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تحلیل2
گفتمان

یادداشت اول

دو روی سکه اجرای داخلی پروژه های صنعت نفت؛

چاره کار چیست؟
هفته گذشته در اتفاقی 
قرارداد  مثبت و جالــب، ۹ 
نگهداشــت و افزایش توان 
با شــرکت های  نفت  تولید 
ایرانی برنده مناقصات امضا 
شــد و بدین سان تکلیف ۹ 
بســته کاری از مجموع ۳۳ 
بســته کاری تعریف شده در 

این طرح مشخص شد.
بدین ترتیب شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قرارداد 
پروژه های کبود، گچســاران خامی، اللی آسماری و نرگسی را 
به ترتیب با شرکت های شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر 
پارس، شــرکت ملی حفاری ایران، شرکت پتروگوهر فراساحل 
کیش و شرکت حفاری دانا کیش امضا کرد و قرارداد دو پروژه 
منصوری آسماری و رامشیر نیز بین شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت )اویک( امضا 
شد. شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز قرارداد پروژه های 
دانان، ســعادت آباد و نفت شهر را به ترتیب با گروه مپنا، شرکت 
گلوبال پتروتک کیش و شــرکت ملی حفاری ایران امضا کرد. 
البته پیش تر و در اواخر مهرماه امسال، شرکت نفت فالت قاره 
ایران برای پروژه سیوند و اســفند، با شرکت پتروایران قرارداد 
همکاری امضا کرده بود. به این ترتیب تاکنون قرارداد ۱۰ بسته 
کاری طرح نگهداشــت و افزایش توان تولید نفت امضا شــده 
است. بر این اســاس، طرح نگهداشت و افزایش توان تولید در 
میدان های نفتی در دست بهره برداری کشور با پیش بینی بیش 
از ۶ میلیارد دالر ســرمایه گذاری برای اجرا در طول ســه سال 
تعریف شده است. این طرح های ملی که با هدف بهره مندی از 
توان شرکت  های ایرانی و اشتغال زایی در دستور کار قرار گرفته، 
مشــتمل بر ۳۳ پروژه اســت که ۲۹ پروژه در بخش خشکی و 
چهار پروژه در بخش فراســاحل را شامل می شود. این پروژه ها 
با میانگین سرمایه گذاری حدود ۲۲۰ میلیون دالر و در محدوده 
جغرافیایی هفت اســتان نفت خیز کشور )خوزســتان، بوشهر، 
فارس و هرمزگان، کرمانشــاه، ایالم و کهگیلویه و بویر احمد( 
اجرا خواهند شــد و پیش بینی می شــود با اجرای آنها، ظرفیت 
تولید نفت خام کشــور به طور میانگین حدود ۳۰۰ هزار بشکه 
در روز افزایش یابد. نصب و ارتقای تأسیســات سطح االرضی، 
اجرای خطوط لوله نفت و گاز، عملیات حفاری، تعمیر و تکمیل 
چــاه، نصب و ارتقای تجهیزات ســرچاهی و اجرای جاده های 
دسترســی و موقعیت  چاه ها از اهم فعالیت های پیش بینی شده 

در اجرای بسته های کاری این طرح است. 
به باور کارشناسان، قراردادهای نگهداشت و افزایش توان 
تولید نفت چندین حسن برای صنعت نفت کشور دارد که از آن 
جملــه می توان به تثبیت تــوان تولید نفت و جلوگیری از افت 
سالیانه چاههای نفتی، اشتغالزایی پایدار افزایش تولید ناخالص 
داخلی اشاره کرد. اما امضای این قراردادها در برهه کنونی فقط 
یک روی ســکه برای توسعه کشور است. در ورای قراردادهای 
امضا شــده که به عنوان فرصتی بی بدیل برای آزمایش توان 
طراحی و توسعه ای شرکت های داخلی ارزیابی می شود، روی 
دیگر ســکه ای هم وجود دارد و آن تهدیداتی جدی است که 
اگر تدبیری عاجــل برای آن صورت نگیــرد، اجرای پروژه ها 
را با تاخیر و سســتی مواجه خواهد کــرد. نمونه های تاخیر در 
اجرای پروژه ها در صنعت نفت کشــور کم نیستند که جملگی 
حاصل بی توجهی به همین نکات بوده است. ظریفی می گفت: 
»باالخره تحریم های خارجی چاره دارد و عقالی کشــور راهی 
بــرای دور زدن آن پیدا می کنند، آن چیــزی که چاره ندارد، 
تحریم های داخلی و محدودیت های عجیب و غریبی است که 
مدیران میانی برخی سازمانهای دولتی، پیش پای تولیدکنندگان 
و صنعتگران می گذارند و گاهی آنقدر این کالف در هم تنیده و 
پیچیده می شود که کار را بسیار سخت و طاقت فرسا می کند«. 
مثــال فوتبالی اش این می شــود؛ »مارادونا را رها کن و 
غضنفر خودمان را بچسب!«. بی گمان، کسي که به خواب رفته 
را مي توان با نهیب بیدار کرد، اما کسي که خود را به خواب زده 
و بیداري را به مصلحت نمي داند، به یقین هشدار نمي پذیرد و 
پند و اندرز نمي گیرد. این مثال عینی برخی، در الیه های میانی 

سازمانهای دولتی است. 
در برهــه کنونی، عالوه بر چالــش تحریم خارجی، تنگ 
نظری هــای داخلی و قوانین ســفت و خشــن داخلــی، امان 
شــرکت های وطنی را بریده است و این شــرکت ها تقریبا در 
همه امور خویش دچــار گرفتاری هســتند. تحلیلگران برخی 
تحریم های داخلی را بوروکراسی پیچیده اداری، قوانین سخت 

گمرکی، بحران بانکی و نقل و انتقال ارزی ارزیابی کرده اند. 
این در حالی اســت که اجرای همــه پروژه های نفتی در 
کشــور، به طور کامال مســتقیم با موارد فوق االشــاره در هم 
تنیده اســت و تمام شــرکت های داخلی اعم از تولیدکنندگان، 
پیمانــکاران اصلی و جزء برای پیشــبرد اموری همچون: ثبت 
ســفارش خرید خارجی، دریافت ارزی، تسهیالت بانکی و ... به 
شــدت دچار مخاطره و گرفتاری اند و دقیقا همین موضوعات 
سبب می شــود اجرای پروژه های نفتی با تاخیرهای بلندمدت 

مواجه شود. 
نگارنده معتقد اســت؛ چاره کار و راه حل بحران های خود 
ســاخته، در تشــکیل کارگروهها و »کمیته های فراوزارتی« و 
پیگیری و حل مشکل تا گام نهایی است. اینک که تحریم های 
ظالمانه گلوی مردم و تولید را می فشارد، نقش این کمیته ها در 
پیگیری و به سرانجام رساندن چالش ها و برداشتن موانع، نقشی 
مهم و بی بدیل اســت، وگرنه با دست روی دست گذاشتن ها 
و گفتن این جمله که »باید این کار بشــود و یا آن کار نشود« 

دردی را دوا نخواهد کرد.

گزارش دانش نفت از سفر یک روزه وزیر نفت و هیات همراه به عسلویه و بازدید از منطقه انرژی بر پارسیان؛

طرح جامع توسعه پتروشیمی در منطقه صنایع انرژی بر پارسیان کلید خورد
وزیــر نفــت، در آســتانه 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالروز  چهلمین 
و در ســفر یک روزه خود به منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پــارس و بازدید از روند 
پیشــرفت فازهای در حال توسعه پارس 
جنوبی، از منطقه ویــژه اقتصادی صنایع 

انرژی بر پارسیان هم بازدید کرد.
روز  زنگنــه، صبح  بیژن  مهندس 
پنجشــنبه، چهارم بهمن مــاه به همراه 
علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام، مســعود کرباســیان، 
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران، 
مهندس بهــزاد محمــدی، مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، محمد 
مشــکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز پارس و جمعــی از مدیران صنعت 
نفت بــرای بازدیــد از فازهای در حال 
تکمیــل پــارس جنوبــی و طرح های 
پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

پارس به عسلویه سفر کرد.
آنچه در پی مــی آید گزارش این 

سفر یک روزه است؛
بازدید از طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی

بر اســاس این گزارش، وزیر نفت 
به همراه هیئت همراه از روند پیشــرفت 
طرح توســعه فاز ۱۳ پــارس جنوبی که 
قرار اســت تا پایان بهمن ماه امســال به 
ظرفیت کامل برســد، بازدید کرد. این در 
حالی است که چهار ردیف شیرین سازی 
پاالیشگاه خشــکی فاز ۱۳ پارس جنوبی 
به طــور کامــل عملیاتی شــده و آماده 

دریافــت گاز از بخــش دریا و خشــکی 
اســت و این طرح تا پایــان بهمن ماه با 
روزانه ٥۶  ظرفیت کامل شیرین ســازی 
میلیون مترمکعب، معادل ظرفیت اسمی 
٥۶ میلیــون مترمکعب بــه تولید ادامه 
خواهــد داد. با توجه بــه آمادگی بخش 
فراســاحل برای ارسال گاز به پاالیشگاه، 
واحدهای جدیدی از جمله تثبیت میعانات 
میعانات  تثبیت  پشــتیبان   ،)۱۰۳( گازی 
گازی )۱۱۰( و مخازن ذخیره ســازی این 

محصــول )۱۴۳( در مســیر بهره برداری 
قرار می گیرد. طرح توســعه فاز ۱۳ پارس 
جنوبی برای تولید ٥۶ میلیون مترمکعب 
گاز غنی از میدان مشترک و تولید روزانه 
٥۰ میلیون متــر مکعب گاز متان، ۲۹۰۰ 
تن گاز مایع )ال پی جی(، ۲۷٥۰ تن اتان، 
۷٥ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن 

گوگرد طراحی شده است.
وزیر نفت و آخرین وضعیت توسعه فازهای 

۲۲-۲۴ پارس جنوبی 
وزیر نفت همچنین در سفر به منطقه 
ویژه اقتصــادی انرژی پــارس در جریان 
آخرین وضع توســعه فازهــای ۲۲ تا ۲۴ 
پارس جنوبی قرار گرفت. عملیاتی شــدن 
ســکوی فاز ۲۲ طرح توســعه فازهای ۲۲ 
تا ۲۴ پارس جنوبــی، روزانه ۱۴،۲ میلیون 
متر مکعب گاز به مقدار کنونی برداشــت 
گاز از میدان مشترک پارس جنوبی افزوده 
اســت و متعاقب آن درآمدهای کشــور را 
از فرآورده هــای گازی افزایــش می دهد.

گاز تــرش غنی ســکوی فــاز ۲۲ پارس 
جنوبی پس از برداشت از چاه های تولیدی 
به منظــور فرآوری و جداســازی ترکیبات 
گازی با یک رشــته خــط لوله ۳۲ اینچ به  
طول ۱۱۰ کیلومتر به پاالیشــگاه خشکی 
واقع در ســایت تنبک انتقال داده می شود.

با بهره برداری کامل از چهار سکوی بخش 
فراساحل فازهای ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی، از 
هر یک از این سکوها روزانه ۱۴.۲ میلیون 
متر مکعب گاز ترش غنی برداشت خواهد 
شد. با توجه به برنامه ریزی های دقیق برای 
شــتاب در روند تامین بخشــی از سوخت 
زمستانی کشــور، همه مراحل هوک آپ و 
راه اندازی سکوی فاز ۲۲ پارس جنوبی در 

دریا ازســوی متخصصان ایرانی، با رعایت 
الزام های کیفــی و ایمنی در مدت ۱۹ روز 
انجــام و رکورد زمانی تازه ای در راه اندازی 
ســکوهای پارس جنوبی ثبت شــد.طرح 
توسعه فازهای ۲۴-۲۲ پارس جنوبی برای 
برداشــت روزانه ٥۶ میلیون مترمکعب گاز 
ترش از میدان مشــترک و تولید روزانه ٥۰ 
میلیون مترمکعب گاز متان، ۲۹۰۰ تن گاز 
مایع )ال پی جی(، ۲۷٥۰ تن اتان، ۷٥ هزار 
بشــکه میعانــات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد 

طراحی شده است. 
بازدید منطقه انرژی بر پارسیان

وزیر نفت در ادامه سفر یک روزه خود 
از منطقــه ویژه اقتصــادی صنایع انرژی بر 
پارسیان هم بازدید کرد. منطقه پارسیان را 
شاید بتوان با توجه به زیرساخت های فنی- 
تخصصی ایجاد شده و در دست ساخت، از 
جمله نزدیکی به منطقه عســلویه و منابع 
خوراک، دریافت مجوزهای قانونی، نزدیکی 
به فــرودگاه و در مجــاورت دریا بودن به 
عنوان یک هاب صنعت پتروشــیمی خواند.

 GTX تاکنون برای ســه طرح پتروشیمی
در منطقه ویژه اقتصــادی صنایع انرژی بر 
پارســیان مجوز صادر شــده و با توجه به 
امتیازات برجســته ایــن منطقه، پیش بینی 
جدیدپتروشیمی،  قطب  به عنوان  می شــود 
زمینه توســعه این صنعت در شرق عسلویه 
شــود.منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی  
بر پارســیان در ۱٥ کیلومتری غرب شــهر 
پارســیان در استان هرمزگان و به مساحت 
۹۸۰۰ هکتار قرار دارد. این منطقه یکی از 
قطب های توسعه در کشور است که با توجه 
به مؤلفه  های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 
امنیتــی، زیســت محیطــی و جغرافیایی، 

امکان اســتقرار صنایع مختلــف انرژی  بر 
در آن فراهــم است.براســاس برنامه های 
ترســیم شــده در این منطقه به جز توسعه 
صنعت پتروشیمی، ایجاد صنایعی همچون 
فوالد، صنایع آلومینیم، آلومینا و توسعه زیر 
ســاخت ها، از جمله اسکله های صادراتی و 
تولید برق و آب ازســوی ســازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایــع معدنی ایران 

)ایمیدرو( در حال اجراست. 
زمینه توسعه پتروشیمی در منطقه ویژه 

صنایع انرژی بر پارسیان فراهم است
وزیر نفت در جریان سفر به عسلویه 
و بازدید از منطقه انرژی بر پارسیان گفت: 
منطقــه ویــژه صنایع انرژی بر پارســیان 
بــا واگذاری نزدیــک به ۲ هــزار هکتار 
زمین، زمینه مناســبی برای توسعه صنعت 
پتروشــیمی اســت. بیژن زنگنــه درباره 
ظرفیت هــای ایــن منطقه اظهــار کرد: 
خوبی  زمینه  پارســیان  انرژی بــر  منطقه 
برای توســعه دارد و نزدیک بــه ۲ هزار 
هکتار زمیــن در این منطقــه وجود دارد 
که می تواند در اختیار صنایع پتروشــیمی 
قــرار گیرد .وی افزود: انجــام مطالعات و 
طراحی های الزم برای جایگزینی واحدها 
به ویژه روابــط بین واحدها، تامین خوراک 
و انتقال محصول به بندر ازســوی مشاور 
با نظارت شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
تا حصول نتیجــه، ضرورت دارد.وزیر نفت 
درباره اولویت های آینده صنعت پتروشیمی 
گفــت: تامین خــوراک بــرای واحدهای 
پتروشــیمی هم اکنون وضع خوبی دارد و 
طرح هایی که ۴۰ تا ۸۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارند باید با پیگیری مستمر ظرف 
دو سال آینده به بهره برداری برسند.منطقه 

ویژه اقتصادی صنایع انرژی  بر پارســیان 
در ۱٥ کیلومتری غرب شــهر پارسیان در 
استان هرمزگان و به مساحت ۹۸۰۰ هکتار 
قرار دارد. این منطقــه یکی از قطب های 
توســعه در کشــور اســت که با توجه به 
مؤلفه  های اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، 
و جغرافیایی،  زیســت محیطــی  امنیتی، 
امکان اســتقرار صنایــع مختلف انرژی  بر 
در آن فراهــم است.براســاس برنامه های 
ترسیم شــده در این منطقه به جز توسعه 
صنعت پتروشیمی، ایجاد صنایعی همچون 
فوالد، صنایع آلومینیم، آلومینا و توســعه 
زیرساخت ها، از جمله اسکله های صادراتی 
و تولید برق و آب ازســوی سازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 

)ایمیدرو( در حال اجراست. 
طرح جامع توسعه پتروشیمی در منطقه 

صنایع انرژی بر پارسیان کلید خورد
در همیــن حال، طرح جامع توســعه 
صنعت پتروشیمی در منطقه صنایع انرژی بر 
پارسیان با حضور مدیران عامل شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی پتروشــیمی و سازمان 
توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( بررسی شد. نشست برنامه 
به  پارسیان  انرژی بر  جامع توســعه صنایع 
عنوان قطب سوم توسعه صنعت پتروشیمی 
روز پنجشــنبه، چهــارم بهمن ماه با حضور 
مهندس بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی و مهندس خداداد 
غریب پور، مدیرعامل ایمیدرو برگزار شــد. 

در این نشســت، ظرفیت های دو شــرکت 
برای تامین هرچه ســریع تر زیرساخت های 
الزم بررســی و مقرر شد اقدام های اجرایی 
از جمله استحصال و تسطیح اراضی، تامین 
آب و بــرق، احــداث جاده هــای ارتباطی 
و توســعه بندر به منظور اســتقرار صنایع 
پتروشیمی در منطقه تسریع و فرآیند توسعه 
و سرمایه گذاری در این منطقه هرچه زودتر 
آغاز  شــود. در پایان نشست هم مقرر شد 
 )MDP( تهیه طرح جامع توسعه این منطقه

هرچه سریع تر اجرایی شود.

معاون وزير نفت و مدير عامل شرکت ملی صنايع پتروشيمی:

توسعه صنعت پتروشيمی در فاز دوم ماهشهر ريل گذاری می شود
مدیر عامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی گفت:با توصیه 
و تاکیــد وزیر محترم نفت، به دنبال ایجاد و توســعه فاز دوم منطقه ویژه 

پتروشیمی ماهشهر هستیم.
مهنــدس بهزاد محمدی در جریان ســفر عملیاتی خــود به منطقه 
ماهشــهر ضمن بازدید از طرح های در دست اجرای این منطقه، در جلسه 
هم اندیشــی مدیران عامل مجتمع ها و طرح های مســتقر در این منطقه، 
گفت: صنعت پتروشیمی یکی از اولویت های اول اقتصاد کالن کشور است، 
بخشــی از این صنعت، که قدمتی قابل توجه دارد به عنوان قطب نخست 
در منطفه ماهشــهر متمرکز شده اســت.وی افزود: در حال حاضر صنعت 
پتروشــیمی ٥۴ مجتمع تولیدی و فعال دارد و در حدود ۶۶ طرح در دست 
اجرا اســت که از این تعداد طرح در حدود ۳۴ طرح ، با بیش از ۲۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی ، به عنوان پروژه های فعال محسوب می شوند.مدیر عامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص شاخص های صنعت پتروشیمی 
گفت: عملکرد تولید مجتمع های تولیدی، بیانگر میزان تولید ٥۳.۶ میلیون 
تن است که از این میزان در حدود ۳۰.۷ میلیون تن محصول قابل فروش 

و مابقی به عنوان خوراک بین مجتمعی عرضه می شود.
تولید بیش از ۱00 میلیون تن محصول پتروشیمی در سال ۱۴0۴

محمدی ادامه داد: در نگاه بلند که تا ســال ۱۴۰۰ ترسیم شده است، 
با فعال ســازی و بهره برداری کامل از طرح های پتروشیمی مجموع تولید 
فعلی صنعت به ۷٥ میلیون تن در سال خواهد رسید و این امرنشان دهنده 
شیب رو به رشد صنعت است و حتی اگر تا پایان سال ۱۴۰۴ طرح جدیدی 

هم تعریف نشــود و با تکمیل طرح های موجود ، این رقم به بیش از ۱۰۰  
میلیون تن خواهد رســید.وی با بیان اینکه ، در ســال جاری در حدود ٥۰ 
درصد از کل محصوالت به تولید متانول و اوره و آمونیاک اختصاص یافته 
اســت، گفت: پیش بینی می شــود این سهم تا ده ســال آینده با وضعیت 
پروژه های در دســت توسعه فعلی به ۷۰ درصد افزایش یابد، بنابراین جای 
دارد کــه به صورت جدی در زمینه تنوع در زنجیره تولید محصوالت اقدام 
نمائیم.وی تاکید کرد: تبدیل شــاخه متانول به انواع الفین ها، با هدف ایجاد 
تنوع در محصوالت، یکی از  برنامه های توســعه صنعت پتروشیمی است، 
که شــرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در این بحث به صورت جدی ، 
فعال تر از گذشــته اقدام خواهد کرد.معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در 
خصوص نقش صنعت پتروشیمی و سهم آن در ارز آوری ، خاطرنشان کرد: 
از نظر درآمدزایی، عملکرد صنعت پتروشیمی در سال ۹۶ نشان می دهد ۱۲ 
میلیارد دالر از محل صادرات محصوال ت ارز وارد کشــور شده است و این 

در حالی اســت که سهم داد و ســتد این صنعت در بازار بورس در حدود ٥ 
میلیارد دالر بوده است، در مجموع می توان گفت سهم درآمد زایی صنعت 
پتروشــیمی در سال گذشته ۱۷.۱ میلیارد دالر بوده است، که امید است در 
این مســیر به اهداف پیش بینی شده در بخش تولید و فروش محصوالت 
پتروشــیمی در سال جاری نیز دست یابیم.رئیس هیئت مدیره شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی در ادامه در مورد ســهم مجتمع های تولید ماهشهر در 
مجموع کل تولید صنعت پتروشــیمی گفت: ماهشــهر از تولید کل صنعت 
پتروشیمی ســهم ۳۸ درصدی را دارد، و باید تالش کرد راندمان تولید در 
ایــن منطقه را از ۷۸ درصد فعلی به درصد متناســب تری افزایش داد.وی 
تاکید کرد:  منطقه ماهشــهر به دلیل نوع خوراکی که از صنایع باالدست و 
مناطق نفت خیز دریافت می کند، از نظر تنوع تولید بسیار فعال و غنی است 
و این امر نشــان دهنده کاهش ریســک پذیری و افزایش انعطاف پذیری 
اســت.مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص برنامه توسعه 
فاز دوم منطقه پتروشــیمی ماهشهر ، گفت: با تاکید و توصیه وزیر محترم 
نفت در خصوص توســعه صنعت پتروشیمی،  به دنبال توسعه این صنعت 
در ماهشــهر با دو هدف ریل گذاری مسیر توسعه و نیز حمایت و پشتیبانی 
از آن هســتیم. اما این منطقه  به دلیل نزدیکی به دریا، از نظر اســتحصال 
زمین با مشکالتی همراه است و تالش داریم که منطقه ای را به عنوان فاز 
دوم توسعه پتروشیمی در ماهشهر تعریف کنیم و تعداد قابل توجهی صنایع 
میان دستی و پایین دستی را در این منطقه با هدف افزایش تولید و  تکمیل 

زنجیره ارزش محصوالت ایجاد نماییم.

وزیر نفت: 
منطقه انرژی بر پارسیان زمینه 

خوبی برای توسعه دارد و 
نزدیک به 2 هزار هکتار زمین 
در این منطقه وجود دارد که 

می تواند در اختیار صنایع 
پتروشیمی قرار گیرد

 نشست برنامه جامع توسعه صنایع
 انرژی بر پارسیان به عنوان قطب سوم 
توسعه صنعت پتروشیمی روز پنجشنبه  

 چهارم بهمن ماه با حضور 
مهندس بهزاد محمدی، مدیرعامل 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 
مهندس خداداد غریب پور، مدیرعامل 

ایمیدرو برگزار شد

احمد مددی



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه6 بهمن ماه 1397 - شماره 659

3 تحلیل
گفتمان

گزارش دانش نفت از آیین امضای 9 قرارداد طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت؛

مهم ترین هدف بسته های قراردادی از نگاه وزیر نفت
هفته جاری ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق منفعت منتشر می شود و تا پایان سال نیز 29 هزار میلیارد ریال دیگر از این اوراق منتشر خواهد شد

یادداشت

اهمیت مؤلفه توسعه و تجاری سازی فناوری 
در صنعت نفت و گاز

توجه بــر مؤلفه توســعه و 
تجاری ســازی فناوری در صنعت 
نفت و گاز کشور، بازیگران عرصه 
دانش و فناوری را در رســیدن به 
یاری می رساند.  واحد  نتیجه  یک 
در کنار هم قرارگرفتن دانشگاه ها، 
شــرکت های  پژوهشــی،  مراکز 
دولتی  دستگاه های  و  دانش بنیان 
در قالب چارچوب تعیین شــده به 
منظور دستیابی به هدف مشخص مورد تاکید است. موضوع فناوری 
مانند هر مبحث دیگری بر اســاس عرضه و تقاضا در بازار شــکل 
می گیرد. دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان و ... به 
عنوان عرضه کنندگان تکنولوژی محسوب می شوند که باید همسو با 
همدیگر تالش کنند و از موازی کاری بپرهیزند، این در حالی اســت 
که تولیدکنندگان، شــرکت های دولتی و خصوصی و سرمایه گذاران 
سمت تقاضا را تشکیل می دهند. در کنار عرضه و تقاضا نقش دولت 
در ایجــاد قوانین و زیرســاخت های حمایتی برای توســعه فناوری 
در کشــور از اهمیت بسزایی برخوردار اســت. برخی از این قوانین 
نقش حمایتی دارند، مانند معافیت های مالیاتی، یا قوانین مشــابه و 
در مقابل قوانین محدودکننده هم داریم که مانع توســعه فناوری و 
تجاری ســازی است و باید کنار بروند. بر ضرورت نقش شرکت های 
شتاب دهنده در برقراری ارتباط میان تکنولوژی و صنعت تاکید دارم. 
در یک مرکز پژوهشــی فناوری و صنعت اغلب دارای زبان متفاوتی 
هستند. به این منظور در دنیا مراکزی وجود دارد که کارشان دریافت 
فنــاوری از یک گروه اســتارتاپی و همچنین قابل عرضه به صنعت 
اســت. بازیگران تجاری ســازی فناوری بازیگران عمده ای هستند 
که از دانشگاه آغاز و به شــرکت های تجاری ختم می شوند و اینها 
مکمل یکدیگر هستند. ما معتقدیم که دانشگاه باید دانش های پایه 
را توســعه بدهد و مراکز پژوهشی به دنبال افزایش مقیاس و ایجاد 
پایلوت پلنت ها باشــند. بنابراین اینها در طول یکدیگر کار می کنند 

و مکمل هم هستند.
در کشور هم می توان توسعه فناوری ایجاد کرد

برخالف نظر برخی دوســتان ما چندان ناامید هم نیستیم،  زیرا 
به تجربه های خوبی دست یافته ایم. فقط باید همه بازیگران توسعه 
فناوری و تجاری ســازی کنار یکدیگر قرار گیرند و از طرفی مدیران 
ما به این ایده برســند که در کشور هم می شود توسعه فناوری ایجاد 
کرد. بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن ســود بدون ریسک از 
طریق فناوری اســت. در دنیا به این موضوع بسیار اندیشیده شده و 
همه نهادهای بیمه ای و حاکمیتی ریســک سرمایه گذاری خطرپذیر 
را پذیرفتــه و به ایــن منظور نهادهایی را شــکل داده اند که بتواند 
این ریســک را برای سرمایه گذار بخش خصوصی به حداقل برساند. 
متاسفانه در کشــور ما چنین سازوکاری وجود ندارد و باید به بخش 
خصوصی حق داد که برای کاهش ریســک خــود، دانش فنی را از 
خارج وارد کنــد. اگر بنگاه های دولتی و بیمه ها وارد میدان شــوند 
و ریســک این کار را به حداقل ممکن برســانند قطعًا این کار برای 
سرمایه گذاران بخش خصوصی بسیار ساده تر خواهد بود. بنابراین اگر 
ما بخواهیم بگوییم که نقش سیاســت گذاران و تصمیم گیران دولتی 
از تجاری سازی فناوری چیست؟ همین تدوین مقررات تسهیل کننده 
و حمایتی اســت که اگر یک سیستم بخش خصوصی از دانش فنی 
داخلی اســتفاده کند بی شــک جذابیت کافی برای ســرمایه گذاری 
خواهد داشــت. انتظار دیگری که وجود دارد این است که هدایت و 
جهت دهی تحقیقات کشور و رساله های دکترا و تحصیالت تکمیلی 

به سمت فناوری مورد نیاز صنعت نفت باشد.

گذشته  هفته  شنبه  سه 
و در هنگامــه تحریم های ســخت 
از مجموعــه  آمریــکا ۹ قــرارداد 
بسته های قراردادی طرح نگهداشت 
میدان های  در  تولید  توان  افزایش  و 
نفتی در دســت بهره برداری کشور، 
بین شــرکت های تابعه شرکت ملی 
نفت ایران و پیمانکاران ایرانی برنده 

مناقصات امضا شد.
به گــزارش خبرنــگار دانش 
نفت، قراردادهای طرح نگهداشــت 
و افزایش توان تولیــد نفت، عصر 
روز سه شــنبه، دوم بهمــن ماه با 
حضــور وزیر و جمعــی از مدیران 
ارشــد صنعت نفت، بین دو شرکت 
تابعه شــرکت ملی نفــت ایران و 
هفت شرکت ایرانی امضا و تکلیف 
۹ بســته کاری از مجموع ۳۳ بسته 
ایــن طرح  کاری تعریف شــده در 

مشخص شد.
بر این اســاس، شــرکت ملی 
مناطــق نفت خیــز جنوب قــرارداد 
پروژه های کبود، گچســاران خامی، 
اللی آسماری و نرگسی را به ترتیب 
با شــرکت های شــرکت حفاری و 
شرکت  پارس،  انرژی گستر  اکتشاف 
ملی حفاری ایران، شرکت پتروگوهر 
و شــرکت حفاری  فراساحل کیش 
دانــا کیش امضا کــرد و قرارداد دو 
پروژه منصوری آســماری و رامشیر 
نیــز بیــن شــرکت ملــی مناطق 
نفت خیز جنوب و شرکت مهندسی و 
امضا  )اویک(  نفت  ساختمان صنایع 
شــد. شــرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران نیز قــرارداد پروژه های دانان، 
ســعادت آباد و نفت شهر را به ترتیب 
با گروه مپنا، شرکت گلوبال پتروتک 
کیش و شــرکت ملی حفاری ایران 
امضا کرد. پیش تر نیز اواخر مهرماه 
امســال، شــرکت نفت فالت قاره 
ایران برای پروژه سیوند و اسفند، با 
شــرکت پتروایران قرارداد همکاری 
امضــا کرده بــود. به ایــن ترتیب 
تاکنون قرارداد ۱۰ بسته کاری طرح 
نگهداشت و افزایش توان تولید نفت 
امضا شــده اســت. در همین حال، 
طــرح نگهداشــت و افزایش توان 
تولید در میدان های نفتی در دســت 
بهره برداری کشور با پیش بینی بیش 
از ۶ میلیارد دالر سرمایه گذاری برای 
اجرا در طول ســه سال تعریف شده 
اســت. این طرح ملی کــه با هدف 
شــرکت های  توان  از  بهره منــدی 
ایرانی و اشــتغال زایی در دستور کار 
قرار گرفته، مشــتمل بــر ۳۳ پروژه 
است که ۲۹ پروژه در بخش خشکی 
و چهار پروژه در بخش فراســاحل 
را شــامل می شــود. ایــن پروژه ها 
با میانگیــن ســرمایه گذاری حدود 
۲۲۰ میلیــون دالر و در محــدوده 
جغرافیایــی هفت اســتان نفت خیز 
کشــور )خوزستان، بوشــهر، فارس 
و هرمــزگان، کرمانشــاه، ایــالم و 
کهگیلویه و بویر احمد( اجرا خواهند 
شد و پیش بینی می شــود با اجرای 
آنها، ظرفیت تولید نفت خام کشــور 
به طــور میانگین حــدود ۳۰۰ هزار 
بشــکه در روز افزایــش یابد. نصب 
و ارتقای تأسیســات سطح االرضی، 
اجــرای خطــوط لوله نفــت و گاز، 
عملیات حفاری، تعمیر و تکمیل چاه، 
نصب و ارتقای تجهیزات سرچاهی و 
اجرای جاده های دسترسی و موقعیت 
چاه ها از اهم فعالیت های پیش بینی 
شده در اجرای بسته های کاری این 
طرح است. در راســتای استفاده از 
فهرستی  نیز  داخلی  سازندگان  توان 
از کاالهای پر مصرف این طرح که 
آنها وجود دارد  امکان ساخت داخل 
از سوی معاونت مهندسی، پژوهش 

و فناوری تهیه و پیمانکاران ملزم به 
سفارش گذاری اقالم این فهرست به 
شرکت های ایرانی شده اند. از سوی 
دیگر، فهرســت هشــتادوچهارگانه 
ممنوعیت خرید کاالها و تجهیزات 
داخل  مشــابه  تولید  دارای  خارجی 
ابالغی وزیر نفت و نیز تصویب نامه 
هیئت وزیران در خصوص ممنوعیت 
تولید  دارای  خرید کاالهای خارجی 
مشــابه داخلی به عنــوان مدارک 
گنجانده  پیمان ها  ایــن  در  الزام آور 
شــده اســت. افزون بر این، تحقق 
وظایف و مســئولیت های اجتماعی 
شــرکت ملی نفت ایــران از طریق 
در  عام المنفعه  پروژه هــای  انجــام 
روستاها و شهرهای محل اجرای هر 
پروژه و با هماهنگی مقامات استانی 
از دیگر نکات حائز اهمیت در فرآیند 

اجرای این طرح خواهد بود.
مهم ترین هدف بسته های 

قراردادی
تولید  افزایــش  نفــت،  وزیر 
و  پیمانکاران  توانمندســازی  نفت، 

ایجاد نشاط در ســازندگان داخلی 
را مهم تریــن هــدف بســته های 
قراردادی طرح نگهداشت و افزایش 
تــوان تولید عنوان کــرد. مهندس 
بیژن زنگنــه در آییــن امضای ۹ 
قرارداد طرح نگهداشــت و افزایش 
اینکه  بیــان  با  توان تولیــد نفت، 
امــروز روز مبارکی بــرای صنعت 
نفت اســت، افزود: ایــن روز را به 
همه همکارانم که یک سال و نیم 
زحمت کشــیدند تبریک می گویم. 
وی با اشــاره به اینکــه در ابتدای 
وزارتم در دولــت دوازدهم ایده ای 

را با همکارانم با هدف اشتغال زایی 
پیمانکاران  میــان  تحرک  ایجاد  و 
ایرانــی با اســتفاده از تــوان مالی 
داخلــی مطرح کــردم، اظهار کرد: 
اجــرای این طرح پیام روشــنی به 
بیگانــگان و برخی داخلی هاســت 
که تــالش می کنند بــا تحریم در 
دل مــردم نگرانی ایجاد کنند. وزیر 
نفــت با بیــان اینکــه ۴ درصد ۶ 
میلیارد تومان به اهداف مســئولیت 
اجتماعی اختصاص می یابد، تصریح 
کرد: این بدان معناســت که ۲۴۰ 

میلیون دالر )۲ هزار میلیارد تومان( 
برای مسئولیت اجتماعی اختصاص 
می یابد که تحول بزرگی اســت و 
ســبب ایجاد روابط خوب بین نفت 
و بقیه می شــود. زنگنه از نوسازی 
اولویت  با  نفت  تاسیســات صنعت 
مناطق نفت خیز جنــوب به عنوان 
طرح دیگــری که مــورد پیگیری 
اســت نام برد و گفت: بســیاری از 
تاسیسات نفتی ما مانند موزه هاست 
که در حال کار هســتند، برای این 
منظور مشــاوران انتخاب شدند که 
هم اکنون کارشــان به پایان رسید. 
وی ادامه داد: هنر این نیست که از 

دولت پول دریافت کنیم و آن را به 
پول نقد تبدیل کنیم، بلکه هنر این 
است که از ثروت و امکاناتی که در 
اختیار داریم بــدون آنکه به بودجه 
عمومی فشــار بیاید، پول و ثروت 
خلق کنیــم و این همان موضوعی 
است که در طرح نگهداشت و تولید 

انجام خواهد شد.
اصالح روش اجرای طرح ها

وزیر نفت با بیان اینکه طرح 
مهندســی مخزن میدان های مهم 
مناطــق نفت خیز جنــوب و دیگر 
مناطق نیز در حال اجراست، گفت: 

جمــع آوری اطالعــات در مرحله 
نخســت و اســتفاده از مهندسان 
مشاور قرار است با این طرح انجام 
شــود. زنگنه با بیــان اینکه یکی 
از مزیت هــای طرح نگهداشــت و 
این اســت که  افزایش تولید نفت 
منابع مالــی آن از دولت و یا منابع 
داخلی شرکت ملی نفت ایران تأمین 
نمی شــود، تصریح کرد: منابع مالی 

این طرح ها قرار اســت از بخشی از 
افزایش تولید میدان بر اساس ماده 
۱۲ قانون رفع موانــع تولید تأمین 
انتشار اوراق  ادامه داد:  شــود. وی 
منفعت برای تأمین منابع مالی این 
طرح ها در مرحله نخســت در نظر 
گرفته شده است و پس از آن )یک 
ســال( منابع مالــی از تولید میدان 
تأمین می شود. وزیر نفت یکی دیگر 

از اهداف اجرای طرح نگهداشت و 
افزایش تولید نفت را اصالح روش 
اجرای طرح ها دانســت و گفت: به 
اعتقاد من روش اجرای طرح های ما 
به ویژه در بخش نگهداشت و تولید 
امانی بــوده که در ایــن کار برای 
ســازمان یافته  به طور  بار  نخستین 
بــه EPC و EPD تبدیــل شــده 
پیمانکاران عمومی  بیشتر  است که 
)جی ســی( می تواننــد آن را انجام 
دهند. وی بــا بیان اینکه در اجرای 
طرح ها باید نظام اجرایی به گونه ای 
باشــد که باالرفتن کیفیت، منطقی 

شــدن هزینه هــا و زمــان اجرای 
پــروژه عملیاتی شــود، افزود: این 
هدف زمانی محقق می شود که به 
معنادار  پیوستگی،  بهم  یکپارچگی، 
بــودن و اقتصاد یک پــروژه توجه 

شود.
یک میلیارد دالر ارزش ۱0 قرارداد 

امضا شده
زنگنه با تاکید بــر اینکه در 
این طرح هــا تنهــا از پیمانکاران 
و  می شــود  اســتفاده  داخلــی 
سازندگان  از  حداکثری  بهره گیری 
داخلی مدنظر است، گفت: فهرست 
بلندباالیی از سازندگان داخلی تهیه 
شده اســت و پیمانکاران موظفند 
کاالهای مورد نیاز خود را از آن ها 
تأمیــن کننــد. وی افزایش تولید 
نفــت، توانمندســازی پیمانکاران 
داخلی و ایجاد نشــاط را مهم ترین 
اهداف اجرای طرح های نگهداشت 
تولید عنوان کرد و گفت: امیدواریم 
با تأمین منابع مالی، پیمانکاران با 
قدرت کارشــان را آغاز کنند. وزیر 

نفــت ادامه داد: اجــرای این کار، 
بسیار مطلوب و در این شرایط آغاز 
خوبی اســت و ارزش این طرح ها 
در کنار قراردادی که شرکت نفت 
فالت قــاره پیش تر امضــا کرده، 
بیــش از یک میلیارد دالر اســت. 
وی با بیان اینکه اجرای این طرح 
بــا تصمیم خودمان ۶ ماه به تأخیر 
افتاده است، گفت: دلیلش این بوده 
اســت که وقتی تولید این طرح ها 
آغاز می شــود بتوانیم نفت اضافه 
را بــه راحتی در بــازار به فروش 
برســانیم و بخشــی از درآمد آن 
را برای وام ها و اوراق مشــارکت 

پرداخت کنیم.
 انتشار ۱0 هزار میلیارد ریال 

اوراق منفعت
در همین حال، معاون توسعه 
و مهندسی شرکت ملی نفت ایران 
از انتشار ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق 
منفعت در مســیر تأمین مالی طرح 
نگه داشــت و افزایش توان تولید 
در هفته آینده خبر داد. رضا دهقان 
امروز در مراسم امضای قراردادهای 
طــرح نگهداشــت و افزایش تولید 
نفت، با بیان این که در مسیر تأمین 
مالــی طرح نگهداشــت و افزایش 
توان تولیــد نفــت در میدان های 
نفتی در حال بهره برداری، تا پایان 
امسال ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق 
منفعــت منتشــر می شــود، گفت: 
۸۰ درصد تأمیــن مالی هر یک از 
ایــن طرح،  قراردادی  بســته های 
از طریــق SPV )صباارونــد( که 
قــرارداد آن به صــورت بیع متقابل 
با شــرکت ملی نفت ایــران امضاء 
شده، تأمین می شــود و ۲۰ درصد 
آن بایــد از طرف پیمانکاران طرف 
قرارداد تأمین شود. وی افزود: هفته 
جــاری ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق 
امیدواریم  و  منتشر می شود  منفعت 
تا پایان ســال نیز ۲۹ هزار میلیارد 
 ریال دیگــر از این اوراق منتشــر

 شود.

