
 برنامه تفصیلی کنگره

 1399بهمن  7سه شنبه روز صبح برنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی کلی زمان معرفی نشست

 افتتاحیه

 

 بیژن زنگنه، وزیرنفت

 

10:30 – 9:00 

 11:00-10:30 استراحت و تبادل نظر

 آینده تولید و مصرف گاز

 سخنرانان:

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

 ایران گاز ملی شرکت تلفیقیریزی برنامه مدیر ،صدیقی محمدرضا 

 ایران نفت ملی شرکت مهندسی و توسعه معاونت توسعه وریزی برنامه عالی مشاور، دلپریش عبدالمحمد

 تدبیر حفاری توسعه شرکت مدیرعامل و مدیره هیئت رییس نایب، مهرخجسته محسن 

  نفت صنعت بازنشستگی یهاصندوق رییسه هیئت عضو، ثانی پیوندی محمدحسن

 گاز پارس و نفت شرکت ساختمان و مهندسی مدیر و مدیره هیئت رییس نایبرسول فالح نژاد، 

 

11:00-12:15 

  نشست همزمان

  پاالیشگاه یا پتروپاالیشگاه، نقش دولت و بخش خصوصی

 سخنرانان:

 )رییس نشست( ریزیبرنامه امور در نفت وزیر معاون، فالحتیان هوشنگ

 ایران نفتی یهافرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت عامل مدیر و نفت وزیر معاون ،آبادی صادق علیرضا

 پارسیان گاز و نفت گسترش گروه مدیرعامل، شهریاری حسین

 پتروشیمی صنایع ملی شرکت مدیرعامل مشاور، پور مهدوی رضا

 پتروشیمی و گاز نفت، هلدینگ مهندسی و فنی معاون، دوستی مهدی

11:00-12:15 

 14:00-12:15 استراحت و تبادل نظر



 1399بهمن  7روز سه شنبه عصر برنامه 

 

 

 

 

 زمان  معرفی نشست

 ی تجدیدپذیر ایران های بخش غیردولتی در صنعت برق و انرژیگذاری سرمایههاچالش

 سخنرانان:

 )رییس نشست( پاسارگاد انرژی گسترش شرکت مدیره هیات رییس و برق معاون ،مالکی محمد  

 (ساتبا) برق انرژیوری بهره و تجدیدپذیر یهاانرژی سازمان رییس ونیرو  وزیر معاون ،ساتکین محمد  

 ایران برق بازار تنظیم هیات عضو ،حسینی سیدعلی  

 برق تولیدکننده یهاشرکت سندیکای مدیره هیئت رییس ،وحدتی محمدعلی  

 برق تولیدکننده یهاشرکت یسندیکا مدیره هیئت عضو ،صبوری اسداله  

 خراسان ایمنطقه برق شرکت مدیرعامل ،ریاحی رضا  

 گستر ماهتاب شرکت مقام قائمبهمن مسعودی،    

 نیرو وزارت گذاری سرمایه دفتر مدیر حسن مردانی،   

15:15 – 14:00 

  نشست همزمان

 آفرینی این صنعتتولید در باالدست باهدف پتروشیمی و مرز نقش

 سخنرانان:

 فارس )رییس نشست( خلیج پتروشیمی صنایع شرکت مدیرعامل و مدیره هیئت رییس نایب ،ربیعی جعفر

 ایران نفت ملی شرکت اسبق مدیرعامل و نیرو و نفت باشگاه عالیشورای عضو ،جوادی الدینرکن

 ایران نفت ملی شرکت تلفیقیریزی برنامه مدیر ،زبیدی کریم

 جنوب خیزنفت مناطق شرکت مدیرعامل ،محمدی احمد

 فارس خلیج پتروشیمی صنایع شرکت مدیرعامل مشاور ،دبیری عبدالرضا

 فارس خلیج بلند بید گاز پاالیش شرکت مدیرعامل ،نژادامین محمود

15:15 – 14:00 

 15:45-15:35 استراحت و تبادل نظر

 ایرانتاثیر شرایط روز جهان بر آینده نفت و نیروی 

 سخنرانان:

 الملل و بازرگانی وزارت نفت )رییس نشست(معاون وزیر نفت در امور بیننیا، امیرحسین زمانی

