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 بیست و هشتمین نمایشگاه نفت و گاز قزاقستان 
KIOGE 2022 

 چرا قزاقستان؟
 یخشک در محصور کشور نیبزرگتر و جهان پهناور کشور نینهم مربع لومتریک ونیلیم 7/2 بر بالغ یمساحت با قزاقستان

 ه،یروس زستان،یقرق ن،یچ یکشورها با کشور نیا. است گرفته قرار یمرکز یایآس منطقه در که شود یم محسوب

 .دارد اریاخت در زین را نیکاسپ یایدر یشرق شمال سواحل از لومتریک 1900 و بوده مرز هم ازبکستان و ترکمنستان

 

 
 

 نتری مهم گرید یسو از و کند یم برقرار اروپا با را ایآس شرق یکشورها اتصال حلقه سو کی از قزاقستان ،ییایجغراف لحاظ به

 .است گرفته لقب یمرکز یایآس قلب قزاقستان ث،یح نیا از. شود یم محسوب ایآس جنوب یکشورها با هیروس یارتباط پل



  تماس بگیرید 09394667410 ،02188651346،02188651347عات بیشتر با تلفنهای برای اطال

 

  

 

 

 

 
 

 )آالت و تجهیزاتخدمات مهندسی، ماشین(  بازار صنعت نفت در قزاقستان
)آمار  ثابت شده نفت در دریای کاسپین را در اختیار داردقزاقستان با تولید روزی حدود دو میلیون بشکه نفت، بزرگترین ذخایر 

( دوازدهمین 2018بشکه ذخایر اثبات شده )تا سال  میلیارد 30، قزاقستان با OGJبراساس آمار ژورنال نفت و گاز  (2020سال 

 دارنده ذخایر نفت جهان به شمار می رود.

 
 

پاالیشگاه در قزاقستان استحصال نفت و تبدیل به فرآورده را برعهده دارند. پیش بینی می شود که با بهینه  3در حال حاضر 

سازی و تعمیرات اساسی سه پاالیشگاه آتیرائو، پاولودار و چیمکنت، میزان تولیدات پاالیشگاهی این کشور به میزان قابل توجهی 

مدیریت می شوند. در عین حال دولت طرح  KMGشگاه ها توسط شرکت ملی نفت و گاز قزاقستان افزایش یابد. هر سه این پاالی

 ساخت چهارمین پاالیشگاه با هدف تولید نفت سبک و سوخت را در دست اجرا دارد. 

 

 

فرصت برای ایران آنچه از همه مهمتر است قزاقستان کشوریست که به سرعت در حال رشد و توسعه است. 

ناشی از  انتقال ظرفیت های بسیار اقتصاد روسیه به قزاقستان است که بعد از تحریم های کمرشکن طالیی 

حال حاضر از بازارهای قزاقستان به عنوان رابط با جهان خارج استفاده می کند.  خوشبختانه دولت ایران گام 

خیر میان طرفین شهروندان های بسیار برجسته ای در راه نزدیک شدن به قزاقستان برداشته و با توافق ا

.و پروازهای دو بار در هفته از ایران نیز برقرار شده استنیازی به اخذ ویزا برای سفر نداشته ایرانی   
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 ؟KIOGEچرا نمایشگاه و کنفرانس      
 KIOGE  2022 قزاقستان گاز و نفت یالملل نیب شگاهینما نیهشتم و ستیب

 

    
  

 عنوان به که است ایاوراس منطقه در گاز و نفت صنعت توسعه یاصل یروندها و نوآورانه یها یفناور ارائه یبرا معتبر فرم پلت کی

 را گاز و نفت بخش یبرا خاص یها حل راه توسعه و مرتبط یاقتصاد یها دهیا توسعه صنعت، نیا یدادهایرو نیمهمتر از یکی

 شدن دهید یبرا معتبر یپلتفرم رو نیا از و بوده رینظ کم یاعتبار یدارا ایاوراس منطقه در سابقه سال 28 با و  کند، یم جیترو

 .دیآ یم حساب به گرید طرف از حوزه، نیا معتبر یها شرکت با شدن آشنا و طرف کی از و یرانیا یها شرکت

 

 

 :از عبارتند دادیرو نیا یاصل انیحام

 

 

 انقزاقست یجمهور یانرژ وزارت •

  یآلمات یشهردار و  یاستاندار •

 "KazMunayGas"  قزاقستان گاز و نفت یمل شرکت •

 "KazService" قزاقستان یخدمات یها شرکت هیاتحاد •

 گاز و نفت کیاستراتژ یها یهمکار توسعه یشورا •

 قزاقستان نفت شناسان نیزم انجمن •

 

 

% تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و 5، کمتر از KMGاز طرف دیگر براساس گزارش های شرکت ملی نفت و گاز قزاقستان 

 گاز قزاقستان توسط شرکت های داخلی که تجربه چندانی در این حوزه ندارند برطرف می شود. 

KMG  در حال حاضر برنامه ای را جهت افزایش تولید تجهیزات مورد نیاز این صنعت در دست دارد که در این راستا پیدا

ها، آالت شامل موتورها و توربینقدمات و پیش نیازها این گروه گستره وسیعی از ماشینکردن شرکای خارجی یکی از م

ها، کوره و مشعل، تجهیزات باالبرنده و سایر تجهیزات و در دندهها، چرخها، بلبرینگها، کمپرسورها، شیرها و سوپاپپمپ

 شود.عین حال خدمات فنی و مهندسی مرتبط را شامل می
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 شگاهینما  یمحورها

  یفن صیتشخ و مخرب ریغ یها تست •

 مرتبط خدمات و پردازش زاتیتجه ون،یاتوماس •

 قیعا و یخوردگ برابر در حفاظت زاتیتجه •

 چاه لیتکم و یحفار •

 یکیالکترون خدمات و زاتیتجه •

 ساز و ساخت سات،یتاس ،یمهندس •

 نیزم علوم •

 یا حرفه خدمات و یتجار یها سازمان ،یدولت ادارات •

 ستیز طیمح و تیامن ،یسالمت •

 ییایدر خدمات و زاتیتجه •

 (IOC/NOC) ینفت یها شرکت •

 گاز و نفت زاتیتجه •

 گاز و نفت کپارچهی خدمات •

 گاز و نفت نقل و حمل •

 ینفت دانیم خدمات •

 راتیتعم و ینگهدار ،یفناور ساز، و ساخت - لوله خطوط •

 دیتول اتیعمل •

 گاز و یمیپتروش شگاه،یپاال •

 مخزن یمهندس •

 اطالعات یفناور و مخابرات •

 قیدق ابزار و ها کنترل ها، سوپاپ •

 

 

 

 

 


