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پیــام رییس شورای سیاستگذاری

تحـوالت سـالهای اخیـر صنعـت نفـت و انـرژی بهویـژه پـس از افـت قیمتهای
جهانـی نفـت خـام در نیمـه سـال  ،2014حکایـت از ظهـور دورانـی متفـاوت در
شـرایط کسـب و کار ایـن صنعـت را دارد .از یکسـو ،شـاهد ادامـه فعالیت و رشـد
ک دانش بنیـان در زمینه مناب ع نامتعارف هسـتیم.
قابلیتهـای شـرکتهای کوچـ 
ایـن مهـم بـه معنی آن اسـت که در سـالهای آتی و بـا وجود تثبیـت قیمتهای
نفـت خام در سـطوح پایین ،همچنان شـاهد ادامـه روند افزایش تولید و عرضه نفـت و گازبهویژه از محل
منابـع نامتعـارف و احیانـا در گسـتره جغرافیایـی گسـتردهتری از وضع موجـود خواهیم بود.
ش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال ،سـطح بهـرهوری در بنگاههای
از سـوی دیگر ،با رشـد و توسـعه هـو 
ایـن صنعـت چنـان در حـال افزایش اسـت که ادامـه رقابت و فعالیت شـرکتها بـا اسـتفاده از مدلهای
قدیمـی کسـب و کار را ناممکن سـاخته اسـت .علاوه بر این ،با رشـد فناوریهای دیجیتـال و الکتریکی،
نسـل جدیـدی از خودروهـا و سیسـت م حمـل و نقـل در حـال تولیـد اسـت و رشـد و گسـترش فزاینده
ف نفت خـام در سـالهای آتی را
انرژیهـای تجدیدپذیـر ،بـه شـدت تقاضای سـوخت و به تبـع آن مصر 
تحـت تاثیر قـرار خواهد داد.
البتـه بدیهـی اسـت کـه اولویتهـا و مسـایل پیـش روی صنعـت نفت و انـرژی ایـران با فضـای حاکم بر
سـایر کشـورها متفاوت اسـت ،اما شـناخت مناسـبات جدید حاکم بر این صنعت ،ایران را در بهرهگیری
صحیـح و بـه موقـع از فرصتهـای موجود در فضـای بینالملل و پرهیـز از مواجهه بـا تهدیدهای موجود
یاری خواهد رسـاند.
در همیـن زمینـه ،از مهمتریـن چالشهـا و البتـه تکالیـف بـر زمیـن مانده صنعـت نفت و انرژی کشـور
عبارتنـد از :ازدیـاد برداشـت از میادیـن نفـت و گاز ،تکمیـل زنجیـره ارزش محصـوالت هیدروکربوری در
صنایـع پاییـن دسـتی بهویـژه صنایـع پایین دسـت و نویـن پتروشـیمی و افزایـش بهـرهوری در زنجیره
تولیـد ،انتقـال و مصـرف انرژی .البته مواردی همچون دسترسـی بـه منابع مالی ،ارتقای سـطح فناوری و
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ایجـاد اشـتغال نیزجـزو چالشهای عمومی کشـور اسـت کـه انتظار مـیرود صنعت نفت و انرژی کشـور
بتواند در این زمینه اقدامات موثری را به انجام برسـاند تا شـرایط برای سـایر بخشها نیز تسـهیل شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه مسـیر طـی شـده و تجـارب اندوختـه شـده در سـایر کشـورها حکایـت از آن
دارد کـه آنچـه بیـش از سـرمایه و فنـاوری ،راه توسـعه و پیشـرفت کشـورها را هموار میکنـد ،کیفیت و
تجربـه مدیریـت و در سـطحی فراتـر ،نحـوه و شـیوه حکمرانی اسـت .در واقـع بسـیاری از صاحبنظران
و اندیشـمندان ،مهمتریـن مولفـه تاثیرگـذار بـرای مقابلـه بـا چالشهـا و گام نهادن در مسـیر توسـعه را
حکمرانـی مطلـوب میداننـد .بنابرایـن چنانچه دولـت ،به صورت اصولـی و صحیح و به فوریت در مسـیر
تنظیمگـری حرفـهای و جامـع گام بـردارد و در ایـن جایـگاه علاوه بـر رویکـر د نظارتمحـور ،از رویکر د
انگیزشمحـور و تسـهیلگر نیـز بهره مناسـب را ببرد تـا بتواند زمینه مسـاعد برای ایجـاد رقابت و ظهور
و بـروز توانمندیهـای بخـش خصوصـی ،فعاالن اقتصـادی و مردم را مهیا سـازد ،میتوان امید داشـت تا
در مواجهـه بـا چالشهـای اشـاره شـده بخـش انـرژی ،موفقیتهایی بزرگـی نصیب کشـور گردد.
در همیـن راسـتا ،سـومین کنگـره راهبـردی نفت و نیرو کـه با حضور نماینـدگان مجامع و شـرکتهای
معتبـر داخلـی و بینالمللـی حاضـر در کنگـره همراه شـده اسـت ،فرصـت خوبی را بـرای تالقـی افکار و
اندیشـهها در جهت کسـب نتایج کاربردی و برداشـتن گامهای موثر برای ایران عزیز فراهم آورده اسـت.
بنابرایـن انتظـار اسـت ایـن گردهمایـی مقدمهای موفـق بـرای نقشآفرینی بیشـتر نهادهای مـردم نهاد
و نهادهـای خصوصـی در توسـعه اقتصـاد کشـور باشـد و بـا تداوم برگـزاری این کنگـره در سـنوات آتی،
تعاملات سـازنده در زمینـه کسـب و کارهـای مرتبـط بـا انرژی بـه طـور موفقیتآمیزی گسـترش یابد.
انشاء...
رکن الدین جوادی
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برگزار کننده
معـــرفی

