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پیــام رییس شورای سیاستگذاری

بـه دلیـل اهمیـت و تاثیـر گسـتردهای که بخش انرژی کشـور به ویـژه بخش نفت
و گاز بـر کلیـه شـئون اقتصـادی و اجتماعـی و سیاسـی کشـور دارد ،توسـعه این
بخـش همـواره به عنوان يكي از اولويتهاي اسـتراتژیک نظام در اسـناد باالدسـتی
مـد نظـر قرار گرفتـه و راهبردهـا و سیاسـتهای متنوعی برای توسـعه این بخش
ارایـه شـده اسـت .امـا علیرغـم تالشهـای صـورت گرفتـه در دورههای گذشـته،
بـ ه دالیـل مختلـف بهویژه شـرايط خاص مالـی و سیاسـی و خاصه اعمـال تحریمهای ظالمانـهای که در
طـی سـالهای اخیـر بـر ایـن بخش حاکم شـد ،صنعت نفت و گاز نتوانسـته اسـت تمامی ایـن راهبردها
را بهصـورت کامـل عملیاتـی کنـد و در نتیجـه همـه ظرفیتهای بالقـوه خـود را بالفعل نمایـد .بنابراین
ضـروری اسـت تـا بـا ورود بـه فضـای جدید پـس از برجـام ،تالش شـود راهبردهـا و سیاسـتهایی برای
توسـعه بخـش نفـت و انـرژی در کشـور اتخـاذ شـود که ماحصـل آن گـذر از پارادایـم "منابع محـور" به
پارادایـم "دانـش محـور" باشـد .در پارادایم "منابع محـور" عمده تالشها بر تولید و اسـتخراج منابع نفت
و گاز بهمنظـور تامیـن امنیت انـرژی و افزایش درآمدهای ملی متمرکز اسـت .به همین دلیل موفقیت در
ایـن رویکـرد ،با میزان تولید سـنجیده میشـود .در حالیکه در پارادایم "دانش محـور" از منابع زیرزمینی
بهعنـوان اهـرم و فرصتـی بـرای خلـق و بهکارگیـری فناوری اسـتفاده میشـود .هر چنـد نتیجه طبیعی
ایـن رویکـرد نیـز افزایـش تولیـد و تامیـن امنیـت انرژی خواهـد بود امـا موفقیت ایـن رویکـرد را تنها با
شـاخصهایی چـون تولیـد و میزان فروش نمیتوان سـنجید .بلکـه در این رویکرد سـطح توانمندیهای
فناورانـه و همچنیـن کسـب درآمـد نـه تنها به میـزان فروش محصـول اولیه که بهواسـطه انتقـال دانش
سـنجیده میشـود .در رویکـرد دانـش بنیـان" ،منابع انسـانی" سـرمایهای به مراتـب با ارزشتـر از منابع
زیرزمینـی محسـوب میشـوند چـرا کـه ایـن منابع بـا خالقیـت و نوآوریهای خـود میتواننـد همچون
کیمیاگرانـی زبـده از مـس وجـود ،طال بسـازند و البته پایانی بر ذخایـر آنها نیز متصور نیسـت .پر واضح
اسـت کـه ایـن سـرمایه بـا ارزش ،در فضایـی بـه حرکـت در میآیـد کـه عوامل مختلـف بهویـژه فضای
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کسـب و کار بـرای ایـن منظـور مهیـا باشـد .فضای کسـب و کار شـفاف و عادالنـه ،فرصت بـروز ایدهها و
خلـق ظرفیتهـای جدید را ممکن میسـازد و شـرایطی را مهیا میکند تا هر یک از ذینفعـان و بازیگران
بخـش انـرژی کشـور ،نقـش خود را بـه خوبی ایفا نماینـد .در اینصـورت بخش خصوصـی و غیردولتی و
حتـی آحـاد مـردم بهعنـوان مصرفکننـدگان نهایی به ایفـای نقش موثر خـود میپردازنـد و دیگر نیازی
نیسـت تـا دولـت ،بهتنهایـی فعال ما یشـاء این بخش باشـد آن هـم بـا محدودیتها و مشـکالت فراوانی
کـه گریبانگیـر آن اسـت .البتـه این نگاه بـه درون در صورتـی میتواند با زایش همراه باشـد و تـداوم یابد
کـه بـه جریـان جهانـی خلق دانش متصل باشـد و بهدنبـال حداکثر اسـتفاده از فرصتهای کسـب و کار
در فراسـوی مرزهـای جغرافیایـی ایران باشـد .درواقع اتخاذ رویکـرد درونزایی وقتـی میتواند ثمر بخش
باشـد و بـه نتیجـه مطلـوب منتهـی گـردد که همزمـان با نـگاه به بیـرون به دنبـال فراهم کـردن عوامل
رشـد و حیـات آن باشـیم .در مقابـل برونگرایـی بدون اتکا بـه درونزایی ،صرفاً منجر به این میشـود که
بـازار سرشـار از فرصتهـا و موقعیتهـای مطلـوب خود را بـه رقبای منطقـهای و جهانی واگـذار نماییم.
بنابرایـن جـا دارد بـا قدرشناسـی از فرصتهای جدیـدی که متعاقـب توافق تاریخی برجـام برای صنعت
نفـت و انـرژی کشـور فراهم شـده اسـت بهدنبال پیادهسـازی راهبردهای توسـعه این بخش بـا رویکردی
دانـش محـور و متکـی بـه درونزایـی و برونگرایی باشـیم تا با ایجاد رونق گسـترده صنعتـی و اقتصادی
در داخـل کشـور ،در بازارهـای جهانـی بهویـژه منطقه ،حضـور قابل قبولی پیـدا کنیم .لـذا همانطور که
در سـال گذشـته و در همیـن کنگـره بـدان تاکید شـد ،رویکـرد کلی در سـالهای پیـش رو و مبتنی بر
اقتصـاد مقاومتـی ،میبایسـت ایجـاد رونق کسـب و کارهـای فناورانه و دانش محـور در حـوزهی انرژی با
مشـارکت هوشـمندانه و موثر شـرکتهای خصوصی داخلی با شـرکای معتبر بینالمللی باشـد .همکاری
و مشـارکتی کـه ثمـرهاش تربیت شـرکتهای توانمنـد ایرانـی در کالس جهانی و انتقال و رسـوب دانش
فنـی در کشـور باشـد و ایـران را بـه کانـون تولیدات فنـاوری و صنعتی مرتبط بـا حوزه انـرژی در منطقه
تبدیل نماید.
ایـن کنگـره نیـز بـا ایـن امیـد برپا شـده اسـت که بتواند به سـهم خـود گامـی موثـر در این راسـتا برای
کشـور و صنعـت نفت و انـرژی به ارمغـان آورد.
رکن الدین جوادی
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پیام رییس هیات مدیره باشگاه نفت و نیرو

