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گزارش مراسم گراميداشت انتشار يكصدمين شماره ماهنامه اكتشاف و توليد

مقدمه
ماهنامه اكتشاف و توليد نفت و گاز به عنوان 
تنها نشــريه فعال در حوزه باالدستي صنعت نفت 
در طول 10 ســال حضور مؤثر خود نقش مهمي 
در مستندسازي و انتقال تجارب و يافته هاي علمي 
متخصصان صنعت نفت داشــته و هم اكنون پس 
از گذشــت 100 شــماره از آن و كســب عنوان 
علمي-ترويجــي، اين ماهنامه جايگاه خود را در 
محافل علمى، دانشگاهي و صنعتي تثبيت كرده 
است. به مناسبت گراميداشت انتشار يكصدمين 
شماره ماهنامه اكتشاف و توليد و با هدف تقدير 
از دســت  اندركاران اين نشــريه، روز چهارشنبه 
هشــتم خرداد ماه 1392 نشستي با حضور معاون 

وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران، معاون 
برنامه  ريزي وزير نفت، مديران ارشد و كارشناسان 
حوزه باالدستي شركت ملي نفت در سالن شهيد 
بهشــتي وزارت نفت برگزار شد. در اين نشست 
عالوه بر سخنراني مدير مسئول و سردبير ماهنامه 
اكتشــاف و توليد، معــاون وزيــر و مدير عامل 
شــركت ملى نفت ايران ،  مدير اكتشاف و مدير 
پژوهش و توســعه شــركت ملي نفت نيز به بيان 
ديدگاه  هاي خود پرداختند. در خاتمه اين نشست 
از تعدادي از پيشكسوتان حوزه باالدستي صنعت 
نفت، نويسندگان برتر مطالب نشريه در حوزه هاي 
مختلف و هم چنين اعضاي هيأت تحريريه ماهنامه 

تقدير و تشكر به عمل آمد.

مروري بر تاريخچه ماهنامه اكتشاف و توليد
در ابتداى اين مراســم غالمحســين اشرفى 
مديــر مســئول ماهنامه اكتشــاف و توليد ضمن 
عرض خيرمقدم به ميهمانان حاضر در جلســه به 
بيان مطالبى درباره تاريخچه و روند ماهنامه تا به 
امــروز پرداخت. وى ضمن اشــاره به چگونگى 
تغييرات ماهنامه از ابتداي انتشار تاكنون، كسب 
رتبه علمى-ترويجى از وزارت علوم، تحقيقات و 
فن  آوري را گامى ارزشمند در حركت روبه  رشد 
اين نشــريه تخصصى صنعت نفت دانســته و از 
برنامه ريزي براي كســب عنوان علمي-پژوهشي 
در آينده نزديك خبر داد. مدير مســئول ماهنامه 
نقد و بررســي نقاط قــوت و چالش هاي صنعت 
نفت را به عنوان رســالت اصلي ماهنامه اكتشاف 
و توليد برشــمرد و افــزود: «اين نشــريه بايد در 
زمينه ترويــج علوم و فنون در بخش باالدســتي 
صنعت نفت، معرفي نخبگان و طرح چالش  هاي 

پيش  روي صنعت نفت به نوآوري بپردازد.»
شــروع به كار پايگاه اطالع رســاني ماهنامه 
اكتشــاف و توليــد كــه به واســطه آن، امــكان 
ارتباط مؤثرتر ماهنامه اكتشــاف و توليد با طيف 
مخاطبــان مورد نظــر خود اعم از نويســندگان، 
ارســال  كنندگان مطالب و هم  چنين خوانندگان 
ماهنامه فراهم مي گردد از ديگر موارد مورد اشاره 
در ســخنراني اشــرفى بود. وي در ادامه سخنان 
خود به بيان اهداف نشريه از جمله شفاف سازى 
و تبييــن حوزه هاى اكتشــاف و توليد از ديدگاه 
علمى و تخصصى، تعامل ســازنده و عالمانه بين 
صنعــت نفت و دانشــگاه ها، بيان نقــاط قوت و 

تهيه و تنظيم: مجتبى كريمى  پژوهشگاه صنعت نفت
سعيد قنبري  مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز
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ضعف صنعت نفت و تالش در جهت رفع موانع 
و ضعف هــاى موجــود و تمركز بــر پژوهش و 
فن  آورى و مسائل چالشى صنعت نفت پرداخت.

