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 مديريت نظارت بر توليد نفت و گاز* 

   مديرعامل شركت ملي نفت ايران: 
بازخواني دستاوردها و عملكرد توليد نفت و گاز 
در دوره انقالب از وظايف روابط عمومي هاست

مهندس جشن س��از درب��اره اهمي��ت فعاليت رواب��ط عمومی 
ش��ركت های تابعه شركت ملی نفت ايران در انعكاس دستاوردهای 
صنعت نفت در سی امين س��الگرد انقالب شكوهمند اسالمی ايران 
اظهار داشت: با توجه به هم زمانی سی امين سالگرد انقالب اسالمی 
و همچنين يك صد سالگی صنعت نفت كشور، پرسش های بسياری 
در اذه��ان عمومی جامعه اعم از نخبه و مردم عادی درباره عملكرد 
صنعت نفت در توليد نفت و گاز و ساير برنامه های آن در گذشته و 
آينده وجود دارد كه روابط عمومی موظف به پاسخگويی به آنها در 

حيطه مسئوليتی خود است.
وی در بخش ديگر س��خنانش، عملكرد صنعت نفت كش��ور در 
حوزه توليد نفت خام را با نگاه اجمالی به عملكرد سه دهه گذشته، 
در دو دوره سی س��اله پي��ش از انقالب اس��المی )1327 تا 1356( 
و سی س��اله پس از انقالب اس��المی )1357 تا 1386( بررس��ی و 
مقايس��ه كرد. وی متوس��ط توليد نفت ايران در س��ال های 1327، 
1330، 1331، 1332 و 1333 را به ترتيب روزانه 538، 265، 53، 
27 و 61 هزار بش��كه اعالم كرد و اظهار داش��ت: آمارهای ياد شده 
پايين تري��ن ميزان توليد نفت كش��ور در سی س��اله پيش از انقالب 
اس��المی را نش��ان می دهد كه طی آن سال ها با توجه به ملی شدن 
صنعت نفت، شركت های غربی خريد نفت از ايران را تحريم كردند 

و اندك توليد انجام شده نيز فقط برای مصارف داخلی بوده است.
جشن س��از با اش��اره به اينكه در س��ال های پس از ملی ش��دن 
صنعت نفت كنسرس��يوم آمريكايی، اداره صنعت نفت كش��ور را بر 
عهده گرفت، متوسط توليد نفت ايران در سال های 1351، 1352، 
1353 و 1355 را به ترتيب روزانه 5/4، 6/3، 6/4 و 6/336 ميليون 
بشكه اعالم كرد. وی توضيح داد: آمارهای ياد شده باالترين ميزان 
توليد نفت كش��ور در سی س��اله پيش از انقالب اس��المی را نشان 
می دهد كه طی آن س��ال ها با توجه به جنگ ش��ش روزه اعراب و 
رژيم صهيونيس��تی، عرضه نفت در بازار از س��وی كشورهای عرب 
صادر كننده نفت تحريم ش��د. بر همين اس��اس كمب��ود نفت بازار 
را ايران با فش��ار آمريكايی ها جبران كرد كه موجب ش��د بيشترين 
ميزان توليد نفت در سال های پيش از انقالب اسالمی رقم بخورد.

مديرعامل ش��ركت ملی نفت ايران با تأكيد بر اينكه توليد نفت 
پيش از انقالب 100 درصد غيرصيانتی انجام می شد، يادآوری كرد: 
از بعضی ميادين نفتی كشور تا بيش از يك ميليون بشكه برداشت 
غيرصيانتی انجام می ش��د؛ يعنی الزم بود برداش��ت از ميادين ياد 
ش��ده به ط��ور صيانتی و با تزري��ق گاز يا آب انجام ش��ود كه اين 
مهم انجام نش��د و تقريباً می توان گفت تا سال های پيش از انقالب 
اسالمی هيچ پروژه تزريق گاز يا آب به ميادين نفتی در دستور كار 
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صنعت نفت قرار نداشت.
وی افزود: ميدان نفتی مارون يكی از مخازن نفتی كش��ور بود 
كه تا سال 1355 از آن به طور غيرصيانتی روزانه بين 950 تا يك 
ميليون بشكه نفت برداشت می شد، در نتيجه اين برداشت غيراصولی 
تولي��د اين ميدان به يك باره تا مرز 500 هزار بش��كه كاهش يافت 
و پس از آن از س��ال 1368 با تزريق گاز به اين ميدان، توليد 500 
هزار بش��كه ای آن تاكنون ثابت مانده است. جشن ساز ادامه داد: از 
اي��ن رو می  توان نتيجه گرفت، چنانچه برداش��ت صيانتی از ميدان 
نفت��ی مارون از هم��ان ابتدا با تزريق گاز انجام می ش��د، هم اكنون 

