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اولین ديدار روياروي شوراي سردبیري ماهنامه اكتشاف و تولید 
با زير مجموعه هاي باالدستي شركت ملي نفت ايران

 دكتر بيژن مستقل*

نشست حضوري با : 
                        شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

  دانشگاه صنعت نفت

مقدمه : 
خط مشي نوين ماهنامه اكتشاف و توليد در سير هدفمند بلوغ خود، زمينه سازي در تعامل مستقيم و سازنده 

با بخش ها و زير مجموعه هاي كليدي شركت ملي نفت ايران مي باشد. 
شنود مستقيم نقطه نظرات صاحبان انديشه در اين زير مجموعه هاي پر پتانسيل و طراحي ساز و كارهای جامع 
از انتقال و بازخورد تجربيات و دس�ت آوردهاي علمي و كاربردي آنها در عرصة صنعت گس�ترده باالدستي كشور 
از اهداف اساس�ي چنين نگرشي در ادامة راه و سير صعودي مخاطب پذيري و جلب رضايت مديران ارشد ستاد و 

صف در اين شركت محوري در اقتصاد كشور بوده است.

دي�دار صميم�ي و پرب�ار دو روزة مدير مس�ئول و مدي�ر فني و 
اعضاي ش�وراي س�ردبيري ماهنامه با مديران ارشد باالدستي مناطق 
نفت خيز جنوب و استادان فرزانة دانشگاه پر افتخار صنعت نفت ايران 
نقطة ش�روعي بود براي فرصتي اس�تثنايي در راستاي تهييج جنبش 

نرم افزاري در صنايع باالدستي نفت و گاز ايران اسالمي.

براي اعض��اي اجرايي ماهنامه، اس��تقبال و پيش��نهادات؛ و 
تعصب و مس��ئوليت پذيري اين عزيزان كه قلب صنعت نفت را به 

تعبيري تشکيل مي دهند باور نکردني و در خور تحسين بود.
چنين مي نمايد كه همگان اين موجود پنج- شش ساله را به طور 

جدي دوست دارند و براي ارتقاء و اصالح آن كمر همت بسته اند. 

در اين چندين س�ال پر فراز و فرود تخصصي، صنعت نفت ش�ايد 
اولين ماهنامه با حيثيت و اعتبار علمي خود را يافته است. 

بس��ياري معتقد به علمي- پژوهشي كردن آن بودند و حتي 
بعضي داشتن يك برادر دوقلو با انتشار به زبان انگليسي را مطرح 
كردند. داش��تن س��ايت قوي براي ارائة الکترونيکي آن نيز دليل 
ب��ر تأييد ُزعمای قوم باالدس��تي در نش��ر بين الملل��ی آن بود. با 
اين برخورد اول كه برايمان بس��يار پراس��ترس و با هيجان بود و 
مضافاً با بازديد از ميدان پرش��کوه آزادگان پربار تر نيز شده شوق 
و شور ادامة سفرهاي بعدي از مناطق خارك، فالت قاره، مناطق 
نفت مركزي و... براي ديدارهاي مس��تقيم و س��ازنده با برادران و 

خواهران صنايع باالدستي نفت و گاز را دو چندان كرد.

* كارشناس ارشد مهندسي نفت - مديريت اكتشاف 
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 روز اول :
پ��س از بازديد از ميدان آزادگان و نحوة توس��عة بخش دوم 
فاز اول در مراكز تفکيك ش��مالي و جنوب��ي ميدان، از دكل 86 
فت��ح كه ب��ر روي چ��اه 40 آب تيمور )500 متري ش��رق جاده              

اهواز- خرمشهر( فعال بود نيز بازديد شد.

 روز دوم : 
يکشنبه 87/9/3 ساعت 9:15 

در سالن جلسات ساختمان شهيد تندگويان مناطق نفت خيز 
جنوب دكتر حس��ن اميري بختيار، معاون زمين شناسي شركت و 
عضو شوراي س��ردبيري ماهنامه كه سرميزبان گروه اعزامي تلقي 
مي ش��د به همراه اكثر مديران و كارشناسان ارشد باالدستي حاضر 
بودند. پس از تش��کر مدير مس��ئول ماهنامه و مدير روابط عمومی 
شركت ملی نفت،  اسحق رويور، از ميزباني مناطق نفت خيز جنوب؛ 
دكتر حس��ن اميري بختيار، نقطه نظرات خود را پيرامون گسترش 
و تکميل س��رفصل هاي ماهنامه و گرايش و جهت گيري بالندة آن 

با پيشنهادات مبسوطي به شرح زير ارائه داد:

 اجراي ميزگردهاي تخصصي هر سه ماه يکبار با مناطق نفت خيز؛
 اجراي سمينارهاي مناطق نفت خيز مركزي اول تهران با متولي 

گروه ماهنامه؛
 ارائة ابتکارات و نوآوري هاي مناطق نفت خيز؛

 ارائة چکيدة گزارشات P.NO مناطق نفت خيز؛
 توجيه و تشريح واژه هاي فني تخصصي به صورت مستمر؛ 

