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ايام اهلل بهمن  57و طليعه افتخارات صنعت نفت كشور؛
راه طيشده و افق پيشرو

پيروزي انقالب اسالمي ايران در بهمن 1357
نتيجه تحولي عظيم در بينش و مشي زندگي مردمان
اين مرز و بوم بر مبناي اســام ناب محمدي (ص)
و برگرفتــه از ســيره اهل بيت عليهم الســام بود.
اينك پس از گذشــت  34سال از انقالب اسالمي
شكوهمند ايران ،ميتوان دستاوردهاي بي شماري
را در صنعت نفت كشور برشمرد كه همگي آنها
در سايه بهره مندي از فرصتي است كه اين انقالب
ايجاد كرده اســت .گذشــته از عملكردهاي قابل
توجه اين صنعت كه در ادامه بدانها اشــاره خواهد
شــد ،بزرگترين دســتاورد صنعت نفت در دوران
پــس از انقــاب را مي توان عزت نفــس و روح
خودباوري در ميان متخصصين و كاركنان صنعت
نفت دانست .در واقع صنعت نفت پس از انقالب،
تكميل و تثبيت كننده نهضت ملي شــدن صنعت
نفت است كه در پي حاكم كردن اراده و مديريت
ايرانيــان بر منابع نفــت و گاز در جهت منافع ملي
كشور بود .چرا که اداره و مديريت منابع نفت و گاز
ايران مانند سايركشورهاي خاورميانه براي سالها در
اختيار كشورهاي غربي بود و آنها نيز هر طور كه
منافع نامشروعشان ايجاب ميکرد براي اين صنعت
برنامه تحميل مي كردند .با وقوع انقالب اسالمي
ايران ،اين روند يك جانبه و اســتعماري قطع شد
و مديريت منابع هيدروكربوري در راســتاي منافع
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ملي در اختيار ايرانيان قرار گرفت .از شروع انقالب
اسالمي تا کنون صنعت نفت ايران تاريخ زرين و
سرشار از افتخاري را سپري کرده است که برخي
از مهمترين دستاوردهاي فني و اقتصادي عمده آن
را مي توان به شرح ذيل بر شمرد:
●افزايش ذخيره قابل استحصال هيدروكربور
مايع (نفتخام ،مايعات و ميعانات گازي) از
 58ميليارد بشكه در سال  1357به  157ميليارد
بشكه در ابتداي سال 1391
●افزايش ذخيره قابل استحصال گاز طبيعي از
 12.8تريليون مترمكعب در ســال  1357به
حدود  34تريليون مترمكعب در ابتداي سال
1391
● افزايــش متوســط توليد گاز غنــي از 110
ميليون مترمكعب در روز در ســال  1357به
 693ميليون مترمكعب در روز در سال 1391
● افزايش متوسط توليد ميعانات گازي از 31
هزاربشكه در روز در ســال  1358به حدود
 400هزاربشكه در روز در سال 1391
● افزايش متوســط تزريق گاز به ميادين نفتي
از  2.7ميليــون متر مكعب در روز در ســال
 1355به 105ميليــون متر مكعب در روز در
سال 1391
● افزايش مجموع توليد فــرآورده هاي نفتي

اصلــي از  100ميليون ليتر در روز در ســال
 1357بــه  256ميليون ليتر در روز در ســال
1391
● افزايــش ظرفيت پااليش و نــم زدايي گاز
طبيعي از  36ميليون متــر مكعب در روز در
سال  1357به  547ميليون متر مكعب در روز
در سال 1391
● افزايش تعداد شهرهاي گازرساني شده از 5
شهر در سال  1357به  938شهر در سال 1391
● افزايش تعداد روستاهاي گازرساني شده از
 1روستا در ســال  1357به  13146روستا در
سال 1391
● افزايش ظرفيت مجتمع هاي پتروشيمي از 3
ميليون تن در سال  1357به  55ميليون تن در
سال 1391
● افزايش ميزان توليد محصوالت پتروشيمي از
 1.6ميليون تن در سال  1357به  30.7ميليون
تن در سال 1391
لذا همان طور كه مشــاهده مي شود عملكرد
صنعت نفت كشــور در دوران پــس از انقالب با
وجود تحميل جنگ  8ساله و آثار مخربي كه اين
جنگ بر صنعت نفت كشــور داشــته است ،بسيار
درخشان و قابل توجه است .البته اين امر به معني آن
نيست كه اين عملكرد دقيقا منطبق بر نقطه مطلوب
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مدنظر ملت ايران مي باشــد .صنعت نفت ايران به
پشــتوانه برخورداري از ملتي بزرگ و تاريخ ساز،
شايسته صعود و فتح قلههايي بس فراتر از وضعيت
موجود ميباشد كه مي بايست با برنامهريزي اصولي
و برداشتن گامهاي اساسي به سمت آن پيش رفت.
در همين راستا توجه ويژه به موارد ذيل كه به نوعي
حاصل تجارب سالهاي گذشته است ميتواند در
اين مسير راهگشا و موثر باشد:

اجراي صحيح و كامل سياســتهاي اصل 44
قانون اساسي

در سراســر جهان صنعت نفت بعنوان يكي از
پربازده ترين بخشهاي اقتصادي و صنعتي شناخته
مي شود .كشورهاي مختلف با مهيا نمودن شرايط
حضور شــركتهاي خصوصــي در اين صنعت،
امكان رشــد شــركتهاي خصوصي و بــه تبع آن
ايجاد اشــتغال و رشد اقتصادي كشور خود را مهيا
مينمايند .لذا خصوصي ســازي و برون ســپاري
فعاليتهــاي صنعت نفت گامي اساســي در جهت
حاكم شدن نگاه تجاري و اقتصادي در فعاليتهاي
اين صنعت و رونق گرفتن رشد اقتصادي در كشور
مي باشــد .عالوه بر اين ،بهره مند شدن از پتانسيل
گسترده نيروي انســاني ماهر و باتجربه كه بداليل
مختلف امكان جذب آنهــا در بدنه دولتي وجود
ندارد و همچنين بكارگيري منابع مالي موجود در
جامعهدرخدمتپيشبرداهدافاينصنعتازديگر
دســتاوردهاي اجراي صحيح و كامل سياستهاي
اصل  44قانون اساســي در صنعت نفت مي باشد.
در طي ســالهاي گذشته توجه ويژه اي به تفكيك
وضايف حاكميتي از تصديگري در صنعت نفت
شده اســت كه اين امر نيز ميتواند گامي مهم در
اين راســتا تلقي گردد .بطوريکــه تا کنون حدود
 53هزارميليــارد تومان در قالــب گروههاي  1و 2
واگذاري به بخش غيردولتي صورت گرفته است.
اتخاذ رويكرد اصولي به دستاوردهاي فناوري
در جهان

در خصــوص نحــوه همكاري با شــركتهاي
خارجــي و دارنده فنــاوري رويكردهاي متفاوتي
وجــود دارد .اما رويکرد اصولــي در اين زمينه آن
اســت كه ابتدا فناوري هاي مورد نياز و مفيدي که
مي توانند بــراي رفع گلوگاههاي توليد و حداکثر
کــردن ارزش افزوده فعاليتهــاي اين بخش مفيد و
موثر واقع شوند ،بطور نظام مند شناسايي ،گزينش
و اولويت بندي شوند .ســپس با شركتهاي دارنده
اين فناوريها ،همكاريهاي ظابطهمندي برقرار شود

كــه طي آن عالوه بــر بهرهمنــدي از فناوريهاي محسوبگردد.
گسترده تر كردن تعامل و ارتباط پيكره اقتصاد
مورد نظر در جهت صيانت از ذخاير نفت و گاز به
انتقال فناوري هاي مزبور به داخل ايران نيز كمك ملي با صنعت نفت
تحريمهاي ظالمانه و غيرمنطقي اعمال شــده
شود .در واقع تعاليم درخشان دين اسالم و اهداف
انقالب اســامي ايران در ســال  1357نه تنها هيچ عليه ايــران ،فرصتي را در اختيار كشــور قرار داده
گاه بهره گيري از دانش و دســتاوردهاي بشري در است كه بتوان تعامل و ارتباط پيكره اقتصاد ملي با
جهت استفاده موثرتر از منابع خدادادي و پيشرفت صنعت نفت هر چه بيشتر گسترده شود .بعنوان مثال
جامعه را نفي نكرده است كه همواره بر آنها تاكيد در ســالهاي گذشــته زمانيكه يك پروژه بزرگ
نيــز كرده اند .هدف اساســي در اين زمينه بايد آن نفتي يا گازي تعريف ميشــد ،بيش از آنچه براي
باشــد که ايران تبديل به يک کشور مرز شکن در بخشــهاي مختلف داخلي ايجاد تقاضا شود ،براي
توسعه فناوريهاي مربوط به صنعت نفت و گاز شود كاالها و خدمات شــركتهاي خارجي بازار كار
و مرجعيت ايدههاي نوين در صنعت نفت دنيا را از ايجاد مي نمود اما اينك وضعيت بكلي تغيير يافته
است و بخشهاي مختلف صنعت و خدمات كشور
آن خود نمايد.
مديـــريت و برنامه ريـــزي مـــوثر براي در پروژه ها درگير شده اند و عمال به سوي تحقق
ايــن هدف مهم    مي رويم كه صنعت نفت موتور
سرمايهانساني
نيروي انســاني مهمترين ركــن صنعت نفت محركه صنعت و اقتصاد كشور باشد .ملت ايران اين
كشور اســت .به فرموده مقام معظم رهبري نيروي شايســتگي را دارد که با تجربه اندوزي در تامين و
انسانيبزرگترينسرمايهاينصنعتعظيم ميباشد .توسعه و اداره تمام عيار صنعت نفت در سايرمناطق
جذب ،نگهداري و ارتقاي نيروي انساني موجود در جهــان نيز ايفاي نقش کند و در اينصورت نفت بر
صنعت نفت كشور از مهمترين اولويتهاي موجود خالف آنچه کــه تاکنون اتفاق افتاده اســت نه از
مي باشد .مديريت و برنامهريزي براي نيروي انساني خام فروشي بلکه از طريق ايجاد اشتغال و تحريک 
صنعت نفت نبايد بگونهاي باشد كه بنظر برسد پس توليد ،در زندگــي مردم اثر خواهد کرد و به ياري
از جذب نيروي انساني ،اهداف و مسير مشخصي خدا روزي خواهد رسيد که صادرات دانش ،کاال
براي آنها وجود ندارد .ايجاد نظام گردش كاركنان و خدمات مربوط به صنايع نفت جايگزين صادرات
در واحدهاي مختلف عملياتي در سالهاي نخست نفتخام خواهد شد.
اميد كه روحيه خودباوري و عزم ملي حاصل
پس از استخدام و سپس بكارگيري در واحدهاي
تخصصي مربوطه و برقراري سيســتم تشــويق و از انقالب شــكوهمند بهمن  1357ما را در هر چه
ارتقاء كاركنان بطــور صحيح و اصولي مي تواند بارور تر نمودن دستاوردهاي اين صنعت در سالهاي
گامهاي مهمي در زمينه نگهداشت و ارتقاي سطح آتي مدد نمايد  .
سردبير
كيفي مهارتهاي نيروي انساني شاغل در اين صنعت
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