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پاسخ به ابهام ها و بررسی 
جزئیات قرارداد توسعه فاز ۱۱

پژواک ۱2 تیر  

نمایندگان مجلس و کارشناسان مستقل 
اقتصاد و اقتصاد سیاسی درباره قرارداد 
توسعه فاز 11 چه گفتند

توضیحات خواندنی  مدیرعامل شرکت 
نفت و گاز پارس را از دست ندهید 

این ها و مطالب دیگر به مشتاقان توسعه 
 ایران نوید می دهد که این روزها 
همه چیز به نفع قرارداد توسعه فاز 11 
پیش می رود

پرونده ای کوچک برای بازتاب های 
 قرارداد توسعه فاز 11 و بازگشت 
غول نفتی توتال به ایران

  تجهیزات  پاالیشگاهی؛
 روزگار خوش سازندگان وطنی

نفت  به دنبال مسئولیت  اجتماعی صنعت

  بازهم یک نفتی
 در راس تیم های ملی

 نقش آفرینی
  جوانان صنعت نفت ایران

 در کنگره  جهانی نفت

توتال با هدف تکمیل زنجیره 
ارزش در صنعت پتروشیمی 
ایران حضور می یابد

 شرکت ملی نفت، بیشترین 
حمایت را از پروژه ها غرب 
کارون داشته است

 ۵ میلیارد دالر؛ خسارت 
یک سال تاخیر  در اجرای  
هر طرح پارس جنوبی

وزیر نفت خبر داد: مدیرعامل شرکت  متن:

پرونده ای به بهانه برگزاری سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

گپی با مشاور اجتماعی وزیر نفت و ...
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مشترک چشم 

 وزیر نفت 12 تیر ماه در صحن مجلس قاطعانه
  به همه شبهات و انتقادات پیرامون

 قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی پاسخ داد.
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پاسخ به ابهام ها و بررسی 
جزئیات قرارداد توسعه 

فاز ۱۱
 ۱۱ قرارداد طرح توسعه فاز 
پارس جنوبی در قالب بیع متقابل 
در سال ۱۳۸۵ با شرکت توتال 
پاراف شد، اما تنفیذ نشد، مطابق 
دیگر  )و  د  ردا قرا این  مفاد 
قراردادهای بیع متقابل(، شرکت 
توتال باید پس از انجام مطالعات 
تصمیم گیری  درباره  مهندسی 
می کرد،  اقدام   )FID ( تجاری 
بنابراین بالفاصله پس از امضای 
قرارداد، مطالعات پایه و تفصیلی 
مهندسی این قرارداد را در سال 
۲۰۰۵ آغاز و تا اوایل سال ۲۰۰۷ 
تکمیل کرد. سپس در سال های 
۲۰۰۸-۲۰۰۷ و در مرحله FID، با 
توجه به افزایش ناگهانی قیمت 
نفت و به تبع آن افزایش قیمت 
کاال و خدمات، پیشنهاد افزایش 
مبلغ اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ از 
سوی شرکت فرانسوی به شرکت 

ملی نفت ایران ارائه شد...

20

36

تبلور اقتصاد مقاومتی در میادین نفتی  مشترک

 اینجا  غرب کارون  پیش به سوی  تولید 
۳۶۸ هزار بشکه ای

)آزادگان  کارون  میادین مشترک غرب  از  خام  نفت  تولید  افزایش ظرفیت   « پروژه 
شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، یاران شمالی و یاران جنوبی( به ۳۵۰ هزار بشکه در روز 
تا  پایان سال ۱۳۹۶« بند ۵ ابالغیه وزیر نفت براساس »بسته های رونق تولید و اشتغال« 
و » اولویت اقدامات صنعت نفت در سال ۱۳۹۶« از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
است که به علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان مدیر پروژه سپرده 

شده است...

   درخشش در 
جام  بين المللي 

كازانف قزاقستان 
تیم دو و میداني نفت تهران، قهرمان لیگ برتر 

باشگاه هاي ایران به نمایندگي از کشورمان در مسابقات 
بین المللي جام کازانف کشور قزاقستان شرکت کرد. 

این رقابت ها  با حضور ۱۲ کشور قزاقستان، قرقیزستان، 
تاجیکستان، ترکمنستان، بحرین، 

هندوستان، کنیا، سوریه، ازبکستان، 
مالزي، اکراین و ایران در شهر 

آلماتي)قزاقستان( برگزارشد که 
دوومیداني کاران نفت در ۱۷ 

ماده به مصاف ....

حركت از فقرزدایی به توسعه

22

44

رویداد هفته

جایگاه مسئو لیت اجتماعی  در 
 صنعت پتروشیمی

 با نگاهی به پروژه های اجتماعی در 
عسلویه و ماهشهر

 افتخاری دیگر برای  دو ومیدانی نفت تهران 

نویسنده، تحليلگر  و گزارشگر مشعل باشيد

شهادت ششمین اختر تابناک آسمان والیت و امامت
 بر محبان و رهروان آن حضرت تسلیت باد.
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گفت وگوی »مشعل« با مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در صنعت نفت

نمایندگان مجلس درباره  قرارداد
 توتال  چه گفتند؟

كارشناسان
 درباره قرارداد
 توتال چه گفتند؟
[ [18

04

رفتار كریمانه، 
اخالق الهی [[40

14

حلقـه طالیی  
 مسئـوليت   اجتماعی 
در پاالیشگاه آبـادان
[ [38

 منافع ملی در امضای 
قرارداد با توتال رعایت شده است

معاون اول رئیس جمهوری:
 

وزیر نفت در صحن علنی مجلس:

 خسارت یک سال تاخير  در اجرای
06  هر طرح پارس جنوبی  ۵ ميليارد دالر است

نفـتمیگویـدمیسازد،میسازد

32
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معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که 
قرارداد با شرکت توتال در چارچوب قوانین 
کشور با رعایت منافع ملی بسته شده است، 
گفت: الگوی جدید قراردادهای نفتی در مجلس 
شورای اسالمی از سوی رئیس مجلس بررسی و 
با قوانین کشور مطابقت داده شد و منافع کشور 
نیز در این قراردادها لحاظ شده است. اسحاق 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز 
شنبه )۱۷ تیرماه( در مراسم روز ملی صنعت و 
معدن، با یادآوری این که امروز اقتصاد، اولویت 
نخست کشور است، گفت: پذیرش این موضوع 
به تنهایی کفایت نمی کند، زیرا حل مسائل 
اقتصادی کشور دارای الزام های متعددی است 
که باید به آنها پرداخته شود. وی با اشاره به اعالم 
مطالبات متعدد از سوی مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری افزود: مردم در ۲۹ اردیبهشت 
ماه جهت گیری اصلی مطالبات خود را روشن 
کردند و رئیس جمهوری منتخب نیز با مشورت 
با صاحبنظران و ارکان حکومت، باید دولتی را 
انتخاب کند که بتواند به وعده هایی که به مردم 
داده شده پاسخ گوید.  جهانگیری با تاکید بر 
این که محیط با ثبات اقتصادی نقش پراهمیتی 
در عملکرد موفق بنگاه ها ایفا می کند، تصریح 
کرد: به هر میزان که اقتصاد کشور از ثبات 
بیشتری برخوردار و شاخص های اقتصادی برای 
فعاالن اقتصادی قابل پیش بینی باشد، محیط 
مناسب برای توسعه صنعتی بیشتر مهیا خواهد 
شد. معاون اول رئیس جمهوری سیاست 
خارجی را از عوامل محیطی موثر بر عملکرد 
بنگاه های صنعتی دانست و عنوان کرد: یک 
کشور منزوی نمی تواند مدعی توسعه صنعتی 
باشد، از این رو سیاست تعامل با دنیا از جمله 
کارهایی بود که در دولت یازدهم به طور جدی 
در پیش گرفته شد. وی گفت: دولت یازدهم 
تالش های فراوانی کرد که فضایی ایجاد کند تا 
تعامل با دنیا آسان باشد و ایران بتواند از حق و 

که  کند  استفاده  خود  بین المللی  حقوق 
خوشبختانه تا حد زیادی در این زمینه توفیق 
نصیب دولت شد و پس از اجرای برجام، فضای 
ایران هراسی به ایران دوستی تبدیل شد. 
جهانگیری با بیان این که عالقه مندان به همکاری 
با ایران در دنیا فراوان هستند، افزود: پس از 
برجام، موجی از سرمایه گذاران به سمت ایران 
سرازیر شد، اما این که ما چقدر توانسته ایم این 
موضوع را مدیریت و از این فرصت استفاده کنیم، 
جای بحث دارد. معاون اول رئیس جمهوری با 
اشاره به این که شرکت های بزرگ بین المللی 
امروز عالقه مند به همکاری با ایران هستند، 
عنوان کرد: امروز در شرایطی که عده ای افراد کم 
تجربه در دنیا به دنبال هیاهو و جنگ هستند، 
انعقاد قرارداد شرکت های بزرگ نظیر توتال با 
ایران به این معناست که در ایران فرصت و 
ظرفیت به قدری باالست که شرکت های بزرگ، 
ریسک سرمایه گذاری در آن را می پذیرند. وی با 
اشاره به برخی انتقادها نسبت به انعقاد قرارداد با 
شرکت توتال گفت: بیش از یک سال و نیم برای 
این قرارداد کار و بررسی انجام شد و هر کس که 
نظری در این زمینه داشت، ارائه کرد و ده ها 
جلسه برای بررسی ایرادها و نقدها برگزار شد و 
در نهایت این قرارداد در مجلس شورای اسالمی 
توسط رئیس مجلس بررسی و با قوانین کشور 
مطابقت داده شد و منافع کشور نیز در این 
قرارداد لحاظ شد و حاال این  موضوع که تمام 
ظرفیت ساخت داخل باید در این قرارداد به کار 

گرفته شود، مربوط به هنر ماست. 
جهانگیری با تاکید بر این که ما نیازمند 
فناوری های پیشرفته از دنیا هستیم، افزود: وقتی 
که در دنیا به فناوری دست پیدا می کنند، تعامل 
بتوانیم  می شود  باعث  دنیا  با  ما  مناسب 
فناوری های مورد نیاز کشور را تامین و آن را در 
داخل کشور بومی سازی و تولید کنیم.  معاون 
اول رئیس جمهوری تصریح کرد: متاسفانه گاهی 

دعواهای سیاسی به اوج می رسد و این دعواها 
می تواند تاثیرهای منفی در تولید و صنعت 
کشور داشته باشد، البته در فضای انتخابات، نقد 
و رقابت های سیاسی موضوعی طبیعی است، اما 
پس از انتخابات هر کس که دوستدار کشور و 
مردم است، باید همسو و متحد با هم برای 

پیشرفت ایران تالش کند. 

صرفه جویی ۲۷۲ میلیون بشکه ای 
نفت خام از سال ۹۰ تا ۹۴

اقدام های مثبت وزارت نفت از سال ۹۰ تا 
۹۴، باعث صرفه جویی ۲۷۲ میلیون بشکه ای 
نفت خام شده که این امر به کاهش ۱۳۶ 

میلیون تن دی اکسیدکربن منجر شده است.
ل  و ا ن  و معا  ، ی نگیر جها ق  سحا ا
رئیس جمهوری، روز دوشنبه )۱۹ تیرماه( در 
جلسه شورای عالی انرژی، با اشاره به گزارش 
نماینده وزارت نیرو در خصوص روند افزایشی 
مصرف برق در کشور گفت: افزایش مصرف 
بی رویه برق چالشی نگران کننده برای کشور و 
جلوگیری از این روند تنها با همراهی و همکاری 
مردم میسر است، زیرا اگر مردم همکاری الزم 
را همسو با اصالح الگوی مصرف انرژی با دولت 
انجام ندهند، تالش های وزارت نیرو به تنهایی 

نتایج چندانی را در بر نخواهد داشت.
وی با اشاره به یکی از موضوع های مطرح 
در جلسه درباره تشکیل کارگروه هماهنگی 
صادرات برق و گاز طبیعی، افزود: الزم است 
چارچوب روشنی برای صادرات برق و گاز 
تعیین شود تا شرکت ها ی خصوصی متقاضی 

صادرات برق و گاز بتوانند در این 
چارچوب و بر اساس ساز و کاری 

مشخص فعالیت کنند.
در این جلسه که وزیران 
نفت، صنعت، معدن و تجارت، 
راه و شهرسازی، معاون علمی 

و فناوری رئیس جمهوری و رؤسای سازمان های 
برنامه و بودجه کشور، انرژی اتمی و حفاظت محیط 
زیست نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد ماده 
۷۴ قانون اصالح الگوی مصرف انرژی ارائه شد که 
بر اساس آن از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۴ بر اثر 
اقدام های وزارت نیرو، حدود ۱۵۲ میلیون بشکه 
نفت خام صرفه جویی صورت گرفته که به کاهش 
۴۲ میلیون تن دی اکسید کربن منجر شده است. 
در این گزارش همچنین اعالم شد که بر اثر 
اقدام های وزارت نفت از سال ۹۰ تا ۹۴، به میزان 
۲۷۲ میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی شده که 
منجر به کاهش ۱۳۶ میلیون تن دی اکسید کربن 
شده و در همین مدت ۱۴/۱ میلیارد کیلو وات 
ساعت برق توسط سازمان انرژی اتمی کشور تولید 
شده که این میزان تولید، سبب صرفه جویی ۲۴ 
میلیون بشکه معادل نفت خام و کاهش ۹/۵ 
میلیون تن CO۲ شده است. در این نشست 
همچنین طرح راه اندازی بازار بهینه سازی انرژی و 
محیط زیست به عنوان پیشنهادی از سوی معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهوری مطرح شد که پس 
از بحث و تبادل نظر مقرر شد شرکت ها ی متقاضی 
بتوانند گاز و برق صرفه جویی شده را به مصرف 
کنندگان داخلی با قیمت باالتر از نرخ های مصوب 
دولت بفروشند. پیشنهاد کمیسیون تخصصی 
شورای عالی انرژی مبنی بر تشکیل 
کمیته هماهنگی صادرات برق و 
گاز، از دیگر موضوع های مطرح 
شده در این جلسه بود که پس از 
بحث و بررسی مقرر شد چارچوبی 
روشن و ساز و کاری دقیق برای 
صادرات برق و گاز 
بخش  ی  سو ز ا
خصوصی تعیین 
شورای  در  و 
نرژی  ا لی  عا

مطرح شود.

سخنگوی دولت گفت: قرارداد توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی به صورت قانونمند پیش رفته و 
مراحل خود را طی کرده است و هیچ موضوعی 
برای نمایندگان محرمانه نیست، آنان می توانند از 

ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند.
سخنگوی  نوبخت،  باقر  محمد 

دولت،روز سه شنبه )۲۰ تیرماه( در 
نشست خبری با خبرنگاران، با بیان 
این که نمایندگان در قرارداد توتال هر 
کجا فکر می کنند کار خالفی صورت 

گرفته به دستگاه نظارتی 
گزارش کنند، گفت: 

قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی 
متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی  شرکت 
ملی نفت چین )سی ان پی سی آی( و پتروپارس به 
صورت قانونمند پیش رفته و مراحل خود را طی 
کرده است و هیچ چیزی برای نمایندگان محرمانه 
نیست و آنها می توانند از ابزارهای نظارتی 
خود استفاده کنند و از حق تحقیق و 

تفحص نیز برخوردارند.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی هر کجا که فکر می کنند کار 
خالفی صورت گرفته به دستگاه 
نظارتی از جمله دیوان 

عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان 
حسابرسی، وزارت اطالعات و دیگر مراجع نظارتی 
گزارش کنند. نوبخت تصریح کرد: همان طور که در 
قانون برنامه ششم توسعه آمده است، دولت برای 
رسیدن به رشد هشت درصدی به سرمایه گذاری 
۷۷۰ هزار میلیارد تومانی نیاز دارد که ۶۵ میلیارد 
دالر آن از منابع خارجی است. سخنگوی دولت 
عنوان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به 
دولت مجوز داده که می تواند دنبال سرمایه گذار 
خارجی باشد و با طرف خارجی به صورت مشترک 

سرمایه گذاری کند.
وی در پاسخ به این که برخی نمایندگان مدعی 

هستند قرارداد توتال محرمانه است و آنها نیز به 
دنبال طرح سه فوریتي برای جلوگیری از اجرای آن 
هستند، گفت: همه قراردادها باید زیر نظر مراجع 
نظارتی باشد و مراحل مطالعاتی خود را طی کند، 
از دوستان یا کسانی که این موضوع ها را مطرح 
باید  چطور  که  می کنم  سوال  می کنند، 

سرمایه گذاری صورت گیرد.
نوبخت افزود: پیشنهاد ما به این افراد این است 
که مدارک خود را به قوه قضاییه بدهند و جلوی کار 
را نگیرند، مردم ما می فهمند و از کسانی که در 
جهت توسعه کشور مانع تراشی می کنند، در زمان 

خود به آنها نشان خواهند داد.

معاون اول رئیس جمهوری:

منافع ملی در امضای قرارداد با توتال رعایت شده است

سخنگوی دولت:
قرارداد توسعه فاز ۱۱ قانونمند پیش رفته و محرمانگی در آن وجود ندارد

خبر و نظر
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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به 
اقدام های وزارت نفت در حوزه محیط زیست 
اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم همکاری 
بسیار خوبی با وزارت نفت داشتیم، این 
وزارتخانه نیز، گام های بسیار اساسی در بحث 
بهبود کیفیت سوخت پاالیشگاه های کشور و 
کاهش آلودگی هوای کالن شهرها برداشته 
است.  معصومه ابتکار در جریان بازدید از 
کانون ریزگردها در خوزستان گفت: بر اساس 
مالچ  تامین   ،۱۳۹۶ بودجه سال  قانون 
امولسیون آبی برای عملیات مالچ پاشی در 
کانون ریزگردها به عهده وزارت نفت است. 
سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این 
نیز، طرح هایی برای مقابله با ریزگردها با 
مشارکت وزارت نفت به اجرا گذاشته و با این 
مانند  کانون هایی  در  به ویژه  وزارتخانه 
هورالعظیم که تاثیر متقابل فعالیت های نفتی 
بوده، همکاری داشته است.  رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست به اقدام های وزارت 
نفت در حوزه محیط زیست اشاره و تصریح 
کرد: در دولت یازدهم، همکاری بسیار خوبی 
با وزارت نفت داشتیم و این وزارتخانه نیز 
گام های بسیار اساسی بر داشته، به ویژه در 
بحث بهبود کیفیت سوخت پاالیشگاه های 
کشور و کاهش آلودگی کالن شهرها نقش 
کلیدی داشته است. البته انتظار ما این است 
که این همکاری ها استمرار داشته باشد و هم 
در زمینه هایی که هنوز مشکالتی وجود دارد، 
بتوانیم آنها را حل و فصل کنیم.  وی به 

فعالیت های زیست محیطی شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب هم اشاره کرد و گفت: 
پارسال قرارداد خوبی برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به منظور جمع آوری گازهای 
همراه امضا شد که انتظار داریم این طرح 
هرچه سریع تر عملیاتی شود.  ابتکار به 
ضرورت کاهش گاز سوزی در اطراف شهر 
اهواز اشاره کرد و افزود: طرح آماک، طرح 
مهمی است که چندماه پیش افتتاح و سبب 
جمع آوری روزانه حدود هفت هزار و ۵۰۰ تن 
گوگرد از هوای سطح شهر و اطراف آن شد. 
ما پیگیر اقدام های وزارت نفت در ارتباط با 
استانداردهای زیست محیطی و آالینده های 
هوا هستیم تا شاهد بهبود کیفیت هوا باشیم. 
وزارت نفت همچنین طرح های مهم دیگری 
در مناطق ماهشهر و آبادان دارد که انتظار 
می رود این طرح ها را با جدیت و توجه کافی 
دنبال کند.  ابتکار درباره اقدام های وزارت 
نفت در احیای تاالب هورالعظیم نیز تصریح 
کرد: از سال ۱۳۹۳ با همکاری وزارت نفت 
اقدام های بسیار جدی برای ورود آب به 
تاالب هورالعظیم صورت گرفته و اکنون 
حدود ۸۰ درصد این تاالب آبگیری شده 
است که دستاورد بزرگی محسوب می شود. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
عنوان کرد: شرکت های نفتی در این منطقه 
فعالیت دارند، اما باید استانداردهای زیست 
محیطی را رعایت کنند تا آسیب بیشتری به 

این تاالب ارزشمند خوزستان وارد نشود. 

رئیس دیوان محاسبات از بالتکلیفی ۲۶ هزار 
میلیارد تومان در حساب  های باز شرکت نفت در 
بازه زمانی سال ۸۷ تا ۹۲ خبر داد. عادل آذر، 
رئیس دیوان محاسبات از ورود دیوان محاسبات 
کشور به تعیین تکلیف حساب های باز شرکت 

نفت براساس قانون بودجه سال ۹۶ خبر داد. 
وی افزود: دیوان محاسبات باید به همه این 
حساب های باز که مربوط به شرکت نفت است، 
رسیدگی کند و موارد نقض قانونی آن را به 
صورت مستند به کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس ارائه دهد.  رئیس دیوان محاسبات با بیان 
اینکه از سال ۸۷ تا ۹۲ این حساب ها باز مانده 
است، اظهار کرد: رقم این حساب ها حدود ۲۶ 
هزار میلیارد تومان است که تسویه نشده است. 
۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به 
مجوزهایی است که برای واردات بنزین در نظر 
گرفته شد که البته این رقم بیش از مصوبه 
مجلس و مقداری است که در قانون بودجه 
ساالنه پیش بینی شده بود. وی با بیان اینکه یک 
رقم دیگر معادل سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 

مربوط به مابه التفاوت فرآورده های نفتی است، 
گفت:  اینجا حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
به حساب بدهی های دولت به اشتباه گذاشته 
شده است. این حساب های باز در حسابداری و 
خزانه داری ملی کشور سال مالی دارند باید 
تسویه و بسته شوند. آذر در پاسخ به این سوال 
که بسته نشدن این حساب ها با این رقم سنگین، 
بسترساز تخلف نمی شود، گفت: ۲۳ هزار میلیارد 
تومان از این مبلغ صرف واردات بنزین شده و 
برای سه هزار میلیارد تومان دیگر هم فقط بحث 
جابه جایی مطرح است که نباید دولت بدهکار 
می شد ولی همه بدانند که در اینجا پولی خورده 
و برده نشده است و این ۲۶ هزار میلیارد تومان 
در حساب بیت المال قرار دارد.  رئیس دیوان 
محاسبات با اشاره به اینکه دیوان محاسبات در 
گزارش اول خود ابعاد محاسباتی پرونده را 
مشخص کرد و عده ای را توبیخ و به عده ای دیگر 
حکم انفصال داد، گفت:  گزارش دوم که 
نمایندگان مجلس هم در آن همکاری می کنند، 

ابعاد حقوقی پرونده را مشخص می کند. 

} چارسو

وزارت نفت در بحث کاهش آلودگی هوای 
کالنشهرها  نقش کلیدی داشته است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

رسیدگی دیوان محاسبات به حساب های باز 
نفتی دولت های نهم و دهم

 رئیس هیئت مدیره انجمن اپک در پیامی به 
مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت، امضای قرارداد 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را تبریک گفت. در 
متن بهزاد حضرتی، خطاب به مهندس بیژن 
زنگنه آمده است: احتراما الزم می دانم که از طرف 
خود و اعضای انجمن اپک از زحمات شبانه روزی 
جنابعالی در پیشبرد و امضای اولین قرارداد عظیم 

نفتی در دوران پسابرجام تقدیر و تشکر نمایم. 
بی شک امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، 
علیرغم تمام مشکالت موجود، بدون حمایت های 
بی شائبه مقام معظم رهبری و ریاست محترم 
جمهوری و تالش های شبانه روزی جنابعالی و 
میسر  وزارتخانه  آن  ارشد  مدیران  سایر 
نمی گردید.  امضای این قرارداد که اولین قرارداد 
بزرگ صنعت نفت در دوران پسابرجام است، 

نشانه موفقیت دیپلماسی نفتی و نشانه ای برای 
بازگشت سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی اروپا 
و آسیا به میهن عزیزمان است. اکنون که در حال 
چیدن ثمرات برجام هستیم، امیدواریم با انعقاد 
قراردادهای مشابه در آینده نزدیک شاهد تحول 

عظیم صنعت نفت در همه زمینه ها باشیم. 
انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری 
نفت، گاز و پتروشیمی )اپک( با بیش از ۲4۰ عضو 
که در شرایط سخت تحریم در اکثر پروژه های 
صنعت نفت کشور از جمله پارس جنوبی فعال 
بوده و اثرات خوبی از خود به یادگار گذاشته اند، 
آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در اجرای 
این پروژه را اعالم داشته و  بخش داخلی 
پشتیبانی خود را از اقدام های مهم جنابعالی اعالم 

می دارد. 

یی  ما فر ر کا صنفی  نجمن  ا کل  بیر  د
شرکت های صنعت پاالیش نفت در نامه ای از 
وزیر نفت به دلیل امضای قرارداد با توتال، 
قدردانی کرد. در متن ناصر عاشوری خطاب به 
مهندس بیژن زنگنه آمده است: »احترامًا 
وظیفه خود می دانم که از زحمات شبانه روزی 
جنابعالی و همکاران در پیشبرد اهداف نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران خصوصًا در 
امضای اولین قرارداد عظیم نفتی؛ از طرف 
خودم و مدیران عامل شرکت های پاالیشی 
نفت بخش خصوصی صمیمانه تقدیر و تشکر 
نمایم.  با عنایت به شرایط کشور و قرارداد با 
با  که  توتال  همچون  بزرگی  شرکت های 
رهنمود های مقام معظم رهبری و در چهارچوب 

قوانین نظام و مصوبه مجلس شورای اسالمی و 
رعایت حقوق و منافع ملی کشورمان بدون 
شک در راستای اقتصاد مقاومتی کشور خواهد 

بود. 
ایران اسالمی به عنوان یک کشور مقتدر و 
با سابقه نفت و گاز باید به جایگاهی برسد که 
برای دیگر کشورها نقش آفرینی و حتی منافع 
آنان را درگیر تصمیمات خود کند. قطعاً یکی 
از راه های برون رفت از شرایط کنونی، گره زدن 
منافع کشورهای اروپایی و ورود فناوری روز به 
کشور عزیزمان است. امید است زمانی فرا رسد 
که در داخل کشور شرکت های توانمند فنی؛ 
مالی و مدیریتی داشته باشیم تا نیازی به 

شرکت هایی همچون توتال نداشته باشیم. 

معاون پیشین امور مهندسی وزیر نفت، 
امضای قرارداد توسعه فاز۱۱پارس جنوبی با 
توتال را »آغازگر فصل جدیدی در دیپلماسی 
انرژی ایران« دانست و گفت: این قرارداد با 
ایجاد یک اجماع ملی در کشور تحقق یافت. 
سیدعماد حسینی درباره دستاوردهای 
امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با 
توتال، تصریح کرد: این قرارداد نخستین 
نمونه از الگوی جدید قراردادهای نفتی در 
پساتحریم به شمار می رود، بنابراین اهمیت 

زیادی دارد. 
رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه 
گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
)تاپیکو( افزود: توتال از شرکت های 
معتبر بین المللی در بخش مهندسی 

و فناوری به شمار می رود که 
همکاری با آن می تواند 
ل  نتقا ا مینه  ز
فناوری های جدید را به 

صنعت نفت کشور فراهم کند. 
معاون پیشین امور مهندسی وزیر نفت با 
بیان این که امضای قرارداد با توتال، سبب 
کشور  نرژی  ا دیپلماسی  تقویت  تحکیم 
می شود، افزود: کشورهای منطقه میدان های 
با  همکاری  طریق  از  را  خود  گاز  و  نفت 
شرکت های بین المللی توسعه داده اند، اما 
ایران تجربه بومی این میدان ها را دارد و 
مشارکت با توتال، سبب جذب فناوری های 
جدید و ارتقای بیشتر صنعت نفت ایران 

می شود. 
رئیس پیشین کمیسیون انرژی 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
نفتی  قراردادهای جدید  اجرای 
سبب افزایش ظرفیت های صنعتی 
کشور و رشد درآمد و 
و  ری  گذا یه  سرما

رونق می شود. 

رئیسانجمناپکامضایقراردادفاز۱۱را
بهوزیرنفتتبریکگفت

قدردانیانجمنصنفیکارفرماییصنعتپاالیشازوزیرنفت
برایامضایقراردادفاز۱۱

قراردادتوسعهفاز۱۱بااجماعملیتحققیافت
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مشعل   وزیر نفت گفت: یک سال تاخیر در 
اجرای یک طرح پارس جنوبی می تواند پنج 
میلیارد دالر خسارت به کشور وارد کند، تاکنون 
در تاخیرهای طرح های پارس جنوبی حدود ۲۲ 
میلیارد دالر به کشور زیان وارد شده است، این 
زیان ها از جیب بنده نبوده بلکه از جیب مردم رفته 
که این به معنای افزایش فقر و بیکاری در کشور 
است. مهندس بیژن زنگنه صبح روز چهارشنبه 
)۲۱ تیرماه( در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی در تشریح جزییات قرارداد توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی با اشاره به این که دولت در آبان ماه 
۹۴، بر اساس قانون مصوبه  مربوط به نحوه اجرا، الگو 
و ساختار قراردادهای جدید نفتی را تصویب کرد، 
گفت: پس از آن به مدت ۱۱ ماه نشست هایی 
متعدد در این باره برگزار شد که سرانجام ۳۱ 
مردادماه ۹۵، در جلسه غیرعلنی مجلس، مصوبات 
دولت بر مبنای تصمیم های گرفته شده، اصالح و 
در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۹۵ به طور رسمی تصویب 
شد و رئیس مجلس این موضوع را - که مصوبات 

مغایرتی با قوانین ندارند - تایید و اعالم کردند.

گزیده سخنان وزیر نفت را در ادامه 
می خوانیم: 

 پس از تصویب، اجماعی در کشور ایجاد 
شد و ما مذاکرات خود را برای امضای قرارداد با 

شرکت های داخلی و خارجی آغاز کردیم.
  ما تنها به این نوع الگوی جدید قراردادهای 
نفتی محدود نیستیم و قراردادهای بیع متقابل، 
خرید خدمت و قراردادهای EPCF را نیز 

می توانیم استفاده کنیم.
  یکی از مواردی که مورد نظر ما بود، برای 
طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تاریخ هشتم 
بهمن ماه ۹۴، یادداشت تفاهمی میان شرکت 
ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه به منظور 
پیشنهاد طرح توسعه فاز ۱۱ امضا شد و در همان 
روز نیز قرارداد رازداری و محرمانگی را نیز با توتال 
امضا کردیم، به دنبال امضای این قرارداد، اطالعات 
میدان نیز در اختیار این شرکت قرار گرفت زیرا 
هر شرکتی که پیشنهادی برای توسعه میدان های 

نفتی دارد، باید پیش از آن، اطالعات مربوطه به 
آنها داده شود.

  همانند یک پزشک که اگر بخواهد در 
موردی تشخیص دهد باید همه اطالعات بیمار را 
برای نظردهی داشته باشد؛ بر این اساس چارچوب 
و  ایران  نفت  ملی  شرکت  میان  قرارداد 
کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه با سهم 
۵۰/۱ درصدی، شاخه بین المللی شرکت ملی 
نفت چین )سی ان پی سی آی( با ۳۰ درصد سهم 
و شرکت پتروپارس با ۱۹/۹ درصد سهم امضا و 
مذاکرات طوالنی انجام و سرانجام ۱۲ تیرماه 

قرارداد نهایی هم امضا شد.
  این قرارداد از نظر کارشناسان اقتصادی 
نوعی عملیات سرمایه گذاری خارجی قلمداد 
می شود نه قرارداد عادی پیمانکاری که هدف از 
آن تولید دو میلیارد فوت مکعب گاز برابر حدود 
۵۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز از بخش 
فاز ۱۱ است که این فاز جزء مرزی ترین فازهای 

ماست که به تأخیر افتاده بود.
  با اجرای این قرارداد در دوره ۲۰ ساله ۳۳۵ 
میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ترش، همچنین 
۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون 
تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان، دو میلیون تن 
گوگرد و ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک 
شیرین تولید خواهد شد. ارزش این تولیدات در 
دوره ۲۰ ساله قرارداد با قیمت نفت ۵۰ دالر و 
قیمت گاز ۲۰ سنت که قیمت کنونی صادراتی 
ماست به ۸۵ میلیارد دالر می رسد و در دوره 
عمری که ما در نظر گرفته ایم، باالی ۱۳۰ میلیارد 

دالر ارزش تولیدات فاز ۱۱ پارس جنوبی است.
  زنگنه با اشاره به این که حفر ۳۰ حلقه 
چاه، احداث ۲ سکو و تأسیسات مربوطه، ۲ رشته 
خط لوله ۳۲ اینچ به طول در مجموع ۲۵۴ 
کیلومتر، هزینه های خدمات مهندسی و راه اندازی 
بر اساس این قرارداد انجام خواهد شد، گفت: در 
بخش نخست این قرارداد که ۲ میلیارد و ۴۷۹ 
میلیون دالر هزینه دارد و در فاز دوم که کار 
جدیدی در ایران و منطقه است، ما به فشارافزایی 
در سرسکوها می پردازیم و سبب تداوم تولید 

می شود که پس از ۳ سال و نیم از شروع کار، فاز 
اول وارد مدار و تولید ۲ میلیارد فوت مکعب آغاز 
می شود و پس از چندسال که تولید میدان افت 
کرد،این فشارافزایی انجام می شود و این هم حدود 

۲/۴ میلیارد دالر هزینه اش است.
  هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲ پارس 
جنوبی ۴۱/۶ میلیون دالر، در فازهای ۱۵ و ۱۶ 
پارس جنوبی ۴۱/۴ میلیون دالر و در فاز های ۱۷ و 
۱۸ پارس جنوبی، ۴۱/۱ میلیون دالر بوده است، 
برآوردی که برای فاز ۱۱ انجام شده ۳۱ میلیون دالر 
است که با کنسرسیوم طرف قرارداد توافق شده 
است یعنی حدود ۲۵ درصد ارزان تر از دیگر فازها.

  هزینه تولید یک میلیارد فوت مکعب در 
هر سکو فاز ۱۲ پارس جنوبی ۲۶۶ میلیون دالر، 
فازهای ۱۵ و ۱۶، ۲۶۰ میلیون دالر و فازهای ۱۷ 
و ۱۸، ۱۹۹ میلیون دالر بوده است، اما اینجا 
برآورد ما از سکوی یک میلیارد فوت مکعبی ۱۷۶ 

میلیون دالر است.
  هزینه خط لوله در هر کیلومتر، لوله ۳۲ 
اینچ با مشخصات پایین تر در فاز ۱۲پارس جنوبی 
۱/۶۷میلیون دالر، در فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس 
جنوبی ۱/۵۹ میلیون دالر و در فازهای ۱۷ و ۱۸ 
پارس جنوبی ۱/۸۸میلیون دالر بوده است، اما 
اینجا با به کارگیری لوله x۶۵ با کیفیت تر، برآورد 

هزینه خط لوله ۲.۱۸ میلیون دالر است.
  اگر ما در میدان سکوی فشار افزایی را 
نگذاریم، تولید ما پس از به حداکثر رسیدن، در 
سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، افت خواهد کرد، اما با 
نصب فشار افزا، تا سال ۲۰۳۳ تولیدمان در ۲ 
میلیارد فوت مکعب می ماند و بعد شروع به افت 
می کند یعنی تولید ما با فشارافزا در طول عمر آن 
۲ برابر می شود و این فناوری است که ما باید 
کسب کنیم و نه تنها برای این فاز بلکه برای دیگر 
فازها نیز که به مرور شروع به افت تولید می کنند 

باید از آنها استفاده کنیم.
وزیر نفت با بیان اینکه ما برای نخستین بار 
سکویی را باید نصب کنیم که ۲۰ هزار تن وزن 
دارد، گفت: سکوهای کنونی ما در پارس جنوبی 

زیر ۳۰ هزار تن هستند.

