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حبیب ا.. بیطرف
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت و رییس شورایعالی 

باشگاه نفت و نیرو

مشخصات فردی:
حبیب ا... بیطرف، متولد 1335

سوابق تحصیلی:
کارشناسی راه و ساختمان، دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد راه و ساختمان، دانشگاه تهران
سوابق شغلی و اجرایی:

سال های 1364 تا 1365: عضو مرکز تحقیقات آی جهادسازندگی
سال های 1365 تا 1368: استاندار استان یزد

سال 1368: عضو هیات علمی دانشگاه دولتی با مرتبه مربی
سال های 1369 تا 1373: معاون آموزش و سازندگی وزارت نیرو 

سال های 1370 تا 1373: رییس هیات مدیره سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو
سال های 1373 تا 1376: مجری طرح های ملی کازرون 3 و 4

سال های 1376 تا 1384: وزیر نیرو
سال 1384: مشاور ارشد پژوهشگاه نیرو

سال های 1384 تا 1390: عضو هیات علمی پژوهشی پژوهشگاه نیرو
سال  1391 تاکنون: عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سال های 1393 تا 1395: مدیرعامل بنیاد حامیان دانشکده فنی تهران
سال های 1394 تا 1395: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سال 1392 تاکنون: عضو هیات مدیره شرکت مولد نیروگاهی جهرم
سال 1395 تاکنون: معاون مهندسی ، پژوهش و فناوری وزارت نفت
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بیانیه پایانی
حبیب ا.. بیطرف 

در لحظــات پایانــی کنگــره چهــارم راهبــردی نفــت و نیــرو بایــد از همــه عزیزانــی کــه در برگــزاری ایــن کنگــره نقــش 

ــی  ــق شــد کارای ــه چهارمیــن کنگــره موف ــداوم و تجرب ــا ت ــرو ب ــم. خوشــبختانه کنگــره نفــت و نی داشــتند تشــکر کنی

خــودش و مفیــد بودنــش را بــه اثبــات برســاند و از اســتقال بســیار خوبــی هــم در طــول ایــن چهــار دوره برخــوردار بــوده  

اســت. برگــزاری اولیــن کنگــره در مهــر 1394 تقریبــا همزمــان بــا اعــام توافــق برجــام بــود. توافقــی کــه بیــن جمهــوری 

ــرای  ــی مســاعدی را ب ــود و فضــای بین الملل ــه ب ــان صــورت گرفت ــی جه ــزرگ صنعت ــران و شــش کشــور ب اســامی  ای

ســرمایه گذاری در ایــران فراهــم کــرده بــود. بازتــاب آن فضــا در کنگــره اول، حضــور گســترده شــرکت های بین المللــی 

بخصــوص IOC هــا بــود کــه همــه مــا شــاهد بودیــم. آن هــا بــرای مشــارکت در طرح هــای توســعه میادیــن نفــت و گاز 

ایــران ابــراز عاقه منــدی کــرده بودنــد و بــا شــرکت در کنگــره دنبــال راهکارهــای اجرایــی حضــور می گشــتند. در کنگــره 

چهــارم درســت در شــرایط مقابــل آن زمــان هســتیم. یعنــی متأســفانه بــا عهدشــکنی و خــروج آمریــکا از برجــام و ایجــاد 

ــای  ــور در طرح ه ــدم حض ــا ع ــور ی ــرک حض ــت ت ــی جه ــی نفت ــرکت های بین الملل ــرای ش ــاب ب ــد و ارع ــای تردی فض

توســعه میادیــن نفــت و گاز ایــران مواجهیــم. ولــی آن چیــزی کــه اهمیــت دارد اراده مــا ایرانی هاســت و اتفــاق نظــری 

ــن نفــت و گاز و همچنیــن طرح هــای پاییــن دســتی  ــداوم اجــرای طرح هــای توســعه میادی ــرای ت ــا ب کــه در کشــور م

اســت. ایــن اراده تغییــری نکــرده اســت. چهــار ســال پیــش در زمــان کنگــره اول رویکــرد مــا »بهره گیــری از ســرمایه و 

فنــاوری خارجــی و اســتفاده حداکثــر از تــوان داخلــی« بــود ولــی در شــرایط فعلــی بــا اســتفاده حداکثــری از تــوان داخلی 

ــران هســتند ایــن کار دنبــال  و اســتفاده از ظرفیت هــای کشــورهایی کــه هم پیمــان اســتراتژیک جمهــوری اســامی  ای

