
به گونهای که برند توکاف��والد بویژه نزد صاحبان
صنعت فوالد به عنوان برترین هلدینگ لجستیکی
زنجیره فوالد کشور معرفی میگردد.
موسوی افزود مجموعه شرکتهای هلدینگ توکا فوالد به
عنوان عضوی از خانواده بزرگ فوالد مبارکه به س��هم خود
تمام اهتمام خود را در جهت تقویت ،توسعه و تحکیم هر چه
بیش��تر این دستاورد بزرگ انقالب اسالمی و بهبود عملکرد
و برداش��تن گامه��ای بلندتر برای تعالی و رش��د روزافزون
زنجی��ره فوالد و تحقق برنامهها ،اهداف و ماموریتهای این

زمینه س��اخت و تجهیز فروشگاههای زنجیرهای کل کشور میزبان
مخاطبان تخصصی است .در افتتاحیه این نمایشگاه عباس قبادی،
مع��اون بازرگانی وزارت صنع��ت معدن و تجارت به
گفت:
ما بهطور کامل با فروش��گاههای زنجیرهای همراه هس��تیم .بخش
عمدهای از تنظیم بازار کش��ور از س��وی فروش��گاههای زنجیرهای
انجام میشود .گفتنی است با توجه به تحریمها و مشکالت مختلف
دیگر برگزاری نمایش��گاه فروش��گاههای زنجیرهای عالی بود .باید
از دس��تاندرکاران این نمایشگاه و همچنین مدیرعامل نمایشگاه
تهران قدردانی کرد.
وی همچنین درباره برگزاری نمایش��گاهها در ش��رایط ش��یوع
کرونا و بازدیدهای تخصصی گفت :این حرکت تدبیر بسیار خوبی
اس��ت که ازسوی مجموعه نمایشگاه اندیشیده شده است .با وجود
اینکه ش��یوع کرونا وجود دارد اما بهواس��طه بازدیدهای تخصصی
نمایشگاهها زنده و پویاست .به نوعی میتوان گفت نمایشگاه آینه
تمام نمای اقتصاد کش��ور اس��ت .این نکته را نیز باید گفت که با
توج��ه به ش��رایط تحریم باالی  ۹۰درصد تولیدات کش��ور امکان
صادرات به کشورهای همسایه عراق ،افغانستان ،سوریه و بسیاری
از کشورهای دیگر وجود دارد.
بناب��ر تاکی��د روابطعمومی و امور بینالملل ش��رکت س��هامی
نمایش��گاههای بینالمللی جمهوری اس�لامی ایران ،بازدید از این
نمایش��گاهها فقط با کارت دعوت از س��وی ش��رکتهای غرفهدار
امکانپذی��ر خواهد ب��ود و از حضور بازدیدکنندگان عام جلوگیری
به عمل خواهد آمد.

صنعت بزرگ همچون گذشته به خدمت خواهد گرفت چرا
که امروز هلدینگ توکا فوالد اقتدار ،عظمت و جایگاه امروز
خود را مرهون حمایتهای بیدریغ مدیریت مجتمع فوالد
مبارک��ه میداند .وی در پایان ضمن تبریک مجدد س��الروز
افتتاح ش��رکت معظم فوالد مبارکه افزود انشااهلل با سرلوحه
ق��رار دادن تالش صادقانه و همت جهادی توام با ش��فافیت
مدیریت فوالد مبارکه و بهرهمندی از تجربیات متخصصانی
ک��ه در ش��رایط تحریم اقتص��ادی ضمن دف��ع هجمههای
دشمنان و بهره از سیاستهای هوشمندانه توانسته اند این
مجموعه عظیم را استادانه در مسیر ثبت رکوردهای مختلف
اقتصادی ،تولیدی ،علمی ،فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش
هدایت کنند ،ما نیز بتوانیم در مس��یر پیشرفت و تعالی هر
چه بیشتر هلدینگ توکا فوالد ،گامهای استوار و محکمتری
در این عرصهبرداریم.

