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از سال 1383 دبيرخانه كميته ملي جمهوري اسالمي ايران در 
ش��وراي جهاني نفت، به مديريت پژوهش و فناوري انتقال يافت و 
دكتر عمادي مدير پژوهش و فناوري، به عنوان نايب رئيس كميته 
مل��ي جمهوري اس��المي ايران در ش��وراي جهان��ي نفت منصوب 
گرديد. در رأي گيري س��ال 2005 ميالدي، ايشان به عنوان عضو 
CPC شوراي جهاني نفت نيز انتخاب شدند. حضور وي در جلسات 
CPC موجب گرديد كه بخش��ي از مس��ائل و نقطه نظرات صنعت 
نفت ايران نيز به عناوين اصلي كنگره اضافه ش��ود كه از آن جمله 

مي توان برگزاري نشست علمي »مخازن كربناته« را نام برد. 
دريافت جايزه تعالي در پژوهش، كس��ب مقام اول در ارسال 
مقاالت علمي، اختصاص يك ساعت سخنراني به وزير محترم نفت 
و معاونين ايش��ان، دريافت دو جايزه در بخش دانشجويي، برگزاري 
دهها جلس��ه كارشناس��ي قبل از برگزاري كنگ��ره، توزيع منطقي 
موضوعات كنگره در سطح صنعت نفت و دانشگاه هاي كشور، ايجاد 
زمينه هاي الزم براي حضور چشمگير و مؤثر كارشناسان ايراني در 
نوزدهمين كنگره، از جمله ديگر اقداماتي بوده كه در ساليان اخير 

سابقه نداشته است.
 در ادامه خالصه اي از نتايج نوزدهمين كنگره جهاني نفت مي آيد:

شوراي جهاني نفت هر سه سال يكبار، يك كنگره جهاني نفت 
را ب��ه عنوان اصلي ترين هماي��ش بين المللي در عرصه نفت و 
گاز سازماندهي و برگزار مي كند. نوزدهمين كنگره جهاني نفت 
با ش��عار دنيا در حال گذار، تحويل انرژي ب����راي رش����د پاي��دار 

)World in Transition, Delivering Energy for Sustainable Growth(
همزمان با هفتاد و پنجمين سالگرد تأسيس شوراي جهاني نفت 
از روز يكش��نبه 9 تيرماه الي پنجش��نبه 13 تير ماه سال 1387 
در شهر مادريد اسپانيا برگزار گرديد. كنگره نوزدهم توسط خوان 
كارلوس پادشاه اس��پانيا و با حضور نمايندگان تمامي كشورهاي 
عضو در ش��وراي جهاني نفت افتتاح شد و پس از پنج روز تبادل 
افكار و نظرات در مراس��م اختتاميه، پرچم كنگره به كميته ملي 
كش��ور قطر )ميزبان دوره بعدي كنگره در سال 2011( واگذار گرديد و 

كنگره در روز پنجشنبه سوم جوالي به كار خود خاتمه داد.
در نوزدهمي��ن كنگره جهاني نفت، عالوه بر س��خنراني 18 
وزير نفت و انرژي از كشورهاي مختلف جهان، 22 نشست علمي، 
12 ميزگ��رد و 12 برنامه با موضوع بهترين تجارب برگزار گرديد. 
در اين كنگره ضمن بررسي آخرين يافته هاي پژوهشي در بخش 
عل��وم، ف��ن آوري، اقتص��اد و مديريت صنايع باالدس��تي و پايين 

* مديريت پژوهش و فن آوري 
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 4300 نفر تعداد كل شركت كنندگان )كنگره(
 700 نفر دانشجويان و متخصصان جوان

 35 نفر وزراي از كشورهاي مختلف
 500 نفر تعداد مديران ارشد
 14500 نفر كل بازديد كنندگان

 35000 متر مربع مساحت محل برگزاري
 15300 متر مربع مساحت بخش نمايشگاه

260 شركت هاي حاضر در نمايشگاه
 550 نفر خبرنگاران

 315 نفر نمايندگان رسانه ها
 590 نفرسخنرانان

نوزدهمين كنگره جهاني نفت در يك نگاه

دس��تي نفت، داليل افزايش بهاي بي سابقه نفت، تحوالت شگرف 
صورت گرفته در فن آوري هاي اكتشاف و توليد، روش هاي ازدياد 
برداشت از مخازن، بهينه س��ازي مصرف سوخت و كاهش شدت 
مص��رف انرژي، تغيي��رات جوي و راه هاي مقابل��ه با آلودگي هاي 
زيس��ت محيطي، آب و مس��ائل مربوط به جوان��ان مورد بحث و 

بررسي قرار گرفت.

