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خودباوري و تحول صنعت نفت در سايه
شكوه و عظمت انقالب اسالمي
ب��ا پيروزي انقالب اس�لامي ايران در بهمن
 1357روحي��ه خودب��اوري در كالبد صنعت
نفت كش��ور دميده شده و تحولي شگرف در
اين صنعت عظيم پديد آمد .اين در حالي بود
كه كشورهاي غربي طي سالهاي سلطه خود
ب��ر صنعت نفت اين ذهنيت را القا كرده بودند
ك��ه بدون حضور آنها امكان اداره اين صنعت
وجود ندارد .اما هماكنون پس از گذش��ت 35
سال از انقالب اس�لامي ،مردمي و شكوهمند
ايران ،ش��اهد دس��تاوردهاي بينظي��ر فراواني
هستيم كه همگي در سايه بهرهمندي از توان و
ظرفيت داخلي و بهمدد انقالب اسالمي محقق
ش��ده است .گذش��ته از عملكرد درخورتوجه
صنعت نفت كه در ادامه به بعضي از موارد آن
اشاره خواهد ش��د ،بزرگترين دستاورد اين
صنعت طي سالهاي پس از انقالب را ميتوان
عزتنفس و روحيه خودباوري متخصصان و
كاركنان صنعت نفت عنوان كرد .در واقع پس
از انقالب اس�لامي ،اين صنعت تكميلكننده
و تثبيتكننده نهضت ملي ش��دن صنعت نفت
با هدف حاكمي��ت اراده و مديريت ايراني بر
منابع نف��ت و گاز در جهت صيان��ت از منافع
ملي كشور بوده است .چراکه اداره و مديريت
منابع نفت و گاز ايران مانند س��اير كشورهاي
خاورميان��ه براي س��الها در اختي��ار غربيها
ب��ود و اين كش��ورها طبيعتاً بر اس��اس منافع و
مقاصد خود ،برنامههايي تحميلي براي صنعت
نف��ت كش��ورمان درنظر ميگرفتن��د .با وقوع
انقالب اس�لامي ايران ،اين روند يك جانبه و
استعماري قطع شده و با هدف صيانت از منافع
ملي ،مديريت منابع هيدروكربوري در اختيار
متخصصان ايراني قرار گرفت.
اينگونه بود ك��ه رهبر كبير انقالب در اول
ديماه  ،1358در اوج مبارزات حقطلبانه ملت
و در روزهايي كه كارشناس��ان و متخصصان
خارجي كش��ور را ترك ك��رده بودند فرمان
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تأسيس شركت ملي حفاري را صادر كردند.
پس از انقالب اسالمي ،صنعت نفت كشور
دوران پرافتخاري را سپري کرده است .برخي
از مهمترين دستاوردهاي فني و اقتصادي اين
دوران را ميتوان بهشرح زير برشمرد:
افزايش توليد تجمع��ي نفتخام از 28/3
ميليارد بشكه طي سالهاي قبل از وقوع انقالب
( )1290-1357ب��ه  40/6ميلي��ارد بش��كه از
پيروزي ش��كوهمند انقالب اس�لامي تا پايان
شهريور ماه 1392
افزايش ذخيره قابلبرداش��ت هيدروكربن
مايع (نفتخام ،مايع��ات و ميعانات گازي) از
 58ميليارد بش��كه در س��ال  1357به 158/75
ميليارد بشكه در سال 1392
افزايش ذخيره قابلبرداشت گاز طبيعي از
 12/8تريلي��ون مترمكع��ب در س��ال  1357به
حدود  33/7تريليون مترمكعب در سال 1392
افزاي��ش ظرفيت توليد روزانه گاز غني از
 110ميليون مترمكعب در س��ال  1357به 650
ميليون مترمكعب در سال 1392
افزايش ظرفيت پااليش روزانه نفتخام و
ميعانات گازي از  1080هزار بش��كه در س��ال
 1357به  1852هزار بشكه در سال 1392
افزايش ميانگي��ن روزانه تولي��د ميعانات
گازي از  31ه��زار بش��كه در س��ال  1358به
حدود  410هزار بشكه در سال 1392
افزاي��ش ميانگي��ن روزانه تزري��ق گاز به
ميادين نفتي از  2/7ميليون مترمكعب در س��ال
 1355به  90ميليون مترمكعب در سال 1392
افزايش مجموع توليد روزانه فرآوردههاي
نفتي اصلي از  100ميليون ليتر در سال  1357به
 264/4ميليون ليتر در سال 1392
افزايش ظرفيت روزانه پااليش و نمزدايي
گاز طبيع��ي از  36ميليون مترمكعب در س��ال
 1357ب��ه  547/8ميلي��ون مترمكعب در س��ال
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افزايش تعداد شهرهاي گازرساني شده از
 5ش��هر در س��ال  1357به  1001شهر در سال
1392
افزايش تعداد روستاهاي گازرساني شده
از یک روس��تا در سال  1357به  15010روستا
در سال 1392
افزايش ظرفيت مجتمعهاي پتروشيمي از
 3ميليون تن در سال  1357به  60ميليون تن در
سال 1392
افزايش توليد محصوالت پتروش��يمي از
 1/6ميليون تن در سال  1357به  41ميليون تن
در سال 1391
بنابراي��ن همانگونه كه مش��اهده ميش��ود
عملكرد صنعت نفت در دوران پس از انقالب
فرازه��اي افتخارآميزي داش��ته ك��ه اداره اين
صنعت در دوران  8س��ال جن��گ تحميلي از
جمله درخش��انترين مقاط��ع تاريخي صنعت
نفت از ابتدا تاكنون بوده است.
البت��ه روي س��خن حاض��ر اين نيس��ت كه
وضعيت حال حاضر صنعت نفت دقيقاً و كام ً
ال
مطلوب ملت ايران است .چراكه صنعت نفت
كشور به پش��توانه برخورداري از ملتي بزرگ
و تاريخساز ،شایس��تگی فتح قلههايي فراتر از
وضعيت موجود را دارد كه ضروري اس��ت با
برنامهريزي اصولي و برداشتن گامهاي اساسي
به اين مهم دست يافت.
اميد اس��ت با استعانت از پروردگار متعال و
بهرهگيري از روحيه خودباوري و عزم و اراده
ملي حاصل از انقالب شكوهمند بهمن ،1357
در هر چه بارورتر كردن پتانس��يلهاي صنعت
نفت در راس��تاي نيل به اقتصادي پويا و توليد
ثروت در س��الهاي آتي ،همت��ي مضاعف و
عزمي راسخ را بهمنصه ظهور برسانيم.
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