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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

رئیس جمهوری در آیین بهره برداری از طرح های زیربنایی روستایی خبر داد:

گازرسانی به ۴7 روستا در هر هفته، بخشی از کارنامه 6  ساله دولت تدبیر و امید
رئیس جمهوری در آیین بهره برداری 
از طرح هــای زیربنایــی روســتایی، از 
گازرسانی به ۴۷ روســتا در هر هفته به 
عنوان بخشــی از عملکــرد دولت تدبیر 
و امیــد یاد کرد و گفت: آمار گازرســانی 
با آمــار تاریخ  روســتایی در این دولت 
گازرسانی تا پیش از سال ۹۲ برابر است.

حســن روحانــی، رئیس جمهوری، 
روز دوشــنبه، چهــارم شــهریورماه در 
آیین بهره بــرداری از طرح های زیربنایی 
روســتایی، گفت: پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، تفکر و دیدگاه جامعه نسبت به 
شهر و روســتا تغییر کرده است. در میان 
فاصله ها و شــکاف های جامعه از لحاظ 
اجتماعــی، ثروتمند و فقیــر، بامهارت و 
بی مهــارت و غیره، یکی از طبقه بندی ها 
مربوط به شهر و روســتا بود، تا پیش از 
پیروزی انقالب اســالمی روستایی بودن 
با خودکم بینی و شــهری بودن با افتخار 
همراه بود، اما پیروزی انقالب اســالمی 
ســبب اصالحاتــی در ذهــن جامعه با 
هدف یکســان بودن مردم روستانشین و 
شهرنشین شــد. وی با بیان اینکه مردم 
شهرها و روســتاها از نظر قانون، جایگاه 
و منزلت اجتماعی در جایگاهی مســاوی 
قرار دارند، اظهار کرد: ما نسبت به آبادانی 
روستاها وظیفه سنگینی بر عهده داریم، 
البتــه پیش از اینکه فاصله بین شــهرها 
و روســتاها زیاد بود، مردم شهرنشــین 
بهداشــتی، فضای  آموزشــی،  مراکز  از 
برخوردار  بیشــتری  رفاه  و  کســب وکار 
بودنــد، اما اکنون کــه آب و برق و گاز 
این موضوع فراموش  به روستاها رسیده 
شده اســت. رئیس جمهوری با اشاره به 
اینکه در روزگار قدیم، رسیدن گاز طبیعی 
به خانه هــای روســتایی در ذهن مردم 
روستانشــین نمی گنجیــد، تصریح کرد: 
در گذشته حتی کپســول گاز هم نبود و 
روســتائیان با هیزم یا در نهایت با نفت 

ســفید گرمایش خود را تأمین می کردند، 
بنابراین شرایط زندگی در روستاها بسیار 

سخت بود.
بهره مندی بیش از ۱۴ هزار روستا از 
نعمت گاز طبیعی در دولت تدبیر و امید

از  را  روســتایی  توســعه  روحانی، 
افتخارهای دولت های یازدهم و دوازدهم 
خواند و افزود: پیش از دولت یازدهم نیز 
توسعه روستاها انجام می شد، اما در طول 
فعالیت این دولت، توسعه روستایی شتاب 
بیشتری به خود گرفت، به گونه ای که تا 
ســال ۹۲ تنها ۱۴ هزار روستا گازرسانی 
شــده بودنــد، در حالی که از ســال ۹۲ 
تاکنون یعنــی تنها در ۶ ســال فعالیت 
دولت تدبیــر و امید، به بیش از ۱۴ هزار 
روســتا گازرسانی شــده که این موضوع 
نشان دهنده تصمیم حاکم بر دولت درباره 
خدمت به روستاهاســت. وی با تاکید بر 
اینکه تحول گازرســانی در دولت تدبیر 
و امید در دنیا بی ســابقه اســت، یادآور 
شد: هیچ کشــوری به اندازه ایران دارای 
شبکه گازرسانی نیست، اکنون ۸۵ درصد 

جمعیت روســتایی و ۱۰۰ درصد جمعیت 
شهری بدون احتساب استان سیستان و 
بلوچستان به شــبکه گاز طبیعی متصل 
هســتند که این موضــوع اقدامی عظیم 
و تحولی بزرگ اســت. رئیس جمهوری 
درباره اقدام های دولــت در زمان اعمال 
تحریم ها علیه کشــور گفت: در شرایط 
امروز که فشار دشــمن وجود دارد راهی 
جز رونق تولید و باالبردن کشور نداریم، 
البته دولت برای رفع مشــکالت از هیچ 
کاری کوتاهی نمی کند، زیرا برای منافع 
ملی کشــور باید از هر ابزاری اســتفاده 

کنیم.
اصل، منافع ملی کشور است

روحانــی ادامــه داد: اگــر باید به 
جلسه ای بروم و با کســی مالقات کنم 
تا کشورم آباد شــود دریغ نخواهم کرد، 
زیرا اصل، منافع ملی کشــور است. ما در 
شــرایطی قرار گرفتیم که در یک سال 
اخیر شــدیدترین تحریم ها را به ما وارد 
کرده اند. ما نیــز مقابله به مثل می کنیم، 
۲ مرحلــه تعهدهایمان را کاهش داده ایم 

و شــاید بازهم کاهــش دهیم تا فرصت 
دیپلماسی و مذاکره داشته باشیم؛ خواست 
مردم ما عزت، افتخار و اســتقالل توام با 
کاهش زحمت و فشار و وجود رفاه است، 
وگرنه هر فــردی می تواند کشــور را با 
زحمت و فشار اداره کند. رئیس جمهوری 
تاکیــد کرد: ما می ایســتیم تا به اهداف، 
منافــع، امنیت، عظمت و اســتقالل مان 
برسیم و از این ایســتادن لذت می بریم 
و قوی تــر می شــویم. وی افزود: ممکن 
اســت کشــتی ما را در جایی بگیرند، ما 
هم مذاکــره می کنیم تــا کار غلط آنها 
تصحیح شــود و کشــتی را رها کنند و 
هم ممکن اســت با دالیل قانونی کشتی 
آنها را بگیریم. هــر دو کار را باید انجام 
دهیم. با دو دســت باید کار کرد. دست 
قدرت، دست دیپلماســی که هر دو باید 
با هم باشــند. افرادی کــه فکر می کنند 
یک دست کافی است اشتباه می کنند، ما 
باید از قــدرت نظامی، امنیتی، اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی مان استفاده کنیم، راه 
حل پیدا کنیم، حرف بزنیم و مشــکل را 

کم کنیم.
افزایش صادرات نفت، دستاورد مذاکره 

با ۶ قدرت بزرگ دنیا بود
روحانــی دربــاره ســود حاصل از 
مذاکــرات با ۶ قدرت بزرگ دنیا، توضیح 
داد: برخی در گوش خود پنبه گذاشته اند 
و مــا هــر کاری می کنیــم در نمی آید! 
می گوینــد وقتــی مذاکــره کردید چه 
خاصیتی داشــت؟ ما پــس از مذاکره به 
جای یک میلیون بشــکه نفت ۲ میلیون 
و ۸۰۰ هزار بشــکه نفــت صادر کردیم، 
میلیاردها دالر پول برای کشــور آوردیم، 
قطعنامه هایی که آمریکا ۳۰ ســال برای 
آنها زحمت کشــیده بود تخریب کردیم. 
این همه ســرمایه گذار به کشور آمد که 
وقتی می آمدند هیچ کسی حرفی نمی زد 
اما وقتی می روند می گویند چرا می روند؟! 
چرا وقتی آمدند نگفتند که چرا آمدند؟ آن 
وقت کجا بودید؟ آن موقع چشــم هایتان 
را بســته بودید و حاال چشم هایتان را باز 
کرده اید؟ وی با بیان اینکه ما باید از همه 
توان خود استفاده کرده و از کار هر فردی 
که در کشور خدمت می کند سپاسگزاری 
کنیم، گفت: در جایــی که حتی احتمال 
موفقیــت ۱۰ تــا ۲۰ درصد هســت نیز 
باید تالش کنیم و بــه جلو برویم، نباید 
فرصت ها را از دست دهیم، البته قدرت و 
تولید ملی در صدر همه کارهای ماســت 
که به مــا فرصت حرف زدن بــا دنیا را 
اظهــار کرد:  رئیس جمهوری  می دهــد. 
از ســال ۹۲ تاکنــون در هر هفته به ۴۷ 
روستا گازرسانی کرده ایم که این رقم به 
اندازه آمار همه تاریخ گازرسانی روستایی 
کشــور تا پیش از سال ۹۲ است. دولت، 
معاونت توسعه روستایی را با هدف ایجاد 
هماهنگی در توسعه روستاها ایجاد کرده 
اســت تا مردم روســتاها هر روز بیش از 
پیش شــرایط بهتری برای زندگی داشته 

باشند.

به مناسبت گراميداشت هفته دولت؛

وزارت نفت در پانزدهمين جشنواره شهيد رجايی لوح سپاس دريافت کرد

وزير نفت: اجازه نفوذ به اطالعات نفتی را نخواهم داد

در سه روز توليد نفت را به حداکثر می رسانيم

رئیس جمهوری با اهدای لوح سپاس، از وزارت نفت 
به عنوان یکی از برگزیدگان پانزدهمین جشــنواره شهید 
رجایی و همچنیــن کارکنان صنعت نفت تجلیل و قدردانی 

کرد.
دکتر حســن روحانی عصر روز چهارشــنبه، ششم 
شــهریورماه در پانزدهمین جشنواره شــهید رجایی که 
به منظور گرامیداشت هفته دولت و قدردانی از تالشگران 
عرصه خدمت به مردم شــریف ایران اسالمی با حضور 
اعضای دولت، اســتانداران و مســئوالن دســتگاه های 
اجرایی در ســالن اجالس ســران برگزار شد، از وزارت 
نفت به عنوان یکی از برگزیدگان این جشــنواره تجلیل 
و قدردانــی کرد و بیژن زنگنه، وزیر نفت، لوح ســپاس 

دریافت کرد.
در متن لوح ســپاس رئیس جمهوری به وزیر نفت 

آمده است:
برادر ارجمنــد جناب آقای مهنــدس زنگنه، وزیر 

محترم نفت؛
»خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و ملت 
بزرگ ایران؛ توفیقی ســترگ، در مسیر آموزه های بزرگ 
دینی و انقالبــی و تداوم فرهنگ فــداکاری و جهادی 

است که شــهدای واال مقام به عنوان میراثی ماندگار به 
یادگار گذاشته اند. در ســال رونق تولید؛ الزم می دانم از 
تالش هــای ارزنده جنابعالی و تمــام مدیران و کارکنان 
محترم آن دستگاه در راستای اجرای برنامه ها و اعتالی 
کشور و کســب رتبه برتر مجموع شاخص های عمومی 

و اختصاصی در جشــنواره شــهید رجایی ســال ۱۳۹۸ 
قدردانی نمایم. توفیق روزافزون شما و همکاران شریف 
آن دستگاه را در خدمت به کشــور عزیزمان، از خداوند 
متعال مسئلت دارم.« دســتگاه های برتر در پانزدهمین 
جشنواره شهید رجایی براساس نتایج ارزیابی های انجام 

شــده از عملکرد سال ۹۷ دســتگاه های اجرایی کشور و 
در مجموع محورهای شاخص های عمومی و اختصاصی 
از بین وزارتخانه ها، ســازمان ها و معاونت های وابسته به 
رئیس جمهوری، شــاخص های عمومی و اختصاصی از 
بین موسســه ها، سازمان ها و شرکت های وابسته و تابعه 
دستگاه های اجرایی، بر اساس ۱۲ شاخص ابالغی رئیس 
جمهوری، شــاخص اقدام برجســته و براســاس میزان 
رضایتمندی مردم از عملکرد دســتگاه در اســتان های 
کشور انتخاب و قدردانی شدند. وزارتخانه های نفت، نیرو، 
ارتباطات و فناوری اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران، سازمان حفاظت محیط زیست، 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، استانداری های 
قزوین، سمنان و خراســان جنوبی، سازمان ثبت احوال 
کشور، شــرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضالب 
کشور، شــرکت ارتباطات زیرســاخت و شرکت سهامی 
مدیریــت تولید، انتقال و توزیع نیــروی برق ایران )مادر 
تخصصی توانیر(، دستگاه ها و موسسه های تابعه ای بودند 
که در پانزدهمین جشــنواره شــهید رجایی برگزیده و از 

سوی رئیس جمهوری لوح سپاس دریافت کردند.

وزیر نفت گفت: مســئولیت مبارزه با جاسوســان، 
جلوگیری از نیروهای نفوذی بر عهده دستگاه های امنیتی 
و اطالعاتی کشور است و من نیز با تمام توانم از اطالعات 

نفتی در مجموعه نفت کشور محافظت خواهم کرد.
بیژن زنگنه در حاشــیه چهارمین همایش مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفت با اشــاره به بیانیــه وزارت اطالعات 
درخصوص حضور نیروهــای نفوذی در صنعت گفت: وزیر 
اطالعات در این زمینه به طور کامل شفاف سازی کرده است 
و مسئولیت مبارزه با جاسوسان و جلوگیری از نیروهای نفوذی 
به عهده دستگاه های امنیتی و اطالعاتی کشور است. وی با 
تاکید بر این مساله که دستگاه های اجرایی هیچ مسئولیتی 

در زمینه فعالیت ضدجاسوســی ندارند، تصریح کرد: صنعت 
نفت در خط مقدم حمله است و با توجه به اینکه آمریکا تمام 
تالش خود را برای آســیب زدن به این صنعت می کند باید 
مراقبت و حفاظت از این صنعت به طور جدی وجود داشــته 
باشــد. وزیر نفت تصریح کرد: تا آنجا که بتوانم از اطالعات 
نفتی در مجموعه صنعت نفت محافظت خواهم کرد و در این 
زمینه تنها تعداد محدودی از اطالعات نفتی باخبر هستند و 
شرایط اکنون به گونه ای است که نیروهای نظامی و صنعت 
نفــت در دو بخش اقتصادی و عملیاتی در خط مقدم جنگ 
قرار گرفته اند. زنگنه با اشــاره به برنامه های افزایش تولید 
نفت ایران پس از توافق احتمالی گفت: حتی ســه روز هم 

طول نمی کشد که می توانیم تولید نفت کشور را به حداکثر 
برسانیم. وی درخصوص وضعیت صادرات نفت ایران با توجه 
به افزایش سریع تولید نفت و گاز در آمریکا گفت: قطعاً ما به 
صادرات نفت خود ادامه خواهیم داد. وزیر نفت با بیان اینکه 
بیشترین تمرکز در این سال ها غرب کارون و عسلویه بوده 
و خدمات اجتماعی و عمرانی در مناطق دیگر مانند سرخس 
و کنگان اقداماتی انجام شده است، گفت: پتروشیمی صنعت 
پخته ای است چراکه محصوالت پایین دستی تولید می کند 
و زنجیره دارد و می توانم بگویم که پتروشیمی تا سال ۱۴۰۰ 
دومین جهش بزرگ خود را نیز تجربه خواهد کرد. زنگنه با 
بیان اینکه تولید پتروشیمی نسبت به سال ۹۲، دو برابر شده 

و رقم تولید از ۱۰۰ میلیون تن در سال عبور می کند، گفت: 
در تدارک جهش ســوم پتروشیمی هستیم. وی با تاکید به 
این مساله که امروزه صنایع پایین دست پتروشیمی ساالنه 
شش میلیون دالر خوراک خریداری می کنند و هیچ صنعت 
دیگری نداریم که این میزان خوراک را به پایین دست خود 
بدهد، اظهار کرد: این خوراک ها تبدیل به محصوالت نهایی 
می شوند. البته اکنون ظرفیت پایین دست پتروشیمی بسیار 
باالتر است اما باید بازار برای فروش وجود داشته باشد. زنگنه 
افزود: بخشی از این بازار صادراتی و بخشی داخلی است و با 
توجه به اینکه بازار داخلی به رشد اقتصادی نیاز دارد باید ایجاد 

ثروت امکان تقاضای بیشتر را فراهم کند.

اخبار نفت

ازسوی وزیر نفت؛

مدیرکل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت 
منصوب شد

وزیـر نفـت در حکمی فریـده منصـوری را به عنـوان مدیرکل 
حسابرسـی و امـور مجامـع وزارت نفت منصـوب کرد.

در حکـم بیـژن زنگنـه بـه فریـده منصـوری آمده اسـت: »با 
عنایـت بـه تجـارب ارزنـده و تخصـص سـرکار عالـی، بدینوسـیله 
به عنـوان مدیرکل حسابرسـی و امـور مجامـع وزارت نفت منصوب 
می شـوید. مـوارد زیـر از اولویت هـای کاری ایـن واحـد می باشـد:

- شناسـایی نقـاط ضعـف سیسـتم های مالی و اجرایـی، قابل 
سوءاسـتفاده و فسادزا

رویه هـا،  اصـالح  یـا  ایجـاد  بـرای  پیشـنهاد  ارائـه   -
حـوزه  بـا  مرتبـط  اسـتانداردهای  و  مقـررات  دسـتورعمل ها، 
آنهـا پیاده سـازی  بـر  کالن  نظـارت  و  مالـی  و  حسابرسـی 

دیـوان  بـا  تابعـه  شـرکت های  ارتبـاط  هماهنگ سـازی   -
محاسـبات کشـور و پیگیـری رفـع ایـرادات اعالمی این دیـوان از 

طریـق اصـالح رویه هـا
- نظـارت بـر عملکـرد عالیـه واحدهـای حسابرسـی داخلـی 

شـرکت ها
- بررسـی گزارش های بازرسـان قانونی و حسابرسـان داخلی 

شـرکت ها و پیگیـری رفع نکات شـاخص آنها
- بررسـی مصوبـات هیئـت مدیره هـای شـرکت های اصلی و 
صندوق هـای بازنشسـتگی صنعـت نفـت از نظر تطابق بـا قوانین و 

مقـررات و گـزارش به وزیر
- همـکاری کامـل بـا اداره کل بازرسـی وزارتخانـه در مقابله 

با مفاسـد احتمالـی مالی.
 از خداونـد دانـای توانـا بـرای سـرکار عالـی توفیق مسـئلت 

می کنـم.«
چاه شماره ۳۰ میدان آغاجاری

 عملیاتی شد
چاه شـماره ۳۰ میـدان آغاجاری بـا انجام اقدام هـای اصالحی 
مخزنـی و درون چاهـی و اجرای اصالحیه های استانداردسـازی ادوات 

و اتصاالت سـرچاهی راه اندازی و عملیاتی شـد.
علـی همراه پـور، رئیـس مهندسـی بهره برداری شـرکت نفت 
و گاز آغاجـاری ضمـن اعـالم ایـن خبـر گفـت: ایـن چاه بـا هدف 
تولیـد نفـت از گـروه بنگسـتان حفـاری شـد کـه بـه دلیـل نبـود 
ظرفیـت تولیـد بـه عنـوان چـاه مشـاهده ای اسـتفاده شـد. وی بـا 
بیـان اینکـه اهمیـت تولید از سـازند پابده سـبب شـد بررسـی های 
الزم بـرای تولیـدی شـدن چاه شـماره ۳۰ میـدان آغاجـاری انجام 
شـود، افزود: بـا برنامه ریزی دقیق و نظارت کارشناسـان مهندسـی 
تولیـد و تـالش شـبانه روزی ادارات ذی ربـط در کمتـر از سـه روز 
تعمیـرات تـاج چـاه بـدون صـرف هزینـه حضـور دکل انجام شـد. 
رئیـس مهندسـی بهره برداری شـرکت نفـت و گاز آغاجـاری اظهار 
کـرد: پـس از آماده سـازی خطـوط لولـه جریانـی و گاز فـرازآوری، 
براسـاس برنامه ریـزی انجام شـده ازسـوی مهندسـی تولیـد ایـن 
شـرکت و هماهنگـی بـا اداره هـای داخلـی و شـرکت ملـی مناطق 
نفت خیـز جنـوب و پـس از دریافـت مجوزهـای الزم، با اسـتفاده از 
تفکیک گـر سـیار و انجـام عملیـات انگیزشـی، ناحیـه تولیـدی در 
سـازند پابـده چـاه یادشـده بـا اسـتفاده از گاز فـرازآوری بـه واحـد 
بهره بـرداری شـماره ۵ آغاجـاری راه انـدازی و عملیاتـی شـد کـه 
اقدامی بسـیار ارزشـمند در زمینه افزایش و توسـعه تولید از سـازند 
پابـده اسـت. همراه پـور گفـت: بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع و 
اسـتفاده از امکانـات داخلـی و بـا برنامه ریزی هـای انجـام شـده و 
نظـارت دقیـق بـر اجـرای ایـن عملیـات، راه انـدازی ایـن چـاه که 
به دسـت توانمنـد کارشناسـان ایـن شـرکت انجـام شـد، بالـغ بـر 
۱۵۰۰ میلیـارد ریـال سـود و صرفـه به همراه داشـته و بـا توجه به 
نامگـذاری سـال رونق تولید ازسـوی مقـام معظم رهبـری، اقدامی 

بسـیار ارزشـمند در ایـن زمینه اسـت.
پزشکیان: در شرایط بحران و جنگ همه باید 

کمک کنند
در شـرایط  گفـت:  اسـالمی  رئیـس مجلـس شـورای  نایـب 
بحرانـی و جنـگ بایـد بـه یکدیگـر کمـک کنیـم، نـه اینکه هـر روز 

مسـائلی را مطـرح و مشـکالت جدیـدی ایجـاد کنیـم.
مسـعود پزشـکیان بـا اشـاره بـه اینکـه متاسـفانه هـم اکنون 
برخـی مسـئوالن هماننـد وزیـر نفـت کـه در خـط مقـدم نبـرد بـا 
دشـمنان قـرار دارنـد هم در خـارج و هـم در داخل بـا چالش هایی 
روبـه رو می شـوند، گفـت: زمانـی کـه در شـرایط بحـران و درگیـر 
جنـگ هسـتیم بایـد بـه یکدیگـر کمک کنیـم، نـه اینکه هـر روز 
مسـائلی را مطـرح و مشـکالت جدیـدی را ایجـاد کنیـم. وی بـا 
بیـان اینکـه هـر فـردی ادعـا دارد در شـرایط کنونـی می توانـد 
نفـت بفروشـد و ارز آن را وارد کشـور کنـد، درنـگ نکنـد، افـزود: 
بنـده در نشسـتی حضـور داشـتم کـه در آنجـا وزیـر نفـت اعـالم 
کـرد هـر فـردی ادعـا دارد می توانـد نفـت بفروشـد و ارز آن را 
بـه کشـور برگردانـد، به طـور حتـم ایـن کار را انجـام دهـد. نایـب 
رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی ادامـه داد: می گوینـد وزیـر نفت 
نمی توانـد در شـرایط تحریـم نفت بفروشـد، پاسـخ می دهیم شـما 
می توانیـد ایـن کار را انجـام دهیـد، امـا پـول آن بایـد بازگـردد. 
پزشـکیان، تخریب هـا علیـه وزیـر نفـت را ناجوانمردانـه دانسـت 
و تصریـح کـرد: در شـرایطی کـه آمریـکا بـه دشـمنی خـود ادامه 
می دهـد و مشـکالتی بـرای کشـور ایجـاد می کنـد، برخـی نیـز 
در داخـل بـه جـای اینکـه بگوینـد دشـمن مشـکل ایجـاد کـرده، 
مسـئوالن داخلـی را دشـمن قلمـداد می کننـد کـه ایـن اقدامـی 

ناجوانمردانـه اسـت.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

وزیر نفت: درباره سهمیه بندی بنزین تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده است؛

تولید روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در کشور؛ خبر خوش وزیر نفت
وزیر نفت اعالم کرد: درباره ســهمیه بندی و 
دونرخی شــدن بنزین هنوز تصمیمی اتخاذ و ابالغ 

نشده است.
بیژن زنگنه شــامگاه چهارشــنبه )ششــم 
شهریورماه( در برنامه »تیتر امشب« شبکه خبر در 
پاسخ به بخشــی از پرسش های مردمی این برنامه 
تلویزیونی که مرتبط با کارت های هوشمند سوخت 
بود، توضیح داد: حدود ۲۰ سال پیش و با فناوری آن 
زمان برای اســتفاده از کارت هوشمند سوخت فکر 
شد و تاکنون در مجموع بیش از ۴۰ میلیون کارت 
هوشــمند سوخت در کشور صادر شده است. وی با 
بیان اینکه حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون خودرو در کشور 
وجــود دارد، ادامه داد: برای همه خودروهایی که در 
کشور شماره شده اند کارت سوخت صادر شده است. 
وزیر نفت با اشــاره به مفقود شدن کارت هوشمند 
سوخت برخی صاحبان خودروها، عنوان کرد: برای 
رفع این مشــکل اعالم کردیم افــرادی که کارت 
سوختشان گم شده است، ثبت نام کنند که حدود ۳ 
تا ۳.۵ میلیون نفر ثبت نام کردند. زنگنه با اشــاره به 
اینکه مجلس شورای اسالمی هم فعال سازی کارت 
هوشمند ســوخت را تکلیف کرد، افزود: بیش از ۲ 
میلیون کارت هوشمند سوخت صادر و ارسال شده 
که از این میان حدود یک میلیون کارت هوشــمند 
سوخت برگشت خورده است. وی با بیان اینکه کارت 
هوشمند سوخت زمانی مفید است که سهمیه بندی 
مطرح باشد، گفت: برخی هم معتقدند کارت هوشمند 
سوخت برای کسب اطالعات می تواند مفید باشد، اما 
به نظر می رسد اگر هدف تنها کسب اطالعات باشد 
به زحمت آن نمی ارزد. وزیر نفت این را هم گفت که 
اگر قرار به سهمیه بندی باشد بهتر است از سیستم 
بانکی استفاده شود. به گفته زنگنه، هم اکنون ۹۹.۹ 
درصد کارت های هوشــمند ســوخت کالنشهرها 
صادر شــده اســت و از آنجا که به دلیل استفاده از 
کارت های هوشمند سوخت جایگاه داران استفاده از 
کارت هوشمند سوخت شخصی با استقبال روبه رو 
نشد، محدودیتی در این زمینه لحاظ شده است؛ این 
محدودیت در کالنشهرها احتمااًل بیشتر هم خواهد 
شد؛ تا وقتی سهمیه بندی انجام نشود، مردم کارت 
هوشمند سوخت را جدی نمی گیرند. وی در پاسخ به 
یک پرسش مردمی دیگر مبنی بر باال بودن قیمت 
فرآورده هــای نفتی عنوان کرد: قیمت فرآورده های 
نفت کوره، نفت گاز، بنزین، نفت ســفید، گاز مایع 
)ال پی جی( و سوخت هوایی همگی یارانه ای هستند 
و کارت سوخت گازوئیل هیچ گاه از بین نرفته است؛ 
شاید منظور این شهروند روغن موتور بوده است که 
این محصول به طور آزاد عرضه می شود. وزیر نفت 
در پاسخ به پرســش مجری برنامه درباره جایزه ای 
که عصر امروز در جشــنواره شهید رجایی به وزیر 
نفت اهدا شــد، گفت: این جایزه به پاس عملکرد 
و انجام تعهداتی کــه در قالب وظایف قانونی یک 
وزارتخانه تعریف شده است، اهدا شد و من آن را به 
تمام مدیران و کارکنان صنعت نفت تقدیم می کنم. 
زنگنه یادآور شد: کار وزارت نفت در شرایط تحریم 
بسیار سخت است و با این وجود، این وزارتخانه در 

بخش های مختلف عملکرد درخشانی داشته است.
در برداشت از میدان های مشترک غرب کارون 

و پارس جنوبی پیشتازیم
وزیر نفــت در بخش دیگری از صحبت های 
خود به پرسش های مردمی درباره وضع برداشت از 
ذخایر مشترک نفت و گاز ایران پاسخ داد و گفت: ما 
میدان های مشترکی با کشورهای عراق، عربستان، 
قطر، امارات و ترکمنستان داریم که بزرگ ترین این 
میدان های مشــترک در دو منطقه پارس جنوبی و 
غرب کارون واقع شده اند. زنگنه گفت: تا چند سال 
پیش در برداشت از میدان های مشترک از کشورهای 
مقابــل جلوتر نبودیم؛ به ویژه در قطــر، اما امروز از 
نظر برداشــت روزانه گاز در میدان پارس جنوبی و 
همچنین برداشت نفت از میدان های غرب کارون 
جلوتر هستیم. وی یادآور شــد: این در حالی است 
کــه عمده کارها را با منابــع و توان خودمان دنبال 
می کنیم. وزیر نفت به قراردادهای توســعه ای امضا 
شده در غرب کشور به ویژه ایالم اشاره کرد و گفت: 
در میدان آذر که از قبل فعال بوده ایم و برای توسعه 
چنــد میدان نیز با روس ها قــرارداد امضا کرده ایم. 
زنگنه به میدان های دیگری مثل میدان فروزان که 
با عربستان مشترک اســت نیز اشاره کرد و گفت: 
حجم اصلی این میدان در طرف عربســتان است، 
اما ایران هم برداشــت دارد و برنامه های نوسازی 
نیز در این میدان دنبال می شــود. وزیر نفت گفت: 
از میدان مشترک گازی فرزاد A و B هنوز برداشتی 
نداشتیم، به دلیل اینکه مدتی معطل هندی ها بودیم 

و هنوز هم هستیم، اما امیدواریم این میدان امسال 
به سامان برسد. زنگنه ابراز امیدواری کرد که تکلیف 
توسعه همه میدان های مشترک تا پایان این دولت 
مشــخص شــود. وی درباره وضع توسعه میدان 
گازی پارس جنوبی نیز گفت: از ۲۷ فاز این میدان، 
پاالیشگاه بخش خشــکی و بخش دریایی ۲۵ فاز 
تمام شده و تا اوایل سال آینده، بخش دریایی ۲۷ فاز 
پایان می یابد و تولید روزانه گاز این میدان مشترک 
به حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب می رســد. به گفته 
وی، به این ترتیب تنها بخش باقیمانده طرح توسعه 
فاز ۱۴ میدان گازی مشترک پارس جنوبی می ماند، 
همچنین طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که روند 
توسعه آن به دلیل تحریم با مشکالتی روبه رو شد. 
زنگنه ابراز امیــدواری کرد که فعالیت های اجرایی 
طرح توســعه فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس 

جنوبی هم امسال آغاز شود.
تولید روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در کشور؛ 

خبر خوش وزیر نفت
وزیر نفت در پاســخ به پرسشی که ازسوی 
یکی از شهروندان درباره مصرف بنزین باکیفیت در 
کشور مطرح شــده بود، اظهار کرد: بنزین خوب و 
بد به این موضوع که ما مخازن نفتی زیادی داریم 
یا خیر ارتباطی ندارد، بلکه مرتبط با پاالیشگاه های 
ماست. پاالیشــگاِه خوب است که می تواند بنزین 
خوب تولید کند. وی با بیــان اینکه دولت تدبیر و 
امید حرکت بزرگی در زمینه کمیت و کیفیت بنزین 
انجام داده اســت، تصریح کرد: آخرین بنزینی که 
تولید می کنیم یورو ۴ اســت، ما در سال ۹۱ تولید 
بنزین یورو نداشــتیم، اما در ســال ۹۷ مقدار تولید 
روزانه بنزین با کیفیت یورو به ۷۶ میلیون لیتر رسید 
و اکنون در کالنشهرها بنزین یورو تولید می شود، در 
پاالیشگاه تبریز که به تازگی چند طرح آن با حضور 
رئیس جمهوری افتتاح شد و در پاالیشگاه بندرعباس، 
بنزین باکیفیت و عالی تولید می شود. زنگنه در ادامه 
سخنان خود با اشاره به تازه ترین گزارش درباره تولید 
بنزین در کشور گفت: امروز گزارشی به من ارائه شد 
که آن را به مردم نیز اعالم می کنم تا خوشــحال 
شوند. مجموع تولید روزانه بنزین ما در کشور به ۱۱۵ 
میلیون لیتر رسیده اســت. در تیرماه و مردادماه به 
ترتیب مقدار تولید بنزین به ۱۱۱ و ۱۱۲ میلیون لیتر 
رسید، بنابراین با توجه به مقدار مصرف بنزین کل 
کشور، ما اکنون بیش از ۱۱ میلیون لیتر تولید اضافه 

بنزیــن داریم که البته این مقدار را ذخیره می کنیم، 
صادرات بنزین را نیز آغاز کرده ایم. وزیر نفت یادآور 
شــد: آن طور که به من اطالع داده اند و البته هنوز 
خودم این موضوع را بررسی نکرده ام، اکنون در تولید 
بنزین و در ظرفیت پاالیش در میان کشورهای عضو 
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( مقام 
نخســت را داریم، اما متاسفانه از نظر تولید نفت در 
میان اعضای اوپک اکنون جایگاه سوم را داریم، در 
حالی که زمانی دومین تولیدکننده نفت اوپک بودیم، 
همچنین در زمینه تولید نفت گاز نیز با ظرفیت تولید 
روزانه ۱۲۵ میلیون لیتر، در مردادماه ۱۲۰ میلیون لیتر 

در روز نفت گاز تولید کردیم.
وضع تولید بنزین خوب است

وی افزود: به نظر من اکنون وضع تولید بنزین 
خوب اســت، اما برنامه های متعددی برای کیفیت 
بنزین در پاالیشــگاه های اصفهان، تهران و آبادان 
داریم که با اجرای این طرح ها در پاالیشگاه ها بقیه 
بنزین تولیدی کشــور نیز خوب می شود، اما اکنون 
نیز در کالنشــهرها بنزین باکیفیت توزیع می شود. 
ارتباط بنزین با موضوع آلودگی هوای کالنشهرها 
از دیگر مباحثی بود کــه در ادامه توضیحات وزیر 
نفت درباره بنزین خوب مطرح شد و زنگنه این گونه 
پاســخ داد: بهبود وضع هوا بــا دو موضوع بنزین و 
گازرسانی مرتبط است. آزاد شدن تردد خودروهای 
قدیمی نیمه سنگین که شب تا صبح در خیابان های 

کالنشهرها تردد می کنند و هیچ کدام دارای استاندارد 
نیستند در آلودگی هوای کالنشهرها تأثیر فراوانی 
دارد. وزیر نفت ادامه داد: خودروهای نیمه ســنگین 
فرســوده بســیار بد و غیرعادی گازوئیل مصرف 
می کننــد، در حالی که مقدار آلودگی هوا از شــب 
تا صبح باید کاهش یابــد، اما با تردد این خودروها 
مردم هر صبح با باالترین مقدار آلودگی هوا روبه رو 
می شوند. این مسئله باید حل شود، وزارت کشور و 
شهرداری ها نیز پیگیر این موضوع هستند. به گفته 
زنگنه، از جمله اقدام های انجام شــده برای کاهش 
آلودگی هوای کالنشهرها استفاده از گاز طبیعی در 
شــهرها و در نیروگاه های اطراف شهرهای بزرگ 
است که سبب می شود آلودگی نیروگاه ها بر هوای 
شــهرها تأثیر منفی نداشته باشــد. وی ادامه داد: 
برای نمونه آلودگی نیروگاه تبریز بر آلودگی هوای 
شهر تبریز، آلودگی نیروگاه شهید رجایی و نیروگاه 
منتظرقائم بر هوای تهران و آلودگی نیروگاه اصفهان 
بر هوای شــهر اصفهان تأثیر می گذارد. اتصال این 
نیروگاه ها به شبکه گاز طبیعی اهمیت بسیار زیادی 
داشته و سبب شده است مقدار آلودگی هوای شهرها 
به طور محسوسی تغییر کند. وزیر نفت در این باره 
تصریح کرد: اکنون من از اتاق کارم در ساعات ظهر 
و عصر می توانم کوه های تهران را ببینم، در حالی که 
تا دو یا سه سال پیش کوه های تهران به دلیل وجود 

غبار قابل مشاهده نبود.
توسعه شبکه گازرسانی در حفظ محیط زیست 

مؤثر است
زنگنه در ادامه توضیحات خود به ارائه گزارشی 
درباره آخرین آمار گازرســانی شــهری و روستایی 
پرداخت و گفت: گازرســانی در کشــور ما بی نظیر 
است. ما در هر روز به ۱۰ روستای جدید گازرسانی 
می کنیم، همچنین ۹۹.۹ درصد جمعیت شهرها نیز 
به غیر از سیستان و بلوچستان از نعمت گاز برخوردار 
شده اند، البته استان سیســتان و بلوچستان نیز به 
شبکه گاز متصل خواهد شد. وی درصد بهره مندی 
مجموع جمعیت شهری و روســتایی کشور از گاز 
طبیعی را حدود ۹۵ درصد اعالم کرد و ادامه داد: این 
موضوع از منظر کاهش آلودگی های محیط زیست، 
حفظ مراتع و جنگل ها بسیار مهم است، زیرا مردم 
پیش از این از سوخت های مایع استفاده می کردند، 
اما اکنون دیگر کســی به دنبال نابودی و سوزاندن 
جنگل ها نیســت و این کار در آینده این سرزمین 
بسیار مهم است. وزیر نفت با تاکید بر اینکه توسعه 
گازرسانی شهری، روستایی و نیروگاهی به پشتوانه 
تولید در میدان گازی پارس جنوبی است، گفت: در 
۶ سال اخیر ۱۵ فاز پارس جنوبی عملیاتی شده اند، ما 
اکنون هیچ چالش عمده ای در کار گازرسانی کشور 