باشـگاه نفت و نیرو ،تشـکیالتی غیردولتی و غیرانتفاعی اسـت .این باشگاه با استفاده
از اعضـای حرفـهای در مـورد ارتقـای صنعـت انـرژی کشـور ،اعـم از نفـت ،نیـرو و
انرژیهـای تجدیدپذیـر فعالیـت میکنـد و جـدا از هرگونـه گرایش سیاسـی تالش
میکنـد بـه عنـوان یـک  NGOخـارج از دولـت و در تعامـل کامـل بـا بخشهـای
دولتـی و خصوصـی زمینههای رشـد کیفی و کمی صنعت انرژی کشـور و زنجیرهی
ارزش مربوطـه را در بخـش تولیـد ،انتقال ،تبدیل و مصرف فراهم نماید .همچنین سـعی دارد تا در راسـتای
سیاسـتهای کالن کشـور سـهم و مشـارکت بخش خصوصـی در اقتصاد انرژی کشـور ،افزایـش پیدا کند.
همیـن مسـاله باشـگاه نفـت و نیـرو را بـر آن داشـته اسـت تـا رویـدادی را پایهریزی کنـد که بـا رویکردی
راهبـردی ،نسـبت بـه طـرح دیدگاههـا و راهحلهـای جدیـد در بخـش انـرژی و ایجـاد پویایـی در بخـش
خصوصـی ایـران را در حـوزه نفـت و نیرو دنبـال کند.
دومیـن کنگـره راهبـردی نفـت و نیـرو که بـا حضور نماینـدگان مجامع و شـرکتهای معتبـر بینالمللی
حاضـر در کنگره همراه شـده اسـت ،فرصت خوبـی را برای گردهمایی و تالقی افکار و اندیشـههای نخبگان
شـرکتهای خارجـی و داخلـی در جهـت کسـب نتایـج کاربـردی و برداشـتن گامهـای بلندتر در رشـد و
توسـعهی بخش انرژی کشـور فراهم مـیآورد.
انتظــار دارم ایــن گردهمایــی مقدمـهای موفــق بــرای نقــش آفرینــی موثــر نهادهای مــردم نهــاد؛ نهادهای
خصوصــی ،عمومــی و دولتــی در توســعه اقتصاد کشــور باشــد و بــا تــداوم برگزاری ایــن کنگره در ســنوات
آتــی ،تعامــات درکســب و کار انــرژی بــه طــور موفقیــت آمیــزی ســامان یابد.
در کنگـره اول کـه سـال گذشـته بـا موفقیت برگـزار گردید بیـش از  130نفـر مهمان خارجـی و بالغ بر
 1000نفر شـرکتکننده ی ایرانی داشـتیم .این حجم از اسـتقبال بار سنگینی را بر دوش برگزارکنندگان
کنگره برای برگزاری متوالی و منظم این رویداد و تثبیت آن به عنوان یک گردهمایی پایدار با مشـارکت
حداکثـری بخشهـای مرتبـط با حوزههـای نفت و نیـرو در عرصههای داخلـی و بینالمللی نهاده اسـت.
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الزم بـه ذکـر اسـت کلیـه مطالب و مسـتندات ارایه شـده در نشسـتها و کارگاههای مختلـف کنگره اول
بـه همـت باشـگاه نفـت و نیـرو پیادهسـازی و منتشـر شـده و در اختیـار عالقمنـدان قـرار گرفته اسـت.
در ادامـه محـور اصلـی که برای دومیـن کنگره در نظرگرفته شـده ،راهبردهای توسـعه و سـرمایهگذاری
در بخـش نفـت و نیرو ایـران؛ درونزایی و برونگرایی اسـت .همچنین این محور در نشسـتهای مختلف
زیر بررسـی و تعمیق بیشـتری پیـدا خواهد کرد:
روشهـای جدیـد و تجـارب موفق در حـوزه تامین منابع مالـی پروژههای بخش انرژی ،بررسـی تجارب و
سـاختار شـرکتهای  E&Pو  ،NOCرگوالتوری در بخش انرژی ،راهبردهای توسـعه بخش پاییندسـتی
صنایع پتروشـیمی و آسیبشناسـی توسـعه ناکافی بخش خصوصی در ایران.
امیـدوارم بـا تبـادل دیدگاههـای مدیران و صاحبنظران ارشـد حوزه انـرژی ایران و جهـان در این کنگره،
راهبردهـای بهینـهای بـرای توسـعه پایـدار و سـرمایهگذاری در بخش نفـت و نیروی جمهوری اسلامی
ایـران به دسـت آید.
سید مهدی میر معزی
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مقدمه
بسم اهلل الرحمن الرحیم
طــی ده پانــزده ســال اخیــر تحــوالت عمــده ای در دانــش باالدســتی نفــت
و گاز و فناوریهــای مرتبــط بــا افزایــش ضریــب بازیافــت در دنیــا اتفــاق
افتــاده اســت .امــا بــا وجــود همــه دســتاوردهای عظیــم در ایــن خصــوص ،بنظر
میرســد صنعــت نفــت دنیــا هنــوز در ابتــدای راه توســعه فنــاوری در بخــش
باالدســتی قــرار دارد و راه طوالنــی میبایســت طــی شــود .وضعیــت کنونــی مــا
در توســعه میادیــن هیدروکربــوری و بهویــژه در موضــوع افزایــش ضریــب بازیافــت از میادیــن موجــود
بــه هیــچ وجــه در شــرایط مطلوبــی قــرار نــدارد و حتــی در مقایســه بــا کشــورهایی مثــل عمــان،
امــارات و عربســتان ســعودی از ایــن جهــت در شــرایط نامناســبی قــرار داریــم .ایــن موضــوع در حالــی
اتفــاق میافتــد کــه کشــور ایــران از جهــت نیــروی انســانی کارآمــد و بهویــژه متخصصیــن باالدســتی
در ســالهای اخیــر بــه جایــگاه مناســبی رســیده اســت و ســر ریــز نیــروی متخصــص ایرانــی در
بســیاری از شــرکتهای بیــن المللــی نفــت و گاز مشــغول بــکار هســتند .در واقــع ســرمایه گــذاری
ســنگینی کــه در طــول ســالها بــرای پــرورش و تربیــت افــراد نخبــه در بخــش نفــت و گاز کشــور
شــده اســت ،بــرای صنعــت نفــت ایــران بــی نتیجــه و یــا کــم نتیجــه مانــده و متاســفانه قادر نیســتیم
از آنهــا در توســعه و بهبــود فعالیتهــای صنعــت نفــت خــود بهــره بــرداری کنیــم .همیــن طــور
بخــش خصوصــی مــا کــه در خدمــات مربــوط بــه صنایــع نفــت و گاز و بهویــژه خدمــات مهندســی
مخــزن و فعالیتهــای حفــاری رشــد قابــل توجهــی کــرده اســت ،نتوانســته بــه جایــگاه متعالــی و
مطلوبــی برســد .از طــرف دیگــر مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاههای مــا بهویــژه مراکــز تحقیقاتــی
مرتبــط بــا بخــش نفــت و گاز و باالدســتی نفــت و گاز ،نتوانســتهاند بــه شــکل مطلوبــی در خدمــت
صنعــت باشــند و پیونــد ارگانیکــی بــا فعالیتهــای توســعهای و بهرهبــرداری پیــدا کننــد.
فعالیتهــای بهرهبــرداری مــا کــه عمدتــا در شــرکتهای وابســته و دولتــی انجــام میشــود،
فعالیتهایــی همــراه بــا خالقیــت و نــوآوری و بکارگیــری تکنولــوژی نبــوده و بــه نظــر میرســد کــه
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محیــط بوروکراتیــک و فضــای فرهنگــی حاکــم برآنهــا ،بســتر مناســبی بــرای رشــد خالقیتهــا و
اســتعدادها و بــروز اســتعدادهای افــراد برجســته فراهــم نمیکنــد.
مــا در ایــران ،هیــچ برنامــه درازمدتــی بــرای افزایــش ضریــب بازیافــت از دههــا میــدان بــزرگ نفتــی
کشــور نداشــته و گاهــی هــم کــه در برنامههــای پنــج ســاله توســعه کشــور موضــوع افزایــش  1درصــد
ضریــب بازیافــت مطــرح شــده ،حتــی در همیــن حــد هــم نتوانســتهایم برنامــه منســجمیرا تدویــن
کــرده و یــا پیادهســازی نماییــم.
در بــاب توســعه میادیــن نفتــی و گازی مشــترک در خلیــج فــارس ،مرزهــای غربــی کشــور ،دریــای
مازنــدارن و مرزهــای شــمال شــرق کشــور نیــز توفیــق مطلوبــی نداشــتهایم .خوشــبختانه ایــن امــر
مــورد توافــق و بــه عنــوان یــک هــدف ملــی بــزرگ در کلیــه ســطوح کارشناســی و تصمیمگیــری
مطــرح شــده اســت و مصوبــات قانونــی خوبــی نیــز در دســترس اســت.
اســتفاده از فناوریهــای روز دنیــا و همینطــور منابــع عظیــم مالــی مســتلزم تعامــل بــا جهــان
بیــرون اســت و بکارگیــری و همــکاری بــا شــرکتهای صاحــب دانــش فنــی بینالمللــی اعــم از
شــرکتهای توســعهدهنده ( )Developerو شــرکتهای خدمــات مهندســی و شــرکتهای
خدمــات عمومینفــت و گاز و امثالهــم میباشــد.
بــا وجــود منابــع عظیــم کشــور ایــران ،و افقهــای بــزرگ پیــش رو در ایــران بایــد هــزاران شــرکت
نفتــی بــر اســاس تعریــف تخصصــی و ســطح بنــدی شــده و همچنیــن صدهــا شــرکت بینالمللــی
