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مصاحبهبادکتراصولیمدیرعاملشرکتنفتخزر؛

شرکتنفتخزر؛مسئولیتها،چالشهاوفرصتها

با عنای��ت به نوپا بودن ش��رکت نفت خزر 
نس��بت به سایر ش��رکت هاي عملیاتي تابعه ی 
ش��رکت ملي نفت و مأموری��ت منحصربه فرد 
این شرکت به منظور اکتشاف، توسعه و تولید 
منابع هیدروکربني در آبهاي عمیق دریاي خزر 
و همچنین به دلیل مس��ائل پیچیده ی سیاسي و 
حقوق��ي دریاي خزر و منافع مش��ترک ایران 
با همسایگان ش��مالي و موقعیت ژئوپولیتیکي 
کش��ور در آن منطقه، ماهنامه ی اکتش��اف و 
تولید نف��ت و گاز مصاحبه اي با دکتر اصولي 
مدیر عامل محترم ش��رکت نف��ت خزر انجام 
داده است. در این مصاحبه جایگاه، برنامه ها، 
چالش ها، مشکالت و موانع احتمالي، نحوه ی 
تعامل با همس��ایگان و چشم انداز این شرکت 
مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته اس��ت. در 
این گفتگو س��عي شده اهم موارد مطرح شده 
به صورت پرس��ش و پاسخ به اطالع همکاران 

و خوانندگان رسانده شود.

:شرکتنفتخزرنسبت
بهسایرش�رکتهايعملیاتيباالدستي
نف�توگازدرکش�وردرچهجایگاهي

قراردارد؟
ش��رکت نفت خزر در دي ماه 1376 تأسیس 
ش��د و در ش��هریور ماه 1377 به ثبت رسید. این 
ش��رکت وظیفه ی اکتشاف، توس��عه و تولید از 
منابع هیدروکربني در منطقه ی خزر ش��امل س��ه 
اس��تان س��احلي گی��الن، مازندران، گلس��تان و 

آبهاي ایران در دریاي خزر را بر عهده دارد.
موضوعی که ش��رکت نفت خزر را از س��ایر 
ش��رکت های تابعه ی فعال در بخش فراس��احل 
متمای��ز می کند فعالیت در حوزه ی آبهای عمیق 
است؛ این به معنی تفاوت نوع عملیات و شرایط 

حاکم بر آن نسبت به سایر شرکت هاست.
اما قب��ل از پرداختن به فعالیت های 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 water یا آب عمیق موضوعي اس��ت 

نس��بتاً جدید و نوپا که طي 15 س��ال گذشته در 
صفحات مجالت تخصص��ی نفت و گاز نمایان 

شده است.
کارشناس��ان مؤسس��ات مختل��ف تعاری��ف 
متفاوت��ي از آبه��اي عمی��ق ارائ��ه کرده اند اما 
طب��ق تعریف مش��هور و مورد اجماع بیش��تر در 
فعالیت ه��اي مربوط ب��ه نف��ت و گاز، دریاها و 
رودخانه ه��ای با عمق کمت��ر از 300 متر را آب 
کم عم��ق )shallow water(، عم��ق 300 ت��ا 
و    )deep water(عمی��ق آب  را  مت��ر   1000
 عم��ق بیش��تر از 1500 مت��ر را آب فوق عمی��ق

)Ultra deep water( می گویند.

در ح��ال حاضر در پنج نقطه از جهان ش��اهد 
فعالیت ه��ای عملیاتی در آبهای عمیق هس��تیم. 
ای��ن نق��اط ش��امل آمری��کای ش��مالی )خلیج 
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مصاحبه

مکزی��ک(، آمری��کای التین )برزی��ل(، قاره ی 
آفریقا )آنگوال و نیجری��ه(، اروپا و دریای خزر 
هس��تند. از عوامل مؤثری که صنایع نفت و گاز 
دنیا را به سمت بهره برداری از منابع هیدروکربنی 
آبه��ای عمی��ق س��وق داده می توان ب��ه افزایش 
جمعی��ت جه��ان، افزایش قیم��ت جهانی نفت، 
افزایش تقاضای جهان��ی، کاهش 7/6 درصدی 
ذخایر هیدروکربنی جهان در هر سال، پیشرفت 
و توس��عه ی فن آوری ه��ای جدی��د در زمینه ی 
اکتشاف، توسعه و تولید از میادین آبهای عمیق 
و تحوالت سیاس��ی کش��ورهای تولیدکننده ی 

