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      در چرخ��ه ارزش فعاليت ه��اي ش��ركت مل��ي نف��ت  ايران، 
تجارت اكتش��اف و تولي��د )E&P( نقش اساس��ي و مهمي را ايفاء 
مي كند. مناب��ع و ذخاير هيدروكربني از بدو پي جويي ، اكتش��اف، 
ارزيابي، توس��عه، توليد و ت��رك مخزن از نقط��ه نظر هاي فني – 
تخصصي طيف وس��يعي از عل��وم و فنون را در ب��ر مي گيرند كه 
تاريخچه يكصد س��اله اين صنعت و تمركز سيس��تماتيك مراحل 
باال در ش��ركت ملي نفت ايران )باالي55 سال( نشان مي دهد كه 
نيروي انس��اني، ابزار و تجهي��زات و فرآيند هاي مديريتي، در اين 
بخش كه حوزه باال دس��تي ) UPSTREAM( در صنعت را ش��امل 
مي ش��ود، سه ركن اساسي اس��ت. با توجه به مقدار ذخاير نفت و 
گاز جهان و س��هم قابل توجه ايران اسالمي در خاورميانه ، صنايع 
باال دس��تي و چش��م انداز هاي توس��عه و تكامل آن از حساسيت 
قاب��ل توجهي براي مديران ارش��د اين صنع��ت و صاحبان صنايع 
باال دستي جهاني و ش��ركت هاي بين المللي برخوردار است. تبادل 
نظره��ا، انتقال فناوري ه��ا، مديريت ها و كلي��ه فرآيندهاي چرخه 
اطالع��ات و داده پردازي امروزه به صورت بس��يار پيش��رفته در 
دسترس مالكان منابع و مخازن و توليد كنندگان سوختهاي فسيلي 
تا مصرف كنندگان و صاحبان تكنولوژي و قدرتهاي مسلط دانش 

و فن آوري در حال جريان است. در چرخه انعقاد قرارداد ها ،تكوين 
و توس��عه پروژه هاي بي��ن المللي، بخش مهم��ي از اين دانش باال 
دس��تي به عرصه ظهور، انتقال و چالش گذاش��ته  مي شود. طيف 
وسيعي از مراكز دانشگاهي و پژوهشي در خارج از صنعت و طيف 
وس��يع ديگري از مراكز آموزش و پژوهش داخل اين صنعت، در 
تقويت و باز خورد مناس��ب اين داده پردازي ها دخالت مس��تقيم 
دارند و بديهي است كه تمركز، برنامه ريزي و مداقه هر كشور در 
بدنه كارشناس��ي خود بر روي اين سر فصل ها به صورت تفضيلي 
مي تواند س��هم مؤث��ِر جذب و درك عمق مطال��ب و فرآيند ها را 
براي دس��ت اندر كاران اين چرخه پديد آورد. نقش رس��انه ها و 
روابط عمومي ها در هر دو بخش ش��ركت هاي ملي نفت »NOC« و 
يا شركت هاي بين المللي نفت »IOC« در اين گردونه دانش محور، 

پررنگ و پرهيز ناپذير است. 
      ش��ركت ملي نفت ايران در چارچوب اين رس��الت در س��ال 
1381 اقدام به نشر و  راه اندازي نشريه فني – تخصصي مستندي 
با نام »اكتش��اف و توليد« كرد كه ثمره آن تشويق و انگيزه بخشي 
به مجموعه گسترده مديريتي و كارشناسي مجرب درون سازماني 
و بخش هاي برون سازماني مرتبط با صنايع باالدستي در دانشگاه ها 
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) اساتيد و دانشجويان( شده است. بر حسب شرايط منطقي تكوين، 
رش��د و بلوغ اين نش��ريه با كس��ب تجربيات و تحوالت زمانمند، 
در س��ال 1387 ، روابط عمومي ش��ركت ملي نفت ايران با تغيير 
و تحولي س��ازنده زمينه ارتقاء، اصالح، يكپارچگي بيش��تر و تعامل 
فزآينده با بخش هاي باال دس��تي شركت و كارشناسان را با انجام 
نشس��ت هاي پياپ��ي كار شناس��ي و فراخوان گس��ترده از مناطق 
نفت خيز جن��وب و مركزي و ... پديد آورد. تحول س��اختاري در 
اركان و سازماندهي نشريه و تشكيل شوراي سر دبيري و مديريت 
فني وارتقاي چرخه نش��ريه، چاپ و توزيع مناسب، از نتايج نگرش 
تحول گرايانه بوده اس��ت، به ويژه در مقايس��ه با س��اير نشريات 
خارجي كه در داخل كش��ور توزيع مي ش��ود، حفظ كيان و حيثيت 
علمي شركت در دستور كار جديد مسؤوالن اجرايي و فني نشريه 
قرار گرفته اس��ت . دراين راس��تا اهم موضوعات و سر فصل هاي 
اصلي نش��ريه در چرخه باالدستي مورد بازنگري دقيق قرار گرفته 

و چشم اندازهاي زير مورد نظر واقع شده است :
• استراتژي و برنامه ريزي در مديريت صنايع باالدستي؛

• چرخه ارزش از اكتشاف تا ترك مخزن ؛
• مديريت مخازن هيدروكربني؛

• بهينه س��ازي و مديري��ت بهتر كيبي )پورت فولي��و( دارايي هاي 
باالدستي؛ 

  تكنولوژي هاي نوين و كاربردي در صنايع باال دستي؛ 
• خالقيت و نوآوريهاي صنايع باال دستي؛ 

• آسيب شناسي و آناليز نقاط قوت و ضعف صنايع باال دستي؛ 
• س��رمايه گذاري در بخ��ش ب��اال دس��تي و چالش ه��اي فراروي 

شركت هاي ملي نفت؛ 
• پژوهش و فناوري در صنايع باال دستي؛ 

• مديريت صنايع باال دستي؛
• محيط زيست و صنايع باالدستي؛

• نرم افزار هاي بخش باال دستي؛
• پايگاه داده ها و مديريت داده در بخش باالدستي.

ب��ه هر ح��ال اميد داريم كه ضمن تعامل دو س��ويه با مخاطبين و 
دس��ت اندركاران تخصصي اين بخش، ديدگاه هاي فني و ارزشمند 

اين نشريه را قوام و توسعه دهيم . 

        مدير فني
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