با حضــور وزیر نفت، 
مدیران صنعــت نفت و نمایندگان 
پیمانــکاران ایرانی، مراحل اجرای 
سه فقره قرارداد بین شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران و سه شرکت 
ایرانی بــه ارزش ۱6 هزار میلیارد 
ریال و به منظــور افزایش روزانه 
۱7 هزار بشــکه نفت وارد مرحله 

اجرایی شد.
مهندس رامین حاتمی، مدیر 
عامل شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایــران درباره جزییات این ســه 
قرارداد گفت: این سه فقره قرارداد 
افزایش و نگهداشــت  به منظور 
تولید نفت در اســتان های ایالم، 
گرفته  فارس صورت  و  کرمانشاه 
است که باعث فعالیت پیمانکاران، 
تولید  افزایــش  اشــتغال،  ایجاد 
نفــت و رونق کار ســازندگان و 
ایرانی خواهد شد.  تامین کنندگان 
مدت اجــرای این پروژه ها نیز دو 
سال است. همچنین این پروژه ها 
افزایش  شامل طرح نگهداشت و 
دانان،  میدان هــای  نفــت  تولید 
ســعادت آباد و نفت شهر می شود. 
به گزارش روابط عمومی شرکت 

نفت مناطق مرکزی ایران، طرح 
نگهداشت و افزایش تولید میدان 
دانان در اســتان ایالم و با مبلغ 
قرارداد ۱۱ هــزار و ۸۹۰ میلیارد 
ریال انعقاد شــده است. هدف از 
اجرای این پروژه افزایش ظرفیت 
تولید میدان از هشت هزار بشکه 
به ۱۹ هزار بشــکه در روز است. 
در این میــدان حفاری ۱۱ حلقه 
نفت،  تولیدی  چاه جدید عمودی 
طراحی و اجرای عملیات شکافت 
اسیدی در گروه بنگستان برای ۲ 
حلقه از ۱۱ حلقه چاه جدید دانان، 
خدمات فنی ژئوفیزیکی شــامل 

طراحــی، جمــع آوری، پردازش 
بعدی  لرزه نگاری سه  تفســیر  و 
میدان در مساحت ۲۳۰ کیلومتر، 
نمک زدایی  پکیج  دســتگاه  یک 
ظرفیــت  بــا   Skid Mounted
۱۰ هزار بشــکه در روز، توسعه 
چندراهه دانان و اجرای خط لوله 
شــش اینچ به طول ٥٥ کیلومتر 
صورت می گیرد. بر اســاس این 
گــزارش، طــرح نگهداشــت و 
افزایش تولید میدان ســعادت آباد 
در اســتان فارس با مبلغ قرارداد 
دو هــزار و ۲۴٥ میلیارد ریال و 
مدت زمان اجرای قرارداد ۱۸ ماه 

اجرایی می شود. هدف این پروژه 
افزایش ظرفیــت تولید میدان از 
چهار هزار بشــکه به هفت هزار 
بشکه در روز است. در این پروژه 
حفاری دو حلقه چاه جدید، تعمیر 
یک حلقه چاه، ســاخت خط لوله 
شش اینچ به طول هفت کیلومتر 
و برای موقعیت چاه دیگر به طول 
هشت کیلومتر و توسعه چندراهه 
جریانی استاین گزارش می افزاید: 
طرح نگهداشــت و افزایش تولید 
میدان نفت شــهر واقع در استان 
کرمانشــاه با مبلغ قــرارداد یک 
هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال اجرایی 
می شــود. مدت انجام این قرارداد 
۱۴ مــاه و هدف اجــرای طرح 
افزایش ظرفیــت تولید میدان از 
سه هزار بشــکه به ٥۷۰۰ بشکه 
در روز است. در این طرح حفاری 
یک حلقه چاه جدید، تعمیر چهار 
اجرایی  عملیات  انجام  چاه،  حلقه 
خط لوله روزمینــی چهار اینچ به 
طول تقریبی پنــج کیلومتر برای 
توســعه چندراهه  و  چاه جدیــد 
جریانی نفت شــهر در دستورکار 

قرار دارد.

اجرای این طرح پیام 

روشنی به بیگانگان و برخی 

داخلی هاست که تالش 

می کنند با تحریم در دل 

مردم نگرانی ایجاد کنند

هنر این نیست که از دولت پول 

دریافت کنیم و آن را به پول نقد تبدیل 

کنیم، بلکه هنر این است که از ثروت 

و امکاناتی که در اختیار داریم بدون 

آنکه به بودجه عمومی فشار بیاید، 

پول و ثروت خلق کنیم و این همان 

موضوعی است که در طرح نگهداشت 

و تولید انجام خواهد شد

به منظور افزايش روزانه 17 هزار بشکه نفت صورت گرفت؛

انعقاد سه فقره قرارداد در شرکت نفت مناطق مرکزی ايران

منصور بزمی
معاون فناوری و امور 

بین الملل پژوهشگاه
 صنعت نفت

چهارمین مرحله عرضه نفت خام در بورس 
انرژی تا 2 هفته دیگر

شرکت ملی نفت ایران عرضه نفت خام در بورس انرژی 
را به طور مســتمر و منظم پیگیری می کند و بر همین اساس دو هفته 

دیگر چهارمین مرحله عرضه نفت انجام می شود.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی نفت ایران، 
امیرحســین تبیانیان، نماینده این شرکت برای عرضه نفت خام و 
محصوالت قابل عرضه در بورس انرژی با تاکید بر عرضه مستمر 
و منظــم نفت در بورس اظهار امیدواری کرد که خریداران بتوانند 
بــر پایه این عرضه منظم، برنامه ریزی هــای الزم را انجام دهند. 
وی با اشاره به اینکه دوشنبه )یکم، بهمن ماه(، یک میلیون بشکه 
نفت خام ســبک ایران در رینگ صادراتــی بورس انرژی عرضه 
شــد، افزود: پایه معامالتی ما ۳٥ هزار بشــکه بود که بر مبنای 
آن خریداران می توانســتند حداقل همیــن مقدار یا مضربی از آن 
را معاملــه کنند و تحویل بگیرنــد. نماینده عرضه نفت در بورس 
انرژی در شرکت ملی نفت درباره شرایط سومین عرضه نفت خام 
در رینگ صادراتی بورس گفت: این دوره از عرضه نســبت به دو 
دوره قبل تغییر مهمی داشت، نخست اینکه میزان پیش پرداخت 
از ۱۰ درصــد به ۶ درصد کاهش یافت، به این معنا که خریداران 
می توانســتند برای حضور در بازار، رقابت و کشف قیمت راحت تر 
اقدام کنند. تبیانیان افزود: از دیگر تغییرات دوره سوم عرضه نفت 
خام در بورس می توان به امکان تســویه ۱۰۰ درصد ریالی اشاره 
کرد. به این معنی که افزون بر ســازوکار موجود در تســویه )۲۰ 
درصــد ریالی و ۸۰ درصد ارزی(، بــه دلیل محدودیت های ارزی 
امکان تســویه کامل ریالی هم ایجاد شده است. وی با بیان اینکه 
در ســازوکار پیش بینی شده برای تسویه حســاب، امکان تسویه 
نقدی و اعتبــاری وجود دارد، گفت: بــرای خریدارانی که تمایل 
به پرداخت اعتباری داشــته باشند مدت تســویه حساب از زمان 
بارگیــری از ۶۰ روز در عرضه های قبلی به ۹۰ روز افزایش یافته 
اســت. تبیانیان اظهار امیدواری کرد: با تغییرات ایجاد شــده در 
عرضه ســوم نفت خام در بورس انرژی، شــرایط برای خریداران 

بهتر شده باشد.
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4 گفتمان پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران
دکتر سمیع، مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در گفتگو با دانش نفت مطرح کرد؛

 درخواست از وزیر نفت برای ابالغ کارانه
 در قالب فوق العاده مستمر

جناب دکتر سمیع، اخیراً معاون جدید توسعه  ��
مدیریت و ســرمایه انســانی وزیــر نفت در 
مصاحبــه ای، هر چند بر عدم واگذاری و ماندن 
سازمان بهداشت و درمان و تعطیل بردار نبودن 
خدمات بهداشــت و درمان تاکید کرد اما برخی 
اظهارات ایشان، بر ابهامات افزود، از جمله آنکه 
جنــاب فرزین مینو در این مصاحبه به نوعی به 
نقد عملکرد سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفــت پرداخته و گفته؛ »نظــام بیمه ای کنونی 
کارکنان صنعت نفت، نظام بیمه ای موثری نیست 
و دسترســی کارکنــان به طیف وســیعی از 
ارائه دهندگان ســرویس های خدماتی ایجاد 
نشده و اگر هم ایجاد شده با هزینه باالیی ایجاد 
شــده است«. ایشان در ادامه عنوان داشته اند؛ 
»نظام بهداشــت و درمان شــامل ارائه دهنده 
خدمت، خرید خدمت و سیاست گذاری است و 
ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به این 
ســه مورد خوب عمل نکرده است و نباید وارد 
حوزه خرید خدمت و سیاستگذاری می شد و ...«. 
من در مصاحبه هایی که در گذشــته با جنابعالی 
داشته ام، همواره دغدغه جنابعالی این بوده است 
که بهترین خدمــت را با باالترین کیفیت را به 
خانواده صنعت نفت ارائه دهید. آیا معاونت جدید 
وزارت نفت پیشــنهادات بهتری برای سازمان 

دارند؟ در حقیقت پیشنهاد مؤثر شما چیست؟
ضمن عرض سالم، قبل از پاسخ دادن 
به سؤال شــما، من ترجیح می دهم اول یک 
نکته ای را بیان کنم و آن هم اینکه عذرخواهی 
کنم به لحاظ وقفه ای که در ارتباط با همکاری 
سازمان با نشریه وزین دانش نفت پیش آمد. به 
لحاظ مالحظات قانونی که در این زمینه وجود 
داشت و بخشنامه ای که مقام عالی وزارت نفت 
به کل زیر مجموعه هــای وزارت نفت ابالغ 
کردند و ما هم مکلف به اجرا بودیم. در نتیجه 
ناچار بودیم که در واقع به این شکل عمل کنیم. 
منتها حقیقتاً نقش »دانــش نفت« در اطالع 
رســانی دقیق نقشی شایسته بوده است. اخیراً 
در یک مصاحبه ای با یکی دیگر از مســئولین 
سایتهایی که در زمینه خبررسانی کار می کنند، 
عرض کردم: ببینید! شــما امانت دار هستید و 
وظیفه دارید اطالعات صحیح را در اختیار مردم 
قرار بدهید، فرافکنی، تشویش اذهان و اینکه 
ما یک بخش از خبر را منقطع انتخاب کنیم و 
یا اینکه به یک شکلی اطالع رسانی بکنیم که 
برداشت کلی از مطلب به گونه ای دیگر باشد، 
واقعاً این کار زیبنده اصحاب رسانه نیست، اما 
خوشبختانه در مدت چهار- پنج سالی که من 
به عنوان مسئول سازمان حضور داشته ام، هیچ 
گونه مشکلی را با نشریه دانش نفت نداشتیم و 
اخبار سازمان به درستی و خارج از حاشیه ها و 
مسائل و مشکالت موجود، اطالع رسانی شده 
و به خوبی برای مخاطبین انعکاس پیدا کرده 
است که این خیلی ارزشمند است و بنده برای 
این مهم، جایگاه ویژه ای قائل هســتم. چون 
واقعاً در این شــرایط ســخت، نقش اصحاب 
رسانه بسیار مهم است. به هر حال انشاءا... که 
این همکاری با دانــش نفت تداوم پیدا کند و 
نشریه شما تقویت شود و شما بتوانید کماکان 
در زمینه اطالع رسانی خدماتی که وزارت نفت 
در حوزه هــای مختلف انجام می دهد، کماکان 
پیشــرو و فعال باشید و به خوبی در این حوزه 

رسالت و وظیفه خودتان را انجام بدهید.
به هر حال در شــرایطی که مردم تحت 
فشــار هستند و یکی از مســائل و مشکالت 
جدی، حوزه خدمات بهداشتی- درمانی است 
که خیلی مهم است. روز یکشنبه گذشته اهواز 
بودم. خوب یک نگرانی وجود دارد که بعضی 
از مدیــران عامل شــرکت های فرعی مطرح 
می کنند که قضیه و فرجام ســازمان بهداشت 
و درمان چه هســت؟ آن ها ابراز می کردند که 
ما اخباری دال بر واگذاری سازمان می شنویم. 
خوب وقتی هم آقای دکتر مینو می آیند و اظهار 
می کنند که واگذاری در کار نیست، در حقیقت 
همین تکذیب کردن ایشــان هم یعنی اینکه 
مگر قرار بوده این ســازمان واگذار بشــود که 
حاال ایشان تکذیب می کنند؟ هم اکنون یک 
بحث های این شکلی مطرح است که به دنبال 

خودش حواشی خاصی را ایجاد خواهد کرد.
در همیــن حال، یکــی از نگرانی های 
جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت 
این اســت که سازمان بهداشت و درمان، یک 
مقدار پر هزینه اســت و سرانه ای که دریافت 
می شود و بودجه سالیانه ای که هزینه می شود، 
درواقع از حد متعارف نرم کشور باالتر است و 
به یک شکلی بهتر است این موضوع مدیریت 
شود. خوب، یک بخشــنامه ای را جناب آقای 
وزیر در دی ماه سال ۹۳ ابالغ کردند که شامل 
راهبردهای بهداشت و درمان صنعت نفت بود. 
آن زمان به لحاظ اینکــه صندوق ها آمادگی 
اجرای این ابالغیه را نداشــتند، مسکوت ماند، 

اما سازمان در این خصوص همه گونه همکاری 
را انجام داد. جلســات متعددی با صندوق های 
بازنشستگی برگزار شد، ولی شرایط خاص مالی 
صنــدوق به گونه ای بود کــه در واقع آمادگی 
شــرایط بیمه گری و درواقع پذیرش اســناد 
درمانی سازمان را نداشــت. کماکان در طول 
 این چند ســال، آقای وزیر بر روی این قضیه 
گله مند بودند که به هر حال یک دستور العمل 
و بخشنامه ای داده شده است و این بخشنامه 
چرا اجرایی نشده است. این مهم خواسته قلبی 
ایشان بود و ما هم آمادگی مان را برای اجرای 
این بخشنامه اعالم کرده بودیم، اما همانطور 
کــه گفتم صندوق ها در آن مقطع زمانی برای 
این کار آمــاده نبود که خوب حاال و در مقطع 
کنونی، صندوق ها هم اعالم آمادگی کرده اند و 

انشاءا... این برنامه مطابق با منویات ایشان به 
سرعت اجرایی خواهد شد.

منتها اینکه برگردیم به گذشته و جناب 
آقــای دکتر مینــو اظهار بکنند که ســازمان 
بهداشت و درمان صنعت نفت در این زمینه بد 
عمل کرده و یا اینکه نباید به حوزه خرید خدمت 
ورود می کــرد، خوب، ببینیــد! ما تا حاال یک 
وظیفه ای را بر اساس اسناد باالدستی داشته ایم. 
ما اگــر ورود به حوزه خرید خدمت کردیم و 
با ۱3۰۰ مرکز قرارداد بستیم، در جاهایی که 
و  وارد عمل شده ایم  نداشتیم،  ملکی  امکانات 
این درست بر مبنای آن چیزی بوده است که 
در اساسنامه ســازمان ذکر شده است. یعنی 
اساسنامه به ما تکلیف کرده که خدمات درمانی 

را برای پرسنل صنعت نفت تأمین کنیم. حاال 
در یک جاهایی که امکان خرید خدمت هست، 
خریــد خدمت، آن جاهایی کــه امکان ملکی 
داریم، ما امکانات ملکی مان را توسعه بدهیم. 
بنابراین این اتفاق از سال ۱۳۷۷ و شکل گیری 
شرکت جاری بوده و در زمان مدیریت بنده هم 
رخ نداده اســت و از همان زمان این تکالیف و 
اساسنامه شرکت از باالدست به سازمان ابالغ 
شده است و ما هم در این راستا عمل کرده ایم 
و ما همان رویه گذشته را منطبق با اساسنامه 
دنبال کرده ایم، ضمن اینکه اتفاق جدیدی که 
رخ داده اســت این است که در راستای صرفه 
و صالح ســازمان، این کار را در همه زمینه ها 

مدیریت کرده ایم.
به هر حال تا پیش از این، در کل کشور 
خرید خدمــت برای بازنشســتگان محترم از 
طریق سازمان بهداشت و درمان انجام می شد 
و صندوق بازنشستگی نفت قرارداد مستقیمی 
با مراکز درمانی خارج از ســازمان نداشت. در 
طول دو - سه سال اخیر است که این صندوق 
به صورت مستقیم در شهرستانها قرارداد بسته 
و از طریق سازمان خرید خدمت می کرد. فکر 
می کنم صندوق های بازنشستگی نفت فقط در 
تهران و شــاید از پانزده - شانزده سال پیش 
اقدام به عقد قرارداد با یک سری بیمارستانهای 
خصوصی برای بازنشسته ها کرده بود و همین 
امر به لحــاظ اینکه بخش قابــل توجهی از 
بازنشســتگان در سطح شــهر تهران هستند، 
رضایتمنــدی خوبی را ایجاد کــرده بود و این 
رضایتمندی هم بالطبع به مدیران ارشد وزرات 
نفت و تشکیالت آن در مرکز تهران منتقل و 

انعکاس خوبی را ایجاد کرده است.
در نتیجــه اقدامی را که در ســال اول 
ورودم به ســازمان انجام دادیــم، همین کار 
را برای شاغلین در ســطح شهر تهران انجام 
دادیم و با ۲۰ بیمارستان خصوصی درجه یک 
مشابه قراردادی که با صندوق بازنشستگی بود، 
قرارداد بستیم و برای شاغلین عزیز صنعت نفت 
خرید خدمت کردیم. سعی کردیم تقریباً همان 
قرارداد را ایجاد کنیم که شــاغلین هم درواقع 
اجباری نداشته باشــند که به بیمارستان نفت 
تهران مراجعه کنند و اگر مایل بودند در قالب 
قراردادی که ما داشــتیم از بخش خصوصی 
یا دولتی بیرون اســتفاده کنند و البته بایستی 
آن فرانشیزهای مصوب را هم پرداخت کنند. 
تفاوتش این بود که اگر پرســنل به ســازمان 
می آمدند، خدمــات کاماًل رایــگان بود و در 

بیمارستانهای ســازمان در بخش خصوصی، 
فرانشــیزی به آن تعلق می گرفت. در نتیجه 
سازمان این تســهیالت را فراهم کرده و این 
در راستای افزایش رضایت مندی و بر اساس 
تکالیف اسناد باالدســتی بوده است. بنابراین 
تحت هیچ شرایطی سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت خارج از آن سیاست های کلی که 
در چارچوب اساسنامه به ما ابالغ شده، حرکتی 
نکرده اســت. نکته بعدی اینکه گاهی وقتها 
بحث به این شکل مطرح می شود که سازمان 
چون خودش متولــی عقد قــرارداد با مراکز 
خصوصی و یا مراکز طرف قرارداد است و خرید 
خدمت را در واقع ســازمان انجام می دهد، این 
باعث می شــود که به نوعی اواًل هزینه مراکز 
طرف قرارداد را دیر پرداخت کند و دوما اینکه 
آن بخشــی را که بیمار یا مراجعه کننده باید 
پرداخت کند، آن بخش را به طرقی به صورت 
غیــر متعارف افزایش داده اســت. در واقع آن 
بخش »پرداخت از جیب مردم« زیادتر و قابل 
توجه است. در نتیجه اینگونه بحث می شود که 
سازمان این اقدام را عمداً انجام داده است که 
بر این اساس پرسنل را وادار بکند که بیایند و از 
خدمات مراکز ملکی استفاده کنند، در صورتیکه 
واقعیت قضیه این نیست. واقعیت این است که 
هر سال، هیات وزیران تعرفه مصوبی را برای 
بخش دولتی، خیریه، دولتی غیر دانشگاهی و 
خصوصی تصویب و ابالغ می کند. یعنی تعرفه 
خدمات بهداشتی و درمانی در بخش خصوصی 
را هر ســال هیات وزیران مصوب می کند و ما 
موظفیم طبق آن قانون و مصوبه، اگر کســی 
از خدمات بخش خصوصی استفاده کرد، طبق 
همان تعرفه مصوب، بایســتی به او پرداخت 
کنیم. خوب گاهی برای بخش خصوصی، این 
تعرفه خدمات بهداشــتی و درمانی به صرفه و 
صالحش نیســت و بعضی از پزشکان ممکن 
اســت دقیقاً رعایت این تعرفه های مصوب را 
نکننــد و ما هم بالطبع نمی توانیم خارج از این 
تعرفه پرداخت کنیم. این مشــمول کسورات 
می شــود و چون آن پول باید به بیمارســتان 
بخش خصوصی پرداخت بشود، الجرم از جیب 
مردم پرداخت می شــود. در نتیجــه، مبنا این 
نیست که ســازمان به عمد بیمار را وادار کند 
که از مراکز ملکی استفاده کند. از طرفی، شاید 
هم حق با بیمارســتان های بخش خصوصی 
باشــد. چون شما مالحظه می کنید، امسال در 
خوش بینانه ترین حالت باالی بیســت درصد 
تورم وجــود دارد. خوب مصوب هیات وزیران 

بــرای تعرفه ها چه مقدار بوده اســت؟ هیات 
وزیران تعرفه ویزیــت را پنج درصد و ضریب 
K که واحد اعمال جراحی و بسیاری از کارهای 
پاراکلینیک با آن ســنجیده می شــود را ٥/۲ 
درصد افزایش داده اســت! طبیعی اســت که 
بخش خصوصی با این تعرفه های مصوب سرپا 
نمی ماند و مجبور است برای جبران هزینه های 
مــازاد، فکر دیگری بکند و بالطبع متاســفانه 
در صورتحسابها، بســیاری از این هزینه ها بر 
می گردد که باید از جیب مردم پرداخت شــود. 
به هر حال ما هم در بخش دولتی هســتیم و 
باید قوانین دولت را رعایت کنیم و اجازه نداریم 
ریالی باالتر از تعرفه خصوصی پرداخت داشته 

باشیم.
جناب دکتر، به نظر می رســد اهمیت کار در  ��

سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت برای 
برخی از مسئوالن وزارت نفت به درستی تبیین 

نشده است؟
شاید بخشی از این بحثی که من می کنم، 
قدری گالیه آمیز باشد ولی شاید بخشی از آن را 
نیاز باشد بگویم. حتی اینقدر از نظر من با اهمیت 
اســت که در ابتدای مصاحبــه باید می گفتم. 
درخواســت و انتظار من از مقــام عالی وزارت 
نفت این است که ســازمان بهداشت و درمان 
بیشتر حمایت شود و بیشــتر مورد توجه باشد 
و خدمات عزیزان و همکاران ما بیشــتر دیده 
شود. واقعاً همه همکاران ما زحمت می کشند. 
وقتی سال گذشته یک بررسی صورت گرفت 
که بیمه ها با همین سرانه، خدمت رسانی را بر 
عهده بگیرند، هیچ بیمــه ای قبول نکرد. یک 
بیمه هم که پذیرفت، ســرانه ای را مشــخص 
کرد که بیش از ایــن درصدی بود که االن ما 
داریم دریافت می کنیم. در واقع همکاران ما در 
همه جای کشــور دارند زحمت می کشند. هفته 
پیش روز پرستار بود که جا دارد از همه همکاران 
حوزه پرستاری تقدیر و تشکر کنم، ولی واقعاً کف 
نیروهایمان نیروهای پرســتاری هستند که اینها 
چهارســال تحصیالت دانشگاهی دارند و مدرک 
آنها لیسانس اســت، یعنی شما در کمتر سازمان 
و شرکتی اینقدر نیروی تحصیل کرده دانشگاهی 
بــا تحصیالت باال در نفت ســراغ دارید و از آن 
طرف، شــکل خدماتی که این عزیزان در همه 
برهه های زمانی خاص ارائه می کنند، منحصر به 
فرد اســت. چند نفر از کارمندان نفت روز سیزده 
بدر یا موقع تحویل ســال سر کارند؟ شما موقع 
تحویل ســال بروید و به یکی از بیمارستانها سر 
بزنید. همه پرســتارها، همه پزشکان سرکار و 

همه مشغول به کار هستند. چون نوع خدمات 
به گونه ای است که ما اصاًل نمی توانیم حتی در 
بعضی مواقع تعطیل باشیم. مثل وقتی که زلزله 
می آید یا گردو غبار می شود و یا اتفاقی می افتد 
و مدارس و ادارات و بانکها و همه شــرکتها و 
سازمان های دولتی و کارمندان تعطیل می شوند، 
ما برعکــس مرخصی ها را هــم لغو می کنیم 
و آماده باش می دهیــم و همه کارمندهای ما 
باید سر کار باشــند. کارکردن در این سازمان 
این شــرایط ویژه را دارد، بنابرایــن من واقعًا 
انتظار ندارم که حمایت نشویم. من واقعاً خودم 
روزهای گذشــته و ماههای گذشــته شرمنده 

همکارانم بوده ام. علی الخصوص پزشکان.
شرمندگی بابت چه موضوع خاصی؟ ��

در بحــث کارانه پزشــکان، شــرمنده 
همکارانم هســتم. کارانه یک قانون در کشور 
اســت که در همه جای دنیا هم این موضوع 
اجرا می شــود، از جمله در کشور ما، در وزارت 
بهداشــت، در بخش خصوصــی و در بخش 
دولتی، در ارتش، ســپاه، تأمیــن اجتماعی و 
... . کارانــه یــک پرداختی قانونی اســت که 
بخشی از عملکرد پزشــک در قالب کارانه به 
او پرداخت می شود. این رقم برای پزشک های 
ما و مثاًل برای یک پزشک جراحی که ممکن 
اســت ماهیانه ۳۰ تا ۴۰ عمل جراحی سنگین 
انجام بدهد، رقم قابل توجهی نیست و سقف 
این رقم شــاید مثاًل ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان 
باشــد. این عزیزان دارند به این شــکل کار 
می کنند و ما ســقف پرداخت کارانه ای که به 

اینها داریم ۱۷ میلیون تومان اســت که البته 
این رقم هم محقق نمی شود، چون با توجه به 
سقفی که گذاشــته اند، قاعدتاً مبلغی از آن به 
سقف می خورد و امکان پرداخت را ندارد. اما با 
کمال تأسف، ما هنوز برای پرداخت این کارانه 
حداقلی به پزشک هایمان مشکل داریم و ماه 
گذشته نتوانستیم این کارانه را به موقع پرداخت 
کنیم و به صورت علی الحســاب به همکاران 
پرداخت صورت گرفت. وقتی علی الحســاب 
پرداخت کردند، این ماه دو کارانه تغذیه شــد، 
مالیات تصاعدی، کسر مازاد بر سقف و عماًل 
کسر آن علی الحســابی که ماه قبل پرداخت 
شــده به ان خورد و نتیجه این ماه این شد که 
برای کارانه ۴۰ درصد از ۷٥۰ پزشــکی که ما 
در کل ســازمان داریم، مشکل پیش آمد. شما 
حســاب کنید که در این ماههای پایانی سال 
و با این همه مشــکالت معیشتی، پزشکان ما 
دریافتی شان منفی شد! و »استیت منت منفی« 
گرفتنــد و یا دریافتی ۷۰۰ هــزار تومان! یک 
میلیون تومان و منفی دو و نیم میلیون تومان!

پزشکی هفته گذشته در بیمارستان به من 
مراجعه کرده و می گوید: آقای دکتر، من دیگر 
کار نمی کنم تا تکلیفم روشن بشود. من چک 
مدرســه بچه ام را دارم، قسط بانک دارم. تنها 
درآمد ثابتی هم که دارم از اینجاســت. ممکن 
اســت مطب هم داشته باشم و کار خصوصی 
هم بکنم، ولی آنها هیچ کدام پرداخت ثابتی که 
من بتوانم روی آن حســاب بکنم، نیست. من 
پرداخت ثابت را از جایی که کارمند رسمی اش 
هســتم دارم. بعد هم می گوید من همه کاری 
می کنم. شــما بررسی کنید. همه کارهایی که 
یک پزشک متخصص باید در مراکز ما انجام 
بدهــد این افراد دارند انجــام می دهند و واقعًا 
هــم از جان و دل انجام می دهند. یک مثال از 
خودم می زنم؛ من پزشکی هستم که در حوزه 
گــوارش کار می کنم. اگر در بخش خصوصی 
آندوســکوپی انجام بدهم. ٥۰۰ هزار تومان در 
قالب کارانه به من می دهند، در اینجا قرار است 
٥۰ تومــان یعنی یک دهم این مبلغ را بگیرم، 
ولی برای دریافت همین مبلــغ هم اگر و اما 
داریــم. خوب به چه صــورت می توانیم برای 
پزشکانمان انگیزه ایجاد کنیم؟ چه طور انتظار 
داریم کــه اینها بیمار را تکریم کنند و اهمیت 
بدهند و کار حرفه ای و تخصصی شــان را به 
موقع انجام دهند؟ چه طــور انتظار داریم که 
پزشــک متخصص جراحی مغز و اعصاب را 
در ســاعت ۲ نیمه شب از خواب بیدار کنیم و 
بعد بگوییم یک بیمار ضربه مغزی را آورده اند 
بیمارستان نفت؟! پزشک آنکال ما موظف است 
و در قانون پیش بینی شده که ظرف ۲۰ دقیقه 
باید بر بالین بیمار حاضر شود، یعنی وقتی یک 
بیمار ضربه مغزی به بیمارســتان می آورند، از 
زمانی که به پزشــک آنکال در خانه اش خبر 
می دهند، ایشــان ۲۰ دقیقه وقت دارد که به 
بیمارســتان بیاید و مریــض را ببیند و در این 
فاصله هم برای مریض باید ســی تی اسکن، 
MRI، و هرکار دیگری که الزم اســت، انجام 
شــود. شــما فکر می کنید که ما چقدر »حق 
آنکالی« به پزشــک جراح مغز و اعصاب که 
برای یک عصر و شــب می ایســتد، پرداخت 
می کنیــم؟ ۲۰ تا ۲٥ هزار تومــان!! این حق 
آنکالی عصر و شب پزشکان متخصص ماست!!

پس چرا نسبت به سازمان بهداشت و درمان  ��
صنعت نفت اینقدر بی مهری و هجمه وجود دارد؟

خواهشــم این است که آقای دکتر مینو 
این قضیه را بررســی کننــد. تقاضای من از 
شــخص دکتر مینو این است که این قضیه را 
بررسی کنند و ببینند متوسط دریافتی مستمری 
پزشکان بازنشسته سازمان بهداشت و درمان 
با لیسانسه های وزارت نفت، شرکت ملی نفت، 
شرکت ملی گاز یا کل وزارت نفت از صندوق 
بازنشســتگی نفت به چه میزان است؟ و کدام 
یک بیشتر مســتمری می گیرند؟ پزشک های 
ما حداقل هفت ســال تحصیالت دانشگاهی 
داشــته اند. همین جراح اعصاب که خدمتتان 
عرض کردم ۱۴ ســال دانشگاه درس خوانده 
تا شــده جراح مغز و اعصــاب و پنج تا هفت 
سال دوره تخصصی جراح مغز و اعصاب طول 
می کشد. ۷ ســال هم پزشک عمومی بوده و 
۱۲ سال هم خوانده تا دیپلم گرفته است. یک 
چنین فردی با این سطح از دانش و تخصص، 
مســتمری دوره بازنشســتگی اش بین ۳ تا ۴ 

میلیون تومان است!!
واقعاً؟ ��

بله
 این عــدد که خیلی کمتر از لیسانســه  ��

وزارت نفت است؟
بله. من تقاضایم از شــخص آقای مینو 
این اســت که این موضوع مهم را بررســی 
کنند. خیلی از پزشــکان ما بــه لحاظ همین 
دوره تحصیلی طوالنی، معمواًل دیر استخدام 

درخواست و انتظار من از مقام 
عالی وزارت نفت این است 

که سازمان بهداشت و درمان 
بیشتر حمایت شود و بیشتر مورد 
توجه باشد و خدمات عزیزان و 

همکاران ما بیشتر دیده شود

تحت هیچ شرایطی سازمان 

بهداشت و درمان صنعت نفت 

خارج از آن سیاست های کلی که 

در چارچوب اساسنامه به ما ابالغ 

شده، حرکت نکرده است

گفتگو: احمد مددی
از سخنان برخی از مســئوالن نفتی درباره خدمات سازمان 
بهداشــت و درمان صنعت نفت گله مند است و آن را منطبق بر واقعیات 
نمی داند. می گوید: بهتر بود پیش از اینکه موضوعات رســانه ای شود، در 
فضای کارشناسی و به دور از احساســات، مباحث بررسی و کارشناسی 
دقیق صورت می گرفت. دکتر حبیب ا... ســمیع در عین حال، از اتفاقات 
تلخی می گوید که اغلب پزشکان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را 
آزرده خاطر کرده است. مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

می گوید: انتظار و درخواســت من از مقام عالی وزارت نفت این است که 
سازمان بهداشت و درمان بیشتر حمایت شود و بیشتر مورد توجه باشد و 
خدمات عزیزان و پزشــکان سازمان بیشتر دیده شود. او در این مصاحبه 
که حدود دو ســاعت به طول انجامید از تبعیض آشکاری که در مستمری 
پزشکان بازنشسته نسبت به سایر کارکنان بازنشسته صنعت نفت وجود 
دارد گفــت و گفت: از دکتر فرزین مینو، معاون جدید توســعه مدیریت و 
سرمایه انسانی وزارت نفت انتظار دارم درباره این تفاوت فاحش دریافتی، 
بررســی و رســیدگی دقیقی انجام دهد. دکتر ســمیع در این گفتگو به 

دریافتی های منفی! تحت عنوان کارانه پزشکان هم اشاره کرد که اعتراض 
جدی پزشــکان را به همراه داشته است. دکتر سمیع درخواستی عاجل را 
از وزیر نفت مطرح می کند و می گوید: مهم ترین درخواستم از وزیر محترم 
نفت این اســت که همین کارانه را در قالب فوق العاده مستمر به سازمان 
ابالغ کنند که به نوعی جبران مافات شــود. او تاکید می کند: ما سقف 60 
میلیون را نمی خواهیم، حتی اگر نصف سقف مصوب وزارت بهداشت هم به 
ما بدهند، کفایت می کند تا از شرمندگی پزشکان عزیز دربیاییم. خواندن 

این گفتگو را به خوانندگان عزیز توصیه می گنم.
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گفتمان پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران5
می شــوند و چون دیر استخدام می شوند، پایه 
حقوقشان پایین است و این نکته خیلی مهمی 

است.
پــس به نظر می رســد، آینده پزشــکان  ��

استخدام شــده در سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت نامعلوم و بعضاً تلخ است؟

ما االن پزشــکان متخصصی داریم که 
کم هم نیستند. پزشک متخصص که بازنشسته 
شده و مســتمری اش زیر ۳ تومان و زیر ٥/۲ 
میلیون تومان است. این ها فنی دیده نشده اند 
و به هر شکل پایه حقوق ها بسیار پایین است. 
من حتی می توانم خودم را مثال بزنم؛ به عنوان 
کسی که سابقه معتبر بازنشستگی دارد و حدود 
۲۷ سال ســابقه عمدتاً هم در رسته مدیریتی 
بوده ام -یعنی مسئول بیمارستان، مسئول پلی 
کلینیک و مسئول بخش داخلی بوده ام- پایه 
حقوق ام هم همین قدر است؛. ۳ تا ۳/٥ میلیون 
تومان! همه پزشکان همین وضعیت را دارند. 
من مخصوصاً خودم را گفتم چون اجازه ندارم 
شــخص دیگری را بگویم. باید کلی بگویم، 
ولــی آقای دکتر مینو بروند بررســی بکنند و 
ببینید متوســط پایه حقوق پزشکان سازمان و 
همین ۷٥۰ پزشک رسمی را مقایسه بکنند با 
لیسانســه های وزارت نفت. من نمی گویم که 
عمومــی و متخصص را هم جدا کنند، همه را 
با هم ببینند. این یک خواسته جدی است. ما 
اگر می گوییم سازمان درست خدمت نمی دهد 
و انتقاد می کنیم، به هر حال خواسته های اینها 
را هم باید در نظر بگیریم. کســانی که شبانه 
روزی دارند در این سیســتم زحمت می کشند. 
شــما همین امروز تشریف ببرید پلی کلینیک 
مرکزی بیمارستان نفت تهران که روزانه ۱۰۰۰ 
تا ۱٥۰۰ مراجعه کننده به صورت مستقیم دارد 
یا در پلی کلینیــک آزادی، همین طور روزی 

۱۰۰۰ نفر ما مراجعه کننده داریم.
واقعیت این است که همکاران ما دارند 
در همه مراکز زحمت می کشــند. ببینید، من 
فکر می کنم چند ماه پیش بود یک بازدیدی از 
سکوی SPQ۱ داشتم. ما پزشک شبانه روزی 
در آن جا داریم یعنی در وسط دریا، خوب این 
پزشک حمایت می خواهد. این پزشک باید پایه 
حقوقش دو میلیون تومان باشد؟! ما چه انتظاری 
از سازمان داریم؟ من شرمنده همکارانم هستم. 
فقط می توانم در یک کلمه بگویم که دیروز که 
در بیمارستان تهران بودم و چند نفر از پزشکان 
به مــن مراجعه کردند و گفتند: آقای دکتر! در 
این شرایط به ما استیت منت منفی دادند، ما هر 
ماه باالخره ۱۶ یا ۱۷ میلیون تومان می گرفتیم 
و ما روی این عدد حســاب می کردیم و یک 
دفعه این ماه دریافتی مان منفی اســت. جالب 
است که با امور مالی نفت هم صحبت می کنیم 
می گویند: قابل اصالح نیست! این هر ماه به 
سقف می خورد و این رویه تا اردیبهشت سال 
۹۸ ادامه دارد و اردیبهشــت ۹۸، ســال مالی 
بسته می شود و حساب و کتاب می کنند و آن 
ماهی را که نگرفته اند، به آنها پرداخت خواهد 
شد. آیا این منطقی اســت که در این شرایط 
سخت معیشــتی با پزشکمان اینگونه برخورد 
کنیم؟ االن شــرایط خیلی از پزشکان ما مانند 
همه مردم است. یک دفعه فرض کنید که در 
این شرایط سخت معیشتی، دریافتی که یک 
فرد مثاًل انتظــارش روی ۱۴، ۱٥، ۱۶ میلیون 
تومان در ماه بوده یک دفعه دریافتی اش بشود 
۷۰۰ هزار تومان و یا دریافتی اش منفی بشود. 
این شــرایط، کار را برای همــکاران ما خیلی 
سخت می کند. من نمی دانم چه جوابی به این 
عزیزان بدهم. واقعاً منطقی نیست با یک قشر 
فرهیخته تحصیلکرده که بدون ادعا سرش را 
پایین انداخته و دارد کار انجام می دهد، اینگونه 
برخورد کنیم. شــما می دانید که کار کردن در 
محیط های درمانی انصافاً ســخت است. شما 
وقتی یک مریض در حیــن عمل جراحی، یا 
حین آنژیوگرافی، آندوسکوپی یا هر کار دیگری 
که برایش انجام می شود، مشکلی برایش پیش 
بیاید و مثاًل فشــارش بیافتد یا ضربان قلبش 
بیافتد، آن پزشــک در آن لحظه خودش یک 
سکته می زند تا مریض را برگرداند. استرس و 
فشار بی امانی به آن پزشک وارد می شود که 
بتوانــد مریض اش را نجات بدهد و بتواند کار 
درست را انجام دهد. خوب این خیلی بد است 
که ما با پزشک هایمان این طوری رفتار کنیم و 
این شکلی با آنها برخورد کنیم. آن از وضعیت 
پایه حقوقشان و این هم از وضعیت کارانه شان.