نفت و گاز اشاره کرد.
دریای خزر نیز به عنوان بزرگ ترین دریاچه ی 
جهان با دارا بودن نزدیک به 40 درصد مجموع 
مساحت دریاچه های دنیا، از مجموع خلیج فارس 
و دریای عمان هم وسعت بیشتری دارد. منطقه ی 
خزر از حیث ذخایر نفت و گاز جزء مناطق نسبتاً 
بکر جهان به شمار می رود که این موضوع یکی 
از دالیل ورود شرکت های صاحب نام نفتی دنیا 
به این منطقه اس��ت. سطح دریای خزر 5/26 متر 
از س��طح دریاهای آزاد پایین تر اس��ت و به سه 
قسمت ش��مالی، میانی و جنوبی تقسیم می شود 
که بخ��ش ش��مالی با حداکث��ر عم��ق 10 متر، 
کم عمق ترین بخش است. این بخش 29 درصد 
از س��طح دریا را ش��امل می ش��ود. بخش میانی 
با حداکث��ر عمق 790 متر، 36 درصد از س��طح 
دری��ا را به خود اختص��اص داده و بخش جنوبی 
دریای خزر حدود 35 درصد از سطح و حجمی 
معادل 64 درصد از دریا را ش��امل می شود. این 
بخش که حداکثر عمق آن 1025 متر و متوسط 
عمق در این ناحیه 300 متر می باش��د عمیق ترین 

ناحیه ی خزر است.
ح��وزه ی عملیاتی ش��رکت نفت خ��زر نیز به 
مح��دوده ی عمیق دریای خزر مربوط می ش��ود 
که بر اساس مطالعات، 46 ساختار مهم کوچک 
و بزرگ شناسایي شده در بخش جنوبی دریای 
خ��زر، در اعم��اق 500 تا 800 متر ق��رار دارند. 

ب��ر همین اس��اس مطالعات مفهوم��ي و اجرایي 
 semi(نیمه ش��ناور به منظور س��اخت س��کوی 
submersible(  ایران امیرکبیر با همین نگاه در 

دستور کار شرکت نفت خزر قرار گرفت.
یکي از چالش هاي نفس گیر، پیچیده، زمان بر 
و پرهزینه ی این شرکت، ساخت سازه اي عظیم 
ب��ا وزنی حدود 15000 تن ب��ود که در نهایت با 
عبور از مشکالت فراوان، در سال 1388 در مدار 
عملیاتي قرار گرفت. امروزه س��کوي نیمه شناور 
امیرکبیر به عن��وان نمادي از حاکمیت جمهوري 
اس��المي ایران و نگین درخشاني از تبحر، دانش 
و ف��ن آوری در پهنه ی دریاي خ��زر خودنمایی 

می کند.
پس از اتمام مراحل س��اخت این سکو گمان 
مي رفت بسیاری از مشکالت شرکت حل شده و 
در اتوبان مستقیم و جاده ی صافی قرار گرفته ایم. 
در حالی که با ش��روع فعالیت ه��ا در راهبري و 
استفاده از این سازه و بعدها در عملیات حفاري 
اکتشافی در میدان س��ردار جنگل در عمق 728 
متري دریا، متوجه خ��اص بودن موضوع آبهاي 
عمیق ش��دیم. ب��ا ای��ن رویداد مه��م جمهوری 
اسالمی ایران و صنعت نفت کشور براي نخستین 
ب��ار در س��طح کش��ورهاي منطق��ه در حوزه ی 
ساخت و بهره برداري از سازه های عظیم نفتی و 
به کارگیری دانش و فن آوری و همچنین نیروي 
انساني متخصص، وارد باشگاه فعالیت هاي نفت 
و گاز در آبهاي عمیق ش��د. مسیري که با وجود 
مش��کالت فراواِن فراروي آن، به مسیری پویا و 
بازگش��ت ناپذیر تبدیل ش��ده و مس��ئولیت هاي 
ش��رکت ملي نفت ایران در راستاي بهره برداري 
از منابع خدادادي در پهنه ی آبهاي عمیق دریاي 

خزر را دو چندان کرده است.