  در این قرارداد حتی یک سنت در دوران 
سرمایه گذاری پرداخت نمی کنیم،پس از به نتیجه 
رسیدن سرمایه گذاری، دوره بازپرداخت بخش 
نخست ۱۰ سال است. همچنین دوره بازپرداخت 
فاز دوم نیز پس از به بهره برداری رسیدن، ۱۰ سال 
است؛ تأکید می کنم که تنها از محل بخشی از 

محصول میدان بازپرداخت صورت می گیرد.
  برخی دوستان گفته اند دولت قراردادی 
امضا کرده که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید 
میدان را به شرکت خارجی واگذار کرده است، 
ارزش روزانه تولید در پارس جنوبی ۱۵ میلیون دالر 
و ارزش ساالنه آن باالی پنج میلیارد دالر است پس 
یک میلیارد دالر نسبت به پنج۵ میلیارد دالر کمتر 
از ۲۰ درصد است. در اوج پرداخت اما ارزش تولید 
میدان در ۱۶ سال و نیم دوره بهره بردار ی، ۸۵ 
میلیارد دالر است یعنی حدود ۱۴ درصد رقمی 

است که ما باید در این دوره بپردازیم.
  بر اساس قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، 
کاهش ۲۱ میلیون تنی ساالنه دی اکسید کربن 
را خواهیم داشت که برای محیط زیست ما بسیار 

با ارزش است.
  در قرارداد توسعه فاز ۱۱ به عکس 
قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای 
استفاده از ظرفیت های داخلی وجود ندارد، در این 
نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار با 
شرکت ها ی داخلی نداریم، ۱۰۰درصد کار 
می تواند به شرکت ها ی داخلی واگذار شود؛ در 
صورتی که این شرکت ها در مناقصه برنده شوند.

   انتقال فناوری برای نخستین بار در چهار 
سطح در این قرارداد ساماندهی شده است، حضور 
الزامی یک شریک ایرانی اکتشاف و تولید در هر 
قرارداد یکی از این چهار سطح است که در قرارداد 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، شرکت پتروپارس، 
معتبرترین شرکت ایرانی در زمینه قراردادهای 
نفتی، به عنوان شریک در نظر گرفته شده است.

ما می گویند چرا سهم شرکت  به    
پتروپارس در این قرارداد ۱۹/۹ درصد است، 
همین ۱۹/۹ درصد یعنی این شرکت ۱/۲ میلیارد 
دالر باید سرمایه گذاری کند و به این راحتی نیست 

 زنگ صدای زنگنه در خانه ملت
 وزیر نفت: خسارت یک سال تاخیر در اجرای  هر طرح پارس 

جنوبی  ۵ میلیارد دالر است

خبر و نظر
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که بگوییم سهم شرکت باال رود و پول هم 
نمی خواهد؛ این سرمایه را از کجا باید بیاوریم؟ اگر 
قرار باشد از صندوق توسعه ملی بگیریم و ۸۰ 
میلیارد دالر قرارداد ببندیم و ۲۰ درصد هم از 
صندوق توسعه بگیریم، می شود ۱۶ میلیارد دالر!!! 
مگر صندوق توسعه چقدر پول دارد که تنها ۱۶ 
میلیارد دالر را برای سهم آورده شرکت ها ی ایرانی 

برای مشارکت در قراردادهای نفتی بدهد!
  در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی یک 
موافقتنامه مشارکت بین پتروپارس و شرکت چینی 
و فرانسوی امضا شده است. به موجب این قرارداد، 
این شرکت ها موظف هستند توانمندی های مربوط 
به مهندسی مخزن، مدیریت پروژه های بزرگ 
گازی، مدیریت دارایی ها و تأمین مالی را به شرکت 
ایرانی منتقل کنند و این شرکت در همه مراحل 
عملیاتی قرارداد حضور فعال دارد و فرآیندها را 
کسب می کند، نرم افزارهای الزم منتقل می شود تا 
شرکت برای انجام پروژه های عظیم در زمانبندی 

تعیین شده و با قیمت توافق شده توانمند شود.
  هدف ما در این قرارداد این است که طرح 
در زمانبندی تعیین شده و قیمت تمام شده 
اجرایی شود و گرنه می توان کار را با ۶ سال تاخیر 
و با قیمت دو برابر انجام داد. یک سال تاخیر در 
اجرای یک طرح پارس جنوبی )معادل ۲ فاز( پنج 

میلیارد دالر خسارت دارد.
  در طرح هایی که ما امسال در برنامه داریم، 
حدود ۲۲ میلیارد دالر ضرر به کشور وارد شده 
است، این مبالغ از جیب بنده نرفته است، بلکه 
مردم خسارت دیدند و این یعنی افزایش بیکاری، 

فقر و مشکالت.
  در طول ۱۰ سال گذشته باالی ۱۰۰ 
میلیارد دالر سوخت مایع تنها در نیروگاه ها و 
صنایع متصل آن مصرف شده است که اگر پارس 
جنوبی زودتر به بهره بردار ی می رسید، این دالرها 

سوزانده نمی شد.
  رشد ظرفیت دانشگاهی و تحقیقاتی کشور 
یکی دیگر از سطح های انتقال فناوری در قرارداد 
توسعه فاز ۱۱ است، بر اساس این قرارداد، مقرر 
است شرکت توتال مرکز تحقیقاتی پژوهشکده 
ازدیاد برداشت نفت را تجهیز کند و قراردادهای 
تحقیقاتی مشترک میان این مرکز و مرکز 
تحقیقاتی که با شرکت توتال همکاری دارند، امضا 

خواهد شد.
  بر اساس این قرارداد، برای نخستین بار در 
تاریخ قراردادهای ایران، اگر شرکتی در مناقصه 
آمد که سهم ایرانی اش بیشتر بود، ساز و کاری 
نوشته شده است که تا ۱۰ درصد قیمتش می تواند 
باالتر باشد، این امتیازی است که به شرکت ها ی 
ایرانی داده ایم. همچنین کف تعهدهای طرف 
قرارداد، قانون حداکثر ساخت داخل است، اگر 
شرکت ها ی ایرانی خوب فعال شوند، باالی ۷۰ 
درصد ارزش این قرارداد که حدود ۳/۵ میلیارد 
دالر می شود، قابل انتقال به شرکت ها ی داخلی 

است.
  در مسائل حقوقی قرارداد توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی، قانون ایران بر آن حاکم است و از 
نظر میزان اختیارات ایران در قرارداد، هیچ تفاوتی 
میان مدل جدید قراردادهای نفتی و بیع متقابل 

وجود ندارد.
  اگر در هر مرحله ای فعالیت های پیمانکار 

متوقف شود، هیچ پرداختی به پیمانکار صورت 
نمی گیرد مگر این که کار دوباره از سرگرفته شود و 
از محل تولید و محصول میدان پرداخت صورت 
گیرد، از این رو پیمانکار باید طبق زمانبندی کار را 
پیش ببرد و حتی خسارت نیز به پیمانکار تعلق 
نمی گیرد؛ باالتر از این نمی توان چیزی نوشت که 
به نفع کشور باشد، این قرارداد برای ایران امنیت 

زاست.
  شرکت ها یی که ما با آنها قرارداد امضا 
کرده ایم، کشورهایشان دو عضو دائم شورای 
امنیت هستند، اگر بخواهند فعالیت خود را متوقف 
کنند، بدون تردید ضرر خواهند کرد و منافع مادی 

آنها به خطر خواهد افتاد.
 می گویند ممکن است شرکت ما را معطل 
کند، پیش بینی ها در این باره انجام شده است، 
چنین کاری نمی توانند انجام دهند، آنها موظف 
شده اند طبق زمانبندی کار را انجام دهند. در این 
قرارداد کمترین مبالغ را در مورد بازگشت سرمایه 
داریم؛ اگر این شرکت در حین اجرای قرارداد، در 
هر مرحله ای و به هر دلیلی فعالیت های پیمانکاری 
خود را متوقف کند، هیچ پرداختی به آن صورت 
نخواهد گرفت مگر اینکه دوباره کار آغاز شود و 
پرداخت ها از محل تولید خودش خواهد بود، حتی 
خسارتی نیز به این شرکت پرداخت نخواهد شد.

  این قرارداد به استناد ماده ۱۱ قانون 
وظایف و اختیارات وزارت نفت که در سال ۹۱ در 
مجلس تصویب شده است، با استفاده از آیین نامه 
معامالت شرکت نفت و با مجوزی که به وزیر نفت 

داده شده، صورت گرفته است. 
 این قرارداد در مورد توجیه اقتصادی، فنی 
و زیست محیطی طرح و سقف تعهد دولت و 
جدول زمانبندی مصوبه شورای اقتصاد را نیز 

دریافت کرده است.
  یک هیئت تطبیق قراردادهای نفتی با 
هفت نفر عضو تشکیل شده که ۴ نفر از وزیران 
پیشین نفت در آن حضور دارند، این هفت نفر، 
عدم مغایرت قراردادها را با مصوبات هیئت وزیران 
درمورد شرایط عمومی قراردادها بررسی کرده و 
نظر می دهند. این مصوبه تأیید این هیئت را نیز 

دارد.
  زمان اجرای پروژه ها و مبالغ قراردادها روند 
افزایشی داشته و اینها هزینه هایی است که به 

مردم تحمیل شده است.
  نرخ بازگشت سرمایه در الگوی جدید 
قراردادهای نفتی نسبت به قراردادهای پیشین 
کمترین میزان ممکن است، نفت پیشران ترین 
بخشی است که می تواند جذب سرمایه خارجی 

داشته باشد.
  برخی دوستان می گویند چرا خودمان 
طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به دست 
نگرفتیم. باید بگویم اگر تنها همین فاز بود اشکالی 
نداشت اما ما فازهای مختلفی داریم همچنین در 
برنامه ششم توسعه مطرح شده است که ما به 
بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز 
داریم. حال این سوال را مطرح می کنم که چگونه 
باید این مبلغ را از منابع داخلی تأمین کنیم؟ اگر 
بخواهیم از منابع صندوق توسعه ملی استفاده 
کنیم که این صندوق منابع محدودی دارد؛ از این 
رو نفت پیشران ترین بخشی است که می تواند از 

سرمایه خارجی استفاده کند.

  می گویند چرا با توتال قرارداد امضا کردیم؟ 
باالخره شرکت ها باید بیایند و کار را آغاز کنند تا 
بقیه شرکت ها نیز وارد کار شوند و با ایران فعالیت 

کنند.
  برخی دوستان عنوان می کنند که چرا با 
توتال بدون مناقصه وارد کار شده اید؟ باید بگویم 
اگر تنها یک نفر پیشنهاد داد مناقصه معنایی ندارد 
وقتی یک شرکت یعنی توتال برای طرح توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشنهاد ارائه می کند، 

مناقصه معنایی نخواهد داشت.
  بسیاری از اشکاالت که این روزها شنیده 
می شود، به قراردادها نیست بلکه به مصوبه دولت 
برای ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی است، 
این ساختار تمام مراحل رادر کشور طی کرده و 

امری تمام شده و تأیید شده قانون است.
  برخی می گویند که در این قرارداد جریمه 
ای در نظر گرفته نشده است، در درون این قرارداد 
جریمه نهفته شده است، یعنی قرارداد توسعه فاز 
۱۱ پارس جنوبی ساختارش به گونه ای است که 
اگر پیمانکار یک سال در فعالیتش تاخیر باشد، 
نرخ بازگشت سرمایه اش پایین می آید، اگر 
تولیدش در میدان کاهش یابد، بازگشت سرمایه  

آن کاهش می یابد.
 وی درباره انعقاد قرارداد رازداری براساس 
بند ۸ مصوبه دولت که باید به تصویب شورای 
عالی امنیت ملی که می گویند وزارت نفت کار 
خالف کرده نیز، توضیح داد: مصوبه دولت در این 
مورد در ۱۰ شهریورماه ۹۵ تصویب شده و ما در 
۸ بهمن ماه ۹۴ سند رازداری را با توتال بعد از 
تفاهمنامه امضا کرده و اطالعات میدان را در 

اختیارش قرار داده ایم و کار وزارت نفت قانونی 
بوده است.

 سهم تولید توتال در سمت قطری میدان 
گازی پارس جنوبی )گنبد شمالی( چهار درصد 
است، این شرکت در هیچ بلوکی هم اپراتور نیست 

و شرکت ها ی آمریکایی در قطر اپراتور هستند.
 وی در توضیح اینکه چرا شرکت توتال با 
وجود سود بیشتر در قطر، در ایران سرمایه گذاری 
کرده است؟ گفت: به نظر بنده در امور اقتصادی 
به طور حتم باید مالحظات امنیتی لحاظ شود اما 
نباید روحیه امنیتی بر فضای اقتصادی حاکم 
شود؛ در این قرارداد همه ساز و کارها برای 
جلوگیری از کلک این شرکت پیش بینی شده 

است.
 زنگنه در پاسخ به صحبت هایی مبنی بر 
این که در قراردادهای پیشین ۱۰۰ درصد اختیار 
با ایران بوده اما در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی 
۵۰ درصد اختیار را فقط داریم، گفت: هیچ تفاوتی 
در این موضوع میان این قرارداد و دهها قرارداد بیع 
متقابل که در گذشته امضا شده است، وجود ندارد. 
تمام قراردادها یک کمیسیون مشترک، یک 

کمیته مشترک داشته اند.
  قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، آغاز 
مهمی است که در کنار اشتغالزایی، درآمد، ثروت 
و امنیت می تواند دیگر شرکت ها را برای 

سرمایه گذاری در ایران تشویق کند.
  فراری دادن افراد و شرکت ها کار سختی 
نیست، اما جذب آنها برای سرمایه گذاری، تولید 
درآمد و ثروت و اشتغالزایی در کشور سخت است 
و نیاز به تدبیر دارد و باید روی آن پافشاری کرد. 

رئیس مجلس شورای اسالمی:
توضیحات وزیر نفت درباره قرارداد با توتال مفید بود

 رئیس مجلس شورای اسالمی گزارش وزیر نفت از قرارداد ایران با کنسرسیوم توسعه 
دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی به رهبری توتال و حضور CNPCI چین و پتروپارس را مفید 
ارزیابی کرد و گفت: هیئتی متشکل از قوه  قضاییه و دو نفر از رؤسای کمیسیون های مجلس 

بر این قرارداد نظارت می کنند.
دکتر علی الریجانی در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه )۲۱ تیرماه( مجلس شورای 
اسالمی پس از ارائه گزارش مهندس بیژن زنگنه از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از 
وزیر نفت به خاطر توضیحات مفید و همچنین اظهارنظر نمایندگان تشکر کرد و افزود: 

معتقدم ابعاد مختلفی از این موضوع روشن شد.
وی افزود: هیئت نظارتی در این زمینه وجود دارد که از قوه  قضاییه و دو نفر از رؤسای 
کمیسیون های مجلس از طرف مجلس عضو این هیئت هستند و بر این قرارداد نظارت می 

کنند.

   طرح ۳ فوریتی توقف اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ از دستور کار 
مجلس خارج شد

 طرح سه فوریتی توقف اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که قرار بود روز 
)چهارشنبه، ۲۱ تیرماه( در صحن علنی مجلس رای گیری شود به دلیل پس گرفتن امضای 

برخی نمایندگان، این طرح بدون رای گیری از دستور کاری مجلس خارج شد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی که در این زمان ریاست جلسه علنی 
را عهده دار بود، زمانی که دستور رای گیری در مورد این طرح را مطرح کرد نمایندگان با 

شعار دو دو مخالفت خود را با اجرای این طرح سه فوریتی اعالم کردند.
مطهری در ادامه با بیان این که تعدادی از امضا کنندگان این طرح سه فوریتی امضای 
خود را پس گرفته اند، گفت: به دلیل حد نصاب نرسیدن تعداد امضا کنندگان، در مورد این 
طرح رای گیری نخواهد شد، بنابراین طرح سه فوریتی توقف اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ 

پارس جنوبی، بدون رای گیری از دستور کار مجلس خارج شد.
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وزیر نفت با اشاره به این که منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، بهترین 
منطقه برای توسعه و رشد صنعت پتروشیمی 
محسوب می شود، گفت: وزارت نفت، به سرمایه 
گذاری و حمایت از  آن در این منطقه عالقه مند 
است.  مهندس بیژن زنگنه در نشست بررسی 
زمینه های رشد و رفع موانع سرمایه گذاری در 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان 
که با حضور جمعی از مقام های ارشد وزارت 
نفت برگزار شد، از حمایت این وزارتخانه به 
منظور توسعه و سرمایه گذاری در این منطقه 

خبر داد. 
وزیر نفت با ابراز رضایت از اقدام های صورت 
گرفته در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی 
بر پارسیان تصریح کرد: در حال حاضر می توان 
گفت که این منطقه از بن بست های قبلی رها 
شده و مشخص است که اخیرا در این منطقه 
تحوالت مثبتی رخ داده است.   وزیر نفت از 
تامین گاز این منطقه از سوی وزارت نفت خبر 
داد و ضمن استقبال از فعالیت های پتروشیمی 

در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: توسعه 
صنعت پتروشیمی، یکی از محورهایی است که 
دولت همواره آن را دنبال می کند.  زنگنه 
تصریح کرد: همکاری های وزارت نفت و شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی با سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
برای توسعه و سرعت بخشیدن کار ادامه 

خواهد یافت. 

آغاز عملیات اجرایی بندر پارسیان
عامل  هیئت  رئیس  کرباسیان،  مهدی 
ایمیدرو نیز در این نشست از آغاز عملیات 
اجرایی بندر پارسیان تا یک ماه آینده خبر داد 
و گفت: برنده مناقصه بندر پارسیان مشخص 
شده و با ساخت ۴ پست اسکله شروع و در 
نهایت به ۱۹ اسکله افزایش می یابد.  وی با اشاره 
به هماهنگی های الزم از سوی ایمیدرو با 
سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: 
مشاور بین المللی این پروژه نیز، گزارش خود را 
تا پایان تیرماه به محیط زیست ارائه خواهد کرد. 

کرباسیان تصریح کرد: ایمیدرو تالش کرده تا با 
باالترین استانداردهای زیست محیطی بتواند 
امور مربوط به منطقه ویژه پارسیان و بندر آن را 
اداره کند.  وی در این نشست به تشریح اهداف 
و برنامه های جذب سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی، آمادگی برای اجرای فراخوان جذب 
سرمایه گذار در حوزه های تولید آب و برق، 
برنامه های دوران ساخت، بهره برداری بندر 
پارسیان و همچنین نیازهای این منطقه در 
حوزه پتروشیمی پرداخت و خواستار حمایت 
بیشتر وزارت نفت از سرمایه گذاران این منطقه 
شد.  وی در ادامه به استقبال متقاضیان 
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، فوالد و 
آلومینیوم به این منطقه اشاره کرد و افزود: 
تاکنون تقاضاهای زیادی به این منطقه ارسال 
و ۵ قرارداد واگذاری زمین به صورت اجاره به 
شرط تملیک با پنج شرکت داخلی منعقد شده 
است. همچنین مجوزهای الزم برای این منطقه 
از جمله محیط زیست، استقرار گمرک، رفع 
تعهدات ارزی، ساخت بندر و . . . اخذ شده است. 

 آمادگی متقاضیان اروپایی
 برای سرمایه گذاری در پارسیان

مرضیه شاهدایی، مدیر عامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، نیز در این نشست، منطقه 
ویژه اقتصادی پارسیان را برای رشد و توسعه 
آینده صنعت پتروشیمی مثال زدنی خواند.  
وی با بیان این که در حال حاضر متقاضیان 
معتبر اروپایی و بین المللی آمادگی خود را 
برای سرمایه گذاری در این منطقه اعالم 
کرده اند، گفت: به منظور پیشبرد اهداف در این 
منطقه، تفاهمنامه ای با ایمیدرو منعقد کردیم 
که نقشه راه همکاری های این دو مجموعه در 
آن تعیین شده است.  منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع انرژی بر پارسیان در محدوده ای افزون 
بر ۱۰ هزار هکتار در شهرستان پارسیان 
هرمزگان واقع شده و تحت نظارت و مدیریت 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
می شود.  اداره  )ایمیدرو(  ایران  معدنی 
شهرستان پارسیان در غرب استان هرمزگان و 

۳۰ کیلومتری عسلویه واقع شده است. 

مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت شیوه نامه نحوه 
داد و ستد شرکت ملی نفت ایران با خریداران 

گازهای مشعل را ابالغ کرد.
در این شیوه نامه آمده است: به منظور جلوگیری 
از سوختن گازهای مشعل، با هدف کاهش اثرات  
سوء زیست محیطی، ایجاد ارزش افزوده از این 
منابع و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و کسب و 
کار، بدینوسیله به استناد بند »الف« ماده ۴۸ قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵، 
شیوه نامه دادوستد شرکت ملی نفت ایران )که از 
این پس با نام »شرکت نفت« نام برده می شود( با 
خریداران گازهای مشعل )که از این پس از ایشان 
به عنوان »خریدار« نام برده می شود(، به شرح ذیل 

جهت اجرا ابالغ می گردد.
ماده ۱- کلیه گازهای همراه و مشعل تولیدی 
در میادین نفتی / گازی و تاسیسات صنعت نفت 
که مطابق طرح و برنامه ریزی های فعلی حداقل 
ظرف مدت ۲ سال از تاریخ این ابالغیه در حال 
سوختن خواهند بود، مشمول واگذاری موضوع این 
ابالغیه خواهند شد. »شرکت نفت« موظف است 
ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ این ابالغیه نسبت به 
عرضه عمومی و اعالم فراخوان فروش گازهای 
مشعل تحت اختیار و مدیریت خود به بخش 

غیردولتی اقدام نماید.
تبصره- در صورتی که پس از پایان مهلت 
فراخوان موضوع این ماده، صرفا یک متقاضی برای 
هریک از اقالم فراخوان موجود باشد، نسبت به 
واگذاری با قیمت موضوع ماده )۲( اقدام خواهد شد.

ماده ۲- قیمت پایه واگذاری گازهای موضوع 
این ابالغیه در هر مورد با تشخیص »شرکت نفت«، 
برحسب دسترسی »خریدار« به سرویس های 
جانبی، حجم گاز در اختیار و کیفیت گاز، مدت 

زمان واگذاری و محل تحویل گاز»خشکی یا 
فراساحل« بین )۰/۵( تا )۲( سنت دالر در هر متر 

مکعب گاز تعیین خواهد شد.
ماده ۳- دوره قرارداد حسب مورد تا زمان 
بهره برداری پیش بینی  شده از پروژه یا طرح 
مشخصی خواهد بود که پیش از این برای 
جمع آوری و بهره برداری از آن گاز برنامه ریزی شده 
است. در صورت تاخیر در بهره برداری برنامه ریزی 
شده، امکان تمدید مدت قرارداد تا زمان بهره برداری 
وجود دارد. در سایر موارد، دوره قرارداد حداقل ۵ 

سال و حداکثر ۱۰ سال خواهد بود.
ماده ۴- نوع قرارداد منعقده با »خریدار« قرارداد 
فروش گاز خام است و هر گونه سرمایه گذاری مورد 
نیاز برای بهره برداری از گاز مشعل خریداری شده، 

بر عهده »خریدار« است.
ماده ۵- »خریدار« می تواند گازهای مشعل 
خریداری شده رابا نصب تجهیزات و تاسیسات الزم، 
جمع آوری، حسب مورد فشارافزایی کرده و با 
استاندارد مورد قبول» شرکت نفت« به شبکه و 
خطوط انتقال این شرکت تزریق نموده و از ظرفیت 
خالی تاسیسات جمع آوری/ فرآورش گازهای 
همراه موجود در اختیار »شرکت نفت« با پرداخت 
کارمزد بهره گرفته و هیدروکربورهای موجود در گاز 
مشعل را تفکیک، تثبیت و به مبادی مصرف از جمله 
واحدهای پتروشیمی داخلی به عنوان خوراک/

سوخت و یا به مشترکان داخلی شرکت ملی گاز 
ایران، منتقل و یا سوآپ کند.

در مواردی که »خریدار«، تمام گاز سبک را به 
»شرکت نفت« تحویل دهد، به نسبت گاز سبک 
بازگشتی به »شرکت نفت« به کل گاز سبک، بهای 
گاز خام فروخته شده به »خریدار« از وی دریافت 

نخواهد شد.

ماده ۶- »شرکت نفت« در قبال انتقال گاز، 
مورد  حسب  و   NGL جداسازی  عملیات 
شیرین سازی آن به ازای هر مترمکعب گاز خام 
دریافتی از »خریدار« برابر ۰/۴ تا ۱ سنت دالر 
کارمزد دریافت می کند. مبلغ دقیق کارمزد در هر 
مورد حسب نوع خدمت ارائه شده و هزینه های 
مترتب بر آن، به تشخیص شرکت نفت و حسب 

توافق با »خریدار« تعیین خواهد شد.
ماده۷- شرکت ملی گاز ایران در قبال انتقال یا 
سوآپ گاز طبیعی و حسب مورد شیرین سازی آن 
به ازای هر مترمکعب گاز تحویلی به خطوط انتقال 
این شرکت و متعاقبا عودت آن در نقطه ای دیگر 
)با توجه به ظرفیت های فنی، عملیاتی و برنامه های 
این شرکت(، کارمزد دریافت خواهد کرد. این 
کارمزد بر اساس ضوابط و رویه های شرکت ملی گاز 
ایران، حسب مورد توسط این شرکت و در توافق با 

»خریدار« تعیین خواهد شد.
ماده ۸- نحوه اندازه گیری و صدور صورت 

حساب
۱.»خریدار«  موظف به نصب کنتورهای 
استاندارد مطابق توافق با »شرکت نفت« /شرکت 
گاز/ اداره کل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد 
نفتی، برای اندازه گیری میزان گاز دریافتی/تحویلی 

از/ به »شرکت نفت« شرکت 
گاز می باشد.

۲. میزان گاز دریافتی/ 
تحویلی از/ به »شرکت 
نفت« به صورت ماهانه 
توسط  مورد  حسب 
شرکت نفت یا شرکت 
تعیین  ایران  ملی گاز 

خواهد شد.

۳.تمام فرآورده های استحصالی)تفکیک شده 
یا نشده( از گاز مشعل دریافتی از»خریدار« به 
صورت امانی در اختیار »شرکت نفت« است و 
»خریدار« مجاز است آنها را به هر کس و به هر 
قیمتی بفروشد. فروش، قیمت فروش و نحوه وصول 
بهای این فرآورده ها از شرکت ها ی پتروشیمی و 

امثال آنها بر عهده خود »خریدار« خواهد بود.
تبصره- در مواردی که شرکت نفت در تامین 
خوراک شرکت های پتروشیمی برابربا مقدار 
مشخص شده در قرارداد فی ما بین، کسری دارد، 
این شرکت مجاز است تا حسب مورد، در سقف 
حجم خوراک قرارداد فروش این شرکت با 
شرکت ها ی پتروشیمی، فرآورده های استحصالی 
دریافتی از »خریدار« را به نیابت از وی به فروش 

برساند.
۴. صورت حساب های صادره موضوع این 
ابالغیه، بر اساس نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و به 

صورت ریالی خواهد بود.
ماده ۹- قیمت گاز و کارمزد تعیین شده در هر 

مورد، تا پایان دوره قرارداد معتبر خواهد بود.
ماده۱۰- قیمت فروش گاز غنی به کارخانه های 
NGL۳۲۰۰، ۳۱۰۰، ۲۳۰۰، بیدبلند۲، خارک و 
یا سایر کارخانه های NGL/ استحصال اتان، بر اساس 
ابالغیه های مجزایی است که توسط وزیر ابالغ شده 

یا خواهد شد.
ماده ۱۱- اشخاص که قبال با 
ایشان قرارداد فروش گاز 
مشعل منعقد شده نیز 
می توانند به درخواست 
خود، مشمول ماده۵، ۶، ۷ 
و ۹ این شیوه نامه شوند.

وزیر نفت:

پارسيان بهترین منطقه برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشيمی است

شیوه نامه نحوه داد و ستد شرکت ملی نفت با خریداران گازهای مشعل ابالغ شد

خبر و نظر
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بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی پس از شنیدن سخنان موافقان و مخالفان 
درباره قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با بیان این 
که این افتخار نظام ماست که همه حرف ها )موافق و 
مخالف( در آن زده می شود و پس از آن تصمیمی که  
گرفته می شود، بر اساس اجماع است، تصریح کرد: 
ان شاءاهلل تحت رهبری مقام معظم رهبری بتوانیم 
برای توسعه و افتخار کشور، تالش کنیم و کشور را 

جلو بیریم.

قانونی قرارداد امضا کردیم
وی در پاسخ به حسینعلی شهریاری، نماینده 
زاهدان که قراردادهای جدید نفتی را خالف قانون 
اساسی عنوان کرده بود، گفت: نظر ایشان این است 
که این نوع قراردادها خالف قانون است، با این که 
طبق قانون تصویب و به رسمیت شناخته شده است. 
من به نظر ایشان احترام می گزارم اما من به نظر 
ایشان عمل نمی کنم بلکه قانون و مقرراتی را در 
دست دارم که به من اجازه می دهد قرارداد امضا کنم 
و جلو بروم. زنگنه در پاسخ به این انتقاد که می گویند؛ 
»به جای توتال با یک شرکت خوشنام قرارداد 
ببندید« اظهار کرد: چند تا شرکت خوشنام به ما 
معرفی کنید؟ )یکی از نمایندگان از قرارگاه خاتم به 
عنوان یکی از شرکت های خوشنام نام برد(، غیر از 
قرارگاه و شرکت های داخلی  ۲ شرکت خوشنام را 
نام ببرید.اگر با انگلیس قرارداد ببندیم، می گویند روباه 
پیر است؛ فرانسه که داستانش این است.در مورد 
آمریکایی هم حتما می گویید نیایند؛ در حالی که من 
رسما بارها گفته ام موافقیم آمریکایی ها بیایند، اما آنها 

نمی آیند و دولتشان سبب ضررشان شده است.

فرانسه، قوی ترین قدرت سیاسی اروپا
زنگنه با بیان این که اتفاقا در مجموعه سیاست 
خارجی اگر قرار است با اروپا کار کنیم، قوی ترین 
قدرت سیاسی اروپا، فرانسوی ها هستند، افزود: 
فرانسوی ها با چینی ها آمدند. وی با اشاره به این که 
خیلی ها می گویند با سرمایه گذاری خارجی موافقیم 
و لکن...، ادامه داد: این ولکن ها آن قدر زیاد است که 
در عمل یعنی هیچ کاری نشود.اگر با سرمایه گذاری 
خارجی مخالفید، صریحا بگویید با سرمایه گذاری 
خارجی مخالفیم و به من بگویید حق نداری قرارداد 
امضا کنی و می گویم چشم و ما تابع قانونیم.اما مگر 
با چند شرکت می شود قرارداد درجه یک امضا کرد؟ 
می گویند توتال رشوه گرفته است. من بارها گفته ام 
اگر اسنادی وجود دارد آن را به قوه قضائیه بدهید تا 
محکوم و ممنوع المعامله اش کند. این اسناد را حتی 
به من هم ندادند. از توتال هم پرسیدم و آنها گفتند 
ما در هیچ جایی محکوم نشدیم و موضوعی که در 
بورس آمریکا بوده، مربوط به آمریکا نیست. اگر شما 
نظری غیر از این دارید، اسناد آن را در اختیار من یا 
قوه قضائیه قرار دهید. من نمی توانم بدون حکم 

قضایی با یک عده قرارداد امضا نکنم.

توتال تحت نظارت کامل  است
وی به یکی از منتقدان که عنوان کرده، می گویند 

ممکن است توتال بیاید و در تکمیل چاه ها و عملیات 
میدانی به ما ضربه بزند، یعنی عملیات خالف کند؛ 
پاسخ داد: نخست این که توتال خودش به  طور 
مستقیم کاری نمی کند و باید پیمانکار این کار را 
انجام دهد و حتی اگر بخواهد کاری هم انجام دهد، 
به اندازه یک قدم باید با اجازه، نظارت و تایید باشد. 
همه اموالی که توتال با خود می آورد، از روز نخست 
متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و همه 
اقداماتی که می کند، از روز نخست به نام  ما و ازطرف 
ماست. اینها در قرارداد سفت و محکم آمده و جای 
نگرانی نیست. وی با بیان این که »می گویند توتال 
گفته در شرایط تحریم می رویم.« توضیح داد: اگر 
تحریم شورای امنیت سازمان ملل اتفاق بیفتد، مگر 
اینها می توانند بمانند؟ مگر سایرین ماندند؟  اما 
حضور این شرکت ها  و تعدد حضورشان سبب 

می شود تحریمها هرگز اتفاق نیفتد.
 

به فرزندان خود اعتماد کنید
وزیر نفت به یکی از انتقادها که عنوان شد، 
گفته اند توتال ۱۲ میلیارد دالر سود می برد، پاسخ 
داد: چطور توتال اینقدر سود خواهد برد؟ یک میلیارد 
دالر به خزانه دولت می دهد و پنج میلیارد دالر  
جنس، کاال، خدمات و تاسیسات برای ما می آورد. 
اگر ما وام از صندوق توسعه می گیریم، با کمتر از ۱۰ 
درصد سود است و با ریزش ها ۱۲ تا ۱۳ درصد 
خواهد شد.حال که قرارداد خوب است، می گویند 
حتما کلکی در کارش است؛ نه خیر. هیچ کلکی در 
کارش نیست. از این رو اعتماد کنید و قابلیت های 
فرزندان جوان خود را باور کنید. وزیر نفت با بیان این 
که ما نیروهای باارزشی داریم که در جاهای مختلف 
کار می کنند، تصریح کرد:  در شرایط تحریم هم 
کارهای ارزشمندی انجام داده اند. دستشان درد 

نکند. اما هم طوالنی و هم گران شده است.

مردم نگران نباشند
وی ادامه داد: تحریم ها از سال ۹۱ اعمال شده ما 
قراردادی داشتیم که سال ۸۴ بسته شده و باید سال 
۸۸ تمام می شد اما در سال ۹۵ هم تمام نشده است 
لذا باید خود را درست ارزیابی کنیم. هر چیزی جای 
خودش، همه چیز خوب و با اعتماد به نیروهای 
خودمان کار را جلو می بریم. به مردمان می گویم 
راهی که برای توسعه کشور هست و  انتخاب شده  
تحت رهبری مقام معظم رهبری و رهنمودهای 
ایشان، که قطعا باید در نفت ادامه پیدا کند راه روشنی 
است و ان شاءاهلل ادامه پیدا خواهد کرد. این 
بحث هایی که انجام می شود مردم ما نگران نباشد، 
این بحث ها نشانه رشد است.شرکت های خارجی 
نگرانی از بحث هایی که انجام می شود، نداشته باشند 
و گمان نکنند که در کشور هر کس یک ساز می زند؛ 
اصال اینطور نیست؛ ممکن است اقلیت خارج از 
مجلس کارهای بخواهند انجام دهند اما کشور 
ارکانش، اقتدار دارد و پیوستگی میان همان ارکان 
است و ان شاءاهلل با مساعدت مجلس و همه ارکان 
می توانیم کارها را جلو ببریم و سبب سعادت مردم و 

توسعه کشور باشیم. 

