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سال  هستیم.  آغازین فصل سال 1395  در  و  یافت  پایان  سال 1394 
جدید را به همه دست اندرکاران موظف و غیرموظف نشریه تبریک 

برای یکایکتان دارم.  می گویم و آرزوی سالمتی و بهروزی 

مزرع سبز فلک دیدم و داسِ هم نو           
گام ردو یادم از کِشته ي خویش آمد و هن

آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق           
خرمن هم هب  جويی خوهش رپوین هب دو جو

از اواسط سال گذشته که به عنوان سردبیر نشریه درخدمت همه عزیزان 
ذ می کنم، به همراه گروه دبیران  حوزه کارشناسی شرکت ملی نفت تلمُّ
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 
بدنه ي  در  نشر  اراده ي  و  به خواست  اال  نمی رسد  انجام  به  مهم  این 

کارشناسی صنعت عظیم نفت ملی مان. 
این نشریه فرصت مغتنمی است در بسط و تشریح یادداشت های فنی و 
تخصصی شما کارکنان خدوم و شایسته ي این صنعت به پاس و ذکات 
علمی که در چنته تجربیات و همیت و یادگیری ها و مطالعات به دست 

می آورید. 
مشارکت صمیمانه و تعامل سازنده در توسعه فرهنگ نشر علمی و 
ترویج دستاوردها و گفتگوی درون سازمانی به جهت شراکت در علم 
و تجربه از سوی پیشکسوت ها به سمت جوانترها، پیشکش پُرتجربه ها 

برای کم تجربه ترها. 
شورای  را  مطلب  این  برای  انگیزه دهی  و  مدیریت  و  کار  و  ساز 
سیاست گذاری به روابط عمومی شرکت  ملي نفت ایران داده است . 
از مدیرمسئول تا کوچکترین عضو این مجموعه ي اجرایی همه منتظر 
توجه و درون ریز مطالب از جانب شما عزیزان هستند، با هر انگیزه ای 
در هر شکلی که خود شما تشخیص می دهید که مطلبتان را به نشر 

برسانید. 
ارائه  مانع  گرفته  نظر  در  برایتان  نشریه  که  قالب هایی  و  فرمت ها 
نشود .  نوآوری  و  جدید  فرمت های  برای  شما  سازنده  پیشنهاد هاي 
رسانه  این  بخشیدن  غنا  در  شما  سازنده ي  نظرات  همه ي  پذیرای  ما 

هستیم.  تخصصی 
حتی به عنوان میهمان در جلسات هیئت تحریریه حاضر شوید و مطالب 
و  و گرم  یکپارچه  فضای  کنید. یک  تعامل  ما  با  و  تشریح  را  خود 

صمیمی البته با نظم و برنامه می طلبد که یگ گام دیگر با شما جلوتر 
برویم . سعی ما و حقیر به عنوان سردبیر همواره این بوده که صفحات 
بافت  برای  باشد  کارگشا  و  به درد خور  سطرش  به  سطر  نشریه  این 

تخصصی و کارشناسی و البته مدیریتی . 
برنامه ریزی هم کرده ایم و به قدر وقت و مجال همت می کنیم، اما پاسخ 
و واکنش و تعامل شما سرچشمه ي همه ي این توسعه و ارتقایی خواهد 
بود که ما تصورش را می کنیم و به آن امید داریم. کاستی هایی هست ، 
همه جا و همیشه خواهد بود ، ولی مهم اراده ي رو به جلو و صمیمیت 
در بسط فرهنگ نشر علمی و فنی است . بخشی توسط مدیران ارشد 
این صنعت باید تحکیم یابد ، اراده شود ، تأکید شود ؛ ولی کافی نیست. 

بخشی هم در وجود تک تک ما باید نهادینه شود ، خواسته شود . 
و  داشته  بضاعت  در  چیزی  اگر  هستیم  صنعت  و  مردم  این  مدیون 
در خالل این سال های خدمت کسب نموده باشیم، نشر ندهیم و در 
کشوی میزها یا حافظه و ... به فراموشی بسپاریم. دوران بسیار پر تالطم 
و خاصی را در صنعت باالدستی پشت سر می گذاریم. تغییرات سریع 
تنگاتنگ  رقابت های  و  نفت  صنعت  پُر افت و خیز  اقتصاد  و  فناوری 
صاحبان منابع و فناوری در مدیریت ذخایر سوخت فسیلی می طلبد که 

پویایی و مطالباتمان را در قالب نشر گسترش دهیم. 
از همین جا به مدیران صنعت نفت بگوییم که در سال جدید پشت در 
اتاقهایتان ایستاده ایم تا از شما بخواهیم که از این رسانه در تبیین اهداف 
حداکثر  عملکردتان  حوزه  فنوِن  و  علوم  ترویج  قالب  در  مدیریتی 
در  را  دورنمای صنعت  تحلیلی شما  نمایید . گزارش هاي  را  استفاده 
عرصه عمل و مطالبات فنی و تخصصی روشن می کند. این شما هستید 
که مشخص می کنید بدنه ي تخصصی چه بنویسد و چالش ها 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 
داده ایم. سهم زیرمجموعه های شرکتی و مدیریتی براساس اهمیت و 
گستردگی حوزه عملکردشان باید متناسب بوده و بخش های اصلی 
رسمی  نمایندگان  فعال  حضور  خدا  به یاري  دهد.  پوشش  را  نشریه 
این زیرمجموعه ها از وضعیتی که در حال حاضر هست پُر رنگ تر و 

جذاب تر خواهد شد. 
امیدوارم با کمک شما در سال جدید بتوانیم نشریه ای تخصصی در 

خور صنعت نفت کشورمان شکل دهیم. 
ان شاءا...
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