افتخاری دیگر در شرکت لوله گستر اسفراین

دستگاه تست ُمچالگی قادر به انجام آزمون ( )Collapse Testلولههای
ج��داری در طیف وس��یعی از ابع��اد و گریدهای موجود در آخرین نس��خه
استاندارد  API۵CTمیباشد؛ که با ایجاد شرایط شبیهسازی و اعمال فشار
واقعی که س��ازن ِد چاه به لولههای جداری وارد میکند زمین ه بررسی و انجام
تست لوله ،در شرایط واقعی را در آزمایشگاه فراهم میکند.
به گزارش روابط عمومی شرکت لولهگستر اسفراین
مازی��ار زن��د ،مدیرعام��ل این ش��رکت در مراس��م
بهرهبرداری ازدس��تگاه تس��ت ُمچالگ��ی گفت :این
رخداد بسیار مهم عالوه بر ارتقای رتبه فناوری ایران
در ارتباط با انجام تستهای پیشرفته ،زمینه سرعت
بخش��یدن به احداث و بهرهبرداری چاههای صنعت
نفت و گاز و همچنین قطع کامل وابس��تگی صنعت
نفت ایران به شرکتهای خارجی در حوزه تست و مراحل آزمایشگاهی قبل
از اجرا برای اخذ استانداردهای بینالمللی و معتبر الزم را فراهم میکند.
زند در ادامه افزود که این دستگاه پیشرفته و هوشمند قادر به انجام آزمون
تست ُمچالگی ( )Collapse Testلولههای جداری در طیف وسیعی از ابعاد
و گریدهای موجود در آخرین نس��خه استاندارد  API۵CTمیباشد؛ که با
ایجاد ش��رایط شبیهس��ازی و اعمال فشار واقعی که س��ازن ِد چاه به لولههای
جداری وارد میکند زمین ه بررسی و انجام تست لوله ،در شرایط واقعی را در
آزمایشگاه فراهم میکند.
وی خاطرنش��ان کرد فشار بس��یار زیادی در اعماق چندهزار متری درون
چاهه��ای نفت و گاز به دیوار ه لولههای فوالدی جداری وارد میش��ود که با
بکارگیری دستگاه ساخته شده این شرکت ،قابلیت شبیهسازی آزمایشگاهی
این ش��رایط پیچیده و فش��ار اعمالی ،برای نخستین بار در خاورمیانه فراهم
ش��ده اس��ت .مهندس زند در پایان یادآور ش��د که با افتخار اعالم میکنیم
نخس��تین نمونه تست شده در این آزمون پیش��رفته از لولههای تولید شده
همی��ن ش��رکت بوده و نتیج�� ه این آزمون س��ختگیرانه ک��ه در حضور و با
پشتیبانی و نظارت اداره بازرسی فنی و خوردگی فلزات و معاونت مدیر فنی
ِ
موفقیت تم��ام تحت آزمایش قرار
ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با
گرفت ،محصوالت تولیدی ش��رکت لولهگستر اسفراین را در باالترین سطح
کیفی اس��تانداردهای بینالمللی و در زمره بهترین لولههای تحمل فشار باال

در فروپاش��ی ( )High collapse pressureقرار داد و الزم به ذکر است
در نمونه مورد آزمایش ،فش��اری که به کل بدنه لوله وارد ش��د ،بیش از ده
هزار تن بود که توسط سیستمهای پیشرفته  PLCدر تمامی مراحل آزمون
بهصورت پیوسته ثبت گردید.
لولههای اس��تاندارد تولیدی استفاده ش��ده در این تست با قطر نامی ۸.۵
ت��ا  ۹اینچ با گرید فوالدی  ۱-L۸۰ب��وده که از گروه پرکاربردترین لولههای
مصرفی در صنایع نفت و گاز جهان اس��ت .هم اکنون نیز شرکت لوله گستر
اسفراین با تایید شدن موفق این آزمایش سختگیرانه ،تنها تولیدکننده لوله
جداری فوق اس��تاندارد با کیفیتی فراتر از نمونههای مش��ابه س��اخته شده
اروپایی در خاورمیانه است.
ش��رکت لوله گستر اس��فراین از ش��رکتهای تابعه س��ازمان گسترش و
نوس��ازی صنایع ایران و تنها تولیدکننده انواع لولهه��ای جداری بدون درز
مورد نیاز صنایع باالدستی با مورد مصرف استخراج نفت و گاز است و خریدار
محصوالت ش��رکت لولهگستر اسفراین عمدتاً شرکتهای تابعه شرکت ملّی
نف��ت و ش��رکتهای پیمانکار فع��ال در زمینه حفاری چاهه��ای نفت و گاز
هس��تند .اسفراین در سالهای اخیر با پیشرفت صنایع بزرگ خود تبدیل به
یک قطب بزرگ صنعتی خراس��ان شمالی شده که طبق گزارشهای واصله
با این جهش فناوری در شبیهسازی چاههای نفت وگاز در شرکت لولهگستر
اسفراین ،حاال اسم این شهر نه تنها در جوامع صنعتی داخلی بلکه در محافل
جهانی صنعت نفت و گاز نیز بر سر زبانها افتاده است.

