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مصاحبه با دکتر اصولی مدیرعامل شرکت نفت خزر؛

شرکت نفت خزر؛ مسئولیتها  ،چالشها و فرصتها
با عناي��ت به نوپا بودن ش��ركت نفت خزر
نس��بت به ساير ش��ركتهاي عملياتي تابعهی
ش��ركت ملي نفت و مأموري��ت منحصربهفرد
اين شركت بهمنظور اكتشاف ،توسعه و تولید
منابع هيدروكربني در آبهاي عميق درياي خزر
و همچنين بهدلیل مس��ائل پيچيدهی سياسي و
حقوق��ي درياي خزر و منافع مش��ترك ایران
با همسايگان ش��مالي و موقعيت ژئوپوليتيكي
كش��ور در آن منطقه ،ماهنامهی اكتش��اف و
توليد نف��ت و گاز مصاحبهاي با دکتر اصولي
مدير عامل محترم ش��ركت نف��ت خزر انجام
داده است .در اين مصاحبه جايگاه ،برنامهها،
چالشها ،مشكالت و موانع احتمالي ،نحوهی
تعامل با همس��ايگان و چشمانداز اين شركت
مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته اس��ت .در
اين گفتگو س��عي شده اهم موارد مطرح شده
بهصورت پرس��ش و پاسخ به اطالع همكاران
و خوانندگان رسانده شود.

 :شركت نفت خزر نسبت
به ساير ش�ركتهاي عملياتي باالدستي
نف�ت و گاز در كش�ور در چه جايگاهي
قرار دارد؟
ش��رکت نفت خزر در ديماه  1376تأسيس
ش��د و در ش��هريور ماه  1377بهثبت رسيد .اين
ش��ركت وظيفهی اکتشاف ،توس��عه و توليد از
منابع هيدروکربني در منطقهی خزر ش��امل س��ه
اس��تان س��احلي گي�لان ،مازندران ،گلس��تان و
آبهاي ايران در درياي خزر را بر عهده دارد.
موضوعی که ش��رکت نفت خزر را از س��ایر
ش��رکتهای تابعهی فعال در بخش فراس��احل
متمای��ز میکند فعالیت در حوزهی آبهای عمیق
است؛ این بهمعنی تفاوت نوع عملیات و شرایط
حاکم بر آن نسبت به سایر شرکتهاست.
اما قب��ل از پرداختن به فعالیتهای ش��رکت
نف��ت خ��زر در آبه��ای عمیق ضروری اس��ت
توضیحاتی در خصوص این آبها ،تعاریف ارائه

ش��ده و همچنین مختصری در م��ورد جغرافیای
دریای خزر ارائه گردد.
 deep waterیا آب عمیق موضوعي اس��ت
نس��بتاً جدید و نوپا كه طي  15س��ال گذشته در
صفحات مجالت تخصص��ی نفت و گاز نمايان
شده است.
كارشناس��ان مؤسس��ات مختل��ف تعاری��ف
متفاوت��ي از آبه��اي عمي��ق ارائ��ه کردهاند اما
طب��ق تعریف مش��هور و مورد اجماع بيش��تر در
فعاليته��اي مربوط ب��ه نف��ت و گاز ،درياها و
رودخانهه��ای با عمق كمت��ر از  300متر را آب
كمعم��ق ( ،)shallow waterعم��ق  300ت��ا
 1000مت��ر را آب عمي��ق( )deep waterو
عم��ق بیش��تر از  1500مت��ر را آب فوقعمي��ق
( )Ultra deep waterمیگویند.
در ح��ال حاضر در پنج نقطه از جهان ش��اهد
فعالیته��ای عملیاتی در آبهای عمیق هس��تیم.
ای��ن نق��اط ش��امل آمری��کای ش��مالی (خلیج