آیا میــزان تخصیص کارانه و ســقف آن  ��
مشخص است؟

سقفی که شــورای حقوق و دستمزد به 
عنوان کارانه برای پزشکان، خارج از حقوق و 
مزایا تعیین کرده و به وزارت بهداشت نیز ابالغ 
کرده اســت ۶۰ میلیون تومان است. این مبلغ 
در دیماه ۹٥ که حقوق های نجومی مطرح شد، 
ابالغ گردید چه اینکه تا پیش از آن کارانه های 

۸۰ تا ۱۰۰ میلیونی داده می شــد. ولی ما یک 
کارانه ۱۶، ۱۷ میلیون تومانی را هم نمی دهیم! 
این شــرایط را برای من به عنوان مســئول 

سازمان بسیار سخت می کند.
از وزیر نفت چه انتظار و درخواستی دارید؟ ��

من اولین و مهمترین انتظار، درخواست 
و اولویتــم از وزیر محترم نفت این اســت که 
همین کارانه را در قالب فوق العاده مستمر به 
سازمان ابالغ کنند که به نوعی جبران مافات 
شــود. ما ســقف ۶۰ میلیون را نمی خواهیم و 
حتی اگر نصف ســقف وزارت بهداشت یعنی 
سی میلیون تومان را هم به ما بدهند، کفایت 
می کند. وزیر محترم کارانه را به ما ابالغ کنند 
که ما بتوانیم این کارانه را به پزشــک هایمان 
بدهیم. چون انصافاً سازمان های بیرونی دارند 
این کارانه را می دهند. من از تأمین اجتماعی، 
وزارت بهداشت، ارتش، نیروهای مسلح، سپاه و 
... اطالع دارم و آنها تا سقف ۶۰ میلیون تومان 
را پرداخت می کنند. این ها دارند این پرداخت ها 
را انجام می دهنــد و فکر می کنم برای اینکه 
بتوانیم انگیزه کارکنــان را حفظ کنیم و برای 
اینکه بتوانیم اینها را دلگرم به کار کنیم، الزم 
اســت که این کمک را به آنها کنیم که اینها 
کماکان بتوانند انگیزه کاری داشته باشند. این 
مشکل بسیار جدی اســت و تقاضایم از وزیر 
محترم نفت این است که این موضوع مهم را با 

تدبیر خویش حل کنند.
آقــای دکتر، بیــان واقعیت های موجود در  ��

شاکله بهداشــت و درمان کشور بسیار مهم و 
روشنگرانه است؟

بله! همان دیدگاهی که فکر می کنم پنج 
شش ســال پیش، جناب آقای دکتر هاشمی، 
وزیر ســابق بهداشت داشتند که با این دیدگاه 
طرح تحــول ســالمت را طراحــی کردند. 
دکتر هاشمی گفتند ما بیاییم دستمزدها را واقعی 
کنیم که بتوانیــم زیرمیزی ها را حذف کنیم و 
من بتوانم به یک پزشــک تحکم بکنم که تو 
حق نــداری زیرمیزی بگیری، اما تا زمانی که 
دســتمزدها را واقعی نکرده ایــم، به هیچ وجه 
نمی توانیم این کار را انجام بدهیم. به هرحال 
این ها مسائلی است که من فکر می کنم شاید 
نیاز بود قبل از اینکه جناب آقای دکتر مینو اینها 
را رسانه ای بکند، حداقل نظر ما را می گرفتند. 
نگاه بنده این است که ایشان بررسی کنند که 
آیا تا به اکنون خالف اسناد باالدستی، رویه ای 
را داشته ایم؟ آیا ما اشتباه کردیم و اگر دیدگاه 
ایشــان است که تا حاال سیاســت این بوده و 
شما هم درست رفتید، ولی از این حاال به بعد 
تصمیم بر این است که این دیدگاه تغییر کند 
و شرایط به گونه ای دیگر بر سازمان بهداشت 
و درمان حاکم بشــود، ایــن هم فکر می کنم 
شــاید قبل از اینکه رسانه ای بشود، الزم است 
یک مقداری در جلســات کارشناسی، بررسی 
دقیق تری صورت گرفته و ابعاد قضیه روشــن 
شود. چون مردم روی این حوزه بسیار حساسند، 
من همیشه می گویم حوزه بهداشت و درمان 
از نان شــب مردم واجب تر است. به هر حال 
خدمات بهداشت و درمان از حساسیت باالیی 
برخوردار است. به هرحال وقتی یک فرد دچار 
بیماری می شود، از یک بچه کوچک گرفته تا 
یک فرد مسنی که ممکن است بیماری قلبی، 
یا خدایی نکرده ســرطان یا هر بیماری تهدید 
کننده حیات داشته باشد، برایش مهم است که 
خدمات درخور و مناسب در حوزه درمان به او 
داده شــود. در نتیجه الزمه اش این است که 
خیلی با احتیاط صحبت کنیم و مردم را در این 

زمینه نگران نکنیم.
جناب مینو البته اشاره کرده اند؛ »تا زمانی که  ��

راهکار جایگزین مناســب تست شده ای برای 
ارائه خدمات به کارکنان در نظر گرفته نشــود، 
خدمتی قطع نمی شود یا کاهش و تغییر نخواهد 
داشــت، اگر هم قرار بر تغییر بخشــی از ارائه 
خدمات در ســازمان بهداشت و درمان در آینده 
باشد، کارکنان این اطمینان را داشته باشند که 
اول جایگزین مناســب تســت و نظرسنجی 
می شود و هر گاه اطمینان حاصل شود که تغییر 
در این ســازمان برای ارائه خدمات هیچگونه 
ضربــه ای به خانواده ها و همــکاران نمی زند، 
عملیاتی می شــود«. می خواهم بدانم پیشنهاد 
مشــخص جنابعالی برای ایجاد آرامشــی که 
می گویید از نان شب هم واجب تر است، چیست 
که بر اســاس آن هم نظر وزیر محترم نفت از 
حیث هزینه ها و مدیریت هزینه جلب شود و هم 
نظر معــاون جدید توســعه مدیریت و منابع 

انسانی؟
ببینید! راهکار مشــخص هســت و ما 
کاماًل می توانیم ایــن قضیه را مدیریت کنیم. 
ابالغیــه راهبردی آقای وزیــر در این قضیه 
خیلی راهگشاســت و کاماًل قابلیت اجرا دارد 
و این را با همکاری صندوق ها می توانیم اجرا 

کنیم. ما در طول این چهارســال اخیر هم، در 
جهــت همین ابالغیه حرکــت کرده ایم. اگر 
شما صورتجلسات هر شش ماه یکبار ما را به 
روســا و مناطق کل کشور مالحظه بفرمائید، 
می بینید که در همه این ها یکی از محورهای 
اصلی بحث در این جلسات، تخصیص بودجه 
بر اساس عملکرد بوده است. یعنی عملکرد و 
همان چیزی که االن در کل کشور هم حاکم 
است. شــما مالحظه می فرمائید که از سال 
گذشته و بودجه ۹۷ و بودجه ۹۸ که ابالغ شده 
است، دیگر می خواهند بودجه را از آن دیدگاه 
سنتی خارج کنند. »بودجه بر مبنای عملکرد« 
چیزی اســت که االن شعار دولت هم هست 
و در بحــث بودجه به صورت عملیاتی به این 
قضیه عمل می کند. ما چهار ســال پیش این 
کار را کردیم و شــروع کردیم. ابالغیه آقای 
وزیر هم دقیقــاً همین را می گوید و می گوید: 
شــما فقط هزینه عملکردتان را بگیرید. این 
مهم به ســازمان کمک می کند که خودش را 
بــه اصطالح بهره ورتــر و کارآمدتر کند و از 
طرفی اقتصاد درمان هم باید رعایت بشــود و 
هزینه های مازاد و اضافه را بتواند کمک کند. 
به هرحال شاید در گذشته نفت شرایط دیگری 
داشته است. می خواهم برای شما مثالی بزنم: 
فرض بفرمائید ما در شــهر آبــادان ۱۲ پلی 
کلینیک و بیمارســتان ٥۰۰ تخته داشــتیم و 

همین طور در شــهر مسجد سلیمان و خیلی 
از شهرهای دیگر جنوب و بسیاری از خدمات 
به مردم بومی داده می شــد و خدمات فراوانی 
ارائه می شده است و شرایط به گونه ای بوده که 
خیلی حساب و کتابی در کار نبوده است. این 
امکان فراهم بوده که خدمات گســترده ای به 
همه جامعه ارائه شود، اما امروزه دیگر نمی شود 
واقعاً در یک شــهری هم که برخوردار است 
یا یک شــهر دانشگاهی که امکانات دولتی و 
خصوصی هــم دارد، خوب من نمی توانم یک 
کلینیک داشته باشم که مثاًل سی تا کارمند و 
پرسنل دارد و مثاًل پرستار، پزشک و پیراپزشک 
و پذیرش و غیره و این کلینیک روزی فقط ۱٥ 
نفر مراجعه کننده داشــته باشد. دیگر منطقی 
پشت این کار نیست. بنابراین اجرای ابالغیه به 
ما کمک می کند که سازمان موارد پرهزینه اش 
را به ســمت کوچک کــردن و کاهش دادن 

هزینه ها ببرد.
آیا این کوچک ســازی نارضایتی ایجاد  ��

نمی کند؟
بــه نظرم نه. علت این که می گویم در 
طول سه چهار سال گذشــته هم به ابالغیه 
جناب وزیر عمل کرده ایم همین اســت. ما در 
عین حالی که هر فاز گازی که در عســلویه 
افتتاح شــده است، در آن فاز یک درمانگاه به 

ما تحویل شده است و ما آن را راه انداخته ایم، 
یعنــی در واقع این جاها را توســعه دادیم، اما 
در کنــارش کلینیک بندرعباس را هم تعطیل 
کردیم. کلینیک یزد را هم تعطیل کردیم. یزد 
یک شهر بزرگ دانشــگاهی است. این همه 
امکانــات بخش خصوصــی و دولتی در آنجا 
وجود دارد و فقط یک شــرکت پخش و یک 
شرکت گاز از صنعت نفت در آن جا هست که 
آن هم بخش عمده اش در حال وگذاری است 
و ضرورتی ندارد که ما آن جا یک کلینیک یا 
یک درمانگاه داشــته باشیم. در حالی که این 
همه امکانات در بخــش دولتی و خصوصی 
فراهم اســت و آنجا خرید خدمت قطعاً به نفع 
ماست، در نتیجه این نارضایتی ایجاد نمی کند. 
این دیدگاه، دیدگاه کارشناسی و منطقی است 
و ما اســتقبال می کنیم و انشــاءا... به سمت 
اجرای کامل این منویات حرکت خواهیم کرد.

آیا بودجه سازمان کفاف خدمات بهداشتی  ��
و درمانی به پرسنل صنعت نفت را می دهد؟

بودجه ما بر مبنای ســرانه است، یعنی 
۱۳% ســرانه کارکنان نفت، ۱۳% حقوق و 
مزایای هر شــاغل را به ســازمان می دهند و 
این می شود کل بودجه سازمان. ما باید با این 
بودجه خودمان را اداره کنیم. این در حالی است 
که در طول چهار سال گذشته حدود ۱۴ هزار 
نفر از کارمندان وزارت نفت بازنشسته شده اند 
و تقریباً هم کسی جذب نشده است. ۱۴۰۰۰ 
نفر یعنی ۱۴۰۰۰ تا ۱۳% ســرانه از سازمان 
کســر شده است ولی سازمان با همان شرایط 
قبــل و با همان کیفیت خدمــات و با همان 
سطح در حال خدمات رسانی است. چون این 
پرسش خیلی مهم اســت که چرا خدمات ما 
گران اســت؟ پاسخ این است که اواًل خدمات 
ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت برای 
پرسنل عزیز صنعت نفت بدون سقف و بدون 
فرانشیز اســت. دوم اینکه خیلی از حوزه های 
دیگر را که بیمه های دیگر پوشش نمی دهند، 
ما پوشش می دهیم. شما مستحضر هستید که 
خدمات دندانپزشکی را حتی خیلی از بیمه های 
تکمیلی هم پوشش نمی دهند اما این خدمات با 
رعایت ضوابط و تعرفه های مصوبی که در این 
حوزه وجود دارد، در سازمان بهداشت و درمان 

پوشش داده می شود.

شــما می دانید بدهــی معوقه خیلی از 
سازمانهای بیمه گر به مراکز طرف قراردادشان 
حتی به یک ســال هم می رسد، اما االن که 
خدمت شما هســتم، ما به روز هستیم، یعنی 
تمام اســناد مراکز طرف قراردادمان به موقع 
پرداخت شــده است و اســناد آماده پرداخت 
نداریم. این شرایط بســیار مناسب سازمان را 
نشان می دهد که علیرغم اینکه در این سالها 
با کاهش دریافتی سرانه به لحاظ افراد شاغل 
تحت پوشش مواجه بوده ایم، ولی کماکان این 
قضیه را مدیریت کرده ایم که بتوانیم سازمان را 
همچنان کارآمد نگه داریم. در نتیجه من فکر 
می کنم با این شــرایط، تنشی هم برای مردم 
ایجاد نمی شــود و مشکلی پیش نمی آید و ما 
به راحتی می توانیــم خدمات خویش را تداوم 
ببخشــیم و کماکان در خدمت مردم عزیز و 

علی الخصوص خانواده صنعت نفت باشیم.
خوب در آستانه چهل سالگی انقالب و دهه  ��

مبارک فجر چه دســتاوردهایی برای سازمان 
ایجاد شده است؟

بله، ما در آســتانه چهل سالگی انقالب 
و نظام مقدس جمهوری اسالمی هستیم. من 
در یک جلسه ای که برای تاریخچه بهداشت 
و درمان برگزار شــده بود، صحبت کردم. آن 
جا عرض کردم کــه در حال حاضر حدود ۸۰ 

درصد خدماتی که سازمان بهداشت و درمان 
ارائه می کند، خدماتی است که مربوط به بعد از 
سال ٥۷ است. ما در مجموعه سازمان بهداشت 
و درمان ۹ بیمارســتان در سطح کشور، یک 
دی کلینیک و حدود ۲۷۰ مرکز شامل مراکز 
بهداشــتی و درمانی، خانــواده، پلی کلینیک، 
مراکز طــب صنعتی، مراکز ســالمت کار و 
مراکز پزشــک یاری داریــم. این ها مجموعه 
خدمات ملکی سازمان اســت و در کنار اینها 
حدود ۱۳۰۰ مرکز طرف قرارداد داریم و شامل 
۳۳۰ بیمارستان دولتی و خصوصی در اقصی 
نقاط کشور اســت که ما با آنها قرارداد داریم 
و ســالیانه با این مراکز تمدیــد می کنیم که 
مردم عزیز ما و خانواده نفت بتوانند دسترسی 
مناسب به امکانات بهداشتی و درمانی را داشته 
باشــند. اگر من بخواهم به اهم این خدمات 
اشــاره کنم و اهم کارهایی که در طول چهل 
ســال اخیر انجام شده است، مستحضرید که 
از همان ابتدای تولید نفت در ایران، اســتارت 
طب صنعتی و به اصطالح خدمات بهداشتی 
و درمانی ابتــدا در قالب کلینیک هایی در حد 
یک چادر و یا یک فضای محقر در مســجد 
ســلیمان توسط آقای دکتر یانگ شروع شد و 
بعد آنجا بیمارستانی ســاخته شد که یکی از 
بیمارستانهای مدرن و مجهز آن روز بود و بعد 
گسترش پیدا کرد و بیمارستان بعدی در آبادان 
و بیمارســتان اورژانس در گچســاران ساخته 
شد و نهایتاً بیمارستان آغاجاری و بیمارستان 
تهران. این ها تا قبل از سال ٥۷ بوده است. از 
سال ٥۷ به بعد، همگام با توسعه فعالیت های 
نفت و به خصوص توسعه فعالیت های گازی 
به لحاظ کشــف میدان گازی پارس جنوبی و 
توســعه ای که همه مردم ایــران به آن واقف 
هستند، خدمات بهداشتی و درمانی در عسلویه 
در بیمارســتانهای جم، خــارگ و همین طور 
مراکز بهداشت و درمانی که توسعه پیدا کرد و 
در داخل هر کدام از این فازها و فنس هایی که 
در واقــع کار عملیاتی انجام می دهند، خدمات 
بهداشتی و درمانی ایجاد شده است. همین طور 
در منطقه خوزستان و منطقه اهواز و دکل های 
حفاری که در اطراف ایــن مناطق در اقصی 
نقاط خوزستان وجود دارد، در داخل همه این 
دکل های حفاری، کانکس های طب صنعتی به 

همراه پزشک حضور دارند و سازمان بهداشت 
و درمان صنعت نفت در کنار فعالیت عملیاتی 
نفت، حمایت درمانی و پوشــش الزم را ارائه 
می دهد. اگر بخواهم به اهم فعالیتهای عمرانی 
اشاره کنم، بایستی به افتتاح و بهره برداری از 
یکی از بهترین و کم نظیرترین بیمارستان های 
کشور در ســال ۷۹ توسط سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت اشاره کنم. چند روز پیش 
نشستی با حضور مدیران جدید مناطق نفتخیز 
در جنوب داشتیم و با توجه به حضور تازه این 
مدیران، الزم بود که ما نشستی با این عزیزان 
داشته باشــیم و درخواست هایشان را ببینیم و 
بتوانیم خدمت مناسب تر را به آنها ارائه کنیم. 
به هر حال، یکی از مدرن ترین بیمارستانهای 
منطقه در کشــور و اهواز ســاخته شده است. 
بیمارســتان بزرگ نفت اهواز که از سال ۷۹ 
از آن بهــره برداری می شــود و االن هم ما 
بازســازی بخش های فیزیوتراپی، بخش های 
CCU و اطفال را در ســالهای اخیر داشته ایم، 
یک چیلر بســیار مدرن و در واقع عظیم برای 
آنجا خریداری شــده است. چیلر ۷٥۰ تنی که 
فکر می کنم تا حداقل بیســت تا ســی سال 
آینده بیمارســتان بزرگ نفت اهواز مشــکل 
سرمایش نخواهد داشت. امکانات خوبی در این 
بیمارستان فراهم شده است. بیمارستان اهواز با 

توجه به پدیده ریزگردها و شرایط خاص آنجا 
۲۳ هکتار فضای سبز دارد. شما هیچ بیمارستان 
بخش خصوصی در کل جنوب را نمی شناسید 
که کیفیت و شــرایط بیمارستان بزرگ نفت 
اهواز را داشــته باشــد و واقعاً بی نظیرترین 

بیمارستان در منطقه خوزستان است.
احداث این بیمارســتان یکی از اقدامات 
ارزشــمند سازمان بوده اســت. در حال حاضر 
سازمان دو بیمارستان فوق تخصصی دارد که 
یکی در تهران اســت و دیگــری در اهواز که 
این بیمارستانها درواقع پشتیبانی تخصصی و 
فوق تخصصی عملیات نفت در کل کشــور را 
بر عهده دارند. همان طور که این بیمارســتان 
در اهواز ساخته شده اســت، بیمارستان نفت 
تهران هم قدمت ۶۰ ســاله دارد و بیمارستان 
قدیمی است و به جد دنبال می کنیم که بتوانیم 
انشــاءا... در آینده نزدیک کلنگ بیمارســتان 
میرداماد را هم زمین بزنیم و انشــاءا.. پروسه 
ســاخت این بیمارســتان هم در تهران آغاز 
شود. اما در سالهای اخیر، ما این دو بیمارستان 
اصلی و فوق تخصصی مان را به خوبی تجهیز 
کرده ایم. من در جلســه اهواز عرض کردم که 
انگار می دانستیم مشکالت تحریم پیش می آید 
و قبل از شروع تحریم ها، تجهیزات بسیار خوب 
و مدرنی در سه - چهار سال اخیر برای این دو 
بیمارستان خریداری شده است. از بیمارستان 
تهران بگویم. ســی تی آنژیو و سنگ شکن 
و ســی تی اسکن مولتی اســالیز، همچنین 
تجهیزات و امکانات اتاق عمل همه بازسازی 
و ســاخته شد و تهیه شــد. دستگاه گاما کمرا 
که برای انواع اســکن های هسته ای استفاده 
می شــود، دستگاه بســیار مدرنی است تقریبًا 
آخرین ورژن این دســتگاه اســت که االن در 
بیمارستان تهران نصب و مشغول ارائه خدمت 
به مراجعین اســت. همین طور دستگاههای 
رادیوگرافــی DDR و فول دیجیتال که برای 
بیمارســتان خریداری شده است. دستگاه های 
آندوسکوپی، دستگاه دبل بالن انتروسکوپی و 
 GE همین طور دستگاه های مدرن سونوگرافی
که مدرن ترین دســتگاه سونوگرافی است که 
این تجهیزات را برای بیمارستان تهران تهیه 

کرده ایم.
همچنین در سالهای اخیر در بیمارستان 
اهــواز دســتگاه های MRI جدید، ســی تی 
اســکن، رادیوگرافی فول دیجیتال DDR و 
آنژیوگرافی زیمنس مدرن برای قلب و عروق 
و ... مواردی بوده اســت که تهیه شده است. 
البته به سایر موارد هم اشاره نکردم که مربوط 
به مدیریت های قبل از من بوده است. فرض 
بفرمائید MRI بیمارســتان تهران در سالهای 
قبل از سال ۹۳ که مسئولیت داشتم، خریداری 
شــده اســت و همین طور در طی ســالهای 
گذشته، تجهیزات خوب دیگری برای این دو 
بیمارستان مهم صنعت نفت و دو بیمارستان 
فوق تخصصی ما خریداری شده است. در سایر 
مناطق به تناسب نیاز، این اقدامات انجام شده 
است. در شهریور ماه سال گذشته، بیمارستان 
مدرن آغاجاری به بهره برداری رســیده است 
که یکی از بهترین بیمارســتان هایی است که 
در آن منطقه ساخته شده است. این بیمارستان 
 CCU، ۶۴ تختخوابی و شــامل بخش های
ICU و اتاق عمل هــای مجهز با رادیوگرافی 
فول دیجیتال و سونوگرافی و امکانات پیشرفته 
است. این بیمارستان هم از مراکز خوبی است 
که می توانــد در منطقه محروم امیدیه هم در 
خدمت مردم باشــد و هم در خدمت خانواده 
صنعت نفــت و بخش عملیاتی نفت و گاز در 
آغاجاری و امیدیه را پوشش دهد. بیمارستان 
گچســاران را مناطق نفتخیز جنوب در حال 
ســاخت دارد که هنوز به ما تحویل نشــده 
است، اما ما تجهیزاتش را خریده ایم و انشاءا... 
 این بیمارســتان جدید هم در آینده نزدیک به 
بهره برداری خواهد رســید. در همین جلسه 
یک شنبه گذشته اهواز با جناب آقای مهندس 
محمــدی، مدیرعامل جدیــد مناطق نفتخیز 

جنــوب هماهنگ کردیم کــه اعتبار الزم به 
جناب آقای صیدالــی، مدیر عامل نفت و گاز 
گچساران تخصیص داده شود که سریع بتوانند 
بیمارستان گچســاران را از لحاظ ساختمانی 
تکمیــل کنند و به ما تحویــل بدهند. ما هم 
تجهیزاتــش را آمــاده کرده ایم که انشــاءا... 
 بتوانیم حداقل در شــش ماه اول سال ۹۸ به

 بهره برداری برسانیم.
در ســایر مناطق کشور ابعاد کوچک تر 
بوده است که شامل ساختمانهای پلی کلینیک 
و مراکز بهداشــتی درمانی که ساخته شده و 
در اختیار صنعت نفت قرار گرفته و من بیشتر 
به بیمارستان ها و موارد شاخص اشاره کردم. 
نکته مهم آن است که دستگاهها و تجهیزات 
پزشکی مدرن در سطح کشور برای همه نقاط 
کشور خریداری شده و مشغول ارائه خدمت به 
خانواده بزرگ صنعت نفت و همین طور مردم 
بومی منطقه است، همچنین بیمارستان جدید 
خارگ که مربوط به سالهای قبل از مدیریت 
بنده می شــود، در جزیره خارگ ساخته شد و 
تحویل ســازمان شــد. آن زمان جناب آقای 
مهندس ســوری، مدیرعامل پایانه های نفتی 
بودند که این پــروژه را پیگیری می کردند. تا 
قبل از آن، من سالهای ۸۴ و ۸٥ وقتی جزیره 
خارگ می رفتم بیمارستان ما، مجموعه ای از 
کانکس هایی بود که دور هم گذاشته شده بود 
و به یک چیزی شبیه بیمارستان تبدیل شده 
بود، اما با همت و تالش جناب آقای مهندس 
سوری، بیمارســتان جدید خارگ ساخته شد 
و تحویل ســازمان بهداشــت و درمان شد. 
پتروشیمی ماهشهر زمانی  بیمارستان صنایع 
که آقای مهنــدس نعمت زاده پتروشــیمی 
تشریف داشتند، ساخته شد و تحویل سازمان 
شد و بهره برداری از آن شروع شد. بیمارستان 
جدید آبادان در حال ساخت است. بیمارستان 
قدیمی آبادان که تقریباً قدمت ۱۰۰ ساله دارد 
و تقریباً بسیاری از بخش های آن فرسوده است 
و بیمارستان جدیدی در آبادان در حال ساخت 
و اتمام است که انشاءا... در آینده نزدیک این 
بیمارستان هم به بهره برداری خواهد رسید. در 
ســایر مناطق، ما یک دی کلینیک در منطقه 
ســرخس داریم. منطقه سرخس و خانگیران 
یکی از مناطق گازی بســیار پراهمیت است. 
آنجا ما پاالیشگاه گاز هاشــمی نژاد و همین 
طور شــرکت بهره برداری نفت و گاز شــرق 
را داریم که در حال توســعه است و ما موظف 
هستیم در کنار این عزیزان خدمات بهداشتی و 

درمانی شان را تأمین کنیم.
بــرای دهه فجر امســال اگر بخواهیم 
مــوردی را خدمتتان عرض کنــم، در مورد 
عسلویه اســت. با توجه به توسعه ای که نفت 
داشته اســت، یکی از مناطقی که خیلی روی 
آن تأکید داشــتیم، منطقه عسلویه است. این 
منطقه حساسیت خاصی دارد و پایتخت انرژی 
ایران است. فعالیت های نفت، گاز وپتروشیمی 
در پارس جنوبی، توسعه پرشتابی را در سالهای 
پس از انقالب داشته است و این مهم سازمان 
بهداشــت و درمان را موظف می کند که حتمًا 
بتوانــد خدمات در خور و مناســبی را در این 
منطقه برای مردم و برای شاغلین صنعت نفت 
فراهم کند. بیمارستان جم که توسط شرکت 
ملی گاز ســاخته شده اســت و ما االن اعتبار 
دیگری از شرکت ملی گاز برای بازسازی این 
بیمارستان در بخش های زایشگاه و اتاق عمل 
گرفته ایم چه اینکه عمده این خدمات به مردم 
بومی منطقه اســت و انشاءا.. بازسازی آنجا را 

شروع خواهیم کرد. 
چیزی حدود ۸۸% موارد بســتری مان 
در بیمارســتان جم مربوط به مــردم بومی 
منطقه است و این بســیار با اهمیت است و 
مهندس ســمیع، مدیر مهندســی ساختمان 
ســازمان به عســلویه رفته اند بــرای اینکه 
انشــاءا... مــا کارهای مشــاوره و طراحی را 
انجام داده و عملیات بازســازی را آغاز کنیم. 
همچنین ساخت »تروما سنتر« عسلویه یکی 
از پروژه های دیگری است که سالهای سال 
این پــروژه در اختیار منطقه ویژه عســلویه 
بوده و کار جلو نرفته و این پروژه از سال ۹۳ 
تحویل سازمان شده و تا حاال هم مشکالتی 
برای اجرا داشته است. االن در حال پیگیری 
پروژه هســتیم که با پیگیری های جدی ای 
که آقای دکتر موالیــی دارند، در این زمینه 
امیدواریم به نتیجه برســیم. امیدواریم زمین 
مناسب در منطقه شــیرینو در اختیار ما قرار 
داده شود و ما بتوانیم مرکز تروماسنتر را هم 
آنجا داشته باشیم که حمایت خوبی از پرسنل 
صنعت نفت می شــود. نکته مهم آن است؛ 
اگر احیاناً خدایی نکــرده حوادثی در منطقه 
رخ بدهد، ما وظیفه داریم که آمادگی الزم را 

برای مواقع اضطرار و بحران داشته باشیم...
ادامه در صفحه۱6

ما چقدر »حق آنکالی« به پزشک 

جراح مغز و اعصاب که برای یک 

عصر و شب می ایستد، پرداخت 

می کنیم؟ 2۰ تا 25 هزار تومان!! 

این حق آنکالی عصر و شب 

پزشکان متخصص ماست!

تقاضای من از شخص دکتر مینو این است که 

این قضیه را بررسی کنند و ببینند متوسط 

دریافتی مستمری پزشکان بازنشسته سازمان 

بهداشت و درمان با لیسانسه های وزارت 

نفت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز 

یا کل وزارت نفت از صندوق بازنشستگی 

نفت به چه میزان است؟ و کدام یک بیشتر 

مستمری می گیرند؟
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6 گازاخبار گاز
در آیین رسمی بهره برداری از طرح خط لوله انتقال گاز کهنوج- جیرفت مطرح شد؛

هیچ کشوری از نظر شبکه گازرسانی به مردم مانند ایران نیست
خط انتقال گاز کهنوج - جیرفت 
با هدف گازرسانی به شهرستان های جیرفت، 
فهرج و نرماشــیر در استان کرمان با حضور 

اسحاق جهانگیری افتتاح شد.
 خــط انتقال گاز کهنــوج - جیرفت، 
با حضور اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری، بیــژن زنگنه، وزیر نفت و 
حسن منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران افتتاح شــد، این خط لوله وظیفه 
گازرسانی به سه شهرستان و ۷۸ روستا، ۲ 
شــهرک صنعتی و یک جایگاه عرضه گاز 
طبیعی فشــرده )CNG( در جنوب اســتان 
کرمان را به عهده خواهد داشــت. شــرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران، مجری اصلی 
این خط لوله ۲۰ اینچی است که از نیروگاه 
کهنوج آغاز می شــود و تا جیرفت به طول 
تقریبی ۷۱ کیلومتر ادامه دارد. این خط لوله 
با ظرفیت انتقال ۷ میلیون مترمکعب گاز و 
با فشار یک هزار و ۴۰۰ پوند بر اینچ مربع 
)PSI( طراحی شــده اســت. تهیه و تأمین 
مصالــح اختصاصی پروژه، تحصیل اراضی، 
لوله گذاری، حفاظت  عملیات مکانیکــی و 
کاتدیک، اجرای فیبــر نوری، تزریق گاز و 
راه اندازی، دوره نگهداری یک ساله، تحویل 
موقت و قطعی خط اصلی و چهار ایســتگاه 
تقلیل فشــار )CGS(، یک ایستگاه النچر، 
ایستگاه  پنج  ایســتگاه دریافت کننده،  یک 
شیر بین راهی و سه انشعاب به همراه اجرای 
۱۰ کیلومتر خط انتقــال KV ۲۰ از جمله 
اقدام های انجام شده برای نهایی شدن این 
طرح است. خط انتقال گاز کهنوج - جیرفت 
۸ ایستگاه دارد که شامل ایستگاه فرستنده 
توپک، انشــعاب شــهرک صنعتی کهنوج، 
ایســتگاه های تقلیل فشــار، ایستگاه های 
شــیر بین راهی، ایستگاه حفاظت کاتدیک 
و ایســتگاه گیرنده توپک است. اجرای این 

خط لوله بر اســاس پیمان PC به مبلغ ۷۸ 
میلیــارد و ۸۴۰ میلیون تومان از خرداد ماه 
۱۳۹۶ آغاز شــد که با اتمام آن، افزون بر 
جیرفت،  گازرسانی صنعتی، شهرستان های 
فهرج و نرماشــیر در استان کرمان از نعمت 
گاز بهره مند می شــوند. معاون اول رئیس 
جمهــوری با بیان اینکه همه نقاط کشــور 
به ویــژه مناطق محروم بایــد از نعمت گاز 
برخوردار شــوند، گفت: هیچ کشــوری از 
نظر شبکه گازرســانی به مردم مانند ایران 
نیســت. به گزارش دانش نفــت به نقل از 
پایــگاه اطالع رســانی معــاون اول رئیس 
آیین  جمهوری، اســحاق جهانگیــری در 
رسمی بهره برداری از طرح خط لوله انتقال 
گاز کهنوج- جیرفت با اشــاره به ســخن 
آمریکایی ها کــه گفته بودنــد ملت ایران 
نمی توانند جشــن چهلمین سالروز انقالب 
اسالمی را برگزار کنند، تصریح کرد: امسال 
مردم ایران در ۲۲ بهمن نشان خواهند داد 
که جشن چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 

باشکوه تر از گذشته برگزار خواهد شد.
 سرمایه گذاری وسیع دولت یازدهم در 

توسعه پارس جنوبی
جهانگیــری افزود: مخــازن گازی 
ایران قرن ها در این کشــور وجود داشته 
اســت، اما مردم از نعمــت گاز برخوردار 
ســرمایه گذاری  یازدهم  دولــت  نبودند. 
وســیعی در یکــی از بزرگ ترین مخازن 
گازی جهان که در پارس جنوبی قرار دارد 
انجام داد و میزان برداشت از این مخزن 
گازی که تا پایان ســال ۹۱ روزانه ۲۸۰ 
میلیون متر مکعب بــود، امروز به حدود 
۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز رســیده 
است. وی ادامه داد: برای به تولید رسیدن 
هــر فاز این مخــزن چند میلیــارد دالر 
سرمایه گذاری شــده و چند هزار کیلومتر 

شبکه لوله گذاری اجرا شده است تا گاز به 
سراسر کشور برسد و مردم بتوانند از این 
نعمت برخوردار شوند. معاون اول رئیس 
جمهــوری با تاکید بر اینکــه امروز هیچ 
کشوری از نظر شبکه گاز رسانی به مردم 
در سطح ایران نیســت، گفت: همانگونه 
که مــردم پایتخت کشــور از نعمت گاز 
برخوردار هســتند، مردم فهرج، نرماشیر، 
کهنوج و همه نقاط دیگر اســتان کرمان 
باید مانند مردم تهــران بتوانند از نعمت 
گاز برخوردار شوند. جهانگیری افزود: در 
آستانه چهلمین ســالروز پیروزی انقالب 
اسالمی، کشور در همه بخش ها از جمله 
ریل، صنعــت، فنــاوری و فناوری های 
نوین به نقطه قابل اتکایی رســیده است 
و می تواند خیز بلندی در جهت توســعه 
انجــام دهد. وی تصریح کرد: دشــمنی 
آمریکا و کشــورهای غربی با جمهوری 
نیافته و  پایان  ایران لحظه ای  اســالمی 
امروز نیز آمریکا احساس می کند که باید 
با جمهوری اســالمی ایران مبارزه کند و 

مردم ما را تحت فشار قرار دهد.
تداوم فروش نفت ایران به همت مدیران 

توانمند وزارت نفت
گفت:  جمهوری  رئیــس  اول  معاون 
بــا وجود همــه توطئه های آمریــکا برای 
ممانعــت از فروش نفت ایــران، جلوگیری 
از انتقال پــول و واردات کاالهای ضروری 
ماننــد دارو، به فضل الهی بــه میزانی که 
نیاز داریم با همــت مدیران توانمند وزارت 
نفت توانســته ایم نفت بفروشــیم و امروز 
کشــورهای متعددی عالقه مند خرید نفت 

ایران و همکاری با ما هستند.
حرکت بزرگی برای گازرسانی روستایی و 

شهری در دولت انجام شده است
وزیر نفت هم گفــت: دولت یازدهم 
و دوازدهم حرکت بزرگی برای گازرســانی 
روســتایی و شــهری با هدف توسعه رفاه 
مردم انجام داده است. بیژن زنگنه در آیین 
رسمی بهره برداری از خط انتقال گاز کهنوج 
– جیرفت اظهار کرد: گازرسانی به منطقه 
جنوب کرمان به عنوان زیربنای مهم توسعه 

این منطقه با هزینــه ۴۰۰ میلیارد تومانی 
انجام شده اســت. وی با اشاره به اینکه در 
سال های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم 
حرکت بزرگی برای گازرســانی روستایی و 
شهری انجام شده است، یادآور شد: تاکنون 
۱۷ هزار میلیــارد تومان بــه این موضوع 
اختصــاص یافتــه و این مبلــغ در اختیار 
ســازندگان ایرانی قرار گرفته اســت. وزیر 
نفت، افزایش اشــتغال برای پیمانکاران و 
سازندگان داخلی را هدف اجرای پروژه های 
گازرســانی روستایی و شــهری اعالم کرد 
و گفــت: هــم اکنون ۸۰ درصــد جمعیت 
روستایی و ۹۸ درصد جمعیت شهری ایران 
از نعمــت گاز طبیعی برخوردارند که رکورد 
بی نظیری در جهان اســت. زنگنه، محقق 
شــدن این هدف را به برکت تالش هایی 
دانست که برای تولید گاز انجام شده است 
و افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم معادل 
۱۴ فاز اســتاندارد پــارس جنوبی عملیاتی 
شــده اســت و مقدار برداشــت گاز از این 
میدان مشــترک از رقم روزانه ۲۸۰ میلیون 
مترمکعب در پایان سال ۹۱ به رقم کنونی 
حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده 
که این به معنای پیشــی گرفتن از کشــور 
قطر اســت. وی میانگین تولید ۱۰ ماه گاز 
کل کشور را ۸۴۰ میلیون مترمکعب در روز 
عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به سال 
۹۱، ۳٥ درصد افزایش یافته است. زنگنه با 
بیان این که این دولت در جهت گازرسانی 
روستایی با هدف توسعه رفاه مردم و ایجاد 
زیرساخت ها گام بر می دارد، ضمن قدردانی 
از معاون اول رئیس جمهوری برای حضور 
در این مراســم گفت: از همکاران خود نیز 
برای تسریع در گازرسانی قدردانی می کنم 
و از آنهــا می خواهم با جدیت کارشــان را 

ادامه دهند.

مدیر تعالی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد خبرداد؛

برگزاری جلسه ارزیابی سرآمدی و بهبود 
مستمر صنعت گاز در شرق کشور

مدیر تعالی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از برگزاری 
جلســه اختتامیه ارزیابی دومین جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت 

گاز در شرق کشور خبرداد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شرکت پاالیش 
گاز شهید هاشمی نژاد، علیرضا پرنیان با اعالم این خبر افزود: دومین 
دوره ارزیابی سرآمدی و بهبود مستمر صنعت گاز از ۲۹ دیماه به مدت 
چهار روز در منطقه عملیاتی خانگیران سرخس برگزار شد. وی تصریح 
کرد: ارزیابان در این مدت عملکرد ســازمان، اهداف و اســتراتژی ها 
را بر اســاس مدل تعالی کیفیت مورد ارزیابــی قرارداده و نقاط قوت 
و فرصت های بهبود ســازمان را شناســایی کردند. این مقام مسئول 
بیان داشت: عملکرد ما در حوزه های تولید، فرآیندها، ایمنی، بهداشت، 
محیط زیست، کارکنان، بهره وری و منطق رادار بر اساس مدل تعالی 
کیفیت اروپا توســط ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت. پرنیان اضافه 
کرد: ارزیابان پس از بررسی های صورت گرفته، گزارش بازخورد را در 
قالــب نقاط قوت و فرصت های بهبود ارائه خواهند داد تا در مجموعه 
پاالیشگاه گاز شهید هاشــمی نژاد بتوانیم برنامه های تحول و بهبود 
ســال آینده را برنامه ریــزی و در معیارهای صورت گرفته طرح ها را 
برنامه ریزی نماییم. گفتنی اســت: شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی 
نژاد در نخســتین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت گاز در 
بین پاالیشگاه های گازی رتبه نخست و در مجموعه شرکت ملی گاز 

ایران در بین سه تیم برتر قرار گرفت.
حضور پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد در 

نمایشگاه کشاورزی تهران
جمعی از کارشناسان پاالیشــگاه گاز شهید هاشمی نژاد با هدف 
معرفی محصول کود گوگرد بنتونیتی به کشاورزان در سومین نمایشگاه 
بین المللی ماشین آالت کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری 
در تهــران حضور پیدا کرده و به معرفی دســتاوردهای این شــرکت 

پرداختند.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شرکت پاالیش 
گاز شهید هاشــمی نژاد، کارشــناس روابط عمومی این پاالیشگاه با 
اعالم این خبر افزود: این نمایشگاه با هدف ایجاد بستر مناسب برای 
معرفی شــرکت های توانمند، تولیدات شرکت ها، معرفی تخصص و 
توانمندی های بخش کشــاورزی، ماشــین آالت و ادوات کشاورزی 
و باغبانی، نهاده های کشــاورزی، سیســتم های آبیاری، تجهیزات و 
تاسیسات گلخانه ای، مکانیزاسیون کشاورزی، شرکت های بازرگانی، 
خدمات فنی مهندسی و مشاور، مراکز علمی و دانشکده های کشاورزی 
ایجاد ارتباط و تعامل دو ســویه میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، و 
تعاونی های بخش کشــاورزی در حال برگزاری اســت. هادی مهاجر 
اظهارداشــت: این مجتمع گازی در کنار رسالت اصلی خود مبنی بر 
تأمین گاز مشــترکین شمال و شمال شرق کشور، محصوالت جانبی 
همچون گوگرد را تولید می نماید و در حال حاضر به عنوان بزرگترین 
تولید کننده گوگرد در کشــور بشمار می رود و روزانه بیش از دو هزار 
تن گوگرد در این مجتمع تولید می شود. وی در زمینه تولید کود گوگرد 
بنتونیتی این پاالیشــگاه بیان کرد: کود گوگرد بنتونیتی در راســتای 
ارتقاء کیفی خاک و تأمین عناصر مورد نیاز رشد گیاهان تأثیر بسزایی 
در راندمان محصوالت کشاورزی دارد. مهاجر تاکید کرد: کود گوگرد 
بنتونیتی تولیدی این شــرکت، از کیفیت بسیار مطلوبی برای مصرف 
در بخش کشــاورزی برخوردار بوده که با توجه به شــکل فرآوری و 
فرآیند نحوه تولید، متمایز از نمونه های فعلی موجود در بازار می باشد. 
وی تاکید کرد: در زمان برگزاری این نمایشگاه، تعداد زیادی از تجار 
و بازرگانــان ایرانــی فعال در حوزه گوگرد از غرفه شــرکت پاالیش 
گاز شهید هاشــمی نژاد بازدید و خواستار خرید محصول کود گوگرد 

بنتونیتی این مجتمع گازی شدند.
تجلیل از برگزیدگان چهارمین همایش 

رزمی، ورزشی، پدافند غیرعامل در منطقه 
عملیاتی خانگیران

طی مراسمی با حضور امام جمعه، فرمانده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی سرخس و جمعی از مســئولین و کارکنان شرکت پاالیش گاز 
شهید هاشــمی نژاد از تیم ها و برگزیــدگان چهارمین همایش رزمی، 
ورزشــی، پدافند غیرعامل در منطقه عملیاتی خانگیران سرخس تجلیل 

بعمل آمد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش 
گاز شهید هاشــمی نژاد، محمد رضا به آبادی با اعالم این خبر افزود: 
همزمان با هفته بســیج در ســال جاری، رزمایش پدافند غیرعامل با 
هدف آمادگی جســمانی، رزمی و فرهنگی بسیجیان پایگاه مقاومت 
پاالیشگاه هاشــمی نژاد و بسیجیان سطح شهرســتان با یاد شهدای 
مقاومت اســالمی در منطقــه عملیاتی خانگیران برگزار شــد. وی 
اظهارداشــت: این رزمایش با حضور بســیجیان حوزه های مقاومت 
شهرستان شامل بسیج ادارات و روستاها برگزار شد بسیجیان آیتم های 
رزمایش پدافندی را به اجرا گذاشتند. به آبادی با اشاره به اهمیت تولید 
انرژی در منطقه شمال و شمال شرق کشور تاکید کرد: با توجه به اینکه 
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد به عنوان تنها تأمین کننده انرژی گاز 
طبیعی در شمال شــرق کشور می باشد این رزمایش با هدف آمادگی 
هرچه بیشتر بسیجیان در برابر تهدیدات احتمالی دشمنان به خصوص 
در عرصه نفت و گاز، مقابله با نقشــه های دشمن برای ضربه زدن به 
زیر ســاخت های بخش تولید، هماهنگی و سرعت تصمیم گیری در 
مواجهه با تهدیدات و حفظ امنیت تاسیسات پاالیشگاه برگزار شد. وی 
تصریح کرد: این رزمایش با حضور پرشور بسیجیان شهرستان سرخس 
در قالب ۲۳ تیم از حوزه ادارات شامل پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، جامعه کارگری، هنگ مرزی، 
نیروی انتظامی، سپاه سرخس، دادگستری و بسیج روستایی برگزار شد 
و امروز از تیم های برتر تجلیل بعمل آمد. گفتنی اســت: در پایان تیم 
بسیج آتش نشانی پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، حوزه مالک اشتر و 
حوزه امام علی )ع( به عنوان تیم های اول تا سوم معرفی و کاپ اخالق 

به تیم هنگ مرزی شهرستان سرخس اختصاص یافت.