زنگنه در مجلس :

قرارداد با توتال كامال قانونی است

} نظرگاه

فیلم »نامه های یک جاسوس نفتی« به 
تبیین این پارادایم مشترک یعنی وجود 
دیدگاه های »موافق و مخالف همیشگی« 
و  اجتماعی  تعامل  با رویکرد  رابطه  در 
همکاری های فنی و اقتصادی در صنعت 
نفت پرداخته و در ادامه با نگاهی جامعه 
شناختی به ضرورت »تغییر حوزه تفکر و 

اندیشه« در این حوزه تاکید کرده است.
 طی دهه اخیر؛ اندیشمندان سازمان و 
مدیریت و علوم اجتماعی واژه ای را در 
ادبیات این حوزه آورده اند که از آن به نام 
پارادایم یا »حوزه تفکر و اندیشه غالب« 

نام برده می شود.
به عبارتی فرآیند تئوری پردازی با 
تدوین مفروضات و شکل گیری نظریه ها در 
یک حوزه علم آغاز می شود و آنگاه که این 
مبانی نظری محل اجماع صاحبان اندیشه 
و نظریه پردازان آن حوزه دانش در یک 
گستره زمانی خاص قرار می گیرد؛ پارادایم 
یا همان حوزه تفکر و اندیشه مشترک 
تجلی می یابد، از این رو متفکران آن حوزه 
تفکر؛ نظریات و مباحث علمی و کاربردی 
خود را حول این حوزه مشترک علمی 

مطرح می کنند. 
اندیشه  و  تفکر  حوزه  نمونه  به طور 
معاصر در ادبیات »سازمان و مدیریت« 
همان پارادایم »سلسله مراتب« است که 
هر نظریه پرداز و عالم مدیریت در این 
گستره به تبیین دیدگاه ها و راهکارهای 
خود برای سازماندهی و  راهبری سازمان ها 

می پردازد. 
اما همان گونه که دانش بشر همواره رو 
به فزونی و تغییرات گسترده است، در یک 
مقطع زمانی خاص دانشمندان یک حوزه  
در  تغییر  ضرورت  به  اندیشه  و  تفکر 
نظریه ها؛ مبانی فکری و پارادیم مشترک 
خود می رسند و لذا Paradigm Shift یا »تغییر 
حوزه تفکر و اندیشه غالب« شکل می گیرد 
و پارادایمی نو متولد شده و ظهور و بروز 
می کند که البته این مهم در حوزه سازمان 
و مدیریت و علوم اجتماعی کاری زمان بر 
و دشوار است، اما هنگامی که رخ می دهد، 
جامعه  روی  پیش  زیادی  فرصت های 
شناسان؛ مدیران و طراحان سازمان  یک 
جامعه برای کار بست این پارادایم جدید 
در حوزه عمل فراهم می آورد و توسعه 
اقتصادی و اجتماعی  حاصل از این تغییر 
نگرش در معنای واقعی خود در یک صنعت 

یا جامعه شکل می گیرد. 
فیلم  به  مدیریتی  و  تحلیلی  نگاهی 
در  رنیک«  فشا ا مهدی   « رزشمند  ا
»نامه های یک جاسوس نفتی«)فارغ از نقد 

و بررسی روایت های داستانی فیلم و برخی 
زوایای محتوایی آن که تحلیل این بخش 
اثر را باید به متخصصان حوزه فرهنگ و 
سینما واگذاشت(، حکایت از تالش متعالی 
این فرهیخته عرصه فرهنگ و قلم در 
تالش برای » تغییر حوزه تفکر غالب « در 
نگاه به نفت و همکاری های فنی و اقتصادی 
در این صنعت مهم دارد که در نوع خود 

کاری جدید و ستودنی است.
مهدی افشارنیک در فیلم »نامه های 
یک جاسوس نفتی« در کنار روایت تاریخی 
و اجتماعی از تحوالت صنعت نفت ایران، 
به بیان »حوزه تفکر و اندیشه غالب« در 
نگاه به  تصمیمات، اقدامات مدیریتی و 
تحوالت ناشی از آن در صنعت نفت کشور 
پرداخته و به تبیین این پارادایم مشترک 
یعنی وجود دیدگاههای »موافق و مخالف 
تعامل  رویکرد  با  رابطه  در  همیشگی« 
اجتماعی و همکاری های فنی و اقتصادی 
در این صنعت می پردازد و در ادامه با 
نگاهی جامعه شناختی ضرورت »تغییر 
حوزه تفکر و اندیشه« در این نگاه را مطرح 

می کند.
 او در واقع با استدالل های قیاسی و 
استقرایی خود »عقالنیت« را جایگزین 
»احساسات« و ضرورت تفکر عقالنی به 
این مهم را به مثابه »حوزه تفکر و اندیشه 

جدید« مطرح کرده است. 
تفکر و  به جای حوزه  رویکردی که 
اندیشه مرسوم )که مبتنی بر احساسات و 
تقسیم امور به موافق و مخالف همیشگی 
است(، پارادایم »تعقل و منافع ملی« را 

مطرح می کند. 
پارادایمی که بر مبنای سخنان وزیر نفت 
در مراسم اکران این فیلم می بایست با نگاه 
جای   )به  جامع  عقالنیت  و  هوشمندانه 
رویکرد احساسی و »منطق صفر و یک«( در 
کلیه تصمیمات و اقدامات و همکاری های 
نفتی، »منافع ملی کشور« را درنظر گرفت. 
قدر مسلم توجه بیش از پیش نخبگان 
صنعت نفت به منطق عقالنیت در فرآیند 
تصمیم سازی و تصمیم گیری و حمایت از این 
حوزه تفکر و نهادینه سازی آن ؛فرصت های 
خوبی برای توسعه و آبادانی ایران اسالمی 
فراهم خواهد ساخت که البته این مهم با 
حمایت از فعاالن عرصه فرهنگ در انجام 
کارهای خوب فرهنگی برای توسعه صنعت 
نفت کشور به عنوان مسئولیت اجتماعی 
مدیران صنعت نفت روند بهتری خواهد 

داشت.
ناصر موالیی

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی 

نامه های یک جاسوس نفتی
 طرحی برای جایگزینی تعقل و منافع 

ملی به جای  مخالفت و موافقت 
همیشگی
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سفیر ایران در فرانسه:

ورود توتال درها را به روی دیگر شركت های جهان باز می كند

 ورود توتال درها را به روی دیگر 
شرکت های جهان نیز باز خواهد کرد. نزدیک 
به ۲۰۰ میلیارد دالر قرار است در زمینه انرژی 
در دولت جدید سرمایه گذاری شود، از این رو 

این موضوع اهمیت زیادی دارد. 
دومین شاخصه مهم این قرارداد، شکست 
تابوی ممنوع بودن فعالیت و سرمایه گذاری 
شرکت های غربی، اروپایی و غیراروپایی در بخش 
انرژی یا حتی به صورت کلی در ایران است، این 
قرارداد ترس بسیاری از شرکت های اروپایی و 
غیراروپایی را برای سرمایه گذاری در ایران ریخت. 
آنها همیشه به دلیل تحریم هایی که پس از 
سرمایه گذاری دچارش می شدند، نگران بودند. 

 سومین پیام مهم این قرارداد، پاسخ 
منفی به تمامی تالش هایی است که علیه ایران 
و ایرانی در جهان انجام می شود. به خصوص 
علیه آنچه می توان آن را افزایش روابط تجاری 
و اقتصادی و فرهنگی میان ایران و فرانسه 
خواند؛ پیامدی که می تواند برای دو کشور 
بسیار موثر باشد و می تواند به چشم انداز 
آینده ای روشن برای دو کشور کمک زیادی 

کند. 

پاسخ سفیر به چند پرسش: 
 اکنون اروپایی ها راهشان را از متحد 
اصلی خود، آمریکا جدا کرده اند؟ پس از 
برجام، محدودیت ها و تحریم ها علیه ایران 
اندک اندک رفع شد. به این ترتیب دیگر 
مانعی برای شرکت های اروپایی و دیگر 
شرکت های چند ملیتی درباره همکاری و 
سرمایه گذاری در ایران وجود نخواهد داشت. 
متاسفانه دولت آمریکا همواره سعی کرده 
ن  یرا ا در  که  ا  ر یی  شرکت ها است 
سرمایه گذاری می کنند، تحت فشار قرار 
دهد، به خصوص شرکت های فرانسوی. آنها 
شرکت های اروپایی را تهدید می کنند و 
می ترسانند تا برای کار به ایران نروند. کاری 
که آمریکایی ها می کنند، پس از برجام به 
هیچ عنوان قانونی نیست و تمامی قوانین 
بین المللی را نیز زیر سوال می برد، زیرا 
سرمایه گذاری در چنین پروژه هایی به هیچ 

عنوان ممنوع و غیرقانونی نیست. 
 تاثیر برخی فشارهای داخلی از سوی 
سعه   تو بر  لت  و د قیب  ر ب  ا حز ا
سرمایه گذاری های  اروپایی ها در آینده 

چگونه است؟ ایران کشوری بزرگ با نظرها 
گرایش های  است.  متفاوت  نگاه های  و 
مختلف سیاسی در کشورمان وجود دارد. 
همواره انتقادهایی هم به دولت وجود داشته 
است. اما آنچه اهمیت دارد، منافع ملی کشور 
و این منافع ملی است که حرف آخر را 
می زند. این پروژه از منافع ملی ما حمایت 
می کند، مانند دیگر پروژه هایی که دولت در 

صدد انجام آن است. 
 ایران چه پروژه های دیگری در آینده 
نزدیک با اروپا خواهد داشت؟ در زمینه های 
مختلف، خواهان انجام پروژه های مشترک 
هستیم. به خصوص در زمینه های زیربنایی، 
حمل و نقل زمینی، دریایی و راه آهن؛ در 
حمل و نقل هوایی و خرید هواپیماهای 
بیشتر در حال مذاکره هستیم. مذاکرات 
زیادی در حال انجام است. در انتظار رفع 
تحریم های بانکی هستیم، با رفع تحریم ها 
بسیاری از شرکت های فرانسوی می توانند به 
برسند.  خود  رویای  به  و  بیایند  ایران 

پروژه های دیگری هم پیشاپیش با 
شراکت ایرانی ها در حال انجام  است. 

من کامال چشم انداز مثبت و امیدوارکننده ای 
به آینده دارم. 

 سرمایه گذاران خارجی می توانند 
سال ها با خیالی راحت در ایران کار کنند و 
این که آیا ضمانتی در این زمینه وجود دارد؟ 
ما به سرمایه گذاران اطمینان می دهیم که با 
خیالی راحت به ایران بیایند. آنها ضمانت 
دولت جمهوری اسالمی را دارند. ما قرارداد 
محافظت از سرمایه گذاران میان فرانسه و 
ایران را امضا کرده ایم. به همین دلیل نگرانی 
وجـــود نـدارد. اروپــــایی ها می توانند با 
خیالی راحت و بدون نگرانی در ایــــــران 

سرمایه گذاری کنند. 

معاون وزیر نفت، در امور بین الملل و 
بازرگانی امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی 
با توتال و شرکت سی ان پی سی آی را نشان 
بازگشت ایران به شرایط عادی بین المللی 
عنوان کرد و گفت: امضای این قرارداد بدون 
شک آخرین قرارداد شرکت ملی نفت ایران 
نخواهد بود.  امیرحسین زمانی نیا با تاکید بر 
این که ایران پس از برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( در شرایط عادی، تعامالت بین المللی 
را پیگیری می کند، تصریح کرد: 
امضای قرارداد با شرکت های توتال 
و سی ان پی سی آی، تایید کننده 
این است که ما در شــرایـــط 
بازگشت  و  هستیـم  عـادی 
تحریم ها غیر محتمل 
است. وی با بیان 
که  ین  ا

طبیعی 

است که پس از برجام و لغو تحریم ها، ایران 
بتواند از این نوع قراردادها امضا و اجرا کند، 
تصریح کرد: ایران باید در این شرایط با دیگر 
کشورها برای جذب سرمایه رقابت کند؛ 
سرمایه خارجی محدود است و ایران امتیاز 
بزرگترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان را 

دارد. 
معاون وزیر نفت در امور بین الملل و 
بازرگانی، درباره احتمال بازگشت تحریم ها و 
تاثیر آن بر قرارداد ایران با کنسرسیوم ،توتال، 
سی ان پی سی آی و پتروپارس هم توضیح 
داد: در برجام، موضوع بازگشت تحریم ها 
مطرح و پیش بینی های الزم در این زمینه 
انجام شده است،  اما این پیش بینی به دلیل 
رسیدن به توافق بوده است نه به دلیل احتمال 

عملی شدن آن. 
زمانی نیا با بیان این که هیچ یک از اعضای 
۱+۵ و ایران این احتمال را نمی دهند که 

تحریم ها بازگردد، یادآور شد: دولت جدید 
آمریکا نیز بر مبنای نص برجام، تحریم های 
هسته ای ایران را در ۱۹ ماه امسال تعلیق یا به 

اصطالح خودشان WAIVE کرده است. 
وی با اشاره به این که شرکت توتال پیش 
از امضای قرارداد با ایران بدون شک همه 
ریسک ها را بررسی کرده است، افزود: در 
قرارداد فاز ۱۱ پیش بینی شده که اگر هریک 
از طرفین این قرارداد، نتواند تعهدهای خود را 
عمل کند، چه شرایطی پیش می آید. توتال با 
امضای قرارداد نشان داد ریسک بازگشت 
تحریم ها ناچیز و نامحتمل است و به همین 
دلیل حاضر شد در ایران سرمایه گذاری کند.  
معاون وزیر نفت، حضور پتروپارس در این 
پروژه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: سهم 
۱۹/۹ پتروپارس در این پروژه به معنای 
سرمایه گذاری یک میلیارد دالری این شرکت 
خواهد بود و این موضوع، نقش مهمی در 

حضور و سرمایه گذاری شرکت توتال و سی 
ان پی سی  آی در این پروژه داشته است.  
زمانی نیا این بحث را که »ما به اندازه کافی 
پول داریم و نیازی به سرمایه خارجی نداریم.«  
گمراه کننده دانست و تاکید کرد: هیچ شرکت 
و کشور خارجی در جایی که سرمایه گذار 
داخلی در آن برای سرمایه گذاری احساس 
امنیت نکند، سرمایه گذاری نخواهد کرد. 
حضور پتروپارس و سرمایه گذاری یک 
میلیارد دالری آن یعنی امنیت سرمایه 
گذاری.  معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر 
نفت، اجرای برجام و لغو تحریمها را سبب 
کاهش هزینه پروژه ها عنوان کرد و گفت: به 
عنوان نمونه، حفر یک چاه در فاز ۱۲ حدود 
۴۰ میلیون دالر بود و در فاز ۱۱ این رقم به 
مراتب بسیار پایین تر خواهد بود به این معنا 
که با لغو تحریم ها، هزینه پروژه ها ۳۰ تا ۴۰ 

درصد کاهش می یابد. 

 معاون وزیر نفت، در امور بین الملل و بازرگانی:

 قرارداد توسعه فاز 11 
نماد عبور از دیوار تحریم هاست  

خبر و نظر

سفیر ایران در پاریس، قرارداد ایران با توتال را دارای سه شاخصه مهم ارزیابی کرد 
و گفت: ورود توتال درها را به  روی دیگر شرکت های جهان باز خواهد کرد و این قرارداد 
ترس بسیاری از شرکت های اروپایی و غیراروپایی از آمریکا برای سرمایه گذاری در 
ایران را ریخت.  علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه، در پی امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، 

شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین سی ان پی سی آی و پتروپارس ایران در پاسخ 
به این پرسش که تاثیر این قرارداد بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ گفت: این یک قرارداد 
مشترک بین ایران، چین و فرانسه است. قراردادی مهم که سه شاخصه مهم دارد. اول 
از همه نگاه پیشروانه و آینده نگر توتال به سرمایه گذاری در زمینه انرژی و انرژی های 

فسیلی در ایران است.گزیده سخنان سفیر ایران در فرانسه را می خوانیم:

اشــــاره



11 نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 837  

نیم نگاه

در آستانه چهلمین سال حیات پر برکت انقالب 
اسالمی هستیم. انتظار است که پس از نشیب و 
فراز های گوناگون و تعامالت متنوعی که میان 
جریانات سیاسی فعال در کشور در دهه های اخیر 
برقرار بوده است و استقرار همه نهادهای قانونی در 
کشور به حدی از قاعده مندی و پختگی در روابط 
دست یافته باشیم و الگویی برای رتق و فتق امور و 
حل اختالفات مورد توافق قرار گرفته باشد.  بسیار 
طبیعی است که در شرایط به شدت متغیر محیط و 
به  متعهد  گوناگون سیاسی  وجود جریانات 
آرمان های انقالب و رهبری، نگرش های گوناگونی 
به مسائل، راه حل ها و چگونگی اجرای آن وجود 
داشته باشد.  در یک جامعه قاعده مند و برخوردار 
از روش های سنجیده نه تنها این تفاوت ها منجر به 
پایه های  بلکه  نمی شود،  واگرایی ها  تشدید 
همکاری های اصولی درباره موضوع های اساسی و 
مهم را تقویت می کند.   اگر می بینیم هر موضوعی 
می تواند یکباره موجی از واگرایی ها را به وجود آورد 
و شکاف های اجتماعی را عمیق تر کند به طور قطع 
یک جای کار اشکال دارد و این وظیفه عالقه مندان 
به استمرار حرکت شکوهمند انقالب اسالمی است 
که ضمن شناسایی این اشکال در صدد رفع آن 
برآیند.  به عنوان نمونه اینجانب به دلیل مسئولیتی 
که دارم، از ابتدای طرح موضوع قراردادهای نفتی 
در جریان آن قرار گرفتم. پیشنهاد اولیه وزارت نفت 
در دولت بررسی و تائید شد. همزمان در فضای 
رسانه ای کشور عده ای با ابراز نگرانی از موضوع، 
نقدهایی را متوجه این مصوبه کردند.  به دستور 
معاون اول رئیس جمهوری دفتر هیئت دولت 
ماموریت یافت که طی فراخوانی همه صاحبنظران 
را به مشارکت در بررسی و تدوین این مصوبه دعوت 
کند.  این کار انجام و تعداد بسیاری نظر دریافت شد. 
البته در این فراخوان کسانی که در فضای رسانه 
بسیار فعال بودند و نقدهایی را به طور مبهم و کلی 
مطرح می کردند، چندان مشارکت نکردند. همه 
دیدگاه های رسیده بررسی و طبقه بندی شد و در 
اختیار وزارت نفت برای بررسی دقیق آن قرار 
گرفت.  براساس دیدگاه های دریافت شده، متن 
بازنگری و اصالح شده و همچنین  متن جدید در 
دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار 
گرفت تا بر اساس سیاست های کلی ابالغی اقتصاد 
مقاومتی باز نگری و تصویب شود. در جلسه ستاد 
یکی از مدیران قدیمی، باسابقه و مستقل از دولت 
ماموریت یافت تا با دعوت از همه منتقدان، موضوع 
را بررسی و گزارش آن  را به ستاد ارائه کند.  ایشان 
با تانی و صبوری فراوان و طی چند ماه با برگزاری 
جلسات متعدد با منتقدان، متن اصالح شده ای را 
به ستاد فرماندهی ارائه کرد و در این اثنا دیدگاه هایی 
نیز از دفتر مقام معظم رهبری به ستاد ابالغ شد که 
بند بند این مواضع نیز در ستاد اقتصاد مقاومتی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصالحات الزم 
اعمال و گزارش آن نیز به دفتر مقام معظم رهبری 
ارسال شد.   همزمان مجلس شورای اسالمی به 
دلیل اهمیتی که برای این موضوع قائل بود، متفاوت 
از رویه های جاری که مصوبات دولت را از حیث 
انطباق یا عدم انطباق با قانون مورد بررسی قرار 
می دهد، این بار ضمن ورود محتوائی به جنبه های 
دیگری غیر از انطباق یا عدم انطباق نیز ورود پیدا 
کرد و نظراتی را اعالم کرد که این نیز در فرآیند 

بررسی و تصویب مورد توجه قرار گرفت و سرانجام 
از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی منجر به 
اعالم عدم مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات جاری 
انجامید.  با همه مقدماتی که طی شد، می توان گفت 
که قراردادهای جدید نفتی عصاره تمام دانش و 
تجربیات مدیریتی جمهوری اسالمی ایران در ۳۸ 
سال گذشته است و اجماع سازی میان مقام ها و 
متخصصان در حداکثر وقت و با صبر و حوصله 
بسیار انجام شده که به طور قطع در نوع خود بی 
نظیر است.  اکنون نخستین قرار داد بزرگ بر مبنای 
این مصوبه منعقد شده است. وزیر نفت اعالم کرد 
که گروهی متشکل از تعداد چهار وزیر سابق و 
تعدادی متخصص که از سوی دولت برای بررسی 
انطباق این قرارداد با مصوبه دولت تعیین شده 
بودند، انطباق آن را مورد تائید قرار داده اند؛ در حالی 
که انتظار بود که پس از این همه تمهیدات، امضای 
این قرارداد با نقدهایی این چنین روبه رو نشود. 
برخی با بهره گیری از عبارت های بسیار تلخ و 
مقایسه با قرارداد دارسی و استعماری خواندن این 
قرارداد به مقابله با آن پرداخته اند.  البته بدیهی 
است که اگر زمانی در کشور شرکت هایی در حد 
توانایی توتال از نظر فنی، مالی و مدیریتی داشته 
باشیم، دیگر نیازی به این قراردادها نخواهد بود.  
زمانی در کشور برای درگیر کردن شرکت های 
داخلی نظیر پتروپارس و یا ایدرو در پروژه های نفتی 
برنامه ریزی شد که متاسفانه در دولت نهم و دهم 
همه این برنامه ها بایگانی شد و بخشی از عقب 
ماندگی ما ناشی از همین سیاست هاست.   ما به 
عنوان یک کشور با سابقه طوالنی در نفت و گاز باید 
به حدی از توانایی های فنی، تکنولوژیک و مالی 
برسیم که نه تنها در کشور خود که در دیگر کشورها 
نیز ایفای نقش کنیم و این در گرو اتخاذ سیاست های 
هوشمندانه دراین باره است.صاحب این قلم، 
دلسوزان و عالقه مندان منصف انقالب اسالمی را 
به این دعوت می کند که خود را در جایگاه دولت و 
وزارت نفت قرار دهند و بگویند که چه کاری برای 
دستیابی به حدی از اجماع -که الزمه چنین کارهای 
بزرگی است - می بایست انجام می شد که نشد؟  
چرا به جای این که از تالش های مدیران خدوم و 
زحمتکش خود قدردانی کنیم و اگر همچنان 
مالحظه ای باقی مانده است، به بیانی همگرا که 
حاکی از درک همه این پیچیدگی ها باشد، سخن 
نمی گوییم؟ چرا به جای این که از کلمات برای 
ساختن بهره گیری کنیم، از آن برای تخریب و 
تشدید اختالف ها استفاده می کنیم؟  من وزیر نفت 
نیستم، اما لحظه ای که خودم را در تصور، در این 
جایگاه در نظر می گیریم، از این همه نامرادی و 
رفتارهای غیر منصفانه درد عمیقی را در تمام وجود 
خود حس می کنم؛ البته چه می شود کرد؟ باید 
هزینه های شکل گیری قاعده مند، نقد در جامعه را 
بزرگانی با تحمل همه سختی ها بپردازند.    پیش تر 
در یادداشت دیگری نوشتم که کمی مهربانتر و امروز 
بار دیگر اعالم می کنم بیاییدکمی مهربانتر، کمی 
منصفانه تر و کمی مسئوالنه تر عمل کنیم. این 
مسئولیت ها مدام در حال چرخش است و روزی نیز 
نوبت شما خواهد بود. در آن روز از دیگران چه 

انتظاری دارید؟
محسن حاجی میرزایی
دبیر هیئت دولت

توتال با هدف تکميل زنجيره ارزش در صنعت 
پتروشيمی ایران حضور می یابد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
درباره امضای قرارداد با شرکت توتال گفت: بر 
اساس تاکید وزارت نفت، این شرکت فرانسوی به 
در صنعت  ارزش  زنجیره  تکمیل  منظور 
پتروشیمی ایران حضور خواهد داشت. مرضیه 
شاهدایی در پایان نخستین همایش بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 
که با محوریت سرمایه گذاری و توسعه در وین 
برگزار شد، گفت: همزمان با تسهیل شرایط برای 
سرمایه گذاری های جدید و رفع برخی از موانع در 
پسابرجام، اکنون سرمایه گذاران اروپایی عالقه مند 

به حضور در صنعت پتروشیمی ایران هستند. 
 وی با اشاره به امضای قرارداد طرح توسعه فاز 
۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و 
کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شاخه 
چین  نفت  ملی  کت  شر لمللی  بین ا
)سی ان پی سی آی(  و پتروپارس اظهار کرد: 
حضور شرکت توتال در صنعت پتروشیمی ایران 
و نهایی شدن قرارداد آتی براساس تأکید وزارت 
نفت مبنی بر تکمیل زنجیره ارزش خواهد بود. 
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان این که 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان 
سیاست گذار و تسهیل گر این صنعت به دنبال 
برنامه ریزی برای جذب سرمایه های جدید به 
منظور اجرای طرح های توسعه ای است، افزود: 
پیرو این سیاست ها، همایش هایی در داخل 

کشور برگزار شده است. 
 شاهدایی ادامه داد: با توجه به وجود تجربه و 
سرمایه گذاری در کنار دانش فنی در اتریش، این 
کشور برای برگزاری نخستین همایش بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 
انتخاب شد. شاهدایی با اشاره به نشست تخصصی 

بانک و بیمه در این همایش اظهار کرد: حضور 
محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی 
و شرکت های  هلدینگ ها  مدیران  و 
پتروشیمی ایران در این همایش سبب شد 

تا روند مذاکرات با شرایط مطلوبی دنبال شود.  
وی تصریح کرد: در جریان برگزاری همایش 
نماینده شرکت آی سی آی اس )ICIS(، وضع 
صنعت پتروشیمی جهان، تحوالت آینده و 
همچنین نقش و موقعیت ایران در آینده صنعت 
پتروشیمی را تشریح کرد. مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با بیان این که همه موارد مورد 
اشاره سبب شد تا شرکت کنندگان شناخت و 
آشنایی بیشتری با صنعت پتروشیمی ایران 
داشته باشند، گفت: پارسال ۲ همایش موفق در 
آلمان برگزار کردیم که پیامد آن امضای 
تفاهم نامه با شرکت هایی مانند توتال، شل، 
باسف، ایر لیکوئید، لینده و نیز شرکت هایی از 
ژاپن و کره جنوبی بود که این تفاهم نامه ها نیز در 
حال نهایی شدن است.  وی با اشاره به تجربه 
شرکت هایی مانند باسف، توتال و یا شل در 
صنعت پتروشیمی اظهار کرد: گاهی برخی 
شرکت ها که تمایل به سرمایه گذاری دارند، 
فعالیتی در صنعت پتروشیمی نداشته اند که ما 
طرح ها را به آنها معرفی و برایشان شریک ایرانی 
معرفی کنیم. نخستین همایش بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 
با حضور سفیر ایران در اتریش، معاون وزیر نفت 
در امور پتروشیمی و بیش از ۱۷۰ شرکت بین 
المللی از کشورهای مختلف اروپایی و غیراروپایی 
در اتاق بازرگانی اتریش-وین به مدت دو روز 
)پنجشنبه و جمعه، 
 ۱ ۶ و   ۱ ۵
تیرماه( برگزار 

شد.  

 مدیر عامل شرکت فرانسوی توتال ابراز 
امیدواری کرد که قراردادهای اقتصادی جدید در 
منطقه خلیج فارس بتواند به کاهش تنش ها 
کمک کند. شبکه خبری بلومبرگ نوشت: 
پاتریک پویانه اعالم کرد در منطقه خاورمیانه میان 
مسائل اقتصادی و سیاسی تفکیک وجود دارد. 
وی با اشاره به ادامه فعالیت خط لوله صادرات گاز 
قطر به امارات که مالکیت آن در اختیار توتال 
است، گفت: این خط لوله نمادی از پل اقتصادی 
میان دو کشور است که توتال می تواند ایجاد کند. 
مدیر عامل توتال اعالم کرد که برای آغاز یک 
پروژه مشترک، به زودی به قطر سفر می کند و 
گفت: این کسب و کار ماست؛ همان طور که من 

هفته گذشته در تهران بودم، ممکن است در آینده 
به ابوظبی سفر کنم. پویانه گفت: در شرکتی 
همچون توتال، ما آماده ایم که پل بسازیم، نه دیوار؛ 
با توسعه اقتصادی، این بزرگترین خدمتی است 
که ما می توانیم به صلح داشته باشیم. وی 
همچنین درباره احتمال وضع تحریم های جدید 
از سوی آمریکا و تأثیر آن بر قرارداد توتال با ایران 
گفت: ما به مقررات بین المللی احترام می گذاریم 
و اگر قوانین تغییر کنند، ما باید خود را با آنها 
هماهنگ کنیم؛ اما باور داریم که با توجه به عرضه 
گاز تولیدی در فاز ۱۱ پارس جنوبی به بازار داخلی 
ایران، ما در حال خدمت به توسعه این کشور 

هستیم و این با روح برجام همخوانی دارد. 

  معاون وزیر نفت:

 امیدواری توتال به نقش سازنده انرژی
 در خلیج فارس  

درباره قرارداد بزرگ نفتی

کمیمهربانتر،منصفترومسئوالنهتر
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از زمانی که موضوع قرارداد با 
کنسرسیوم توتال )سی ان پی سی آی( 
و پتروپارس مطرح شده است، 
مهمترین نکته ای که بسیاری از 
منتقدان مطرح کرده اند، سابقه 
شرکت توتال در ایران و بدعهدی 
آنها در توسعه پارس جنوبی با 
تاخیر ۱۶ ساله در توسعه فاز ۱۱ 
بوده است. درباره این موضوع و 
انجام  از  توتال  انصراف  مسئله 
این  در  تمهیداتی  چه  پروژه، 

قرارداد اندیشیده شده است؟
قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
در قالب بیع متقابل در سال ۱۳۸۵ با شرکت 
توتال پاراف شد، اما تنفیذ نشد، مطابق مفاد 
این قرارداد )و دیگر قراردادهای بیع متقابل(، 
شرکت توتال باید پس از انجام مطالعات 
 )FID( مهندسی درباره تصمیم گیری تجاری
اقدام می کرد، بنابراین بالفاصله پس از امضای 
قرارداد، مطالعات پایه و تفصیلی مهندسی 
این قرارداد را در سال ۲۰۰۵ آغاز و تا اوایل 
سال ۲۰۰۷ تکمیل کرد. سپس در سال های 
۲۰۰۸-۲۰۰۷ و در مرحله FID، با توجه به 
افزایش ناگهانی قیمت نفت و به تبع آن 
افزایش قیمت کاال و خدمات، پیشنهاد 
افزایش مبلغ اجرای طرح توسعه فاز ۱۱ از 
سوی شرکت فرانسوی به شرکت ملی نفت 
ایران ارائه شد و در اثنای مذاکرات، به دلیل 
اعمال تحریم های بین المللی جدید علیه 
ایران، در عمل ادامه همکاری شرکت توتال 
با ایران غیرممکن شد. پس از این اتفاق، 
شرکت ملی نفت ایران قرارداد طرح توسعه 
نفت چین  ملی  با شرکت  را   ۱۱ فاز 
)سی ان پی سی آی( امضا کرد، بنابراین بیان 
این مطلب که توقف ۱۶ ساله توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی به دلیل بدعهدی شرکت توتال 
بوده است،  صحیح نیست. باوجود بسیاری از 
انتقادها به الگوی جدید قراردادهای نفتی باید 
گفت که یکی از مزایای این نوع قرارداد ها در 
مقایسه با قراردادهای بیع متقابل، حذف 
مرحله FID است و بنابراین پس از امضای 
عدم  دلیل  به  انصراف  حق  قرارداد، 
توجیه پذیری اقتصادی طرح، از پیمانکار 

سلب شده است.

باتوجه به توانمندی شرکت های 
داخلی در اجرای طرح های توسعه 
پارس جنوبی در بخش فراساحل و 
پاالیشگاهی از فاز۱۲ تا ۲۴، چه 
ضرورتی برای حضور شرکت های 
خارجی در انجام تنها فاز باقیمانده 

یعنی فاز۱۱ وجود دارد؟
در فرآیند انجام طراحی مطالعات پایه 
مهندسی طرح های پیشین توسعه میدان 
گازی پارس جنوبی موسوم به طرح های ۳۵ 
ماهه از سوی پیمانکاران ایرانی، نتایج 
مطالعات شرکت های بین المللی مانند توتال 
در طرح توسعه فازهای ۳ – ۲ پارس جنوبی 
به عنوان مبنای طراحی مورد استفاده قرار 
گرفته است؛ از این رو پیمانکاران ایرانی با 
استفاده از دانش مهندسی به کار رفته در 
فازهایی نظیر ۲ و ۳، نسبت به توانمند سازی 
دانش فنی خود و انجام طراحی تفصیلی اقدام 
کردند. یعنی در خالل طراحی  مهندسی 

میدان مشترک پارس جنوبی ازسوی 
شرکت های بزرگ بین المللی مثل توتال، انی 
ایتالیا، استات اویل نروژ و...، میزان انتقال دانش 
و فناوری به شرکت های ایرانی در این رهگذر 
چنان وسیع بود که سبب تشکیل و رشد و 
گسترش شرکت های ایرانی زیادی شد و 
همین شرکت ها با پشتوانه اسناد و مدارک 
فنی موجود توانستند خأل حضور شرکت های 
بین المللی را در زمان تحریم برطرف کنند، اما 
قطع ارتباط طوالنی مدت مشاوران و 
پیمانکاران ایرانی با شرکت های بین المللی و 
دانش و فناوری روزآمد در مدت زمانی 
نزدیک به ۱۲ سال سبب کاهش بهره وری 
شده، به نحوی که بهره برداری از برخی 
طرح ها باتوجه به زمان بندی ۳۵ ماهه برای 
آنها در فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۴-۲۲ که سبب 
نام گذاری آنها به طرح های ۳۵ ماهه نیز شد، 
اکنون پس از گذشت ۸۵ ماه از امضای 
قرارداد، هنوز محقق نشده و پیش بینی 
می شود که بهره برداری از این طرح ها حداقل 

تا ۱۲ ماه آینده نیز به طول انجامد.
پس روزآمد کردن این دانش و فناوری در 
سایه حضور دوباره شرکت های بزرگ، از 
ضروریات توسعه بهینه میدان های مشترک 
از جمله میدان مشترک پارس جنوبی است. 
در قرارداد اخیر طرح توسعه فاز ۱۱ نیز یکی 
از اهداف اصلی، دستیابی به دانش فنی 
طراحی و احداث سکوهای تقویت فشار در 
بخش فراساحل است که هم اکنون در کشور 
وجود ندارد، به نحوی  که پس از اجرای آن در 
یک طرح و با کسب دانش فنی و دسترسی 
به فناوری های مربوطه، اجرای آن در دیگر 
بر  مبتنی  جنوبی  پارس  طرح های 
آموخته های علمی و تکنولوژیک و با تکیه بر 
همت و توان پیمانکاران ایرانی میسر خواهد 
شد. ضمن اینکه دستمزد پیمانکار در مدت 
۱۵ سال حضور در عملیات بهره برداری از 
سکوهای تولیدی فاز ۱۱، ارتباط مستقیم با 
میزان تولید از این فاز داشته و به همین دلیل 
پیمانکار همه تالش خود را برای نگهداشت 
تولید در حداکثر بازه زمانی ممکن به کار 
خواهد گرفت، بنابراین عملکرد مناسب 
پیمانکار که متکی بر دانش فنی روزآمد 
دنیاست، برای دیگر طرح های پارس جنوبی 
نیز، الگوبرداری و به طور مؤثر سبب حفظ و 
نگهداشت توان تولید در کل میدان پارس 

جنوبی خواهد شد.
عملیات تولید و نگهداری تاسیسات 
آن  ماهیت  دلیل  به  فراساحل  بخش 
پیچیدگی خاصی دارد و هرگونه تعلل در آن 
سبب کاهش عمر تاسیسات و یا پایدار نبودن 
تولید می شود که به هیچ وجه به صالح منافع 
ملی نیست. در این زمینه نیز، مدیریت 
بهره برداری تاسیسات یک فاز پارس جنوبی 
از سوی شرکت توتال قابل الگوبرداری برای 

دیگر فازها خواهد بود.

