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بیست و دومین کنگره ی جهانی نفت

مصطفی صادق پور*   مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران  

نفـت  جهانـی  کنگـره ی  دومیـن  و  بیسـت 
 )WPC; World Petroleum Congress(
در تاریـخ 13-9 جـوالی 2017 )22-18 تیـر 
مـاه 1396( در اسـتانبول ترکیـه و بـا حضـور 
شـرکت های معتبـر و بین المللـی صنایـع نفـت 

شـد. خواهـد  برگـزار  گاز  و 
برنامه هـا و محورهـای اصلـی ایـن کنگـره در 

چهـار حـوزه ی زیـر اسـت:
  اکتشاف و تولید نفت و گاز

و  نقـل  و  حمـل  پتروشـیمی،  پاالیـش،    
بـی یا زر با

بازاریابـی گاز  نقـل و    فـرآورش، حمـل و 
طبیعـی

  مدیریت پایدار در صنعت

فرعی  محورهایی  این حوزه ها  از  یک  هر  در 
مجموع  در  که  شده  تعریف  تخصصی  و 
با  میزگــرد  و 13  فنی  عنوان محور  شامل 20 

از  یکـی  بود.  خـواهد  مختلف  موضوعـات 
پانل هـای تخصصی و فـرعی کنـگره با عنــوان 
 HSE and Operating Integrity-Keeping
Pace اعالم شده که همکاران HSE می توانند 

مقاالت خود را در این زمینه ارائه دهند. 
 Monika این کنگره خانـم دکتر HSE در پانـل
Hausenblas )مدیر HSE شـرکت شـل در هلند 

 IOGP; International Oil and Gas و رئیـس
)مدیـر   Richard Brown آقـای   ،)Producers
HSE شـرکت Schlumberger در لنـدن( و آقـای 
درفشـی )مدیـر HSE شـرکت ملـی نفـت ایران( 

به عنوان مسـئوالن پانـل انتخاب شـده اند.
بـه بهانـه ی برگـزاری و حضـور شـرکت ملـی 
نفـت در ایـن کنگره فرصت را مغتنم شـمردیم 
تـا خواننـدگان مجله را با سـاختار، مأموریت و 
نحـوه ی عملکرد این سـازمان بین المللی بیشـتر 

آشـنا کنیم.

مقدمه
 World Petroleum( نفـت  جهانـی  شـورای 
Council( سـازمانی غیرحمایتـی و غیرسیاسـی 
در انگلسـتان اسـت کـه از نظـر سـازمان ملـل 
غیردولتـی  سـازمان  یـک  به عنـوان  متحـد 
اسـت.  شـده  شـناخته  رسـمیت  بـه   )NGO(
فعالیـت شـورای جهانـی نفـت با هـدف ارتقاء 
و بهبـود مدیریـت پایـدار در اسـتفاده از منابـع 
همـگان  بهره منـدی  جهـت  جهـان  نفـت 

اسـت. یافتـه  اختصـاص 
کنگـره ای  سـال یک بـار  سـه  هـر  شـورا  ایـن 
برگـزار می کنـد کـه در آن تمامـی جنبه هـای 
صنعـت از جملـه تبعات اجتماعـی، اقتصادی و 

زیسـت محیطـی آن مطـرح می شـود.

سازمان
اهـداف شـورای جهانـی نفـت به طـور خـاص 
و  بهینـه  اسـتفاده ی  و  ارتقـاء  بهبـود،  شـامل 

منابـع  سـایر  و  گاز  نفـت،  ذخایـر  از  پایـدار 
به صـورت  و  جامعـه  عمـوم  توسـط  انـرژی 
غیرانحصـاری اسـت. ایـن اهـداف از طرق زیر 

می شـود: دنبـال 
جلسـات،  کنفرانـس،  کنگـره،  برگـزاری   -1
سـمینارها و کارگاه هـای آموزشـی بـا هـدف
1-1- ترویـج فعالیت هـای بهینـه بـا عنایـت بـه 

