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یکصد و بیس��ت و پنجمین شماره ي ماهنامه  ي 
اکتشاف و تولید از بدو تولد خود در سال 1381 و 
پس از گذار از 13 سال فراز و فرود انتشار می یابد. 
برای حقیر به عنوان یک��ی از هزاران مخاطب این 
نش��ریه علمی - ترویجی، جای بسی خوش بختی 
اس��ت که ب��رای ب��ار دوم جه��ت هم��کاری با 
تی��م برنامه ری��زی و اجرای��ی، توس��ط ش��ورای 
سیاست گذاری و مدیر مسئول دعوت می شوم و 
از همین جا به همه ي حماسه آفرینان صنعت نفت 

کشور سالم و درود می فرستم.
انتظار همه ي ما در عرصه ي شرکت ملی نفت 
ای��ران از این دریچه و رس��انه ي تخصصی ، نش��ر 
و تروی��ج دس��ت آوردها، دیدگاه ه��ا، تحلیل ها، 
واقعی��ات و ایده هاس��ت و صدالبت��ه، ترویج هر 
آنچه در اتاق فکر این سازماِن وسیع ملی–صنعتِی 
ح��وزه ي انرژی کش��ور و زنجیره ي ارزش��ی آن 
می گذرد، در تمامی سطوح و قشرها، به نحوی که 
بتواند به صورت مستمر آینه ي تمام نمای رخدادها، 
تحوالت و پیش��رفت ها و فعل و انفعالت داخلی و 
خارج��ی در عرصه فنی – تخصصی و علمی این 

صنعت و سازمان باشد.

در ح��وزه تدوین و گردآوری و نش��ر و چاِپ 
مطالب از آن سال ها تا به امروز، تحوالت ارزنده ای 
با درایت و حمایت ش��ورای سیاس��ت گذاری و 
مدیران عامل محترم ش��رکت مل��ی نفت و مدیر 
مسئول و دست اندرکاران پر انگیزه هیأت تحریریه 
و گروه دبیران و داوران و اعضاي دبیرخانه شکل 
گرفته و البته سردبیران هم در این مقوله به اندازه ي 
بضاعت همت گماش��ته اند که من از همین جا به 
حضور داوطلبان��ه و با انگیزه ي تک تک حامیان، 
مدیران و مس��ئوالن از گذشته تا  حال عرض ادب 

و احترام می نمایم. 
از خدا جوییم توفیق ادب

بی ادب محروم گشت از لطف رب
اینکه این نش��ریه درکنار سایر نشریات همتراز 
خود در داخل صنعت و خارج از آن بر حس��ب 
محتوی و ش��کل و البته کارگش��ا ب��ودن چقدر 
توانس��ته موفق و پیش رو باش��د، هم��واره مورد 
س��نجش، نقد و پرس��ش و تحلیل ب��وده و من به 
نوب��ه ي خود و به عنوان یک مخاطب، هنوز برای 
آن ایده ها، نظرها و جای ح��رف دارم و می دانم 
تک تک ش��ما ش��اغلین َخدوم حوزه های علم و 

عمل ه��م از مدیر عامل گرفته تا مدیران ارش��د، 
کارشناسان، متخصصان، کارگران و کارآموزان 
این صنعت پهناور و وس��یع ملی، حرف و بحث 
و  نظرات س��ازنده دارید و البته همه ي ما مجریان 
منتخب و منتصب ش��ما هم، گوش ب��ه فرمان و 
پذیرای الطاف مدبرانه شما عزیزان جهت ارتقاي 

مستمر این رسانه خواهیم بود. 
ارتباط نشریه با شما در سایه برنامه ریزی و ایجاد 
انگیزه جه��ت ارائه و ط��رح رخدادهای علمی و 
ترویجی، فنی و تخصصی، مدیریتی و کاربردی 
در قالب تحلیل ها، مقاالت، دست آوردها و تمامی 
آنچه خواهد بود که ش��ما بزرگواران تش��خیص 
دهید که در حوزه نشر تخصصی، حائز اهمیت و 

اطالع رسانی براي عموم مخاطبان است. 
ای��ن مهم محق��ق نخواهد ش��د مگ��ر تمامی 
زیرمجموعه ه��ا اراده ای بر تحقق چنین رخدادی 
داش��ته باش��ند. این نش��ریه تبلور اراده و خواست 
شماست و باید باشد و نه اینکه چند نفر به نمایندگی 
شما بنشینند، مطالبی را از اینجا و آنجا گرد آورند و 
در قالب یک نشریه، ماهیانه به حضور شما عرضه 
کنند، بی آنکه مورد توجه یا کاربری موثر و مفید 
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شما قرار گیرد و فقط خواسته باشند رفع تکلیف 
کرده باش��ند و بس؛ خیر، ما بر آنیم و می خواهیم 
موتور حرک��ت و تغذی��ه ي مطال��ب و گفتمان 
تخصص��ی و علمی در تمامی س��طوح اجرایی و 

فناورانه، خود شما باشید. 
این نش��ریه فض��ای دولتی و مل��ی دارد و البته 
می دانیم که برخالف نشریات هم تراز بین المللِی 
خود، با دیدگاه غیرانتفاعی و بنگاه داری اقتصادی 
مدیریت نمی ش��ود که اگر می توانس��ت و با ساز 
وکار ژورنالیس��تِی بخ��ش خصوص��ی هدایت و 
مدیریت می شد، قطعاً این نشریه به گونه ي دیگري 
بود. اما با همین س��از و کار دولتی، می توان انتظار 
داشت که با عشق و انگیزه ي آحاد شاغلین شرکتی 
و البته، مخاطبان خارج از شرکت ، وزن و شکلی 