:س�هماکتش�افوتولی�د
نفتوگازشرکتنفتخزردربرنامهی
ششمتوس�عهبهچهمیزاندرنظرگرفته

شدهاست؟

بر اساس برنامه ی بیس��ت ساله ی شرکت ملي 
نفت و در راستاي تحقق سند چشم انداز جمهوري 
اسالمي ایران، اکتشاف ساالنه 326 میلیون بشکه 
معادل نفت خام قابل برداش��ت براي شرکت نفت 
خزر درنظر گرفته شده است. طبق برنامه ی بیست 
ساله ی ش��رکت نفت خزر و بررسي سناریوهاي 
اکتش��افي و توسعه اي س��اختارهاي خزر جنوبي، 
پس از اکتش��اف نفت در میدان س��ردار جنگل، 
با انجام مطالعات مهندس��ي و تأمی��ن منابع مالي، 
امکان تولید زودهن��گام از این میدان نیز همزمان 
با ش��ناخت و ارزیابي رفتار مخزن فراهم خواهد 
شد که مطالعات مقدماتي و ارزیابي اقتصادي آن 
در برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه درنظر گرفته 

شده است.

موقعی�ت ب�ه توج�ه ب�ا  :
ژئوپولیتی�كای�راندرمنطق�هیخزرو
درنظ�رگرفتننقشارتباطيکش�ورمان
درمعامالتس�وآپ،امكانتبدیلشدن
ایرانبهقطبانرژيمنطقهراتاچهحد

علمیميدانید؟
در بحث ژئوپلیتیک، ای��ران در کانون بیضي 
ان��رژي خاورمیانه قرار گرفته ک��ه نقاط کانوني 
آن در دری��اي خ��زر و خلیج فارس واقع ش��ده 
اس��ت. منابع فس��یلي و ترانزیت شمال به جنوب 
این دریاي بي ک��ران، امکان ژئوپلیتیک منحصر 
به فردی را براي جمهوري اس��المي ایران فراهم 
کرده تا هم در زمینه ی اکتشاف، توسعه و تولید 
از مناب��ع نفت و گاز دری��اي خزر اقدامات مؤثر 
و پرش��تابی جه��ت حداکثرس��ازی بهره برداري 
هم پ��اي کش��ورهاي حاش��یه ی دری��اي خ��زر 
انج��ام دهد و هم نس��بت به انتق��ال نفت و گاز 
از کش��ورهاي حوزه ی قفق��از و دریاي خزر به 
آبهاي بین المللی نق��ش مهمی ایفا کند. بنابراین 
از منظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و همچنین 
در راس��تاي توازن بخش��ي ب��ه منابع خ��دادادي 
ش��مال و جن��وب باید ب��ا تفکر اس��تراتژیک و 
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هوشمندي و درایت، فعالیت ها را تداوم بخشید؛ 
امري که توسط ش��رکت نفت خزر، در سایه ی 
حمایت هاي ش��رکت ملي نفت ایران و وظایف 

تکلیفي وزارت نفت در حال انجام است.

س�رمایهگذاري نق�ش :
بینالملل�يدرمنابعنفتوگازمنطقهی
خ�زروامكاناس�تفادهازفنآوريهاي

روزچیست؟
موضوع اکتشاف، توس��عه و تولید از میادین 
آبه��ای عمیق دریاي خزر جنوب��ي با مخاطرات 
متع��دد و پیچیده اي مواجه اس��ت که دس��تیابي 
ب��ه فن آوري ه��اي خاص ای��ن آبه��ا  از جمله 
ضرورت ه��اي پرداخت��ن به مس��ائل فني خاص 
این منطقه اس��ت. ش��رایط وی��ژه ی جغرافیایي 
دریاي خ��زر به ویژه وجود ِگل فِش��ان هاي فعال 
در بستر آن منجر به تعدد چالش هاي موجود در 
بخ��ش جنوبي دریا و به تبع آن طوالني تر ش��دن 
روند تولید از مناب��ع هیدروکربني آبهاي عمیق 
آن شده اس��ت. این عوامل همچنین باعث شده 
س��رمایه گذاري در این منطقه رویکرد متفاوتي 
داشته باشد. این امر در شرایطي که اکثر میادین 
مناط��ق نفت خی��ز کش��ور در نیم��ه ی دوم عمر 
تولی��د خود ق��رار گرفته اند و لزوم دس��تیابي به 
جایگاه مطلوب در اوپک، با شناس��ایي دقیق تر 
س��اختارهاي  شناس��ایي  و  دری��ا  س��اختارهاي 
اکتش��افي در سه استان س��احلي، به منظور ایجاد 
پش��توانه ی تولی��د و تثبیت ضری��ب جایگزیني 
مناب��ع هیدروکربني کش��ور، طی ی��ک فرآیند 
زمان��ي بلندم��دت امکان پذیر خواهد ش��د. در 
حال حاضر با رشد روزافزون تقاضاي انرژي در 
جهان، بررسي روند سرمایه گذاري شرکت های 
بزرگ نفتي در بخش تأمین انرژي هاي فس��یلي 
نش��ان مي دهد که با  وجود چالش ه��ا، هزینه و 
ریس��ک زیاد فعالیت در آبهاي عمیق، به تدریج 
س��رمایه گذاري در این نواحي از منظر اقتصادي 