مسـئولیت های اجتماعـی و توسـعه ای
1-2- ارتقـاء حقوق بشـر )بر اسـاس اعالمیه ی 
سـازمان  کنوانسـیون  و  بشـر  حقـوق  جهانـی 
ملـل( و تسـهیل ارتبـاط بیـن دولـت، صنعت و 

جامعـه در مباحـث برابـری و رفـع تبعیـض
1-3- تشـکیل جلسـات مشـترک با نمایندگان 
دربـاره ی  نظـر  تبـادل  و  جامعـه  عمـوم 

پایـداری بـه  مربـوط  نگرانی هـای 
1-4- ارائـه ی راه حـل در مـورد چالش هـای 
انـرژی در جهـان، حفاظـت از محیـط زیسـت 
و همکاری هـای چندجانبـه بـا هـدف حفـظ و 

حراسـت از محیـط طبیعـی
توسـعه ی  بـه  مربـوط  علـوم  تبـادل   -5-1
جهـت  علمـی  تحقیقـات  و  فـن آوری 
مثمرثمـر  نتایـج  چـاپ  و  جامعـه  بهره منـدی 

عمـوم اسـتفاده ی  جهـت 
یـا  چـاپ  در  همـکاری  و  تولیـد  چـاپ،   -2
تولیـد و توزیـع مطالـب آموزشـی در مدارس، 
بـا  عالقه منـد  گروه هـای  سـایر  یـا  دانشـگاه ها 
بهره منـدی عمـوم و  افزایـش آگاهـی  هـدف 

امـکان  الکترونیـک و  3- تجهیـز کتابخانـه ی 
دسترسـی عمـوم به مقـاالت و مسـتندات چاپ 

شـده و تحقیقاتـی
4- تشـویق بـه انجـام فعالیت هـای داوطلبانه )با 
قانـون  بـا  و  اهـداف اختصاصـی خیرخواهانـه 
انگلسـتان( در پیشـبرد اهـداف خیرخواهانـه ی 

شـورای جهانـی نفت
5- تهیـه، تدویـن و ارتقاء دوره های آموزشـی 
و پرورشـی، کمـک مالـی و بـورس تحصیلی، 
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ارتقـاء  هـدف  بـا  جوائـز  و  پـاداش  ارائـه ی 
فعالیت هـای پرورشـی و تحقیقاتـی در جهـت 

منافـع جامعـه
شـورای جهانی نفت برای انجـام این فعالیت ها 
سـمت های رسـمی نـدارد اما به عنـوان مرکزی 
جهـت گـرد هـم آوردن بخش هـای مختلـف 
و گفتگـو در مـورد موضوعـی خـاص عمـل 
می کنـد. ایـن شـورا به عنـوان محملـی جهـت 
صنایـع  در  علمـی  پیشـرفت های  به کارگیـری 
اسـتفاده  و  فـن آوری  انتقـال  گاز،  و  نفـت 
به منظـور  گاز(  و  )نفـت  جهانـی  منابـع  از 

اسـت. یافتـه  اختصـاص  همـگان  بهره منـدی 
از 1933 مقـّر اصلـی دفتـر مرکـزی ایـن شـورا 
در لنـدن بـوده و 70 کشـور از سراسـر دنیـا که 
بیـش از 96 در صـد تولیـد و مصـرف نفـت و 
گاز دنیـا را دارنـد عضـو ایـن مرکـز هسـتند. 
اعضـای این شـورا شـامل شـامل شـرکت های 
 National( نفــــت  تولـیدکـــننده ی  ملـی 
نفـت  شـرکت های  یـا   )Oil Companies
  )Independent Oil Companies( مستقـــل 
و   )OPEC( اوپـک  اعضـای  ازکشـورهای 