اعــم از ســرمایهگذار یــا صرفــاً شــرکتهای مشــاور و صاحــب فنــاوری مشــغول کار و فعالیــت و
تعامــل بــوده تــا جایــگاه نفــت ایــران بــه ســطح مطلــوب ارتقــا یابــد .مســلماً بایــد فراتــر از گفتــار
عمومــیبــه مقایســه شــاخصها وKPIهــا در ایــن زمینــه پرداخــت تــا معلــوم شــود مــا در کجــا
قــرار داریــم؟ آنچــه مســلم اســت ظرفیتهــای درونــی مــا فوقالعــاده بــاال بــوده و در یــک تعامــل
بینالمللــی و بــا اتــکا بــه ذخایــر طبیعــی ایــران ،رشــد و بالندگــی چشـمگیری حاصــل خواهــد شــد
کــه نــه تنهــا میتوانــد ســهم عمــده کار در ایــران را بــه دوش بکشــد ،بلکــه در قالــب مجوعههــای
توانمنــد در کشــورهای همســایه و در ســایر نقــاط دارای پتانســیل هیدروکربــوری نیــز میتواننــد
نقــش آفرینــی نماینــد.
امــروز افــق جدیــدی در پیــش روی صنعــت نفــت ایــران بــرای توســعه فراهــم گردیــده اســت و بایــد
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از ایــن فرصــت حداکثــر اســتفاده بعمــل آیــد .مــا ناچاریــم بــه مقادیــر افزایــش تولیــد در یــک یــک
میدانهــا بپردازیــم .ناچاریــم میــزان ســرمایه بــری و طــول دوره اجــرا را در یــک یــک میادیــن
مقایســه کنیــم .ناچاریــم میــزان نفــت حاصلــه از یــک میــزان معیــن ســرمایهگذاری در یــک دوره
زمانــی را در مناطــق مختلــف بــا هــم مقایســه نماییــم .ناچاریــم کارآمــدی شــرکتهای مختلــف
داخلــی و خارجــی را مقایســه نماییــم .همــه اینهــا نیــاز بــه سلســه مراتــب مدیریتــی هوشــمند
و کارآمــد دارد .وزارت نفــت و شــرکت ملــی نفــت ایــران بایــد در ایــن راســتا پوس ـتاندازی کننــد
و در جهــت اهــداف بــزرگ نظــام مقــدس جمهــوری اســامیایــران و آنچــه کــه در قالــب اقتصــاد
مقاومتــی توســط مقــام معظــم رهبــری تبییــن شــده اســت حرکــت خــود را بــه جلــو در ابعــاد کمــی
و کیفــی توســعه دهــد.
دنیــای انــرژی در حــال تحــول اســت .اتفاقــی کــه در  5ســال بــر رشــد فناوریهــا در زمینــه حفــاری
و اســتخراج شــیلهای نفتــی و گازی در ایــاالت متحــده آمریــکا افتــاد ،دنیــای انــرژی را تحــت تاثیــر
قــرار داد .ایــن تحــوالت همچنــان در راه اســت .انــرژی خورشــیدی بــه ســرعت در حــال فراگیرتــر
شــدن ،عرضــه بیشــتر و قیمــت مناســب تــر اســت .لــذا چنانچــه امــروز افزایــش ضریــب بازیافــت
مخــازن قدیمیمــا مــورد توجــه قــرار نگیرنــد ،ممکــن اســت بــا افــت طبیعــی شــرایط میــدان و بهــم
خــوردن مناســبات بــازار ،دیگــر ســراغ آنهــا نرونــد.
آنچــه امــروز در فضــای رســانهای در مســایل نفــت و گاز و انــرژی ایــران مطــرح میشــود همــه مبتنی
بــر واقعیــات علمــی ،فنــی و اجرایــی نیســتند .نیــاز اســت بگذاریــم قضاوتهــا و تصمیمگیریهــا
در محیطهــای علمــیو اجرایــی و تخصصــی توســط مدیــران دلســوز ،مومــن و حرفـهای انجــام شــود.
هنــوز بخــش نفــت و گاز اســتعداد ایــن را دارد کــه اقتصــاد مــا را بــه جلــو ببــرد ،عمــده ارزآوری ملــی
مــا را فراهــم آورد .زنجیــره صنعتــی عظیمــیرا در کشــور شــکل دهــد .اشــتغال مولــد و تخصصــی را
ایجــاد نمــوده و مراکــز علمی-تحقیقاتــی و دانشــگاهی زیــادی را در کنــار خــود پــرورش دهــد.
مــا امــروز در کنــار هــر مخــزن عظیــم نفــت و گاز بایــد یــک دانشــگاه و مرکــز تحقیقاتــی را فعــال
نماییــم .مطمئن ـاً مهندســین و محققیــن مــا در محیطهــای مناســب ،اگــر کارآمدتــر از مهندســین
و محققیــن آمریکایــی و ژاپنــی و اروپایــی نباشــند ،از آنهــا کمتــر نخواهنــد بــود .البتــه کارآمــدی
ایــن خیــل عظیــم کارشناســان و متخصصیــن در گــرو تربیــت حرفـهای و درســت آنهــا ،ســازماندهی
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آنهــا و مدیریــت کارآمــد و هوشــمندانه اســت .ایــن وظیفــه ســترگ بــر عهــده مدیــران صنعــت
نفــت و حتــی مدیــران بخشهــای غیردولتــی اســت کــه توانســتهاند یــا خواهنــد توانســت بخشــی
از حــوزه نفــت و گاز و انــرژی را در یــد خــود بگیرنــد.
موقعیــت ژئوپلتیــک ایــران فرصــت اســتثنایی را بــرای تبدیل شــدن به هــاب انرژی منطقـهای و داد و ســتد
منطقـهای انــرژی و خطــوط لولــه نفــت و گاز و خطــوط انتقــال بــرق را فراهــم نمــوده اســت .ســواحل
عظیــم مــا در خلیــج فــارس و دریــای عمــان کــه در بســیاری از نقــاط و در جــوار آن منابــع عظیــم
نفــت و گاز وجــود دارد ،اســتعداد خارقالعــادهای اســت کــه در تعامــل بــا جهــان بیرونــی ،رشــد
درونزای فوقالعــاده را میتوانــد بــه بــار آورده و تمــدن ایرانــی را در ســواحل خلیــج فــارس و در
مقابــل همســایگان عــرب بــار دیگــر بــه رخ بکشــد.
اگــر صدهــا و هــزاران نفــر متخصصیــن ما در رشــتههای مهندســی نظیــر بــرق ،الکترونیــک ،کامپیوتر و
مکانیــک و همچنیــن رشــتههای تخصصــی نفــت و گاز و رشــتههای عمومــینظیــر حســابداری ،حقوق
و بانکــداری بیــکار هســتند از ضعــف نــگاه مــا مدیــران و عــدم توانایــی مــا در ایجاد ســاز و کارهــای الزم
بــرای اســتفاده از منابــع زیرزمینــی و منابــع نیروی انســانی متخصص کشــورمان میباشــد.
باشد تا افقی روشن در انتظار جوانان ما با گسترش حوزه انرژی کشور فراهم شود.
غالمرضا منوچهری
دبیر کنگره
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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
حـوزه نفـت و انـرژی در قالب فضایی غیر انتفاعی و غیر سیاسـی اسـت.
ایـن تشـکل ایجـاد ارتباطـی پویا و فعال میـان فعاالن حوزههای مرتبـط با سـاختاری کارآمد به منظور
اسـتفاده بهینـه از ظرفیتهـا و تجربههای شـاخص ملـی در حوزه نفـت و انرژی را دنبـال میکند و در
جهـت انتقـال دانـش و تجربـه این افـراد به سـوی کارآفرینان و فعـاالن اقتصادی در بخـش خصوص و
تصمیمگیرنـدگان و مجریـان در قوای سـهگانه جمهوری اسلامی ایـران و محققیـن و دانشپژوهان در
حـوزه مذکـور و کمـک نظـری و راهبـردی بـه حل مشـکالت کشـور و نیـز نقـد رویههای مـورد عمل،
بـا هـدف بـارور کـردن و بهبـود روند تصمیمگیـری در کشـور و به طور کلـی تولید فکر ،ایـده و توصیه
در مـورد کلیه مسـایل سیاسـت عمومـی داخلی و منطقـهای در زمینه فعالیت خـود گام برمیدارد.
ایـن تشـکل انجـام ماموریتهـای خود را بـا برگزاری نشسـتهای تخصصـی ،همایشهـا و کنگرههای
راهبـردی ،انتشـار نشـریات ،تشـکیل کارگروههای تخصصی برای بررسـی مسـایل این بخشهـا و ارایه
راهبـرد و راهـکار بـه دولـت و انجام تحقیقات ،نقد و بررسـی مسـایل از نـگاه راهبردی ،رصـد 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)
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)
محمـد ایروانـی ،سیدابوالحسـن سیدخاموشـی ،آیدیـن ختلان ،محمـد صحفـی ،سـعید مرجـوی،
غالمرضـا منوچهـری ،سـیدمهدی میرمعـزی
14
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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 نوایران (سانا)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
GECF