خواهــد شــد. همانطــور کــه در ســخنرانی های ارائــه شــده توســط مقامــات کشــور و همچنیــن مســئوالن وزارت نفــت در 

دو روز ایــن نشســت کنگــره شــاهد بودیــم، ایــن راه بــا قــوت و قــدرت ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. شــاید تجربــه بهتــری 

ــه ظرفیت هــای داخلــی باشــد. خوشــبختانه در چنــد ســال گذشــته برخــی  ــکای بیشــتر ب ــرای کشــور مــا در ات هــم ب

ــم.  ــاره می کن ــا اش ــی از آن ه ــه بعض ــن ب ــت. م ــم شده اس ــان فراه ــودن راه آینده م ــرای پیم ــب ب ــاخت های مناس زیرس

شناســایی و معرفــی شــرکت های E&P ایرانــی یــک گام بســیار مهمــی  بــود کــه طــی دو، ســه ســال گذشــته برداشــته 

ــار  ــی در حــوزه کســب وکار فعالیت هــای باالدســتی را در اختی ــوان E&P ایران ــی تحــت عن ــروز ظرفیت های ــا ام شــد. م

ــم. ســاخت اقــام ده گــروه کاالیــی پرمصــرف صنعــت نفــت یکــی دیگــر از کارهــای مهــم در ایــن حــوزه اســت.  داری
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حمایــت و تقویــت ظرفیت هــای اجرایــی EPCهــا، JCهــا و OCهــای داخلــی، حمایــت و تقویــت ســازندگان قطعــات، 

ــت  ــزات، حمای ــات و کاال و تجهی ــن قطع ــازندگان در تأمی ــن س ــی بســیاری از ای ــزات در داخــل و هویت یاب کاال و تجهی

و تقویــت دانشــگاه های داخلــی از طریــق ایجــاد انســتیتوهای تخصصــی و همچنیــن مراکــز ازدیــاد برداشــت در حــوزه 

باالدســت جــزو کارهــای مهمــی  اســت کــه در توســعه فنــاوری می توانــد بخشــی از نیازهــای کشــور را در ادامــه مســیر 

بــرآورده کنــد. موضــوع مهمــی  کــه در فاصلــه کنگــره ســوم تــا کنگــره چهــارم در ایــن اتفــاق افتــاده اســت، ایجــاد نهــاد 

صــدور گواهینامــه کیفیــت محصــوالت خدمــات اســت. ایــن نهــاد بســیار نهــاد مهمــی  اســت. در واقــع API ایرانــی اســت 

و ایــن نهــاد در بســتر انجمــن نفــت ایــران شــکل گرفتــه و خوشــبختانه در ســال 1396 توانســت اولیــن گواهینامه هــای 

خــودش را هــم صــادر کنــد. بــه دلیــل عــدم همــکاری بــا کشــورمان در فضــای بین المللــی، در شــرایط فعلــی قــادر بــه 

صــدور گواهینامــه انطبــاق بــا ضوابــط اســتاندارد 17650 هســتیم کــه اســتاندارد کیفیــت محصــوالت اســت. لکــن بــا 

اعتبارگیــری از مؤسســات بین المللــی اعتباردهــی در آینــده ای نزدیــک، گواهینامــه ایــن نهــاد نیــز بین-المللــی خواهــد 

شــد. ایــن کار بســیار مهمــی  اســت کــه بــه عنــوان یکــی از زیرســاخت ها در طــی یــک ســال گذشــته در کشــور انجــام 

شده اســت. بــا توجــه بــه همیــن شــرایط، برنامه ریــزان برگــزاری کنگــره چهــارم زمینــه اصلــی کنگــره را روی مباحــث 

ــا ایــن  ــا اتــکا بــه ظرفیت هــای داخلــی قــرار دادنــد. عنــوان پنل هــا هــم نوعــا ب توســعه کســب وکارهای نفــت و نیــرو ب

رویکــرد انتخــاب شــده اســت. مــا امیــدوار هســتیم کــه بــا برگــزاری کنگــره چهــارم، دســتاوردهای خوبــی در حــوزه انرژی 

و نفــت و نیــرو شــاهد باشــیم. مأموریتــی کــه بــه بنــده محــول شــده بــه عنــوان آخریــن ســخنران در کنگــره- کــه در 

ســال گذشــته هــم ایــن مأموریــت را بنــده انجــام دادم- ارائــه جمع بنــدی خاصــه و اجمالــی از مباحــث دو روز کنگــره 

اســت. کنگــره عــاوه بــر بخــش افتتاحیــه و اختتامیــه از شــش نشســت تخصصــی برخــوردار بــود کــه بنــده بــه اجمــال 

بــه آن هــا اشــاره می کنــم. طبیعتــا ایــن مطالــب بــا عنــوان بیانیــه پایانــی کنگــره هــم بعــدا انتشــار پیــدا خواهــد کــرد.