نداریم.
تحریم خرید تجهیزات زیست محیطی 

عسلویه، جنایت آمریکاست
زنگنــه درباره حفظ محیط زیســت و تأمین 
تجهیزات مورد نیاز آن، گفت: در منطقه عســلویه 
برای بهبود محیط زیســت به بعضی از تجهیزات 
روزآمد نیاز داریم، اما این تجهیزات شامل تحریم های 
آمریکا شدند و این یکی از جنایاتی است که ترامپ 
مرتکب شده. برای نمونه باید توربین های انبساطی 
داشته باشیم تا بتوانیم اتان را جدا کنیم، در واحدهای 
سولفورزدایی و جداسازی مولکول های سنگین گاز 
که سبب ایجاد آلودگی می شوند یا مشعل هایی که 
گاز در آنها می ســوزد نیز به دلیل همین مشکالتی 
است که آمریکایی ها برای ما ایجاد کرده اند تا نتوانیم 
ایــن تجهیزات را بخریم، گرچه ما این تجهیزات را 
می خریم، اما همین تاخیری کــه به وجود می آید 
گناه و جرمی است که به عهده آن هاست. تازه ترین 
اقدام های انجام شده در زمینه خاموش کردن گازهای 
ارسالی به مشعل ها نیز موضوع دیگری بود که وزیر 
نفت درباره آن اظهار کرد: ما دو دسته گازهای ارسال 
به مشعل داریم، یکی مربوط به پارس جنوبی است 
که با آمدن تجهیزات مورد نیاز خاموش می شــوند 
و تعداد دیگری مشــعل داریم کــه باید برای آنها 
واحد ان جی ال یا گاز مایع درست کنیم. زنگنه ادامه 
داد: اکنون واحد ان جــی ال ۳۱۰۰ در جنوب ایالم، 
ان جی ال خارک، ان جــی ال ۳۲۰۰ در غرب کارون 
و یک واحد عظیم به اندازه یک پاالیشــگاه عظیم 
دو فازی نزدیک بهبهان داریم که با گاز ارسالی به 
مشعل، خوراکشــان تأمین می شود، به این صورت 
که گاز مشــعل تصفیه و تفکیک می شود هر کدام 
که مربوط به پتروشــیمی ها باشد تبدیل به خوراک 
پتروشیمی و بقیه وارد شبکه گاز کشور می شود. وی 
افزود: ما از امسال برای هر مشعلی که خاموش شود 
جشــن می گیریم و تا دو سال آینده فلرها خاموش 

می شوند.
افزایش تولید ناخالص پتروشیمی به بیش از 

۱۰۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۰
زنگنه در پاســخ به پرسشی درباره طرح های 
آینده و در حال اجرای صنعت پتروشیمی توضیح داد: 
پتروشیمی از جمله بخش هایی است که ما را به شعار 
یا هدف جلوگیری از خام فروشی می رساند. وی با 
اشاره به دوره نخســت حضور خود در وزارت نفت 
در ســال ۷۶، اظهار کرد: در آن زمان مجموع تولید 
پتروشیمی ایران حدود یک میلیارد دالر در سال بود. 
در هشت سال دولت اصالحات کار عظیمی انجام 
شد که پایه آنها در تولیدات پارس جنوبی بود. برای 
نخستین بار پتروشیمی های گازپایه و میعانات پایه را 
راه اندازی کردیم، احداث پتروشــیمی های متعددی 
آغاز شــد که بخشی از آنها در همان دوره به نتیجه 
رســید و بخشی نیز در دوره بعد راه اندازی شد. وزیر 
نفت ادامه داد: ما در ســال ۹۲ به ظرفیت حدود ۲۰ 
میلیــارد دالر از لحاظ ارزش تولیدات پتروشــیمی 
مطابق قیمت همان ســال رسیده بودیم، زمانی که 
خوراک کم داشــتیم کمتر تولید می کردیم. در این 
سال ها پتروشیمی های جدیدی ساخته و طرح های 
پتروشیمی پیشین تکمیل شــد، تا پایان سال ۹۶، 
۱۲ پتروشــیمی و در ســال ۹۷ نیز سه پتروشیمی 
بزرگ راه اندازی شد. به گفته زنگنه، تولید ناخالص 
پتروشیمی ها در سال ۹۲، ۵۶ میلیون تن بوده است 
و در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون تن خواهد 
رسید؛ با در نظر گرفتن قیمت پایه سال ۹۰، از نظر 
ارزشی در ســال ۱۴۰۰ تولید پتروشیمی ها ۲ برابر، 
معادل ۳۶ میلیارد دالر خواهد شــد، یعنی نسبت به 
امســال به طور تقریبی نزدیک به ۵۰ درصد افزوده 
خواهد شد که این اقدام جهش دوم پتروشیمی نام 
گرفته اســت. وی افزود: جهش نخست ما این بود 
که به حدود ۱۸ میلیارد دالر تولید رسیدیم و جهش 
دوم ما را به ۲ برابر حدود ۳۶ میلیارد دالر می رساند، 
جهش سوم را نیز ســاماندهی می کنیم تا تولید را 
به نزدیک ۱۵۰ میلیون تن برســانیم که این موارد 
به طور عمده شامل پتروشیمی های الفینی یا تولید 
پالستیک می شود. این تحول بزرگی است که اکنون 

در صنعت پتروشیمی در حال انجام است.
خرید ساالنه ۶ میلیارد دالر خوراک ازسوی 

پتروشیمی های پایین دستی
زنجیــره پتروشــیمی وقتــی در داخل کامل 
می شــود که ما در اجزای پایین دستی این صنایع نیز 
کار کنیــم. زنگنه با بیان این جملــه، اظهار کرد: از 
این منظر نیز شــرایط خوبی داریم، در اواخر شهریور 
و اوایل مهرماه نمایشگاه »ایران پالست« را برگزار 
می کنیم که عالقه مندان می توانند از آن بازدید کنند 
و در آنجــا تقاضاهای آینــده و محصوالت تولیدی 
برای سرمایه گذاری به نمایش گذاشته می شود. خبر 
خوب وزیر نفت در بخش پتروشــیمی، خرید ساالنه 
حدود ۶ میلیارد دالر خوراک ازسوی پتروشیمی های 
پایین دستی بود. وی در این باره گفت: هیچ صنعتی 
در کشــور نداریم که بخش های پایین دستی آن ۶ 
میلیارد دالر خوراک از آن تهیه کنند تا به محصوالت 
دیگر تبدیل شود. اینکه چرا با وجود داشتن ظرفیت 
کافی، خوراک بیشتر نمی خرند به دلیل نبود بازار الزم 
است. زنگنه ادامه داد: این بازار باید داخلی یا صادراتی 
باشد که هر دو اینها پیش نیازهایی دارد. وقتی مسکن 
توســعه یابد، مردم لباس و مایحتاج بیشتری بخرند، 
هنگامی که صادرات بیشــتری داشــته باشیم و با 
کشورها روابط بهتری داشته باشیم به تبع آن تولید 
پتروشیمی ها نیز افزایش می یابد. وزیر نفت ادامه داد: 
ظرفیت تولید محصوالت پایین دستی پتروشیمی در 
کشور بســیار خوب است، اما شرط آن این است که 
باقی پیش نیازهایش تأمین شود، در نشست هایی که 
با تولیدکنندگان باالدســتی پتروشیمی داشتم شاهد 
ابراز عالقه آنها برای عرضه در داخل کشور بودم زیرا 
قیمت بورسی و رقابتی است و قیمت تحمیلی ندارند، 
البته بخشی از محصوالت ما مصرف داخلی چندانی 
ندارد مانند کود اوره که مصرف کشــاورزی ما حدود 
۲ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ تن در ســال است و همه این 
مقدار در اختیارشان قرار می گیرد در حالی که ما اکنون 
ساالنه بیش از ۶ میلیون تن تولید کود اوره داریم یا 
مصرف داخلی متانول بسیار کم است، همچنین تولید 
داخلی پروپیلن کم اســت و تولید آن در جهش سوم 

به عنوان یک اصل قرار داده شده است.
جلوگیری از خام فروشی، 
هدف بزرگ صنعت نفت

زنگنــه در پاســخ بــه این پرســش که آیا 
خام فروشــی تنها در پتروشیمی خالصه می شود یا 
به دیگر بخش های صنعت نفت نیز مرتبط اســت، 

گفت: موضوع جلوگیری از خام فروشی فقط مربوط 
به پتروشیمی ها نیست و پاالیشگاه ها را نیز شامل 
می شود، همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند 
موضوع پاالیشــگاه ها در برنامه ما قــرار دارد. وی 
درباره تبدیل نفت خام بــه فرآورده های باارزش در 
کشور، توضیح داد: پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس با ظرفیت اســمی پاالیش روزانه ۳۶۰ 
هزار بشــکه طراحی شــده بود، اما همکاران ما در 
اقدامی ابتکاری با رفع تنگناهای مهندســی بدون 
ســاخت یک واحد جدید ظرفیــت را در فاز چهارم 
۱۲۰ هزار بشــکه دیگر اضافه کردند که فاز چهارم 
مجازی نام گرفت، زیرا مقرر شــده بود پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس ۳ فاز هر یک با ظرفیت پاالیش 
روزانه ۱۲۰ هزار بشکه داشته باشد. زنگنه ادامه داد: 
با تکمیل فاز چهارم که تا پایان ســال به ظرفیت 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس افزوده می شــود، 
مجموع ظرفیت به ۴۸۰ هزار بشکه در روز با هزینه 
۷۰ تا ۸۰ میلیون دالر خواهد رســید و این شرایط 
بدون آنکه ما یک واحد جدید ســاخته باشــیم، رخ 
می دهد. اکنون ظرفیت پاالیش روزانه پاالیشــگاه 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس ۴۲۰ هزار بشکه 
اســت، به معنای اینکه نیمی از کار انجام شــده و 
نیم دیگر باقی مانده اســت. وزیر نفت درباره طرح 
فراگیر پاالیشی سیراف برای پاالیش میعانات گازی 
در مجموعه پاالیشگاه های این طرح گفت: هشت 
پاالیشــگاه هر یک با ظرفیــت پاالیش روزانه ۶۰ 
هزار بشکه میعانات گازی در سیراف تعریف کردیم، 
همه کارهای آن انجام شــده و قرار بود با فاینانس 
خارجی تکمیل شــود، اما در شرایط تحریم متوقف 
شد. زنگنه تصریح کرد: ۱۲۰ هزار بشکه از رقم ۴۸۰ 
هزار بشکه را به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس دادیم 
که ظرفیت را از ۳۶۰ به ۴۸۰ هزار بشکه رساندیم، 
بنابراین ظرفیت پاالیش در مجموعه پاالیشگاه های 
طرح فراگیر پاالیشی ســیراف به ۳۶۰ هزار بشکه 
در روز می رســد. رئیس جمهوری برای تأمین منابع 
الزم یعنی حدود ۲ میلیارد دالر دستور مؤکد داده اند، 
زیرا هزینه واحدهای پاالیشی میعانات در مقایسه با 
پاالیشگاه های نفت خام گران نیست. وی تصریح 
کرد: این پاالیشــگاه ها در این مرحله بنزین تولید 
نمی کنند، بلکه گازوئیل و نفتا تولید خواهند کرد، ۸ 
میلیون تن نفتا به عنوان خوراک پتروشیمی ها تولید 
می شــود که می توان از آنها بهترین محصوالت را 
دریافت کرد، مجموعه پاالیشگاه های طرح فراگیر 
پاالیشی سیراف ظرف ۲ تا ۳ سال آینده می توانند 
عملیاتی شوند. به گفته زنگنه، مطابق قانون حمایت 
از ساخت پاالیشــگاه ها و پتروپاالیشگاه ها با منابع 
مردمی که مجلس شــورای اسالمی تصویب و به 
وزارت نفت ابالغ کرده اســت، آیین نامه مرتبط با 
این قانون تدوین می شــود تا ساخت پاالیشگاه ها 
با ظرفیت پاالیش روزانه ۲ میلیون بشــکه حمایت 
شــوند. وی در این باره توضیح داد: ما تاکنون نیز 
روزانه ۲ میلیون بشــکه ظرفیت برای پاالیشگاه ها 
)۵۰۰ هزار بشــکه برای پاالیشگاه های کوچک و 
یک و نیم میلیون بشکه برای پاالیشگاه های باالی 
صد هزار بشکه ای( داده ایم، اما سرمایه گذاری نشده 
است و شاید با تسهیالت کنونی تقویت شوند. وزیر 
نفت ادامه داد: البته مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرده اســت که پاالیشگاه ها باید در سواحل ساخته 
شــوند و ما اجازه داریم از ظرفیت این قانون برای 
بهبود وضع پاالیشگاه های کنونی و بهبود کیفیت 
محصوالتشان اســتفاده کنیم و اگر کمبودی باشد 
سعی می کنیم با کمک مجلس شورای اسالمی آن 
را برطرف کنیم که ایــن اقدام ها گام بزرگی برای 

جلوگیری از خام فروشی است.
درباره مقدار صادرات نفت و فرآورده

 حرفی نمی زنم
زنگنه در پاســخ به پرسشــی درباره مقدار 

صادرات نفت ایران گفت: به دلیل مصلحت اندیشی 
درباره اعداد صادرات نفــت و حتی فرآورده حرفی 
نمی زنم. وی همچنین در پاســخ به پرسشی درباره 
ظرفیت تولید نفت اعضــای اوپک گفت: بازارهای 
جهانی نفــت خام همچنان مــازاد عرضه دارد که 
این موضوع به دلیل تولید باال و غیرقابل پیش بینی 
آمریکا بوده است که عدد آن حتی یک سال پیش 
نیز قابل پیش بینی نبــود. وزیر نفت درباره مباحث 
پیش آمده در نشســت اخیر وزیران نفت و انرژی 
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( در 
زمان تنظیم منشــور همکاری کشــورهای عضو 
و غیرعضو اوپک گفت: در نشســت اخیر اوپک به 
فرآیند تصمیم ســازی در این سازمان اعتراض شد 
و بحث هایی چندساعته داشتیم که در نتیجه همه 
خواسته های ما پذیرفته و در متن منشور نیز منعکس 
شد. زنگنه همچنین درباره دالیل واردات بعضی از 
محصوالت پتروشــیمی به کشور گفت: نیاز داخلی 
مــا به بعضی از این محصــوالت از جمله پروپیلن 
بیش از مقدار تولید داخلــی بوده و به همین دلیل 
بعضی از محصوالت، با کیفیــت و گرید مورد نیاز 
تولیدکنندگان به کشور وارد می شود و تولیدکنندگان 
هم به این موضوع اعتراضی ندارند. وی با اشاره به 
اینکه نفت اســتخراجی قابل تبدیل به محصوالت 
پتروشیمی نیست، بلکه برش های خاصی از آن به 
فرآورده های پتروشیمی تبدیل می شود، گفت: کمتر 
از ۱۰ درصد فرآورده های نفتی قابلیت تبدیل شدن 
به خوراک پتروشــیمی را دارد و بقیه آن ســوخت 
است، حال اگر بخواهیم خام فروشی نکنیم، نمی توان 
همه نفت را به فرآورده های پتروشیمی تبدیل کرد 
و درباره گاز طبیعی هم این موضوع صدق می کند 
که فقط بخشــی از آن به مواد پتروشــیمی تبدیل 
می شــود. زنگنه تاکید کرد: هم اکنون روزانه ۱۲۰ 
هزار بشــکه میعانات گازی به عنوان خوراک به دو 
پتروشیمی بوعلی و نوری تحویل داده می شود که 
قابلیت عرضه بیشــتر هم داریم. وی در پاســخ به 
پرسشــی درباره نرخ فرآورده های پتروشیمی گفت: 
فرآورده های پتروشیمی هم اکنون در بورس عرضه 
و تعیین قیمت می شــود و دولت دخالتی در تعیین 
قیمت ندارد و اصرارش بر این اســت که شــرایط 
رقابتی و غیرانحصاری باشــد. وزیر نفت پروژه های 
بهسازی کیفی پاالیشــگاه های آبادان، اصفهان و 
تهران را از مهم ترین پروژه های صنعت نفت خواند 
که نیازمند کمک برای تأمین مالی و اجرا هستند و 
افــزود: باید به آنها کمک کنیم که بتوانند از طریق 
بورس منابع ریالی برای خود تأمین کنند، البته تنها 
منابع ریالی کافی نیست و به منابع دالری هم نیاز 
دارند. زنگنه بار دیگر از طرح فراگیر پاالیشی سیراف 
نیز به عنوان یکــی از پروژه های مهم صنعت نفت 
برای تأمین مالی نام برد و گفت: برای این پروژه ۲۲ 
تــا ۲۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی ریالی و حدود 
یک تا ۱.۳ میلیارد دالر هم منابع ارزی نیاز اســت. 
با توجه به دســتور رئیس جمهوری برای در اولویت 
قرار دادن این طرح، ان شــاءاهلل فکر کنم یک هفته 
دیگر به تصمیم نهایی نزدیک شویم و این تصمیم 
به تأیید رئیس جمهوری برسد. وی افزود: منابع ریالی 
مورد نیاز باید ظرف دو تا سه سال از طریق بورس 
جمع آوری شــود و منابع ارزی را نیز قصد داریم از 
طریــق تفاهم با بانک مرکزی جــذب کنیم. وزیر 
نفت همچنین از طرح پاالیــش گاز بیدبلند خلیج 
فارس، پتروشیمی گچســاران و الفین های متعدد 
منطقه عسلویه به عنوان دیگر طرح های مهم صنعت 
نفت یاد کرد و افزود: در نظر داریم در همین دولت 
طرح هایی را نیز در سواحل دریای خزر اجرایی کنیم 

که اقتصاد این مناطق نیز رونق یابد.
اختصاص زمین برای استارتاپ ها

وی همچنین در پاســخ به پرسشــی درباره 
سیاست های وزارت نفت برای حمایت از استارتاپ ها 
گفت: عزم خود را جزم کرده ایم که از استارتاپ ها و 
شرکت های دانش بنیان حمایت جدی داشته باشیم 
و نشســت های متعددی نیز بــا فعاالن این بخش 
برگزار کرده ایم و یک محوطه ۱۷ تا ۲۰ هکتاری در 
جنــوب تهران را نیز به فعاالن این حوزه اختصاص 
خواهیم داد تــا در حوزه های مختلف نفت از جمله 
مهندســی، اقتصادی، مالی، اجتماعی، حقوقی و ... 
شاهد رشد آنها باشیم. وزیر نفت ادامه داد: تا ۱۰ روز 
آینده با جمع ۴۰ نفری از شرکت های دانش بنیان و 
استارتاپ ها نشستی خواهیم داشت و تصمیم بر این 
است که بخشــی از کار در انبار ری به آنها سپرده 
شود. زنگنه گفت: اگر بتوانیم به کمک آنها در جنوب 
تهران یک اکوسیستم و پارک فناوری در حوزه نفت 

ساخته خواهد شد.

هم اکنون ۹۹.۹ درصد کارت های 
هوشمند سوخت کالنشهرها صادر 
شده است و از آنجا که به دلیل 
استفاده از کارت های هوشمند 

سوخت جایگاه داران استفاده از 
کارت هوشمند سوخت شخصی با 
استقبال روبه رو نشد، محدودیتی 

در این زمینه لحاظ شده است؛ این 
محدودیت در کالنشهرها احتمااًل 

بیشتر هم خواهد شد؛ تا وقتی 
سهمیه بندی انجام نشود، مردم کارت 
هوشمند سوخت را جدی نمی گیرند

تا چند سال پیش در 
برداشت از میدان های 

مشترک از کشورهای مقابل 
جلوتر نبودیم؛ به ویژه در 

قطر، اما امروز از نظر 
برداشت روزانه گاز در 
میدان پارس جنوبی و 

همچنین برداشت نفت از 
میدان های غرب کارون 

جلوتر هستیم
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تحلیل
گفتمان

چهار عنوان برتر همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت به هلدینگ خلیج فارس رسید

چهار شرکت زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس 
همایش  چهارمین  در  برتر  رتبه های  کسب  به  موفق 

مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت شدند.
صنایع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
همایش  چهارمین  در  فارس،  خلیج  پتروشیمی 
ساعتی  که  نفت  وزارت  اجتماعی  مسئولیت های 
پیش با حضور وزیر نفت و مدیران صنعت در سالن 
همایش شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
برگزار شد، شرکت های پتروشیمی نوری، بندر امام، 
 ۴ ماهشهر  صنعتی  غیر  عملیات  شرکت  و  اروند 

رتبه برتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی را کسب 
توانستند  بندرامام  و  نوری  کردند.پتروشیمی هاب 
خاطر  به  را  ارزیابی  از  دوره  این  طالیی  تندیس 
مسئولیت  عملکرد  گزارش  بهترین  ارائه  و  تدوین 
پتروشیمی  همچنین  کنند.  کسب  شرکت  اجتماعی 
ارزیابی  از  دوره  این  نقره ای  تندیس  توانست  اروند 
گزارش عملکرد  مطلوب  ارائه  و  تدوین  به خاطر  را 
کنند.همچنین در  کسب  شرکت  اجتماعی  مسئولیت 
ماهشهر،  غیرصنعتی  عملیات  شرکت  همایش،  این 
تندیس نقره ای و لوح سپاس را در چهارمین همایش 

کرد.وزیر  نفت کسب  اجتماعی صنعت  مسئولیتهای 
نفت در این همایش با بیان اینکه قدم های خوبی در 
زمینه مسئولیت اجتماعی در وزارت نفت برداشته شده 
است و نیاز است این فعالیت ها نهادینه شود، گفت: 
متاسفانه در زمینه مسئولیت اجتماعی سواد عمومی 
و تخصصی مان پایین است و خیلی ضعیف هستیم.

که  کنند  کاری  طالبیان  آقای  افزود:  زنگنه  بیژن 
سال آینده تمام دانشگاه های جامعه شناسی در پروژه 
مرتبط در زمینه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت فعال 
شوند؛ همانند قراردادهای پژوهشی که شرکت ملی 

نفت ایران با دانشگاه ها برای مطالعات مخازن انجام 
شد.درهای صنعت نفت را به روی جامعه شناسان و 
باز  اجتماعی  علوم  دانشجویان  و  دانشگاهی  اساتید 
اینکه«پول«  بیان  با  نماند.وی  دلم  به  آرزو  تا  کنید 
استفاده  فکر  با  و  درست  که  است  تاثیرگذار  زمانی 
شود، تصریح کرد: شرکت های نفتی در زمان وقوع 
سیل در استان خوزستان به خوبی بسیج شدند و به 
میلیارد   ۱۵۰ زمینه  این  در  کردند،  عمل  هم  خوبی 
تومان برای مناطق سیل زده و همچنین ۵۱ میلیارد 
تومان برای زلزله مسجد سلیمان تخصیص داده شد.

مديرعامل شرکت ره آوران فنون پتروشيمی خبر داد:

200 استعداد مديريتی هلدينگ خليج فارس، 21 شهريور اعالم می شود
مدیرعامل شرکت راه آوران فنون پتروشیمی با بیان 
پتروشیمی  کارکنان شــرکت های صنایع  استقبال  اینکه 
خلیج فارس از اولین طرح اســتعدادیابی و توانمندسازی 
سرمایه های انسانی این شــرکت در سطح مدیریت سه 
و نیم درصــد باالتر از میانگین معمول بود، از اعالم نتایج 
برگزیدگان مرحله اول این طرح در تاریخ بیســت و یکم 

شهریور ماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیــج فارس، نوید نادرپور درباره برگزاری اولین آزمون 
طرح اســتعدادیابی و توانمندسازی سرمایه های انسانی 
صنایــع پتروشــیمی خلیح فــارس، گفــت: در دنیای 
امروزدرآمد ســازمان های بزرگ و در کالس جهانی به 
تنهایی از محل فروش محصوالت و خدمات نیســت، 
بلکه بین ۲۵ تا ۳۳ درصد فروش این شــرکت ها ناشی 
ایده ها و خالقیت های پرســنل، کارکنان و مدیران آن 

شرکت ها است.
وی افــزود: هلدینــگ خلیج فارس، بــا توجه به 
پتانسیل بســیار خوب سرمایه منابع انسانی که در ستاد 
و شــرکت های تابعه در اختیار دارد، ســال گذشــته به 
این نتیجه رســید که باید پروژه ای را برای شناســایی 
اســتعدادها و مدیریت اســتعدادها و کمک به رشد آنها 
اجرا کند که نتیجه آن تدوین طرح فراگیر استعدادیابی 
و توانمندســازی ســرمایه های منابع انسانی در سطوح 

مدیریتی بود.
سه راهبرد ارتقای منابع انسانی

مدیرعامل شــرکت راه آوران فنون پتروشیمی با 
بیان اینکه شــرکت های مختلــف در دنیا برای ارتقای 
منابع انسانی خود از سه راهبرد استفاده می کنند، گفت: 
یکی از این راهبردها، آموزش اولیه است و معتقد است 
که آموزش مجدد از آموزش اولیه خیلی مهم تر اســت، 
چرا که در آموزش بدو استخدام فرد به دلیل اینکه تازه 
وارد سیســتم شــده هنوز ایده، تجربه و تخصص اولیه 
خاصی ندارد تنهــا ۱۰ درصد قابلیت آنهــا را افزایش 
می دهد، اما اگر بعد از چند ســال فعالیت در محیط کار، 
فرد دوره های بازآموزی را بگذراند ۷۰ درصد قابلیت او 

افزایش پیدا می کند.
نادرپور ادامــه داد: در راهبــرد دوم که مبتنی بر 
ترازیابــی و مقایســه بهترین روش هــا و راهبردهای 
شرکت های موفق داخلی و خارجی است، این مهارت ها 
و تجــارب به کارکنان آموزش داده می شــود و راهبرد 
ســوم، برنامه توسعه مدیران اســت که طرح حاضر در 
هلدینگ خلیج فارس در مرحلــه اول مبتنی بر راهبرد 
سوم اســت و بعد از انتخاب افراد منتخب، راهبردهای 

اول و دوم برای این افراد اجرا می شود.

تاکید ما بر روی افراد مستعد، خالق و جوان است
وی بــا تاکید بر اینکه ما در ایــن طرح به دنبال 
ارتقای ســه قابلیت دانــش، مهارت و ایجــاد اعتماد 
به نفــس و بینش مدیریتی در افراد مســتعد، خالق و 
جوان هســتیم، اظهار داشت:  امروز مدیرانی هستند که 
دانــش باالیی دارند اما مهارت های آنان کم اســت، یا 
مدیرانــی داریم که مهارت های بــاال دارند اما از دانش 
روز عقب هستند، یا حتی مدیران هستند که هم دانش 
روز دارند، هم مهارت باال دارند اما بینش باالیی ندارند؛ 
ما معتقدیم دانش، مهارت و بینش ستون های هلدینگ 
خلیج فارس هستند و این ســه مهارت باید به صورت 

متوازن رشد پیدا بکند.
به دنبال ساختن آینده هستیم

مدیرعامل شــرکت راه آوران فنون پتروشــیمی 
در بخش دیگری از این نشســت، بــا بیان اینکه ما به 
دنبال این نیســتیم که با آینده پژوهشی ببینیم وضعیت 
مجموعه ما در ســی سال آینده به کجا می رسد، گفت: 
اتــکای صرف ســازمان ها به آینده پژوهــی، راهبردی 
صحیح نیست، ما بیشــتر از آنکه بخواهیم بدانیم سی 
سال یا پنجاه سال آینده وضعیت شرکت چگونه است، 
می خواهیم سی سال و سال های بعدی آن را بسازیم، در 
واقع با کشف استعدادها و ارتقای مهارت، دانش و بینش 

آنها به دنبال ساختن آینده هستیم.
نادرپــور تصریح کــرد: این طــرح یک فرصت 
دوطرفه برای شــرکت و کارکنان اســت، شناسایی و 
مدیریت اســعدادها یک فرصت برای شــرکت است و 
بروز استعدادها برای هر کدام از کارمندان از هر الیه ای 
و قرار گرفتن آنها در مســیر رشــد برای کارمندان یک 
فرصت اســت؛ این فرصت دو طرفه ایــن امکان را به 
مــا می دهد که ما به عنوان هلدینــگ خلیج فارس به 

یک مدل و الگو برای کشــف استعدادهای مدیریتی و 
کمک به ارتقای آنها برســیم و این مدل را بومی سازی 
و اختصاصی ســازی کنیم، مانند بسیاری از شرکت های 
بزرگ دنیا که برای این کار مدلی برای خودشــان دارند 

ما هم به الگوی خاص خودمان برسیم.
۶۵۹ نفر در آزمون شرکت کردند

وی با بیان اینکه پذیرش اولیه متقاضیان شرکت 
در طرح استعدادیابی و توانمندسازی سرمایه های انسانی 
صنایع پتروشیمی خلیح فارس از پانزدهم تیرماه از طریق 
فراخوان شــروع شد و تا پنج مرداد ادامه پیدا کرد، ادامه 
داد: در این فراخوان اعالم کردیم هر کسی  از کارمندان 
رســمی و قراردادی مســتقیم با مجموعه هلدینگ که 
شرایط سنی ۳۰ تا ۵۰ ســال را دارد و همچنین سابقه 
پنج ســال کار در این صنعــت را در کارنامه خود دارد، 
می تواند خود اظهاری کند و از طریق این خود اظهاری، 
اســتعدادهای مدیریتی در هلدینگ با اتکا بر نیروهای 

جوان، با استعداد و باانگیزه شناسایی شود.
 مدیرعامل شــرکت راه آوران فنون پتروشــیمی 
افزود: در جریان این فراخــوان ۶۵۹ نفر تمایل خود را 
به مشــارکت اعالم کردند که حــدود ۱۳ و نیم درصد 
پتانســیل های موجود را شامل می شــد که این میزان 
خوشــبختانه ســه و نیم درصد از میانگین معمول در 

اجرای چنین طرح هایی است.
نادرپور تصریح کرد: این آزمون همزمان در ســه 
مرکز با مشــارکت ۳۶۵ نفر در ماهشــهر، ۱۷۰ نفر در 
دانشگاه صنعتی شــریف تهران و ۱۲۴ نفر در عسلویه 
برگزار شــد. بخــش اول آزمــون مربوط بــه ارزیابی 
زبــان انگلیســی و در بخش دوم آزمــون  جی مکس 
یا اســتعدادیابی و اســتعداد مدیریتی با سؤاالت هوش 
ریاضی و اســتدالل منطقی و ارزیابی روش نگاه کردن 

و فکر کردن و حل مســائل است برگزار شد که از این 
تعداد در ماهشــهر ۳۲ زن، ۳۴ زن و در عســلویه چهار 
زن شرکت کردند و در مجموع ۷۰ داوطلب خانم در این 

آزمون شرکت کردند.
۲۰۰ برگزیده چه آموزش هایی می بینند؟

وی بــا بیان اینکه بیســت و یکم شــهریور ماه 
پذیرفته شــدگان نهایی را کــه ۲۰۰ نفــر خواهد بود 
اعالم خواهیم کرد، افــزود: این ۲۰۰ نفر در ۶ ماه اول 
تحــت دوره های آموزش محورقــرار می گیرند و بعد از 
شــش ماه بــا ارزیابی که در در کانون هــای ارزیابی و 
بر اســاس مدل شایســتگی انجام می شود به دو شاخه 
تبدیل می شوند، ۷۵ نفر از آنها برای دوره های مدیریتی 
برای مدیریت های میانی و ارشــد انتخاب می شــوند و 
۱۲۵ نفر باقیمانده تحــت آموزش دوره های تخصصی 
مثل مدیریت مالــی، تعمیر و نگهداری، HSE و... قرار 

می گیرند.
مدیرعامل شــرکت راه آوران فنون پتروشــیمی 
افــزود: این افراد بعد از آموزش هــا در دوره کارآموزی 
در شرکت های موفق ایرانی و احتمااًل خارجی به مدت 
یک ماه شــرکت می کنند تا بــا چالش ها و روش حل 
چالش ها آشــنا شوند و سپس ســه ماه به عوان کارورز 
در سازمان های موفق ایرانی مســتقر می شوند تا تمام 
آموخته های خودشــان را در قالب یــک کار عملیاتی 
مثل یک برنامه ریزی استراتژیک یا برنامه ریزی را به 
صورت عملیاتی اجرا کنند و بعد از ۱۸ ماه در تیر ۱۴۰۰ 
موفق به کســب گواهینامه های مــورد تأیید هلدینگ 

خلیج فارس خواهند شد.
طرح ویژه نیروهای ثالث شرکت های هلدینگ به زودی 

اعالم می شود
نادرپــور تاکیــد کرد: بــر اســاس مصوبه هیات 
مدیره شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، از فارغ 
التحصیالن بر اســاس شایســتگی هایی کــه در این 
دوره کســب کرده اند و مورد ارزیابــی قرار می گیرد در 
ســمت های مدیران میانی، ارشــد و تخصصی استفاده 
می شــود و یا در بانک اطالعاتی مدیریتی برای مدیران 

آینده سازمان قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکــه ما با اینکه مراحل برنامه ریزی 
این طرح از تیرماه ۹۷ آغاز شد، خاطر نشان کرد: طرح 
حاضر برای نیروهای صنــدوق نفتی و تأمین اجتماعی 
و افــرادی که با شــرکت های تابعــه هلدینگ قرارداد 
مستقیم دارند اجرا شد، اما همزمان چند طرح دیگر نیز 
برای ســایر نیروها در دست بررســی است و به زودی 
جزئیات این طرح های جدید که شــامل نیروهای ثالث 

هم می شود اعالم خواهد شد.

یادداشت

پارس جنوبی؛ گام های آخر توسعه
محمد مشکین فام
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس

از آن زمــان که نام »پارس جنوبی« به 
عنوان پرآوازه ترین میدان مستقل گازی جهان 
و سرمایه عظیم ملی در آب های سرزمین مان 
بر سر زبان ها افتاد، بیش از سه دهه می گذرد 
و کتاب توسعه فازهای بیست وچهارگانه این 
گنج زیرزمینــی به صفحات آخر خود نزدیک 

شده است.
تورق این کتاب قطور که سطر به سطر 

آن با نقوشــی زرین از همت، تالش، خالقیــت، امید و به کارگیری 
اســتعدادهای فرزندان این مرز و بــوم به نگارش درآمده تا ماحصل 
آن خلــق تمدنی جدید در صنعت نفت و گاز کشــور به خصوص در 
محدوده جغرافیای اســتان بوشهر باشد، پیامی محکم با گزاره »باور 
به توانمندی داخلی« را به دنیا مخابره کرده است. در واکاوی تاریخ 
این حماسه بزرگ اقتصادی، باید گفت اگرچه توسعه مرحله نخست 
این میدان با توجه به شــرایط آن زمان )از قبیل تجربه اندک کشور 
در توســعه میدان های گازی، مواجهه با کمبــود منابع مالی، فقدان 
فناوری های مدرن در طراحی و ســاخت پاالیشــگاه ها، تاسیسات 
فراســاحلی، لوله گذاری های دریایی و سایر چالش ها و الزامات فنی 
پیش روی کشور( منجر به استفاده از خدمات شرکت های بین المللی 
شــد، اما در ادامه مسیر تکاملی خود به دور از هر گونه شعارزدگی و 
منطبق با الگوی بومی ســازی، تا جایی پیش رفت که چهار ماه پس 
از واگذاری نخســتین قرارداد توسعه ای فازهای ۲ و ۳ به سه شرکت 
بین المللی توتال، گازپروم و پتروناس در مهرماه ۱۳۷۶، قرارداد طرح 
توســعه فاز یک پارس جنوبی با یک شرکت تمام ایرانی منعقد شد. 
این روند در توسعه فازهای بعدی هم ادامه یافت و حضور پیمانکاران 
ایرانی در فازهای یک تا ۱۰ موجب شــد توسعه فازهای بعدی عماًل 
به شــرکت های داخلی سپرده شود. این شرکت ها نیز که با تکیه بر 
تجارب کاری در کنار شرکت های بین المللی اندوخته های ارزشمندی 
را در کوله بــار فنی و مدیریتی خود ذخیره کرده بودند، توانســتند با 
جلب اعتماد و اطمینان وزارت نفت امور را در دست گرفته و با غلبه 
بر شرایط سخت تحریمی در دوره های پیاپی کارزار اقتصادی غرب 
علیه ایران، کفه ســهم و قدر داخلی را در ترازوی توســعه فازهای 
پارس جنوبی با اتکا به ظرفیت هــا، قابلیت ها و توانمندی های خود 
سنگین تر کنند، تا بدان جا که در گام های آخر توسعه مگاپروژه های 
پارس جنوبی، سهم ایرانی را در بســیاری از فرآیندها به صددرصد 
رساندند. اکنون نیز در مســیر پرفراز و نشیب توسعه مگاپروژه های 
این میدان مشترک و در شــرایطی که تحریم های یکجانبه امریکا 
بار دیگر بــر گلوی صنعت بزرگ نفت فشــار آورده، به خط پایانی 
ماراتن نفسگیر مشترک با همسایه جنوبی نزدیک می شویم. موجب 
خرســندی است که اعالم کنیم کشورمان با جبران عقب ماندگی در 
برداشت صیانتی از این گنجینه ملی، در استخراج روزانه گاز و منابع 
ارزشــمند هیدروکربوری همراه آن، به رکوردهای بی نظیر تاریخی 
دســت یافته و از رقیب قطری خود پیشــی گرفته است. خبری که 
در واپســین روزهای سال گذشــته و در حاشیه افتتاح فازهای ۱۳ و 
۲۴-۲۲ پارس جنوبی به اســتحضار رییس جمهوری رســید و ایران 
توانســت در دولت های یازدهم و دوازدهم، ظرفیت تولید گاز طبیعی 
از میدان مشــترک با قطر را به حدود ۶۶۰ میلیون مترمکعب در روز 
افزایش دهد. همچنین، با عنایت به دستور وزیر نفت مبنی بر تکمیل 
ظرفیت و راه اندازی فازهای باقیمانده پارس جنوبی، تالش می شود 
بــا نصب و راه اندازی ۵ ســکوی گازی پارس جنوبــی در فازهای 
۱۳، ۱۴ و ۲۴-۲۲ تا پایان امســال، حدود ۷۰ میلیون مترمکعب بر 
ظرفیت پیشــین تولید روزانه گاز غنی افزوده شود. این مهم که در 
ســایه سیاســت های ابالغی مقام معظم رهبری و حمایت »وزارت 
نفت« از فعاالن، ســازندگان، پیمانکاران و مشاوران ایرانی صورت 
گرفته، توانســته اســت با تقویت دانش و قدرت عملیاتی و افزایش 
نقش آفرینی شرکت های داخلی و همگرایی ملی، ستون های سترگ 
توســعه درون زای فازهای پارس جنوبی را بر آسمان خلیج نیلگون 

همیشه فارس برافراشته کند.