دانشگاه تهران
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دانشگاه صنعت نفت آبادان
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شهیدبهشتی پردیس شهید عباسپور
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه نیرو
انجمن نفت ایران
جامعه مهندسان مشاور ایران
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)
15
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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

16
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شورای سیاستگذاری
مهندس رکن الدین جوادی (رییس شورا و معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری)
دکتر محمود نیلی احمدآبادی (رییس دانشگاه تهران)
مهندس ستار محمودی (قاﺋﻢ مقام وزیر نیرو)
دکتر منصور معظمی (معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)
مهندس حمیدرضا عراقی (معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران)
مهندس مرضیه شاهدایی (معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
مهندس هوشنگ فالحتیان (معاون برق و انرژی وزیر نیرو)
دکتر محمدرضا مقدم (معاون مهندسی ،پژوهش و فناوری وزیر نفت)
دکتر امیرحسین زمـانینیا (معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت)
مهندس حبیب اله بیطرف (رییس شورای سیاستگذاری باشگاه نفت و نیرو)
مهندس سیدمهدی میرمعزی (رییس هیات مدیره باشگاه نفت و نیرو)
دکتر غالمرضا منوچهری (دبیر کنگره)
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 سعید مهتدی (رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)
مهندس بهزاد حضرتی (رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز و
پتروشیمی)
مهندس رضا خیامیان (رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)
دکتر بهروز گتمیری (ریاست جامعه مهندسان مشاور ایران)

17
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کمیته علمی
دکتر محمدحسن پنجهشاهی
مهندس محمدحسن پیوندی
دکتر علی عمادی
دکتر مجید عمیدپور
دکتر عبدالنبی هاشمی
دکتر فرداد دلیری
مهندس بهمن مسعودی
دکتر ایرج قربانی
دکتر علی کالنتری
دکتر اکبر شعبانیکیا
مهندس پرویز افشاری

