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بازار هاي مالیوژئوپلیتیکاقتصاد، : انرژي هاي اولیه

Primary Energies: Economics, Geopolitics, and Financial Markets

معرفی کلی سمینار  

هــاي اولیــه و  اهمیــت و ســهم هــر کــدام در  ســبد انــرژي مصــرفی در ســطح جهــانی،  ایــن ســمینار  مخاطبــان را  بــا انــواع انــرژي
در  جمهـوري اسـالمی ایـران آشـنا نمـوده  و بـه تشـریح رونـد رشـد اقتصـادي، تغییـرات جمعیـت، و تحـوالت تولیـد،               منطقه اي و 

مسـائل سیاسـی بازارهـاي انـرژي و جبهـه بنـدي هـاي تولیـد کننـدگان و مصـرف کننـدگان            .  تجارت، و مصرف انـرژي  مـی پـردازد   
اهمیـت و نفـوذ   ،مبحـث رشـد بازارهـاي مـالی در  نفـت     . سـی میگـردد  بویژه در زمینـه نفـت و گـاز  و تعـامالت اسـتراتژیک آنهـا برر      

ــرارداد هــاي کاغــذي ،آنهــا در قیمــت گــذاري ــراي مــدیریت ریســک قیمــت جهــانی  /چگــونگی اســتفاده از ق ــالی نفــت ب ــز ،م و نی
ن ارائـه  سـوداگري در بازارهـاي کاغـذي بـر قیمـت هـاي جهـانی نفـت بـه مخاطبـا          تـاثیر سرمایه گـذاري در بازارهـاي مـالی نفـت و     

در  پایان سـمینار  کلیـه مطالـب مطروحـه بـه بحـث و تبـادل نظـر گذاشـته شـده و بـه پرسـش هـاي شـنوندگان پاسـخ                .  می گردد
. داده می شود 

محتواي آموزشی

هاي اولیه و سهم هرکدام در سبد انرژيانرژي
نقش انرژي در  اقتصاد و رابطه رشد اقتصادي با مصرف انرژي
هاي اولیه زان ذخائر، تولید، تجارت، و مصرف انرژيروند تغییر در می
جمهوري اسالمی ایران در بازار منطقه اي و جهانی انرژي
مروري بر تحوالت ساختاري در بازار جهانی انرژي با تأکید بر نفت و گاز
المللی نفت و گازبازیگران اصلی در بازار بین
کارکرد و نقش اوپک در بازار جهانی نفت
 و تحلیل و منطق ژئوپلیتیک نفت و گاز در ابعاد منطقه اي و ملیتجزیه
قیمت گذاري نفت در بازارهاي جاري
 کاغذي(قیمت گذاري نفت و فرآورده هاي نفتی در بازارهاي آتی(
 نفتی ) "بورس"(تحلیل قیمت نفت و الگو ها در بازارهاي آتی و نقد
  ــدگا ــع کنن ــد گــان و توزی ــد کنن ــران، تولی ــورس نفــت خــام و  نقــش ســودا گ ــانی و مراکــز ب ن در بازارهــاي جه

فرآورده 
مدیریت ریسک و سرمایه گذاري از طریق فعالیت دربازارهاي آتی نفت و بازارهاي مالی

مخاطبین

دولت و بخش خصوصیدستگاه هاي دولتیارشدو کارکنان مدیران
 مربوطه  هايو سایر رشتهدیریت مالیاقتصاد انرژي، مبرنامه ریزي و توسعه، دانشجویان ارشد دوره هاي
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اهداف آموزشی

ارائه اطالعات ارزشمند، حساس و روشـنگر بـه مخاطبـان، جلـب توجـه آنـان بـه مسـائل مهـم، و ارائـه پاسـخ بـه پرسـش هـاي آنـان                
:در زمینه

     ،ــارت ــد، تج ــائر، تولی ــرات ذخ ــد تغیی ــانی و رون ــه اي و جه ــی، منطق ــاد مل ــرژي در اقتص ــاه ان ــت و جایگ ــرف، و اهمی مص
تکنولوژي

