کتـاب راهنـمـای
کنگره راهبـردی نفت و نیـرو

پیــام رییس شورای سیاستگذاری

کمتـر از یـک دهـه تـا افـق چشـمانداز  1404زمـان باقـی اسـت.
در سـالهای پیـش رو بـا توسـعه شـتابان میادیـن هیدروکربوری،
شـاهد افزایـش تولیـد بیسـابقهای خواهیـم بـود .ایـن در حالـی
اسـت کـه با در نظرگرفتن منابع اکتشـاف شـده موجـود ،همزمان
بـا توسـعه ،عمـده تالشها معطـوف به کسـب و کارهای با سـطح
فنـاوری باالتـر به منظـور افزایش ضریـب بازیافت و نگهداشـت توان تولیـد از این میادین
خواهـد بود.

کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو

الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ

همچنیـن در سـالهای آتـی و بـا عبـور از اوج تولید منابع فسـیلی ،توجه به بهینهسـازی
داشـت ،بلکـه ایـن موضوع بـه عنوان یک گزینـه جایگزین و منبع تخصیـص انرژی مطرح
خواهـد شـد .چـرا کـه حجـم اتلاف انـرژی در بخـش عرضـه و کارآیـی پاییـن در بخش
مصـرف انرژی کشـور به حدی چشـمگیر اسـت که جلوگیـری از هر یک درصـد از آن ،به
مثابـه سـرمایهگذاری و افزایـش قابـل توجـه عرضـه در بخـش تولید اسـت .ایـن مهم نیز
نیازمنـد جـذب سـرمایهگذاری و اسـتفاده از فناوریهایی بـا راندمان باالتر اسـت.
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مصـرف انـرژی در کشـور نـه تنهـا از منظر کاهش شـدت انـرژی اهمیت مضاعـف خواهد

لـذا رویکـرد کلـی در سـالهای پیـش رو و در فضـای پسـاتحریم و مبتنـی بـر اقتصـاد
مقاومتـی ،میبایسـت ایجـاد رونـق کسـب و کارهـای فناورانـه مرتبط بـا حوزه انـرژی در
مشـارکت هوشـمندانه و موثر شـرکتهای خصوصی داخلی با شـرکای معتبر بینالمللی
باشـد .همـکاری و مشـارکتی کـه ثمـره اش تربیت شـرکتهای توانمند ایرانـی در کالس
جهانی و انتقال و رسـوب دانش فنی در کشـور باشـد و ایران را به کانون تولیدات فناوری
و صنعتـی مرتبـط با حـوزه انـرژی در منطقه تبدیـل نماید.
همیـن مسـاله باشـگاه نفت و نیرو را بر آن داشـته اسـت تـا رویـدادی را پایهریزی کند که
بـا رویکـردی راهبردی ،هدف جـذب و ایجاد پویایی در بخش خصوصـی ایرانی را در حوزه
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نفـت و نیـروی کشـور دنبـال کند .امید اسـت این تالش کـه با حضور نماینـدگان مجامع
و شـرکتهای معتبـر بینالمللـی حاضـر در کنگـره همـراه شـده اسـت ،فرصـت خوبی را
بـرای گردهمایـی و تالقـی افکار و اندیشـههای نخبگان شـرکتهای خارجـی و داخلی در
& Iranian Petroleum
Energy Club Congress

جهـت کسـب نتایـج کاربـردی و مقدمـهای برای برداشـتن گامهـای بلندتری بـرای ایران
عزیـز فراهم آورد.
دورنمـای فعلـی صنعت نفت و نیرو در ایران باید با تحوالت گسـتردهای که در فناوریهای
ایـن صنعـت در عرصـه بینالملـل در جریـان اسـت ،شـکل بگیـرد .لـذا برگزارکننـدگان
ایـن کنگـره امیـد بـه برگـزاری متوالـی و منظـم این رویـداد و تثبیـت آن به عنـوان یک
گردهمایـی پایـدار بـا مشـارکت حداکثـری بخشهـای مرتبـط بـا حوزههای نفـت و نیرو
در عرصههـای داخلـی و بینالمللـی دارند ،تا بتوانند توسـعه شـتابانی را بـرای این صنعت
کلیدی در کشـور فراهـم آورند.
ما برای توسعه و سرافرازی ایران تالش خواهیم کرد.
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ن جوادی
رکن الدی 

پیــام دبیــر کنــگره

جوهـره مقـاالت و سـخنرانيهاي ايـن كنفرانـس حـول تحوالت
تكنولوژيـك در سـالهاي اخيـر و آثـار آن بـر روشهـاي
تاميـن ،توزيـع و مصـرف انـرژي ميباشـد .در واقـع حوزههـاي
مـورد توجـه در ايـن خصـوص افزايـش بـازده و كاهـش پـرت
اقتصـادي سيسـتمها ،تجهيـزات و حاملهـاي انـرژي ميباشـد.
كشـور مـا در شـرايط حاضـر بـه شـدت نيازمنـد جـذب ،بكارگيـري و بوميسـازي
يافتههـاي كشـورهاي توسـعه يافتـه در بخـش انـرژي ميباشـد .طبيعتا مثلـث انرژي،

کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو

بسم اهلل الرحمن الرحیم

اقتصـاد و محيـط زيسـت بـا بـكار گيـري تكنولوژيهـاي كاربرديتـر و موثرتـر و تجربه
كمتـر بـه منابـع طبيعـي و كاهـش آسـيب رسـاني به محيـط زيسـت فراهـم مينمايد.
بـا توجـه بـه ابالغ سياسـتهاي كلي برنامه ششـم توسـعه توسـط مقام معظـم رهبري
بـه رياسـت محتـرم جمهـوري بر خـود الزم ديدم كه اشـاراتي بـه برخـي از بندهاي 80
گانـه ايـن سياسـتها در رابطـه بـا امور اقتصـادي و صنايع نفـت و گاز نمايم كـه خود با
در نظـر گرفتـن واقعيتهـاي موجود در صحنـه داخلي و خارجي تنظيم شـده و الگويي
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شـده ،عملكـرد مطلوبتري داشـته و امـكان افزايش رفـاه جامعه را ضمن دسـتاندازي

بـا ارزش را فـراروي ما قـرار ميدهد:
 افزايـش سـهم انرژيهـاي تجديدپذيـر و نويـن و گسـترش نيروگاههـاي پراكنـده وكوچـك مقياس
 واگـذاري طرحهـاي جمـعآوري ،مهـار  ،كنترل و بهرهبـرداري از گازهـاي همراه توليددر كليـه مياديـن نفت و تاسيسـات صنعت نفـت به مردم
 افزايـش ارزش افـزوده از طريـق تكميـل زنجيـرهاي ارزش صنعت نفت و گاز و توسـعهتوليـد كاالهـاي داراي بازدهي بهينه بر اسـاس شـاخص شـدت مصـرف انرژي
77

 دانـش بنيـان نمـودن صنايـع بـاال دسـتي و پاييـن دسـتي نفـت و گاز بـا تاسـيس وتقويـت شـركتهاي دانـش بنيـان براي طراحي ،مهندسـي ،سـاخت ،نصـب تجهيزات و
انتقـال فنـاوري بـه منظـور افزايش خـود كفايي
& Iranian Petroleum
Energy Club Congress

 افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاههاي نفت و گازالزم بـه ذكـر اسـت تلاش گرديده در حـوزه انـرژي بخشهايي مـورد توجه قـرار گيرد
كـه بيشـترين تحـوالت انـرژي در آن رخ داده و تكنولوژيهـاي جديـد پيادهسـازي
شـده و توسـط شـركتهاي تخصصـي ذيربـط به بـازار عرضـه گرديـده اسـت .در حوزه
باالدسـتي شـاهد بكارگيـري تكنولوژيهاي جديـد در زمينه لرزهنـگاري و افزايش دقت
سـنجش مخـازن نفـت و گاز بـوده و بـه كمـك سيسـتم-هاي جديد حفاري هوشـمند
و حفـاري هـاي چند شـاخهاي شـاهد افزايـش ضريب بازيافـت در ميادين نفـت و گاز با
زميـن شناسـي-هاي متنوع ميباشـيم .كمـا اينكه پيشـرفت در زمينه ايجاد شـكاف در
اليههـاي شـيل و توليـد نفـت و گاز از ايـن اليههـا سـبب تغييـرات قابـل توجـه در تراز
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انـرژي در دنيا شـده اسـت.
از طـرف ديگـر پيشـرفتهاي حاصلـه در لرزهنـگاري و روشهاي ايجاد شـكاف ميتواند
موجـب تحـول عمـدهاي در افزايـش بازيافـت در بسـياري از سـنگهاي مخزنـي گردد.
نكتـه قابـل توجـه ايـن اسـت كـه در كشـور مـا تنهـا يـك درصـد افزايـش بازيافـت در
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مخـازن نفتـي ،ارزش افـزودهاي حـدود  400ميليـارد دالر در ذخايـر مـا ايجـاد ميكند.
 تحـوالت دنيـاي پتروشـيمي نيـز حيـرت آور اسـت در ايـن صنعـت مـا هنـوز در اولراه هسـتيم .بـا توجـه بـه وجـود پتانسـيلهاي عمـده كشـور در ذخايـر هيدروكربوري
و بويـژه محصـوالت گازي از قبيـل اتـان و ميعانـات گازي فرصتهـاي زيـادي همچنان
بـراي رشـد در بخـش پتروشـيمي در پيـش رو ميباشـد .در اين كنفرانس سـعي شـده
اسـت بـا دعـوت از مديران و كارشناسـان شـركتهايي كـه راهبري جهانـي را در بخش
پتروشـيمي بـه عهده دارنـد راهكارها و راهبردهاي جديدي براي كشـور پيشـنهاد گردد.
البته مكمل سـخنرانان برجسـته خارجي ،مديران و كارشناسـان ارشـد كشـور در بخش
خصوصـي و دولتـي خواهنـد بـود كـه از نظرات ارزشـمند آنـان بهره خواهيـم برد.
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 -حـوزه ديگـر بـرق و تحـوالت مربـوط بـه آن بويـژه در بخـش توليـد ميباشـد .امروزه