18
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محورهای کنگره
راهبردهای توسعه و سرمایهگذاری در بخش نفت و نیرو ایران درونزایی و
برونگرایی
بررسی مدلهای کسب و کار و ساختار شرکتهای ملی نفت ( )NOCو اکتشاف تولید ()E&P
ضرورت اجرای طرحهای ازدیاد برداشت از میادین نفت وگاز ایران و مروری بر تجارب جهانی
راهبردهای حضور جدی و تقویت بخش خصوصی در صنایع نفت وگاز ایران
رگوالتوری در بخش انرژی ،تجارب جهانی و راهبردهای ملی
برنامههای آتی صنعت پتروشیمی
راهبردهای توسعه بخش پاییندست
چالشها و راهکارهای ارتقای فناوری پس از انتقال آن
مدلهای سرمایهگذاری و مشارکت شرکتهای خارجی با بخش خصوصی ایران در صنعت برق
تجربیات سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخش برق
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تیم اجرایی کنگره و نمایشگاه
مدیر اجرایی باشگاه نفت و نیرو

محمدرضا عبدالهی

مشاوران دبیرخانه

علی خواجوی ،علی پورابراهیم

مسئول دبیرخانه کنگره

میترا رستم خان

دبیرخانه کنگره

آزاده شعبانی ،مریم ابهری ،مریم میرعرب ،ناهید تقیپور

مدیر بخش نمایشگاه

مهندس علی گلریز

بازاریابی بخش نمایشگاه

سحر گنجینه

امور مالی

سمیه منصوری ،صادق شیرازی ،سروش ملکمحمدی

مسئول تدارکات و پشتیبانی

مرتضی بیات

همکاران ستاد برگزاری

شــراره وکیــل ،شــبنم اســفندیارپور ،ابراهیم ارشــدی،
مریم ســلیمانی

گرافیک و صفحه آرایی

الهه لطفی

20
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حامیان کنگره
حامیان پالتین
گروه مپنا
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
شرکت انرژی دانا
شرکت مدیریت هیربدان
شرکت نارگان
شرکت جهانپارس
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت ایران آروین

حامیان نقره ای
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
شرکت گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان

21
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حامیان رسانهای

22
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نشست برق

8:30-10:30

صبحانه و پذیرش

8:00-9:30

پذیرایی

10:30-11:00

افتتاحیه

9:30-11:30

نشست برنامههای آتی
صنعت پتروشیمی

11:00-12:30

صرف نهار

اقامه نماز و

12:30-13:30

نشست بخش خصوصی
در صنایع نفت و گاز

13:30-15:15

ازدیاد برداشت

برنامه روز دوم

صرف نهار

اقامه نماز و

نشست طرحهای

سه شنبه  27مهر ماه 1395

افتتاحیه نمایشگاه و
پذیرایی

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-15:15

دوشنبه  26مهر ماه 1395

برنامه روز اول

IPEC 2016

پذیرایی

کسب و کار شرکتهای

پذیرایی

15:15-15:45

اختتامیه

15:45- 17:30

اکتشاف و تولید

نشست مدلهای

15:15-15:45

15:45-17:30

ـرو
ـت و نیـ
ـگاه نفـ
ـردی نمایشـ
ـره و راهبـ
ـن کنگـ
ـه دومیـ
ـی بـ
نگاهـ
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برنامه کنـگره

برنامه روز  26مهرماه

13:30-15:15
15:45-17:30

مدلهای کسب و کار
شرکتهای اکتشاف و تولید

موضوع

ضرورت اجرای طرحهای ازدیاد برداشت از
میادین نفت و گاز ایران و مروری
بر تجارب جهانی ()EOR

نام سخنران
مراسم صبحانه و 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

جاناتان اوانز ،نماینده ارشد اکتشاف شرکت BP

ریچارد کیث پنی ،نایب رییس

توسعه میادین Schlumberger

دنیل مورل ،کارشناس  EORشرکت توتال

)E&P (NOC, IOC

پذیرایی

24

زمان

13:30-14:05

14:05-14:40

14:40-15:15
15:15-15:45

مارتین باخمن ،عضو اجرایی هیات مدیره اکتشاف و تولید اورپا و
خاورمیانه شرکت Wintershall/BASF

15:45-16:20

لیو گنگسون ،قائم مقام  Petrochinaو رییس CNODC

16:20-16:55

غالمحسین نوذری ،رییس هیات مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر

16:55-17:30

مهرماه  - 1395هتل المپیک

برنامه روز  27مهرماه

8:30-10:30
11:00-12:30

برنامههای آتی صنعت پتروشیمی
راهبردهای توسعه
و نوسازی بخش پاییندستی

13:30-15:15

مالحظات و راهبردهای حضور جدی
بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز

موضوع
نشست برق

نام سخنران

زمان

گویزپ زمپینی ،مدیرعامل شرکت Ansaldo

8:30-9:00

محمد مالکی ،رییس هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

9:00-9:30

عباس علیآبادی ،مدیرعامل گروه مپنا

9:30-10:00

محمدصادق قاضی زاده ،رییس پژوهشگاه نیرو

10:00-10:30

پذیرایی

10:30-11:00

مرضیه شاهدائی ،عضو هیات مدیره و مدیرطرحهای شرکت ملی
صنایعپتروشیمی

11:00-11:22

امان امانپور ،رییس شرکت  AmanpourConsultو مشاور ارشد
شرکت بین المللی پتروشیمی و انرژی آلمان

11:22-11:44

آراتا ساهارا ،قائم مقام ارشد مدیر عملیات پایین دستی و عملیات
پروژه غیر هیدروکربنی شرکت Chioda

11:44-12:06

عادل نژادسلیم ،مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس

12:06-12:30

اقامه نماز و صرف ناهار

12:30-13:30

سید مهدی میرمعزی ،رییس هیات مدیره انجمن نفت و
مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

13:30-13:51

داوود ربانی ،مدیرعامل شرکت پتروشیمی باختر

13:51-14:10

رضا پدیدار ،رییس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات
صنعت نفت ایران (استصنا)

14:10-14:31

قدرت اهلل نوبخت ،مشاور مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور
ناموران

14:31-14:52

محمدرضا طبیب زاده ،عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای
مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروشیمی ()APEC

14:52-15:15

تنفس و پذیرایی

15:15-15:45

اختتامیه

15:45-17:30
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علی کاردر

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

مشخصات فردی
علی کاردر متولد 1333
سوابق تحصیلی
کارشناشس علوم مالی سال 1355
کارشناسـی ارشـد علـوم مالـی سـال ( 1363کلیـه واحدهـا در خردادمـاه سـال  1358به پایان رسـید
امـا بـه 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
مـرداد  -1365دی  :1368مدیـر امورمالـی و اداری و بازرگانـی و قائم مقام معاون وزیر نفت و عضو هیات
مدیره شـرکت ملی گاز ایران ،وزارت نفت (شـرکت ملی گاز)
سال  :1370-1368قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بازرگانی ،وزارت نفت
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ســال  :1374 -1371مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره شــرکت ملــی نفــت ایــران ،وزارت نفت (شــرکت
کاالی نفــت تهران)
تیر  -1374تیر  :1376مدیرعامل ،وزارت نفت (شرکت کاالی نفت لندن)
مرداد  -1376اردیبهشت  :1377مشاور وزیر نفت ،وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران)
اردیبهشـت  -1377خـرداد  :1385مدیرامـور مالـی و عضـو هیـات مدیـره شـرکت نفت و ذیحسـاب
طرحهـای عمرانـی ،وزارت نفـت
خرداد  1385تاکنون :مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و رییس ستاد اجرایی  44قانون اساسی
و مدیر طرح سیستم جامع مکانیزه  ،ERPوزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران)
مهـر  -1392خـرداد  :1395معـاون مدیرعامل در امور سـرمایهگذاری و تامین منابـع مالی ،وزارت نفت
(شـرکت ملی نفت ایران)
خـرداد  1395تاکنـون :معـاون وزیـر و مدیرعامل شـرکت ملـی نفت ایـران ،وزارت نفت (شـرکت ملی
نفـت 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 حرفه ای
عضو شورای عالی موسسه حسابرسی بنیاد شهید
بازرس قانونی موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی ایران
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رکنالدین جوادی