اهم موضوعات مطرح شده در كنگره
كنگره نوزدهم در چهار محور اصلي باالدستي، پايين دستي، 
پتروش��يمي، گاز طبيع��ي، منابع تجديدپذير ش��ونده و مديريت 

صنعت برگزار گرديد. 
از جمله مباحثي كه در حوزه باالدس��تي مورد بررس��ي قرار 
گرفت مي توان ب��ه روش هاي جديد اكتش��اف، روش هاي ازدياد 
برداش��ت از ميادي��ن، كاربرد روش هاي پيش��رفته اس��تخراج و 
بهره برداري در توس��عه ميادين، منابع نفت��ي غيرمتعارف، پايش 
مخ��ازن هيدروكرب��وري، مخازن كربناته، تجارب به دس��ت آمده 
از اكتش��اف مناب��ع بس��يار ب��زرگ هيدروكرب��وري در دهه هاي 
گذش��ته، برآورد و تخمي��ن منابع نف��ت وگاز جهاني، روش هاي 
پيش��رفته حفاري و تكميل چاه، جس��تجو براي اكتشاف مخازن 
هيدروكربوري جدي��د، وضعيت مخازن و مناب��ع هيدروكربوري 
موجود، منابع هيدروكربوري واقع در اعماق بس��يار زياد )خشكي 

و دريا( اشاره نمود.
در بخ�ش پايين دس�تي، آخري��ن روش ه��ا در تبدي��ل نف��ت  
س��نگين، فرآينده��اي جدي��د در افزايش توليد س��وخت ديزل/ 
بنزين در پااليش��گاه ها، آخرين پيش��رفت ها و فرآيندهاي جديد 
گوگردزدايي، خوراك ها و نفت  خام غيرمتعارف براي پااليشگاه ها، 
پااليش��گاه ها در عصر ديجيتال، قدم هاي بعدي در اتوماس��يون، 
كنترل و بهينه سازي، پيشرفت و توليد الفين، توسعه ظرفيت هاي 
پااليش��گاهي، استراتژي هاي كيفيت س��وخت خودروها در آسيا، 
روش ه��اي نوين بهينه س��ازي ان��رژي در پااليش��گاه ها، كيفيت 
سوخت خودروها، قانون گذاران و نظرات دست اندركاران صنعت، 
سوخت هاي زيستي و فرآورده هاي نفتي، رقابت يا تكميل يكديگر، 

مديريت ايمني در پااليشگاه ها مورد بررسي قرار گرفت.
در حوزه گاز طبيعي و منابع انرژي تجديدپذير، گازهاي سوختي 
غيرمتعارف، آخرين دستاوردها در منابع انرژي تجديدپذير )انرژي 

پاك و انرژي خورش��يدي(، پيش��رفت هاي اخير در سوخت هاي 
زيس��تي، گاز طبيعي به عنوان س��وخت خودروها، موازنه توليد و 
تقاضا در تأمين گاز طبيعي، مباحثي درمورد LNG و GTL، نقش 
منابع انرژي تجديدپذير در تأمين انرژي، مروري بر تكنولوژي هاي 
تبديل گاز به ماي��ع )GTL(، چالش هاي انتقال گاز، هيدروژن به 
عنوان س��وختي براي آينده، امنيت تأمين گاز براي اروپا، متان با 
منشاء زغال سنگ و محدوديت هاي زيست محيطي بررسي شد.