جمع بندی نشست های کنگره

در افتتاحیــه شــاهد ســخنرانی جنــاب مهنــدس »بیــژن زنگنــه« وزیــر محتــرم نفــت بودیــم. ایشــان ضمــن تشــریح رفتــار 

متناقــض و دوگانــه آمریــکا کــه از یــک ســو ایــران را تحریــم می نمایــد و از ســوی دیگــر خواســتار کاهــش قیمــت نفــت 

اســت، مســئولیت  قیمــت  بــاالی نفــت در حــال حاضــر را متوجــه آمریــکا دانســتند و ایــران را بــه عنــوان کشــوری کــه در 

طــول تاریــخ طرفــدار امنیــت عرضــه در صــادرات نفــت خــام بــوده اســت برشــمردند. اســتفاده از ظرفیت هــای داخلــی 

را کــه مهمتریــن آن هــا اســتفاده از ظرفیــت عقــل، خــرد و پرهیــز از احساســات اســت، بــه عنــوان راهــکار برون رفــت از 

وضعیــت موجــود بیــان کردنــد. همچنیــن از عــزم وزارت نفــت بــرای ادامــه توســعه در ایــن بخــش و اتمــام کامــل فازهــای 
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پــارس جنوبــی تــا پایــان ســال خبــر دادنــد. در مــورد اتمــام فازهــا ســه فــاز را تــا پایــان ســال 98 گفتنــد. ایشــان پــس 

از تشــریح وضعیــت صنعــت در بخش هــای باالدســتی و پایین دســتی، بیــان داشــتند کــه بخــش عمــده جــذب ســرمایه 

ــازار داخلــی و بــورس می باشــد. در حــال حاضــر بایــد جزئیــات فرآینــد جــذب ســرمایه از  مــورد نیــاز قابــل تهیــه از ب

ــن  ــی در ای ــن و مشــخص گــردد و از کلی گوی ــق تبیی ــه صــورت دقی ــورس ب ــا ب ــاط ب داخــل کشــور شــامل نحــوه ارتب

زمینــه پرهیــز کنیــم. 

ســخنران کلیــدی دوم جنــاب آقــای »کاردر« مدیرعامــل محتــرم شــرکت ملــی نفــت ایــران بودنــد. ایشــان بــا برشــماری 

ــوان  ــه عن ــی و برون ســپاری و خصوصی ســازی ب ــر ســاختار کارفرمای ــی، تغیی ــه ســمت کارفرمای حرکــت از حاکمیــت ب

ــن شــرکت پرداختند.  گــذار  ــن اســتراتژی های ای ــه تشــریح مهم تری ــران، ب ــی نفــت ای رویکردهــای محــوری شــرکت مل

ــه میــدان- محــور، برون ســپاری بخــش میان دســت و پایین دســت، جمــع آوری و واگــذاری  ــروژه- محــور ب از رویکــرد پ

گازهــای مشــعل، نگهداشــت و افزایــش تولیــد از میادیــن نفتــی در قالــب قراردادهــای EPC و EPD، عرضــه نفــت خام در 

ــن اســتراتژی های  ــا از مهم تری ــرژی و اســتفاده از اوراق بدهــی جهــت بازپرداخــت بدهی ه ــورس ان ــی ب رینــگ بین الملل

مــورد اشــاره ایشــان در ســال های آینــده در شــرکت ملــی نفــت ایــران بــود. ایشــان همچنیــن بــه جزئیــات عرضــه نفــت 

خــام در بــورس بــرای اولیــن بــار در کنگــره اشــاره نمودنــد.