باشـگاه نفـت و نیـرو بهعنوان یک سـازمان مردم نهاد متشـکل از مدیران ،کارشناسـان ارشـد ،محققان
و صاحبنظـران در زمینههـای راهبـردی مدیریـت ،اقتصاد انرژی ،فنـاوری ،امور حقوقـی و بازرگانی در
حـوزهی نفـت و انرژی در قالب فضایـی غیرانتفاعی و غیرسیاسـی فعالیت میکند.
ایـن تشـکل ایجـاد ارتباطـی پویـا و موثـر میـان فعـاالن و نخبـگان را بـه منظـور اسـتفادهی بهینـه از
ظرفیتهـا و تجربههـای شـاخص ملـی در حوزه نفـت و انرژی دنبـال میکند و در جهـت انتقال دانش
و تجربـهی ایـن افـراد به سـوی کارآفرینان و فعـاالن اقتصادی در بخش خصـوص و تصمیمگیرندگان و
مجریان در قوای سـهگانهی جمهوری اسلامی ایران گام برمیدارد .باشـگاه نفت و نیرو کمک نظری و
راهبـردی بـه حـل مشـکالت کشـور و نیز نقد رویههای مـورد عمل ،با هـدف بارور کـردن و بهبود روند
تصمیمگیری در کشـور و نیز کمک به توسـعه کسـب و کار با ارایه پیشـنهادها و به طور کلی تولید فکر،
ایـده و توصیـه در مورد کلیه مسـایل سیاسـت عمومی داخلی و منطقـهای را در دسـتور کار خود دارد.
ایـن تشـکل انجـام ماموریتهـای خود را بـا برگزاری نشسـتهای تخصصـی ،همایشهـا و کنگرههای
راهبـردی ،انتشـار نشـریات ،تشـکیل کارگروههـای تخصصی بـرای ارایه مشـاورههای مـوردی و دایمی
بـه بخـش خصوصـی و دولت و انجام تحقیقات ،نقد و بررسـی مسـایل از نگاه راهبـردی ،رصد و ردیابی
تحـوالت و تحلیـل وقایـع مهـم و تاثیرگـذار ملـی ،منطقـهای و جهانی در صنعـت نفت و انـرژی و ارایه
برنامههـای آموزشـی متناسـب با نیازهـای تخصصی دنبـال میکند.
اعضای شورایعالی باشگاه (به ترتیب حروف الفبا)
آقایان :رضا افشین ،حبیب امین فر ،محمد ایروانی ،حبیباله بیطرف ،فریدون ثقفیان ،امین حاجیرسولیها،
نصرت رحیمی ،حمیدرضا عراقی ،اردشیر فتحی نژاد ،محمد مالکی ،سیدمهدی میرمعزی
ﻫﯿات مدیره باشگاه (به ترتیب حروف الفبا)
آقایان :محمد ایروانی ،سیدابوالحسـن سیدخاموشـی ،آیدین ختالن ،سـیدمحمد صحفی ،سـعید مرجوی،
غالمرضا منوچهری ،سـیدمهدی میرمعزی
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همراهانبرگزاری
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 (ایدرو)
شرکت ملی و پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی ایران (ساتبا)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مجمع کشورهای صادرکننده گاز()GECF
انجمن EAGE

دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دانشگاه صنعت نفت آبادان
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه نیرو
انجمن نفت ایران
جامعه مهندسان مشاور ایران
9
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انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)
اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروشیمی
انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)
انجمن صنفی شرکتهای مهندسی و ساخت (صنایع نفت ونیرو)
اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی
فدراسیون صنعت نفت ایران
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شورای سیاستگذاری
مهنـدس رکنالدیـن جـوادی (رییـس شـورای سیاسـتگذاری کنگـره و معـاون نظـارت بـر منابع
هیدروکربـوری وزیـر نفـت)
مهندس ستار محمودی (سرپرست وزارت نیرو)
دکتر محمود نیلی احمدآبادی (رییس دانشگاه تهران)
دکتر منصور معظمی (معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران)
مهندس حمیدرضا عراقی (معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران)
مهندس هوشنگ فالحتیان (معاون برق و انرژی وزیر نیرو)
مهندس مرضیه شاهدایی (معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
دکتر امیرحسین زمـانینیا (معاون امور بینالملل وزیر نفت)
مهندس حبیب اله بیطرف (معاون مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر نفت و رییس شورایعالی باشگاه
نفت و نیرو)
مهندس سیدمهدی میرمعزی (رییس هیات مدیره باشگاه نفت و نیرو)
دکتر غالمرضا منوچهری (معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران)
دکتر حسین کاظم پور اردبیلی (نماینده ایران در هیات عامل اپک)
دکتر عباس علی آبادی (مدیرعامل گروه مپنا)
دکتر محمدحسن پنجه شاهی (رییس انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران)
مهندس رضا خیامیان (رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)
مهندس بهزاد حضرتی (رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز و
پتروشیمی)
مهندس عبدالرضا پروین (رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)
دکتر بهروز گتمیری (رییس جامعه مهندسان مشاور ایران)
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محورهای کنگره
باالدستی