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری

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

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مشخصات فردی
مرضیه شاهدایی متولد 1340
سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف 1366
کارشناسی ارشد  MBAدانشگاه کالگری کانادا 1384
سوابق شغلی و اجرایی
کارشــناس ارشــد برنامهریــزی و کنتــرل پیشــرفت طرحهــا (خدمــات فنــی
:1368-1370
شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی) ،دو سـال عضویت هیات مدیره پتروشـیمی اروند
		
کارشناس ارشد مهندسی طرح دوده صنعتی اهواز
:1370-1374
کارشناس ارشد برنامهریزی و کنترل تولید پتروشیمی بندرامام
:1374-1380
رییس مهندسی فرآیند طرحها (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
:1380-1385
عضو کمیته پتروشیمی انجمن نفت ایران و عضو باشگاه نفت و نیرو
:1383 -1384
جانشین رییس کل امور نظارت بر مهندسی طرحها (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
:1384-1385
رییس مهندسی فاز  2عسلویه (شرکت مدیریت توسعه و پتروشیمی دماوند)
:1385-1388
رییس نظارت بر مهندسی طرحهای مناطق ویژه (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
:1388-1392
مشاور معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل
:1392-1393
 -1393تاکنون :مدیرطرحهاشرکتملیصنایعپتروشیمی،عضوهیاتمدیرهشرکتپتروشیمیدماوند
 -1394تاکنون :عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،عضو هیات مدیره سازمان منطقه
ویژه اقتصادی انرژی پارس ،رییس شورای راهبردی شرکتهای پتروشیمی در عسلویه
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غالمرضا منوچهری اردستانی

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی

مشخصات فردی
غالمرضا منوچهری اردستانی متولد 1335
تحصیالت و سوابق علمی
 :1349-1353دیپلم رشته ریاضی از دبیرستان حکیم سنایی اصفهان
		
 :1353-1357مهندسی عمران ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
		
 :1357-1359فوق لیسانس عمران ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
سوابق کاری
		
 :1359-1360کارشناس جهاد سازندگی  -اصفهان
		
 :1362-1364مدیر گروه نظارت آب منطقه ای 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 هیئت 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 تأسيسات دريائي ايران
 -1392تاكنون :مشاور وزير نيرو
 -1393تاكنون :مشاور وزير نفت
 -1395تاكنون :معاونت مديرعامل در توسعه و مهندسي(شركت ملي نفت ايران)
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سید مهدی میرمعزی

رییس هیات مدیره انجمن نفت ایران ،مدیرعامل شرکت گسترش انرژی
پاسارگاد

مشخصات فردی
مهدی میرمعزی ،متولد 1333
سوابق کاری
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از سال 1388
رییس هیات مدیره شرکت پتروپارس از مهر  1393الی 1394/05/01
رییس هیات مدیره شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران از تیر  1393الی 1394/02/01
رییس هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در سال 1387
رییس هیات مدیره شرکتهای پتروپارس و انستیتو نفت و گاز پتروپارس از  1385الی 1389
رییس هیات مدیره پتروایران از سال  1385الی 1386
مشاور وزیر نفت از سال  1384تا 1386
معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از  1380ال 1384
معاون وزیر در امور مهندسی و طرحها از  1377الی 1379
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از سال  1373الی 1377
مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام از سال  1368الی 1373
معاون امور تولیدی سازمان برنامه بودجه از سال  1364الی 1368
مدیر صنایع سازمان برنامه بودجه از سال  1361الی 1364
عضو هیات مدیره و مدیر کارخانه شرکت دورال از سال  1358الی 1360
مدیر مهندسی صنایع شرکت دورال از  1356الی 1358
34
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سوابق تحصیلی
کارشناس ارشد در رشته مهندسی صنایع  -دانشگاه امیرکبیر سال اخذ مدرک 1371
کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف سال اخذ مدرک فروردین 1356
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غالمحسین نوذری

رییس هیات مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر

مشخصات فردی
غالمحسین نوذری ،متولد 1333
تحصیالت
مهندسی کاربردی نفت از دانشگاه صنعت نفت
لیسانس مهندسی خاک شناسی از اهواز
فوق لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران
سوابق مدیریتی و حاکمیتی
وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران در دولت نهم
نمایندگی مجلس شورای اسالمی در دوره چهارم
نمایندگی مجلس شورای اسالمی در دوره پنجم
عضو کمیسیون نفت و نایب رییس اول کمیسیون نفت
عضو کمیته تلفیق بودجه مجلس
سوابق اجرایی در صنعت نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب
رییس هیات مدیره شرکت ملی نفت و گاز پارس
رییس هیات مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت
رییس هیات مدیره شرکت فالت قاره ایران
36
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رییس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران
مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
رییس هیات مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر
عضو هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی تدبیر
فعالیتهای بینالمللی در حوزه انرژی
حضور موثر در تشکیل مجمع کشورهای صادر کننده گاز ()GECF

ایفای نقش سازنده در نشست وزرای اوپک
راهبری و مدیریت قوانین خصوصیسازی در صنعت نفت ایران
ایجاد و راهبری پروژه بورس نفت ایران
مدیریت و راهاندازی بزرگترین سامانه هوشمند سوخت در منطقه خاورمیانه
راهبری پروژه اصالح ساختار شکست ملی نفت ایران (طرح نصر)
حضور و اراﺋﻪ مقاالت و سخنرانیهای متعدد در اجالسهای بینالمللی حوزه نفت و گاز جهان
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عباس علی آبادی