هسـتند. غیراوپـک 
کـه  دارد  ملـی  کمیتـه ی  یـک  کشـور  هـر   
مراکـز  گاز،  و  نفـت  صنعـت  از  آن  اعضـای 
بخش هـای  و  تحقیقاتـی  انسـتیتوهای  علمـی، 
دولتـی هسـتند. اهـرم نظارتـی بـر ایـن کمیته ها 

شـورایی اسـت کـه از هر یـک کمیته های ملی 
دارد. عضـو 

نفـت هـر سـه سـال یک بـار  شـورای جهانـی 
برنامه ریـزی می کنـد تا کنگره  بـه میزبانی یکی 
از کشـورهای عضو کنگره ی جهانی نفت اجر 
شـود. در ایـن برنامـه ی سه سـاالنه کـه به عنوان 
می شـود  شـناخته  نیـز  نفـت  صنایـع  المپیـک 
در  فـن آوری  پیشـرفت های  مثـل  مـواردی 
عملیـات صنایع باالدسـتی و پایین دسـتی نفت، 
نقـش گاز طبیعـی و انرژی هـای تجدیدپذیـر، 
اجتماعـی،  جنبه هـای  و  صنعـت  مدیریـت 
اقتصـادی و محیط زیسـتی آن مطرح می شـود. 
عـالوه ذینفعـان دولتـی، گروه هـای مـردم نهاد 
)NGO( و انسـتیتوهای بین المللـی نیـز در ایـن 

کنگـره شـرکت می کننـد.

چشم انداز شورای جهانی نفت
شــورای  اســاس نامه ی  در  کــه  آن گونــه 
ــی آن  ــدف اصل ــده ه ــر ش ــت ذک ــی نف جهان
حفــظ و ارتقــاء شــرایط زندگــی انســان در 

تمــام دنیاســت.
از اهــداف مهــم شــورای جهانــی نفــت یافتــن 
زیســت  و  اجتماعــی  فنــی،  راه حل هــای 
ــکالت  ــا و مش ــا چالش ه ــه ب محیطــی در مقابل
ــق تســهیل و تســریع در  ــان از طری ــرژی جه ان
ایجــاد تعامــل بیــن ذینفعــان داخلــی و خارجــی 

ــت  ــی نف ــل شــورای جهان ــن دلی اســت. به همی
همــواره در توســعه ی پایــدار مشــارکت دارد.

کنگره ی جهانی نفت
مربـوط  مباحـث  نفـت  جهانـی  کنگـره ی  در 
بـه نفـت و گاز در فضایـی بین المللـی مطـرح 
می شـود. معمـوالً پـس از مذاکره ای یک سـاله 
اعضـای کنگـره، یکـی از کشـورها را به عنوان 
انتخـاب  بعـدی  کنگـره ی  اجـرای  میزبـان 
 15-19 یکـم  و  بیسـت  کنگـره ی  می کننـد. 
کنگـره ی  و  شـد  برگـزار  مسـکو  در  ژوئـن 
ترکیـه  اسـتانبول  در   2017 در  دوم  و  بیسـت 

برگـزار خواهـد شـد.

شـورای  سه سـاالنه،  کنگره هـای  بـر  عـالوه 
جهانـی نفـت به طـور مسـتمر جلسـات مربـوط 
 )Youth Forum( جوانـان  گردهمایـی  بـه 
جلسـات مسـتمر بـا سـازمان ملـل بـا مشـارکت 
سـازمان اوپـک و اجـرای کارگاه آموزشـی با 
موضوعـات کاهـش انتشـار دی اکسـید کربن، 
کاهـش انتشـار متـان، افزایـش بازیافـت نفـت، 
حل مشـکالت و اختالفات موجود، محاسـبه ی 
ذخایـر و منابـع، یکپارچگی منطقـه ای در نفت 
و گاز و توسـعه زیـر سـاخت ها در آفریقـا را 

اجـرا کرده اسـت.

