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شركت ملي نفت؛ پيشتاز اقتصاد توليدگراي ايران در دهه چهارم انقالب

طرحهاي مهر ماندگار شركت ملي نفت؛
نماد استمرار پيشرفت اقتصادي جمهوري اسالمي ايران

پيروزي انقالب اسالمي در ايران تغييرات
و دگرگونيهــاي بنيادينــي در ســاختارها و
قواعد اقتصادي و سياســي كشــورمان ايجاد
كــرد .يكــي از پراهميتتريــن ايــن قواعد،
حاكمشــدن رويكرد خدمت به مردم و ارتقاء
سطح پيشرفت ملي به عنوان يكي از ابزارهاي
نيل به رفــاه مردمي در ســاختار رهيافتهاي
تئوريك كشــور بوده است .همه اين موارد به
عنوان بخشــي از روشها و راهبردهاي ايجاد
يك ساختار حكومتي موفق و داراي باالترين
سطح قدرت اقتصادي و سياسي ،در استراتژي
حكومتي ايــران مطرح بوده اســت .بر همين
اســاس صنعت نفت به عنــوان توانمندترين
بخش اقتصاد ملي كشور و نيز عرصهاي كه با
خواست و اراده ملت در راستاي استقالل پيوند
خــورده ،بايد باالترين و مؤثرترين نقش را در
اقتصاد ايران اسالمي ايفا كند.
حفظ جايــگاه ايــران به عنــوان دومين
توليدكننده نفتخام اوپك كه مستلزم حفظ
فاصله مناسب از نظر ايجاد ظرفيت توليدي با
ساير رقباست و نيز دستيابي به جايگاه دوم
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جهاني در ظرفيت توليد گازطبيعي با توجه به
ضرورت استفاده از مخازن مشترك از جمله
مواردي است كه در چشمانداز صنعت نفت
مورد توجه قرار گرفته است.
همچنيــن اهدافي از جمله اســتفاده بهينه
از ذخاير هيدروكربوري به عنوان پشــتوانه و
محرك توسعه پايدار اقتصادي كشور ،استفاده
از ظرفيتهاي صنعت نفت و گاز براي دفاع
از منافع ملي ،اعمال مديريت انرژي به منظور
جلوگيري از اســراف در مصرف ســوخت ،
دستيابي به فنآوريهاي پيشرفته در حوزه
صنايع نفت ،گاز و پتروشــيمي بــراي نيل به
جايــگاه دوم علمــي و فــنآوري در منطقه،
تغييــر نگاه به نفت ،گاز و درآمدهاي حاصل
از آن (که باید به عنوان منابع و ســرمایه های
زاینده اقتصادی لحاظ شــوند نه به عنوان منبع
تأمین بودجه کشــور) ،افزايش بهرهوري در
حوزههــاي مختلف صنعت نفــت در جهت
رشــد توليد ناخالــص داخلــي و ...در زمره
هدفگذاريهــاي مهم اقتصاد ايــران براي
رسيدن به توســعه و پيشرفت پايدار است كه

بخشهاي مهمــي از آن به نحوه برنامهريزي
و عملكرد شــركت ملي نفت ايران به عنوان
متولي اكتشاف ،توليد ،فرآورش و صادرات
نفتخام و گاز طبيعي بستگي دارد.
واقعيت اين اســت كه با پيروزي انقالب
شكوهمند اســامي و وقوع تغييرات بنيادين
در ســاختارهاي اقتصــاد ملي كشــور نقش
شــركت ملي نفت ايران و نگاه اين مجموعه
بــه عملكردهاي اقتصــاد توليــدي نيز دچار
تغيير شــده و شــركت ملي نفت از شــركتي
کــه در گذشــته تأمينكننــده درآمــد براي
نظام اســتبدادي طاغوت بود به شركتي مولد
زنجيــره ارزش بــراي اقتصــادي مردمگرا و
عدالتمحور تبديل شد.
بر همين اساس اكنون و در سي و چهارمين
بهار انقــاب ميتــوان حيات ســه دهه اخير
شــركت ملي نفت ايران را در قالب بخشي از
حيات پربركت نظام جمهوري اسالمي بررسي
كرد .طي اين سالها شركت ملي نفت ايران،با
پيشگامی در بين نهادهاي كليدي اقتصاد ملي
كشور ،از طریق عملكردي تجاري و يكپارچه
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در عمليات باالدســتي اكتشــاف ،استخراج،
فرآوري ،بازاريابي و معامالت بينالمللي نفت
و گاز را با باالترين سطح استانداردها به انجام
رســانده است .اين شــركت در بازار داخلي و
عرصههــاي بينالمللــي (تجــارت بينالمللي
هيدروكربوري و دانش فني) ،بهشکل فزاينده
و مؤثری حضور داشته و در بلندمدت از  منافع
كشور صيانت خواهد كرد.
طــی دوران پــس از انقــاب و به ویــژه
ســالهاي پس از جنــگ تحميلــي با هدف
رشــديافتگي صنعتي ،بهرهبرداري از ميادين
جديد به عنوان راهكار استمرار بخشي به نظام
مولد توليد وارتقاي ســطح كيفي بهداشــت،
ايمنــي و محيــط زيســت (، )HSEارتقــاي
بهرهوري،كيفيت و بازمهندســي فرآيندهاي
مرتبــط با توليد ،در شــركت ملي نفت ايران
مورد توجه خاص قرار گرفته است.
امــروزه و در شــرايطي كــه در نيمــه دهه
چهــارم انقالب قرار داريم ،شــركت ملي نفت
همچنان در مسير اعتالي اقتصاد کشور گامهاي
بلندي برداشــته و در حال حاضــر و با توجه به
شــرايط خــاص اقتصــاد كشــورمان طرحهاي
موســوم به مهر ماندگار در قالب محور رویکرد
توســعهگرایی دولــت دهــم با هدف ســرعت
بخشــيدن به خدمترســانی و اعتالی اقتصادی