سهم و موقعیت جمهوري اسالمی ایران در ذخائر، تولید، تجارت، و مصرف انرژي
سیاست و ژئوپلیتیک نفت و گاز در ابعاد ملی، منطقه اي و جهانی
کارکرد و نقش اوپک و دیگر سازمان ها در بازار جهانی نفت
مکانیسم قیمت گذاري در بورس هاي نفت
ت و ارتباط میان قیمت هاي آتی و نقدساختار زمانی قیمت نف
مدیریت ریسک قیمت  و سرمایه گداري در بازار هاي کاغذي نفت.

مشخصات مدرسان

جناب آقاي محمدرضا جزایري، دکتراي تحقیق در عملیات از دانشگاه لندن، انگلیس
المللیمتخصص تحقیق و تدریس در زمینه انرژي با تجارب ملی و بین
د تحقیقات در مؤسسه تحقیقات انرژي کانادا مدیر  سابق ارش
مسوول سابق مدل هاي اقتصادسنجی در  دبیرخانه اوپک در وین، اتریش

جناب آقاي فریدون برکشلی، دکتراي اقتصاد بین الملل از دانشگاه علیگر، هند
المللیمتخصص تحقیق و تدریس در زمینه انرژي با تجارب ملی و بین
وري اسالمی ایران نزد سازمان ملل و اوپکرایزن سابق انرژي جمه
المللی انرژيمعاون سابق پژوهشی مؤسسه مطالعات بین

احمدرضا جاللی نائینی، فوق دکتراي اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا، آمریکاجناب آقاي
المللیمتخصص در زمینه هاي اقتصاد  و اقتصاد مالی در انرژي با تجارب ملی و بین
ریزي تصاد وعضو هیات علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهمدیر گروه اق
 مدیر  سابق پروژه تحقیقاتی قیمت نفت و بازارهاي مالی در دبیرخانه اوپک در  وین، اتریش

مشروح محتواي آموزشی

هاهاي اولیه تجدید ناپذیر وتجدید پذیر  و  کاربرد آنانرژي
بطه رشد اقتصادي با مصرف انرژينقش انرژي در  اقتصاد و را
تجزیه و تحلیل عوامل زیر  در سطوح جهانی، منطقه اي و ملی

  ترکیب جمعیتی  در ارتباط با ذخائر، تولید، و  مصرف انرژي
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ها  سبد انرژي هاي اولیه و سهم هریک از آن
هاي اولیه  روندتحوالت انرژي
هاي اولیه و پراکندگی آن ها ذخائر انرژي
هاي اولیه و سهم هریک ید کنندگان عمده انرژيتول
هاي اولیه و  سهم هریک  مصرف کنندگان عمده انرژي
ها به واردات  هاي اولیه و اتکاي آنوارد کنندگان عمده انرژي

مروري بر تحوالت ساختاري در بازار جهانی انرژي با تأکید بر نفت و گاز
و گازالمللی نفتبازیگران اصلی در بازار بین
کارکرد و نقش اوپک در بازار جهانی نفت
تجزیه و تحلیل و منطق ژئوپلیتیک نفت و گاز در ابعاد منطقه اي و ملی
هاي فسیلی و محیط زیستمباحث زیست محیطی با تأثیرات متقابل انرژي
تجارت نفت و گاز و مواضع سازمان تجارت جهانی
ر خلیج فارسموقعیت ژئوپلیتیک بازیگران اصلی منطقه اي د

جمهوري اسالمی ایران
عربستان
عراق

تحوالت عمده در بخش تقاضاي جهانی نفت و گاز
چین
هند
برزیل

تحوالت عمده در طرف عرضه جهانی نفت و گاز
ها با اقتصاد ملینفت و گاز و روابط متقابل آن
قیمت گذاري نفت در بازارهاي جاري
 کاغذي(قیمت گذاري نفت و فرآورده هاي نفتی در بازارهاي آتی(
تحلیل قیمت نفت در بازارهاي بورس نفتی
گردهمایی فعال در بازارهاي بورس نفتی
انتظارات قیمت

