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حضــرت آيــت اهللا خامنه اى رهبــر معظم 
انقالب اســالمى صبح روز دوشنبه 22 اسفندماه 
90  بــا حضور در پژوهشــگاه صنعــت نفت، با 
توانمندى هاى اين صنعت بســيار مهم و پيچيده 

از نزديك آشنا شدند.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمى در جمع 
مســووالن، مديــران و كاركنــان صنعت نفت 
و گاز، فعاليت هــاى برجســته و ارزشــمند اين 
مجموعه را جزو افتخارات ملت ايران خواندند 
و با اشــاره به بازديد از طرح هاى توسعه پارس 
جنوبى در عسلويه در فروردين سال 90 افزودند: 
پايان ســال جهاد اقتصادى هماننــد آغاز آن، با 
حضور در مجموعه هــاى مرتبط با صنعت نفت 
و گـــــاز همراه شــد و اين، نشان دهنده "تأثير 
بسيار حســـــاس و عميق" و نقش آفرينى ممتاز 
اين مجموعــه در حـــركت و جهش اقتصادى 

كشور است.
حضرت آيــت اهللا خامنــه اى بــا تأكيد بر 
ضرورت تغيير نگاه كشور و مسئوالن به "مقوله 
نفت" خاطرنشان كردند: براساس برنامه توسعه، 
نفت بايد از "منبــع درآمد و محل تأمين بودجه 
كشور" خارج و به منبعى براى پيشرفت و اقتدار 
اقتصادى ايران تبديل شــود و مسئوالن بايد اين 
سياســـت صحـــــيح و مدبرانه نظام را، با قوت 

ادامه دهند.

ايشــان خرج كردن درآمدهاى نفتى براى 
كارهاى روزمره كشور را "غير عاقالنه و ضررى 
حقيقى" دانســتند و افزودند: بايــد درآمدهاى 
نفتى را به عنوان ذخاير و ميراث كشور و ملت، 
به ســرمايه اى ماندگار تبديــل كنيم كه در اين 
صورت منابع و ذخاير نفتى، واقعاً به نقطه قوت 

كشور تبديل خواهد شد.
رهبــر انقالب اســالمى، تشــكيل صندوق 
توسعه ملى را تدبيرى مهم برشمردند و افزودند: 
براســـــاس قانون برنامه پنجــم بايد حداقل 20 
درصد درآمد نفتى هر ســــال بــه اين صندوق 
واريــز و صــــــرف توليد و صنعت شــود كه 
خوشبخــــتانه اين كار، شــــــروع شـــــده و 

بايد ادامه يابد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى درآمدهاى نفتى 
را در وضع فعلى، نقطه ضعف غالب كشورهاى 
افزودنــد:  و  خواندنــد  نفــت  كننــده  توليــد 
كشــورهايى كــه نفتشــان را براســاس نيــاز و 
سياست گذارى كمپانى هاى غربى مى فروشند و 
تالشى براى دستيابى به دانش پيشرفته و صنعت 
بومى انجام نمى دهند شــايد جيب حاكمانشان 
پرشــود اما ســودى حقيقى بدســت نمى آورند 
چرا كه روزى كه نفتشــان تمام شود، فقط يك 

كشور باير و غيرآباد هستند.
رهبــر انقــالب اســالمى در تشــريح ابعاد 

نتايــج تبديــل مقوله نفت به نقطه قوت كشــور 
افزودند: الزم اســت به گونه اى عمل كنيم كه 
در هر موقعيت، هرگونــه تصميم گيرى درباره 
ميــزان توليد و فروش نفت، به دســت خودمان 
و براساس منافع خودمان انجام شود كه البته در 
اين مســير تا حد زيادى پيش رفته ايم و انشاءاهللا 
اين هدف در آينده، بطور كامل محقق خواهد 
شــد و جمهورى اســالمى در اين زمينــه نيز به 

الگويى براى ديگر كشورها مبدل خواهد شد.
حضــرت آيــت اهللا خامنــه اى در بخــش 
ديگرى از سخنانشــان، با تشــكر از فعاليت هاى 
جهادى و انصافاً تحســين برانگيز دانشــمندان، 
پژوهشــگران، مســئوالن و كاركنــان مجموعه 
نفت و گاز، خاطرنشــان كردند: ايران، از لحاظ 
"مجموع ذخاير نفت و گاز" در جهان اول است 
و بايد به همت و تالش بيشتر فعاالن اين صنعت، 
از لحاظ سطح دانش و فناورى نيز به عالى ترين 

حد برسد و در جايگاه اول قرار گيرد.
ايشان با تأكيد بر اهميت پژوهش و تحقيق 
در پيشــرفت علم و فنــاورى در صنعت نفت و 
گاز، اســتفاده مديريــت شــده از ظرفيت همه 
مراكز دانشــگاهى و تحقيقاتى كشور را مؤثر و 
مهم خواندنــد و افزودند: به گونه اى عمل كنيم 
كه هــر آنچه صنعت نفــت و گاز متكى به آن 

است در داخل توليد شود.