مأموریت، ارزش ها و اصول بنیادی
الف( مأموریت

ــت  ــازمانی اس ــا س ــت تنه ــی نف ــورای جهان ش
کــه نمایندگــی جامعــه ی نفــت و گاز دنیــا 
ــای  ــر ارزش ه ــه ب ــا تکی ــورا ب ــن ش را دارد. ای
بنیــادی و اهــداف خــود، ارتقــاء و بهبــود 
ــق  ــا از طری ــر دنی ــردم را در سراس ــی م زندگ

مــوارد زیــر دنبــال می کنــد:
و  مشـکالت  از  گسـترده  و  بیشـتر  درک    

لش هـا چا
 فرصت ایجاد شبکه در قالب انجمن جهانی

 همکاری و مشارکت با سایر سازمان ها
و  توانمنـدی  ارائـه ی  بـرای  بسـتری  ایجـاد   

د عملکـر
برگـزاری  طریـق  از  اطالعـات  اشـاعه ی   
کنگـره، ارائـه ی گزارش، جلسـات منطقه ای و 

کمیته ی اجرایی شورای جهانی نفت )2011-2014(
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آموزشـی کارگاه  اجـرای 
 راهکارهـای جدیـد جهـت آمـوزش جوانان 

انرژی در موضوعـات 
زیسـت،  محیـط  مسـائل  در  آگاهی رسـانی   
راه حل هـای  ارائـه ی  و  انـرژی  منابـع  حفـظ 

پایـدار

ب ( ارزش ها
شـورای جهانی نفـت بر ارزش هـای زیر تأکید 

دارد:
  احترام به افراد و فرهنگ ها در سراسر دنیا

  دیدگاه بی طرفانه و فارغ از پیش داوری
  یکپارچگی

  شفافیت
  کنترل و اداره کردن مطلوب

  درک کامل تولید انرژی از نفت
  علم و فن آوری

  ارائه ی نظرات تمامی ذینفعان
 مدیریـت منابـع نفـت جهـان برای اسـتفاده ی 

ن همگا

ج ( اصول بنیادی
شـورای جهانی نفت بیشـتر بر اساس مأموریت 
و تطبیـق پذیریش با شـرایط شـناخته می شـود. 
ایـن شـورا از هـر گونـه تغییـر و بـه روز شـدن 
اسـتقبال می کنـد. اصـول زیـر به عنـوان اصـول 

بنیـادی شـورا مطرح می شـود:
  عکس العمـل پیش بینانـه و عـدم تأثیرپذیری 

صـرف از تغییرات
افـزوده    خـالق، آینده نگـر و تولیـد ارزش 

بـرای همـگان
  رقابت پذیـر بـر مبنـای اهـداف واقع بینانـه و 

دسـت یافتنی
  متمرکز بر اهداف روشن و شفاف

 قابل درک برای همگان

ساختار
ــر  ــت ه ــی نف ــورای جهان ــه ی ش ــأت رئیس هی
و  رئیــس  می دهــد.  جلســه  تشــکیل  ســاله 
ــی نفــت هــر  ــی شــورای جهان ــه ی اجرای کمیت
ــار توســط کشــورهای عضــو  ســه ســال یک ب
ــا اســتراتژی های خــود را  انتخــاب می شــوند ت
تدویــن و اجــرا کنــد. همچنیــن کشــور میزبــان 
از میــان کشــورهای داوطلــب جهــت برگزاری 
کنگــره ی بعــدی انتخــاب می شــود. به منظــور 
حصــول اطمینــان از کیفیــت مناســب و علمــی 
از  کنگــره  برنامه ریــزی  کمیتــه ی  کنگــره، 
در  کنگــره  تــا  می شــود  انتخــاب  اعضــاء 

ســطح مناســبی اجــرا شــود.
مقــر دبیرخانــه ی شــورای جهانــی نفــت در 
لنــدن اســت و زیــر نظــر مدیــر کل و تیــم 