Contango
Backwardation

 معامالت بیمه اي و سوداگري

سوابق مدرسان

سید محمدرضا طیبی جزایري 
ــاُت   ــمی هی ــم رس ــات از   داراي حک ــق در عملی ــراي تحقی ــران و دکت ــالمی ای ــوري اس ــوم جمه ــی از وزارت عل علم

دانشگاه لندن

ها در سطوح جهانی، منطقه اي و کشوريآشنایی عمیق و وسیع با بازار نفت، گاز، و سایر انرژي
          بینـی و  مدیر ارشد تحقیقـات در مؤسسـه تحقیقـات انـرژي کانـادا، و مسـوول همـاهنگی مـدل هـا و پـیش
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سـال  23در ویـن بـا بـیش از    ) اوپـک (اد سـنجی در دبیرخانـه سـازمان کشـورهاي صـادرکننده نفـت       اقتص
سابقه در مدیریت و اجراي پروژه هاي تحقیقاتی انرژي

          ،عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفـت، معـاون سـابق آموزشـی دانشـکده حسـابداري و علـوم مـالی نفـت
ــیش از   ــا ب ــق، و راهن  23ب ــدریس، تحقی ــابقه ت ــال س ــی،   س ــاي کارشناس ــجویان در دوره ه ــایی دانش م

ها و مؤسسات آموزشی ایران و کاناداکارشناسی ارشد، و دکترا در دانشگاه

:سوابق اشتغال

1389-1390  ــه ــه مجل ــات تحریری ــو هی ــط Geopolitics of Energyعض ــره توس ــات منتش ــه تحقیق مؤسس
، کلگري، کاناداانرژي کانادا

1389-1390 المللــی انــرژي، وزارت انــرژي در منطقــه آمریکــاي شــمالی، مؤسســه مطالعــات بــینمســوول پــایش تحــوالت
نفت، تهران

1384-1388   ــه ــات ســردبیري مجل ــات و عضــو هی ــدیر ارشــد تحقیق ــدرس Geopolitics of Energyم ، و م
قــات المللــی نفــت و پتروشــیمی، مؤسســه تحقیاقتصــاد انــرژي در دانشــگاه کلگري،ریاســت دوره اي کنفــرانس هــاي بــین 

انرژي کانادا
1384-1376   ــیش ــا و پ ــدل ه ــده م ــگ کنن ــورهاي     هماهن ــازمان کش ــه س ــنجی، دبیرخان ــاد س ــوول اقتص ــی و مس بین

، وین، اتریش  )اوپک(صادرکننده نفت 
1376-1366  ،معــاون آموزشــی، عضــو هیــات علمــی، دانشــکده حســابداري و علــوم مــالی تهــران، دانشــگاه صــنعت نفــت

تهران، ایران
1376-1367رئیس کل امور بین الملل، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تهران، ایران
1373-1369هــاي اطالعــات مــدیریت و کــامپیوتر، شــرکت ملــی صــنایع پتروشــیمی، تهــران، رئــیس کــل امــور سیســتم

ایران
1367-1365         ــرکت ــه، ش ــرل هزین ــه و کنت ــیس بودج ــل از آن، رئ ــرل، و قب ــاهنگی، و کنت ــزي، هم ــه ری ــیس برنام رئ

وشیمی اراك، تهران، ایرانپتر

فریدون برکشلی 
داراي حکم رسمی هیاُت علمی از وزارت علـوم جمهـوري اسـالمی ایـران و دکتـراي اقتصـاد بـین الملـل از دانشـگاه          

علیگر

ها در سطوح جهانی، منطقه اي و کشوريآشنایی عمیق و وسیع با بازار نفت، گاز، و سایر انرژي
   ی وزیـر نفـت، رایـزن انـرژي جمهـوري اسـالمی ایـران، و معـاون پژوهشـی          رئیس امور اوپـک، مشـاور عـال