تنظيم: سياوش دريابار

گزارش بازديد  رهبر معظم انقالب از توانمندى هاى صنعت نفت و گاز كشور:

تبـــديل نــفت
به منبعى براى پيشرفت و اقتدار ايران        
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حضرت آيت اهللا خامنه اى تكيه بر نوآورى 
و ابتــكار را باعث نوعى جهش در صنعت نفت 
و گاز و زمينه ســاز ارتقاى دانش جهانى در اين 
عرصه دانستند و خاطرنشان كردند: همچنان كه 
تجربه جوانان كشــور در برخى عرصه ها نشــان 
داده است، استعداد شــكوفنده و فياض جوانان 
ايرانــى، تحقــق كامل شــعار "ما مــى توانيم" 
را در هــر عرصــه اى امــكان پذير مى ســازد و 
فعــاالن  صنعت نفت در افق نــگاه خود، چنين 

چشم اندازى را ترسيم كنند.
رهبــر انقالب اســالمى همچنين اســتفاده 
صحيح و برنامه ريزى شده از ظرفيت همه صنايع 
كشــور را، شتاب  بخش پيشرفت صنعت نفت و 

گاز خواندند.
تــالش كامــل بــراى اســتفاده از ظرفيت 
ميدان هاى مشــترك نفت و گاز از ديگر نكاتى 
بــود كه حضرت آيــت اهللا خامنــه اى در جمع 
مســئوالن، مديران و كاركنان اين صنعت مورد 

تأكيد قرار دادند.
رهبــر معظم انقــالب در ابتــداى ورود به 
پژوهشــگاه صنعت نفت در بازديد از مجموعه 
دســتاوردهاى اين صنعت، كه بيش از 3 ساعت 
به طول انجاميد، از نزديك در جريان پيشرفت ها 
و توان متخصصان داخلى در حوزه نفت و گاز 

كشور قرار گرفتند.
در ايــن نمايشــگاه، توانمندى هاى صنعت 
نفــت در بخش هاى شــركت ملى نفــت ايران، 
شــركت ملــى گاز ايران، شــركت ملى صنايع 
پتروشــيمى و شــركت ملى پااليــش و پخش 

فرآورده هاى نفتى به نمايش گذاشته شده بود.
در بخــــــش شــركت ملــى نفــت ايران، 
توانمندى هاى متخصصان، محققان و كاركنان 
حـــفــارى،  زمينه هــاى  در  شـــــركت  ايــن 
اكتشاف، تـــوليد، صادرات و جهاد خودكفايى 

ارائه شده بود.
تهيه و تدوين دانش فنى و ســاخت سيستم 
ســطحى نمودارگيــرى چاه هاى نفــت و گاز، 
توليد ابزار و تجهيزات بســيار حساس و پيشرفته 
حفــارى، بكارگيرى روشــهاى نويــن افزايش 
برداشــت به خصوص در ميادين مشترك نفت 

و گاز، توسعه ناوگان دســتگاه هاى حفارى در 
خشكى و دريا، ساخت 7 دستگاه دكل حفارى 
در داخل با 7/5 ميليون دالر صرفه جويى ارزى، 
تجهيــزات ســرچاهى و درون چاهــى از جمله 
توانمندى هايى بود كه در نمايشگاه صنعت نفت 

مورد بازديد رهبر انقالب اسالمى قرار گرفت.
حضرت آيت اهللا خامنه اى به هنگام بازديد 
از نمايشــگاه، در ارتبــاط تصويرى مســتقيم با 
متخصصان شاغل در ميدان گازى سردار جنگل 
در دريــاى خزر، كار و تالش آنان را بســيار با 
ارزش دانستند و اظهار اميدوارى كردند كه اين 
فعاليت ها زمينه ســاز رضايت الهى و سرافرازى 

بيشتر ملت ايران شود.
در ابتــداى ورود رهبر انقالب اســالمى به 
پژوهشــگاه صنعت نفت، آقاى قاســمى وزير 
نفت گزارشى از ذخاير منابع نفت و گاز كشور، 
وضعيت توليد نفت، ازدياد برداشــت و توسعه 
ميادين مشترك، روند اجراى فازهاى مختلف 
پــــارس جنوبى، ساخت پااليشگاه هاى جديد 

و خصوصى سازى در بخش نفت بيان كرد.
وزير نفــت گفت: تا به امــروز 191 ميدان 
نفتى و گازى در كشــور كشف شده است كه 
در اين ميادين بيش از سيصد مخزن وجود دارد.

وزير نفت همچنين با اشاره به روند اجرايى 
20 فــاز پارس جنوبى گفت: در ســال آينده، 6 
فاز پارس جنوبى به بهره بردارى خواهد رســيد 
كه از اين طريــق 200 ميليون مترمكعب گاز به 

توليد كشور افزوده خواهد شد.
آقاى قاسمى با اشاره به توليد 54/5 ميليون 
تن محصوالت پتروشيمى در كشور خاطرنشان 
كــرد: اين ظرفيت تا ســه ســال آينــده به 117 

ميليون تن خواهد رسيد.
رهبر انقالب اســالمى در پايــان بازديد از 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت، با ابراز خرســندى 
فراوان از نتايج تالش هــاى فعاالن صنعت نفت 
و گاز، ابــراز اميدوارى كردند تالش و شــوق 
و نشــاط روز افــزون اين مجموعه، زمينه ســاز 

دستيابى به اهداف بزرگ كشور و ملت شود.
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