محور :1تولید نفت و گاز با استفاده از روشهای مختلف

EOR/IOR

هدف :ارائه بهترین تجارب استفاده از روشهای بهبود تولید و بازیافت نفت و گاز در سراسر جهان
نگاه کالن و مدیریتی به روشهای مختلف ازدیاد برداشت
میزان نفت و گاز تولیدی با استفاده از روشهای اولیه و ثانویه و ثالثیه در جهان و مناطق مختلف
روندهای آتی استفاده از روشهای مختلف ازدیادبرداشت در سطح جهان و مناطق مختلف

محور :2الزامات کسب و کار شرکتهای اکتشاف و تولید ()E&P

هدف :توصیف مراحل مورد نیاز برای ایجاد و توسعه کسب و کار شرکتهای اکتشاف و تولید (فعالیتها،
الزامات و سازمان دهی)
راهبردهای استراتژیک
مزیتهای رقابتی
سازماندهی و ساختار
منابع انسانی(مهارتها و تجارب)
راهبردهای برون سپاری
داراییهای مورد نیاز
صالحیتهای مورد نیاز

محور :3بررسی تاریخچه رشد و توسعه شرکتهای اکتشاف و تولید( )E&Pدر مقیاسهای مختلف
هدف :تجزیه ،تحلیل و بحث در مورد تجربه رشد شرکتهای مختلف بین المللی  E&Pدر سراسر جهان
ارائه مطالعات موردی:
الف -انتظار از هر قرارداد
ب -ایفای نقشهای مختلف در قراردادهای مختلف (اپراتور ،شریک)...،
ج -انتقال فناوری و یادگیری سازمانی در طول هر یک از قراردادهای مختلف و روشهای همکاری
12
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مطالعاتتطبیقی
نقش انتقال فناوری در رشد و توسعه شرکتهای E&P
تاثیر حمایتهای دولتی از رشد و توسعه شرکتهای E&P
تاثیر تجارب بین المللی و تشکیل مشارکتهای مختلف در ایجاد شرکتهای E&P

محور :4امکان سنجی و اقتصاد طرحهای ازدیادبرداشت نفت و گاز
مطالعات موردی :تجارب موفق و ناموفق (تجارب شرکتها)
هزینههای تولید
برق
راهكارهــاي بهبــود راندمــان زنجیــره تولیــد ،انتقــال و توزیــع بــرق؛ مشــوقهای ســرمایهگذاری،
فرصتهــا و تهديدهــا
چالشهای قیمتگذاری برق و سیستمهای هوشمند توزیع
مالی و سرمایه گذاری
روشهای جدید تامین منابع مالی خارجی بخش انرژی در دوران پسا برجام
پتروشیمی
مدلهاي كسب و كار ،تجارب و الگوهاي موفق توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي
انتقال و بومی سازی فناوری
توسعه صنعت پتروشیمی از دیدگاه رقابتهای منطقهای و تحول بازارهای هدف
سایر
چشمانداز تحول بزرگ تولید نفت ایران با محوریت ازدیاد برداشت
مدلهاي توسعه و مشارکت در شركتهاي اكتشاف و توليد ( )E&Pو تحوالت پیشرو
وضعیت بازیگران کلیدی و بازار انرژی در منطقه و جهان و ديپلماسي انرژي ایران
رگوالتوري و نهادهای تنظیم مقررات در بخش انرژي؛ تجارب جهاني و راهبردهاي ملي
13
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ـردی نفت و نیــ
ـره راهبـ
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ـاب راهنمای سـ
کتـ

نقش و جایگاه قراردادهای بهرهبرداري و نگهداری ( )O&Mو شرکتهای صاحب صالحیت در صنایع
نفت و گاز جهان و توسعه نقش این شرکتها در ایران
بررسـي آينـده بـازار فرآوردههـاي نفتـي و نقش آینـده ايران و بخـش خصوصی در عرضـه و تجارت
آن (برنامههـاي توليـد ،عرضـه ،صـادرات ،سـوآپ و بانكرينگ)
تحوالت و تجارب موفق جهانی در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،حضور شرکتهای  NOCو IOC

درگسترش و توسعه آنها و راهکارهای توسعه در ایران
راهکارهای به كارگيري گسترده مشاركتهاي عمومي  -خصوصي ( )PPPدر بخش انرژي
ظرفیتهای استفاده از كسب و كارهاي كوچك در توسعه بخش انرژي

14
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تیم اجرایی کنگره و نمایشگاه

مدیر اجرایی باشگاه نفت و نیرو

محمدرضا عبدالهی

		
مدیر بخش نمایشگاه

مهندس علی گلریز

		
ﻣﺴﺌول دبیرخانه کنگره

میترا رستمخان

			
مشاوران دبیرخانه

علی خواجوی ،علی پورابراهیم

			
دبیرخانه کنگره

مریم ابهری ،حافظ آبرومندی ،شراره وکیل،

				