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران خبرداد

تحقق اقتصاد مقاومتی با بهره گيری از سامانه نوين انبارداری شرکت انتقال گاز
شــرکت انتقال گاز ایران با بهره گیری 
از ســامانه نوین انبارداری و همسو با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، از ابتدای ســال ۹6 تا پایان آذرماه 
امســال، بیش از ۳ هزار کاالی مــورد نیاز خود را از 
شبکه داخلی انبارهای صنعت نفت و گاز تأمین کرده 

است.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی 
گاز ایران، ســعید توکلی گفت: در مدت یاد شده، ۳ 
هزار و ۷۳۲ قلم کاالی مورد نیاز خود را از شــبکه 
داخلی انبارهای صنعت نفت و گاز تأمین کرده ایم، در 
حالی که خرید این اقالم خارج از شبکه انبار صنعت 

نفت )شرکت های نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی( 
سبب تحمیل هزینه ســه برابری به شرکت انتقال 
گاز ایران می شــد. وی با بیان اینکه تأمین اقالم از 
شرکت های ایرانی معتبر و توانمند، اولویت اساسی 
این شرکت اســت، افزود: این شرکت فراتر از این 
برنامه گام برداشته و پیش از خرید اقالم و کاالهای 
مورد نیاز، درخواســت کاالی مورد نظر را در شبکه 
انبار صنعت نفت و گاز بررســی می کند. مدیرعامل 
شرکت انتقال گاز ایران درباره فرآیند تأمین و خرید 
کاال در شرکت انتقال گاز ایران گفت: پس از اعالم 
نیاز کاال از ســوی مناطق عملیاتی، فرآیند خرید با 

در نظر گرفتن ابالغیه های وزارت نفت و شــرکت 
ملی گاز ایران آغاز می شود. شرکت انتقال گاز ایران 
نیز همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی و کاهش 
هزینه ها، پیش از درخواست خرید، اقدام به بررسی 
موجودی انبارهای شــرکت های نفت و گاز کرده و 
کاالی مــورد نظر را با قیمت سیســتمی خریداری 
می کند. به گفته توکلی، تحقق این فرآیند ســبب 
کاهش قابل توجه هزینه های تأمین کاال به ارزش 
سیســتمی ۱۸۰ میلیارد تومان شــده، در حالی که 
ارزش این اقالم در بازار نسبت به قیمت سیستمی، 

چند برابر بیشتر است.

آخرين وضعيت دريافت پول گاز صادراتی ايران از مشتريان
یکی از چالش هــای زمان تحریم، نقل و 
انتقال پول نفت و گاز صادراتی اســت؛ فرآیندی که به 
دلیل تحریــم بانک های ایران در برخی مواقع ناممکن 
می شود یا شــاید مشــتریان نتوانند با ارز قید شده 
در قــرارداد، پول نفت یا گاز ایــران را پرداخت کنند؛ 
موضوعی که به گفته معاون وزیر نفت درحال پیگیری 

است.
حسن منتظر تربتی، ترکیه، عراق، آذربایجان 
و ارمنستان را کشورهایی دانست که درحال حاضر 
از ایران گاز وارد می کنند و به ایسنا گفت: دریافت 
پول گاز از این کشــورها در این برهه که ایران در 
شرایط تحریم به ســر می برد، توسط شرکت ملی 
گاز، بانــک مرکزی و وزارت نفت دنبال می شــود 
و پیش بینی می کنیم مشــکلی در این راستا وجود 
نداشته باشــد. وی، به این سؤال که مشتریان گاز 
ایران، همٔه پول گاز وارداتــی را پرداخت کرده اند 
یا خیر، پاســخ داد: پرداخت های قبلی را گرفته ایم 
و برای پرداخت های جدید هم منتظر تصمیم های 

بانک مرکزی خواهیم بود.
جزییات صادرات گاز به ارمنستان

بر اســاس این گزارش، ایران و ارمنســتان 
ســال ۲۰۰۴ میالدی )۱۳۸۳ شمسی( یک قرارداد 
تهاتر گاز و برق برای مدت ۲۰ ســال امضا کردند 

که بر اســاس آن، گاز صادراتــی ایران به مصرف 
نیروگاه های تولید برق در ارمنســتان می رســد و 
در عوض، ایران از ارمنســتان، برق وارد می کند. 
هم چنین ارمنســتان از اواسط سال ۲۰۰۹، واردات 
گاز از ایران را آغاز کرده اســت. بر اساس قرارداد 
تهاتر برق بین ایران و ارمنستان برای صادرات گاز 
و دریافت برق، در هشت ماهه امسال، ۲٥۰ میلیون 
مترمکعب گاز به ارمنستان صادر شده است. ایران 
از طریق مرز نوردوز با یــک خط لوله اختصاصی 
۳۰ اینــچ به طول ۱۱۰ کیلومتــر در تبریز، روزانه 
حدود یک میلیــون مترمکعب گاز به ارمنســتان 
صادر می کنــد. هم چنین در ســال ۱۳۹٥، طبق 
قرارداد، ۳۶٥ میلیون مترمکعب و در نیمه نخست 
امســال، ۲٥۰ میلیون مترمکعــب گاز از این خط 
لوله به ارمنســتان صادر شد، البته ظرفیت ساالنه 
خــط لوله صادراتی حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
مترمکعب اســت. ایــران در ازای یک مترمکعب 
گاز، ســه کیلووات ساعت برق از ارمنستان در مرز 
تحویل می گرفت که ایــن میزان هم اکنون به ۳. 
۲ کیلو وات ســاعت برق افزایش یافته اســت، به 
گفته مســووالن وزارت نیرو و شــرکت برق، در 
تابستان امســال ۳۰۰ مگاوات برق از ارمنستان و 
۱٥۰ مگاوات برق از جمهوری آذربایجان به ایران 

وارد شده است.
صادرات پنج میلیارد و ۴00 میلیون مترمکعب گاز به 

ترکیه در نیمه نخست سال
از سوی دیگر، ایران در نیمه نخست امسال، 
در مجموع پنج میلیــارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز از مــرز بــازرگان به ترکیه صــادر کرد. ایران 
به طــور میانگیــن، روزانه حــدود ۳۰ میلیون متر 
مکعب گاز به ترکیــه گاز صادر می کند. هم چنین 
قرارداد ایران با ترکیه، ســاالنه است که بر اساس 
آن، حجــم مشــخصی را باید در طول یکســال 
بــه ترکیه تحویل دهد؛ بر این اســاس زمانی که 
مصرف داخلی زیاد می شود مانند زمان اوج مصرف 
در زمســتان، حجم صادرات به ترکیه کاهش داده 
می شود. حجم صادرات به ترکیه هم در طول سال 
۹٥، هشــت میلیارد مترمکعب و در نیمه نخســت 
امســال، در مجموع پنج میلیــارد و ۴۰۰ میلیون 
مترمکعب بوده است. صادرات گاز به ترکیه با ادامه 
خط لوله دوم سراســری انتقال گاز که منبع اصلی 
تأمین گاز پاالیشــگاه گازی فجر جم است، انجام 
می شــود و این خط لوله تا قزوین ادامه می یابد و 
از آنجا یک خط لوله به ســمت استان آذربایجان 
غربی منشعب می شود و سرانجام این گاز را در مرز 
بازرگان، به ترکیه صادر می کنیم. خط صادراتی به 

ترکیه که از قزوین منشعب می شود و تا آذربایجان 
ادامه دارد هم ۴۸ اینچ اســت و از تبریز تا بازرگان 
نیز قطر آن ۴۰ اینچ می شــود که افزون بر تأمین 
بخشــی از مصارف داخلی، آذربایجان در انتها، گاز 
را تحویل مــرز صادراتی می دهد؛ ایســتگاه های 
قزوین، خرمدره، زنجان، هشترود، تبریز و مرند به 
وســعت ۶۹۶ کیلومتر روی این خط قرار دارند که 

درمجموع خط دوم آذربایجان نامیده می شود.
آخرین میزان صادرات گاز به عراق

طبــق آخرین آماری که ازســوی حمیدرضا 
عراقی، مدیرعامل ســابق شــرکت ملی گاز ایران 
اعالم شد، روزانه به دو نقطه در عراق، ۲۷ میلیون 
مترمکعب گاز صادر می شود که با میزان گازی که 
به ترکیه صادر می شــود، برابر است. نیروگاه عراق 
از گاز ایران اســتفاده می کند و روشنایی عراق تا 
حد زیادی منوط به گاز ایران است. به طور کلی از 
ابتدای سال تا مردادماه، یک ونیم میلیارد مترمکعب 
گاز به بغداد صادر شــد. البته اخیراً، ایران و عراق 
دربــاره نحــوه پرداخت پــول گاز صادراتی، دچار 
چالش شده اند و درحالی که طبق قرارداد، عراقی ها 
باید پول گاز را بــا یورو پرداخت کنند، بر پرداخت 
با دینار اصرار دارند. موضوعی که هنوز از ســوی 

مقامات ایرانی مورد قبول واقع نشده است.
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7 گزارش
مدیر سایت شرکت OEID در منطقه آزادگان جنوبی در گفت و گو با دانش نفت:

OEID در پروژه آزادگان جنوبی به صورت شبانه روزی فعال است

منطقه آزادگان جنوبی بدلیل مشترک بودن 
میدان با کشور عراق برای شرکت OEID حائز اهمیت 
است که در این راستا با افزایش پرسنل و فعالیت های 
شبانه روزی به هدفی که ۵0 هزار بشکه در روز است، 

تا پایان بهمن ماه امسال دست پیدا خواهیم کرد.
 OEID مهندس اســدی، مدیر سایت شرکت

در منطقــه آزادگان جنوبی، بــه خبرنگار دانش نفت 
گفت: کارفرمای این پروژه شرکت مهندسی و توسعه 
نفت اســت ودر منطقه طالئیــه و نقطه صفر مرزی 
یعنی قبل از طالئیه جبهه های کاری ما اســت که در 

شعاع ٥۰ کیلومتری در حال فعالیت هستیم.
وی بیان کرد: هدف شــرکت OEID رساندن 

تولید به روزانه ٥۰ هزار بشــکه نفت است که چاه ها 
پــس از اتمام عملیــات حفاری به مــا تحویل داده 
می شــوند و پس از طراحی که پرسنل ما روی پدها 
انجــام می دهند، روی پد مســتقر شــده و خطوط 
پایپینگ ســرچاهی را کار می کنیم و خطوط جریانی 
منتهی به منیفولدها که نفت از پد به منیفولد هدایت 
می کنند. تا اینجا در حیطه کاری ما اســت و در این 
بخش هم به صورت EPC هســتیم و پس از اجرا و 
اتمام خطوط و انجام تســت های مربوطه، راه اندازی 
موقت را انجام می دهیم و پد را به کارفرما که شرکت 
مهندسی و توسعه نفت است، تحویل می دهیم و پس 
از آن بهره بردار، بهره بــرداری را آغاز می کند.مدیر 
ســایت شــرکت OEID در منطقه آزادگان جنوبی 
افزود: این شرکت متشــکل از ٥۰۰ نیروی فعال در 
پروژه با احتســاب پیمانکاران زیر مجموعه است که 
بیشــتر از پرســنل بومی منطقه استفاده شده است و 
اغلب از ســاکن اســتان هستند. پرســنل مهندسی 
در بخش مکانیکال و ســیویل و پــروژه به صورت 
EPC اســت که طراحی، مهندس اجــرا و خرید را 
انجام می دهیم. مهندس اسدی گفت: در این منطقه 
بدلیل مشــترک بودن میدان با کشور عراق برای ما 
و کارفرما حائز اهمیت بود، در این راســتا با افزایش 
پرســنل و فعالیت های شبانه روزی به هدفی که ٥۰ 
هزار بشــکه در روز است، دســت پیدا خواهیم کرد و 
تا پایان بهمن ماه امســال به تولید ٥۰ هزار بشــکه 
خواهیم رسید.مدیر سایت شرکت OEID در منطقه 

آزادگان جنوبی اظهار کرد: یک بخشی از پرسنل این 
شــرکت ساکن اهواز هستند و با توجه به اینکه پروژه 
در ۸۰ کیلومتری غرب اهــواز قرار گرفته به صورت 
روزانــه صبح ها از اهواز می آینــد و با توجه به حجم 
کار در پروژه در مسیر اهواز هستند و مابقی از سمت 
هویزه و سوسنگرد تردد می کنند. بخشی از پرسنل در 
کمپ یکصد نفره مســکونی برای شیفت شب کاری 
مستقر هستند. پروژه به صورتی است که خود سایت 
دفاتر تا شــعاع ٥۰ کیلومتری قرار دارند و وسعت کار 
از نقطه صفر مرزی تا دفاترمان اســت. وی در ادامه 
بیــان کرد: ما ٥۸ حلقه چــاه و ۶۴ خط لوله جریانی 
منتهی به منیفولدها داریم تا مرحله کامیشــینگ راه 
اندازی با ماســت. مدیر ســایت شرکت OEID در 
منطقــه آزادگان جنوبی گفت: بــا توجه به ضرورت 
کار و هدفی که کارفرما برای ما مشــخص کرده بود، 
محل خوابگاهی برای پرسنل تهیه کردیم و خدمات 
رفاهی از قبیل ســالن های ورزشــی و ... برای آن ها 
مهیا کردیم. اسدی بیان کرد: در طی این مدت یکصد 
دستگاه از ماشین آالت را اضافه نمودیم، یعنی یکصد 
ماشین سبک و سنگین اضافه کردیم و دو شیفته کار 
می کنیم تا به هدف مورد نظر دســت پیدا کنیم. این 
پروژه به صورت شــبانه روزی فعال است. وی گفت: 
یکی از افتخارات ما در این پروژه بحث ایمنی اســت 
که با توجه به حجم باالی کار و تالش شــبانه روزی 
خوشبختانه هیچ حادثه ای نداشتیم، زیرا بحث ایمنی 

در اولویت کاری ما بوده است.

صفر تا صد ميدان نفتی آزادگان 
OEID جنوبی با

گلناز پرتوی مهر
اولین باری نبود که به اهواز می رفتم اما، از شوق دیدن میدان 
نفتی آزادگان جنوبی زودتر از موعد مقرر به فرودگاه مهر آباد رسیدم. 
پرواز بدون تأخیر انجام شــد. هنگامی که از هواپیما به همراه آقای 
عابدینی، مدیر روابط عمومی شــرکت توسعه صنایع نفت و انرژی 
 OEID و آقای کفاشــان، کارشناس روابط عمومی شرکت )OEID(
سوار بر ماشــینی که دنبالمان آمده بود، شدیم تا یکصد کیلومتر در 

جاده، به سمت غرب اهواز به منطقه دشت آزادگان برسیم.

سکوتی که در مســیر حاکم بود، ذهن را ناخودآگاه می برد به 
سال های پیش که در این منطقه برای دفاع از خاک میهن چه افراد 
از جان گذشــته ای با دل و جان جنگیدند. در همین افکار غوطه ور 
بودم که آقای عابدینی گفت: به تاالب هورالعظیم رسیدیم، گفتم بله 
ندیده بودم، اما بارها شــنیده و خوانده بودم که هورالعظیم در غرب 
اســتان خوزســتان در انتهای رود کرخه و در انتهای منطقه مرزی 
دشت آزادگان بین دو کشور ایران و عراق قرار دارد. در همین حین، 
دیدن پرندگانی مانند غاز پیشــانی سفید، اردک بلوطی و مار گردن 
که منحصراً به تــاالب هورالعظیم می آیند، در کنــار جاده خالی از 
لطــف نبود. در همین موقع بود که فلرهای نفتی در جاده خودنمایی 
کرد. گویا به منطقه نزدیک می شــدیم. زمانیکه به نگهبانی منطقه 
رســیدیم، تابلوی شرکت OEID به عنوان یکی از پیمانکاران اصلی 
پروژه میدان جلوه خاصی داشت. در منطقه عملیاتی با خوشامدگویی 
مدیران ارشــد شرکت مواجه شدیم. در بازدید از منطقه میدان نفتی 
آزادگان جنوبــی، آقــای عابدینی گفت که این میــدان نفتی تحت 
مدیریت شــرکت مهندسی و توســعه نفت است که عملیات توسعه 
آن بعد از حفاری چاه ها توسط شــرکت OEID انجام می شود. این 
عملیات توسعه ای شــامل نصب تاسیسات سرچاهی بر روی پدها و 

اجرای خطوط لوله جریانی است.
در پایــان باید بگویم در مصاحبه هایی که با مدیران شــرکت 
OEID در میــدان نفتی آزادگان جنوبی داشــتم، متوجه بکارگیری 
نیروهای انســانی متخصص، سیستم های پیشرفته و دانش فنی روز 
دنیا در عرصه داخلی به عنوان یک شرکت معتبر شدم که بی تردید، 
این اقدامات و فعالیتهای شــبانه روزی، مایه افتخار مردم این مرز و 

بوم خواهند بود.

مدير HSE شرکت OEID در سايت آزادگان جنوبی در گفت و گو با دانش نفت:

مدير کنترل پروژه سايت OEID در گفت و گو با خبرنگار دانش نفت مطرح کرد؛

2 ميليون ساعت بدون هيچ حادثه ای، يکی از افتخارات شرکت OEID در ميدان نفتی آزادگان جنوبی است

OEID اجرای يکصد کيلومتر خطوط لوله جريانی در آزادگان جنوبی توسط

شرکت   HSE مدیر  عظیمی،  مهندس 
OEID در ســایت آزادگان جنوبی بــه خبرنگار 
دانــش نفت گفت: کار فرمای این پروژه شــرکت 
مهندسی و توســعه نفت )متن( می باشد که ما هم 
 HSE و بنده مســئولیت EPC به عنوان پیمانکار
یعنی بهداشــت، ایمنی و محیط زیست پروژه را بر 

عهده دارم.
وی ادامه داد: این پروژه سه هدف اصلی از 
قبیل نگهداری و صیانت از نیروی انســانی، حفظ 
اموال، متریال، دارایی های ملی شــرکت است که 
یک تعدادی تعهدات داخلی به شــرکت خودمان 
و تعهدات قراردادی به منطقه و کشــورمان داریم 
و بحــث صیانت از محیط زیســت که ما در این 
راستا و به موازات پیشــرفت پروژه دنبال توسعه 
پایدار هستیم و نفت را به گونه ای استخراج کنیم 
کــه به محیط زیســت با توجه بــه اینکه تاالب 
هورالعظیم یکی از ســرمایه های ملی است ملزم 
هستیم محیط زیســت اطراف آن را حفظ کنیم. 
در این راستا شــرکت OEID سیستم مدیریت 
یکپارچــه سیســتم Iso۹۰۰۰ مدیریت کیفیت، 
ISo ۱۴۰۰۰ سیســتم مدیریت زیست محیطی 
و okzes ۱۸۰۰۰ درس های حرفه ای بهداشت 

 Ts مشــاغل را مســتقر کرده اســت. در واقع
۲۹۰۰۰ الزامات پیمانکاران شــرکت نفت اســت 

را مســتقر کرده و edit ســالیانه را با موفقیت 
 OEID سایت HSE انجام می دهیم. مدیریت

آزادگان جنوبی افزود: مطابق قرارداد بین شرکت 
OEID و کار فرما ملزم هستیم. نیروی انسانی، 
اموال و متریال و محیط زیست را حفظ کنیم و در 
این راستا تمام الزامات را رعایت کنیم بطور مثال 
فرد هنگام ورود به شــرکت آموزش های الزم را 
باید کسب کند و متناسب با نوع کار بحث ایمنی 
را بیاموزند و پس از اســتخدام به منظور معاینات 
بدو اســتخدام ما نفر را به مرکز بهداشــت اعزام 
می کنیم و پس از گذرانــدن آموزش های الزم و 
اخذ کارت ســالمت بــرای آن کارت تردد صادر 
می شــود. وی در ادامه گفت: افراد در حین کار در 
دو بخش آموزش می بینند. یک، بر اساس گزارش 
پزشک که معاینات را انجام می دهد و به صورت 
غربالگری آنالیز می کنــد. مهندس عظیمی بیان 
 HSE کرد: خوشبختانه مدیریت شرکت به مقوله
عالقه مند و نســبت به آن جدی است و یکی از 
افتخارات ما این اســت نزدیک به دو میلیون نفر 
ساعت کاری بدون حادثه داخل سایت کار انجام 
شــده که از افتخارات پروژه در میــدان آزادگان 
جنوبی اســت. ما بــرای مقولــه HSE همواره 
سیســتم ایمنی را برقرار کردیم که همکاران در 

این بحث مشارکت می کنند.

آزادگان جنوبی  نفتی  ریالی پروژه  ارزش 
۱۲6 میلیارد تومان اســت و ارزش ارزی آن حدود ۲8 
میلیون یورو اســت که مربوط به خریدهای خارجی ما 
است. از مبلغ ریالی 7۱ میلیارد تومان مربوط به اجرا، 
۵ میلیارد تومان مربوط به مهندسی و ۴0 میلیارد تومان 

مربوط به خرید است.
مهندس احمدی، مدیر کنترل پروژه سایت 
OEID در گفت و گو بــا خبرنگار دانش گفت: 
در حال حاضر پیشرفت پروژه ٥٥.۷۸ درصد که 
۹۸ درصد مهندسی و ۶۰ درصد آن خرید و ۴۴ 
درصد آن مربوط به اجرا اســت. درصد پیشرفت 
ما تا خرداد ماه ۹۶ در مهندسی ۸۳ درصد، خرید 
۱۰ درصد و کانستراکشــن ۱۱ درصد بود که با 
مشــکل جدی کمبود متریال مواجه بودیم که 
خوشبختانه از این تاریخ، پروژه با پیشرفت خوبی 
 construction مواجه شــد و در حال حاضــر
پیشرفت بسیار خوبی داشته است. احمدی اظهار 
کرد: در حال حاضر از دویســت کیلومتر که در 

خط لوله قرارداد مــا وجود دارد، یکصد کیلومتر 
آن اجرا شــده است و یکصد کیلومتر آن مربوط 
به چاه هایی اســت که به ما تحویل نشده است 
و از ۳۸ هزار اینچ پایپینگ ســرچاهی ما تقریبًا 
۲۱ هزار اینچ کار شــده است و مابقی پایپینگ 
مربوط به همین پدهایی است که تحویل نشده 
اســت. وی افزود: پد در یک تعدادی از سازه ها 
و کارهای مکانیکی، سیویل و برقی است و هر 
پد یا ســینگل یک حلقه چاه اســت یا دوبل یا 
پریپل که سه حلقه چاه است که در حال حاضر 
زمان تحویل پد تا زمــان راه اندازی حدود ۲۱ 
روز اســت که یکی از سریع ترین زمان ها برای 
بهره برداری است که بهره برداری علمی است. 
یعنی ما پایپینگ سرچاهی خط لوله و کنترل پنل 
را آماده می کنیم و این ســه از مهم ترین کارها 
اســت که به راه اندازی زود هنگام دســت پیدا 
 کنیم و در حدود ۲۱ روز پد ســه چاهه را انجام

 می دهیم.

سرپرست IT شرکت OEID پروژه نفتی آزادگان جنوبی در 
گفت و گو با دانش نفت خبر داد:

 راه اندازی خطوط اینترنت و تلفن ظرف مدت 
3 روز در پروژه آزادگان جنوبی

را ه اندازی سیســتم تقویت آنتن تلفن بــرای آنتن دهی موبایل 
را با کمترین هزینه در پروژه نفتی آزادگان جنوبی استارت زده و انجام شد.

مهندس خواجه زاده، سرپرســت IT شرکت OEID در پروژه نفتی 
آزادگان جنوبــی به خبرنــگار اعزامی ما گفت: از اســتارت اولیه کار که از 
آذرماه ســال ۹٥ در این محل مســتقر شــدیم و در مرحله اول که پس از 
۱۳ ماه امکانات IT وجود نداشــت، توانســتیم ظرف مدت زمان ســه روز 
خطــوط اینترنت و تلفن را از طریق سیســتم مایکرو ویو جابه جا کنیم و با 
هزینه ای کــه پیمانکار در آن زمان اعالم کرده بود، دقیقًا یک ســی ام آن 
را هزینــه کردیم و توانســتیم از تجهیزات که از پروژه های قبل داشــتیم، 
مانند ســیم کابل تلفــن و ... را بار دیگر مورد اســتفاده قــرار دهیم. وی 
افزود: راه اندازی سیســتم تقویت آنتن تلفن بــرای آنتن دهی موبایل را با 
کمتریــن هزینه اســتارت زده و انجام دادیم. وی تصریــح کرد: به منظور 
کاستن هزینه های تلفن سیستم VOIP را در سیستم کارگاهی راه اندازی 
نمودیــم. خواجــه زاده تصریح کرد: عالوه بر آن سیســتم ارتباط کارگاه و 
دفتر مرکزی برای انتقال بهتر نقشــه ها در گذشــته بــه صورت هاردکپی 
انجام می شــد و اکنون در باالترین سرعت می توانند هر نقشه ای را دریافت 
کنند. وی گفت: اینجا سیســتم ارتباطی بیسیم در کمپ و امکانات رفاهی، 
 خدمــات دهی کارفرما و پیمانکار واحد دفتری کارگاه و آفیس انجام شــده

 است.

یادداشت
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8 میزگرد پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران
در میزگرد مدیر عامل و مدیران پروژه های شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی با دانش نفت تبیین شد؛

دستاوردهای بی بدیل OEID در ابر پروژه میدان آزادگان جنوبی
گفت و گو: احمد مددی

شرکت توسعه صنایع نفت و 
انرژی یکی از شرکتهای گروه مهندسی و 
می باشد.   )OIEC( نفت  ساختمان صنایع 
باالدستی  در صنایع  این شرکت  مأموریت 
انرژی های تجدیدپذیر تعریف  نفت، گاز و 
و بدین ســان حضــور این شــرکت در 
فعالیت های مطالعاتی، اکتشــافی، حفاری، 
توسعه و بهره برداری از منابع هیدروکربوری 
تثبیت گردید. بــه این منظور، فعالیت های 
پتروفیزیک،  شناســی،  زمین  ژئوفیزیک، 
مهندســی مخــزن، حفاری، مهندســی 
بهره برداری، طراحــی و اجرای واحدهای 
فرآورشی، انتقال، ذخیره سازی و تأسیسات 
جانبــی مورد نیاز به عنــوان تخصص ها و 
این شــرکت شکل  در  اصلی  مهارت های 
گرفت. شــرکت OEID با تکیه بر نیروی 
انســانی متخصص، سیستم های پیشرفته 
و دانش فنــی روز دنیا در عرصه داخلی به 
عنوان یک شرکت معتبر و خوشنام همراه 
با نتایج درخشــان در انجام طرح های پر 
جنوبی،  آزادگان  مگاپروژه  از جمله  اهمیتی 
میدان نفتی خشــت و ... مطرح است. هم 
اکنون نیز OEID بــا مدیریتی جدید که 
از یکسال و نیم گذشــته تحولی بزرگ در 
تسریع پروژه ها ایجاد کرده است، درصدد 
اکتشاف  فعالیت های  در  قدرتمند  حضوری 
و بهره برداری )E&P( و تبدیل شــدن به 
شرکتی بین المللی در حوزه نفتی است. این 
شرکت به ویژه در یک سال اخیر توانسته 
اســت در پروژه مهــم آزادگان جنوبی، به 
دســتاوردهای بی بدیلــی در زمینه نصب 
اجرای  و  تاسیسات ســرچاهی  پرسرعت 
خطوط لوله جریانی نائل شــود که نتیجه 
روشن و ملموس آن، افزایش پایدار تولید 
نفت در این میدان مشــترک نفتی است. 
به بهانه این دســتاوردها و شتاب عملیاتی 
OEID در این پروژه ملی، میزگردی را با 
حضور مدیر عامل پرتالش و برخی مدیران 
اجرایی ســختکوش این شــرکت تدارک 
دیدیم تــا در جریان آخریــن اقدامات و 
فعالیتهای OEID در برهه ســخت کنونی 
قرار بگیریم. افراد حاضر در این میزگرد را 
 ،OEID عامل  مدیر  مهرزاد صفوت،  دکتر 
مهندس ســیف ا... خواجویان، عضو هیات 
مشاور  عمادی،  افشــین  مهندس  مدیره، 
مدیر عامل و مدیر پروژه توســعه میدان 
نفتی خشــت و مهندس محمــد رحیمی، 
به  جنوبی  آزادگان  میــدان  پــروژه  مدیر 
همراه مصاحبه کننده )احمد مددی( تشکیل 
می دادند. خواندن مطالب ارائه شده در این 
میزگرد تخصصی را بــه خوانندگان فهیم 

دانش نفت توصیه می کنیم.
جناب آقای دکتر صفوت، برای اولین سؤال  ��

بفرمائیــد که آخرین اقدامــات و فعالیتهای 
شــرکت OEID در آزادگان جنوبی به عنوان 
یک »ابرپروژه« در منطقه غرب کارون چه بوده 

است؟
جناب مــددی، از حضور شــما در 
شــرکت و از رســانه دانش نفــت برای 
پیگیری اخبــار در صنعت نفت تشــکر 
می کنم. دانش نفت جزء رسانه های معتبر 
صنعت نفت در شــفاف سازی و گزارش 
پروژه هــای صنعــت نفت اســت. خوب 
همانطور که اشاره کردید، پروژه آزادگان 
جنوبی از پروژه های غرب کارون است و 
به هر حال این میدان یک میدان مشترک 
بین ما و عراق اســت. حوزه مســئولیت 
OEID در پروژه آزادگان جنوبی، توسعه 
پنجاه و هشــت حلقه چاه است که بیشتر 
بحث سطح االرضی آن چاهها است، یعنی 
از چاه به بعد، شامل تأسیسات سرچاهی، 
لوله های جریانی و ... و متعلقات مربوطه 
مثــل اتاق کنترل محلی و سیســتم های 
اینجکشن مواد شیمیایی. این حجم کاری 

است که باید OEID انجام دهد. قرارداد 
ما به لحــاظ ریالی حــدود ۱۲۶ میلیارد 
تومان و به لحــاظ ارزی حدود ۲۶ تا ۲۸ 
میلیون یورو می باشد. اقداماتی که در حال 
حاضر اتفاق افتاده این است که این پروژه 
سال ۹۴ شــروع شده و بنا به دالیلی کار 
آن طوری که باید جلو می رفته، پیشرفت 
نداشته و پروژه تأخیراتی داشته است، ولی 
آن اقداماتی که از تیرماه سال ۹۶ که بنده 
در در OEID خدمتتان هســتم، اتفاق 
افتاد، این اســت که بالفاصلــه از تیرماه 
۹۶ تا آبان ۹۶ ســعی کردیم ۶ حلقه چاه 
را با مســاعدت کارفرمای محترم شرکت 
مهندســی و توســعه نفت )متن( اجرایی 
کنیــم و جریان نفــت را در لوله ها برقرار 
نماییم. این ۶ حلقه چاه در حال حاضر در 
حال بهره برداری است و ما در این یکسال 
به سرعت توانستیم پیشرفت ده درصد را 
به حدود ٥۶ تا ٥۷ درصد به صورت کلی 
در بخش EPC برسانیم. از حدود دو ماه 
پیش هم یک برنامه فشرده برای سرعت 
در کار با توجه بــه نیازمندیهای کارفرما 
در دســتور کار داریــم. به هــر حال هر 
پروژه ای یک مدت زمان طبیعی دارد که 
بعد از اینکه کارهای مهندســی اش انجام 
می شــود، خریدها در زمان خودش انجام 
شود. بعضی از آیتم ها، آیتم ها و کاالهای 
خاص هســتند و یا به اصطالح آیتم هایی 
که یک زمانی باید بگذرد تا اینها ســاخته 
بشــود. مثل شــیر آالت. در ایــن پروژه 
شــیراالتی وجود دارند که متریال خاصی 
دارند و اینها یک زمان ســاختی دارند که 
ســاخت آنها به لحاظ حساسیت متریال و 
کاال، حدود یک سال تا یک سال و دو سه 
ماه طول می کشــد. خوشبختانه ما به این 
مهم توجه و دقت الزم را داشته ایم و آن 
چیزی که اتفاق افتاده این اســت که در 
حال حاضر، همه خریدهای پروژه آزادگان 
جنوبی انجام شــده و یا به سایت منتقل 
شــده یا در شرف انتقال به سایت است و 
همانطوری که گفتم در برنامه فشرده ای 
کــه وجود دارد، بــه زودی ۱۴ حلقه چاه 
دیگر هم مورد بهره برداری قرار می گیرد 
که بتوانند شــیر را باز کنند و جریان نفت 
در داخل خطوط برقرار شود. عالوه بر ۲۰ 
حلقه چاه، ده حلقه دیگر را در دست اقدام 
داریم و با توجه به پایان عملیات حفاری، 
دســتگاه حفاری و دکل هــای حفاری از 
پدهای مورد نظر خارج می شــود و به ما 
تحویل داده می شــود. ده حلقه چاه دیگر 
هــم به ما تحویل داده انــد که آن هم در 
برنامه داریم که انشــاءا... تا ۱٥ بهمن ماه 
آن ده حلقه دیگر هم نفتی شود و انشاءا... 
مجموع چاههایی که به ما تحویل داده اند، 
نفتی خواهند شــد و به ۳۰ حلقه خواهد 
رسید. این ده حلقه چاه نهایتاً تا ۱٥ بهمن 
ماه جاری، نفتی خواهد شــد. در خصوص 
باقــی چاهها هم منتظــر خواهیم بود تا 
به تدریج بعــد از اتمام عملیات حفاری و 
بقیه ســرویس ها به ما تحویل داده شود 

که بتوانیم با عملیات و نصب تاسیســات 
ســرچاهی نسبت به نفتی کردن آن اقدام 
کنیم. در پروژه هم سعی کرده ایم که حتی 
االمکان از نیروهای بومی در بخش های 
عمومی، خدماتــی و حتی در بخش هایی 
که می توانیم با آموزش از آنها اســتفاده 
کنیم و بعدها این نیروها خودشان بتوانند 
صاحب تخصص بشــوند، استفاده کنیم. 
در بخش هایی هم بــه عنوان کارآموز در 
قســمت های فنی داریم از آنها اســتفاده 
می کنیــم که انشــاءا... بتوانند در مراحل 
بعدی و در بخش هــای تخصصی تر وارد 
کار بشــوند. این یک توضیح عمومی از 

وضعیت پروژه آزادگان جنوبی است.
اشاره کردید که اجرای پروژه از سال 94  ��

تا تیرماه 96 با تأخیر مواجه شد. می خواستم 
علت این تأخیر زیاد را بدانم. آیا شرکت شما 
و یا ســایر پیمانکاران تأخیر دارند و یا کلیت 

پروژه دچار تأخیر بوده است؟
اتفاقاً از سال ۹۴ بخشی از تأخیرات 
هم تقصیر ما بوده اســت. باالخره وقتی 
که یک پــروژه ای »آن تایم« و در موعد 
خویش تمام نمی شود، هیچ وقت تأخیرها 
یــک طرفه نیســت. هم پیمانــکار یک 
جاهایی به لحاظ تأخیر مقصر است و هم 
کار فرما. البته هیچ پیمانکاری هم دوست 
ندارد که مقصر باشد و تأخیر داشته باشد. 
به هر حال وقتی که قرارداد هر پروژه ای 
امضاء می شــود، اجرای کار الزاماتی دارد، 
پیش پرداخت هایی باید داده شــود که بر 
اساس آن پیمانکاران بتوانند بروند سفارش 
خریدار را بگذارند، چرا که سفارش خرید 
و مهندســی بخش زمانبر کار است. این 
مهم وقتی با تأخیر انجام می شود، می تواند 
ماهها پروژه را به عقب تر بکشاند، ولی به 
هر حال بنده وقتی در ســال گذشته وارد 
شرکت شــدم و مدیریت امور را بر عهده 
گرفتم، ســعی کردیم در پنج شــش ماه 
اخیر، تأخیرهای گذشــته را جبران کنیم. 
من فکر می کنم تا ۱٥ الی ۲۰ بهمن ماه 
به حول و قوه الهی دیگر ما چاهی نداریم 
 zero« و اصطالحاً می توانیم بگوییم که
front« شــدیم، یعنی هرآنچه جلوی ما 
هست، ما انجام داده ایم و منتظر می مانیم 
که کارفرما بتواند چــاه آزاد کند و ما هم 
بتوانیم به ســرعت تجهیز شده و تکمیل 

کار را انجام دهیم.
آقای دکتر، در حال حاضر عمده چالشــی  ��

کــه OEID در آزادگان جنوبــی با آن مواجه 
است، چیست؟

ببینید! عمده چالــش به طور کلی، 
جریان نقدینگی و cash flow اســت، 
یعنــی نه تنهــا OEID بلکه چالشــی 
که مخصوصاً شــرکتها در پنج - شــش 
ماه گذشــته با آن مواجه شــده اند، بحث 
جریان نقدینگی اســت. خوشــبختانه در 
آزادگان این بحث ها کمتر است، منتها در 
پروژه های دیگر این موضوع شرکت ها را 
دچار چالش کرده اســت. در همین حال، 
از یــک طرف ارز نیمایی و ارز ســنایی و 

ارزهای مختلف با منشــاء داخلی و منشاء 
خارجی و از طرف دیگر مقررات دســت و 
پا گیر گمرک باعث شــده که پروژه ها با 
تأخیر مواجه شــود. علیرغم اینکه ما یک 
زمان خاصی را صرف می کنیم تا کاالیی 
را که در خارج ســاخته شده و ما باید آن 
را به ســرعت از راه هوا یــا از راه دریا یا 
زمینــی وارد کنیم و زودتر به محل پروژه 
برسانیم، متاســفانه در پشت دروازه های 
گمرک می ماند! و این باعث عقب افتادگی 
در پروژه می شود و مقررات دست و پاگیر 
هم به ایــن تأخیرها اضافه می کند. یکی 
از بحث های دیگر، موضوع ثبت سفارش 
اســت. قباًل شرکتهایی که با شرکت ملی 
نفت کار می کردند، نیاز به ثبت ســفارش 
نداشتند، اما االن باید ثبت سفارش کنند 
که این مهم زمان زیادی طول می کشد. 
ممکن اســت خیلی از شــرکت ها کارت 
بازرگانی نداشته باشند و باید بروند کارت 
بازرگانی تهیه کننــد. به هر حال به نظر 
می آیــد در دوره ای کــه با یــک تحریم 
ناجوانمردانــه با منشــأ خارجــی مواجه 
شده ایم و باید در داخل کشور اجماعی به 
وجود بیاید کــه در خودمان دیگر تحریم 
نداشته باشیم، ولی در عمل اینگونه نیست 
و تحریم هــای داخلی آزارمــان می دهد. 
یعنی به مجرد اینکه جنس را از خارج وارد 
می کنیم و بایستی سریع در لوکیشن مورد 
نظر و در پروژه اســتفاده کنیم، بحث های 
داخلی با گمرک و شرکت ملی نفت ایران 
تازه آغاز می شود در حالیکه در این شرایط 
ســخت حتماً باید ســاز و کاری باشد که 
کاالی خریداری شده به سرعت در محل 

پروژه نصب شود.
خوب راه حل چیســت؟ مگر نباید وزارت  ��

نفت با وزارت اقتصاد این مشکل را حل کنند؟
بله! خوشــبختانه با حضــور آقای 
کرباسیان در شرکت ملی نفت با توجه به 
ســابقه ای که در وزارت اقتصاد داشته اند، 
حل چالش ها رونــد مثبتی به خود گرفته 
است و به نظر می آید این موانع و چالش ها 
زوتر رفع شود، منتها این مهم نیازمند این 
است که حتماً یک کارگروه هایی برای این 
موضوع شــکل بگیرد و این موضوع مهم 
مقطعی نباشد. ما امروز نیازمند این هستیم 
 point to که در صنعت کارها و پروژه ها
point دنبال شــود، یعنی شما کار امروز 
را باید امروز به سرانجام برسانی وکار یک 
هفته دیگر را باید امروز برنامه ریزی کنی. 
اگر قرار اســت بحث ثبت سفارش مثاًل 
به عنوان یک نکته و یک معضل دســت 
و پا گیر حذف شــود، بایــد یک کارگروه 
چهار یا پنج نفره حضور داشــته باشند و 
این مســئله را دنبال کنند و بگویند این 
مسئله ظرف سه روز نهایی و حل شده و 
به مرحله بعدی حرکت کنند. منتها این که 
تنها در جلســات بنشینیم و بگوییم خوب 
این مسئله اســت و حل خواهد شد! حل 
خواهد شــد یعنی چه؟! این نوع پیگیری، 
یعنی انتقال چالش به آینده!! به اعتقاد من، 
در حالی که باید کارگروهی شکل بگیرد 
و موضــوع را دنبال کند و ظرف چند روز 
چالش را به طور کامل رفع کند. در مرحله 
بعد ایــن کارگروه باید یک »فید بک« از 
اقدامات بگیرد و از همه شرکتهای درگیر 
بازخورد گرفته شــود که شرکت دیگری 
مشــکلی با گمرک نداشته باشد و اجناس 

به راحتی ترخیص شود.
در حقیقت این شعار دولتمردها باید تغییر  ��

کند از اینکه مرتب می گویند: ما باید این کار 
را بکنیم یا ما نباید این کار را بکنیم. این شعار 
باید تغییر بکند به اینکه؛ »این کار انجام و رفع 

شد«، نظر شما چیست؟
ببینید! دولتمردها ما هســتیم دیگر. 
دولتمردهــا ســطح بندی هســتند. یک 
دولتمردی رئیس جمهور است که کارهای 

اجرایی کالن مملکت را انجام می دهد. در 
مراحل بعدی سطح بندی می شود و باید 
هرکسی مســئولیت خود را بداند و دقیقًا 
بداند چه کاری انجام دهد و ارزیابی بشود. 
یعنی من اگــر در OEID ارزیابی عدد 
و رقم نشــوم، به درد نمی خورد، ارزیابی 
کیفی نه، ارزیابی عدد و رقم مهم اســت. 
ارزیابی باید با عدد و رقم باشد، یعنی من 
بدانم وقتی آمــدم OEID نمره ام چند 
بوده و بعد از یک سال و نیم نمره ام چند 
است؟ اینکه بگوییم آقای فالنی دارد کار 
خوب  می کند،  کار  دارد  خوب  و  می کند 
همه داریم خوب کار می کنیم. عدد و رقم 
نباید کلی صحبت کرد. ما  چه می شود؟! 
نیست.  خاصی  فرد  دولتمرد  بدانیم  باید 
دولتمرد همه ما هســتیم. باید مسئولیت 
پذیر باشیم و بتوانیم تصمیمی را که گرفته 
به  کار  تا  کنیم  پیگیری  و  دنبال  می شود، 
این  سرانجام برسد. اهمیت کار دولتمرد 
اســت که باید کار را پیگیری کرده تا به 

سرانجام برسد.
جناب صفوت، با چه چالش هایی از جنس  ��

مسائل ارزی و پولی در اجرای پروژه ها مواجه 
هستید؟

یکــی از مســائل و مشــکالت 
امروزه مان در بحث ارزی و دریافت های 
ارزی مــان، بحث مشــکالت ارزی با 
»کونلون بانک چین« است. عمومًا در حال 
حاضر شرکتهای نفت و گاز در این بخش 
با این چالش مواجه هســتند. ببینید! ما 
دریافتی هایی به صــورت ارزی داریم که 
اینها االن در کونلــون بانک چین بالک 
شــده و متاسفانه قابل تبدیل شدن به ارز 
نیست. بخش زیادی از پولهای ما در این 
بانک چینی است که در سالیان قبل آنجا 
رفته و ایــن پولها به مرور با توجه به نیاز 
شرکتها نقد می شده و به عنوان خونی در 
رگهای شــرکت ها به گردش درمی آمد 
اما االن بزرگ ترین چالش ما حل شــدن 
مسائل فیما بین با کونلون بانک است که 
حل این مســئله حتماً باید اولویت اصلی 

دولتمردان و مقامات تصمیم گیر باشد.