مدير مســئول ماهنامه اكتشــاف و توليد در 
بخش ديگري از ســخنان خود ضمن اشــاره به 
برگــزارى جلســات تخصصــى طى چند ســال 
اخير توســط ماهنامــه با موضوعــات و عناويني 
مثل "ارتباط صنعت و دانشــگاه"، "بررسي زمان 
انتظار دكل  هاى حفارى"، "هم انديشي با نشريات 
فعــال در صنعــت نفــت" و "ازدياد برداشــت"، 
از برنامه ريزى بــراى تداوم برگــزاري اين گونه 

نشست  ها در آينده خبر داد.

لزوم استفاده از پژوهش هاي كاربردي در صنعت 
نفت

مهندس احمــد قلعه بانى معاون محترم وزير 
و مدير عامل شركت ملى نفت و رئيس شوراى 
سياست گذارى ماهنامه اكتشاف و توليد سخنران  
بعدى اين نشســت بود. وى در ســخنان خود بر 
ضــرورت به كارگيري مقــاالت و پژوهش هاي 
كاربردي منتشــر شــده در ماهنامه تأكيد كرد و 
آنرا عامل مهمي در راستاي به  سازي فرآيندهاي 
موجود در صنايع باالدستي نفت و گاز برشمرده و 
افزود: «استفاده از مقاالت و تجربيات موفق ساير 
شــركت هاى  معتبر و كشورها  در ماهنامه، يك 
ضرورت اســت.» رئيس شوراى سياست گذارى 

ماهنامه اكتشاف و توليد با تأكيد بر لزوم گسترش 
دانــش صنعت نفــت در دانشــگاه ها و مجموعه 
صنعت نفت، تصريــح كرد: «با تبادل دانش ميان 
اين دو مجموعه و اســتفاده مقــاالت مربوطه در 
ماهنامه اكتشاف و توليد مي توان به ترويج دانش 

در سطح صنعت نفت كمك كرد.»
معــاون وزير نفت بــا بيان اينكه حــدود 65 
درصد از ســرمايه گذاري  هاي شركت ملي نفت 
مربوط به بخش حفاري است به ضرورت استفاده 
از فن  آوري هــاي روز دنيا و تجربيــات موفق در 
زمينه حفاري با هدف كاهش هزينه ها و ارتقاء اين 

بخش از صنعت اشاره كرد.
 مهندس قلعه باني هم  چنين بــر لزوم غني تر 
شــدن محتــواي ماهنامــه اكتشــاف و توليد در 
زمينه هاي افزايش بهره وري و حفظ محيط  زيست 
در بخــش باالدســتي صنعت نفــت وگاز تاكيد 
كرد و بررســي محتوايي 100 شماره چاپ شده 
اين ماهنامه را خواســتار شد. وي در ادامه افزود: 
«اين كار بايد به  منظور اســتخراج اثربخش ترين 
مقاالت اين ماهنامه و چاپ آنها در ويژه نامه  هايي 
صورت گيرد تا بدين ترتيب متخصصان بيشتري 
از محتواي اين مقاالت بهره مند شــوند.» انتشــار 
و توزيع مقاالت اثربخش ايــن ماهنامه در قالبي 
كوچك تر بين شركت هاي زيرمجموعه صنعت 
نفت نيز بــه عنوان يك پيشــنهاد از طرف مدير 

عامل شركت ملي نفت ايران ارائه شد.

وى ضمــن قدردانى و تشــكر از تالش همه 
دســت  اندكاران ماهنامه به اهميت بهر ه گيري از 
توانمندى علمى مراكز علمي و دانشگاهي با توجه 
به ســاختار مناســب اين مراكز در راستاى ارتقاء 
ســطح كيفى و محتوايى نشريه اشاره كرد. توجه 
بيشتر ماهنامه به شيوه هاى جديد و فن  آورى هاى 
نوين اكتشاف و حفارى و توليد با هدف افزايش 
توان رقابتى شــركت ملى نفت ايــران در مقابل 
ســاير رقبا نظير قطر، توجه بــه افزايش بهره ورى 
در زنجيــره ارزش باالدســتى، محيط  زيســت و 
توليد پايــدار و هم  چنين لزوم تــداوم برگزاري 
ميزگردهــاى تخصصى و نشســت  هاى علمى با 
حضور جدى تر دانشگاهيان و متخصصان صنعت 
از جمله اولويت هايي بود كه به گفته مدير عامل 
شركت ملي نفت ايران بايد در دستور كار آينده 

دست اندركاران ماهنامه قرار گيرد.