به امري توجیه پذیر تبدیل شده است.

: مشكالتومحدودیتهاي
ش�رکتنف�تخ�زر)اع�مازچالشهای
حفاریوف�نآوریموردنی�ازدرآبهاي
عمی�ق،نی�رويانس�اني،منابعمال�يو...(

چیست؟
عمق زیاد آب در بخش ایراني دریاي خزر، 
شرایط جوي و اقلیمي متغیر این دریا، پشتیباني 
بسیار سخت و پیچیده ی ناشي از فاصله ی زیاد 
با س��احل )250 کیلومتر(، هزینه و ریسک زیاد 
اکتشاف و توسعه در آبهاي عمیق، عدم وجود 
بسترس��ازي مناسب بنادر ش��مالي )به خصوص 
بندر نکا(، محدودیت هاي موجود در س��ازمان 
بنادر و کش��تیراني، بس��ته ب��ودن دریاي خزر و 
ع��دم ارتباط با آبه��اي آزاد و محدودیت هاي 
عملیاتي حم��ل و نقل تجهی��زات در منطقه از 
مشکالت و محدودیت های عمده ی پیش روی 
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��رایط محدودیت هاي 
اعمال شده توسط نظام سلطه، موضوع دستیابي 
به دانش و فن آوری هاي مربوط به فعالیت هاي 
نف��ت و گاز در آبهاي عمیق، بس��یار پیچیده تر 
و بغرنج تر اس��ت. چراکه در دنیا فن آوری های 
آبه��اي عمی��ق در اختیار ش��رکت های اندکی 
اس��ت )کمي بیش از تعداد انگش��تان دست( و 
به طور طبیعي س��ازندگان، پیمان��کاران و حتي 
دریافت کنن��دگان این وس��ایل در محدودیت 

کامل قرار داشتند.
انتق��ال هر وس��یله و اب��زار و جابجایي نفرات 
مربوط به آبه��اي عمیق به طور کامل در تیررس 
دش��منان و رقیبان این حوزه بود و به طور کامل 
رصد می شد. ش��رکت نفت خزر با عبور از این 
تنگناه��ا و با به کارگی��ري روش هاي مختلف و 
بعضاً بومي سازي وسایل، ابزارها و کسب دانش 
مورد نیاز توانس��ت از این چالش نیز با موفقیت 

عبور کند.
راهبري و بهره برداری از سازه ی 15000 تني 

نیمه ش��ناور ایران امیرکبیر و انجام موفقیت آمیز 
حفاری و آزمایش چاه های اکتش��افی در آبهای 

عمیق دریای خزر گواه این مدعاست.
اما در خص��وص چالش های ح��وزه ی منابع 
انس��اني بای��د گفت ب��ا وج��ود نیروی انس��اني 
کارآزموده و مجرب در سطح صنعت نفت، طی 
بیش از 100 سال تالش و حضور در عرصه هاي 
مختل��ف، با ورود ش��رکت ملي نف��ت ایران به 
حوزه ی آبهاي عمیق و آغ��از فعالیت هاي نفت 
و گاز در این بخش، چالش اصلي شرکت، عدم 
وجود دانش و تجربه ی پرس��نل در این زمینه ی 
جدی��د بوده اس��ت. در جهت رف��ع چالش هاي 
ف��رارو، اقدامات متنوعي در ای��ن زمینه صورت 
گرفت ک��ه یکي از آنها اس��تفاده از نیروهاي با 
تجربه در مدیریت هاي اکتشاف و شرکت هاي 
بهره بردار با س��ابقه زیاد مانند مناطق نفت خیز و 

