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گزارش اولين نشست ماهنامه اكتشاف و توليد
با نشريات صنعت نفت

سيدتقي ابطحي  الهام نظرى

 مقدمه 
در راستاي ايجاد تعامل و ارتباط دوسويه 
با ديگر نشــريات تخصصــي فعال در بخش 
نفت و انرژي، نخســتين نشســت مشــترك 
ماهنامه اكتشــاف و توليد با نشريات صنعت 
نفت در تاريخ 90/5/8 در ساختمان مركزي 
ســوم شــركت ملي نفت ايــران و با حضور 
مديران مسوول، سردبيران و نمايندگان بيش 
از بيست نشريه فعال در بخش انرژي برگزار 
گرديد كه گزارش پيش رو خالصه اي است 
از مهمتريــن موارد ذكر شــده در نشســت. 
در ايــن نشســت كــه در محيطي دوســتانه 
برگزارگرديــد، نقاط ضعف و قوت ماهنامه 
اكتشــاف و توليد و راهكارهاي ارتقاي آن 
مورد نقد و بررســي قرار گرفت. اميد است 
تداوم برگزاري نشســت هايي از اين دســت 
باعث افزايش روزافزون سطح كيفي ماهنامه 
اكتشــاف و توليــد و تعامل آن با نشــريات 

همسو گردد. 

 سخنرانان نشست 
آقــاي منوچهر خنــدان، رئيــس روابط 
عمومــي شــركت ملي نفــت ايــران و مدير 
مســوول ماهنامه اكتشــاف و توليد، به عنوان 
اولين ســخنران نشســت، با اشــاره به رشــد 
نشــريات در كشور و به ويژه در صنعت نفت، 
روحيه جســتجوگر ايراني را عامل مهمي در 

گسترش مطبوعات در كشور دانست. 
برخــي  نادرســت خوانــدن  بــا  وي 
اظهارنظرها كه نفت را عامل عقب ماندگي 
جامعــه مي داننــد، تأكيــد كــرد تمامــي 
شواهد تاريخي نشــان دهنده آن است كه 
پيدايــش مدرنيته در ايران تــا حد زيادي 
مديــون پيدايش و رشــد صنعت نفت در 
كشــور بوده اســت. آقاي خندان با اشاره 
به نزديك شــدن به دهمين ســال فعاليت 
ماهنامه اكتشاف و توليد، اظهار اميدواري 
كــرد اين ماهنامه جدي تر از گذشــته و با 
محور قــرار دادن مســائل روز به ويژه در 
عصــر تحريم هــا و تهديدهــا و ارزيابــي 
مستمر مخاطبين و ميزان رضايتمندي آنان 

نســبت به ماهنامه و باالخره با تعامل هر چه 
بيشتر با نشريات همسو به نشريه اي اثربخش 
و تأثيرگذار در صنعت نفت كشــور تبديل 

شود.
آقــاي مهنــدس خجســته مهر، معاون 
وزيــر در برنامه ريزي و نظــارت بر منابع 
هيدروكربوري و سردبير ماهنامه اكتشاف 
و توليد، به عنوان ديگر ســخنران نشست 
ضمن تأكيد بر اهميت و جايگاه نشرياتي 
كه در بخش انرژي فعاليت مي كنند، خاطر 
نشان كرد امروزه بحث انرژي بايد در يك 
زنجيره ديده شــود و ديگر مانند گذشــته 
نمي توان مرز مشــخصي را بين بخش هاي 
باالدســتي و پايين دستي مشــخص نمود؛ 
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زيرا تمام طرح ها در يك زنجيره هســتند. 
به طور مثال حتي براي نيروگاهي كه قرار 
اســت توســط وزارت نيرو احداث شود 
بايــد منابع تأمين خوراك آن از قبل ديده 
شــده باشــد. اين موضوع وظيفه نشرياتي 
كه به صورت تخصصــي در بخش انرژي 
فعاليت مي كنند را دو چندان مي كند؛ زيرا 
بايــد به كل زنجيره از حلقــه اول تا حلقه 
آخر آگاهي داشته باشــند و فعاليتهايشان 