اجرای 7۰ پروژه ورزشی استان فارس در 
دستور کار شرکت ملی نفت

زمین چمن مصنوعی شهرســتان کوار در استان فارس که با 
اعتبار شــرکت ملی نفت ایران تکمیل شده است، امروز )دوشنبه، 
چهارم شهریورماه( همزمان با هفته دولت، به صورت ویدئوکنفرانس 

ازسوی رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.
مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز شرکت 
ملی نفت ایران، ۸۲ پروژه مسئولیت اجتماعی در استان فارس در 
دســت اقدام دارد که پروژه زمین چمن مصنوعی شهرستان کوار 
از جمله آنهاســت. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۳۰ 
میلیون تومان به بهره برداری رســیده است. از مجموع ۸۲ پروژه 
مســئولیت اجتماعی نفت در اســتان فارس که از سوی مدیریت 
نظارت بــر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز دنبال می شــود و 
بخشی از آن تکمیل شده و بخشی در دست پیگیری است، چهار 
پروژه آموزشی، ۷۰ پروژه ورزشی، سه پروژه بهداشتی و پنج پروژه 
مربوط به راه و حمل و نقل اســت. مدیریت نظارت بر طرح های 
عمرانی مناطق نفت خیز اعالم کرد که تا پایان امســال، دو پروژه 
دیگر مسئولیت اجتماعی این استان آماده بهره برداری می شود. بر 
اساس این گزارش، هم اکنون ۷۹۱ پروژه در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی در مناطق نفت خیز، در دســتور کار شــرکت ملی نفت 

ایران قرار دارد.
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

تحلیل
گفتمان

روز  ششــمین  بــا  همزمــان 
بزرگداشــت هفته دولت، شرکت ملی 
حفاری ایران و شــرکت توسعه نفت و 
گاز پرشــیا در زمینه اجرای پروژه های 
IPC/E&P، قرارداد مشارکت امضاء و 

مبادله کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی حفاری ایران، این مشارکت نامه 
روز پنجشنبه )هفتم شــهریورماه( در 
ساختمان شرکت توســعه نفت و گاز 
پرشــیا در اهواز بــه امضای مهندس 
سید عبداله موسوی و دکتر سید جعفر 
حجــازی مدیران عامل دو شــرکت 

رسید.
ســند  این  امضــای  آییــن  در 
همکاری که تعدادی از مدیران ارشــد 
دو مجموعه حضور داشــتند، مهندس 
موسوی به برنامه های شرکت مبنی بر 
تعامل و توسعه همکاری با شرکت های 
کارفرمایی نفتی و شــرکت های فعال 
بخــش خصوصی در عرصــه صنایع 

نفت، گاز و حفاری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه ملی حفاری یک 
ســرمایه ملی است و در زنجیره تولید 
نفت و گاز نقش اساســی ایفا می کند، 
گفت: این شــرکت با بر خورداری از 

نیروهای متخصص و کارآمد و داشتن 
۷۲ دستگاه حفاری خشکی و دریایی و 
تجهیزات خدمــات جانبی یکپارچه در 

منطقه جایگاه ویژه ای دارد.
موســوی توانمندی های شرکت 
در اجرای پروژه های کلید در دســت 
)EPDS( در بخش هــای خشــکی و 
دریا را مورد اشــاره قــرار داد و افزود: 
شرکت ملی حفاری در هفته های اخیر 

چندین ســند همکاری با شــرکت ها، 
مجموعه هــای صنعتی و مراکز علمی 

و پژوهشی مبادله کرده است.
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری 
ایران اظهار کرد: براســاس مفاد این 
در  طرفین  همــکاری،  قراردادهــای 
مهندسی،  فنی  توانمندی های  مباحث 
پشتیبانی، ماشــین آالت و تجهیزات 
از ظرفیت هــای یکدیگــر اســتفاده 

می نمایند.
 مدیرعامل شــرکت ملی حفاری 
ایران در باره ۲۷ پروژه تعریف شــده 
به کارفرمایی شرکت ملی نفت ایران، 
اظهــار کرد: ملی حفــاری تاکنون در 
مناقصه دو پروژه توســعه میدان های 
نفت شــهر و گچســاران برنده و این 
پروژه ها وارد فاز اجرایی گردیده است.

وی در همین ارتباط توضیح داد: 

در سال جاری بر اســاس برنامه های 
صنعت نفــت، این شــرکت در قالب 
عقد تفاهمنامه، توافقنامه و مشــارکت 
نامه با تعدادی از شــرکت های بخش 
خصوصی قــرارداد همــکاری امضاء 

کرده است.
در این آیین دکتر حجازی نیز با 
اشــاره به اینکه پروژه های توسعه ای 
میدان هــای نفت و گاز که از ســوی 
شرکت ملی نفت ایران در برنامه قرار 
می گیرد در دو بخش ســطح االرضی 
و تحــت االرضی اســت، اظهار کرد: 
شرکت پرشــیا در قالب این مشارکت 
نامــه قصــد دارد در پروژه های تحت 
االرضی از خدمات شرکت ملی حفاری 

ایران استفاده به عمل آورد.
مدیرعامل شــرکت توسعه نفت 
و گاز پرشــیا ضمــن تشــریح ابعاد 
فعالیت هــای این شــرکت در اجرای 
پروژه هــای مختلــف از جمله میدان 
نفتــی رامین، بــا ابراز خرســندی از 
همــکاری دو جانبه با شــرکت ملی 
حفاری ایران، افزود: این همکاری در 
زمینه اجرای پروژه های میدان محور و 
استمرار   IPC/E&P پروژه های  سایر 

خواهد داشت.

معاون امور توليد شرکت ملی نفت ايران:

برای بازگشت به توليد حداکثری نفت آماده ايم

دکتر توفيقی در حاشيه چهارمين همايش مسئوليت های اجتماعی صنعت نفت اعالم کرد:

ميزبانی 500 دانشجوی ارشد و دکتری برتر درپژوهشگاه صنعت نفت

فرصتــی پیش آمــد تا بــه بهانه هفتــه دولت، 
گفت وگوی کوتاهی با معاون امور تولید شرکت ملی نفت 
ایران داشــته باشــیم؛ با علم به اینکه به طور طبیعی در 
شرایط تحریم باید در حیطه اعداد و ارقام محتاطانه عمل 
کرد. فارغ از اینکه امــروز چه میزان نفت تولید می کنیم، 
نکته مهم صحبت های فرخ علیخانی این بود که شرکت 
ملی نفت از تحریم فعلی بــه مثابه فرصتی برای اجرای 
طرح ها و برنامه های خود در حوزه تعمیرات، بازســازی 
و حتی نوســازی برخی تاسیسات اســتفاده کرده و با 
ظرفیت سازی های انجام شــده و رفع گلوگاه ها، آمادگی 
خود را برای بازگشت به تولید حداکثری نفت در صورت 

نیاز افزایش داده است.
اولویت های کاری شما در معاونت امور تولید چیست؟ ��

اولویت نخست، سیاســتگذاری درست در حوزه 
تولید اســت. ۶ شرکت تابعه شــرکت ملی نفت ایران 
شامل شــرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت 
فالت قاره ایران، نفت مناطــق مرکزی ایران، نفت و 
گاز اروندان، پایانه های نفتی ایران و ملی حفاری ایران 
به عنوان زیرمجموعه این معاونت مشــغول فعالیت اند 
و فکر می کنــم مهم تریــن اقــدام صورت گرفته که 
به طور مســتمر مورد توجه ما قرار دارد، ایجاد انسجام 
و هماهنگی بیشتر بین این شــرکت ها و جلوگیری از 
فعالیت های جزیره ای و پراکنده در این مجموعه است. 
در حال حاضر سیاســت مشــخصی در مجموعه تولید 
شــرکت ملی نفت ایران دنبال می شــود. مقوله دوم، 
دارایی های صنعت نفت اســت. امروز در صنعت نفت 

دنیا، دارایی ها شــامل دارایی های فیزیکی، ســرمایه 
انسانی، مباحث مالی و ... در درجه نخست اهمیت قرار 

دارند و ما نیز ناگزیر به این سمت حرکت می کنیم.
تولید نفت در این دوره از تحریم با چه فراز و نشیب هایی  ��

مواجه است؟
ابتدا این را بگویم که شرایط سخت و البته تحت 
کنترل اســت؛ بدیهی است عبور از این شرایط سخت، 
بدون گستره وسیعی از کار و فعالیت ممکن نیست. پس 
بــدون تردید نه تنها در تولید، بلکه در تمام فرآیندها با 
چالش ها و فراز و نشیب های زیادی مواجهیم. اما این را 
هم بگویم که ما از تحریم برای رفع گلوگاه های تولید 
و انجام بســیاری از کارهای بعضًا عقب مانده در زمینه 
تعمیرات، بازســازی و حتی نوســازی برخی تاسیسات 
اســتفاده کردیم و می توانم بگویم آمادگی خوبی برای 

بازگشت به تولید حداکثری نفت پیدا کرده ایم.
با توجه به شــرایط فعلی حاکم بر صنعت نفت، دو سؤال  ��

دارم. یکی درباره فعالیت ها در حوزه ذخیره ســازی نفت و 
دیگری دربــاره میدان های مشــترک. طبیعتاً میدان های 

مشترک از کاهش تکلیفی مستثنا هستند. درست است؟
بله. به هیچ عنوان در میدان های مشترک کاهش 
نداریم. در مجموع توجه داشــته باشــید که در تعیین 
میــزان تولید پارامترهای مختلفی از نظر کمی و کیفی 
دخیل اند و مدنظر قرار می گیرنــد؛ از جمله تعهداتمان 
شامل تعهدات پایین دستی )تأمین خوراک پاالیشگاه ها، 
پتروشیمی ها و نیروگاه ها( و تعهدات خارجی )صادرات(. 
ضمن اینکه ما در ایران تولیدکننده نفت خام با برندهای 

مختلفی هســتیم و با توجه به تنوع نفت خام صادراتی 
کشــورمان و ماهیت پاالیشگاه های دریافت کننده، این 

موضوع هم در فرآیند تولید مورد توجه قرار می گیرد.
درباره ذخیره سازی هم توضیح دهید. با توجه به شرایط  ��

فعلی، برنامه افزایش ظرفیت ذخیره سازی به چه شکل دنبال 
می شود؟

در ایــن زمینــه، ظرفیت هــای بالقــوه مخزنی 
)ذخیره ســازی( موجود را بر اساس بازه زمانی مورد نیاز 
برای تکمیل به ســه بخش تقسیم کرده ایم که به طور 
طبیعی، دو بخش نخســت که در مدت زمان کمتری 
امکان عملیاتی شــدن آن وجود دارد در اولویت کاری 
قرار دارند و امیدواریم به ویژه در سال ۹۹ شاهد به مدار 

آمدن تعدادی از مخازن ذخیره سازی باشیم.
مخازن بتونی گوره و امیدیه جزو کدام بخش هستند؟ ��

با توجه به درصد پیشــرفت کار در مخازن گوره، 
عملیات تکمیل آن به خوبی از سوی شرکت متن دنبال 
می شود و ان شــاءاهلل این مخازن ذخیره سازی در سال 

آینده به بهره برداری می رسند.
پس از ســیالب اوایل سال که به بسته شدن تعدادی از  ��

چاه های نفتی در مناطق سیل زده منجر شد، مباحثی مبنی بر 
تغییر فرآیند تولید در غرب کارون به منظور سازگاری عملیات 
تولید با شــرایط هورالعظیم مطرح شد. آیا چنین طرحی در 

برنامه است؟
تمامی فعالیت ها در حوزه توســعه و تولید شرکت 
ملی نفت ایران با پشتوانه مطالعات مبسوط پایه و لحاظ 
کردن همه پیش نیازها و شــرایط و مختصات عملیاتی 

اجرایی می شود. توسعه در غرب کارون هم از ابتدا با در 
نظر گرفتن همه جوانب کلید خورد و مستندات آن نیز 
در شــرکت متن موجود است. به عبارت دیگر، طراحی 
اولیه کار در غــرب کارون با در نظر گرفتن عمق هور 
در بخش های مختلف صورت گرفته است و همان طور 
که در سیالب هم شاهد بودید، اگرچه برخی جاده های 
دسترسی به زیر آب رفت و تعدادی از چاه ها بسته شد، 
امــا همان طور که در همان زمان هم اعالم کردیم این 
چاه ها به دلیل رعایت حداکثری مسائل ایمنی )نه بروز 

مشکل در فرایند تولید( بسته شدند.
شما مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت  ��

ایران را هم عهده دار هستید. برای بهبود پایش و نظارت بر 
فرآیندهای تولید برنامه ویژه ای دارید؟

بلــه. اقدام هایــی را بــا هدف افزایــش نظارت 
بر عملیــات تولیــد نفــت و گاز به منظــور حصول 
نتیجه گیری های مدیریتی در دست اجرا داریم. تالش 
ما این اســت که حجم وسیع داده های موجود در حوزه 
تولید را به بهترین شکل مدیریت و از این داده ها برای 
دســتیابی به اطالعات و اســتخراج دانش و در نتیجه 
تصمیم سازی و تصمیم گیری بهینه استفاده کنیم. مثال 
ساده ای می زنم؛ همین رویکرد در بهره مندی از داده ها 
به ما نشان داد که در میان مجموع مواد شیمیایی مورد 
استفاده در نفت، گاز و آب، ۹ ماده کاربردی تر هستند و 
در نتیجه، برنامه ریزی برای بومی سازی تعدادی از مواد 

شیمیایی پرکاربرد در دستور کار قرار گرفت.
گفتگو: هانیه موحد

چهارمیــن همایش مســئولیت اجتماعی صنعت 
نفت در محل سالن همایش شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران روز سه شنبه ۵ شهریور 

ماه برگزار شد.
دکتر جعفــر توفیقی، رئیس پژوهشــگاه صنعت 
نفت در حاشــیه این همایش به گزارش شرکت های 
مختلف در زمینه مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: 
پژوهشــگاه صنعت نفت نیز گزارشــی از فعالیت های 
چشمگیر خود در حوزه مســئولیت اجتماعی در زمینه 
تصفیه آب و پساب و همچنین کاهش مصرف آب در 

بخش های مختلف صنعتی ارائه کرده است.
ایشــان در زمینــه ابالغ نظام نامــه نحوه ایفای 
مســئولیت های اجتماعی در صنعت نفت و چگونگی 
اجــرای آن تاکید کرد: پیش از ایــن طرحی در زمینه 

میزبانی پژوهشــگاه از دانشــجویان کارشناسی ارشد، 
دکتری و اعضــاء هیات علمی در بخش مســئولیت 
اجتماعی به وزیر نفت ارائه شــده است که مورد توجه 

قرار گرفته و ابعاد آن در حال بررسی می باشد.
دکتر توفیقی طرح پژوهشگاه را مبتنی بر تصریح 
وزیر نفت بر اهمیت توســعه زیرســاخت های انسانی، 
علمی و فنی کشــور و دانشگاه ها دانست و گفت: این 
طرح که با همکاریمعاون وزیر نفت در امور مهندسی، 
پژوهشــی و فناوری در مرحله تدوین دســتورالعمل 
اجرایی اســت، یک طرح پنج ساله است که طبق آن 
مقرر شــده که پژوهشــگاه صنعت نفت میزبان ۵۰۰ 
دانشجو ارشد و دکتری برتر دانشگاه های کشور باشد.

ایشــان ادامه داد: بر همین اســاس دانشجویان 
می توانند پایان نامه کارشناســی ارشد و رساله دکتری 

خود را به همراه اســاتید راهنمای خود در پژوهشگاه 
انجــام دهند و این مجموعه تمامــی امکانات اداری، 
آزمایشگاهی، پایلوتی و فنی را در اختیار این افراد قرار 

خواهد داد.
وی تاکیــد کــرد: دانشــجویان می تواننــد در 
موضوعات مــورد عالقه خود کار کننــد و الزامی به 

فعالیت در زمینه پروژه های پژوهشگاه وجود ندارد.
چهارمیــن همایــش مســئولیت های اجتماعی 
صنعت نفت بعدازظهر روز سه شنبه، پنجم شهریورماه 
بــا حضور بیژن زنگنه، وزیر نفــت و جمعی از مدیران 
صنعت نفت و کارشناســان حوزه مسئولیت اجتماعی 
در محل ســالن همایش شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی برگزار و در پایان از برگزیدگان این 

حوزه قدردانی شد.

یادداشت

دستاوردها و چشم اندازهای توسعه میدان های 
غرب کارون

تورج دهقانی
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت

پیشـران  موتـور  همـواره  نفـت 
از  و  اسـت  بـوده  مـا  توسـعه کشـور 
فعالیـت کارکنـان شـاغل  نظـر  ایـن 
از  بارهـا  و  بارهـا  نفـت  صنعـت  در 
سـوی رهبـر فرزانـه انقـالب، جهـاد 
خوانده شـده اسـت، امـا جهادگر بودن 
عـالوه بـر اینکه افتخار بزرگی اسـت، 
مسـئولیت سـنگینی نیـز بـه حسـاب 
می آیـد، به ویـژه در جنـگ اقتصـادی 
اخیـر که دشـمنان، صنعت نفـت ما را 

داده انـد. قـرار  هـدف تحریم هـای ظالمانـه 
در حـوزه غـرب کارون بیـش از ۱۳ میـدان نفتـی وجـود دارد 
کـه براسـاس آخریـن مطالعـات، بـرآورد نفـت درجـا فقـط بـرای 
مدان هـای آزادگان و یـادآوران ۶۷ میلیـارد بشـکه محاسـبه شـده 
اسـت.  صادراتـی  فوق سـنگین  و  سـنگین  نفـت  آن  عمـده  کـه 
مطالعـه و توسـعه ایـن میدان هـا از نیمـه دوم دهـه ۷۰ بـا حضـور 
شـرکت های خارجـی در قالـب قراردادهای بیع متقابل شـروع شـده 
و هم اکنـون از سـوی پیمانـکاران داخلـی و خارجـی در حـال انجام 
اسـت. براسـاس برنامـه توسـعه فـاز اول ایـن میدان هـا، پیش بینـی 
می شـد تـا پایـان سـال ۱۳۹۷، مجمـوع تولیـد آنهـا بـه ۵۵۰ هـزار 
بشـکه در روز برسـد کـه تاکنـون، بیـش از ۳۵۰ هزار بشـکه از این 
میـزان محقـق شـده و انتظـار مـی رود ایـن رقـم تـا پایان سـال به 
بیـش از ۴۰۰ هـزار بشـکه در روز برسـد. قطـع همـکاری برخـی 
شـرکت های خارجـی و تعلـل آنهـا بـرای شـروع فازهای بعـدی به 
دلیـل شـرایط تحریـم ظالمانـه از عمده تریـن دالیـل انحـراف از 
برنامـه اسـت. یکـی از مهم تریـن و موثرتریـن مولفه هـای توسـعه 
میدان هـای نفـت و گاز، جـذب سـرمایه اسـت. بـا همیـن رویکـرد، 
دسـتاورد انکارناپذیـر وزارت نفـت در حـوزه غـرب کارون، توسـعه 
میدان هـا از سـوی پیمانـکاران و شـرکت های داخلی اسـت. با توجه 
بـه حضـور کم رنـگ شـرکت های بین المللـی پـس از تحریم هـای 
ظالمانـه، جـذب سـرمایه یکـی از موانـع پیـش روی توسـعه صنعت 
نفـت بـوده اسـت، اما این بـه مفهوم آن نیسـت که چرخ توسـعه در 
نفـت از حرکـت بازخواهـد ایسـتاد. اگرچه بـا جذب سـرمایه خارجی 
و همچنیـن حضـور تکنولوژی و دانـش شـرکت های بین المللی، کار 
بـا کیفیـت و سـرعت بیشـتری محقـق می شـد، امـا بـرای صنعـت 
نفتـی کـه ۴۱ سـال اسـت روی پـای خـود ایسـتاده، تحریـم اتفاق 
جدیـدی نیسـت. نمونـه این جریـان را می تـوان توسـعه میدان های 
غـرب کارون دانسـت کـه بـا تکیه بر تـوان و دانش داخلی با سـطح 
کیفـی مقبولـی محقـق شـد. هم اکنـون بـا به کارگیـری پیمانـکاران 
و سـازندگان داخلـی سـهم برداشـت صیانتـی از ایـن حـوزه بیـش 
از رقیـب و شـریک همسـایه اسـت؛ رقیـب و شـریکی کـه در جذب 
سـرمایه، به کارگیـری شـرکت های صاحبنـام بین المللی مانند شـل، 
توتـال، اکسـون موبیـل و... همچنیـن اسـتفاده از تجهیـزات، دانش 
و تکنولـوژی روز دنیـا هیچ گونـه محدودیتـی نـدارد. دربـاره موضوع 
توسـعه میدان هـا نیز شـایان ذکر اسـت که در غـرب کارون عملیات 
توسـعه دو میـدان یـادآوران و آزادگان شـمالی بـه صـورت قـرارداد 
بیـع متقابـل بـا سـرمایه گذار خارجـی و از سـوی پیمانـکاران داخلی 
انجـام شـده اسـت؛ همچنیـن توسـعه میدان هـای آزادگان جنوبـی، 
یـاران شـمالی و جنوبـی، سـپهر و جفیـر به طـور کامـل از سـوی 
پیمانـکاران داخلـی در حـال انجـام اسـت. راهبـری تولیـد در همـه 
میدان هـای غـرب کارون از سـوی شـرکت های داخلـی بـا نظـارت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم شـرکت ملی نفـت صورت می گیرد. توسـعه 
اجتماعـی در حـوزه غرب کارون به صورت مسـتقیم متأثر از توسـعه 
میدان هـای نفتـی صـورت می گیـرد. بـا تدبیـر مقـام عالـی وزارت، 
سـازوکار به کارگیـری نیـروی انسـانی بومـی در غـرب کارون اجـرا 
شـده و بیـش از ۶ هـزار نیـروی بومی اشـتغال دارند کـه در صورت 
تحقـق فـاز دوم توسـعه میدان هـا، ایـن رقـم بـه بیـش از ۱۵ هـزار 
نفـر خواهد رسـید. همچنیـن اقدام بسـیار عظیم و مهمـی که در دو 
سـال اخیـر صـورت گرفتـه اسـت، بومی سـازی و سـاخت تجهیزات 
و کاالهـای مـورد نیـاز در داخـل کشـور اسـت. امـروز بـه جـرأت 
می تـوان گفـت کـه امـکان سـاخت بیـش از ۸۵ درصـد تجهیـزات 
و کاالهـای مـورد نیـاز بخـش باالدسـتی میدان هـای غـرب کارون 
)اعـم از متـه حفـاری، لوله های جداری، شـیرآالت، تجهیـزات ثابت 
و دوار و...( در داخـل کشـور فراهـم شـده اسـت. در میـدان نفتـی 
آزادگان جنوبـی برای نخسـتین بار در کشـور تاسیسـات بهره برداری 
فـرآورش سـیار با ظرفیـت ۵۰ هزار بشـکه در روز با سـرمایه گذاری 
خارجـی در مدت زمـان کمتـر از یـک سـال احـداث شـد کـه تحول 
در  ایـن  می شـود.  محسـوب  بهره بـرداری  واحدهـای  در  عظیمـی 
حالـی اسـت که متوسـط زمـان احداث یـک واحد بـه روش متعارف 
سـابق، سـه تـا پنـج سـال طـول می کشـید. ایـن دسـتاورد به ویـژه 
در میدان هـای مشـترک بـه قـدری اهمیـت دارد کـه مقـام عالـی 
وزارت در ابالغیـه ای الـزام به تغییر روش سـاخت و نصب واحدهای 
ایـن  را تکلیـف کـرده اسـت. اسـاس  بهره بـرداری و نمک زدایـی 
پرداخـت  ازای  بهره بـرداری در  برون سـپاری  کار سـرمایه گذاری و 
دسـتمزد بـرای هـر بشـکه نفـت تحویلـی بـه شـرکت ملـی نفت و 
واحدهـای تابعـه اسـت. از دیگـر پروژه هـای حـوزه غـرب کارون 
می تـوان از طـرح احـداث نیـروگاه بـرق غـرب کارون نـام بـرد کـه 
فـاز اول آن در سـه ماهه سـوم امسـال بـه بهره برداری خواهد رسـید 
 و بـرق مـورد نیـاز میدان هـا به وسـیله ایـن نیـروگاه تأمیـن خواهد

 شد.

در ششمین روز بزرگداشت هفته دولت صورت پذیرفت

امضاء و مبادله قرارداد مشارکت بین شرکت های ملی حفاری 
ایران و توسعه نفت و گاز پرشیا
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گاز

معاون وزیر نفت در امور گاز خبر داد:

سرمایه گذاری ساالنه ۳ هزار میلیارد تومان در سیستان و بلوچستان
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران از 
افتتاح ۲۹ هزار میلیارد تومان انواع پروژه های 
صنعت گاز تــا پایان هفته دولــت خبر داد 
و دربــاره تخصیص اعتبار بــرای طرح های 
گازرسانی استان سیستان و بلوچستان گفت: 
تا ســه سال آینده هر ســال ۳ هزار میلیارد 
تومــان را به اجرای طرح ها در این اســتان 

پهناور اختصاص می دهیم.
در طبقه شــانزدهم برج گاز، میهمان 
حسن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت در امور 
گاز و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هستیم. 
گرچه او در هر کجا پاســخگوی رسانه بوده 
است تا همه مواضع و عملکرد شرکت ملی 
گاز ایران را برای مردم تشــریح کند، اما این 
بار به بهانه هفته دولت با او گفت وگویی داریم 
تا آنچه را که از برنامه ریزی یک ســاله این 
شــرکت سهم هفته دولت شده است از زبان 
مدیرعامل خراسانی اش بشنویم. همراهمان 

شوید و مصاحبه شانا با او را بخوانید.
آقای تربتی، به عنوان یکی از مدیران دولتی  ��

بگویید هر ســال در روزهایی که به هفته دولت 
نزدیک می شویم، حال و هوای شرکت ها و مدیران 
دولتی چگونه است؟ چه موضوعی بیشتر اهمیت 

پیدا می کند؟
هفته دولت فرصت خوبی است که هم 
دولتمردان عملکرد خود را بررسی کنند و هم 
خارج از بدنه دولت، ارزیابی شوند. وقتی اسم 
هفته دولت به میان می آید همه به فکر ارائه 
گزارش عملکرد خود هستند، اما درباره دولت 
و مدیرانش، فقط عملکرد کاری مهم نیست، 
بلکه منش و رفتار دولتمردان از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار اســت. این همان موضوعی 
اســت که در زندگی شهیدان رجایی و باهنر 
مصداق داشت و پایه نام گذاری این هفته شد.
هنگامــی کــه دوره کاری هر دولت 
به پایان می رســد هم کارنامه کیفی و کمی 
بخش ها و شــرکت ها و وزارتخانه های آن 
دولت ارزیابی می شود و هم منش مدیران آن 

دولت در ذهن مردم باقی می ماند.
بــه نظر شــما رفتار مدیــران دولتی از  ��

عملکرد کاری آنها مهم تر است؟
کم اهمیت تر هم نیســت. شــاید اگر 
بخواهیم محبوبیت دولت ها را ارزیابی کنیم 
بیشــتر از اینکه به عملکرد وابسته باشد به 

منش دولتمردی وابسته باشــد و آنچه این 
روزها بســیار اهمیــت دارد این اســت که 
دولتمــردان چطور زندگــی و کار می کنند. 
اکنــون موضوع ساده زیســتی و روش های 
رفتاری دولتمردان بیشتر زیر ذره بین مردم و 

رسانه ها قرار دارد.
برای تحقق منش صحیح در شرکت ملی گاز  ��

ایران چقدر تالش کرده اید؟
در شــرکت ملی گاز ایــران به عنوان 
یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت 
که به طور مســتقیم با زندگی مردم و صنایع 
ســروکار دارد نیز همه همت خود را به کار 
گرفتیم تا رضایت ذی نفعان یعنی مردم را به 
دســت آوریم. کسب رضایت مردم، برقراری 
میزهای خدمت، ارائه خدمات سریع به آنان و 
هر کار دیگری که از دستمان بر می آید همه 
و همه در راســتای اجرای رفتاری صحیح و 
اصولی برای کسب رضایت مردم و برقراری 
آرامش بین آنان اســت. ما شــانس این را 
داشته ایم در شرکتی کار کنیم که محصولی 
پــاک و ایمن را به جامعــه عرضه می کند، 
گازی که هم دوستدار زندگی مردم است، هم 

دوستدار حفظ محیط زیست و منابع طبیعی.
بدون تردید منش ما نیز مورد بازبینی 
و نظارت مردم قرار دارد که امیدواریم همان 
منش شهیدان رجایی و باهنر باشد. تاکنون 
نیز تالش کرده ایم مردم دوستی را در رفتارمان 

نشان دهیم.
و برای تحقق عملکرد صحیح چطور؟ ��

در زمینه عملکرد نیز امســال همانند 
ســال های گذشــته مطابق برنامه ریزی، ۳ 
هزار روستا را به شــبکه گاز طبیعی متصل 
می کنیم. این کار گام بزرگی در توسعه رفاه 
عمومی اســت. با این کار، مردم دیگر برای 
تأمین گرمایش و... مجبور به جمع آوری هیزم 
یا تأمین ســوخت مایع یا حمل کپسول های 
ســنگین گازمایع نمی شــوند. وقتی لبخند 
رضایت بر لبان مردم شــهرها و روستاها در 
هر نقطه از کشور نقش می بندد خستگی از 
تن همه کارکنان صنعت گاز بیرون می رود. 
همچنین برنامــه جدی برای پایداری گاز در 

کنار توسعه شبکه گازرسانی داریم.
چه میزان از این برنامه ریزی را برای ارائه  ��

در هفته دولت تعیین کرده اید؟

همان طور که می دانید برنامه گازرسانی 
به روســتاها از اولویت های شرکت ملی گاز 
ایران اســت و این طرح ها مختص روزهای 
خاص مانند هفته دولت و دهه فجر نیستند، 
بلکه در همه روزهای سال، اجرای طرح های 
گازرســانی به بخش های خانگی، تجاری، 
صنعتــی و نیروگاهی ادامه دارد. در بیشــتر 
ســفرهای اســتانی رئیس جمهوری، افتتاح 
طرح های گازرسانی و انتقال گاز نیز در برنامه 
سفر قرار می گیرد، اما طرح های کلنگ زنی و 
عملیــات اجرایی هر کدام از طرح ها را بدون 
برگزاری مراســم و تشــریفات خاص، آغاز 
می کنیم که ایــن کار به صورت مداوم ادامه 

دارد.
با این حال، تا پایان هفته دولت امسال 
طرح گازرسانی به ۵ شهر و ۸۸۵ روستا افتتاح 
می شود. این تعداد روستا در چارچوب همان 
۳ هزار روســتایی اســت که تا پایان امسال 
باید گازرسانی شوند. بخشــی از طرح های 
گازرســانی به این ۳ هزار روستا در سفرهای 
پیشــین رئیس جمهوری به استان ها افتتاح 
شده اند، بخشــی از آن در هفته دولت افتتاح 
می شود و تا پایان سال به همین ترتیب افتتاح 

طرح ها را ادامه خواهیم داد.
برای گازرسانی به واحدهای صنعتی چه  ��

برنامه ای دارید؟
با در نظر گرفتن مصوبه شورای اقتصاد 
مبنی بــر اعطای تســهیالت ۲۴۰ میلیون 
تومانی به واحدهای صنعتی برای اتصال به 
شــبکه گاز طبیعی، گازرســانی به ۷ هزار و 
۶۰۰ واحد صنعتی تا پایان امسال در دستور 
کار شــرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است 
که این کار به موازات گازرســانی به روستاها 

و شهرها از سوی شــرکت های گاز استانی 
اجرا می شــود. در هفته دولت نیز گازرسانی 
به واحدهای صنعتی در هر اســتان با حضور 
مقامات اســتانی و مدیران شرکت های گاز 

استانی افتتاح خواهد شد.
مجمــوع طرح هایی کــه در هفته دولت  ��

افتتاح می شــوند، چه اعتبــاری را به خود 
اختصاص داده اند؟

حدود ۲۹ هــزار میلیارد تومان که این 
رقم فقط برای طرح های این یک هفته است.

شبکه انتقال گاز را بر چه اساسی توسعه  ��
می دهید؟

به مــوازات افزایش ظرفیــت تولید و 
پاالیش گاز طبیعی، ظرفیت انتقال گاز کشور 
نیز توسعه می یابد. از میزان ۸۳۰ کیلومتر خط 
انتقال گازی که امســال باید راه اندازی شود 
تاکنون ۳۵۰ کیلومتر به بهره برداری رسیده 
است. برای مثال، خطوط محور غرب کشور 
یعنی دو خط سراســری ششم و نهم امسال 
با ۵ ایستگاه تقویت فشار گاز به بهره برداری 
رســمی می رســند که هم موجب پایداری 
صادرات گاز و هم موجب پایداری تأمین گاز 

داخل کشور می شوند.
از توسعه گازرسانی در استان سیستان  ��

و بلوچستان چه خبر؟
وضع گاز در سیستان و بلوچستان هم 
خیلی خوب اســت و هم خیلی کمرنگ. این 
اســتان از لحاظ میانگین کشوری هنوز آمار 
باالیــی در زمینه دریافت گاز طبیعی ندارد و 
اکنون آمار ما مبتنی بر توســعه و رشد است. 
وقتی به آمار استان ها در زمینه گازرسانی نگاه 
می کنیم به ارقام بسیار خوبی در استان های 
مختلف می رسیم، اما در سیستان و بلوچستان 

آمار برخورداری از گاز طبیعی پایین اســت. 
شــایان ذکر است ما اکنون در این استان نیز 
سرعت رشد بسیار خوبی در زمینه گازرسانی و 

احداث خطوط انتقال گاز داریم.
به مردم زاهدان وعده داده بودید هرچه  ��

زودتر علمک گاز را در ورودی خانه های آنان 
نصب کنید.

