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  تمامــى برآوردهــاى فنــى و اقتصــادى 
حكايت از آن دارد كه طالى سياه پس از يك 
قرن حيات پرفراز و فــرود در تاريخ اقتصادى 
ايران، دســت كم تا نيمه هاى ســدة آينده نيز 
بازيگــر نقش اول اقتصاد ايران خواهد بود، اما 
واقعيت اينجاســت كه يك قــرن حيات نفتى 
براى اقتصاد ايران درس ها و عبرت هايى بعضاً 
پرهزينه داشــته اســت و برنامه ريزان و متوليان 
توسعه اين صنعت، كوششى فراگير آغاز كرده 
اند تا ســال ها و دهه هاى بازمانده از حيات نفت 
در ايــران، تماماً «فراز» باشــد و چيــزى به نام 

«فرود» را تجربه نكنيم .
در هميــن حال، افق صنعت نفــت ايران در 
سدة پانزدهم شمسى به گونه اى غيرقابل انكار با 
راهكارهاى تدوين شده براى افزايش حجم توليد 
و توســعه پايدار صنعت نفت و گاز گره خورده 
اســت و با آنكه بار مســئوليت ِ بخــش عمده اى 
از توليــد كنونى نفــت ايران بــر دوش تعدادى 
انگشت شمار از ميادين ســالخورده نفتى است، 
اما در كمتر از چند دهه، با رســيدِن حجم توليِد 
ميادين جديد و بزرگ نفتى كشــور به حداكثر 
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ســاير ميادين در حال توســعه، شرايط ساختارى 

توليد نفت ايران نيز دگرگون خواهد شد.
در ايــن ميــان، بــه كارگيــرى روش ها و 
راهبردهايــى همچــون توليــد ثانويــه و ثالثيه، 
افزايــش تزريق گاز براى فشــار افزايى ميادين 
قديمى، به مــوازات اِعمال راهكارهاى مربوط 
به بهينه ســازى مصرف و نيز ممانعت از اتالف 
گســترده انــرژى در بخــش هــاى مصرفــى، 
مى تواند حلقة توســعه صنعت نفت و گاز ايران 
را تكميــل كند. ايــن نكته را هم نبايــد از ياد 
برد كه طي ســال هاي اخيــر صنعت نفت ايران 
با بي ســابقه ترين نوِع تحريم هــا و تهديدها، با 
طراحي دشــمنان قســم خوردة انقالب و نظام 
اســالمي ايران و بــا تبعيت كشــورهاي غربي 

مواجه شده است.
در اين مدت، ورود و خروج كاال و قطعات، 
فناوري، سرمايه و همكاري هاي فني و اقتصادِي 
صنعت نفت ايران با ساير كشورها و شركت هاي 
نفتي جهــان نســبتاً كاهــش يافته اســت، اما به 
موازات اين وقايع،  در درون اين صنعت، نهضتي 

جهادگونه با محوريِت «بي اثر ساختن تحريم ها» 
شكل گرفته است كه همين مساله، عامل پيدايش 
روحيــه اي مضاعف براي نيل به توســعة صنعتي 

پايدار در صنعت نفت ايران شده است .
حتــي فراتــر از ايــن، تصميــم گيــران و 
تدبيرپردازان شــركت ملي نفــت ايران، به اين 
اعتقاد رسيده اند كه تحريم ها اگرچه در ظاهر 
ممكن اســت باعث كندي حركت و كم شدن 
از شتاب توسعه صنعت نفت ايران شود، اما در 
نگاهي كالن، زمينه اســتقالل حقيقي و جهش 
تكنولوژيك اين صنعت را فراهم خواهد كرد.

