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سخن نخست

صنعت نفت در طول حيات يكصد و ســه ساله 
خود، فراز و فرودهاى فراوانى را تجربه كرده اســت 
و به جايگاهى دســت يافته كه امروز از آن به عنوان 

سكان هدايت كشتى اقتصاد كشورمان ياد مى شود.
هر ســال مقــارن با هفتــه دولت، گوشــه اى از 
دســتاوردهاى صنعت نفت كشــورمان بــه نمايش 
گذاشته مى شــود تا تجلى گر تالش خستگى ناپذير 
مردان و زنانى باشــد كه آن را به قله هاى رفيع افتخار 

رهنمون ساخته اند.
در اين يادداشــت تالش شده اســت با نگاهى 
به برنامه ها و دســتاوردهاى يكساله صنعت نفت، افق 
فراروى فرداى اين صنعت پراهميت كشــورمان را از 

دريچه اى شفاف تر و واضح تر بنگريم.
صنعت نفت در ايران به دليل گستردگى نيازهاى 
عملياتى، فنى و سرمايه اى و نيز به دليل اينكه به عنوان 
ستون زيربنايى اقتصاد كشــور مطرح است، جايگاه 
مهمى در تعامــالت ملى و فراملى به خود اختصاص 
داده و از ايــن بابت همواره مورد توجه بوده اســت؛ 
تاجايى كه امروزه تالش مى شود با تدوين استراتژى 
نفت، نوع تعامالت بين المللى در چارچوب منابع نفت 

و گاز كشورمان تعيين شود.
ارزش توليد نفت و گاز ايران در ســال گذشته 
در حــدود 217 ميليارد دالر بوده اســت و پيش بينى 
مى شود در صورت جذب مطلوب منابع مالى، ارزش 
توليــدات نفت، گاز و ميعانــات گازى ايران تا پايان 

برنامه پنجم توسعه به 350 ميليارد دالر افزايش يابد.
عالوه بــر آن، در صــورت تحقــق برنامه هاى 
سرمايه گذارى و جذب منابع مالى مورد نظر، ظرفيت 
توليد نفت خام، گاز طبيعــى و ميعانات گازى ايران 
تا ســال 1394 افزايش چشمگيرى خواهد يافت. در 
راستاى دستيابى به اين هدف، افزايش توليد از طريق 
حفارى چاه هــاى جديد، تعمير چاه هــاى موجود و 
توسعه تاسيســات فرآورشــى به عنوان برنامه اغلب 
شــركت هاى نفتى در ســال 90 تثبيت و اعالم شده 

است.
همچنين تداوم پروژه هاى پشــتيبانى توليد مانند 
احداث كارخانه هاى نمكزدايى، كارخانه هاى گاز و 
گاز مايع، احداث خطوط لوله، اجراى پروژه هاى ابزار 
دقيــق و پروژه هاى اصالحى ديگــرى در واحدهاى 
فرآورشى از ديگر اقداماتى است كه در كارنامه جهاد 

اقتصادى صنعت نفت ثبت خواهد شد.
با اين وجود به دليل جايگاه خاصى كه موضوع 
حفاظــت از محيط زيســت در فرآيندهاى مرتبط با 
صنعت نفت دارد، اجراى تمام اين موارد با همكارى 
ســازمان هاى مرتبط با موضوع محيط زيســت و در 
چارچوب پروتكل هاى منطقه اى و فرامنطقه اى انجام 

مى شود.
 توليد 755 ميليون مترمكعب گاز غني در سال 

جاري
توليــد گاز به عنــوان يكى از مهــم ترين منابع 
هيدروكربورى در گســتره جهان انــرژى، از جمله 
مواردى اســت كــه افزايش توليد آن همــواره جزو 
سياســت هاى راهبردى دولــت و از محورهاى مهم 

سياست گذارى و اجرا در وزارت نفت بوده است.
با اتكا به اهميت اين موضوع، دستيابى به توليد 
755 ميليون مترمكعب گاز غني تا پايان ســال جاري 
در برنامه شــركت ملي نفت ايران قرار گرفته است؛ 
در عيــن حال 105 ميليون مترمكعب از اين ميزان كه 
مربوط به توليد گاز طبيعى همراه نفت است، عمدتا 
بــراي تزريــق در ميدان هاي نفتي به ويــژه در حوزه 

مناطق نفتخيز جنوب استفاده خواهد شد.
 اكتشاف، عامل توسعه

اكتشــاف را عامل توســعه در بخش باالدستي 
صنعت نفت مى دانند و از همين رو پرداختن به آن از 

اهميت بااليى برخوردار است.
كارنامه مديريت اكتشــاف شــركت ملى نفت 
ايران، نشــانگر سودآورى باالى ســرمايه گذارى در 

ميادين نفتى و گازى كشور است.