شبنم اسفندیار پور ،امیر حشمتی

		
بازاریابی بخش نمایشگاه

سحرگنجینه

				
امور مالی

صادق شیرازی ،سمیه منصوری،

				

رامین شجاع مرد ،مریم رضوانیان

مسوول تدارکات و پشتیبانی

مرتضی بیات

		
گرافیک و صفحه آرایی

الهه لطفی
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ـردی نفت و نیــ
ـره راهبـ
ـومین کنگـ
ـاب راهنمای سـ
کتـ

حامیان کنگره
حامیان پالتین
گسترش انرژی پاسارگاد
انرژی دانا
مدیریت هیربدان
مپنا
پرشین راد
مهندسی و ساختمان صنایع نفت
ایران آروین
گروه توسعه انرژی تدبیر
صنایع پتروشیمی خلیج فارس

حامیان طالیی
نفت ستاره خلیج فارس
نارگان
پتروشیمی نوری

حامیان نقرهای
ماهتاب گستر
گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان
تولید پوشش لوله ماهشهر
مهندسان مشاور سازه
پتروشیمی بوعلی سینا
پتروپارس
16
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حامیان رسانهای

17

18

برنامه روز اول
12:30-13:30

اقامه نماز و
صرف نهار

برنامه روز دوم

15:00-15:30

13:30-15:00

نشست مالی و

13:30-15:00

نشست برق

15:00-15:30

نشست پتروشیمی

سرمایهگذاری

15:30-17:00

ـت و نیرو
ـگاه نفـ
ـردی نمایشـ
ـره و راهبـ
ـومین کنگـ
ـی سـ
ـه کلـ
برنامـ

8:00-9:30

10:15-10:45

15:30- 17:00

پذیرایی

پذیرایی

IPEC 2017

9:30-11:30

پذیرش

سه شنبه  18مهرماه 1396
11:30-12:30

افتتاحیه

10:45-12:30

اقامه نماز و

12:30-13:30

چهارشنبه  19مهرماه 1396

افتتاحیه نمایشگاه و
پذیرایی

8:30-10:15

نشست باالدستی

پذیرایی

اختتامیه

8:00-10:00

روش های نوین تامین منابع مالی در صنعت نفت و گاز

)(1

نشست باالدستی
)(2
صرف نهار

برنامه روز سوم
10:00-10:30

پذیرایی

پنجشنبه  20مهر ماه 1396
10:30-12:30

آشنایی با روشهای تامین منابع مالی در شرکت نفتی پتروناس

ـرو
ـردی نفت و نیــ
ـره راهبـ
ـومین کنگـ
ـاب راهنمای سـ
کتـ
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برنامه تفصیلی کنـگره
برنامه روز  18مهرماه
موضوع

زمان

نام سخنران
پذیرش

8:00-9:30

افتتاحیه کنگره

9:30-11:30

افتتاحیه نمایشگاه  -پذیرایی

11:30-12:30

اقامه نماز و صرف ناهار

12:30-13:30

هوشنگ فالحتیان ،معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی (رییس نشست)

13:30-15:00

نشست برق

15:30-17:00

نشست مالی و سرمایه گذاری

عباس علیآبادی ،مدیرعامل گروه مپنا
گویزپ زمپینی ،مدیر عامل شرکت Ansaldo
گوردون زوودنیک ،مدیر کنترل تولید برق شرکت Siemens
محمد علی وحدتی ،رییس سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق
اسداهلل صبوری ،نایب رییس سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق
پذیرایی

15:00-15:30

سید علی حسینی ،مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران (رییس نشست)
علی صالح آبادی ،مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
ویلیام برز ،نماینده شرکت Herbert Smith Freehills LLP
جاپ کاکمن ،مدیر مرکزی و همکار مدیریت پروژههای انرژی و یوتیلیتی شرکت ADL
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ـرو
ـردی نفت و نیــ
ـره راهبـ
ـومین کنگـ
ـاب راهنمای سـ
کتـ

برنامه روز  19مهرماه
موضوع

زمان

نام سخنران

8:30-10:15

نشست باالدستی ()1

10:45-12:30

نشست باالدستی ()2

13:30-15:00

نشست پتروشیمی

غالمرضا منوچهری ،معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در توسعه و مهندسی (رییس نشست)
لیو گنگسون ،قائم مقام  Petrochinaو رییس CNODC
سید صالح هندی ،مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
کریم زبیدی ،مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
آلساندرو تیانی ،قائم مقام فناوریهای بازیابی و مدلسازی مخازن پیشرفته شرکت Eni
ازامات اسماگیلوف ،معاون مدیرعامل شرکت Zarubezhneft
10:15-10:45

پذیرایی

رضا دهقان ،مدیر هماهنگی قراردادهای باالدستی نفت و گاز (رییس نشست)
سیمون بنت ،مدیرفنی پروژههای نفتی شرکت Shell
ایلدر شیخ الدینوف ،مدیر شرکت نفت Rosneft
تورستن کلمنز ،رییس علوم تکنولوژی شرکت OMV
بهزاد محمدی ،مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان نفت ()OIEC
مارکی انونیو ،معاون مدیرعامل شرکت مهندسی و مشاور ILF
اقامه نماز و صرف ناهار

