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سخن نخست

ملي شدن ، بهار صنعت نفت ايران 

روزي كه دســت انگليــس از نفت ايران 
كوتاه شد.

بيست و نه خرداد 1330 روزي است كه 
پرچم سه رنگ ايران بر فراز پااليشگاه آبادان 
به اهتزاز درآمد و با خلع يد بريتانيا از صنعت 
نفت ايران دســت استعمار پير از صنعت نفت 
ايران كوتاه شــد.اين رويداد امــا تداوم ملي 
شــدن صنعت نفت ايران در 29 اسفند 1329 
بــود وبزرگترين ضربــه اي كه پس از جنگ 
جهانــي دوم بر پيكره اســتعماري امپراتوري 

بريتانيا واردآمد .
مــدت كوتاهي پس از كشــف نفت در 
ايــران ، دولت بريتانيا با خريــد بخش عمده 
ســهام نفــت ايران از دارســي ، تمامــي امور 
مربوط به نفت را دراختيار گرفت و شرايطي 
پديــد آمد كه دولت ايــران نظارتي بر ميزان 
استخراج و فروش نفت نداشت ، انگليسي ها 
عــالوه بر آنكه به صورت غير قانوني چندين 
برابر دولت ايران ســود مــي بردند ، هيچگاه 

صورت حســاب واقعي را به ايران ارائه نمي 
كردند و بيشــتر از آنچه به طور رسمي اعالم 
مي كردند ، نفت اســتخراج و از كشــورمان 

خارج مي كردند .
پس از اســتعفاي رضا شــاه از سلطنت و 
ايجاد فضاي باز سياســي در كشور از اواسط 
دهه 1320 نهضت ملي شــدن نفــت ايران با 
تالش ها و مبارزات خســتگي ناپذير شماري 
از وكالي جمعي و روحانيون شــيعه شــكل 

گرفت.
در نهايت و پس از فراز و فرودهاي بسيار 
پيشــنهاد تعدادي از وكالي مجلس درقالب 
طرح ملي شدن صنعت نفت تحت تاثير موج 
نهضت ملي شــدن نفت و فشار افكار عمومي 
مورد تاييد قوه قانونگذاري ايران قرار گرفت 

و در29 اسفند 1329 به قانون تبديل شد . 
از زمان ملي شدن صنعت نفت تا امروز ، 
اين صنعت فراز وفرودهاي بسياري را تجربه 
كرده اســت با اين حال ايــن واقعيت را نمي 

توان انكار كرد كه ملي شدن نفت سرآغازي 
بر پيدايش تفكر خودكفايــي و خوداتكايي 
ايرانيان بود ، تفكري كه اگرچه به دليل وقوع 
كودتاي ســياه 28 مرداد 1332 براي 25 سال 
به محاق رفت اما با پيروزي انقالب اســالمي 
عزم خوداتكايي ايران در حوزه صنعت نفت 
بــه بالندگي و خودكفايي منتهي شــد. امروز 
شركت ملي نفت ايران به پشتوانه 60سال ملي 
بودن صنعتــي و نگاهي ملي به نفت و گاز به 
عنوان مولفه هاي پراهميت ثروت عمومي در 
مسيري قرا گرفته است كه توسعه و پيشرفت 
آن مترادف با توســعهو پيشرفت همه اقتصاد 

ايران است .
واقعيــت اينجاســت كه در طــول تاريخ 
حيــات  103 ســاله صنعت نفــت در ايران ، 
كاركنان اين صنعت اســتراتژيك همواره به 
عنوان فعاالن و افراد تاثير گذار بر سرشــت و 
سرنوشت اين صنعت  به نقش پيشتازى خود 
ادامه داده اند و در اين رهگذر،بعضا در برابر 
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سخت ترين و صعب ترين شرايط ممكن قرار 
گرفته اند.

اگرچه حادثه  29 اســفند 1329 سرآغاز 
حركــت خوداتكايى در صنعت نفت و عامل 
تشكيل شــركت ملى نفت ايران بود، اما اوج 
تالش كاركنان شــريف شــركت ملى  نفت 
ايران را بايــد همگامى در پيــروزى انقالب 
اسالمي و پس از آن دوران سراسر مجاهدت 

و ايثار جنگ تحميلي مشاهده كرد.
امروز و با گذشــت 33 ســال از پيروزى 
انقالب اســالمي، كاركنــان صنعت نفت در 
مســير اعتالي ســرزمين مقدس ايران دست 
از جهاد و تالش برنداشــته اند و به روزهايى 
مى انديشــند كه با خودكفايى حداكثرى در 
فرآيندتوســعه اين صنعت مادر،جايگاه ايران 
را بــه عنــوان قــدرت اول اقتصــادى منطقه 
حاورميانه و غرب آسيا اعتال بخشيده و تثبيت 

كنند.
شــركت ملي نفت ايران در ســال 1390 
تالش كرد تا با انجام برنامه ريزي هاي دقيق، 
بخش عمده اي از اهداف خود در سند چشم 