فالت قاره بود.
ای��ن نیروه��ا با حض��ور فع��ال در همایش ها 
و جمع آوري ه��اي میدان��ي و س��ایر ابزاره��ا و 
روش ه��اي مختل��ف و در نهای��ت ب��ا انگیزه و 
تداوم بخش��ی افزایش آگاهي ها و مس��لح شدن 
ب��ه دان��ش روز توانس��تند در مرحل��ه ی اجراي 
عملیات، اقدامات��ي انجام دهند که موجب تحیّر 
بعضي کارشناسان خارجي  قرار گرفت. حاصل 
تلفیق دانش، فن آوری و تجربه ی این همکاران، 
اجراي موفقیت آمیز حفاری، آزمایش دو حلقه 
چاه اکتش��افي در دریاي خ��زر و تحقق همه ی 

اهداف برنامه ریزی شده بوده است.

حج�م ب�ا مقایس�ه در  :
فعالیتهايانجامش�دهدرشرکتنفت
خزر،فعالیتهايکش�ورهايحاش�یهی
دری�ايخزردربخشباالدس�تي)مقدار
ذخایروتولیدنفتوگاز،سرمایهگذاري،
پیمان�كاران،نوعقراردادهاينفتيو...(

راچگونهارزیابيميکنید؟
در واقع ش��رکت های نفتی کوچک و بزرگ 
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اروپایی و آمریکایی با حضور در دریای خزر و 
به خصوص در منطق��ه ی 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 پیچیدگی ه��ای عملیاتی و 
تکنولوژیک��ی آبهای عمیق از پا ننشس��ت؛ بلکه 
توانس��ت با ظرفیت س��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 ذخایر و 
تولی��د نفت و گاز کش��ورهای حاش��یه ی خزر 
چندان قطعیتی وجود ندارد. اما بر اساس آخرین 
اعالم EIA میزان تولید نفت و گاز این کشورها  
از دریای خزر و حاش��یه ی خش��کی آن به شرح 

زیر اعالم شده است:
 تولید نفت خام جمهوری آذربایجان حدود 
ی��ک میلیون بش��که در روز اس��ت که عمده ی 
تولی��د آنها از می��دان آذری-چراغ–گونش��لی 
)ACG( می باش��د. میزان تولید گاز این کشور 
نیز ح��دود 745 میلی��ارد فوت مکعب در س��ال 
اس��ت. عم��ده ی س��رمایه گذاران خارج��ی در 
 BP ،EXXONش��رکت های آذربایج��ان، 
MOMIL ،TOTAL وCHEVRON  هستند.

 میزان تولید نفت خام ترکمنستان حدود 220 
ه��زار بش��که در روز و می��زان گاز تولیدی این 
کش��ور حدود 284 میلیارد فوت مکعب در سال 
است. عمده ی سرمایه گذاران خارجی در بخش 
فراساحل ترکمنستان، ش��رکت های پتروناس و 

دراگون اویل هستند.
 در بین کش��ورهای حاش��یه ی 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 به عنوان بزرگ ترین میدان 
کشف ش��ده ی قرن مطرح می باشد. میزان تولید 
نفت خام قزاقس��تان حدود 5/1 میلیون بشکه در 
روز و میزان تولید گاز این کشور بیش از 1000 
میلیارد فوت مکعب در س��ال اس��ت. البته تقریباً 

تم��ام نف��ت و گاز تولیدی قزاقس��تان از بخش 
خشکی است و حدود 50 شرکت بین المللی در 
حوزه ی نفت و گاز این کشور فعالیت می کنند.

 در فدراسیون روسیه میادین شناخته شده ی 
خوبی وجود دارد و وضعیت توس��عه ی ناوگان 
دریای��ی و خطوط لوله انتقال نی��ز مطلوب بوده 
اس��ت. بر اس��اس اعالمEIA  می��زان تولید گاز 
روس��یه در بخ��ش خ��زر ح��دود 484 میلیارد 
فوت مکعب در سال و میزان تولید نفت خام این 
کشور حدود 120 هزار بشکه در روز اعالم شده 
ک��ه  این مق��دار، تولیدی چن��دان منطقی به نظر 

نمی رسد!