بله همین طور اســت و به وعده خود 
مانند همیشــه عمل می کنیم. ما توســعه 
گازرسانی در شهر زاهدان را با جدیت دنبال 
می کنیم به همین ســبب چهار شرکت گاز 
استانی شامل شــرکت های گاز سیستان و 
بلوچستان، خراسان رضوی، سمنان و همدان 
در کنار هم در حال توســعه شبکه گاز شهر 

زاهدان هستند.
خطــوط لولــه انتقال گاز سیســتان و  ��

بلوچستان چند درصد پیشرفت داشته اند؟
قطعه اول خط لوله شرق استان یعنی 
خط زاهــدان - خاش و خاش - میرجاوه به 
همراه قطعه اول خط لوله دوراهی دشتک - 
زابل عملیاتی شده است. خط لوله ایرانشهر 
- چابهار نیز به چهار قطعه تقسیم و بخشی 
از عملیات اجرایی آن توســط پیمانکار اجرا 
شده اســت و تا ۲۰ ماه آینده به بهره برداری 

خواهد رسید.
برای تأمین منابع مالی در طرح ها به ویژه  ��

در سیســتان و بلوچستان با مشکلی روبه رو 
نشده اید؟

ما در سیستان و بلوچستان بدون هیچ 
محدودیتی برای تأمین منابع مالی و متناسب 
با طراحی ها و پیمان ســپاری ها، کار را پیش 
می بریم. امروز بیشــترین میزان پروژه های 
گازی در استان سیســتان و بلوچستان اجرا 

می شود.
برای تکمیل طرح های گازرسانی و انتقال  ��

گاز استان، به چه میزان سرمایه نیاز دارید؟
پیش بینی می کنیم در دو تا ســه سال 
آینده، هر ســال حدود ۳ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در استان سیستان و بلوچستان 
انجام دهیم. هدف ما توسعه رفاه عمومی در 
همه نقاط کشــور اســت و مردم سیستان و 
بلوچستان نیز از ارزش و جایگاه خاصی نزد 

دولت برخوردار هستند.
گفت وگو: فاطمه شعبانی

اخبار

رئیس تعمیرات اساسی و نوسازی پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خبرداد؛

تحقق ۱۰۰ درصدی عملیات تعمیرات اساسی در 
راستای تولید و تأمین پایدار گاز در زمستان ۹8

رئیس تعمیرات اساسی و نوسازی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از 
تحقق ۱۰۰ درصدی فعالیت های برنامه ریزی شده تعمیرات اساسی ۹8 این مجتمع 

گازی خبرداد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید 
هاشمی نژاد، ناصر نوذری با اعالم این خبر افزود: جهت آماده سازی کلیه واحدهای 
عملیاتی برای تولید بی وقفه گاز در ماه های سرد سال، تعمیرات اساسی پاالیشگاه 
در شش ماهه اول سال و روزهای گرم و طاقت فرسای تابستان انجام می شود. وی 
بیان داشت: برنامه تعمیرات اساسی امسال در دو واحد تصفیه گاز، دو واحد بازیافت 
گوگرد و واحد ذخیره ســازی و همچنین تعمیرات میان دوره ای در ســایر واحدها 
صورت می پذیرد. نوذری خاطر نشــان کرد: از زمان آغاز تعمیرات اساسی تاکنون 
۳۶۱ هزار و ۸۰۰ نفر ساعت کار انجام شده است و در بخش تعمیرات اساسی شاهد 
پیشرفت ۱۰۰ درصدی و در بخش تعمیرات میان دوره ای شاهد پیشرفت فیزیکی 
۹۰ درصدی هســتیم. وی یادآور شد: تمامی عملیات مذکور توسط پیمانکاران و 

نیروی انسانی بومی منطقه به انجام رسیده است.
جشن ها و برنامه های ویژه دهه والیت در سرخس 

برگزار شد
با همکاری مشــترک روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
و اداره فرهنگ و ارشاد ســرخس، ویژه برنامه های جشن دهه والیت و بزرگداشت 
بزرگترین عید شیعیان جهان و تبیین جایگاه امامت و والیت در سالن سینمای مجتمع 

مسکونی گاز شهید مهاجر برگزار شد.
به گزارش دانش نفت به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز شهید 
هاشــمی نژاد، برنامه هــای مذکور دهه والیت )قربان تا غدیر( با حضور پرشــور 
کارکنان صنعت گاز و مردم در محل سینمای شهرک گاز شهید مهاجر برگزار شد. 
در این ویژه برنامه ها گروه های هنری شهرســتان سرخس به مدت هفت شب به 
اجرای برنامه های فرهنگی و هنری پرداختند. شــعرخوانی در مدح موالی متقیان 
حضرت علی )ع(، نقالی، تئاتر کمدی، اجرای تقلید صدا، نمایش عروســکی ویژه 
کودکان و آوازهای سنتی از بخش های مختلف جشن  دهه والیت بود که با حضور 
پرشور کارکنان و خانواده ها برگزار شد. گفتنی است: بالغ بر دو هزار نفر طی هفت 

شب از برنامه های جشن بزرگ دهه والیت )قربان تا غدیر( استقبال کردند.
»جمشیدی دانا« و »حق بین جهرمی« عضو اصلی 

هیئت مدیره شرکت ملی گاز شدند
وزیــر نفت در حکم های جداگانه، مهدی جمشــیدی دانا و حمیدرضا حق بین 
جهرمی را به مدت سه ســال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت ملی گاز 

ایران منصوب کرد.
در احکام بیژن زنگنه آمده اســت: »با عنایت به تعهد و تجارب جنابعالی، به 
استناد ماده )۵( قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۱ مجلس 
شورای اسالمی و مواد )۱۷( و )۱۸( اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، حسب اختیار 
تفویضی به اینجانب در جلسه مورخ ۱۹ / ۸/ ۱۳۹۷ مجمع عموعی این شرکت، به 
موجب این حکم به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال منصوب 
می شوید. امید است با اتکال به ایزد متعال و تعامل با سایر اعضای محترم هیئت 
مدیره و کارکنان صدیق و وظیفه شــناس آن شرکت در انجام امور و اهداف عالیه 

شرکت موفق و موید باشید«.

مدير اچ اس يی شرکت ملی صنايع پتروشيمی خبر داد:

استقرار سامانه مديريت پسماند در کل پتروشيمی های کشور
مدیر اچ اس یی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با اشاره به اینکه ســامانه مدیریت پسماند در همه 
شرکت های پتروشیمی مســتقر شده است، گفت: 
هدف از استقرار این سامانه حرکت به سمت کاهش 
تولید پســماند، افزایش بازیافت و مدیریت اصولی 

پسماندهاست.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی، داود عمادی با اشاره به اینکه 
حفظ محیط زیســت در صنعت پتروشیمی اهمیت 
ویژه ای دارد، اظهار کرد: خوشــبختانه مجتمع ها 
و طرح هــای پتروشــیمی در ســال های اخیر، در 
این زمینه اقدام های قابل توجهی داشــته اند. وی 
با بیان اینکه حرکت صنعت پتروشــیمی به سوی 
صنعت ســبز و کم کربن به عنوان یک راهبرد در 
همه فعالیت ها بســیار مهم اســت، افزود: اجرای 
پروژه هــای کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای 
در شــرکت های پتروشــیمی در حال انجام است؛ 
پتروشیمی های کرمانشاه، رازی، مارون، شیراز در 
این زمینه دســتاوردهای مطلوبی داشته اند. مدیر 
اچ اس یی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: 
طرح پتروشیمی همت با هدف جمع آوری گازهای 
گلخانه ای صنایع مســتقر در منطقه عســلویه و 
تبدیل آن به محصوالت بــا ارزش افزوده تعریف 
شــده و در مرحله اجراســت. عمادی با اشاره به 

اینکه سامانه مدیریت پسماند در همه شرکت های 
پتروشــیمی مســتقر شده اســت، گفت: هدف از 
اســتقرار این ســامانه حرکت به ســمت کاهش 
تولید پســماند، افزایش بازیافت و مدیریت اصولی 
پسماندهاســت. وی ضمن تشویق و بهره گیری از 
توان صنایع بازیافتی کشور برای مدیریت پسماند 
تصریح کرد: با اســتفاده از ظرفیت ۳۰۰ هزار تنی 
Landfill )محل دفن زباله ها( صنعتی احداث شده 
از ســوی پتروشــیمی بندرامام به عنوان نخستین 
محل دفن اصولی پســماند صنعتی کشور، تالش 

می شود مدیریت پســماندهای تولید شده در این 
صنعت به نحو احســن و با کمترین اثر ســوء بر 
محیط زیست انجام شود. عمادی با بیان اینکه در 
پتروشیمی جنبه های محیط زیستی  توسعه صنعت 
در کنار مســائل فنــی و اقتصــادی مدنظر قرار 
می گیــرد، اظهار کرد: پارســال به منظور اطمینان 
یافتــن از اجرای مناســب و صحیح طرح های در 
حــال احداث پتروشــیمی جنبه ها و آثار زیســت 
محیطی ۲۰ طرح کارشناسی و ارزیابی دقیق شد. 
مدیر اچ اس یی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با 

اشــاره به اینکه حمایت مجتمع های پتروشیمی از 
گونه های جانوری رضایت بخش بوده است، گفت: 
پتروشــیمی آریاساســول آهوی جبیر، پتروشیمی 
زاگرس آهوی شنی، پتروشیمی نوری دلفنین های 
گوژپشــت خلیج فارس و پتروشــیمی مبین الک 
پشت های پوزه عقابی را که جزو گونه های در حال 
انقراض در سواحل نایبند هستند حمایت می کنند. 
پتروشــیمی های کاویان و جم نیز در زمینه حفظ 
محیط زیست دریایی و نیز پاکسازی سواحل نایبند 
اقدام های قابل توجهی را انجام داده اند. عمادی با 
اشاره به اینکه حفظ کلونی طوطی ماهی های ساکن 
در اسکله ها نیز از سوی شرکت پایانه ها و مخازن 
پتروشیمی در حال انجام است، ادامه داد: کاشت و 
نگهداشت هشت میلیون اصله نهال درخت حرا به 
مساحت تقریبی ۵۰۰ هکتار در خورهای منطقه از 
سوی پتروشیمی بندر امام انجام شده است. مدیر 
اچ اس یی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی اظهار 
کرد: افزون بر شــرکت های پتروشــیمی عسلویه 
و ماهشهر، شرکت های مســتقر در دیگر مناطق 
کشــور نیز پیشــتاز رعایت اصول زیست محیطی 
هســتند و توسعه فضای سبز، ســاخت و تکمیل 
مراکز بهداشتی و درمانی، تجهیز مدارس و توسعه 
فضای سبز از مهمترین فعالیت های پتروشیمی ها 

در مسیر تحقق مسئولیت های اجتماعی است.

مديرعامل پتروشيمی جم خبرداد:
ضرورت افزايش همکاری بين 

صنايع باالدست و پايين دست پتروشيمی
مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی جم با 
تأکید بر ضــرورت افزایش تعامل بین صنایع 
باالدســت و پایین دست پتروشــیمی اظهار 
کرد: افزایش همکاری با صنایع پایین دســت 
ســبب رونق تولید و برد - برد شدن شرایط 

کسب وکار صنعت پتروشیمی می شود.
به گزارش دانش نفت به نقل از شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی، محمدرضا سعیدی 
در نشســت هم اندیشــی مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان صنایع پالســتیک و پلیمر 
گفت: تعامل بین شــرکت پتروشیمی جم و 
صنایع تکمیلی به عنوان مشتری محصوالت 
به برد - برد شــدن کســب وکار پتروشیمی 
کمک می کند. وی افزود: براســاس راهبرد 
جدید پتروشیمی جم، قصد داریم با افزایش 
همــکاری، مســائل صنایــع پایین دســت 
پتروشــیمی را در حــد توان خــود برطرف 
کنیم، زیــرا اعتقاد داریم فرصــت، ثروت، 
اطالعــات، مهارت و راه حل مشــکالت در 
اختیار مشــتریان اســت. برای برنامه ریزی 
راهبردی شــرکت افزون بر ســود، باید به 
نفع شــریکان خود و حتی ماندگاری رقیب 
در بــازار توجه کرد. مدیرعامل پتروشــیمی 
جم افزود: تحقیق و توســعه یک شــرکت 
زمانی نتیجه بهتری می دهد که به نیازهای 
مصرف کنندگان توجه کند. ســعیدی درباره 
درخواست انجمن ها پیرامون عرضه اعتباری 
محصوالت به آنان گفت: تا زمانی که برای 
ما ایجاد اشــکال قانونی و مالی نکند ســود 
عرضه اعتباری می توانــد مدنظر قرار گیرد 
و قرارداد بلندمدت نیز قابل بررســی است. 
قیمت پایه محصوالت را شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی تعیین می کند و ما در بازار داخل و 
بازار صادراتی تفاوت زیادی در قیمت نداریم. 
وی درباره تولید محصوالت جدید گفت: ما 
گریدهایی را تولید خواهیم کرد که ســبب 
پتروشیمی  پایین دســت  تولید صنایع  رونق 
شــود. برای رســیدن به این هدف پیشنهاد 
می شود که کارشناســان پتروشیمی جم در 
شرکت های شما حضور پیدا کنند تا بتوانند از 
دید مصرف کننده به کارکرد محصوالت نگاه 
کنند. ســعیدی برای اســتمرار نشست های 
پتروشــیمی  از  تاپکــو  شــرکت  همکاری 
جــم بــا نماینــدگان صنایع پایین دســت 
پتروشیمی پیشــنهاد کرد کمیته ای از طرف 
مصرف کنندگان تشکیل شود و انتظارات این 
صنعت را چه به لحــاظ فنی و چه به لحاظ 
توســعه بازار در اختیار پتروشــیمی جم قرار 
مصرف کنندگان  هم اندیشــی  نشست  دهد. 
و تولیدکنندگان صنایع پالســتیک و پلیمر 
به منظــور رونق بازار داخــل و حل برخی 
تنگناهای صنایع تکمیلی در پتروشیمی جم 
برگزار شد. مشکالت و نیازهای شرکت های 
پایین دســتی این حوزه، کاهش سود فروش 
اعتباری و رفتن به ســمت قرارداد بلندمدت 
پتروشــیمی جــم و مصرف کنندگان  میان 
محصــوالت بــا رعایــت ضوابــط بورس 
کاال، ایجــاد هماهنگــی به منظور کمک به 
فروش  و  صادراتــی  مناســب  برنامه ریزی 
داخل، اعالم بازخــورد از گریدهای تولیدی 
برای ارتقای کیفیــت، اصالح گرید و تولید 
محصوالت جدید، نگاه نوآورانه و جایگزینی 
محصوالت جدید از جمله مهم ترین مسائل 

مطرح شده در این نشست بود.

بومی سازی بيش از 20 تجهيز در پتروشيمی کارون
کمیته خودکفایی شــرکت پتروشــیمی کارون 

بیش از ۲۰ تجهیز حیاتی را بومی سازی کرد.
بــه گــزارش دانش نفــت به نقل از شــرکت 
پتروشــیمی کارون، کمیته خودکفایی این شرکت به 
منظور اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی ابالغی 

مقــام معظم رهبری و حمایت از تولید ملی به ویژه در 
شــرایط بین المللی کنونی کشــور بیش از ۲۰ تجهیز 
حیاتی خود را بومی سازی کرده است. بومی سازی این 
تجهیزات به روش مهندسی معکوس با بهره گیری از 
دانش و تخصص کارکنان انجام و منجر به خودکفایی 

در طراحی، ســاخت و نصب ایــن قطعات در مجتمع 
پتروشــیمی کارون شــده است. شــرکت پتروشیمی 
کارون نخستین تولیدکننده ایزوسیانات ها در خاورمیانه 
است که با اســتفاده از گازهای کلر، منواکسیدکربن، 
هیدروژن و نیز تولوئن و اسیدنیتریک قادر است انواع 

محصوالت پایه ای و اصلی پتروشــیمی شامل انواع 
ایزوســیانات ها را که دارای ارزش افزوده باالتر است 
با کیفیت بســیار عالی تولید و بــه بازارهای داخلی و 
خارجــی عرضه کند. پتروشــیمی فــن آوران یکی از 

تامین کننده های اصلی خوراک این شرکت است.

پتروشيمی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بین امللل

پایبندی ۱۵۹ درصدی اوپک و غیراوپک به توافق کاهش تولید نفت و دیگر هیچ!

پرسه قیمت نفت حول و حوش 6۰ دالر
افزایش چشمگیر تولید نفت آمریکا و جنک تعرفه ای این کشور با چین، نفس نفت را گرفته است و نمی گذارد این نفس چاق شود

گروه مطالعات و تحقیقات دانش نفت
پایبنــدی ۱۵۹ درصــدی اوپک و 
غیراوپک به توافــق کاهش تولید نفت 
نیز بــرای اوج گرفتن قیمــت نفت نیز 
کافی نبود! شوربختانه افزایش چشمگیر 
تولیــد نفت آمریکا و جنک تعرفه ای این 
کشور با چین، نفس نفت را گرفته است 
و نمی گذارد این نفس چاق شود. همین 
دالیل کافی اســت کــه قیمت نفت در 
حول و حوش ۶۰ دالر پرســه می زند. 
در همیــن حال، کمیتــه وزارتی نظارت 
بر توافــق کاهش تولید نفــت اوپک و 
غیراوپک ضمن تاکیــد بر ارزش حیاتی 
پایبندی به حفظ توازن بازار در شــرایط 
پرابهام کنونی، میــزان پایبندی به این 
توافــق را در مــاه ژوئیــه ۱۵۹ درصد 
اعالم کرد. به گزارش دبیرخانه سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفــت )اوپک(، 
کمیته وزارتی نظــارت بر توافق کاهش 
تولید نفت کشــورهای عضو و غیرعضو 
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( اعــالم کرد که در مــاه ژوئیه 
ســال ۲۰۱۹ میالدی پایبندی به توافق 
جهانی کاهش تولید نفت به ۱۵۹ درصد 
و میانگین پایبندی از آغاز این ســال به 
۱۳۴ درصد رســیده اســت. این کمیته 
اعالم کرد: این ســطح بــاال از پایبندی 
از  ناشی  ابهام های  سبب شــده اســت 
نگرانی درباره رشــد اقتصــادی در بازار 

نفت خنثی شوند. در بیانیه کمیته یادشده 
آمده اســت که توافــق جهانی کاهش 
تولید نفت در کنار استمرار رشد مطلوب 
تقاضای نفت تاکنون توانسته است رشد 
ذخیره ســازی نفت در جهان را مهار کند 
و احتمااًل ســبب کاهش ذخیره سازی در 
نیمه دوم سال ۲۰۱۹ میالدی می شود. با 
این حال، کمیته وزارتی نظارت بر توافق 
کاهــش تولید نفت اوپــک و غیر اوپک 
همچنین اعالم کرد که بیشتر نهادهای 
مهم پیش بینی کننده، انتظار دارند عوامل 
بنیادین بازار نفت در ســال های ۲۰۱۹ و 

۲۰۲۰ میالدی قوی باشند.
قیمت نفت در ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ متوازن 

خواهد بود
مؤسســه  یک  حال،  همیــن  در 
بــا وجود  انگلیســی اعالم کــرد که 
نگرانی ها دربــاره رکود اقتصاد جهانی، 
قیمت نفت امسال و سال آینده میالدی 
متوازن خواهــد بود. به گزارش روزنامه 
نشنال، مؤسســه آکسفورد اکونومیکس 
پیش بینــی کــرد در نیمه دوم ســال 
۲۰۱۹ و ســال آینده میالدی به دلیل 
کاهش تولیــد و بهبود تقاضا و با وجود 

بازار  اقتصاد جهانی،  نشــانه های رکود 
نفــت به طور کلی متــوازن خواهد بود. 
در گزارش این مؤسســه آمده است: ما 
اکنون برآورد خــود را از تولید ناخالص 
داخلی جهانــی و تولید صنعتی کاهش 
می دهیم، امــا اکنون خطــر رکود در 
ســال ۲۰۲۰ میــالدی همچنان پایین 
اســت، به ویژه با توجه به کاهش نرخ 
بهــره در آمریکا و تدابیــر حمایتی در 
دیگر کشــورها. این مؤسسه با اشاره به 
تأثیر مثبت کاهش تولید نفت ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 

متحدانش اعالم کــرد: بازار نفت یک 
دوره عرضه مازاد را پشت سر گذاشته، 
اما از دیدگاه عوامــل بنیادین بازار، به 
نظر می رسد بدترین شــرایط به پایان 
رسیده اند. آکسفورد اکنومیکس افزود: از 
جهت عرضه، اوپک و متحدانش برای 
تثبیت قیمت ها بســیار تالش می کنند 
و پایبندی به کاهش تولید به شــکلی 
غافلگیرکننــده باال بوده و در ماه ژوئیه 
به ۱۳۴ درصد رسیده است. در گزارش 
یادشــده آمده است: چالش بعدی برای 
کنترل اوپک بر بازار نفت ممکن است 
به زودی رخ دهد، امــا طبق پیش بینی 
کنونی ما به نظر می رســد بازار در سال 
جاری و ســال آینده )میالدی( نســبتًا 
متوازن اســت. این مؤسسه اعالم کرد 
در نیمه نخست ســال ۲۰۱۹ میالدی 
تقاضای نفت چندان قوی نبوده اســت، 
اما به نظر می رسد در باقیمانده این سال 
بهبود یابد، زیرا عوامل منفی اســتثنایی 
این  اعــالم  می شــوند. طبق  برطرف 
مؤسسه، گرم بودن نسبی فصل زمستان 
امسال و وقوع سیل در آمریکا، از جمله 
عوامل استثنایی بوده اند که بر تقاضای 
نفت تأثیر منفی داشــته اند. آکســفورد 
اکنامیکــس پیش بینی کــرد میانگین 
قیمت شاخص نفت خام برنت در سال 
جاری میــالدی ۶۳ دالر و در ســال 

۲۰۲۰ میالدی ۶۲ دالر خواهد بود.

گزينه مطلوب صنعت نفت آمريکا در انتخابات 2020 کيست؟

جنگ تمام عيار بر ضد صنعت نفت آمريکا با پيروزی حزب دموکرات

ثروتی که يک روزه دود شد؛

جنگ تجاری چين و آمريکا به کدام ميلياردرهای جهان ضربه زد؟

گزینه های نامزدی حزب دموکرات آمریکا 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰  برای 
میالدی در آمریکا اعــالم کرده اند که از تولید 

داخلی نفت و گاز حمایت نمی کنند.
به گزارش پایگاه اینترنتی اویل پرایس، 
جو بایدن، معاون اول رئیس جمهوری پیشین 
آمریکا و از گزینه های نامزدی حزب دموکرات 
این کشور در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۲۰۲۰ میــالدی، در جریــان مناظره با دیگر 
گزینه های این حزب در ماه ژوئیه امســال در 
پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا از تولید داخلی 
زغال سنگ، نفت و گاز حمایت می کند، گفت: 
نه؛ ما تضمین می کنیم که این مسئله حذف 
می شود و هیچ یارانه ای برای هیچ یک از آنها 

پرداخت نمی شــود. برنی سندرز، دیگر گزینه 
نامزدی حزب دموکرات، در ماه اوت امســال 
گفت: مدیران بخش سوخت های فسیلی به 
دلیل تخریب هایی که آگاهانه انجام داده اند، 
باید مورد تعقیــب کیفری قرار گیرند. این دو 
اظهارنظر از ســوی نمایندگان پیشتاز حزب 
دموکرات در انتخابات ســال آینده میالدی 
حاکی از یک جنگ تمام عیار ضد صنعت نفت 
آمریکا در صورت پیــروزی حزب دموکرات 
اســت، صرف نظر از اینکه گزینه نهایی این 
حزب چه کســی باشد. همه گزینه های دیگر 
حزب دموکرات نیز اظهارنظرهای خصمانه ای 

درباره سوخت های فسیلی داشته اند. می توان 
انتظار داشت که بســیاری از مدیران صنعت 
نفت آمریکا از اظهارنظرهای بایدن و سندرز 
نگران شده باشند. این مســئله از آنجا قابل 
توجه اســت کــه مدیران صنعــت نفت، به 
عنوان یک طبقــه اجتماعــی، در انتخابات 
گذشته آمریکا به شکلی گسترده از هیالری 
کلینتون، نامزد وقت حزب دموکرات، حمایت 
کرده بودند. این واقعیت که بایدن و ســندرز 
نکرده اند،  اظهارنظرهای خود عقب نشینی  از 
ایــن مســئله را مطرح می کند کــه مدیران 
نفتی، صدها هزار دالر از پول شــخصی خود 

را در حمایت از چه کســی خــرج می کنند. 
در سال ۲۰۱۶ میالدی بیشــتر این مدیران 
تمایل داشــتند کــه به دالیــل گوناگون، از 
گزینه دموکرات حمایت کنند. بسیاری از این 
مدیران، رفتار شخصی دونالد ترامپ در گذشته 
و حال را نمی پســندیدند و هیچ کدام از آنها 
باور نداشــتند که او شانسی برای برنده شدن 
داشــته باشد. با این همه، از بخت خوش این 
مدیران و شرکت های آنها، ترامپ کینه ای از 
آنها به دل نگرفــت و برنامه »تفوق انرژی« 
او همچنان یکی از اولویت های مهم اوست. 
دولت ترامپ در قالب بخشــنامه ها و مقررات 

گوناگون، تالش زیــادی برای افزایش 
رونق صنعت نفت و گاز داخلی آمریکا داشته 
اســت. اکنون با نزدیک شدن انتخابات سال 
۲۰۲۰ میالدی، ایــن مدیران با یک انتخاب 
دیگر روبه رو هســتند. آیا این مدیران از فرد 
ناالیقی حمایــت می کنند که این همه برای 
تقویت صنعت نفت تالش کرده است، حتی 
اگر از رفتار و ســخنان او خوششان نیاید؟ یا 
اینکه آنها دوباره پول خود را برای حمایت از 
نامزد حزبی خرج می کنند که عزم خود را برای 
نابودی صنعت نفت آماده کرده است؟ پاسخ 
منطقی به این پرســش چندان دشوار نیست، 
اما چه زمانی منطقه توانســته است در دنیای 

سیاست آمریکا تعیین کننده باشد؟

جدیـــد  تعرفه هـــای  وضـــع 
ـــه  ـــکا ک ـــن و آمری ـــوی چی ـــل از س متقاب
باعـــث شـــد بازارهـــای مالـــی جهـــان 
ــد، موجـــب  ــقوط کننـ ــه شـــدت سـ بـ
ـــک  ـــا در ی ـــان تنه ـــدان جه ـــد ثروتمن ش
ـــود را  ـــروت خ ـــی از ث ـــش بزرگ روز بخ

از دســـت بدهنـــد.
بـــه گـــزارش دانـــش نفـــت بـــه 
ــع  ــس از وضـ ــپوتنیک، پـ ــل از اسـ نقـ
تعرفه هـــای جدیـــد متقابـــل، از ســـوی 
ــد  ــث شـ ــه باعـ ــکا، کـ ــن و آمریـ چیـ
ــای  ــدن نگرانی هـ ــود آمـ ــه وجـ ــا بـ بـ
ســـرمایه گذاران،  بـــرای  شـــدید 

بـــه  جهـــان  مالـــی  بازارهـــای 
ــدان  ــد، ثروتمنـ ــقوط کننـ ــدت سـ شـ
جهـــان تنهـــا در یـــک روز بخـــش 
ــت  ــود را از دسـ ــروت خـ ــی از ثـ بزرگـ
ــه  ــگ روزانـ ــای رنکینـ ــد. داده هـ دادنـ
بلومبـــرگ،  شـــاخص میلیاردرهـــای 
نشـــان می دهـــد کـــه بـــا تشـــدید 
تنش هـــای تجـــاری بیـــن چیـــن و 
آمریـــکا، تنهـــا در روز ۲۳ آگوســـت 
ــدی  ــقوط ۶۰۰ واحـ ــال سـ ــه دنبـ و بـ
داوجونـــز، ۱۰ ثروتمنـــد برتـــر جهـــان، 
۱۴ میلیـــارد دالر از ثـــروت خـــود را از 
ــه  ــن ضربـ ــد. بزرگ تریـ ــت دادنـ دسـ

ـــن  ـــزوس، ثروتمندتری ـــف ب ـــه ج ـــی ب مال
فـــرد جهـــان و مدیرعامـــل و مؤســـس 
ــروت  ــد. ثـ ــازون، وارد شـ ــرکت آمـ شـ
ـــارد دالر  ـــی ۱۰۹ میلی ـــی او در حال کنون
ـــه او در روز ۲۳  ـــت ک ـــده اس ـــالم ش اع
ـــی  ـــارد دالر از دارای ـــت ۳.۳۵ میلی آگوس
ـــر دوم  ـــت. نف ـــت داده اس ـــود را از دس خ
ـــدگان،  ـــن ضررکنن ـــت بزرگتری در فهرس
ـــافت  ـــس مایکروس ـــس، مؤس ـــل گیت بی
اســـت. او ۱.۷۹ میلیـــارد دالر از ثـــروت 
ـــق  ـــت داد. طب ـــود را در آن روز از دس خ
مدیرعامـــل  بلومبـــرگ،  فهرســـت 
فیســـبوک، مـــارک زاکربـــرگ و دو 

مؤســـس شـــرکت گـــوگل، لـــری 
ــم ۴  ــن، روی هـ ــرگی بریـ ــج و سـ پیـ
میلیـــارد دالر را از دســـت داده انـــد. 
ــه  ــی کـ ــایر میلیاردرهایـ ــت سـ فهرسـ
ثـــروت  از  قابل توجهـــی  مقـــدار 
خـــود را از دســـت دادنـــد شـــامل 
مدیرعامـــل اوراکل، لـــری الیســـون، 
آمریـــکا،  معـــروف  ســـرمایه گذاری 
ــرکت  ــل شـ ــر، مدیرعامـ ــتیو بالمـ اسـ
ـــت،  ـــرمایه گذاری برکشـــایر، وارن باِف س
ــکل دل و  ــرکت دل، مایـ ــس شـ مؤسـ
صاحـــب خیریـــه آمریکایـــی، مکنـــزی 

می باشـــد. بـــزوس، 

اخبار

آیا چین مانع دسترسی به ۲.۵ تریلیون دالر 
نفت و گاز می شود؟

آمریکا چین را بــه مداخله در عملیات حفــاری نفت و گاز در 
سواحل ویتنام در آبهای مورد مناقشه دریای جنوب چین متهم کرده 
اســت که نشان می دهد هنوز راه طوالنی تا ترمیم روابط جانبه وجود 

دارد.
مــورگان اورتاگوس، ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا در 
بیانیه ای اظهار کرد: آمریکا از این که چین به مداخله در فعالیتهای 
نفــت و گاز در منطقه اقتصادی انحصــاری ویتنام ادامه می دهد، 
به شدت نگران اســت. چین اوایل ماه میالدی جاری یک کشتی 
مطالعاتی را همراه با اســکورت نظامی به منطقه مورد بحث اعزام 
کــرده بود. در بیانیه وزارت خارجه آمریــکا چنین اقدامی به منزله 
تشــدید تالشهای چینی برای مرعوب کردن مدعیان توسعه منابع 
در دریای جنوب چین توصیف شــده است. بخشــهای زیادی از 
دریای جنوب چین مورد مناقشــه میان چین و همسایگانش است. 
دادگاهی در الهه در سال ۲۰۱۶ علیه ادعای چین و به نفع فیلیپین 
رأی داد. با این حال چین رأی مذکور را نپذیرفته و این امر تنشها 
در منطقه را تشــدید کرده اســت. در عوض چیــن به برنامه های 
خود که بر اســاس آن، بخش اعظم این دریا آبهای چین به شمار 
می رود، ادامه داده اســت. طبق اطالعات ســازمان زمین شناسی 
آمریکا از اواســط دهه ۹۰، دریای جنوب چین ممکن است ذخایر 
نفت به میزان ۲۸ میلیارد بشــکه داشته باشد. از آن زمان فناوری 
بهبود پیدا کرده و این رقم ممکن اســت بــه میزان قابل توجهی 
افزایش پیدا کند. البته با قیمــت پایین نفت یا بدون قیمت پایین 
نفت هر کسی می خواهد ســهمی از این نفت داشته باشد و چین 
بزرگترین سهم را می خواهد. آمریکا مدعی است اقدامات چین در 
این منطقه، مانع دسترســی همسایگان این کشور به ۲.۵ تریلیون 
دالر منابع نفت و گاز بکر شــده اســت. بیانیه آمریکا به این اشاره 
کرده که اقدامات مذکور مانع از این شــده اســت که شرکتهای 
آمریکایی در بهره برداری از این ذخایر شــرکت کنند. بر اســاس 
گزارش اویل پرایس، در حال حاضر شرکت ONGC هند در بلوک 
۱۳۶-۳ ویتنام به حفاری مشــغول است و در این بلوک با شرکت 
روسنفت روسیه شریک است. طبق گزارشهای پیشین خبرگزاری 
اسپوتنیک به نقل از منابع آگاه ویتنامی، کشتی مطالعاتی که اخیراً 
اعزام شد، سومین مورد مداخله چین در منطقه اقتصادی انحصاری 
مورد ادعای ویتنام بوده اســت. از آنجا که ONGC یک شــرکت 
دولتی اســت، رویداد اخیر طبعًا بــرای روابط میان چین و هند نیز 
جالب نیست. هند نسبت به چین وابستگی بیشتری به واردات نفت 
دارد و بنابراین منابع دریای جنوب چین از اهمیت باالیی برای این 
کشــور برخوردار است. اما در خصوص روابط میان آمریکا و چین، 
بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا تنها به تنشــهای میان دو کشور 
اضافه می کند. هر گونه تغییر رفتــار چین در دریای جنوب چین، 
شرکت های آمریکایی را تشویق خواهد کرد به فعالیتهای اکتشافی 

در این منطقه بپیوندند اما چنین احتمالی بعید است.
دلیل واقعی پایان اوج گیری تولید نفت 

آمریکا
یکی از باورهایی که جلو رشــد قیمت نفت را گرفته، این است 
که تولید نفت آمریکا هر ســال افزایش خواهد یافت، اما در واقعیت 
شــرکت های نفتی آمریکایی در حال کاهش بودجه حفاری و تکمیل 
چاه های خود هســتند و شمار دکل های فعال حفاری هر هفته در حال 

کاهش است.
به گزارش پایگاه اینترنتی اویل پرایس، امروز چاه های جدید 
نفتی که در آمریکا کامل می شــوند، بــرای جبران نرخ افت تولید 
چاه های کنونی این کشــور کافی نیستند. بانک آمریکایی ریموند 
جیمز به تازگی برآورد کرده که در ســه سال گذشته نرخ افت تولید 
در چاه هــای نفت آمریــکا از یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشــکه در 
روز به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش یافته اســت. 
آمار چاه های حفاری شــده اما تکمیل نشــده در آمریکا اکنون به 
سطح عادی بازگشته بنابراین، شمار چاه های در حال حفر و شمار 
چاه های در حال تکمیل اکنون برابر اســت. برای حفظ تولید نفت 
آمریکا در سطح کنونی الزم است هر سال ۱۲ هزار چاه افقی حفر 
شود و شــمار چاه های تکمیل شــده در آمریکا باید افزایش بسیار 
بیشــتری داشته باشد. در سه سال گذشته، ۹۰ درصد از رشد تولید 
نفــت جهان مربوط به آمریکا بوده اســت و اگر رشــد تولید نفت 
آمریکا متوقف شــود، عرضه جهانی نفت برای هماهنگی با تقاضا 
دچار چالش خواهد شــد. تولید نفت آمریکا همچنان ظرفیت رشد 
دارد، اما اگر قیمت نفت بســیار باالتر از سطح امروز افزایش نیابد، 

این رشد تولید محقق نخواهد شد.
افزایش ورشکستگی در صنعت نفت آمریکا

آمار ورشکستگی شــرکت های نفتی آمریکا در سال های ۲۰۱۷ و 
۲۰۱8 میالدی کاهش یافته بود، اما این رقم در سال جاری میالدی دوباره 

در حال افزایش است.
به گزارش نشــریه فریتویوز، گزارش نظارت بر ورشکستگی 
در صنعت نفت که از ســوی مؤسسه حقوقی هینز اند بون منتشر 
شده، نشان داد ورشکستگی در صنعت نفت آمریکا در سال جاری 
میالدی افزایش یافته است. دلیل این ورشکستگی ها ساده است؛ 
قیمت کنونی نفت بسیار پایین تر از چیزی است که بتواند بدهی های 
بســیاری از شــرکت ها را جبران کند. الی کلومبوس، از شریکان 
مؤسســه هینز اند بــون گفت: به طور کلی چیــز منحصربه فردی 
درباره آنها )ورشکستگی ها( وجود ندارد. این مسئله مربوط به این 
اســت که قیمت کاال برای دوره ای طوالنــی افزایش نمی یابد و 
 شرکت ها درآمد کافی برای پرداخت بدهی ها ندارند و دچار چالش

 می شوند.

بزرگ ترین ضربه مالی به جف 

بزوس، ثروتمندترین فرد جهان 

و مدیرعامل و مؤسس شرکت 

آمازون، وارد شد. ثروت 

کنونی او در حالی ۱۰۹ میلیارد 

دالر اعالم شده است که او در 

روز ۲۳ آگوست ۳.۳۵ میلیارد 

دالر از دارایی خود را از دست 

داده است

برنی سندرز، گزینه 

نامزدی حزب دموکرات: 

مدیران بخش 

سوخت های فسیلی به 

دلیل تخریب هایی که 

آگاهانه انجام داده اند، 

باید مورد تعقیب کیفری 

قرار گیرند

جو بایدن از گزینه های 

نامزدی حزب دموکرات: از 

تولید داخلی زغال سنگ، 

نفت و گاز حمایت نمی کنیم. 