ضرورت تبديل دانش به فن  آوري با هدف ايجاد 
ثروت ملي

ميهمان بعــدى جايگاه ســخنرانى مهندس 
محســن خجســته مهر، معاون برنامه ريزى وزير 
نفت و ســردبير ماهنامه اكتشاف و توليد بود كه 
ســخنان خود را با تمركز بــر مقوله توليد علم و 
ارتقاء ســطح دانش آغاز نمــود. وى ضمن بيان 
اهميت توليد علــم و دانش و تعدد مقاالت ثبت 
شده در محافل بين المللى به عنوان شاخص رشد 
و پيشرفت علمى يك كشــور، بر توجه بيشتر به 
مقوله دانش محورى به  جاى توسعه  محورى تأكيد 
كرد. به گفته وى در شرايط تحريم حال حاضر، 
علم و دانش از جمله حوزه هايي است كه نسبت 

به ساير حوزه ها آسيب كمترى ديده است.
معاون برنامه ريزى وزير نفت از اين ديدگاه 
رســالت ماهنامه را ارتقاء ســطح علــم و دانش 
صنعت نفــت و دانش محورى اين صنعت عنوان 
كرد. وي در ادامه سخنان خود لزوم توجه بيشتر 
به نتايج مطالعات ذخاير عظيم نفت و گاز كشور، 
ويژگى  هاى سنگ و سيال و در يك كالم توجه 
بيشــتر به مبانى علمى جديــد را از رويكردهاى 
مــورد نياز ماهنامه اكتشــاف و توليــد بيان كرد. 
توجه بيشتر به نخبه پرورى در صنعت نفت دركنار 
جذب نخبگان از ديگر نكات مورد اشاره سردبير 
ماهنامه اكتشاف و توليد در اين سخنراني بود. وي 

مهندس خجسته مهر- معاون برنامه ريزى وزير نفت (سردبير ماهنامه)
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در پايان بر لزوم مشــاركت همگانى متخصصان 
و نخبگان صنعــت نفت در ارتقاء كمي و كيفي 

سطح مطالب ماهنامه تأكيد كرد.

لـزوم توجـه بـه اصـل مخاطب شناسـي در تهيه 
مطالب علمي

در ادامه اين نشست دكتر محمدعلى عمادى، 
مدير محترم پژوهش و فن آورى شــركت ملى 
نفــت ايــران و عضو شــوراى سياســت گذارى 
ماهنامه اكتشــاف و توليــد ضمــن قدرداني از 
دست اندركاران ماهنامه به دليل ايجاد و تقويت 
فضاى خرد جمعى در صنعت نفت سخنان خود 

را با محوريت انرژى بيان كرد.
مدير پژوهش و فن آورى شركت ملى نفت 
با اســتناد به گزارش  هاى اخير شركت  هاي معتبر 
بين  المللي درباره آينده انــرژى در جهان افزود: 
«بر اســاس برآوردهاي جديد سازمان هاي معتبر 
جهاني، نرخ مصــرف انرژي در جهان تا ســال 
2030 ميالدي حدود 36 درصد افزايش مي يابد 
كه اين موضوع افق هاي تازه اي در مقابل صنعت 

نفت كشور قرار خواهد داد».
وي در ادامــه افــزود: «گزارش هــاي اخير 
حاكــي از آنســت كــه ظــرف 6 ســال آينده 
كشــورهاي آفريقــاي شــمالي در توليد نفت و 
گاز به خودكفايي خواهند رسيد و در عين حال 
اســتفاده از منابع هيدروكربوري گازهاي رسي 

در آمريكاي شمالي به نحو چشم  گيري افزايش 
خواهد يافت». وي ســپس با اشــاره بــه افزايش 
قابل  توجــه مصرف انــرژي در چيــن و هند، از 
گشايش بازارهاي تازه براي منابع هيدروكربوري 

ايران خبر داد.
دكتــر عمادى در بخش ديگري از ســخنان 
خود با تأكيد بر نياز مبرم صنعت نفت به پژوهش 
و دســت  يابي بــه فن  آوري هاي تــازه به اهميت 
نقش نشريه اكتشاف و توليد به عنوان تنها نشريه 
تخصصي باالدســتي صنعت نفــت در اين زمينه 
اشــاره كــرد. وي در تهيه و تدويــن مقاالت و 
مطالب علمي-پژوهشي به اصل مخاطب شناسي 
اشاره كرده و افزود: «پيام هاي اين نشريه مي تواند 