دقیقاً مشکل چیست؟ ��
مشکل این است که ارتباط از طریق 
سوئیفت با کونلون بانک قطع شده و این 
بانک به راحتی پــول جابه جا نمی کند و 
نیاز است که این مهم با همفکری سریع تر 
حل شــود و این پول آزاد شود. این پول 
مثل آب پشــت سد است و الزم است که 
این آب جریان پیدا کند و شرکتها بتوانند 

تعهدات خود را به سرعت انجام دهند.
غیر از کونلون بانک چین، پلن دیگری در  ��

صنعت نفت تحت عنوان پلن B وجود ندارد؟
پلن B این است که بانکهای داخلی 
در حال همــکاری با هم هســتند. مثاًل 
بانک ملت چون تحریم شــده و ظاهراً به 
مشکل برخورده اســت، بانک های دیگر 
کار ایــن بانک را انجــام می دهد ولی به 
هر حال این مســئله زمان بر خواهد بود. 
نکته مهم این اســت کــه پروژه های ما 
از جنس داینامیک هســتند و باید روزانه 
نقدینگی در آن جریان داشــته باشد. شما 
وقتی یک پروژه را شــروع می کنید، همه 
پیشــرفت های پروژه به جریان نقدینگی 
لینک اســت. البته معنــی حرف من این 
نیست که کسی دنبال حل این کار نیست. 
همــه تدبیرپردازان االن دارند به شــدت 
تالش می کنند که این مسائل فیمابین را 
حل کنند. درجلســاتی که روزانه، هفتگی 
و ماهانه با شرکتهای اصلی و شرکتهای 
دولتی در بخش نفــت و گاز داریم، همه 
آنها دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند 
به ســرعت مســائل را حل کنند، ولی به 
هر حال چون کار نفــت، کار بین المللی 
است، به طور طبیعی یک تأخیراتی خواهد 
داشت که انشاءا... امیدواریم این مسائل به 

زودی رفع و رجوع شود.
با توجه به تحریم های سخت کنونی، شاید  ��

صحبت از برنامه های توســعه ای آینده یک 
ســؤال سخت باشــد. اما با همین شرایط و 
تنگناهــای موجــود، آیا شــما برنامه های 
توســعه ای یا پروژه های بعدی هم در دست 

کار دارید؟
امــروزه خیلی از کارهایــی که در 

حوزه بانکی انجام می شــود، شــرکت ها 
حتی دیگر نیاز بــه مراجعه به بانک هم 
ندارند و بخش های مالی و فاینانس خود 
را از داخل شرکت با نرم افزار و کامپیوتر 
انجام می دهند ولی بــه هر حال تحریم 
خارجی تحریم بد و سختی است. تحریم 
ناجوانمردانه ای اســت ولی منتها فراتر از 
آن تحریم های داخلی اســت که خودمان 
موانعی بــرای خودمان ایجــاد می کنیم. 
حتماً OEID هم مثل بقیه شرکتها برای 
آینده اش برنامه هــای زیادی دارد. جذب 
فاینانس و جذب پول از منابع مختلف در 
اولویت کار ما است. به نظر می آید که در 
خود شــرکت ملی نفت جا برای کار زیاد 
اســت و پوزیشــن های زیادی برای کار 
کردن وجود دارد. چه کارهای توسعه ای، 
چه کارهای رنوویشن یا کارهای بازسازی 
و تعمیراتــی. البته معتقدم امــروز باید با 
درایــت و صرفه جویی کار کــرد. امروز 
روزی اســت که روز صرفه جویی است و 
ما باید بتوانیم همیــن اندک بودجه ای را 
که داریم به صورت مدیریت شــده خرج 
کنیم و بتوانیم کارهــای بزرگی را با آن 
انجام بدهیم. شــما بهتر می دانید، امروز 
روزی است که استراتژی شرکتهای بزرگ 
در دنیا، در اروپا و آمریکا و شرکتهای چند 
ملیتی که مســئله تحریــم را هم ندارند 
 Low cost for به سمت اســتراتژی
ever است. این استراتژی نه برای یک 
هفته یا برای یک ماه بلکه برای همیشه 
اســت. شــرکت های بزرگ و چند ملیتی 
دنیا دنبال این هســتند که هزینه هایشان 
را محــدود کننــد. همــه کارفرماها هم 
دنبال این هســتند که پروژه هایشــان را 
به پیمانکارانی بدهند که بتوانند درســت 
و اقتصادی کار را بــه جلو ببرند و پروژه 
را تحویل بدهند. مــا هم اگر بخواهیم از 
این دوران ســخت عبور کنیم و این پیچ 
تند را رد کنیم، راهی نداریم که از دوباره 
کاری هــا و چندباره کاری هــا جلوگیری 
کنیم. ممکن اســت نیاز باشد که در برهه 
حاضر شــرکتهای مختلف یکی بشــوند. 

مهندس خواجویان:

ما باید شرایط متناسب با تحریم داشته 

باشیم که بتوانیم خوب فعالیت کنیم و 

پروژه ها را اجرا کنیم و اگر خودمان 

را با شرایط تحریم وفق ندهیم، قطعًا 

دشمنان به اهداف تحریم دسترسی 

پیدا خواهند کرد

دکتر صفوت:

نکته مهم این است که پروژه های ما از 

جنس داینامیک هستند و باید روزانه 

نقدینگی در آن جریان داشته باشد، 

وقتی یک پروژه را شروع می کنید، 

همه پیشرفت های پروژه به جریان 

نقدینگی لینک است
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میزگرد پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران9
در میزگرد مدیر عامل و مدیران پروژه های شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی با دانش نفت تبیین شد؛

دستاوردهای بی بدیل OEID در ابر پروژه میدان آزادگان جنوبی

مثاًل اگر چند شــرکت حفــاری در ایران 
داریم، بیایند با هم بنشــینند و انجمنی و 
کارگروهی تشــکیل بدهند و در یک بازه 
زمانی اینها همه با هم تجمیع شــوند که 
بتواننــد کار را بهتر انجام بدهند و بودجه 
و ســرمایه را بتوانند مدیریت کنند. ما هم 
به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه 
گــروه اویک خودمان را موظف می دانیم 
کــه با مدیریــت در ســازمانمان بتوانیم 
هوشمندی و چابکی الزم را داشته باشیم.

خــوب، جناب آقای مهندس ســیف ا...  ��
خواجویان، جناب آقای دکتر صفوت به موانع 
داخلــی اشــاره کردند. آیا عــالوه بر موانع 
گمرکی، موانع دیگری هم می توانید ذکر کنید 

که دچار خود تحریمی شده باشیم؟
تصورم این اســت که مــا یک بار 
دوران تحریم را در کشــور تجربه کردیم. 
ایــن تحریم ها را شــروع کردیم و تمام 
کردیم. بنابراین برای دستگاههای اجرایی 
کشــور نحوه مقابله با شرایط تحریم یک 
تجربه انجام شده است، بنابراین فرض بر 
این است یا انتظار این است که اگر مجدداً 
با یک سری شرایط تحریم مواجه شدیم، 
باید با آمادگی خیلــی بهتر از قبل با این 
پدیده برخورد کنیم و بتوانیم مشکالتمان 
را بهتر از دفعه قبل حل کنیم. به طور کلی 
این انتظار وجود دارد، ولی شــرایطی که 
ما االن داریم می بینیم اینگونه نیست. به 
نظر می آید بعضی از دستگاههای مسئولی 
کــه در این زمینــه کار می کنند و برنامه 
ریزی می کنند، این طور احساس می شود 
که آن آمادگی الزم را برای این شــرایط 
خاصی که پدید آمده است، ندارند یا هنوز 
مســئله را آن طور که واقعــاً وجود دارد 
جدی تلقی نکرده اند. اگر این جور باشــد، 
تأثیر منفــی اش را روی روند کار پروژه ها 
به خصوص در بخش مســائل اجرایی و 
پیمانکاری خواهد گذاشت و ما می دانیم 
که این شرایط، شرایطی هم نیست که با 
کسی تعارف داشته باشد. ببینید! اگر شما 
برای یک پدیده ای که ایجاد مشــکالت 
می کند، نتوانید درست برنامه ریزی کنید، 

قطعاً تأثیرات سوء خویش را روی کار شما 
خواهد گذاشت. غیر از موضوع گمرک که 
شاید جزء بخشــی از مشکالت باشد که 
راهکارهایش نیز قباًل تجربه شده و وجود 
دارد و قاعدتاً باید ســریع تر از بقیه موارد 
حل شــود که البته هنوز هم حل نشــده 
است، در بخش بعدی این محدودیت ها، 
مســائل و چالش سیستم بانکی را داریم. 
تصور من این است که سیستم مالی کشور 
هنوز آمادگی مواجهه با مشکل تحریم را 
از  رفت  برون  راهکارهای  یعنی  ندارد، 
این مشــکالت را پیدا نکرده است. البته 
شــاید دارند تالش می کنند که این اتفاق 
بیافتد اما آن چیزی که ملموس است، این 
است که این اتفاق در حال حاضر نیافتاده 
است و ما به عنوان یک پیمانکار در بخش 
نفت و گاز و بقیه شــرکتهای مشابه ما، با 
مشــکالت عدیــده ای در رابطه با بحث 
انتقال ارز و به طور کلی جذب پول مواجه 
هســتیم. خوب این می تواند تأثیر جدی 
منفــی روی روند کار پروژه ها بگذارد چرا 
که تغذیه مالی پروژه ها یکی از فاکتورهای 
اساســی پیشــبرد یک پروژه است. پس 
انتظار این اســت با توجه به دورٔه تقریبًا 
چهارســاله قبلی که تحریم هایی داشتیم 
و همین مشکالت برای بانکها بود، علی 
القاعده مسئولین بانکها باید خیلی سریع تر 
خودشان را با شرایط تحریمی وفق بدهند 
و شرایط را عادی کنند اما این اتفاق هنوز 
آن طور که باید و شــاید نیافتاده اســت. 
یک مشــکل دیگری که خود به خود این 
شرایط تحریمی ایجاد می کند بحث تأمین 
نیازهای کاال و مواد پروژه هاســت. به هر 
حال یکی از تاثیرهای تحریم این اســت 
که شرکت ها را در تأمین مواد مورد نیاز یا 
کاالی مورد نیاز پروژه ها دچار محدودیت 
می کند و طبیعی اســت که در شــرایط 
تحریم به سمت خوداتکایی داخلی حرکت 
نماییــم. در این وضعیــت، انتظار داریم 
بخش های داخلی کشــور فعال تر شوند و 
داخلی ها بتوانند پشتیبانی کنند و مشکالت 
خارجی را به یــک نوعی جبران کنند. از 

همین جا هم هست که معمواًل می گویند 
شــرایط تحریمی، هم تهدید است و هم 
فرصت. بــرای اینکه تولیــد کننده های 
داخلی بتوانند از این شــرایط خودشان را 
باال بکشند و بخشی از نیازهای کشور را 
حل کنند، امــا در عمل به نظر می آید در 
این بخش هم ما هنوز مشــکل داریم و 
همه این شــرکت های داخلی با همان دو 
مشکل قبلی که اشاره کردم، یعنی گمرک 
و مســائل ارزی مواجهند و با آن دســت 
و پنجه نرم می کنند. اگــر آن دو فاکتور 
اصلی حل نشــود، شــما آن چیزی را که 
می گویید که شرایط تحریم را به فرصت 
تبدیل می کنید، آن فرصت را هم از دست 
می دهید. به خاطر اینکه آن تولیدکننده ای 
که می خواهــد واردات مواد اولیه را انجام 
بدهد، می بیند که عماًل دو تا دســتهایش 
باالست و نمی تواند جنس وارد کشور کند 
و اگــر هم هم وارد کــرد، حاال نمی تواند 
پولــش را انتقال بدهد. پــس بنابراین ما 
آن فرصــت را از دســت خواهیــم داد و 
این مهم تأثیرش را روی روند پیشــرفت 
پروژه هــا می گــذارد و پروژه ها را با وقفه 
مواجه می کنــد. موضوع آخر که می توانم 
بگویــم و می تواند نتیجــه این اتفاقات و 
برآیند این مشکالت باشد؛ عدم پیشرفت 
مناســب پروژه ها و بیکار شــدن نیروی 
انســانی پروژه هاســت. یعنی اگر نتوانیم 
به هر ترتیبی که شــده پروژه هایمان را 
تأثیرش این است  فعال نگه داریم، اولین 
که نیروی انسانی شاغل با بیکاری مواجه 
می شوند و یک چالش به چالش های دیگر 
اضافه می شود. بنابراین من تصور می کنم 
این مســائل را خیلی جدی تر باید دنبال 
کــرد و کارگروه هایی که در زمان تحریم 
قبلــی حداقل در ســطح وزارت نفت در 
ســطح عالی وجود داشت، بایستی دوباره 
شــکل بگیرد. این کارگروه هــا در زمان 
تحریم قبلی، با مسئولین رده باالی کشور 
مرتباً جلسات می گذاشتند و در زمینه های 
مختلف کار می کردنــد و مصوبات خیلی 
مهمی را از مراجع ذیصــالح می گرفتند 

و محدودیت هــا را از ســر راهشــان بر 
می داشتند. یعنی شرایط، شرایط متناسب 
با تحریم بود. ما باید شــرایط متناسب با 
تحریم داشــته باشــیم که بتوانیم خوب 
فعالیت کنیم و پروژه ها را اجرا کنیم و اگر 
خودمان را با شرایط تحریم وفق ندهیم، 
قطعاً دشمنان به اهداف تحریم دسترسی 

پیدا خواهند کرد.
جناب آقای مهندس عمادی، نظر شــما  ��

چیست؟
اگر اجازه بدهید به گذشــته پروژه 
میدان آزادگان جنوبی یک »فلش بک« 
بزنیم. از سال گذشته که دکتر صفوت به 
 OEID عنوان مدیرعامــل به مجموعه
اضافه شدند، شاید حجب و حیای ایشان 
اجازه نداد که ما خــوب پروژه آزادگان را 
پرزنت کنیم. ببینید، وقتی مواجه می شوید 
با یک چالشــی که درواقع قرارداد ما در 
آزادگان جنوبــی از ســال ۹۴ ســنواتی 
می شــود، خوب زمانی که می آییم و یک 
تیم جدید، مدیریت را در دست می گیرد، 
قطعاً می آییم این پروژه هایی را که عقب 
افتــاده را بــه هر نحو ممکــن مدیریت 
می کنیم که بتوانیم در اســرع وقت پروژه 
را تمــام کنیم. همانطور کــه آقای دکتر 
صفوت فرمودند، تیرماه ســال گذشته که 
ایشــان وارد مجموعه OEID شــدند، 
پــروژه آزادگان جنوبی اصاًل پیشــرفت 
مناسبی نداشت. تمرکز ایشان فارغ از سود 
و زیان پروژه آزادگان جنوبی، درواقع تفکر 
اجرای پروژه ملی و به تولید رساندن یک 
میدان نفتی مشــترک بوده اســت. خارج 
از اینکه ما یک پیمانکار EPC هســتیم 
و در زیرمجموعــه شــرکت اویک، اما ما 
بیشــتر دغدغه تولید نفــت از این میدان 
مشترک را داشتیم تا مباحث قراردادی و 
مالی. از پارســال همتی جدی شد و یک 
چارت سازمانی که مدنظر مدیر عامل بود، 
شــکل گرفت. آقای مهندس خواجویان 
و آقــای مهندس رحیمی هــم که مدیر 
این پروژه هســتند، زحمات زیادی شبانه 
روزی را متحمل شــده اند کــه پروژه به 
اینجا رسیده است. از ســال ۹۴ تا ۹۶ از 
٥۸ حلقه چاهی که موضوع قرارداد ما بود، 
هنوز هیــچ چاهی به مرحله بهره برداری 
نرسیده بود و االن مصادف با این هستیم 
که شــش حلقه چاه را در زمان مدیریت 
ایشان )دکتر صفوت( راه اندازی کردیم و 
از دو ماه پیش هم با تشــکیل یک چارت 
سازمانی واقعاً حرفه ای در سطح مدیریت 
که در رأس همه اینهــا، خود آقای دکتر 
صفوت و آقای مهندس خواجویان هستند 
و دارند مدیریت می کنند و ما هم به عنوان 
نماینده ایشــان و به اتفاق برادرمان آقای 
مهندس رحیمی واقعاً شبانه روزی تالش 
می کنیم. یعنی اگر ما از ســال ۹۴ شش 
حلقه چاه راه اندازی کردیم، ظرف دو ماه 
گذشته، مسیر راه اندازی زود هنگام را پلن 
کردیــم و از دو ماه پیش به این طرف ما 
۲۲ حلقه چاه را تا ۱٥ بهمن ماه آماده راه 
اندازی می کنیم و انشاءا.. هم سعی ما بر 
این اســت که تا پایان بهمن ماه ۷ حلقه 
چاه دیگر را تحویل بدهیم. یعنی ۳٥ حلقه 
چاهی که دغدغه شــرکت متن به عنوان 
کارفرما بــود، تا پایان بهمــن ماه به راه 

اندازی خواهد رسید.
در خصوص تحریم ها هم بایســتی 
بگویم که ما علتهای درون ســازمانی را 
باید درس آموخته داشــته باشــیم. بعد از 
چهارســال تحریم سخت در گذشته هیچ 
موقع نرفتیم به سمت اینکه آسیب شناسی 
کنیم و ببینیم آیــا ما در بخش مطالعاتی 
که در پروژه های نفتی به اســم طراحی 
پایه و طراحی تفضیلی مطرح می شــود، 
کجاهــا نقطه ضعفمان اســت و هنوز به 
خودکفایی نرسیده ایم. یک نمونه بارز آن 

در پروژه های پاالیشگاهی و پتروشیمی و 
کمپرسورهاست  ساخت  تکنولوژی  بحث 
که هنوز در این مسئله نتوانسته ایم خودکفا 
بشویم. بنابراین همواره سعی کرده ایم که 
از شرکتهای سازنده خارجی در این موارد 
کمک بگیریم. خوب انتظار این بود که اگر 
ما پیش بینی تحریم را می کنیم، با توجه 
به وضعیت کشــورمان در ایــن زمینه ها 
باید واقعاً به یک خود کفایی می رسیدیم، 
یعنی باید تمرکــز می کردیم که خودمان 
در طراحی و مهندســی به نوعی خودکفا 
شویم و همین طور وقتی بتوانیم در بحث 
طراحــی خودمان را خودکفا کنیم، به این 
سمت می رویم که از ظرفیت توان داخلی 
استفاده کنیم. اگر این موارد خوکفایی در 
این چند سال تجربه شــده بود، قطعاً ما 
می توانستیم االن حرف های زیادی برای 
گفتن داشته باشیم و خیلی از مشکالتمان 
را حل کنیم که نخواهیم به مسائل تحریم 
متوسل بشویم. این یکی از مواردی است 
که واقعاً هم بحث خودکفایی را به همراه 
دارد و هم بحث اشــتغال زایی. همچنین 
همانطــور که آقای مهنــدس خواجویان 
فرمودند، در بحث ارزی هم دچار مشکل 
هستیم و بروکراســی داخلی و ارتباطات 
بانکها بــا وزارت صمــت و وزارت نفت 
خیلی کند است و نیاز جدی به روانکاری 
دارد که ما بتوانیم در حداقل زمان ممکن 
مشکالت تحریممان را حل کنیم. ما باید 
در پروژه های نفت و گاز اســتثناهائی در 
بحث عــوارض و گمرک قائل بشــویم. 
ما وقتی می بینیم کــه عماًل انتقال ارز با 
کشور چین به مشکل خورده است، حداقل 
مسائل گمرکی را در بحث شرکت نفت و 
وزارت نفت سهل تر می کردیم که حداقل 
ترخیص کاالهایمان با ســرعت بیشتری 
انجام شــود که تا آن جایی که می شود، 
بتوانیم پروژه هایمــان را فعال نگه داریم. 
شما می دانید که همین بحث ارز و همین 
چالش افزایش نرخ متعــارف ارز تأثیر به 
ســزایی روی عملکرد اجرایــی پروژه ها 
گذاشــت. شــما وقتی که با یک پرش و 
جامپ ارزی ناگهانــی از چهار هزار و 
دویست تومان تا ســیزده چهارده هزار 
را  تأثیرش  این  می شوید،  مواجه  تومان 
نشان  اجرایی  پیمانکاران  عملکرد  روی 
می دهد. این چالــش هم خود به خود از 
یک پیمانکار جزء به ما به عنوان پیمانکار 
اصلی پروژه می رســد که یعنی کار انجام 
شــده ما کفاف هزینه هایمان را نمی دهد. 
اینکه آقــای دکتر صفــوت فرمودند که 
هزینه ها باید CASH FLOW باشد 
واقعًا باید برای برون رفت از این تحریم ها 
باید یک CASH FLOW و جریان 
نقدینگی بــه صورت واقــع بینانه وجود 
داشته باشد که اگر مسائل تحریم نمیگک 
گذارد ما کاالیی را به ســرعت وارد کنیم، 
دیگــر، حداقل در بحث اجــرا با چالش و 
تأخیر مواجه نشویم، چون اجرای پروژه ها 
در حال حاضر، عماًل بومی اســت و ما در 

اجرای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی 
دقیقاً دانش بومــی را برای اجرای پروژه 
برنامه ریزی  داریم. امیدواریم که واقعــاً 
برای یک چشــم انداز طوالنی مدت در 
این بخش باشد وگرنه قطعاً با چالش های 

بیشتری در آینده مواجه خواهیم شد.
خــوب، جناب مهندس رحیمی، به عنوان  ��

مدیــر پروژه آزادگان جنوبــی چه نکاتی را 
برجسته می بینید که ذکرش کمتر گفته شد؟

دوســتان بیشــتر مطالــب را بیان 
کردند. دغدغه مالی واقعاً مطالبه ای جدی 
است. متاسفانه در قراردادهایی که در کل 
سیستم وزارت نفت وجود دارد، هیچ مورد 
و بندی بابت جهــش ناگهانی قیمت ارز 
پیش بینی نشــده و فقــط به یک تعدیل 
سازمان برنامه ای اشــاره شده که درواقع 
وقتی هزینه های پروژه مان را با آن متوازن 
قابل  هزینه هایمــان  بــا  اصاًل  می کنیم 
مقایسه نیســت. به عنوان مثال، متوجه 
می شویم که دو تا سه برابر قرارداد هزینه 
می کنیــم اما یک تعدیل ســالی ۱٥% تا 
۲۰% را می خواهند به شما بدهند که این 
مهم اصاًل تناســبی با هزینه های افزایش 
یافته نــدارد. کاری هم که مــا داریم در 
آزادگان جنوبی انجام می دهیم و با فرس 
و پیگیری خاصی کــه حداقل در این دو 
ماهه گذاشته ایم، امیدوارم تا پایان بهمن 
ماه این ۲۹ حلقــه را هم به بهره برداری 
برســانیم و در حدود پنجاه هزار بشکه به 

ظرفیت تولید نفت کشور اضافه می شود.
جناب  خواجویــان:  مهندس 
مــددی، یک ســوالی شــما فرمودید در 
مورد اینکه شرکت شما در همین شرایط 
موجود برای فعالیتهــای آتی چه طرح و 
پروژه هایی دارد؟ من یک اشاره ای بکنم. 
بــا توجه به اینکه مــا در هلدینگ اویک 
کار می کنیم و از نظر استراتژی کلی کار، 
تابع اســتراتژی ها و سیاست گذاری های 
هلدینگ عمــل می کنیم، بایــد بگوییم 
خوشــبختانه در شرایط فعلی کشور که به 
هــر حال به دلیــل محدودیت های منابع 
مالی موجود طرح و پروژه ها از آن فعالیت 
فراگیر برخوردار نیســتند، شــرکت هایی 
مثل ما که تحت عنوان اکتشــاف و تولید 
E&P هستند، تالش می کنند که همین 
پروژه هایی را که وزارت نفت ارائه می دهد، 
در دســت بگیرند. OIEC تالش کرده 
از این »کیک« پروژه هــای وزارت نفت 
برای خودش یک سهمی بگیرد و از آنجا 
که گرفتن این ســهم در شرایط فعلی به 
صورت مناقصه اســت، یعنی رقابتی است 
و دیگر مثل قبل نیســت کــه مثاًل یک 
پروژه را به یک شــرکت بدهند و بگویند 
این برای شــما و شما این را انجام بدهید. 
اویک در این شرایط فعلی توانست که در 
 E&P یک رقابت ســخت با شرکتهای
دو تا از پروژه های مربــوط به ۲۷ میدان 
وزارت نفــت را بگیرد که شــامل پروژه 
منصوری و رامشیر است که مراسم امضاء 
قراردادهایــش در وزارت نفــت با مناطق 

نفت خیز جنوب انجام شد. به طور طبیعی 
بر اســاس سیاستگذاری هایی که شرکت 
اویک کرده، قسمتی از بخش اجرایی این 
پروژه ها با شرکت OEID خواهد بود و 
بخش های دیگر پروژه هم بین بخش های 
دیگر هلدینگ تقســیم می شود. بنابراین 
در رابطه با ســوالی کــه فرمودید ما یک 
دورنمای کار نســبتاً فراگیری با شــرکت 
مناطق نفتخیز جنوب خواهیم داشــت و 
به زودی باید این پروژه ها را شــروع کنیم 
که پروژه های نسبتاً سنگینی هم هستند و 
احتمااًل تا دو یا سه سال آینده این شرکت 
در آن بخش ها فعال خواهد بود و امیدوار 
هســتیم که از کنار ایــن پروژه ها ارزش 
افزوده ای از نظر تولید نفت و ایجاد اشتغال 
برای وزارت نفت ایجاد شــود که می تواند 

تأثیر بسزایی در آن منطقه داشته باشد.
آقــای مهندس رحیمــی، در پایان اگر  ��

نکته ای هست بفرمایید؟
ما توســعه ٥۸ حلقه چاه تاسیسات 
سرچاهی را داشته ایم که از این ٥۸ حلقه، 
۶ حلقه در ســال گذشته به بهره برداری 
رسیده است و حدود یازده هزار بشکه نفت 
از آن استحصال می شود. برنامه این است 
که تا پایان امسال ۳٥ حلقه دیگر به این 
اضافه بشود که مجموعاً از این ۳٥ حلقه 
٥۰ هزار بشکه نفت تولید می شود و تقریبًا 
حدود ۱۹٥ تــا ۲۰۰ کیلومتر هم خطوط 
جریانی است که نفتی را که از سر چاهها 
دریافت می شود را به منیفلدها و به نقاطی 
که باید منتقل شــود، برسانند. این کلیات 

پروژه است.
همنچنین جا دارد در اینجا تشــکر 
کنم از حمایتهای همه جانبٔه مدیر عامل 
شرکت مهندسی و توسعه نفت جناب آقای 
دکتر تورج دهقانی و همپنین تالش های 
شــبانه روزی مجری محترم طرح جناب 

آقای مهندس محمدعلی اژدری.
جناب مهندس عمادی، نکته پایانی تان را  ��

بفرمایید؟
جنابعالی، یک سوالی در خصوص 
دســتاوردهای OEID پرسیدید. خوب 
از حدود یک ســال و نیم گذشته به این 
طرف، ما در مناقصات مختلف شــرکت 
کرده ایم و پروژه هــای جدیدی را برنده 
شــده ایم و می توانیم روی آنها مدیریت 
کنیم. همچنیــن پروژه هایی که به هر 
دلیل از قبل سنواتی شده است را اجرایی 
خواهیم کرد. مانند پروژه نفتی خشت که 
از سال ۸٥ استارت خورده که به تازگی 
در ایــن پروژه به جد فعال شــده ایم که 
به هر طریق ممکــن بتوانیم این پروژه 
را به ســرانجام برسانیم. نکته مثبت این 
مهم، حضور آقای مهندس خواجویان در 
 OEID سیســتم هیات مدیره شرکت
هســت که جا دارد از زحمات ایشــان 
تشکر کنم. این پروژه ها عمدتاً به حوزه 
کاری قبلی ایشــان بــر می گردد که به 
جد در حال پیگیری است و انشاءا... اگر 
مشکالت پرداخت ها در این پروژه ها حل 
شود، پروژه ســنواتی شده میدان خشت 
را تا نیمه اول ســال ۹۸ بــه راه اندازی 
می رســانیم که من فکر می کنم پروژه 
نفتی میدان خشــت سی هزار بشکه در 
روز به ظرفیت تولید نفت کشــور اضافه 
خواهــد کرد و این پــروژه بعد از دوازده 
ســال به بهره برداری خواهد رسید. این 
هم یکی از دستاوردهای بزرگ است که 
این پروژه سنواتی را داریم به بهره داری 
این   OEID کلی  انتظار  می رســانیم. 
است که پروژه های سنواتی را با حمایت 
کارفرمای محترم هرچه سریعتر به اتمام 
رسانده و انشــاء ا... به مرحله راه اندازی 

برسانیم.
با تشــکر از همه عزیزان که وقت خود را  ��

در اختیار دانش نفت قرار دادید.

مهندس رحیمی:
دغدغه مالی واقعًا مطالبه ای جدی 

است. متاسفانه در قراردادهایی که در 
کل سیستم وزارت نفت وجود دارد، هیچ 
مورد و بندی بابت جهش ناگهانی قیمت 
ارز پیش بینی نشده و فقط به یک تعدیل 
سازمان برنامه ای اشاره شده که درواقع 

وقتی هزینه های پروژه مان را با آن 
متوازن می کنیم اصاًل با هزینه هایمان 

قابل مقایسه نیست

مهندس عمادی: 

مسیر راه اندازی زود هنگام 
را پلن کردیم و از دو ماه پیش 
به این طرف بیش از 3۰ حلقه 
چاه را تا ۱5 بهمن ماه آماده 

راه اندازی می کنیم
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گزارش۱۰
مدیر کنترل کیفیت شرکت OEID در گفت و گوبا دانش نفت خبر داد:

رکوردهای خیره کننده در اجرای پرسرعت تاسیسات سرچاهی
 و خطوط لوله جریانی در آزادگان جنوبی

سرپرست عملیات پایپینگ شرکت OEID در پروژه نفتی 
آزادگان در گفت و گو با دانش نفت مطرح کرد:

استفاده از بهترین متریال در پروژه میدان 
نفتی آزادگان برای جلوگیری از خردگی 

در فشار و دمای باال

نوع متریالی که در پروژه نفتــی آزادگان جنوبی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، متریال کلد است که به صورت آبکاری برای 
جلوگیری از خردگی در فشــار و دمای باال در تجهیزات ســرچاهی 

ابتدای خط انجام می شود.
مهندس کشــوری، سرپرســت عملیات پایپینگ شرکت 
OEID در پروژه نفتی آزادگان در گفت و گو با خبرنگار دانش 
نفت اظهار داشــت: عملیات پایپینگ برای انتقال مواد اصلی و 
ســرویس های جانبی انجام پروژه انجام می شود که در اینجا 
حدود سه هزار و ٥۰۰ صفحه اسناد فنی توسط واحد مهندسی 
طراحی شد و پس از بررسی در سایت عملیات اجرایی آن آغاز 
شــد که در مرحله ۸۰ درصد در خطوط رو زمینی و باالی ۹۰ 
درصد در خطوط زیر زمینی هستیم. کشوری افزود: قسمتی از 
کار ما مربوط به نصب تجهیزات است که برای تجهیزات ضد 
خوردگی برای هر پد یک پکیــج و برای چاه های مخصوص 
که از فشارهای باالیی برخوردارند، در دو پکیج اضافه طراحی 
می شــود. وی بیان کرد: نوع متریالی کــه در این پروژه مورد 
استفاده قرار می گیرد، متریال کلد است که به صورت آبکاری 
برای جلوگیری از خردگی در فشــار و دمای باال در تجهیزات 
ســرچاهی ابتدای خط انجام می شود. وی افزود: پس از آن که 
با افت فشار مواجه می شــویم از متریال کربن استیل استفاده 
می کنیم تا مرحله ای که ســیار را به خطوط زیر زمینی انتقال 
می دهیم کــه از طرف منیفولد ها آن ها را بــرای صادرات یا 
پاالیش هدایت می کنیم. کشوری گفت: متریال دیگر استنلس 
اســتیل است که به فوالد زنگ نزن ترجمه شده است و برای 
خطــوط ضد خوردگــی و تزریق ۶ در خطــوط از این متریال 

استفاده می کنیم.

 OEID سرپرست راه اندازی و بهره برداری شرکت
در پروژه میدان نفتی آزادگان جنوبی:

تولید بی وقفه نفت از آزادگان جنوبی از 
الیه های نفتی سروک، فهلیان و گدوان

مهندس کوراوند سرپرســت راه انــدازی و بهره 
برداری شــرکت OEID در پروژه میدان نفتــی آزادگان جنوبی 
گفــت: در پــروژه آزادگان مقدار ذخیــرٔه نفتی کــه در منطقٔه 
 آزادگان تخمین شــده اســت، چیــزی در حــدود ۳۳ میلیارد

 بشکه است.
وی ادامــه داد: در این منطقــه دو تفکیک گر گاز به 
صورت ثابت و یک تفکیک گــر گاز به صورت موقت در 
حال ساخت هستند. وی خاطرنشان کرد: برای تفکیک گر 
موقت باید ٥۰ هزار بشــکه نفت مهیا کنیم و از چاه هایی 
توسط شرکت OEID انجام گرفته و پایپینگ سرچاهی 
و خطوط لوله تأمین شــود. مهندس کوراوند افزود: در این 
چاه های نفت مختلــف از قبیل نفت ســروک، فهلیان و 
گدوان اســت که چاه های سروک یک هزار و ۲٥۰ بشکه 
در روز تولید می کنند. وی خاطرنشان کرد: فهلیان سه هزار 
بشــکه و گدوان ها دو هزار بشکه تولید می کنند و با تولید 
این ٥۰ هزار بشــکه نفت ظرفیــت آزادگان به ۱٥۰ هزار 

بشکه نفت در روز خواهد رسید.

مدیر  چراغی،  آرش  مهنــدس 
کنترل کیفیت شــرکت OEID گفت: میدان 
نفتی آزادگان به دو بخش آزادگان شمالی و 
آزادگان جنوبی تقسیم شده است که آزادگان 

شمالی اکنون در حال بهره برداری است.
 وی ادامــه داد: در بخــش آزادگان 
جنوبــی یکــی از پیمانکارهایی هســتیم 
که بخشــی از این کار ســاخت تاسیسات 
سرچاهی تا خطوط لوله جریانی را بر عهده 
داریم به طوریکــه ٥۸ حلقه چاه در مرحلٔه 
قرارداد اصلی به شــرکت OEID واگذار 
شده اســت که ۶ حلقه آن پیش از این به 
تولید زودهنگام رســیده است و با توجه به 
وضعیت حفــاری مرحله ای کــه قابل کار 
بود را انجام دادیم. اخیــراً با همکاری کار 
فرما اصلی شــرکت پدک و تمامی پرسنل 
باعث شــده که بتو انیــم در زمانی کوتاه 
برنامه ریزی کنیم تا ۳٥ حلقه چاه با تقریب 
دایااینــچ جوش یعنی به بــاالی ۴۰ هزار 
دایااینچ در بخش تســهیالت ســرچاهی و 
بالــغ بر یکصد کیلومتر خطوط لوله جریانی 
را تا پایان سال انجام دهیم. چراغی افزود: 
در ایــن مرحله این بخــش از کار به دلیل 

مشترک بودن میدان و چاه ها باید در بهره 
برداری آغاز شود با تمهیداتی که کار فرمای 
اصلی مدنظــر دارد تعداد چهار هدر موقت، 
کار جمــع آوری نفت پراکنــده چاه ها، چاه 
هدرغیر موقت هرکدام ســهمی از جاه ها را 
جمع آوری می کنند و بــه یک مرکز بهره 
برداری اولیه جهت پاالیش اولیه نفت به نام 
اسکید شــامل هدرهای ۷ الی ۱۰ می شود، 

انتقال می دهند.
چراغی گفت: برنامه ما در میدان نفتی 
آزادگان شــامل سه پلن اســت که در پلن 
اول از مجموع ۱٥ حلقه چاه بیش از بیست 
هزار بشکه آمادٔه ارسال از چاه ها به اسکید 
و در مرحلــٔه دوم که حدود ۲۸ حلقه چیزی 
بیــن ۴٥ تا ٥۰ هزار بشــکه آماده تحویل 
اســت و در مرحله پایانی که تا پایان سال 
اســت درمجموع با ۳٥ حلقه چاه باالی ۶۰ 
هزار بشــکه نفت را به طور تقریبی تحویل 
خواهیم داد البته مقادیر واقعی بیشتر از این 
میزان اســت. وی افزود: در بحث پایپینگ 
جوشــکاری تجهیزات ســر چاهی به یک 
رکورد دســت پیدا کردیم به طوری که در 
چیزی حدود دو هفته کل این تســهیالت 

سرچاهی حتی تست شده و نصب تجهیزات 
ابزار دقیقی را کامل کرده یعنی چاه را آماده 
بهره برداری کنیم که در نوع خود بی نظیر 
اســت، پیش از این شــاید حدود دو ماه یا 
بیشــتر زمان صرف می شــد با شیفت های 
متعدد کاری و همتی که صرف شد و به این 
زمان دست پیدا کنیم. مدیر کنترل کیفیت 
شــرکت OEID گفت: از ۲٥ آذرماه الی 

اوایل دی ماه این حرکت جهادی آغاز شده 
و اکنون توانســتیم به آن چیزی که فراتر 
از ذهنمان بود دســت پیدا کنیم و این امر 
مرهو ن زحمات ابتــدا همراهی کارفرمای 
اصلی اســت البته بحث کارفرما و پیمانکار 
مطرح نبود و همــه برادروار مانند یک تیم 
کمک کردند. وی افزود: ما حتی در مقطعی 
که زمان هایی به ما ابالغ می شد و نیاز بود 

که آن ها را به سرانجام برسانیم حتی روی 
پلن عملی نبود و هنگامی که به اجرا درامد 
توانســتیم به آن زمان ها دست پیدا کنیم و 
این نقطٔه عطف تجارب شرکت او آی دی 
اســت که به خود باوری رسانده و پابه پای 
شرکت های خارجی که بیش از پنجاه سال 
تخصص انجام این کار دارند این شــرکت 
توانســته این رکوردها را داشته باشد. وی 
گفــت: در بحث کل مجموعــه هیچ عدم 
تطابق نداشتیم و تمامی موارد را بر اساس 
مشخصات فنی پیش رفتیم و هیچ مغایرتی 
و مورد غیــر قابل اصالحی نبــوده و این 
می تواند در جایگاه خود رکورد تلقی شــود. 
وی افــزود: در بخش جوشــکاری خطوط 
جریانی که بیش از یکصد کیلومتر اســت 
توانســتیم با کنترل مضاعــف روی موارد، 
آمــار تعمیرات جوشــکاری را به چیزی به 
زیر ۴ درصد برســانیم و در زمینه تاسیسات 
ســرچاهی یا بخش پایپینگ توانستیم آمار 
خیره کننده زیر ۱.٥ درصد جوشــکاری را 
داشته باشیم که از نظر کیفی و تاثیرات که 
روی سرعت اجرا داشته است، در نوع خود 

بی نظیر است.