20

12:30-13:30

مرضیه شاهدایی ،معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی (رییس نشست)
جان وندر ولدن ،عضو هیات مدیره و مدیرعامل بخش مهندسی شرکت Linde
توماس وورزل ،مدیر مهندسی و ساختمانی ،پایین دست و پتروشیمی شرکت Airliquide
خوزه میرمانتس ،مدیر فروش شرکت UOP
پذیرایی

15:00-15:30

اختتامیه

15:30-17:00
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برنامههای جانبی
کارگاه های آموزشی
 -1روشهای نوین تامین منابع مالی در صنعت نفت و گاز
بخش اول

سخنران
دکتر رضا دادبخش ،شرکت  Herbert Smith Freehillsانگلستان

محورها
?What should a host government provide to ensure a successful project
Introduction to project documentation
Introduction to finance documentation
The Equator Principles and similar standards
The challenge sanctions pose to project financings

بخش دوم

سخنران
اکبر محمدلو ،مشاور مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین

محورها
راهکارها و تجربیات شرکت تامین سرمایه امین در تامین منابع مالی پروژههای نفت و گاز
21
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ـره راهبـ
ـومین کنگـ
ـاب راهنمای سـ
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 -2آشنایی با روشهای تامین منابع مالی در شرکت نفتی پتروناس
بخش اول

سخنرانان
 Mrs. Kamilah Kasimو  ،Mr. Dzuhairi Jaafar Thaniشرکت  Rahmat Limمالزی

محورها
Introduction to the O&G landscape in Malaysia
Regulations Governing O&G in Malaysia
Contracting for O&G in Malaysia
Islamic Finance & its Application to the O&G Sector
Malaysia’s Goals for its O&G Industry

بخش دوم

سخنران:
امیرعباس زینت بخش؛ مشاور مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

محورها:
تجربه بازارهای جهانی در تامین مالی پروژههای نفت و گاز با ابزار صکوک

22

رزومـهسخنـرانـان

سـومین کنگره راهبردی نفت و نیــرو
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علی کاردر

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

مشخصات فردی
علی کاردر ،متولد 1333
سوابق تحصیلی
کارشناس علوم مالی1355 ،
کارشناسـی ارشـد علـوم مالـی( 1363 ،کلیـه واحدهـا در خردادمـاه سـال  1358به پایان رسـید اما به
علـت انقلاب فرهنگـی ،پایاننامه دوره کارشناسـی ارشـد در سـال  1363ارایه گردیده اسـت).
سوابق شغلی و اجرایی
تیر  -1354مهر  :1359مدیر حسابرسی ،موسسه حسابرسی خصوصی
مهر  -1359مهر  :1360بازسازی مناطق جنگی ،مسکن و شهرسازی کردستان
مهر  -1360دی  :1360مدیرعامل موسسه ،حسابرسی بنیاد مستضعفان
دی  -1360مهر  :1361قائم مقام معاون وزیر ،وزارت بازرگانی
مهر  -1361بهمن  :1362قائم مقام معاون وزیر ،وزارت صنایع
بهمن  -1361دی  :1363معاون وزیر ،وزارت صنایع
دی  -1363تیر  :1365رییس حسابرسی داخلی ،سازمان گسترش و نوسازی ایران
مــرداد  -1365دی  :1368مدیــر امورمالــی ،اداری و بازرگانــی و قائــم مقــام معــاون وزیــر نفــت و عضــو
هیــات مدیــره شــرکت ملــی گاز ایــران
سال  :1370-1368قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بازرگانی
سال  :1374 -1371مدیرعامل شرکت کاالی نفت تهران و عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
تیر  -1374تیر  :1376مدیرعامل شرکت کاالی نفت لندن
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مرداد  -1376اردیبهشت  :1377مشاور وزیر نفت
اردیبهشــت  -1377خــرداد  :1385مدیرامــور مالــی و عضــو هیــات مدیــره شــرکت نفــت و ذی حســاب
طــرح هــای عمرانــی
خــرداد  -1385مهــر  :1392مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران و رییــس ســتاد اجرایــی 44
قانــون اساســی و مدیــر طــرح سیســتم جامــع مکانیــزه ERP

مهــر  -1392خــرداد  :1395معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران در امــور ســرمایهگذاری و
تامیــن منابــع مالــی
خرداد  1395تاکنون :معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
عالوه بر مسئولیتهای فوق
به مدت شش سال عضو کمیسیون فرعی شورای اقتصاد
به مدت سه سال عضو شورای پول اعتبار کشور
عضو جامعه حسابداران رسمی از ابتدای تاسیس تاکنون
عضو جامعه مدیران مالی حرفهای
عضو شورای عالی موسسه حسابرسی بنیاد شهید
بازرس قانونی موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران

26
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رکنالدین جوادی

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری

مشخصات فردی
رکن الدین جوادی ،متولد 1336
سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی برق
کارشناسی ارشد مدیریت
سوابق شغلی و اجرایی
 :1367-1364معاون اداره مهندسی و ساختمان ،شرکت ملی نفت ایران
 :1368-1367رییس پاالیشگاه گاز سرخون ،شرکت ملی نفت ایران
 :1368-1366مدیر مهندسی و عضو هیات مدیره ،شرکت ملی گاز ایران
 :1380-1368عضو هیات مدیره و مدیر تدارکات ،شرکت کاالی نفت لندن
 :1385-1380عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز /شرکت ملی نفت ایران
 :1392-1386عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
 :1395-1392معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
 1395تاکنون :معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری ،وزارت نفت
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مرضیه شاهدایی