اثربخش باشد. 
وي تأكيــد كرد امــروزه توليد ثروت 
در كشــور فقط توليد نفت و گاز نيســت؛ 
بلكــه پژوهش نيــز مصداق توليــد ثروت 
را دارد. يعنــي اگــر بخواهيــم بــه توليــد 
ثــروت در كشــور دســت پيــدا كنيــم و 
اگــر بخواهيم ارزش افــزوده را در بخش 
پايين دســتي شاهد باشــيم، بايد به پژوهش 
متوصل شويم. امروزه در دنيا سهم درآمد 
شركتهاي بزرگ نفتي تنها مربوط به توليد 
و بهره بــرداري نفــت و گاز نيســت؛ بلكه 
حجم قابل توجهــي از درآمد آنها مربوط 
به توليد علم و پژوهش هايي اســت كه در 

آنجا اتفاق افتاده است.
در ادامه، ســردبير ماهنامه اكتشــاف و 
توليــد هدف اصلي از برگزاري نشســت را 
دريافت نظرات ســازنده نشــريات صنعت 
نفت چــه از جنبــة پشــتيباني هاي علمي و 
رويكردهــاي فنــي و چــه از جنبه مســائل 
مربــوط به شــكل، ظاهــر و قالب نشــريه 
عنــوان نمود. آقــاي مهندس خجســته مهر 
حركت نشريات صنعت نفت به سمت ارائه 

مقاالت كاربردي و به ويــژه چاپ مقاالتي 
كه بــه طرح مطالعــات مــوردي از ميادين 
هيدروكربوري كشــور  مي پردازند را بسيار 
مثبــت ارزيابــي و اظهار اميــدواري كرد با 
توجه به ارجحيت دانش محوري بر توســعه 
محوري، ديگر شاهد اين نباشيم كه توسعه 
ميادين كشور بدون بهره گيري از دانش هاي 

به روز صورت پذيرد.

 محورهاي نشست 
از چند هفته پيش از برگزاري نشســت، 
كارگروهــي از هيــأت تحريريــه ماهنامــه 
اكتشــاف و توليد چهار محــور را به عنوان 
محورهاي اصلي نشســت تعييــن نمود كه 
جهــت آمادگي قبلــي جهت حضــور در 
جلسه، اين چهار محور در اختيار نمايندگان 

نشريات مدعو قرار داده شد. 
محورهاي تعيين شده عبارت بودند از:

 ارائــه پيشــنهاد در خصــوص نحــوة 
افزايش ارتباط ســازنده و مؤثر اين نشريه با 

مخاطبين 
 بررســي راهكارهاي ارتقــاء كمي و 

كيفي مقاالت دريافتي 
 بررســي راهكارهــاي تعامل بيشــتر 

ماهنامه با نشريات همسو
 بيان تجربيات ارزنده و شــاخص كه 
به كارگيري آن در نشريه بازخورد مثبت و 

قابل توجهي داشته است.

 نظرات و پيشنهادهاي ارائه شده  
 لــزوم ارتبــاط و تعامل بيشــتر روابط 

عمومي شــركت ملي نفت ايران با نشريات 
فعال در زمينه نفت 

 ماهنامه اكتشاف و توليد بايد مقاالت 
بيشتري را در هر شماره چاپ نمايد

 لــزوم افزايش تعداد داوران مناســب 
براي داوري مقــاالت از طريق ايجاد بانك 

اطالعات دقيق و به روز از داوران 
 بايــد داوران عالوه بر تخصص الزم، 

تعهد به انجام داوري نيز داشته باشند
 افزايــش تعامل نشــريات از طريق به 
اشتراك گذاشتن بانك اطالعاتي داوران با 

نشريات همسو 
 اولويت دادن به مقاالتي كه بيشــتر به 
مســائل IOR ،EOR و مطالعات موردي از 

ميادين كشور مي پردازند
 تمام نشريات مدعو الزم است نسبت 
به برگزاري اين نشست اطالع رساني مناسب 
نماينــد كه اين خــود باعث ارتباط بيشــتر 

نشريات با يكديگر خواهد شد
 هر نشــريه فعال در زمينه صنعت نفت 
بهتــر اســت آدرس ســايت اينترنتي ســاير 
نشــريان همســو را در صفحه اول ســايت 

