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خودباوري و تحول صنعت نفت در سايه
 شكوه و عظمت انقالب اسالمي

ب��ا پیروزي انقالب اس��المي ایران در بهمن 
1357 روحی��ه خودب��اوري در کالبد صنعت 
نفت کش��ور دمیده شده و تحولي شگرف در 
این صنعت عظیم پدید آمد. این در حالي بود 
که کشورهاي غربي طي سال هاي سلطه خود 
ب��ر صنعت نفت این ذهنیت را القا کرده بودند 
ک��ه بدون حضور آنها امکان اداره این صنعت 
وجود ندارد. اما هم اکنون پس از گذش��ت 35 
سال از انقالب اس��المي، مردمي و شکوهمند 
ایران، ش��اهد دس��تاوردهاي بي نظی��ر فراواني 
هستیم که همگي در سایه بهره مندي از توان و 
ظرفیت داخلي و به مدد انقالب اسالمي محقق 
ش��ده است. گذش��ته از عملکرد درخورتوجه 
صنعت نفت که در ادامه به بعضي از موارد آن 
اشاره خواهد ش��د، بزرگ ترین دستاورد این 
صنعت طي سال هاي پس از انقالب را مي توان 
عزت نفس و روحیه خودباوري متخصصان و 
کارکنان صنعت نفت عنوان کرد. در واقع پس 
از انقالب اس��المي، این صنعت تکمیل کننده 
و تثبیت کننده نهضت ملي ش��دن صنعت نفت 
با هدف حاکمی��ت اراده و مدیریت ایراني بر 
منابع نف��ت و گاز در جهت صیان��ت از منافع 
ملي کشور بوده است. چراکه اداره و مدیریت 
منابع نفت و گاز ایران مانند س��ایر کشورهاي 
خاورمیان��ه براي س��ال ها در اختی��ار غربي ها 
ب��ود و این کش��ورها طبیعتاً بر اس��اس منافع و 
مقاصد خود، برنامه هایي تحمیلي براي صنعت 
نف��ت کش��ورمان درنظر مي گرفتن��د. با وقوع 
انقالب اس��المي ایران، این روند یك جانبه و 
استعماري قطع شده و با هدف صیانت از منافع 
ملي، مدیریت منابع هیدروکربوري در اختیار 

متخصصان ایراني قرار گرفت.
این گونه بود ک��ه رهبر کبیر انقالب در اول 
دي ماه 1358، در اوج مبارزات حق طلبانه ملت 
و در روزهایي که کارشناس��ان و متخصصان 
خارجي کش��ور را ترک ک��رده بودند فرمان 

تأسیس شرکت ملي حفاري را صادر کردند.
پس از انقالب اسالمي، صنعت نفت کشور 
دوران پرافتخاري را سپري کرده است. برخي 
از مهم ترین دستاوردهاي فني و اقتصادي این 

دوران را مي توان به شرح زیر برشمرد:
 افزایش تولید تجمع��ي نفت خام از 28/3 
میلیارد بشکه طي سال هاي قبل از وقوع انقالب 
از  بش��که  میلی��ارد  ب��ه 40/6   )1290-1357(
پیروزي ش��کوهمند انقالب اس��المي تا پایان 

شهریور ماه 1392
 افزایش ذخیره قابل برداش��ت هیدروکربن 
مایع )نفت خام، مایع��ات و میعانات گازي( از 
58 میلیارد بش��که در س��ال 1357 به 158/75 

میلیارد بشکه در سال 1392
 افزایش ذخیره قابل برداشت گاز طبیعي از 
12/8 تریلی��ون مترمکع��ب در س��ال 1357 به 
حدود 33/7 تریلیون مترمکعب در سال 1392

 افزای��ش ظرفیت تولید روزانه گاز غني از 
110 میلیون مترمکعب در س��ال 1357 به 650 

میلیون مترمکعب در سال 1392
 افزایش ظرفیت پاالیش روزانه نفت خام و 
میعانات گازي از 1080 هزار بش��که در س��ال 

1357 به 1852 هزار بشکه در سال 1392
 افزایش میانگی��ن روزانه تولی��د میعانات 
گازي از 31 ه��زار بش��که در س��ال 1358 به 

حدود 410 هزار بشکه در سال 1392
 افزای��ش میانگی��ن روزانه تزری��ق گاز به 
میادین نفتي از 2/7 میلیون مترمکعب در س��ال 

1355 به 90 میلیون مترمکعب در سال 1392
 افزایش مجموع تولید روزانه فرآورده هاي 
نفتي اصلي از 100 میلیون لیتر در سال 1357 به 

264/4 میلیون لیتر در سال 1392
 افزایش ظرفیت روزانه پاالیش و نم زدایي 
گاز طبیع��ي از 36 میلیون مترمکعب در س��ال 
1357 ب��ه 547/8 میلی��ون مترمکعب در س��ال 

1392

 افزایش تعداد شهرهاي گازرساني شده از 
5 ش��هر در س��ال 1357 به 1001 شهر در سال 

1392
 افزایش تعداد روستاهاي گازرساني شده 
از یك روس��تا در سال 1357 به 15010 روستا 

در سال 1392
 افزایش ظرفیت مجتمع هاي پتروشیمي از 
3 میلیون تن در سال 1357 به 60 میلیون تن در 

سال 1392
 افزایش تولید محصوالت پتروش��یمي از 
1/6 میلیون تن در سال 1357 به 41 میلیون تن 

در سال 1391

بنابرای��ن همان گونه که مش��اهده مي ش��ود 
عملکرد صنعت نفت در دوران پس از انقالب 
فرازه��اي افتخارآمیزي داش��ته ک��ه اداره این 
صنعت در دوران 8 س��ال جن��گ تحمیلي از 
جمله درخش��ان ترین مقاط��ع تاریخي صنعت 

نفت از ابتدا تاکنون بوده است.
البت��ه روي س��خن حاض��ر این نیس��ت که 
وضعیت حال حاضر صنعت نفت دقیقاً و کاماًل 
مطلوب ملت ایران است. چراکه صنعت نفت 
کشور به پش��توانه برخورداري از ملتي بزرگ 
و تاریخ ساز، شایس��تگی فتح قله هایي فراتر از 
وضعیت موجود را دارد که ضروري اس��ت با 
برنامه ریزي اصولي و برداشتن گام هاي اساسي 

به این مهم دست یافت.
امید اس��ت با استعانت از پروردگار متعال و 
بهره گیري از روحیه خودباوري و عزم و اراده 
ملي حاصل از انقالب شکوهمند بهمن 1357، 
در هر چه بارورتر کردن پتانس��یل هاي صنعت 
نفت در راس��تاي نیل به اقتصادي پویا و تولید 
ثروت در س��ال هاي آتي، همت��ي مضاعف و 

عزمي راسخ را به منصه ظهور برسانیم.
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