 ارائة مقاالت برتر؛
 توجيه پتانسيل هاي كشورهاي همسايه و فناوري هاي آنها؛

 نشس��ت و اس��تفادة علمي و تجربي از بازنشس��تگان در دست 
و گزارش پيش��رفت برخ��ي پروژه هاي كليدي از اه��م فرازهاي 

سخنراني ايشان در جمع اين جلسه بود.
س��پس يکايك كارشناسان ارش��د و مديران حاضر در جلسه 
ازجمل��ه مهن��دس مطهر رياس��ت اداره مهندس��ي ف��رآورش و 
پروژه ه��اي تزريق گاز مناطق نفت خيز با بيان اينکه توليد علم به 
حلقه هاي متعددي كه يکي از آنها تشويق عالمان است نياز دارد، 
بس��تر ماهنامه اكتش��اف را براي انعکاس اين علوم و تجربيات پر 

اهميت خواندند. ايشان 25 نمونه از مطالبي را كه مي توان در اين 
ماهنامه براي توليد مقاله و مس��تند علمي استفاده كرد نام بردند 

كه از اهم آنها می توان به موارد زير اشاره نمود:

• ارائة تاريخچة علمي سه نسل كارخانجات گاز مايع در مناطق نفت خيز؛
• فلسفة نصب مبدل هاي حرارتي در كارخانجات 900/1000؛

• روش ارزياب��ي اقتص��ادي پروژه ه��اي تزريق جم��ع آوري گاز، 
نمك زدايي و بهره برداري؛

• بررسي قديمي ترين پروژة تزريق گاز در ميدان هفتکل؛
• مراحل توسعة يك مخزن نفتي؛

• ويژگي هاي مخزني و زمين شناسي مخزن مارون.

س��پس كارشناس��اني از جمله آقاي مهندس حس��ين پور، 
مهن��دس محمد منص��وري، دكت��ر قالوند، مهندس سرش��وق، 
مهندس مرادي، مهندس شايس��ته و... مطالب ارزش��مندي را در 
جهت پيش ب��رد و اصالح ُمفاد علمي و تخصصي ماهنامه مطرح 
و آمادگ��ي خود را در جهت همکاري مس��تمر ب��ا ماهنامه اعالم 

كردند.
مفاهي��م بني��ادي زمين شناس��ي، عمليات حفاري، مس��ائل 
و مش��کالت وي��ژة كارب��ردي و عملياتي، برنامه ري��زي در بخش 
باالدس��تي، معرفي كتاب و نوآوري ها و تأثير گذاري بيش��تر روي 
مخاطبين و ارائة س��هم آموزش و ماهنامه از اهم موارد مطروحه 

در اين نشست صميمي بود.

اينكه اساتيد صرفاً براي گرفتن درجات هيئت 
علمي و يا احياناً عقب افتادگي هايي كه در اين زمينه 
دارند مقاله بدهند آن هم تنها به مجالت و نشريات 

گروه ISI صحيح نيست.
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بعد از ظهر همان روز دكتر ش��هبازي، به نمايندگی رياس��ت 
محترم دانشگاه صنعت نفت جناب آقاي دكتر راشد، ميزبان گروه 

اعزامي از تهران و مجريان ماهنامه اكتشاف و توليد بودند.
در اين جلس��ه كه به منظور هم��کاري متقابل و به خصوص 
ارجاع داوري رس��مي مقاالت به اس��تادان دانش��گاه صنعت نفت 
برگزار شد، اساتيد محترمی چون دكتر جزايري راد، دكتر بهبهاني، 
دكتر قاس��م العسگري و... نقطه نظرات جامعي در راستاي ارتقاء 

سطح كيفي و كمي ماهنامه دادند. 
بحث اشتراك ماهنامه از طريق Internet، مقاالت انگليسي، 
همکاري دانشگاه، پژوهشگاه و مؤسسة مطالعات بين المللي انرژي 
با مجله، تشويق دانشجويان درارائة مقاله و ارتباط بيشتر دانشگاه 

با صنعت از اهم گفت  و شنودهاي اين جلسه بود.

مدير فني ماهنامه در اين رابطه انتظار تعامل بيشتر دانشگاه 
با ماهنامه را بديهي، الزم  و ضروري دانسته و  همکاري ماهنامه 
در زمينة داوري رسمي مقاالت با اساتيد دانشگاه صنعت نفت را 
به عنوان يك حركت محوري عنوان نمودند. دكتر مستقل اضافه 
نمود، اينکه اس��اتيد صرفاً براي گرفتن درجات هيئت علمي و يا 
احياناً عقب افتادگي هايي كه در اين زمينه دارند مقاله بدهند آن 

هم تنها به مجالت و نشريات گروه ISI صحيح نيست.
 بايد اساتيد در نشر علوم آكادميك در بستر صنعت نيز كوشا 
ب��وده و با ارائة مقاله هر چند كوتاه در نش��ريات فني- تخصصي 
ارتب��اط و حضور خود را در فعاليت ه��اي راهبردي صنعت اثبات 
نماين��د. در واقع مي توان گفت نهضت علمي و جنبش نرم افزاري 

از همين نقطه ها شروع مي شود.