نگاهى به عملكــرد فرآيند اكتشــاف نفت در 
كشورمان از اكتشاف 4 ميدان گازي با حجم ذخاير 
636 ميليــارد مترمكعــب گاز و 213 ميليون بشــكه 
ميعانات گازي طى سال گذشته حكايت مى كند. در 
عين حال ارزش اقتصــادى اين ميادين كه در حدود 
178/8 ميليارد دالر تخمين زده شده است، فصلى نو 

در صنايع نفت و گاز كشورمان را نويد مى دهد.
اكتشــاف يك ميدان گازي در شــرق عسلويه 
موسوم به ميدان گازي "مدار" با حجم ذخاير گازى 
495 ميليــارد مترمكعــب، دســتاورد ديگــرى براى 
مديريت اكتشاف شــركت ملى نفت ايران به شمار 

مى رود.
كشف اين ميدان كه در كمتر از 5 ماه اول سال 
جارى محقق شده اســت، از آن جهت حائز اهميت 
اســت كه حجم گاز درجــاي آن معادل 2 فاز پارس 
جنوبي اســت و عالوه بر آن نزديك به 80 درصد از 

ذخاير گازى آن نيز قابل استحصال است.
حجــم ذخاير ميعانــات گازي اين ميــدان بالغ 
بر 1573 ميليون بشــكه تخمين زده شــده اســت و با 
احتساب نفت بشــكه اي 80 دالر و گاز 20 سنت در 
هر متر مكعب، ارزش اين ميدان افزون بر 133 ميليارد 

دالر برآورد مي شود.
 پژوهش؛ گام اول در مسير اعتالى صنعت نفت

پژوهش همواره به عنوان گام اول در دستيابى به 
صنعت نفتى مدرن محسوب مى شود؛ در اين ميان با 
توجه به منابع كم نظير هيدروكربورى در كشورمان، 
لزوم دستيابى به فناورى هاى روزآمد بر كسى پوشيده 

نيست.
در همين راستا طى چند سال اخير، بحث ارتقاى 
پژوهش در سطح صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته 
اســت و در پى آن موفقيت هاى علمى كم نظيرى را 
از ســوى پژوهشــكده صنعت نفت و ديگر عامالن 

پژوهش و فناورى در صنعت نفت شاهد هستيم.
مطالعه و توســعه ميادين نفتي اهواز- آسماري، 

نگاهى به دستاوردهاى صنعت نفت در هفته دولت
قطار نفت توقف ندارد
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بي بي حكيمــه، مــارون، آزادگان و يــادآوران كه 
از دســتاوردهاي پژوهشــگاه صنعــت نفت اســت، 
گامى اســت به ســوى افزايش توليد و ارتقاى توان 
نگهداشت از ميادين نفتى. در عين حال طراحي نوين 
دوغاب هاي سيماني فوق سبك با استفاده از فناوري 
نانو، طراحي مخازن هوشمند، طراحي نرم افزارهاي 
تخصصي در حوزه باال دستي، تبديل نفت خام سنگين 
به نفت ســبك و طرح ايزومير از ديگر دستاوردهاي 
پژوهشــى صنعت نفت كشورمان است كه زمينه ساز 
قطع وابستگى و تجلى شعار "ما مى توانيم" خواهد بود.