در ح�وزه مديري�ت صنع�ت، بهتري��ن روي��ه در گزارش دهي، 
چالش ها و فرصت ها در بازار خريد و فروش، س��هم توليد گازهاي 
گلخان��ه اي )GHG(، مباحث HSE در صنعت نفت و گاز، جذب و 
حفظ متخصصين آينده انرژي در صنعت، تجارب حاصل از مقابله 
با آث��ار بالياي طبيعي، ج��ذب و ذخيره كرب��ن، محدوديت هاي 
سياس��ي، فني و اقتصادي، مديريت ريس��ك، شفافيت و سيستم 
مديريت باز، ش��ركت هاي نفتي ملي و بين المللي، اثرات زيس��ت 
محيطي صنع��ت، ابعاد پروتكل كيوتو، جغرافياي سياس��ت نفت 
و گاز- اس��تفاده از منابع نفتي به عنوان ابزارهاي سياس��ي، مورد 

بررسي قرار گرفت. 

شركت ملي نفت ايران و نوزدهمين كنگره جهاني
عمده ترين فعاليت هايي را كه معموالً توسط كشورهاي عضو 
ش��وراي جهاني نف��ت در كنگره انجام مي پذيرد مي توان به س��ه 

بخش تقسيم بندي كرد:
• حض��ور و س��خنراني مقام��ات عالي رتب��ه و مس��ئول در 

سياستگذاري نفت و گاز؛
• ارائه مقاالت تخصصي و علمي در حوزه هاي مختلف كنگره؛
• برپايي غرفه و ارائه عملكردها، تواناييها، تجارب و برنامه ها.

جلسات وزارتي
جلس��ات وزارتي شامل 18 نشست بود كه طي روزهاي سه شنبه 
الي پنجش��نبه )13-11 تيرماه 87( صب��ح با حضور وزراي نفت 
18 كش��ور جهان و به منظ��ور ارتقاي افكار جهانيان نس��بت به 
آخرين دستاوردها، توسعه ها و نيز آينده انرژي كشور مربوطه در 
حوزه هاي نفت و گاز برگزار گرديد. ش��ايان ذكر اس��ت كه حدود 
35 نفر از وزراي نفت و انرژي كش��ورهاي عضو در كنگره حضور 
داش��تند كه تنها 18 نفر از آنان در نشس��ت وزيران س��خنراني 
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نمودند. برنامه نشست وزيران به شرح زير بوده است :
• روز سه ش��نبه: الجزيره، كوبا، قزاقس��تان، نيجريه، روسيه و 

ونزوئال 
• روز چهارش��نبه: آنگ��وال، ايران، مراكش، هلن��د، انگليس، و 

اوروگوئه 
•روز پنجش��نبه: كانادا، كلمبيا، فرانسه، هند، قطر و عربستان 

سعودي  
در اي��ن نشس��ت وزير محترم نفت جمهوري اس��المي ايران 
نيز همراه با معاونين خود به مدت يكس��اعت سخنراني، نمودند و 
ديدگاه ها، ويژگي ها و توانمنديهاي صنعت نفت جمهوري اسالمي 

ايران را براي حاضرين در جلسه تشريح كردند. 

 رياست نشست هاي علمي
در پ��ي اقدام��ات ص��ورت گرفته توس��ط دبيرخان��ه كميته 
ملي جمهوري اس��المي ايران در ش��وراي جهاني نفت، رياس��ت 
يك نشس��ت علمي و نايب رئيس��ي دو نشس��ت علم��ي ديگر به 
كارشناس��ان ايراني واگذار گرديد. عناوين نشس��ت هاي مزبور به 

شرح زير است:
• رياس��ت )Chairman( نشس��ت علمي )F6( توس��ط آقاي 

Carbonate Reservoirs مهندس مطيعي با عنوان
• نايب رئيسي )Co-Chairman( نشست علمي )F18( توسط 

آقاي دكتر پاك سرشت با عنوان : 
- Monetizing underutilized gas resources )GTL, LNG( 

• نايب رئيس��ي )Co-Chairman( نشست علمي )F8( توسط 
آقاي مهندس آقانژاد با عنوان: 

- New processing routes to re-balance diesel/gasoline at refineries

دريافت جايزه تعالي 
در حاشيه اين كنگره بيش از 160 شركت بزرگ بين المللي 
ب��ا حضور فعال خود براي دريافت نش��ان وي��ژه تعالي كنگره به 
رقابت پرداختند كه ش��ركت پااليش گاز س��رخون و قشم موفق 
به اخذ رتبه اول پژوهش�ي در بخش توس�عه دانش فني 
)Technical Development( و دريافت نش�ان ويژه تعالي پادش�اهي 
اس�پانيا )Excellence Award( در انج�ام پروژه پژوهش�ي »بررس�ي 
اس�تفاده از سيستم ش�بنم خورشيدي در تصفيه پس�اب هاي نمكي 
پااليش�گاه گاز س�رخون« گرديد و به عنوان ش��ركت برتر در انجام 
اين پژوهش از ميان تمام پژوهش هاي اعالم ش��ده از سوي ساير 