 پس مي تــوان در انتهاي جــادة پر پيچ و 
خم تحريم، رســيدن به منزِل «توسعة پايدار» را 
هدف گذاري كرد، به شرط آنكه راه را درست 

طي كرده و از آزمون و خطا برحذر باشيم.
به هر روي، توسعه پرشتاب صنعت نفت 
در سال هاي آينده، به گونه اي غيرقابل انكار 
با دو مولفة پراهميت ِ: «فناوري» و «ســرمايه» 
گــره خــورده اســت. در اين ميان شــركت 
ملــي نفت ايران به عنــوان متولي توليد نفت 
و گاز ايــران درصدد اســت بــا طراحي هاي 
هوشــمندانه و برنامه ريزي هاي گسترده، اين 

راهكارهاي اصلي افزايش توليد و توسعه نفت و گاز

چشم انداز روشن صنعت نفت ايران 
در طليعه قرن پانزدهم شمسى
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دو مولفة تعيين كننده در مدار توســعه پايدار 
را، به ســطحي از عمل گرايي برســاند كه در 
نهايــت «شــاخص هاي توليــد هيدروكربور» 

ايران را ارتقا دهند.
راهبردهــا و راهكارهايي همچون: انتشــار 
اوراق مشــاركت ارزي و ريالــي، روش هــاي 
مبتكرانــة مالــي هم چون «صكوك» و توســعه 
فعاليت هاي مالي از طريق بورس، ايجاد شرايط 
تاميــن مالي از طريق صنــدوق انرژي، به همراه 
تالش براي جلب و جذب سرمايه هاي خارجي، 
از جمله پراهميت ترين روش هاي مستقيم براي 

تامين مالي سرمايه اي است.
پيمانــكاران بخش  همچنيــن فراخوانــدن 
خصوصي و صاحبان سرمايه ايراني به مشاركت 
گســترده تــر از قبل، براي توســعه طــرح هاي 
بزرگ و ملي نفــت و گاز در قالب روش هاي 
مختلِف BOO،BOT و ... از جمله شاخص ترين 
اقداماتي بوده است كه طي دست ِكم يك سال 
اخير از ســوي شــركت ملي نفت ايــران براي 
كاستن از دغدغه تامين مالي طرح ها انجام شده 
است و تا حد زيادي نيز در رفع موانع اين حوزه 

موثر افتاده است.
در كنار ايــن فعاليت هاي آشــكار بايد 
به حركت شــركت ملي نفت ايران در زمينه 
ايجاد تغييرات چشــمگير درحــوزه حقوقي 
و جذاب ســازي قراردادهــاي صنعت نفت و 
گاز اشــاره كرد؛ آنچه مســلم اســت، محتوا 
و جهت گيري قــرارداد همكاري هاى فني و 
اقتصــادي، اصلي ترين عامــل جاذبه و دافعة 

سرمايه در صنعت نفت و گاز است.
قراردادهــاي بيــع متقابل، كه طــي دو دهة 
گذشــته در مقاطع زماني مختلف، بســتِر جذب 
بخشــي مهم از نياز صنعت نفت ايران به سرمايه 
را فراهم آوردند، با گذر زمان به يك بازنگري 
محتوايــي نيــاز داشــتند، كــه بر همين اســاس 
شــركت ملي نفت ايران طي يك ســال اخير با 
بســيج نيروهــاي متخصص، تشــكيل اتاق فكر 
و پس از صدها ســاعت كار كارشناســي، نسل 
جديــدي از قراردادهــاي بيع متقابــل را آماده 

عرضــه به فضاي ســرمايه گذاري ايــران كرده 
اســت و بي ترديد بــا اجراي اين نســخه جديد 
از قراردادهاي بيع متقابل، روند جذب ســرمايه 
و تاميــن مالــي طرح هاي صنعت نفــت ايران با 
جهشي چشمگيرتر از گذشته مواجه خواهد شد.

از ســوي ديگر نيز برنامة گســترده اي براي 
ارتقاي ســطح فناوري هاي كاربردي در صنعت 
نفــت ايران طراحي و اجرا شــده اســت كه هر 
روز و هر هفته با مســرت، آثــار و تبعات آن را 
در گســترة صنعت نفت ايران  شــاهد هســتيم، 
ايــن بخش نيز هم چــون حوزة تامين ســرمايه، 
بــا رويكرد و نگاهي جهــادي در درون صنعت 
نفــت و حتي در خــارج از آن در ميان نخبگان 