عنــوان نشســت اول »نقــش CSR در تغییــر فضــای کســب وکار شــرکت های فعــال در حــوزه صنعــت« بود. در این نشســت 

ضمــن ارائــه تعاریــف متــداول از مقولــه مســئولیت اجتماعــی، ضــرورت موضــوع و جهت گیری هــای موجــود در دنیــا بــه 

تفصیــل تشــریح گردیــد. پــس از آن اســتانداردهای بین المللــی حــوزه مســئولیت های اجتماعی بیان شــد. آن گاه ســاختار، 

ــد. همچنیــن چالش هــا و راهکارهــای پیشــنهادی در  ــن اســتانداردها تشــریح گردی ــری از ای ــج بهره گی ویژگی هــا و نتای

زمینــه مســئولیت اجتماعــی بــا تمرکــز بــر صنعــت نفــت و گاز مــورد بحــث قــرار گرفــت. مــواردی چــون ضــرورت تولیــد 

ــت.  ــرار گرف ــد ق ــورد اشــاعه و تأکی ــی و همــکاری بیــن ســازمانی م داده هــای تصمیم ســاز، توانمندســازی جوامــع محل

در نشســت دوم کــه تحــت عنــوان »بررســی پارادایم هــای جدیــد در باالدســتی صنعــت نفــت و گاز« بــود، در ابتــدا بــه 

ــف  ــاط عط ــیه و نق ــران و روس ــت و گاز ای ــت نف ــذاری صنع ــرمایه گذاری و قانونگ ــت و گاز، س ــد نف ــد تولی ــه رون مقایس

پیشــرفت ایــن صنعــت در کشــور روســیه پرداختــه شــد و مبتنــی بــر آن پیشــنهاداتی چــون: تســهیل رویه هــای جــذب 

ــت  ــود صنع ــرای بهب ــن ب ــت ها و قوانی ــاح سیاس ــازی و اص ــد، استانداردس ــای تولی ــش هزینه ه ــرمایه گذاری، کاه س

ــد  ــای جدی ــران، پارادایم ه ــرکت های E&P در ای ــیر تحــول ش ــرور س ــا م ــه نشســت ب ــد. در ادام ــه ش ــران ارائ ــت ای نف

ــرداری از مخــازن  ــد و بهره ب ــال و ســایر تکنولوژی هــای جدی ــاوری دیجیت ــرد فن ــم از توســعه کارب ــا اع ــا در دنی E&Pه

غیرمتعــارف بررســی شــد. ســپس بــا برشــماری چالش هــای پیــش روی ایــن شــرکت ها، تغییــر پارادایــم ایــن شــرکت ها 
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مســتلزم اصــاح سیاســت های حکمرانــی و بهبــود عملکــرد شــرکت های ای انــد پــی دانســته شــد. عــزم وزارت نفــت و 

ــه  ــل ب ــا تبدی سیاســت  گذاران در کشــور هــم اســت کــه مــا شــرکت های E&P داخلــی را حمایــت و تقویــت کنیــم، ت

ــوند. ــی بش ــد بین الملل ــه ای و بع ــدا منطق ــرکت های ابت ش

ــرق  ــازار ب ــررات ب ــاختارها و مق ــت ها، س ــاح سیاس ــرای اص ــنهادی ب ــای پیش ــوان راهبرده ــت عن ــوم تح ــت س  نشس

ایــران بــود. در ایــن نشســت محرک هــای تحــول اقتصــادی صنعــت بــرق در دوره هــای زمانــی مختلــف پرداختــه شــد 

ــا و  ــات نیروگاه ه ــودن وضعیــت مطالب ــم ب ــرق، وخی ــه جهــت توســعه صنعــت ب ــی چــون جــذب ســرمایه ب و موضوعات

ــت.  ــرار گرف ــورد واکاوی ق ــی م ــی کنون ــای اصل ــوان چالش ه ــه عن ــدگان ب ــرای مصــرف کنن ــردن قیمــت ب ــادل ک متع

همچنیــن مــواردی چــون لــزوم ایجــاد نهــاد رگوالتــوری یکپارچــه و مســتقل از دولــت در حــوزه انــرژی، لــزوم توجــه 

دولــت بــه آزادســازی قیمتی-مالکیتــی و اســتفاده از ســازوکارهای بــازار در تعییــن قیمــت بــرق و بهره بــرداری از تــوان 

بخــش خصوصــی مــورد تأکیــد قــرار گرفــت.