به آرمان توسعه صنعت نفت تبديل شود.»
مديــر پژوهش و فــن آورى شــركت ملى 
نفت در ادامه ســخنان خود انتشار مقاالت و ارائه 
راهكارهايي در خصــوص افزايش توان رقابتي 
شــركت نفت با ديگر رقبا در ســطح بين  الملل، 
ارتقاء بازده نوآوري  ها در زنجيره باالدستي نفت 
شامل اكتشــاف، حفاري، اســتخراج، تفكيك، 
توليد، بهره  برداري، ذخيره و بازاريابي را از جمله 
انتظارات مديريت شــركت ملي نفت از ماهنامه 

اكتشاف و توليد دانست.
وي افزود: «اين نشريه مي تواند در راهبردهاي 
علمي ديگري نظير افزايش توليد از ذخاير، توليد 
انرژي و كاهش مصرف با در نظر گرفتن افزايش 

بازده سيستم هاي بهره بردار در صنعت نفت ايفاي 
نقش كند.»

دكتر عمادي در بخش پاياني ســخنان خود 
با اعالم اينكه امروزه توجه به حفظ محيط زيست 
به  عنــوان يكــي از شــاخص هاي مهــم ارزيابي 
صنعت نفت در كشــورهاي صنعتي مطرح است 
بــه اهميت جايگاه ماهنامه اكتشــاف و توليد در 
انعــكاس دغدغه هاي موجود در خصوص توجه 

به محيط زيست در صنعت نفت اشاره نمود.

كسب رتبه اول اكتشاف منابع هيدروكربوري در 
جهان توسط ايران

دكتر هرمــز قالوند مدير محترم اكتشــاف 
شــركت ملــي نفــت ايــران و عضــو شــوراي 
سياست  گذاري ماهنامه اكتشاف و توليد سخنران 
پايانى اين نشســت بــود كه در ســخنان خود به 
ظرفيت هــاي مطلوب ماهنامــه  علمى- ترويجى 
اكتشاف و توليد اشاره و خاطر نشان كرد مي توان 
از پتانســيل هاي اين ماهنامه براي افزايش ســطح 

پژوهشي در صنعت نفت بهره برد.
وي در ادامه ســخنان خود ضمن اشــاره به 
مطالعات اكتشافي انجام شده افزود: «تاكنون فقط 
18 درصد از پتانســيل هاي نفتــي منطقه زاگرس 
كشــف و توليدي شــده و هم  چنــان زمينه هاي 
مســاعد ديگري بــراي اكتشــاف در اين منطقه 
وجــود دارد.» وي با اشــاره به اينكــه حدود 80 
درصــد از ذخاير هيدروكربوري ايران در مناطق 
زاگرس و خليج فــارس قــرار دارد، افزود: «در

اكتشــاف منابع هيدروكربوري در ايــران روند 
مطلوبي طى مى  كند؛ به  طوري كه طي 10 ســال 
گذشته معادل 30 سال قبل از آن اكتشاف نفت و 

گاز صورت گرفته است.»
مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران تعداد 
كل افق هاي حفاري شده در ايران را حدود 830 
عــدد عنوان كــرده و افزود: «تعــداد 2539 افق 
حفاري نشــده بدون اولويت و 993 افق حفاري 
نشــده بــا اولويت ديگــر نيز در كشــور وجود 
دارد كه بــه تدريج حفارى خواهند شــد.» وي 
با بيان اينكه تاكنون سياســت اكتشاف شركت 
ملــي نفت ايران بــر مبناي اكتشــاف از تله هاي 
ساختماني اســتوار بوده، گفت: «منابع نامتعارف 
هيدروكربــوري نظير شــيل ها به  دليل هزينه هاي 
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زيــاد و دشــواري فرآيند توليد تاكنــون بدون 
اســتفاده بوده كه ممكن اســت در آينده مورد 
توجه واقع شود». وي در اين خصوص به انعقاد 
پروژه اي تحقيقاتي با پژوهشــگاه صنعت نفت با 
هدف بررسي پتانســيل توليدي شدن شيل هاي 

