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بخش نفت و گاز با گس��تره وس��يع، نقش مؤثر در تعامالت اقتصادي 
بين المللي، توليد و كارآفريني كش��ور داش��ته و دارد بي شك يكي از 
استعدادهاي طبيعي در كشور وجود منابع عظيم هيدروكربوري است 
كه بايد به نحوي مطلوب براي آن برنامه ريزي كرد و بطور شايسته اي 
در جهت تحقق اهداف چش��م انداز ملي از آن بهره مند شد. به همين 
جهت يكي از مأموريت هاي اصلي ش��ركت ملي نفت ايران در راستاي 
دس��ت يابي به اهداف سند چش��م انداز ملي در افق 1403 تبديل اين 
اس��تعدادها و مزيت هاي موجود به قابليت هاي ملموس و اثربخش در 
اقتصاد ملي اس��ت و توسعه پايدار كش��ور با تكيه بر درآمدهاي ارزي 
اقتص��اد نفت تأمين مي ش��ود و هر گونه چالش اع��م از تكنولوژي و 
انس��اني در اين بخش در حقيقت چالشي ژرف؛ فرا روي حركت هاي 
عمومي اقتصادي و توقف نيازهاي اساس��ي كش��ور به ش��مار مي رود 
بي تردي��د غلبه ب��ر چالش هاي فني بخش هاي باالدس��تي نفت و گاز 
متضمن تثبي��ت و ارتقاي نقش بي بديل كش��ورمان در تأمين انرژي 
نفت و گاز در جهان اس��ت و بدون هيچ ش��ائبه اي بايد اذعان كرد به 
هر ميزاني كه در بخش باالدستي نفت و گاز به ارتقاي ميزان افزايش 
برداش��ت صيانتي دس��ت  يابيم بصورت مضاعف نيز به رشد اقتصادي 
و توان ملي باالتري نائل مي ش��ويم و اين ه��دف مهم در گرو ارتقاي 
تكنولوژي باالدس��تي و اس��تفاده و بكارگيري فناوري هاي تأييد شده 
مربوط به بيش��ترين بهره برداري از ذخاي��ر هيدروكربوري و كمترين 

ميزان آسيب ديدگي به مخازن كشور است.
در مقوله ارتقاي فناوري ملي و بكارگيري آن در صنعت عظيم نفت و 
گاز كش��ور دو مؤلفه نرم افزاري و توجه به سخت افزارها نقش محوري 

در ساماندهي مديريت مهندسي مخازن كشور دارند.
در بخش نرم افزاري تش��كيل اتاق هاي فكر و تكيه بر مديريت خبره و 
مجرب در بخش هاي باالدس��تي به حق پيچيده ترين و با ارزش ترين 

بخش فناوري است.
اص��والً فناوري نه از جنس اب��زار كه از جنس تبادل افكار و مبتني بر 
آگاهي و دانايي است به نظر مي رسد كه نخستين شرط براي ارتقاي 
فناوري بخش باالدس��تي نفت و گاز ايجاد بس��ترهاي مناسب علمي و 
تخصص��ي اس��ت و اين مهم جز ب��ا تقويت و تربي��ت فرهيختگاني از 
جنس دانش��گاه و صنعت نفت و جز با تش��كيل و تقويت جايگاه هاي 

علمي فرهيخته ميسر نمي باشد.

براس��تي وجود ظرفيت ه��اي توانمند داخلي و س��رمايه هاي علمي و 
نرم افزاري كش��ور را در كجا بايد جس��تجو كرد؟ و اين همه ايده، فكر 
نو و يافته هاي علمي پديد آمده در صنعت نفت در كدام بستر مي بايد 

به نمايش گذاشته شود؟
در كش��ور ما ايران توليد علم؛ س��اماندهي جنبش علمي و نرم افزاري 
و انع��كاس اي��ن هم��ه يافته ه��اي جدي��د و در نهاي��ت بكارگيري و 
اس��تفاده بهينه از آنها و تبديل به س��خت افزارهايي از جنس اقدامات 
باالدستي بستري مي خواهد به بزرگي اهداف و آرمان هاي متناسب با 