 امــا در اولیــن نشســت روز دوم کــه تحــت عنــوان آخریــن پیشــرفت های مدیریــت پــروژه در صنعــت نفــت و گاز بــود، 

ابتــدا آمارهایــی از موفقیــت و شکســت و مگاپروژه هــا مطــرح شــد. در ادامــه اهــم دالیــل شکســت پروژه هــا واکاوی شــد و 

از عــدم برنامه ریــزی مناســب یــا عــدم تمرکــز کافــی بــر روی برنامه ریــزی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن دالیــل شکســت 

ــه دلیــل وجــود زمــان  ــود، ب ــی کــه تعــداد پروژه هــای شــرکت ها کمتــر ب ــه ای کــه در زمان ــه گون ــاد شــد. ب پروژه هــا ی

ــر روی برنامه ریــزی، موفقیــت پروژه هــا بیشــتر  ــرای برنامه ریــزی و تمرکــز نیروهــای اصلــی شــرکت و پــروژه ب کافــی ب

بــود. همچنیــن Framing مناســب پروژه هــا از مهمتریــن عوامــل موفقیــت پروژه هــا برشــمرده شــد کــه در نتیجــه آن 

ــروژه از جملــه مســائلی اســت کــه در ایــن نشســت  ــع موردنیــاز پ نقشــه راه مناســب، زمانبنــدی معقــول، تأمیــن مناب

مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. در ایــن نشســت همچنیــن نــکات کاربــردی از اجــرای برنامه ریــزی مناســب در اجــرای 

پــروژه و اســتراتژی های مختلــف قــراردادی و اهمیــت آن هــا بــه بحــث گذاشــته شــد. در ادامــه مباحــث از اســتراتژی های 

قــراردادی بحــث بــه میــان آمــد و اســتراتژی های مختلــف مشــارکت شــرکت ها بــرای ســرمایه گذاری و اجــرای طرح هــا 

ــی از  ــت. یک ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــد م ــاف و تولی ــرکت های اکتش ــوص ش ــتی و در خص ــای باالدس ــص در طرح ه باالخ

موضوعــات خیلــی مهــم در آینــده مســیر، بــا توجــه بــه شــرایط بین المللــی، توجــه بــه فنــاوری دانــش مدیریــت پــروژه در 

کشــور مــا اســت کــه ایــن نشســت هــم بــه خوبــی بــه آن پرداختــه اســت. دوســتان اطــاع دارنــد کــه بــه مــوازات وجــود 

ــی  ــت و یک ــکا اس ــی در آمری ــه یک ــی ک ــی اصل ــاد بین الملل ــوص دو نه ــروژه و به خص ــت پ ــی مدیری ــای بین الملل نهاده

IPMA در اروپاســت، خوشــبختانه از چنــد ســال گذشــته در ایــران شــعبه IPMA تحــت عنــوان انجمــن مدیریــت پــروژه 

ایــران فعالیــت خــودش را شــروع کــرده اســت. ایــن انجمــن طــی ســال های گذشــته بــا تقویــت بنیان هــای کارشناســی و 
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علمــی  خــود االن قــادر اســت گواهینامه هــای مدیریــت پــروژه بــه عاقمنــدان اهــدا کنــد. همچنیــن ارزیابــی پروژه هــای 

برتــر را در ســطح ملــی انجــام بدهــد. لــذا بایــد از ایــن ظرفیت هــا هــم در صنعــت نفــت اســتفاده کنیــم.

ــا  ــات، چالش ه ــه الزام ــی ب ــا نگاه ــیمی ، ب ــت پتروش ــگ داری در صنع ــوان »هلدین ــت عن ــت دوم روز دوم تح در نشس

ــت.  ــرار گرف ــو ق ــث و گفتگ ــورد بح ــوارد م ــن م ــتگی«، ای ــای بازنشس ــر صندوق ه ــی ب ــعه متک ــی توس و آسیب شناس

ایــن نشســت بــا ارائــه تاریخچــه و آسیب شناســی خصوصی ســازی و واگــذاری شــرکت های پتروشــیمی  بــه 

صندوق هــای بازنشســتگی شــروع شــد. توجــه بــه ضــرورت توســعه همگــن ســبد محصــوالت پتروشــیمی  و هم افزایــی 

ــای  ــر اعض ــاق نظ ــورد اتف ــیمی  م ــای پتروش ــازی هلدینگ ه ــام و یکپارچه س ــیمی  در ادغ ــای پتروش ــوان هلدینگ ه ت

نشســت بــود. نشســت در ادامــه رابطــه دولــت و هلدینگ هــای پتروشــیمی  را مــورد آسیب شناســی قــرار داد و برخــی از 

سیاســت های دولــت اعــم از ســازوکار فــروش در بــورس و محدودیت هــای تعییــن شــده بــرای پتروشــیمی ها در تعییــن 