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

مشخصات فردی
مرضیه شاهدایی متولد 1340
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد  ،MBAدانشگاه کالگری کانادا1384 ،
کارشناسی مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی شریف1366 ،
سوابق شغلی و اجرایی
 :1368-1370کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پیشرفت طرحها (خدمات فنی شرکت ملی صنایع
پتروشیمی) ،عضو هیات مدیره پتروشیمی اروند
 :1370-1374کارشناس ارشد مهندسی طرح دوده صنعتی اهواز
 :1374-1380کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل تولید پتروشیمی بندرامام
 :1380-1385رییس مهندسی فرآیند طرحها ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 :1383 -1384عضو کمیته پتروشیمی انجمن نفت ایران
 :1384-1385جانشین رییس کل امور نظارت بر مهندسی طرحها ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 :1385-1388رییس مهندسی فاز  2عسلویه ،شرکت مدیریت توسعه و پتروشیمی دماوند
 :1388-1392رییس نظارت بر مهندسی طرحهای مناطق ویژه ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 :1392-1393مشاور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 :1393مدیر طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،عضو هیات مدیره شرکت پتروشیمی دماوند
 :1394عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،عضو هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس ،رییس شورای راهبردی شرکتهای پتروشیمی در عسلویه
بهمن  1394تاکنون :معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
28
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هوشنگ فالحتیان

معاون برق و انرژی وزارت نیرو

مشخصات فردی
هوشنگ فالحتیان ،متولد 1336
سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
سوابق شغلی و اجرایی
رییس نیروگاه گازی هسا
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب کشور
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان
معاون برق و انرژی وزارت نیرو
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ـرو
ـردی نفت و نیــ
ـره راهبـ
ـومین کنگـ
ـاب راهنمای سـ
کتـ

غالمرضا منوچهری

معاون امور توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

مشخصات فردی
غالمرضا منوچهری اردستانی ،متولد 1335
سوابق تحصیالت
مهندسی عمران ،دانشکده فنی دانشگاه تهران1357 ،
فوق لیسانس عمران ،دانشکده فنی دانشگاه تهران1359 ،
دکترای عمران و محیط زیست ،دانشگاه آخن آلمان
سوابق کاری
		
 :1359-1360کارشناس جهاد سازندگی  -اصفهان
		
 :1362-1364مدیر گروه نظارت آب منطقهای اصفهان
		
 :1364-1368مدیرعامل و رییس هیات مدیره آب و فاضالب اصفهان
 :1368-1380معاون وزیر نیرو در آب و فاضالب شهری و مدیرعامل آب و فاضالب کشور
 :1380-1381مشاور وزیر نیرو
 :1380-1381مشاور وزیر نفت
 :1380-1382مدیر پروژه فازهای  7 ،6و  8پارس جنوبی و عضو هیات مدیره شرکت پتروپارس تهران
 :1388-1382مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پتروپارس تهران
		
 :1390-1391مدیرعامل گروه صنعتی سدید
 :1392 - 1391مدیرعامل شرکت نفت ،گاز و انرژی کیسون
		
 :1395 -1393مديرعامل شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريایي ايران
		
 :1392مشاوروزير نيرو
		
 :1393مشاور وزير نفت
 -1395تاكنون :معاونت مديرعامل در توسعه و مهندسي ،شركت ملي نفت ايران
30
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عباس علیآبادی

مديرعامل و ریيس هيات مديره گروه مپنا

مشخصات فردی
عباس علی آبادی ،متولد 1341
سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه تهران
دکترای مهندسی مکانیک(گرایش طراحی جامدات) ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سوابق شغلی و حرفهای
مديرعامل و ریيس هيات مديره گروه مپنا
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و رییس هیاتمدیره شرکت توانیر
ریيس هيات مديره و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
رییس ستاد توسعه فناوری انرژیهای نو از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و عضو
کمیته راهبری
تدوینکننده برنامه پنجم سازندگی در حوزه وزارت نیرو
عضو شورای عالی برنامهریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
مدیر برق و مکانیک طرحهای کرخه و کارون ( 3شرکت آب و نیرو)
عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشگاه امام حسین(ع)
سوابق عضویت در هیات امنا دانشگاهها
عضو هیات امنا دانشگاه امام حسین(ع) از سال  1373تا سال 1376
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ـرو
ـردی نفت و نیــ
ـره راهبـ
ـومین کنگـ
ـاب راهنمای سـ
کتـ