سرپرست سيويل شرکت OEID در ميدان آزادگان جنوبی در گفت و گو با دانش نفت مطرح کرد:

اقدامات انجام شده سيويل OEID در ميدان نفتی آزادگان جنوبی
میدان  پراکندگی  به  توجه  با 
و فاصلــٔه زیاد چاه ها از یکدیگر در بخش 
سیویل کار را با همکاری پرسنل مجموعه 
طوری مدیریت و برنامــه ریزی نمودیم 
که بتــوان در کوتاه ترین زمان ممکن به 

خواسته هایمان برسیم.
مهندس باکی، سرپرســت سیویل 
شرکت OEID در پروژه نفتی آزادگان 
به خبرنگاردانــش نفت گفت: در بخش 
ســیویل این پروژه چیــزی حدود ۹۸۳ 
هزار متر مکعب خاکریزی و بالغ بر ۱۱۱ 
هزار متر مربع قالب بندی انجام شــده 
اســت، و نزدیک به ۳٥ هــزار کیلوگرم 

آرماتور در این پروژه استفاده شده است. 
وی تصریح کرد: نزدیک به ۶ هزار متر 
مکعب بتن ریزی داشــتیم و در بخش 
ســیویل برای ۸٥ نفر به طور مســتقیم 
اشــتغال زایی داشــتیم و بیش از یک 
هزار و ۷۰۰ نفر به طور غیر مستقیم در 
گیر این مســاله بودند. وی ادامه داد: با 
توجــه به پراکندگی میدان و فاصلٔه زیاد 
چاه ها از یکدیگر در بخش ســیویل کار 
را با همکاری پرســنل مجموعه طوری 
مدیریــت و برنامه ریــزی نمودیم که 
بتــوان در کوتاه ترین زمــان ممکن به 
خواسته هایمان برسیم. باکی خاطرنشان 

کرد: بطور مثال با دوشــیفت کردن کار، 
مدیریت کارها که نزدیک به هم اســت 
و اکیپ های مشترک توانستیم به برنامه 
و پلن در بخش سیویل دست پیدا کنیم 
و بــرای راه اندازی ایــن چاه ها تاکنون 
عقــب نماندیــم یعنی همیشــه بخش 
ســیویل زودتر از موعد که مورد نیاز بود 
به زمان خود رســیده است. وی افزود: 
در کنار سرعت کار سعی نمودیم کیفیت 
کار را نیز لحاظ کنیم شــاهد آن درصد 
Accept های پروژه اســت که به کار 
فرمــا تحویل می دهیم کــه باالی ۹۹ 

درصد Accept داریم.

گزارش تصويری اقدامات شرکت OEID در ميدان آزادگان جنوبی
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گزارش پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران۱۱
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق به عنوان 
یکی از سه شرکت تابع شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
افزون بر تأمین نیاز نیروگاه نکا و پتروشــیمی بجنورد، گاز 
مورد نیاز اســتان های خراسان شــمالی، خراسان رضوی، 
خراســان جنوبی، مازندران، گلستان و بخشی از سمنان را 
تأمین می کند. ستاد شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
در مشــهد مستقر اســت و عمده گاز این شرکت از میدان 
خانگیران و کمتر از یک میلیون مترمکعب در روز نیز از میدان 
مشــترک گنبدلی برداشت می شــود. ابوالحسن محمدی، 
مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق می گوید: 
»این شــرکت هم اکنون بــا بهره منــدی از 6۳ حلقه چاه، 
از ظرفیت تولید روزانه بیــش از 6۲ میلیون مترمکعب گاز 
برخوردار اســت و در ۹ ماهه امسال، روزانه به طور میانگین 

بیش از ۴0 میلیون مترمکعب گاز تولید کرده است.«
میدان گازی گنبدلی در فاصله ۲٥ کیلومتری جنوب 
شرقی شهرستان ســرخس و در نزدیکی مرز ترکمنستان 
و منطقه عملیاتــی خانگیران با وســعت ۲٥ کیلومتر در 
۷٥ کیلومتر، در ۲٥ کیلومتری شــمال غربی شهر مرزی 
سرخس واقع شده اســت. میدان خانگیران دارای مخازن 
گازی مجزای مزدوران، شوریجه بی و شوریجه دی است 
که این مخازن در دشت ها و تپه ماهورهای جنوبی و غربی 
مجاور شهرستان ســرخس واقع شده اند. در اختیار داشتن 
مخزن بزرگ مزدوران که به دلیل وجود گازترش با ۳. ۶ 
درصــد H۲S و ۶.٥ درصد CO۲ از مخازن نادر گازی در 
جهان به شمار می رود، از ویژگی های این منطقه عملیاتی 
است و این ویژگی سبب شده، ادوات زیادی روی هر یک 
از چاه های مزدوران قرار داشته باشد. البته ناگفته نماند که 
از حیث میزان سولفید هیدروژن )H۲S(، میدان تنگ بیجار 
در رتبه نخست میدان های گازی ایران قرار دارد و مخزن 
مزدوران پس از تنگ بیجار، ترش ترین نوع گاز کشــور را 

تولید می کند.
هم اکنون روزانه حدود ۱. ۷ میلیون مترمکعب گاز از 
مخزن شوریجه بی برداشت می شود. درباره طرح تزریق و 
برداشت گاز از مخزن شوریجه دی هم که بارها شنیده ایم. 

در هشت ماه نخست امسال، روزانه به طور میانگین بیش 
از ۹ میلیــون مترمکعب گاز به این مخزن تزریق شــده و 
هم اکنون برداشت روزانه گاز تا ۱۴ میلیون مترمکعب هم 
از این مخزن امکان پذیر است. ضمن این که برنامه توسعه 
شوریجه دی نیز با هدف افزایش تزریق و برداشت گاز در 

دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
غالب گازی که به همت کارکنان این شــرکت تولید 
می شــود، گازترش، سمی و خورنده مخزن مزدوران است 
که افزون بر مخاطرات احتمالی ناشــی از نشــت آن که 
عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشــت، خوردگی 
باالی تاسیسات، عدم امکان تخلیه محتویات خطوط لوله 
به اتمسفر یا خاک و احتمال باالی تشکیل هیدرات گازی 
نیز از دیگر چالش های مرتبط با آن به شــمار می رود. در 
جریان بازدید از چاه شــماره ۲۰ میدان گازی خانگیران، 
از علی صابری راد، رئیــس اداره بهره برداری درباره دیگر 
مصائب کار در این منطقه عملیاتی می پرســم و او افزون 
بر مخاطرات کار در جوار مخزن گازترش مزدوران، به آب 
و هوای خشک و متغیر منطقه اشاره می کند: »خانگیران، 
تابســتان هایی گرم و طاقت فرســا و زمستان هایی سرد و 
خشــن دارد. دمای هوا در این منطقه در فصل تابستان تا 
٥۰ درجه باال می رود و دمای حدود منفی ۲٥ درجه نیز در 
زمســتان های خانگیران ثبت شده است. بادهای تند توام 
با توفان شــن در تابستان و برف سنگین و کوالک شدید 
همراه با افت شــدید دما و یخبندان در زمســتان، عالوه 
بر آن که شــرایط ســختی را بر کارکنان تحمیل می کند، 
عملیــات تولید گاز را هم پرمخاطره می ســازد.« به گفته 
وی، میــزان بارندگی در این منطقه، کمتر از ۱۸۰ میلیمتر 

در سال است.
اما این حجم از مخاطرات تاکنون چه تبعات و تلفاتی 
داشته اســت؟ محمدتقی علیپور، رئیس ایمنی، بهداشت، 
محیط زیســت و پدافند غیرعامل شــرکت بهره برداری 
نفت و گاز شــرق با استناد به گزارش عملکرد ساالنه این 
مجموعه می گوید: »در ســال ۹۶، هشت حادثه پرسنلی و 
در هفت ماه ابتدای امسال، پنج حادثه پرسنلی در گزارش 
HSE شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق درج شده که 
اغلب این حوادث با درمان ســرپایی کارکنان خاتمه یافته 

اســت.« صحبت مدیرعامل پیشین شــرکت بهره برداری 
نفت و گاز شــرق را بــه یاد دارم که می گفــت »کار در 
مخزن مزدوران طی بیش از ســه دهه که از بهره برداری 
آن می گذرد، منجر به هیچ تلفات انســانی نشده است«؛ 
پرواضح است چنین دستاوردی جز در سایه رعایت الزامات 
ایمنی ممکن نمی شــود. به گفته علیپور، این شــرکت در 
بخش ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت خود، مطالعات 
مخاطــرات و راهبری تاسیســات فرایندی موســوم به 

HAZOP را انجام داده و پروژه های پژوهشــی متعددی 
را با هدف پاکســازی خاک های آلــوده به آالیندگی های 
نفتی و پاکســازی گودال های هرزآب باقیمانده از عملیات 
حفاری دنبال کرده اســت. البته تنگناهایی هم پیش روی 
حوزه HSE این شــرکت قرار دارد که در رأس آن، کمبود 
ایستگاه های آتش نشــانی خودنمایی می کند. همچنین با 
توجه به قرار گرفتن مخازن در نیمه دوم عمرشــان، باید 
برای استهالک تاسیســات هم فکر جدی کرد. ایمنی در 

نفت باید حرف نخست را بزند.

از مخازنــی گفتیم که در نیمــه دوم عمر خود قرار 
دارنــد. به طور مثال مخزن شــوریجه دی کــه امروز به 
واسطه ذخیره سازی گاز به منبع مطمئنی برای تأمین گاز 
در ماه های سرد سال بدل شده، تا سال ۹۳ شاهد برداشت 
بیش از ۹۰ درصد از ذخایر قابل اســتحصالش بوده است. 
به این ترتیب این پرســش مطرح می شود که گزینه های 
آتی برای تأمین پایدار گاز در شمال شرق کشور چیست؟ 
فرشــید خیبری، مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و 

گاز شــرق، بهترین گزینه را توســعه میدان ها و الیه های 
مخزنی جدید مثل میدان توس عنــوان و ابراز امیدواری 
می کند طرح توســعه این میدان هرچه زودتر کلید بخورد. 
میدان گازی توس در ۱۰۰ کیلومتری شــمال شرق شهر 
مشهد و جنوب میدان های خانگیران و گنبدلی واقع شده. 
این میدان در سال ۱۳۸۸ کشف و یک حلقه چاه اکتشافی 
در آن حفاری شده است. تفاهمنامه مطالعاتی آن نیز اخیراً 
بین شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران و پتروپارس امضا 
شده و پتروپارس در حال تدوین و ارائه طرح جامع توسعه 

میدان اســت؛ میدانی که ســال ها انتظارش برای اجرای 
عملیات توسعه ای از سوی آستان قدس به سرانجام نرسید.
شــرکت بهره برداری نفت و گاز شــرق در تعمیر و 
ســاخت کاالها و قطعات نفتی همید طوالیی دارد. اداره 
خدمات فنی این شــرکت متشــکل از دو واحد عملیات و 
تعمیرات سرچاهی و درون چاهی، اسفندماه ۱۳۷۹ تشکیل 
و از همان زمان، مســئول تأمین همــه خدمات مورد نیاز 
ســرچاهی و درون چاهی به چاه های تولیــدی/ تزریقی 

میدان های گازی خانگیران و گنبدلی شــد. مشارکت در 
پروژه بومی سازی فناوری ســاخت ادوات رشته تکمیلی، 
راه اندازی دســتگاه فشارســنج الکترونیکــی حافظه دار، 
طراحی و ســاخت دکل شبیه ســاز عملیــات چاه پیمایی، 
ساخت، بازســازی و تغییر کاربری دستگاه ها و ابزارهای 
مختلف متناسب با نیاز، احیای ادوات تکمیلی و تاج چاه ها 
و بومی سازی گریس های مورد اســتفاده برای روانکاوی 
شیرآالت تاج چاه را می توان از مهم ترین فعالیت های این 
واحد برشــمرد. در کارگاه عملیات و تعمیرات درون چاهی 

فرصتی دســت می دهد تــا در گفت وگو بــا رئیس اداره 
خدمات فنی چاه های شــرکت، از فعالیت های شــان جویا 
شــوم. بهروز راهداری که فارغ التحصیل مهندسی نفت از 
دانشــگاه صنعت نفت است، به نکته جالبی اشاره می کند: 
»ســال ها قبل، همه تجهیزات ما از برندهای آمریکایی و 
اروپایــی بودند، اما در یک دهه اخیــر، به قدری رویکرد 
داخلی در شــرکت توســعه یافته که امروز از صفر تا صد 
عملیات بازســازی و تعمیرات درون چاهی و سرچاهی را 
خودمــان راهبری می کنیم. به جرأت می گویم کیفیت کار 
سازندگان داخلی بســیار قابل قبول، رضایت بخش و قابل 

اتکاست.«
اما این حجم از کار و فعالیت در شرکت بهره برداری 
نفت و گاز شرق چگونه انجام می شود؟ در مجموع در این 
شــرکت، حدود ۱۲۰۰ نفر مشغول به فعالیت اند و با توجه 
به فعالیت ستاد این شرکت در مشهد و تمرکز فعالیت های 
اقماری در میدان هــای گازی خانگیران و گنبدلی، غالب 
خانواده ها در شهرهای مشــهد و سرخس سکونت دارند. 
در شهرستان سرخس، دو شهرک برای سکونت کارکنان 
شــرکت بهره برداری نفــت و گاز شــرق در نظر گرفته 
شده است: شهرک نفت شــهید تندگویان و شهرک نفت 
شــهید باهنر. کمبود امکانات رفاهی و امکانات مناســب 
سخت افزاری و نرم افزاری مناسب برای سکونت خانواده ها 
در ســرخس، از جملــه تنگناهــای پیش روی شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز شــرق در اســکان خانواده ها در 
شهرک های نفتی سرخس است؛ هرچند مسئوالن مربوطه 
نیز در شــر کت دست روی دست نگذاشــتند و اقدامات 
قابل توجهــی را برای بهبود شــرایط رفاهی خانواده های 
ســاکن در این شــهرک ها انجام داده اند؛ از جمله تجهیز 
دبستان شــهید تندگویان و تأســیس مهدکودک در این 
شــهرک. فرنوش ذبیحی، مشــاور مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز شــرق در امــور بانوان در جریان 
بازدیدمان از دبستان شهرک نفت تندگویان یادآور می شود: 
»تنها دانش آمــوزان کارکنان به این مدرســه نمی آیند، 
بلکه دانش آموزان روســتاهای اطراف نیز اینجا تحصیل 

می کنند.« او درباره تأســیس مهدکودک و بهره مندی از 
مربیان مجرب هــم توضیحاتی می دهد و اضافه می کند: 
»رفع دغدغه خانواده ها برای حضور کودکان شان در مهد 
کودک، کار ارزشــمندی بود. در یک سال اخیر، عالوه بر 
تأســیس مهدکودک، اقدام هایی نیز در زمینه روشــنایی 
محوطه شــهرک های نفتی و تجهیز زمین بازی کودکان 
انجام شده است.« سیدعلی شیرین کار، رئیس امور اداری 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، صحبت های ذبیحی 
را تکمیــل می کند: »افزون بر آنچه گفته شــد، کمک در 
پرداخت عوارض بهای خدمات به شــهرداری، بهســازی 
جاده ها، کمک های شهری در حوزه لجستیک و ترابری ... 
هم از اقدامات نفت در حوزه CSR در این شهرســتان به 
شمار می رود.« ناگفته پیداست، نفت از کنار مسئولیت های 

اجتماعی بی تفاوت عبور نکرده است.
نفت و گاز شــرق به واســطه برخورداری از سرمایه 
انسانی متخصص، ظرفیت های بی شماری دارد، اما از آنجا 
که تخصص بدون انگیزه کاری، راهگشا نخواهد بود، نباید 
از ایجاد عوامل انگیزشــی و رفع دغدغه های کارکنان به 
ویژه کارکنان عملیاتی غافل شد. سال ها کار بدون حادثه 
منجر به فوت در این شــرکت کــه از یک مخزن بزرگ 
گازترش برخوردار اســت، از رعایت دقیق و حساب شــده 
الزامات ایمنی حکایت دارد، اما اســتمرار این دستاورد در 
گــرو الزاماتی از جمله توجه به اســتهالک تاسیســات و 
ماشــین آالت و اتخاذ تصمیم های مقتضی در این زمینه 
است. فعالیت های شــرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
در حوزه ســاخت داخل و تعامل مناســب و روزافزون با 
سازندگان داخلی، از مصادیق توجه به سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در این شــرکت اســت، اما این میزان تخصص، 
پشتکار و ابتکار عمل بی تردید مانع تخصیص بودجه برای 
تأمیــن تجهیزات ضروری و اولویت دار شــرکت نخواهد 
شــد. اینجا خانگیران است و تولید گاز مورد نیاز ۶ استان 
شــمالی کشور به همت کارکنان شرکت بهره برداری نفت 
و گاز شــرق استمرار دارد. تالشگران صنعت نفت، در این 
روزهای ســرد سال بیش از هر زمانی قدردان تان هستیم.
هانیه موحد  

نفت وگاز شرق؛ شریان گاز در شمال کشور
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۱2 گزارش پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران
افتخاری زرین برای پتروشیمی نوری؛

کسب اولین تندیس طالیی کشور در چهارمین جایزه ملی مدیریت انرژی
برای اولین بــار در طول چهار 
شــرکت  انرژی،  مدیریت  ملی  جایزه  دوره 
پتروشیمی نوری توانست تندیس طالیی دو 

ستاره این جایزه ملی را کسب نماید.
پتروشــیمی  عمومی  روابط  گــزارش  به 
نــوری، در چهارمین دوره جایــزه ملی مدیریت 
انــرژی کــه ۱۸ دی ماه ســال ۹۷ در ســالن 
همایش های مدیریــت صنعتی در تهران برگزار 
شد، شــرکت پتروشــیمی نوری توانست بعد از 
ارزیابی متقاضیان و در بین تمامی صنایع انرژی 
بر کشــور مقام اول را به خود اختصاص دهد و 
اولین شــرکت دارنده تندیس طالیی دو ستاره 
کشور شود. در این همایش با حضور شرکت های 
مختلف در ســازمان مدیریت صنایع برگزار شد، 
مهندس صانعــی، مدیر عامل شــرکت پس از 
دریافت تندیس طالیی، دســتیابی به این جایزه 
را ماحصل اقدامات ارزشــمندی دانست که هم 
در راستای صرفه جویی انرژی و هم بهره وری 
بیشتر در شرکت انجام شده است. وی با تشریح 
اینکه در بحــث مدیریت انرژی در چند ســال 
گذشته توانســتیم به صورت سیستماتیک همه 
چیز را مورد پایش قرار دهیم و با پیاده ســازی 
اســتانداردهای ایزو ٥۰۰۰۱ تمــام موضوعات 
مربوط به انرژی به صورت مستمر پیگیری شده 
که توانســتیم شــاخص مصرف انرژی را که در 
سال ۸۸ حدود ۲۸ بود، در ۶ ماهه اول سال ۹۷ 
بــه حدود ۱۲ کاهش دهیم و این در شــرایطی 
است که ســازمان استاندارد شــاخص مصرف 
انــرژی را برای محصوالت آروماتیک ۱۹ تعیین 
کرده است. شــایان ذکر است؛ در این مراسم و 
بر اســاس شاخص های فرآیندی، آقای مهندس 
صحرایی، مدیر انرژی شرکت پتروشیمی نوری، 
به عنوان مدیر انرژی برتر این دوره معرفی شــد 
و لوح تقدیری از کمیته برگزار کننده این جایزه 

دریافت کرد.

 دریافت تندیس و لوح »واحد صنعت سبز« 

توسط شرکت پتروشیمی نوری
این همایش با حضور عیسی کالنتری، رئیس سازمان 

حفاظت محیط زیست، نماینده مقیم توسعه صنعتی ملل 
متحد )UNIDO(، نماینده سازمان همکاری های بین المللی 

آلمان )GIZ( و جمع کثیری از نمایندگان شرکت های صنعتی 
و خدماتی کشور برگزار شد

شــرکت پتروشــیمی نوری در بیســتمین همایش ملی صنعت 
 و خدمات ســبز، که صبح روز سه شــنبه، ۲ بهمن ماه در سالن همایش های 
بین المللی حفاظت محیط زیست برگزار شــد، عنوان »واحد صنعت سبز« را 

دریافت کرد.
در این همایش که با حضور عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت 
 ،)UNIDO( محیط زیســت، نماینده مقیم توســعه صنعتی ملل متحــد
نماینده ســازمان همکاری های بین المللی آلمان )GIZ( و جمع کثیری از 
نمایندگان شرکت های صنعتی و خدماتی کشور برگزار شد، آقای مهندس 
صانعی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری، تندیس سیمین و لوح »واحد 

صنعت سبز« کشور را دریافت کرد.
شــایان ذکر اســت؛ در این همایش، ۲٥۳ واحد صنعتی و خدماتی 
کشــور در حوزه های مختلف صنعتی، شیمیایی، غذایی و ... حضور داشته 

و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در چهارمین دوره جایزه ملی 

مدیریت انرژی، شرکت پتروشیمی 

نوری توانست بعد از ارزیابی 

متقاضیان و در بین تمامی صنایع 

انرژی بر کشور مقام اول را به خود 

اختصاص دهد و اولین شرکت دارنده 

تندیس طالیی دو ستاره کشور شود

بر اساس شاخص های فرآیندی، 

آقای مهندس صحرایی، مدیر انرژی 

شرکت پتروشیمی نوری، به عنوان 

مدیر انرژی برتر این دوره معرفی 

شد و لوح تقدیری از کمیته برگزار 

کننده این جایزه دریافت کرد

Iran Cannot be Removed 
from Energy Market:

 President
Iranian President Hassan Rouhani said Iran could 
not be removed from the global energy market.
Speaking on Wednesday during a government 
cabinet meeting, he said, “Given Iran’s prow-
ess in the field of oil and gas, there would be no 
country wishing to eliminate it from the energy 
market.”“Speaking of oil-related issues, fortunately 
we are tracing various routes and methods to sell oil 
and are proudly dodging US sanctions,” he said.“All 
the countries are aware that these sanctions are 
cruel, illegal and against the Iranian nation and are 
not against any state figures, organizations or enti-
ties and only put pressure on the people.”He said 
over the course of the past 40 years since the 1979 
Islamic Revolution, the amount of Iran’s discovered 
oil reserves had doubled.

Lordegan Petchem Plant 
Nearly Complete

The CEO of Lordegan Petrochemicals Company 
said the plant’s construction had progressed 94.27 
percent and was expected to come online by fall.
Mohsen Mahmoudi said the plant needed a utility 
unit of its own which would come online by spring.
He said the urea and ammonia project would 
become operational by fall adding €700 million 
was invested in the project of which €502 was 
supplied by financing.The official further stated that 
a major share of the project’s items were supplied 
from domestic producers, adding all the project’s 
converters, drums, and flare stacks were supplied 
by domestic manufacturers.Lordegan Petrochemical 
Plant is being built for production of 1.755 million 
tons of petrochemicals annually in the western prov-
ince of Chahar Mahal and Bakhtiari.

News9 Contracts Signed with Local Firms for 
Maintaining, Enhancing Oil Production

The National Iranian Oil Company (NIOC) 
subsidiaries signed 9 contracts with local 
developers for maintaining and enhancing 
the production capacity of a number of 
Iranian oil and gas fields.
The deals were signed on Tuesday in a 
ceremony that was attended by Iranian 
Minister of Petroleum Bijan Zangeneh, and 
are valued at a total of 1 billion dollars.By 
signing the deals, the fate of 9 packages of 
a total of 33 packages was determined. The 
total number of 33 projects are estimated to 
cost 6 billion dollars in three years.National 
Iranian South Oil Company (NISOC) 
signed contracts for the projects of Kaboud, 

Gachsaran Khami, Lali Asmari and Nargesi 
with the companies of Pars Energy-Gostar 
Drilling & Exploration (PEDEX), National 
Iranian Drilling Company (NIDC), Petro 
Gohar Farasahel Kish (PGFK), and Dana 
Kish Drilling Company.NISOC also signed 
two other contracts for developing Man-
souri Asmari and Ramshir project with Oil 
Industries’ Engineering and Construction 
Company (OIEC).Furthermore, the Iranian 
Central Oil Fields Company signed deals 
for developing Danan, Saadat Abad and 
Naft Shahr projects with MAPNA Group, 
Global Petro Tech kish E&P Company and 
the NIDC.

NIOC to Issue Fixed Rate Bonds to Finance Projects

NIDC Drilling Rigs Operating Projects

The National Iranian Oil Company (NIOC) 
is planning to issue Rls. 30,000 billion in 
fixed rate bonds by the end of the current 
calendar year to March 20 in order to 
finance projects aimed at maintaining 
and enhancing production capacity of 
oil and gas fields.Speaking on Tuesday, 

Reza Dehghan, deputy NIOC director for 
development and engineering, said that 80 
percent of financing of the projects would 
be provided by a special purpose vehicle 
company (SPVC), here Saba Arvand, and 
the rest would be provided by the local 
signatories of the project’s contracts.

Accordingly, Rls. 10,000 billion of fixed 
rate bonds would be issued by the end of 
the current calendar year for financing the 
projects, he said.The official further said 33 
project packages for enhancing and main-
taining production capacity of oil and gas 
fields had been defined by National Iranian 

Oil Company (NIOC) for whose develop-
ment, a total of $6.2 billion dollars would 
be needed.Once operational, the projects 
are expected to generate 280,000 b/d of oil 
and a cumulative sum of 410 million bar-
rels as well as $20 billion in revenues for 
the country, Dehghan added.  

An official with the National Iranian Drilling Company 
said 10 drilling rigs belonging to his company were being 
operated in new projects.
Siamak Hadad Soleimani said the projects entailed drill-
ing 28 oil wells in oil and gas fields.He said the projects 
were in the areas operated by the National Iranian South 
Oil Company (NISOC), Petroleum Engineering and 
Development Company (PEDEC), Iranian Central Oil 
Fields Company, and the Exploration Directorate of the 

National Iranian Oil Company (NIOC) and lasted from 
14 to 24 months.He said the projects also included 7 
wells in Gachsaran Oilfield, 10 wells in South Azade-
gan Oilfield, 5 wells in Naftshahr Field and 6 wells in 
the areas operated by the Exploration Directorate of the 
NIOC.Soleimani also said that the projects were turnkey 
and were being developed under EPDF contracts whereby 
drilling rigs, procurement of technical and physical assets 
and engineering services would be provided by NIDC. 
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اخبار۱3

تفاهم برای توسعه همکاری ها میان سازمان 
مدیریت صنعتی و شرکت انتقال گاز ایران

در جلسه دیدار مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و هیات همراه 
از شرکت انتقال گاز ایران، طرفین برای توسعه  تعامالت و همکاری ها، 

تفاهم کردند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان مدیریــت صنعتی، در این 
جلســه ابوالفضل کیانی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان 
اهداف، ماموریت ها و فعالیت های این سازمان اظهار داشت: سازمان 
مدیریت صنعتی آمادگی دارد با توجه به تقویم آموزشــی شــرکت 
انتقال گاز ایران، در خصوص »دوره های آموزشــی تخصصی کوتاه 
مدت« ، »دوره پرورش مدیران در کالس جهانی برای مدیران ارشد 
و اســتانی، و همچنین طراحی و استقرار نظام مدیریت بهره وری با 
هدف کاهش هزینه ها و افزایش ستانده ها با شرکت انتقال گاز ایران 
همکاری نماید.ابوالفضل کیانی بختیاری افزود: هم چنین پیشــنهاد 
می شــود طراحی و اســتقرار نظام آماری با هــدف تهیه و تدوین 
شاخص های کلیدی عملکرد )KPI( و تهیه داشبوردهای مدیریتی در 
سطح مدیران ارشد و میانی با تحلیل سری زمانی آن ها برای استفاده 
مدیران و کارشناسان در تصمیم گیری، تصمیم سازی، برنامه ریزی 
و ارزیابی عملکرد شرکت انتقال گاز ایران در دستور کار این شرکت 
قرار گیرد.مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: می 
توانیم در خصوص بازنگری و طراحی ساختار سازمانی شرکت انتقال 
گاز ایران و متناســب سازی آن با فعالیت های توسعه ای در راستای 
چابک ســازی سازمان، ارائه مشــاوره های تخصصی با رویکرد حل 
مسأله در زمینه های مدیریتی؛برنامه ای ؛استراتژی؛آموزشی؛فناوری 
اطالعات، ایمنی و ســالمت کار، بهــره وری عملیاتی، تکنولوژی، 
برگزاری دوره های MBA  و DBA با گرایش نفت، مدیریت زنجیره 
تأمیــن )صــادرات ، توزیع ، تحویــل، ذخیره ، تولیــد ، تأمین( و... 
همکاری نماییم.در این جلسه سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال 
گاز ایران نیز اظهار داشت: سازمان مدیریت صنعتی بسیار خوب پایه 
گذاری شده است و از اساتید به نامی بهره می برد.مدیرعامل شرکت 
انتقال گازایران افزود: در حــوزه تخصصی انرژی، جمعی از افراد با 
تجربه از مجموعه نفت و گاز در این سازمان حضور دارند. وی اعالم 
کرد: شــرکت انتقال گاز ایران، نخستین شرکت زیرمجموعه صنعت 
نفت است که میان موضوعات اســتراتژیک، فرآیندها و شاخص ها 
با اساســنامه ارتباط برقرار کرده است.به گفته توکلی، شرکت انتقال 
گاز ایران برای رســیدن به افق ۱۴۰۴ باید لینک قوی مشــاوره ای 
و آموزشــی داشته باشــد تا بتوانیم تیم صنعتی و خبره ی مدیریتی 
تشــکیل دهیم.وی افزود: بر این اساس از مدیران و روسای شرکت 
درخواست می نمایم با انجام نیازسنجی های الزم، نیازهای آموزشی 
و مشــاوره ای خود را اعالم کنند تا بتوانیم از تجارب ارزشمند این 
عزیزان اســتفاده و بهره برداری کنیم و در قالب امضای یک تفاهم 

نامه با این سازمان همکاری و تعامل برقرار شود.
سرپرست مرکز تعالی سازمانی  سازمان مدیریت صنعتی خبر داد: 

ساخت 2۰ فیلم کوتاه آموزشی برای تعالی 
بنگاه های ایرانی

مرکز تعالی سازمانی با هدف حمایت از بنگاه های ایرانی در مسیر 
بهبود و رقابت پذیری و همراهی آنها در سفر تعالی، اقدام به ساخت و 

انتشار ۲0 فیلم کوتاه آموزشی کرده است.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان مدیریــت صنعتی، 
سرپرست مرکز تعالی ســازمانی سازمان مدیریت صنعتی با بیان 
اینکه مدل تعالی سازمانی که بر اساس آن ارزیابی بنگاه ها صورت 
گرفته و هر ســاله جایزه ملی تعالی سازمانی اعطا می شود شامل 
۹ معیار و ۱۰ ارزش بنیادین اســت، گفت: مرکز تعالی ســازمانی 
تالش کرده با بهره گیری از دانش و تجربه اعضای کمیته علمی 
و ارزیابان ارشــد جایزه ملی تعالی سازمانی، هر یک از معیارها و 
ارزشــها را در قالب فیلم کوتاه چنــد دقیقه ای معرفی و از طریق 
ســایت و شــبکه های اجتماعی بصورت رایگان در اختیار افراد، 
ســازمان ها و بنگاه های عالقمند به قرار گرفتن در مســیر تعالی 
قرار دهد.شــجاعی افزود: شــرکت ها با دانلود تمامی این فیلم ها 
که به تدریج در حال انتشــار اســت، می توانند در زمانی کوتاه با 
مدل تعالی ســازمانی آشــنا و آن را در اختیار کارکنان خود قرار 
دهند.وی ادامه داد: این یکی از خدمات جدید ترویجی ســازمان 
مدیریــت صنعتی در جهت ارتقای کیفــی و بهره ورانه بنگاه های 
ایرانی است.مدیر شــانزدهمین همایش تعالی سازمانی در پایان 
گفت: این فیلم ها از طریق جســتجوی واژه »تعالی سازمانی« در 
اینترنت یا شــبکه های اجتماعی، همچنین از طریق سایت جایزه 
ملی تعالی سازمانی به نشانیExcellence.imi.ir قابل دسترسی 
است.یادآور می شود شانزدهمین همایش تعالی سازمانی و اعطای 
جایزه ملی تعالی سازمانی به بنگاه های سرآمد کشور ۶ اسفند ماه 

در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.

ضرورت تغییر نگرش و شیوه های مدیریت  با توجه به 
تحوالت حال و آینده در صنعت هوانوردی

در  آموزش  راهبــرد  همایش   
صنعت هوانــوردی با حضور ابوالفضل کیانی 
بختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی 
متخصصان صنعت  و  کارشناسان  اساتید،  و 

هوانوردی برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
مدیریــت صنعتی، در ایــن همایش دکتر 
ابوالفضــل کیانــی بختیــاری ضمن بیان 
تاریخچه ای از فعالیت های سازمان مدیریت 
صنعتی اظهار داشــت: مجموعه ســازمان 
مدیریت صنعتــی قدمتی ٥٥ ســاله دارد. 
این ســازمان با هدف توسعه ظرفیت های 
مدیریت در کشــور و تربیــت مدیر برای 
بخش صنعت پایه گذاری شــده اســت تا 
مدیرانی که در سازمان دانش مدیریت  مي 
آموزند در شرکت ها و سازمان های صنعتی 
فعالیت خود را آغاز کننــد و با همین نگاه 
توسعه ای چند سال بعد سازمان گسترش و 

نوسازی صنایع ایران تاسیس شد.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی 
با اشــاره به برگزاری دوره های بین المللی 
این ســازمان گفت: در حــوزه آموزش با 
دانشــگاه های معتبر فرانسه، کانادا و آلمان 
همــکاری داریــم و اخیرا ســازمان، دوره 
مدیریــت اجرایی مســئولیت اجتماعی در 

سازمان را برگزار نمود.
دکتر کیانی بختیاری در ادامه ضمن 
بیان ســیر تکامل انقالب های صنعتی، در 
خصــوص مبحث انقــالب صنعتی چهارم 
اظهار داشــت: حضور سیستم های سایبر-
فیزیــک ؛ فناوری زیســتی؛ فناوری نانو و 
مواد پیشــرفته، در انقالب صنعتی چهارم 
یکپارچگی نوینــی را به همــراه دارد و در 

این شرایط شاهد درهم آمیزی فناوری ها، 
ظهــور مدل های کســب و کار دیجیتال، 

هوشمند سازی ها و ... هستیم.
وی با برشــمردن برخی از مولفه ها و 
فناوری های مورد توجه در انقالب صنعتی 
چهارم، به بیان نمونه هایی از آینده فناوری 
در صنعت هوانوردی پرداخت و بر ضرورت 
آموزش مــداوم و همه جانبــه در صنعت 
هوانوردی به عنوان یک صنعت پیشــرفته 

تاکید کرد.
صنعتی،  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
تکنولوژی های  بکارگیری  توان  »توســعه 
بــه روز در زمینــه ایمنی«؛ »توســعه و 
داخلی  مقررات  و  اســتانداردها  بکارگیری 
و بیــن المللی«؛ »توســعه تــوان فنی و 
عملیاتــی هوایی«؛ »توســعه توان فنی و 
عملیاتی زمینی«؛ »توسعه مهارت های فنی 
نگهداری و تعمیرات« و »توســعه و به روز 
رســانی توان ارائه خدمات به مسافران در 
چارچوب اســتانداردهای بین المللی« را از 
جملــه نتایج آموزش مداوم فنی و عملیاتی 

عنوان نمود.
خصــوص  در  بختیــاری  کیانــی 
هواپیمایی  صنعــت  که  تکنولوژی هایــی 
را متحــول کــرده انــد از »بالکچین«؛ 
»هواپیمــای بدون سرنشــین«؛ »واقعیت 
افزوده«؛ »اینترنت اشیاء«؛ »سیستم توزیع 
خطوط هوایی« و »سیســتم های موقعیت 

یاب« نام برد.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی 
در ادامه خاطرنشــان کرد: ورود همه جانبه 
فنــاوری اطالعات و ارتباطــات به دنیای 
کســب و کار، حجم عظیمــی از داده های 

تولیــد شــده را پدید آورده کــه تجزیه و 
تحلیل آن می تواند به متخصصان کمک 

نماید.
نیــم  و  دو  اکنــون   افــزود:  وی 
 کوینتیلیون بایــت داده  در هر روز ایجاد 
می شود  که این رقم تا سال ۲۰۲٥ ، ۴/۶ 
برابر خواهد شــد و جالب است بدانیم ۹۰ 
درصد از داده ها در جهان در طول دو سال 

گذشته ایجاد شده است. 
کیانی بختیاری، ورود اینترنت اشــیا 
به شــرکت های هواپیمایی را باعث ایجاد 
مزیــت رقابتی در مدیریــت ارائه خدمات 
به مشــتریان شــامل هواپیماهــا، خدمه، 
دروازه، هاب و خطوط هوایــی و... عنوان 
نمود و تاکید کرد: یک شرکت هواپیمایی 
هوشمند قادر خواهد بود خدمات استثنایی 

به مشتریان ارائه دهد و برنده بازار شود.
وی در ادامه بر ضرورت آموزش مداوم 

بمنظــور ارتقای فرهنــگ عمومی جامعه 
در جهت اســتفاده بهینــه از ظرفیت های 
تکنولوژی پیشــرفته در صنعت تاکید نمود 
و »آموزش و نهادینه سازی شناخت حقوق 
عمومی  اطالعات  توســعه   « مسافرین«؛ 
فنی هوانوردی«؛ »توسعه فرهنگ استفاده 
از خدمــات جدید فرودگاهــی« و ترویج 
بکارگیــری ظرفیت های فناوری اطالعات 
جهت تهیه بلیط« را برخی از نتایج آموزش 
برای عموم مردم و شرکت های ارائه دهنده 
نقش  بختیاری،  کرد.کیانی  عنوان  خدمات 
ســازمان مدیریت صنعتــی در آموزش و 
ارتقای توان مدیریتــی صنعت هوانوردی 
را توســعه توانمندی ها و مهارت های مورد 
نیاز مدیران ایرانی در چارچوب استانداردها 
و پیشــرفت های علم مدیریــت در جهان 
دانســت و اظهار داشــت: در این زمینه به 
برگزاری دوره MBA هوانوردی به صورت 

مشترک با شــرکت »توســعه هوانوردی 
تیدا« اقدام کــرده ایم و برای اولین بار در 
کشــور MBA در حوزه هوانوردی را با سه 
گرایش مدیریت اجرایی ، ایمنی و کســب 
وکار بصورت مشــترک طراحی نموده ایم 
که هدف آن آشنا نمودن متخصصان حوزه 
هوانوردی کشــور با آخریــن رویکردهاي 
مدیریتی است تا در پیشبرد اهداف سازمانی 

به آنان کمک نماید.
وی، ایجاد مراجع تولید علم در داخل 
کشــور منطبق بر فرهنــگ ایرانی با مد 
نظر قرار دادن اســتانداردهای بین المللی 
و توانمند ســازی مدیران در اســتفاده از 
فنون و مدل هاي نوین مدیریت در وظایف 
تخصصی را از دیگر اهــداف اجرای دوره 

MBA هوانوردی دانست.
در این همایش، محمد مهدی قائمی 
از مســئولین شــرکت آموزش خلبانی تیدا 
نیــز درخصوص نقش آمــوزش به عنوان 
ارتقاء صنعت هوانوردی و  راهبردی جهت 
توسعه بیشتر اظهار داشت: شرکت توسعه و 
تجارت تیدا  بعنوان اولین شرکت خصوصی 
دارای »ATO« در زمینــه آموزش هــای 
خلبانــی و بــرای اولین بار در کشــور با 
همکاری ســازمان مدیریت صنعتی در سه 
گرایــش دوره MBA و DBA هوانوردی 
برگــزار می کنــد.وی هــدف از برگزاری 
این دوره ها را ارائــه راهکارهای مدیریتی 
بــه منظور تعالــی و انســجام بخش های 
مختلف هوانوردی کشــور و تقویت دانش 
نظری،توســعه بینش سیستمی و راهبردی 
کاربــردی عنوان  ارتقــا مهارت هــای   و 

نمود.

