
پیشگفتار
وابســتگی بــه صنعــت و صــادرات نفــت همــواره بــه عنــوان یکــی از مشــخصه های مهــم اقتصــاد کشــور مــورد نقــد قــرار 

گرفتــه و در مــورد پیامدهــای مثبــت و منفــی آن مباحثــات مفصلــی صــورت گرفتــه اســت. امــا در واقــع صنعــت نفــت 

کمــاکان و بــه درســتی بــه عنــوان موتــور محــرک اقتصــاد ایــران اســت و جایگاهــی ویــژه در تحقــق اهــداف کان اقتصــاد 

ملــی دارد. بنابرایــن بدیهــی اســت کــه تامیــن بخــش عمــده ای از بودجــه کل کشــور بــر عهــده صنعــت نفــت بــوده و بــه 

تبــع آن مســوولیتی ســنگین بــر عهــده متولیــان و دســت اندرکاران آن اعــم از دولتــی و خصوصــی قــرار دارد بــه گونــه ای 

کــه انتظــار مــی رود ایــن صنعــت در تمامــی حوزه هــا بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم شــرایط را بــرای تولیــد و رفــع 

چالش های موجود اقتصادی و اشتغال تسهیل کند.

صنعــت نفــت کشــور و سیاســتگذاری های ایــن حــوزه بــه چنــد دلیــل اهمیــت ویــژه ای دارد: تامیــن بخــش عمــده انــرژی 

مــورد نیــاز کشــور، وابســتگی کامــل حمــل و نقــل بــه فرآورده هــای نفتــی، موقعیــت و ســهم نفــت ایــران در بــازار انــرژی 

جهــان و جایــگاه آن در اوپــک، موقعیــت ژئوپلتیــک کشــور در منطقــه خاورمیانــه بــه عنــوان محــل نزدیکــی ســه قــاره 

آســیا، آفریقــا و اروپــا و دســت آخــر برخــورداری از منابــع عظیــم و متنــوع هیدروکربــوری به ویــژه گاز طبیعــی کــه بــه 

عنوان انرژی پاک نقش تعیین کننده ای در تامین آینده انرژی جهان خواهد داشت.

بنابرایــن اقدامــات زیــادی در قالــب برنامه هــای راهبــردی، بلندمــدت و میان مــدت جهــت شــتاب بخشــیدن بــه شــکوفایی 

ــای  ــیمی و انرژی ه ــت، گاز، پتروش ــامل نف ــه ش ــوم کان آن ک ــت )در مفه ــت نف ــه صنع ــت ک ــور الزم اس ــاد کش اقتص

ــزی و پیاده ســازی  ــف، برنامه ری ــرای تعری ــکاری ب ــی، می بایســت راه ــر نقــش اصل ــوان ایفاگ ــه عن ــر اســت( ب تجدیدپذی

اثربخش استراتژی های خود داشته باشد. 

ــی،  ــق جهان ــات موف ــن صنعــت و آگاهــی از تجربی ــع و مشــکات موجــود در ای ــدون شــک شــناخت کاســتی ها، موان ب

ــه ضــرورت عاجــل توســعه ملــی از  ــا مدیریــت باورمنــد ب برنامه ریــزی هوشــمندانه و اقــدام مصمــم و خســتگی ناپذیر ب

طریــق درمان هــای کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت، از جملــه ضروریاتــی اســت کــه بایــد بــا همفکــری و کارشناســی 

مستمر و با سرعت و قاطعیت و متعهدانه و به دور از حواشی بدان پرداخت. 