دغدغـه مسـئولين ذيربـط در بخـش توليـد ،افزايـش راندمـان نيـرو گاهها ميباشـد .به
بركـت تحـوالت تكنولوژي در حوزه سـاخت نيروگاههاي توربين گازي و سـيكل تركيبي
امـروز بـا راندمانهائـي كـه در دو دهـه پيـش غير قابـل تصور بـود مواجه ميباشـيم .ما
منابـع هيـدرو كربـوري كمتري مصرف كنيم و هم بـازده اقتصادي واحدهـاي نيروگاهي
را افزايـش داده و بويـژه گازهـاي آلوده كننده را كمتر وارد فضاي كشـورمان نماييم .بايد
توجـه داشـت كـه برخـي از نيـرو گاههاي كشـور با عمـر بيش از چهل سـال بـوده كه با
اسـتفاده از فنـاوري تكنولوژي  Retrofitميتوان نسـبت به افزايش راندمـان نيرو گاهها و
كاهـش هزينههـاي توليـد اقـدام نمـود .در بخش توزيع بـرق نيز ضمن هوشمندسـازي
شـبكه توزيـع بايـد توجـه به دانش و تكنولـوژي روز تكيه نمـود تا از اتلاف در صد قابل
توجـهاي از انـرژي جلوگيري گردد.
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بايـد بـه سـرعت از ايـن دسـتاوردهاي فـوق العـاده ارزشـمند بهـره منـد گرديـم تا هم

 در بخـش گاز طبيعـي بـه بركت منابع عظيم كشـور جاي كار و فعاليـت زيادي فراهمولـي ايـن بـه معني اسـتفاده مفيـد و كار آمـد در بخشهاي مختلـف در توليـد و انتقال
و توزيع نميباشـد.
 همچنيـن در بخـش توليـد انتقـال و ذخيرهسـازي گاز و اسـتفاده از حاملهاي جديدانرژيهـاي گازي بـا دنيـا فاصلـه زيـادي داريـم و در ايـن كنفرانـس روي تكنولـوژي
 LNGبـه منظـور مايعسـازي و امـكان انتقـال و صـادرات گاز بـه مناطـق دور بـه طـور

مهرماه1394-هتل المپیک

اسـت .اگـر چـه در حال حاضر نزديك به  70%سـبد انرژي كشـور از گاز تامين ميشـود

خـاص پرداختـه شـده و در كنار آن به مسـائل بهينهسـازي در مصرف سـوخت و سـاير
تكنولوژيهـا مربوطـه نظيـر اسـتفاده از  LNGو  GTLپرداختـه خواهـد شـد.
 در زمينـه انرژيهـاي نـو دنيـا شـاهد تحـوالت فوق العاده سـريع بـوده و بـا توجه بهپروتكلهـاي زيسـت محيطـي كـه تقريبـا بـه تاييـد كليـه كشـورها رسـيده و روز بروز
اسـتانداردها و انضباطهـاي سـختگيرانهتري حاكـم ميشـود ،مـا ناچاريـم كـه در ايـن
زمينـه بـه صورت جديتر و با سـاز و كار گسـتردهتري توسـط بخش خصوصـي و دولت
ورود پيدا كنيم .خوشـبختانه كشـور ما در زمينه انرژي خورشـيدي پتانسـيل باال دارد و
در زمينـه سـاير انرژيهـاي تجديدپذير نيز شـرايط قابل قبـول داريـم .در اين كنفرانس
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تلاش شـده برخـي از انرژيهـاي تجديدپذيـر و حتـي االامـكان اقتصـادي در معـرض
شـناخت و قضـاوت شـركت كنندگان قـرار بگيرد.
 در زمينـه بهينهسـازي مصـرف بخوبـي آگاهيـم كـه راندمان مصـرف انـرژي در ايران& Iranian Petroleum
Energy Club Congress

از اسـتانداردهاي جهانـي بسـيار باالتـر بـوده كـه اين خود نشـان از بهـرهوري پايين در
تبديـل انـرژي بـه توليد و اسـتفاده بهينه از انرژي ميباشـد .تعاملات بينالمللي كمك
ميكنـد كـه مـا بتوانيـم بـه تدريـج سـازمان ،تكنولـوژي ،ابـزار و فرهنگ مصـرف را در
بخشهـاي مختلـف در ارتبـاط بـا انـرژي ارتقـاء داده و بـه تدريج نـرخ مصرف انـرژي را
در كشـور پاييـن آورده به حد اسـتانداردهاي جهاني برسـانيم .آلودگي فضاي شـهرهاي
بـزرگ مـا بويـژه در فصـل زمسـتان ناشـي از ضعـف تكنولـوژي و اسـتفاده از تجهيزات
غيـر اسـتاندارد و فرسـوده مصرفكننـده انـرژي هيدروكربـوري و راندمـان پاييـن آنها
ميباشـد.
 -در زمينـه خودرو اگرچه متاسـفانه نتوانسـتيم در فرصت موجود تـا برگزاري كنفرانس
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كارشناسـان و مديـران شـناخته شـدهاي بـه جـز يـك شـركت را در سـطح جهـان در
كنفرانـس داشـته باشـيم ولـي بـه جهـت اهميت آن در كشـور مـا هم از جهـت مصرف
انـرژي و هـم از جهـت آلودگـي هوا مورد توجـه برگزار كننـدگان كنفرانس قـرار گرفت.
البتـه تحـوالت در بخـش تكنولـوژي وسـايل نقليه و راندمان سـوخت آنهـا در دهه اخير