ایدرو

مديرعامل سازمان مديريت صنعتی در سومين کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی:

 فرهنگ دوسوتوانی راهکاری برای گذار از مونتاژ به نوآوری
 دومین روز سومین کنفرانس ملی فرهنگ 
سازمانی پنلی با حضور دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری 
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی، منوچهر منطقی 
رئیس مرکــز فضایی ایران، ارســالن امیری معاون 
مدیرعامل بانک پاسارگاد و آذر صائمیان نایب رئیس 
انجمن مدیریت ایران در محل دانشــگاه خاتم برگزار 

شد.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان مدیریت 
صنعتی، در این پنل  دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری 
اظهار داشت: هنجارها و ارزش های فرهنگی که رد 
پای آنها در ســال های اولیه و سازنده سازمان وجود 
دارد، اهمیت زیادی در مســیر توســعه آن در آینده 
خواهد داشــت؛ به بیان دیگر روحیات و فرهنگ تیم 
موسس سازمان، تاثیر زیادی در آینده سازمان دارد و 

یک وابستگی به مسیر را بوجود می آورد.
 وی خاطر نشــان کرد: وابســتگی به مســیر 
می تواند نهادهــا را »ناکارآمد« کند، ســازمان های 
وابســته به مسیر به  سادگی و به  ســرعت به تغییر 

اوضاع محیطی واکنش نشان نمی دهند.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی در 
خصوص ضرورت توجه به رویکــرد توانمندی های 
پویــا گفت: توانمندي هــاي پویا بــه توانایي بنگاه 
براي ادغام، ساخت و باز پیکره بندي شایستگي های 
داخلي و خارجي به منظور پاسخگویي به محیط هاي 
با تغییرات ســریع فناورانه گفته مي شــود. بنابراین 
توانمندي هاي پویا توانایي سازمان براي دستیابي به 
اشکال جدید و نوآورانه مزیت رقابتي و مسیر سازی 
بر اســاس توســعه دارائی های مکمل همچون برند 
 جدید، نیروی انســانی توسعه یافته، تکنولوژی جدید 

و ... را میسر می سازد.
دکتر کیانــی بختیاری ضمن بیان منحنی دوم 
حیــات بنگاه ها درباره مفهوم دوســوتوانی گفت: در 
مورد سازمان ها، دوسوتوان بودن نیازمند سازمان هایی 
است که هم از اکتشــاف و هم از بهره برداری برای 

موفقیت استفاده می کنند.
وی خاطــر نشــان کرد: دو ســو توانی یک 
 قابلیت مدیریتی اســت که مدیران سازمان را در 
کشــف  و  موجود  فرصت های  از  بــرداری  بهره 

فرصت های جدید توانمند می سازد.
مدیرعامل ســازمان مدیریــت صنعتی با بیان 
این موضــوع که بهره برداری و اکتشــاف از جمله 

عناصر مهم یادگیری ســازمانی به شــمار می آیند، 
عنوان داشت: یادگیری ســازمانی با اهداف رقابتی 
متضاد در ارتباط اســت و از طریق نوآوری مستمر و 
ایجاد دانش جدید سازمان را در دست یابی به مزیت 
رقابتی تشــویق می کند و بر این اساس سازمان ها 
برای بقا و موفقیت طوالنی مدت نیازمند انطباق بین 

اهداف متضاد هستند.
دکتر کیانی بختیاری  تصریح کرد: برخورداری 
مدیــران از چنین توانایی و قابلیتی، به ســازمان ها 
کمک می کنــد تا به مزیت رقابتی پایدار و عملکرد 
برتر دست یابند و با توجه به شرایط رقابتی بتوانند به 

جایگاه خود در مقایسه با سایر سازمان ها پی ببرند.
وی بــا برشــمردن نمونه هایــی از رویکــرد 
دوســوتوانی در شــرکت ها گفت: هنر دوسوتوانی، 
داشتن ظرفیت دســتیابی همزمان به بهره برداری 
یا عملکرد عالــی در فعالیت های روزانه و همچنین 
اکتشــاف به معنای توانایی سازمان برای نوآوری و 

تغییر در واکنش به تقاضای متغیر محیط است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی ارکان 
پیاده ســازی فرهنگ دوســوتوانی را رهبری و 
فرهنــگ؛ افــراد و مهارت ها؛ ســاختار؛ فرآیند و 
روش ها؛ سیســتم و ابزارهــا و مدیریت عملکرد 
بنگاه عنوان داشت و افزود: بارزترین رویکردهای 

فرهنگ دوســوتوانی شــامل متنوع سازی کسب 
اســت. اکوسیســتم  و  خودســازماندهی  کار؛  و 
فرهنگ  ایجــاد  درخصــوص  بختیاری  کیانــی 
دوســوتوانی در ســازمان مدیریت صنعتی گفت: 
عالوه بر حفظ مســیر قبلی که مبتنی بر مشاوره 
و تحقیق، آموزش، دانش و نشــر؛ اعتباربخشــی 
و فعالیت های شــبکه نمایندگی های سازمان می 
باشد، مسیرســازی های جدیدی را شکل داده ایم 
از جمله مدیریت مســئولیت اجتماعی بنگاهها و 
ســازمان ها)CSR( ؛ مدیریت کســب و کار های 
دانش بنیان؛ مدیریت فناوری و نوآوری؛ مدیریت 
صنایع معدنی؛ مدیریت نفت و گاز و پتروشــیمی؛ 
مدیریت صنایع کوچک و متوسط؛ مدیریت هوا و 
فضا؛ مدیریت تحول دیجیتال؛ دوره های مدیریت 

.)CKM(دانش مشتری
وی افزود: مسیرســازی های جدید دیگری نیز 
در ســازمان انجام داده ایم همچون، تازه های نشر 
 Society( مدیریت در راســتای پارادایم »جامعه ٥
٥.۰(« ، انقــالب صنعتی چهارم، راه اســتارت آپی، 
اکوسیســتم فناوری و نوآوری ، مدیریت اســتعداد 
جهانی و...؛ ایجاد حلقه مشــاورین علمی در راستای 
فناوری هــای نوظهــور در صنعــت کشــور؛ ایجاد 
گروه های مشــاوره تخصصی صنعتی؛ ایجاد شورای 

فرهنــگ و تکنولوژی با همکاری ســازمان اکو؛ راه 
انــدازی مدیریت ارتبــاط صنعت با دانشــگاه ؛ راه 
اندازی دپارتمان آموزش از راه دور و مجازی و ایجاد 
مرکز توســعه اشــتغال دانش آموختگان که تمامی 
این فعالیت ها در راســتای ایجاد فرهنگ دوسوتوانی 

صورت گرفته است. 
مدیرعامل ســازمان مدیریــت صنعتی درباره 
راهبری دوســوتوانی در ایدرو اظهار داشت: سازمان 
گســترش و نوسازی صنایع ایران، می باید در جهت 
دوســوتوانی ســازمانی )اکتشــاف و بهره برداری(، 
در صنایــع هدف همچــون حمــل و نقل)خودرو، 
دریایی، ریلی، هوایی(، صنایــع نوین )الکترونیک و 
میکروالکترونیک، بیوتکنولوژی، مواد پیشرفته، IT  و 
ICT(، نفت و گاز و پتروشیمی( به سمت فناوری های 
جدید و آینده دار حرکت کند و در راســتای تجاری 
ســازی فناوری های نوظهور، بــه احصاء یک مدل 
همکاری مناسب به کمک سازمان مدیریت صنعتی 

مبادرت ورزد. 
وی تاکیــد کرد: گــذار از پارادایــم مونتاژ به 
نــوآوری، جزء بــا فرهنگ دوســوتوانی قابل انجام 

نیست.
در این پنل منوچهر منطقی نیز اظهار داشــت: 
فرهنگ ســازمانی برای تبدیل رویکــرد تهدید به 

فرصت باید مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس مرکز فضایی ایــران ضمن آرائه آماری 
درخصوص ارتقاء عملکرد صنعتی کشــور قبل و بعد 
از انقالب اظهار داشت: صنایع با فناوری های پایین 
نمی توانند درآمدهای باال را ایجاد نمایند و کمکی به 

خروج کشور از تله درآمد متوسط نمی کنند.
آینده  بیان ســازو کارهــای  منطقی ضمــن 
سازمان های کشور اظهار داشت: از اقتصاد سنتی باید 
بــه اقتصاد دانش بنیان عبور کنیــم  چرا که تعامل 
بیــن المللی و اقتصاد دانش بنیــان می توانند باعث 
دستیابی سازمان های ایرانی به درآمدهای باال گردند.

وی در پایان بر لزوم اســتفاده از فناوری های 
جدید در تولید تاکید کرد.

دیگر سخنران این پنل ارسالن امیری بود که 
در خصــوص چگونگی تبدیل تهدید ها به فرصت در 
بانک پاسارگاد و فرهنگ سازمانی ایجاد شده در این 
بانک و آثار و نتایــج آن به تفصیل توضیحاتی ارائه 

داد.
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۱4 گزارشاخبار خطوط لوله
گزارش دانش نفت از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش؛

آمادگی ۱۱۰ شرکت کوچک اروپایی برای مشارکت در طرح های نفتی ایران

مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خبر داد:

 ۱4 هزار کیلومتر خطوط لوله به جای
 6۰ هزار تانکر حمل سوخت!

عباســعلی جعفری نسب، مدیر 
عامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایــران در گفتگو با خبرنگار واحد 
مرکزی خبر به معرفی شــاخص های 
نفت  انتقال  صنعت  دستاوردهای  مهم 
در دوران چهل ســاله انقالب اسالمی 

پرداخت.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
لوله و مخابرات نفت  شرکت خطوط 

ایــران، وی با بیان اهداف و حوزه فعالیت های این شــرکت، گفت: 
خطوط لوله و مخابرات نفت، حلقه واصل بین بخش پائین دســتی 
و باال دســتی صنعت نفت است. جعفری نســب با اشاره به انتقال 
روزانه بیش از ۴۰۰ میلیون لیتر انواع فراورده های نفتی توســط این 
شــرکت، افزود: این حجم عظیم عملیات انتقال مواد نفتی، در حال 
حاضر با ۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله انجام می شــود و این در حالی 
است که اگر با تانکرهای حمل سوخت جاده ای این عملیات سنگین 
انجام می شــد، نیاز به ۶۰ هزار تانکر حمل ســوخت داشتیم، یعنی 
چیزی حــدود ۸۴۰ کیلومتر تانکر در جاده های کشــور! مدیرعامل 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به رشد ۹ برابری 
انتقــال فرآورده های نفتی پس از انقالب اســالمی، تاکید کرد: در 
ســال ۱۳٥۷ با ظرفیت ۲۷۸۴ کیلومتر خطوط لوله، ســاالنه ۶۱۷۶ 
میلیون لیتر فرآورده های نفتی در کشور جابجا می شد، اما با افزایش 
بیش از ۳ برابری طول خطوط لولــه انتقال فرآورده های نفتی پس 
از انقالب، حجم انتقال در پایان ســال ۱۳۹۶ نســبت به چهل سال 
پیش، بیش از ۹ برابر شــده است. وی با بیان حساسیت کار عملیات 
انتقال مواد نفتی و تالش شبانه روزی کارکنان شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران در تأمین سوخت مورد نیاز کشور، افزود: انتظار 
ما از رســانه ها این است که در مورد انتشار اخبار این حوزه، با دقت 
بیشــتری عمل کنند، چرا که عالوه بر اهمیت اســتراتژیک صنعت 
 انتقال نفت، ارائه اخبار و گزارش ها می بایست مبنای تخصصی داشته

 باشد.
 اتمام عملیات ۱5 کیلومتر تعویض پوشش 

خط لوله انتقال نفت شهر- کرمانشاه
پروژه تعویض پوشــش ۱۵ کیلومتر از خط لوله انتقال نفت خام 

نفت شهر – کرمانشاه به اتمام رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران- منطقه غرب؛ رئیس مهندســی خوردگی در گفت و گویی با 
بیان این مطلب که؛ پروژه تعویض پوشــش ۱٥ کیلومتر از خط لوله 
۸ اینچ نفت شهر- کرمانشــاه به منظور افزایش ایمن سازی خط و 
پایداری عملیات انتقال مواد نفتی در دســتور کار قرار گرفت؛ اظهار 
داشت: این اقدام با توجه به قدمت باالی عمر پوشش لوله این خط 
در دو فــاز، از کیلومترهای ۹۰ تا ۱۰۰ و ۲۱۸ تا ۲۲۳ اجرایی شــد. 
رحمان رضایی با اشــاره به انجام پروژه پیگرانی هوشــمند در طول 
مسیر خط لوله یاد شده که در اسفند ماه سال گذشته انجام شد؛ خاطر 
نشــان کرد: فاز اول این پروژه با اعالم نتایج اولیه پیگرانی هوشمند 
و تعیین میزان رشــد خوردگی با اولویت ترمیم نقاط با خوردگی باال 
آغاز شــد که عالوه بر تعویض پوشــش ۱٥ کیلومتر از مسیر ۲۳۶ 
 کیلومتــری این خط لولــه، نقاط خوردگی حاد نیــز ترمیم و تعمیر

 شد.
راه اندازی اولین سیستم حفاظت کاتدی با 

استفاده از انرژی خورشیدی
 CPS کارشناســان منطقٔه تهران موفق شدند نخستین ایستگاه
سیســتم حفاظت از زنگ را در خارج از تأسیسات با استفاده از انرژی 

خورشیدی راه اندازی کنند.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت خطوط لولــه و مخابرات 
نفت ایران منطقٔه تهران، امیر نوروزی کارشــناس واحد خوردگی در 
خصوص فرآینــد راه اندازی و نصب این ســامانه گفت: با همت و 
درایت همکارانمان در واحد برق، اولین ایستگاه CPS خورشیدی که 
انرژی الکتریکی مورد نیاز آن از منبع بزرگ و عظیم خورشید تأمین 

می شود در این مکان نصب و با موفقیت راه اندازی شد.
 صعود سراسری بانوان کوهنورد شرکت به 

قله سیاهه شاهرود
گروه کوهنوردی بانوان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

به قله سیاهه شهرستان شاهرود صعود کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
منطقه شمال شــرق؛ مســئول امور ورزش منطقه با اعالم این خبر 
گفت: در این صعود یک روزه که براساس برنامه ورزشی سال جاری 
و به میزبانی این منطقه انجام شــد، ۴۲ بانوی کوهنورد شــرکت از 
مناطق دوازده گانه حضور داشــتند. محمــد محمدی افزود: قبل از 
صعود، جلسه ای با حضور سرپرســتان و کوهنوردان برگزار و نکات 

الزم به آنان یادآوری شد.
منطقه خوزستان فعال در عرصه

 مسئولیت اجتماعی
ارزشمند بسته های  روابط عمومی منطقه خوزســتان دراقدامی 
فرهنگی در بین دانش آموزان روســتاهای کمتر توسعه یافته همجوار 

مسیر خطوط لوله انتقال نفت توزیع کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران منطقه خوزســتان، رئیس روابــط عمومی منطقه با 
اعالم این خبر گفت: از نظر اجتماعی مسئول بودن به این معنی 
است که آدمها و ســازمان ها می بایست با اخالق و با حساسیت 
نسبت به مســائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند که 
تالش برای برقراری مســئولیت اجتماعی، به افراد، ســازمان ها 
و یک مجموعه کمک می کند تاثیری مثبت بر پیشــرفت، کار و 

جامعه داشته باشند.

بین المللی  نمایشگاه  پانزدهمین 
انــرژی کیش با هــدف معرفــی تازه ترین 
فرصت هــا و ظرفیت های ســرمایه گذاری و 
و  و دســتاوردهای سازندگان  سرمایه پذیری 
تولیدکنندگان نفت، گاز، پتروشیمی، آب و برق 

و انرژی های نو در جزیره کیش برگزار شد.
به گزارش دانش نفت، این نمایشگاه 
شامگاه دوشــنبه )یکم بهمن ماه( به طور 
رســمی آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 
کــه به مدت چهار روز و به میزبانی منطقه 
آزاد کیش برگزار شــد، نمایندگان بیش از 
۱۳٥ شرکت داخلی و خارجی از کشورهای 
بلژیــک، چیــن، ایتالیا، ژاپن، انگلســتان، 
جمهوری چک، هلند، امارات متحده عربی، 
روسیه، کره جنوبی و آمریکا حضور داشتند 
تا در فضای نمایشگاهی به وسعت ۱۸ هزار 
مترمربع، آخرین دستاوردها و فناوری های 
مرتبط بــا صنایــع نفــت، گاز، پاالیش، 
پتروشیمی، برق و انرژی نو را ارائه کردند.

افــزون بــر ایــن، در حاشــیه این 
نمایشــگاه، ســه نشســت تخصصــی با 
محورهای ســرمایه گذاری در حوزه انرژی 
و مــدل همــکاری شــرکت های کوچک 
و متوســط داخلــی و خارجی و نشســت 
تسهیالت ویژه به شرکت کننده های دانش 
بنیان حوزه انرژی و تجزیه و تحلیل اقتصاد 
جهان و ایران و ارائه راهبرد مناطق آزاد با 
حضور سازندگان، صنعتگران و شرکت های 
دانش بنیان ایرانی برگزار شد. وزارت نفت، 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی 
گاز ایران، شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران، انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعت نفــت ایران و ســندیکای صنعت 
برق ایران از مهم تریــن حامیان برگزاری 
پانزدهمیــن نمایشــگاه بین المللی انرژی 

کیش هستند.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش: کیش حلقه 

اتصال اقتصاد ایران و جهان می شود
مدیرعامل منطقه آزاد کیش در آیین 
افتتاح این نمایشــگاه از برنامه ریزی برای 
تبدیل شــدن ای جزیره به محل مذاکرات 
شــرکت های دولتی ایران بــا طرف های 
خارجی خبــر داد و گفت: مناطق آزاد و به 
ویژه کیش می تواند به عنوان حلقه اتصال 
اقتصاد ایران و جهان باشــد. غالمحسین 
مظفــری مدیرعامل منطقــه آزاد کیش با 
اشــاره به چالش های صنعــت نفت ایران 
در شــرایط کنونی کشور، گفت: خوشحال 
هستیم که در این شرایط، ۱۴۰ شرکت در 
این نمایشــگاه حضور دارند و خوشبختانه 
این شــرکت ها توانمند و قوی هستند. وی 
با اشــاره به پتانســیل های جزیره کیش، 
اظهارکــرد: در کیش این پتانســیل وجود 
دارد که شــرکت های ایرانی با شرکت های 
خارجی تعامل و همکاری مشــترک داشته 
باشند که می تواند مقدمه ای برای عملیاتی 
کردن پروژه ها باشد. مدیرعامل منطقه آزاد 
کیش با اشــاره به فعالیــت بورس انرژی، 
گفــت: بورس انرژی می توانــد فرصتی را 
فراهم کند تا شــرکت های بــزرگ نفتی، 
ســهام خود را در بورس بین الملل عرضه 
کنند و ایــن موضوع می تواند تحول خوبی 
را در این حوزه ایجــاد کند که این بورس 

انشــااهلل در کیش راه اندازی خواهد شــد. 
مظفری ابراز امیــدواری کرد که کیش به 
عنوان منطقه آزاد بتواند این بستر را فراهم 
اندازه کافی  به  کند، چراکه زیرســاخت ها 
در این منطقه مهیاســت و اتفاقات خوبی 
هــم تاکنون رخ داده اســت. به گفته وی، 
شــرکت های بســیاری هم در این منطقه 
حضــور دارند که می تــوان امیدوار بود که 
تعداد آن ها افزایش یابد. مدیرعامل منطقه 
آزاد کیش با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ای با 
معاونت علمی ریاست جمهوری درخصوص 
کرد:  تصریح  دانش بنیــان،  شــرکت های 
بســتر خوبی برای این شــرکت ها نه تنها 
در منطقــه آزاد کیش بلکه در کل کشــور 
مهیاست و برای شرکت هایی که کار خود 
را شــروع کرده اند، ساختمان مناسبی را در 
بهتریــن منطقه کیــش پیش بینی کردیم 
که این شــرکت ها بیایند و کار را شــروع 
کنند. مظفری با بیــان اینکه ما از مذاکره 
شــرکت های خارجی در کیش اســتقبال 
می کنیــم و این امــکان را فراهم کردیم، 
اظهارکرد: بســیاری از شرکت های دولتی 
که مذاکراتی با شرکای خارجی خود دارند، 
قرار مالقــات را در خارج از کشــور مثل 
استانبول می گذاشــتند، در همین راستا در 
هفته گذشته جلســه ای داشتیم که در آن 
تقریبًا هماهنگ شد که در بخش نامه ای به 
شــرکت های دولتی اعالم شود که کانون 
بسیاری از این گفت وگوها در کیش باشد. 
وی بــا بیان اینکه تردد به کیش آســان و 
امکانــات در آن مهیاســت، اظهارکرد: ما 
تاکنون درباره این موضوع غفلت کرده ایم 
و امیدواریــم که از این بــه بعد کیش به 
عنوان کانون این گفت وگوها تعیین شــود. 
مدیرعامــل منطقه آزاد کیش با بیان اینکه 
همه ما می خواهیم به اقتصاد جهانی وصل 
شــویم، گفت: مناطق آزاد و به ویژه جزیره 
کیش با توجه به امکاناتی که دارد می تواند 
به عنوان حلقه این اتصال باشــند. مظفری 
از تکلیــف رئیس جمهور در آخرین ســفر 
خود برای جزیره کیــش، تصریح کرد: به 
ما دســتور داده شد که سالن اجالسی را در 
کیش در حد ســالن اجالس سران تهران 
برای مذاکرات مقامات عالی رتبه کشــورها 
داشته باشیم و امیدوارم که برای دو سال و 
نیم آینده بتوانیم این امکان را فراهم کنیم.

ابزارهای زیادی برای مدیریت مصرف 
انرژی در کشور وجود دارد

در حاشــیه این نمایشــگاه، نشست 
انرژی  در حوزه  تخصصی »سرمایه گذاری 
و مــدل همکاری شــرکت های کوچک و 
متوســط داخلی و خارجی« برگزار شد. در 
ابتدای این نشســت، محمد مهدی مظفر 
مشــاور مدیرعامل شرکت گسترش انرژی 
پاسارگاد، گفت: اکنون در مواجه با صنعتی 
ورشکسته قرار داریم و برای همگام شدن 
با برنامه ششــم توســعه به بیــش از ۸۰ 
میلیارد دالر ســرمایه نیاز داریم. افزون بر 
این، دولت حــدود ٥٥ میلیارد دالر بدهی 
بــه بخش خصوصــی دارد. وی ادامه داد: 
نظــام مالی ایران به دلیل تحریم ها از بازار 
سرمایه جهانی جدا شــده است و در حال 
حاضر تراز عملیاتی در الیحه بودجه ســال 
۹۸، معادل با ۱۱۲ هزار میلیارد تومان منفی 
اســت. مظفری به چالش های پیش روی 

اقتصاد ایران اشــاره و بیان کرد: استقراض 
دولت، کاهش واگذاری شرکت های دولتی 
و کاهش ســهم صندوق توســعه ملی از 
منابــع حاصــل از ارز صــادرات در کنار 
ناآمادگی و غیر شــفاف بودن شرکت های 
داخلی و منطبــق نبودن صورت های مالی 
با مدل های بین المللی از جمله مشــکالت 
داخلی اســت. این فعال صنعت نفت تاکید 
کرد: ٥ گام اصلی برای تصمیم گیری درباره 
سبد سرمایه گذاری و نیازمندی های تأمین 
مالی وجود دارد؛ تحول در سبد دارایی های 
شــرکت، تغییر ترازنامه از مدل کاغذی به 
پیش روی  تحلیل ســناریوهای  عملیاتی، 
الزامات  و  پروژه ها  اولویت بندی  شــرکت، 
تأمین مالی از جمله آنها است. در ادامه این 
نشست، حسن کاظمی، عضو هیئت مدیره 
انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران به بررســی تاریخچه رشد اقتصادی 
چین پرداخت و گفت: این کشــور با ایجاد 
اصالح در چارچوب حقوقی و قانون تجاری 
در مناطق ویژه و آزاد، اصالح نظام بانکی 
بدون تــرس از بروکرات ها و ایدئولوگ ها، 
پذیــرش بخش خصوصی بــه عنوان یک 
نهاد نجات بخش توانست تغییرات بزرگی 
را در اقتصــاد خود بعــد از مائو ایجاد کند 

و این راه پس از شیائدشــنگ ادامه یافت. 
وی ادامه داد: چین الگویی موفق در جذب 
ســرمایه گذاری خارجی در قرن ۲۱ است و 
ثمرات ایــن عمل، کاهش فقر، تأمین رفاه 
نسبی در این کشــور و کاهش نابرابری ها 
بود. در بخش پایانی این نشست تخصصی، 
ساسان کاظمی نژاد، مدیر بخش حمل ونقل 
نیز به  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 

اعمال تحریم های یکجانبــه آمریکا علیه 
ایران اشــاره کرد و افزود: زمانی که امکان 
افزایش تولید وجود ندارد، بهتر اســت که 
تولیدات فعلی بهینه شــود؛ اکنون بسیاری 
از تجهیزات بخش نفت فرســوده است و 
این موضوع موجب هدر رفتن انرژی شده 
است. بنابراین، بهینه سازی انرژی می تواند 
در این برهه زمانی بــه افزایش بهره وری 
در صنعت کمک شــایانی کند. وی اضافه 
کرد: در حال حاضر ابزارهای زیادی برای 
مدیریت مصرف انرژی در کشور وجود دارد 
و وزارت نفت از تمام سرمایه گذارانی که به 
دنبال سرمایه گذاری در بخش بهینه سازی 
باز اســتقبال  با آغوش  مصرف هســتند، 

می کند.
آمادگی ۱۱0 شرکت کوچک اروپایی برای 

مشارکت در طرح های نفتی ایران
انجمن ســازندگان تجهیزات  رئیس 
صنعت نفت هم از آمادگی ۱۱۰ شــرکت 
کوچک و متوســط اروپایی برای حضور در 
پروژه های صنایع نفت و گاز ایران خبر داد 
و گفت: مشــارکت اروپایی ها در طرح های 
توسعه صنعت نفت نیازمند برقراری کانال 
مالی بین ایران و اروپاســت. رضا خیامیان 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت  رئیس 
نفت در حاشــیه آیین گشایش پانزدهمین 
نمایشــگاه بیــن المللی انــرژی کیش با 
اشــاره به تحریم های آمریــکا علیه ایران 
و شــرایط کنونی کشور اظهار کرد: مسلمًا 
شــرکت های بزرگ نفتی مانند شل، توتال 
و بی پی که بخشــی از سهام آن در اختیار 
شرکت های آمریکایی قرار دارد، با شرایط 
به وجــود آمده و مواجهه بــا تحریم های 
امریــکا ایــران را ترک کردنــد، بنابراین 
الزم اســت که صنایع نفت و گاز ایران به 
شرکت های بزرگ بین المللی متکی نباشد. 
وی افــزود: بهترین کاری که در شــرایط 
حاضر می توانیم انجام دهیم و پیشنهاد آن 
به ریاســت جمهوری داده شده، این است 
که شــرکت های کوچک و متوسط ایرانی 
با شــرکت های کوچک و متوسط اروپایی 
پروژه های نفت و گاز را مشترکًا پیش ببرند. 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت  رئیس 
نفت با بیان این که یــک پروژه بزرگ را 
می توانیــم به تعداد زیــادی از پروژه های 
کوچک تقسیم بندی کنیم گفت: هریک از 
این پروژه های کوچک می توانند در اختیار 
یک شــرکت قرار بگیرند. خیامیان تحقق 
اهداف مشــارکت با شرکت های کوچک و 
متوســط اروپایی را نیازمند برقراری کانال 

مالی بیــن ایــران و اروپا عنــوان کرد و 
گفت: پیش از این نیز با کمیســیونر انرژی 
اتحادیــه اروپا هم مذاکراتی انجام شــده 
اســت که در صورت راه اندازی این کانال 
مالی، شــرکت های کوچک و متوسط که 
ارتباطی با امریکا ندارنــد، آمادگی حضور 
در بازار بــزرگ صنایع نفــت و گاز ایران 
را پیدا خواهند کرد، چرا که شــرکت های 
بزرگ هم به شرکت های کوچک و متوسط 
ســفارش می دهند و ما می توانیم مستقیمًا 
با شرکت های کوچک وارد مذاکره شویم. 
وی با اعــالم آمادگی ایران برای برگزاری 
ســمیناری با حضور شرکت های متوسط و 
کوچک اروپایی گفت: ۱۱۰ شــرکت برای 
حضــور در این ســمینار اعــالم آمادگی 
کرده انــد و به محض به نتیجه رســیدن 
کانال مالی بین ایران و اروپا، تعداد زیادی 
از شــرکت های اروپایی بــه ایران دعوت 
می شــوند و جلسات مســتمری با حضور 
شرکت های ایرانی و اروپایی برگزار خواهد 
شد. رئیس انجمن تجهیزات صنعت نفت از 
منطقه آزاد کیش به عنوان بهترین منطقه 
برای حضور طرف هــای خارجی مذاکرات 
صنایع نفت و گاز نــام برد و گفت: کیش 
پتانسیل بســیار مناسبی دارد تا در صورتی 
که مســئولین منطقه آزاد کیش همکاری 
کننــد، زمینه های جوینت ونچــر و انتقال 
فناوری در این منطقــه صورت گیرد، چرا 
که امکانات و زیرساخت های مناسبی برای 
برگزاری کنفرانس ها و جلســات مشترک 
در این منطقه وجــود دارد و فضایی ایجاد 
خواهد شد شــرکت های ایرانی و اروپایی 
همکاری مشــترک خــود را آغــاز کنند. 
خیامیــان با تأکید بر لزوم ســرمایه گذاری 
خارجی در صنایع نفت و گاز کشــور گفت: 
در فضای آشــفته ای که با نوسانات ارزی 
کمتر سرمایه گذاری حاضر  مواجه هستیم، 
به مشــارکت در پروژه های کالن کشــور 
اســت، اما می توانیم به ایرانیــان خارج از 
کشور تکیه کنیم، بسیاری از سرمایه داران 
کالن ایرانــی در امریکا بیم بلوکه شــدن 
دارایی های خود را دارند و اگر صنعت نفت 
ایــران تضامین کافی را برای مشــارکت 
آنها در صنایع نفــت و گاز ایران را بدهد، 
حاضر به همکاری خواهند شــد، بنابراین 
ضروری است دولت ایران با ایرانیان خارج 
از کشور مذاکره کرده و فضا را برای حضور 
سرمایه های ایرانیان خارج از کشور فراهم 
کند. این مقام مسئول در انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایجاد فضای کسب 
و کار مناســب در صنایع نفت و گاز کشور 
را نیازمند جذب سرمایه های ایرانیان مقیم 
خارج از کشــور دانســت و گفت: مدیران 
ایرانــی و مســئولین وزارت نفــت باید به 
این باور برســند که خرد کردن پروژه های 
بزرگ به بخش هــای کوچک و همکاری 
مشترک شرکت های ایرانی با شرکت های 
کوچک و متوسط اروپایی امکان پذیر است، 
البتــه در برخی پروژه هــای IPC مربوط 
بــه مناطق نفتخیز جنوب ایــن کار انجام 
شــده و یک پروژه ۲ میلیــارد دالری به 
پروژه های کوچــک ۲۰۰ میلیون یورویی 
تقسیم شــده است و این امکان وجود دارد 
 که حتــی به اعداد کوچک تر هم تقســیم 

شود.

در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 

انرژی کیش، نمایندگان بیش از 

۱35 شرکت داخلی و خارجی از 

کشورهای بلژیک، چین، ایتالیا، ژاپن، 

انگلستان، جمهوری چک، هلند، 

امارات متحده عربی، روسیه، کره 

جنوبی و آمریکا حضور داشتند

مديرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی:

فارس ظرفيت بااليی برای بومی سازی تجهيزات صنعت نفت دارد
بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
نفت و گاز زاگرس جنوبی گفت: استان فارس 
ظرفیت باالیی برای بومی ســازی تجهیزات 

صنعت نفت دارد.
به گــزارش دانش نفت بــه نقل از 
شــرکت بهره برداری نفــت و گاز زاگرس 
جنوبــی، حمیــد ایــزدی، مدیرعامل این 
شرکت در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی در گردهمایــی مدیران 
صنعت نفت اســتان فارس در شیراز گفت: 
بی شک مســیر پر تالطم انقالب اسالمی 
در ســایه تالش و صمیمیــت همه آحاد 

جامعــه به ویژه تالشــگران عرصه تولید، 
انتقــال و توزیع نفت، گاز و مشــتقات آن، 
ادامه پیدا کرده است. وی افزود: برگزاری 
نشست های عمومی مدیریتی و کمیته های 
تخصصی کوچک تر، زمینه مناســبی برای 
اشــتراک گذاری تجربیــات، تعامل هــای 
بیشــتر و اســتفاده از ظرفیت های موجود 
در اســتان فارس برای توسعه اقتصادی و 
اجتماعی صنعت نفت است. وی با اشاره به 
کارشــکنی های دشمنان انقالب گفت: ۴۰ 
سالگی نشانه بلوغ، ســرزندگی و بالندگی 
جمهوری اسالمی است و انقالب اسالمی 

مردم ایــران در این ۴۰ ســال همواره در 
معــرض تحریــم و تهدید بوده اســت و 
بی شک با اســتفاده از تجربیات گذشته و 
اتحاد حول شاخص های اصلی نظام کمک 
می کند ماننــد قبل، از این برهه ســخت 
تاریخی نیز عبور کنیــم. ایزدی ادامه داد: 
خوشبختانه در حوزه صنعت نفت وابستگی 
خارجی نداریم و با بومی ســازی تجهیزات 
مورد نیاز به همت متخصصان صنعت نفت 
و تالشــگران بخش خصوصی، بالنده تر از 
گذشــته گام بر داریم. وی افزود: اســتان 
فــار ظرفیت باالیــی در بخش خصوصی 

و بومی ســازی تجهیــزات صنعــت نفت 
دارد کــه امیدواریم مانند گذشــته در کنار 
متخصصان تالشــگر صنعــت نفت برای 
تحقق صددرصدی اقتصاد مقاومتی تالش 
کند و با همکاری های دوسویه در استمرار 
و افزایش تولید نفت، گاز و مشــتقات آن 
نقش آفریــن باشــند. مدیرعامل شــرکت 
بهره بــرداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی 
در ادامــه گفت: زاگرس جنوبــی با وجود 
با مدیریت منابع  تنگناهای مالی کشــور، 
مالی، بهینه ســازی هزینه ها و صرفه جویی 
به موقع و مناســب در شــرایط خوبی قرار 

دارد. وی منابع انسانی دانش محور و ماهر 
را مهم ترین سرمایه های سازمانی دانست و 
گفت: ظرفیت ها و ذخایر گرانبهای نیروی 
انسانی در همه شــرکت های نفتی استان 
باال اســت و ضرورت دارد که آغاز به کار 
جلسات با بررســی وضعیت منابع انسانی 
و بهبود شــرایط آنها دنبال شود. ایزدی در 
پایان با تاکید بر استفاده به موقع از فرصت ها 
گفت: استان فارس ذخایر گرانبهایی از نظر 
معدنــی، راهبردی و منابع انســانی دارد و 
ضروری اســت با مدیریت علمی و اصولی 

از این ظرفیت ها بهره ببریم.



 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

 شنبه6 بهمن ماه 1397 - شماره 659

۱5 پتروشیمی

معاون وزیر نفت از طرح پتروشیمی لردگان بازدید کرد

تاکید مهندس محمدی بر رعایت مسائل
 بهداشت، ایمنی و محیط زیست

یادداشت

اخبار

ایران می تواند قطب پتروشیمی منطقه شود
با استفاده از مزیت هایی که 
در تولید محصوالت پتروشــیمی 
داریم، بدون شــک می توانیم به 
قطب پتروشــیمی منطقه تبدیل 
جذابیت های  و  ظرفیت  شــویم. 
صنعــت  در  ســرمایه گذاری 
فراوان  بســیار  ایران  پتروشیمی 
اســت و کشــورهای بســیاری 
عالقه مند به ســرمایه گذاری در 
این صنعت هستند، از این رو باید بتوانیم با شیوه های مختلف منابع 
مالی جدید را برای توسعه پتروشیمی در همه بخش ها تأمین کنیم. 
صنعت پتروشــیمی ایران می تواند با تولیــد محصوالت مختلف در 
توســعه صنعتی و اقتصادی ایران نقش آفرین باشد، این صنعت نه 
تنهــا در داخل، بلکــه در خارج از مرزهای این ســرزمین نیز امروز 
حرف های بســیاری برای گفتن دارد. ایران را می توان قطب بزرگ 
صنعت پتروشــیمی در آینده قلمداد کرد، مجلــس نیز با روش ها و 
شــیوه های مختلف حرکت این صنعت در ریل توسعه و پیشرفت را 
هموارتر خواهد کرد. توســعه پتروشیمی ســدی مقاوم در برابر خام 
فروشی محسوب می شود، بسیاری از طرح های اقتصادی نتوانسته اند 
اطمینان ســرمایه گذاران خارجی را جلب کنند، اما به نظر می رســد 
امروز بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تمایل زیادی برای مشارکت 
در طرح های پتروشیمی ایران داشته باشند. با استفاده از مزیت هایی 
که در تولید محصوالت پتروشــیمی داریم بدون شک می توانیم به 
قطب پتروشــیمی منطقه تبدیل شویم. صنعت پتروشیمی بیشترین 
ارزش افزوده را برای کشــور به همراه دارد، پتروشــیمی جزو صنایع 
مادر کشور محسوب می شود که کمک به رشد و توسعه آن از طرق 

مختلف همچون دولتی و بخش خصوصی ضروری است.

 احتمال ایجاد صندوق های خصوصی
 در صنعت پتروشیمی

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از احتمال 
ایجاد صندوق هــای پروژه یا صندوق های خصوصی در این صنعت 

خبر داد.
حسین علی مراد با بیان این که ممکن است تأسیس بانکی 
تحت عنوان بانک نفت یا پتروشــیمی در کشور پیگیری نشود، 
اظهار کرد: موازی با پیگیری عرضه اوراق مشارکت برای تأمین 
سرمایه طرح های پتروشیمی، ســازوکاری در این صنعت دنبال 
می شــود که شــاید بر اســاس آن، صندوقی ایجاد شود که از 
پروژه های پتروشیمی پشتیبانی کند. وی افزود: البته برای ایجاد 
ایــن صندوق، باید از همکاری بانک هــا، ازجمله بانک مرکزی 
که پشتیبان ســایر بانک هاست اســتفاده کنیم. بر این اساس، 
احتمال ایجاد صندوق پروژه یا صندوق های خصوصی در صنعت 
پتروشیمی وجود دارد. بر اساس این گزارش، مرضیه شاهدایی - 
مدیرعامل ســابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی -، دی ماه سال 
گذشته اعالم کرده بود: شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با همه 
بانک ها تعامل خوبی دارد. این شــرکت به دنبال صندوق پروژه 
برای داخل و خارج از کشــور است. در این راستا، مذاکراتی را با 
بانک مرکزی آغاز کرده ایم که شرایط را برای تأمین منابع مالی 
مورد نیاز پتروشــیمی فراهم کند. تأمین مالی طرح های صنعت 
پتروشیمی در وزارت نفت پیگیری می شود، اما مذاکرات تاکنون 

به نتیجه نرسیده است.
شرکت بوریالیس اعالم کرد:

 نرخ بازیافت پالستیک تا سال 2۰3۰ 
سه برابر می شود

انتظار می رود نرخ بازیافت پالستیک تا سال ۲0۳0 میالدی 
سه برابر باالتر از سطوح فعلی باشد.

به گــزارش دانش نفت به نقل از پالتس، گانتر اســتفن، 
 Circular Economy( رئیس شاخه راهکارهای اقتصاد گردشی
 )Borealis( در شرکت پتروشیمی بوریالیس اتریش )Solutions
با اشــاره به پیش بینی ۳ برابر شــدن نرخ بازیافت پالستیک تا 
ســال ۲۰۳۰ گفت: در حال حاضر می بینیم که ۱۰ تا ۱۲ درصد 
از تولیدات پالستیکی موجود در چرخه مصرف بازیافت می شود. 

این رقم مطمئنًا پایین تر از میزانی است که باید باشد.
اسفن رئیس شــاخه راهکارهای اقتصاد گردشی بوریالیس 
ادامه داد: شــرکت بوریالیس به دنبال کســب مالکیت بیشتر در 
حوزه بازیافت پلی الفین اســت تا بتواند هدف گذاری خود مبنی 
بر تولید مواد بازیافتی تا چهار برابر بیشتر از مقدار فعلی را تا سال 
۲۰۲٥ میالدی محقق کند. وی یادآور شد: افزایش نرخ بازیافت 
وابســته به بهبود سیستم جمع آوری و طبقه بندی موجود است. 
اگر چه این هدف به دلیل تنوع سیســتم های موجود در سراسر 
اروپا، با پیچیدگی هایی همراه اســت. اســتفن همچنین اظهار 
داشــت: ما مواد مورد نظر خود برای بازیابی را از سراســر اروپا، 
در مناطقی که امکان دسترســی بــه ورودی با کیفیت مطلوب 
فراهم است؛ تهیه می کنیم. صرف نظر از هزینه، مسائل زیست 
محیطی از اهمیت باالیی برخوردار هســتند. کسب مالکیت های 
جدیــد در مناطق مختلف در راســتای همین هدف و با کاهش 
هزینه های حمل و نقل در ســطح قاره ســبز صورت می گیرد. 
برای نمونه می توان به خریداری شــرکت بازیافت اکوپالســت 
)Ecoplast( اتریش توســط شرکت بوریالیس در تابستان سال 
گذشته میالدی اشــاره کرد. کســب مالکیت یادشده به دنبال 
خریداری شــرکت آلمانــی بازیافت کننده پالســتیک ام تی ام 
 پالســتیکز )mtm plastics( در ســال ۲۰۱۶ میالدی، انجام 

شد.

معــاون وزیــر نفــت در امور 
پتروشیمی از طرح پتروشیمی لردگان بازدید 
کرد و گفت: این طرح در زمینه ایجاد اشتغال 

در منطقه بسیار حائز اهمیت است.
مهندس بهزاد محمدی روز سه شنبه، 
۲ بهمن ماه در بازدید از طرح اوره و آمونیاک 
لردگان، روند پیشــرفت ایــن مجموعه را 
بسیار مطلوب دانست و اظهار کرد: در این 
منطقه کمتر توسعه یافته، وجود چنین نگینی 
برای مردم منطقه می تواند بسیار امیدبخش 
باشــد. وی به اشتغال روزانه بیش از ۲۳۰۰ 
نفر در پتروشــیمی لردگان که بخش اعظم 
این نفرات را افراد بومی تشکیل می دهند، 
اشــاره کرد و افزود: اشــتغال زایی در این 
منطقــه دورافتــاده و کمتر توســعه یافته، 
جدا از بحث اقتصــادی، از نظر فرهنگی و 
اخالقــی نیز جایگاه ویژه خــود را دارد. به 
گفته معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی، 
از نکات شــاخص طرح پتروشیمی لردگان 
این اســت که ایــن پــروژه در منطقه ای 
قــرار گرفته که باید متکی به خود باشــد. 
این پروژه یک بســته کامل از تأمین همه 
زیرساخت ها، واحدهای فرآیندی و سرانجام 
انبارش و انتقال محصول با توجه به شرایط 
ســخت منطقه به ویژه در فصل زمســتان 
بــه مقاصد هدف اســت. محمــدی ادامه 
داد: امیدواریــم گام هــای پایانی طرح اوره 
و آمونیاک لــردگان با روند مطلوب کنونی 
و طبق برنامه برداشته شــود. وی به ثبت 
رکــورد ۱۸ میلیون نفرســاعت کار بدون 

حادثه در طرح پتروشــیمی لردگان اشاره و 
تصریح کرد: حفاظــت از درخت های بلوط 
در شــعاع ٥۰ کیلومتری و در کنار انبوهی 
از ســازه های فوالدی و محیط صنعتی این 
مجتمع نیز نکته بسیار جذاب و پسندیده ای 
برای منطقه است. حفاظت از محیط زیست 
از شــاخصه های پروژه داری در دنیاســت. 
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با اشــاره به اینکه انجــام همزمان احداث 
ســاختمان و راه اندازی واحد تولیدی نشانه 
حیات پروژه اســت، گفت: همزمانی این دو 
همچنین می تواند ظرفیت وقوع حادثه باشد، 
بنابراین باید به رعایت مسائل ایمنی در این 
طرح توجه ویژه داشت. محمدی با تاکید بر 
مشخص بودن دایره مسئولیت افراد شاغل 
در طرح اوره و آمونیاک لردگان اظهار کرد: 
توصیه من این است که بسیار مراقب نحوه 
اجرای پروژه و رعایت مســائل بهداشــت، 
ایمنی و محیط زیســت )اچ اس یی( در این 
پروژه باشید. اتفاق ها زمانی رخ می دهد که 
ما خیال مان بسیار راحت و آسوده است. وی 
با بیان اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
هر نوع کمکی را برای حل مشکالت مالی 
پروژه انجام می دهد، افزود: امیدوارم ســال 
آینده این پروژه به بهره برداری برسد. طرح 
اوره و آمونیاک لردگان با ظرفیت تولید یک 
میلیون و ۷٥٥ هــزار تن محصول از جمله 
طرح های فعال صنعت پتروشــیمی واقع در 
استان چهارمحال بختیاری در منطقه فالرد 

است.