مدیر عامل و رییس هیات مدیره گروه مپنا

مشخصات فردی
عباس علی آبادی متولد سال 1341
تحصیالت
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
دکترای مهندسی مکانیک(گرایش طراحی جامدات) از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سمت فعلی
مدیر عامل و نایب رییس  /رییس هیات مدیره گروه مپنا از دی ماه سال  1388تاکنون
سوابق حرفهای
مدیر عامل و رییس /نایب رییس هیات مدیره گروه مپنا
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و رییس هیات مدیره شرکت توانیر
رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
رییس دانشگاه مالک اشتر
رییس بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
رییـس سـتاد توسـعه فناوری انرژیهای نو از سـوی معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری و عضو
کمیته راهبری
مشارکت در تدوین برنامه پنجم سازندگی در حوزه وزارت نیرو
عضو شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
38
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مدیر برق و مکانیک طرحهای کرخه و کارون ( 3شرکت آب و نیرو)
عضو هیات علمی و استاد دانشگاههای مختلف
سوابق عضویت در هیات امنا دانشگاهها
عضو هیات امنا دانشگاه امام حسین(ع) از سال  1373تا سال 1376
عضو هیات امنا دانشگاه مالک اشتر از سال  1378تا سال 1384
عضویت در هیات امنا موسسه تحقیقاتنی ماشینهای آبی دانشگاه تهران
فعالیتهای آموزشی و تدریس در دانشگاهها:
ارائه دروس مختلف رشته مکانیک در دانشگاههای تهران ،اصفهان ،امام حسین و مالک اشتر
استاد راهنما برای مقاطع تحصیلی دکتری ،کارشناسی ارشد و کارشناسی
تالیفات
سیستمهای کنترل نیروگاههای آبی ،یک جلدی
موتورهای استرلینگ ،یک جلدی
سایر فعالیتها
عضو شورای عالی برنامهریزی کنفرانس مهندسی برق ایران )ICEE 2011( 1389
عضو هیات تحریریه نشریه انرژی ایران
رییس انجمن برقابی ایران
مدیر مسئول و عضو شورای سیاستگذاری نشریه تخصصی انجمن برق آبی
عضو شورای عالی برنامهریزی وزارت علوم
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محمد مالكي

رییس هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

						
مربي در دانشگاه شيراز

1355 -1357

			
سرپرست رلياژ در برق تهران و مشاور استاندار خراسان
				
رئيس هيئت مديره و مديرعامل برق خراسان
معاون وزير نيرو در امور برق و رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت توانير
					
معاون وزير نفت در امور برنامه ريزي
معاون وزير نفت و گاز و رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت ملي گاز ايران
			
عضو هيئت مديره شركت منطقه ويژه اقتصادي پارس
			
عضو هيئت مديره شركت بهينه سازي مصرف سوخت
				
رئيس هيئت مديره شركت آرين ماهتاب گستر

1357 -1360
1360 -1367
1367 -1380
1380 -1381
1381 -1384
1381 -1383
1381 -1384
تاكنون1384 -
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عادل نژاد سلیم

مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس

مشخصات فردی
عادل نژاد سلیم متولد1331 :
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشکده نفت آبادان
سوابق اجرایی
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز
مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر
مدير عامل شركت پتروشيمي بندرامام
مدير عامل صنايع پتروشيمي خليج فارس
معاون فني شركت پتروشيمي بندرامام
مدير توليد شركت پتروشيمي بندرامام
مدير عامل شركت فرآورش پتروشيمي بندرامام
ریيس بهرهبرداري كل بندرامام
معاون ریيس بهرهبرداري كل بندرامام
ریيس بهرهبرداري پتروشيمي رازي
ریيس واحدهاي تصفيه گاز و گوگردسازي پتروشيمي رازي
مهندسي فرآيند پتروشيمي رازي
اپراتور نيروگاهها و بخار پااليشگاه تبريز
ریيس نوبتكاري واحد تصفيه فاضالب پااليشگاه تبريز
مهندسي پااليش پااليشگاه تبريز
41

کتاب راهنمای دومین کنگره راهبردی نفت و نیرو

اپراتور سايت واحد الفين پتروشيمي آبادان
عضویت در هیات مدیره شرکتها
نايب رییس هيات مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي
عضو هيات مديره شركت پايانهها و مخازن
رییس هيات مديره پتروشيميهاي :بسپاران ،كيميا ،آب نيرو و فرآورش
عضو هيات مديره شركت خوارزمي بندرامام
عضو هيات مديره پتروشيمي بندرامام
عضو هيات مديره شستا
رییس هيات مديره پتروشيمي بندرامام
رییس هيات مديره شركت عمليات غيرصنعتي ماهشهر
رییس هيات مديره شركت مديريت توسعه
رییس هيات مديره شركت بازرگاني پتروشيمي
رییس هيات مديره شركت پتروشيمي بين الملل
عضو هيات مديره پتروشيمي كارون
عضو هيات مديره شركت پااليشگاه تبريز
عضو هيات مديره شركت پتروشيمي تبريز
عضو هيات مديره پتروشيمي اميركبير
عضو هيات مديره شركت ره آوران جنوب
رییس هيات مديره شركت پتروشيمي باختر
عضو هيات مديره شركت رامپكو
رییس هيات مديره شركت كاالي پتروشيمي
عضو هيات مديره شركت پروشيمي زاگرس
عضو هيات مديره شركت پليمر كرمانشاه
رییس شوراي عالي پژوهش پتروشيمي بندرامام
عضو هيات دائمي هيئت امناي پژوهشگاه پليمر ايران
عضو هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايان پتروشيمي
عضو هيات مديره شركت پتروشيمي اميركبير
عضو هيات مديره شركت سرمايهگذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين
42
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داوود رضا ربانی

مدیرعامل شرکت پتروشیمی باختر

مشخصات فردی
داود رضا ربانی ،متولد سال 1332
کارشناسی مکانیک 1355
کارشناسی ارشد مدیریت 1376
سوابق اجرایی
 :1360-1358دبیر فنی
 :1362-1360رییس آموزش و پرورش منطقه محالت
 :1367-1362مدیر تولید و مدیر کارخانه آلومینیوم اراک
 :1376-1367رییس ساختمان و نصب -رییس مجتمع پتروشیمی اراک
 :1378-1376رییـس هیـات مدیـره و مدیـر عامل شـرکت طراحی مهندسـی و تامین قطعـات و مواد
شیمیایی صنایع پتروشیمی(اسپک)
 :1385-1378رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پتروشیمی مارون
 :1387-1385مدیر عامل شرکت پتروشیمی کاویان
 1388تاکنون :مدیر عامل شرکت پتروشیمی باختر
تالیفات (مقاله ،کتاب ،ترجمه)
مقاله:تولید بیمتال آلومینیوم -مس به روش جوش انفجاری
مقاله (پایان نامه کارشناسی ارشد) :بررسی نقش ابزار کنترل منابع انسانی در دستیابی به موقع پروژهها
و مقایسه عملکرد پیمانکاران خارجی و ایرانی در مجتمع پتروشیمی اراک
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رضا پدیدار

رییس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)

سوابق تحصیلی
دانش آموخته در رشته تحقیق در عملیات مهندسی()Operational Research
از موسسه 1978 )Commonwealth Institute uk( :و  1994در مقطع تحقیقات عالی
الف -دورههای علمی /آموزشی /مطالعاتی
دوره بلند مدت سیستم آنالیز سازمان مدیریت صنعتی ایران 1358
دوره مدیریت تجارت بینالملل لوزان سوئیس )IMEDI(1982
دوره مدیریت سطوح میانی مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران 1359
دوره مدیریت سیستمهای هوشمند سازمان برنامه و بودجه ایران 1362
دوره عالی مدیریت سیستمهای هوشمند ( )Expert Systemانگلستان UCL 1985