توليد اين ميدان در مرز يك ميليون بشكه باقی می ماند.
مديرعامل ش��ركت ملی نفت ايران با اش��اره به اينكه متوسط 
توليد نفت ايران در ابتدای س��ال 1357 4/3 ميليون بشكه برآورد 
شده است، تصريح كرد: با آغاز جنگ تحميلی توليد نفت تا حدودی 
كاهش يافت اما با اين حال كاركنان زحمتكش صنعت نفت مانع از 
قطع صدور نفت كشور در هشت سال دفاع مقدس شدند، به طوری 
كه پس از جنگ و در سال های 1369 تا 1370 توليد نفت ايران 3 

ميليون و 900 هزار بشكه بوده است.
وی با بيان اينكه در س��ه س��ال گذشته توليد نفت ايران از مرز 
4/2 ميليون بشكه در روز عبور كرده است، اظهار داشت: هم اكنون 
ظرفيت توليد نفت كش��ور 4/3 ميليون بشكه است و تحقق آن در 

هر لحظه ای كه اراده شود، ميسر خواهد بود.
جشن ساز با اشاره به اينكه در سی سال پس از انقالب اسالمی 
نزدي��ك به 10 پروژه تزري��ق گاز و آب به ميادي��ن نفتی طراحی، 
راه اندازی و اجرا ش��ده اس��ت، توضيح داد: هم اكن��ون بيش از 95 
درصد توليد نفت كش��ور براس��اس برداش��ت صيانتی از مخازن و 

مطابق با آخرين استانداردهای علمی روز انجام می شود.
مديرعام��ل ش��ركت ملی نفت ايران از برداش��ت 26 ميليارد و 
200 ميليون بشكه نفت از مخازن نفتی در سی ساله پيش از انقالب 
اسالمی خبر داد و گفت: برخالف آنچه تصور می شود توليد نفت در 
سی س��ال پس از انقالب اسالمی بيش از 36/6 درصد افزايش يافته 
اس��ت، به طوری كه از ابتدای انقالب تا پايان سال 1386 به ميزان 

36 ميليارد و 400 ميليون بشكه نفت برداشت شده است.
 وی با تأكيد بر اينكه صنعت نفت كش��ور در سی س��ال پس از 
انقالب اس��المی با وجود تحريم ها، مش��كالت و هش��ت سال دفاع 
مقدس، مأموريت های خود را به نحو احسن به انجام رسانده است، 
يادآور ش��د: به نظر می رسد كه هيچ سازمان دولتی نتوانسته باشد 
به اندازه وزارت نفت، تعهدها و مأموريت های خود را عملی كند، به 
طوری كه در سه دهه گذشته صنعت نفت كشور از رشد چشمگيری 

در بخش های مختلف خود برخوردار بوده است.

وی ادام��ه داد: توليد گاز كش��ور در س��ال 1356 روزانه 144 
ميليون مترمكعب بوده كه 41 درصد از اين ميزان در داخل مصرف 
و همچنين بخشی از آن به وسيله خط لوله به شوروی سابق صادر 
ش��ده و 59 درصد باقی مانده سوزانده می شد. جشن ساز افزود: اين 
در حاليست كه متوسط توليد روزانه گاز كشور در پايان سال 1386 
افزون بر 506 ميليون مترمكعب بوده كه از اين ميزان 84 درصد به 
مصرف داخلی و تزريق به ميادين نفتی اختصاص داشته و باقی آن 
ب��رای صدور و يا با تبديل به مايعات به عنوان خوراك پتروش��يمی 

استفاده شده است.
وی با بيان اينكه در س��ی س��ال پيش از انقالب اسالمی 526 
ميليارد مترمكعب گاز از ميادين برداش��ت شده است، تصريح كرد: 
اين در حاليست كه برداشت گاز از مخازن گازی كشور در سی سال 
پس از انقالب اس��المی افزون بر 2194 ميليارد مترمكعب و حدود 
4/5 برابر بوده كه نشانگر رشد 317 درصدی برداشت گاز در قياس 

با سی سال پيش از انقالب اسالمی است.
منبع : پايگاه اطالع رساني شركت ملي نفت ايران
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