در همين راستا پيش بينى شده است كه تا پايان 
برنامه پنجم توسعه، عالوه بر خودكفايى در توليد 90 
درصــد از دانش فنى صنايع نفــت و گاز؛ جمهورى 

اسالمى ايران به صادركننده دانش نيز تبديل شود. 
آنچه كه مسلم است تا پايان برنامه پنجم توسعه 
و  به منظور رســيدن به مرز خودكفايي بايد  سرمايه 
گذاري هاي جديدي انجام شــده و از ســوي ديگر 
مســئوالن نهادهاي مختلف كشــور نيز با حمايت از  
توليــد كنندگان و صنعتگران فعال در صنعت نفت و 
همچنين تمركز پژوهشگران و مراكز  توليد فناوري  
براي رفع نيازهاي كشور  در  اين زمينه، مسير رشد و 

توسعه اقتصادي كشور را هموار كنند.
 تدوين بسته سرمايه گذاري100 ميليارد دالري  

در شركت ملي نفت
واقعيت اين اســت كه تامين منابــع مالى، امروز 
يــك دغدغه و الزام بســيار مهم بــراى صنعت نفت 
كشورمان است؛ به طور مثال تنها براى توسعه فازهاى 
باقى مانــده پارس جنوبى در ســال جــارى به حدود 
16/6 ميليارد دالر منابع مالى نياز است. همچنين براى 
نگهداشت توان توليد نفت به حدود 6/2 ميليارد دالر 
و براى توسعه ساير ميادين مشترك و مستقل نفتى و 
گازى به حدود 18 ميليارد دالر نياز است كه البته قرار 
اســت بخشى از اين برآورد، در قالب بودجه سنواتى 

سال 90 تامين شود.
دراين راستا در ســال جارى بيش از 40 ميليارد 
دالر طرح و پــروژه در وزارت نفت اجرايى خواهد 
شد. حفظ ظرفيت و افزايش توليد نفت وگاز، اجراى 
طرح هاى توسعه موجود براســاس برنامه هاى از قبل 
تعيين شــده وزارت نفت و افزايش توليد گاز به 700 
ميليون متر مكعب در روز از برنامه هاى مهم سال 90 

در وزارت نفت خواهد بود.
عالوه بر آن توســعه 45 ميدان نفتى و گازى در 
دستور كار برنامه پنجم قرار دارد كه يكى از الزامات 
اجرايى شــدن اين طرح ها وجــود نقدينگى باثبات 
و مطلــوب منابع مالى اســت؛ به اين منظــور از تمام 
امكانات موجود در كشور از جمله توان متخصصان 
داخلى، ايجاد فرآيند تعامل ميان پيمانكاران به شكل 
كنسرســيوم و همچنين ازكاال و تجهيزات ســاخت 

داخل بهره بردارى خواهد شد.
در همين راستا بسته هاي ســرمايه گذاري براي 
توســعه ميادين كوچــك و ميادين مســتقل نفت و 
گاز در شــركت ملى نفت ايران تدوين شــده و طى 
آن از تمامى شــركت هاي خصوصي كــه تمايل به 
ســرمايه گــذاري در بخش باالدســتي صنعت نفت 
دارند، دعوت شــده تا به صورت مستقل يا در قالب 

كنسرسيوم در اين طرح ملي شركت كنند.
گســتردگى پروژه هــاى نفــت و گاز به حدى 
است كه اعتبارات تخصيص يافته، به نحو موثرى در 
كوتاهترين زمان ممكن جذب مى شود و عالوه بر آن 
روند جذب سرمايه در سال هاى اخير با شتاب بيشترى 

در حال انجام است.
در همين راســتا جذب 8/5 ميليارد دالر سرمايه 
در 4 ماهه اول ســال جارى نشــان از وجــود اراده اى 
منسجم در شركت ملى نفت ايران براى رفع دغدغه 

تامين مالى است.
در عين حال رقم جذب سرمايه در سال گذشته 
در بخش باالدستي صنعت نفت نيز بالغ بر 18 ميليارد 
دالر بوده اســت كــه اين رقم به تنهايــى بيش از 90 
درصد از متوســط رقم جذب سرمايه در سالهاي 86 

تا 88 بيشتر بوده است.
بــا اين وجود پيش بينى مى شــود كــه با اجراي 
برنامه هاي جذب سرمايه گذار، اين رقم تا پايان امسال 

نيز از اين عدد فراتر رود.
 حمايت از بخش خصوصى؛ پيام آشكار صنعت 

نفت
هم اكنون ثبات سياسي و اقتدار اقتصادي كشور، 
با وجــود محدوديت هايي كه در چند دهه گذشــته 
ايجاد شده، فرصت خوبي فراهم كرده است تا صنعت 

نفت سرافرازتر از گذشته مسير تعالي را طي كند.
در همين راســتا حمايت از ســرمايه گذاري در 
صنعت نفت و مشاركت بيشــتر شركت هاي داخلي 
در پروژه ها همواره به عنوان فصل مشــترك سخنان 
نمايندگان دولت،  مجلــس و بخش خصوصي بوده 