: چش�ماندازفعالیته�اي
ش�رکتنف�تخ�زرراچگون�هترس�یم

ميکنید؟
ش��رکت نفت خزر با ارزیابي شرایط کنوني 
و آتي، مطابق با سند چش��م انداز بیست ساله ی 
کش��ور اقدام به تدوین برنامه ی بیس��ت ساله ی 
طرح اکتشاف نفت و گاز در دو بخش خشکي 
و دریا کرده است. بر اساس این برنامه، در بخش 
خشکي، با هدف اتکا به توانمندي هاي داخلي 
و ایجاد زمینه ی توسعه ی پایدار سایر بخش هاي 
اجتماعي، اقتصادي و اش��تغال زایي در خطه ی 
شمالي کشور، برنامه ی فعالیت هاي اکتشافي در 
هر سه استان گلستان، گیالن و مازندران به طور 
مجزا در قالب مطالعات زمین شناس��ي صحرایي 
و لرزه نگاري دو و س��ه بُعدي به انضمام حفاري 
ساالنه ی یک حلقه چاه اکتشافي پیش بیني شده 
است. همچنین فعالیت هاي لرزه نگاري دریایی 
در قالب عملیات لرزه نگاري س��ه بُعدي جهت 
تعیین دقیق مشخصات ساختارهاي اولویت دار 
در برنامه ی اکتشافي شرکت گنجانده شده که 
ضرورت انجام و نح��وه ی طراحي آن به نتایج 
حاصل از عملیات حف��اري مرتبط خواهد بود. 
بنابرای��ن برنامه ریزي جهت حفاري س��االنه ی 
یک حلق��ه چ��اه اکتش��افي-توصیفي در دریا 

انجام ش��د که در صورت تأمی��ن منابع مالي و 
سرمایه گذاري خارجي، برنامه ی تأمین سکوي 
دوم جه��ت حف��اري و در صورت اکتش��اف 
ذخایر اقتصادي هیدروکربن نیز انجام مطالعات 
مقدمات��ي تولید زودهن��گام و اح��داث واحد 
بهره ب��رداري و تأسیس��ات ف��رآورش در قالب 
س��ناریوهاي راهبردي در دس��تور کار شرکت 

قرار خواهد گرفت.

و اکتش�اف ماهنام�هی  :
در علمي-ترویج�ي نش�ریهاي تولی�د
ح�وزهيباالدس�تيش�رکتمل�ينفت
اس�ت.بهنظرجنابعالياینماهنامهتاچه
حددرعملبهوظایفورس�التمحوله
موفقبودهوپیش�نهادش�ماب�رايارتقاء

سطحایننشریهچیست؟
ماهنام��ه ی اکتش��اف و تولی��د نف��ت و گاز 
به عنوان تنها نش��ریه ی علمي-ترویجي وزارت 
نفت طي س��ال هاي گذش��ته با ارائه ی مقاالت 
و گزارش ه��ای تخصصي صنایع باالدس��تي در 
جه��ت تحقق اهداف مدنظر، منتش��ر ش��ده که 
مورد تأیید و استفاده ی کارشناسان و متخصصان 
صنعت نفت واقع شده است. این نشریه با ارائه ی 
مطالب علمي، پژوهش��ی و کاربردي متناسب با 
نیازه��اي روز صنایع باالدس��تي صنعت نفت و 
همچنی��ن ایجاد انگی��زه و تعامل علمي و عملي 
کارشناس��ان صنعت نفت و دانش��گاه در تبیین 

رسالت خویش بسیار موفق بوده است.
رویك�ردجدیدماهنام�هورون�دارتقاءکیفی،
علمیوکاربردیآنمحس�وسمیباش�دوامید
اس�تب�اتوج�هب�هورودصنع�تنفتکش�وربه
فعالیتهايعملیات�يدرحوزهیآبهایعمیقو
کسبدستاوردهايفني،نگاهویژهایبهیافتههاي
علميوکارب�ردیبخشهايمختلفاینحوزه
درقال�بمق�االتوهمچنی�نگزارشهایفنی
بهعنواننیاِزبخشباالدستیصنعتنفتازطرف

مسئوالندلسوزماهنامهشكلگیرد.

مصاحبه