3

مصاحبه

مکزی��ک) ،آمری��کای التین (برزی��ل) ،قارهی
آفریقا (آنگوال و نیجری��ه) ،اروپا و دریای خزر
هس��تند .از عوامل مؤثری که صنایع نفت و گاز
دنیا را بهسمت بهرهبرداری از منابع هیدروکربنی
آبه��ای عمی��ق س��وق داده میتوان ب��ه افزایش
جمعی��ت جه��ان ،افزایش قیم��ت جهانی نفت،
افزایش تقاضای جهان��ی ،کاهش  7/6درصدی
ذخایر هیدروکربنی جهان در هر سال ،پیشرفت
و توس��عهی فنآوریه��ای جدی��د در زمینهی
اکتشاف ،توسعه و تولید از میادین آبهای عمیق
و تحوالت سیاس��ی کش��ورهای تولیدکنندهی
نفت و گاز اشاره کرد.
دریای خزر نیز بهعنوان بزرگترین دریاچهی
جهان با دارا بودن نزدیک به  40درصد مجموع
مساحت دریاچههای دنیا ،از مجموع خلیجفارس
و دریای عمان هم وسعت بیشتری دارد .منطقهی
خزر از حیث ذخایر نفت و گاز جزء مناطق نسبتاً
بکر جهان بهشمار می رود که این موضوع یکی
از دالیل ورود شرکتهای صاحبنام نفتی دنیا
به این منطقه اس��ت .سطح دریای خزر  5/26متر
از س��طح دریاهای آزاد پایینتر اس��ت و به سه
قسمت ش��مالی ،میانی و جنوبی تقسیم میشود
که بخ��ش ش��مالی با حداکث��ر عم��ق  10متر،
کمعمقترین بخش است .این بخش  29درصد
از س��طح دریا را ش��امل میش��ود .بخش میانی
با حداکث��ر عمق  790متر 36 ،درصد از س��طح
دری��ا را بهخود اختص��اص داده و بخش جنوبی
دریای خزر حدود  35درصد از سطح و حجمی
معادل  64درصد از دریا را ش��امل میشود .این
بخش که حداکثر عمق آن  1025متر و متوسط
عمق در این ناحیه  300متر میباش��د عمیقترین
ناحیهی خزر است.
ح��وزهی عملیاتی ش��ركت نفت خ��زر نیز به
مح��دودهی عمیق دریای خزر مربوط میش��ود
که بر اساس مطالعات 46 ،ساختار مهم كوچك
و بزرگ شناسايي شده در بخش جنوبی دریای
خ��زر ،در اعم��اق  500تا  800متر ق��رار دارند.
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ب��ر همين اس��اس مطالعات مفهوم��ي و اجرايي
بهمنظور س��اخت س��کوی نیمه ش��ناور(semi
 )submersibleایران امیرکبیر با همين نگاه در
دستور كار شركت نفت خزر قرار گرفت.
يكي از چالشهاي نفسگير ،پيچيده ،زمانبر
و پرهزينهی این شركت ،ساخت سازهاي عظیم
ب��ا وزنی حدود  15000تن ب��ود که در نهايت با
عبور از مشكالت فراوان ،در سال  1388در مدار
عملياتي قرار گرفت .امروزه س��كوي نيمهشناور
اميركبير بهعن��وان نمادي از حاكميت جمهوري
اس�لامي ايران و نگين درخشاني از تبحر ،دانش
و ف��نآوری در پهنهی درياي خ��زر خودنمایی
میکند.
پس از اتمام مراحل س��اخت اين سكو گمان
ميرفت بسیاری از مشكالت شركت حل شده و
در اتوبان مستقیم و جادهی صافی قرار گرفتهايم.
در حالی که با ش��روع فعاليته��ا در راهبري و
استفاده از اين سازه و بعدها در عمليات حفاري
اكتشافی در ميدان س��ردار جنگل در عمق 728
متري دريا ،متوجه خ��اص بودن موضوع آبهاي
عميق ش��دیم .ب��ا ای��ن رویداد مه��م جمهوری
اسالمی ایران و صنعت نفت کشور براي نخستین
ب��ار در س��طح كش��ورهاي منطق��ه در حوزهی
ساخت و بهرهبرداري از سازههای عظیم نفتی و
بهکارگیری دانش و فنآوری و همچنين نيروي
انساني متخصص ،وارد باشگاه فعاليتهاي نفت
و گاز در آبهاي عميق ش��د .مسيري كه با وجود
مش��كالت فراوا ِن فراروي آن ،بهمسيری پویا و
بازگش��تناپذير تبديل ش��ده و مس��ئوليتهاي
ش��ركت ملي نفت ايران در راستاي بهرهبرداري
از منابع خدادادي در پهنهی آبهاي عميق درياي
خزر را دو چندان کرده است.
:س�هم اكتش�اف و تولي�د
نفت و گاز شركت نفت خزر در برنامه ی
ششم توس�عه  به چه ميزان درنظر گرفته
شده است؟