کشــور مورد توجه قــرار گرفته و مقرر شــده
طرحها و پروژههای مهر ماندگار شــرکت ملی
نفت حداکثر تا خردادماه ســال  1392با رعایت
استانداردهای کیفی و کمی الزم به بهرهبرداری
برســند .در حقيقت در حال حاضر مهر ماندگار
نمــاد اســتمرار پيشــرفت اقتصادي کشــور در
سختترين شــرايط جهاني بوده و در اين ميان
طرحهاي مهر ماندگار شــركت ملي نفت ايران
به عنوان موتور محرك اقتصاد کشور ،بيترديد
از جملــه پراهميتتريــن حوزههاي توســعهاي
محسوب ميشوند.
تأثير طرحهــاي مهر ماندگار بيشــتر از آن
جهت اســت كه اجــراي اين حجم پــروژه در
نهايت تأثيري فراگير بر تمامي بخشهاي اقصاد
كالن ايران برجاي خواهد گذاشت.
مهر ماندگار تأثير بيبديلی در روند توسعه
پرشــتاب طرحهاي توليدي شــركت ملي نفت
ايران داشــته و تنهــا در منطقــه پارسجنوبي به
عنــوان قلب تپنده نظام توســعه انرژي کشــور،
با اجراي شــش پروژه بــزرگ دوره تازهاي از
فعاليتهــاي پرشــتاب اقتصــادي در پايتخــت
انرژي ايران ثبت خواهد شد.
عمليات توســعه شــش طرح پارسجنوبي
(معادل  11فاز اســتاندارد) ،فاز نخســت توسعه
اليــه نفتي این ميــدان و خريد كشــتي،FPSO

تولیــد زودهنــگام فازهــاي  15 ،13 ،12و ،16
 17و  22 ،18و  23و  24ایــن میــدان از جملــه  
طــرح هاي تعريف شــده در قالب مهر ماندگار
پارسجنوبي است.
البته در كنار اين موارد ،تداوم مســير اصلي
توســعه در شــركت ملي نفــت نيز کمــاکان با
قدرت و قــوت ادامــه دارد .مــوارد مهمي مثل
افزايــش ضريب بازيافت مخــازن ،به كارگيري
اصول مهندسي مخزن ،مديريت علمي در توليد
نفتخــام و گاز طبيعــي ،تالش براي اســتفاده
حداكثــری از منابــع مالي داخلي جهــت انجام
پروژههاي توســعهاي و صيانتي مخــازن نفت و
گاز ،اســتفاده از تــوان مراكــز تحقيقاتي اعم از
صنعت نفت و غيره در جهت حل مسائل صنعتي
و ارتقــاء ســطح تكنولوژي ،گســترش فرهنگ
تحقيق و توســعه در زمينه مســائل ساختاري در
راستاي بهبود روند اصالحات ،كاربردي کردن
موضوعــات تحقيقاتــي و پژوهشــي در جهت
افزايش بهرهوري فعاليتهاي عملياتي و اجرائي،
تالش الزم و ايجاد ســازماندهي قانونمند براي
جذب منابع مالي داخلي و خارجي مورد نياز در
حوزه نفت و گاز از فعاليتهاي مســتمر شركت
ملي نفت ايران به عنوان پيشتاز اقتصاد ملي کشور
در دهه چهارم انقالب است.
مدیرمسئول
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