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آغاز سال نو؛ افق هاي حماسه آفريني صنعت نفت كشور

ســال جديد فرصت مناسبي اســت براي تحول 
و تــازه كــردن عهدهــاي پيشــين. در حقيقت گذر 
ايــام و فرارســيدن بهــار طبيعت در هر ســال، به مثابه 
گوشــزدي اســت تا زمان را غنيمت شمرده و همگام 
با نو شــدن طبيعــت گامي در جهت تعالــي اراده ها و 
جهت گيري هاي مناســب برداشته شــود. نام گذاري 
هر سال توســط مقام معظم رهبري نيز در همين راستا 
صورت مي پذيرد. بهره بــرداري حداكثري از طبيعت 
پيرامون جهت انســجام و تمركز همه توان كشــور بر 
اهداف عالي مدنظــر از مهم ترين داليــل نام گذاري 
سال هاســت. لــذا با پايان هر ســال و ســنجش ميزان 
دست يابي به اهداف ترسيم شده در آن سال، به نوعي 
مي توان عملكرد بخش هاي مختلف را ارزيابي كرد و 
بــا تقويت نقاط قوت و برطرف كردن نقاط ضعف به 
ســمت نقطه مطلوب حركت نمود. شركت ملي نفت 
ايران در طول ســال گذشــته كه به عنوان سال "توليد 
ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" نام گذاري شده 
بود حركت هــاي مفيدي در جهت  جهاد خودكفايي 
در صنعت نفت به انجام رساند كه تداوم و استمرار اين 
ديدگاه بسيار مهم و كليدي است. بررسي هاي صورت 
گرفته بيان گر آنست كه كاال و تجهيزات بيشترين سهم 
را در هزينه هاي سرمايه اي پروژه هاي باالدستي نفت و 
گاز دارا هستند. بنابراين با توجه به اينكه در طول برنامه 
پنجم توسعه حدود 200 ميليارد دالر سرمايه گذاري در 
بخش هاي باالدستي نفت و گاز كشور صورت خواهد 
پذيرفت، مي توان در اين بخش بازار بسيار گسترده اي 

را كه منجر به ايجاد اشــتغال، رشد اقتصادي و كاهش 
وابســتگي به كاالهاي وارداتي و مانع خــروج ارز از 
كشور مي شود براي شركت هاي داخلي متصور بود. به 
طور حتم ادامه حركت در راستاي دست يابي به جهاد 
خودكفايي در صنعت نفت به ويژه در بخش باالدستي، 
يكي از بارزترين جلوه هاي خلق حماســه سياســي و 
حماسه اقتصادي است. چراكه دشمنان كشور با اعمال 
تحريم هاي شــديد و ظالمانه به دنبال زمين گير كردن 
صنعت نفت ايران بوده و تصور مي كنند با اين اقدامات 
قادر خواهند بــود به اهداف خود برســند. اما ايران و 
ايراني تا كنون نشــان داده كــه اين گونه رفتارها، عزم 
او را در رســيدن به قله هاي رفيع تر و افتخارات بيشتر، 

راسخ تر از گذشته خواهد  كرد. 
در حقيقــت تحريم هاى اعمال شــده عليه ايران، 
فرصتــى را در اختيار صنعت نفت قــرار داده تا بتواند 
تعامــل و ارتبــاط خود را با پيكره اقتصــاد ملى هرچه 
گســترده تر كرده و در عمل صنعت نفت را به موتور 
محركه صنعت و و اقتصاد كشور تبديل كند. در همين 
راستا بايد با اجراى كامل و صحيح سياست هاى اجرايى 
اصل 44 قانون اساســى فضاى كســب و كار را براى 
استفاده از حداكثر ظرفيت توان شركت هاى خصوصى 
مهيــا نمود. بى شــك ايجاد فضاى شــفاف رقابتى در 
صنعت نفت كشــور منجر به رشــد و ارتقــاء بيش از 
پيش اين صنعت خواهد شد. همچنين محدوديت هاى 
اعمال شــده براى خريــد نفت خام كشــور با وجود 
مشكالت متعددى كه براى كشورهاى مصرف كننده 

ايجاد كرده، مانع از خام فروشــى نفت خام و گسترده 
شــدن زنجيره محصوالت حاصل از نفــت و گاز در 
كشور شده اســت. به طور حتم تكميل زنجيره ارزش 
محصوالت حاصل از نفت و گاز، منجر به ايجاد ارزش 
افزوده بيشتر، اشتغال  زايى و رونق اقتصادى خواهد شد.

توجه به اين نكته نيز حائز اهميت اســت كه سال 
1392، سومين سال از برنامه پنج ساله پنجم (1390-94) 
است. لذا انتظار اين است كه همچون سال هاى گذشته 
حركت هاى مفيد و سازنده اى در راستاى تحقق اهداف 
اين برنامه به عمل آيد. از مهم ترين اهداف برنامه پنجم 
توســعه در صنعت نفت، توســعه و افزايــش توليد از 
ميادين مشــترك به ويژه ميــدان گازى پارس جنوبى 
اســت كه با توجه به برنامه ريزى هــاى صورت گرفته 
بيشــترين منابع سرمايه اى شــركت ملى نفت ايران به 
توسعه اين ميدان تخصيص خواهد يافت. اميد است تا 
پايان سال جارى بخشى از فازهاى در حال توسعه اين 
ميدان به وارد مدار توليد شوند. در حقيقت در شرايطى 
كه كشورهاى رقيب با استفاده از توان ساير كشورها به 
بهره بردارى از ميادين مشترك مشغول هستند افزايش 
تــوان توليد از ايــن ميادين با اتكاء بــه توانمندى هاى 
داخلى، از بارزترين جلوه هاى خلق حماســه اقتصادى 

و سياسى به شمار مى رود.
اميد است با اســتعانت از خداوند متعال و تالش 
جمعى متخصصين صنعت نفت، سال جديد سرآغاز 
تحولى سازنده و بنيادين براى صنعت نفت كشور باشد.
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