بر اساس برنامهی بيس��ت سالهی شركت ملي
نفت و در راستاي تحقق سند چشمانداز جمهوري
اسالمي ايران ،اكتشاف ساالنه  326ميليون بشكه
معادل نفتخام قابلبرداش��ت براي شركت نفت
خزر درنظر گرفته شده است .طبق برنامهی بيست
سالهی ش��ركت نفت خزر و بررسي سناريوهاي
اكتش��افي و توسعهاي س��اختارهاي خزر جنوبي،
پس از اكتش��اف نفت در ميدان س��ردار جنگل،
با انجام مطالعات مهندس��ي و تأمي��ن منابع مالي،
امكان توليد زودهن��گام از اين ميدان نيز همزمان
با ش��ناخت و ارزيابي رفتار مخزن فراهم خواهد
شد كه مطالعات مقدماتي و ارزيابي اقتصادي آن
در برنامهی پنجسالهی ششم توسعه درنظر گرفته
شده است.
 :ب�ا توج�ه ب�ه موقعي�ت
ژئوپولیتي�ك اي�ران در منطق�هی خزر و
درنظ�ر گرفتن نقش ارتباطي کش�ورمان
در معامالت س�وآپ ،امكان تبديل شدن
ایران به قطب انرژي منطقه را تا چه حد
علمی ميدانيد؟
در بحث ژئوپلیتيك ،اي��ران در كانون بيضي
ان��رژي خاورميانه قرار گرفته ك��ه نقاط كانوني
آن در دري��اي خ��زر و خليجفارس واقع ش��ده
اس��ت .منابع فس��يلي و ترانزيت شمال به جنوب
اين درياي بيك��ران ،امکان ژئوپلیتيك منحصر
بهفردی را براي جمهوري اس�لامي ايران فراهم
کرده تا هم در زمينهی اكتشاف ،توسعه و توليد
از مناب��ع نفت و گاز دری��اي خزر اقدامات مؤثر
و پرش��تابی جه��ت حداكثرس��ازی بهرهبرداري
همپ��اي كش��ورهاي حاش��يهی دري��اي خ��زر
انج��ام دهد و هم نس��بت به انتق��ال نفت و گاز
از كش��ورهاي حوزهی قفق��از و درياي خزر به
آبهاي بينالمللی نق��ش مهمی ايفا کند .بنابراین
از منظر ژئوپلیتيك و ژئواستراتژيك و همچنین
در راس��تاي توازنبخش��ي ب��ه منابع خ��دادادي
ش��مال و جن��وب بايد ب��ا تفكر اس��تراتژيك و
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هوشمندي و درايت ،فعاليتها را تداوم بخشید؛
امري كه توسط ش��ركت نفت خزر ،در سايهی
حمايتهاي ش��ركت ملي نفت ايران و وظايف
تكليفي وزارت نفت در حال انجام است.
 :نق�ش س�رمايهگذاري
بينالملل�ي در منابع نفت و گاز منطقهی
خ�زر و امكان اس�تفاده از فنآوريهاي
روز چيست؟
موضوع اكتشاف ،توس��عه و توليد از ميادين
آبه��ای عميق درياي خزر جنوب��ي با مخاطرات
متع��دد و پيچيدهاي مواجه اس��ت كه دس��تيابي
ب��ه فنآوريه��اي خاص ای��ن آبه��ا از جمله
ضرورته��اي پرداخت��ن به مس��ائل فني خاص
اين منطقه اس��ت .ش��رايط وي��ژهی جغرافيايي
درياي خ��زر بهویژه وجود ِگلفِش��انهاي فعال
در بستر آن منجر به تعدد چالشهاي موجود در
بخ��ش جنوبي دريا و بهتبع آن طوالنيتر ش��دن
روند توليد از مناب��ع هيدروكربني آبهاي عميق
آن شده اس��ت .اين عوامل همچنين باعث شده
س��رمايهگذاري در اين منطقه رويكرد متفاوتي
داشته باشد .اين امر در شرايطي كه اكثر ميادين
مناط��ق نفتخي��ز كش��ور در نيم��هی دوم عمر
تولي��د خود ق��رار گرفتهاند و لزوم دس��تيابي به
جايگاه مطلوب در اوپك ،با شناس��ايي دقيقتر
س��اختارهاي دري��ا و شناس��ايي س��اختارهاي
اكتش��افي در سه استان س��احلي ،بهمنظور ايجاد
پش��توانهی تولي��د و تثبيت ضري��ب جايگزيني
مناب��ع هيدروكربني كش��ور ،طی ي��ك فرآیند
زمان��ي بلندم��دت امكانپذير خواهد ش��د .در
حال حاضر با رشد روزافزون تقاضاي انرژي در
جهان ،بررسي روند سرمايهگذاري شركتهای
بزرگ نفتي در بخش تأمين انرژيهاي فس��يلي
نش��ان ميدهد كه با وجود چالشه��ا ،هزينه و
ريس��ك زیاد فعاليت در آبهاي عميق ،بهتدريج
س��رمايهگذاري در اين نواحي از منظر اقتصادي
به امري توجيهپذير تبدیل شده است.