ما تضمین می کنیم که این 

مسئله حذف می شود و هیچ 

یارانه ای برای هیچ یک از 

آنها پرداخت نمی شود
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت از چهارمین همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت گزارش می دهد؛

حمایت قاطع وزیر نفت از تبیین مسئولیت اجتماعي در صنعت نفت
وزیر نفت: طرحی را که ارزان باشد، اما مباحث زیست محیطی را کنار بگذارد هیچ گاه قبول نداشته ام، دولت هم آن را قبول ندارد

اجتماعی  مسئولیت های  همایش  چهارمین 
صنعــت نفــت بعدازظهر روز سه شــنبه، پنجم 
شــهریورماه با حضور بیژن زنگنــه، وزیر نفت و 
جمعی از مدیران صنعت نفت و کارشناسان حوزه 
مسئولیت اجتماعی در محل سالن همایش شرکت 
ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی برگزار 
شد؛ به گزارش دانش نفت، در پایان این مراسم 
که از برگزیدگان این همایش قدردانی شد، وزیر 
نفت و تنی چند از مدیــران وزارت نفت به ایراد 

سخنرانی پرداختند.
درهای صنعت نفت باید روی دانشجویان و 

استادان علوم اجتماعی باز شود
وزیر نفت در چهارمین همایش مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفت گفــت: درهای صنعت 
نفت باید روی جامعه شناسان، استادان دانشگاه 
و دانشــجویان علــوم اجتماعــی در بخــش 
مســئولیت اجتماعی باز باشــد. بیژن زنگنه با 
تاکید بر موضوع خالقیت در بخش مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفــت اظهار کرد: آمد و رفت 
استادان و دانشجویان علوم اجتماعی در حوزه 
مســئولیت اجتماعی صنعت نفت، ســبب باال 
رفتن آگاهی دو طرف می شــود و با باز شدن 
پای دانشگاه های علوم اجتماعی به صنعت نفت 
که تعدادشان زیاد نیست، آرزو به دل نمی مانم. 
وی با اشــاره به اینکه تمام دانشکده های نفت 
در بخش باالدستی هم اکنون درگیر پروژه های 
پژوهشی نفت هســتند و هیچ دانشکده ای در 
بخش باالدســتی وجود ندارد که در این زمینه 
فعال نباشــد، افزود: انجام کارهای پژوهشــی 
میان دانشــجویان و اســتادان با صنعت نفت 
منتج به یک زبان مشترک میان آنها می شود و 
انجام این کار در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز 
باید تکرار شــود. وزیر نفت با بیان اینکه پول 
زمانی تاثیرگذار است که پشت هزینه کردن آن 
فکر باشــد، تصریح کرد: وقتی پول زیاد باشد، 
نحوه خرج کردن آن مشخص نیست و برای آن 
فکری نمی شود و بهره وری باال نمی رود. برای 
نمونــه بهره وری آب در چاه ها باالســت، زیرا 
برای هر مترمکعب آن هزینه می شود. زنگنه، بر 
تخصصی بودن حوزه مسئولیت اجتماعی تاکید 
و اظهار امیدواری کرد که فهم عمومی نسبت 
به موضوع مسئولیت اجتماعی هر روز باالتر رود 
و مشــاوران اجتماعی افراد باانگیزه و باسوادی 
باشند. زنگنه به وقوع سیل در استان خوزستان 
اشــاره کرد و گفت: شرکت های نفتی در زمان 
وقوع ســیل و زلزله خوزســتان به خوبی کار 
کردند و آمادگی خود را برای بازســازی برخی 
بخش ها از جمله ســاخت مدارس، خانه های 
بهداشــت اعالم کردیم. برای این منظور ۱۵۰ 
میلیارد تومان برای بازســازی منطق سیل زده 
و ۵۱ میلیــارد تومان برای مناطــق زلزله زده 
مسجدســلیمان اختصاص دادیــم، انجام این 
کارها برای این بود که مردم احساس کنند ما 

کنارشان هستیم.
مسئولیت اجتماعی در دنیا تئوریزه شده، 

اخالقی نیست
وزیــر نفت با بیان اینکــه طرح موضوع 
مسئولیت اجتماعی نیاز به فرهنگ سازی دارد، 
یادآور شد: مســئولیت اجتماعی هم اکنون در 
دنیــای تئوریزه و تخصصی شــده و فقط یک 
کار اخالقی نیست، شرکت انگلیسی - هلندی 
شل کارهایی که در زمینه مسئولیت اجتماعی 
انجام می دهد به دلیل اخالق نیســت، به خاطر 

تداوم حیات و پایداری فعالیت خود است. وی با 
تاکید بر اینکه تداوم حیات و فعالیت اقتصادی 
شــرکت های بزرگ دنیا به ایفای نقش آنها در 
بخش مسئولیت اجتماعی بستگی دارد، افزود: 
بــرای نمونه شــرکت های بــزرگ آمریکایی 
ثروت شــان را وقف می کنند زیــرا غیر از این 
نمی توانند ادامه حیات دهنــد. زنگنه به ابالغ 
ایفای مسئولیت های اجتماعی  نظام نامه نحوه 
در صنعت نفت و چگونگی اجرای آن اشــاره و 
با تاکید بر اینکه مردم در مناطق نفت خیز باید 
احساس کنند که با آنها مانند یک خانواده رفتار 
می شود، تصریح کرد: همچنین مسئله زیست 
محیطی جایگاه ویژه ای در این بخشنامه دارد، 
زیرا ریسک زیست محیطی صنعت نفت بسیار 
باالست و آالیندگی شیمیایی،  آب و خاک و هوا 
دارد. وی با بیان اینکه نفت باید دوست محیط 
زیست باشد و هیچ طرحی از اجرا تا بهره برداری 
و تولید نباید بدون لحاظ کردن مباحث زیست 
محیطی باشد، تصریح کرد: بنده طرحی را که 
ارزان باشــد، اما مباحث زیست محیطی را کنار 
بگذارد هیچ گاه قبول نداشــته ام، دولت هم آن 
را قبول ندارد. وزیر نفت یادآور شد: وقتی سال 
۹۲ وارد وزارت نفت شــدم طرح خشک کردن 
هورالعظیم در برنامه قرار داشــت، تا در محیط 
خشــک، میدان یادآوران و آزادگان را توســعه 
دهند، اما گفتم این یک جنایت ضدبشری است 
و نبایــد این اتفاق بیفتد. زنگنه در ادامه با بیان 
اینکه سواد زیست محیطی در سطح عمومی در 
۴۰ سال اخیر باال رفته است، یادآور شد: انجام 
مسئولیت اجتماعی دو بخش دارد؛ یک بخش 
مربوط به اقدام های فیزیکی و کارهای عمرانی 
مانند ساخت مدرســه، مراکز فنی و حرفه ای، 
ورزشــی با اولویت بانوان اســت. بخش دیگر 
مربوط به کارهای اجتماعی است که الزاماً آثار 
فیزیکی و ظاهری ندارد و برای توانمندســازی 

جوامع اجرا می شود.
تولید ۹۰ میلیــون لیتر بنزین با باالترین 

استاندارد در کشور
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش 
ابتــدای دولت  فرآورده های نفتــی گفت: در 
تدبیر وامید میزان تولید بنزین یورو در کشــور 
صفر بود، امــا هم اکنون حدود ۹۰ میلیون لیتر 
از ۱۱۲ میلیــون لیتر بنزین تولیدی با باالترین 
استانداردهای زیســت محیطی تولید می شود. 
علیرضا صادق آبــادی، در چهارمین همایش 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، اظهار کرد: این 
میزان تا ابتدای سال ۹۶ و به همت پاالیشگاه 
اراک بــه میزان ۱۷ میلیون لیتر و پاالیشــگاه 
اصفهان به میزان ۱۱ میلیون لیتر به ۲۸ میلیون 
لیتر در روز رسید. وی با بیان اینکه هم اکنون 
نیز ۶۰ میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین یورو 
قبلی اضافه شده است، افزود: از این میزان ۴۵ 
میلیون لیتر بنزین یورو در پاالیشــگاه میعانات 
گازی ســتاره خلیج فارس، ۱۲ میلیون لیتر در 
پاالیشگاه بندرعباس و ۳ میلیون لیتر آن نیز در 
پاالیشگاه تبریز تولید می شود. صادق آبادی با 
بیان اینکه میزان مصرف بنزین در سالهایی که 
بنزین با کیفیت پایین تولید و مصرف می شد، 
روزانه ۶۰ میلیون لیتر بود و روزهای زیادی به 
دلیل آلودگی، کشور تعطیل می شد، افزود: این 
در حالی است که هم اکنون روزانه ۱۰۰ میلیون 
لیتر بنزین مصرف می شــود، اما حتی یک روز 
هم به علت آلودگی هوا ناشــی کیفیت پایین 

ی بنزین، تعطیلی در کشــور نداشته ایم.  و
دربــاره کیفیت نفت گاز تولیدی کشــور گفت: 
هم اکنون ظرفیت تولید نفت گاز با کیفیت یورو 
۴ و ۵ در کشــور ۵۰ میلیون لیتر اســت که با 
بهره برداری از واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز 
پاالیشــگاه اصفهان به ۷۰ میلیون لیتر در روز 
خواهد رســید. وی تاکید کرد: ضریب آمادگی 
شــرکت ملی پخش در روزهای بحرانی سیل 
و زلزله که تعداد آنها در ۲ ســال گذشــته کم 
نبود، ۹۹.۹۹ درصد بوده است؛ به این معنی که 
از ۳۶۰۰ جایگاه ســوخت کشور ۴ یا ۵ جایگاه 
تنها چند ســاعت تعطیل بودند که جایگاه های 
ســوخت ســیار بالفاصله به این مناطق اعزام 

شدند.
ارائه گزارش های پایداری مسئولیت اجتماعی 

بر اساس استانداردهای جهانی
دبیر چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی 
صنعت نفت بر پیاده سازی گزارش های پایداری 
مســئولیت اجتماعی شــرکت ها بر اســاس 
اســتانداردهای علمی تاکید کرد و گفت: ارائه 
ایــن گزارش ها در حوزه مســئولیت اجتماعی 
چشم انداز روشــنی از آینده را ترسیم می کند. 
ســیدامیر طالبیان در آیین چهارمین همایش 
مســئولیت اجتماعی صنعت نفــت در محل 
سالن همایش شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتــی ایران ضمــن بیان این 
مطلب گفت: بار دیگر فرصتی دســت داد تا در 
اجتماعی صنعت  چهارمین همایش مسئولیت 
نفت برای همدلی و هم راستایی حول محوری 
فراتر از وظایف ذاتی در بستری اخالق مدارانه 
و مشــارکت جویانه با عنوان »مسئولیت پذیری 
اجتماعی« گردهم آییم. وی ادامه داد: پارسال با 
درک مسئولیت نسبت به ضرورت های شرایط 
کشور مندرج در بخشــنامه مقام عالی وزارت 
مبنی بر رعایت صرفه جویی، همایش را برگزار 
نکردیــم، اما فعالیت ها کماکان ادامه داشــت. 
دبیــر چهارمین همایش مســئولیت اجتماعی 
صنعت نفت در ادامه به مجموعه گزارش های 
دریافتی شرکت های ذی نفع در همایش چهارم 
اشــاره کرد و با بیان اینکه تعداد گزارش های 
دریافتی ۶۷ مورد اســت، گفت: خوشــبختانه 
شرکت های دخیل در مقوله مسئولیت اجتماعی 
صنعت نفت و گاز کشور اهتمام ویژه ای به ارائه 
گزارش های پیرامون این موضوع داشته اند به 
همین دلیل این موضوع سبب انگیزه مضاعف 
برای گردهمایی و نشســت امروز شد. طالبیان 
در ادامه به تعــداد گزارش های پایداری واصله 
از سوی شــرکت های فعال صنعت نفت و گاز 
اشاره و اظهار کرد: شــرکت ملی گاز، شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی، شرکت ملی پاالیش 

و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت های 
وابســته به شــرکت ملی نفت، شــرکت های 
خصوصی و پیمانکاری و پژوهشــگاه صنعت 
نفت هر کدام به ترتیب ۲، ۵، ۳، ۱۱، ۴۵ و یک 
گزارش بــه دفتر دبیرخانه همایش ارائه کردند 
که ایــن گزارش ها از ســوی خبرگان صنعت 
نفت، کارشناسان و اســتادان دانشگاهی و در 
فضایی کاماًل بی طرفانه تحلیل و بررسی شد و 
گزارش های برتر در پایان این همایش معرفی 
خواهند شد. این مقام مسئول اظهار کرد: اصرار 
ما بر این اســت تا شرکت های فعال در صنعت 
نفت و گاز کشور گزارش های پایداری پیرامون 
مسئولیت اجتماعی را بر اساس استانداردهای 
 GRI و بر اســاس فرمت ISO۲۶۰۰۰ علمی
ارائه کنند، زیرا این روند ســبب خواهد شــد 
تا ما از ابتدا در مســیر تــراز بین المللی حرکت 
کنیم. مشاور اجتماعی وزیر نفت با بیان اینکه 
هدف ما صرفاً برگزاری همایش نیســت، بلکه 
مصمم هســتیم در فرآیند ترویج، توســعه و 
استقرار CSR در صنعت نفت و گاز یاری رسان 
یکدیگر باشــیم، گفت: بدون شک برپایی این 
دست از نشست ها عرصه ای را برای یادگیری 
ایجاد خواهد کرد و شاید از همین باب پارسال 
جایگزیــن همایش، نشســت های تخصصی 
منطقه ای در پارس جنوبی، اهواز، ماهشــهر و 
مازندران با حضور و مشارکت فعال شرکت های 
استانی برگزار و تجربه ها و راهکارهای هر یک 
از شرکت ها پیرامون مقوله مسئولیت اجتماعی 
و نحوه عمل به آن بررســی و ارزیابی شــد. 
طالبیان افزود: در نظر داریم با نقد و بررســی 
موشــکافانه گزارش های پایداری، برای بهبود 
فرآیندها در مسیر عمل به مسئولیت اجتماعی 
بــه یکدیگر کمــک کنیم. وی عنــوان کرد: 
گزارش های پایــداری حاوی موارد متعددی از 
جملــه خالقیت، ابتکارهــا و نوآوری ها، بهبود 
فرآیندهــا در اقدام های مســئولیت اجتماعی 
مبتنــی بر شناســایی ذی نفعان، تشــخیص 
نیازهــای اولویت دار، پرهیز از خدمات رســانی 
مستقیم، جایگزینی الگوهای نوین در مدیریت 
انرژی همراه با صرفه جویی در منابع و کنترل 
آلودگی های زیســت محیطی اســت. طالبیان 
تصریح کرد: به همین دلیل موضوع های مورد 
بررسی در نشست ها دقیقاً متناسب با چالش ها 
و مشکالت منتج از گزارش های پایداری تعیین 
شــده و تعدادی از خالصه همین گزارش ها در 

نشست ها ارائه خواهد شد.
نظام نامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت 

به زودی ابالغ می شود
دبیر چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی 
صنعت نفت به تدوین سیاســت ها و نظام نامه 
نحوه ایفای مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت 
اشاره کرد و گفت: نظام نامه مسئولیت اجتماعی 
از جهات متعدد در نشست های شورای معاونان 
وزارت نفت بررسی و ارزیابی شد که به زودی از 
سوی وزیر نفت برای اجرا به همه دستگاه های 
ذی ربط ابالغ می شــود. طالبیان تصریح کرد: 
همزمانی ابــالغ نظام نامه با برگزاری همایش 
قطعاً نطقه عطفی برای مسیر آینده خواهد بود 
و همچنین متضمن مدیریت بهینه مطالبات و 
در نتیجه تنظیم روابــط و تأمین رضایتمندی 
فزاینده ذی نفعان شده و نتایج سازنده آن سبب 
شــتاب بیشتر حرکت های توســعه و تولید در 
صنعت نفت خواهد شد. این مقام مسئول یادآور 

شــد: این همایش گرچه بــدون حامی مالی، 
دریافت وجه و برخی هزینه های پذیرایی است، 
اما با مشــارکت جمعی و داوطلبانه شرکت ها 
برگزار می شود که این خود نماد و الگویی است 
از یک همایش مسئوالنه و اثبات اینکه می شود 
از امکانات موجود هم با درک حس مسئولیت 
نســبت به مقتضیات زمانی این گونه همایش 

برگزار کرد.
هدف صنعت نفت تاثیرگذاری مثبت بر سبک 

زندگی مردم است
مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران، با 
اشــاره به تالش مجموعه صنعت نفت برای 
تاثیرگذاری مثبت بــر زندگی مردم همجوار با 
مناطق نفت خیز، گفت: تاکنون تالش کرده ایم 
وظایف خود در این مناطق را به درستی انجام 

دهیم.
حسن منتظر تربتی در نخستین نشست 
مســئولیت های  همایش  چهارمین  تخصصی 
اجتماعی صنعت نفت با عنوان »مشــارکت در 
توســعه و توانمندسازی جوامع محلی«، گفت: 
صنعت نفت و گاز در هر نقطه از کشور که حضور 
داشته باشد، بر جامعه پیرامون خود اثرگذار است 
و شــاید این تصور را به وجود آورد که فعالیت 
بخش های مختلف صنعت ســبب تاثیرگذاری 
منفی بر محیط زیســت شود، اما تالش ما این 
اســت که حداقل بر ســبک زندگی مردم در 
جوامع پیرامون شــرکت های زیرمجموعه خود 
اثر مثبتی داشــته باشیم. وی ادامه داد: کسانی 
که در مناطق نفت خیز زندگی می کنند به واسطه 
همجواری با این مناطق ســبک زندگی، توقع 
و افــکار متفاوتی دارند و مــا نیز در کنار مردم 
اگر حضور بی دردسر نداشته ایم، اما همه وظایف 
خود را به درستی انجام داده ایم. معاون وزیر نفت 
در امور گاز تصریح کرد: هدف ما داشتن حضور 
مؤثر در کنار مردم همجــوار مناطق نفت خیز 

است به گونه ای که از منظر اقتصادی و اجرای 
مســئولیت اجتماعی در زندگی مردم اثر مثبت 
داشــته باشیم. به گفته مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران، تعیین و اجرای پارامترهای مسئولیت 
اجتماعی ازســوی هر کدام از شرکت های زیر 
مجموعه وزارت نفت در نقاط مختلف کشــور 
با توجه به وضع مالی آن شــرکت و همچنین 
بر اساس آمایش سرزمین انجام می شود. وی، 
واکنش وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایران 
در مقاطع بحرانی مانند وقوع سیل فروردین ماه 
امســال را مثبت و مهم ارزیابــی کرد و ادامه 
داد: شــرکت ملی گاز ایران در سیالب امسال 
همکاری بســیار خوبی با ستاد مدیریت بحران 
کشــور داشــت، همچنین کارکنان نیز افزون 
بر توزیع کمک ها، خودشــان بــه یاری مردم 
می شــتافتند که همه این مــوارد از مصادیق 

اجرای مسئولیت اجتماعی است.
اهم فعالیت سازمان های بهداشت و درمان در 

عمل به مسئولیت اجتماعی
مدیرعامل ســازمان بهداشــت و درمان 
صنعــت نفت اهــم فعالیــت ســازمان های 
بهداشت و درمان در حیطه عمل به مسئولیت 
اجتماعی را عنوان کرد. حبیب اهلل ســمیع، در 
نخستین نشست تخصصی چهارمین همایش 
مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت با عنوان 
»مشارکت در توســعه و توانمندسازی جوامع 
محلی« گفت: مقوله مســئولیت اجتماعی در 
ســازمان های ارائه کننده خدمات ســالمت در 
جوامع مدرن امروز سبب شده است تا رویکردی 
اخالق محور شکل گیرد که سازمان آموزشی، 
علمــی و فرهنگــی ملل متحد )یونســکو( با 
تشــکیل کمیته مســئولیت اجتماعی به طور 
منسجم به این مفهوم پرداخته است. وی افزود: 
عمده اصول ارائه شــده در کمیته مســئولیت 
اجتماعی ســازمان یونســکو، آسیب نرساندن 

آمد و رفت استادان و 

دانشجویان علوم اجتماعی 

در حوزه مسئولیت اجتماعی 

صنعت نفت، سبب باال رفتن 

آگاهی دو طرف می شود و 

با باز شدن پای دانشگاه های 

علوم اجتماعی به صنعت نفت 

که تعدادشان زیاد نیست، آرزو 

به دل نمی مانم



شنبه 9 شهریور ماه 1398 
 شماره 687

9
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دانش نفت از چهارمین همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت گزارش می دهد؛

حمایت قاطع وزیر نفت از تبیین مسئولیت اجتماعي در صنعت نفت
وزیر نفت: طرحی را که ارزان باشد، اما مباحث زیست محیطی را کنار بگذارد هیچ گاه قبول نداشته ام، دولت هم آن را قبول ندارد

به محیط زیســت و حفاظــت از منافع همه 
ذی نفعان اســت و برای دستیابی به این مهم 
باید مشــارکت همه جانبه ذی نفعان در اداره و 
تدوین راهبردهای سازمان وجود داشته باشد. 
مدیرعامل ســازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت اجتنــاب از کار پرمخاطره برای کارکنان 
و فراهم آوردن شــرایط کار انعطاف پذیر برای 
زنان در طول دوران شــیردهی، فراهم آوردن 
تســهیالت کمکی بــرای معلــوالن، فراهم 
آوردن خدمات الزم برای افرادی که نیازهای 
روحی دارند، حمایــت از طرح ها و برنامه های 
عام المنفعــه اجتماعی، تدوین و پیاده ســازی 
راهبردهای بازاریابی که استانداردهای اخالقی 
را رعایــت می کننــد و داشــتن برنامه مدون 
برای کار با مواد ســمی و پســماندهای مضر 
و خطرناک برای انســان و حیوانات را از اهم 
فعالیت ســازمان های بهداشــتی و درمانی در 

عمل به مسئولیت اجتماعی برشمرد.
ضرورت توجه به مراکز کارآفرینی و 

حرفه آموزی زنان
مشــاور وزیر نفت در امور زنان و خانواده 
بر ضرورت توجه بیشــتر به مراکز کارآفرینی 
و حرفه آمــوزی زنان تاکید کــرد و گفت: در 
اعتباراتی که به مسئولیت اجتماعی تخصیص 

داده می شود، دختران و زنان را نادیده نگیرید.
فاطمه تندگویان، در نخســتین نشست 
تخصصی چهارمین همایش مســئولیت های 
اجتماعی صنعت نفت با عنوان »مشــارکت در 
توسعه و توانمندســازی جوامع محلی« اظهار 
کرد: جامعه محلی شامل زنان و مردان می شود 
و نمی توان در این جوامع به نیمی از اقشار توجه 
کرد )مــردان( و به نیمی دیگر )زنان( بی توجه 
بود. وی با اشــاره به اینکه در پروژه هایی که 
در طول ســال ها انجام گرفته، سیاستگذاران، 
برنامه ریزان و مجریــان عمدتاً آقایان بودند و 

زنان نقشی در اجرا نداشــتند، افزود: متاسفانه 
تعداد پروژه هایی که بــرای خانم ها و دختران 
ایجاد شده خیلی نادر است و به تعداد انگشتان 
دست می رسد. مشاور وزیر نفت در امور زنان و 
خانواده تصریح کرد: در بخش آموزش جوامع 
محلی اگر دقت و بررســی کنید درمی یابید که 
عمدتاً دختران هســتند کــه بازمانده تحصیل 
می شوند. تندگویان اظهار کرد: در شرایط امروز 
با وجود آنکه ما از توسعه صحبت می کنیم ۴۷ 
درصد دختران به متوسطه ۲ راه پیدا نمی کنند 
و این در جوامع محلی بیشــتر و بیشتر است. 
این مقام مســئول ادامه داد: رشــته هایی که 
دختران در جوامع محلی دارند عمدتاً انســانی 
است و به اشــتغال منجر نمی شود. اگر رشته 
فنی و حرفه ای برای آنها گذاشــته شود رشد 
اشتغال زنان افزایش می یابد. مشاور وزیر نفت 
در امور زنان و خانــواده همچنین به ضرورت 
توجــه ویژه به مراکز کارآفرینی و حرفه آموزی 
زنان اشــاره کرد و گفت: در حوزه سالمت نیز 
بانوان ما از بیماری های مزمن مفصلی و قلبی 
و عروقی رنج می برند و این به دلیل کم توجهی 
و شــاید از کمبود دسترسی به امکانات نشأت 
می گیــرد. تندگویان تصریح کــرد: اعتبارات 
تخصیص داده شده به مسئولیت اجتماعی زنان 
و دختران را در جامعه نادیده نگیرید، زیرا اینها 
مطالباتشان روز به روز باالتر می رود و مطمئن 
باشــید زمانی که این مطالبات سرکوب شود 
پیامدهای آن از جای دیگری ســر باز خواهد 
کــرد. وی در پایان گفت: امیدوار هســتم که 
مدیران و دســت درکاران، عدالت را مسئوالنه 

برای همه اقشار جامعه محلی در نظر بگیرند.
خدمت به همجواران خطوط لوله وظیفه 

صنعت نفت است
مدیرعامــل شــرکت خطــوط لولــه و 
مخابرات نفت ایران گفت: خدمت به هموطنان 

ســاکن مجاور خطوط انتقال نفت را افزون بر 
مســئولیت اجتماعی، وظیفه خــود می دانیم. 
قاســم عرب یارمحمدی در چهارمین همایش 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با بیان اینکه 
حوزه مســئولیت اجتماعی شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران به وسعت حوزه عملیاتی 
که در کل کشــور وجود دارد، گســترده است، 
افزود: این حوزه با توســعه نظام شهرنشــینی 
و گســترش شهرها در ســال های اخیر بیشتر 
توسعه یافته اســت. وی تاکید کرد: در جریان 
سیل امســال افزون بر بار مسئولیت سنگین 
استمرار و پایداری عملیات انتقال نفت خام به 
پاالیشگاه ها و فرآورده های نفتی به کل کشور، 
به نحو چشــمگیری در کمک به سیل زدگان 
نیز مشارکت داشتیم. عرب یارمحمدی فعالیت 
در حوزه مســئولیت اجتماعــی را از دو طریق 
فرهنگ ســازی و جلب مشارکت های مردمی 
عنوان کرد و گفت: برای فرهنگ سازی در این 
حوزه اقدام های مهمی همچون ســاخت فیلم، 
مستند و تیزرهای تلویزیونی با موضوع معرفی 
شــرکت و رعایت حریم و ... انجام شده است. 
وی افزود: شناخت گروه های جمعیتی ساکن در 
حریم خطوط و اطالع رسانی و توزیع پکیج های 
فرهنگی در میان همجــواران خطوط از دیگر 

اقدام ها در این زمینه است.
برنامه ریزی پژوهشگاه صنعت نفت برای 

میزبانی از ۵۰۰ دانشجو
رئیس پژوهشــگاه صنعت نفت از تدوین 
دســتورعملی اجرایــی با همــکاری معاونت 
مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت خبر 
داد که بر مبنای آن مقرر شــده در یک طرح 
پنج ساله، پژوهشگاه صنعت نفت میزبان ۵۰۰ 
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا شود. 
جعفر توفیقی در حاشــیه برگــزاری چهارمین 
همایش مســئولیت اجتماعــی صنعت نفت با 
بیان این مطلب افزود: این دستورعمل در ادامه 
طرحی است که در زمینه میزبانی پژوهشگاه از 
دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا و اعضای 
هیئت علمی در بخش مســئولیت اجتماعی به 
وزیر نفت ارائه شــد و ابعاد آن در حال بررسی 
است. وی طرح پژوهشگاه را مبتنی بر تصریح 
وزیر نفت بر اهمیت توســعه زیرســاخت های 
انســانی، علمی و فنی کشــور و دانشــگاه ها 
برشــمرد و افزود: دانشجویان می توانند تدوین 
پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترای خود 
را در پژوهشــگاه دنبال کنند و این مجموعه 
تمامی امکانات اداری، آزمایشگاهی، پایلوت و 
فنی را در اختیارشــان قرار خواهد داد. به گفته 
توفیقی، دانشــجویان می توانند در موضوعات 
مــورد عالقه خود کار کنند و الزامی به فعالیت 
در زمینــه پروژه های پژوهشــگاه وجود ندارد. 
وی گفت: پژوهشــگاه در همایش مسئولیت 
اجتماعی صنعت نفت گزارشی از فعالیت های 
خود در حوزه مســئولیت اجتماعــی در زمینه 
تصفیه آب و پساب و همچنین کاهش مصرف 
آب در بخش هــای مختلف صنعتی ارائه کرد. 
چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت 
نفت روز گذشــته )پنجم شهریورماه( با حضور 
بیژن زنگنــه، وزیر نفت و جمعــی از مدیران 
صنعت نفت و کارشناســان حوزه مســئولیت 
اجتماعی در سالن همایش شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی برگزار و در پایان از 

برگزیدگان این حوزه قدردانی شد.

برگزیدگان چهارمین همایش 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت معرفی شدند

مســئولیت  همایش  چهارمین  اختتامیه 
اجتماعی صنعــت نفت با اعطــای جوایز به 
شرکت های برتر در ارائه گزارش های پایداری 
بــه کار خود پایــان داد. در پایــان چهارمین 
همایش مســؤولیت اجتماعی صنعت نفت، از 
شــرکت های برتر در دو بخش ارائه »گزارش 
پایــداری« و »فعالیت در بخش مســؤولیت 

اجتماعی )CSR(« تقدیر شد.
پایــداری،  گزارش هــای  بخــش  در 
ســپاس نامه به همــراه »تندیــس طالیی« 
چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت 
نفت به دلیــل »تدوین و ارائه بهترین گزارش 
عملکــرد مســؤولیت اجتماعی شــرکت« به 
استان  گاز  نوری،  پتروشــیمی  شــرکت های 
لرستان و پتروشیمی بندر امام و سپاس نامه به 
همراه »تندیس نقـره ای« در این بخش به ۱۰ 
شرکت پاالیش گاز ایالم، پاالیش گاز سرخون 
و قشم، پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی، پتروشیمی 
اروند، شــرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات 
صنایع پتروشــیمی، گاز استان تهران، خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان 

مازندران و پاالیش گاز فجر جم اهدا شد.
در بخش فعالیت های مسؤولیت اجتماعی 
) CSR(، سپاس نامه به همراه تندیس طالیی 
چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت 

نفت به این شرکت ها تعلق گرفت:
۱. شــرکت پاالیش گاز بیدبلند، به دلیل 
»فعالیت هــای مطلوب مســؤولیت اجتماعی 
آن شــرکت در قبال جوامع محلــی، بویژه به 
کارگیــری نیروی بومی تا میــزان ۹۸ درصد 

نیروی کار مورد نیاز«.
۲. شرکت پاالیش گاز شهیدهاشمی نژاد، 
مســؤولیت  مطلوب  »فعالیت های  دلیــل  به 
اجتماعی آن شــرکت در قبال جوامع محلی، 
بویژه توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد دفتر 

تعامالت اقتصادی».
۳. شــرکت پاالیش نفت آبادان، به دلیل 
آن  اجتماعی  »فعالیت های مطلوب مسؤولیت 
شرکت در قبال محیط زیســت، بویژه بازیابی 
گازهای ارســالی به مشعل ها با هدف کاهش 

میزان فلرینگ«
در همین بخش، ســپاس نامه به همراه 
تندیس نقره ای چهارمین همایش مســؤولیت 
اجتماعی صنعت نفت بــه دلیل »فعالیت های 
مطلوب مســؤولیت اجتماعی به این شرکت ها 

اهدا شد:
۱. شــرکت پتروشــیمی نــوری، برای 

آن  اجتماعی  »فعالیت های مطلوب مسؤولیت 
شــرکت در قبال محیط زیســت، بویژه طرح 
حفاظت از دلفین های منطقه حفاظت شده ُمند 

و نخیلو«.
۲. شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران، به دلیل »فعالیت های مطلوب مسؤولیت 
اجتماعی آن شــرکت، بویژه فرهنگ سازی و 
جلب مشــارکت مردمی با تاکید بر حفاظت از 

حریم خط لوله«.
۳. شــرکت گاز اســتان مازندران، برای 
آن  اجتماعی  »فعالیت های مطلوب مسؤولیت 

شرکت، بویژه طرح توسن«.
۴. شــرکت گاز اســتان گیــالن، برای 
آن  اجتماعی  »فعالیت های مطلوب مسؤولیت 

شرکت، بویژه طرح سفیـران انرژی«.
برای ســایر شــرکت های ارائــه دهنده 
گزارش پایداری نیز سپاسنامه همایش به دلیل 

تدوین گزارش یاد شده اعطا شد.
در بخش نمایشــگاهی نیز ضمن تقدیر 
از شــرکت های حاضر در نمایشگاه، سپاسنامه 

همایش به آنها اهدا شد.
بیانیه چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی 

صنعت نفت
ســیدامیر طالبیان پیش از ســخنان وزیر 
نفت، در مراســم اختتامیــه چهارمین همایش 
مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت با قرائت بیانیه 
پایانی گفت: »ســال گذشــته با بذل توجه به 
بخشنامه وزیر مبنی بر صرفه جویی در هزینه ها، 
بــا وجود برگزار نکردن همایش ســاالنه، روند 
فعالیــت گزارش گیری را تعطیــل نکردیم و از 
شرکت ها خواستیم اقدامات مسؤولیت اجتماعی 
را در قالــب گزارش های پایــداری به دبیرخانه 
همایش ارســال کنند که در این مدت با اینکه 
همایش برگزار نشــد و انگیزه ای برای دریافت 
جایــزه مطرح نبــود، تعداد ۶۷ فقــره گزارش 
پایداری به دبیرخانه ارســال شــد و همین امر، 
انگیزه ای بــرای دریافت مجــوز از وزیر برای 
برگزاری صرفه جویانه همایش و حذف تشریفات 
و هزینه های اضافی شد.« طالبیان با بیان اینکه 
همایــش طبق توصیــه وزیر نفت همایشــی 
مســؤوالنه، فاقد حامی مالــی و وجه ثبت نام؛ 
اما مبتنی بر مشــارکت جمعی شــرکت ها بود، 
اجتماعی  افزود: »چهارمین همایش مسؤولیت 
صنعت نفت با مشــارکت جمعــی و داوطلبانه 
همه شــرکت ها و متکی بــه امکانات موجود 
برگزار شــد که از تمامی آنان تشکر می کنم.« 
به گفتــه او، در ایــن دوره در موضوع داوری 
گــزارش پایداری شــرکت ها از توانمندی های 
داوران و چارچوب ارزیابی، تخصصی تری بهره 
بردیم و داوران گزارش ها متشــکل از استادان 
دانشــگاهی و کارشناســان ارزیابی بوده و در 
فرایند داوری، هر گزارش حداقل از ســوی سه 
نفر از داوران مورد ارزیابی قرار گرفت. طالبیان 
یادآور شد: چارچوب این ارزیابی نیز دربرگیرنده 
شاخص های اصلی و فرعی مشخص و برآمده 
از اســتاندارد بین المللی مســؤولیت اجتماعی 
شــرکت و چارچوب گزارش دهی GRI بود که 
طی جلسات کارشناســی و اجماع داوران برای 
هریک از آنها وزن مشــخصی تعیین شد و در 
مرحلــه بعد گزارش ها و اقدام های شــرکت ها 
در حوزه هــای جامعه محلی، محیط زیســت و 
کارکنان و بر اســاس خوداظهاری شــرکت ها 
مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت شــرکت ها 

بر اســاس میانگین نمرات هر گزارش و به طور 
کاماًل بی طرفانه رتبه بندی شــده و در سطوح 
مختلف جایزه و سپاســنامه توزیع شدند. او در 
بررسی گزارش های دریافتی از سوی شرکت ها 
نکاتی را مورد اشــاره قــرار داد و گفت: اواًل با 
وجود اقدام های قابل توجه انجام شده از سوی 
شــرکت ها در حوزه های جامعه محلی، محیط 
زیست و کارکنان همچنان چالش ها و مسائلی 
در این حوزه ها دیده می شــود کــه می توان با 
اولویت بندی موضوعات اساسی،  شناســایی و 
شناســایی ذی نفعان کلیدی و برقراری تعامل 
دوســویه با ذی نفعان، برای رفع مسائل موجود 
و ارتقای ســطح رضایتمنــدی جامعه محلی و 
افزایش اثر بخشی اقدام ها در محیط زیست گام 
برداشــت و دیگر اینکه غالب اقدام های انجام 
شده از سوی شرکت ها تحت عنوان مسؤولیت 
اجتماعی شرکتی در حوزه های مذکور صرفاً در 
حد اجرای ضوابط قانونی، مقررات و استانداردها 
بوده است، در حالی که با یک رویکرد خالقانه و 
مبتکرانه می توان ضمن رعایت همین مقررات و 
استانداردها گام های موثرتری در مسیر توجه به 

مسؤولیت اجتماعی برداشت.
طالبیــان بیانیــه نهایی همایــش را در 

محورهای زیر اعالم کرد:
۱- در این همایش نمونه های موفقی از 
ابتکار عمل ها و برنامه های سودمند مسؤولیت 
اجتماعی از سوی شرکت ها در معرض معرفی 
و تبادل تجربه قرار گرفت. تاکید داریم این روند 
با کیفیت باالتری از سوی شرکت ها در مناطق 

نفتی تداوم یابد.
۲- الزم اســت شرکت ها و سازمان های 
فعــال در صنعــت نفت کشــور، نســبت به 
اولویت های صنعت نفت در موضوع مسؤولیت 
اجتماعــی توجه جــدی کرده و با شــناخت 
بیشتری موضوعات اساسی خود در این زمینه 
را مشخص و بر اســاس آنها اقدام و گزارش 

ارائه دهند.
۳- مدیریت هزینه کردها از موارد مهم در 
تعیین و اجرای برنامه های مسؤولیت اجتماعی 
بوده و باید به برنامه هایی اولویت داده شود که 
اواًل از برآورد هزینه معقــول برخوردار بوده و 
دیگر اینکه نتایج مثبت بیشــتر و عمیق تری 
داشته و رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.