می کنــد. کار  آن  اختصاصــی 

کمیته ها
ــی نفــت  ــن کنگــره ی جهان در بیســت و یکمی

محل اجراسالشماره ی کنگره

لندن1933اولین

پاریس1937دومین

الهه )هلند(1951سومین

رم1955چهارمین

نیویورک1959پنجمین

فرانکفورت1963ششمین

مکزیکوسیتی1967هفتمین

مسکو1971هشتمین

توکیو1975نهمین

بوخارست1979دهمین

لندن1983یازدهمین

هیوستون1987دوازدهمین

بوینس آیرس1991سیزدهمین

استوانگر )نروژ(1994چهاردهمین

بیجینگ )چین(1997پانزدهمین

کلگری )کانادا(2000شانزدهمین

ریودوژانیرو2002هفدهمین

ژوهانسبورگ2005هیجدهمین

مادرید2008نوزدهمین

دوحۀ قطر2011بیستمین

مسکو2014بیست و یکمین

استانبول2017بیست و دومین

سال و محل برگزاری کنگره ی جهانی نفت از ابتدا تا کنون1
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ــد  ــزار ش ــکو برگ ــن 2014 در مس ــه در ژوئ ک
ــایر  ــای س ــی اعض ــای مل ــدگان کمیته ه نماین
نامزدهــای  و  کــرده  انتخــاب  را  کمیته هــا 

ــد. ــد کردن ــز تأیی ــان را نی ــه ی جوان کمیت

شورا
ــر  ــت ه ــی نف ــورای جهان ــه ی ش ــأت رئیس هی
ــدگان  ــد و نماین ــکیل می ده ــه تش ــاله جلس س
کشــورهای رئیــس و کمیتــه ی اجرایــی را هــر 
ــد. عــالوه  ــار انتخــاب می کنن ســه ســال یک ب
بــر ایــن شــورا کشــور میزبــان نیــز جهــت 
برگــزاری کنگــره ی بعــدی انتخــاب می شــود. 
بــرای حصــول اطمینــان از ســطح کیفــی و 
ــترک را  ــه ای مش علمــی کنگــره، شــورا کمیت
ــن  ــه تعیی ــرای برنام ــزی و اج ــت برنامه ری جه
ــت  ــی نف ــورای جهان ــه ی ش ــد. دبیرخان می کن

ــتقرار دارد. ــدن اس در لن

کمیته ی جوانان
 2006 ســال  در  شــورا  جوانــان  کمیتــه ی 
و  متخصــص  نیــروی  کمبــود  به دلیــل  و 
ــا متخصصــان  ــان ب ــای جوان ــی نیروه جایگزین
می کننــد  تــرک  را  صنعــت  کــه  باتجربــه 
تشــکیل شــد. ایــن کمیتــه قصــد دارد تصویری 
واقعــی از صنعــت در بیــن جوانــان رســم کنــد 
و آنهــا را بــا چالش هــا و فرصت هــا آشــنا 
و  جوانــان  بیشــتر  مشــارکت  بــرای  ســازد. 

دانش آمــوزان از ســال 2015 عنــوان کمیتــه ی 
جوانــان بــه کمیتــه ی جوانــان متخصــص تغییــر 

ــام داد. ن
ــان متخصــص،  ــه ی جوان ــی کمیت تمرکــز اصل
ــر اســاس  ــا ب ــر اســت ت ایجــاد شــبکه ای فراگی
ــوم  ــر، مفه ــک سیســتم ارتباطــی مؤث ــم ی تنظی
در  و  شــود  تعریــف  پایــدار  اســتراتژی 
ــت و  ــی نف ــورای جهان ــی ش ــای اصل فعالیت ه
ــند.  ــته باش ــد داش ــوری قدرتمن ــت، حض صنع
در بیســت و یکمیــن کنگــره کــه در 21 ژوئــن 
2014 در مســکو برگــزار شــد اعضــای جدیــد 
ایــن کمیتــه کــه توســط کمیته هــای ملــی 
داوطلــب شــده بودنــد بــرای یــک دوره ی 