Olympic Hotel

قابـل توجـه بـوده و اسـتفاده تجـاري از اتوموبيلهـاي بـا سـوخت دوگانـه و اسـتفاده از
 CNGو نيـز اتوموبيلهـاي هيبريـدي و برقي نويد آينده بسـيار روشـني را در اين زمينه
مي-دهـد .از تحـوالت عمـده در ايـن بخـش امـكان ذخيرهسـازي انـرژي در باتريهـا و
در حجـم محـدود و نهايتـا تبديـل انـرژي برق شـبكه بـه انـرژي محركـه اتوموبيلهاي
در حـال حركـت ميباشـد همچنيـن حـذف موتورهـاي متعارف با سـوخت فسـيلي كه
همچنـان در دنيـا فـرا گيـر اسـت و در كشـور مـا در پايينترين سـطح كيفيـت ممكن
گسـترده ميباشد.
بخوبـي آگاهيـم كـه كمبودها و كاسـتيها در برگزاري اين سـمينار وجـود دارد چنانچه
در فرصـت محـدود نتوانسـتيم آنچه كـه مطلوب ما بوده عرضـه كنيم .اما بـر اين باوريم
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ايـن كنفرانـس ،تـوام بـا دسـتاوردهاي موثر جهت كشـور عزيزمـان باشـد .اميدواريم در

كنـار كنفرانـس ،كارشناسـان جسـتجو گـر ايرانـي مذاكـرت و گفتگوهاي زيـادي با
همتايـان خارجـي خـود داشـته و از اين گـذر دسـتاوردهاي علمي و فني ارزشـمند
حرفـهاي را در دو يـا سـه روز كنفرانس به همراه داشـته باشـند.
کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو

غالمرضا منوچهری

مهرماه1394-هتل المپیک
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پیــام دبیــر علمــی

نقش مهم ایران ،به عنوان کشوری که دارای بیشترین مجموع منابع
نفت و گاز در جهان بوده و با توجه به موقعیت جغرافیای سیاسی خود
در چهار راه انتقال انرژی منطقه واقع شده است ،در کسب و کار انرژی
بر کسی پوشیده نیست .سابقه بیش از صد سال استخراج نفت ،وجود
پاالیشگاههای متعدد نفت و گاز و صنایع مختلف پتروشیمی ،دسترسی به آبهای بینالمللی،
همکاریهای گسترده و طوالنی با شرکتهای معتبر بینالمللی و باالخره بهرهمندی از منابع
انسانی جوان و تحصیل کرده فرصتهای ارزشمندی را در اختیار کشور ما قرار داده است.

کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو

بسم اهلل الرحمن الرحیم

از سوی دیگر ،صنایع نفت و انرژی از مؤثرترین و گستردهترین صنایع كشور چه به لحاظ
تعیین کنندهای در رشد و توسعه اقتصادی ایفا خواهد کرد .روند شتابان رشد تقاضای انرژی،
الشهای فراوان بینالمللی برای استفاده از منابع انرژی
نشانگر این واقعیت است كه علیرغم ت 
جایگزین ،همچنان صنعت نفت و حوزههای مرتبط با آن مهمترین بخش تامین كننده انرژی
جهان محسوب میشوند .بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت دستیابی به شرایط مطلوب
اقتصادی و با در نظر گرفتن روند نامنظم تغییرات قیمت نفت خام ،رسالت ما در مقطع كنونی
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ظرفیت و چه به لحاظ تنوع فناوری بوده و به عنوان لوکوموتیو توسعه صنعتی کشور نقش

تاریخ ایران ایجاب میكند تا از اقتصاد مبتنی بر منابع اولیه به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش و
فناوری حركت نماییم.
توسـعه صنایـع نفـت و انـرژی مبتنی بـر فناوریهـای پیشـرفته داخلـی میتواند ضمن
تقویـت تـداوم تولیـد باعـث رونـق اقتصادی شـده و اقتصاد کشـور را همسـو بـا اقتصاد
مقاومتـی اسـتحكام بخشـد؛ اگـر چـه با نگاهـی گذرا بـر این صنایـع در كشـور میتوان
نتیجـه گرفـت كـه علیرغـم ظرفیت نسـبتاً بـاالی كشـور در تولیـد حاملهـای انرژی،
عواملـی چـون افزایـش تقاضـای انـرژی ،عـدم بكارگیـری فناوریهـای نویـن تولیـد
و مصـرف انـرژی و عـدم توجـه بـه جایـگاه و بهرهبـرداری از انرژیهـای تجدیـد پذیـر
موجبـات كاهـش كارایـی انـرژی را فراهـم آورده اسـت.
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لـذا ،باشـگاه نفـت و نیـرو ،بـه عنـوان تنها سـازمان مسـتقل مردم نهـاد که تعـداد قابل
توجهـی از متخصصـان ،مدیران و دلسـوزان بخش انرژی کشـور را گرد هـم آورده ،بر آن
شـده اسـت تا بـا برگزاری اولیـن کنگره راهبـردی نفت و نیـرو موقعیتی را ایجـاد نماید
& Iranian Petroleum
Energy Club Congress