دوره عالی مدیریت استراتژی در کسب و کار  UBCکانادا -ونکوور 1990
دوره مقدماتـی تـا پیشـرفته سیسـتمهای ریختهگـری پیوسـته فلزات رنگـی مرکز آمـوزش بینالمللی
 Rautomealاسـکاتلند 1992 Dundee
دوره مقدماتـی تـا پیشـرفته سیسـتمهای توزیـع فرآوردههـای نفتـی در شـرکت  Gilbarcoدر شـهر
 Denverایالـت کلـرادو آمریـکا 1995
دوره عالی آموزش برای آموزشدهندگان در توسعه آموزش وابسته به  ABUکواالالمپور مالزی 1999
دوره آموزش بازاریابی و فروش برای مواد فلزی رنگی در اسکاتلند دانشگاه 1994 Dundee
دوره آموزش مدیریت علوم رفتاری در دانشگاه استنفورد -کالیفرنیا 2010
ب -سوابق کاری و تجربی
کارشناس بخش مطالعات میدانی شرکت فرانسوی  Construction LRCدر ایران 1357
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مدیر بخش بازاریابی و فروش شرکت فرانسوی  .Sereal S.Aدر ایران 1358
مدیر برنامهریزی تلفیقی و کنترل تولید صدا و سیما 1359-1363
مدیر کل پشتیبانی برنامههای صدا و سیما 1373-1364
مدیر برنامهریزی و تولید کارخانجات گروه آیسکو ایران 1374-1379
مدیرعامل گروه آیسکو ایران از  1379تا کنون
عضـو هیـات موسـس از سـال  1379و رییـس هیات مدیـره انجمن سـازندگان تجهیـزات صنعت نفت
ایـران از  1391تا 1394
عضـو اصلـی اتاقهای بازرگانی مشـترک کشـورهای :انگلسـتان ،آلمان ،بلژیک ،فرانسـه ،یونـان ،کانادا،
امـارات ،ایتالیا و چین
عضو هیات علمی انجمن ریختهگری ایران از سال  1372تا کنون
عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران
رییس انجمن شرکتهای مشاور سرمایهگذاری و نظارت بر طرحها
عضو هیات امنا موسسه خیریه سید الشهدا (ع) (دانش آموزان و دانشجویان نیازمند)
کارشناس و تحلیلگر اقتصاد انرژی در صدا و سیما و مطبوعات اقتصادی کشور
مدرس برنامهریزی و سیستم در دانشگاههای صدا و سیما ،آزاد و علمی کاربردی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کشاورزی تهران
نایب رییس کمیسیون انرژی ،صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق ایران
رییس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
نایب رییس فدراسیون صنعت نفت ایران
عضو شورای سیاستگذاری قراردادهای جدید نفتی ایران()IPC
عضو شورای توسعه توان ساخت داخل تجهیزات کاالی نفت ایران (معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری)
عضو شورای عالی اطالعرسانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
عضو شورای راهبردی Valve World Middle East Conference 2017
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محمدرضا طبیب زاده نوری

عضـو هیات مدیـره انجمن شـرکتهای مهندسـی و پیمانـکاری نفت،

گاز و پتروشیمی
مشخصات فردی
محمدرضا طبیب زاده نوری ،متولد 1325
سوابق تحصیلی
فارغ التحصیل سال  1344در رشته ریاضی از دبیرستان البرز تهران.
فارغ التحصیل سال  1349از دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته راه و ساختمان با درجه فوق لیسانس.
سوابق اجرایی
سابقه خدمت در حرفه مهندسی کشور  46سال
حضـور در اجـرای پروژههـای عمرانـی از سـال  1348به طور همزمان در سـه بخش مشـاوره ای به مدت
 15سـال /کارفرمائـی بـه مدت  10سـال  /پیمانکاری به مدت  20سـال (با رویهـم افتادگی خدمات)
همـکاری بـا سـازمان برنامـه و بودجه از سـال  1355تا حال ،در تهیه و تدوین مشـخصات فنی پروژههای
عمرانی (مشـخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(نشـریه  ،)55مشـخصات کارهای آبیاری و زهکشـی
(نشـریه  ،)108مشـخصات فنی عمومی خطوط اننقال آب و فاضالب (نشـریه  )303به عنوان مسـئول و
هماهنـگ کننده کارشناسـان و مشـارکت و همچنين مشـارکت مسـتقیم در تهیه و تدویـن انها در تهیه
متـون فهـارس بهـای پایـه سـازمان برنامـه و بودجـه منجملـه فهرسـت بهـای راه و باند ،فهرسـت بهای
آبیاری و زهکشـی ،فهرسـت بهای سـد سـازی ،فهرسـت بهای مختلف خطوط انتقال آب و شـبکه آب و
فاضالب.
همکاری با شـورای عالی فنی به مدت  10سـال از سـال  1370به عنوان کارشـناس ارشـد شـوراي عالي/
فني و شـروع مجدد این همکاری در سـال 1393
همـکاری بـا معاونـت آب وزارت نیـرو به مدت  12سـال به منظور بررسـی و سـاماندهی اسـناد و مدارک
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مناقصـات پروژههای سدسـازی ،شـبکههای آبیاری و زهکشـی و پروژههای خطوط انتقـال آب در متجاوز
از  120پـروژه در دهـه  1370و دهه 1380
همـکاری بـا معاونـت آب وزارت نیـرو به عنوان مسـئول و سرپرسـت کمیتـه تعدیل وزارت نیـرو به مدت
 10سـال .در دهه 1370
حضور در بخش پیمانکاری در صنعت آب و فاضالب ،آبیاری و زهکشی به مدت  10سال
حضور در بخش پیمانکاری در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی از سال  1376تاکنون
رییـس هیـات مدیره شـرکت آرش سـازه عضـو انجمن شـرکتهای مهندسـی و پیمانکاری نفـت ،گاز و
پتروشـیمی( )APECاز سال 1370
عضـو هیـات مدیـره انجمـن شـرکتهای مهندسـی و پیمانـکاری نفـت ،گاز و پتروشـیمی ( )APECاز
شـهریورماه سـال 1392
همکاری مسـتقیم با معاونت مهندسـی وزارت نفت و اداره سیاسـتگذاری مهندسی و استانداردهای وزارت
نفت در تهیه و تنظیم دسـتورالعملها ،ضوابط و معیارهای صنعت نفت از سـال 1392
حضـور در کنفرانسهـا و سـمینارهای مرتبـط بـا پیمانـکاری وصنعـت احداث به عنـوان دبيـر اجرائي و
سـخنران 15( .کنفرانس)
ارائـه مقـاالت مرتبـط بـا مسـائل و چالشهـای صنـوف پیمانـکاری و مشـاورین در صنعت احـداث در 2
دهـه گذشـته در بیـش از  120مقالـه علمی  /اجرایی/حقوقی در حوزه مهندسـی صنعت و احداث کشـور
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