گردیدنــد. تعییــن   )2014-2017( سه ســاله 

کمیته ی اجرایی
دوره ی  بـرای  اجـرای  کمیتـه ی  اعضـای 
شـرح  بـه   )2014-2017( پیـش رو  سه سـاله ی 

اسـت. جـدول-2 

بخش ها و کمیته های کنگره ی جهانی نفت

Name Position Country

Dr. József Toth President Hungary

Mr John Martin Senior Vice President UK

Dr Pinar Oya Yilmaz Vice President Finance USA

Mr Zhou Jiping Vice President Marketing China

Mr. Pedro Nicolás Baridon Vice President Membership Uruguay

Mr Tor Fjæran Vice President Programme Norway

Mr Milton Costa Filho Vice President Youth and Gender Brazil

Mrs Burcu Gunal Host Representative Turkey

Prof Anatoly Zolotukhin Past Host Representative Russia

Mrs Nishi Vasudeva Special Advisor India

Dr Pierce Riemer Director General WPC Secretariat

Mrs Ulrike Von Lonski Director of Communication WPC Secretariat

اعضای کمیته ی اجرای برای دوره ی سه ساله ی پیش رو )2014-2017(2
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کمیته ی برنامه ریزی
ــه ی  ــار کمیتـ ــال یک بـ ــه سـ ــر سـ ــورا هـ شـ
اجـــرای  بـــرای  را  کنگـــره  برنامه ریـــزی 
می کنـــد.  انتخـــاب  بعـــدی  گردهمایـــی 
می تواننـــد  کشـــورها  ملـــی  کمیته هـــای 
ـــن  ـــرای عضویـــت در ای متخصصـــان خـــود را ب
ـــظ  ـــورا جهـــت حف ـــد. ش ـــب کنن ـــه داوطل کمیت
ـــس  ـــص، جن ـــاظ تخص ـــه از لح ـــب کمیت ترکی
و جغرافیـــا، یـــازده نفـــر را انتخـــاب کـــرده و 
انتخـــاب اعضـــای دیگـــر را بـــه نایب رئیـــس 
شـــورای جهانـــی نفـــت و رئیـــس کمیتـــه 

واگـــذار می کنـــد.
در آخریـــن نشســـت مشـــترک در ترکیـــه 
برنامه ریـــزی  کمیتـــه ی  اعضـــای   )2014(

جهـــت برگـــزاری بیســـت و دومیـــن کنگـــره 
ـــران،  ـــادا، ای ـــل، کان ـــروژ، برزی از کشـــورهای ن
ـــد،  ـــت، هلن ـــن، کوی ـــد، ژاپ ـــان، هن ـــن، آلم چی
ســـعودی،  عربســـتان  روســـیه،  رومانـــی، 
اســـپانیا، انگلســـتان و مجارســـتان انتخـــاب 
شـــدند. ایـــن اعضـــا طـــی ســـال های 2017-

ــده  ــر عهـ ــه را بـ ــن کمیتـ ــف ایـ 2014 وظایـ
ــد داشـــت. خواهنـ

کشورهای عضو شورای جهانی نفت
حدود 70 کشور از پنج قاره عضو این شورای 

جهانی هستند )جدول-3(.

