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شرکت ملی نفت ایران در خط مقدم توسعه و
مدیریت جهادی کشور
بیشک در آينده ،س��ال  1392را بهعنوان نقطه
عطفي در تاری��خ صنعت نفت ی��اد خواهيم كرد.
در حقیق��ت خل��ق حماس��ه سیاس��ی در انتخابات
ریاس��ت جمهوری توس��ط مل��ت ای��ران و روی
کار آم��دن دولت تدبی��ر و امید ،ب��ار دیگر زمینه
افزایش اقتدار ایران اس�لامی را مهی��ا كرد .تعامل
مؤثر ايران با کش��ورهای مختلف جه��ان و ارتقاء
جایگاه كش��ورمان در مجام��ع بینالمللی از جمله
برنامههای محوری دولت جدید اس��ت .اتخاذ این
رویکرد توس��ط دولت ،س��بب تمایز نقش صنعت
نفت بی��ش از س��ایر بخشهای اقتصادی کش��ور
گرديد؛ تا جاي��ي که صنعت نفت خود را بهعنوان
خط مقدم دیپلماسی اقتصادی کشور مطرح كرده
و رئی��س محترم جمهور جن��اب آقای روحانی نیز
وزارت نفت و ش��رکت ملی نفت ایران را بهعنوان
نخس��تین وزارتخانه جهت بازديد انتخاب کردند.
در همين راس��تا نيز سال گذشته اقدامات مهمی در
صنعت نفت پايهگذاري شد .برخی از مهمترین اين
اقدام��ات که قطعاً میت��وان از آنها بهعنوان مبنایی
جهت اقدامات مهم پیشرو در سالهای آینده ياد
كرد عبارتند از:
تکریم نیروی انسانی ش��اغل در شرکت ملی
نف��ت ای��ران از طري��ق حاکمي��ت خ��رد جمعی،
شایستهساالری و تخصصگرایی
فراهمك��ردن تمهی��دات الزم جهت افزایش
ظرفیت تولید نفتخام کشور به  4میلیون بشکه در
روز در سال 1393
تالش جدی و مؤثر جهت بازگرداندن مجدد
سهم ایران از بازارهای جهانی نفتخام
آغاز مذاکرات س��ازنده ب��رای صادرات گاز
طبیعی ب��ه بازارهای مختلف از جمله کش��ورهای
حاشیه خلیجفارس و بازار اروپا
بازنگ��ری در قراردادهای نفتی و ارائه الگوی
جدی��د قرارداده��ا جه��ت پایهگ��ذاری مبن��ای
همکاریهاي مناس��ب با ش��رکتهای ت��راز اول
داخلی و خارجی
ارتق��اء و تحکی��م موقعیت ای��ران در مجامع
بینالمللی بهویژه در اوپک و کسب كرسي ریاست
مجمع کشورهای صادرکننده گاز
مدیری��ت خردمندانه و حرف��های پروژههای
ش��رکت ملی نفت ایران و تالش در حفظ حقوق
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ح ّقه کشور در میادین مشترک نفت و گاز
بازنگری در شیوه واگذاری و خصوصیسازی
ش��رکتهای دولتی (سیاس��تهای اصل  44قانون
اساسی) وابسته به شرکت ملی نفت ایران
بسترس��ازی جه��ت حض��ور ش��رکتهای
خصوصی توانمند داخلی و خارجی جهت ترانزیت
و سوآپ نفت کشورهای آسیای میانه
جلوگیری از ضرر و زیان کش��ور در رابطه با
مشتریان با توجه به شرایط تحریم
فروش نفت خام به مش��تریان واقعی و کاهش
رابطین به حداقل
خ��روج از طرحه��ای س��رمایهگذاری
غیراقتص��ادی در برخی کش��ورهای خارجی نظیر
بولیوی و ...
همانطور که مش��اهده میش��ود رویکرد کلی
همه اقدامات انجام ش��ده در جهت افزایش اقتدار
و ارتق��اء جایگاه صنعت نفت کش��ور به موقعیت
مناس��ب و مطابق با شأن اين صنعت صورت گرفته
که امید اس��ت با توجه به انتخاب ش��عار "اقتصاد و
فرهنگ با عزم ملی و مدیری��ت جهادی" بهعنوان
ش��عار س��ال توس��ط رهبر انقالب ،این رویکرد و
اقدامات با توان بیشتری ادامه یابد.