یکی دیگر از انتقادهای کارشناسان 
به این قرارداد، عدم برگزاری 
مناقصه و واگذاری آن به صورت 
ین  ا به  ت  یفا تشر ک  تر
شرکت هاست، آیا این موضوع به 
شائبه غیرقانونی بودن این قرارداد 

دامن نمی زند؟

در گفت وگو با مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
پارس مطرح شد

و بررسی جزئیات 
قرارداد توسعه فاز 11

پاسخ به ابهام ها 

مشعل   مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در گفت وگویی تفصیلی به مهمترین انتقادها و ابهام ها 
درباره قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از 
توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی آی( و پتروپارس امضا شده است، پاسخ 
داد. با انجام بیش از دو هزار ساعت نشست های فنی و کارشناسی، از اوایل اردیبهشت  ۱۳۹۵ مذاکرات 
با شرکت توتال به منظور تهیه رئوس توافق )HOA( برای توسعه و بهره برداری فاز ۱۱ میدان گازی 
مشترک پارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران آغاز شد و سرانجام این قرارداد میان 
شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی آی( 
و پتروپارس )به عنوان شریک ایرانی مشارکت(، )به ترتیب به نسبت ۵۰/۱ درصد، ۳۰ درصد و 
۱۹/۹درصد سهم( در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۶ امضا شد. برای تنویر افکار عمومی و با توجه به ابهام های 
ایجاد شده درباره این قرارداد، محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، در گفت وگویی، 
جزئیات این قرارداد را تشریح کرد و به مهمترین انتقادها و ابهام های موجود پاسخ گفت. که مشروح 

آن را می خوانید:

گفت و گو
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نگاهی اجمالی به نحوه واگذاری قراردادهای 
طرح های توسعه فازهای مختلف میدان پارس 
جنوبی طی ۱۲ سال اخیر نشان می دهد که 
طرح های توسعه فازهای ۱۳، ۱۴، ۱۵،۱۹،۲۱-۱۶-
۲۰ و ۲۴-۲۲ ازسوی دولت های نهم و دهم و از 
طریق ترک تشریفات مناقصه امضا شده است. 
براساس ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت 
نفت، مصوب مجلس شورای اسالمی، واگذاری و 
اجرای طرح های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، 
تعمیر و نگهداشت میدان های مشترک نفت و گاز با 
تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معامالت 
شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری 

مناقصات مستثنی است.
با توجه به اینکه شرکت توتال، شریک 
تجاری قطر در بهره برداری از این میدان 
مشترک است، آیا امکان بهره برداری آنها 
از اطالعات بخش ایرانی میدان به نفع 

رقیب قطری وجود ندارد؟
هم اکنون شرکت توتال هیچ گونه قرارداد 
مشاوره ای در باره مطالعه میدان پارس جنوبی با 
شرکت ملی نفت ایران ندارد و مذاکرات قرارداد طرح 
توسعه فاز ۱۱ نیز با استفاده از اطالعات و مطالعات 
قرارداد بیع متقابل سال ۲۰۰۴ انجام شده است. از 
سوی دیگر، به دلیل امضای قرارداد محرمانگی، 
تمهیدات قانونی الزم در صورت به اشتراک گذاری 
هرگونه اطالعات مربوط به بخش ایرانی، پیش بینی 
شده است. هم اکنون به دلیل تعدد حفاری های انجام 
شده در هر دوسوی میدان به ویژه در بخش نوار مرزی 
و نیز حجم قابل توجه اطالعات به  دست آمده، هم 
طرف ایرانی و هم طرف قطری، مدل های مخزنی 
دقیق و با قابلیت پیش بینی رفتار مخزنی و به تبع آن 
برنامه ریزی برای بهینه سازی توسعه و تولید از این 
میدان را دارند که سبب کم اهمیت شدن نیاز طرفین 
به در اختیار داشتن اطالعات کشور رقیب می  شود. 
شاهد این مدعا، مدل مخزنی فعلی میدان گازی 
پارس جنوبی ساخته شده از سوی متخصصان ایرانی 
است که بخشی از میدان گنبد شمالی )بخش قطری 
میدان( را نیز در بر داشته و بر این اساس به خوبی اثر 
نحوه توسعه و تولید طرف قطری بر عملکرد میدان 

گازی پارس جنوبی قابل ارزیابی است.
در نتیجه، باور منطقی این است که طرف قطری 
نیز با در اختیار داشتن حجم قابل توجهی از اطالعات 
اخذ شده از چاه های توصیفی و تولیدی میدان گنبد 
شمالی، به شناخت کاملی از نحوه عملکرد میدان و 
تاثیرپذیری آن از شرایط توسعه و تولید بخش 
مشترک مرزی میدان پارس جنوبی رسیده باشد؛ از 
این رو طرح مباحثی همچون برنامه ریزی شرکت 
توتال برای دریافت داده های طرف ایرانی و 
به  کارگیری آنها برای تغییر موازنه تولید به سود 
شرکت های فعال در سمت قطری، بدون پشتوانه 
فنی و تخصصی بوده و قابل پذیرش نیست. با وجود 
این، اطالعات قابل دسترسی از سوی شرکت توتال 
حتی پس از توسعه فاز ۱۱ نیز محدود به اطالعات 
بلوک فاز۱۱بوده که با توجه به این که تولید از بلوک 
قطری مقابل این فاز از سوی رقبای شرکت توتال در 
میدان گنبد شمالی انجام می شود، حداقل 
دغدغه های مرتبط با امکان سوء استفاده از این 

اطالعات نیز برطرف خواهد شد.

در باره اظهارات نخست وزیر اسبق ایتالیا 
به نقل از سران آمریکایی که از سوی برخی 
منتقدان مطرح شده است، آیا با توجه به 
جزئیات قرارداد، امکان سوءاستفاده 

توتال از این قرارداد و جلوگیری از افزایش 
برداشت ایران از میدان مشترک وجود 

دارد؟
یکی از نکات جالب توجه مطرح شده در انتقادها 
درباره امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱، همین 
مسئله استناد به سخنان شفاهی نخست وزیر اسبق 
ایتالیاست که تازه به نقل از سران آمریکایی در باره 
مأموریت آنها به شرکت توتال برای تأخیر در برداشت 
از فاز ۱۱ یا حداکثر کردن منافع شرکت های 
آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی مطرح شده است. آیا 
رواست که اظهارات مکرر و مستند مقام های ارشد 
جمهوری اسالمی ایران در باره رعایت مصالح و منافع 
کشور در امضای قرارداد فاز۱۱ مورد بی توجهی قرار 
گیرد و به سخنان شفاهی مقام اسبق یک کشور که 
اتفاقا رقیب سنتی شرکت توتال در ایران است، 

استناد شود؟!
از سوی دیگر در این اظهارنظرها، نظارت کارفرما 
بر عملکرد پیمانکار در اجرای قرارداد به کلی نادیده 
انگاشته و چنان تصور شده که توتال قادر به 
تصمیم گیری درباره به حداکثر رساندن منافع 
شرکت های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در طرف 
قطری میدان خواهد بود. بدیهی است که شرکت 
ملی نفت ایران به عنوان متولی توسعه میدان 
مشترک پارس جنوبی چنین اجازه ای به هیچ یک 
از پیمانکاران خود نخواهد داد و دستیابی به تولید گاز 
برابر با کشور قطر در همین میدان باوجود وسعت 
کمتر این میدان مشترک در بخش ایرانی و تاخیر 
۱۰ساله در آغاز فرآیند توسعه طرف ایرانی، نشان 
دهنده مدیریت هوشمندانه و مؤثر مجموعه وزارت 
نفت جمهوری اسالمی  ایران بر ذخایر ارزشمند نفت 

و گاز کشور است.

برخی کارشناسان معتقدند که نیازی به 
حضور شرکت توتال در بخش فراساحل 
فاز۱۱ نیست و می توان از خط لوله ۴۲ اینچ 
دریایی و جایگزینی نصب ایستگاه های 
فشار افزا در خشکی استفاده کرد، چقدر 
امکان اجرایی شدن این ایده وجود دارد؟

بخش نخست طرح توسعه فاز ۱۱ شامل دو سکو 
و ۳۰ حلقه چاه است که به وسیله دو رشته خط لوله 
۳۲ اینچ دریایی به سیالبه گیر پاالیشگاه فازهای ۶-۸ 
و ۱۲ متصل می شود. در باره به کارگیری خط لوله با 
قطر بزرگتر، پیش تر مطالعاتی از سوی شرکت ملی 
نفت ایران انجام شده است که مبین عدم 
توجیه پذیری استفاده از آن به دلیل اندازه نامتعارف، 
مشکالت عملیاتی )تغییر رژیم جریان و غیره( و 
همچنین تحمیل هزینه های اضافی به طرح است. 
استفاده از لوله های قطورتر در دیگر طرح های 
توسعه ای پارس جنوبی نیز، پیش از این از سوی 
پیمانکاران متعدد مورد تایید قرار نگرفته است، افزون 
بر اینها، طراحی ایستگاه های فشار افزایی و محل 
قرارگیری آنها در دریا یا خشکی کماکان در دست 
مطالعه است. هرچند نتایج اولیه این مطالعات، داللت 
بر احداث و نصب آنها در دریا دارد، همچنین با توجه 
به اینکه مقرر شده تولید از بلوک های مخزنی پارس 
جنوبی تا حداقل فشار ممکن )۳۰ بار( ادامه یابد، 
انتقال گاز به وسیله خط لوله دریایی بدون نصب 
کمپرسور تقویت فشار در بخش فراساحل، در عمل 

ناممکن است.

آیا توتال در طرح توسعه فازهای ۲و۳ 
پارس جنوبی با برداشت از الیه های 
مستقل مخزن و عدم برداشت از الیه های 

مشترک به نفع قطر، به ایران خیانت کرده 
است؟

میدان مشترک گازی پارس جنوبی یا گنبد 
 K۳ ،K۲ ،K۱ شمالی، در برگیرنده چهار الیه مخزنی
و K۴ بوده که همه این الیه ها در دو سمت مرز آبی 
ایران و قطر گسترش داشته و بین دو کشور مشترک 
است. بر این اساس، مفهومی با عنوان الیه مستقل 
مخزنی در این میدان وجود ندارد؛ از این رو مباحث 
مطرح شده درباره برنامه ریزی توتال برای تولید از 
الیه های مخزنی مستقل در بخش ایرانی میدان و 
عدم تولید از الیه های مخزنی مشترک، فاقد 

توجیهات فنی بوده و از پایه، بی اساس است.

در باره انتقاد به سابقه و عملکرد توتال در 
فازهای ۲و۳ پارس جنوبی، برنامه ریزی این 
شرکت برای توسعه بلوک های مخزنی در 
بخش غیر مرزی میدان پارس جنوبی 
مطرح شده، نقشه طراحی توسعه میدان 
به چه شکل بوده است و آیا این ادعا صحت 

دارد؟
در باره محل قرارگیری بلوک مخزنی فازهای ۲ 
و ۳ و فاصله آنها از مرز باید اشاره کرد که بلوک 
مخزنی فاز ۲، به طور کامل در محدوده نوار مرزی و 
بلوک مخزنی فاز ۳ در ردیف دوم از خط مرزی قرار 
گرفته است. با مطالعه سوابق توسعه در میدان گنبد 
شمالی نیز در خواهیم یافت که اولین بلوک توسعه 
یافته )بلوک آلفا( در ردیف دوم و غیر مرزی کشور 
قطر قرار دارد. مشابه این موضوع در خصوص عدم 
مشبک کاری الیه K۱ نیز وجود دارد، به طوری که 
شرکت توتال در طرح های توسعه ای اجرا شده در 
قطر نیز به دالیل فنی مانند پرهیز از افزایش میزان 
سولفید هیدروژن )H۲S( در سیال تولیدی و نیز 
جلوگیری از ایجاد جریان متقاطع بین الیه ای، 
چندین سال پس از شروع تولید و حصول افت فشار 
در الیه K۴، نسبت به مشبک کاری الیه K۱ اقدام 
کرده است؛ بنابراین عنوان این موضوع که شرکت 
توتال با نیت بهره مندی بیشتر کشور رقیب، از 
مشبک کاری الیهK۱ در بخش ایرانی خودداری، 
تنها یک بهانه غیرتخصصی و بدون دانش فنی است.

نکته قابل توجه دیگر آن است که در برخی دیگر 
از پروژه های سمت قطری میدان که از سوی 
پیمانکارانی غیر از توتال توسعه یافته  نیز تا سال های 
متمادی پس از شروع تولید، صرفا سه الیه مخزنی 
K۲ الی K۴ در تولید بوده، چه این که در بلوک های 
 ۴ و ۵ میدان گازی پارس جنوبی که با مشارکت

 انی – اجیپ توسعه یافته نیز، همین راهبرد تولید 
نکردن در الیه K۱ از سوی پیمانکار اجرا شده است.

با این استدالل در طرح توسعه فاز ۱ میدان گازی 
پارس جنوبی که از سوی شرکت ایرانی پتروپارس 
به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران اجرا شد، 
باوجود مرزی بودن این فاز، برداشت اولیه تنها از الیه 
K۴ صورت می گرفته که باتوجه به موارد مطرح شده 
ازسوی منتقدان قرارداد اخیر فاز ۱۱، این شرکت 
ایرانی نیز باید متهم به قصور در تأمین منافع ملی 

شود.
به تازگی از سوی برخی کارشناسان 
این طور عنوان شده است که با استفاده از 
اطالعات طرح توسعه فاز ۱۱ طرح افزایش 
۳۰ درصدی تولید از بخش قطری این 
میدان ارائه شده است، آیا امکان وقوع این 
اتفاق به دلیل انعقاد این قرارداد وجود 

دارد؟
میزان ذخیره قابل برداشت در سمت قطری با 

سهم دو سوم از کل میدان مشترک در حدود ۹۰۰ 
تریلیون فوت مکعب اعالم شده است. در طول 
سالیان گذشته، فعالیت های اکتشافی و توصیفی 
متعددی در میدان گنبد شمالی صورت گرفته است؛ 
به طوری که پیش از امضای قرارداد طرح توسعه فاز 
۱۱ با کنسرسیوم توتال، )سی ان پی سی آی( و 
پتروپارس، مقام های شرکت قطرپترولیوم، برنامه 
توسعه ناحیه ای جدید در میدان گنبد شمالی با 
ظرفیت تولید ۲ میلیارد فوت مکعب در روز را اعالم 
کردند؛ بنابراین طرح های احتمالی بخش قطری 
درباره هرگونه افزایش تولید، ارتباطی با قرارداد توتال 
در طرح توسعه فاز ۱۱ ندارد کما اینکه بلوک یادشده 
از نظر جغرافیایی نیز در فاصله بسیار دوری از بلوک 

مخزنی طرح توسعه فاز ۱۱ قرار دارد.

در پایان باتوجه به اولویت و اهمیت 
برداشت حداکثری از این میدان مشترک، 
اگر نکته ای در باره این قرارداد و همکاری 
با شرکت های بین المللی وجود دارد، 

عنوان کنید.
ضمن حمایت از توان ملی و تقویت همه جانبه 
شرکت های داخلی که از اولویت های مهم مجموعه 
وزارت نفت به شمار می رود و همواره نیز در سال های 
گذشته آن را اثبات کرده است، هم اکنون طرح های 
توسعه پنج فاز ۱۳، ۱۴ و ۲۲،۲۳،۲۴ که باوجود 
پیش بینی ۳۵ ماهه برای بهره برداری که با تبلیغات 
زیاد و حمایت ملی در اختیار پیمانکاران ایرانی قرار 
گرفته، تاکنون با گذشت ۸۵ ماه هنوز به سرانجام 
نرسیده و پیش بینی می شود ۱۲ ماه دیگر نیز به زمان 

نیاز دارد.
با توجه به »عدم النفع« هر فاز پارس جنوبی 
که روزانه پنج میلیون دالر است، هم اکنون درباره 
این پنج فاز باقیمانده روزانه ۲۵ میلیون دالر از 
۱۵۰۰ روز گذشته تاکنون بابت تاخیر در 
بهره برداری از این میدان مشترک عدم النفع 
داشته ایم و هم اکنون عدم النفع فاز ۱۱ پارس 
جنوبی که معادل ۲ فاز استاندارد است، روزانه ۱۰ 
میلیون دالر بوده که به منظور حفظ منافع ملی 
و جلوگیری از هدررفت سرمایه کشور و برای 
جلوگیری از افت فشار میدان مشترک پارس 
جنوبی در سال های آینده، نیاز به بهره گیری از 
تجربه و دانش فنی یک شرکت بین المللی 

احساس می شد.
پیشنهاد ما به شرکت ملی نفت ایران این بود که 
به طور حتم پیمانکاران ایرانی در توسعه حداقل یکی 
از فازهای پارس جنوبی از تجربه و فناوری یکی از 
شرکت های بین المللی بهره  گیرند تا در سال های 
آینده با الگوبرداری از روش آن شرکت، برای 
نگهداشت تولید دیگر فازها نیز اقدام کنند، که 
به همین منظور پس از همه توافق نامه های اصولی که 
میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های خارجی 
امضا شد، توتال تنها شرکتی بود که به صورت جدی 

پای امضای قرارداد ایستاد.

با توجه به »عدم النفع« هر فاز پارس جنوبی که روزانه پنج میلیون دالر است، هم اکنون درباره این پنج فاز باقیمانده روزانه ۲۵ 
{میلیون دالر از ۱۵۰۰ روز گذشته تاکنون بابت تاخیر در بهره برداری از این میدان مشترک عدم النفع داشته ایم. }

 باور منطقی این ،
 است که طرف
 قطری نیز با در
 اختیار داشتن
 حجم قابل توجهی
 از اطالعات اخذ
 شده از چاه های
 توصیفی و
 تولیدی میدان
 گنبد شمالی،
 به شناخت
 کاملی از نحوه
 عملکرد میدان و
 تاثیرپذیری آن
 از شرایط توسعه
 و تولید بخش
 مشترک مرزی
 میدان پارس
 جنوبی رسیده
باشد
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بازتاب

 مشعل    توتال، شرکت گمنامی نبود؛ اما این روزها به 
قدری در ایران مشهور و معروف شده که کمتر کسی پیدا 
می شود نامی از آن نشنیده باشد. وزارت نفت در چهارمین 
سال  دور جدید حضور مهندس زنگنه توانست با شیوه جدید 
قراردادهای نفتی، پای توتال را که به یکی از پنج غول نفتی 
دنیا شهرت دارد، به فاز یازدهم پارس جنوبی باز کند؛ امری 
که شاید بسیاری از منتقدان ناباورانه شاهدش شدند، هر 
چند پیش از آن نیز ناباورانه گمان نمی کردند توتال برای 
توسعه در پارس جنوبی به ایران بازگردد. پس از آغاز 
هدایتگری سکان قوه مجریه از سوی دولت تدبیر و امید، 
صنعت نفت که می رفت ورشکستگی کاملی را تجربه کند، 

توانست دوباره روی پای خود بایستد و با تکیه بر واقع گرایی 
توام با آرمانخواهی، بار دیگر نفت ایران را در دنیای پیچیده 
امروز، روی دست بگیرد. چیزی از احیای حق تولید نفت 
ایران در ماجرای اجالس اوپک نگذشته بود که صدای پای 
ورود توتال در رسانه ها پیچید. منتقدان اما همچنان رویکرد 
سلبی خود را حفظ کرده اند، رویکردی که در دولت های نهم 
و دهم، این صنعت راهبردی و حیاتی کشور را به محاق برده 
بود. نقدها از گوشه و کنارشنیده می شوند، نقدهایی که نه بر 
کار کارشناسی تکیه دارند و نه بر تجربه های نفتی و البته 
شواهد زیادی از سیاسی بودن آنها حکایت می کند. آنچنان 
که می دانیم نفت و سیاست در ارتباطند و البته چیست که با 

سیاست مرتبط نشود. تاریخ صد ساله ایران و مسائل 
منطقه ای و بین المللی امروز بر ارتباط تنگاتنک نفت و 
سیاست تاکید موکد دارد، اما کدام سیاست؟ سیاست اگر بر 
خرد بنیاد نباشد، سیاست نیست، همهمه و تشویش است. 
امروز شاهد همین همهمه و تشویش هستیم، چیزی که شاید 
ارتباط سیاست و نفت خوانده شود، اما در معنای واقعی اش 
چنین نیست. آنچه پیش روی شماست، بخشی از اظهار 
نظرهای نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره قرارداد 
توتال است. شاید بخشی از این نظرات که از فکر و زبان یک 
نماینده مجلس به عنوان کنشگر خاص سیاسی منتشر شده 

است، بتواند بر خرد سیاسی امروز ما اثرگذار باشد. 

نمایندگان مجلس درباره 
قرارداد توسعه فاز 11  چه گفتند؟
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  راهکار توسعه اقتصادی 

هموار کردن راه توسعه 

 انقالب بزرگ نفتی

 سهیال جلودارزاده نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس: 
سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت، راهکار مناسبی برای شتاب بخشی به 
روند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور است. شرکت ها و سرمایه گذاران 
بزرگ نفتی در گذشته با ایران همکاری داشتند که نتایج خوبی نیز از این 
همکاری نصیب ایران شده است. ما از شرکت ها و کشورهایی که خواهان 
همکاری و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران هستند، استقبال می کنیم، اما 
در قراردادها منافع ملی را نیز در نظر خواهیم گرفت. جذب سرمایه خارجی 
در صنعت نفت، نشان دهنده امنیت باالی سرمایه گذاری در ایران بوده و 

همچنین راهکاری مناسب برای افزایش توسعه اقتصادی و اشتغالزایی است.

 اسداهلل قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی: صنعت نفت و گاز امن ترین و 
پرسودترین صنعت برای سرمایه گذاران تلقی می شود، حضور سرمایه گذاران بزرگ خارجی، 
زمینه توسعه صنعت نفت و گاز کشور را فراهم می کند.  حضور سرمایه گذار 
خارجی به هیچ وجه به معنای کنار گذاشتن اقتدار و عزت داخلی نیست، بلکه 
استفاده از چنین سرمایه هایی می تواند توان اقتصادی ایران را افزایش دهد. 
بدون تردید الگوی جدید قراردادهای نفتی، حاکمیت کشور را تضمین کرده 
و طرف مقابل را نیز مکلف می کند خود سرمایه گذاری را انجام دهد و در یک 
دوره زمانی مشخص نیز سرمایه و سود مورد نظر در این قراردادها دوباره به 
صنعت نفت بازگردد. هر صنعتی برای تحول و پیشرفت به منابع مالی نیازمند 
است. در شرایط کنونی که بانک ها منابع مالی مناسبی را برای کمک به توسعه صنعت نفت 
در اختیار ندارند و اوراق مشارکت ارزی و ریالی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز 
مشکالت این صنعت را برطرف نکرده است، به نظر می رسد حضور سرمایه گذاران بزرگ 
خارجی می تواند زمینه را برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور فراهم کند. صنعت نفت و گاز 
ایران برای جهانی شدن و توسعه و نوسازی هرچه بیشتر، به وجود سرمایه گذاران بزرگ 
خارجی نیاز دارد. حضور شرکت ها و سرمایه گذاران بزرگ بین المللی در صنعت نفت ایران، 
بدون تردید عاملی برای توسعه و پیشرفت این صنعت است.  بیشترین عملیات در میدان 
مشترک ایران و قطر است و بر اساس این قرارداد مقرر شده در آنجا ۲ سکوی نفتی احداث 
و همچنین ۳۰ حلقه چاه حفر شود که از این تعداد حلقه چاه، ۲ حلقه چاه توصیفی و ۲۸ 
حلقه چاه توسعه ای است.  ۲ خط لوله انتقال گاز به طول ۲۵۰ کیلومتر انجام خواهد شد که 
کارهای جداسازی،  شیرین سازی و غیره در ۲ فاز انجام می شود. فاز ۲ این کار به فناوری 
پیچیده تری نیاز دارد که این فناوری در اختیار شرکت توتال است. مبلغ ۱۲ میلیارد دالر به 
هزینه های زمان اجرا و پس از اجرا مربوط است که باید به پیمانکاران پرداخت شود.  در 
شرایطی که دولت آمریکا و سنا، تهدیدها و تحریم هایی را علیه ایران اعمال می کنند، شرکت 
توتال وارد عرصه می شود؛ شرکتی که سرمایه ۲۳۰ میلیارد دالری دارد. بدون تردید در 
چنین شرایطی شرکت ها ی دیگر نیز این جرات را پیدا می کنند که وارد عرصه شده و 

سرمایه گذاری کنند. 

   حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی: با اجرای 
قراردادهای جدید نفتی و سرمایه گذاری در این صنعت، افزون بر حفظ 
منافع مادی  و غیر مادی کشور، فناوری و دانش فنی وارد کشور 

شده و انقالب بزرگی در صنعت نفت ایجاد می شود. 
با توجه به این که صنایع باالدستی نفت، نیاز حداکثری به 
سرمایه گذاری دارند و منابع داخلی نیز محدود است، جذب 
سرمایه گذاری خارجی در این صنعت از اهمیت باالیی برخوردار 

است. 
در شرایطی که کشورهای همسایه بیش از ایران از منابع مشترک نفت 
و گاز بهره برداری می کنند، ورود شرکت های بزرگ خارجی به ایران، بدون 
تردید آثار مثبت اقتصادی و اشتغالزایی را به همراه خواهد داشت. با تداوم 
سرمایه گذاری خارجی و جذب آن، بدون شک در آینده در بازار انرژی، 
این که بدون  برای گفتن خواهیم داشت، ضمن  حرف های زیادی 

سرمایه گذاری در این صنعت، برنامه هایمان پیش نخواهد رفت. 

   ارتقای جایگاه ایران در عرصه انرژی 

 سکینه الماسی، عضو کمیسیون انرژی: حضور سرمایه گذاران خارجی 
در صنعت نفت، اشتغالزایی را به دنبال دارد. همه باید از فرصت حضور سرمایه گذاران 
خارجی در ایران استفاده کنیم. برخی کشورها همچون آمریکا در پی 
منزوی کردن ایران هستند، اما حضور سرمایه گذاران بزرگ خارجی 
در صنعت نفت نشان می دهد که تیر تحریم اقتصادی این کشور به 
سنگ خورده و اهداف آمریکا محقق نخواهد شد. امروزه شرکت های 
بسیاری خواهان همکاری با ایران هستند که این موضوع نشان دهنده 
یکجانبه گرایی آمریکا در تحریم ایران است. بسیاری از صاحب نظران 
و کارشناسان اقتصادی معتقدند قراردادهای جدید نفتی، در گام 
نخست می تواند سرمایه گذاری های جدیدی وارد ایران کند و در گام بعد سبب 
رونق دیگر صنایع شود. همچنین پولی که وارد کشور می شود، به تدریج در بخش 
پایین دستی و دیگر صنایع سرمایه گذاری می شود که افزایش تولید و اشتغال 
آفرینی را به دنبال خواهد داشت، ضمن این که اگر در اجرای قراردادهای جدید 
نفتی و جذب سرمایه های جدید، تاخیر داشته باشیم، رقبا و همسایگان ما، بازار و 
ابتکار عمل را در اختیار خود می گیرند، اما در صورتی که میزان تولید نفت کشور 
افزایش یابد، قدرت تاثیرگذاری در سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( نیز 

افزایش خواهد یافت. 

 قرارداد توتال و کاهش ریسک سرمایه گذاری 

 علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی: امضای قرارداد با 
توتال سبب می شود ریسک سرمایه گذاری در ایران کمتر شود و این قرار داد، 
یک امتیاز مثبت برای دولت است. این قرارداد اقدام بسیار خوبی 
بود و در چنین شرایطی که آمریکا به دنبال تحریم های جدید است، 
این همکاری سبب شد که اعتماد کشورهای خارجی به ایران بیشتر 
شود. با این همکاری، ریسک سرمایه گذاری در ایران برای کشورهای 
خارجی کمتر می شود و این قرار داد، یک امتیاز مثبت برای دولت 
یازدهم است، البته برخی افراد به اصل الگوی جدید قراردادهای 
نفتی انتقاد دارند و اصل قرارداد را قبول ندارند که آن بحث دیگری 
است و باید در جای خودش مطرح شود، اما اگر ما قراردادهای جدید نفتی را 
پذیرفته باشیم، این اقدام خوب و مثبتی است که ازسوی دولت انجام شده است. 

قرارداد توتال، حاصل تدبیر حاکمیت و دولت 

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات: امضای 
قرارداد نفتی با شرکت توتال فرانسه، اتحاد بین المللی علیه ایران را بر هم زد 
که این مهم، حاصل تدبیر حاکمیت، دولت و مقاومت ملت ایران بود. امضای 
قرارداد نفتی حدود پنج  میلیارد دالری با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی به معنای به بار نشستن رای مردم است. این قرارداد نفتی، 
طعم شیرین پیروزی را دو صد چندان کرد. از سوی دیگر زمینه را نیز برای 

شکست سیاست های نابخردانه ترامپ فراهم آورد. 
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جبران عقب ماندگی های صنعت نفترونق اقتصادی در گرو جذب سرمایه خارجی

نشانه ای از امنیت سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری توتال؛ آثار و نتایج برجام 

ارتقای جایگاه ایران در عرصه انرژی 

میدان های مشترک و پرهیز از اتالف زمان 

احمد بیگدلی، نماینده شهرستان خدابنده: سرمایه گذاری خارجی در 
صنعت نفت، دانش و فناوری های تازه ای را وارد این صنعت می کند و رونق 
اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت. جذب سرمایه خارجی 
منطبق با برنامه ششم توسعه است. اگر خواهان عملی شدن برنامه 
ششم توسعه هستیم، باید زیرساخت های آن را نیز فراهم کنیم، 
در شرایط کنونی یکی از این زیرساخت ها، جذب سرمایه گذاری 
خارجی است. جذب و ورود سرمایه گذاری های خارجی به صنایع 
مختلف از جمله صنعت نفت کشور، آثار مثبت اقتصادی به همراه 
دارد که یکی از این آثار، افزایش اشتغالزایی است. شرکت های بزرگ 
نفتی در صورتی که پایبند به قوانین ایران باشند، می توانند با ایران همکاری 

کنند و ما نیز از این نوع همکاری ها استقبال و حمایت می کنیم. 

علی عسگر ظاهری عبده وند، عضو کمیسیون انرژی: سرمایه گذاری خارجی 
از الزام های توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود، از این رو با ورود سرمایه های 
خارجی و شرکت ها ی بزرگ بین المللی به ایران، بخشی از موانع پیش روی 
صنعت به ویژه صنعت نفت برطرف خواهد شد. در شرایطی که سرمایه های 
داخلی جوابگوی نیاز بخش صنعت، به ویژه صنعت نفت نیست، استفاده از 
سرمایه های خارجی مطلوب به نظر می رسد. ورود شرکت های بزرگ نفتی 
به ایران و همکاری با صنعت نفت کشورمان را باید به فال نیک گرفت. با 
ورود شرکت های بزرگ نفتی همچون توتال به ایران، بدون تردید 
فناوری های روز دنیا در این صنعت نیز وارد کشور خواهد شد که این مهم، 
تحول صنعت نفت را نیز در پی دارد. در حالی که برخی کشورهای همسایه، برداشت 
بیشتری نسبت به ایران در مخازن مشترک نفت و گاز دارند، قراردادهای جدید نفتی و 
سرمایه گذاری خارجی با شرکت های بزرگ نفتي، می تواند عقب ماندگی های گذشته 

در این بخش را جبران کند. 

احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی: زمانی که شرکت های بزرگ نفتی خواهان 
همکاری با صنعت نفت ایران هستند، این موضوع نشان دهنده وجود امنیت 
سرمایه گذاری در کشور است. صنعت نفت نیازمند جذب سرمایه خارجی 
است. امروز کشور بیش از گذشته به ارتباط مناسب و موثر با دنیا نیازمند 
است که صنعت نفت نیز از چنین ارتباط و همکاری جهانی مستثنا نیست. 
در شرایطی که هم اکنون کشورهای همسایه بیش از ایران از منابع مشترک 
نفت و گاز بهره برداری می کنند، ورود شرکت های بزرگ خارجی به ایران 
آثار مثبت اقتصادی و اشتغالزایی را در صنعت نفت کشور به همراه خواهد 
داشت. با اجرای قراردادهای جدید نفتی و سرمایه گذاری در این صنعت، 
افزون بر حفظ منافع مادی و غیرمادی کشور، فناوری و دانش فنی نیز وارد کشور می شود 

و تحوالت بزرگی در صنعت نفت ایجاد خواهد شد. 

محمود صادقی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس: 
شرکت هایی همچون توتال، هیچگاه بدون مطالعه در کشوری مبادرت به سرمایه گذاری 
نمی کنند، ورود توتال و سرمایه گذاری این شرکت نفتی در ایران، نشان 
دهنده به نتیجه رسیدن برجام و رفع تحریم هاست. سرمایه گذاری شرکت 
بزرگ نفتی توتال در صنعت نفت ایران، باوجود ریسک های سرمایه گذاری 

در منطقه، نشان دهنده وجود ثبات و امنیت اقتصادی در ایران است. 
چنین شرکت هایی هیچگاه بدون مطالعه در کشوری مبادرت به 
سرمایه گذاری نمی کنند. بنابراین ورود توتال و سرمایه گذاری این شرکت 

نفتی در ایران، نشان دهنده رفع کامل تحریم هاست. 
امضای قرارداد نفتی میان ایران و توتال در شرایطی که دولت ترامپ، بیشترین 
تهدیدها را علیه ایران داشته است، بدون تردید آثار مثبت روانی سیاسی و اقتصادی 

مهمی در پی خواهد داشت. 
دوستانی که همیشه دلواپس بوده و نگران منافع ملی کشورند، باید بدانند که در 
این قرارداد، منافع ملی لحاظ شده و از طرفی نیز این افراد می توانند مشاهده کنند که 

برجام به نتیجه رسیده و تحریم ها رفع شده است. 

جالل میرزایی، عضو کمیسیون انرژی: امضای قرارداد با شرکت ها ی بزرگ 
نفتی در شرایط کنونی منطقه، نوعی دیپلماسی نرم اقتصادی محسوب می شود که 
به افزایش نقش ایران در معادالت منطقه ای و جهانی در عرصه انرژی 
کمک خواهد کرد. کشورهایی که در فکر تحریم ایران بودند، امروز با 
ورود شرکت ها و سرمایه گذاران بزرگ نفتی به ایران، بیش از پیش 
مایوس خواهند شد. صنعت نفت، صنعتی رقابتی در جهان محسوب 
می شود. اگر نتوانیم سرمایه گذاری الزم را در صنعت نفت جذب کنیم، 
بدون تردید همکاری شرکت های بزرگ نفتی به سمت دیگر کشورها 
سوق داده خواهد شد. اگر خواهان حفظ بازار جهانی نفت هستیم، باید 
تولید و صادرات خود را افزایش دهیم و برای افزایش تولید و صادرات نیز به افزایش 
سرمایه نیازمندیم. همکاری با شرکت ها ی بزرگ نفتی، فناوری های روز دنیا را وارد 
کشور خواهد کرد که این مهم، نه تنها در اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود، بلکه 

می تواند به افزایش اشتغالزایی در کشور نیز کمک کند. 

سیدحسین افضلی، نماینده اقلید: درست است که منابع داخلی برای 
سرمایه گذاری اولویت دارد، اما برای توسعه میدان های مشترک و افزایش ارزش 
افزوده در صنعت نفت، نباید معطل ماند. با توجه به شرایط 
حوزه های نفتخیز کشور و اشتراک آن با کشورهای همسایه، باید 
هرچه سریع تر با استفاده از فناوری های روز دنیا، از این منابع 
بهره برداری کنیم. در صورت  بهینه استفاده نکردن از منابع 
مشترک که محدود نیز هستند، کشورهای همسایه از آن بهره مند 
خواهند شد. در این باره می توان با همکاری شرکت های صاحب 
نام در دنیا و فناوری و دانش فنی آنها به این مهم دست یافت. 
قراردادهای جدید نفتی باید شفاف و روشن باشند و به طور صحیح، اطالع 
رسانی شوند که خوشبختانه تاکنون نیز چنین بوده است. صنایع نفتی کشور 
به ویژه در بخش پایین دستی، برای ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه مناسب است 
که استفاده از منابع داخلی در وهله نخست و سپس استفاده از منابع خارجی 
در مرحله بعد، اولویت دارد. توسعه در صنایع پایین دستی از جمله صنعت 
پتروشیمی، اگر به موازات دسترسی بیشتر به منابع زیرزمینی نفت باشد، بدون 
شک می تواند از بحران اشتغال در کشور بکاهد و به بهره وری بیشتر منجر شود 

که این امر جز با سرمایه گذاری انجام نخواهد شد. 

بازتاب
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سرمایه گذاری خارجی و تحول اقتصادی 

قرارداد توتال و شکسته شدن تحریم ها

قرارداد توتال و شکست سیاست ترامپ 

نشانه ای از موفقیت دیپلماسی نفتی

هوشیاری فرصت پسابرجام

مناسب ترین راه برای صنعت نفت

مجید ناصری نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس: باید زمینه برای 
جذب سرمایه خارجی فراهم شود تا با جذب منابع مالی جدید، پروژه ها آغاز 
به کار کنند و تولید در کشور رونق بگیرد. بدون تردید، جذب 
سرمایه گذاری خارجی و ورود شرکت ها ی معتبر بین المللی نفتی 
به کشور، به توسعه و رونق صنعت نفت کمک خواهد کرد. در 
کنار جذب سرمایه گذاری خارجی باید از توانمندی های 
شرکت های داخلی نیز استفاده شود. اکنون آنچه بیش از همه به 
آن نیازمندیم، ایجاد اشتغال است و برای این اشتغالزایی نیز باید 
موتور اقتصاد کشور حرکت کند که یکی از لوازم این حرکت، 

توسعه صنعت نفت است. 

محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید: قرارداد توتال با ایران، 
حاکی از شکسته شدن تحریم ها است و از نظر سیاسی، حائز اهمیت است و 
منافع ملی کشور با چنین قراردادهایی ارتقا می یابد. ما برای رسیدن 
به رشد هشت درصدی و ایجاد اشتغال یک میلیون نفری در سال، 
نیازمند جلب منابع بسیار عظیم خارجی هستیم، اعم از این که 
ایرانیان خارج از کشور این منابع را به داخل بیاورند یا این که 
دولت ها و شرکت ها ی خارجی این کار را انجام دهند. وزیر نفت با 
ژرف اندیشی، استقامت و پایداری در حوزه مسئولیتش، این قرارداد 
را به نحوی تنظیم کرد که در عرصه رقابت با سایر کشورها جذاب 
باشد تا این گونه ما بتوانیم از خارج کشور سرمایه جذب کنیم. در رایزنی هایی 
که با کشورهای مختلف انجام شد، چند شرکت از روسیه و فرانسه از جمله 
توتال مذاکرات مقدماتی با ایران داشتند که این مذاکرات به انعقاد قراردادی 
منجر شد که می تواند از منابع مشترک گازی فی مابین ایران و قطر صیانت 

کند، ظرفیت تولید را افزایش دهد و در جذب سرمایه خارجی موثر باشد. 