۴- بسیار مهم است شرکت ها در مناطق 
عملیاتی تالش کنند به چالش های منطقه ای 
توجه کــرده و رویکرد مســؤولیت اجتماعی 
مشارکتی را دنبال کنند و چالش های مذکور را 

از این طریق کاهش داده یا از بین ببرند.
توصیه می شود مدیران شرکت های   -۵
نفتی نسبت به افزایش دانش خود در موضوع 
مســؤولیت اجتماعی شــرکت اقــدام کرده و 
نیروی انســانی تحت مدیریــت خود را نیز در 
مســیر آموزش این موضوع قرار دهند. بویژه 
تاکید می شــود، در شــرکت های پیمانکاری 
نفتی اطالع رسانی، آموزش و تسهیل گری این 
موضوع صورت گیرد. بهره گیری از مشاوران و 
صاحبنظران صاحب صالحیت توصیه شود. او 
اظهار امیدواری کرد که در چشم اندازهای آتی، 
شاهد توسعه مسؤولیت اجتماعی در صنعت نفت 
باشــیم و از نتایج آن برای تقویت فعالیت های 
ذاتی صنعت و همزیســتی و همراهی شایسته 
با مردم و حفاظت از محیط زیســت در مناطق 

عملیاتی بهره مند شویم.

انجام کارهای پژوهشی 
میان دانشجویان و 

استادان با صنعت نفت 
منتج به یک زبان مشترک 

میان آنها می شود و 
انجام این کار در حوزه 
مسئولیت اجتماعی نیز 

باید تکرار شود
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بهداشت و 
درمان

به مناسبت هفته دولت تشریح شد؛

اهم دستاوردهای بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری به مناسبت هفته دولت 
خالصه ای از اقدام ها و خدمات بهداشــتی و درمانی یک ساله خود را گزارش 

کرد.
به گزارش دانش نفت به نقل از ســازمان بهداشــت و درمان صنعت 
نفت، اهم دســتاوردهای سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت آغاجاری 

به شرح زیر است:
بهره برداری از ساختمان جدید بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه که در 
سه طبقه و با سبک معماری ایرانی - اسالمی و رعایت اصول ایمنی احداث 
شده است. این بیمارستان دارای بخش های اورژانس، بستری عمومی، اتاق 
عمل، سی سی یو، دیالیز، اتاق زایمان پیشرفته، کلینیک های تخصصی و فوق 
تخصصی، رادیولوژی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی و گفتاردرمانی است. افتتاح و 
بهره برداری از ساختمان جدید مرکز سالمت طب صنعتی کارکنان صنعت 
نفت آغاجاری از دیگر اقدام های این ســازمان به منظور رفاه حال کارکنان 
است. در این مرکز افزون بر کارهای عادی پیشین، خدمات جدیدی از قبیل 
شنوایی سنجی، نمونه گیری آزمایش، اسپیرومتری و دندان پزشکی به کارکنان 
صنعت نفت ارائه می شود. بر اساس این گزارش، راه اندازی درمانگاه عملیاتی 
شــهدای تاسیسات در مجتمع نفتی رگ ســفید، راه اندازی واحد تخصصی 
طب اورژانس در بیمارستان شهید ایرانپور امیدیه، نصب و راه اندازی دستگاه 
رادیولوژی دیجیتال برای نخســتین بار در ســطح شهرستان های امیدیه و 
آغاجاری با هدف ارتقای کیفیت عکســبرداری و تشخیص بهتر پزشکان، 

بهره برداری از دستگاه ماموگرافی دیجیتال، بهره برداری از دستگاه اوپی جی 
دیجیتــال برای عکســبرداری از دندان، نصب و راه اندازی یک دســتگاه 
میکروســکوپ پیشــرفته برای انجام عمل های جراحی چشمی، نصب و 
راه اندازی دســتگاه های جدید در آزمایشگاه از جمله سل کانتر، کوباس و...، 

نصب و راه اندازی دســتگاه الپاروسکوپی برای تشخیص جراحی بدون باز 
کردن شــکم، راه اندازی یونیت دندان پزشکی در مرکز سالمت کار، کسب 
رتبه درجه یک اعتباربخشی ملی از وزارت بهداشت برای هفت سال پیاپی، 
تجهیز همه درمانگاه های عملیاتی به تجهیزات پزشــکی روزآمد، تشکیل 

گروه مددکاری اجتماعی با هدف بررسی و مددکاری مشکالت کارکنان و 
راه اندازی سامانه سالمت سبز در بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری را 
می توان از اهم دستاوردهای سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری 
در یک سال گذشته برشــمرد. همچنین بیمارستان شهید ایرانپور نفت که 
پیش تر به دســتگاه امحای غیرســوز مجهز بود بــه تصفیه خانه فاضالب 
بهداشتی مجهز شده اســت و در این زمینه یکی از بیمارستان های پیشرو 
در حفظ محیط زیســت و جلوگیری از آلودگی محیطی است. براساس این 
گزارش، نصب و راه اندازی دســتگاه فسفر پلیت در بخش دندان پزشکی نیز 
از جمله اقدام های برجســته بهداشت و درمان آغاجاری است. این دستگاه 
یکی از پیشرفته ترین دستگاه های دندان پزشکی در جهان است که سرعت 
و کیفیت خدمات دندان پزشــکی را به نحو چشــمگیری افزایش می دهد. 
شایان ذکر است، بهره برداری از دستگاه سنجش تراکم استخوان هم یکی 
دیگر از اقدام های سازمان بهداشــت و درمان آغاجاری است. این دستگاه 
برای شناسایی و تشخیص به موقع بیماری خاموش پوکی استخوان استفاده 
می شــود و یکی از ابزارهای مهم تشــخیصی به ویژه برای بازنشستگان و 
ســالمندان است که کمک زیادی به تشــخیص پزشک در زمینه سالمتی 
استخوان ها می کند. دستگاه تراکم سنج استخوان برای اندازه گیری محتویات 
معدنی استخوان استفاده می شود و این اندازه گیری هرگونه تغییر و از جمله 
کاهش توده اســتخوانی را به خوبی نشــان می دهد و برای تعیین ریسک 

شکستگی استخوان بسیار مفید است.

رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت استان 
تهران با اشــاره به اینکه تمرکز این سازمان بر 
ارتقای کیفیت خدمات اســت، گفت: مشکلی در 

زمینه تأمین دارو نداریم.
به گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت 
ملی نفت ایران، علی بهزادی ضمن تبریک روز 
پزشــک گفت: فعالیت های اصلی ما در سازمان 
بهداشت و درمان شــامل سه محور پشتیبانی و 
درمــان، ارتقای کیفی خدمــات و تأمین دارو و 
لوازم مصرفی اســت. وی افزود: در ابتدای دوره 
اعمال تحریم ها برای مواجه نشــدن با مشکل، 
توانســتیم نیازهــای آتی خــود را پیش بینی و 
تجهیزات و داروی مورد نیاز را تهیه کنیم و این 
دارو و تجهیزات مرتب به روزرســانی می شوند، 
دارویی  تأمین کننده  تعداد شرکت های  همچنین 
را کــه با آنان همکاری داریم، نیز افزایش دادیم 
و خوشــبختانه تاکنون مشــکل خاصی در این 
زمینه نداشته ایم. بهزادی با اشاره به تالش های 
انجام شده برای گسترش و ارتقای کادر درمان 
بیمارســتان نفت تهــران اظهار کــرد: در یک 
سال گذشــته با بسیاری از پزشــکان صاحبنام 
مذاکره کرده ایم تــا بتوانیم کادر تخصصی خود 
را گســترش دهیم و خوشــبختانه با حضور این 
پزشــکان در تعــدادی از زمینه های تخصصی 
توانســتیم حوزه های کاری جدیدی به خدمات 
این ســازمان اضافه کنیم. وی خدمات درمانی 
ارائه شده از سوی بهداشت و درمان صنعت نفت 
را در دو حوزه درمان مســتقیم و غیرمســتقیم 
طبقه بندی کرد و افزود: در سال های اخیر برای 
آســایش بیشــتر خانواده صنعت نفــت، با اکثر 
بیمارستان های خوب تهران قرارداد بسته شد تا 
بیمارستان ها  این  از خدمات  بتوانند  بیمه شدگان 
نیز استفاده کنند؛ خوشبختانه رضایت از این طرح 
بسیار زیاد بود و حدود ۲۵ درصد از بیمه شدگان 
خصوصًا در زمینه جراحی ها از درمان غیرمستقیم 
اســتفاده کردند. بهزادی اظهار کرد: در شــهر 
تهران هم اکنون طرح توســعه ای نداریم و روی 
افزایش کیفیــت خدمات تمرکــز کرده ایم. در 
گذشــته زمینی برای احداث بیمارستان جدیدی 
در منطقه میرداماد در نظر گرفته شــده بود که 
مشــکالت حقوقی داشت و هم اکنون مشکالت 
حقوقی این زمین رفع شده و ما منتظر اقدام های 

الزم از ســوی شــرکت ملی نفت ایــران برای 
احداث بیمارستان هستیم.

تقویت فعالیت واحد نظارت بر درمان بیمارستان 
صنعت نفت تهران

رئیــس  قاسمی حســینی،  ســیدعباس 
بیمارستان نفت تهران نیز با اشاره به سختی های 
شغل پزشکی گفت: پزشکان مابین ۷ تا ۱۴ سال 
تحصیالت دانشــگاهی را می گذرانند و در حین 
کار نیز بار مســئولیت بســیار زیــادی بر دوش 
آنهاست، زیرا با جان انســان ها سر و کار دارند. 
جا دارد به مناسبت روز پزشک، از همه پرشکان 
بیمارستان نفت قدردانی کنم. وی تصریح کرد: 
بــا وجود اینکه مــا در مجموعه خــود بهترین 
پزشــکان را به کار گرفته ایم، اما با تقویت واحد 
نظارت بر درمان بیمارستان صنعت نفت تهران، 
تالش کرده ایــم بیماران بتوانند اعتماد کامل به 

مجموعه ما داشته باشند.
 نوسازی و تجهیز مرکز سالمت خانواده آزادی

افشین بلوری، رئیس معاونت طب صنعتی 
و بهداشــت درمان نفــت تهران نیز با اشــاره 
بــه نوســازی و تجهیز مرکز ســالمت خانواده 
آزادی گفــت: ایــن مرکز هم اکنــون تبدیل به 
یــک پلی کلینیــک مجهز شــده و بخش های 
فوق تخصصی و دندان پزشــکی را دارا اســت و 
امیدواریــم در آینده بتوانــد از حجم مراجعه به 
بیمارســتان نفت تهران بکاهد. وی پیشــگیری 
را بــر درمــان مقدم دانســت و بیان کــرد: ما 
فهرستی از موضوع های آموزشی تهیه کرده ایم 
و به شــرکت ها ارائه داده ایم تا بنا به درخواست 

آنان این دوره های آموزشــی را اجرا کنیم. امور 
بانوان وزارت نفت نیز درخواســتی مبنی بر ارائه 
دوره های آموزشــی ســالمت بانوان داشت که 
عناویــن و محتوای این دوره ها نیز تهیه شــده 

است.
بررسی درخواست بیماران برای تهیه دارو خارج 

از فهرست تأمین
در ادامه، رضا شــهرامی، معاون درمان و 
داروی بهداشــت و درمان صنعت نفت تهران با 
اشاره به حضور اکثر بیمارستان های مطرح تهران 
در فهرست بیمارســتان های درمان غیرمستقیم 
گفت: درمان با کیفیت و رضایت بیمه شــدگان 
اولویت ماست، به همین دلیل روی فعالیت این 
بیمارســتان ها نظارت مستمر وجود دارد و اگر از 
روند درمان آنان راضی نباشیم، یا قوانین در این 
بیمارستان ها رعایت نشــود از فهرست ما خارج 
می شوند. وی فهرست اقالم دارویی و تجهیزاتی 
را که از ســوی بیمه نفت پوشش داده می شود 
کامل تر از اکثر بیمه های پایه و تکمیلی دانست 
و گفت: ما یک کمیتــه تخصصی داریم که در 
صورت درخواســت بیماران برای دارویی که در 
فهرست تأمین ما وجود ندارد، تشکیل و اگر نیاز 
بیمار مشخص شــود، این داروها تهیه می شود. 
شــهرامی خدمات دندان پزشکی نفت در تهران 
را بســیار کامل خواند و گفت: خوشــبختانه ما 
همه نیازهای دندان پزشــکی بیماران را به غیر 
از بعضی اقدام های زیبایی، به صورت مســتقیم 
پوشــش می دهیم و نیــازی به ارائــه خدمات 

دندان پزشکی به صورت غیرمستقیم نداریم.

همزمان با روز پزشک تشريح شد؛

تمرکز بهداشت و درمان صنعت نفت بر ارتقای کيفيت خدمات

روابط عمومي
شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد 

فراخوان مناقصه عمومي
 )یک مرحله اي(

۱- شــماره و موضوع مناقصه: مناقصه شماره ۹88۱۳۴ )انجام عملیات تعمیرات میان دوره اي وتوقف 
کلي شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد در سال ۱۳۹۹(

۲- نام و نشــاني مناقصه گزار: استان خراســان رضوي–کیلومتر ۱۶۵ جاده مشهد/سرخس-شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد.

۳- شــرایط مناقصه گر: کلیه شــرکت هاي داراي حداقل پایه ۵ رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور.

۴- مهلت و آدرس دریافت اســناد: حداکثر تا ســاعت ۱۴ مورخ ۹8/۰۶/۲۷ ، متقاضیان می توانند به 
صورت حضوری با در دست داشتن درخواست کتبي جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس : مشهد–خیابان 
آبکوه– نبش دانشسرای شمالی–شماره ۲۵۵-واحد امور قراردادها مراجعه نمایند و یا درخواست کتبی خود 
را جهت شــرکت در مناقصه به شماره نمابر ۳۷۲8۵۰۴۷-۰۵۱ ارسال نمایند، در این صورت اسناد مناقصه 
به آدرس این متقاضیان ارســال خواهد  گردید. متقاضیان بعد از دریافت اسناد مناقصه مي بایست حداکثر 
تا ســاعت ۱۴  مورخ ۹8/۰۷/۱۶ پیشنهاد خود را تکمیل و به صورت الک و مهر شده به آدرس اعالم شده 
فوق تحویل دهند و یا چنانچه در نظر اســت پاکت پیشنهادي به وسیله ي پست سفارشي  ارسال گردد، مي 
بایســت زمان الزم جهت پست رساني توسط مناقصه گران در نظر گرفته شود، در هر صورت به پاکت هاي 
پیشنهادي که بعد از ساعت اعالم شده تسلیم گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و پس از برگزاري جلسه 
ي کمیســیون مناقصات و ثبت موضوع در صورتجلسه، پیشــنهادهاي مذکور ناگشوده به متقاضیان عودت 

خواهد گردید.
۵ – میزان و نوع تضمین شــرکت در مناقصه:  مبلغ ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )یک میلیارد و دویســت و 

پنجاه میلیون ریال( از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتي مي باشد.
۶- زمان گشــایش پاکت ها: پاکت هاي مناقصه راس ســاعت ۱۰:۳۰ مــورخ ۹8/۰۷/۱۷ در حضور 

پیشنهاد دهندگان و با حداقل ۳ پیشنهاد قیمت گشایش خواهد یافت.
در صورت نیاز به دریافت اطالعات بیشــتر به سایت شــرکت پاالیش گازشهید هاشمي نژاد به آدرس  

WWW.Nigc-khangiran.ir مراجعه فرمایید. 

شرکت ملي گاز ایران
شرکت پاالیش گاز شهید  هاشمي نژاد  

)S.G.P.C(

شماره مجوز: ۱۳۹8.۳۳۴۳

نوبت اول
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

بهداشت و 
درمان

در گفتگو با دکتر حبیب ا... سمیع تشریح شد؛ 

دستاوردهای سازمان بهداشت و درمان 
صنعت نفت در حوزه دارو و خدمت 

به کارکنان صنعت نفت
گفتگو: احمد مددی
عکاس: مهدی محمودزاده

سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت به 
عنوان متولی پیشگیری، بهداشت و درمان کارکنان 
شــاغل صنعت نفت، تمامی مســاعی و کوشش 
خویــش را برای ارایه بهتریــن خدمات به جامعه 
بزرگ صنعت نفت در اقصی نقــاط ایران به ویژه 
مناطــق عملیاتی از خود به منصه ظهور گذاشــته 
است. این ســازمان در حوزه های مختلف پزشکی 
از جمله؛ خدمات پیشگیری، طب کار، دندانپزشکی 
و خدمات تخصصی پزشــکی در کنــار کارکنان 
تالشگر خط مقدم تولید نفت و گاز به ایفای نقش 
موثر پرداخته اســت. در هفته دولت و روز پزشک، 
پای صحبت های دکتر حبیب ا... سمیع، مدیر عامل 
سازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت نشستیم. 
او در این گفتگو، آخرین اقدامات و دســتاوردهای 
ســازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را تشریح 
کــرد. خوانندگان گرامی را به خواندن این مصاحبه 

دعوت می کنم. 
جناب آقای دکتر ســمیع، روز پزشــک را خدمت  ��

جنابعالــی البته با تأخیر تبریک عرض می کنم. برای 
سوال اول بفرمائید که دستاوردهای سازمان بهداشت 
و درمان صنعت نفت در هفته دولت که در آن قرار داریم 
چه بوده اســت و چه اخبار خوشی برای جامعه بزرگ 

کارکنان صنعت نفت دارید؟
عرض ســالم و تشــکر دارم از جنابعالی و 
همکارانتان در نشریه وزین دانش نفت که انصافا 
در ایــن روزهای ســخت، کار را پیش می برید و 
همچنان این نشــریه وزین را منتشــر می کنید. 
خوب! بنده هم روز پزشک را خدمت همه پزشکان 
سازمان و همه همکاران گروه پزشکی تبریک می 
گویم و همچنین روز چهارم شــهریور روز کارمند 
و روز داروســازی را خدمت همــکاران محترم و 
داروسازان سازمان تبریک عرض می کنم. انشاءا... 
که در ارائه خدمت به آحــاد مردم و مراجعین در 
حوزه خدمات بهداشــت و درمانی موفق و موید 
باشند. خوب ما در هفته دولت هستیم. اگر بخواهم 
اشــاره ای بکنم به عملکرد ســال ۹۷ ســازمان 
بهداشت و درمان و حاال یک گریزی هم بزنیم به 
قبل از آن، ما در حوزه های مختلف توفیق هایی 
را داشــتیم. با توجه به شرایط خاص تحریمی که 
در کشورحاکم بود ما خوشبختانه توانستیم خدمات 
بهداشــت و درمانی را بدون کم و کاست به مردم 
برسانیم و تقریبا می شود گفت در هیچ منطقه ای 
از ســازمان ما کمبودی در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشــکی نسبت به سالهای قبل نداشتیم. چون از 
قبل تمهیداتی را برای این کار اندیشیده بودیم و 
یک دپوی مناســب دارویی و تجهیزات مصرفی 
پزشــکی را تدارک دیده بودیم که کمک کرد ما 
بتوانیم پاسخگوی مراجعین مان باشیم و این بسیار 
مهم بود. در حوزه تجهیزات پزشکی ما در سالهای 
قبل از آن تجهیزات خوبی را برای مناطق اصلی 
سازمان به خصوص تهران و اهواز خریداری کرده 
بودیم که این مهم در سال ۹۷ هم تداوم پیدا کرد 
و همچنان هم ما داریم این کار را ادامه می دهیم 
و در همین دو هفتــه اخیر بود که با مجوزی که 
از هیئت امنای ارزی وزارت بهداشــت گرفته شد، 
توانســتیم مجوز ۹ وســیله جدید را برای مناطق 
عملیاتی اهواز، آغاجاری و مســجد سلیمان با ارز 
۴۲۰۰ تومانی از وزارت بهداشت بگیریم. تجهیزات 
دستگاه اکو، سونو برای بیمارستان مسجد سلیمان 
و دستگاه ســونوگرافی برای بیمارستان آغاجاری 
اســت، سیســتم الکتروفیزیولوژی قلب )ای پی 
اس( برای بیمارستان اهواز است که فکر می کنم 
انشاءا.. ظرف یک ماه آینده این دستگاه ها در این 
مناطق نصب شود و یک سری وسایل تجهیزات 
دیگر برای ســایر مناطق است که در دستور کار 
خرید قرار دارد. در حوزه تهران، ما غیر از دستگاه 
سونوی پرتابل و امکانات و تجهیزات پزشکی مورد 
نیازی که خریداری شده است، برنامه دیگری هم 
که داریم توسعه فضایی در کلینیک آزادی و توسعه 
بخش دیالیز در بیمارستان است که کفاف بیماران 
ما را نمی دهد و ما مجبوریم بخشی از مراجعین  را 
به بخش خصوصی و یا دولتی خارج از بیمارستان 

نفت معرفی نماییــم. در نتیجه می خواهیم یک 
بخش دیالیز را در آنجــا دایر کنیم و همین طور 
توسعه کلینیک دندانپزشکی نیز با توجه به فضای 
محقــر و محدودی که پلــی کلینیک تخصصی 
بیمارستان دارد و در حال حاضر نمی تواند آن طور 
که باید و شاید پاسخگوی نیاز مراجعین ما باشد، 

مورد نظر است.
در بیمارستان تهران به خوبی کال سنتر راه 
اندازی شد و در حال بهره برداری است. با سامانه 
۱۵۱۹ کــه بدون پیش شــماره از هر نقطه ای از 
کشــور می توانند این شماره با بگیرند و اپراتور ما 
توضیحات مناســب را به ایشــان می دهد و می 
توانند وقت کلینیک تخصصی مورد درخواســت 
شان را بگیرند و بدین سان هم در وقت آنها صرفه 
جویی می شــود و هم اینکه می توانند به راحتی 
به پزشک معالج شان و پزشک مورد تقاضایشان 
دسترســی پیدا کننــد. برنامه هــای دیگری که 
بخواهیم در حوزه های دیگر به آن اشــاره بکنیم، 
در حوزه منابع انســانی، ما استانداردسازی نیروی 
انسانی را داشتیم و به خصوص نیروهای قراردادی 
از جمله نیروی های پرکیس و نیروهای پیمانکاری 
را سعی کردیم سرو سامان داده و قانون مند کنیم 
و بر اســاس نظام اســتاندارد، این برنامه ریزی را 
انجام دادیم. به هرحال در همه جای دنیا استاندارد 
نیروی انسانی در هر شغل و موقعیتی تعریف شده 
است. فرضا استاندارد تبیین می کند که برای یک 
بخش جراحی با ظرفیت بیســت تخت شما باید 
چند تا پرستار داشته باشید؟ چند تا پزشک داشته 
باشــید یا برای یک بخش ICU با شش یا هشت 
تخت چه استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز است. 
بر این اساس، ما دیگر این نگرانی را در مناطقمان 
نخواهیم داشــت که مثال این منطقه بگوید من 
نیرو کم دارم و من بگویم نه! شما نیرو اضافه هم 
داری و باید با همین ها بسازی. در حقیقت، نظام 
استاندارد نیروی انسانی تمام این مسایل را مرتفع 
کرده اســت. در حوزه برنامه ریزی، ما یک کمیته 
فعال برون سپاری را در سال گذشته داشتیم. پروژه 
هایی که به خصوص سالهای قبل افتتاح شده بود 
و ما می خواســتیم از اینها بهره برداری بکنیم و 

امکان بهره بــرداری را به دلیل ممنوعیت جذب 
نداشتیم، الگوی برون سپاری را پیشنهاد دادیم و 
مصوبه مجمع را برای سالهای ۹۷ و ۹۸ گرفتیم که 
در خیلی از مناطق داریم از این گزینه استفاده می 
کنیم. در این الگو، فضا و بیمار را ما تعیین می کنیم 
و با رعایت تشریفات مناقصه و تشریفات قانونی که 
برای این کار مهیا شده است، بقیه کار را به دست 
بخش خصوصی می سپاریم. در حوزه انفورماتیک 
هم اقدامات خوبی انجام شد و ما داشبورد مدیریت 
سامانه ساتا و سامانه تجمیع اطالعات را در حوزه 
انفورماتیک داریم که زیر مجموعه مدیریت برنامه 
ریزی است که آن هم توفیق های خوبی را سال 
گذشته داشــت و ما توانستیم که آمار و اطالعات 
دقیق تری از عملکرد سازمان در مناطق مختلف 
داشته باشیم. آن چیزی که مدیریت ارشد و مدیران 
مافوق ما یعنی آقای وزیــر از ما انتظار دارند این 
اســت که ما بتوانیم گزارش عملکرد بگیریم و بر 
اساس عملکرد مان بودجه بگیریم و این االن به 
راحتی در همه مناطق ســازمان قابل شناسایی و 

رصد است.
فعالیتهای عمده سازمان در حوزه مدیریت سالمت  ��

چه بوده است؟ 

همانطــور که می دانید تأکید ســازمان بر 
حوزه پیشگیری اســت و جا دارد من بار دیگر بر 
این حوزه تأکید کنم. ما ســال گذشته با موفقیت 
معاینات دوره ای شــاغلین طب کار را با ضریب 
باالتر از سال گذشته و ضریب نفوذ بیشتر و مراجعه 
کامــل تر انجام دادیم که که البتــه ما باید آن را 
کامل تر کنیم. هنوز در بخش های ستادی بخش 
قابل توجهی از کارکنانمان برای معاینات دوره ای 
مراجعــه نمی کنند و این به ضرر کل وزارت نفت 
اســت و برای اینکه ما خودمان را متولی سالمت 
می دانیم و نقشــمان فقط درمان نیســت بر این 
کار اصرار داریم. ما تأمین سالمت کارکنان، مورد 
نظرمان اســت و اصرار داریم که حتما همه این 
عزیزان و کارکنان بــرای معاینات دوره ای طب 
کار مراجعــه کنند و خانواده هــای آنها هم بروند 
در مراکز بهداشــتی و درمانی خانواده، تشــکیل 
پرونده پزشــکی خانواده بدهند و ما بتوانیم آنها را 
به خصوص از جهت بیماریهای غیر واگیر پایش 
بکنیم. طرحی که در دوســال گذشــته اجرا شده 
است و در سال ۹۷ هم با قوت و قدرت ادامه پیدا 
کرد و در ســال ۹۸ هم تداوم پیدا می کند، طرح 
پیشــگیری دندانپزشکی است که ما فراخوان می 
کنیم و معاینات دندانپزشکی را برای آنها انجام می 
دهیــم و بعد نوبت می گذاریم برای آنها که برای 
ترمیم دندان هایشان اقدام بکنند و آموزش های 

الزم را هم بگیرند. 
جناب دکتر، چه اقدامات چشــمگیر و ملموسی در  ��

حوزه مالی ســازمان با توجه به تنگناها و چالش های 
مالی تدبیر کرده اید؟

اگر من بخواهم اشاره ای بکنم در حوزه مالی، 
ما در سال گذشــته توفیق های خوبی را داشتیم. 
نکتــه مهم در حوزه مدیریت مالی این اســت که 
علیرغم مشــکالت مالی که در کشور حاکم است 
و همه شرکتها با این مســائل و مشکالت درگیر 
هســتند، ما توانســتیم به خصوص از شرکتهای 
خصوصــی، مطالباتمان را به موقــع بگیریم و در 
نتیجه بدهــی هایمان را هم به موقــع به هزار و 
پانصد مرکز طرف قراردادی، پیمانکارها، شرکتهای 
دارویی و شرکتهای تجهیزات پزشکی سرمایه ای 
مصرفی و نیمه سرمایه ای پرداخت نماییم و همین 
باعث شــد که ما با این پرداخت های به موقع، در 
پایان ســال ۹۷ در هیچ منطقه ای از سازمان سند 
آماده پرداختی که معطل پول باشــد را نداشتیم و 
ما توانســتیم همه تعهدات مالی مان را پاس کنیم 
و پاسخگو باشیم و این باعث می شود که خدمت 
رسانی بهتر شود و قطعا آن مرکز طرف قرارداد در 
صورت مراجعــه همکارانمان به آن مراکز، پذیرای 
بهتر همکاران ما باشند. بنابراین در حوزه مالی هیچ 
چالشی نداریم. این در حالی است که شما می دانید 
که در سال گذشته و در سال جاری تقریبا اکثر بیمه 
های درمان ورشکســته و بدهی های آنها در واقع 
با تعویق یکســال، چهارده ماه و شانزده ماه مواجه 
است و بعضی بیمارستانهایمان که در مناطق جنوبی 
کشــور مثل آبادان که ما با تأمین اجتماعی قرارداد 
داریم، آخرین پرداخت تأمین اجتماعی بابت خدماتی 
که ما به پرســنل تحت پوشــش تأمین اجتماعی 
آبادان می دهیم، مهر ۹۶ بوده است و تقریبا دوسال 
نسبت به تعهدات مالی شــان عقب هستند، ولی 
ما خوشــبختانه به روز هستیم. نکته مهمی را می 
خواهم اشاره کنم؛ خرید متمرکز دارویی و پرداخت 
به موقع به شــرکتهای دارویی باعث شد که سال 
گذشته، شرکتهای دارویی فقط در حوزه دارو، هشت 
میلیارد و صد میلیون تومان تخفیف دارویی و جایزه 
کاالیی به سازمان تخصیص دادند. این توفیقی بود 
که ســازمان در حوزه دارو داشت که این را هم در 
گزارش مجمع آوردیــم و خدمت مجمع محترم و 
جناب آقای دکتر کرباســیان این مسائل ارائه شد. 
اینها از توفیقات مدیریت مالی و سالمت و درمان 
بود و خوشبختانه سازمان حسابرسی گزارش بسیار 
مثبتی را از وضعیت مالی سازمان تهیه کرده بود و به 
مجمع محترم ارائه داد و ما یکی از بهترین گزارش 
های حسابرســی را در بین شــرکتهای فرعی زیر 
مجموع شرکت ملی نفت ایران داشتیم و فقط یک 
بند حسابرســی داشتیم که آن بند هم برای ذخیره 

مالیات بود و چیز مهمی نبود و اگر آن یک بند هم 
نبود، می توانستیم به جای گزارش مشروط، گزارش 
مطلوب بگیریم و آن یک بند را هم نداشته باشیم 
و به این جهت، ســازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت هم از جناب آقای دکتر کرباسیان، مدیر عامل 
شرکت ملی نفت ایران و هم از جناب آقای سهیلی 
پور، مدیر محترم مالی مورد تقدیر گرفت و این برای 
سازمان ما جای خوشــبختی است که سازمان در 
حوزه مالی توانســت این توفیق را به دست بیاورد. 
در همین حال، پارســال ۱۴۷ میلیارد تومان و سال 
۹۶، مبلغ ۱۲۱ میلیارد خرید متمرکز دارو انجام شد 
که این رشد ۲۰ درصدی با توجه به تورم و افزایش 
قیمت ها قابل قبول است. اقالم پرمصرف تجهیزات 
پزشکی آنژیو کت، ســرنگ، دستکش، گاز، باند و 
به صورت  بیمارســتانی هم  مواد ضدعفونی کننده 
خرید متمرکز در دستور کار است که پارسال برای 
دو قلــم تجهیزات پرمصــرف از جمله آنژیوکت و 

سرنگ اقدام شد.
اقدامات ســازمان در حوزه مهندسی ساختمان  ��

شامل چه مولفه هایی بوده است؟ 
در حوزه مهندســی ســاختمان یک سری 
پروژه هایی از قبل برای ســازمان تعریف شده بود 
و ما برنامه این را داشــتیم که به هیچ عنوان پروژه 
جدیدی تعریف نکنیــم و پروژه های نیمه تمام را 
کامل کنیم. اگر خاطرتان باشد در سالهای گذشته 
خیلی از این پروژها ها را به بهره برداری رساندیم. 
دو سال پیش کلینیک آزادی، اراک، تبریز، امام علی 
شیراز و بیمارستان آغاجاری که یکی از پروژه های 
بسیار مهم سازمان بود بهره برداری شد، در صورتی 
که این بیمارستان و بیمارستان گچساران، هم زمان 
شروع شده و هر دو را مناطق نفتخیز جنوب شروع 
کرد، ولی پروژه آغاجاری در ســال ۹۱ به سازمان 
بهداشت و درمان تحویل داده شد و ما دو سال است 
که از این بیمارستان استفاده می کنیم، ولی مناطق 
نفتخیز جنوب، بیمارستان گچساران را برای بهره 
برداری هنوز به ما تحویل نداده است که امیدواریم 
آن هم به سرانجام برسد. به هر حال در طول سال 
گذشته ما بازسازهایی را در بعضی از مناطق داشتیم. 
بازسازی بخش های CCU بیمارستان اهواز بوده 
است و سایر مناطق سازمان هم مواردی بوده است 
که واحد مهندســی سازمان، اقدامات الزم را انجام 
داده است. در بیمارســتان تهران هم همین طور. 
تعمیراتی را ما داشــتیم. در بازسازی بخش شیمی 
درمانی و نمای بیمارستان و تعویض آسانسور پلی 
کلینیک این ها همه اقدامات ســال ۹۷ ســازمان 
بهداشت و درمان در بیمارستان تهران بوده است و 
نهایتا تتمه پروژه ها همان بیمارستان گچساران را 
داریم که تجهیزاتش را هم خریده ایم و منتظریم 
مناطــق نفتخیز جنوب این را به ما تحویل بدهد و 
ما آن بیمارســتان را هم برای بهره برداری بتوانیم 
آماده کنیم. همین طور بیمارســتان آبادان اســت 
که آن هم مدتی بود مشــکل اعتباری داشت که 
خوشبختانه با مساعدت جناب آقای صادق آبادی، 
مدیر عامل محترم شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی این قضیه هم حل شد و ما می 
توانیم اعتبار آن را داشــته باشیم و کار را به اتمام 
برسانیم. آن پروژه هم پیشرفت خوبی داشته است 
که مراحل نهایی اش را می گذراند. از پلی کلینیک 
ها، یکی پلی کلینیک ماهشــهر است و یکی هم 
پلی کلینیک هزار جریــب اصفهان که آن هم در 
چهار الی پنج درصد آخر و پایانی است که فکر می 
کنم ظرف چند ماه آینده آماده بهره برداری شــود 
و پروژه های عمرانی سازمان به این شکل تعیین 

تکلیف می شوند.
در حال حاضر، چه پروژه هایی را در دستور ساخت  ��

دارید؟ 
دو تــا پروژه مــی ماند که ما باید شــروع 

یکی بکنیم و الزام داریم برای ســاخت آنها. 
پروژه تروماسنتر عســلویه است که سال گذشته 
اتوبــوس آمبوالنــس آن خریداری شــد و حتی 
در ســیل خرم آباد و پل دختر هم مورد اســتفاده 
قرار گرفت و حاال تروماسنتر جانمایی شده است 
و زمین آن به ســازمان تحویل داده شــده است. 
طراحی های اولیه و آزمایش مکانیک خاک انجام 
شده است و باید مصوبه هیئت مدیره و اعتبار الزم 
را برایش بگیریم که بتوانیم این پروژه را شــروع 
کنیم، چون در عسلویه این پروژه بسیار زیربنایی 
است که سازمان پدافند غیر عامل کشور هم روی 
آن تأکید دارد. یکی دیگر از پروژه ها بیمارســتان 
میرداماد تهران است که آن هم جزء مواردی است 
که فکر می کنم بتوانیم بحث حقوقی اش را تمام 
بکنیــم و وارد فاز اجرایی آن بشــویم. هم اکنون 
پیگیر سند تک برگ آن هستیم تا پس از اخذ سند 

تک برگ اقدامات اجرایی را آغاز نماییم.
در حــوزه نظارتی و حراســتی چــه اقدامات و  ��

فعالیتهایی در جهت پیشگیری از جرم و فساد احتمالی 
صورت پذیرفته است؟ 

من جا دارد از حوزه های نظارتی سازمان یک 
تشکر ویژه داشته باشــم. حراست سازمان واقعا در 
طول این پنج سالی که من مسئولیت داشتم، همانی 
بوده است که باید باشــد. گاهی وقتها سازمانهای 
نظارتی برای مــا ترمز هســتند و گاهی وقت ها 
برخوردهای وســواس گونه دارند، اما واحد حراست 
سازمان به هیچ وجه این شکلی نبوده و همه جا به 
موقع آن هشــدارهای الزم را داده است و به نوعی 
برای شــخص خود من یک نقطه اطمینان و یک 
نقطه قابل اتکا بوده است. به عینه دیده ام که یک 
چشــم و گوش دیگر هم مراقب و محافظ سازمان 
اســت که اگر مسائل و مشــکالتی باشد به موقع 
گزارش می کند. ابتدای امسال که ما مجمع حراست 
را در ارتباط با عملکرد ۹۷ داشتیم، حراست بهداشت 
و درمان صنعت نفت از ســوی ســازمان حراست 
وزارت نفت و جناب آقای حاج حســینی، مدیر کل 
حراســت وزارت نفت مورد تقدیر قرار گرفت و این 
نشان دهنده عملکرد خوب حراست سازمان است. 
حوزه بازرسی ســازمان هم که یک حوزه نظارتی 
دیگر است، سال گذشته بسیار فعال عمل کرد و به 
مناطق مختلف سازمان سرکشی کرد و با بضاعت 
کمی که به لحاظ نیروی انســانی داشــت، از توان 
تخصصی سایر قسمتها مثل مدیریت سالمت و از 
بعضی از نیروهای کارشناسی مناطق برای مناطق 
دیگر اســتفاده می کردند و بــه همه مناطق دیگر 
سرکشی کردند و در بخشهای بررسی اسناد، واحد 
درمان غیر مســتقیم و بیمه گری، که احتمال بروز 
فساد و محل فســاد وجود دارد و جزء گلوگاه های 
فساد است، بررسی کردند و سایر قسمت ها را هم 
دیدند ولی تأکیدشان روی حوزه درمان غیر مستقیم 
بود و مواردی که سال گذشته شاهد بودید و گزارش 
شــد که بعضا هم در فضای مجازی رسانه ای شد، 
دو منطقه ما در شــیراز و تهــران در حوزه درمان 
غیر مستقیم بود. به خصوص شــیراز متأسفانه ما 
مشکالت جدی را داشتیم که هم برخورد تخلفاتی 
و هم برخورد قضائی با آنها انجام شد و خاطیان به 
هیئت های تخلفات معرفی شدند و با توجه به ابعاد 
مالی قضیه به قوه قضائیه معرفی شدند. نکته مهم 

در این موضوع آن اســت که شروع همه شناسایی 
گلوگاهها و برخورد با خاطیان از خود ســازمان بوده 
اســت یعنی یک ارگان بیرونی نیامده است اینها را 
کشــف کند. اینها را خود روسای مناطق ما گزارش 
کرده اند و بازرسی خود ســازمان ورود کرده است 
و رفته اینها را بررســی کرده است و اینها را احضار 
کرده اســت و مشــخص کرده است و ما به سمت 
اصــالح پیش بردیم و به هر حــال با این خاطیان 
هم ما برخورد کردیم و نهایتا هم حوزه حسابرســی 
هم پا به پای حراســت و بازرسی کمک کردند که 
مــا بتوانیم در حوزه مالی هم عملکرد مثبت و قابل 

قبولی داشته باشیم.
گویــا اخیرا بخشــنامه ای در خصوص واگذاری  ��

بیمارســتان ماهشهر به پتروشــیمی بندرامام و نوع 
عملکرد مالی ســازمان در ارتباط با کارکنان و ســایر 

بخش ها ابالغ شده است. نظر جنابعالی چیست؟ 
ببینید! نکتــه اول و در ارتباط با ماهشــهر 
بایســتی بگویم که طبق مســتندات قانونی، این 
بیمارستان متعلق به پتروشیمی بندر امام و بخش 
خصوصی اســت. مــا هم جمعیــت قابل توجهی 
در منطقه ماهشــهر نداریم و تنها حدود سه هزار 
نفر جمعیت تحت پوشــش داریــم. بنابراین طبق 
اساسنامه، در آنجا قائل به بیمارستان داری نیستیم 
و بیمارســتان را باید به پتروشــیمی های منطقه 
که مال خودشان اســت و بهره برداریش هم باید 
به خودشان باشــد، تحویل بدهیم و این کار دارد 
انجام می شــود. نکته دوم و بسیار مهم این است 
که پرسنل ما به هیچ عنوان آنجا نگران نباشند. ما 
در ماهشهر دویســت نفر پرسنل رسمی داریم که 
انشاءا.. به موقع تعیین تکلیف خواهند شد. صحبت 
هایی که با آقای دکتر مینو، معاونت محترم سرمایه 
انســانی آقای وزیر داشتم و ایشان از طرف جناب 
آقــای وزیر هم به صورت ویژه برای بهداشــت و 
درمــان حکم دارند و قول دادنــد و به ما اطمینان 
دادند که ما به پرسنل رسمی مان در ماهشهر اعالم 
کنیم که به هیچ عنوان دغدغه و نگرانی نداشــته 
باشند و ما مطابق با میل خودشان وضعیت آنها را 
روشن خواهیم کرد و یک کاری می کنیم که حتی 
مناطق دیگر غبطه بخورند که کاش ما ماهشــهر 
بودیم. ما قولش را از آقای مینو گرفتیم. کاری که 
می خواهیم برای این عزیزان بکنیم این است که 
می خواهیم حداقل پنج سال برای آنها سختی کار 
بگیریم. بنابراین اینکه پرسنل سازمان تا هر زمانی 
که نیاز باشــد همان جا خواهند ماند و انشــاءا... با 
شــرایط مطلوب و مورد دلخواه خودشــان تعیین 
تکلیف خواهند شد. اما نکته سوم؛ در ارتباط با کل 
سازمان هم بایستی بگویم؛ وزارت نفت در نظر دارد 
آن بخــش بیمه گری و خریــد خدمت را از مراکز 
خصوصی و دولتی بیرون، از طریق یک »ام سی« 
در فرایند و تشریفات قانونی به یک شرکت بیمه ای 
واگذار نماید. البته فعال چنین شرایطی فراهم نشده 
است. اما نکته چهارم در باب بخشنامه اخیر اینکه در 
ارتباط با سازمان بهداشت و درمان گویا قرار است 
از شکل سرانه ای به شکل صورت وضعیتی تغییر 
یابد و ما در واقع مثل همان شرایطی که با صندوق 
بازنشســتگی داریم، اجرا گــردد. در حال حاضر با 
صندوق بازنشستگی سرانه ای کار نمی کنیم و به 
طور مثال آخر ماه ما می گوییم این تعداد بازنشسته 
را ویزیت کرده ایم و این تعداد بستری داشته و این 
تعداد جراحی کرده ایم و هزینه اش این مبلغ شده 
است و شــما پولش را به ما بدهید. با شاغلین هم 
همین وضعیت ادامه پیدا می کند. این نهایت بحثی 
است که در بخشــنامه و ابالغیه به آن اشاره شده 
است و ما اشاره به بخشنامه نمی کنیم چون رسما 

به ما ابالغ نشده است.  
از وقتی کــه در اختیار دانــش نفت قرار 

دادید، کمال تشکر را دارم.