برخی از مهمترین برنامههای پیشروي شرکت
ملی نفت ایران در سال  1393عبارتند از:
افزایش تولید گاز طبیعی از میدان پارسجنوبی
دس��تكم بهمی��زان  100م ممر از طريق راهاندازی
فازهای  16-15 ،12و 18-17
ت�لاش برای افزایش ظرفیت تولید نفتخام و
میعانات گازی به  5/5میلیون بش��که در روز طی 4
س��ال آتی :جهت دس��تيابي به این هدف در وهله
نخست تالش بر اینست که ظرفیت تولید نفتخام
کش��ور به حداقل  4میلیون بش��که در روز افزایش
یابد .در ادامه با اولویتبخش��ي به توس��عه میادین
مش��ترک (بهوی��ژه میادی��ن غ��رب کارون مانند
آزداگان و ی��ادآوران) تالش خواهد ش��د ظرفیت
تولید نفتخام کش��ور به بی��ش از  4مبر افزایش
یابد .بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته تولید
نفتخام ایران از منطقه غرب کارون (که عمدتاً از
میادین مش��ترک با عراق هستند) تا سال  94به 700
هـبر افزایش خواهد یافت .از س��وي دیگر تولید

میعان��ات و مایعات گازی نی��ز افزایش مييابد که
راهبرد اساس��ی وزارت نف��ت ،پاالیش تمامي اين
توليدات در داخل کش��ور و خل��ق ارزش افزوده
هرچه بیشتر از آنها خواهد بود.
پیگی��ری توس��عه فازه��ای اولوی��ت دوم
پارسجنوبی شامل فازهای  19 ،14 ،13تا 24
بهینهس��ازی مصرف ان��رژی و مدیریت تقاضا
بهویژه در بخش گاز طبیعی :در همین زمینه باید در
نظر داش��ت كه توجه به بخش انرژی و بهینهسازی
مصرف سوخت در کشور برای تحقق سیاستهای
اقتصاد مقاومتی اجتنابناپذیر است .بر اساس دستور
وزی��ر محت��رم نفت ش��رکت بهینهس��ازی مصرف
سوخت مکلف به ارائه برنامه مدونی جهت کاهش
 ٢٠ت��ا  ٢٥میلی��ون مترمکعبی مص��رف روزانه گاز
(معادل تولید یک فاز پارسجنوبی) در زمستان سال
آتي شده است .در همین راستا برنامهها و راهکارهای
اصلي تدوین شده و تمهیدات الزم برای اجرای این
برنامهها در دستور کار قرار گرفته است.
افزایش حضور بخ��ش خصوصی در تجارت
نفتخام :همکاری بورس انرژی با وزارت نفت از
طريق عرضه موفق میعانات گازی در ماههای پایانی
سال  92آغاز شد .تمامي  200هزار بشکهاي كه در
ای��ن بورس عرضه ش��ده بود با موفقی��ت بهفروش
رسيد .در س��ال  93نیز بورس انرژی با  3بار عرضه
محمولههای  3هزار بش��کهای نفتخام کار خود را
آغاز کرده و امید اس��ت تا م��اه آینده حجم عرضه
نفتخ��ام در هر مرحله به  ١٠هزار بش��که افزایش
یابد .در حقیقت استفاده از بخش خصوصی بهعنوان
خریدار تأثیر تحریمهای بینالمللی را كاهش داده و
بخ��ش خصوص��ی را به س��رمایهگذاری در بخش
پاییندس��تی صنعت نفت عالقهمن��د خواهد كرد.
همچنین در مراحل بعدی و قراردادهای آتی ،اختیار
معامل��ه و اوراق بهادار مبتنی ب��ر نفت نيز در بورس
انرژی راهاندازی خواهد ش��د تا این بورس بتواند بر
قیمتهای نفت در سطح منطقه اثرگذار باشد.
امید است در سال جدید عزم جهادی ایجاد شده
در ش��رکت مل��ی نفت ای��ران با هم��ت مضاعف
کارکنان اين ش��ركت و عنایت پروردگار متعال با
ش��تاب بیش��تری ادامه یابد تا انش��اءاهلل به اهداف
مدنظر دست یابیم.
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