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سخن نخست

شــايد به جــرأت بتــوان گفــت مهمترين 
رويداد خبــري ارديبهشــت ماه 93 نه تنها در 
صنعت نفت، بلكه در سطح كشور، برگزاري 
نمايشــگاه بين المللــي نفــت، گاز،پااليش و 
پتروشــيمي بود. از همــان ابتدا و با ســخنان 
وزير نفت در مراســم افتتاحيه، مشــخص بود 
كه نمايشــگاه نوزدهم از حال و هواي كامًال 
متفاوتي نسبت به نمايشگاه هاي قبلي برخوردار 
اســت. ســخنان وزير، حرف هايي صريح از 
جنس عمل و بدور از شعارزدگي هاي مرسوم 
بود؛ وزير نفت با اشاره به سياست هاي ابالغي 
مقــام معظــم رهبــري در خصــوص اقتصاد 

مقاومتي به صراحت اعالم كرد: "بسياري فكر 
مي كنند اقتصاد مقاومتي به معناي منزوي شدن 
ايران در عرصه بين المللي اســت، درحالي كه 
اين گونــه نيســت؛ اقتصاد مقاومتــي در واقع 
ايــران را به قدرتــي بزرگ تبديــل مي كند. 
وزارت نفت خود را موظف به عملياتي كردن 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي مي داند و با انجام 
آن ها، تمام آرزوهــاي صنعت نفت برآورده 
خواهد شد و با اقتدار ملت را از شر تحريم ها 

نجات خواهيم داد."
امــا معاون وزير و مديرعامل شــركت ملي 
نفــت ايران، در خــالل برگزاري نمايشــگاه، 

روزهــاي پــركاري را پشت ســر گذاشــت؛ 
مهندس جــوادي، پس از بازديد از بخش هاي 
مختلــف نمايشــگاه و ديدار با ســازندگان و 
شــركت هاي داخلــي و بين المللــي، با تأكيد 
بــر اســتفاده از توانمندي هــاي داخلي اعالم 
كرد:"حــدود 70 درصــد از نيازهاي صنعت 
نفت از طريق توانمندي هاي موجود در كشور 
قابل تأمين است". وي از سرمايه گذاران براي 
سرمايه گذاري در بخش  هاي مختلف صنعتي 
و غيرصنعتي شــركت ملي نفت دعوت كرد. 
معاون وزير بيان داشت:"زمان استفاده از 100 
درصد توانمنــدي شــركت هاي داخلي قابل 

نمايشگاه بين المللى نفت، گاز، پااليش و پتروشيمى
توانمندى هاى داخلى، فرصت هاى سرمايه گذارى
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پيش بيني نيســت، اما صنعت نفــت هم اكنون 
عــزم جدي براي به كارگيري تــوان داخلي و 
خارجي با هدف پيشــبرد اهــداف دارد". در 
همين رابطه و از سوي شركت ملي نفت ايران، 
41 فرصت سرمايه گذاري در حاشيه نمايشگاه 
اعالم گرديد كه از اين ميان،23 پروژه مربوط 
به توســعه ميدان  هاي نفتي اســت و 11 پروژه 

توسعه ميدان  هاي گازي را شامل مي گردد. 
باالدســتي  حــوزه  در  و  ديگــر  ازســوي 
صنعــت نفت كه محــور اصلي ايــن ماهنامه 
اســت، خبرهــاي اميدواركننــده اي توســط 
مديرعامل شــركت ملــي نفت ايــران اعالم 
گرديــد؛ برنامه ريزي براي افزايش 80 تا 100 
ميليون مترمكعبي ظرفيــت توليد روزانه گاز 
پــارس جنوبــي، اولويت دهي و تســريع در 
توســعه ميادين مشــترك ناحيه غرب كارون 
و پي گيري مســتمر توســعه اليه نفتي ميدان 
مشــترك پارس جنوبي، بخشــي از خبرهاي 
خوب باالدســتي اســت كه در ســال جاري 
به طور جدي در دستور كار شركت ملي نفت 