سازمان بهداشت و درمان 

صنعت نفت یکی از بهترین 

گزارش های حسابرسی را 

در بین شرکتهای فرعی زیر 

مجموع شرکت ملی نفت ایران 

به خود اختصاص داده است

خرید متمرکز دارویی و 

پرداخت به موقع به شرکتهای 

دارویی باعث شد که سال 

گذشته، شرکتهای دارویی فقط 

در حوزه دارو، هشت میلیارد 

و صد میلیون تومان تخفیف 

دارویی و جایزه کاالیی به 

سازمان تخصیص دادند
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گزارش

شرکت سهامی پتروشــیمی بندر امام )B..I.P.C( در 
زمینی به مساحت ۲۷۱ هکتار در ساحل شمال غربی خلیج 
فارس بــه فاصله ۱۰۵ کیلومتری جنوب شــرقی اهواز و 
۸۴ کیلومتری شرق آبادان واقع شده است. ظرفیت تولید 
مجتمع ۹/۶ میلیون تن در سال بوده، همچنین این شرکت 
به لحاظ حجــم ظرفیت تولید و تنــوع محصول جایگاه 

نخست را در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس دارد.
قابلیت تولید حدود ۳۰ نوع فرآورده

این شرکت به گونه ای طراحی شده که قابلیت تولید 
حدود ۳۰ نوع فرآورده شیمیائی، پتروشیمیائی و پلیمری با 
کیفیت و در سطح استانداردهای جهانی را دارد. پتروشیمی 
بندر امام در استراتژی خود احداث واحدهای جدید، افزایش 
ظرفیت واحدهای تولیدی و به روز ســازی سیســتم های 
بهــره برداری، ابزاردقیق و دیگر زیر ســاخت های فنی و 
پشــتیبانی مرتبط را مد نظر قرار داده، احداث واحدهایی 
نظیر پلی وینیل کلراید، ام تی بی ای، پارازایلین، بازیافت 
اتان و پروپان و واحد ســوم تفکیک میعانات گازی و نیز 
طرح های افزایش ظرفیت واحدهای پلی اتیلن ســنگین و 

الفین گواهی بر این مدعاست.
تنوع محصوالت

_ محصوالت تولیدی این شــرکت عبارتند از: اتان، 
پروپان، بوتان، پنتان، اتیلن، پلی اتیلن ســبک و سنگین، 
پلــی وینیل کلراید، ماده افزودنــی بنزین )ام تی بی ای(، 
کاســتیک، بنزین پیرولیز، وینیل کلراید، اتیلن دی کلراید، 
رافینــت و محصــوالت آروماتیکی مانند بنــزن، زایلین، 

پارازایلین می باشد.
جایگاهی منحصر بفرد و متمایز

_موقعیت استراتژیک این شرکت از جمله مجاورت 

با منابع تأمین خوراک، ســوخت و مواد اولیه، دسترسی به 
آب های آزاد، شــبکه حمل و نقل ریلی و سیستم حمل و 
نقل جاده ای از جمله عواملی اســت که پتروشــیمی بندر 
امام را در جایگاهی منحصر بفرد و متمایز قرار داده است.

استفاده از چهار نوع خوراک
خوراک اصلی پتروشیمی بندر امام عبارتند از: ۱- گاز 
مایع )NGL( از مناطق نفت خیز جنوب ۲- نفتا ارسالی از 
پاالیشــگاه آبادان ۳- متانول از پتروشیمی فن آوران ۴- 

استایرن از پتروشیمی پارس
تحقق شرایط اقتصادی مطلوب

 بطور کلی عمده خوراک پتروشــیمی بندر امام که 
 NGL اقتصاد این شــرکت را تنظیم می کند مایعات گازی
دریافتی از مناطق نفت خیزجنوب اســت که وابســتگی 
مستقیمی به تولید نفت خام دارد و در صورت مناسب بودن 
وضعیت تولید نفت، پتروشــیمی بندرامــام هم در بخش 
جذب خوراک وضعیت مناســبی خواهد داشت و به همین 
ترتیب از نظر اقتصادی هم شرایط خوبی پیدا خواهد کرد.

دستاوردها
-رفع موانــع تولید، تولید مســتمر و پایــدار انواع 
محصوالت پتروشــیمیایی و عرضه در بازارهای داخلی و 

خارجی با رتبه اول تولید در سطح صنعت پتروشیمی
-به ظرفیت رســانی واحــد MTBE و افزایش ۳۰ 

RO درصدی تولید این محصول و راه اندازی بخش
-تولیــد بیش از برنامه ســال و ظرفیت اســمی در 
واحدهای PP و LD و انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی 

PVC واحد
-کاهش ضایعات در ســال ۱۳۹۷ نســبت به سال 
۱۳۹۶ و افزایــش تولید در واحــد آروماتیک به باالترین 

مقدار تولید در پنج سال گذشته
-کسب رتبه ۲۴ از نظر میزان فروش، رتبه ۸ از نظر 
میزان صادرات، تمدید گواهینامه های سیســتم مدیریت 
یکپارچه )IMS(، ثبت رکورد بیشترین گروه تشکیل یافته 
دوایر کنترل کیفیت )QCC( و کســب مقــام چهارم در 
ارزیابی توانمندی فرآیندی بین شرکت های زیر مجموعه 

هلدینگ خلیج فارس
-کســب مقام برتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
و رتبه صادر کننده برتر استان خوزستان در سال ۱۳۹۷ و 

GRI تدوین گزارش عملکرد پایداری بر اساس مکانیزم
-تــالش در تولید پایدار یوتیلیتی با کیفیت و کمیت 
مورد نیاز شــرکت های زیر مجموعه پتروشیمی بندرامام و 
انجام تعمیرات اساسی واحدهای مختلف شرکت آب نیرو 

بدون ایجاد محدودیت در مصارف شرکت ها
-انجام تعمیرات اساســی توربین های گازی مجتمع 
و تعمیرات واحدهای باال دســتی تأمین خوراک بندرامام 
شــامل مارون ۵، کوپال و بنگستان، ان جی آل ۱۵۰۰ و 

۱۲۰۰ و ایستگاه های تقویت فشار ۳ و ۴
-شــروع نهضت جلوگیــری از »LOSS« در خط 
تولید و سایر مدیریت های مالی، خدماتی و ستادی جهت 
جلوگیری از هــدر رفت منابع در تعامل با مدیریت محیط 

زیست، امور مالیاتی و سایر مبادی ذیربط
-کاهــش ۲۴ درصدی ضریب تکــرار حوادث قابل 
ثبت ســال ۱۳۹۷ نســبت به ســال ۱۳۹۶، بازسازی و 
نوسازی ۴ دستگاه خودرو آتش نشانی و سیستم های ثابت 
اطفاء حریــق مخازن LPG، اتمام فاز اول عملیات اجرای 
تغییر فرآیند واحد کلرآلکالی از جیوه به ممبراین و احداث 
بزرگترین تصفیه خانه بعنوان مهم ترین پروژه های زیست 

محیطی
-پایداری زنجیره تولید MDI و تجاری ســازی آن 
همچنین داخلی ســازی و کاهش مصرف به حد طراحی 

کاتالیست پالتین و پاالدیوم
-ضمن توجه به ورزش همگانی در ســطح کارکنان 
و خانواده معزز، کسب مقام قهرمانی بسکتبال باشگاه های 

آسیا و رتبه اول تنیس روی میز لیگ برتر کشور
شرکت های تابعه:

شرکت فرآورش بندرامام:
این شــرکت شــامل واحدهای تفکیــک مایعات 
 ،)CF( تســهیالت عمومــی ،)OL( الفیــن ،)NF( گازی
آروماتیــک )AR( و پارازایلیــن )PX( و بازیافت بوتان و 
پروپــان می باشــد و محصوالت تولیــدی آن عبارتند از: 
اتان، پروپان، بوتــان، پنتان به باال، هگزان، هپتان، پنتان 
بــه باال، اتیلن، پروپیلن، مخلــوط الفین های چهار کربنه، 
نفــت کــوره، بنزین پیرولیــز، بنزن، مخلــوط زایلین ها، 
آروماتیک هــای ســنگین و پارازایلیــن. ایــن شــرکت 
 تأمیــن کننــده خوارک اصلــی بقیه واحدهــای مجتمع 

می باشد.
شرکت بسپاران بندرامام:

این شــرکت شــامل واحدهای پلی اتیلن ســنگین 
)HDPE(، پلــی اتیلن ســبک )LDPE(، پلــی پروپیلن 
)PP(، بوتادین و الســتیک مصنوعــی )BD/SR( و پلی 
وینیل کلراید )PVC( می باشــد و محصوالت تولیدی آن 
عبارتنداز: پلی اتیلن سبک, پلی اتیلن سنگین, پلی وینیل 

کلراید, الستیک مصنوعی.
شرکت کیمیا بندرامام:

این شــرکت شــامل واحدهــای بازیابــی نمک از 

 ،)EDC( اتیلــن دی کلراید ،)CA( آب دریــا، کلر آلکالی
وینیل کلراید منومــر )VCM(، ماده افزودنی بنزین بدون 
ســرب )MTBE( می باشــد و محصوالت آن عبارتند از: 
نمک طعام، سود ســوز آور، گاز کلر، اســید کلریدریک، 
 آب ژاول، اتیلــن دی کلرایــد، وینیــل کلرایــد منومــر

MTBE و 
شرکت آب نیرو بندرامام:

این شــرکت شــامل واحدهای پشــتیبانی است و 
مسئولیت تأمین سرویس های مورد نیاز واحدهای مجتمع 
را به عهده دارد که شامل واحدهای نیروگاه، تأمین بخار، 
تأمین آب بدون امالح، تهیه هوا، تهیه ازت و تاسیســات 

تأمین سوخت می باشد.
شرکت خوارزمی بندرامام:

این شــرکت کلیه امور پشــتیبانی فنی، تعمیراتی، 
پروژه های ســاختمانی و نیز امــور خدماتی مجتمع را زیر 
نظر خود دارد مدیریت های زیرمجموعه مختلفی دارد که 

به شرح زیر است:
مدیریت های تعمیرات، پروژه ها و خدمات

مدیریت تعمیــرات: کلیه ســرویس های تعمیراتی، 
کارگاه مرکزی، کارگاه برق و تهویه، ابزار دقیق، مخابرات 

و ماشین آالت حساس را شامل می گردد.
مدیریــت پروژه هــا: عهــده دار نظــارت و اجرای 
پروژه هــای غیر صنعتــی بوده و متشــکل از پروژه های 
عمرانی، تاسیســات، دفتر فنی و برنامــه ریزی و کنترل 

می باشد.
مدیریت خدمات: شــامل خدمات اجتماعی، خدمات 

اداری و خدمات مستغالت است.
تأمین مسکن و امکانات رفاهی کارکنان

جایگاه منحصر بفرد و متمایز 
شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام در تولید محصوالت پتروشیمی
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

ملی حفاری

امضای تفاهم نامه بین شرکت توسعه پترو ایران و شرکت ملی حفاری
شــرکت های ملی حفاری و توسعه 
پتــرو ایــران به منظــور همکاری های 
مشــترک و هم افزایی تــوان فنی بین 
بخش دولتــی و خصوصــی تفاهم نامه 

همکاری مشترک امضا کردند.
این تفاهم نامه روز سه شنبه، چهارم 
شهریورماه توســط سیدعبداهلل موسوی، 
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران و 
سپهر سپهری، مدیرعامل شرکت توسعه 
پترو ایران امضا شــد. بر اساس مفاد این 
ســند همکاری مقرر شــد دو شرکت، 
در زمینه توســعه فضای کســب وکار در 
عرصه های ملــی و بین المللی همکاری 
مشترک داشته باشــند. در آیین امضای 
موســوی،  ســیدعبداهلل  توافق نامــه، 
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران با 
بیان اینکه هم اکنون ۷۰ درصد از صنعت 
حفاری کشور در دست این شرکت است، 
گفت: شرکت ملی حفاری ایران درصدد 
اســت طبق برنامه ریزی مدون و اصولی 
باقی مانده  از ۳۰ درصــد ظرفیت  بتواند 
به نحــو مطلوب اســتفاده کنــد. وی 
افزود: امضــای تفاهم نامه و قراردادها با 
شرکت های بخش خصوصی این امکان 
را بــرای شــرکت ملی حفــاری فراهم 
خواهد کرد تا در ســایه ایجاد هم افزایی، 
اهداف مشــخص و نــگاه راهبردی به 
صنعت نفت کشــور بتوان در شــرایط 
بهره  از ظرفیت هــای خالی  تحریمــی 
گرفت. مدیرعامل شــرکت ملی حفاری 
ایران در ادامه به طرح های نگهداشت و 
افزایش توان تولید نفت اشــاره و اظهار 
کرد: حدود ۶ میلیارد دالر برای طرح های 
نگهداشــت و افزایــش تــوان تولید از 
ســوی وزارت نفت در مناطق خشــکی 
و میدان های مشــترک هزینه می شــود 
که برای عملیاتی شــدن ایــن طرح از 

توانمندی داخلی اســتفاده شــده است. 
موسوی افزود: هم اکنون اولویت شرکت 
ملی حفــاری ایــران برنامه ریزی برای 
به کارگیری ۳۰ درصد ظرفیت خالی این 
شرکت است و این در حالی است که در 
گام بعدی به دنبال این هستیم تا بتوانیم 
در عرصه هــای بین المللی حضور مؤثر و 
فعالی برای صادرات خدمات مهندســی 
حفاری داشته باشــیم. این مقام مسئول 
تنهــا راه برون رفت از تحریــم را توجه 
به اقتصاد مقاومتــی و هم افزایی علمی، 
فنی و اقتصادی دانســت و تصریح کرد: 
از اهــداف مهم دولت و بــه ویژه مقام 
عالی وزارت، دستیابی به هم افزایی میان 
شــرکت های دولتی و خصوصی اســت 
که انعقــاد تفاهم نامه ها و همکاری های 
مشــترک می تواند در مســیر دستیابی 
به این مهم تاثیرگذار باشــد. مدیرعامل 
شــرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه 
برقراری تناســب میان درآمد و هزینه ها 

از جمله مولفه های اصلی این شرکت به 
شــمار می رود، عنوان کرد: ملی حفاری 
بــه دنبال این اســت تا بــا به کارگیری 
امکانــات و ظرفیت هــای خالی تحول 
جدیدی در رویکرد شرکت ایجاد کند که 
این موضوع بدون شک سبب سودآوری 

شرکت ملی حفاری خواهد بود.
هلدینگ ملی حفاری در آینده ای نزدیک 

راه اندازی می شود
راه اندازی  از  ادامــه  در  موســوی 
هلدینگ ملی حفاری در آینده ای نزدیک 
خبــر داد و گفت: شــرکت ملی حفاری 
ایران بــه لحاظ حجــم دکل در غرب 
خاورمیانــه رتبه ســوم را دارد و این در 
حالی اســت که از نظر تکنولوژی، دانش 
فنی، تکنیســین و متخصص در ســطح 
بسیار قوی در دنیا قرار دارد و این مسئله 
خود بستری را برای راه اندازی هلدینگ 
قوی و مؤثر فراهم خواهد کرد. وی ادامه 
داد: اما آنچه مهم اســت اینکه باید همه 

تالش ها بر مبنای حفــظ و نگهداری و 
در مرحله بعد توسعه و گسترش خدمات 
فنی حفاری انجام شود. این مقام مسئول 
در ادامه یادآور شد: حفاری ۵ هزار حلقه 
چاه در ۴۰ سال گذشته نشان از آن دارد 
که سرمایه ملی را باید حفظ و چالش ها 
و مشــکالت را در ســایه همکاری حل 
و فصــل کرد. مدیرعامل شــرکت ملی 
حفاری ایــران گفت: ما در ســطح این 
شــرکت به دنبال حــذف رقبا از صحنه 
نیستیم، بلکه شرکت ملی حفاری آمادگی 
کامــل دارد تا در ســایه ایجاد همکاری 
مشترک با شرکت های اکتشاف و تولید 
E&P، بتواند همه خدمات درون چاهی، 

دکل و خدمات فنی را ارائه کند.
توسعه فعالیت های بین المللی با صدور 

خدمات حفاری
در ادامه آییــن امضای تفاهم نامه، 
سپهر سپهری، مدیرعامل شرکت توسعه 
پترو ایران هدف اصلــی از امضای این 

تفاهم نامه را توســعه فضای کسب وکار 
بین المللی دانست  در عرصه های ملی و 
و اظهــار کرد: همکاری مشــترک بین 
شرکت توسعه پترو ایران به عنوان یک 
شــرکت فعال در زمینه E&P و شرکت 
ملی حفاری برای توسعه میدان هاست که 
با گسترش این همکاری های  امیدواریم 
دوجانبه بتوانیم در عرصه های بین المللی 
هــم فعالیت خود را توســعه دهیم. وی 
ادامه داد: همواره نگاه مدیران معطوف به 
این موضوع بوده است که تنها در شرایط 
تحریــم باید از توانمندی شــرکت های 
داخلی اســتفاده کرد که ضروری است 
ایــن رویکرد تغییر کند و نباید تنها برای 
رو  تحریمی  مشــکالت  از  برون رفــت 
به ســوی شــرکت های داخلی بیاوریم. 
به گفته ســپهری، در ایــن برهه زمانی 
می توان با نگاه بــه درون نقاط قوت را 
تقویــت کرد و نقاط ضعف را در ســایه 
تعامل و همکاری دوجانبه پوشــش داد. 
این مقام مســئول با بیان اینکه شرکت 
توســعه پترو ایران به عنوان نخســتین 
شــرکت منتخب E&P ایــن امکان را 
دارد که برای توسعه میدان ها ورود کند و 
بتواند فعالیت های قابل توجهی را به ثمر 
برساند، افزود: میدان سوسنگرد از جمله 
میدان هایی اســت که ما به شرکت ملی 
حفاری پیشنهاد داده ایم و همین طور این 
میدان های غرب  توســعه  برای  شرکت 
کارون نیــز گزینه مناســبی خواهد بود. 
مدیرعامل شــرکت توســعه پترو ایران 
تصریح کــرد: هدف اصلی مــا ورود به 
بازارهای جهانی اســت که امیدواریم با 
رفع موانــع و محدودیت های بین المللی 
بتوانیم در عرصه های جهانی ورود کنیم 

و به رقابت بپردازیم.

مديرعامل شرکت ملی حفاری ايران خبر داد:

حفاری 293 حلقه چاه نفت و گاز از ابتدای کار دولت دوازدهم
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایــران از حفر و 
تکمیــل ۲۹۳ حلقه چاه نفــت و گاز از ابتدای کار دولت 
دوازدهم تاکنون از ســوی ناوگان این شرکت خبر داد و 
گفت: حفاری این چاه ها در حفظ، نگهداشــت و افزایش 
تولید نفت و تأمین گاز شبکه سراسری کشور تأثیر قابل 

توجهی داشته است.
بــه گزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی 
حفاری ایران، سیدعبداهلل موسوی افزود: از این تعداد 
چاه ۱۲۸ حلقه توسعه ای توصیفی، دو حلقه اکتشافی و 
۱۶۳ حلقه تعمیری تکمیلی بوده است. وی اظهار کرد: 
از مردادماه ســال ۹۶ تاکنون با کاربست ۷۲ دستگاه 
حفاری، متراژ حفــر چاه ها به حــدود ۴۱۵ هزار متر 
رسید، این در حالی است که در مدت پیش گفته تعداد 
عملیات فنی و مهندسی که در قالب خدمات یکپارچه 
حفاری به چاه ها به هنگام حفاری و زمان بهره برداری 
ارائه می شــود، به حدود ۱۱ هزار مورد رســیده است. 
مدیرعامل شــرکت ملــی حفاری ایــران گفت: این 
خدمات، حفاری با هوا، حفاری فروتعادلی، لوله گذاری 
چاه، نصب آویزه، آزمایش بهره دهی چاه، اسیدکاری، 
ســیمان کاری، تزریق پذیری، نمودارگیری سطحی و 
درون چاهی، چاه پیمایی، لوله مغزی سیار و... را شامل 
می شــود. وی ارائه عملیات حفاری، خدمات یکپارچه 
فنی و مهندســی، ورود به پروژه های کلید در دســت 

)EPDS(، میدان محور و ایفای مســئولیت اجتماعی 
را به عنوان شــرح وظایف شرکت ملی حفاری ایران 
اعالم کرد و افزود: گســتره فعالیت شــرکت، وسعت 
عملیاتی شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، نفت 
مناطــق مرکزی، نفت فالت قاره، نفت و گاز اروندان، 
مهندســی و توسعه نفت، نفت و گاز پارس و مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران است. موسوی اظهار 
کرد: در چارچوب اجــرای پروژه های جدید مربوط به 
حفظ، نگهداشــت و افزایش تولید حفاری، پنج حلقه 
چاه در میدان نفتی نفت شــهر در استان کرمانشاه در 
حوزه تحت مســئولیت شــرکت نفت مناطق مرکزی 
و حفاری هفت حلقه چاه در میدان نفتی گچســاران 
)خامــی( در گســتره عملیاتی شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز  جنوب در اواخر سال ۹۷ از طریق شرکت در 
مناقصه به ملی حفاری واگذار شــد.مدیرعامل شرکت 
ملی حفاری ایران درباره پروژه های در دســت اجرای 
این شــرکت نیز گفت: حفاری و تعمیر ۳+۹ حلقه چاه 
در حوزه عملیات شــرکت نفت و گاز اروندان، پروژه ۳ 
+۲۰ که آخرین حلقه آن در دســت اجراست و پروژه 
۱۰ حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی در حیطه 
عملیاتی شرکت مهندسی و توسعه نفت از برنامه های 

در دســت اجرای این شرکت اســت.وی اضافه کرد: 
همچنین حفــاری ۱+۵ حلقه چــاه تعمیراتی در فاز 
۱۷ و ۱۸ طرح توســعه میدان گازی پارس جنوبی در 
شــرکت نفت و گاز پارس و پروژه حفاری ۶+۸ حلقه 
چاه اکتشافی برای مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران در قالب دو پروژه از دیگر برنامه هایی اســت که 
در ۲۴ ماه گذشــته جنبه اجرایی به خود گرفته است.
وی در همیــن زمینه به تکمیــل پروژه های کلید در 
دســت )EPD ( حفاری ۲۲ حلقه چاه در فازهای ۱۷ 
و ۱۸ و ۱۴ حلقه چاه در فــاز ۱۴ میدان گازی پارس 
جنوبــی و هفت حلقه چاه در میدان نفتی آذر اشــاره 
کرد که هم اکنون در چرخه تولید قرار دارند.موســوی 
امضای تفاهمنامه و توافقات جدید و توسعه همکاری 
با شــرکت های نفتــی و خصوصی از جمله شــرکت 
انرژی دانا، شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی، گروه 
گسترش انرژی پارسارگاد، توسعه پترو ایران، شرکت 
ملی مناطــق نفت خیز جنوب، دانشــگاه های صنعت 
نفت، صنعتی شــریف، شــیراز، خراسان رضوی، چند 
مرکز پژوهشــی و ... را از جمله اقدام های محقق شده 
شــرکت ملی حفاری ایران در دو سال اخیر برشمرد.
موسوی در ادامه از بومی ســازی قطعات و تجهیزات 

کاربــردی در صنعت حفــاری به عنــوان راهبردی 
بــرای تحقق برنامه های اقتصــاد مقاومتی یاد کرد و 
افزود: طراحی و ســاخت شــمار قابل توجهی قطعات 
و تجهیزات راهبــردی در نتیجه تعامل و همکاری با 
۲۵۰ شرکت سازنده و صنعتگران داخلی و شرکت های 
دانش بنیان و همچنین به صورت همکاری مشترک از 
سوی شرکت و مراکز دانشــگاهی از دیگر اقدام های 
این شرکت در این حوزه است.مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران همچنین فرآیندنگری، تدوین منشــور 
اجرایی در بخش های ســاختاری، مالــی، اداری و...، 
تشــکیل کارگروه های تخصصی، توجه بیش از پیش 
به انضباط مالی، اداری، ایمنی، بهینه سازی هزینه ها، 
پیگیری رفع مشــکالت و توجه به خدمات رفاهی و 
فرهنگی کارکنــان، آموزش های تخصصی و افزایش 
سطح دانش فنی کارکنان در سطوح مختلف را از دیگر 
اقدام ها و فعالیت های شرکت ملی حفاری ایران عنوان 
کرد.وی بــه ایفای مســئولیت های اجتماعی در این 
شــرکت اشاره کرد و گفت: شرکت ملی حفاری ایران 
حسب وظایف سازمانی و تاکید وزیر نفت و مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران، در کنار دیگر دســتگاه های 
اجرایی و امدادی به نحو شایســته ای نسبت به بسیج 
امکانــات و تجهیــزات و بهره گیــری از متخصصان 

عملیاتی و پشتیبانی خدماتی اقدام کرده است.

گزارش

شرکت های ملی حفاری، پژواک انرژی و مشاور 
آب کرخه قرارداد مشارکت امضا کردند

شرکت های ملی حفاری، پژواک انرژی و شرکت مهندسی مشاور آب 
کرخه به منظور همکاری های مشــترک و هم افزایــی توان فنی، بازرگانی و 

مهندسی، قرارداد مشارکت سه جانبه امضا کردند.
به گــزارش دانش نفت به نقل از شــرکت ملی حفــاری ایران، این 
مشارکت نامه، روز دوشــنبه )چهارم شهریورماه( توسط سیدعبداهلل موسوی، 
مدیرعامل شــرکت ملی حفــاری ایران، عباس قبادی، مدیرعامل شــرکت 
خدمات مهندســی پژواک انرژی و کریم منابی، مدیرعامل شرکت مهندسی 
مشــاور آب کرخه امضا شد.بر اســاس مفاد این سند همکاری مقرر شد سه 
شــرکت، برای حضور در مناقصات و تکمیل پیشــنهادهای فنی و بازرگانی 
و انجام همه فعالیت های مهندســی، تهیه کاال و مواد، تأمین دســتگاه های 
حفاری و خدمات جانبی و پشــتیبانی مرتبط و همچنین تجهیزات مورد نیاز 
پروژه توســعه میدان های ســپهر، جفیر و دیگر پروژه هــای آینده همکاری 
مشــترک داشته باشــند.کارفرمای طرح توســعه میدان های سپهر و جفیر، 
شــرکت اکتشاف و تولید پاسارگاد است و این مشــارکت نامه از تاریخ امضا 
تا انجــام کامل این پروژه و پروژه های آینده معتبر خواهد بود.در اجرای این 
پروژه و دیگر پروژه ها، شــرکت ملی حفاری تأمین دستگاه های حفاری مورد 
نیــاز و تجهیزات جانبی و ملزومات مصرفی عملیات حفاری را برعهده دارد.

تأمین نیروی فنی و مدیریتی مورد نیاز، انجام عملیات حفاری و ارائه خدمات 
جنبی حفاری در صورت درخواســت دیگر اعضا برای کاربســت ســرویس 
خاص از تعهدات شــرکت ملی حفاری ایران به شمار می آید.در این قرارداد 
مشــارکت، تأمین کاال، قطعات یدکی، مواد مصرفــی و تجهیزات مورد نیاز 
پروژه و خدمات جنبی در صورت درخواســت دیگر اعضا و تأمین نیروی فنی 
و مهندســی مورد نیاز راهبری و مدیریت پروژه از تعهدات شــرکت خدمات 

مهندســی پــژواک انرژی 
اســت.همچنین تعهــدات 
مشاور  مهندســی  شرکت 
در بخش های  کرخــه  آب 
مهندســی  خدمات  ارائــه 
شــامل مطالعــات مخزن 
باالدســتی  تاسیســات  و 
مــورد نیاز پــروژه، تأمین 
نیــروی فنــی و مدیریتی، 
یدکی  قطعات  کاال،  تأمین 
و تجهیــزات در صــورت 
اعضا،  دیگــر  درخواســت 
احــداث لوکیشــن و جاده 
دسترســی، احــداث کمپ 
اجرای  نیــاز،  در صــورت 

سیویل )swivel( سیستم مدیریت پســماند، احداث خطوط جریانی و دیگر 
خدمات پشتیبانی تعریف شده است.در آیین امضای مشارکت نامه، سیدعبداهلل 
موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: این شرکت زیرمجموعه 
شــرکت ملی نفت ایران و از توانمندی و ظرفیت باالیی در زمینه ارائه همه 
فعالیت هــای حفاری و خدمات فنی این صنعت راهبردی برخوردار اســت و 
اجرای چند پروژه کلیدی در دســت )EPDS( مرتبط با تولید نفت و گاز در 
خشــکی و دریا را در کارنامه دارد.وی با اشاره به برنامه های این شرکت در 
زمینه همکاری و هم افزایی مســتمر با شــرکت های بخش خصوصی فعال 
در عرصــه حفاری داخلی افزود: شــرکت ملی حفاری ایران برای توســعه 
همکاری با شــرکت گسترش انرژی پارســارگاد و شرکت های زیرمجموعه 
آمادگی دارد و این همکاری در پیشــبرد برنامه های شرکت ملی نفت ایران 
بســیار مفید و مؤثر خواهد بود.مهدی میرمعزی، مدیرعامل گروه گســترش 
انرژی پاســارگاد نیز با اشاره به متداول شــدن اجرای کار مشترک در قالب 
پروژه گفت: مشارکت نامه فیمابین این مجموعه با شرکت ملی حفاری ایران 
همه فعالیت های رو ســطحی و زیر ســطحی  پروژه ها را دربرمی گیرد و با 
توجه به ظرفیت های موجود می تواند ارزشمند باشد.وی افزود: همکاری های 
مشــترک میان شرکت ملی حفاری ایران با شــرکت های بخش خصوصی 
ســبب ایجاد تحول و پیشرفت در کار شده و این مهم که ملی حفاری دنبال 
می کند مایه مباهات اســت و از آن استقبال می شــود.همچنین محمدعلی 
عمادی، معاون اجرایی بخش باالدستی گروه گسترش انرژی پاسارگاد ضمن 
تشریح  ظرفیت های این شرکت در انجام  پروژه های باالدستی و پایین دستی 
صنعت نفت اظهــار کرد: با توجه به برنامه های شــرکت ملی نفت ایران و 
موضوع اجرای پروژه های میدان محور، EPC و EPD، هدف از مشــارکت 
با شــرکت ملی حفاری ایران حضور مشترک در اجرای این پروژه ها و حضور 
در بازارهای هدف در داخل و خارج کشــور است.در این آیین عباس قبادی، 
مدیرعامل شرکت خدمات مهندســی پژواک انرژی با اشاره به فعالیت های 
این شرکت در ارتباط با مدیریت، مهندسی، تأمین کاال و اجرای  پروژه های 
نفت و گاز گفت: این شــرکت متقاضی اســتفاده از توانایی های شرکت ملی 
حفاری درباره ارائه عملیات حفاری و خدمات جنبی این صنعت اســت.کریم 
منابی، مدیرعامل شــرکت مهندسی مشاور آب کرخه نیز درباره توانمندی ها 
و ظرفیت های این شــرکت که در استان خوزستان استقرار دارد، توضیحاتی 
ارائه داد و گفت: این شــرکت توان الزم بــرای اجرای پروژه های مربوط به 
صنعت نفت در دو بخش باالدســتی و پایین دستی و همچنین آب را دارد و 

فعالیت های قابل توجه و موثری داشته است.