نــرخ عرضــه ارز در ســامانه نیمــا را مــورد نقــد قــرار دادنــد. در پایــان نشســت نیــز مدیــران هلدینگ هــای پتروشــیمی  بــه 

بیــان ضــرورت توســعه و برخــی برنامه هــای توســعه شــرکت های تابعــه پرداختنــد. مدیــران هلدینگ هــای پتروشــیمی 

 بــا تأییــد شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی  اذعــان داشــتند کــه علی رغــم ایــن کــه ســهم بخــش پتروشــیمی  در صــادرات 

غیرنفتــی کمتــر از 30 درصــد اســت ولــی بــه اذعــان رییــس کل بانــک مرکــزی، نزدیــک بــه 80 درصــد ارز عرضــه شــده 

ــه ای  ــی اســت. چــون هجم ــن شــرکت ها غیرواقع ــه ای ــه ب ــن شــرکت ها اســت و هجم ــه ای ــق ب ــا متعل ــامانه نیم در س

صــورت گرفتــه بــوده اســت کــه این هــا ارزشــان را در ســامانه نیمــا ارائــه نمی کننــد. بایــد ایــن ســؤال پرســیده شــود 

کــه ارز 70 درصــد مابقــی صــادرات غیرنفتــی کجاســت.

ــرژی و  ــا شــدت مصــرف ان  در نشســت دیگــری در بعدازظهــر روز دوم، »دورنمــای تولیــد و مصــرف گاز و ارتبــاط آن ب

تخصیــص گاز مــازاد« مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گرفتــه اســت. در ایــن نشســت ضمــن ارائــه رونــد عرضــه، تقاضــا و 

ســرمایه گذاری ها و تجــارت گاز در دنیــا، وضعیــت عرضــه و تقاضــای گاز در ایــران بــه صــورت ویــژه بررســی شــد. مطابــق 

آمــار ارائــه شــده، ایــران در زمــره کشــورهای دارای شــدت انــرژی بســیار باالســت و نیازمنــد اتخــاذ تدابیــر مناســب در 

مدیریــت مصــرف انــرژی اســت. همچنیــن در افــق کوتاه مــدت، ایــران بــا مــازاد گاز رو بــه رو اســت کــه نیازمنــد اتخــاذ 

تصمیماتــی بــرای بهره بــرداری از گاز متــان موجــود اســت. بدیــن منظــور اهــم ظرفیت هــای موجــود بــرای بهره بــرداری 

از ایــن گاز مــازاد مــورد توجــه قــرار گرفــت. همچنیــن مطابــق بررســی ها، در درازمــدت بــه دلیــل افــت فشــار میادیــن 

ــد ســرمایه گذاری و نصــب کمپرســورهای  ــن موضــوع نیازمن ــم شــد و ای ــه رو خواهی ــا کاهــش عرضــه گاز رو ب گازی ب

افزایــش فشــار می باشــد کــه در مجمــوع بحــث تــوان تولیــد گاز ایــران دچــار افــت قابــل توجهــی نگــردد. 

کنگــره، کنگــره کارشناســی اســت. مباحــث علمــی  و تجربه هــای جهانــی و ملــی در ایــن کنگــره مطــرح می شــود. عــاوه 
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بــر طــرح در نشســت ها و در صحــن جلســات کنگــره، بعــدا ایــن مطالــب بــه صــورت نوشــتار و در قالــب لوح هــای فشــرده 

در اختیــار دوســتان قــرار خواهــد گرفــت. یکــی از اهــداف باشــگاه  نفــت و نیــرو انتشــار دانــش در زمینه هــای مختلــف 

حــوزه انــرژی اعــم از نفــت، گاز، پتروشــیمی ، پاالیــش و بــرق اســت. مــن بــه ســهم خــود از حضــور و مشــارکت فعــال 

ــد، چــه عزیزانــی کــه تقبــل  ــام کــرده بودن ــه عنــوان شــرکت کننده در کنگــره ثبت ن تمــام عزیــزان چــه کســانی کــه ب

زحمــت کردنــد در نشســت ها حضــور داشــتند، مقالــه ارائــه کردنــد یــا ارائه هــای کارشناســی و علمــی  داشــتند، همچنیــن 

میهمانــان خارجــی تشــکر و قدردانــی می کنــم. از برگزارکننــدگان هــم مجــددا تشــکر می کنــم. 
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