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سخن نخستسخن نخست

بدون ترديد حركت هاي انجام ش��ده در زمينة دستيابي به توسعة پايدار در صنعت نفت ايران ماية غرور ملي است. براين اساس 
ضروري مي نمايد ، اقدامات مثبت و ارزش��مند س��ازمان در زمينة ظرفيت سازي صنايع و توليد صيانتي از مخازن نفتي با لحاظ 
الزامات زيس��ت محيطي، شتاب بيشتري پيدا كند. توان طراحي، برنامه ريزي، همت و ارادة مؤثر در اجراي طرح هاي عمده طي 

سال هاي اخير از ارزش مادي اين طرح ها به مراتب با اهميت تر ارزيابي مي گردد.
اقدامات صورت پذيرفته و همچنين حجم گس��تردة عمليات راه اندازي چاه هاي توصيفي و تعميراتي طي اين س��ال ها به عنوان 

حركتي كم نظير ) پس از پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي ( از ويژگي هاي برجستة عملکرد شركت ملي نفت بر شمرده مي شود. 
 عمليات تزريق گاز كه در مخازن نفتي با هدف تثبيت يا افزايش فش��ار س��تون نفت مخزن صورت مي گيرد، عالوه بر افزايش 

بازيافت از مخازن ، عامل اصلي كاهش مشکالت عملياتي بهره برداري از چاه ها نيز به شمار مي آيد .
فعاليت هاي گسترده كارشناسان در حوزه هاي زمين شناسي ، اكتشاف و حفاري ، مهندسي بهره برداري،  ارزيابي مخازن ، مهندسي 
فرآورش و پروژه هاي تزريق گاز، شاخص ترين توانمندي هاي فني و مهندسي شركت ملي نفت ايران را طي اين سال ها  تشکيل 

مي دهد. اين فعاليت ها منشأ تأثيرات و تحوالت بسيار مثبتي در حوزه هاي باالدستي نفت بوده است.
  توسعة تأسيسات گاز و گاز مايع و توجه روز افزون به امر خطير فرآوري گاز و محصوالت با ارزش در تأسيسات پر شمار، متنوع 

و پراكنده گاز و گازمايع از محورهاي عمدة فعاليت هاي صنعت نفت طي سال هاي اخير بوده است.
مقايس��ة آمار و ارقام گازهاي س��وزانده شده نسبت به گازهاي توليدي طي اين س��ال ها و راه اندازي پروژه ها و طرح ها ي عمده 
مرتبط با جمع آوري گازهاي همراه و محيط زيست، نشان دهندة پيشرفت رو به رشد صنعت نفت در زمينة مهار گازهاي همراه 

و عمل به الزامات زيست محيطي مي باشد. 

بگرديد آن فكر نو را پيدا كنيد ... 
بايد نوآوري فضاي كش�ور را فرا بگيرد و هم�ه خود را موظف بدانند كه كارهاي نو و 

ابتكاري را در ساية مديريت صحيح و تدبير درست، در فعاليت كشور وارد كنند.
 »مقام معظم رهبري«
گزيده اي از پيام نوروزي

توسعه و نفت 
نگاه به گذشته – چشم انداز آينده 
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به منظور اس��تقرار نظام مديريت كيفيت، فعاليت هاي مرتبط از س��ال ها پيش آغاز ش��ده و به صورت مرحله اي در ش��ركت هاي 
 بهره برداري نفت  و گاز تابعه تداوم يافته اس��ت. بستر س��ازي فرهنگي ، اس��تفاده از تجارب مش��اورين، فعاليت منس��جم كميتة 
اجرايي اس��تانداردهاي ISO ، ارائه و اس��تقرار نظام هاي مديريت كيفيت ، محيط زيس��ت ، ايمني و بهداش��ت شغلي به صورت       
نظام يکپارچه  )I M S( ، اخذ گواهينامه هاي مربوطه و بس��ياري عناوين ديگر از جمله فعاليت هاي س��ال هاي اخير در اين زمينه 

به شمار مي رود.

ش��ركت ملي نفت ايران بر اس��اس منشور نظام پژوهش صنعت نفت   و با اس��تفاده از تجارب كاركنان متخصص و متعهد خود 
ضمن بهره گيري از توان علمي و پتانس��يل باالي دانش��گاه ها و مراكز علمي پژوهش��گاه هاي كشور، بر پاية فناوري اطالعات در 
زمينه هاي كش��ف منابع هيدروكربوري در خش��کي و دريا، مهندس��ي مخازن، نفت وگاز، بازيافت ذخاير ميادين نفتي و گازي ، 
بهينه سازي عمليات و سيستم حفاري و تکميل چاه ها ، نرم افزار هاي نوين مدل سازي در بخش باال دستي صنعت نفت، حفاظت 

صنعتي ، منابع انساني و بسياري موارد ديگر ، حركت هاي ارزنده و گام هاي استوار برداشته است .
اين شركت در قالب رسالت مديريت منابع انساني و به منظور تضمين حصول اهداف سازماني در سازمان عظيم نفت و با هدف 
ايجاد و استقرار تمهيدات ضروري در توسعة ظرفيت هاي انساني و شکوفايي استعدادها ، خالقيت ها و ساير ابعاد پرورشي كاركنان 

طي سال هاي گذشته فعاليت هاي ارزشمندي را برنامه ريزي و در سطح ستاد و شركت هاي تابعه محقق ساخته است .  
شركت ملي نفت ايران به همراه شركت ها ، مديريت ها و سازمان هاي تابعة خود با در نظر گرفتن سياست عدم تمركز و تفويض 
اختيار به بخش هاي مختلف ضمن مديريت و نظارت عاليه بر كلية فعاليت هاي صنعت نفت كش��ور ، گام هاي بلندي به س��مت 
ايجاد بنگاه هاي اقتصادي برداش��ته اس��ت به گونه اي كه تأمين منابع مالي مورد نياز طرح هاي توس��عه، روز آمد نمودن فناوري 

اكتشاف، حفاري، بهره برداري و تأمين لوازم مورد نياز را بدون اتکا به بودجه هاي عمومي كشور عهده دار شده است .

روابط عمومي شركت ملي نفت ايران با عنايت به موارد ذكر شده و با توجه به فعاليت هاي گسترده ، متنوع و استراتژيك مجموعة 
توانمند فني و تخصصي اين ش��ركت ، همچنين رس��الت بزرگ پاسخ گويي انتشار ماهنامة فني – تخصصي اكتشاف وتوليد را با 

هدف تعامل سازنده با صاحب نظران عرصة باالدستي نفت در رأس فعاليت هاي اطالع رساني خود قرار داده است.
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