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بازديد مقام معظــم رهبري از بخش هاي 
مختلف وزارت نفت در ابتدا و انتهاي ســال 
1390، اين ســال را به ســالي به يــاد ماندني 
و متمايــز در تاريــخ صنعــت نفــت تبديــل 
كرد. ســالي با اين طليعه نمي توانســت بدون 
دست آوردهاي مهم به گذشته پيوند بخورد. 
در ســالي كه گذشــت، علي رغــم تغييرات 
اساســي، متعدد و بي ســابقه در سطح وزارت 
نفــت، نهايتاً با انتخاب وزيــري مورد اعتماد 
همگان، ثبــات و اطمينان به ايــن وزارتخانه 
بازگشــت  و لوكوموتيــو پــر قــدرت آن به 

حركت شتابان خود ادامه داد.
تشديد تحريم ها و همراستايي بدخواهان 
بين المللي اگر چه آزاردهنده و آسيب رســان 
بود، ليكن نتوانست حركت شتابنده توسعه و 
پيشرفت را متوقف كند. ازجمله شاخص ترين 
اقدامات در ســال 90 كه كمتر رسانه اي شده 
و كمتر در مورد آن اطالع رساني شده است، 
بايد به بازنگري و نهايي سازي برنامه پنج ساله 
توليــد و توزيع نفت و گاز در شــركت ملي 
نفت ايران كه با حضــور فعال و مداوم وزير 

نفت و مديرعامل شــركت ملــي نفت ايران 
صورت گرفت، اشاره كرد. اين برنامه نقشه ي 
راه تمام فعاليت هاي شــركت ملي نفت ايران 
در دوره پنج ســاله 95-1390 خواهــد بــود. 
براســاس برنامــه مزبــور كــه از آن به عنوان 
برنامه پنجســاله تاريخ صنعت  ســنگين ترين 
نفت ياد مي شــود، ظرفيت توليد نفت خام به 
بيــش از 5 ميليــون بشــكه در روز و ظرفيت 
توليــد گاز به حدود 1450 ميليون متر مكعب 

در روز مي رسد.
در ســال90، اهتمــام به توســعه ميادين 
مشــترك نفــت و گاز، در رأس برنامه هــاي 
وزرات نفت به طور اعم و شــركت ملي نفت 

ايران به طور اخص قرار گرفت.
در ميــدان پــارس جنوبــي كــه درواقع 
مهم ترين ميدان مشترك كشور است، فعاليت 
گســترده در فازهــاي جديد به شــدت ادامه 
پيدا كــرد به طوري كه بــراي اولين بار حجم 
ســرمايه گذاري به رقم بي ســابقه 12 ميليارد 
دالر در پروژه هــاي مختلف ايــن ميدان بالغ 
گرديد. قرارداد توســعه ميــدان نفتي آذر كه 

يكي ديگر از ميادين مشترك بسيار مهم بوده 
و در خشــكي واقع گرديده است، با شركت 
ايرانــي و پر ســابقه اويك منعقــد گرديد و 
همچنيــن در دريــا تفاهم نامه توســعه ميدان 
گازي فرزاد الف با شركت ايراني پترو پارس 
بــه امضاء رســيد. از ديگر دســت آورد هاي 
شاخص در سال90، تنوع و گستردگي منابع 
تامين مالي طرح هاي سرمايه اي شركت ملي 
نفت ايران را مي توان برشــمرد؛ در اين سال 
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بيش از 22 ميليارد دالر در طرح هاي مختلف 
شركت نفت ســرمايه گذاري گرديد. حدود 
10 ميليارد دالر از اين ميزان ســرمايه  گذاري 
از محل منابع داخلي و بيش از 12 ميليارد دالر 
ديگر آ ن از محل ســاير منابــع تأمين گرديد. 
صنــدوق انرژي بانــك ملــت، ذخاير بانك 
مركزي نزد شــركت نيكو، اوراق مشاركت 
ريالــي و ارزي و باالخــره قراردادهــاي بيع 
متقابل نقشي اساســي در تأمين نيازهاي مالي  