طیبه سیاوشی شاه عنایتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس: امضای قرارداد نفتی با توتال فرانسه، نشانه ای از شکست 
سیاست های دولت ترامپ برای منزوی کردن جمهوری اسالمی 
ایران است. یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم، امضای 
قرارداد نفتی حدود ۵ میلیارد دالری با شرکت توتال فرانسه است 
که نه تنها موفقیت و تدبیر دولت را در پی داشت و پیروزی مقاومت 
مردم ایران در مقابل تحریم ها را نشان داد، بلکه نشانه ای از شکست 
سیاست های دولت ترامپ برای منزوی کردن ایران است. این 
قرارداد نفتی، بدون تردید زمینه اشتغال بیشتری را در جامعه فراهم 
خواهد کرد و امید است که با تسهیل سرمایه گذاری در کشور، به حل معضل 
بیکاری توجه ویژه شود. از دستاوردهای انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ ارتقای 
منافع ملی نظام جمهوری اسالمی ایران و تجلی وحدت است که از این سرمایه 
باید در مسیر توسعه و خدمت به مردم نهایت استفاده را برد و به نقد منصفانه 
بها داد، اما باید توجه کرد که تخریب در فرهنگ ملی و آموزه های دینی ما جایی 
ندارد و مطرود است، به ویژه اگر تخریب شخصیتی باشد که مظهر اقتدار ملی 

کشور به شمار می رود. 

عبدالکریم حسین زاده، عضو کمیسیون عمران: جذب سرمایه خارجی در 
شرایط حساس منطقه ای و جهانی، نوعی دیپلماسی اقتصادی به شمار می آید. ورود 
شرکت های بزرگ نفتی به کشور، نشانه موفقیت دیپلماسی نفتی است. 
ورود شرکت های بزرگ نفتی به ایران، نشان دهنده آن است که ما 
جزیره ای امن و با ثبات در میان کشورهای منطقه هستیم که از 
ظرفیت های زیادی برای جذب سرمایه های خارجی نیز برخورداریم. با 
توجه به ورود دوباره ایران به جامعه جهانی و قرار گرفتن در ریل صحیح 
اقتصاد جهانی، باید از این فرصت ها برای پیشرفت هرچه بیشتر کشور و 
بهبود وضع اقتصادی جامعه نهایت استفاده را برد و زمینه  مناسب را برای 
حضور سرمایه و فناوری روز خارجی فراهم کرد، البته هم اکنون بخش نفت و گاز 
ایران جذابیت های فراوانی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. منطقه خاورمیانه به علت 
راهبردی بودن، شاهد حوادث بسیاری است، اما ایران به دالیل زیادی، امن ترین کشور 

خاورمیانه برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران صنعت نفت است. 

عزت اهلل یوسفیان مال، رئیس کمیسیون تدوین نامه: توتال از فرصت ایجاد 
شده در پساتحریم با هوشیاری تمام استفاده کرد. براساس برنامه سوم توسعه قرار بود 
ساالنه ۲۰ درصد از وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد 
و دیگر دستگاه های دولتی برای کشور درآمدزایی داشته باشند، اما متأسفانه 
این امر محقق نشد. هنوز بودجه کشور به نفت متکی است و هیچ راهی به 
غیر از توسعه این صنعت و فروش نفت برای تأمین بودجه وجود ندارد. به 
این منظور برای توسعه صنعت نفت، باید از تجارب و فناوری های روز دنیا و 
تعامل با شرکت ها ی معتبر جهانی استفاده کرد. زمستان پارسال با وجود 
قطع گاز ترکمنستان به ایران، با مدیریت صحیح وزیر نفت، در آرامش سپری 
شد. شرکت توتال، ایران را کشوری قدرتمند می داند و از فرصت ایجاد شده پس از لغو 

تحریم ها، با هوشیاری تمام استفاده کرده است. 

محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات: صنعت 
نفت برای توسعه هرچه بیشتر، به جذب سرمایه گذاری نیازمند است. سرمایه گذاری 
خارجی، مناسب ترین راه برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت است. یکی 
از مهم ترین اقدام هایی که باید در دستور کار دولت ها قرار گیرد، تالش برای 
جذب سرمایه های خارجی در همه بخش های اقتصادی است. در شرایط 
کنونی، ارزان ترین راه برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت، استفاده از 
سرمایه خارجی و مشارکت با چنین شرکت هایی است. با توجه به 
سرمایه گذاری سنگین مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت، باید در کنار 
سرمایه های داخلی، از سرمایه های خارجی نیز استفاده شود. این 
سرمایه گذاری نوعی دیپلماسی نرم اقتصادی محسوب می شود که به نوبه خود بسیاری 
از فشارهای اقتصادی به ایران را از طرف برخی کشورها کاهش می دهد. بسیاری از 
کشورها به ویژه کشورها و شرکت های اروپایی، ایران را مکانی امن برای سرمایه گذاری، 
به ویژه سرمایه  گذاری در حوزه نفت و گاز می دانند. در این قرارداد هم انتقال فناوری 
صورت گرفته و هم از شرکت  های داخلی به عنوان همکار استفاده شده که می تواند به 

نهادینه شدن انتقال و استفاده از فناوری روز منجر شود. 
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بازتاب

کارشناسان
 درباره قرارداد

  توسعه فاز 11 چه گفتند؟
مشعل     صحبت های کارشناسانه و کار کارشناسی آن هم در حوزه صنعتی 
مهم و راهبردی چون نفت، نقدها را »با بنیاد« می کند. »بنیاد«، همان گمشده 
 نقدهای امروز برخی رسانه ها بر قرارداد فاز یازدهم پارس جنوبی است. نقد

 »بی بنیاد«، هیاهوست و هیاهو شاید چون شهاب سنگی در آسمان سخن گذری کند 
و بدرخشد اما خیلی زود رنگ خاموشی می گیرد. صنعت نفت امروز ما در حساس ترین 

شرایط همه تاریخ صد و اندی ساله خود قرار دارد و این حساسیت، نیازمند نظرها و 
راهبردهای کارشناسانه است. در جنجال و هیاهو راهی باز نخواهد شد و افق فکر و عقل 

هر چه بیشتر و بیشتر به تیرگی خواهد گرایید. آنچه پیش روی شماست، چکیده ای است 
از دیدگاه های کارشناسان حوزه نفت و اقتصاد انرژی. 

امنیت سرمایه گذاری و کاهش ریسک؛ پیام قرارداد توتال 

علی صادقین، کارشناس ارشد 
حوزه نفت و انرژی: امضای نخستین 
قرارداد بر اساس مدل جدید 
با  نفتی  ی  ها د ا د ر ا قر
کنسرسیومی به رهبری توتال،  
سی ان پی سی آی و پتروپارس 
آن هم برای توسعه یکی از 
میدان های مشترک، افزون بر 
برای  اقتصادی  باالی  منافع 
کشور، پیام امنیت سرمایه گذاری و کاهش 
ریسک اعتباری در ایران است. نفس 
امضای چنین قرارداد مهمی در شرایط 
فعلی اقتصادی کشور و فضای سیاسی 
منطقه و جهان از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است، اقتصاد ایران به شدت 
نیازمند جذب سرمایه ها شرکت های بزرگ 
خارجی است و انعقاد این قرارداد می تواند 
پیام های مثبت به سایر شرکت ها بدهد که 

در حوزه های مختلف اقتصادی با کشورمان 
همکاری کنند.  یکی از نکات مهم قرارداد 
توتال، افزایش اعتماد به سرمایه گذاری در 
ایران است، این قرارداد به فعاالن حقیقی 
و حقوقی اقتصادی خارجی که مشتاق 
سرمایه گذاری در اقتصاد ایران هستند، این 
پیام را می دهد که اقتصاد کشور از درجه 
امنیت بسیار باال برخوردار است، آنها نیز 
انجام  برای  این پس  از  تردید  بدون 
همکاری  با  بزرگ  بسیار  پروژه های 
شرکت های داخلی وارد عمل می شوند. 
در  ایران  داخلی  پیمانکاران  هرچند 
دهه های اخیر، زحمات زیادی کشیده اند 
و پیشرفت های خوبی هم داشته اند، اما با 
توجه به مجموعه شرایط و تاکیدی که در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در مورد 
افزایش توان تولید ایران در میدان های 
مشترک وجود دارد و همچنین با توجه به 

نیاز کشور به جذب سرمایه و فناوری روز 
در عرصه های مختلف از جمله صنعت نفت 
و گاز، انعقاد این قرارداد، یک دستاورد مهم 
اقتصادی است که در صورت برنامه ریزی 
صحیح و پرهیز از تقابل  بر سر مسائل 
بهره های  آن  از  می توان  بی اهمیت، 

زیادتری برد. 
شرکت توتال در صنعت نفت و گاز یکی 
از شرکت های صاحب نام در این عرصه و 
حاال قرار است ۲۰ سال در ایران فعالیت و 
از این فناوری ها استفاده کند، شرکت های 
ایرانی در این مدت می توانند با برنامه  ریزی 
از  و  را جذب  فناوری ها  این  صحیح 

تجربیات آنها استفاده کنند. 
فرآیند اجرا و عملیات پروژه های بزرگی 
مانند طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از 
سوی پیمانکاران داخلی طوالنی است و 
حضور توتال فرصت مناسبی است که با 

آشنایی با فناوری های و روش های مورد 
و  برطرف  را  نقص  این  آنها  استفاده 
شرکت های داخلی را توانمندتر کرد که 
این مسئله با روح سیاست های اقتصاد 

مقاومتی هم تطابق دارد. 
شریک ایران یعنی قطر در برداشت از 
ذخایر این میدان مشترک از توان مالی باال 
برخوردار است و از فناوری روزآمد هم 
استفاده می کند، از این منظر با توجه به 
نیاز شدید ایران به منابع مالی و همچنین 
نظر  از  قرارداد  این  روزآمد،  فناوری 
اقتصادی کامال به صرفه است، ضمن 
این که پیام های مهمی به دنیا در مورد 
درجه ریسک اعتباری سرمایه  گذاری در 
ایران مخابره می  کند، به هر حال شرایط 
مهمی با این قرارداد برای ایران به وجود 
آمده که می  توان به بهترین شکل از آن 

استفاده کرد. 
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 توسعه فناوری در سایه سرمایه گذاری خارجی

 نرسی قربان، کارشناس انرژی: کشوری که بزرگترین دارنده مجموع ذخایر نفت و 
گاز جهان است، نمی تواند نسبت به توسعه سرمایه گذاری در آن بی تفاوت باشد، 
اما در این سال ها، به دلیل تحریم و قراردادهای مشارکتی و امتیازی پراشتباه، 
شرکت های خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در ایران نداشتند. همین موضوع 
نیاز به قراردادهایی با ساختار جدید برای جذب سرمایه را ایجاب کرد و در نتیجه 
با الگوی جدید، شاهد سرمایه گذاری شرکت توتال هستیم.  باید در نظر داشت 
در شرایط فعلی که قیمت نفت به شدت کاهش یافته، جذب سرمایه برای 
طرح های نفت و گاز بسیار رقابتی شده است و کشورهای دیگر تالش می کنند تا با اعطای 
امتیازهای مختلف، جذب سرمایه کنند. همچنین به دلیل توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
مانند انرژی خورشیدی، تا چند سال دیگر تقاضا برای نفت و گاز به شدت کاهش خواهد 
یافت؛ در نتیجه باید با توسعه در حوزه های نفتی و گازی، سرمایه های بسیاری برای نسل های 
آینده ذخیره کرد که این موضوع نیز همسو با گسترش فضای سرمایه گذاری در این حوزه 
حاصل خواهد شد. توسعه فناوری، نخستین دستاورد سرمایه گذاری خارجی است.  این 
قرارداد شروع توافق با شرکت های داخلی و خارجی است که به توسعه فناوری در این حوزه 
منجر خواهد شد، درعین حال کشورهای عربی منطقه تالش بسیاری کردند تا با البی های 
بسیار مانع انعقاد آن شوند. انعقاد قرارداد با شرکت نفتی توتال، حاکی از قابلیت جذب باال و 
کارآمدی این نوع قراردادهاست که بسترساز ورود سرمایه های خارجی به کشور خواهد بود 
و از این طریق می توان به سوی تعامل با جهان، گام های بلندتری برداشت. کسی تاکنون متن 
هیچ قرارداد نفتی و گازی داخلی و خارجی را ندیده است، زیرا روال بین المللی و عرف جهانی 
اجازه انتشار آن را نمی دهد، علنی کردن جزییات قراردادهای نفتی از جمله قرارداد توتال 
منافع ملی را به خطر می اندازد. این قرارداد، نخستین و آخرین قرارداد نفتی ایران نیست و 
اگر جزییات آن افشا شود، در قراردادهای بعدی توان چانه زنی نخواهیم داشت، ضمن آنکه 
شرکت توتال نیز اجازه افشای آن را به ایران نخواهد داد و این کار نیاز به اجازه این شرکت نیز 
دارد. شرکت های ملی نفت ایران، توتال، ملی نفت چین و پتروپارس، کلیات قرارداد را اعالم 
کرده اند، اما هیچ کدام تمایلی به بیان جزییات نظیر نرخ دستمزد هر شرکت در این قرارداد 
ندارند، زیرا رقم اعالمی کف و سقف قراردادهای بعدی خواهد شد. برخی رسانه ها و 
تخریب گرانی که این موضوع و مسائل مشابه را بیان می کنند، هدفی جز مانع تراشی و به 

اصطالح چوب الی چرخ دولت گذاشتن ندارند.  

 اطالعات و سوء استفاده دشمن

  سیدمهدی حسینی، کارشناس ارشد انرژی: بیان جزییات قراردادهای 
نفتی، منافع کشور را به خطر می اندازد، اصوال هیچ قراردادی در 
هیچ جای دنیا علنی نمی شود و آن هم یک علت ساده دارد، 
این که مخاطبان این جزییات فقط مردم کشور و مسئوالن 
نیستند و دامنه آن مخاطبان بین المللی خواهند بود، در این 
میان رقبای تجاری کشور و طرف خارجی قرارداد نیز قرار دارند. 
همه مخاطبان جزییات قراردادهای نفتی محرم نیستند و 
اطالعاتی که ما فاش می کنیم، از سوی رقبا علیه ما استفاده 

خواهد شد. 
قراردادی مانند قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۸ ماه زمان برد، در مسیر 
عقد قرارداد توتال، دولت برای مسئوالن و تمام ارگان هایی که مطابق قانون 
باید از جزییات قرارداد آگاه می شدند، توضیح های الزم را ارائه کرده است و 
همچنان آمادگی پاسخگویی دارد، بنابراین جای نگرانی از بابت تامین منافع 
ایران وجود ندارد. هیچ کشوری درهای خود را به روی سرمایه و فناوری 
نمی بندد، حتی آمریکا و کشورهای اروپایی که فناوری های روز دنیا را در 
اختیار دارند، بازهم در تعامل با دنیا هستند وهرجا نیاز باشد، از توانمندی 
کشورهای دیگر بهره می برند، اکنون ایران نیازمند فناوری های روز دنیاست 
که در داخل وجود ندارد، آیا می خواهید توسعه را به ویژه در بخش میدان های 

مشترک نفت و گاز متوقف کنیم تا نیازمند کشورهای دیگر نباشیم؟ 
»عدم النفع« هر روز تاخیر در توسعه را چه کسی می پردازد؟بنابراین 
قرارداد توتال نباید آخرین قرارداد نفتی ایران با شرکت های خارجی باشد، 
حتی باید این موضوع را از دولت مطالبه و به مسئوالن در خصوص جزییات 
قرارداد و حفظ منافع کشور اعتماد کنیم، بدون تردید مسئوالن و 

مذاکره کنندگان به دنبال حداکثر کردن منافع کشور هستند. 

توتال و ناتوانی ترامپ در پاره کردن برجام 

 جان لیمبرت، دیپلمات آمریکایی و مسئول پیشین  پرونده ایران در 
وزارت خارجه آمریکا: قرارداد گازی  توتال با ایران نشان دهنده کاهش تاثیر 
تحریم های  یکجانبه آمریکا است. ممکن است شاهد سروصداهایی 
درباره این قرارداد از سوی کاخ سفید و کنگره باشیم، اما زمینه ای 
برای اثر گذاری نخواهد  داشت. قرارداد گازی برای صنعت نفت  و 

گاز ایران با توتال فرانسه بی نهایت حائز اهمیت است. 
این قرارداد  نشانه ای از افزایش شکاف میان آمریکا و اروپایی ها 
 در دوران پس از برجام است. در گذشته رژیم تحریم ها به این دلیل 
تاثیر گذاری داشت که چند جانبه و دارای تضمین بین المللی  بود. 
صریح می گویم، تحریم های یکسویه ایاالت  متحده، تاثیرگذاری محدودی دارد. 
دلیل آن هم این است  که روابط اقتصادی آمریکا با ایران بسیار محدود است؛  

از این رو به سختی می توان تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور را  ارزیابی کرد. 
این تحریم ها وضع می شود تا دل برخی  افراد خنک شود! من شخصا هیچ 
عالمت جدی نمی بینم  که نشان دهد این تحریم ها به طور مشخص، تاثیر خاصی 
بر  اقتصاد ایران بگذارد.  نکته  اینجاست که اساس برجام، چندجانبه بودن آن 
است.  رئیس جمهوری ترامپ یک زمانی در تبلیغات انتخاباتی  می گفت برجام 
را پاره می کنم. بعد فهمید نمی تواند! و  حتی اگر هم آن را یکجانبه به هم بزند، 
فایده ای نخواهد  داشت. چون چهار کشور دیگر، عالوه بر ایران، پای آن  را امضا 
کرده اند.   ایران همیشه به دنبال  یک فناوری پیشرفته برای توسعه صنعت نفت 
و گاز  خود بوده و به دلیل تحریم ها و مسائل سیاسی،  ناگزیر بوده است آن فناوری 
را از کشورهایی  مانند هند، چین یا روسیه به دست آورد. قرارداد با توتال، ایران 
را به آن فناوری  باالی مورد نظرش رساند تا بتواند میدان های نفتی و گازی  خود 
را نوسازی کند و توسعه دهد. این قرارداد برای  صنعت نفت و گاز ایران، بی نهایت 

حائز اهمیت است. 

ارتقای جایگاه ایران در جهان با افزایش تولید نفت و گاز

مهدی عسلی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی: افزایش تولید گاز، سبب افزایش 
تزریق گاز به مخازن و در نتیجه افزایش تولید نفت و ارتقای جایگاه ایران در اوپک 
خواهد شد. به طور طبیعی هر قدر تولید نفت ایران افزایش یابد، قدرت مانور بیشتر 
و جایگاه  ایران نیز در اوپک تقویت می شود. در کل سه کشور ایران، عربستان و 
عراق توان تاثیرگذاری بر ظرفیت تولید نفت اوپک در سال های آینده را دارند و 
نقش تعیین کننده ای در آینده اوپک بازی می کنند؛ بنابراین امضای قرارداد ایران 
با یک شرکت بزرگ بین المللی که مورد توجه ناظران بین المللی نیز قرار گرفته 
است، با توجه به ظرفیت های این قرارداد برای انتقال فناوری و سرمایه به داخل 
کشور، می تواند با افزایش ظرفیت های تولید نفت و گاز، نقش ایران در اوپک را نیز تحت تاثیر 
قرار دهد. هر چند قرارداد با توتال، قراردادی گازی است، اما زمانی که تولید گاز افزایش یابد، به 
لحاظ این که امکان تزریق گاز از میدان های دیگر گازی کشور به چاه های نفتی برای حفظ فشار 
داخل چاه های نفت افزایش می یابد، در رشد تولید نفت و در نتیجه ارتقای جایگاه ایران در اوپک 
با توجه به توان افزایش تولید، نقشی مثبت خواهد داشت. چنانچه عملکرد قرارداد فاز ۱۱ پارس 
جنوبی رضایت بخش باشد، همکاری ها با توتال می تواند به توسعه میدان های نفتی ایران بینجامد 
و بر افزایش ظرفیت تولید ایران موثر واقع شود.  وقتی یک شرکت درجه یک بین المللی برای 
سرمایه گذاری و انتقال فناوری وارد کشور می شود، به طور طبیعی دیگر شرکت ها نیز برای ورود 
به صنعت نفت کشور ترغیب می شوند؛ هر چند آنچه توتال در ایران سرمایه گذاری می کند، 
رقم باالیی در صنعت نفت نیست، اما به لحاظ نمادین، بسیار ارزشمند است و انگیزه ای برای 

برای سرمایه گذاری دیگر کشورها در صنعت نفت خواهد بود. 
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قرارداد توتال، مصداق اقتصاد مقاومتی 

بهمن آرمان، کارشناس انرژی: قرار داد ایران - توتال با ایجاد بیش از 
۱۰۰ هزار فرصت شغلی، انتقال فناوری های جدید و ایجاد درآمد 
ارزی باال برای کشور، مصداق عملی اقتصاد مقاومتی است.  این 
قرارداد به لحاظ به کارگیری نیروهای ایرانی و تجهیزات داخلی، 
تحقق دهنده منویات رهبر معظم انقالب برای ایجاد اشتغال و 
تولید ملی است.  این قرار داد نفتی که برای توسعه فاز ۱۱ میدان 
گازی مشترک پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و 
توتال، شاخه  فرانسوی  از شرکت  کنسرسیومی متشکل 
بین المللی شرکت ملی نفت چین )CNPCI( و شرکت پتروپارس امضا 
شد، نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت کشور به شمار می آید. ۱۰۰ هزار 
شغل مستقیم و غیر مستقیم در طول عملیات اجرایی قرار داد نفتی ایران 
توتال برای جوانان کشور ایجاد خواهد شد.  اگر تعداد افراد خانوار این ۱۰۰ 
هزار شاغل، چهار نفر محاسبه شود، به این ترتیب ۴۰۰ هزار ایرانی از 
مزیت های این قرار داد متاثر خواهند شد. درآمد ارزی باالی قرار داد نفتی 
ایران و توتال، امکان ایجاد شغل های فراوان دیگر را نیز فراهم می کند.  در 
جهان امروز، داشتن بازاری مطمئن برای فروش محصوالت تولیدی، 
مهمترین نیاز هر کشور است. امضای این قرارداد، تضمین کننده بازاری 
پایدار برای فروش محصوالت کشورمان حداقل به مدت بیست سال است 
که می تواند به ۲۵ سال هم افزایش یابد. یکی از مزیت های کمتر گفته شده 
این قرارداد، امکان دستیابی متخصصان داخلی به فناوری ساخت سکوی 
دریایی باالی۲۰هزارتن است که برای نخستین بار در خلیج فارس نصب 
خواهد شد.  نروژ با آنکه مدت زیادی نیست که به نفت دست یافته، توانسته 
در همین مدت کوتاه، فناوری ساخت سکوی باالی ۲۰ هزارتن را به دست 
آورد. کشورهای نفتی خاورمیانه هیچ کدام موفق به دستیابی به این فناوری 
نشده اند و اکنون این دستاوردی بی نظیر برای کشور است که در دولت 

یازدهم محقق شده است و ایران را صاحب فناوری نوین می کند. 
طبق موارد گنجانده شده در قرار داد که مبلغ آن به تایید مدیر عامل 
توتال رسیده، مقرر شده است ۵۰ درصد تجهیزات مورد نیاز پروژه، از سوی 

شرکت های داخلی مانند آذرآب و غیره ساخته و به کار گرفته شود. 
کسانی که بدون مطالعه در باره این قرارداد، دلواپسی می کنند، اظهار 
نظرهای بدون پشتوانه علمی و کارشناسی دارند. یک جریان سیاسی بدون 
در نظر گرفتن منافع ملی، فضای کشور را به سمتی هدایت می کند که سفید 
را درعمل سیاه نشان می دهد. هنوز مرکب قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی خشک نشده که این جریان سیاسی، هجمه های غیراصولی و بدون 

مبنای خود را متوجه دولت می کند. 

 اطالعات و این همانی با همان قدرت  توتال 

 منصور معظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه نفت و رئیس سازمان 
گسترش صنایع: نخستین چیزی که در هر قرارداد امضا می شود، منع افشای 

اطالعات قرارداد است، زیرا اطالعات به منزله قدرت است. 
هر روز تاخیر در اجرای طرح های نفتی به ویژه در میدان های 
مشترک، میلیون ها دالر از پول کشور را به باد خواهد داد، بهتر 
است به جای طرح خواسته های غیر معقول از دولت و به خطر 
انداختن منافع ملی به دنبال توسعه هرچه سریع تر طرح های نفتی 

و گازی باشیم. 
در دنیا هر کاری یک هزینه مشخص دارد و هزینه توسعه فاز 
۱۱ پارس جنوبی نیز بر اساس این عرف تعریف شده، اما این قرارداد بیش از 
ارزش اقتصادی، ارزش سیاسی دارد، چرا به این موضوع توجه نمی کنیم و به 

جای قدردانی از وزارت نفت، این قرارداد را زیر سؤال می بریم؟

قرارداد فاز ۱۱ به زبان ساده

سعید ساویز، کارشناس ارشد انرژی: امضای نخستین قرارداد در قالب الگوی 
جدید، حرف و حدیث بسیار روی مدل بازپرداخت و سهم کارفرما و 

پیمانکار از میزان فروش در پی داشت. 
با فرض بر این که گمانه زنی های خالف، از روی عمد نیست و تنها از 
ندانستن و ناآگاهی است، جا دارد توضیحی ساده درباره نحوه برداشت مالی 

از این پروژه داده شود.
 قرارداد نهایی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ تیرماه امسال امضا 
شد، نخستین پروژه ای است که در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی 

امضا شده است.
 کارفرمای این پروژه، شرکت ملی نفت ایران است و کنسرسیوم توسعه دهنده این 
فاز، شرکت های توتال فرانسه، سی ان پی سی آی چین و پتروپارس ایران هستند که 
سهم هر یک از آنها در این فاز به ترتیب ۵۰/۱، ۳۰ و ۱۹/۹ درصد است. بیان نکاتی 

درباره این پروژه، ضروری به نظر می رسد. 
نکته نخست این که سهم کنسرسیوم از مخزن نیست بلکه اصل سرمایه و سود آن و 

همچنین دستمزد مبنای مشخصی برای محاسبه دارد. 
طول مدت قرارداد ۲۰ سال است و مبلغی که ایران به کنسرسیوم می پردازد، در ازای 

هزینه کرد و دستمزد پیمانکار است. 
در درجه نخست، خوب است نگاهی بیندازیم به مفهوم Cost stoP یا سقف 
پرداخت، به ازای درآمد حاصل از فروش در هر سال، شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد 
را به عنوان سهم خود بر می دارد و باقیمانده به هزینه ها و طلب پیمانکار اختصاص 

می یابد. اگر طلب کمتر از ۵۰ درصد باشد، باز باقیمانده به نفت تعلق می گیرد.
 پس بر این اساس، قطعاً در هر شرایطی نفت ۵۰ درصد سهم خود را در همان آغاز 
دریافت می کند، اما طلب و دستمزد پیمانکار که همان کنسرسیوم است، شامل چه 
چیزهایی می شود. نخست؛ دارایی سرمایه ای )CaPex(، یعنی هر آنچه به عنوان سازه 
و ابزار ساخته یا خریداری و نصب شود، مانند سکوها، کمپرسورها یا خطوط لوله که 

مصرفی نیستند و ماندگارند و از جمله دارایی سرمایه ای به شمار می آیند. 
 دوم؛ اوپکس یا هزینه های جاری، مانند دستمزد پیمانکاران حفاری، نصب و 
راه اندازی و مواد مصرفی مانند سیاالت حفاری، ادوات مصرفی حفاری، اجاره دکل، 
شناور، بالگرد، سوخت، غذا و دستمزد کارمندان و کارگران که هزینه های جاری است. 
سوم؛ دستمزد پیمانکار و سود سرمایه گذاری که به طور طبیعی برای هر 
سرمایه گذاری و پروژه ای مفروض است. در هر سال مجموع پرداختی بابت هزینه کرد 
سرمایه ای، جاری، دستمزد و سود پیمانکار نمی تواند از ۵۰ درصد تجاوز کند و اگر بیشتر 
باشد، بقیه به سال بعد منتقل می  شود.  از سویی با توجه به ایرانی بودن پتروپارس و 
سهم ۱۹/۹ درصدی از ۵۰ درصد سهم ایران همواره ۶۰ درصد از تولید از میدان و یا 
بیشتر است. از سویی حداقل ۶۰ درصد از توان پیمانکاران داخلی استفاده خواهد شد و 
این خود سبب بهره مند شدن بیش از پیش بازار ایران می شود. کنسرسیوم می تواند به 

جای دریافت پول، تقاضای دریافت میعانات گازی داشته باشد. 

پنهانی نبودن قرارداد توتال

عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی: قرارداد با 
توتال برای مسئوالن کشور، اقدامی پنهانی نبوده است؛ افزون بر آن، 

نهادهای مختلف نظارتی کشور، چنین قراردادهایی را کنترل می کنند. 
اگر این قرارداد با چنین محتوایی که برخی افراد ادعا می کنند، اجرا شود، 
همه نهادهای نظارتی مسئول خواهند بود که اجازه داده اند چنین اتفاقی 

رخ دهد. 
جمهوری اسالمی ایران دارای یک ساختار حقوقی است و نهادهایی 
همچون مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان و غیره دارد. تعداد قابل 
توجهی از مسئوالن از مفاد این قرارداد مطلع هستند و هر زمان که بخواهند، می توانند 

متن قرارداد را دریافت و مطالعه کنند. 

بازتاب
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 استقالل خط فکری اروپا از آمریکا

علی بیگدلی، کارشناس اقتصادی: این قرارداد سدی بود که شکسته شد و 
نشان دهنده استقالل فکری امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در برابر 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بود تا نشان دهد وقتی ترامپ همواره 
از نگرانی خود از وضع آمریکا می گوید، تنها دغدغه ماکرون هم اتحادیه 
اروپاست. در حقیقت اتحادیه اروپا در حال فاصله گرفتن از آمریکا و این کامال 
به نفع ایران است، بر همین اساس سیاستمداران و مسئوالن اقتصادی باید 
از این موضوع، نهایت بهره را ببرند.  امضای قرارداد با توتال، اقدام بسیار با 
ارزشی بود تا منهای مسائل اقتصادی، از جهت سیاسی هم نشان دهند که 

ایران می تواند بازار بسیار خوبی برای سرمایه های نهفته اروپایی ها باشد. 

 قرارداد توتال و اثبات صلح طلبی 

آلبرت بغزیان، کارشناس انرژی:  حضور شرکت بزرگ نفتی توتال با 
توجه به شرایط کنونی و تحریم های آمریکا که ممکن است امنیت فرانسه را 
تحت شعاع قرار دهد، برای جلب توجه سایر شرکت های نفتی بسیار 

مفید و کارآمد است.
 این قرارداد اثبات می کند که ایران نه جنگ طلب است و نه 
ناامن، بلکه آماده است تا با فراهم کردن شرایط امنیت و آرامش، 
جذب سرمایه کند، در سایه این سرمایه گذاری ها، شکوفایی توان 
فناوری هم حاصل و دانش فنی به نیروهای داخلی منتقل خواهد 

شد. 

دیدگاه های همه ارکان نظام در قرارداد ایران با توتال 

علی شهرویی، کارشناس انرژی: 
از همه ارکان نظام در قرارداد 
میان ایران و توتال استعالم و 
از دیدگاه های آنها استفاده و 
دولت  هیئت  نزد  سرانجام 
تصویب شده است. آیا واقعا 
در  بتدا  ا ز  ا که  نهادهایی 
مراحل تصویب این قرارداد 
حضور داشتند، صرفه و صالح نـظام را 
تشخیص نمی دهند؟ علی آقا محمدی، 
مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری و 
دبیرخانه شورای امنیت ملی در مراحل 
تصویب پروژه حضور داشتند، مجلس نیز 
عدم مغایرت با قوانین را اعالم کرده است، 
نیز  جمهوری  رئیس  منتخب  هیئت 
قراردادها را بررسی کرده است که اتفاقا 
چند تن از وزیران دولت احمدی نژاد از 
جمله آقای نوذری و آقای دانش جعفری 
نیز در این هیئت هستند. قوه قضاییه، 
دادستان کل کشور و کمیسیون انرژی 
نیز حضور داشتند، وزیر نفت نیز بعد از 
حاکمیت در فرآیند انجام قرارداد بوده 
است. اینکه گفته می شود،  توتال از سوی 
آمریکا ماموریت دارد اطالعات میدان های 
نفت و گاز را جمع آوری کند و به آنها 
بدهد، کامال نادرست است.  شرکت های 
اقتصادی دنیا اگر طوری رفتار کنند که 
مورد بی اعتمادی واقع شوند، شرکت های 
بزرگ دیگر با آنها کار نخواهند کرد، 
یک  که  توتال  مانند  شرکتی  به ویژه 

شرکت تراز اول در جهان است. یکی از 
مباحث دیگری که مغفول ماند، مباحث 

تامین مالی پروژه است.
 اگر طبق گفته برخی دوستان، این 
پروژه را به یک کنسرسیوم داخلی بدهیم، 
حتی فرض بگیریم فناوری مورد نیاز را 
هم داشته باشد، در این صورت ۴/۸ 
میلیارد دالر هزینه این پروژه چگونه 
تامین خواهد شد؟ در سال های گذشته، 
اجرای پروژه ها با گرفتن تسهیالت از 
بانک مرکزی انجام می شد، اکنون وزارت 
نفت دولت جدید باید همه تسهیالت 
پروژه هایی که در سال های گذشته اجرا 
شده است، به اضافه سود آن یعنی بیش 
بانک مرکزی  به  ۵۴ میلیارد دالر  از 
پرداخت کند، درواقع وزارت نفت ملزم به 
بدهی سنگینی در خصوص  پرداخت 
پروژه ها شد.  بیع متقابل قرارداد مردودی 
نیست، اما آیا اگر این قرارداد به شکل بیع 
متقابل اجرا می شد، شرکت های داخلی 
حاضر به تامین مالی آن بودند؟این که 
عنوان شود فردی که حتی ۲ واحد اقتصاد 
نخوانده است، بر این قرارداد نظارت کند، 
باید گفت: اوال قرارداد مباحث بسیار 
زیادی دارد که بخش اعظم آن مباحث 
مباحث  نیز  بخشی  و  اجرایی  و  فنی 
اقتصادی است، یعنی درصد اقتصادی 
ناظران با درصد اجرایی ناظران قابل 
ناظری  نیست، همچنین وقتی  قیاس 
برای قرارداد تعیین می شود، می تواند 

نیروهای آموزش دیده را چه در ایران و 
چه در جاهای مختلف جهان استخدام و 
از آنان استفاده  کند. این قرارداد را با 
کرسنت مقایسه و آن را وارد موضوع 
کرده اند، درصورتی که کرسنت با این 
قرارداد هیچ ارتباطی ندارد، افزون بر این  
مباحثی که درباره کرسنت مطرح کردند 
نیز، نادرست بود! باید توجه کرد که 
کرسنت و اجرا نشدن آن چه لطمه هایی 
جلسه  در  همچنین  و  زد  کشور  به 
محرمانه ای که میان وزیر امور خارجه 
آمریکا، عربستان و امارات برگزار و سند 
آن در ویکی لیکس منتشر شد، نشان داد 
که اینها خواهان اجرا نشدن قرارداد 

کرسنت بودند. 
مقام معظم رهبری می گویند: شما 
باید ببینید که دشمن چه می خواهد و چه 
می گوید، اگر دشمن چیزی را علیه ما 
موضع گیری می کند، حتما در آنجا دلیلی 
وجود دارد، مانند صنایع موشکی، درباره 
کرسنت نیز همین است، اگر توجه می شد 
که سه کشور خواهان عدم اجرای قرارداد 
وجود  دلیلی  حتما  هستند،  کرسنت 
داشته و این کرسنت برای ما منافع دراز 
مدتی را تامین می کرد و بالعکس اجرا 
نشدن آن لطمه های بسیاری به کشور 
همه  می خواهد  عربستان  است.  زده 
رقابت های منطقه ای با ایران را در یک 
میدان تعارض به سمت دو قطبی شدن 
پیش ببرد و هزینه های ایران را در منطقه 

و جهان به شدت افزایش دهد.
الگوی  اساس  بر  که  قرارداد  این   
قراردادهای جدید نفتی تنظیم شده، واجد 
چند ویژگی مهم بود، یکی مبلغ قابل توجه 
سرمایه گذاری بیش از ۴/۸ میلیارد دالر که 
از سوی پیمانکاران طرف قرارداد به طور 
کامل تامین می شود، دیگری مبحث ازدیاد 
برداشت با استفاده از فناوری های جدید و 
و  کشور  به  نوین  فناوری های  نتقال  ا
پیمانکاران ایرانی و نیز ساخت تجهیزات در 
داخل کشور که سهم شرکت های داخلی را 
در احداث این فاز به میزان قابل توجهی 
و  فنی  مباحث  اینها  می دهد.  افزایش 
اقتصادی است، اما این قرارداد الیه های 
دیگری نیز برای بررسی دارد که اتفاقا 
اهمیت زیادی دارد.  درست است که برجام 
اجرایی و تحریم های مرتبط نیز لغو شد، اما 
و  شرکت ها  در  که  تردیدی  و  نگرانی 
سرمایه گذاران بزرگ جهانی برای حضور در 
ایران وجود داشت، با روی کار آمدن ترامپ 
تحرکات  و  تحوالت  نیز  و  آمریکا  در 
منطقه ای ائتالف برخی کشورهای منطقه 
به رهبری عربستان، تشدید شده بود، 
بنابراین این قرارداد برای تغییر این فضای 
روانی علیه ایران و البته تغییر بازی بزرگ 
منطقه ای، اقدام مناسبی بود، من روی این 
قرارداد به عنوان یکی از راهبردهای وزارت 
نفت برای کمک به وزارت امورخارجه در 
تغییر بازی بزرگ منطقه ای ایران تاکید 

دارم.  
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تبلور اقتصاد مقاومتی در میادین نفتی  مشترک اشــــاره
مشعل   اکرم برنجی    
پروژه » افزایش ظرفیت تولید 
نفت خام از میادین مشترک 
غرب کارون )آزادگان شمالی، 
آزادگان جنوبی، یادآوران، 
یاران شمالی و یاران جنوبی( 
به ۳۵۰ هزار بشکه در روز تا  
 ۵ بند   »۱۳۹۶ پایان سال 
ابالغیه وزیر نفت براساس 
و  تولید  رونق  »بسته های 
اشتغال« و » اولویت اقدامات 
صنعت نفت در سال ۱۳۹۶« از 
سوی ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی است که به علی 
کاردر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران به عنوان مدیر پروژه 
سپرده شده است.  غرب 
کارون جزء برنامه های اصلی 
نفتی کشور در سیاست های 
برنامه ششم توسعه و سرفصل  
دستورکار وزارت نفت در سال 
جدید است؛ به این ترتیب که 
قرار است با افتتاح فازهای 
یادآوران، آزادگان شمالی و 
یاران شمالی، حجم تولید نفت 
از این حوزه از ۲۹۰ هزار بشکه 
فعلی به ۳۵۰ هزار بشکه در 
روز افزایش یابد.  بر اساس 
هدف گذاری انجام شده، تا 
سال ۱۳۹۷ تولید نفت خام از 
میدان های مشترک غرب 
کارون که پنج میدان آزادگان 
شمالی، آزادگان جنوبی، یاران 
و  جنوبی  یاران  شمالی، 
یادآوران را با ظرفیت نفت 
درجای ۶۴ میلیارد بشکه 
تشکیل می دهد، به ۷۰۰ هزار 
بشکه در روز افزایش می یابد. 
این ابالغیه فرصتی شد تا 
مروری کامل به روند توسعه و 
پیشرفت کار  در میادین غرب 
کارون داشته باشیم و عملکرد 
وزارت نفت در این میادین را از 
ین  لد ا ر نو سید  ن  با ز
مدیرعامل  شهنازی زاده، 
شرکت مهندسی و توسعه 

نفت )متن( بشنویم. 