از مردادماه سال ۹6 تاکنون با 
کاربست 7۲ دستگاه حفاری، متراژ 
حفر چاه ها به حدود ۴۱۵ هزار متر 

رسید، این در حالی است که در 
مدت پیش گفته تعداد عملیات فنی 

و مهندسی که در قالب خدمات 
یکپارچه حفاری به چاه ها به هنگام 
حفاری و زمان بهره برداری ارائه 
می شود، به حدود ۱۱ هزار مورد 

رسیده است

گستره فعالیت شرکت، وسعت 

عملیاتی شرکت های ملی مناطق 

نفت خیز جنوب، نفت مناطق 

مرکزی، نفت فالت قاره، نفت و 

گاز اروندان، مهندسی و توسعه 

نفت، نفت و گاز پارس و مدیریت 

اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 

است

بر اساس مفاد این سند 
همکاری مقرر شد سه شرکت، 

برای حضور در مناقصات 
و تکمیل پیشنهادهای فنی 
و بازرگانی و انجام همه 

فعالیت های مهندسی، تهیه 
کاال و مواد، تأمین دستگاه های 

حفاری و خدمات جانبی و 
پشتیبانی مرتبط و همچنین 
تجهیزات مورد نیاز پروژه 

توسعه میدان های سپهر، جفیر 
و دیگر پروژه های آینده 

همکاری مشترک داشته باشند
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

پاالیش و پخش در مسیر توسعه
در شرایطی که اقتصاد کشــور با تحریم ها گالویز 
اســت، صنعت پاالیش با بکارگیری توان حداکثری از ۹ 
پاالیشــگاه نفتی به همراه بزرگترین پاالیشگاه میعانات 
گازی دنیا؛ ستاره خلیج فارس، وارد عمل شده تا با افزایش 
ظرفیت پاالیشــی و رساندن آن به مرز روزانه ۲ میلیون و 
۳۰۰ هزار بشــکه تاکنون، بتواند کام این روزهای صنعت 

نفت را شیرین کند. 
توقــف واردات بنزیــن بــه عنوان یک ســوخت 
اســتراتژیک در بازار مصرف از سال گذشته، این فرصت 
را برای سیاســتگذاران این حــوزه فراهم کرد تا ضمن 
ممانعت از خروج ارز بستری برای صادرات این محموله 
ها آماده کنند. بســتری که اولین آغازش از رینگ بین 
المللی بورس انرژی بود تا از این کانال ۳۰۰۰ تن بنزین 

به مقاصد بین المللی ارسال شود. 
نائل آمدن به این دســتاورد بین المللی در شرایط 
اضطراری و خاِص حال حاضر، مرهون اقداماتی است که 
طی ســال های گذشته در شرکت ملی پاالیش و پخش 

به اجرا در آمده است. 
باید اذعــان کرد تاکنون طرح هــای متعددی در 
ایــن حوزه به اجرا درآمده انــد؛ از افزایش ظرفیت های 
پاالیشــی، انتقال فرآورده از طریق خطــوط لوله، بهره 
برداری از طرح های بنزین ســازی و ... گرفته تا توزیع 
فرآورده های یورو در کالن شهرها، ایجاد سامانه کارت 
هوشمند سوخت و طرح پیمایش که اجرای آنها توانسته 
است انقالبی در عرصه تامین و توزیع سوخت ایجاد کند.
در یک کفه از ترازوی صنعــت پاالیش، فرآورده 
هایی نظیر نفت گاز، نفت ســفید، نفت کوره و گاز مایع 
قرار گرفته اند، اما در کفــه دیگر، بنزین به عنوان یک 
سوخت اســتراتژیک جا خوش کرده است و روز به روز 
به ســنگینی حجم خود می افزاید تا گوی ســبقت را از 
دیگر محصوالت برباید. به ویژه آنکه در دولت دوازدهم 
با تکمیل پروژه هــا و اجرای طرح های میان مدت  به 
منظور افزایش کیفیت و کمیت ســوخت شدت و حدت 

کارها دوچندان شده است.
بدین ترتیب اوج ایــن فرآیند را به صورتی واضح 
می تــوان در آمار صــادرات و واردات ۵ فرآورده اصلی 

پاالیشگاه ها مشاهده کرد. 
با  نگاهی به آمار پاالیش کشــور طی ۴۰ ســال 
گذشته این امر محرز خواهد شد که یک جهش اساسی 

در آمار تولید از آن زمان تا کنون ایجاد شده است. 

ظرفیت پاالیش  در ســال ۵۷، روزانه یک میلیون 
و ۱۷۵ هزار بشــکه بوده است، این رقم به دلیل شرایط 
خاص کشور پس از گذشت ۱۲ سال در سال ۶۸ به نازل 
ترین حد خود یعنی پاالیش ۷۵۱ هزار بشکه در روز می 
رســد. این میزان کم کم و در گذر زمان با رشد صعودی 
در سال ۹۱ روی رقم یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در 

روز می ایستد.
اما از ســال ۹۱ و با گذشت حدود ۶ سال، ظرفیت 
پاالیشی کشور بیشترین جهش خود طی دوران ۴۰ ساله 
را تجربه می کند و تا مرداد ماه امسال با افزایش روزانه 
نیم میلیون بشــکه ای به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه 

در روز می رسد.
با شــتابی که دولت دوازدهــم و مدیرعامل جوان 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
در اجرای طرح ها داشــته اند  ظرفیت پاالیش  کشور با 
یک رکورد شکنی تا پایان سال به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار 

بشکه در روز خواهد رسید. 
همچنیــن ظرفیت تولیــد بنزین بــه عنوان یک 
فرآورده اســتراتژیک در سبد ســوخت کشور هم اکنون 
۱۱۵ میلیون لیتر اســت که از این میزان ۷۵ میلیون لیتر 
آن با اســتاندارد یورو۴ و ۵ می باشد. ظرفیت تولید نفت 
گاز کشــور نیز هم اکنون ۱۲۵ میلیون لیتر است که ۵۰ 

میلیون لیتر آن با استاندارد یورو۴ و ۵ است.
آرامش به کالنشهرها بازگشت

آلودگی های کالن شــهرها به ویــژه پایتخت در 
گذشــته ای نه چندان دور یکی از پررنگ ترین اخباری 
بود که هر روز از تریبون های مختلف رسانه ای منتشر 
می شد. بنزین های تولیدی پتروشیمی ها درحالی بازار 
مصــرف را قرق کرده بودند که ذرات آلوده معلق در هوا 
وضعیت را از مرز هشــدار عبور داده بود، با گذشت این 
جریانات و متوقف شدن این روال، پاالیشگاه ها توانستند 
با تولید بنزین و نفــت گاز یورو ۴ و۵ آرامش خاطر را به 

کالن شهر نشینان بازگردانند.
از دولت یازدهم تا دولت فعلی، تولیدات محصوالت 
یورو در سبد سوخت کشور روندی افزایشی داشته است. 
ظرفیت تولیــد بنزین و نفت گاز یورو که در آغاز به کار 
دولت یازدهم صفر بوده است هم اکنون به ترتیب به ۷۵ 

و ۵۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. 
هموار کردن راه برای ورود سوخت سی.ان.جی

آنچه دراین بخش حائز اهمیت است افزایش شیب 
مصرف به موازات باالرفتن تولید است؛ به عبارت دیگر 
بازار مصرف در یک ماراتن غیر قابل پیش بینی درصدد 
برآمده تا بازار تولید را جابگذارد. شاهد این مدعا مصرف 
روزانــه ۹۵,۶ میلیون لیتری بنزین تا اواســط مردادماه 

امسال است. 
یکی از سیاســت هــای راهبردی بــرای کاهش 
مصرف بنزین، سوق دادن بازار به سمت مصرف سی.ان.

جــی به عنوان ســوختی جایگزین و البته پاک اســت. 
مصرف ســی.ان.جی از ســال ۸۴ به میزان روزانه ۲,۳ 
میلیون مترمکعب آغاز شــد و با گذشــت بیش از یک 
دهه بــه روزانه  ۲۰,۹ میلیون متر مکعب در ســال ۹۷ 
رســید. یک جهش قابل توجه که می تواند مهر تاییدی 
بر سیاست های اجرایی شــرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی ایران باشد. 

 مهمترین پروژه های آماده بهره برداری رسمی
 در هفته دولت

بسیاری از طرح های پاالیشی در خالل یک سال 
گذشته با حضور رییس جمهور بهره برداری رسمی شده 
انــد که از جملــه آنها می توان به پــروژه های ارتقای 
کیفیت بنزیــن و نفت گاز تولیدی پاالیشــگاه تبریز به 
اســتاندارد یورو۵ و همچنین طرح تولیــد روغن پایه و 
روغن های روانساز این پاالیشگاه در ۱۰ مرداد امسال و 
پــروژه افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز 
پاالیشــگاه بندرعباس و فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج 

فارس در ۲۹ بهمن ماه پارسال اشاره کرد.
در هفته دولت امســال نیز پــروژه های مهمی در 
صف انتظار بهره برداری رسمی قرار دارند که مهمترین 

آنها به شرح زیر است:
ساخت خط لوله ۲۰ اینچ نایین / کاشان/ ري یکی 
از پروژه هایی اســت که با روی مدار آمدنش قرار است 
تا به توســعه ۴۰۰ کیلومتري خطوط لوله انتقال فرآورده 
هاي نفتي کشــور منتهی شــود. این طــرح همچنین 
افزایش ظرفیــت انتقال فرآورده هــاي نفتي به میزان 
۱۵۰ هزار بشــکه در روز و انتقال فرآورده هاي تولیدي 
پاالیشگاه های بندرعباس و ستاره خلیج فارس به میزان 

۲۰۰ هزار بشکه در روز را در پی دارد. 
خط لوله آبادان/اهــواز و اراک/ری از دیگر پروژه 

های آماده بهره برداری رســمی شــرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی اســت که با هدف توســعه 
۴۲۵ کیلومتری خطوط لوله انتقال فرآورده، انتقال روزانه 
حدود ۲۴۰ هزار بشکه از محصوالت تولیدی پاالیشگاه 

های آبادان و امام خمینی را فراهم می آورد.
ایــن پروژه در قالب دو بخش شــامل احداث خط 
لولــه جدید آبادان به اهواز به قطــر ۲۶ اینچ و به طول 
تقریبــی ۱۳۵ کیلومتر و همچنین خط لوله جدید اراک/

ری بــه قطر ۲۶ اینچ و به طــول تقریبی ۲۹۰ کیلومتر 
اجرا شده است.

همچنین پاالیشــگاه اصفهان پروژه های ایستگاه 
تلمبه خانه و تصفیه خانه پســاب شاهین شهر به منظور 
پروژه انتقال و تصفیه پساب بهداشتي این شهر و استفاده 
از آب خروجــي تصفیه خانه مزبور بــه عنوان آب خام 
پاالیشگاه، احداث واحد جامد ســازي و گرانول گوگرد 
بــا ظرفیت ۳۰۰ تن در روز با هــدف حذف آثار مخرب 
زیســت محیطي ذرات گوگرد در هوا و کاهش آالینده 
هاي زیست محیطي ناشي از حمل و نقل گوگرد، احداث 
سکوهای بارگیری و نیز ســاخت خط انتقال ۲۳۰ ولت 
و پســت ۲۳۰/۳۳ کیلو ولت به منظور ایجاد برق پایدار 
برای پاالیشــگاه و تامین برق واحدهای جدید در صف 

پروژه های آماده بهره برداری رسمی قرار گرفته است.
در پاالیشــگاه آبادان نیز پروژه تامین آب مورد نیاز 
این پاالیشگاه از رودخانه بهمنشیر به منظور تامین آب خام 
ورودی به پاالیشگاه به دلیل افت کیفیت آب خام رودخانه 
اروند و جلوگیری از هزینه های تعمیراتی مســیرهای آب 

خنک کننده، آماده بهره برداری رسمی است.
اجرای طرح ســاماندهی بندرصادراتی ماهشهر نیز 
یکی دیگر از پروژه هایی اســت که با هدف احداث خط 
برق اختصاصی ۱۳۲ کیلوولت، روزآمد کردن تاسیســات 
موجود، نوسازی و افزایش ظرفیت مخازن ذخیره، توان 
بارگیری و تخلیه محصوالت نفتی، تجهیز اســکله های 
جدید به سیستم های کنترل پیشرفته، الیروبی و قابلیت 
پهلودهی کشتی های ۸۰ هزار تنی، صادرات نفت کوره، 
نفت ســفید، میعانات گازی، نفــت گاز و بنزین، واردات 

بنزین و نفت گاز، صادرات انواع سوخت آغاز شد.
بــا اجرای این طرح ضمن ایجاد قابلیت پهلوگیری 
کشتی های ۸۰ هزار تنی در بندرگاه و تسهیالت سوخت 
گیری کشــتی هــا )Bunkering(، ۶  اســکله موجود 

بازســازی و مخــازن جدیدی نیز بــه ظرفیت کل ۳,۷ 
میلیون بشکه ساخته شد.

بخش دریایی و خشــکی این پروژه نیز آماده بهره 
برداری رسمی است.

انتقال دانش فنی و تولید کاتالیست های پاالیشگاهی
یکي از فرآیندهاي مهم و داراي ارزش افزوده باال 
در صنعت پاالیش، شکست کاتالیستي برش هاي نیمه 
سنگین)گازوییل خالء( و سنگین)ته مانده هاي نفتي( به 
فرآورده هاي میان تقطیر و سبکتر )به خصوص بنزین( با 
استفاده از فرایندهاي واحد  FCC )شکست کاتالیستی( 
و واحد RFCC )شکست کاتالیستی برش ته ماند( است.
بــا توجه به نیاز مبرم کشــور به بنزیــن و  تامین 
بالغ بر ۱۵۰۰ تن در ســال کاتالیست مورد نیاز در واحد 
 RFCC پاالیشــگاه  آبادان و ۶۰۰۰ تن در واحد FCC
پاالیشــگاه امام خمینی )ره( شــازند اراک،  تفاهم نامه 
ي ســه جانبه اي میان شــرکت ملي پاالیش و پخش، 
 مرکز همکاریهاي فناوري و نوآوري ریاست جمهوري و 

شرکت شیمیایی »بهداش« منعقد شده است.
از دســتاوردهای این پروژه می توان به دســتیابي 
به دانش فني تولید صنعتي کاتالیســت، استفاده از منابع 
موجود داخل برای ساخت کاتالیست ها، طراحی، ساخت 
و راهاندازی خط تولید کاتالیســتهای FCC/RFCC در 

کشور اشاره کرد. 
این طرح  هم اکنون دارای پیشــرفت فیزیکی ۹۵ 
درصدی اســت که در آینده نزدیک به بهره برداری می 
رســد و کشور را از واردات کاتالیست های استراتژیک و 

پر مصرف مذکور بی نیاز می کند.
در پایان باید خاطر نشان کرد سناریوی پیش رو در 
صنعت نفت با چند رویداد مثبت از جمله تکمیل فازهای 
۳ گانه ســتاره خلیج فارس، مانیفست پاالیشی کشور را 
تحت تاثیر قرار داد و تابوی واردات را در هم شکســت؛ 
براین اساس میزان واردات بنزین از مهرماه سال گذشته 
به صفر رســید تا حقانیت خــود را در میزان ارزآوری به 
اثبات برســاند. کاهش واردات و افزایش تولید بنزین با 
اتکا به اهرم بنزینی کشــور یعنی پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس به حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رســیده است؛ 
بنابراین این موفقیت را باید مرهون پروژه هایی دانست 
که در این مدت با مدیریت هوشــمندانه به اجرا درآمده 

اند.  

شماره مجوز: ۱۳۹8.۳۲8۵ 
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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

گزارش

دکتر علــي اصولي، مدیرعامل شــرکت نفت خزر به 
مناســبت هفته دولت طي یادداشتي در خصوص فعالیت ها 
و عملکرد شــرکت نفت خزر اظهار داشــت: دریاي خزر به 
عنوان بزرگتریــن دریاچه جهان با دارا بودن نزدیک به ۴۰ 
درصد مجموع مساحت دریاچه های دنیا از حیث ذخایر نفت 
و گاز جزء مناطق به نســبت بکر جهان به شــمار می آید و 
بعد از منطقه خلیج فارس و ســیبری ســومین منبع انرژی 
جهان می باشــد که بر اساس اعالم سازمان انرژی جهانی 
مجموع ذخایر تأیید شده نفت خام و گاز طبیعي دریای خزر 
بالغ بر ۱۰۰ میلیارد بشــکه نفت و ۱۲ تریلیون متر مکعب 
گاز تخمین زده شــده، ارقامی که به وضوح نشان می دهد 
دریای خزر عالوه بر موقعیت ژئوپلتیک، به لحاظ ذخایر نفت 
و گاز از اهمیت زیادی برای کشــورهای حاشیه دریاي خزر 

برخوردار است.
علی رغم اینکه در طي سال های دور هیچگونه چشم 
انداز و افق روشــنی برای وجــود منابع هیدروکربوری در 
دریای خزر وجود نداشت، پس از پیروزی انقالب اسالمی 
و در دوران شــکوفایی و بومي ســازي علم و تکنولوژی 
با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه کشــورهاي غربي، 
فرزندان ایران زمین به این باور رسیدند که منابع خدادادی 
نفت و گاز صرفًا در گوشــه شــمالی و غربی دریاچه خزر 
و برای بعضی از همســایگان خزر نیســت و اثبات وجود 

ذخایــر مطمئن و قابل توجه نفت و گاز در خزر جنوبی به 
مدد تالش و کوشــش فراوان متخصصین شــرکت نفت 
خــزر به عنوان پیش قراول و پرچم دار این حرکت عظیم 

محقق شد.
در واقع پس از ســال ها تــالش، مطالعات علمي، 
تحقیقاتي و زمین شناســي، کشفیات بدست آمده در خزر 
جنوبي علی رغم وجود هرگونه ســابقه و تجربه ایران در 
ساخت ســازه های عظیم دریایي و عدم در دست داشتن 
تکنولوژی ها و فناوری های پیچیــده مختص حفاری در 
آبهای عمیق رقم خورده است و امروز با افتخار و سربلندي 
اعالم می کنیم متخصصان و فرزندان ایران زمین در حوزه 
حفاري آب های عمیق دریاي خزر و کشف طالي سیاه از 

دل خزر فعل خواستن توانستن را صرف نمودند.
متخصصان شرکت نفت خزر از سال ۱۳۷۷ با انجام 
مطالعات وسیع ژئوفیزیکي، زمین شناسي و مهندسي نفت 
به نتایــج مثبتي به لحاظ وجود منابــع غني هیدروکربور 
در بخش جنوبي آبهاي عمیــق دریاي خزر پي بردند، به 
طوري که امروز قویًا اعالم می کنیم بر اســاس مطالعات 
انجام شــده، ۴۶ ســاختار کوچک و بــزرگ نفتي که در 
اعماق بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ متــر با ذخایر بالغ بر ۴۸ میلیارد 
بشــکه  نفت و گاز شناسایی شده است و بر اساس همین 
تالش های علمي و مطالعات ارزشــمند زمین شناســي 

نیاز به ســاخت یک ســکوي حفاري نیمه شــناور براي 
عملیات حفاري و اکتشــاف در دریاي خزر جزو اهداف و 
اولویت های شرکت ملي نفت ایران قرار گرفت و عملیات 
اجرایي ساخت سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر با قابلیت 
حفــاري تا عمق ۶۰۰۰ متر زیر بســتر دریــا با همکاري 
شــرکت های توانمند ایراني به سرانجام رسید و نهایتًا در 
سال ۱۳۸۸ ساخت این ســازه عظیم و منحصر به فرد و 
مجهز بــه فناوری های پیچیده با وزنی حدود ۱۵۰۰۰ تن 
که بعنوان یکي از چالش هــای نفس گیر و پیچیده برای 
شــرکت نفت خزر بود با عبور از مشــکالت فراوان وارد 
مدار عملیاتي شــد و امروز سکوي نیمه شناور امیرکبیر به 
عنوان نمادي از حاکمیت جمهوري اسالمي ایران و نگین 
درخشاني از تبحر، دانش و فن آوری و بعنوان برگ زریني 
در تاالر افتخارات صنعت نفت کشور در پهنه دریاي خزر 

خودنمایی می کند.
این سکوي منحصر به فرد تابحال با انجام عملیات 
موفقیت آمیــز حفاری دو حلقه چاه اکتشــافی در میدان 
ســردار جنگل تابو حفاری در آبهای عمیق دریای خزر را 
شکسته به گونه ای که امروز به جرات می توان ادعا نمود 
با توجه به تجربیات ارزنده شــرکت نفت خزر در حفاري و 
اکتشــاف در آبهاي عمیق، ریسک عملیات حفاری جهت 
فعالیت های توسعه و تولیدی به نسبت گذشته بسیار پایین 

آمده است.
یکي از چالش های مهم شــرکت نفت خزر پس از 
ساخت سکوي عظیم حفاري امیرکبیر موضوع نگهداري، 
تعمیــرات و راهبري آن بود که بــا توجه به فناوری های 
پیچیده ســکوهاي نیمه شــناور در بدو امر تا حدود بسیار 
زیادي وابســته به کشورهاي خارجي بودیم ولي امروز به 
مدد صنعتگــران، متخصصین و پیمانکاران ایرانی مباحث 
راهبری، نگهداشــت و تعمیرات این سازه منحصر به فرد 
در طي این ســال ها به تدریج از وابســتگی ۸۰ درصدي 
به کمتر از ۲۰ درصد رســیده اســت، به گونه ای که کلیه 
عملیات راهبری و نگهداشت و تعمیرات این جزیره آهنی 
که مجهز به ۸۹ سیستم از سامانه های مختلف، پیچیده و 

منحصر به فرد می باشــد توسط متخصصین و پیمانکاران 
ایرانی در حال انجام است.

یکي از اســتراتژی ها، اقدامات ارزشــمند و سرمایه 
گذاری های مهم شرکت ملي نفت ایران در منطقه شمال 
کشور و سواحل شــهرهای نکا و بهشهر ایجاد حوضچه 
آرامش و اختصاص محدوده بســیار وســیع پشتیبانی و 
عملیاتي، پایگاه تعمیراتی براي کشــتی ها، مخازن ذخیره 
ســازي و خطوط لوله انتقال نفت و گاز بوده است که این 
مهم زمینه را برای ورود به مرحله توسعه و تولید از دریاي 

خزر بیش از پیش فراهم نموده است.
از جمله دیگر اقدامات مهم شــرکت نفت خزر بجز 
ساخت سکوي حفاري امیرکبیر می توان به ساخت ۳ فروند 
شناور چند منظوره پشــتیبانی از سکو )کاسپین ۳،۲،۱( - 
احداث پایگاه پشتیبانی و احداث اسکله و حوضچه آرامش 
برای انجام عملیات اکتشاف و حفاری- انجام ۴۸۰۰ متر 
حفاری در آب های عمیق خزر- کســب تجارب علمي و 
دستیابی به اطالعات ارزشــمند اکتشافي آب های عمیق 
دریاي خزر- افزایش همکاري هاي منطقه اي با کشورهاي 
حاشیه دریاي خزر در حوزه هاي ایمني- حفاظت از محیط 
زیســت و مشــارکت های نفتی- امضای تفاهم نامه های 
متعدد همکاری با شــرکت های داخلــی و بین المللی و 
متخصــص فعالیت در آب های عمیــق- انجام طرح ها و 
پروژه های زیســت محیطي مطابق با اســتانداردهاي آب 
عمیــق و برگزاري مانورهــای آمادگي مقابله با انتشــار 
احتمالــي آالینده هــای نفتي- انجــام تحقیقات و چاپ 
چندین کتاب در زمینه ژئوفیزیک و زمین شناســی دریای 
خزر- همکاری با مراکز علمی و دانشــگاهی در خصوص 
توســعه علمی و پژوهشــی حوزه انرژی و زمین شناسی 
 ISO/ TS ،۹۰۰۱ ISO دریای خزر- اخد گواهینامه های
HSE- و راهنمــاي ISO۴۵۰۰۱ ،۱۴۰۰۱ ISO ،۲۹۰۰۱

MS- امضاء ســند همکاري بین جمهوري اسالمي ایران 
و جمهوري آذربایجان در زمینه بهرهبرداري مشــترک از 
ظرفیتهاي خزر - امضاء تفاهمنامه همکاری بین شرکت 
ملی نفت ایران و شرکت ORG نروژ برای مطالعه توسعه 
میدان ســردار جنگل و بلوک های اکتشافی ۲۴، ۲۶ و ۲۹ 

دریای خزر اشاره کرد.
امــروز می توانیم با ســربلندی اعــالم کنیم کلیه 
اقدامات، مطالعات و بسترسازی های الزم و پیشران برای 
گام نهادن در مسیر توسعه و تولید نفت و گاز از ساختارها 
و میادین نفتي شــناخته شــده متعلق به آبهای جمهوری 
اســالمی ایران در دریــاي خزر به دســت متخصصین 
توانمند شرکت نفت خزر محقق شده و جمهوری اسالمی 
ایران بــرای اولین بار در منطقه خاورمیانه وارد باشــگاه 
فعالیت هــای نفت و گاز در آبهــای عمیق جهان گردیده 
اســت و دانش و تولیدات الزم را به گونه ای کسب نموده 
که کشورهای همسایه خزر خواهان همکاری و انتقال این 

تجربیات برای آنان هستند.
با توجه به بسترســازی های صورت گرفته چنانچه 
عبــور از مرحله اکتشــاف به مرحله توســعه و تولید در 
اولویــت اهــداف و برنامه های وزارت نفــت قرار گیرد 
با افتخــار می توانیم اعــالم کنیم که تمامی بســترها، 
تجهیــزات، دانش، تخصص، نیروی انســانی و امکانات 
برای ایــن امر مهیا و فراهم می باشــد و در هر صورت 
کشف این ذخایر عظیم خدادادی در دریاي خزر هدیه ای 
برای آیندگان و نســل های آینده کشور عزیزمان است و 
باید اذعان کرد تالش ها، مطالعات، اقدامات و کشــفیات 
انجام شده در خزر می تواند در ارتقاء جایگاه ایران از نظر 
ذخایــر هیدروکربوري در مجامع بین المللي نقش آفرین 

بوده و اثري پر رنگ داشته باشد.

شماره مجوز: ۱۳۹8.۳۳8۲ 

یادداشتی از دکتر علي اصولي، مدیرعامل شرکت نفت خزر؛ 

منابع نفتی و گازی دریای خزر 
ذخیره ای استراتژیک برای آیندگان
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تشریح بخشی از فعالیت های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
در مثلث انرژی کشور

مهندس رامین حاتمی
مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی

شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران یکی از پنج شرکت 
اصلی در ساختار شرکت ملی نفت ایران است که در سال ۱۳۷۷ 
تأسیس شــد. این شرکت در مجموع مسئولیت تولید و توسعه 
از ۸۴ میــدان گازی و نفتــی را به عهــده دارد که تاکنون ۱۳ 
میدان گازی و ۱۳ میدان نفتی توسعه یافته و در مدار تولید قرار 
دارد. این شــرکت در طول سال گذشته موفق شد در مجموع 
۶۸ میلیارد و ۹۸۵ میلیون مترمکعب گاز تولید کند. بر اســاس 
برنامه های ابالغی شرکت ملی نفت ایران، مجموع تولید نفت 
۶۴ میلیون و ۹۷۰ هزار بشکه بوده و میزان تولید میعانات گازی 
نیز در همین مدت معادل ۱۹ میلیون و ۴۱۰ هزار بشــکه بالغ 
گردید. همچنین در طول پنج ماه نخست امسال مجموع تولید 
گاز معادل ۲۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون متر مکعب و میعانات گازی 
هفت میلیون و ۱۳۷ هزار بشکه و جمع تولید نفت ۱۷ میلیون و  

۵۵۰ هزار بشکه بوده است.
D تزریق و ذخیره سازی گاز به میدانهای سراجه و شوریجه

این شرکت به منظور تأمین سوخت پایدار زمستان و اوج 
مصرف عالوه بر تولید گاز، طی هشــت دوره تزریق )از ســال 
۱۳۹۱ تاکنون( در مجموع ۶ میلیارد و ۲۱۸ میلیون متر مکعب 
گاز به مخزن ذخیره سازی سراجه قم تزریق و میزان پنج میلیارد 
و ۲۱۲ میلیون متر مکعب گاز و ۴۷۷ هزار بشکه میعانات گازی 
از آن بازتولید داشته اســت. میزان تزریق سال گذشته در این 
میــدان در مجموع یک میلیــارد و ۲۶ میلیون متر مکعب بود 
و ۷۷۳ میلیون متر مکعب نیز در مجموع بازتولید شــده است. 
همچنین از ابتدای امسال تا کنون یک میلیارد و پنج میلیون متر 

مکعب گاز تزریق شده است.
میزان تزریق گاز در مخزن شــوریجه D در شرکت بهره 
برداری نفت و گاز شــرق، طی شش دوره گذشته )سال ۱۳۹۳ 
تا کنون( در مجموع هفــت میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب 
بوده و پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب بازتولید شده است. 
طی سال ۹۷ در مجموع یک میلیارد و ۶۰۱ میلیون متر مکعب 
تزریق و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بازتولید داشــته است. طی 
چهار ماه امسال نیز ۹۰۰ میلیون متر مکعب در مجموع تزریق 

شد.
بخشی از فعالیت های این شرکت در طول سال ۱۳۹۷

بخشــی از فعالیت های این شرکت در طول سال ۱۳۹۷ 
که در راســتای تولید و توسعه پایدار نفت و گاز اجرا و در حال 
انجام اســت، می توان به فعالیت هایی همچون بهره برداری از 
مرکز جمع آوری گاز در میدان گازی خانگیران، برق رســانی 
به میدان دانان، واگذاری نخستین طرح مزایده فروش گازهای 
مشــعل در میدان نفت شهر و ســومار، انعقاد سه فقره قرارداد 
افزایش و نگهداشــت تولید نفت، آغاز مطالعات طرح توســعه 
میدان گازی توس، لرزه نگاری چهار میدان نفتی و گازی تنگ 
بیجار/ دالوران/ باباقیر / بانکول، واگذاری قرارداد IPC میادین 
آبان و پایدار غرب، واگذاری پروژه ایستگاه های تقویت فشار هما 
و وراوی و همچنیــن مرکز تفکیک تابناک با روش EPCF و 

عملیات اجرایی طرح توسعه فاز – ۲ میدان تنگ بیجار، یاد کرد.
نقش راهبردی در تأمین پایدار گاز در گستره وسیعی از 

جغرافیای ایران اسالمی
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران یکی از پنج شرکت 
تولیدی در ســاختار شــرکت ملی نفت ایران است که در زمره 
بزرگترین تولید کننده گاز کشور به حساب می آید. حوزه فعالیت 
آن در ۱۱ اســتان کشور است که پیش بینی می شود. با توسعه 
میدانهای جدید به ۱۹ استان افزایش یابد. وظیفه بهره برداری 
از میدان های این شرکت به سه شرکت تابعه محول شده است. 
شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق یکی از شرکت های تابعه 
در اســتان خراسان رضوی، مشهد مقدس واقع است که تأمین 
کننده گاز ۶ اســتان شمالی و شرق کشــور می باشد و نیاز به 
تأمین گاز از جنوب کشــور را برطرف نمــوده و صرفه جویی 
اقتصادی فراوانی برای کشور به دنبال داشته است. این شرکت 
تولیدات گاز و میعانات خود را به پاالیشــگاه شــهید هاشمی 
نژاد تحویــل می دهد. همچنین تولید گاز از میدان تنگ بیجار 
از میدان های گازی تحت مدیریت شــرکت بهره برداری نفت 
و گاز غرب مانع از افت فشــار خط گاز سراسری در استانهای 
کرمانشــاه، ایالم، کردســتان و همدان می شود. محصول این 
میدان به پاالیشگاه ایالم ارسال می شود. بخشی از تولید نفت 

این شرکت به پاالیشگاه کرمانشاه ارسال و بخش دیگر تحویل 
سایر پاالیشگاههای کشور می شود. بزرگ ترین تولید کننده گاز 
در مناطق خشــکی این شرکت، شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگرس جنوبی اســت که تأمین کننده گاز پاالیشگاههای 
پارسیان، فجر جم، فراشبند و سرخون می باشد. همچنین نفت 
میدانهای سروستان و ســعادت آباد به پاالیشگاه شیراز ارسال 
می شود. منطقه عملیاتی سراجه قم از دیگر مناطق ذخیره سازی 
و بازتولید گاز کشور در مرکز ایران قرار دارد که نخستین مخزن 
ذخیره سازی گاز کشور است و به عنوان منبع استراتژیک برای 
تأمین گاز استانهای قم و تهران در فصل سرما به شمار می آید.
نقش متخصصان شرکت در راستای تأمین شعار سال رونق 

تولید
متخصصان و کارشناســان شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران همواره در راســتای بومی ســازی و تأمین بخشــی از 
نیازهای خــود گام بر می دارد؛ برای مثــال می توان از کارگاه 
مرکزی شــرکت های تابعه نام برد که بیشتر قطعات مورد نیاز 
و تعمیری خود را با اســتفاده از ظرفیت های این کارگاهها به 
مرحله تولید صنعتی می رساند. همچنین می توان به شمه ای از 
این توانمندی ها از قبیل بومی سازی تعمیر کنترل کننده هوای 
ورودی توربین زیمنس )SGT۴۰۰( در شــرکت بهره برداری 

نفت و گاز زاگرس جنوبی برای نخستین بار از سوی متخصصان 
داخلــی و با صرفه جویی اقتصادی، تعمیر دو مجموعه تاج چاه 
بدون استقرار دکل تعمیراتی با صرفه جویی ۱۷۸ میلیارد ریالی 
در منطقه عملیاتی سراجه قم، طراحی و ساخت دستگاه تست 
شــیرهای ایمنی اتوماتیک مجهز به مکانیزم شمارش حباب 
لیزری و تعمیر و به سازی ریبویلر H-۵۰۰ کارخانه نمک زدایی 

نفت شهر در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب اشاره کرد.
صیانت از محیط زیست به عنوان اصل اخالقی و حرفه ای 

شرکت
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایــران، صیانت از محیط 
زیســت را به عنوان یگانه محل ســکونت بشر و تنها منبع در 
اختیار او همیشه به عنوان اصل اخالقی و حرفه ای در دستور کار 
خود قرار داده است و همواره می کوشد تا با رعایت استاندارهای 
زیست محیطی کمترین آسیب و تخریبی متوجه محیط زیست 
نشود. از جمله این فعالیت ها شامل توسعه و اجرای فضای سبز 
و بیابان زدایی، ساخت واحدهای محیط بانی در محدوده پارک 
ملی بمو، اجرا و بهره برداری سیســتم های تصفیه فاضالب، و 
ارزیابی و پایش مســتمر فعالیت شرکت در مناطق عملیاتی به 
منظور احراز عدم مغایرت با موازین و الزام های زیست محیطی 
طراحی و نصب نیروگاه خورشیدی در میدان نفتی سعادت آباد 

می شود.
این شــرکت همچنین به منظور جلوگیری از سوزاندن 
گازهــای همراه، نخســتین طرح مزایده گازهای مشــعل در 
میدان های نفت شــهر و سومار را با هدف کاهش اثرهای سوء 
محیط زیســت و ایجاد ارزش افــزوده از این منابع و همچنین 
ایجاد فرصت ســرمایه گذاری و کســب و کار واگذار نموده. با 
اجرایی شــدن قرارداد فروش گاز میدانهای نفت شهر و سومار 
روزانه از سوزاندن حدود ۱۰ میلیون فوت مکعب گاز جلوگیری 
می شــود. طبق برنامه ریزی بعمل آمــده درخصوص گازهای 
مشعل میدانهای چشمه خوش، آبان، پایدار غرب، سروستان و 
سعادت آباد، دالپری، دهلران و دانان، مزایده فروش این گازها در 

سال جاری پایان یافته و برای اجرا واگذار خواهد شد.
تعهد صنعت نفت به محیط پیرامون در راستای عمل به 

مسئولیت های اجتماعی
از جمله فعالیت های شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در 
راستای عمل به مسئولیت اجتماعی )CSR( می توان به ساخت 
و بهســازی و مرمت جاده های دسترسی در استان های فارس، 
خراسان رضوی و ایالم و همچنین ساخت پل به منظور تسهیل 
عبور و مرور اهالی روستاهای همجوار تاسیسات و ساخت اماکن 
ورزشی در حوزه فعالیت این شرکت در مناطق عملیاتی، نام برد. 
همچنین بهسازی منازل مسکونی شهرک های نفت در راستای 
خدمات رفاهی به کارکنان و خانواده های ایشــان بخشی دیگر 

ازعمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت است.
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سیالب اخیر که 
بسیاری از نقاط کشور را دربرگرفت، تالش نمود تا متناسب با 
این مسئولیت خطیر، در امدادرسانی به مناطق سیلزده به ویژه در 

غرب و شمال شرق کشور نقش موثری ایفا کند.
ایجاد راه مواصالتی در مســیرهای صعب العبور، کمک 
به برقراری شبکه برق و آب روستاهای مجاور مناطق عملیاتی 
سرکان و مالکوه، توزیع اقالم غذایی بین مردم این منطقه، ایجاد 
راه ارتباطی به طول حدود ۲۰ کیلومتر و ارائه خدمات پزشکی 
توسط پزشک به مردم از اقدامهای شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران در بحران مناطق ســیل زده غرب کشور بود. همچنین 
بر اثر بارشــهای سنگین و جاری شدن ســیالب در بعضی از 
روستاهای شهرستان ســرخس، همکاران شرکت نفت و گاز 
شــرق با هدف کمک به سیلزدگان در مناطق آسیبدیده حضور 
یافتند و کمکرســانی شامل فعالیتهایی مانند اعزام ماشینآالت 
سبک و سنگین و استقرار در مناطق آسیبدیده با کمیته بحران 
شهرســتان، تهیه و تأمین مواد غذایی و کاالهای ضروری از 
طریق کمکهای جمعآوری شده از دیگر فعالیتهای انجام شده 

برای کمکرسانی به هموطنان سیلزده بوده است.
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