تـا ایـن بخش مهـم اقتصادی بتوانـد از فرصتهای ملی و بینالمللی بخصـوص در دوران
پسـا تحریـم حداکثر اسـتفاده را بعمل آورد.
همانگونـه که از جسـتار ایـن همایش برمیآیـد ،تمرکز مطالب مقاالت و سـخنرانیهای
کلیـدی بر معرفی و بحث در مورد فناوریهای پیشـرفتهای اسـت کـه در چند دهه اخیر
باعـث جهـش قابل مالحظه در کسـب و کار انرژی شـده اسـت .لذا در کنـار متخصصان
داخلـی ،کنگـره میزبـان شـخصیتهای علمی بیـن المللی ،مدیـران شـركتهای بزرگ
نفتـی و انـرژی و روسـای سـازمانهای بینالمللـی فعـال در این زمینهها ،شـامل صنایع
بـاال دسـتی نفت ،گاز طبیعی مایع شـده ،صنعت بـرق ،صنایع پتروپاالیش ،بهینهسـازی
انـرژی و انرژیهـای تجدیدپذیـر نیـز خواهد بود .ایـن کنگره همچنین فرصت مناسـبی
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اسـت تـا مـدل جدیـد قراردادهـای نفتـی ایـران بـرای اولیـن بـار معرفـی و بعضـی از
طرحهـای سـرمایهگذاری در بخـش انـرژی ایـران در قالـب سـمینارهایی مـورد بحث و
تبـادل نظـر قـرار گیـرد .امید اسـت این اولیـن كنگـره الگوی موفقـی را بـرای برگزاری
كنگرههـای راهبـردی مشـابه در آینـده در اختیار قـرار دهد.
محمد حسن پنجه شاهی
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معـــرفی

باشـگاه نفـت و نیـرو بهعنـوان یک سـازمان مردم نهـاد متشـكل ازمدیران ،کارشناسـان
ارشـد ،محققـان و صاحبنظـران در زمینههـای راهبـردی مدیریـت ،اقتصـاد انـرژی،
فنـاوری ،امـور حقوقـی و بازرگانـی در حـوزة نفت و انـرژی در قالب فضایـی غیرانتفاعی
و غیرسیاسـی است.
ايـن تشـكل ایجـاد ارتباطـی پویا و فعـال میان فعـاالن حوزه هـاي مرتبط با سـاختاری
کارآمـد بـه منظـور اسـتفادة بهينـه از ظرفیتهـا و تجربههـای شـاخص ملـي در حوزه
نفـت و انـرژي را دنبـال ميكنـد و در جهـت انتقـال دانـش و تجربـة این افراد به سـوی
کارآفرینـان و فعـاالن اقتصـادی در بخـش خصوصـی و تصمیمگیرنـدگان و مجریـان در
قـوای سـه گانـة جمهوری اسلامی ایـران و محققیـن و دانشپژوهان در حـوزة مذکور و
کمـک نظـري و راهبـردي به حل مشـكالت كشـور و نيـز نقـد رویههای مـورد عمل ،با
هـدف بـارور كـردن و بهبود روند تصميم گيري در كشـور و نيز کمک به توسـعه کسـب
و کار بـا ارائـه پيشـنهادها و انجـام پروژههـای خدماتـي (از جملـه طرحهـای مشـاوره،
مطالعاتـي و پژوهشـي) و بـه طـور کلي توليـد فکر ،ايـده و توصيه در مورد کلية مسـاﺋﻞ
سياسـت عمومـي داخلـي و منطقـهای در زمينه فعاليـت خود گام بـر ميدارد.
ايـن تشـكل انجـام ماموريتهاي خود را بـا برگزاري نشسـتهاي تخصصـي ،همايشها
و كنگرههـاي راهبـردي ،انتشـار نشـريات ،تشـكيل كارگروههـاي تخصصـي بـراي ارائـه
مشـاورههاي مـوردي و داﺋﻤﻲ بـه بخـش خصوصـي و دولـت و انجـام تحقيقـات ،نقـد
و بررسـي مسـائل از نـگاه راهبـردي ،رصـد و ردیابـی تحـوالت و تحليـل وقايـع مهـم و
تأثيرگـذار ملّـي ،منطقهاي و جهانـي در صنعت نفت و انرژي و ارائه برنامههاي آموزشـي
متناسـب بـا نيازهـاي تخصصـي دنبـال ميكند.

اعضای شورایعالی باشگاه

هیأت مدیره باشگاه

ابوالحسـن خاموشـی ،سـید مهدی میـر معـزی ،غالمرضا منوچهـری ،محمـد ایروانی،
آیدیـن ختلان ،محمـد صحفی ،سـعید مرجوی

کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو

رضـا افشـین ،حبیـب امینفـر ،محمـد ایروانی ،حبیـب اله بیطـرف ،فریــدون ثقفیان،
امیـن حاجرسـولیها ،نصـرت رحیمـی ،حمیدرضـا عراقی ،اردشـیر فتحینــژاد ،محمد
مالکـی ،سـید مهـدی میرمعزی
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
وزارت نفت
وزارت نیرو
وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شرکت ملی نفت ایران
شرکت توانیر
شرکت ملی گاز ایران
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت
GECF

دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه صنعت آب و برق (شهیدعباسپور)
پژوهشگاه نیرو
جامعه مهندسان مشاور ایران
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروشیمی
انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران
انجمن صنفی شرکتهای مهندسی و ساخت

