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برگزاري دومين كنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز 

دومي��ن كنفران��س لول��ه و خطوط انتقال نف��ت و گاز و صنايع وابس��ته 
طی روزهای 3 و 4 خرداد 1388 با هدف آش��نايی با كليه دس��تاوردها، 
تكنولوژی ها، توانمندی ها و نيز چالش های موجود در صنعت لوله و خطوط 

انتقال نفت و گاز در سالن همايش های رازی تهران برگزار خواهد شد.
جمهوري اس��المي ايران با برخورداري از 14 هزار كيلومتر خطوط لوله 
انتق��ال نفت و بيش از 22 هزار كيلومتر خط��وط لوله انتقال گاز داراي 
طوالني ترين شبكه خطوط لوله نفت و گاز در منطقه خاورميانه مي باشد. 
همچنين طرح هاي در دست طراحي و اجراي خط لوله در ايران )خطوط 
اصل��ي انتقال گاز ش��امل خطوط 56 اين��چ IGAT، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 و 
خطوط متعدد انتقال نفت خام و فرآوده هاي نفتي( جمهوري اسالمي 
اي��ران را به مهد صنعت لوله س��ازي و اجراي طرح ه��اي خط لوله در 
منطقه خاورميانه و يكي از مهم ترين كشورهاي دنيا از اين نظر تبديل 

كرده است. 
از سوي ديگر شرايط منحصر به فرد ايران از نظر حجم منابع هيدروكربوري 
و همچنين جايگاه كشور در ميان كشورهاي همسايه و منطقه خاورميانه، 
ايران را به ش��اهراه انتقال ان��رژي و نقطه اتصال منابع انرژي خاورميانه و 
كش��ورهاي منطقه به بازارهاي اروپا و آسياي جنوب شرقي مبدل نموده 
است، بنابراين برگزاري كنفرانس ها و همايش هايي از اين دست كه بتواند 
دس��تاوردهاي صنعت نفت را پس از گذشت صد سال از عمر آن انعكاس 
ده��د امري اجتناب ناپذير مي باش��د و از مزاياي برگ��زاري آن مي توان به 

موارد زير اشاره كرد:
 بررس��ي فرصت ها و چالش ه��اي موجود صنعت لول��ه و خطوط انتقال 

نفت و گاز 
 ارائه توانمندي هاي شركت هاي برتر صنعت لوله و پيمانكاران خطوط  انتقال 

 بررسي راهكارهاي موجود جهت رشد صنعت لوله و خطوط انتقال 
 آشنايي با آخرين دستاوردهاي فني و تكنولوژيك 

 بهره مندي از تجارب كاربردي متخصصين صنعت لوله و خطوط انتقال 
نفت و گاز

اولي��ن كنفرانس لوله و صنايع وابس��ته در تاري��خ 27-26 تير ماه 1386 
ب��ا هدف آش��نايی با كليه دس��تاوردها، تكنولوژی ه��ا، توانمندی ها و نيز 
چالش ه��ای موجود در صنعت لوله و خطوط انتقال نفت و گاز  با حضور 

بيش از 1500 نفر از مديران و كارشناسان برگزار گرديد.
ب��ه دنبال برگزاری كنفرانس اول، اين��ك دومين كنفرانس لوله و خطوط 
انتقال نفت و گاز، با برنامه هايی از جمله س��خنرانی مقامات وزارت نفت، 
اساتيد بين المللی، سخنرانی های علمی و تخصصی، كارگاه های آموزشی، 
ارائ��ه مطالع��ات م��وردي )Case Studies(، فراخوان ه��ای ارائه راه حل و 

نمايشگاه جانبی، با محورهاي زير برگزار خواهد شد.
  مواد و روش هاي نوين ساخت لوله 

  طراحي خطوط انتقال نفت و گاز
  اجراي طرح هاي خطوط لوله 

  بهره برداري، نگهداري و تعميرات خطوط انتقال نفت و گاز
  حفاظت، مانيتورينگ و كنترل خوردگي 

اميد اس��ت با برگزاري دومين كنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز، 
س��ازمان هاي دولتي و خصوصي، ايراني و بين المللي از اين فرصت جهت 
ارائه نظرات و معرفي دس��تاوردهاي خود بهره مند گش��ته و در اين راستا 
پژوهشگران برجسته كش��ور بتوانند آخرين يافته هاي خود را در معرض 

ديد شركت كنندگان در كنفرانس قرار دهند.
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