عضو هیات امنا دانشگاه خواجه نصیر از سال 1394
عضو هیات امنا منطقه دو فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از سال 95
عضو هیات امنا موسسه تحقیقاتی ماشینهای آبی دانشگاه تهران
فعالیتهای آموزشی و تدریس در دانشگاهها
ارایه دروس مختلف رشته مکانیک در دانشگاههای تهران ،اصفهان ،امام حسین و مالک اشتر
استاد راهنما برای مقاطع تحصیلی دکتری ،کارشناسی ارشد و کارشناسی
انتشارات و مقاالت علمی
ارایه  11مقاله در ژورنالهای بینالمللی
ارایه  36مقاله در کنفرانسهای ملی و بینالمللی
ارایه  43مقاله در کنفرانسهای داخلی
تالیفات
سیستمهای کنترل نیروگاههای آبی ،یک جلدی
موتورهای استرلینگ ،یک جلدی
جوايز
کسب رتبه اول پژوهشهای کاربردی در بیست و یکمین جشنواره بینالمللی خوارزمی به عنوان
محقق و طراح موتور گرمایی نوع گاما
گواهینامه ثبت اختراع توسط اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور در دستیابی به فناوری طراحی و ساخت موتور گرمایی بر پایه سیکل ترکیبی
دریافت تقدیرنامه از اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازههای هوایی و قطعات صنعتی پیر و
فرسوده ،تهران ،دانشگاه صنعتی شریف
سایر فعالیتها
عضو شورای عالی برنامهریزی کنفرانس مهندسی برق ایران )2011 ICEE( 1389
عضو هیات تحریریه نشریه انرژی ایران
32
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رییس انجمن برقابی ایران
عضو شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم
عضو شورای آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت نیرو
مدیر مسوول و عضو شورای سیاستگذاری نشریه تخصصی انجمن برق آبی
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ـرو
ـردی نفت و نیــ
ـره راهبـ
ـومین کنگـ
ـاب راهنمای سـ
کتـ

سید علی حسینی

مدیرعامل شرکت بورس انرژی ایران

مشخصات فردی
سیدعلی حسینی ،متولد 1352
تحصیالت
دکتری حسابداری ،دانشگاه تهران
سوابق اجرایی و حرفهای
مدیرعامل بورس انرژی ایران
عضو هیات مدیره و معاون سازمان بورس و اوراق بهادارکشور
رییس هیات مدیره مرکز مالی ایران
مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور
عضوهیات مدیره بورس اوراق بهادارتهران
عضوهیات مدیره انجمن مالی اسالمی ایران
عضوهیات مدیره انجمن حسابداری ایران
سوابق دانشگاهی
تدریـس دروس مالـی و حسـابداری دردانشـگاههای الزهرا(س) ،صنعت نفت ،عالمـه طباطبائی و تهران
در مقاطع کارشناسـی ،کارشناسـی ارشد و دکتری
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علی صالح آبادی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

مشخصات فردی
علی صالح آبادی ،متولد 1357
تحصیالت
دکتری رشته مدیریت مالی ،دانشگاه تهران
سوابق اجرایی
 :1384-1385دبیر کل بورس اوراق بهادار تهران ،بورس اوراق بهادار تهران
 :1385-1393عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار ،سازمان بورس و اوراق بهادار
 :1385-1393رییس سازمان ،سازمان بورس و اوراق بهادار
 :1386-1393رییس هیات پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار
 :1387-1393رییس هیات پذیرش کاال در بورس کاالی ایران ،سازمان بورس و اوراق بهادار
 :1387-1393عضو شورای عالی اصل ،44سازمان بورس و اوراق بهادار
 -1393تاکنون :مدیر عامل و رییس هیات مدیره ،سازمان بورس و اوراق بهادار
سوابق دانشگاهی
تدریـس بازارهـای مالی و سـرمایهگذاری در دانشـگاههای بهشـتی ،عالمـه و امام صـادق (ع) در مقطع
فوق لیسـانس و دکتری

35

ـرو
ـردی نفت و نیــ
ـره راهبـ
ـومین کنگـ
ـاب راهنمای سـ
کتـ

کریم زبیدی

مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

مشخصات فردی
کریم زبیدی ،متولد 1343
سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی شیمی ،دانشکده نفت آبادان
کارشناسی ارشد مخازن هیدروکربوری ،دانشکده نفت آبادان
دکتری مهندسی نفت ،دانشگاه تهران
سوابق شغلی و اجرایی
فعالیت در بخشهای مختلف صنعت نفت حدود  30سال از جمله:
رییس مطالعات مهندسی مخازن مناطق نفتخیز جنوب
معاون منابع هیدروکربوری مدیریت برنامهریزی تلفیقی
مدیر برنامهریزی تلفیقی و عضو هیات مدیر شرکت ملی نفت ایران
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رضا دهقان

مدیر هماهنگی قراردادهای باالدستی نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران

مشخصات فردی
رضا دهقان ،متولد 1352
سوابق تحصیلی
لیسانس مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ،مهندسی عمران ،دانشگاه کلگری
دکترا مدیریت پروژه ،مهندسی عمران ،دانشگاه کلگری
پسا دکترا مدیریت ساخت ،مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی شریف
سوابق شغلی و اجرایی
 :1396-1395مدیریت هماهنگی قراردادهای باالدستی نفت و گاز ،شرکت ملی نفت ایران
 :1394-1395مدیر  ،PMOشرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
 :1393-1394متخصص مدیریت پروژه ،شرکت نفت و گاز پارس
 :1390-1393مهندس پروژه /کنترل پروژهHatch Ltd ،
 :1386-1387مدیر ساخت طرح فاز  13و  ،14شرکت نفت و گاز پارس
 :1384-1386کارشناس استانداردها ،شرکت ملی نفت ایران
 :1380-1384مهندس پروژه ،پروژه  LDPEپتروشیمی مارون ،شرکت مهندسین مشاور سازه
 :1378-1380مهندس پروژه ،شرکت مهندسی و مدیریت ره نوفروز
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ـرو
ـردی نفت و نیــ
ـره راهبـ
ـومین کنگـ
ـاب راهنمای سـ
کتـ

