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در ايران اهميت صنعت نفت بر هيچ كس پوشيده 
نيست. اين صنعت و منابع مالي حاصل از توليد 
و صادرات نفت خام، دست كم در 50 سال اخير 
عالوه بر اينكه نقشي تعيين كننده در ساختار اقتصاد 
ملي ايران داشته، در حوزه هاي مختلف اجتماعي و 
سياسي كشور نيز داراي نقشي انكارناپذير بر عهده 

داشته است.
در برهه هايي از تاريخ، هرگاه كه اين صنعت با 
مديريت و برنامه ريزي درست عمل كرده، نه تنها 
منابع كافي براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري 
طرح هاي  اجراي  با  بلكه  كرده،  فراهم  دولت 
توسعه اي نيز به ايجاد اشتغال وسيع پرداخته و هزاران 
واحد صنعتي و شركت مشاوره و پيمانكاري را در 
رهگذر،  اين  از  و  كرده  فعال  مختلف  اندازه هاي 
و  صنعتي  سرمايه گذاري  انگيزاننده  و  محرك 
خدماتي و توليد ارزش افزوده در ساير بخش ها نيز 

بوده است.
پيچيدگي و چندانضباطي بودن صنعت نفت در 
ايران و كشورهاي بزرگ نفت خيز مشابه، موجب 
اوليه  انرژي  تأمين كننده  نه تنها  نفت  وزارت  شده 
مورد نياز كشور باشد، بلكه در عمل، نقشي به مراتب 
فراتر از يك بخش اثرگذار داشته باشد. در شرايط 
خدمت  در  به ويژه،  نفت  وزارت  كنوني،  حساس 
تحكيم امنيت ملي، توسعه همه جانبه كشور، پيشبرد 
اهداف سياست خارجي،  ايجاد تعادل هاي منطقه اي 

و حتي محروميت زدايي نيز قرار دارد.
تبعات  و  آثار  به  توجه  با  و  فعلي  شرايط  در 
تحريم هاي تحميلي و محدوديت هاي ايجاد شده 
براي كل كشور و از جمله صنعت نفت، ضرورت 
ايفاي نقش چندانضباطي توسط وزرات نفت در 
همراهي با مديريت عالي كشور جهت عبور موفق 
ديگري  زمان  هر  از  بيش  موجود،  تنگناهاي  از 

احساس مي شود.
در  روزآمدي  بحث  است  ضرورى   هم چنين 
صنعت نفت، نه به عنوان يك انتخاب بلكه به عنوان 

يك الزام مورد توجه قرار گيرد. صنعت نفت ايران 
بدون تعامل با دنيا و نيز رقابت با شركت هاي نفتي 
مشابه در سطح جهان قادر به حفظ جايگاه خود 
نخواهد بود .تالش براي روزآمدي، تالش براي 
كه  دريافت  مي توان  آشكارا  و  است  ماندگاري 
انزواطلبي و عدم تعامل با جهان و فن آوري روز، 
به افزايش روزافزون فاصله بين صنعت نفت كشور 
و صنعت نفت جهان انجاميده و جز اتالف منابع 
توان  روزافزون  افت  و  بهره وري  كاهش  ملي، 
مؤثر و مولد نيز حاصلي به دنبال نخواهد داشت. 
وجودي  ابعاد  همه  نفت،  صنعت  روزآمدسازي 
آنرا دربر مي گيرد كه بايد چون روحي واحد در 
همه اجزاي كالبد اين صنعت جاري شود. در اين 
راستا، اصالح نظام ها و روش هاي در دست اجرا، 
اصالح ساختار عملياتي و سازماندهي كار، نظام 
صنعت  طرح هاي  اجراي  براي  مناسب  اجرايي 
نفت، استفاده از فن آوري پيشرفته و فراهم ساختن 
زمينه جذب اين فن آوري و ارتقاء فن آوري هاي 
ملي، توجه به سرمايه گذاري به موقع و كافي براي 
منابع  و  مديريت  ارتقاء  توليد،  و  ظرفيت سازي 
توجه  مورد  بايد  كه  هستند  مواردي   ... و  انساني 

عميق و جدي قرار گيرند.
بر اساس برنامه ارائه شده وزير محترم نفت در 
اسالمي،  شوراي  مجلس  به  اميد  و  تدبير  دولت 
مهم ترين اقداماتي كه در شرايط ويژه كنوني كشور 
و با فرض ادامه و تشديد وضعيت فعلي در صنعت 
نفت بايد در كوتاه مدت در بخش باالدستي نفت و 

گاز مورد توجه قرار گيرد به شرح زير است:
به همراه  نفت  صنعت  مديريت  در  ثبات  ايجاد   
كاركنان  و  مديران  همراهي  و  اعتماد  جلب 
تالش  و  بهره وري  افزايش  به منظور  صنعت 
خستگي ناپذير براي عبور موفق از شرايط كنوني.

 احياي ظرفيت توليد نفت خام كشور برابر با توليد 
برنامه هاي  اقدام  نخستين  به عنوان   1384 سال 

توليد نفت.

صادرات  افزايش  و  بازاريابي  براي  تالش   
مطمئن  مجاري  از  فراورده ها  ساير  و  نفت خام 
با كشورهاي مصرف كننده و نيز با استفاده از 

تمامي ظرفيت هاي ملي مورد نياز.
ميدان  از  گاز  برداشت  افزايش  اولويت بندي   
پارس جنوبي از طريق حل مشكالت و تسريع 
فازهايي  واقعي  عملياتي كردن  و  راه اندازي  در 
كه  پيشرفت فيزيكي بيشترى دارند (فازهاي12، 

15و16، 17و18) و نيز ميدان گازي كيش.
براي  نفت  ديپلماسي  از  حداكثري  بهره گيري   
به  كمك  و  نفت  صنعت  مشكالت  كاهش 
كشور در عبور موفق از شرايط فعلي با هماهنگي 
خصوص  (در  ذيربط  دستگاه هاي  ساير 
كشورهاي عضو اوپك و نيز كشورهاي مهم 

مصرف كننده نفت).
عملياتي  واحدهاي  تداركاتي  مشكالت  رفع   
چاه ها  نگهداري  و  تعمير  زمينه هاي  در  نفت 
راه اندازي  و  توسعه  نيز  و  مرتبط  تأسيسات  و 

طرح هاي اولويت دار.
 آغاز مطالعه براي اصالح ساختار قراردادهاي نفتي 
در كشور با جلب همكاري تمامي صاحب نظران 
و  داخلي  نفتي  معتبر  شركت هاي  از  دعوت  و 

خارجي در جهت حداكثرسازي منافع ملي.
برنامه  تفصيلي  متن  از  كه  همان گونه  بنابراين 
وزير محترم نفت و هم چنين موارد باال مشخص 
است اولويت اصلي وزارت نفت در كوتاه مدت 
و در بخش باالدستي در دو محور اساسي خالصه 
مي شود؛ نخست رفع مشكالت صادرات نفت خام 
ميادين  از  توليد  افزايش  و  ظرفيت سازي  دوم  و 

مشترك به ويژه ميدان پارس جنوبي.
اميد است با عنايات پروردگار متعال و هم چنين 
درايت و پشتكار وزير محترم نفت و كاركنان اين 
برهه  اين  از  موفقيت  با  بتواند  كشورمان  صنعت، 

حساس تاريخي عبور نمايد.
سردبير

اولويت هاي راهبردي كوتاه مدت شركت ملي نفت ايران
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