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* مصاحبه كننده 

 ش��ركت ها و كشورهاي نفتي به منظور  
بهره گيري از مهم ترين و آخرين دستاوردهاي 
علمي در زمينه هاي گوناگون صنعت نفت و 
همچنين درك و شناخت كامل از مشكالت 
اين رش��ته و راه هاي مقابل��ه با آنها اقدام به 
برگ��زاري همايش هاي تخصص��ي گوناگون 
در زمينه ه��اي متنوع مي نماين��د، تا از اين 
رهگذر كارشناسان زبده بين المللي در مورد 
مسائل مورد توجه شركت ها و كشورها بحث 
و بررس��ي كرده و نتايج تحقيقات خ��ود را در قالب مقاله ارائه و در 

اختيار آنان قرار دهند. 
در همين چارچوب ش��ركت ملي نفت ايران نيز تا به امروز باني 
و برگزاركننده همايش ها و س��مينارهاي علمي و تخصصي گوناگون 
و گس��ترده اي بوده اس��ت ك��ه از جمله اي��ن كنفرانس هاي علمي، 
برگزاري همايش ساليانه زمين شناسي و صنايع باالدستي است كه 
با همكاري و مش��اركت انجمن علمي زمين شناس��ان و مهندسين 
نفت اروپا EAGE در اواسط ارديبهشت ماه در شيراز و به مدت سه 

روز برگزار شد.
لزوم برگزاري چنين نشس��ت هايي و آث��ار و نتايج آنها از جمله 

مسائلي بود كه با دكتر عمادي مدير پژوهش و فناوري شركت ملي 
نفت ايران به بحث نشسته و گفت وگو كرديم، ماحصل اين گفت وگو 

در ادامه مي آيد.
  به عنوان نخستين سئوال انگيزه و داليل برگزاري اين نشست )انجمن 
علمي زمين شناس�ان و مهندس�ين نف�ت اروپا( و ي�ا كنفرانس هاي اين 

چنيني چه بوده است؟
با توجه به اينكه ش��ركت ملي نفت ايران در منطقه و در سطح 
بين المللي از جايگاه ويژه اي برخوردار اس��ت و امروزه اين شركت و 
كشور ايران مالك بزرگترين ميدان گازي جهان در دريا و بزرگترين 
مخازن نفت و گاز در خش��كي اس��ت و در توليد نيز جايگاه دومين 
كش��ور بزرگ توليد كننده در اوپك را داراست، اين ويژگي ها صنعت 
نفت ايران را بيش از پيش به بهره گيري از آخرين متدها و روش هاي 
علمي دنيا وابس��ته مي كند بنابراين يكي از راه هاي مقرون به صرفه 
و رايج امروزه در جه��ان برگزاري همايش ها و كنفرانس هاي علمي 

است.
همچني��ن براي حف��ظ موقعيت جمهوري اس��المي ايران الزم 
است مش��كالت فراروي اين صنعت پيچيده به چالش كشيده شده 
و با بررسي هاي علمي صورت گرفته و ارائه مقاالت بهترين روش ها 

براي رفع اين مشكالت انتخاب و عملياتي شود.

 عطا حسينيان*
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لذا با توجه به مباحث فوق الذكر از يك سو و توجه به چشم انداز 
20 ساله صنعت نفت ايران و نيز برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه از 
سوي ديگر كه براي رشد و اعتالي اين صنعت تعامل با سازمان هاي 
بزرگ بين المللي را يكي از راهكارهاي مناسب در رسيدن به اهداف 
شركت ملي نفت ايران مي داند، لزوم برگزاري و شركت در نشست ها 

و كنگره هاي علمي مشخص مي شود. 
 ب��ا ابراز عالقه انجمن زمين شناس��ان و مهندس��ين نفت اروپا 
)EAGE( ك��ه از جمله بزرگترين انجمن هاي علمي زمين شناس��ي 
است، براي برگزاري كنگره ساليانه زمين شناسي و صنايع باالدستي 
خود در ايران ش��رايط براي برگزاري كنگره س��اليانه اين انجمن با 
رويكرد »زمين شناسي در ايران« شرايط براي برگزاري اين كنگره با 
همكاري و هماهنگي دانش��گاه شيراز و شركت نفت مناطق مركزي 

ايران )زاگرس جنوبي( مهيا شد.

