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ضرورت واکاوی چالشهای صنعت نفت در ماهنامه اکتشاف و تولید
معاون توس��عه و مهندسی شرکت ملی نفت
ایران و عضو ش��وراي سياس��تگذاري ماهنامه
اكتش��اف و تولي��د در ديدار ب��ا اعضاي هيات
تحريري��ه اي��ن ماهنامه ،با اش��اره ب��ه اهمیت و
رس��الت ماهنامه اکتشاف و تولید به عنوان تنها
نشريه باالدستي نفت ،اظهار كرد :این مجله باید
س��همی هر چند کوچک در ایجاد مدل ذهنی
تخصصی و حرفهای در نفت ایفا کند.
غالمرضا منوچهری در نشس��ت هماندیشی
اعضای تحریریه ماهنامه علمی اکتشاف و تولید
نفت و گاز که چهارشنبه ۶ ،تیر در دفتر معاونت
توس��عه و مهندس��ی ش��رکت ملی نفت ایران
برگزار ش��د ،با اش��اره به اینکه در نفت نیاز به
اف��کار حرفهای و تخصصی داریم ،اظهار کرد:
در این مسیر باید با بررسی وضعیت شرکتهای
فرع��ی ،پیمان��کار و فعال در صنع��ت نفت ،به
تخصصی ش��دن امور و حرکت این شرکتها
در مس��یر بهرهمندی از دانش و حرفهایگرایی
بیش از پیش کمک کنیم.
وي با اشاره به اهميت نگاه پژوهشي و كاربردي
در ماهنام��ه اكتش��اف و توليد در مس��ير واكاوي
چالشه��اي صنع��ت نف��ت ي��ادآور ش��د :انتقال
تجربي��ات بدنه صنعت نف��ت در قالب نگاه علمي
ميتواند به شكوفايي صنعت كمك شاياني كند.
منوچه��ري با بی��ان اینکه متأس��فانه به دالیل
مختلف در کش��ورمان از برخی تکنولوژیهای
روز دنیا فاصله داریم ،افزود :ماهنامه اکتشاف و
تولید با طرح و انتشار مباحث روز و دانش جدید
میتواند به کم کردن این فاصله کمک کند.
عض��و ش��ورای سیاس��تگذاری ماهنامه علمی
ترویجی اکتشاف و تولید با بیان اینکه این ماهنامه
باید شبکهای از اطالعات و متخصصان را ایجاد و
به یکدیگر پیوند دهد ،تصریح کرد :بهروز بودن
و بررسی آخرین تحوالت صنعت میتواند دانش

خوبی را به متخصصان صنعت نفت منتقل کند.
منوچهری با اشاره به اینکه در برخی بخشها
به اس��تانداردهای پایین ع��ادت کردهایم ،اظهار
ک��رد :باید ب��ه چالشهای واقع��ی صنعت نفت
بپردازیم و با نگاه کاربردی و فرآیندی ،به سمت
رفع این مشکالت و چالشها حرکت کنیم.
ماهنامه اکتش��اف و تولی��د نفت و گاز كه به
همت روابط عمومي ش��ركت ملي نفت ايران
منتش��ر ميش��ود ،اهدافی مانند شفافس��ازی،
تحلی��ل و تبیی��ن علم��ی و تخصص��ی خطوط
مدیری��ت اس��تراتژیک در بخ��ش باالدس��تی
شرکت ملی نفت ایران در مجموعه سرمقاالت
و مق��االت تخصص��ی ،درج و نش��ر یافتهها و
دس��تاوردهای علم��ی و کاربردی متناس��ب با
نیازهای باالدس��تی صنعت نف��ت (علومزمین،
حف��اری ،بهرهب��رداری و مهندس��ی مخ��زن)،
ایج��اد انگیزه و زمینه پژوه��ش و ایجاد تعامل
علمی و عملی متخصصان صنعت و دانش��گاه،
اطالعرس��انی در خصوص آخری��ن یافتهها و

رویدادهای متناس��ب با فعالیتهای باالدس��تی
صنعت نفت ،ایجاد فرهنگ عمیق و اصولی در
نشر و توزیع دانستهها و تسهیم دانش در عرصه
داخلی و بینالمللی صنعت نفت و معرفی توان
فنی و راهبردی نیروی انس��انی در این صنعت،
نق��د و تحلیل تخصصی نق��اط ضعف و قوت
صنعت و نیز چالشها و فرصتهای بینالمللی
پیش��روی صنعت نفت بهطور دقیق و واقعبینانه
در قالب مقاالت معتبر و ارزنده کارشناس��ی را
دنبال میکند.
این ماهنامه تاکنون توانس��ته است در تعامل با
صنعتگ��ران و دانش��گاهیان دس��تاوردهای علمی
خوبی داشته باشد و بستر مناسبی برای انتقال دانش
و تجربه در صنعت نفت کشور فراهم کرده است.
قرار است نشس��تهای هماندیشی با حضور
اعضای هیأت تحریریه ماهنامه علمی اکتشاف
و تولی��د ب��ا مس��ئوالن ش��رکتهای تابع��ه و
بخشهای علمی و پژوهشی صنعت نفت ادامه
یابد.
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