 اوپک دبیرکل بارکیندو، السنوسی محمد

 شریف صنعتی دانشگاه علمی هیئت عضو و اقتصاد و مدیریت دانشکده رییس نیلی، مسعود

 مپنا شرکت عامل مدیر آبادی،علی عباس

 اقیانوسیه و آسیا مدیرکل و خارجه امور وزیر دستیار زبیب، رضا

 نفت اقیانوسیه وزارت و آفریقا آسیا، کل اداره اقتصادی امور رییس قاسمیان، سلیمان

15:45-17:00 



 

 

 1399بهمن  8چهارشنبه  برنامه روز

 

 

 

 

 

 زمان معرفی نشست

 گاز مصرف و آفرینیارزش تجارت، روی پیش یهاافق

 سخنرانان:

 ایران )رییس نشست( گاز ملی شرکت مدیرعامل و نفت وزیر معاون، تربتی منتظر حسن

 انرژی و برق امور در نیرو وزیر معاون، حائری همایون

 تهران پیشرفته یهاپژوهش موسسه مدیرعامل، مروتی محمد

 پارسیان نفت صنایع نوسازی و گسترش شرکت مدیره هیئت عضو، مصطفوی محمد

14:00-15:15 

 15:30-15:15 استراحت و تبادل نظر

 قیمتی و تکمیل زنجیره ارزش  مازاد تولید متانول، آثار

  سخنرانان:

 پتروشیمی )رییس نشست( صنایع ملی شرکت مدیرعامل و نفت وزیر معاون، محمدی بهزاد

 نفت وزیر مشاور، زادهنعمت محمدرضا

 پتروفرهنگ هلدینگ مدیره هیئت رییس نایب و مدیرعامل، شاهدایی مرضیه

 پتروشیمی صنایع ملی شرکت توسعه وریزی برنامه مدیریت معاون، زادهعباس حسن

 شیراز پتروشیمی شرکت مدیرعامل، قنبریان عبدالرحیم

15:30-16:45 

 17:00-16:45 استراحت و تبادل نظر

 در دوران پساکرونا المللیبینی هاآینده بازارهای صادراتی نفت، فرآورده و پتروشیمی و نقش همکاری

  سخنرانان:

 )رییس نشست( ایران نفت ملی شرکت المللبین امور مدیر ،خوشرو سعید

 انرژی مجامع و اوپک امور مدیرکل ،جوان افشین

 ایران نفت ملی شرکت فرآورده عملیات و بازاریابی المللبین امور در مدیر معاون ،ساالری هوتن

 اوپک دبیرکل اسبق مشاور ،فرد غنیمی الهحجت

 فارس خلیج پتروشیمی صنعت تجارت شرکت مدیرعامل ،سمنانی عبادزاده رضا

17:00-18:15 



 1399بهمن  9برنامه روز پنجشنبه 

 

 

 زمان  معرفی نشست

 رگوالتوری نفت و نیرو

  سخنرانان:

 نایب رییس شورا و مرکز ملی رقابت )رییس نشست( احمد داودی،

  ریزیمعاون وزیر نفت در امور برنامه هوشنگ فالحتیان،

 معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی فرزین مینو،

 رییس امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه محمدحسین رحمتی،

 انرژی و برق امور در نیرو وزیر معاونسابق  مشاور هی،اال سعید

 معاون پژوهشکده حقوق انرژی دانشگاه تهران محمد ساردویی،

 تهران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق انرژی سیونیکم رییسرضا پدیدار، 

10:15 – 9:00 

 10:15 – 10:30 استراحت و تبادل نظر

 نفت تولید بشکه میلیون هشت ظرفیت به دستیابی برای E&P یهاشرکت تقویت

 :سخنرانان

 مشاور وزیر نفت )رییس نشست( محمدرضا مقدم،

 معاون اجرایی باالدستی نفت و گاز شرکت گسترش انرژی پاسارگاد محمدعلی عمادی،

 رییس دانشکده مهندسی نفت و گاز دانشگاه صنعتی سهند تبریز  نژاد،سید علیرضا طباطبایی

 ی شرکت مشاوران انرژی تهرانهامدیر پورتفولیو پروژه کامران فتاحی،

 تلفیقی ستاد شرکت ملی گاز ایران ریزی، مدیریت برنامههاکارشناس ارشد مطالعات مهندسی و اقتصادی طرح ادهم،امیر 

12:00 – 10:30 

 12:00 – 12:15 استراحت و تبادل نظر

 میهاختتا

 :سخنرانان

 

 

13:00 – 12:15 