شورای سیاستگذاری

مهرماه1394-هتل المپیک

دکتر غالمرضا منوچهری (مشاوروزیر نفت ،دبیر)
مهندس ستار محمودی (قاﺋﻢ مقام وزیر نیرو)
دکتر منصور معظمی (معاون برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت
نفت)
مهندس سیدرضا نوروززاده (معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات
عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع)
مهندس حمیدرضا عراقی (معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران)
مهندس نصرت رحیمی (رییس هیات رییسه صندوقهای بازنشستگی صنعت
نفت)
مهندس هوشنگ فالحتیان (معاون برق و انرژی وزارت نیرو)
دکتر محمدرضا مقدم (معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت)
دکتر امیرحسین زمـانینیا (معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت)
مهندس حبیب اله بیطرف (رییس شورایعالی باشگاه نفت و نیرو)
مهندس سیدمهدی میرمعزی (رییس هیات مدیره باشگاه نفت و نیرو)
دکتر حسین کاظم پور اردبیلی (نماینده ایران در هیأت عامل اپک)
دکترمحمدحسن پنجه شاهی (رییس انیستیتو مهندسی نفت پردیس دانشکده
فنی دانشگاه تهران ،دبیر علمی)
دکتر عباس علیآبادی (مدیر عامل گروه مپنا)
مهندس سعید مهتدی (رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی
ایران)

کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو

مهندس رکن الدین جوادی (رییس شورا ،معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت
ملی نفت ایران)
دکتر محمود نیلی احمدآبادی (رییس دانشگاه تهران)
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مهندس رضا پدیدار (رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)
مهندس بهزاد حضرتی (رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات شرکتهای
مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروشیمی)
مهندس هرمزد رامینه (ریاست جامعه مهندسان مشاور ایران)

کمیته علمی
کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو
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دکتر محمد حسن پنجهشاهی
مهندس محمد حسن پیوندی
دکتر علی عمادی
دکتر مجید عمیدپور
دکتر عبدالنبیهاشمی
دکتر فرداد دلیری
مهندس نصرت اله سیفی
مهندس بهمن مسعودی
دکتر ایرج قربانی
دکتر کیومرث حیدری
دکتر قره پتیان
مهندس هیوا خالدی
دکتر صفار اول
دکتر علی کالنتری
مهندس حامد توسلی
دکتر اکبر شعبانی کیا
مهندس محمد علینظری
مهندس محمد عابدی
دکتر علی میثاقی
دکتر محمدرضا کمالی
مهندس سیدرضا مفیدی
مهندس پرویز افشاری
مهندس حسین ایزانلو

21
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دکتر غالمرضا منوچهری(دبیر کنگره)
دکتر اکبر نعمت اللهی
محمد ایروانی
دکتر محمد حسن پنجه شاهی
مهندس محمد حسن پیوندی
مهندس عزیراله رمضانی
مهندس محمدرضا عبداللهی(مدیر اجرایی باشگاه نفت و نیرو)

محورهای کنگره

بـرق :ارتقـای راندمـان و ظرفیـت توربینهـای گاز ،هوشمندسـازی شـبکه
توزیـع ،تغییـر سـاختار بـازار بـرق
باالدسـتی نفت :حفاریهـای پیشـرفته و هوشـمند IOR ،و  ،EORلرزهنگاری،
تولیـد در آبهـای عمیـق ،شـیل گاز و شـیل نفت
مجتمعهای پتروپاالیشـی :تبدیل اقتصـادی گاز به پلـی پروپیلن ،افزایش
چشـمگیر ظرفیـت الفینهـای گازی ،پتروپاالیش تبدیل ته ماندهای سـنگین
عملیـات پاالیش

انرژیهای نو :کاهش هزینهها و افزایش راندمان (خورشیدی و بادی)
بهینهسـازی مصـرف :بهینهسـازی مصـرف انـرژی در صنايـع انـرژی بـر،
توسـعه صنعـت سـاختمان بـه سـمت سـاختمان سـبز
خـودرو :مصـرف  CNGدر خودروهـا ،خودروهـای هیبریدی و برقـی ،ارتقای

مهرماه1394-هتل المپیک

گاز طبیعی GTL :و ; LNGافزایش راندمانها و کاهش هزینهها

کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو

تحوالت مهم درکسب و کار انرژی مبتني برجهشهاي فناوری

راندمان
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تیم اجرایی کنگره و نمایشگاه
& Iranian Petroleum
Energy Club Congress

مدیر بخش رسانههای بین الملل رضا زندی
مهندس سارا محمدی
مسوول دبیرخانه کنگره
نیلوفـر شـریفــی ،مریم ابهری ،مریم میرعرب،
دبیرخانه کنگره
مدیر بخش نمایشگاه
بازاریابی بخش نمایشگاه
امور مالی
مسوول تدارکات و پشتیبانی
همکاران ستاد برگزاری

October 19 - 21 2015
Olympic Hotel
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گرافیک و صفحه آرایی

ناهیـد تقیپور
مهندس داود اسدی
مهندس علی گلریز ،سحر گنجینه
سمیه منصــوری ،صــادق شیــرازی ،ســروش
ملکمحمدی
مرتضی بیات
مهندس حسین عمویی ،شــراره وکیــل ،سحر
گواهـی ،سـمانه رضایـی ،امیـن زارع ،مهرنـوش
متدین ،مریم سـلیمانی
الهه لطفی

حامیان کنگره

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان
گروه شرکتهای توربو کمپرسور نفت
گروه انرژی دانا
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
شرکت پتروشیمی پارس

کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو

حامیان پالتین

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
شرکت پتروشیمی فجر
گروه مپنا
شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت
شرکت بنا گستر کرانه