نفتي و گازي اشاره نمود.
دكتــر قالونــد بــا اعــالم اينكــه عمليات 
اكتشافي در حوزه تله هاي چينه اي كمتر مورد 
توجــه قرار گرفتــه از برخي كشــفيات جديد 
نظير حوزه هاي آبادان و اروندان در اين بخش 
خبــر داد و گنبدهاي نمكــي را به عنوان يكي 
از مراكز توجه فعاليت  هاي اكتشــافي در آينده 
برشــمرد. وى در ادامــه حجم اكتشــاف منابع 
هيدروكربوري در ســال گذشته را حدود 1/9 
ميليارد بشــكه عنوان كرد و از افزوده شدن 15 
اليه جديد نفتي به ذخاير اكتشافي شركت ملي 
نفت ايران و هم  چنين وجود 150 ميدان نفتي و 
گازي آماده براي توســعه در كشور خبر داد و 
افزود: «اين ميادين بنابر اولويت هاي موردنظر و 

به مرور زمان به چرخه توليد اضافه مي شوند.»
مدير اكتشــاف شــركت ملي نفــت ايران 
هم  چنين آمار اكتشــاف نفت و گاز در شركت 
ملي نفت ايران را در مقايســه با مقادير معمول 
جهاني بسيار قابل  توجه ارزيابي كرده و گفت: 
«طي برنامه چهارم حدود 4409 ميليون بشــكه 
نفت در ايران كشــف شــد كــه از اين جهت 

كشــور ايران توانســت رتبه اول اكتشــاف در 
جهــان را از آن خــود كنــد». وي در بخــش 
ديگري از سخنان خود به وضعيت و برنامه هاي 
اكتشــافي در بُعد جهاني به  ويــژه تمركز بخش 
عمــده اي از برنامه هــاي توليد نفــت و گاز بر 
اســتخراج از منابع نامتعارف اشاره كرد. دكتر 
قالوند در ادامه افزود: «هم اكنون اياالت متحده 
آمريــكا، كانادا و مكزيــك در مجموع حدود 
16 ميليون بشــكه نفت در روز توليد مي كنند و 

طبق برنامه ريزي  هاي انجام شــده تا سال 2020 
در برداشــت از منابع نامتعارف تمركز بيشتري 
خواهنــد داشــت.» وي در ادامــه گفــت: «در 
صورت تحقق ايــن برنامه، آمار توليد نفت اين 
سه كشــور مجموعاً به 27 ميليون بشكه در روز 
خواهد رســيد كه عالوه بر رفــع نيازهاي خود 

مي توانند صادركننده نفت نيز باشند. »

رونمايي از يكصدمين شماره و اعطاي لوح تقدير
پــس از پايان ســخنان مديران و مســئوالن 
حاضر در اين جلسه، در حضور مهندس قلعه بانى 
و تني چند از پيشكســوتان صنعت نفت، مراسم 
رونمايي يكصدمين شــماره ماهنامه اكتشــاف و 

توليد انجام شد.
در ادامــه اين مراســم از خدمات و زحمات 
بي شــائبه چهار تن از پيشكســوتان و متخصصان 
صنايع باالدســتي نفت و گاز كــه چندين دهه از 
عمر پرارزش خود را در اين حوزه ســپري كرده 
و با تالش  هــاي خود افق  هــاي نويني پيش  روي 
صنعت نفت كشــور پديد آوردند تقدير و تشكر 
گرديد. بديهى است كه انتخاب اين افراد به معني 
ناديده انگاشتن تالش ساير بزرگان و متخصصان 
اين حوزه نبوده و پر واضح است كه هدف اصلي 
هيأت تحريريه ماهنامه از اين انتخاب، بزرگداشت 
مقام علم و عمل مى باشد. لذا با اهداء لوح تقدير 
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از خدمات ارزشمند اين عزيزان در جهت ارتقاء 
ســطح دانش و تخصص صنعت نفــت قدرداني 
به  عمــل آمد. آقايان مهنــدس همايون مطيعى (با 
ســاليان متمادى سابقه حضور مؤثر در بخش  هاي 
مختلف صنعت نفت به  ويــژه در مناطق نفت  خيز 
جنوب، مديريت پژوهش و توســعه شركت ملي 
نفت و متخصص ارشــد حوزه زمين  شناسي نفت 
ايران)، دكتر محمد قويدل ســيوكى (با ســال  ها 
سابقه حضور افتخارآفرين در قسمت  هاي مختلف 
صنعت نفت به  ويژه در مديريت اكتشاف شركت 
ملي نفت و متخصص ارشــد حوزه زمين  شناسي 
نفــت ايران)، مهنــدس اســفنديار عالءالدين (با 
ســاليان متمادى ســابقه حضــور تأثيرگــزار در 

بخش  هاي مختلف صنعت نفت به  ويژه در مناطق 
نفت  خيــز جنوب و متخصص ارشــد مهندســي 
مخازن) و مهندس بهمن سروشى (با سال  ها سابقه 
حضور پررنــگ و افتخارآفريــن در حوزه  هاى 
مختلف صنعت نفت به  ويــژه در مناطق نفت خيز 
جنــوب، برنامه ريزي تلفيقي و نظــارت بر توليد 
نفت و گاز شــركت ملى نفت و متخصص ارشد 
مهندســي بهره  بــرداري) عزيزانى بودنــد كه به 
نمايندگي از خيل عظيم پيشكسوتان و متخصصان 
قديمــي صنعت نفت به جايگاه آمده و تقديرنامه 
و هداياى خود را از ســردبير ماهنامه و مديرعامل 

شركت ملي نفت ايران دريافت كردند.
در بخــش ديگري از اين نشســت بــا اهداى 
تقديرنامه و هدايايى از 10 تن از نويســندگان برتر 
مطالب ماهنامه اكتشــاف و توليد قدردانى به عمل 
آمد. نويسندگان برتر هر بخش به شرح زير مي  باشند:

آقايان صادق فتح اللهى و ســليمان قاسميان 
(در بخــش مقاالت تحليلي-كاربــردي)، آقايان 
مهران مكوندى و هادى ابراهيــم فتح  آبادى (در 
بخش هاى حفاري و HSE)، آقايان مهدى شيرى 
و ناصــر مياحــى (در بخــش مقاالت مهندســي 
مخزن)، آقايان فريبرز رشــيدى و ابوذر ميرزايى 
پيرامن (در بخش مقاالت مهندسي بهره  برداري)، 
آقاي امير فيضى و ســركار خانم سوسن سپه وند 
(در بخــش مقــاالت به پاس فعاليــت و زحمات 

بى دريغ از آقايان علوم زمين).
در انتهاي اين مراســم نيز به پاس فعاليت در 
ماهنامه از غالمحســين اشــرفى (مدير مســئول)، 
محســن خجســته مهر (ســردبير)، اعضاى هيأت 
تحريريه و تيم اجرايى ماهنامه اكتشــاف و توليد 

تقدير و تشكر به  عمل آمد.

آينده پيش رو
از ابتــداي انتشــار اوليــن شــماره ماهنامه 
اكتشــاف و توليد در ســال 1381 تا به امروز، 
ايــن ماهنامه همواره تالش كرده از يك ســو 
فراهم  آورنده بستر مناسبي جهت بيان ديدگاه  ها 
و هم  چنيــن يافته هاي خيل عظيم كارشناســان 
صنعت نفت باشد و از سوي ديگر ارتباط ميان 
بخش  هاي دانشــگاهي و صنعتــي را در حوزه 
نفــت و گاز تســهيل نمايد. دســت اندركاران 
ماهنامــه اكتشــاف و توليــد عقيــده دارند در 
صــورت بهره گيري از نظــرات فعاالن صنعت 
نفــت در بخش هــاي مختلف اعــم از صنعتي 
و دانشــگاهي و در حوزه هــاي مختلــف فني 
و تحليلــي، ماهنامه مي تواند ابزار مناســبي در 
تبييــن نحوه و چگونگي برخورد با چالش  هاي 
پيش روى شــركت ملي نفت ايران به ويژه در 

شرايط خاص كنوني باشد.
بدون شــك مخاطبان ماهنامه اكتشــاف و 
توليد اعم از خوانندگان و ارسال  كنندگان مطالب 
در طول 100 شــماره گذشته سهم به سزايي در 
دست  يابي اين ماهنامه به جايگاه كنوني داشته اند. 
ماهنامه اكتشاف و توليد در شماره  هاى آتي خود 
تالش خواهد كرد مثل گذشته ضمن بهره گيري 
از نظرات كليه مخاطبــان خود، منعكس كننده 
دغدغه ها و ديدگاه  هاي فعــاالن حاضر در اين 
صنعت باشد؛ موضوعي كه در صورت تحقق، 
كمك شــاياني به اعتالي صنعت نفت خواهد 

بود.


