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سخن نخست

پس از چنــد ماه انتظار و اخبــار ضد و نقيض 
در خصوص انتخاب وزير نفت دولت ســيزدهم، 
وزيــري از جنــس بدنه ی خــود صنعت نفت 
انتخاب شــد كه این مورد در طول چهل سال 

گذشته بي سابقه است. 
جنــاب آقــاي مهندس اوجــي، بــا انبوهي از 
معضــالت و مشــكالت در داخــل مجموعه ی 
صنعت نفت و فضاي عمومي كشــور دســت به 
گريبــان خواهد بود، لذا خالي از لطف نيســت 
مروري بــه برنامه هاي وزير محترم در خصوص 

رفع مشكالت عديده داشته باشيم.
برنامه ی پيشنهادي وزير محترم نفت به مجلس 
شوراي اسالمي، با در نظر گرفتن قانون وظايف 
و اختيارات وزارت نفت و قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين 
با لحاظ کردن قوانين باالدســتي و حاكميتي و 
ابالغي، چالش هاي صنعت  سياســت هاي كلي 
نفــت و گاز را در 24 چالش عمده ی اصلي كه 
شامل تمام زنجيره ی ارزش صنعت نفت است، 
شناسايي كرده و اقدامات اساسي و فوريت دار را 

در 17 بند براي رفع آنها در نظر گرفته  است.
 در مجموع، وزير محترم نفت برنامه هاي اصلي 
خود را در راستاي راهبردهاي مرتبط در اسناد 

باالدســتي و در پاســخ به چالش هاي اساسي 
صنعت نفت در 11 بند ذيل تهيه و تدوين کرده است:

1- بازاريابي و فروش نفت، گاز و ميعانات گازي 
و فرآورده هاي نفتي

2- اكتشاف، توســعه، حفظ و نگهداشت توليد 
)نفت، گاز و ميعانات( با اولويت ميادين مشترك

3- تامين پايدار نفت، گاز، ســوخت و خوراك 
موردنياز كشور

4- توســعه ی متوازن و پايدار زنجيره ی ارزش 
نفت و گاز در جهت جلوگيري از خام فروشي

5- ارتقای بهره وري و بهينه ســازي زنجيره ی 
توليد تا مصرف انرژي

6- تامين منابع مالي و جذب سرمايه در صنعت 
نفت از مسير طراحي مشوق هاي الزم

7- ارتقــاي فناوري و حمايت از شــركت هاي 
دانش بنيان با هدف افزايش ساخت داخل

8- ديپلماســي قوي و تنظيم روابط بين الملل 
در حوزه ی انرژي

9- اشتغال، مسئوليت اجتماعي و محروميت زدايي
10- حكمراني و تجديد ســاختار صنعت نفت و 

گاز و شركت هاي تابعه
11- اهميت دادن و ســاماندهي منابع انساني و 

تربيت نيروهاي متخصص و متعهد

با نگاهــي اجمالي به برنامه هاي مطرح شــده، 
مي توان جامع نگري را در شناســايي چالش ها و 
برنامه ريزي انجام شــده در جهت رفع معضالت 
مشاهده كرد، البته خاطرنشان مي سازد با توجه 
به صحبت هــاي ايشــان در روز راي اعتماد و 
در ادامه نشســت هاي تخصصي در كميسیون 
انرژي مجلــس، بعضي مــوارد از قبيل: تامين 
گاز طبيعــي در فصل زمســتان و گاز مصرفي 
نيروگاه هاي برق، فروش نفت خام از مســيرهاي 
مختلف و آســان و همچنین دريافت ارز حاصله 
و ساماندهي سرمايه هاي انساني وزارت نفت، در 

اولويت قرار گرفته اند.
در ادامه، انتظار از مديران و كارشناسان توانمند 
مجموعــه ی صنعت نفت اين اســت كه هم در 
تدوين و تدقيق برنامه ها، پيشــنهادهاي خود را 
در دســترس وزير محترم قــرار دهند و هم در 
اجرايي کردن اين برنامه تمام تالش و كوشــش 
خود را بــه کار گيرند تا با اتكا بــه توان فني و 
تخصصي نيروهاي انســاني مجموعه ی صنعت 
نفت و بــا برنامه ريزي دقيق و آينده گري جامع 
بتوان به اهداف حاصل از اين برنامه ها دســت 

پيدا كرد.
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