 اینجا  غرب کارون
 پیش به سوی

 تولید 368 هزار بشکه ای

ذره بین
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مروری بر میادین راهبردی غرب کارون 
میدان های نفتی منطقه غرب کارون، مخازنی 
بکر و توسعه نیافته )Green Field( و تفاوت 
اصلی آنها با دیگر مناطق نفتخیز ایران این است که 
در این میدان های در دست توسعه، با اجرای 
طرح های توسعه ای، برنامه های افزایش تولید نفت 
شرکت ملی نفت ایران محقق می شود. میدان های 
هیدروکربوری واقع شده در منطقه غرب کارون 
پربرکت، از نزدیکی شهر اهواز آغاز می شود و تا 
منتهی الیه نوار مرزی امتداد می یابد؛ در واقع عرض 
و طول این مستطیل نفتی از ساحل غربی کارون 
در نزدیکی منطقه جفیر تا مرز مشترک ایران و 
عراق و از جنوب چزابه تا غرب منطقه دارخوین 
است که همان منطقه نفتی غرب کارون را تشکیل 
می دهد. در این گستره نفت خیز، ۲ میدان فوق 
عظیم و اصلی آزادگان و یادآوران حدود دهه اخیر 
کشف شده اند و از بزرگترین میدان های نفتی 
جهان هستند که حجم ذخایر چشمگیر آنها حدود 
۶۷ میلیارد بشکه نفت درجا برآورد می شود. 
طرح های توسعه میدان های نفتی در غرب کارون 
امروز جزء مهم ترین پروژه های ملی کشور به شمار 
می روند و شرکت ملی نفت ایران، بیشترین حمایت 
را از این پروژه ها داشته، به طوری که  هم اکنون در 
تأمین منابع مالی برای این پروژه ها، مشکل جدی 
وجود ندارد، بدیهی است بهره برداری از طرح های 
این منطقه، نقش بسیار چشمگیر و پراهمیتی در 
ایجاد افزایش ظرفیت تولید نفت و تأمین امنیت 
انرژی و در نتیجه افزایش قدرت چانه زنی جمهوری 
اسالمی ایران در مجامع بین المللی داشته است و 
خواهد داشت. شرکت ملی نفت ایران در برنامه های 
افزایش تولید نفت روی میدان های نفتی حوزه 
غرب کارون، حساب ویژه  باز کرده و بخش 
چشمگیری از توان خود را بر توسعه این میدان ها 
متمرکز کرده است و در برنامه های چشم انداز، 
تولید از این منطقه، تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۱/۲ 

میلیون بشکه خواهد رسید.

تولید غرب کارون فراتر از برنامه 
تولید کنونی نفت میدان های غرب کارون ۲۹۰ 
هزار بشکه و قرار است براساس برنامه ابالغی و 
تکلیف وزارت نفت به ۳۵۰ هزار بشکه تا پایان سال 
۹۶ برسد که خوشبختانه با توجه به توسعه و 
پیشرفت مناسب، این رقم تا پایان امسال  به ۳۶۸ 
هزار بشکه در روز خواهد رسید؛ دستاوردی بزرگ 
که در همسویی با اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و در قالب قراردادهای جدید نفتی درآمد 
چشمگیر و اشتغالزایی مناسب نصیب کشور 

خواهد کرد.

تولید ۸۳ هزار بشکه نفت از میدان مشترک 
آزادگان جنوبی

با توجه به اینکه عموم مخازن میدان های نفتی 
منطقه غرب کارون با برخی مخازن میدان های 
نفتی عراق مشترک هستند، توسعه و تأمین منابع 
مالی مورد نیاز برای آن در اولویت برنامه های 
شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و تمرکز 
فعالیت های شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( 
بر توسعه میدان های این منطقه به روشنی مشهود 
است.میزان تولید نفت از میدان آزادگان جنوبی 
۸۳ هزار بشکه از مجموع ۴۴ حلقه چاه در روز 
است که در قالب قرارداد با شرکت سی ان 
پی سی آی، ۴۵ هزار بشکه در روز بود که به تدریج 

با افت تولید و از مدار خارج شدن برخی چاه های 
تولید به حدود ۲۸ هزار بشکه در روز افت کرد. این 
افت تولید به همت کارکنان متن جبران شد و 
اکنون نیز با افزایش ۳۸ هزار بشکه ای،  تولید از 
این میدان به ۸۳ هزار بشکه در روز رسیده است. 
بر اساس برنامه عملیاتی، افزایش ۲۵ هزار بشکه ای 
تولید نفت از میدان آزادگان جنوبی و متعاقب آن 
افزایش ۴۰ هزار بشکه ای نیز در دستور کار شرکت 
مهندسی و توسعه نفت قرار دارد و قرار است طبق 
این برنامه، تولید از میدان آزادگان جنوبی به ۱۱۰ 
هزار بشکه در روز برسد که به طور قطع با تالش 
کارکنان شرکت متن و با تهمیدات الزم، دستیابی 
به این میزان تولید و حتی فراتر از آن قابل تحقق 
است. هم اکنون حدود ۵  هزار نفر نیروی انسانی 
در بخش های مختلف طرح توسعه آزادگان جنوبی 
مشغول به فعالیتند که بیشتر این نیروها بومی 
هستند و این نشان می دهد شرکت ملی نفت ایران 
در کنار مباحث توسعه ای، به اشتغالزایی نیز 

توجهی ویژه دارد. 

تولید ۳۱ میلیون بشکه ای نفت از میدان 
آزادگان شمالی

طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی برای 
پیشبرد اهداف شرکت ملی نفت ایران با راهبرد  
نهادینه شدن فناوری صنعت باالدستی و استفاده 
از حداکثر توان داخلی شرکت در اجرای پروژه های 
توسعه ای به منظور استخراج و بهره برداری از نفت 
خام و گاز طبیعی است. این میدان، بخشی از 
میدان نفتی آزادگان است که در حدود ۱۲۰ 
کیلومتری غرب اهواز )غرب رودخانه کارون( در 
منطقه مرز مشترک بین ایران و عراق در جنوب 
غرب ایران واقع شده و بیشتر در تاالب هور الهویزه 
قرار گرفته است. این میدان نفتی به مساحت 
حدود ۴۶۰ کیلومترمربع در شمال دشت آزادگان 
واقع شده است. بخش شمالی میدان در زمان 
مذاکرات با شرکت اینپکس ژاپن جزء طرح توسعه 
میدان نفتی آزادگان قرار نگرفت و به علت شرایط 
سخت اقلیمی و زیست محیطی به عنوان میدان 
نفتی آزادگان شمالی به طور جداگانه مطالعه و از 
نظر فنی و اقتصادی بررسی شد. قرارداد اجرای 
عملیات فاز نخست توسعه میدان نفتی آزادگان 
 Service( شمالی از نوع قرارداد خدمات نفتی
 Contract( بر اساس شرایط بیع متقابل 
)Buy- Back( بین شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت چینی سی ان پی سی آی منعقد شده است.

 )CAPEX( برآورد سقف هزینه های سرمایه ای
و غیرسرمایه ای )NON CAPEX( توسعه 
میدان نفتی آزادگان شمالی به مبلغ ۲ میلیارد و 
۸۰۵ میلیون دالر آمریکا )دو هزارو ۵۵۰ میلیون 
دالر هزینه های سرمایه ای و ۲۵۵ میلیون دالر 

هزینه های غیرسرمایه ای( تعیین شده است. 
فاز نخست طرح توسعه میدان نفتی آزادگان 
شمالی با سرمایه گذاری حدود ۲/۲ میلیارد دالری 
شرکت چینی سی ان پی سی آی در چارچوب بیع 
متقابل اجرا شد و پس از پایان موفقیت آمیز آزمون 
تولید ۲۱ از ۲۸ روز، تولید نفت از آن آغاز شد و 
بازپرداخت هزینه سرمایه گذاری آن به طرف 
چینی هم کلید خورد که تاکنون ۱/۵ میلیارد دالر 

از هزینه انجام شده جبران شده است.
آزادگان شمالی با حفر ۵۸ حلقه چاه و ساخت 
تأسیسات رو زمینی و واحدهای فرآورش، 
هم اکنون ۷۵ هزار بشکه نفت خام در روز تولید 

می کند و با اهتمام و تالش همکاران در شرکت 
متن، این رقم قابل افزایش به ۸۵ هزار بشکه در روز 
است. اجرای پروژه فاز دوم آزادگان شمالی هم در 
چارچوب قراردادهای جدید باالدستی در برنامه 
است که پس از اجرای آن، تولید تجمیعی از این 
میدان مشترک به حدود ۱۵۰ هزار بشکه در روز 
می رسد. تعداد افراد شاغل در آزادگان شمالی در 
زمان اجرای فرایند توسعه، حدود پنج هزار نفر بود 
که اکنون نیز ۸۰۰ نفر مشتمل بر ۶۰۰ نفر نیروی 

بومی در این طرح مشغول به فعالیتند.

تولید تجمعی آذر از مرز ۲/۲ میلیون بشکه 
گذشت 

میدان نفتی آذر در بلوک اکتشافی اناران در 
استان ایالم )در جنوب غربی ایران و ۲۵ 
کیلومتری شهرستان مهران( در مرز ایران و عراق 
واقع شده است. این میدان نفتی، در مسیر شمال 
غرب به جنوب شرق به طول بیش از ۳۶/۵ 
کیلومتر که حدود ۱۳/۵ کیلومتر آن در خاک 
ایران قرار گرفته و با عرض ۳۰ کیلومتر گسترش 
یافته است. حفاری اولین چاه اکتشافی در این 
میدان نفتی در سال ۲۰۰۳ آغاز شد که به دالیل 
فنی حفاری به مخزن نرسیده و با شکست در 
سال ۲۰۰۴ متوقف شد. دومین چاه اکتشافی 
تحت عنوان آذر ۲ در سال ۲۰۰۵ در سازند مخزن 
حفاری وتکمیل شده و وجود نفت در حجم 
اقتصادی و قابل اکتشاف در این میدان به اثبات 
رسید. کل مجموع حوزه نفتی سازند ایالم حدود 
۴۰۰ کیلومتر مربع است. بر اساس مطالعات 
جامع مخزن و زمین شناسی، این میدان حاوی 
 )۳۲ API( ۴۴/۲ میلیارد بشکه نفت سبک درجا
است. حجم نفت قابل استخراج از میدان نفتی آذر 
حدود ۴۰۰ میلیون بشکه برآورد می شود.  قرارداد 
توسعه میدان نفتی آذر در چارچوب قراردادهای 
بیع متقابل )Buy-Back( بین شرکت ملی نفت 
ایران )NIOC( و کنسرسیومی متشکل از 
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
صنعت نفت )OPIC( و شرکت مهندسی و 
ساختمان صنایع نفت )OIEC( در تاریخ ۲۸ 
اسفند ۱۳۹۰ )برابر با ۱۸ مارچ ۲۰۱۲ میالدی( 
به امضا رسیده است. طبق زمان اعالم شده در 
آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ میدان نفتی آذر به 
تولید زود هنگام ۱۵ هزار  بشکه در روز رسید که 
این میزان تا پایان اردیبهشت سال جاری به میزان 
۳۰ هزار بشکه نفت در روز رسید که تولید ۳۰ 
هزار بشکه در این میدان تثبیت شده و تولید 
تجمعی میدان نفتی آذر از مرز ۲/۲ میلیون بشکه 
گذشته است و هم اکنون سه هزار نفر در طرح 
توسعه میدان نفتی آذر فعالیت می کنند که از این 

میان، ۴۵ درصد نیروهای بومی هستند.

توسعه میدان نفتی آذر در قالب الگوی جدید 
قراردادهای نفتی

با توجه به تحقق تولید زودهنگام ۱۵ هزار 
بشکه ای از دو فاز میدان آذر، هم اکنون تولید ۳۰ 
هزار بشکه ای از این میدان در قالب طرح 
بیع متقابل داخلی با شرکت سروک آذر و 
سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی نفت 
محقق شده است و از این پس تولید از میدان آذر 
در فاز نخست به میزان ۶۵ هزار بشکه و در فاز دوم 
با تولید ۱۱۰ هزار بشکه در قالب الگوی جدید 
قراردادهای نفتی عملیاتی می شود که برای 

فرآورش نفت تولیدی آن از ظرفیت خالی واحد 
دهلران استفاده می شود. هم اکنون میزان 
اشتغالزایی طرح توسعه میدان آذر ۳۰۰ نفر است 
که ۴۵ درصد این نیروها افراد بومی منطقه هستند 

که امیدواریم تا ۵۰ درصد افزایش یابد.

تولید یاران جنوبی به ۲۵ هزار بشکه در روز 
می رسد

میدان نفتی یاران یکی از میادین نفتی ایران 
است که در ۱۳۰ کیلومتری غرب اهواز در نقطه 
صفر مرزی با عراق قرار دارد و با میدان مجنون 
عراق، در مخزن نفتی مشترک است. طول این 
میدان نفتی ۴۸ کیلومتر و عرض آن ۲/۵ کیلومتر 
است. میزان نفت درجای میدان یاران در حدود ۲ 
میلیارد بشکه برآورد می شود.  با تحقق تولید 
زودهنگام ۱۰ هزار بشکه ای از میدان نفتی یاران 
جنوبی تا پایان شهریورماه پیش بینی  می شود تا 
پایان امسال با تامین واحدهای فرآورش تولید از 
این میدان به ۲۵ هزار بشکه در روز برسد.   طرح 
توسعه میدان های یاران شمالی و جنوبی با 
هدف گذاری تولید ۸۰ هزار بشکه در روز در قالب 
الگوی جدید قراردادهای نفتی و با استفاده از 
فناوری های نو تلفیق خواهد شد که توافقنامه 
)HOA( مطالعاتی این میدان با شرکت نفت و 

گاز پرشیا امضا شده است. 

یکپارچه سازی یاران شمالی و جنوبی 
در مورد پروژه میدان نفتی یاران این سیاست 
دنبال می شود که این دو میدان یکپارچه شوند و 
طرح توسعه این دو میدان به صورت مشترک 
انجام شود تا تولید از این میادین با استفاده از 
روش های IOR و EOR و تلمبه های درون 
چاهی در دراز مدت حفظ شود.  در حال حاضر 
روزانه ۳۰ هزار بشکه از میدان یاران شمالی 
برداشت می شود و قرار است روزانه ۲۵ هزار بشکه 
از یاران جنوبی برداشت شود. در مجموع سعی 
می شود تولید ۶۵ هزار بشکه ای از میادین یاران 
شمالی و یاران جنوبی  به روش تولید بهبود یافته 
)EOR ( و روش های بهبود بازیافت نفت )IOR(

در درازمدت حفظ شود.

ایجاد ظرفیت ۷۴۰ هزار بشکه ای انتقال 
نفت غرب کارون 

انتقال نفت تولیدی غرب کارون به مبادی 
صادراتی، احداث تلمبه خانه های غرب کارون با 
ظرفیت ۱ میلیون و ۵۰ هزار بشکه در حال انجام 
است. در حال حاضر ظرفیت تلمبه خانه در فاز 
نخست، ۷۴۰ هزار بشکه است و  شامل ۴۸۰ هزار 
بشکه نفت خام سنگین و ۲۶۰ هزار بشکه نفت 
خام سبک است که در فاز دوم ظرفیت نفت خام 
سنگین آن افزایش می یابد. انتقال نفت خام مناطق 
نفتخیز از طریق گوره به پایانه جاسک نیز در دست 

این  که  است  اقدام 
نهایت  در  موضوع 
انعطاف  ند  می توا
پذیری صادراتی ما را 

افزایش دهد.

 تولید کنونی نفت
 میدان های غرب
 کارون ۲۹۰ هزار
 بشکه و قرار
 است براساس
 برنامه ابالغی و
 تکلیف وزارت
 نفت به ۳۵۰ هزار
 بشکه تا پایان
 سال ۹۶ برسد
 که خوشبختانه با
 توجه به توسعه
 و پیشرفت
 مناسب، این رقم
 تا پایان امسال
 از ۳۶۸ هزار
 بشکه در روز
 خواهد رسید؛
 دستاوردی بزرگ
 که در همسویی
 با اجرای
 سیاست های
 اقتصاد مقاومتی
 و در قالب
 قراردادهای
 جدید نفتی
 درآمد چشمگیر
 و اشتغالزایی
 مناسب نصیب
 کشور خواهد
کرد

۲۲ شرکت از میان ۵۹ شرکت برای مناقصه آزادگان انتخاب شدند که امیدواریم با تکمیل اسناد مناقصه و پس از باز 
کردن پاکات  فنی و مالی کنسرسیوم توانمندی را برای توسعه این میدان انتخاب کنیم. با امضای قراردادهای جدید 

{در میادین غرب کارون، تولید نفت از این میدان به یک میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. }
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سرمایه گذاری  بخش خصوصی 
در تاسیسات پشتیبانی خارک 

بخش خصوصی در چارچوب قرارداد ساخت، 
 تملک و بهره برداری)BOO( برای تامین آب و برق 
مورد نیاز شرکت پایانه های نفتی ایران در منطقه 

عملیاتی خارک مشارکت می کند. 
معاونت نظارت بر بهینه سازی مصرف انرژی و 
ارزشیابی طرح های برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی 
نفت ایران اعالم کرده است: بر اساس مصوبات هیئت 
مدیره این شرکت، از توانایی بخش خصوصی در تامین 
آب و برق مورد نیاز شرکت پایانه های نفتی ایران در 
جزیره خارک در چارچوب قرارداد BOO استفاده 

می شود. 
بر اساس این مصوبه، احداث نیروگاه برق با 
ظرفیت ۵۰ مگاوات در جزیره خارک در چارچوب 
قرارداد BOO متناسب با مصرف این منطقه در 
دستور کار شرکت پایانه های نفتی ایران است و 
احداث این واحد نیروگاهی می تواند ضمن تامین 
انرژی مورد نیاز واحد آب شیرین کن از طریق انرژی 
گرمایی توربین های گازی این نیروگاه، مصرف انرژی، 
همچنین هزینه های سرمایه گذاری و پشتیبانی را 

کاهش دهد. 
بر اساس مصوبه یاد شده، مقرر شد شرکت 
پایانه های نفتی ایران با استفاده از تجربه و خدمات 
مشاوران ذیصالح به تعیین نرخ، تهیه و ارائه اسناد 
مناقصه با رعایت قوانین و مقررات اقدام و نتیجه را 
برای اقدام های بعدی به مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 
اعالم کند. جزیره خارک حدفاصل ۳۸ کیلومتری بندر 

گناوه در خلیج فارس واقع شده است. 

مدیر امور حقوقی شرکت ملی 
نفت ایران منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی، علی 
پورکبیریان را به عنوان مدیر امور حقوقی این شرکت 

منصوب کرد. 
در حکم علی کاردر خطاب به پورکبیریان آمده 
است: »نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی، پیرو 
حکم مورخ ۹۶/۱/۸ به موجب این حکم به عنوان 
»مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران« منصوب 

می شوید. 
توفیقات جنابعالی را در انجام امور مربوطه از 

خداوند منان خواستارم. «
»کاردر پیش از این در فروردین ماه سال ۹۶، علی 
پورکبیریان را به عنوان سرپرست مدیریت امور 

حقوقی شرکت ملی نفت ایران منصوب کرده بود. «

شرکت ملی نفتکش ایران اعالم کرد که حمل 
محموله های نفت خام این شرکت به قاره اروپا روز 

به روز در حال افزایش است. 
به گزارش خبرگزاری رویترز از استانبول، 
شرکت ملی نفتکش ایران روز دوشنبه )۱۹ تیر ماه( 
اعالم کرد که صادرات آن به اروپا روزانه افزایش 
می یابد و این شرکت قصد دارد برای پشتیبانی از 

این افزایش صادرات، ناوگان خود را ارتقا دهد. 
محمدرضا شمس دولت آبادی، رئیس امور 
بین الملل شرکت ملی نفتکش ایران، اعالم کرد که 
این شرکت قصد دارد نفتکش های جدید را 
جایگزین بخشی از نفتکش های قدیمی خود کند. 

ما برای نوسازی ناوگان خود و خرید نفتکش های 
جدید برنامه داریم؛ ما برخی از نفتکش های قدیمی 
خود را حذف می کنیم اما ظرفیت خود را تغییر 

نمی دهیم. 
این مدیر شرکت ملی نفتکش افزود: ما یک 
برنامه نوسازی پنج ساله داریم، اما هنوز برای نهایی 
کردن آن تالش می کنیم. ما در دوران تحریم در 
بازار آسیا فعال بودیم، اما از آغاز سال گذشته 
میالدی، بازگشت به بازار اروپا را نیز آغاز کرده ایم. 
کشتی های ما در بسیاری از پایانه های اروپا پهلو 
می گیرند و شمار این محموله ها روز به روز افزایش 

می یابد. 

رئیس امور بین الملل شرکت ملی نفتکش 
همچنین اعالم کرد این شرکت قصد دارد 
کشتی های ویژه حمل ال ان جی نیز خریداری 

کند و وارد مسیری جدید شود. 
دولت آبادی گفت: ایران بزرگترین ذخایر گاز 
 جهان را در اختیار دارد؛ برنامه هایی برای تولید
 ال ان جی در آینده وجود دارد و به همین دلیل ما 
به زودی در انتقال این سوخت در آینده نقش 

خواهیم داشت. 
به گفته وی، صادرات ال ان جی ایران در میان 
مدت و ظرف سه تا پنج سال آینده آغاز می شود. 

 رفت و آمد نفتکش های ایران به اروپا بیشتر می شود

پیشرفت و وضع مالی پروژه های حفظ و 
مناطق  ملی  شرکت  نفت  تولید  فزایش  ا
نفت خیز جنوب در نشستی با حضور مدیرکل 
انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی 
شد. احمد زراعتکار، مدیرکل انرژی سازمان 
برنامه و بودجه کشور در این نشست از تالش 
مدیران و کارکنان مناطق نفت خیز جنوب در 
استمرار تولید نفت و گاز قدردانی کرد.  بیژن 
عالی پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، هم گزارشی از تعداد، اعتبار 
و پیشرفت پروژه های مرتبط با حفظ و افزایش 

تولید این شرکت ارائه کرد.  در این نشست که 
مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب و هیئت سازمان برنامه و بودجه کشور 
درآن حضور داشتند، درباره مسائلی چون 
نحوه  مناقصات،  قانون  بودجه،  تخصیص 
جبران تغییر قیمت ارز در پیمان ها و تعدیل 
پیمان ها بحث و تبادل نظر شد. پیش از این 
نشست مدیرکل انرژی سازمان برنامه و بودجه 
کشور و هیئت همراه از پروژه های حفظ و 
نگهداشت توان تولید شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب در میدان نفتی هفتکل بازدید 

کردند.   در این بازدید هیئت سازمان برنامه 
و بودجه کشور از نزدیک در جریان آخرین 
وضع پروژه های احداث واحد نمک زدایی 
هفتکل و نفت سفید، احداث بهره برداری 
هفتکل و احداث ایستگاه جمع آوری، تقویت 
فشار و تزریق گاز هفتکل و تاثیر مستقیم آنها 
در حفظ و افزایش تولید نفت قرار گرفتند. 
مسئوالن و کارشناسان مدیریت مهندسی و 
تلفیقی  برنامه ریزی  ساختمان و مدیریت 
نیز،  نفت خیز جنوب  مناطق  ملی  شرکت 

گزارشی وضع این پروژه ها ارائه دادند. 

 بازدید مدیرکل انرژی سازمان برنامه و بودجه
 از پروژه های نفتخیز جنوب

رویداد

تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس و 
هیدروژن شرکت پاالیش نفت تهران با هدف 
افزایش سطح دسترس پذیری واحد آغاز شده است. 
در جهت نخستین هدف راهبردی این شرکت 
مبنی بر افزایش اطمینان به حفظ ظرفیت تولید و 
پایداری ارائه محصوالت و خدمات، تعمیرات 
اساسی مجموعه واحدهای آیزوماکس، هیدروژن، 
گوگردزدایی ۲، آمین و آب ترش پاالیشگاه جنوبی 
مطابق برنامه زمانبندی از روز شنبه )۱۷ تیرماه( به 
مدت ۴۲ روز کاری و با مشارکت گروه های مختلف 
دستگاه نظارت همه ادارات، پیمانکاری و همچنین 
با نظارت و بازرسی تیم خدمات فنی و مهندسی و 

استفاده ازتجهیزات پیشرفته بازرسی آغاز شد. 
بر اساس این گزارش، پیگیری متراال و جلسات 
آمادگی این تعمیرات اساسی از ۹ ماه پیش شروع 
و انجام پروژه های مهم آن شامل تعویض، جابه جایی 
و نصب ۷ دستگاه کولر هوایی E-۴۳۴ پرفشار با 
انجام کامل لوله کشی های جدید هدرهای 
مسیرهای ورودی و خروجی آن، تعویض ۶ دستگاه 
مبدل فشارقوی احیا، تخلیه و الک حدود 
۱۳۰۰بشکه کاتالیست راکتورهای واحد، ترمیم 
رفرکتوری کوره ۸۰۱ است که شرکت در نظر دارد 
این اقدامات را بصورت ایمن در حد اقل زمان ممکن 

و با باالترین کیفیت انجام دهد. 
این اقدامات در حالی انجام می شود که به 

موازات آن واحدهای مذکور، ژنراتور ۲A و پس از 
آن بویلر ۲A نیز اورهال خواهد شد. 

انجام این تعمیرات اساسی بصورت شبانه روزی 
و در دوشیفت کاری روز و شب به تعداد مجموع ۲۷ 
 OSHA هزار نفر روز پس از گذراندن دوره ایمنی
و با تأمین و پیش بینی تجهیزات، ماشین آالت و 
سایر منابع مورد نیاز با رویکرد »ایمنی، کیفیت، 
سرعت« همزمان با برگزاری جلسات صبحگاهی 
T. B. M انجام خواهد شد؛ از این رو با توجه 
اهمیت اقتصادی این واحد)آیزوماکس( مولفه زمان 
همراه با انجام با کیفیت کارها در اولویت تحویل 

است. 
واحدآیزوماکس یکی از واحدهای سود ده و 

اقتصادی پاالیشگاه بوده که با ظرفیت ۱۶ هزار 
بشکه درروز )خوراک دریافتی از تقطیر را به 
محصوالت دیزل، نفت سفید، نفتای سنگین، 
سبک و LPG که در مجاورت کاتالیست و حرارت 
با گاز هیدروژن مواد را از خوراک گرفته و پس از 
تبدیل، محصوالت یاد شده راتولید می کند(. در 
ادامه واحد هیدروژن با ظرفیت ۵۰۰۰ کیلوگرم در 
ساعت، هیدروژن دریافتی از واحد CRU را با 
خلوص۹۷ درصد تولید می کند. همچنین 
واحدهای پایین دستی آن گوگرد موجود در گاز 
 SRP سوخت کوره ها وآب ترش را جدا و در واحد
به وسیله راکتور، آن را به گوگرد خالص تبدیل 

می کند. 

آغاز تعمیرات    اساسی    واحد های آیزوماکس     و هیدروژن    پاالیشگاه تهران
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استقرار نظام ارزیابی 360 درجه 
مدیران در مدیریت اکتشاف  

ارزیابی ۳۶۰ درجه ای برای ۴۵ نفر از مدیران و روسای 
مدیریت اکتشاف با موفقیت انجام شد.

سیدصالح هندی »مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران« با اشاره به اهمیت جایگاه و نقش مدیران به عنوان 
طراحان، هدایت گران و اداره کنندگان اصلی سازمان و تاکید 
بر ضرورت و به کارگیری نظام های موثر انتخاب، جذب، 
نگهداشت، ارزیابی و توسعه آنان گفت: ارزیابی های سنتی 
مبتنی بر نظرات یک منبع نمی تواند پاسخگوی نیازهای 
متنوع امروزی کسب و کار باشد، زیرا ماهیت کسب و 
کارهای امروزی بر پایه مشتری مداری و ارتباطات گسترده 
درون و برون سازمانی طراحي می شود که لزوم توجه به همه 

ذی نفعان و نظرات آنان را مهم و ضروری جلوه می دهد. 
صالح هندی درباره استقرار نظام ارزیابی ۳۶۰ درجه 
مدیران در مدیریت اکتشاف توضیح داد: مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت، با هدف افزایش بهره وری و اثربخشی و با 
کلیدواژۀ »بهبود مستمر« در بخش های مختلف زنجیره 
ارزش، اقدام به برنامه ریزی جامع و اجرای این نظام ارزیابی 

کرد.
وی افزود: مدیریت و توسعۀ منابع انسانی به عنوان 
مهمترین دارایی سازمان، از اصلی ترین اهداف برنامه  جامع 
مدیریت اکتشاف است و با توجه به اهمیت و حساسیت 
مدیران و نقش آنها در موفقیت سازمان، موضوع ارزیابی 
عملکرد مدیران به شیوه نوین در دستور کار این مدیریت 
قرار گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۵ سامانه ارزیابی عملکرد 
مدیران به روش ۳۶۰ درجه مستقر و اولین دوره ارزیابی نیز 

اجرا شد. 
وی گام های اجرایی این پروژه را شامل تدوین مدل 
شایستگی، طراحی فرآیند و تدوین سند خط مشی، 
سفارشی سازی نصب نرم افزار و در نهایت تهیه گزارشات 
بازخورد فردی و مدیریتی برشمرد و افزود: در این پروژه که 
با مشارکت بسیار باالی کارکنان )مشارکت بیش از ۸۰ 
درصدی کارکنان( انجام شد، ۴۵ نفر از مدیران در سطوح 
مختلف ارزیابی شدند.  مدیراکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
مهمترین دستاوردهای اجرای این پروژه را تدوین مدل 
شایستگي مدیران در مدیریت اکتشاف، تعیین وضعیت 
موجود شایستگي هاي مدیران با توجه به منابع ارزیابي 
چندگانه )۳۶۰ درجه(، ارزیابي، مقایسه و رتبه بندي مدیران 
با توجه به شایستگي هاي مختلف و تعیین نیازهاي آموزشي، 
مهارت آموزي و توسعه مدیران عنوان کرد و گفت: مدیریت 
اکتشاف به عنوان یک سازمان دانش بنیان، سعی در اجرای 
برنامه های نوین متناسب با محیط پویای صنعت نفت دارد 
که استقرار سامانه ارزیابی ۳۶۰ درجه مدیران از پروژه های 
موفق این مدیریت در حوزۀ منابع انسانی بوده و این آمادگی 
وجود دارد تا نتایج و دستاوردهای این پروژه در اختیار سایر 

شرکت های صنعت نفت و گاز قرار گیرد.

منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی : 

 سود و صرفه اجرای طرح پیمایش 3100 میلیارد تومان بوده است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اعالم کرد: تخصیص سهمیه گازوئیل بر 
اساس پیمایش، با گذشت ۲۲ ماه از تصویب و 
اجرای آن، حدود سه میلیارد لیتر معادل ۳۱۰۰ 
میلیارد تومان سود و صرفه اقتصادی به همراه 
داشته است.  منصور ریاحی روز شنبه )۱۷ 
تیرماه( در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: 
برای راه اندازی سامانه تخصیص سهمیه 
از  پیمایش  ازای  به  )گازوئیل(  نفت گاز 
ظرفیت های سامانه هوشمند سوخت استفاده 
کردیم و در این زمینه توانستیم به نتایج مثبت 
زیادی دست یابیم.  به گفته وی، عرضه نفت گاز 
به ازای پیمایش در چهاردهم بهمن سال ۹۳ در 
هیئت دولت تصویب و شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران متولی اجرای آن شد، 
پس از آن بود که به منظور روان سازی تامین 
سوخت نفت گاز مورد نیاز ناوگان حمل و نقل، 
این مصوبه به همه دستگاه های اجرایی ذی ربط 

اعالم شد. 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران افزود: در همان زمان یک کارگروه 
تخصصی هفته ای یک بار و کارگروه های فرعی 
نیز هفته دو بار نشست هایی را به این منظور 
برگزار می کردند، به گونه ای که اجرای طرح از 
مهر ۹۴ آغاز شد.  ریاحی با بیان این که بر اساس 
زیرساخت هایی که داشتیم، یک سامانه جدید 
به نام »آی فم« طراحی کردیم، گفت: این سامانه 
جدید عرضه نفت و گاز را به طور هوشمند 

براساس پیمایش مشخص می کند. 
وی با اشاره به این که این اقدام بسیار کارآمد 
بود، افزود: پیش از اجرای این طرح، روزانه ۱۲۰ 
میلیون لیتر نفت گاز تخصیص داده می شد که 
به طور میانگین روزانه حدود ۵۱ میلیون لیتر 
آن مصرف می شد و یک شکاف ۷۰ میلیون 
لیتری میان تخصیص و مصرف وجود داشت. 

