پیوند میان نفت و سازندگان داخلی تقویت میشود
رضا میرمحرابی ،شرکت ملی نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ،نمایشگاه
صنعت نفت خوزستان را فرصتی مناسب برای
تعامل بیشتر با سازندگان داخلی اعالم کرد.
در متن پیام علی کاردر خطاب به هشتمین
نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت
نفت خوزستان که از سوی رضا خلیلی ،معاون
امور عملیات غیرصنعتی وی قرائت شد ،آمده
است :صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین
صنایع جهان و بهویژه ایران است .بخش نفت
در اقتصاد ایران سالهای متمادی است که
عمده درآمد ملی کشور را تأمین کرده و در
واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را
داشته است .انرژی بهعنوان نیروی محرکه اکثر
فعالیتهای اقتصادی جایگاه ویژهای در توسعه
دارد .روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در
کشورهای جهان تا حدود بسیار زیادی به سطح
مصرف انرژی مربوط ميشود.
ایران بهعنوان یک کشور رو به رشد دارای
منابع غنی و بزرگ نفت و گاز است و با این
پتانسیل بالقوه انرژی ،بهدلیل همجواری با منابع
انرژی دریای خزر و خلیج فارس و نیز دسترسی
به آبراههای بینالمللی ،برای مبادله انرژی از
جایگاه بسیار ویژهای در جهان برخوردار است.
در این راستا برگزاری نمایشگاههای مرتبط و
صنعت نمایشگاهی فرصت بسیار مناسبی ایجاد
میکند تا مدیران ،کارشناسان و متخصصان
داخلی و خارجی و هیأتهای اقتصادی با
ي و فرصتهای این حوزه
ظرفیتها ،توانمند 
بیش از پیش آشنا شوند.
نمایشگاه صنعت نفت خوزستان که در مهد
نفت ایران برگزار میشود ،فرصت مناسبی
برای همگرایی و تعامل بیشتر سازندگان داخلی
تجهیزات نفت است .امروز صنعت نفت کشور
در دورهي خاصی برای توسعه قراردارد و
بازگشت به سقف تولید نفت ،تالش برای
دستیابی به شرایط پیش از تحریمها و کلید
خوردن پروژههای مهم و بزرگ نفتی ،تعریف
 ۱۰گروه کاالی استراتژیک و پرمصرف
صنعت نفت برای بومی سازی ،انتقال دانش و
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فناوري روز جهانی با قرار گرفتن شرکتهای
ایرانی در کنار شرکتهای خارجی معتبر،
فرصت خوبی را ِ
پیش روی شرکتهای داخلی
اعم از دولتی و خصوصی قرار داده است تا
نقشی موثر در عرصه توسعه صنعت نفت کشور
ایفا کنند.با عنایت به ابالغ مقام معظم رهبری،
توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی در توسعه
صنعت نفت ،خطمشی شرکت قرار گرفت و
ما را بر آن داشت تا با تعریف  ۱۰گروه کاالی
استراتژیک صنعت نفت و تأمین بخش اعظمی از
نیاز صنعت در داخل ،برداشت صیانتی از مخازن
نفت و گاز با اولویت تولید از میادین مشترک،
تسهیل مشارکت و همکاری شرکتهای داخلی
و بینالمللی و انتقال دانش و فناوري روز و
بومیسازی آن ،حمایت از شرکتهای داخلی
برای دستیابی به بخش قابلتوجهی از بازار ملی
و منطقهای در برنامه کاری شرکت قرار گیرد.
صنعت نفت ایران در دوران تحریم با تکیه
بر توان داخلی موفقیتهای ارزشمندی در
حوزه میادین مشترک پارسجنوبی و غرب
کارون بهدست آورده است و در این سالها
فعالیتهای پیچیده و تخصصی صنعت با همت
متخصصان کشور به انجام رسید و اکنون با
وجود زیرساختهای مناسب فنی و عملیاتی و
نیروی انسانی مجرب بستر مناسبی برای توسعه
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این صنعت استراتژیک کشور فراهم شده است.
همچنین با همت سازندگان داخلی در این
دوره ،امروز شاهد ظرفیت بسیار مطلوبی در
تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت
هستیم و امیدواریم با ارتقاء کیفی و دسترسی به
دانش و فناوري روز ،شاهد پیشرفت این بخش
و خودکفایی در تأمین قطعات و کاالهای مورد
نیاز صنعت نفت باشیم .شرکت ملی نفت ایران
با معرفی بیش از  ۴۰طرح توسعه میادین نفتی
و گازی ،ظرفیت سرمایهگذاری مناسبی را
برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی مهیا
کرده است و امید است با اتکا بر توان داخلی
و تجربههای ارزشمند آن در سالهای اخیر
در کنار شرکتهای معتبر بینالمللی صاحب
دانش و فناوري روز شاهد توسعه روزافزون
مهم کشور باشیم.
این صنعت تأثیرگذار و ِ
شرکت ملی نفت ایران ضمن سپاسگزاری از
همه شرکتها ،سازمانها و موسساتی که در
این نمایشگاه حضور پیدا کردهاند و همچنین با
تقدیر از برگزارکنندگان و عوامل اجرایی این
نمایشگاه و خدا قوت به ایشان ،امیدوار است
ِ
توانمندی بخش
با تکیه بر دانش ،تخصص و
داخل ،گامهای موثر و شتابندهای در جهت
شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشور و توسعه
همه جانبه صنعت نفت برداشته شود.

