
 برنامه تفصیلی کنگره

   مهر ماه 16برنامه روز 

 

 بندی کلی زمان موضوع

 افتتاحیه

 نفت بیژن زنگنه، وزیر

 کنگره نفت و نیروسیدمهدی میرمعزی، رییس شورای سیاستگذاری 

8:30-10:00 

 10:30-10:00 پذیرایی

 کلیدی سخنرانان

  نقش بخش خصوصی با توجه به قوانین برای توسعه بخش نفت محمدرضا باهنر،

 برای آیندهگذاری نفت نروژ، سرمایهصندوق  ،الرس نوردام

 هاها و چالشالمللی گاز، فرصتای و بینمقتضیات جدید بازارهای منطقه محمد حسین عادلی،

 های خصوصی و دولتیتقسیم کار بخش، آبادیعباس علی

  تحوالت ساختاری در صنعت نفتغالمرضا منوچهری اردستانی، 

10:30-12:30 

 13:30-12:30 اقامه نماز و صرف ناهار

 بشکه تولید نفت، ضرورت؟ رویا یا واقعیت؟ هشت میلیون
 سخنرانان

 ایران )رییس نشست( نفت ملی شرکت مهندسی و توسعه معاونرضا دهقان، 

  شرکت ملی نفت ایران اکتشاف مدیرسید صالح هندی، 

 رییس هیات مدیره مشاوران مدیریت آوا انرژیاکبر آل آقا،  علی

 نفت، دانشگاه صنعت نفتاستادیار گروه مهندسی ، زادهحسن شکراله

 معاون مدیرعامل شرکت زاروبژنفتازامات اسماگیلوف، 

 انرژی دانا شرکت تولید و اکتشاف مدیرمحمود محدث، 

13:30-15:00 

 

 15:30-15:00 پذیرایی

  روابط مالی نفت و دولت
 سخنرانان

 شرکت ملی نفت ایران )رییس نشست( سابقمدیرعامل علی کاردر، 

 اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و رییس دانشکده مدیریت مسعود نیلی، 

 مدیرعامل شرکت گسترش انرژی پاسارگادسیدمهدی میرمعزی، 

 ها، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس معاون مجامع و امور شرکتمحمدمهدی رحمتی، 

 خارجی گذاریسرمایه معاون و ملی توسعه صندوق عامل هیات عضوعلیرضا ساعدی، 

 شریفدانشگاه صنعتی  حکمرانی برنامه حکمرانی نفت و گاز اندیشکده مدیرمحمدرضا کثیری، 

15:30-17:00 

 



 مهر ماه 17برنامه روز 

 

 زمان موضوع

 های نفت و نیروتامین مالی توسعه بخش

 سخنرانان

 )رییس نشست(مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس جعفر ربیعی، 

 پتروشیمی زنجانشرکت صنایع مشاور عالی اصغر فخریه کاشان، 

  مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملتسیدروح اله حسینی مقدم، 

  بانک صنعت و معدن  سابقمدیرعامل ، علی اشرف افخمی

 گذاری ایران، دبیرکل کانون نهادهای سرمایهسعید اسالمی بیدگلی

8:30-10:00 

 10:30-10:00 پذیرایی

 گردزیستی، پیشرفت یا عقبهای محیط چالش

 سخنرانان

 )رییس نشست( رییس بنیاد آب ایرانیانعبدالرضا فروغی، 

 ایران نفتی هایفرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت مدیرعامل و نفت وزیر معاون آبادی،علیرضا صادق

 وزارت نفت HSEاداره کل محیط زیست  معاونمحمدتقی جعفرزاده، 

 زیست محیط حفاظت سازمان هایو تاالب دریایی زیست محیط معاون زاده،احمدرضا الهیجان

 تهران دانشگاه علمی هیات عضو مجید مخدوم،

  ایران گاز ملی شرکت تلفیقی ریزیبرنامه مدیرمحمدرضا صدیقی، 

 بهشتی شهید دانشگاه علمی عضو هیات یوسف رشیدی،

10:30-12:00 

 13:30-12:00 اقامه نماز و صرف ناهار

 و زیست بوم نوآوری در صنعتها آپاستارت

 سخنرانان

 )رییس نشست( گذاری صنعت نفتمدیرعامل شرکت سرمایهمحمد مصطفوی، 

  فناوری و پژوهش مهندسی، امور در نفت وزیر معاونسعید محمدزاده، 

 جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت بنیان دانش موسسات و هاشرکت مرکز رییسکار، سیدمحمد صاحب

 ایران  تکنولوژی توسعه مالی صندوق مدیرعاملرضا زرنوخی، 

 آبان دهنده شتاب شرکت مدیره هیات رییسرشید قانعی، 

 مدیرعامل شرکت شتاب دهنده صماتک ، صادقی علی

13:30-15:00 

 15:30-15:00 پذیرایی

 هیاختتام

 حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز 

  محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمیبهزاد 

 توسعه پایدار راهبردی و ریزیمحمد فاضلی، مشاور وزیر نیرو در امور برنامه

15:30-17:00 


