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سخن نخست

بيش از يك قرن از اكتشــاف نفت در ســرزمين 
ايران مي گذرد و صنعت نفت در اين مدت فراز و 

فرودهاي فراواني را تجربه كرده است.
صنعــت نفت در ايران از بــدو پيدايش، همگام با 
رشد صنايع مختلف در جهان رشد نموده و امروزه 
جايگاه بي رقيبي را در تمامي رويدادهاي سياسي و 
اقتصادي داخل و تعامالت خارج از كشــورمان به 

نام خود ثبت كرده است.
واقعيــت اين اســت كه بخــش مهمي از توســعه و 
دستيابي به آرمان خودكفايي در اين صنعت ارزشمند 
در طي ســه دهه گذشــته محقق شده و صنعت نفت 
ايران توانسته طي اين مدت، خود را به عنوان وزنه اي 

سنگين در تعامالت جهاني انرژي مطرح كند.
اگرچه تــا پيش از طليعــه دهه فجــر 57 و طلوع 
انقــالب اســالمي، صنعت نفــت ايران بــا اتكا به 
شــركت ها و دولت هاي ســلطه گر غربي هدايت 
مي شد، اما پيروزي انقالب اسالمي باعث گشايش 
فصل تازه اي در كتاب صنعت نفت ايران شــد و با 
ظهور و گســترش تحريم هاي ضــد ايراني، مجال 
بلوغ و ايجاد تحول اساسي در اين صنعت ارزشمند 

فراهم گرديد.
تا پيــش از پيــروزي شــكوهمند انقالب اســالمي، 

شركت هاي خارجي ســازنده تجهيزات صنعت نفت 
از چاه هــا، مخازن و تأسيســات نفت ايــران به عنوان 
آزمايشــگاهي براي رفع اشــكاالت فني و ســاخت 
تجهيزات صنعتي جديد خود اســتفاده مي كردند. اما 
هم اكنون به فضل الهي ساخت تعداد زيادي از قطعات 
و تجهيزات صنعت نفت در عين الزام به رعايت تمامي 
اســتانداردهاي مطرح در صنايع نفت و گاز با اتكا به 
همت و توان متخصصان داخلي و به دست شركت ها و 

سازندگان ايراني صورت مي گيرد. 
بر كسي پوشيده نيست كه خودكفايي در صنعت 
نفت، ميوه شــيرين تحريم هاي اعمال شــده عليه 
تماميت اقتصادي ايران بــوده و نمايه اي از تبديل 

تحريم به فرصتهاست.
قطع صدور خدمات و دانش فني غربي ها در زمينه 
ساخت قطعات و توســعه صنعت نفت ايران، بذر 
خودباوري را در ميان كاركنان صنعت نفت بارور 
كرد و باعث شد تا با علم به توانايي ايرانيان و اعتقاد 
به اين شــعار كه "ايراني اگر بخواهد، مي تواند" به 

صنعتي خودكفا و پويا دست يابيم.
بومي سازي كاال و تجهيزات مورد نياز صنايع نفت 
و گاز عــالوه بــر ايجاد فضاي اطمينــان خاطر از 
پايداري فرآيند توليد، سبب صرفه جويي اقتصادي 

و جلوگيــري از خروج ارز از كشــور و همچنين 
توســعه صنايــع داخلي و اشــتغال زايي مي شــود. 
عالوه بر آن در صورت دســتيابي به اهداف مورد 
نظر در زمينه خودكفايي، صنعت نفت مي تواند به 
صادر كننده خدمات و دانش فني تبديل شده و از 
اين منظر بار مهمي از اقتصاد و شكوفايي كشور را 

به دوش خواهد كشيد.
به همين دليل امروزه دستيابي به آرمان خودكفايي 
در تأمين نيازهاي صنعت نفت در رأس برنامه هاي 
وزارت نفت قرار داشته و محور تمام فعاليت هاي 
نهادها و ســازمان هاي تصميم ساز نفتي مي باشد و 
بدون شك با توجه به سابقه يكصد ساله اين صنعت 
و وجود نيروي انساني متخصص، متعهد و كارآمد 
در صنعت نفت كشــورمان، دورنماي ترسيم شده 
براي دستيابي به خودكفايي كامل در اين صنعت 