مأموريت هاي بزرگ شركت ملي نفت ايران.
ماهنامه »اكتش��اف و توليد« چونان دانش��گاهي تجرب��ه يافته مروج 
نهضت توليد فكر و با شعار »بگرديد آن فكر نو را پيدا كنيد« همواره 
امكان سنجي، تحليل، آسيب شناسي و در نهايت راه هاي تحقق اهداف 
باالدس��تي صنعت نف��ت را در معرض نگاه دان��ش پژوهان و مديران 
ارشد اجرايي قرار مي دهد و چشم انداز خود را در اطالع رساني روزآمد 
از طريق ايجاد تريبوني متناس��ب با ش��أن و منزلت شركت ملي نفت 
ايران، مخت��ص صاحب نظران صنعت نفت و ايده پ��ردازان حوزه هاي 

باالدستي كشور قرار داده است.
مجموعه دس��ت ان��دركار »اكتش��اف و توليد« با ش��ناخت و در كي 
فراگير از آرمان ها و چشم اندازهاي استراتژيك شركت ملي نفت ايران 
در بخش ه��اي باالدس��تي نفت و گاز، با رويكردي متحول تر از س��ال 
گذشته در قالب سياست هاي رسانه اي و اطالع رساني؛ اهم موضوعات 
باالدس��تي را بصورت علمي و با نگاه اجرايي و رويكردهاي عملياتي و 
قاب��ل اعمال در ميادين نفت و گاز كش��ور اولويت گذاري كرده و با به 
بحث گذاشتن موضوعات فني - تخصصي و تحقيقاتي، زمينه هاي الزم 
براي استفاده از يافته هاي علمي جديد و مشاركت كليه صاحب نظران 
و متخصص��ان صنعت و دانش��گاه، صيانت از ذخاي��ر هيدروكربوري و 
اعمال مديريت علمي مهندس��ي مخازن را عينيت  بخش��يده اس��ت. 
مهمترين هدف ش��ركت ملي نفت ايران از ن��گاه اين ماهنامه علمي؛ 
بهره ب��رداري صيانتي و ارتقاء ضريب بازيافت ميادين نفتي كش��ور و 
اعمال مناس��ب ترين روش ازدياد برداشت ثانويه )EOR( و بكارگيري 

شيوه هاي بهبود ضريب بازيافت )IOR( مخازن نفتي است.
در راس��تاي نيل به اهداف راهبردي تولي��د صيانتي و ارتقاي ضريب 
بازياف��ت مخازن، در نظر اس��ت كه در س��ال جاري ب��ا بهره گيري از 

جايگاه	و	نقش	ماهنامه	فني	تخصصي	اكتشاف	و	توليد	در	
گسترش	موضوعات	فني

چـشمانـداز
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رهنمودهاي مديريت ارش��د س��ازمان ضمن بس��ط و انعكاس فراگير 
فعاليت ه��اي علمي - تخصصي مربوط به مديريت مهندس��ي مخازن 
و با اس��تفاده از ت��وان علمي و فكري صاحب  نظ��ران؛ دانش پژوهان و 
متخصص��ان مجرب در صنعت نفت و دانش��گاه با ايج��اد اتاق  فكر به 
محتواي مندرجات ماهنامه فني -  تخصصي اكتش��اف و توليد بيش 
از پيش غنا بخش��د. »اكتش��اف و توليد« در نظر دارد تا بصورت يك 
كانون نرم افزاري علمي آخرين يافته هاي تخصصي بين المللي مرتبط با 
مديريت مهندسي مخازن در دنيا را با شرايط مخازن نفت و گاز ايران 
مقايسه و پس از تحليل و جمع بندي در مراحل مختلف امكان سنجي، 
Pilot و بصورت Case Study براي اجرا در اختيار متوليان مهندس��ي 

مخازن در شركت ملي نفت ايران قرار دهد.

اه�م اولويت هاي موضوعات تخصص�ي و رويكردهاي جديد 
ماهنامه اكتشاف و توليد

1- معرفي مهمترين فناوري هاي مورد نياز بخش باالدستي متناسب 
با مخازن نفت و گاز ايران

2- توج��ه جدي به رويكرد انجام مس��تمر مطالعات جامع و انعكاس 
دستاوردهاي صيانتي آنها

3- پيش��نهاد نقشه راه براي مديريت يكپارچه زنجيره ارزش اكتشاف 
تا توليد 

4- ارائ��ه الگوهاي صيانتي جهت بهب��ود ضريب بازيافت )IOR( با هدف 
افزايش توليد و رفع مشكالت عملياتي به ويژه در ميادين توسعه يافته.
1-4- ارائه مناسب ترين روش هاي جلوگيري از توليد آب و گاز اضافي در چاه ها

