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سردبیر 

طوطیی را به خیال شکری دل خوش بود
            ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد

روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار  
           چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد

به��ار 98 را با بالی خانمان برانداز س��یل آغاز 
کردی��م. ی��اد آن جمله ی قصارگونه ی فیلس��وف 
معاصر افتادم که تمام فلس��فه اش حمکت شادان 
و عش��ق و سرنوشت اس��ت برای انسان و اراده ی 
معط��وف به واالیی او ... می گوی��د: تحمل دردی 
مضاعف آسان تر است از دردی واحد ... آیا دوست 

داری در این کار خطر کنی ؟ 
وزی��ر محترم نفت به همه ی صنعت نفت اعالم 
آماده باش کرد؛ به خصوص مدیران عامل ش��رکت 
ملی نفت ایران، ش��رکت ملی گاز ایران و شرکت 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مدیران 
عامل ش��رکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
مناطق مرکزی ایران، مهندسی و توسعه ی نفت، 

ملی حفاری و نفت اروندان.

در متن این ابالغیه آمده است:
»پیرو تأکیدات قبلی مبنی بر انجام اقدامات الزم 
و پیش��گیرانه برای مددرسانی به هموطنان عزیز 
برای کاهش آس��یب های سیل، ضمن قدردانی و 
سپاس از زحمات خالصانه و شبانه روزی همکاران 
صنعت نفت در حادثه ی ناگوار س��یل های اخیر و 
ابراز همدردی با آس��یب دیدگان در این حوادث، 
الزم می دان��م نکات��ی را مورد تأکی��د مجدد قرار 

دهم:
1- ب��ا توجه به ت��داوم جریان س��یالب ها، حفظ 
آمادگی ضروری بوده و مدیران مرتبط باید تالش 

خود را بر این امر متمرکز نمایند.
2- آالم و آس��یب هموطن��ان عزی��ز در مناط��ق 
س��یل زده و گستره ی بی س��ابقه ی حادثه ایجاب 
می کند که تمامی نیرو ها و تجهیزات صنعت نفت 

همچن��ان با هماهنگی کامل با س��تاد فرماندهی 
مدیری��ت بح��ران، ب��رای یاری رس��انی و ارائه ی 
خدم��ات به مردم، حض��وری فع��ال و مبتنی بر 

سازماندهی مؤثر داشته باشند.
3- اقدام ش��رکت های مناط��ق نفت خیز جنوب و 
ملی حفاری در پمپاژ آب از برخی مناطق سیل زده 
و همچنی��ن تالش ش��رکت مل��ی گاز در حفظ و 
تداوم جریان گازرسانی به ویژه در استان گلستان 
و سوخت رسانی به مناطق سیل زده توسط شرکت 
پخش فرآورده های نفتی نیز شایسته تقدیر است 
و ج��ا دارد ای��ن تالش ه��ا با جدی��ت مضاعف در 

تمامی مناطق بحران زده ادامه یابد.
4- از آنج��ا ک��ه خوزس��تان نیز به عن��وان قلب 
تپن��ده ی صنعت نف��ت در مع��رض خطر جدی 
س��یالب ق��رار دارد و هر گزندی به این اس��تان، 
زخم��ی بر پیکره ی صنعت نفت خواهد بود، الزم 
اس��ت ش��رکت های تابعه ی وزارت نف��ت به ویژه 
شرکت های مناطق نفت خیز جنوب، ملی حفاری، 
مهندسی و توس��عه ی نفت و اروندان، کماکان با 
تمام توان در می��دان بوده و ضمن انجام وظایف 
ذاتی خود، تمامی امکانات موجود را برای کمک 

به مردم و مهار سیالب به کارگیرند.«
به هر حال امس��ال برای صنع��ت نفت که بار 
مس��ئولیت تأمین انرژی و بودجه و ... را به دوش 
می کش��د؛ آن هم با ش��رایط س��خت تحریم ها و 
فشارهای مضاعف داخل و خارج باید سال طاقت 
فرسایی باش��د. اما از آنجا که این عرصه همیشه 
یادآور عزم راس��خ دلیرمردان و بانوان سلحش��ور 
کش��ورمان به عنوان پیش��گامان ایثار و وحدت و 
روحیه ی پوالدین بوده، امیدواریم با درایت، صبر 
و پشتکار بتوانیم از بحران ها عبور کرده و فردایی 

بهتر را راهگشا باشیم.
و  کارشناس��ان  مدی��ران،  تمام��ی  ب��رای 
دس��ت اندرکاران صنعت باالدستی سالی خوش و 

توام با سربلندی و صبوری را آرزومندیم.
امس��ال نیز مثل گذش��ته ماهنامه ی اکتش��اف 
و تولی��د نفت و گاز جهت انعکاس دس��ت آوردها، 
تحلیل ها و رخدادهای فنی- تخصصی ش��ما آماده 
بوده و دست شما را برای ارسال مقاالت و گزارش ها 
می فش��ارد. امید اس��ت با عنایت پروردگار متعال 
بتوانیم مثل گذش��ته س��الی پر ب��ار در انعکاس و 

ترویج رخدادهای علمی و تخصصی داشته باشیم.

ایران جاودان؛ تسلیت صنعت نفت را بپذیر

سخن نخست