سخن پایانی
ـــیدن  ـــراي رس ـــان ب ـــف جه ـــورهاي مختل کش

ــد،  ــه ي رشـ ــا ادامـ ــادي یـ ــد اقتصـ ــه رشـ بـ
ـــرژي  ـــدار ان ـــن پای ـــع تأمی ـــد داشـــتن مناب نیازمن
هســـتند. بـــه بـــاور بســـیاری از تحلیل گـــران 
هیدروکربنـــی  صنایـــع  متخصصـــان  و 
بـــدون شـــک ایـــران به عنـــوان یکـــی از 
بزرگ تریـــن دارنـــدگان ذخایـــر نفـــت و 
گاز، نقشـــی کلیـــدی و تعییـــن کننـــده در بـــازار 
انـــرژی جهـــان دارد. بـــر اســـاس پیش بینـــي 
آگاهـــان مســـائل انـــرژي و گزارش هـــای 
از  معتبـــر،  مراکـــز  و  مراجـــع  از  منتشـــره 
2025 بـــه بعـــد کشـــورهاي ایـــران، عـــراق، 
امـــارات  و  ســـعودي  عربســـتان  کویـــت، 
ذخیره هـــا  از  درصـــد   70 بـــودن  دارا  بـــا 
و منابـــع خـــدادادی نفـــت و گاز طبیعـــي 
ــت  ــدگان نفـ ــن تولیدکننـ ــان، عمده تریـ جهـ
و گاز و در نتیجـــه بازیگـــران اصلـــي بـــازار 
بـــود. در  ســـوخت هاي فســـیلي خواهنـــد 
ـــن  ـــودن دومی ـــا دارا ب ـــورمان ب ـــان کش ـــن می ای
رتبـــه ی ذخیره هـــاي شـــناخته شـــده ي نفـــت 
و گاز طبیعـــي در جهـــان، نقشـــی بســـیار 
حائـــز اهمیـــت خواهـــد داشـــت. بـــا وجـــود 
تجربـــه ی بیـــش از صـــد ســـاله در تولیـــد 
ــرای  ــده بـ ــی شـ ــای پیش بینـ ــت و افق هـ نفـ
ایـــران در بـــازار انـــرژی جهانـــی متأســـفانه 
کشـــورمان در بســـیاری از حوزه هـــای ایـــن 
ــت  ــول دسـ ــی قابل قبـ ــه جایگاهـ ــت بـ صنعـ
ـــت.  ـــیده اس ـــود نرس ـــتحقاق خ ـــه اس ـــه و ب نیافت
تحریم هـــای  به دلیـــل  متمـــادی  ســـالیان 
ظالمانـــه فرصـــت رقابـــت و شـــکوفایی از 
ــده  ــه شـ ــران گرفتـ ــت و گاز ایـ ــت نفـ صنعـ
امـــا خوشـــبختانه بـــه برکـــت مذاکـــرات 
دیپلماســـی و تـــالش دولت مـــردان، فرصـــت 
ـــطح  ـــم در س ـــا بتوانی ـــده ت ـــا ش ـــاره ای مهی دوب
بین المللـــی قابلیت هـــای خـــود را بـــه منصـــه 
ظهـــور برســـانیم. گنگـــره ی پیـــش رو زمـــان 
مغتنمـــی اســـت تـــا تمامـــی متخصصـــان 
ـــالوه  ـــت و گاز ع ـــوزه ی نف ـــورمان در ح کش
تجربیـــات  از  بهره منـــدی  و  حضـــور  بـــر 
پتانســـیل های  و  دســـتاوردها  بین المللـــی، 

باالقـــوه ی خـــود را نیـــز ارائـــه نماینـــد.   

)www.world-petroleum.org(  منبع: وب سایت شورای جهانی نفت *
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مصر قزاقستان جمهوری چک آنگوال اتریش

مقدونیه قطر چین بحرین اروگوئه

مکزیک کانادا دانمارک برزیل اسپانیا

موزامبیک کرواسی روسیه بلژیک اسرائیل

نروژ کره رومانی بلغارستان اسلواکی

نیجریه کلمبیا ژاپن پاکستان افریقای جنوبی

ونزوئال کنیا سورینام پاناما امارت متحده عربی

ویتنام کوبا سوئد پرو اندونزی

هلند کویت سوئیس تاجیکستان انگلستان

هند گابون سیارلئون تایلند ایران

لهستان صربستان ترکیه آذربایجان

لیبی عربستان سعودی ترینیداد و توباگو آرژانتین

مجارستان عمان الجزیره آلمان

مراکش فرانسه جمهوری اسلوونی آمریکا

کشورهای عضو شورای جهانی نفت3