ايران قرار گرفته است. 
نمايشــگاه نوزدهم از يك ســو بــا تأكيد بر 
جذب ســرمايه گذاري آغاز گرديد و ازسوي 
ديگر، حمايت هاي همه جانبــه وزارت نفت و 
شركت ملي نفت ايران از سازندگان داخلي را 
به همراه داشت. از اين رو، حضور شركت هاي 
ايراني در نمايشــگاه بســيار جــدي و پررنگ 
بــود. دراينجــا نكته اي كــه بايد مــورد توجه 
قرار گيرد و به دفعات مــورد تأكيد مديرعامل 
شــركت ملي نفت ايران نيز قــرار گرفت، اين 
اســت كه شركت ها و ســازندگان داخلي بايد 
كيفيــت محصوالت و الزام خــود را به  رعايت 
اســتانداردهاي مربوطه افزايش دهند. با ورود 
شركت هاي بين  المللي و معتبر نفتي، كاالهايي 
از سوي اين شــركت ها مجوز ورود به كشور 
را دريافــت مي  كننــد كه نمونــه داخلي آن ها 

موجود نباشد. در اين ميان، نقش وزارت نفت 
و به صورت اولي، شــركت ملي نفت ايران در 
تدوين اســتانداردهاي تجهيزات مورد استفاده 
در صنعــت نفــت و در كنــار آن، آمــوزش 
كارشناسان متبحر جهت انجام بازرسي هاي فني 
و كيفي حياتي اســت كه اقدامات اوليه خوبي 
در اين زمينه صورت گرفته است. همچنين سند 
چشم انداز 20 ساله تا حدود زيادي جهت گيري 
فعاليت هاي شــركت ملي نفت ايران را چه در 
زمينه توسعه و چه در مورد نحوه سرمايه گذاري 
مشخص مي كند. از اين رو، برنامه ريزي و ايجاد 
مقدمات الزم جهت عملي شدن مصوبات اين 

سند ضروري است.
اميــد مــي رود با حمايــت همــه جانبه از 
سازندگان داخلي و اتكا به دانش كارشناسان 
ايراني، اغلب اين پروژه ها با توان داخلي اجرا 
و به بهره برداري برسند. براي نيل به اين هدف 
بايد نقاط ضعف را شــناخت و در جهت رفع 
آنها گام برداشــت كه يكــي از آنها كمبود 
پيمانكار عمومي اســت. در بحث توسعه، به 
نظر مي رســد وجود پيمانــكار عمومي كليد 
حل مشكل توســعه صنعت نفت ايران است 
زيرا بدون  آن  غير ممكن اســت بتوان به طور 
كامــل از ظرفيت هاي عظيم داخلي اســتفاده 

كــرد. درحال حاضــر، ســازندگان كوچك 
تجهيــزات وجود دارند اما يك شــركت كه 
وظيفه يكپارچه ســازي ارايــه كاال و خدمات 
اين شــركت ها را به عهده داشــته باشــد، به 
ســختي يافت مي شــود و شــايد بتوان عنوان 
كرد يكي از كاســتي هاي اين نمايشــگاه هم 
عدم حضور چنين شركت هايي در حد وسيع 
بــود. ايجاد چنين شــركت هايي كــه اصوالً 
دانش بنيان هستند، نياز به برنامه ريزي و توسعه 
توأمان دارد و نمي توان انتظار داشت يك شبه 
چنين تجربه اي در اختيار شركت هاي داخلي 
قرار گيرد. اما آنچه مهم اســت، شركت ملي 
نفت ايــران در جهت ايجــاد و تقويت چنين 

شركت هايي حركت مي كند.
ســخن آخر اينكــه نمايشــگاه بين المللي 
نفــت، گاز، پااليــش و پتروشــيمي همواره 
فرصــت خوبي بــراي  صنعت نفــت فراهم 
كرده است تا به تعامل با شركت هاي داخلي 
و خارجــي پرداختــه و توانمندي هاي آن ها 
را ارزيابــي نمايد و در واقع شــرايط فضاي 
فعاليــت اين صنعــت را در ابعاد كوچك تر 
نمايش مي دهــد. از اينرو، رونق اين دوره از 
نمايشگاه، نويدبخش پويايي صنعت نفت در 

سال آينده است.