2-4- بسط پروژه هاي لرزه نگاري 3D و 4D در ميادين داراي اولويت
3-4- گس��ترش حفاري هاي افق��ي به منظور رف��ع محدوديت هاي 

مخزني و عملياتي و در نهايت افزايش توليد 
4-4- تروي��ج علمي بكارگي��ري روش ه��اي Gas lift، ESP و ش��كاف 

هيدروليكي در چاه ها به منظور افزايش توليد
5-4- بهينه س��ازي تأسيسات فرآورشي و توسعه واحدهاي نمكزدايي 

به ويژه در ميادين توسعه يافته
5- توج��ه جدي به توس��عه پروژه ه��اي تزريق گاز به وي��ژه با روش 

امتزاجي و انعكاس نتايج صيانتي اين پروژه ها
6- بيان اولويت توس��عه ميادين مش��ترك نفت��ي و گازي در مناطق 

خشكي و دريا
7- بي��ان ضرورت تعامل اطالعاتي با كش��ورهاي هم جوار و رقيب در 
خصوص ميادين مشترك و آگاهي از نحوه برداشت كشورهاي رقيب

8- انع��كاس و بازتاب اقدامات صيانتي جم��ع آوري گازهاي همراه و 
جلوگيري از سوزانده شدن آنها

9- روش هاي توسعه و استحصال ميادين نفت فوق سنگين در ايران
10- نقش پارامترهاي سنگ، سيال، نرخ  تخليه و مكانيسم هاي توليد 

در ميزان ضريب بازيافت مخازن نفتي ايران
11- كنترل و مديريت رسوب آسفالتين در مخازن نفتي ايران

12- روش ه��اي بهره برداري هوش��مند از مخازن نفت و گاز بويژه در 
مناطق دريايي

 )Reserve Estimation( 13- مباني علمي برآوردهاي ذخاير هيدروكربوري
براساس استانداردهاي بين المللي

14-  توجه جدي به موضوع س��اماندهي مديري��ت اخذ اطالعات به 
صورت مستمر از ميادين نفت و گاز كشور

15- اهميت استراتژيك ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن زيرزميني 
تخليه شده 

16-  بيان ضرورت كش��ف نفت و گاز در بلوك هاي ش��ناخته ش��ده 
اكتشافي در كشور

17- ضرورت بازگرداني گاز در مخازن گاز ميعاني به منظور جلوگيري 
از هرزرفت ميعانات گازي 

18- تجزي��ه و تحلي��ل عميق علمي مباحث صيان��ت از ذخاير و ارائه 
الگوهاي مربوطه

19-  آسيب شناس��ي مطالعات جامع، طرح هاي توس��عه و پروژه هاي 
پژوهشي در شركت ملي نفت ايران

20-  ضرورت ش��ناخت مخازن كربناته و ش��كافدار ايران و گسترش 
مطالعات شكستگي در مخازن نفت و گاز

21-  انعكاس فعاليت هاي باالدستي و عملكرد شركت ملي نفت ايران 
با رويكرد مديريت مهندسي مخازن و نتايج استراتژيك آنها

22- برگزاري ميزگردهاي علم��ي- تخصصي با حضور صاحب نظران 
صنعت نفت و دانش��گاه هاي كش��ور ب��ا رويكرد غلبه ب��ر چالش هاي 

باالدستي
23- مصاحبه هاي علمي - تخصص��ي با صاحب نظران حوزه هاي فني 
نفت و گاز و مديران ارش��د و متوليان مربوطه به ويژه در شركت هاي 

تابعه شركت ملي نفت ايران 
24- طرح  مباحث بهينه س��ازي ش��دت مصرف ان��رژي نفت و گاز در 

كشور
25- توسعه شبيه سازهاي مخزني مختص مخازن شكافدار و كربناته 

ايران
26- توج��ه به موضوع ارتقاء و انتقال تكنولوژي و نگاه ويژه به صدور 
خدمات فني توس��ط شركت ملي نفت ايران به ساير كشورهاي نفتي 

به ويژه كشورهاي هم جوار
27- توج��ه جدي ب��ه مباحث حوزه منابع انس��اني به ويژه در بخش 
تأمين و نگهداري نيروهاي توانمند و متخصص باالدس��تي در شركت 

ملي نفت ايران
سـردبـيـر