  مقاالت ارس�ال ش�ده به كنگره چ�ه تعدادي ب�ود و از آن مقاالت چه 
تعدادي در اين كنگره ارائه شد؟

همانطور كه مطلع هس��تيد اين كنفرانس از 13 ارديبهشت به 
مدت س��ه روز در هتل هماي شيراز برگزار ش��د. در اين كنفرانس 
بيش از 500 نفر از اس��اتيد و كارشناس��ان صنعت نفت و گاز از 17 
كش��ور جهان ش��ركت كرده و 260 مقاله ب��ه دبيرخانه اين كنگره 
ارس��ال ش��د كه از اين تعداد در حدود 140 مقاله مورد تأييد قرار 
گرفت. همچنين از اين تعداد 80 مقاله به صورت س��خنراني و 60 

مقاله به صورت پوستر در كنگره ارائه شد.

  نشس�ت هاي تخصص�ي برگزار ش�ده در حاش�يه اين كنگ�ره در چه 
محوريتي بود و چه موضوعاتي در آن مطرح شد؟

در حاش��يه اين كنگره 20 نشست تخصصي نيز برگزار شد كه 
اكثر اين نشس��ت ها در رابطه با مس��ائل باالدستي صنعت نفت بود 

و موضوعاتي چون، زمين شناس��ي ساختماني ايران، توصيف مخازن 
نفت و گاز ايران، مدل سازي حوزه رسوبي، مخازن كربناته شكاف دار، 
لرزه ن��گاري ميادين نفت وگاز، رسوب شناس��ي و چينه شناس��ي در 

محوريت اين نشست هاي تخصصي قرار داشت.
  برگزاري 5 كارگاه آموزشي در حاشيه اين كنفرانس با چه هدفي بود و 

چه  موضوعاتي را دربرمي گرفت؟
هدف از برگزاري اين كارگاه هاي آموزش��ي كه با حضور اساتيد 
برجس��ته زمين شناسي و به صورت دوطرفه برگزار شد، بيان مسائل 
فني مخازن نفت و گاز ايران و بهره گيري از تجربيات كارشناس��ان 
بين المللي در اين زمينه بود. گفتني است كه در اين كنگره دو بازديد 
صحرايي از رخنمون هاي زمين شناسي نفتي منطقه فارس انجام شد 
و كارشناس��ان ايراني توضيحات علمي الزم را براي شركت كنندگان 

و كارشناسان خارجي حاضر در كنگره بيان كردند.

  برگزاري اين كنگره چه نتايج و دستاوردهايي به همراه داشت؟
برگ��زاري اين همايش دس��تاوردهاي چندجانب��ه اي به همراه 
داش��ت، حضور بيش از 70 نفر از كارشناسان طراز اول نفتي جهان 
در اي��ران با توجه ب��ه محدوديت هاي ايجاد ش��ده بين المللي براي 
كشور، نشان از جايگاه واالي بين المللي و ثبات علمي كشور دارد.

مسائل علمي مطرح ش��ده در اين كنگره باعث آشنايي هر چه 
بيش��تر كارشناسان و متخصصين فني و اساتيد دانشگاه ها با آخرين 

روش ها و دستاوردهاي علمي و بين المللي مي شود.
همچنين ارائه مقاالت توس��ط متخصصين و دانشجويان ايراني 
در اي��ن كنگره در افزايش اعتماد به نفس اين قش��ر كمك كرده و 
اين اف��راد را براي حضور موفق تر در مجامع علمي بين المللي آماده 

مي كند.