مهرماه1394-هتل المپیک

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

شرکت پتروشیمی بندر امام
شرکت نارگان
گروه توسعه انرژی تدبیر
شرکت جهانپارس
شرکت پتروشیمی نوری
شرکت ملی نفتکش
25
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حامیان طالیی
شرکت مهندسین مشاوره سازه
& Iranian Petroleum
Energy Club Congress

شرکت صنایع فراساحل
شرکت تاپیکو
شرکت پتروپارس
شرکت کولر هوایی آبان
شرکت چاه پیمای مهران
شرکت مدیریت هیربدان
شرکت بازرگانی پتروشیمی
Bentec/Leistritz

October 19 - 21 2015

حامیان نقرهای
شرکت احداث
شرکت پتروشیمی اروند

Olympic Hotel

مشارکت مشانیر و پتروالکتریک
شرکت پتروشیمی تندگویان
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

حامیان رسانهای
mees
upstream
26

IranOilGas

روزنامه آسیا

سمینارمعرفی
فرصتهای
سرمایهگذاری صنعت
نفت

8:30-10:00

نشست برق

8:30-10:30

صبحانه و پذیرش

8:00-9:00

تنفس و پذیرایی

10:00-10:30

تنفس و پذیرایی

10:30-11:00

افتتاحیه کنگره

9:00-11:10

بهینهسازی مصرف و
انرژیهای نو

سمینار معرفی فرصتهای
سرمایه گذاری صنعت نفت

10:30-12:00

نماز و نهار

12:00-13:00

چهارشنبه  29مهرماه 1394

سمینار معرفی
فرصتهای
سرمایه گذاری
صنعت نیرو

13:00-15:00

نماز و نهار

12:40-13:30

13:30-15:00

برنامه روز سوم

نشست پتروشیمی
و پاالیش

11:00-12:40

برنامه روز دوم

نماز و نهار

13:30-15:00

نشست باالدستی

سه شنبه  28مهرماه 1394

افتتاحیه نمایشگاه

11:40-12:30

12:30-13:30

دوشنبه  27مهرماه1394

برنامه روز اول

IPEC 2015

تنفس و پذیرایی

15:00-15:30

تنفس و پذیرایی

15:00-15:30

تنفس و پذیرایی

15:00- 15:30

سمینار معرفی
فرصت های
سرمایهگذاری
صنعت پتروشیمی

15:30-17:30

اختتامیه کنگره

15:30- 17:00

نشست LNG

15:30- 17:00

نگاهـــی بـــه کنگـــره و راهبـــردی نمایشـــگاه نفـــت و نیـــرو

کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو

مهرماه1394-هتل المپیک
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برنامه کنـگره
& Iranian Petroleum
Energy Club Congress
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نام سخنران

زمان

مراسم صبحانه و پذیرش

8:00-9:00

افتتاحیه کنگره

9:00-11:10

مصاحیه مطبوعاتی وزیر نفت

11:10-11:40

افتتاحیه نمایشگاه  -نماز

11:40-12:30

ناهار

12:30-13:30

رینر سیلی -رییس و مدیر عامل شرکت ا ام و

13:30-13:50

سیدمهدی میر معزی -رییس هیات مدیره باشگاه نفت و نیرو

13:50-14:10

استفان میشل -مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا شرکت توتال

14:10-14:30

آنتونیو وال -مدیر ارشد بخش باال دستی شرکت انی

14:30-14:50

محمدعلی عمادی -رییس پژوهشکده ازدیاد برداشت
(پرسش و پاسخ و جمعبندی نشست)

14:50-15:00

تنفس و پذیرایی

نشست LNG

Olympic Hotel

نشست باالدستی صنعت نفت

موضوع

برنامه روز  27مهرماه

15:00-15:30

ولفگانگ بوخله -مدیر عامل شرکت لینده

15:30-15:50

حمیدرضا عراقی  -معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

15:50-16:10

آکیرا کونیماتسو -مدیر کل بخش  LNGشرکت میتسویی

16:10-16:30

فریدون فشارکی-رییس شرکت بینالمللی اف ج ایی

16:30-16:50

عزیزاله رمضانی -مدیر امور بینالملل شرکت ملی گاز
(پرسش و پاسخ و جمع بندی نشست)

16:50-17:00

برنامه روز  28مهرماه
موضوع

حمیدرضا چیت چیان -وزیر نیرو

8:40-9:00

گویزپ زمپینی -مدیر عامل شرکت آنسالدو

9:00-9:20

هوشنگ فالحتیان -معاون برق و انرژی وزارت نیرو

9:20-9:40

ویلی مایکسنر -مدیر عامل بخش نیرو و گاز زیمنس

9:40-10:00

تاکاتو نیشیزاوا  -رییس و مدیر عامل شرکت میتسوبیشی
هیتاچیپاورسیستم

10:00-10:20

محمدصادق قاضیزاده -رییس پژوهشگاه نیرو
(پرسش و پاسخ و جمع بندی نشست)

10:20-10:30

نشست پتروشیمی و پاالیش

تنفس و پذیرایی

10:30-11:00

جین مارک دی رویر -نایب رییس ارشد بخش بینالملل و
پایداری شرکت ایر لیکویید

11:00-11:20

هیروشی اگاوا  -نایب رییس شرکت چیودا

11:20-11:40

مرضیه شاهدائی -عضو هیات مدیره و مدیرطرحهای شرکت ملی
صنایع پتروشیمی

11:40-11:55

یوتاکا یامازاکی -نایب رییس ارشد شرکت JGC

11:55-12:15

عباس کاظمی -معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران

12:15-12:30

محمدحسن پیوندی -معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشیمی (پرسش و پاسخ و جمع بندی نشست)
ناهار