فراتر از آنچه امروز دارد، پیدا کند. 
البته برای ارائه مطالب، تحلیل ها و گزارش هاي 
کاربردی و مقاالت ترویجی در س��طح شرکتی، 
ام��روز واحدهای مش��خص و تعریف ش��ده ای 
داریم که چه از منظر س��ازمانی و چه در س��طح 
کارشناسان، انتظار می رود نشریه تا به حال مشحون 
از ای��ن عناوی��ن و تیترها باش��د و لیکن در عمل 
می بینیم که نش��ریه در خالل این سال ها تاکنون 
نتوانس��ته آنچنان ک��ه بای��د، در تعامل تنگاتنگ 
و به مثاب��ه ي داش��بوردی برای بیان و انتش��ار این 
خروجی ه��ا ایفاي نق��ش نماید. یک رس��انه ي 
ب��دون تکلّف که تنها بر اس��اس انگیزه و اراده ي 
زیرمجموعه های پُرتوان تخصصِی شرکتی عظیم 
در س��طح جهانی بتواند دریچه ي ارتباط و تعامل 
تخصصی باشد، چگونه ساز و کاری را مي طلبد؟ 

مکانیزم سفارش خروجی های ویژه در حوزه علم 
و اندیش��ه و فناوری از زیرمجموعه ها، شاید منبع 
خوبی برای نش��ر باش��د، اما کافی نیست. اصوالً 
نشر علم و اندیشه ي تخصصی، خودجوشانه و در 

بستری فرهنگی شکل می گیرد.
مدیریت فرهنگ��ی مدیران ارش��د؛ بله ، ایجاد 
حس و انگیزه نوشتن و تش��ویق نخبگان و آحاد 
بدنه تخصص��ی و مدیریتی و کارشناس��ی، اراده 
مدیریتی می خواهد و مس��تلزم کار یک پارچه و 
برنامه ریزی شده و اهتمام جهادگونه است. گاهی 
بنده که خودم را هم در این مقوله جزو کم کارها 
می دان��م البته، خیلی غبطه می خ��ورم به این روند 
نشر و انتش��ار که در قالب کتب و مقاالت و ... از 
اردوگاه غرب به خصوص در همین صنعت نفت 
و ان��رژی به اردوگاه ش��رق و خاورمیانه س��رازیر 
می شود که محل این ذخایر خدادادی  است و بعد 
در مقام تحلیل و آنالیز که بر می آیم، مایلم بدانم 
حلقه ی مفقوده  کجاس��ت که این روند نتوانسته 
برعکس و یا حداقل متوازن ش��ود. صرف نظر از 
دیدگاه متفاوت نظام سرمایه داری و تولید علم در 
جهت اقتصاد سرمایه داری که فلسفه ترویج و نشر 
در غرب می باش��د )و البته در شرق چنین نبوده - 
بگذریم از جنبش مهندس��ی معکوس و بازخورد 
علم در چین و شرق دور(، حداقل تا به حال، یک 
نکته بسیار روشن است که پیش بَران و پیش قراوالِن 
این جریان در شرق و به ویژه در دهه های اخیر در 
کش��ور ما کم کار و بی انگی��زه بوده اند. در حوزه 
مدیریتِی صنع��ت نفت نیز چه قب��ل و چه بعد از 
انقالب همیت و انگیزه و جنبِش در خور اشاره و 

مهمی در این مقوله نمی بینیم. 
این چالش در حوزه ي مدیریت نیروی انسانی 
یعنی قلب صنعت نفت نهفته است. اگر انتظار داشته 
باش��یم جنبش پیش��ران علمی ترویجی در عرصه 
صنع��ت نفت پا بگیرد که منجر به ارتقاي س��طح 
نشر و انتشار موثر و کاربردی و وزین گردد، باید 
تحولی در نظام فرهنگی مدیریت نیروی انس��انی 
ص��ورت پذیرد. منب��ع تولید این م��وج در غرب 
خواست اقتصاد سرمایه داری است. در شرق، در 
کش��ور ما، در همین صنعت نف��ت این منبع و این 

منشاء تولید موج کجاست؟ 
اراده و خواست قدرت، تنها منبع تولید همه ي 

امواج واالیي در عرصه های علم و فناوری است. 
اگر و تنها اگر خواس��ت واالی��ی را در روح و 
روان پیشبران جنبش علمی و صنعتِی شرکت ملی 
نفتمان نهادینه کنی��م، آنگاه می توانیم انتظار بُروز 
دس��ت آوردهای ش��گرف و ارائه ي آن به جامعه 
جهانی و ص��د البته ویترینی ش��کیل و دیدنی از 

انتشارات در خور قامتمان داشته باشیم.
اندر این وادِی مرو بی این دلیل

ال اُحبُّ االفلین گو چون خلیل
هر که بیدار است، او در خواب تر

هست بیداریش از خوابش بتر
جان همه روز از لگدکوب خیال

وز زیان و سود، وز خوف زوال
نی صفا میماندش، نی لطف و فر

نی به سوی آسمان راه سفر
خفته آن باشد که او از هر خیال 

دارد امید و کند با او مقال