سید صالح هندی

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

مشخصات فردی
سید صالح هندی ،متولد 1344
سوابق تحصیلی
کارشناسی فیزیک
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
سوابق شغلی و اجرایی
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
رییس هیات مدیره شرکت نفت خزر
عضو شورای عالی مخازن وزارت نفت
مدیر برنامهریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
عضو هیات مدیره شرکت پتروپارس
رییس پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی نفت پژوهشگاه صنعت نفت
معاون پشتیبانی پژوهشگاه صنعت نفت
سوابق علمی
ارایه  25مقاله علمی داخلی و  20مقاله خارجی در مجالت علمی و کنفرانسها
مشاوره پروژه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد در رابطه با صنایع باالدستی و مدیریت
تالیف یک کتاب در رابطه با تکنولوژی مخزن هوشمند
38
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ترجمه یک کتاب در رابطه با مدیریت مخزن
سابقه عضویت در مجامع علمی
عضو انجمن ژئوفیزیک اکتشافی ()S.E.G: Society of Exploration Geophysics
عضو انجمن مهندسی نفت ()S.P.E: Society of Petroleum Engineering
عضو انجمن زمینشناسان و مهندسین اروپا

(& EAGE: European Association of Geoscientists

)Engineers

عضو انجمن ژئوفیزیک ایران
عضو انجمن مهندسی نفت ایران
عضو انجمن مدیریت راهبردی ایران
عضو افتخاری انجمن مهندسین معدن ایران

39

ـرو
ـردی نفت و نیــ
ـره راهبـ
ـومین کنگـ
ـاب راهنمای سـ
کتـ

محمد علی وحدتی

رییس سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق

مشخصات فردی
محمدعلی وحدتی ،متولد 1331
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس مهندسی برق و الکترونیک ،دانشگاه شیراز1353 ،
فوق لیسانس مدیریت دولتی(بدون تحویل پایان نامه)1372 ،
سوابق شغلی و اجرایی
 :1354-1356مربی فنی الکترونیک ،دانشگاه شیراز
 :1356-1362مسوول توزیع ،برق ناحیه یزد
 :1362-1363سرپرست مرکز ،مرکز گسترش تولیدی و عمرانی یزد
 :1363-1365مسوول نوسازی -عضو هیات مدیره ،شرکت برق منطقه ای یزد
 :1365-1372شهردار یزد(همزمان عضو هیئت مدیره برق یزد) ،وزارت کشور
 :1372-1376مشاور فنی مدیرعامل و مجری طرح نیروگاه یزد ،شرکت توانیر
 :1376-1383رییس هیات مدیره و مدیرعامل ،شرکت برق منطقه ای خراسان
 :1381-1385عضو هیات مدیره (همزمان با مسئولیت برق خراسان و شرکت مدیریت شبکه) ،شرکت توانیر
 :1383-1385رییس هیات مدیره و مدیرعامل ،شرکت مدیریت شبکه برق ایران
 :1385-1387مدیرعامل ،شرکت توانیر
 :1387-1393عضو هیات مدیره ،شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب(صبا)
 1389تا کنون :مدیرعامل ،شرکت انرژی گستر جم
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بعضی از فعالیتهای جنبی در مقاطع مختلف
عضو هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
عضو کمیته تخصصی برق و انرژی در تدوین سند چشم انداز وزارت نیرو
عضو شورای راهبردی خصوصی سازی و اجرای سیاستهای اصل  44وزارت نیرو
عضو شورای پایائی شبکه برق کشور
عضو هیات امنای پژوهشگاه نیرو
عضو شورای سیاستگذاری مجله ستبران
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ـرو
ـردی نفت و نیــ
ـره راهبـ
ـومین کنگـ
ـاب راهنمای سـ
کتـ

اسدا ...صبوری

نایب رییس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق

مشخصات فردی
اسدا ...صبوری ،متولد 1333
سوابق تحصیلی
کارشناس مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی شریف1356 ،
کارشناس ارشد مهندسی برق ،دانشگاه  UMISTانگلیس1365 ،
سوابق شغلی و اجرایی
 :1356-1360مهندس پروژه و سرپرست کارگاه بندرعباس ،شرکت خدمات مهندسی برق(مشانیر)
 :1360-1362رییس هیات مدیره و مدیرعامل ،شرکت برق منطقهای هرمزگان
 :1362-1362عضو موظف هیات مدیره ،شرکت ساتکاب
 :1366-1369عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه ،دانشگاه صنعت آب و برق
 :1369-1375عضو هیات مدیره و معاون طرح و توسعه ،شرکت توانیر
 :1375-1376رییس هیات مدیره و مدیرعامل ،مهندس مشاور قدس نیرو
 :1376-1384معاون سازمان در امور نیروگاههای اتمی ،سازمان انرژی اتمی ایران
 :1384-1385رییس هیات مدیره و مدیرعامل ،شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی
1385تا کنون :مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ،شرکت مهندسی و مدیریت آفاق انرژی پارس
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