مهرماه1394-هتل المپیک

قران

8:30-8:40

کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو

نشست برق

افتتاحیه

نام سخنران

زمان

12:30-12:40
12:40-13:30

29
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نشست بهینه سازی مصرف و انرژیهای نو

اینیگی ساباتر ایزاگوییر -نایب رییس پخش
توسعه تجارت جهانی شرکت وستاس

13:30-14:00

محمد صادق زاده  -مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران

14:00-14:25

محمد مهدی رحمتی -مشاور وزیر نفت و رییس هیات مدیره
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

14:25-14:50

محمدصادق زاده -مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران
(پرسش و پاسخ و جمع بندی نشست)

14:50-15:00

تنفس و پذیرایی

15:00-15:30

الریچ مولر -مدیر بخش امور بینالملل شرکت دایملر

15:30-15:50

اختتامیه و تقدیر از حامیان

15:50-17:00

اختتامیه

موضوع

نام سخنران

زمان
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سـمینار معرفی فرصتهـای سـرمایهگذاری
در صنعت نفـت

معرفي ساختار كلي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران
ضرورت ارايه مدل جديد قراردادهاي نفتي
معرفي كلي مدل جديد
مزاياي الگوي جديد نسبت به روشهاي قديمي

معرفي برنامههاي توسعه ،نگهداشت توليد و ازدياد برداشت در بخش باالدست
بررسي ميزان سرمايهگذاري مورد نياز بخش باالدست
راهكارهاي تنوع بخشي به منابع مورد نياز سرمايهگذاري در بخش باالدستي
رويكردهاي نوين سرمايهگذاري در شركت ملي نفت ايران با تاكيد بر خصوصيسازي
فهرست فرصتهاي سرمايهگذاري شركت ملي نفت ايران در بخش باالدست
معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري در طرحهاي گازهاي همراه LNG، NGL ،و بخش حفاري

مهرماه1394-هتل المپیک

ارائه فهرست فرصتهاي سرمايهگذاري شركت ملي نفت ايران

کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو

محــورهاي اصلــي

سخنران محور اول:
جناب آقاي سيد مهدي حسيني مسوول گروه بازنگري قراردادهاي نفتي
سخنرانان محور دوم:
جناب آقاي كاردر معاون سرمايهگذاري شركت ملي نفت ايران
جناب آقاي دلپريش مدير برنامهريزي تلفيقي و عضو هيات مديره شركت ملي نفت ايران

31
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ســمینار معرفــی فـرصتهـــای
ســرمایهگذاری در صنعــت نیــرو

& Iranian Petroleum
Energy Club Congress

محــورهاي اصلــي
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فرصتهای کسب و کار در صنعت برق
معرفی طرحهای ارتقاء راندمان ،کاهش تلفات و بهینه سازی در صنعت برق
معرفی فرصتهای کسب و کار در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
معرفی پتانسیلهای سرمایه گذاری به همراه مشوقها
خالصهای از نتایج صرفه جویی طرحهای افزایش راندمان در صنعت برق
نقش بازار برق و بورس انرژی در بهبود فضای کسب و کار در صنعت برق ایران
تجدید ساختار و نقش آن در بهبود فضای کسب و کار
جایگاه بازار برق و بورس انرژی در فضای کسب و کار
نقش بورس انرژی و خرده فروشی برق در بهبود فضای کسب و کار
هوشمندسازی شبکه برق

Olympic Hotel

معرفی طرح سیستمهای اندازه گیری هوشمند ()AMI
اقدامات انجام شده
برنامههای آتی (با تاکید بر روشهای پاسخ گویی بار)
روشهای سرمایه گذاری

سخنران محور اول:

دکتر اسماعیل نیا (مدیرکل دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق)
سخنران محور دوم:

آقای مهندس ریاحی (مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران)
32

سخنران محور سوم:

آقای مهندس مدقق (معاون سیستمهای اندازه گیری و شبکههای هوشمند)

سـمینار معرفي فرصتهاي سـرمايهگذاري
صنعتپتروشیمی

معرفي سياستها و برنامههاي توسعه آتي صنعت پتروشيمي
معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري صنعت پتروشيمي ايران
معرفي طرحهاي نيمه تمام صنعت پتروشيمي
معرفي طرحهاي با پيشرفت فيزيكي كم و متقاضي سرمايهگذاري
معرفي طرحهاي آينده صنعت پتروشيمي

سخنران محور اول:
جناب آقاي پيوندي ،معاون مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي
سخنران محور دوم:

مهرماه1394-هتل المپیک

معرفي طرحهاي جديد قابل سرمايهگذاري شركت هلدينگ خليج فارس

کتـاب راهنمـای کنــگره راهبردی نفـت و نیرو

محــورهاي اصلــي

سـركار خانـم شـاهدايي ،عضو هيـات مديره و مدير طرح هاي شـركت ملي صنايع پتروشـيمي
سخنران محور سوم:

جناب آقاي نژادسليم ،مديرعامل شركت هلدينگ خليج فارس
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