انداز را اجرايي كند.
بر همين اســاس، حجم طــرح هاي بهره 
بردارى شــده در ماه هاى پايانى ســال 90 در  
شــركت ملي نفت ايــران بيــش از 15 طرح 
بزرگ است كه از اين ميان توليد زود هنگام 
از ميــدان نفتي يادآوران بــا ظرفيت 20 هزار 
بشــكه درروز، توليــد زود هنــگام از ميادين 
سروســتان/ ســعادت آباد به ميــزان 10 هزار 
بشــكه در روز، بهــره بــرداري از واحد بهره 
بــرداري و نمــك زدايي دهلران بــا ظرفيت 
55 هــزار بشــكه در روز و بهره بــردارى از 
طرح توســعه نمكزدايى مارون 2 ( از ظرفيت 
55 بــه 110 هزاربشــكه در روز) و تجهيزات 

نمكزدايــى مارون 6 از جملــه مهم ترين اين 
طرح ها و پروژه ها به شمار مي آيد.

همچنين طرح توســعه نمكزدايى اهواز 3 
بــا ظرفيت 55 هزار بشــكه در روز و اصالح 
واحد نم زدايي پااليشــگاه فازهــاي 6،7 و 8 
ميدان گازي پــارس جنوبي به منظور كاهش 
مصرف گاز شــيرين و جلوگيري از ارســال 
گاز احياء مشــعل هاي پااليشــگاه نيز تا پايان 
ســال 90 وارد مــدار عمليات بهــره بردارى 

خواهد شد.
در حوزه تامين ســرمايه نيز ســال 1390 
يكى از نقاط عطف تاريخ 60 ســاله شركت 
ملى نفت ايــران ارزيابى مى شــود؛3 مرحله 
عرضه اوراق مشــاركت در بازار مالى داخلى 
و نيز موفقيت در جذب سرمايه هاى خارجى 
از جملــه بخــش هــاى درخشــان كارنامــه 
عملكرد تامين مالى شــركت ملى نفت ايران 

بوده است .
موفقيت شــركت ملــى نفت ايــران در 
جذب 17,6 ميليارد دالر سرمايه در سال 89، 
حدود 73 درصد از مجموع ســرمايه گذاري 
هاي انجام شــده در صنعت نفــت را به خود 
اختصاص دهد و هــم اكنون نيز برنامه ريزي 
براي تخصيــص بيش از 50 درصــد از منابع 
مالي صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران 

صورت گرفته است.
در همين حال از ميــان 500 ميليارد دالر 
سرمايه مورد نياز صنعت نفت در افق 1404، 
ســهم بخش باال دستي صنعت نفت در برنامه 
پنجم توســعه چيزي در حــدود 130 ميليارد 
دالر پيش بيني شده است كه تالش مى شود 
از ايــن ميزان 50 ميليــارد دالر از محل منابع 
داخلــي و مابقــى نيز از محــل منابع خارجي 

تامين شود.

از ســوي ديگر قرار اســت بســياري از 
پروژه هاي نفتي و گازي از طريق راه اندازي 
صنــدوق هاي انرژي تامين اعتبار شــوند. كه 
در همين راســتا بانــك هاي ملــت و ملي با 
مشــاركت شــركت هــاي داخلي نســبت به 
 energy)راه انــدازي صندوق هاى انــرژى

found) اقدام كرده اند.
البته براي رســيدن به جايــگاه آرماني ، 
چالشــها  و مشكالتي نيز فراروي اين شركت 
معظم قرار دارد اما از آنجاكه اراده كاركنان 
و متخصصــان شــركت ملــي نفت ايــران به 
عنوان تابعي از اراده پوالدين ملت ايران براي 
توسعه و تعالي اين صنعت عزم جزم كرده اند 
ترديدي در رســيدن به ســپهر پرفروغ فرداي 
صنعت نفت نداريم .موضوع ديگري كه ذكر 
آن در شــماره اخير ماهنامه اكتشاف و توليد 
ضروري اســت فرارسيدن سال نو خورشيدي 
و دميدن بهار طبيعت اســت ، فصل بهار زمانه 
تحول طبيعت است . اما فرصتي است مغتنم تا 
به روزگاران سپري شده و راهي كه در پيش 
داريم نظري افكنيم ، انتشار 87 شماره مستمر 
از يك نشــريه تخصصي در حوزه باالدستي 
صنعت نفت طي ســالهاي گذشته البته جز با 
همدلي و همگامي شــما خوانندگان فرهيخته 
و نظرات ارزشــمند اعضاي محترم شــوراي 
سياســت گذاري و هيات تحريريــه ماهنامه 
اكتشــاف وتوليد ميســر و مقدور نبوده است 
بــا اين حال وظيفه خود مي دانم از كوشــش 
و حســن ظن اعضاي محتــرم هيات مديره به 
ويــژه مهندس احمــد قلعه بانــي مدير عامل 
شــركت ملي نفت ايران كه اشرافي بي بديل 
بر كاركردهاي رســانه و ارتباطات در حوزه 

توسعه توليد دارند تقدير نمايم .
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