دانشگاهي روبرو شده است.
ده ها طــرح بزرگ پژوهشــي با اهداف 
كاربردي، طي سال هاي اخير در صنعت نفت 
ايــران كليد خورده و نتايج آن به بار نشســته 
اســت. بســياري از اقالم پرمصــرف صنعتي 
و برخي از اســتراتژيك تريــن كاالهاي اين 
صنعت بــا اعتماد به تخصــص و نبوغ ايراني 
در يك ســال گذشــته در درون ايران بومي 
سازي شــده و به توليد انبوه رسيده است كه 
رشــته هاي درون چاهــي، تنها مشــتي نمونه 
خروار از دســتاوردهاي اين رويداد مبارك 
اســت. در حوزه پژوهش هاي باالدستي نيز، 
در حــال حاضــر بــا محوريِت «پژوهشــگاه 
صنعــت نفت» به عنوان قطــب توليد دانش و 
پژوهش در صنعت نفت، انبوهي از طرح هاي 
پژوهشي-كاربردي تعريف شده كه برخي از 
آنها آخرين گام ها را به ســوي دست يابي به 

هدف مطلوب طي مي كنند.
شــايد مناسب باشــد در همين يادداشت 
به انعقاد قــرارداد پژوهشــِي «مرواريد خليج 
فــارس» بــه عنوان يكــي از نمادهــاي بومي 
ســازي طرح هاي پژوهشــي اشــاره شــود، 
قراردادي كه در نهايت به بهبود ميزان ذخاير 
درجاى هيدروكربنى ايــران در خليج فارس 
و درياى عمــان مي انجامد، عــالوه بر اينكه 
مشــخص مي كند در كدام قسمت هاي خليج 

فارس و درياي عمان ممكن اســت منابع تازه 
نفت و گاز داشــته باشيم؛ با تكميل اطالعات 
ژئوشــيميايي مخــازن، اطلس ژئوشــيميايي 
خليج فــارس و دريايي عمان نيز تهيه خواهد 
شد. اين قرارداد تنها نمونة كوچكي از تالش 
فراگير شركت ملي نفت ايران براي به دست 
گرفتــن ابتكار عمل در حوزه فن آوري هاي 
مورد نياز توســعه پايــدار صنعت نفت و گاز 
در افق چشــم انداز 20 ســاله و در طليعه قرن 

پانزدهم شمسي است .
همچنين بــا اتصال حلقــة پژوهش به قلب 
واحدهــاي صنعتي، در بخش قابــل توجهي از 
نيازمندي هــاي صنعتي زنجيرة توليد و توســعة 
باالدســتي نفــت و گاز به مرحلــه خودكفايي 
رسيده ايم. به عنوان مثال، تنها در حوزه صنعت 
حفاري، بيش از 16 هزار قلم كاالي پرمصرف 
صنعتي كه تا چند ســال قبل براي تامين آن بايد 
به سازندگان خارجي رجوع مي كرديم، اكنون 
در داخل كشور ســاخته و به توليد انبوه رسيده 
اســت كه تا اندازه زيادي ايــن بخش راهبردى 
(اســتراتژيك) صنعت نفــت و گاز را به مرحله 
استقالل صنعتي و خودكفايي در چرخه توسعه 

رسانده است. 
در مجموع و با نگاه منصفانه به آتية صنعت 
نفــت و گاز ايران و بــا در نظرگرفتــن تمامي 
چالش هــا و تهديدهاي فــراروي اين صنعت، 
بايد اعتراف كرد كه چشــم انــداز اين صنعت، 
با رصــِد تالش آشــكار تمامي عوامــل درون 
ســازماني اش براي رسيدن به توسعه پايدار و به 
دليــل آنچه كه بايد از آن با نام تفكر اســتقالل 
خواهى، جهاد و توســعه ياد كرد چشم اندازي 
روشن و اميدواركننده است. تحريم ها با وجود 
شدت و كم سابقه بودنشان هرگز نتوانسته است 
ايــران را از برنامة توســعة صنعــت نفت و گاز 
خــود دور كند، بلكه اين ايران بوده اســت كه 
با طراحي مدلي هوشمندانه از توسعه، با اتكا به 
پتانسيل هاي بومي، «تحريم» را به غولي پوشالي  

و بي اثر بدل ساخته است.
مدير مسئول