دور از واقعيت نخواهد بود. 
صنعت نفت كشــورمان مي تواند با اتــكا به توان 
علمي مراكز علمي و پژوهشــي كشــور از جمله 
دانشــگاه ها، دانشكده ها و پژوهشگاه صنعت نفت 
و نيز انديشــه پويــاي متخصصان، كارشناســان و 
كاركنان توانمند خود در كنار همكاري مستمر با 
صنعتگران داخلي، در مسير تحقق مأموريت اصلي 

خودكفايي در صنعت نفت، 
تجلي آرمان هاي انقالب اسالمي
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خود در قطع رشته هاي وابستگي گام بردارد.
در همين حال از آنجايي كه پژوهش، سنگ بناي 
توسعه و خشت اول در تعالي صنايع كشور است، 
تالش مؤثري از ســوي مجموعــه صنعت نفت به 
ويژه شركت ملي نفت ايران، به عنوان مهم ترين و 
مؤثرترين نهاد اقتصادي و صنعتي كشور در راستاي 
تحقق اهداف تعريف شده در ارتقاي فعاليت هاي 
پژوهشــي در دو بخش باالدستي و پايين دستي به 
انجام رســيده كه از جمله مهم ترين آن ها مي توان 
به امضاي 23 سند همكاري جهت توسعه صنعت 

نفت با محوريت پژوهش اشاره كرد.
در عين حال قراردادهاي متعددي نيز با پژوهشگاه ها 
و دانشگاه هاي كشــور با هدف خودكفايي كامل 
صنعــت نفــت در كوتاه ترين زمــان ممكن امضا 
شــده كه نشــان از اهميت پژوهش در اين صنعت 

ارزشمند دارد.
تفاهم هاي بنيادين ميان مؤسسات پژوهشي كشور 
و مجموعــه صنعت نفــت در عين حــال مي تواند 
در تدوين ســاز و كارهايي براي باال بردن ضريب 
بازيافت و ازدياد برداشت از مخازن مفيد واقع شود.

با اجراي سياست هاي مبتني بر حمايت از پژوهش 
در صنعت نفت ايران، هم اكنون شاهد بلوغ صنعتي 

و تكنولوژيكي در صنايع نفت و گاز هستيم. 
گــواه اين مدعــا موفقيت پژوهشــي در كشــور و 
خودكفايي نزديك به 70 درصدي صنعت نفت در 
تمامي بخش ها از جمله كســب دانش فني ساخت 
قطعات و تجهيزات اين صنعت پر مزيت، فرآيندهاي 
مربوط به اكتشاف، توســعه و توليد بهينه از ميادين 
نفت و گاز و حفظ و نگهداشــت آن ها است كه با 
برنامه ريزي انجام شده، اين خودكفايي تا پايان برنامه 

پنجم توسعه به مرز 90 درصد خواهد رسيد.
در عين حال ساخت و تكميل سكوي نيمه شناور 
حفاري ايران البــرز و خودكفايي در حفاري فوق 
مدرن در چاه هايي به عمق هزار متر از بستر درياي 
خزر، لوله گذاري نفت و گاز در آب هايي با عمق 
بيش از 150 متــر در خليج فارس و درياي عمان، 
ساخت و بومي ســازي بيش از 4 هزار قلم كاالي 
پرمصرف توربين ها، ماشين آالت فرآيندي و مواد 
شــيميايي مورد اســتفاده در شــركت ملي مناطق 
نفتخيز جنوب و همچنين ساخت دستگاه فرآورش 

سيار نفت خام به منظور جلوگيري از سوزانده شدن 
ساالنه حدود 100 هزار بشكه نفت خام، توليد انبوه 
نزديك به 18 هزار قلم كاالي پرمصرف و ساخت 
5 دستگاه حفاري خشكي در شركت ملي حفاري 
ايران به همراه خودكفايي در ساخت قطعات درون 
چاهي صنعت نفت، قطره اي از درياي خروشــان 

خودكفايي در صنعت نفت است. 
ساخت نخستين توربين گازي با اعتباري در حدود 
5 ميليــون دالر و بــا اســتفاده از روش مهندســي 
معكوس از ســوي بخش خصوصــي و رونمايي 
از آن در ســومين نمايشگاه تخصصي نفت، گاز، 
پااليش و پتروشيمي استان خوزستان نمونه ديگري 

از توان صنعتگران ايراني است.
در عين حــال موج جديد تحقيقات پژوهشــي در 
پژوهشــگاه صنعت نفت در زمينه ازدياد برداشــت 
از مخازن نفتي و زنده كــردن بيش از 20 چاه نفتي 
غيرفعال جهت بازگرداندن به چرخه توليد، مي تواند 
به عنوان عاملي مؤثر در بهره برداري حداكثري ايران 
از منابع ناب و ارزشمند هيدروكربوري تلقي شود. 