و هست.
اعــالم حمايت قاطع تمام مســئوالن كشــور از 
صنعت نفت ايران و به ويژه صنعت گران و سازندگان 
داخلي كه در خالل شانزدهمين نمايشگاه بين المللي 
نفت، گاز، پااليش و پتروشــيمي صــورت گرفت، 

سندى است محكم بر اين ادعا.
در همين راســتا محمدرضا رحيمي؛ معاون اول 
رئيس جمهوري، در شــانزدهمين نمايشــگاه نفت، 
گاز، پااليش و پتروشيمي ضمن بازديد از تعدادي از 
غرفه هاي داخلي، حمايت كامل دولت از تمام فعاالن 

صنعت نفت را اعالم كرد.
وى بــا بيان ايــن كه دولــت آمادگــي دارد با 
همكاري تمام دستگاه هاي ذيربط، از توليد در داخل 

و انتقــال دانش فني حمايت كند، گفت: با همكاري 
بانك ها و موسســه هاي مالــي اميدواريم در مســير 
خودكفايي كامل صنعت نفت كشــورمان در زمينه 
تامين قطعات از واردات هرگونه كاال يا قطعه بي نياز 

شويم.
دانش و توان باالي متوليان و مهندسان در صنعت 
نفت سبب خواهد شــد كه ايران در آينده نه چندان 
دور به يكي از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي 
صاحب نام در بازارهاي بين المللي تبديل شــود و در 
اين مسير دولت و وزارت نفت از تمام فعاالن مرتبط با 

صنعت نفت پشتيباني خواهند كرد.
همچنين مهندس احمد قلعه بانى؛ معاون وزير و 
مدير عامل شركت ملي نفت ايران نيز بارها از حمايت 
دولت از سازندگان و توليد كنندگان بخش خصوصي 

سخن به ميان آورده است.
وي همــواره بر اين نكته تاكيد كرده اســت كه 
حمايت شــركت ملي نفــت از ســازندگان داخلي 

افزايش مي يابد.
آنچه كه مســلم اســت پيمانكاران و مجموعه 
كارآفرينان كشور بايد بتوانند نقش خود را در توسعه 
به نحو مطلوب و قابل انتظارى ايفا كنند. اگرچه براي 
 نيل به اين هدف نيز نياز به بكارگيرى اسلوب مديريت 

در سطح جهاني ، جذب فناوري و منابع مالي است . 
 كارنامه شركت نفت در سالى كه گذشت

بهــره بردارى از پروژه هاى مهــم و زيربنايى در 
ســالى كه به نام "همت مضاعف، كار مضاعف" نام 
گذارى شده بود، باعث شد كه نام شركت ملى نفت 

ايران، بر فراز قله هاى رفيع افتخار ماندگار شود.
بهره بردارى از تاسيســات منطقه قشم و ميدان 
مشــترك هنگام، افتتاح دكل فتح 74، افتتاح تصفيه 
خانه پژوهشگاه صنعت نفت، افتتاح فاز دوم پورتال 
شــركت ملى نفت ايــران، آيين افتتــاح و آغاز به 
كار طرح بزرگ تامين مســكن كاركنان شــركت 
ملى نفت ايــران، افتتاح فاز دوم ميــدان دارخوين، 
افتتاح سيســتم حفاظت الكترونيك شــركت نفت 
خــزر، افتتاح مركز خدمات مشــاوره اى در اســتان 
هرمــزگان، افتتاح مخزن يك ميليون بشــكه اى در 
جزيره خارگ، افتتاح نيروگاه هيبريدى و ساختمان 
ديزل انرژى فرودگاه خارگ، به همراه صدها پروژه 
عمرانى و توســعه اى ديگر ســندى است بر اعتالى 

همه جانبه صنعت نفت كشورمان.
نگاهى به دستاوردهاى شركت ملى نفت ايران 
در سال هاى گذشته مبين اين واقعيت است، كه قطار 
صنعت نفت هر روز با شتاب بيشترى در مسير دشوار 
توسعه حركت كرده است و همين امر دليلى است بر 
اهتزاز پرچم پرافتخار ايران اسالمى، بر تارك اقتصاد 

جهانى.
مديرمسئول


