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کارنامهی سال  1396خورشیدی در بخش باالدستی
سردبیر

تولید و صادرات نفتخام
افزایش  1/9برابری تولید از میادین مش��ترک غرب
کارون
شروع دوبارهی سوآپ نفتخام
بهرهب��رداری از  11فاز اس��تاندارد پارس جنوبی (با
تولید روزانه  553میلیون مترمکعب در دیماه امسال)
امضاء بیش از  30تفاهمنامه و قراداد با شرکتهای
بینالمللی وزین و خوشنام در انتقال دانش و فنآوری
فراهم شدن مقدمات تأمین مالی پروژههای باالدستی
از طریق مذاکرات پیوس��تهی تیمه��ای تخصصی با
شرکتهای IOC

یکص��د و پنج��اه و دومی��ن ش��مارهی ماهنامهی
اکتش��اف و تولی��د نفت و گاز با همی��ت و همکاری
تمامی دستاندرکاران نشریه و متخصصان و مخاطبان
صنعت نفت کش��ور توس��ط روابط عمومی شرکت
ملی نف��ت ایران انتش��ار مییابد .صدها ش��کر که با
وج��ود تمامی تقصیرها و قصورات م��ا ،تا این لحظه
اغلب مخاطبان ماهنامه در س��طوح مدیران ارش��د و
کارشناسان ،از ک ّم و کیف آن رضایت دارند.
گ��ردآوری ،داوری ،ویراس��تاری و آمادهس��ازی
مقاالت ارزندهی شما جهت چاپ از یکسو و تهیهی
اخبار و گزارشهای مدیریتی و عملکردی ش��رکت
از س��ویدیگر مس��تلزم اختصاص وقت ،دقتنظر و
انشاءا ...در سال  1397برنامهی مدونی برای ماهنامه
برقراری ارتباط مؤثر و مفید با همهی عزیزان است.
البته ماهنامه هنوز آنطور که باید و شاید نتوانسته با در دس��ت داریم تا با همکاری خود ش��ما و در قالب
شما ارتباط مستقیم و تمامعیاری برقرار کند تا این رسانه میزگرده��ا و مصاحبهها و البت��ه گزارشهای ویژه و
آئینهی تمامنمای واقعیات ،پتانسیلها و ایدههای شما جهت تنویر اف��کار کارشناس��ی و مدیریتی ،نتایج و
باش��د؛ کاری که همواره برای آن تالش میکنیم .اما دس��تاوردها را با درونمایهای تخصص��ی و علمی و
امید داریم شورای سیاستگذاری و بهخصوص مدیر ترویجی درج کنیم.
در س��ال آتی حوزههای حف��اری ،HSE ،مخازن
عامل محترم ،نقش بیبدیل این رسانهی تخصصی را
در بسط و نش��ر منویات تخصصی-مدیریتی خود در هیدروکربن��ی ،قراداده��ای نفت��ی از دی��دگاه فنی و
حوزهی روابط عمومی بی��ش از پیش لمس و درک تخصصی و حوزههای مدیریت اس��تراتژیک بخش
کند و در برقراری این ارتباط و همکاری در س��طوح باالدس��تی و نظامه��ای نوی��ن بنگاهداری باالدس��تی
نف��ت و گاز و البته روشهای تأمی��ن مالی از دیدگاه
مدیریتی تأکید داشته و سایرین را ترغیب نمایند.
چشمانداز توس��عهی فعالیتهای اقتصادی کشور ،برنامهریزی استراتژیک برای ما بیشتر از سایر بخشها
برنامههای توسعهی پنجسالهی ششم و هدفگذاری
ظرفیتهای تولیدی برای  4/7میلیون بش��که در روز
نفتخ��ام و  1/3میلی��ارد مترمکع��ب در روز گاز و
 1/1میلیون بش��که مایعات و میعانات گازی با الویت
توسعهی میادین مش��ترک و افزایش ضریب بازیافت
نش��اندهندهی عزم راسخ بخش باالدستی در شرکت
ملی نفت اس��ت .البته انعکاس این عملکردها بهویژه
از ن��گاه فن��ی و تخصص��ی ،کاری بس��یار ارزنده و
هنرمندان��های خواهد ب��ود و از این منظ��ر ماهنامهی
اکتش��اف و تولید توانس��ته در حد قابلقبولی رسالت
مهم خود را ایفا نماید.
در این راستا کارنامهی پر بار زیر از سایر راهبردها
و تالشهای شما عزیزان شرکت ملی نفت و البته ستاد
وزارت نفت در این میان بیشتر جلوه میکند:
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و حوزهها حائز اهمیتند.
با وج��ود تمامی حوادث تلخ و تأس��فبار س��ال
جاری مثل چاه رگسفید ،کشتی سانچی و  ...و تعلیق
و س��کون ناشی از فش��ارهای بدگوهران بینالمللی و
دشمنان بر این صنعت استوار و البته مظلوم کشورمان،
عزم راس��خ و امید و تدبیر همهی ش��ما بزرگواران از
سطوح وزارتی و مدیریتی تا کارشناسی ،نوید بهاری
سبز و پر طراوت در س��ال  97را برای همهی ایرانیان
دارد ک��ه این صنع��ت میتواند در توس��عه و جنبش
اقتصادی پویا و البته مقاومتی ،نقشی ارزنده و بیبدیل
ایفا نماید.
روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران مثل گذشته
دست تمامی متخصصان این صنعت در داخل و خارج
شرکت را در راستای غنیسازی ماهنامهی اکتشاف و
تولی��د نفت و گاز از مق��االت و گزارشهای مفید و
ارزنده میفشارد.
در هر فضایی که هستیم و گذشتگان و بازنشستگان
بودند بدانیم که:
فضا ...تعلیق همهجا بودگیاست
در ه��ر زمان��ی که هس��تیم و گذش��تگان بودند و
آیندگان نیز خواهند بود درک کنیم که:
زمان ،ابدیت به تأخیر افتاده است
و اینک تنها با راه پیمودن در شبانگاه نمادهاست که
میتوان ...عشق را ...پابرجا نگاه داشت.