در صنايع پايين دستي نفت نيز خودكفايي در توليد 
بنزين به عنوان يكي ديگر از مصادق بارز خودكفايي 
در صنعت نفت كشــور مطرح اســت كه پيش بيني 
مي شــود با راه اندازي واحدهاي مايع ســازي گاز 

(GTL) صنعتي به طور كامل محقق گردد.

فرصت ها و چالش هاي بومي سـازي صنعت نفت 
در ايران

واقعيــت ايــن اســت كــه صنعــت نفــت ايران 
جهــت ايســتادگي در مقابل هجمه هــاي فزاينده 
ناشــي از تحريم هــاي غربــي بايــد خــود را بــه 
راهبردهايي از قبيل رفع مشــكالت مالي و جذب 
سرمايه گذاري هاي مؤثر، اعتماد به كنسرسيوم ها و 
حمايت از سازندگان داخلي، اصالح قراردادهاي 
پيمانــكاري و ايجاد يكپارچگــي و هماهنگي در 
ميان قراردادهايي با هدف حمايت از توليد داخل 

از سوي سازمان ها و صنايع وابسته مجهز كند.
در همين راستا شركت ملي نفت ايران سعي نموده 
تا با انتشــار اوراق مشاركت ارزي و ريالي در سال 
گذشته (براي اولين بار در طول تاريخ صنعت نفت 
ايران) و اخذ مجوز اوراق سلف نفتي و صكوك، 

تا حدود زيادي از بار ناشــي از دغدغه هاي جذب 
منابع مالي در صنعت نفت بكاهد.

در خصوص حمايت از بخش خصوصي نيز مطابق 
قانون اساسي اقدامات مؤثري صورت گرفته است 
كــه از بارزترين آن ها مي توان به اعتماد بيشــتر به 
شــركت هاي ايراني در عمليات توســعه ميادين، 
تعريف سامانه كدكاال و پياده سازي نظام يكپارچه 
صدور گواهي كيفيت كاالهاي ســاخت داخلي 

صنعت نفت اشاره نمود.
در شرايط اعمال تحريم هاي بين المللي، سازندگان 
داخلــي تجهيــزات و كاالهــاي صنعــت نفت به 
مجاهدان اقتصادي كشــور تبديل شــده اند و هم 
اكنون يك زبان مشــترك براي توســعه ساخت 
داخلــي تجهيزات صنعــت نفت بين ســازندگان 

داخلي و دولت ايجاد شده است.
در ســامانه كدكاال با طبقه بندي و شــماره گذاري 
كاال و تجهيــزات صنعت نفــت و اختصاص كد 
ملي به هــر يك از آن ها، امــكان خريد كاالهاي 
نفتي خارج از اين شــبكه مجــازي ممنوع خواهد 
شــد و روش هاي ساده تري براي انتخاب كاالهاي 
ســاخت داخل با كيفيت مورد تأييد وزارت نفت 

فراهم مي شود.
اين امر به گفته فعــاالن امر مي تواند به كاهش 20 
تــا 30 درصــدي واردات كاال و تجهيزات مورد 
نياز صنعت نفــت بينجامد كه عالوه بر جلوگيري 
از خــروج مقادير قابل توجــه ارز منجر به تقويت 
زيرســاخت هاي صنعتــي كشــور و افزايش توان 

رقابت با محصوالت مشابه خارجي مي گردد.
از سوي ديگر برنامه ريزي منسجمي به منظور ايجاد 
ساختارهاي اصولي در امر پژوهش در صنعت نفت 
انجام شــده كه در همين زمينــه مي توان به تدوين 
نظام جامع پژوهــش و قطب بندي مراكز علمي و 

فناوري در صنعت نفت اشاره كرد.
كالم آخــر اينكه صنعت نفت ايران در مســير خود 
به سمت خودكفايي و شــكوفايي اقتصادي كشور 
بــا دشــواري هاي فراواني رو به رو اســت و در اين 
ميان شــركت ملي نفت ايران تنها با اتكا به شعار "ما 
مي توانيم" توانسته است تلخي هاي ناشي از تحريم ها 

را با شيريني توسعه شتابان صنعت نفت در هم آميزد.
مديرمسئول