رفــع مشــکات و معضــات بخش هــای اکتشــاف، ارزیابــی، توســعه و تولیــد و حفــاری، تربیــت ســرمایه انســانی بــا انگیــزه 

ــان و  ــه شــرکت های دانش بنی ــه ب ــای پیشــرفته، توج ــری فن آوری ه ــا، بکارگی ــری مســووالنه آنه و متخصــص و بکارگی

مراکــز دانشــگاهی و پژوهشــی، نگهــداری و مهندســی دوبــاره شــبکه های انتقــال انــرژی بــه  ویــژه بــرق، حمایت از ســاخت 

تجهیــزات داخلــی، انتقــال و ســوآپ انــرژی بــا مشــارکت بخــش خصوصــی، دیپلماســی فعــال انــرژی، رفــع چالــش بیــن 
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تقاضــا و عرضــه انــرژی بــه ویــژه بــا فناوری  هــای نویــن پربــازده )فنــاوری روزآمــد GHP و تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت 

CHP(، توجــه مصمــم بــه بهینه ســازی مصــرف انــرژی در همــه ابعــاد آن و توســعه ســرمایه گذاری در بخــش انرژی هــای 

تجدیدپذیــر توســط بخــش خصوصــی، از جملــه موضوعــات و دغدغه هــای مهــم در حــال حاضــر اســت. دســت یابی بــه 

بهبــود متــوازن رشــد اقتصــادی و حداکثرســازی منافــع کشــور و تحقــق مــوارد فــوق، بــا عــزم ملــی بــرای اصــاح ســاز و 

کارهــا و فرآیندهــا و قوانیــن مرتبــط و بــا اعتمــاد بــه بخــش خصوصــی و ایجــاد فرصــت بــرای نقــش آفرینــی آن در همــه 

زمینه ها، امکان پذیر است.

ــی، اســتفاده از تجــارب و  ــان و مشــتریان بین الملل ــا ذینفع ــل ســازنده ب ــه و تعام ــظ رابطــه عادالن ــن، حف ــر ای ــاوه ب ع

توانایی هــای تکنولوژیــک و مالــی جهانــی، چاالک ســازی بنگاه هــای اقتصــادی داخلــی در زمینه هــای مرتبــط بــا انــرژی 

ــگاه  ــای جای ــران، اعت ــت ای ــت نف ــه صنع ــی ب ــرک بخش ــرای تح ــی ب ــای بین الملل ــا در صحنه ه ــش آنه ــای نق و ارتق

منطقه ای و جهانی آن و تقویت قدرت چانه زنی در شرایط گوناگون ضروری است.

بــا در نظــر گرفتــن چنیــن شــرایطی، »باشــگاه نفــت و نیــرو« بــه عنــوان یــک ســازمان مــردم نهــاد و متشــکل از مدیــران، 

کارشناســان ارشــد، محققــان و صاحب نظــران عاقه منــد در حــوزه نفــت و انــرژی، برگــزاری »کنگــره راهبــردی نفــت و 

نیــرو« را بــه عنــوان بســتری مناســب بــرای ایجــاد ارتباطــی پویــا و موثــر میــان فعــاالن و نخبــگان طراحــی نمــوده و 

ــرژی کشــور، نقــد رویه هــای مــورد  ــه توســعه و ارتقــای کیفــی صنعــت ان ــه شتاب بخشــی ب ــرای کمــک ب همفکــری ب

عمل با هدف بهبود روند تصمیم گیری و کمک به توسعه کسب و کار را در دستور کار خود دارد. 

ــاالن و  ــارب فع ــش و تج ــال دان ــدف انتق ــا ه ــته، ب ــال های گذش ــی س ــی ط ــم و پیاپ ــه دوره منظ ــره در س ــن کنگ ای

دســت اندرکاران داخلــی و خارجــی صنایــع نفــت و نیــرو و بــا حضــور ســخنرانان تــراز اول و مقامــات عالــی رتبــه کشــوری 

برگــزار شــده و انتظــار مــی رود همچنــان بتوانــد نقــش مفیــد و موثــری در زمینــه اســتقرار توســعه پایــدار در کشــور از 

طرق مذکور ایفا نماید. 

با آرزوی موفقیت

رکن الدین جوادی

رییس شورای سیاستگذاری
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 کــنـگره راهـبـردی نـفت و نیــرو