منظور از تخصیص ۱۲۰ میلیون لیتر نفت 
گاز، اعتباری است که در کارت های سوخت 
صاحبان این خودروها شارژ شده که تنها ۵۱ 
میلیون لیتر آن مصرف و مابقی سهمیه سرماه 

سوخت می شده است. 
در ادامه گزیده سخنان مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را 

می خوانیم:
 پس از اجرای طرح و استفاده از سامانه 
آی فم، سهمیه ها به صورت پلکانی در عرض دو 
سال کاهش یافت و هم اکنون سهمیه تخصصی 
ما به ۶۷/۸ میلیون لیتر در روز رسیده و برداشت 

از آن هم ۴۲/۵ میلیون لیتر روزانه است. 
  هم اکنون که حدود ۲۲ ماه از تصویب 
و اجرای طرح می گذرد، حدود سه میلیارد لیتر 
نفت گاز که معادل میانگین هفت میلیون لیتر 
در روز می شود، صرفه جویی انجام شده که بر 
اساس قیمت های صادراتی ۳۱۰۰ میلیارد 

تومان نیز سود اقتصادی ایجاد کرده است. 
  هم اکنون نفت گاز در دو حوزه درون و 
برون شهری توزیع می شود، متولی حوزه درون 
شهری سازمان شهرداری و وزارت کشور و 
متولی حوزه برون شهری نیز، سازمان راهداری 

است. 
  حدود ۸۳۰ هزار خودروی سنگین وجود 
دارد که ۳۳۰ هزار آن مربوط به برون شهری است 
که بر اساس بارنامه، به آنها سهمیه تعلق می گیرد 
و بقیه نیز خودروی درون شهری است که از این 
تعداد حدود ۲۰۰ هزار خودروی آن در سامانه 
ثبت نام کرده اند و بقیه هنوز ثبت نام انجام 
نداده اند. اگر این تعداد خودروی باقیمانده در 
سامانه UTCMS. IR ثبت نام نکنند، سهمیه 

شان به صورت پلکانی کاهش خواهد یافت.
 ما دو نوع سهمیه پایه و عملکردی داریم 
و در صورتی که بقیه خودروها در سایت مورد 
نظر ثبت نام نکنند، تنها یک سهمیه پایه به آنها 
تعداد خودروی  این  تعلق خواهد گرفت. 
باقیمانده تا مهرماه فرصت ثبت نام در سایت 

یادشده را دارند. 
این شرکت    طرح دیسپچینگ در 
عملیاتی شده است، در این طرح، اطالعات انبار، 
مخازن و . . . در جایگاه ها وارد سیستم می شود 

و کامال در حال کنترل است. 

  ۵۰۰ جایگاه عرضه سوخت در این ماه 
وارد مناقصه می شود، این طرح کامال با هزینه 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
حال انجام است و در مراحل بعدی باقیمانده 
۳۴۰۰ جایگاه عرضه سوخت به تدریج وارد این 

سیستم خواهند شد. 
  نصب دوربین های پالک خوان به عنوان 
یکی دیگر از اقدام های شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران است. هم اکنون این 
دوربین به عنوان پایلوت در نیروگاه شهید 
رجایی به منظور جلوگیری از عرضه خارج از 
شبکه نصب شده که قرار است به ۶ نیروگاه 

دیگر نیز تسری یابد. 
  طرح فروش مرزی به عنوان یکی از 
راه های مهم در کاهش قاچاق به سه روش در 
حال اجراست. فروش سوخت در پایانه های 
مرزی یکی از این روش هاست، به این صورت 
که باک خودروهایی که از مرز رد می شوند، 
و  می شود  کنترل  دستگاهی  به وسیله 
مابه التفاوت میزان آن طبق نرخ تعادلی از 

خودرو دریافت می شود. 
  روش دوم طرح فروش سوخت در 
بازارهای مرزی به منظور صادرات است که از 
تناژ ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر انجام می شود و سومین 
خانوارهای  به  سوخت  فروش  نیز،  روش 
مرزنشین در شعاع ۲۰ کیلومتری است. طبق 
مصوبه موجود برای هر خانواده مرزنشین تا 
شعاع ۲۰ کیلومتری سهمیه ای در نظر گرفته 
شده که قیمت آن کمی پایین تر از قیمت اصلی 

است. 
منظور  به  آسان  تجارت  سامانه    
درخواست سیستمی مصرف کننده فرآورده ها 
به عنوان یکی دیگر از اقدام های این شرکت در 
جهت پیشگیری از عرضه خارج از شبکه 
فرآورده است، همچنین توزیع نفت سفید به 
سرپرستان خانوارهایی که از نعمت گاز بهره مند 
نیستتند، با تعبیه دستگاه های پوز در پست 
دیگر  از  نظر،  مورد  محله های  بانک های 

اقدام های این شرکت به شمار می رود. 
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 ایران ماه گذشته روزانه بیش 
از ۲ میلیون بشکه نفت فروخت

ایران در ماه ژوئن )خرداد - تیر( روزانه ۲ میلیون و 
۱۵۰ هزار بشکه نفت به مقصد کشورهای اروپایی و 
آسیایی صادر کرده است. حجم صادرات نفت ایران به 
کشورهای اروپایی و آسیایی در ماه ژوئن همانند ماه های 
گذشته تداوم داشته است. میانگین صادرات نفت ایران 
در سال ۲۰۱۷، کمی بیشتر از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار 
بشکه در روز بوده است. مقصد حدود یک میلیون بشکه 
از نفت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی است. یکی 
از اهداف وزارت نفت پس از اجرای برجام در بخش 
صادرات نفت، تنوع بازارهای صادراتی و احیای بازارهای 
نفت ایران بوده که توانست به این هدف دست یابد. 
میزان صادرات نفت ایران به بازار اروپا پس از اجرای 
برجام، ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. با افزایش تولید 
و صادرات نفت، ایران توانست به جایگاه واقعی خود در 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( دست یابد 
و در جایگاه تصمیم سازان اصلی این سازمان قرار گیرد. 

با رفع چالش ایجاد شده

 B عملیات لوله گذاری سکوی
فاز ۱۳ پارس جنوبی شتاب گرفت

عملیات لوله گذاری سکوی B فاز ۱۳ میدان 
مشترک پارس جنوبی با موفقیت در حال انجام است. 
اجرای موفقیت آمیز این عملیات در مقطع کنونی در 
حالی صورت می گیرد که این عملیات در کیلومتر۱/4 
با شکستن یکی از شیرهای تنظیم هوای تنشنر )ترمز 
نگه دارنده لوله( دچار وقفه شده بود.  با توجه به تجارب 
پیشین شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران 
)IOEC( و لوله گذاری بیش از 44۰۰ کیلومتر خط لوله 
در بستر دریا )بیش از ۱۵ خط از فازهای مختلف پارس 
جنوبی و خطوط مختلف پروژه های فالت قاره(، در همان 
ساعات نخستین پس از وقوع حادثه، اقدام های اصالحی 
به منظور کنترل خط لوله و تعمیر شیر هوای صدمه دیده 
صورت گرفت و عملیات بازیافت خط لوله ۳۲ اینچ به 
سرعت انجام و عملیات لوله گذاری خط ۱۳B با شناور 
اوشنیک ۵۰۰۰ پس از ۵ روز از سر گرفته شد.  شناور 
راهبردی اوشنیک ۵۰۰۰ در اسفندماه سال ۹۰ فعالیت 
خود را در بخش فراساحل کشور آغاز کرده است. طراحی 
و ساخت این شناور به منظور نصب سازه های سنگین 
دریایی تا وزن 4۵۰۰ تن و انجام عملیات لوله گذاری با 
سیستم دبل چوینت تا قطر ۱۵۰۰ میلیمتر با ظرفیت 
حداکثر 4 کیلومتر در روز در آب های نیمه عمیق حداکثر 
تا۱۰۰ متر، انجام شده است.  تاکنون تنها از ظرفیت نصب 
این شناور در پروژه های فراساحلی بهره گیری شده بود، تا 
آنجا که نصب اغلب سکوهای پارس جنوبی )۱۲ سکو( به 
وسیله شناور یاد شده صورت گرفته است.   شرکت 
مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در جهت 
بهره برداری بهینه و استفاده حداکثری از شناور فوق  
پیشرفته و سنگین اوشنیک ۵۰۰۰ و همچنین لزوم 
اجرای حدود ۵۰۰ کیلومتر عملیات لوله گذاری، امسال 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، بهره گیری از ظرفیت 
لوله گذاری این شناور را نیز در برنامه دارد. این شناور هم 

اکنون حدود ۱۰ کیلومتر لوله گذاری کرده است. 

حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی در 
پشت  ا  ر خود  لگرد  سا نخستین  لی  حا
سرگذاشت که تمام خسارت ناشی از این 
حادثه به ارزش بیش از ۹4 میلیون یورو به 
صورت نقد از سوی شرکت بیمه ایران پرداخت 
شد. اقدام موثر و راهبردی بیمه ایران در 
پرداخت خسارت یادشده سبب شد مدیران 
ارشد صنعت پتروشیمی در این مراسم ضمن 
اعالم حمایت و رضایت از تالش ها و اقدام های 
کنسرسیوم بیمه گر داخلی با محوریت بیمه 
ایران، خواستار توسعه پوشش های بیمه ای در 

همه بخش های صنعت پتروشیمی شدند. 
۱۶ تیرماه پارسال پتروشیمی بوعلی سینا، 
واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
بندرماهشهر در استان خوزستان - دچار 

آتش سوزی شد. 

صبح روز پنج شنبه )۱۷ تیر ۱۳۹۵(، 
ساعاتی بعد از مهار آتش سوزی در یکی از 
برج های مجتمع بوعلی سینا، یکی دیگر از 
مخازن این مجتمع به علت نشت نفت و 
حرارت شدید باقی مانده در محل آتش سوزی 
آتش نشانی  ماموران  گرفت،  آتش  قبلی 
سرانجام توانستند پس از ۳ روز تالش بی وقفه 
آتش را به طور کامل مهار کنند. مجتمع 
پتروشیمی بوعلی سینا یکی از واحدهای 
تولیدکننده مواد آروماتیک و مالک سهام آن 
شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس است.  به محض اعالم خسارت از سوی 
بیمه گذار، کارشناسان خسارت پس از مهار 
مورخ  روز جمعه  در  آتش سوزی  کامل 
۱۸/۰4/۹۵ ضمن حضور در محل حادثه از 
مواضع آسیب دیده بازدید و با توجه به 

اهمیت موضوع از بیمه مرکزی در خصوص 
استفاده از ارزیابان خسارت بین المللی، مجوز 
الزم را دریافت کردند و مبلغ نهایی خسارت 
قابل پرداخت ۹4 میلیون یورو، پس از طی 
مراحل قانونی و بر اساس مصوبه ۱ اسفند 
۱۳۹۵ هیئت مدیره بیمه ایران مبلغ خسارت 
در کمترین زمان ممکن در وجه بیمه گذار 
شرکت های  بیمه  ر  مو ا شد.  پرداخت 
یع  صنا شرکت  هبری  ا ر با  پتروشیمی 
پتروشیمی خلیج فارس و در قالب کنسرسیوم 
بیمه گران داخلی شامل بیمه ایران باسهم 
۵۵/۷ درصد و شرکت ها ی بیمه آسیا، البرز، 
دانا، کارافرین، ملت، پارسیان، سامان، ایران، 
معین، میهن و دی جمعا 44/۳ درصد انجام 
می شود. هم اکنون ۱۹ شرکت پتروشیمی 

تحت پوشش بیمه هستند. 

۹۴ میلیون یورو خسارت آتش سوزی پتروشیمی بوعلی پرداخت شد

معکوس کردن برخی خطوط انتقال فرآورده با 
هدف اجرای سیاست های صادرات فرآورده های 
نفتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
انجام شد. داریوش امیرسرداری گودرزی، معاون 
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران اظهار کرد: با توجه به کاهش مصرف 
فرآورده های نفتی در داخل کشور و سیاست های 
افزایش صادرات، دو خط لوله ۱۶ اینچ اصفهان/یزد 
و بخشی از خط لوله ۱۰ اینچ آبادان، اهواز/تهران 
به تازگی معکوس شده است. نفت گاز تولیدی در 
آبادان از همان منطقه صادر می شود و برای اینکه 
نفت گاز به مسیر این خط لوله در شهرهای استان 
لرستان و شهر اهواز و. . . توزیع شود، بخشی از خط 
۱۰ اینچ از شازند به طرف آبادان معکوس شده 
است.  به گفته معاون مدیرعامل شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران، حتی مازاد این 
فرآورده های نفتی در این خط هم از آبادان صادر 
می شود.  گزیده سخنان معاون مدیرعامل شرکت 

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران را می خوانیم: 
 معکوس سازی خط لوله ۱۶ اینچ اصفهان 
به یزد دو هفته پیش انجام شده است، این 
برنامه ریزی با هدف صادرات بیشتر، انتقال ایمن تر 
و رفع مشکالت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران در گلوگاه های توزیع انجام شده است. 
به همین منظور و با ایجاد یک تلمبه خانه در 
اصفهان و تغییراتی در یزد، از ۱۵ روز پیش این 
معکوس سازی عملیاتی شد. این عملیات سبب 
کاهش تردد نفتکش ها در سطح جاده ها و ایمن تر 

شدن آن نیز شده است. 
 هم اکنون یک رشته خط ۲۶ اینچی  داریم 
که در کنار آن به موازات، باید خط دوم احداث 
شود؛ این اقدام از سوی شرکت ملی مهندسی و 
ساختمان نفت ایران طرح ریزی شده است. هم 
اکنون یک خط با ظرفیت کامل در حال کار است 

و بنزین تولیدی پاالیشگاه را جابه جا می کند. 

 برای انتقال این حجم بنزین مشکلی نداریم، 
زمانی که بنزین تولیدی این پاالیشگاه روی رقم 
۱۲ میلیون لیتر در روز تثبیت شود، امیدواریم که 

دیگر واردات نداشته باشیم. 
  هم اکنون مصرف فرآورده های نفتی در 
کشور پایین آمده، البته ما خط لوله بیکار 
نداریم و ۹۹ درصد خطوط لوله نفت خام و ۸۰ 
درصد خطوط لوله فرآورده در حال جابه جایی 
مواد است و ۲۰ درصد باقی مانده هم فرآورده 
اضافی است که هم اکنون امکان انتقال آن 

وجود ندارد. 
 خوشبختانه با توجه به آمادگی کامل 
شرکت پاالیش و پخش و زیر مجموعه آن و این 
حجم جابه جایی مواد که وجود دارد، هیچ زمانی 
مردم که مصرف کنندگان نهایی هستند، کمبود 

بنزین یا دیگر فرآورده ها را احساس نکرده اند. 
  این شرکت به منظور افزایش انتقال 
فرآورده های نفتی، تاسیساتی اضافه نکرده است، 
اما در حال تقویت تاسیسات هستیم. تاسیسات 
کرمان که در ابتدا موقت بود، هم اکنون در حال 
ثبات و تکمیل است که تا آخر امسال به بهره برداری 

می رسد. 
  بوستر پمپ ها در فرودگاه امام)ره(، چون 
به صورت مستمر در حال سوخت رسانی است و 

البته با یک پمپ انجام کار می کند، برای آن یک 
پمپ یدک تدارک دیده ایم که احیانا برای انتقال، 

مشکلی ایجاد نشود. 
 از رفسنجان به طرف کرمان به خط ۱4 
اینچ داشتیم و زمانی که در حال جابه جایی یک 
نوع فرآورده بودیم، محصول بعدی را هم باید در 
همان خط جابه جا می کردیم. برنامه داریم به 
منظور انتقال بهتر و ایمن تر، این خط لوله 
تبدیل به دو خط شود؛ یکی مختص بنزین و 

دیگری برای نفت گاز اختصاص داده شود. 
  در حوزه حریم همچنان مشکالت ما حل 
نشده است و نتوانسته ایم حدود و حریم خطوط 
لوله را در مجلس شورای اسالمی قانونمند کنیم، 
این در حالی است که خطوط لوله گاز دارای حریم 
۱۵۰ متری، اما خطوط لوله نفت و فرآورده از این 

قانون مستثنی شده است. 
 فرق این خطوط با خطوط لوله گاز 
اینجاست که عدم رعایت حریم در حوزه گاز، انفجار 
در پی دارد؛ اما اگر خطوط لوله نفت و فرآورده دچار 
هرگونه حادثه ای شود، غیر از ضرر اقتصادی، آثار 
زیست محیطی )آلودگی آب و خاک( و همچنین 
آتش سوزی با گستره زیاد خواهد داشت که خطر 
جانبی آن برای همسایگان حریم بیشتر خواهد 

بود.  

با اجرای عملیات معکوس سازی صورت می پذیرد؛

کمک خطوط انتقال فرآورده های      نفتی کشور به   افزایش صادرات

رویداد
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راه اندازی دفتر بازرگانی 
پتروشیمی در انگلیس

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از تأسیس 
شعبه لندن این شرکت خبر داد و گفت: هدف از تأسیس 
این شعبه، پیگیری مسائل مربوط به تأمین فاینانس ها و 
خطوط اعتباری طرح های پتروشیمی است. مهدی 
شریفی نیک نفس با اشاره به راه اندازی دفتر شرکت 
بازرگانی پتروشیمی ایران در لندن گفت: هدف از 
راه اندازی این شعبه، پیگیری مسائل مربوط به فاینانس 
و خطوط اعتباری از بانک های اروپایی است. مدیرعامل 
شرکت بازرگانی پتروشیمی با اعالم این که در شرایط 
فعلی یک تیم حرفه ای مذاکرات متعددی را برای 
بازگشایی خطوط اعتباری و فاینانس ها در دفتر لندن 
آغاز کرده اند، تصریح کرد: هم اکنون اولویت استفاده از 
خطوط جدید اعتباری صندوق های سرمایه گذاری و 
Fund  ها برای تامین منابع مالی طرح های در دست 
اجرای صنعت پتروشیمی  است.  وی با بیان این که 
تاکنون یک قرارداد مالی با اسپانیایی ها امضا شده است، 
اظهار کرد: هم اکنون حساب های بانکی شرکت بازرگانی 
پتروشیمی در اروپا بازگشایی شده و امکان انتقال ارز 
وجود دارد.  شریفی نیک نفس با بیان این که تاکنون 
مذاکرات متعددی با چند شرکت اروپایی برای تامین 
منابع مالی و خرید تجهیزات آغاز شده است، تاکید کرد: 
پیش بینی می شود به زودی یک یا ۲ تفاهم نامه جدید 
همکاری با شرکت ها ی معتبر اروپایی امضا شود.  وی 
همچنین در باره آزادسازی پول های بلوک شده تعدادی 
از شرکت ها ی پتروشیمی در کره جنوبی توضیح داد: 
هم اکنون همه منابع مالی فروش محصوالت پتروشیمی 
که حدود سه میلیون دالر بوده آزاد شده و مجتمع های 
پتروشیمی پول بلوک شده و یا توقیف شده ای در کره 

جنوبی ندارند. 

سهم ۲۵ درصدی کمپرسورها از 
ارزش کل تجهیزات صنعت نفت

مدیرکل دارایی های فیزیکی وزارت نفت گفت: حدود 
پنج درصد حجم تجهیزات صنعت نفت را کمپرسورها 
تشکیل می دهند، اما ارزش آنها معادل ۲۵ درصد کل 
تجهیزات است. علیرضا اصل عربی روز چهارشنبه )۱4 
تیرماه( در همایش ملی کمپرسورهای صنعتی، با بیان 
این مطلب افزود: میزان بهره وری تاسیسات در ایران ۱۰ 
تا ۳۰ درصد کشورهای پیشرفته و متاسفانه حجم 
حوادث ایمنی و زیست محیطی ما ۱۰ برابر این 
کشورهاست.  وی ارزش دارایی های فیزیکی صنعت نفت 
را بیش از 4۰۰ میلیارد دالر برآورد کرد و گفت: حدود 
چهار هزار و ۱۰۰ چاه فعال و غیر فعال نفت و گاز در 
کشور وجود دارد.  اصل عربی، کمپرسورها را قلب تپنده 
صنعت نفت خواند و افزود: در گذشته به دلیل قیمت 
باالی نفت، بحث صیانت از تجهیزات چندان مطرح نبود، 
اما با توجه به سقوط قیمت نفت و کاهش درآمدها، 
مراقبت از این تجهیزات به اندازه تولید اهمیت یافته 
است.  مدیرکل دارایی های فیزیکی وزارت نفت گفت: 
طول عمر تجهیزات نفتی در کشور، ۲۵ تا ۵۰ درصد 
طول عمر این تاسیسات و تجهیزات در کشورهای 

پیشرفته است.  

 در گفت وگو با نمایندگان کمیته جوانان صنعت نفت مطرح شد: 

نقش آفرینی جوانان صنعت نفت ایران در کنگره جهانی نفت

نماینده کمیته جوانان  علی راه نشین، 
صنعت نفت ایران در شورای جهانی نفت، 
درباره شکل گیری این کمیته گفت: کمیته 
ایران با هدف اشتراک گذاری  جوانان در 
ایده های نوین جوانان در صنعت نفت، ترویج 
تصویری واقع بینانه از صنعت نفت، تبیین 
چالش ها و فرصت های این صنعت و کاهش 
فاصله بین نسل ها از طریق ایجاد شبکه های 

مربیگری تشکیل شد. 
وی افزود: کمیته جوانان صنعت نفت ایران 
به دنبال ایجاد ارزش افزوده برای صنعت نفت 

ایران است. 
راه نشین ادامه داد: حضور فعال در نمایشگاه  
و  پاالیش  گاز،  نفت،  صنعت  بین المللی 
پتروشیمی تهران، برگزاری تکنیکال تور در 
مناطق عملیاتی و در دانشگاه های مختلف از 
امیرکبیر، دانشگاه تهران،  جمله دانشگاه  
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده نفت اهواز و 
دانشکده نفت آبادان، برگزاری سمینارها و 
نشست های علمی به منظور ارتقای دانش 
جوانان متخصص و برگزاری نخستین کنفرانس 
انتقال فناوری همزمان با بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی صنعت نفت با حضور 
متخصصان داخلی و خارجی، نمونه هایی از 

فعالیت های این کمیته بوده است. 

کمیته جوانان، متولی سازماندهی تیم 
اعزامی ایران به کنگره

به گفته نماینده کمیته جوانان صنعت نفت، 
سازماندهی تیم اعزامی ایران به کنگره جهانی 
نفت نیز از طرف کمیته ملی ایران در شورای 
جهانی نفت )NC( به کمیته جوانان واگذار شده 

است. 
راه نشین به فعالیت های کمیته جوانان در 
بخش بین الملل هم اشاره کرد و گفت: کسب 
مقام سوم دنیا در پذیرش مقاالت در بیست و 
دومین کنگره جهانی نفت استانبول و نیز به 
اشتراک گذاشتن آموخته های کسب شده در 
کنفرانس های مختلف به دیگر جوانان صنعت 
نفت ایران، کسب جایگاه سوم کمیته جوانان 
صنعت نفت ایران در سال ۲۰۱۶ در بین 
کشورهای کنگره جهانی نفت از لحاظ فعالترین 
و  مختلف  بخش های  در  نان  جوا کمیته 
همچنین کسب عنوان فعال ترین کمیته در 
بخش خاورمیانه و غرب آسیا از سال ۲۰۱4 از 
افتخارهای کمیته جوانان صنعت نفت ایران به 

شمار می رود. 

وی افزود: کمیته جوانان صنعت نفت ایران 
با دانشگاه های خارج از کشور )با دانشگاه های 
روسیه، ایتالیا، مجارستان، آلمان، نروژ و 
فرانسه( و سازمان کشورهای صادر کننده نفت 

)اوپک( نیز در تعامل است. 
راه نشین گفت: در این کنگره برای نخستین 
بار سهمیه های مختلف و رایگان برای اعضای 
فعال کمیته جوانان صنعت نفت اخذ شده که 
تاکنون بی سابقه بوده است؛ از هیئت ۷۰ نفری 
اعزامی، ۲۵ نفر جوانان عضو کمیته اند که از 
از  نفر   ۱۵ و  بانوان  از  نفر   ۹ میان،  این 

مقاله دهندگان عضو کمیته هستند. 

به کارگیری ظرفیت های جوانان در 
مسیر توسعه تعامالت بین المللی

تیم  هنگ کننده  هما ئی،  ا مر ا مین  ا
تیم  هماهنگ کننده  و  کالن  برنامه ریزی 
سرمایه گذاری کمیته جوانان صنعت نفت ایران 
در شورای جهانی نفت نیز، از برنامه ریزی های 
الزم برای حضور فعال کمیته جوانان در کنگره 
جهانی نفت خبر داد و گفت: با تالش کمیته 
جوانان صنعت نفت، تعامالت صنعت نفت و 
بخش خصوصی با تصمیم سازان جهانی در 
بیست و دومین کنگره جهانی نفت گسترش 
می یابد و این کمیته می تواند شرکت ملی نفت 
ایران را در دستیابی به اهداف ارتباطات 
بین المللی با استفاده از ظرفیت جوانان یاری 

کند. 
وی با اشاره به تقسیم بندی فعالیت ها در 
این کنگره از سوی شرکت ملی نفت ایران در 
سه حوزه فرصت های سرمایه گذاری، بلوک های 
اکتشافی و مبحث تجهیزات ادامه داد: اعضای 
این کمیته در کنار مدیران ارشد وزارت نفت و 
شرکت ملی نفت ایران به صورت هدفمند در 
کارگروه های مختلف در نشست ها، پنل ها، 
کارگاه ها و مذاکرات تخصصی حضور فعال و 

مستمر خواهند داشت. 

نقش آفرینی بانوان در کمیته جوانان 
صنعت نفت

الینا باقری، هماهنگ کننده تیم بانوان 
کمیته جوانان صنعت نفت ایران در شورای 
جهانی نفت نیز به نقش برجسته بانوان در 
کمیته جوانان صنعت نفت اشاره کرد و گفت: 
تدوین نقشه راه به منظور توانمندسازی بانوان 
نشست  برگزاری  دانشجویان،  و  صنعتی 
تخصصی بانوان در کنفرانس انتقال فناوری، 

جلسات با ذینفعان کلیدی در حوزه بانوان و 
تسهیل مسیر حضور بانوان توانمند در تیم های 
دیگر کمیته جوانان، از فعالیت های انجام شده 
است.  وی با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره 
جهانی نفت استانبول، حضور بانوان در این 
رویداد را فرصت ارزشمند برای ارائه نقش 

بانوان در صنعت نفت عنوان کرد. 
باقری درباره فعالیت بانوان در این رویداد 
عنوان کرد: در کنگره جهانی نفت با توجه به 
اعزام ۹ نفر از بانوان، فعالیت های گسترده ای 
با هدف گسترش بستر تعامل های بین المللی و 
ایجاد نگرش صحیح در خصوص بلوغ صنعت 
نفت ایران در پذیرش و استفاده از بانوان 

متخصص برنامه ریزی شده است. 

بهره مندی از تجربیات کنگره جهانی 
نفت سال ۲۰۱۴

محسن حائری نژاد، کارشناس تحقیق و 
توسعه شرکت راه اندازی و بهره بردار ی صنایع 
نفت )OICO( و هماهنگ کننده تیم Survey و 
جانشین تیم سرمایه گذاری کمیته جوانان 
صنعت نفت نیز به برنامه  ریزی انجام شده برای 
مدیریت حضور اثربخش تیم اعزامی به کنگره 
جهانی نفت اشاره کرد و گفت: هماهنگی 
محتوایی و مدیریت نحوه حضور جوانان و 
بانوان در کنگره، هماهنگی، هدایت و نظارت بر 
مذاکرات بین المللی در نمایشگاه و همچنین 
برنامه  ریزی برای ارائه فرصت های همکاری و 
سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور، از جمله 
فعالیت های انجام شده در این مسیر بوده است. 
وی با اشاره به اینکه با همکاری مدیریت 
پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، 
فرم های مختلف برای بخش های علمی و 
نمایشگاهی طراحی شده است، ادامه داد: با 
تکمیل گزارش ها و فرم های مربوطه از سوی 
کارشناسان و مقاله دهندگان در هر بخش 

می توان به نتایج اثربخش تری دست یافت. 
حائری نژاد که خود به عنوان سخنران و 
مقاله دهنده در این کنگره حضور دارد، افزود: 
سعی شده است با بهره گیری از تجربیات 
کنگره جهانی نفت در سال ۲۰۱4، تیم اعزامی 
با برنامه ریزی کامل تر و هدفمندتری در این 

دوره حضور داشته باشد. 
عالقه مندان می توانند برای اطالعات بیشتر 
و عضویت در کمیته جوانان صنعت نفت ایران 
www. world- به وبسایت کمیته به نشانی

petroleum. ir مراجعه کنند. 

بیست و دومین کنگره جهانی نفت در حالی از ۱۸ تیرماه ) نهم ژوئیه( در استانبول آغاز به کار کرد که  برجام، 
مشارکت نمایندگان شرکت هایE&P ایرانی و همچنین کمیته جوانان صنعت نفت ایران در این کنگره، حضور 
متفاوتی را برای ایران رقم  زد.  این موضوع بهانه ای شد تا در گفت وگو با نمایندگان کمیته جوانان صنعت نفت 
ایران در شورای جهانی نفت، اطالعات بیشتری را درباره چگونگی نقش آفرینی این کمیته در بیست و دومین 

کنگره جهانی نفت جویا شویم. 
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تجربه موفق سازندگان داخل در 
پاالیشگاه های اصفهان، بندرعباس و 

خلیج فارس 
یکشنبه )۱۷ تیرماه سال ۹۶( در سومین 
نشست مشترک هیئت مدیره شرکت  ملی 
 پاالیش  و پخش  فرآورده های  نفتی با هیئت 
مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران با هدف » بهره گیری از ظرفیت ها و 
توانمندی های ساخت داخل در طرح ها و 
پروژه های واحدها و مراکز عملیاتی« عباس 
کاظمی، مدیرعامل  شرکت ملی پاالیش و  
پخش فرآورده های نفتی  ابتدا از نبوغ و بلوغ 
صنعتگران ایرانی در توسعه صنایع نفتی در ۱۵ 
سال اخیر گفت و اعالم کرد: سفارش کاال و 
سپردن پروژه به سازندگان داخل، نشان از اعتماد 
بخش دولتی به بخش خصوصی و تولیدکنندگان 

داخلی دارد.
وی معتقد است: با توجه به ریسک و حجم 
سرمایه گذاری های سنگین سازندگان داخل، ما 
به عنوان عرضه کننده کار چه در خدمات 
مهندسی و بخش های دیگر وظیفه داریم ضمن 
ایجاد ارتباط تنگاتنگ با این انجمن،  سفارش 

مداوم تجهیزات را در دستور کار قرار دهیم.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی با بیان این که تامین قطعات 
یدکی در دهه ۶۰ یکی از مشکالت اساسی ما بود، 
افزود: واقعیت این است که صنعتگران ما تقریبا و 
تحقیقا تجهیزات مکانیکال پاالیشگاه را تولید 
می کنند و ما نیز با توجه به این توانمندی در 
تهران،  پاالیشگاه های  توسعه  پروژه های 
بندرعباس و ستاره خلیج فارس از خدمات آنها 
استفاده کردیم. به گفته وی، با توجه به توانمندی 
موجود باید بیشتر سفارشات به سمت صنعتگران 
داخلی سوق پیدا کند و زمینه و شرایط را برای 

حضور آنها در خارج ازکشور فراهم کنیم.

کاظمی ادامه داد: باید اعتماد و اعتقاد به 
صنعتگران داخلی بیشتر شود ؛ چرا که آنها در 
پروژه های بزرگ مثل پاالیشگاه اصفهان، اراک و 
غیره نشان دادند که قابلیت اجرای پروژه های 

بزرگ و تامین تجهیزات را دارند.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، کیفیت، زمان و قیمت 
را  ۳ اصل موفقیت سازندگان داخلی دانست و 
تصریح کرد:  توجه به این سه اصل در کنار اعتماد 
و اعتقاد مدیران دولتی به توانمندی داخل و 
جلوگیری از انحصار و توجه ویژه به خدمات پس 
از فروش، شرایط سازندگان داخل را برای کسب 
سهم بیشتر از بازار داخل و  حضور در بازارهای 

خارج فراهم می آورد.
وی در ادامه برگزاری جلسات فصلی میان 
مدیران این بخش و سازندگان را از راهکارهای 
رفع موانع اعالم کرد و گفت: سازندگان داخل باید 
همت و تالشی مضاعف در اصالح قوانین مربوط 
به حمایت از تولید و کار از طریق رایزنی با مجلس 
و دولت داشته باشند تا مشکالت حاکمیتی 

موجود برای حضور قدرتمند آنها فراهم شود.
کاظمی به سازندگان قول مساعد داد تا با 
رعایت اخالق و تعهد به اصل کیفیت، زمان و 
قیمت و جلوگیری از انحصار از سوی آنها این 
شرکت تمام تالش خودش را برای جلوگیری از 
ورود کاالهای باکیفیت ساخت داخل و به کار 
گیری در پروژه ها انجام دهد و با وزارت صنایع و 
نهادهای مربوطه برای حمایت از سازندگان این 

صنعت مذاکره کند.
وی، موفقیت سازندگان داخلی را مستلزم 
حمایت همه جانبه دولت از ساخت داخل با 
ممنوعیت واردات کاالهای مشابه و اصالح قوانین 
و مقررات دانست و تصریح کرد: سرمایه گذار 
داخلی باید امید به بازگشت سرمایه اش داشته 
باشد و مدیران دولتی با سفارشات مداوم از آنها 
حمایت کرده و موجبات توسعه و پیشرفت و 

انتقال فناوری های روزآمد به داخل را فراهم 
کنند. 

موفقیت سازندگان داخلی مستلزم 
تغییر نگاه در حاکمیت است

در ادامه این جلسه، سعید آهنگران، دبیر 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، با 
بیان این که امکان ساخت ۷۰ درصد اقالم این 
گروه کاالیی» صنعت نفت« در  داخل وجود دارد، 
گفت: افزایش توانمندی سازندگان داخل نیازمند 
توسعه بهره وری و به کار گیری فناوری روزآمد 
دنیا و افراد متخصص است که امیدواریم با 
حمایت مدیران این بخش شاهد ساخت ۱۰۰ 
درصد تجهیزات مورد نیاز این صنعت در داخل 

باشیم.
وی افزود: ۲۰ درصد اقالم »از لحاظ فیزیکی« 
مورد نیاز صنعت نفت یا قابلیت ساخت دارند، ولی 
توجیه اقتصادی ندارند یا تقاضا کم است که 
ساخته نمی شوند ؛ البته با تجمیع آن می توان به 
تولید داخل دست یافت و ۱۰ درصد مابقی »از 
لحاظ ارزش مالی ۳۰ تا ۳۵ درصد« اصال در 
داخل تولید نمی شود چرا که دانش و فناوری آن 
در داخل وجود ندارد و بحث ما این است که با 
حمایت بخش دولتی و همت بخش خصوصی، 

این قابلیت برای تولید در داخل ایجاد شود.
آهنگران ادامه داد: سازندگان داخل توانایی 
روزآمدن کردن پاالیشگاه ها و خطوط، کامل 
کردن تجهیزات و تامین و نگهداری تجهیزات و 
قطعات و پروژه ها به صورت جوینت شدن 
شرکت ها ی داخلی با داخلی یا خارجی و اجرای 

پروژه های مشترک را دارند.
منظم،  پرداخت های  پایان  در  وی 
سفارش های مداوم و اصالح برخی قوانین و 
مقررات در استفاده از تجهیزات ساخت داخل و 
ورود به وندورلیست شرکت ها  را از دغدغه های 
سازندگان اعالم کرد که نیازمند حمایت مدیران 

پاالیش و پخش است.
اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت با تشکر و قدردانی از مدیران شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی خصوصا در 
تامین تجهیزات و قطعات پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس از داخل، خواستار تداوم این سیاست در 
اجرای پروژه های بزرگی چون پاالیشگاه آبادان و 
سایر پروژه های شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران و شرکت ملی مهندسی و ساختمان 

نفت ایران و سایر پاالیشگاه های کشور شدند.
برخی از سازندگان، نگاه مجلسی ها، بهره های 
بانکی، عدم اعتماد و اعتقاد به سازندگان داخل و 
نوع نگاه حاکمیت به بخش خصوصی و عدم 
پرداخت بموقع مطالبات سازندگان  را از معضالت 
و مشکالت تولیدکنندگان داخلی اعالم کردند و 
خواستار تالش مدیران دولتی به تغییر این نگاه 

در بدنه حاکمیت شدند.