پیشرفت طرح پتروشیمی لردگان از مرز ۹۴ 
درصد گذشت

در همیــن حال، مدیرعامل شــرکت 
پتروشــیمی لردگان گفت: امیدواریم طرح 
اوره و آمونیاک لردگان تا پاییز ســال آینده 
به طور کامل به بهره برداری برسد. محسن 
محمودی در جریان بازدید بهزاد محمدی، 
معاون وزیر نفت در امور پتروشــیمی درباره 
پیشــرفت طرح پتروشــیمی لردگان گفت: 
طرح پتروشــیمی لــردگان در مجموع به 
پیشــرفت ۹۴. ۲۷ درصد رسیده است. وی 
با بیان اینکه ایــن مجتمع تولیدی با توجه 
به تک بودن در منطقه، باید واحد یوتیلیتی 
مستقل داشته باشد، گفت: واحد یوتیلیتی به 
عنوان فاز نخست طرح پتروشیمی لردگان 

۹۱ درصد پیشرفت دارد که براساس برنامه 
امیدواریم بهار ســال آینده تکمیل شــود. 
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی لردگان با 
اشــاره به اینکه واحد آمونیاک این طرح نیز 
به عنوان فاز دوم، حدود ۹۱ درصد پیشرفت 
دارد که امیدواریم در تابســتان ۹۸ به اتمام 
برســد، افزود: واحد اوره به عنوان فاز سوم 
طرح نیز حدود ۸۶ درصد پیشــرفت دارد که 
براســاس برنامه، پاییز سال آینده راه اندازی 
خواهد شد. به گفته محمودی، ۷۰۰ میلیون 
یــورو در طــرح اوره و آمونیــاک لردگان 
ســرمایه گذاری شــده که ٥۰۲ یورو آن از 
طریق فاینانس تأمین شده است. وی با بیان 
اینکه حدود ٥۰ درصد وزنی تجهیزات طرح 
پتروشیمی لردگان از داخل تهیه شده است، 

تصریح کرد: غیــر از تجهیزات اصلی طرح، 
همه مبدل ها، درام ها، دو برج دی اکسیدکربن 
و بسیاری از تجهیزات دیگر همه از ساخت 
داخل استفاده شده است. مدیرعامل شرکت 
پتروشیمی لردگان با اشاره به اینکه براساس 
آمار روز، ۲۳۱۳ نفر در این طرح مشغول به 
کار هستند، گفت: خوشحالیم که توانسته ایم 
رکورد ۱۸ میلیون نفر ســاعت بدون حادثه 
منجــر به فوت را در ایــن طرح ثبت کنیم. 
مجتمع پتروشــیمی لردگان با ظرفیت تولید 
ساالنه یک میلیون و ۷٥٥ هزار تن محصول 
در اســتان چهارمحال و بختیــاری منطقه 
فالرد در فاصله ٥٥ کیلومتری شهرســتان 

لردگان در حال ساخت است.

»تنوع بخشی و تکميل زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمی«

پتروشيمی و شاه بيتی که پيش نياز توليد ملی است
حمید رضا شکوهی

شــعار  اگــر 
حمایــت از کاالی ایرانی و 
می شود،  مطرح  داخلی  تولید 
زمینه های عملیاتی شدن این 
زنجیره  »تکمیل  یعنی  شعار 
ارزش در صنعت پتروشیمی« 
یک مقدمه مهم برای تحقق 

کیفی شعار تولید ملی است.
اگر ســخنان آقای بهزاد محمدی، مدیرعامل 
جدید شــرکت ملی صنایع پتروشیمی را از زمانی که 
این مســوولیت را بر عهده گرفته بررســی کنیم، در 
می یابیم که شــاه بیت ســخنانش، »تنوع بخشی و 
تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشــیمی« است. 
شــاه بیتی که پیش نیاز تقویت تولید ملی است و از 
چند منظر قابل تأمل به نظر می رســد. رئیس هیئت 
مدیره شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، دوم دی ماه 
از تدوین برنامه توســعه در صنعت پتروشــیمی خبر 
داد و گفــت: در این برنامه، بــه جز تمرکز بر اجرای 
پروژه ها، دریافت خوراک، تولید و صادرات، نگاه ویژه 
ما ایجــاد تنوع در زنجیره ارزش و تولید محصوالتی 
است که هم اکنون از طریق واردات تأمین می شود. 
بهزاد محمدی ده روز بعد، در جریان ســفر به منطقه 
ماهشــهر ضمن بازدید از طرح های در دست اجرای 
این منطقه، در جلســه هم اندیشــی مدیران عامل 
مجتمع ها و طرح های مســتقر در این منطقه گفت: 
»بــا تاکید و توصیه وزیر محتــرم نفت در خصوص 
توسعه صنعت پتروشیمی، به دنبال توسعه این صنعت 
در ماهشــهر با دو هدف ریل گذاری مسیر توسعه و 
نیز حمایت و پشــتیبانی از آن هستیم. اما این منطقه 
به دلیل نزدیکی به دریا، از نظر اســتحصال زمین با 
مشــکالتی همراه است و تالش داریم که منطقه ای 
را به عنوان فاز دوم توســعه پتروشیمی در ماهشهر 
تعریف کنیم و تعداد قابل توجهی صنایع میان دستی 
و پایین دستی را در این منطقه با هدف افزایش تولید 
و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت ایجاد کنیم.« اما 
این تاکیدات بر روی تنوع بخشــی و تکمیل زنجیره 
ارزش در صنعت پتروشیمی توسط مدیرعامل شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی ایران از چه جهت می تواند 

حائز اهمیت باشد؟
زنجیره ارزش و غفلت از رویکرد سیستمی

در دوره های گذشته، همواره بر تنوع بخشی به 
تولید و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشــیمی 

تاکید شــده اســت، اما پیچیدگی های سیستماتیک 
موضوع موجب شــده اســت تا به امروز آنچنان که 
باید و شــاید به نتیجه مطلوب منجر نشــود. از یک 
ســو ســامانه دقیقی برای توزیع ملزومات موردنیاز 
برای توســعه و تکمیل زنجیره ارزش تنظیم نشــده 
و از ســوی دیگر، تمایل به صادرات محصوالت به 
دلیل ارزش مالی باالتر، موجب شــده است تا مقوله 
صادرات بیش از توســعه زنجیــره ارزش در داخل، 
در دســتور کار شرکت های پتروشــیمی قرار گیرد. 
ایــن امر بویژه با توجه به خصوصی ســازی صنعت 
پتروشــیمی در ایران و در اولویت قرار گرفتن بنگاه 
داری، غفلت از زنجیره ارزش را در صنعت دوچندان 
کرده است. توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت 
پتروشــیمی از این جهت حائز اهمیت اســت که با 
توســعه صنایع پایین دست و تکمیلی، بخش مغفول 
صنعت پتروشیمی یعنی اشتغالزایی را فعال تر می کند؛ 
مقوله ای که به اشتباه مترادف با احداث مجتمع های 
پتروشیمی بزرگ تعریف شده است. از آن جهت که 
احداث یک مجتمع پتروشــیمی، علیرغم هزینه های 
باال، اشــغالزایی پایینی دارد و بــه همین دلیل هم 
ایجاد شغل با پتروشیمی را گرانترین نوع اشتغالزایی 
می دانند. اما وقتی با توســعه صنایع تکمیلی همراه 
می شود، پتروشیمی در قالب یک زنجیره ارزش، معنا 
و مفهوم واقعی خود را پیدامی کند. از ســوی دیگر، 

غفلت از رویکرد سیســتماتیک موجب شــده اغلب 
مجتمع های پتروشــیمی به دلیل نــگاه به بازارهای 
صادراتی، به نیازهای صنایع پایین دستی خود توجه 
کمتری داشــته باشــند و به همین دلیل در بسیاری 
از موارد، صنایعی کــه در انتهای زنجیره ارزش قرار 
دارند، از مواد خارجی و حتی پلیمرهای خارجی بهره 
می گیرند درحالیکه می توان با تکمیل زنجیره ارزش، 
بخش تولیــد را در صنعت داخلی، فعال تر کرد و این 
یکی از راهکارهــای عملیاتی برای کاهش رکود در 

صنعت و ایجاد رونق اقتصادی است.
ارتقا ارزش سبد محصوالت

تکمیل زنجیــره ارزش، به ارتقا ارزش ســبد 
محصوالت پتروشــیمی نیز منجر می شود. تا پایان 
برنامه پنجم توسعه صنعت پتروشیمی ایران در زمینه 
تولید محصوالت پایه شــیمیایی یا پلیمری فعالیت 
کرده ولی برای توســعه صنعت نیــاز به طرح هایی 
اســت که زنجیره تولید را تکمیل کنند و محصوالت 
بــا ارزش افزوده باالتر بــرای تأمین خوراک صنایع 
پایین دستی پتروشیمی را تولید کنند. بنابراین تکمیل 
زنجیــره تولید، ایجاد تنوع بیشــتر در محصوالت و 
ارتقاء ارزش سبد محصوالت پتروشیمی می تواند در 
نیــل به این هدف کمک کند و نه تنها در تأمین نیاز 
داخلی، بلکه برای بهبود کیفی و کمی صادرات ایران 

در صنعت پتروشیمی تاثیرگذار باشد.

تکمیل زنجیره ارزش، فرصتی برای تحقق 
رگوالتوری

رگوالتــوری در صنعــت پتروشــیمی یکی 
از اصول مهمی اســت که پــس از واگذاری های 
گســترده در صنعت پتروشــیمی کــه تحت نام 
خصوصــی ســازی انجام گرفت، بیــش از پیش 
مــورد توجه قــرار گرفت تا شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی به عنوان یک ارگان حاکمیتی، نقش 
خود را در پتروشــیمی ایران بــه نحو مطلوب ایفا 
کنــد. اگر بخواهیم مرتبط تریــن بخش با تحقق 
هدف رگوالتوری در صنعت پتروشیمی را جستجو 
کنیــم، قطعاً تکمیــل زنجیــره ارزش در صنعت 
پتروشــیمی، همان حلقه مفقوده خواهد بود. نیاز 
به رگوالتوری در صنعت پتروشــیمی اگر در حوزه 
بیــن المللی، در نیاز به یکپارچه ســازی عمل در 
بازارهای صادراتــی و جلوگیری از دامپینگ تبلور 
می یابد، در بخش داخلی که مقدمه ای برای فروش 
و صادرات است، می تواند در ترغیب سیستماتیک 
مجتمع های پتروشیمی به تکمیل زنجیره ارزش در 
صنعت پتروشیمی خالصه شود. فقدان رگوالتوری 
قوی در صنعت پتروشــیمی، گاه موجب شــده تا 
شاهد افزایش شکاف میان بخش دولتی و بخش 
خصوصی و به تبع آن، آســیب به زنجیره ارزش و 
صنایع تکمیلی در صنعت پتروشیمی باشیم. چراکه 
پس از واگذاری ها در پتروشیمی، عماًل یکپارچگی 
در صنعت پتروشیمی که پیش از آن به مثابه کلیتی 
واحد عمل می کرد تا مدتی به حاشــیه رفت است. 
در واقع، الزمه تحقق هدف مهم صنعت پتروشیمی 
در تکمیل زنجیره ارزش و تنوع بخشــی به تولید، 
تقویت رگوالتوری در سایه اتخاذ تصمیمات دارای 
پشــتوانه قانونی و ضمانت اجرایی قوی با رویکرد 
اقتداربخشــی هر چه بیشــتر به شرکت NPC و 
به موازات آن در نظــر گرفتن مزیتها و ملزومات 
فعالیت بخش خصوصی بدون آسیب به اهداف و 
برنامه های آنهاست. اگر شــعار حمایت از کاالی 
ایرانی و تولید داخلی مطرح می شــود، زمینه های 
عملیاتی شدن این شعار باید در تمام جوانب فراهم 
شود و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، 
از آن جهت که موجب رونق تولید و اشــتغال در 
صنایع پایین دست کشور می شود، یک مقدمه مهم 
برای تحقق کیفی شعار تولید ملی است که زمانی 
تحقق می یابد که بخــش خصوصی و دولتی، در 

حمایت از تولید داخل، همگام و همراه شوند.

مصطفی کواکبیان
نماینده تهران در مجلس 

شورای اسالمی

طرح اوره و آمونیاک لردگان با 

ظرفیت تولید یک میلیون و 755 

هزار تن محصول از جمله طرح های 

فعال صنعت پتروشیمی واقع در 

استان چهارمحال بختیاری در منطقه 

فالرد است
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جشنواره دانش آموزی »بهسو« 
به همت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و 
با هدف فرهنگسازی در حوزه مصرف انرژی، 

از یکم بهمن ماه آغاز به کار کرده است.
بهینه ســازی  مدیرعامل ســازمان 
مصرف ســوخت در نشســت خبــری به 
دانش آموزی  برگزاری جشــنواره  مناسبت 
»بهسو« با اشاره به موضوع سهمیه بندی 
بنزین گفت: بهترین راه کار برای رسیدن به 
عدالت اجتماعی افزایش قیمت بنزین است

محســن دالویز، مدیرعامل سازمان 
بهینه سازی مصرف سوخت در یک نشست 
خبری با بیان اینکه کشور ما با استانداردهای 
مصرف دنیا فاصله زیادی دارد، گفت: ما در 
وضعیت مطلوبی بــه لحاظ مصرف انرژی 
نیســتیم؛ با ۸۰ میلیون نفــر جمعیت ۴٥ 
میلیــارد دالر یارانه انرژی می دهیم این در 
حالی اســت که چین را با ۱.٥ میلیارد نفر 
که ۳۸ میلیــارد دالر یارانه انرژی می دهد 
پشت سرگذاشتیم که لزوم عزم جدی برای 
مصرف بهینه را می طلبد. وی با بیان اینکه 
بهینه سازی مصرف سوخت یک بازی برد- 
برد برای همه است، افزود: این حجم عظیم 
یارانه انــرژی در ایران ۱٥ درصد یارانه دنیا 
است و کشش اعتباری بودجه هم جوابگوی 
این میزان یارانه نیست. مدیر عامل شرکت 

بهینه سازی سوخت با بیان اینکه ۱۰ درصد 
تولیــد ناخالص داخلــی را یارانه می دهیم، 
خاطر نشــان کرد: با این حجــم از یارانه 

نمی توانیم توسعه را لمس کنیم.
۴0 درصد از انرژی کشور هدر می رود

وی با اشاره به ترازنامه انرژی کشور 
در ســال ۹٥ اظهار داشت: در حوزه خانگی 
۳۹۶ میلون بشکه معادل نفت خام، صنعت 
۳۳۱ میلیون بشــکه، حمــل و نقل ۳۱۹ 
میلیون بشــکه معادل نفــت خام مصرف 
می کنیم. دالویــز بیان کرد: در حال حاضر 
۴۰ درصد انرژی کشــور از تولید تا مصرف 
هدر می رود که ۴۴۰ میلیون بشکه نفت را 
شامل می شــود. وی با بیان اینکه یکی از 
دالیل تمرکز بر یارانه عدالت اجتماعی است 
گفت: سؤال این است که چقدر با یارانه به 
عدالت اجتماعی نزدیک شــدیم آیا کشور 

ما، ونزوئال و ســودان به عدالت اجتماعی 
نزدیک شــده یا نروژ؟ دالویز با بیان اینکه 
مجلس و دولت نیز برنامه ای برای اصالح 
قیمت ها ندارند، ادامه داد: گرچه می پذیریم 
که بنزین پرحساسیت است و باید با درایت 
روی قیمــت آن کار کرد اما باید بتوانیم آن 

را اصالح کنیم.
۵0 درصد یارانه را به ۳ دهک می دهیم

وی بیــان کرد: در حــال حاضر ٥۰ 
درصــد یارانــه به ۳ دهــک و مابقی به ۷ 
دهک داده می شود که آن ۳ دهک ۳ درصد 
هزینه هایشان مربوط به سوخت است. وی 
بــا بیان اینکه قیمت یکی از ابزارهای مهم 
کنترل مصرف اســت خاطرنشان کرد: در 
کشــور ما انرژی ارزان است هر چند درآمد 
ســرانه مان نیز نســبت به دیگر کشورها 
پایین تر است اما به هر حال در بخش قیمت 
انرژی چالش داریم. قوانیــن و مقررات یا 
جرائم هم نمی توانند کارآیی داشــته باشند 
باید با فرهنگ ســازی و آموزش خصوصًا 
در بانــوان و دانش آموزان مصرف را کنترل 

کنیم.
مصرف سوخت خودروها در ایران دو 

برابر اروپا
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف 
سوخت در ادامه با بیان اینکه سرانه مصرف 
ســوخت در خودروهای ما باال است، گفت: 
علیرغم اینکه سرانه خودرو در کشور پایین 
است اما میزان مصرف سوخت باالست به 
طــوری که به ازای هر هــزار نفر در ایران 
۲۰۰ خــودرو در آمریــکا ۸۰۰ خودرو و در 
ایتالیــا ۶۸۰ خودرو وجــود دارد اما مصرف 
باال است. در هر صد کیلومتر ۸ لیتر مصرف 
سوخت داریم که این رقم در اروپا ٥.٥ لیتر 
اســت که برای ۴ لیتر هدف گذاری شــده 
اســت. وی تاکید کرد: صنایع خودروسازی 
باید با جدیت در بحث آالیندگی و مصرف 
سوخت کار کنند. وی با بیان اینکه اگر بین 
دولت و مردم اعتماد به وجود آید قطعاً مردم 
حاضر نمی شوند این حجم از تلفات انرژی 
داشته باشیم یادآور شد: بی تفاوتی نسبت به 
مصرف در کشــور نگران کننده است. وی 
افزود: ما ذخائر بزرگ نفت و گاز در کشــور 
داریم اما دلیلی نمی شود که مصرف بی رویه 
داشته باشیم این ذخائر باید پشتوانه توسعه 
کشور و رفاه مردم باشد. باید فرهنگ سازی 

جدی در دستور کار قرار گیرد.
جشنواره دانش آموزی بهسو برگزار 

می شود
جشــنواره دانش آموزی »بهســو« به 
همت شــرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
و بــا هدف فرهنگســازی در حوزه مصرف 
انرژی، از یکم بهمن مــاه آغاز به کار کرده 
است. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از 
رشته های  بر  برگزاری جشنواره ای مشتمل 
نقاشــی، داستان نویسی، عکاسی، کاریکاتور 
و شــعر را در ســطح دانش آمــوزان مقطع 
متوسطه کشور خبر داده است. این جشنواره 
با هدف افزایــش آگاهی و توجه کودکان و 
نوجوانان در زمینــه اصالح الگوی مصرف، 

حفاظت از منابع سوخت، ترویج فعالیت ها و 
اقدامات بهره ورانه در جامعه و تشویق آنها به 
عرصه آشنایی با توانمندی ها و استعدادهای 
خود، فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی از 
سنین نوجوانی، آشنایی دانش آموزان با بحث 
صرفه جویــی انرژی و همراهــی خانواده ها 
برای اجرای برنامه مشترک در زمینه کاهش 
مصــرف انرژی در مقطع متوســطه برگزار 
خواهد شــد. محســن دالویز، مدیرعامل 
شــرکت بهینه ســازی مصرف سوخت در 
ایــن زمینه گفت: بر اســاس برآوردهای ما 
حدود ۶ میلیون دانش آموز مقطع متوســطه 
مشمول این طرح هستند که با درنظر گرفتن 
خانواده های این دانش آموزان، دربرگیری این 
طرح به حدود ۱٥ میلیون از جمعیت کشور 
می رسد. وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی 
در بحــث اصالح الگوی مصرف ســوخت، 
ادامه داد: در بحث فرهنگسازی، دانش آموزان 
و بانوان می توانند نقــش موثری ایفا کنند 
و از ایــن جهت، جشــنواره »بهســو« را با 
محوریت دانش آموزان در دســتور کار قرار 
داده ایم. بر اســاس این گزارش، آثار ارسالی 
می توانــد در زمینه فرهنگ عمومی جامعه، 
خدمات، صنعــت، حمل و نقل و وســایل 
نقلیه، ســاختمان و مســکن، لوازم خانگی، 
کشــاورزی و انرژی های تجدیدپذیر باشد. 
ایــن جشــنواره از ابتدای بهمــن ماه کلید 
می خورد و دانش آموزان می توانند با مراجعه 
به سایت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
به نشــانی www.ifco.ir آثار خود را ارسال 
کنند. اپلیکیشن جشنواره با عنوان »بهسو« 
از کافه بازار و سیب اپ نیز قابل دانلود است 
کــه دانش آموزان از طریــق نصب نرم افزار 
مربوطه نیز می توانند نسبت به ثبت نام اقدام 
کننــد. دالویز با بیان این کــه دانش آموزان 
تــا ۲۲ بهمن برای ارســال آثار خود مهلت 
دارنــد، افزود: حدود ۶ میلیــون دانش آموز 
مقطع متوسطه سراسر کشور مخاطبان این 
جشنواره هســتند که از طریق پوسترهای 
ارسال شــده به اداره های آموزش و پرورش 
۳۱ اســتان سراسر کشور و تیزرهای پخش 
از طریق صدا و ســیما و فراخوان در فضای 
پیامک، اطالع رسانی های  ارسال  و  مجازی 
الزم در ایــن زمینه صورت گرفته اســت. 
هیئت داوران جشــنواره دانش آموزی شامل 

۲ نفر متخصص در زمینه عکاســی، ۲ نفر 
متخصص در زمینه داســتان نویسی، ۲ نفر 
متخصص در زمینه نقاشی، ۲ نفر متخصص 
در زمینه شــعر و ۲ نفر متخصص در زمینه 
کاریکاتور هســتند و آثار پــس از دریافت 
 از طریق اپلیکیشــن جشــنواره و ســایت

 www.ifco.ir توســط آنان مورد بررســی 
قرار می گیرد. جشنواره دانش آموزی بهسو 
از سوی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
و با همکاری ســازمان بسیج دانش آموزی 
و فرهنگیان شهر تهران، سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشورو بسیج وزارت 
نفت و شــرکت قطار شهری تهران و حومه 
برگزار می شود و در اختتامیه این جشنواره که 
نیمه نخست اسفند برگزار می شود، ۲٥ نفر 
شامل ٥ نفر در بخش نقاشی، ٥ نفر داستان 
نویسی، ٥ نفر عکاســی، ٥ نفر کاریکاتور و 

٥ نفر در بخش شــعر به عنوان نفرات برتر 
انتخاب و همچنین از خبرنگاران سه رسانه 
که بهترین پوشــش خبری را در این زمینه 

داشته باشند، قدردانی می شود.
بخاری های سنتی معادل سه فاز پارس 

جنوبی گاز مصرف می کنند
مدیرعامــل شــرکت بهینه ســازی 
مصــرف ســوخت در ادامه بــه تحریم ها 
اشــاره کرد و گفت: با توجــه به تحریم ها 
کنتــرل مصرف بیش از پیش نیاز اســت. 
سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف کمتر 

از توسعه اســت. وی با بیان اینکه یکی از 
مباحث پرمصرف در کشــور ما استفاده از 
بخاری های سنتی است اظهار داشت: این 
بخاری هــا ۱۱.٥ میلیون متر مکعب در روز 
ســوخت مصرف می کنند که در ۱۱۰ روز 
فصل سرما معادل ســه فاز پارس جنوبی 
خواهد بود اگر بتوانیم بخاری های هوشمند 
را جایگزیــن بخاری های ســنتی کنیم و 
۱۴ میلیون بخاری نوســازی شود با صرف 
هزینه ای برابر سه میلیارد دالر برای بهینه 
سازی به اندازه شــش میلیارد دالر هر فاز 
پارس جنوبی ذخیره انرژی خواهیم داشت. 
دالویز تاکید کرد:  حال که توسعه کشور با 
چالش مواجه شــده می توانیم با همگرایی 
ملی و آموزش جلوی مصرف انرژی کشور 

را گرفته و در مسیر توسعه قرار گیریم.
 مسابقه مصرف بنزین در کشور 

راه افتاده است
وی با بیان اینکه توزیع پول و یارانه 
راهکار موفقی نیســت و همیشــه ما را با 
چالش مواجه کرده اســت اظهار داشــت: 
آنچه در دنیا مرسوم است مالیات بر مصرف 
سوخت است؛ ممکن است نگرانی به وجود 
آید که افزایش قیمت ســوخت نتواند ما را 
در اجرای عدالت اجتماعی یاری برساند اما 
سؤال این است که آیا کشورهایی مثل نروژ 
به عدالت اجتماعی نزدیک تر بودند یا ایران، 
سودان و ونزوئال که یارانه پرداخت می کنند. 
وی با بیان اینکه طی سال های اخیر افزایش 
تولید بنزین کار بزرگ مدیریتی در کشــور 
ما بوده است، افزود: اما با این میزان تولید، 
مسابقه مصرف در کشــور راه افتاده است. 
وی همچنین به بحث قاچاق ســوخت در 
کشور اشــاره کرد و افزود: عدالت اجتماعی 
این اســت که سریع تر جلوی قاچاق گرفته 
شــودکه این روزها امار متفــاوت از قاچاق 
سوخت روزانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر مطرح 
می شود و همچنین باید روی برخی مفاهیم 
که نیاز به گفتمان مشــترک داریم تفاهم 
کنیم تا در مسیر توسعه قرار گیریم. وی با 
بیان اینکه چالش صد ســال اخیر کشور ما 
توسعه است خاطرنشان کرد: باید روی این 
مفاهیم به اجماع رسیده و همگرایی داشته 

باشیم.

گزارش دانش نفت از نشست خبری مدیرعامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به مناسبت برگزاری جشنواره دانش آموزی »بهسو«:

4۰ درصد از انرژی کشور هدر می رود
بیشتر از چین ۱.5 میلیارد نفری یارانه می دهیم

نگاه

وضعیت نامناسب مصرف انرژی در ساختمان ها
وضعیــت مصرف انرژی در ایــران همواره 
مورد انتقاد اکثر مسئوالن و کارشناسان بوده است، 
جمالتی چون »مصرف گاز ایران به اندازه مصرف 
گاز اتحادیه اروپا اســت«، »براساس آمار منتشر 
شــده توســط بانک جهانی، ایران حدود ۴ برابر 
میانگین جهانی انواع انرژی را مصرف می کند« و 
... جمالتی اســت که در مواقع کمبود گاز یا برق 
در کشــور از زبان مسئوالن مختلف بخش انرژی 
بیان می شود. فارغ از اینکه این جمالت تا چه حد 
صحیح و دارای اعتبار هستند، وضعیت نامطلوب 
مصرف انرژی در ایران را نشــان می دهند. شاید 
بتوان گفت، دلیل اصلی این نابسامانی مشخص نبودن متولی مصرف انرژی در بخش های 
مختلف مصرف انرژی است. هر نهادی که در این وضعیت مسئولیتی دارد در مقام منتقد 
ظاهر شــده و هیچ یک پاسخگوی وضعیت فعلی نیستند. مهم ترین و اصلی ترین بخش 
مصرف کننده انرژی در کشور بخش ساختمان است. به گفته کارشناسان وضعیت مصرف 
انرژی در این بخش وضعیت مطلوبی نیست. سازمان نظام مهندسی، شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت، ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی )ساتبا(، شهرداری، 
مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی تعدادی از نهادهای مرتبط با وضعیت مصرف 
انرژی در ساختمان های کشور هستند و هریک به نوعی در وضعیت فعلی ساختمان های 
کشور مسئولند. اما در عین حال هیچ یک پاسخگوی وضعیت فعلی نیستند. به عنوان مثال 
برای بهبود وضعیت ساختمان ها از نظر مصرف انرژی، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان 
تدوین شــده است. نهاد تهیه کننده این مقررات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
اســت. نهاد ناظر بر اجرای این مقررات در ساختمان سازمان نظام مهندسی است و نهاد 
تأیید اجرای این قوانین، شهرداری های سراسر کشور هستند. رعایت مبحث ۱۹ نیز از سال 
۹۰ تقریباً برای اکثر ساختمان های کشور اجباری شد. اما آیا این مبحث در ساختمان های 
کشور رعایت می شود؟ شــکرچی زاده مسئول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
در پاسخ به این ســئوال می گوید، نهایتاً ۱۰ الی ۱٥ درصد ساختمان های کشور مبحث 
۱۹ را رعایت می کنند. چه کســی پاسخگوی این وضعیت است، شهرداری ها یا سازمان 
نظام مهندســی؟ هیچ کدام. چرا که ساختاری برای پاســخگویی این نهادها در قوانین 
مربوطه پیش بینی نشده است. مثال دیگری که می توان مطرح کرد، قانون اصالح الگوی 
مصرف انرژی است که اواخر سال ۸۹ توسط 
مجلس تصویب شد. اما واقعاً چقدر از اهداف 
این قانون در طی این ۸ ســال محقق شده 
است. چه بخشی از بندهای این قانون به اجرا 
در آمده است. به عنوان مثال در تبصره ماده 
۱۸ این قانون درباره ســاختمان ها این گونه 
آمده است: الگوی مصرف برق و گازطبیعی 
به ازاء هر مترمربع ســاختمان به پیشــنهاد 
مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو و مسکن 
انرژی  به تصویب شورای عالی  و شهرسازی 
می رســد. مصارف برق و گازطبیعی مازاد بر 
الگوی مصرف مشــمول حداکثر صددرصد 
)۱۰۰%( افزایش قیمت خواهد شــد. وجوه 
اضافی أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد 
خزانه داری کل کشور واریز و براساس قانون 
هدفمندکــردن یارانه ها و قانون بودجه ســاالنه و به ترتیب مقرر در ماده )۷۳( این قانون 
هزینه می شود. حال باید دید این تبصره چرا اجرا نشده است. به نظر می رسد مشکل چنین 
قوانین و ســاختارهایی عدم وجود ضمانت اجرایی است. به این معنی که اگر این قوانین 
اجرا نشد، چه تبعاتی برای نهاد مسئول در پی خواهد داشت. نکته ای که در هر قانون یا 
سیاستی باید مورد توجه قرار گیرد، در نظر گرفتن ذینفعان آن قانون یا سیاست است. به 
عنوان مثال اگر اجرای مبحث ۱۹ اجباری اســت، در صورت رعایت نکردن آن از سوی 
شهرداری یا سازمان نظام مهندســی چه اتفاقی خواهد افتاد یا با متخلف چه برخوردی 
خواهد شد. آیا ساختار به گونه ای طراحی شده تا شهرداری که مسئول نظارت بر اجرای 
مبحث ۱۹ اســت در صورت اجرای آن منتفع و در صورت عدم اجرای آن متضرر شود یا 
نه؟ به نظر می رسد که قوانین و ساختارهای موجود حداقل در بخش بهینه سازی مصرف 
انرژی بدین گونه نیست. به نظر می رسد، اولین گام در جهت اصالح الگوی مصرف انرژی 
و کاهش آن، اصالح ساختارها و قوانین مربوط بخش های مختلف مربوط به آن ها است.

هدررفت انرژی پیش از رسیدن به مصرف کننده نهایی
از مجموع روزانه ۹. ۳۲۱ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی اولیه تولید شده در 
کشور، ٥.۴۷ میلیون بشکه در سیستم داخلی انرژی کشور وارد می شود که از این میزان 
تنها ۳.۶۸ میلیون بشــکه به دست مصرف کننده نهایی می رسد و به طور میانگین حدود 
۴۰ درصد از انرژی اولیه عرضه شده در کشور، پیش از رسیدن به مصرف کنندگان نهایی 
تلف می شود. براساس آمار و اطالعات ترازنامه هیدروکربوری سال ۱۳۹٥، مجموع تولید 
انرژی اولیه کشــور به طور میانگین روزانه ۹. ۳۲۱ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده و 
بیشتر به دلیل افزایش تولید نفت، در قیاس با سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۷.۴ درصد افزایش 
داشــته اســت. بیش از ۹۹ درصد انرژی تولید شده در کشــور، از منابع نفت و گاز بوده 
اســت )٥۹ درصد گاز و ۴۰.۲ درصد نفت( که اتکای نظام انرژی ایران به صنعت نفت 
و ســوخت های فسیلی را نشان می دهد. پس از کسر مقدار صادرات نفت، افزودن مقدار 
واردات فرآورده های نفتی و با احتساب گازهای قابل جمع آوری، میزان عرضه انرژی اولیه 
در سال ۱۳۹٥ به طور میانگین روزانه افزون بر ٥. ۴۶ میلیون بشکه معادل نفت خام برآورد 
می شــود )۷٥.٥ درصد گاز و مایعات و میعانات گازی، ۲۳.۰۴ درصد نفت و فرآورده های 
نفتی و ۱.۴۶ درصد سایر حامل های انرژی( که از این میزان با کسر تلفات نیروگاه های 
حرارتی، پاالیشگاه های نفت و گاز و ســامانه های انتقال و توزیع انرژی، روزانه ۳.۶۸۴ 
میلیون بشکه معادل نفت خام به بخش های مصرف کننده نهایی انرژی تحویل شده است 
که بیشترین ســهم مصرف در آن، به بخش خانگی و سپس بخش صنعت اختصاص 
دارد. ترکیب ســبد حامل های انرژی در بخش مصرف نهایی شــامل ٥۳.۸ درصد گاز، 
۲۶.۶۱ درصد فرآورده، ۱۰.۳۶ درصد برق، ٥.۰۶ درصد مایعات و میعانات گازی و ۴.۱۷ 
درصد ســایر موارد مثل سوخت های سنتی و ... بوده است. بررسی و ارزیابی ورودی ها و 
خروجی های سیســتم انرژی کشور نشان می دهد که با لحاظ گازهای قابل جمع آوری، 
مجموع حجم تلفات و هدررفت انرژی در نظام عرضه انرژی کشور، کمابیش روزانه حدود 
۲/۲ میلیون بشــکه معادل نفت خام در سال ۱۳۹٥ بوده است؛ یعنی پس از کسر میزان 
انرژی که در فرآیند فرآورش نفت و گاز در پاالیشگاه ها و مصرف سوخت در نیروگاه ها 
تلف می شــود، این رقم پیش از اینکه به مصرف کننده نهایی برســد، در سیستم انرژی 
کشــور تلف می شــود. میزان اتالف انرژی در نیروگاه ها ۸۰٥ هزار بشکه در روز معادل 
نفت خام اســت و به طور میانگین حدود ۴۰ درصد از انرژی اولیه عرضه شده در کشور، 
به علت ناکارایی عرضه، پیش از رسیدن به مبادی مصرفی و مصرف کنندگان نهایی تلف 
می شــود. این آمار و تحلیل ها، بر ضرورت توجه جدی عرضه کنندگان انرژی کشور به 
مباحث بهینه سازی و افزایش کارایی انرژی تأکید می کند که توجه به این موضوع به ویژه 
در بخش نیروگاهی که در سال ۱۳۹٥ میزان تلفات آن ۶۲.۲ درصد بوده است، اهمیت 

این موضوع را دو چندان می کند.

حامد حوری جعفری
عضو هیئت علمی و رئیس 

پژوهشکده مطالعات 
راهبردی و فناوری موسسه 
مطالعات بین المللی انرژی

سوتی تر:

اگر چه مبحث ۱9 مقررات 
ملی ساختمان برای 

جلوگیری از اتالف انرژی 
در ساختمان ها تدوین و 

اجرایی شده، اما وضعیت 
اسف بار مصرف انرژی 

در ساختمان ها همچنان 
ادامه دارد و سازمان های 
دولتی هر کدام به نوعی 
از پاسخ گویی درباره این 

قصور فرار می کنند

جشنواره دانش آموزی 
»بهسو« به همت شرکت 

بهینه سازی مصرف سوخت و با 
هدف فرهنگسازی در حوزه 
مصرف انرژی، از یکم بهمن 
ماه آغاز به کار کرده است

بهینه سازی مصرف سوخت یک بازی 

برد- برد برای همه است، این 

حجم عظیم یارانه انرژی در ایران 

۱5 درصد یارانه دنیا است و کشش 

اعتباری بودجه هم جوابگوی این 

میزان یارانه نیست
در حال حاضر 5۰ درصد 

 یارانه به 3 دهک و مابقی به
 7 دهک داده می شود 

که آن 3 دهک 3 درصد 
هزینه هایشان مربوط به 

سوخت است

ادامه از صفحه۵
بر این اساس، سال گذشته »اتوبوس آمبوالنس« 
برای منطقه عسلویه خریداری شده است و در طول یک 
ســال گذشته این اتوبوس آمبوالنس تجهیز شده است. 
معمــواًل این اتوبوس آمبوالنس هــا انتقال ۱۲ مصدوم 
را همزمان می توانند انجام دهنــد، اما یک مقدار تغییر 
کاربری در این اتوبوس آمبوالنس دادیم و شش مصدوم 
را می توانــد منتقل کند و به جای ۶ مصدوم دیگر، یک 
یونیت ســوختگی در آن تدارک دیدیم. پیش بینی مان 
این اســت که یک اتوبوس آمبوالنــس برای آنجا کم 
داریم و حتماً بک آپ می خواهد. یک اتوبوس آمبوالنس 
دیگر هم بــرای مناطق عملیاتی اهواز می خواهیم و باز 
بک آپ بــرای آنجا. موردی که جــزء پیش بینی های 
آینده مان است، »آمبوالنس دریایی« است که ما بتوانیم 
آمبوالنس دریایی هم داشــته باشیم. به خصوص برای 
همان منطقه عسلویه و یا جزیره خارگ. این ها در واقع 
مجموعه خدماتی است که سازمان در حال اجرا دارد که 
انشاءا... این اتوبوس آمبوالنسی که تجهیز شده و االن 

دارد پالک می شــود و کارهایش دارد انجام می شود، در 
دهه فجر رونمایی خواهیم کرد و بهره برداری رسمی از 

آن آغاز خواهد شد.
یکی از اقدامــات مفید و عمده ای که در ســال 
گذشــته انجام شده اســت و ۲۲ بهمن ســال قبل به 
بهره برداری رســید، پلی کلینیــک آزادی بود. ما یک 
نرم افزاری داریم به نام GIS.GIS بر اســاس کدپستی، 
کارمندان نفت، شاغل و بازنشسته در سطح شهر تهران 
و در سطح کشور را جانمایی می کند. یعنی ما می دانیم 
که خانه هر شــخصی روی نقشه کشــور کجاست. بر 
اســاس این GIS دیدیم که تجمــع خانواده های نفت 
در غرب تهران زیاد اســت. بر این اساس پلی کلینیک 
آزادی آنجا ساخته شد و تجهیز شد و به گونه ای از این 
پلی کلینیک دارد بهره برداری می شود که هم خدمات 
ســرپائی تخصصی را شــامل اکو، عکس رادیولوژی، 
تست ورزش، ســونوگرافی و امکانات تخصصی دیگر 
ارائه کند. همه فیلدهای تخصصی را آنجا گذاشتیم که 
مریض برای یک ویزیت نخواهد بیاید تا بیمارستان نفت 

در مرکز شــهر و کارســرپائی اش همانجا انجام شود و 
فقط اگر برای عمل جراحی و بســتری نیاز شــد، بیاید 
بیمارستان نفت. جاهای دیگر هم همینطور بوده و پلی 
کلینیک های کارون هم که در اهواز دو سال پیش افتتاح 

شده است، هم همین نقش را دارد.
تعداد خدمات گیرندگان شــما در سال 96 بر اساس  ��

آمارهایی که دارید، چه تعداد بوده است؟
ببینید، جمع کل پرسنل سازمان چیزی حدود کمتر 
از ده هزار نفر است که ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر نیروی رسمی 
داریم و ۱۳۰۰ نفر پزشــک پرکیــس داریم.۱۴۰۰ نفر 
نیروهای مدت موقت و مابقی هم نیروهای پیمانکاری 
هســتند. این درواقع بضاعت نیروی انسانی سازمان در 
کل کشور است که عمده آن ها در جنوب کشور هستند. 
حــدود ۲۲۰ هزار نفر بازنشســته و خانواده آنان و ۲۹۰ 
هزار نفر شــاغل و خانواده این مجموعه، جمعیت تحت 
پوشــش سازمان هســتند، یعنی عدد ٥٥۰ هزار نفر که 
االن به ٥۱۰ تا ٥۲۰ هزار نفر رســیده اســت. رقمی در 
حدود ۲۰۰ تا ۲٥۰ هزار نفر بومی هم در اطراف مناطق 

ملکی ســازمان به خصوص در مناطق عملیاتی حضور 
دارند که اینها هم دارند از مراکز درمانی ما و به خصوص 
بیمارستانهای ما استفاده می کنند. فرض بفرمائید جزیره 
خارگ جمعیت بومی ۲٥۰۰۰ نفری دارد. در عســلویه و 
بیمارستان جم هم خدمتتان گفتم ۸۸ درصد سرویس ما 
برای مردم بومی اســت. در سایر بیمارستانهای مناطق 
عملیاتی مان مثل آبادان، ماهشهر، گچساران و آغاجاری 
و مسجد ســلیمان هم چیزی حدود ٥۰ درصد سرویس 
بســتری و خدمات ما به مردم بومی تعلق دارد و مابقی 
این خدمات به همکاران عزیز شــاغل و بازنشســته و 
خانواده های محترمشــان ارائه می گردد. فقط به عنوان 
یک نمونه اشاره کنم که مثاًل در سال ۹۶، ۱۴۰۰۰ مورد 
بستری در بیمارستان نفت تهران صورت گرفته است. به 
هر حال همه همکاران ما دارند زحمت می کشند و شبانه 
روزی در حال خدمت به کارکنان و پرسنل عزیز صنعت 

نفت هستند و به این خدمت افتخار می کنند.
جناب دکتر، از وقتی که در اختیار دانش نفت قرار دادید  ��

تشکر می کنم.

درخواست از وزیر نفت برای تخصیص کارانه در قالب فوق العاده مستمر