 :مشكالت و محدوديتهاي
ش�ركت نف�ت خ�زر (اع�م از چالشهای
حفاری و ف�نآوری مورد نی�از در آبهاي
عمي�ق ،ني�روي انس�اني ،منابع مال�ي و )...
چيست؟
عمق زياد آب در بخش ايراني درياي خزر،
شرايط جوي و اقليمي متغير این دريا ،پشتيباني
بسيار سخت و پيچيدهی ناشي از فاصلهی زياد
با س��احل ( 250كيلومتر) ،هزينه و ريسك زیاد
اكتشاف و توسعه در آبهاي عميق ،عدم وجود
بسترس��ازي مناسب بنادر ش��مالي (بهخصوص
بندر نكا) ،محدوديتهاي موجود در س��ازمان
بنادر و كش��تيراني ،بس��ته ب��ودن درياي خزر و
ع��دم ارتباط با آبه��اي آزاد و محدوديتهاي
عملياتي حم��ل و نقل تجهي��زات در منطقه از
مشکالت و محدودیتهای عمدهی پیشروی
ش��رکت نفت خزر در انجام عملیات ،همیش��ه
مطرح ب��وده اس��ت .اما ی��ادآوری ای��ن نکته
ضروری است که در ش��رايط محدوديتهاي
اعمال شده توسط نظام سلطه ،موضوع دستيابي
به دانش و فنآوریهاي مربوط به فعاليتهاي
نف��ت و گاز در آبهاي عميق ،بس��يار پيچيدهتر
و بغرنجتر اس��ت .چراكه در دنیا فنآوریهای
آبه��اي عمي��ق در اختیار ش��رکتهای اندکی
اس��ت (كمي بيش از تعداد انگش��تان دست) و
بهطور طبيعي س��ازندگان ،پيمان��كاران و حتي
دريافتكنن��دگان اين وس��ايل در محدوديت
كامل قرار داشتند.
انتق��ال هر وس��يله و اب��زار و جابجايي نفرات
مربوط به آبه��اي عميق بهطور كامل در تيررس
دش��منان و رقيبان اين حوزه بود و بهطور کامل
رصد میشد .ش��ركت نفت خزر با عبور از اين
تنگناه��ا و با بهكارگي��ري روشهاي مختلف و
بعضاً بوميسازي وسايل ،ابزارها و کسب دانش
مورد نیاز توانس��ت از اين چالش نيز با موفقیت
عبور کند.
راهبري و بهرهبرداری از سازهی  15000تني