اينترنتي خود درج نمايد
 اتخــاذ تمهيداتــي جهــت پرهيــز از 
هرگونــه ســرقت علمي و رعايــت اخالق 

مهندسي 
 در صورت امكان تالش جهت كسب 

امتياز علمي- ترويجي براي ماهنامه 
 پرداختن به تازه هاي علمي و فن آوري 

و اخبار صنعت 
 پرداختن به پژوهش هاي انجام شــده 
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در صنعت نفت 
 معرفي پايانامه هاي كارشناســي ارشد 

و دكترا 
 معرفي شــركتهاي مهندسي مشاور و 

پيمانكاران توانمند
 گردآوري بانك اطالعاتي اســتادان 
به همــراه زمينه تخصصي آنــان جهت غنا 

بخشيدن به سطح داوري مقاالت 
 برگزاري سمينارهاي تخصصي 

مقالــه اي  نشــريه اي  درصورتي كــه   
دريافت كند كه مرتبط با موضوع آن نشريه 
نيســت؛ شايســته است نويســنده مقاله را به 

سمت نشريات مرتبط هدايت نمايد.

 حاشيه نشست   

ارائه تاريخچه ماهنامه 
پيش از ورود به بحث اصلي نشســت، 
گــزارش اجمالــي از فعاليتهــاي يك دهه 
انتشــار ماهنامه اكتشــاف و توليد توســط 
دبير نشســت ارائه گرديد. وي با ارائه آمار 
مقاالت چاپ شــده در طي ايــن دوره، به 
رشد قابل توجه سهم مقاالت تاليفي به كل 
مقاالت اشــاره و عنوان نمود اين شــاخص 
بيانگر اهميتي اســت كه ماهنامه اكتشــاف 
و توليــد بــراي درج مقــاالت كاربردي و 
مطالعــات موردي در مقايســه بــا مقاالت 

ترجمه اي قائل است.
شايان ذكر اســت نشريه فني تخصصي 
اكتشاف و توليد در تيراژ 5 هزار نسخه چاپ 
و در بين مديران، متخصصين، كارشناســان 

و دانشــجويان حوزه باالدستي صنعت نفت 
در شــركتها و مديريتهاي تابعه شركت ملي 
نفت، دانشــگاهها و مراكز علمي و... توزيع 
مي گــردد. در پايان اين بخش با اشــاره به 
زحمات مديران مســؤول پيشين اين نشريه، 
آقايان آقاجاني و رويور و سردبيران پيشين، 
آقايان دكتر گل شيرازي و دكتر مستقل كه 
تأثير بســزايي در روند رو به رشــد ماهنامه 

داشتند، از آنان ياد گرديد.

رونمايي از ويژه نامه اكتشاف و توليد 
با توجه به ســپري شــدن يــك دهه از 
فعاليــت ماهنامــه اكتشــاف و توليد، هيأت 
تحريريــه ماهنامه با تشــكيل كارگروهي به 
سرپرســتي مهنــدس تديني، كليــه مقاالت 
منتشــره از آغــاز تا پايان ســال 89 را مورد 
بررسي قرار داد و از ميان بيش از 700 مقاله 
و طي ســه مرحله، نهايتــاً 40 مقاله به عنوان 

مقاالت برتر در قالب ويژه نامه اكتشــاف و 
توليد منتشــر گرديد كه رونمايي از آن در 
نشســت توســط آقاي مهندس خجسته مهر 

انجام گرفت.

تقدير از مؤلفين برتر
در پايان نشســت از چهار نفــر از ارائه 
دهندگان بهترين مقاالت تأليفي و نيز يكي 
از اعضاي هيأت تحريريه ماهنامه اكتشــاف 
و توليد به عنوان عضــو برگزيده ماهنامه، با 
تقديم هدايايــي تقدير گرديد كه اســامي 

آنان در جدول 1 آمده است.
بــا توجه بــه اســتقبال اكثــر حاضرين 
در نشســت از تداوم تشــكيل نشســت هاي 
مشــترك، مقــرر گرديــد ايــن جلســات 
به صورت ادواري، به ميزباني ساير نشريات 
و از طريــق ايجاد دبيرخانــه دائمي برگزار 

گردد.
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