ش��ركتها معرفي شد. الزم به ذكر اس��ت كه دريافت اين نشان از 
خوان كارلوس اول- پادش��اه اس��پانيا افتخار بزرگي است كه در 

تاريخ برگزاري اين كنگره نصيب هيچ شركت ايراني نشده بود.

ارائه گزارش هاي علمي
جمهوري اس��المي ايران ب��ا ارائه 275 مقاله در بخش��هاي 
مختلف كنگره، به ركوردي بي س��ابقه در اين زمينه دست يافت. 
گرچه تعداد نهايي مقاالت پذيرفته شده بالغ بر حدود 16 عنوان 
گرديد، اما اين خود نش��ان از توانايي بس��يار خوبي اس��ت كه در 
محققان و پژوهش��گران كشور ما وجود دارد و در صورت دريافت 
حمايتهاي علمي الزم، برنامه ريزي منسجم و رعايت برخي موارد 
در ارائ��ه مطالب با اس��تانداردهاي مقاالت علم��ي قابل قبول در 
مجام��ع جهاني، مي توان اميدوار بود كه تع��داد مقاالت پذيرفته 

شده بسيار بيش از اينها نيز باشد. 

سخنراني هاي كليدي
اين سلس��له از نشست ها و گفتگو ها هر روز صبح از ساعت 8/30 
الي 10/30 در سالن اصلي و با حضور سخنرانان كليدي از دولت هاي 
كش��ورهاي عضو، ش��ركت هاي نفت و گاز و س��ازمان هاي مربوط به 

صنعت نفت انجام مي شد كه در محورهاي زير صورت گرفت: 
• تحويل انرژي براي رشد پايدار- ديدگاه اروپايي )روز دوشنبه(، 

• امنيت عرضه و تقاضا )روز سه شنبه(، 
• گاز طبيع��ي، كاالي پدي��دار ش��ده جهاني و ني��ز پايداري 

پيشرونده در صنعت نفت و گاز )روز چهارشنبه(، 
• دسترسي به ذخاير و سرمايه گذاري در بخش زيربنايي و نيز 

توقعات اجتماعي از صنعت نفت و گاز )روز پنجشنبه(.

جلسات ويژه
در نوزدهمي��ن كنگ��ره جهاني نفت جلس��ات ويژه اي حول 

موضوعات خاصي ترتيب داده شده بود كه عبارت بودند از:
• آب و انرژي به عنوان شيوه اي پايدار )روز دوشنبه(، 

• همكاري ميان توليد كنندگان و ش��ركت هاي خدماتي )روز 
سه شنبه(، 

• مس��ئوليت اجتماع��ي، بهب��ود وضعيت زن��ان در صنعت و 
همچنين يكپارچه سازي بازار گاز )روز چهارشنبه(، 

• مباحث مالي و نيز جوانان )روز پنجشنبه(. 

اين جلس��ات در سالن اصلي برگزار شد و طي آن ديدگاه هاي 
مختل��ف در زمينه موضوعات كليدي مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.
ش��ايان ذكر مي باش��د كه اين حد از مشاركت كارشناسان و 

مديران ايراني در مباحث علمي بي سابقه بوده است. 

عالوه بر اقدامات علمي ياد شده، نمايشگاهي نيز توسط اداره كل 
روابط عمومي وزارت نفت برپا گرديد كه در آن مس�ئوالن وزارت نفت 
ضمن ارائ�ه توانمندي هاي موجود در صنعت نفت اي�ران، به گفتگو با 
مراجعين پرداختند و به  س�ئواالت آنان پاسخ دادند. مقامات بسياري 
از غرف�ه اي�ران بازدي�د كردند كه از جمل�ه مي توان ب�ه بازديد آقاي 

النعيمي وزير نفت عربستان اشاره نمود. 