نيمهش��ناور ايران اميركبير و انجام موفقیت آمیز
حفاری و آزمایش چاههای اکتش��افی در آبهای
عمیق دریای خزر گواه اين مدعاست.
اما در خص��وص چالشهای ح��وزهی منابع
انس��اني بای��د گفت ب��ا وج��ود نیروی انس��اني
كارآزموده و مجرب در سطح صنعت نفت ،طی
بيش از  100سال تالش و حضور در عرصههاي
مختل��ف ،با ورود ش��ركت ملي نف��ت ايران به
حوزهی آبهاي عميق و آغ��از فعاليتهاي نفت
و گاز در این بخش ،چالش اصلي شركت ،عدم
وجود دانش و تجربهی پرس��نل در اين زمينهی
جدی��د بوده اس��ت .در جهت رف��ع چالشهاي
ف��رارو ،اقدامات متنوعي در اي��ن زمينه صورت
گرفت ك��ه يكي از آنها اس��تفاده از نيروهاي با
تجربه در مديريت هاي اكتشاف و شركت هاي
بهرهبردار با س��ابقه زیاد مانند مناطق نفتخيز و
فالت قاره بود.
اي��ن نيروه��ا با حض��ور فع��ال در همايشها
و جمعآوريه��اي ميدان��ي و س��ایر ابزاره��ا و
روشه��اي مختل��ف و در نهاي��ت ب��ا انگيزه و
تداومبخش��ی افزايش آگاهيها و مس��لح شدن
ب��ه دان��ش روز توانس��تند در مرحل��هی اجراي
عمليات ،اقدامات��ي انجام دهند كه موجب تحيّر
بعضي كارشناسان خارجي قرار گرفت .حاصل
تلفيق دانش ،فنآوری و تجربهی اين همكاران،
اجراي موفقيتآميز حفاری ،آزمایش دو حلقه
چاه اكتش��افي در درياي خ��زر و تحقق همهی
اهداف برنامهریزی شده بوده است.
 :در مقايس�ه ب�ا حج�م
فعاليتهاي انجام ش�ده در شركت نفت
خزر ،فعاليتهاي كش�ورهاي حاش�يهی
دري�اي خزر در بخش باالدس�تي (مقدار
ذخاير و توليد نفت و گاز ،سرمايهگذاري،
پيمان�كاران ،نوع قراردادهاي نفتي و )...
را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
در واقع ش��رکتهای نفتی کوچک و بزرگ
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اروپایی و آمریکایی با حضور در دریای خزر و
بهخصوص در منطق��هی آذربایجان قصد دارند
جهت تثبی��ت موقعیت خود در منطقه ،س��الیان
طوالن��ی اعم��ال حاکمی��ت کنند .اما ش��رکت
نفت خزر ب��ا وجود پیچیدگیه��ای عملیاتی و
تکنولوژیک��ی آبهای عمیق از پا ننشس��ت؛ بلکه
توانس��ت با ظرفیتس��ازی و حض��ور جدی در
دریای خزر اقدامات بس��یار مناس��ب و مؤثری
انجام دهد.
در خص��وص آمار مربوط ب��ه میزان ذخاير و
تولي��د نفت و گاز کش��ورهای حاش��یهی خزر
چندان قطعیتی وجود ندارد .اما بر اساس آخرین
اعالم  EIAمیزان تولید نفت و گاز این کشورها
از دریای خزر و حاش��یهی خش��کی آن بهشرح
زیر اعالم شده است:
تولید نفتخام جمهوری آذربایجان حدود
ی��ک میلیون بش��که در روز اس��ت که عمدهی
تولی��د آنها از می��دان آذری-چراغ–گونش��لی
( )ACGمیباش��د .میزان تولید گاز این کشور
نیز ح��دود  745میلی��ارد فوتمکعب در س��ال
اس��ت .عم��دهی س��رمایهگذاران خارج��ی در
آذربایج��ان ،ش��رکتهایBP ،EXXON
 MOMIL ،TOTALو CHEVRONهستند.
میزان تولید نفتخام ترکمنستان حدود 220
ه��زار بش��که در روز و می��زان گاز تولیدی این
کش��ور حدود  284میلیارد فوتمکعب در سال
است .عمدهی سرمایهگذاران خارجی در بخش
فراساحل ترکمنستان ،ش��رکتهای پتروناس و
دراگون اویل هستند.
در بین کش��ورهای حاش��یهی دریای خزر،
قزاقس��تان بیش��ترین تولید نف��ت و گاز را دارد.
یک��ی از میادین نفتی بزرگ این کش��ور میدان
کاشاگان اس��ت که بهعنوان بزرگترین میدان
کشف ش��دهی قرن مطرح میباشد .میزان تولید
نفتخام قزاقس��تان حدود  5/1میلیون بشکه در
روز و میزان تولید گاز این کشور بیش از 1000
میلیارد فوتمکعب در س��ال اس��ت .البته تقریباً
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تم��ام نف��ت و گاز تولیدی قزاقس��تان از بخش
خشکی است و حدود  50شرکت بینالمللی در
حوزهی نفت و گاز این کشور فعالیت میکنند.
در فدراسیون روسیه میادین شناخته شدهی
خوبی وجود دارد و وضعیت توس��عهی ناوگان
دریای��ی و خطوط لوله انتقال نی��ز مطلوب بوده
اس��ت .بر اس��اس اعالم EIAمی��زان تولید گاز
روس��یه در بخ��ش خ��زر ح��دود  484میلیارد
فوتمکعب در سال و میزان تولید نفتخام این
کشور حدود  120هزار بشکه در روز اعالم شده
ک��ه این مق��دار ،تولیدی چن��دان منطقی بهنظر
نمیرسد!
 :چش�مانداز فعاليته�اي
ش�ركت نف�ت خ�زر را چگون�ه ترس�یم
ميکنيد؟
ش��ركت نفت خزر با ارزيابي شرايط كنوني
و آتي ،مطابق با سند چش��مانداز بيست سالهی
كش��ور اقدام به تدوين برنامهی بيس��ت سالهی
طرح اكتشاف نفت و گاز در دو بخش خشكي
و دريا کرده است .بر اساس اين برنامه ،در بخش
خشكي ،با هدف اتكا به توانمنديهاي داخلي
و ايجاد زمينهی توسعهی پايدار سایر بخشهاي
اجتماعي ،اقتصادي و اش��تغالزايي در خطهی
شمالي كشور ،برنامهی فعاليتهاي اكتشافي در
هر سه استان گلستان ،گيالن و مازندران بهطور
مجزا در قالب مطالعات زمينشناس��ي صحرايي
و لرزهنگاري دو و س�� هبُعدي بهانضمام حفاري
ساالنهی يك حلقه چاه اكتشافي پيشبيني شده
است .همچنين فعاليتهاي لرزهنگاري دريایی
در قالب عمليات لرزهنگاري س�� هبُعدي جهت
تعيين دقيق مشخصات ساختارهاي اولويتدار
در برنامهی اكتشافي شركت گنجانده شده كه
ضرورت انجام و نح��وهی طراحي آن به نتايج
حاصل از عمليات حف��اري مرتبط خواهد بود.
بنابراي��ن برنامهريزي جهت حفاري س��االنهی
يك حلق��ه چ��اه اكتش��افي-توصيفي در دريا

