
3 22

سخن نخست

ايران بــه عنوان قطب انــرژي در خاورميانه از 
ذخاير قابل توجه منابع هيدروكربوري برخوردار 
اســت، به گونه اي كه هم اكنــون میزان ذخایر 
نفت درجای کشور بیش از ۷۱۲ میلیارد بشکه 
و حجــم ذخاير گاز طبيعي ايــران ۱6.6درصد 

ذخاير دنيا برآورد مي شود.
احراز ايــن رتبه ها ايران را به رتبه ی نخســت 
دارندگان ذخاير هيدروكربــوري جهان تبديل 

كرده است. 
در این میان شــرکت ملی نفت ایران به عنوان 
بازوی توانمند اکتشاف، حفاری و تولید نفت و 
گاز،  در راســتای حفظ جايگاه بی بدیل صنعت 
نفت کشورمان در منطقه و عرصه ی بین الملل، 
سياســت هاي خــود را در بخــش ميدان های 
مشــترک نفت و گاز )بــه ویــژه میدان های 
غرب کارون و میدان مشــترک پارس جنوبی(، 
بــا افزايش ضريب برداشــت، تزريــق گاز به 
ميدان هــای نفتــي و افزايــش برداشــت از 
میدان هایي كــه در نيمه ی دوم عمر خود قرار 

دارند، متمركز كرده است. 
در بخش توســعه ی ميادين مشترك، توسعه ی 
میدان های مشــترک غــرب کارون بــه دلیل 
همپوشــانی منابع هیدروکربوری آن با کشــور 
عــراق، از مدت هــا پیش بــه عنــوان یکی از 
اولویت های اساسی توســعه ای در شرکت ملی 
نفــت ایران مطرح بوده اســت و از همین روی 
برنامه ریــزی مدونی برای افزیش ظرفیت تولید 
میدان های مشــترک آزادگان شمالی، آزادگان 
جنوبی، یاران شــمالی، یاران جنوبی و یادآوران 
با ظرفیت نفت درجای 6۴ میلیارد بشکه انجام 

شده است. 
در بخــش توليد و صادرات گاز و ميعانات گازي 
نيــز اقدام هاي موثری انجام شــده و در برنامه 
اســت. از آن جمله مي توان بــه تكميل فرآيند 

توسعه اي ميدان مشــترك گازي پارس جنوبي 
اشــاره کرد كــه بــازوي اصلي توليــد گاز در 

كشورمان به شمار مي آيد.
بهره برداری از فازهــای پارس جنوبی همچنین 
بخــش مهمی از اهداف توســعه ای کشــور در 
بخــش تولید اتــانـ  به عنوان خــوراک اصلی 

پتروشیمی ها ـ را محقق كرده است.
در ايــن ميــان، پهلوگيري ســاالنه نزديك به  
800 نفتكش در پايانه ی نفتي خارگ، پتانسيل 
مطلوبي براي صادرات نفت خام كشورمان فراهم 

كرده است. 
هم زمان  پهلودهــي  ركورد  شــدن  شكســته 
۱0 كشــتي نفتكش در ســال 86 كه صادرات 
9.۲ ميليون بشــكه اي نفت را در پي داشــته 
است، بيانگر اين واقعيت است كه شركت ملي 
نفــت ايران امكان صــادرات نفت خام ايران به 
مقاديــر باال و بر مبناي ميزان درخواســتي را 

خواهد داشت. 
توســعه ی همه جانبه ی صنعت نفت كشورمان 
بــدون در نظر گرفتــن ابعاد مختلــف اقتصاد 
مقاومتي ممكن نيســت، براين اســاس، یکی 
از مهم ترین تکالیف شــرکت ملــی نفت ایران، 
تولید حداکثری در چارچوب مفاد کلی اقتصاد 
مقاومتی اســت که از سوی مقام معظم رهبری 

مطرح شده است.
افزایــش ذخایــر راهبردی نفت و گاز کشــور 
به منظور تاثیرگــذاری در بازارهای جهانی با 
اولویت توســعه ی میادین مشــترک، افزایش 
ارزش افــزوده از طریق تکمیل زنجیره ی ارزش 
صنعــت نفت و گاز، توســعه ی تولید کاالهای 
دارای بازدهی بهینــه و مقابله با ضربه پذیری 
درآمد حاصــل از صادرات نفت و گاز از طریق 
انتخاب مشــتریان راهبــردی و ایجاد تنوع در 
روش های فــروش، فرازهایی از ایــن تکالیف 

راهبردی را شامل می شود.
بر اســاس بندهای ابالغی، شــرکت ملی نفت 
ایران افزون بر توجه خاص به توســعه و تولید 
از میدان های مشترک، به افزایش تولید داخلی 
و اولویــت دادن به تولیــد تجهیزات و خدمات 
راهبردی در فاز اول طرح هاي ده گانه ی ساخت 
داخل توجه کرده و آن را در دســتور کار خود 

قرار داده است. 
این رويكرد گام ارزشمندی در راستای عملیاتی 
کردن سیاســت های ابالغی اقتصــاد مقاومتی، 
خروج غیرتورمی از رکود و پشتيباني از ساخت 

داخل به شمار مي رود.
در عیــن حــال، تعریــف بســته ی 6 میلیارد 
دالری پروژه های نگهداشــت و افزایش تولید و 
تاکید وزیر نفت در راســتای حمایت از کاالی 
داخلی در تامین تجهیــزات این پروژه ها، رونق 
کم نظیری برای شرکت های ایرانی در بخش های 

مرتبط ایجاد خواهد کرد. 
در ایــن میان پیش بینی می شــود که اســتان 
خوزســتان بتواند 50درصد تجهیزات موردنیاز 
برای اجــرای پروژه های نگهداشــت و تولید را 
تامین کند و این به معنای ایجاد اشتغال و رونق 

کار در این منطقه است. 
از سوی دیگر، وجود 90 دکل خشکی و ۱6 دکل 
دریایی با مالکیت ایرانی گویای این واقعیت است 
که در بخش داخلی با ظرفیت های خوبی روبرو 
هســتیم و با کمک و همکاری سیستم بانکی و 
مالی، امکان رونق بخشی به فعالیت سودآورترین 

بخش اقتصاد کشور وجود خواهد داشت.

افق هاي پيِش روي توسعه ی شركت ملي نفت ايران

حجت ربيعی پورسليمی، جانشين مديرمسئول 
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