طرح هاي شركت نفت ايفاء نمودند.
در اين ســال به طور ميانگين حدود 130 
دكل خشــكي و دريايي در ميادين توليدي، 
توســعه اي و اكتشــافي شــركت نفت به كار 
شــبانه روزي اشــتغال داشــتند كه به جرأت 
مي تــوان آن را به عنــوان پوياتريــن بخــش 
شــركت ملي نفت قلمــداد نمــود. در رابطه 
بــا طرح ها و پروژه هاي توســعه اي اگر چه با 
راه انــدازي تعدادي از واحدهاي نمك زدائي 
و برخي پروژه هاي كوچك، توفيقات  نسبي 
حاصل گرديد، ليكن اهداف موردنظر برنامه 
به طور كامل محقق نگرديــد كه بايد در اين 
زمينه كار با جديت بيشــتري در ســال جديد 
ادامه يابد. سال90 در سايه الطاف الهي، سالي 
كم حادثه در شــركت ملي نفت ايــران بود. 
گر چه در صنعت گســترده و مخاطره آميزي 
مانند صنعــت نفت با منابع خطرســاز متنوع، 
وقــوع حــوادث دور از انتظار نيســت، ليكن 

خوشــبختانه حوادث منجر به فوت و اتالف 
وقت به حداقل ممكن رســيد. از اين نظر بايد 
ضمن ســپاس از خداوند متعال، از كاركنان 
زحمتكش و متعهد شــركت ملي نفت ايران 
كه عميقاً   به امر ايمني اعتقاد دارند، قدرداني 

نمود.
شــركت ملي نفت ايران بــا اندوخته اي 
از دســت آوردهاي ســال 90 و كوله باري از 
تجربه ســاليان گذشــته، قدم در راه سال 91 
كه دومين ســال برنامه پنجم اســت، گذاشته 
اســت. تالش بــراي تأميــن منابع مالــي بايد 
ادامــه يابد و جــذب منابع از آنچه در ســال 
90 اتفــاق افتــاد فراتر رود. فرامــوش نكنيم 
كه ميزان ســرمايه گذاري سال 90، علي رغم 
آنكــه ركــورد بي نظيــري در تاريخ صنعت 
نفت به شــمار مي رود، اما فقط در حدود 60 
درصد برنامه است. بدين منظور، تنوع بخشي 
به تأمين منابع مالي، با ايجاد جاذبه بيشتر براي 
سرمايه گذاران و تكيه بر منابع ملي، بايد مورد 
اهتمام قرار گيرد. نكته بســيار اساسي در اين 
رابطه، هدايت منابع مالي به سمت طرح هايي 
اســت كه بيشــترين تأثير را در تحقق اهداف 
برنامــه توســعه دارند. افزايــش توليد نفت و 
گاز در برنامه پنج ســاله پنجم در گرو تكميل 
طرح هاي توســعه اي است و عمًال جز اين راه 

ديگري وجود ندارد. 
هدايت هوشــمندانه منابع مالي به سمت 

طرح هــاي مورد نظــر نيازمنــد اولويت بندي 
طرح هاســت كه مي بايد متعهدانه توسط تمام 

مديران شركت نفت انجام گيرد.
فازهــاي مختلف پارس جنوبــي، به ويژه 
فازهــاي 15، 16، 17، 18و 12، در رأس اين 
قــرار دارند. پروژه هاي نگهداشــت  طرح ها 
و افزايش تــوان توليد در شــركت هاي ملي 
مناطــق نفتخيز جنوب، شــركت نفت فالت 
قاره و شــركت نفت مناطــق مركزي، از نظر 
تأميــن منابع مالي بايــد در اولويت قرار داده 
شود. همچنين پروژه هاي جمع آوري گازهاي 
همراه و جلوگيري از ســوزانده شدن گازها 
قرارگيرند. ســوزانده  بايد موردتوجــه ويژه 
شــدن ميليون ها متر مكعــب گاز در روز، در 
عصر ارزشمندي انرژي، شايسته شركت ملي 
نفت نيست. سرمايه اصلي شركت ملي نفت، 
نيروي انســاني كوشــا، متعهد و فرهيخته اين 
سازمان است. اين زنان و مردان سخت كوش 
و وفادار در مقاطع تاريخي مهم نشان داده اند 
كه مهمترين ســرمايه كشــور و صنعت نفت 
هســتند. ايجاد محيطي پويا و رقابتي در سايه 
شايسته ساالري و همچنين توجه به خواست ها 
و ايده هــاي آنان، اين خانواده بزرگ را بيش 
از پيش متحد مي ســازد تا با عزمي راسخ در 
ايــن مقطع حســاس تاريخي و در ســالي كه 
شــاخصه  آن توجه به منابع كار و سرمايه ملي 

است، نقش خويش را ايفاء نمايد.      