انجام ش��د كه در صورت تأمي��ن منابع مالي و
سرمايهگذاري خارجي ،برنامهی تأمين سكوي
دوم جه��ت حف��اري و در صورت اكتش��اف
ذخاير اقتصادي هيدروكربن نيز انجام مطالعات
مقدمات��ي توليد زودهن��گام و اح��داث واحد
بهرهب��رداري و تأسيس��ات ف��رآورش در قالب
س��ناريوهاي راهبردي در دس��تور كار شركت
قرار خواهد گرفت.
 :ماهنام� هی اكتش�اف و
تولي�د نش�ريهاي علمي-ترويج�ي در
ح�و زهي باالدس�تي ش�ركت مل�ي نفت
اس�ت .بهنظر جنابعالي اين ماهنامه تا چه
حد در عمل به وظايف و رس�الت محوله
موفق بوده و پيش�نهاد ش�ما ب�راي ارتقاء
سطح اين نشريه چيست؟
ماهنام��هی اكتش��اف و تولي��د نف��ت و گاز
بهعنوان تنها نش��ريهی علمي-ترويجي وزارت
نفت طي س��الهاي گذش��ته با ارائهی مقاالت
و گزارشه��ای تخصصي صنايع باالدس��تي در
جه��ت تحقق اهداف مدنظر ،منتش��ر ش��ده که
مورد تأیید و استفادهی کارشناسان و متخصصان
صنعت نفت واقع شده است .این نشریه با ارائهی
مطالب علمي ،پژوهش��ی و كاربردي متناسب با
نيازه��اي روز صنايع باالدس��تي صنعت نفت و
همچني��ن ايجاد انگي��زه و تعامل علمي و عملي
كارشناس��ان صنعت نفت و دانش��گاه در تبيين
رسالت خويش بسیار موفق بوده است.
رویک�رد جدید ماهنام�ه و رون�د ارتقاء کیفی،

علمی و کاربردی آن محس�وس میباش�د و امید
اس�ت ب�ا توج�ه ب�ه ورود صنع�ت نفت کش�ور به
فعاليتهاي عمليات�ي در حوزهی آبهای عمیق و
کسب دستاوردهاي فني ،نگاه ویژهای به يافتههاي
علمي و کارب�ردی بخشهاي مختلف اين حوزه
در قال�ب مق�االت و همچنی�ن گزارشهای فنی
بهعنوان نیا ِز بخش باالدستی صنعت نفت از طرف
مسئوالن دلسوز ماهنامه شکل گیرد.