سال سابقه در مدیریت اجرائی و پژوهشی در زمینه انرژي27مؤسسه مطالعات انرژي با بیش از 
     سـال سـابقه تـدریس، تحقیـق،     32معاون سابق آموزشی و پژوهشی دانشگاه عالمـه طباطبـائی، بـا بـیش از

هـا و مؤسسـات   دوره هـاي کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد، و دکتـرا در دانشـگاه      و راهنمایی دانشجویان در 
آموزشی

:سوابق اشتغال
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1389-1390 المللی انرژي، وزارت نفت، تهرانمطالعات بینمؤسسه مشاور رئیس
1389-1390  ــین ــوالت ب ــایش تح ــرح پ ــدیر ط ــه  م ــرژي، مؤسس ــی ان ــینالملل ــات ب ــت،  مطالع ــرژي، وزارت نف ــی ان الملل

نتهرا
1382-1390عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد انرژي ایران
1374-1390عضو شوراي جهانی انجمن اقتصاددانان انرژي
1386-1389 المللی انرژي، وزارت نفت، تهرانمطالعات بینمؤسسه معاون پژوهشی
1378-1385ایزن انرژي جمهوري اسالمی ایران نزد سازمان ملل و اوپک، وین، اتریشر
1380-1374  عضو شوراي اجرائی کنگره جهانی نفت
1379-1368 نفت ایرانانجمنعضو هیات مدیره
1377-1375مشاور عالی وزیر نفت جمهوري اسالمی ایران در امور بین الملل
1375-1363رئیس امور اوپک و روابط بین المللی، وزارت نفت جمهوري اسالمی ایران
1358-1362شی دانشگاه عالمه طباطبائیمعاون آموزشی و پژوه

سید احمدرضا جاللی نائینی 
داراي حکــم رســمی هیــاُت علمــی از وزارت علــوم جمهــوري اســالمی ایــران و فــوق دکتــراي اقتصــاد از دانشــگاه  

کالیفرنیا

ها در سطوح جهانی، منطقه اي و کشوريآشنایی عمیق و وسیع با بازار نفت، گاز، و سایر انرژي
قاتی قیمـت نفـت و بازارهـاي مـالی در دبیرخانـه اوپـک، مـدیر گـروه اقتصـاد در مؤسسـه           مدیر پروژه تحقی

هـاي پـولی و ارزي برنامـه    ریزي و توسـعه، و عضـو کمیتـه تـدوین سیاسـت     عالی آموزش و پژوهش در برنامه
سال تجربه مدیریت اجرائی و علمی20سوم با بیش از 

      ریـزي و توسـعه،و مـدرس دوره دکتـرا در     نامـه عضو هیـات علمـی مؤسسـه عـالی آمـوزش و پـژوهش در بر
ســال تجربــه 20، و عالمــه طباطبــائی بــا بــیش از )ع(هــاي تهــران، تربیــت مــدرس، امــام صــادق دانشــگاه

تدریس و تحقیق 

:سوابق اشتغال

1389-1390  عضو هیئت تحریریه مجله برنامه و بودجه1376-1379و
1388-1390 عضو هیئت تحریریه مجلهMoney and Economy

1384-1390 ریزي و توسعهمدیر گروه اقتصاد در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه1378-1380و
1371-1390ریزي و توسعهعضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه
1384-1389 عضو هیئت تحریریه مجلهOPEC Energy Review

1384-1388مت نفت و بازارهاي مالی در دبیرخانه اوپکمدیر پروژه تحقیقاتی قی
1375-1383عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش هاي بازرگانی
1375-1380عضو کمیته علمی و کمیته همایش ساالنه سیاستهاي پولی و ارزي، بانک مرکزي
1371-1377مدیر گروه مطالعات ارزي، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزي


