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سال  1394پایان یافت و در آغازين فصل سال  1395هستیم .سال
جدید را به همه دستاندرکاران موظف و غیرموظف نشریه تبریک
میگویم و آرزوی سالمتی و بهروزی برای یکایکتان دارم.
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از اواسط سال گذشته که بهعنوان سردبیر نشریه درخدمت همه عزیزان
حوزه کارشناسی شرکت ملی نفت تل ُّمذ میکنم ،به همراه گروه دبیران
و هیئت تحریریه و مدیر مسئول تمام هم و غم خود را مصروف به
ارتقاي محتوی و شکل نشریه نموده و با کمال خضوع اذعان نمودیم
این مهم به انجام نمیرسد اال به خواست و ارادهي نشر در بدنهي
کارشناسی صنعت عظیم نفت ملیمان.
اين نشریه فرصت مغتنمی است در بسط و تشریح یادداشتهای فنی و
تخصصی شما کارکنان خدوم و شایستهي این صنعت به پاس و ذکات
علمی که در چنته تجربیات و همیت و یادگیریها و مطالعات بهدست
میآورید.
مشارکت صمیمانه و تعامل سازنده در توسعه فرهنگ نشر علمی و
ترویج دستاوردها و گفتگوی درونسازمانی به جهت شراکت در علم
و تجربه از سوی پیشکسوتها به سمت جوانترها ،پیشکش پُرتجربهها
برای کمتجربهترها.
ساز و کار و مدیریت و انگیزهدهی برای این مطلب را شورای
ت ملي نفت ايران داده است.
سیاستگذاری به روابط عمومی شرک 
از مدیرمسئول تا کوچکترین عضو این مجموعهي اجرایی همه منتظر
توجه و درونریز مطالب از جانب شما عزیزان هستند ،با هر انگیزهای
در هر شکلی که خود شما تشخیص میدهید که مطلبتان را به نشر
برسانید.
فرمتها و قالبهایی که نشریه برایتان در نظر گرفته مانع ارائه
پیشنهادهاي سازنده شما برای فرمتهای جدید و نوآوری نشود.
ما پذیرای همهي نظرات سازندهي شما در غنا بخشیدن این رسانه
تخصصی هستیم.
حتی بهعنوان میهمان در جلسات هیئت تحریریه حاضر شوید و مطالب
خود را تشریح و با ما تعامل کنید .یک فضای یکپارچه و گرم و
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صمیمی البته با نظم و برنامه میطلبد که یگ گام دیگر با شما جلوتر
برویم .سعی ما و حقیر بهعنوان سردبیر همواره این بوده که صفحات
این نشریه سطر به سطرش بهدردخور و کارگشا باشد برای بافت
تخصصی و کارشناسی و البته مدیریتی.
برنامهریزی هم کردهایم و به قدر وقت و مجال همت میکنیم ،اما پاسخ
و واکنش و تعامل شما سرچشمهي همهي این توسعه و ارتقایی خواهد
بود که ما تصورش را میکنیم و به آن امید داریم .کاستیهایی هست،
همهجا و همیشه خواهد بود ،ولی مهم ارادهي رو به جلو و صمیمیت
در بسط فرهنگ نشر علمی و فنی است .بخشی توسط مدیران ارشد
این صنعت بايد تحکیم یابد ،اراده شود ،تأکید شود؛ ولی کافی نیست.
بخشی هم در وجود تکتک ما باید نهادینه شود ،خواسته شود.
مديون این مردم و صنعت هستیم اگر چیزی در بضاعت داشته و
در خالل این سالهای خدمت کسب نموده باشیم ،نشر ندهیم و در
کشوی میزها یا حافظه و  ...به فراموشی بسپاریم .دوران بسیار پرتالطم
و خاصی را در صنعت باالدستی پشت سر میگذاریم .تغییرات سریع
توخیز صنعت نفت و رقابتهای تنگاتنگ
فناوری و اقتصاد پُراف 
صاحبان منابع و فناوری در مدیریت ذخایر سوخت فسیلی میطلبد که
پویایی و مطالباتمان را در قالب نشر گسترش دهیم.
از همینجا به مدیران صنعت نفت بگوییم که در سال جدید پشت در
اتاقهایتان ایستادهایم تا از شما بخواهیم که از این رسانه در تبیین اهداف
مدیریتی در قالب ترویج علوم و فنو ِن حوزه عملکردتان حداکثر
استفاده را نمایید .گزارشهاي تحلیلی شما دورنمای صنعت را در
عرصه عمل و مطالبات فنی و تخصصی روشن میکند .اين شما هستيد
كه مشخص میکنید بدنهي تخصصی چه بنویسد و چالشها کجاست
و راهکارها چیست .مقاالت نشریه باید همسو با اهداف و عملکرد شما
و کاربردی و راهگشا باشد.
در سال جدید چاپ و توزیع نشریه را هم به همت مدیرمسئول ارتقا
دادهایم .سهم زیرمجموعههای شرکتی و مدیریتی براساس اهمیت و
گستردگی حوزه عملکردشان باید متناسب بوده و بخشهای اصلی
نشریه را پوشش دهد .بهياري خدا حضور فعال نمایندگان رسمی
این زیرمجموعهها از وضعیتی که در حال حاضر هست پُر رنگتر و
جذابتر خواهد شد.
امیدوارم با کمک شما در سال جدید بتوانیم نشریهای تخصصی در
خور صنعت نفت کشورمان شکل دهیم.
انشاءا...