سازندگان داخل باید به کیفیت، زمان 
و قیمت متعهد باشند

عباسعلی جعفری نسب، مدیرعامل شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  نیز در ادامه 
این نشست، حمایت از ساخت داخل را وظیفه 
ملی و شرعی اعالم کرد و گفت: تامین قطعات و 
تجهیزات از داخل، قطعا موجب اطمینان خاطر 
مدیران می شود، به شرط آنکه سازندگان داخل 
با رعایت اخالق، متعهد به ساخت کاالی با 
کیفیت، در زمان مقرر با قیمت مناسب باشند و 
از اعتماد دستگاه های دولتی بهره برداری  شخصی 

نکنند و موجب زیان پروژه های ملی نشوند.
وی اعتماد بین سازنده و پیمانکار »کارفرما« 
را اصل مهمی دانست که موجب تداوم همکاری 

 ساخت 80 درصد تجهیزات پاالیشگاهی 
در داخل

وقتی دولت از سازندگان وطنی حمایت و به آنها  اعتماد کرد

مشعل   اکرم برنجی     با وجود خواست و اراده به  توسعه ساخت داخل 
تجهیزات صنعت نفت، اما تا به امروز این مساله  متناسب با توانایي هاي بالقوه کشور 
نبوده است که نیازمند توجه مدبرانه و جدي تر به منظور رفع موانع پیش رو است؛ 
زیرا کشوري با بیش از ۱00 سال قدمت در صنعت نفت که بیشترین حجم از منابع 
هیدروکربوری جهان را در اختیار دارد و از سطح دانش فني نسبتاً باال، نیروي انساني 
تحصیلكرده و جویاي کار و وجود بازار بسیار بزرگ در داخل و در کشورهاي همسایه 
برخوردار است، باید براي تبدیل شدن به یك ابرقدرت در حوزه نفت و انرژي و 
همچنین قطب تولید تجهیزات صنعت نفت، برنامه ریزي مؤثر کند،  اگرچه کشور در 

حوزه مورد بحث، توفیقات خوبي داشته، اما این توفیقات متناسب با آنچه مي توانست 
باشد، نبوده است. با توجه به شرایط کشور و نیازمندی صنعت به فناوری جدید و 
شرایط تحریم، وزارت نفت در دولت یازدهم، حمایت جدی خود را با هدف تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی حمایت از ساخت داخل اعالم کرد و به حق در این مسیر 
گام های جدی برداشت، از جمله آن ساخت ۱0 گروه کاالی اصلی و پرمصرف و 
جلوگیری از ورود این تجهیزات به کشور و ابالغیه و بخشنامه های جدید به چهار 
شرکت اصلی وزارت نفت مبنی بر اصالح وندور لیست شرکت ها  و ممنوعیت ورود 

و به کارگیری تجهیزات ساخت داخل بود.

اشــــاره

گزارش
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و سفارش مداوم و توسعه می شود. 
جعفری نسب ادامه داد: سازندگان داخلی باید 
از شرایط پیش آمده بهره کامل را برای پیشرفت و 
به روز شدن و انتقال فناوری به داخل کشور ببرند 
و با ارتقای کیفیت محصوالت، خودشان را در این 

بازار رقابتی حفظ کنند.
وی با گالیه از اینکه برخی سازندگان متعهد به 
زمان، قیمت و کیفیت نیستند، گفت: در پروژه های 
عملیاتی نمی توان کار را برای یک قطعه متوقف 
کرد، بنابراین سازندگان داخلی باید بیش از پیش 

متعهد به زمان و خدمات پس از فروش باشند.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران اعالم کرد: در کنار تمامی این مسائل، امروز 
شاهد رشد و حضور سازندگان داخل در کشور 
هستیم؛ به گونه ای که۸۵ درصد قطعات از داخل 
تامین می شود؛ به طور مثال امروز در بخش فناوری 
 هایتک، تعمیرات قطعات توربین های گازی و 
ماشین های دوار سیستم الکترونیکی،  برقی و 
کنترل همه   در  داخل انجام می شود و امیدوارم روز 

به روز شاهد پیشرفت تولید داخل باشیم.
جعفری نسب با بیان این که بهره گیری از توان 
داخلی به لحاظ تامین و ساخت، در سال های اخیر 
با شدت بیشتری در این شرکت پیگیری شده 
است، افزود: هم اکنون حدود ۸۵ درصد از تجهیزات 
صنعت نفت) خطوط لوله و مخابرات( با تکیه بر 
توانایی های سازندگان داخلی تامین می شود و این 

مهم روند رو به رشدی نیز پیدا کرده است.
وی از ساخت توربین های گازی به عنوان 
سخت ترین مرحله ایرانی سازی تجهیزات مورد نیاز 
این صنعت نام برد و گفت: در گذشته در ساخت 

قطعات مختلف توربین خودکفا 
شده ایم، اما ساخت کامل آن یک 
تجربه جدید به شمار می رود و به 

همین منظور با یک شرکت ایرانی قرارداد بسته 
شده است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران با بیان این که برای رسیدن به خودکفایی با 
تعمیرات اساسی توربینها شروع کردیم، ادامه داد: 
این تعمیرات در گذشته خارج از کشور انجام 
می شد، اما مدتی است که از سوی کارشناسان و 

متخصصان داخلی انجام می شود.
وی بر ضرورت توانمندی بیشتر در این زمینه 
تاکید و تصریح کرد: این سازندگان داخلی هستند 
و باید با تالش بیشتر به نقطه ای برسند که دانش و 
توان الزم برای ساخت همه تجهیزات را کسب کنند 
و این شرکت نیز در تحقق این هدف و همکاری با 

سازندگان داخلی آمادگی کامل دارد.

  تامین 65 درصد نیاز پاالیشگاه ها 
از داخل 

علی زیار، مدیر بازرگانی شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران، در ادامه این نشست 
با بیان این که ۱۰۱۰ قلم کاال در بخش پاالیش و 

پخش  شناسایی شده که در 
پروژه های کشور از آن استفاده 
می شود، گفت: تا امروز  ۲۱۳۸ 
سازنده داخلی و ۳۷۷۳ تامین 
کننده داخلی ارزیابی و در 
فهرست بلند دستگاه مرکزی 
وارد شده اند که شرکت ها ی 
تابعه وزارت نفت مکلف هستند 
براساس ابالغیه وزیر نفت و 
معاونت مهندسی و مدیران 
شرکت ها  فقط از این 
مین  تا لیست 

لجستیک انجام دهند و اگر غیر از این باشد، تخلف 
کرده اند.

زیار ادامه داد: ما  ادعا نمی کنیم تمام اقالم و 
تجهیزات در لیست بلند وجود دارد، گاهی کمبود 
داریم و در حال ارزیابی و تکمیل هستیم ولی االن 
نزدیک به ۷۸۰ شرکت در کمیته فناوری شرکت 
ملی پاالیش و پخش، سازندگان و تامین کنندگان 

مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
به گفته وی، از سال گذشته تا کنون ۵۵۰۰ 
منبع برای تسهیل نیاز سازندگان و متقاضی ها 
ارزیابی شدند اما این کار نیازمند همکاری دوسویه 
است و نباید تنها از بخش دولتی توقع همکاری و 

مساعدت داشت.  
به گفته وی، برای بهره گیری از تولید داخلی و 
دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱4۰4 و 
برنامه های پنج ساله توسعه، آمار تولید و فرصت 
سرمایه گذاری در بخش های مواد شیمیایی، 
کاتالیست های مصرفی، تجهیزات برق، ابزار دقیق، 
مخابرات صنعتی، تجهیزات مکانیکی و... در صنعت 

پاالیش ارائه شده است.
زیار افزود: در بخش مواد شیمیایی تولید 
صنعتی برابر با 4۷/۷۳ درصد بوده، این در 
حالی است که هنوز فرصت سرمایه گذاری تا 
۵۲/۲۷ درصد وجود دارد. در بخش تولید اقالم 
شیمیایی در داخل کشور نیز، ظرفیت تولید 
فرصت  و  بوده  درصد   ۶۲ صنعتی 
سرمایه گذاری تا ۳۸ درصد دیگر وجود دارد، 
همچنین تولید صنعتی در بخش کاتالیست 

برابر با ۶۳ درصد اعالم شده، پس هنوز ۳۷ درصد 
برای سرمایه گذاران فرصت باقی است.

وی در ادامه به ۳۰ درصد ساخت تجهیزات برق 
و ابزار دقیق در داخل کشور اشاره و تصریح کرد: ۷۰ 
درصد فرصت سرمایه گذاری در این بخش وجود 
دارد، در بخش تجهیزات مکانیک شامل تجهیزات 
ثابت و دوار تاکنون ۵۶ درصد نیاز کشور رفع شده، 
این در حالی است که 44 درصد فرصت 

سرمایه گذاری برای پیمانکاران وجود دارد.
با توجه به آمار و ارقام اعالمی و جایگاه سازندگان 
داخلی در صنعت نفت، حمایت از ساخت داخل 
بدون تردید به معنای قدرتمند شدن ایران است و 
بر کسی پوشیده نیست سرمایه گذاران داخلی، 

حمایت  نیازمند 
برای  همه جانبه 
پیشرفت و توسعه 
هستند و برای بقا در 
این فضای رقابتی 
جامعه بین المللی،  
نیازمند ورود فناوری 
روز هستیم؛ بنابراین 
ست  ا یسته  شا
مدیران دولتی با 
به  ه  نگا تغییر 
بخش  توانمندی 
و  صی  خصو
همکاری و اجرای 
تعهدات از سوی 
سازندگان، زمینه 
ارتقای این صنعت 
داخلی در کشور، 
بیش از پیش فراهم 

شود.  

عباس 
کاظمی،  
عباسعلی 
جعفری 

نسب، علی 
زیار و سعید 
آهنگران  در 

سومین 
نشست 

مشترک 
هیئت مدیره 
شرکت  ملی 

 پاالیش  و 
پخش  

فرآورده های 
 نفتی با هیئت 
مدیره انجمن 

سازندگان 
تجهیزات 

صنعت نفت 
ایران 

حرف های 
شنیدنی 

زیادی زده 
اند ، خواندن 

آنها را از 
دست ندهید
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مسئولیت اجتماعی از چه زمانی در 
ادبیات صنعت نفت جا گرفت؟

 CSR مسئولیت اجتماعی شرکتی که به آن
می گویند، از مفاهیمی است که در چند دهه 
گذشته در ادبیات بنگاه داری و سازمانی، جایگاه 
مهمی پیدا کرده است. این حوزه همزمان با تولد 
صنعت نفت در ایران که دارای ۱۱۰ سال سابقه 
است، افزون بر تولید، به مواردی از جمله توجه به 
اجتماعات اطراف تاسیسات نفتی و همچنین 
محیط زیست پرداخت. سابقه تاریخی بسیار 
روشنی در این زمینه وجود دارد و طرح موزه و 
اسناد صنعت نفت ایران، این مستندات قدیمی 
را جمع آوری می کند. این اسناد شامل کمک های 
قابل توجه نفت تا شکل گیری شهرهایی مثل 
آبادان و مسجد سلیمان است که بر مبنای این 

تمدن صنعتی پایه گذاری شده اند.

مسئولیت های اجتماعی چه اهدافی را 
دنبال می کند؟

تعاریفی که امروز از مسئولیت اجتماعی 
مطرح است، سه هدف را دنبال می کند:

نخست، پاسخگویی به انتظارهای جامعه 
است. در هر منطقه ای که نفت، گاز و پتروشیمی 
در حال تولید است، گام می گذاریم، بخشی از 
جامعه اطراف آن انتظارهایی دارند که کار مهم 

ما مدیریت این انتظارهاست. 
دوم، حذف اثرات منفی فعالیت های این 
شرکت هاست. به هر حال شرکت های نفت، گاز 
و پتروشیمی به دلیل اینکه اثرات منفی از 
فعالیت های خود به جا می گذارند، خود را متعهد 

به جبران این اثرها می بینند.
هدف سوم این است که بخش مهم اقتصادی 

که تولید است نیز، لطمه نبیند. اگر گاهی به این 
حاشیه ها اهمیت ندهیم ممکن است،  به تولید 
لطمه وارد شود. مسئولیت هر شرکت در قبال 
جامعه انسانی و محیطی، مفهومی است که به آن 
مسئولیت اجتماعی گفته می شود. به این معنا 
که شرکت ها  امروز مثل اعضا و شهروندان جامعه 
به این درک رسیده اند که از خود آن جامعه به 
وجود می آیند و قوانین را نیز از همان جامعه ای 
می  آموزند که در آن فعالیت می کنند. بر این 
اساس باید نقش، محدوده و هدفشان را در کنار 
درک کامل تاثیرات و مسئولیت های زیست 

محیطی و اجتماعی با هم مرتبط کنند.

حوزه  در  نفت  وزیر  حساسیت 
مسئولیت های اجتماعی تا چه اندازه 
در پیشبرد اهداف این حوزه تاثیر 

داشته است؟
دیدگاه های مهندس زنگنه در خصوص 
مسئولیت اجتماعی راهگشا بوده است. وزیر نفت 
همواره بر توانمندسازی و ارتقای مهارت های 
مردم و کارکنان بومی تاکید کرده است. در 
بخشی از نظر صریح مهندس زنگنه آمده است: 
»رفتار ما باید به گونه ای باشد که ساکنان محلی 
احساس کنند ما آنان را دوست داریم و 
می خواهیم در بلندمدت همراه و همگام آنها 

باشیم و با آنها زندگی کنیم«.
درباره  زنگنه  مهندس  سو  دیگر  از  
شهرک سازی و این که ممکن است موجب جدا 
شدن جامعه محلی و ساکنان شهرک ها که 
همکاران ما هستند، هشدار داده  است تا در 
صورت امکان بتوانیم در مناطق شهری با مردم 
زندگی کنیم تا پیوند میان خانواده نفت و جامعه 

بومی برقرار شود. به همین دلیل از توسعه 
طرح های اقماری که موجب می شود کارکنان، 
دور از خانواده زندگی کنند، استقبال نکرده و 
تاکید کرده است گام  هایی برداشته شود تا 
همکاران بتوانند در کنار خانواده های خود در 
مناطق عملیاتی زندگی کنند و ما به توسعه 
ساختاری های بنیادی در آن مناطق کمک کنیم 
تا امکان حضور و اسکان خانواده ها فراهم شود. 
این مواردی بوده که مهندس زنگنه به عنوان 
سیاست های اصلی مسئولیت های اجتماعی بر 
آن تاکید کرده و همکاران در این گزارش ها 

نگاهی به این سیاست ها داشته اند.

در دولت یازدهم چند پروژه در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی اجرا شده 

است؟
افزون بر اقدام هایی که شرکت ها  به صورت 
مجزا  در حوزه جغرافیایی و تاثیر خود اجرا 
کرده اند، در چهار سال گذشته سه هزار و ۹۰۰ 
پروژه عام المنفعه در حوزه هایی مختلف با بیش 
از چهار هزار میلیارد تومان اعتبار در مناطق نفتی 

اجرا شده است. 
شرکت ها  مطالعاتی انجام داده اند تا نحوه و 
تاثیر ارتباط  متقابل با ذی نفعان را بررسی کنند. 
بر این اساس، اقدام هایی متناسب با این ارزیابی 
تنظیم  کرده و خدماتی ارائه داده اند. عالوه بر این، 
بخشی در شرکت ملی نفت ایران با عنوان 
مدیریت بر طرح های عمرانی مناطق نفتخیز 
جنوب در حال فعالیت است که به طور خاص، 
پروژه هایی را در زمینه های آموزشی، ورزشی، 
بهداشتی و درمانی، خدماتی، راه و محیط زیست 

پیگیری می کند. 

تصور می کنم فعالیت های دولت یازدهم 
نسبت به دوره های گذشته تقویت شده است. 
اتفاق مثبتی که در این دولت رخ داد، این بود که 
مهندس زنگنه در مکاتبه با ریاست جمهوری 
اجازه گرفت که درصدی از اعتبارات هر پروژه، 
صرف پیوست های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی 
و... شود. وزارت نفت، نخستین وزارتخانه ای بود 
که این مسیر را آغاز کرد و رئیس جمهوری نیز 
قبول و تاکید کرد که این طرح ها موجب افزایش 
رضایت مندی مردم شود. بر این اساس سه درصد 
از اعتبارات پروژه های صنعت نفت در هر منطقه 
به برنامه های مسئولیت اجتماعی اختصاص 
می یابد. عالوه بر این اعتبارات، شرکت های 
زیرمجموعه، خدماتی نیز ارائه می دهند که در 

گزارش های پایداری شرکت ها  آمده است.

آیا در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
طرح های مطالعاتی نیز انجام می شود؟

بله. فعالیت های وزارت نفت در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی قابل توجه است و امروز 
به مرحله ای رسیده ایم که در فرآیند و اجرای 
پروژه های این حوزه در مناطق نفتی مطالعات 
گسترده ای انجام می دهیم و بر پایه آن مطالعات 
قدم برمی داریم. از جمله این فعالیت ها می توان 
به منطقه غرب کارون اشاره کرد. در یک سال 
گذشته مطالعات جامعی در زمینه های اقتصادی، 
اجتماعی، زیست محیطی، مدیریتی و شهرسازی 
انجام شده و هم اکنون نتایج آن به عنوان نقشه 
راه توسعه اجتماعی منطقه، همزمان با توسعه 
صنعت نفت را در اختیار داریم.بر پایه این نقشه 
راه در افق ۱4۰4 اگر قرار است به عنوان مثال به 
۸۵۰ هزار بشکه تولید دست یابیم، در نقشه راه 

مشاور اجتماعی وزیر نفت از تدوین چشم انداز حوزه مسئولیت های اجتماعی غرب کارون خبر داد

دبیر سومین همایش مسئولیت های اجتماعی  از اختصاص 3 درصد از اعتبار پروژه های نفتی به مسئولیت های اجتماعی گفت

وزارتخـانه نخستـین ها
مشعل  مهدی مهرابی    صنعت نفت ایران به عنوان صنعت نخستین ها 
همواره در شكوفایی حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیشرو بوده 
و این موضوع در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز حاکم است. جامعه جهانی 
به مقوله مسئولیت های اجتماعی پرداخت و در  بار، در سال ۱960  نخستین 
سال های بعد این حوزه دستخوش تغییراتی قرار گرفت و به یكی از برنامه ها در 

مسیر اساسی پیشبرد اهداف شرکت ها  بدل شد. اگرچه الزامی برای اجرای 
در  را  این حال سازمان ها  با  ندارد،  وجود  اجتماعی  سیاست های مسئولیت 
پاسخگویی به پیامدهای فعالیت های خود یاری می کند.  در ادامه، گفت و گوی 
خبرنگار » مشعل« را با سید امیر طالبیان، مشاور اجتماعی وزیر نفت و دبیر 

سومین همایش مسئولیت های اجتماعی می خوانید.

اشــــاره

اجتماعی مسئولیت 
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نیز آمده است که همزمان با فرآیند تولید، چه 
اقداماتی در حوزه مسئولیت اجتماعی در بخش های 

مختلف باید انجام شود. 

در این تحقیق چه موضوع هایی بررسی 
شده است؟

در قالب این پروژه تحقیقاتی که ۲۵ مجلد آن 
تهیه شده، بررسی کرده ایم که همزمان با توسعه 
صنعت در این منطقه چه نقشه راهی داشته باشیم. 
برای اینکه محیط زیست و اجتماع منطقه از این 
تولید آسیب نبیند، بلکه همراه شود، چه فعالیت های 
باید داشته باشیم. مشارکت مردم را چگونه 
می توانیم در این فرآیند جلب کنیم. این مطالعه 
انجام و هفت جلد از مجموع ۲۵ جلد آن به صورت 

متمرکز در حوزه های اجتماعی انجام شده است.
در قالب این تحقیق شناسایی کردیم که چه 
مردمی، با چه خصوصیات و روحیاتی و با چه 

درآمدی در این منطقه زندگی می کنند.
فعالیت صنعت نفت و تاثیرات آن را بر زندگی 
مردم ارزیابی کرده ایم و برای مدیریت این تاثیرات 
برنامه ریزی شده تا مردم منطقه همراه و همگام با 
توسعه صنعت قدم بردارند و با آنها چالش نداشته 
باشیم. می خواهیم بدانیم که در چه نقطه ای باید 
برای توسعه آموزشی، در چه نقطه ای برای توسعه 

مراکز درمانی و... به مردم منطقه کمک کنیم.

ارائه جزئیات گزارش ها مطالبات را 
افزایش نمی دهد؟

شرکت های ما به این باور رسیده اند که این 
توقعات متوجه آنهاست و گزارش دهی می تواند 
قدری پاسخگوی برخی انتظارات باشد و مردم 
بدانند که شرکت های نفت، گازی و پتروشیمی 

نسبت به جامعه اطراف بی توجه نیستند.
به عنوان مثال مدیران ارشد یکی از پاالیشگاه ها 
در سازمان های مردم نهاد )NGO( که در حوزه های 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و... فعالیت می کنند، 
عضو شده اند. زمانی که مردم ببیند پاالیشگاه تنها 
به تولید فکر نمی کند و مدیر آن در انجمن 
خوشنویسان شهر فعالیت می کند، نگاهشان تغییر 

می کند.

کدام بخش از خدمات ارائه شده در قالب 
مسئولیت اجتماعی با اقبال بیشتری 

همراه بوده است؟
خصوص  در  قطعی  تعریف  امروز  ما 
مسئولیت های اجتماعی نداریم، ولی اجماال از آن با 
عنوان جبران تاثیرات منفی یاد می شود.منظور این 
حوزه  در  وسیعی  محدوده  فعال  که  است 
مسئولیت های اجتماعی از آموزش تا مشارکت در 
کاهش فقر و توسعه فعالیت های ورزشی، حتی 

حمایت از حقوق بشر دیده می شود.
مسئولیت اجتماعی از توجه به یک جامعه محلی 
روستای پیرامون تاسیسات نفتی شروع می شود تا 
حقوق شهروندی، اما نکته مهم این است که در این 
گزارشات پایداری هر شرکتی به اقتضای تولید و 
موقعیت خود یک راهبرد را در مسئولیت اجتماعی 
مشخص کرده است.این قدم مهمی است که 
برداشته شده است و تصور می کنم با تحلیل موضوع 
و تعیین قلمرو، شرکت های ما در آینده خواهند 
توانست گام  های موثرتری بردارند. شرکت ها  بر 
اساس مطالعاتی که انجام داده اند، جامعه اطراف را 
بررسی و متناسب با آن مسئولیت اجتماعی خود را 

ترسیم و اجرایی کرده اند.

پس از اجرای پروژه در حوزه مسئولیت 
در  نظرسنجی  و  تحقیق  اجتماعی 
خصوص تاثیر آن بر وضعیت زندگی اهالی 

منطقه انجام می شود؟
مطالعه ای که برای غرب کارون انجام شده، 
آغازی برای این کار است. باید این قدم را برداریم و 

تاثیرات اجرای پروژه ها را بررسی کنیم.
ما هم اکنون تصویر کاملی از غرب کارون در این 
۲۵ مجلد داریم. وضعیت زندگی مردم، درآمد سرانه، 
معیشت، میزان تحصیالت سرپرستان خانوار و 
مشکالت حتی که تعاونی های آن مناطق را 
شناسایی و علل موفق و عدم موفقیت آنها را بررسی 

کنیم .
 ما چند سال آینده با مراجعه مجدد به این 
منطقه می توانیم ارزیابی کنیم پروژه هایی که در 
منطقه غرب کارون اجرا کرده ایم، چه تاثیرات مثبتی 
در افزایش رضایت مندی مردم داشته است. البته 
ناگفته نماند که بخشی از نظرسنجی و تحقیق در 

گزارشات پایداری لحاظ شده است.
 به عنوان مثال، پتروشیمی رازی نظرسنجی 
کرده و آمار و نمودار داده که مردم از اقدام های این 
شرکت در سال های گذشته چه میزان رضایت 

داشته اند.
گرچه در مقوله مسئولیت اجتماعی، قانون و الزام 
نداریم، اما باید تیم ارزیابی داشته باشیم تا با 
بررسی های خود موجب افزایش کارآمدی فعالیت ها 
شویم. به عنوان مثال پیش از احداث مدرسه در یک 
منطقه، مطالعه کنیم که وضعیت آموزش منطقه در 
چه سطحی است، این مدرسه چه تاثیری بر افزایش 
سواد خواهد داشت و چه تعداد دانش آموز خواهند 
توانست از این مدرسه در طول حیات آن بهره مند  
شوند.در صورتی که این ارزیابی ها انجام شود، کمک 
می کند که مدرسه را در بهترین مکان و وضعیت 
بسازیم. سعی کرده ایم دستورالعملی تحت عنوان 
 GRI راهنمای گزارش دهی براساس چارچوب

)گزارشات پایداری( به شرکت ها  ارائه دهیم. 

به صورت کالن، چشم اندازی برای این 
حوزه ترسیم شده است؟

بر اساس یادداشتی که برای وزیر نوشته بودم، 
این بحث در شورای معاونان وزارت نفت مطرح شد، 
اما با توجه به تنوع و گستردگی قلمرو مسئولیت های 
اجتماعی، قرار بر این شد که به صورت مجزا هر یک 
از چهار شرکت اصلی، برای خود یک چشم انداز و 
راهبرد  ترسیم کنند. مدیران عامل چهار شرکت 
اصلی که مسئول پنل های همایش نیز هستند، قرار 
است ضمن اداره پنل، سیاست مسئولیت اجتماعی 
شرکت متبوع خود را نیز بیان کنند. در پایان 
همایش با ارائه گزارشات مدیران عامل چهار شرکت 
اصلی، مجموعه سیاست های وزارت نفت به دست 

می آید و تاثیر خود را خواهد داشت.

مسئولیت های اجتماعی در شرکت های 
بین المللی  چه جایگاهی دارد؟

شرکت های بین المللی  ساالنه گزارش هایی در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی ارائه می کنند و در 
کشورهای مختلف بر اساس نیازمندی آن کشورها 

فعالیت ها را تعریف می کنند.
این شرکت ها  مسئولیت اجتماعی را بخشی از 
کسب و کار خود می دانند و جزئی از پروژه به حساب 

می آورند. در استات اویل پستی به نام افسر 
مسئولیت های اجتماعی دارند.  خوشبختانه برخی 
شرکت های ایرانی، کمیته و کارگروهی را برای 

پیگیری این حوزه تعیین کرده اند. 

یش  هما مین  سو ص  خصو ر  د
مسئولیت های اجتماعی توضیح دهید.

سومین همایش مسئولیت های اجتماعی 
صنعت نفت با شعار »سیاست گذاری، اقدام موثر و 
گزارش دهی پایدار«، ۲۷ و ۲۸ تیرماه در پژوهشگاه 

صنعت نفت برگزار می شود.
در این همایش از مفهوم سازی و ترویج 
مسئولیت اجتماعی پا را فراتر گذاشته ایم و این 
حوزه امروز جایگاهی پیدا کرده که در سطح راهبرد 
، ارزش ها و آرمان های شرکت ها  خود را نشان 
می دهند.ویژگی مهم این همایش، کاربردی بودن 
آن است. غالمرضا منوچهری، معاون مهندسی و 
توسعه شرکت ملی نفت ایران، رئیس شورای 
سیاست گذاری رکن الدین جوادی، معاون وزیر در 
نظارت بر منابع هیدروکربوری و دبیر همایش نیز 
بنده هستم.مسئولیت پنل ها به عهده مدیران عامل 
چهار شرکت اصلی است. ترکیبی از مدیران نفتی، 
عامل  مدیران  خصوصی،  بخش  مدیران 
انرژی کشور و اساتید  هلدینگ های عمده 

دانشگاهی در این همایش حضور دارند.
در پنل ها عالوه بر مدیران نفتی، از تجربیات و 
دیدگاه های مدیران عامل هلدینگ های اصلی انرژی 
کشور در بخش خصوصی بهره مند  می شویم. 
اساتید دانشگاهی، متخصصان اجتماعی و زیست 
محیطی در پنل های مختلف به بیان دیدگاه ها و 
تجربیات خود خواهند پرداخت و در پایان با حضور 
ارکان اصلی همایش، این نظرها جمع بندی 
می شود. طبیعتا هر شرکتی متناسب با توجه به 
وضعیت مکانی و ارتباطاتی خود گزارش پایداری 
تنظیم کرده و هر گزارش ممکن است از جنبه هایی 
دارای قوت باشد که ارائه آن می تواند به نوعی باعث 

انتقال تجربه شود.

همایش  سومین  ویژگی  مهم ترین 
مسئولیت های اجتماعی چیست؟

مهم ترین ویژگی این دوره همایش، هماهنگی 
برای دریافت گزارشات پایداری از شرکت های 
زیرمجموعه وزارت نفت است. در قالب این 
گزارش ها، شرکت ها،  مسئولیت های اجتماعی خود 
را در قبال جامعه محلی، محیط کار، محیط زیست، 
بازار و صنعت و فرآیندهای درون سازمان توضیح 
داده اند. این گزارشات پایداری مجموعه ای از 
عملکردهای زیست محیطی، اجتماعی و  اقتصادی 
شرکت هاست.در این گزارش ها، شرکت ها  توضیح 
داده اند چه میزان مواد خام دریافت و چه محصولی 
تولید می کنند. کیفیت این محصول چگونه است و 
ادامه داده اند آثاری که در محیط زیست برجای 
می گذارند، ناشی از این تولید چگونه است و به چه 

شکلی این آثار منفی را جبران می کنند.
از طرفی به صورت جامع در این گزارش ها آمده 
است که شرکت ها  در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی برای کارکنان، مدیران و کارمندان چه 
برنامه هایی دارند. قدم بزرگی که برداشته شد، 

این است که نگاه شرکت های ما به مقوله 
فا  صر عی  جتما ا مسئولیت های 

خیرخواهانه و بشر دوستانه نیست، 
بلکه در این گزارشات برای خودشان 

راهبردی تعریف و متناسب با آن، چشم انداز ترسیم 
کرده اند. در ادامه اهداف را مشخص کرده و 
برنامه هایی که برای تحقق این اهداف الزم بوده نیز، 
تعریف شده است.دراین گزارشات، ذی نفعان را 
شناسایی کرده و چگونگی تاثیرگذاری آنان بر تولید 
و به عکس را ارزیابی کرده اند. در ادامه برنامه ریزی 
شده که چگونه روابط خود را با آنها تنظیم کنند. این 
گزارشات به جوامع پیرامونی و نحوه تامین 
رضایت مندی مردم از طریق اقداماتی که برای آنها 
انجام می شود، به موضوعات محیطی از جمله 
کنترل آلودگی ها، مدیریت پسماند، حفاظت از 
منابع آب و خاک توجه شده و این اقدام هارا در 
گزارش ها منعکس کردند. یک گام اساسی در 
صنعت نفت برداشته شده و تاکنون ۳۰ گزارش 
پایداری از شرکت های مختلف زیرمجموعه به 
دبیرخانه همایش ارسال و بنا داریم به کمک هیئت 
داوران آنها را ارزیابی و به آنان بهترین جوایزی را 
تقدیم کنیم که توانسته باشیم مشوق همکاران در 

توسعه فعالیت های مسئولیت اجتماعی باشیم.

استقبال از دوره های پیشین این همایش 
چگونه بود؟

در سال ۹۳ و ۹4 همایش اول و دوم برگزار شد. 
در روز نخست دومین دوره این همایش که 
اردیبهشت ماه سال گذشته برگزار شد، بیش از 
۶۵۰ نفر حضور یافتند. دو کارگاه تخصصی نیز 
برگزار و در مجموع همایش دوم در تحقق اهداف 
خود به ویژه در زمینه تبادل تجربیات عملی 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بسیار موفق بود.
 این تجربیات در قالب پنل های موضوعی و ارائه 
مقاالت، ضمن شناساندن چالش های مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها،  راهکارهایی نیز برای گذر از 

این چالش ها ارائه کردند.
دو نماینده از شرکت های شل و اوام وی اتریش 
در همایش حضور یافتند تا تجربیات خود را در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی در اختیار شرکت 

کنندگان قرار دهند.

اگر نكته ای باقی مانده، بفرمایید.
از مجموعه همکاران خود در صنعت نفت دعوت 
می کنم در همایش حضور یابند و اطمینان می دهم 
آنچه در پنل ها طراحی شده، مباحث مختلف 
کاربردی است و مورد استفاده آنها قرار می گیرد. 
همایش، فضای گفت وگو را میان مدیران دولتی و 
بخش خصوصی فراهم خواهد کرد. در چهار محور 
اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کارکنان 
دیدگاه ها ارائه می شود و محل مناسبی برای 
گفت وگو و انتقال تجربیات بوده و می تواند برای آنها 

مفید باشد. 

 ما چند سال آینده با مراجعه مجدد به این منطقه می توانیم ارزیابی کنیم پروژه هایی که در منطقه غرب کارون اجرا کرده ایم، چه تاثیرات 
مثبتی در افزایش رضایت مندی مردم داشته است. البته ناگفته نماند که بخشی از نظرسنجی و تحقیق در گزارشات پایداری لحاظ شده 

{است. }
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گفت وگوی »مشعل« با مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت خیز در صنعت نفت

نفـت می گویـد می سازد، می سازد

4۰ سال است که در سطوح مختلف برنامه ریزی 
و اجرایی کشور مدیر هستم؛ به مردم ایران بابت انتخاب 
اخیرشان تبریک می گویم، چرا که جهت و راه اجرایی 
کشور را مشخص و تثبیت  کردند که نشان از 
عالقه مندی مردم به سرنوشت کشور و خودشان 

داشت. 
   تکلیف بر این دولت بیشتر از دولت قبل است، 
چرا که هیچ دوره دوم ریاست جمهوری نبوده است که 
مردم این قدر با اشتیاق در انتخابات مشارکت کنند و 
این تکلیف ما را در حوزه مسئولیت های اجتماعی 

سنگین تر می کند.
   اجرای پروژه های 
مسئولیت اجتماعی 
عالوه بر این که 

وظیفه اخالقی و اجتماعی ماست، وجهه و پایگاه 
اجتماعی سازمان ها را حفظ می کند.

  وقتی مسئله ای در سطح مردم مطرح و پذیرفته 
می شود، کم کم هم افزایی پیدا می کند و نقش همایش 
مسئولیت اجتماعی که سومین دوره آن امسال برگزار 
می شود، همین فرهنگ سازی است و خوشبختانه از 
طریق همین تکرارها، فرهنگ مسئولیت اجتماعی در 

کشور در حال شکل گیری است.
   دو هفته پیش هیئت دولت، وزارت نفت را 
مکلف کرد تا سه درصد از اعتبارات پروژه های توسعه ای 
صنعت نفت را در طرح های مسئولیت اجتماعی هزینه  

کند.
   این سه درصد باید فقط در شش 

شهرستان هزینه شود که شهرستان های 

مهم تولید نفت و گاز آینده ایران شامل سوسنگرد، 
هویزه، عسلویه، کنگان، دیر و جم است.

  بزرگترین میدان های توسعه ای نفت کشور 
که حداقل ۵۰ سال آینده نفت دارند، در دشت 

آزادگان است که قسمت عمده ای از این 
اعتبار سه درصد برای آنهاست و این 

خبر خوشی برای مردم پیرامونی 
این پروژه هاست.

  دولت و نظام با 
تصویب این طرح، 

گام بزرگی در 
جهت 

مشعل   آرزو عطایی    سال ها پیش از آن که مسئولیت اجتماعی 
به صورت یك شاخه علمی مطرح شود و برای آن حتی همایش برگزار 
کنند، صنعت نفت در حال انجام این رسالت مهم در جنوب کشور بوده 
است، آسفالت کردن جاده ها، ساخت بیمارستان ها و درمانگاه ها و مدارس 
و ایجاد امكانات رفاهی و فرهنگی و باشگاه های ورزشی و تفریحی از 
گذشته به عنوان بخشی از مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت تعریف 
شد و ساکنان مناطق نفتی کشور همواره از امكاناتی بیش از سایر مناطق 
برخوردار می شدند و این موضوع اگر چه همچنان ادامه دارد، اما امروزه 
شاخه های مسئولیت اجتماعی بسیار گسترده تر شده و نیاز به صرف 

بودجه و بررسی های کارشناسانه، بررسی و همكاری و هماهنگی با سایر 
دستگاه های ذیربط در کشور دارد، کاری که مدیریت نظارت بر طرح های 
عمرانی مناطق نفت خیز در وزارت نفت به عهده دارد. به بهانه برگزاری 
سومین همایش مسئولیت اجتماعی در روزهای پایانی تیرماه، با محسن 
امیریان، مدیر این واحد در یك بعد از ظهر گرم 40 درجه تابستانی که 
شباهت زیادی به گرمای طاقت فرسای مناطق نفت خیز جنوب پیدا کرده 
است، درباره وضعیت اجرای پروژه های عمرانی در صنعت نفت و نیز 
حواشی ای که این روزها برای صنعت نفت ساخته شده است، گفت وگو 

کردیم که ماحصل آن را تیتروار می خوانید.

اگر گذرتان به یکی از مناطق نفتی افتاده باشد و 
گپ و گفت کوتاهی با اهالی آن داشته باشید، خالصه 
حرف بیشتر آنها این است که عالوه بر نفت، »ما را هم 
ببینید«. رسیدگی به همین مطالبه مردم همجوار با 
تاسیسات صنعت نفت، مساوی است با تحقق بخشی 
از مسئولیت اجتماعی که در قبال بهره برداری از 
صنعت نفت داریم.  هیچ ایرانی نیست که امروزه از تاثیر 
طالی سیاه و صنعت نفت بر زندگی خود باخبر نباشد؛ 
صنعتی که پیشران اقتصاد است، درآمدزاست، کشور 
را به توسعه می رساند و ... این مزایایی است که یکایک 
ما از آن بهره می بریم، از این رو هر کدام از ما در برابر 
تاثیرات مخربی که این طالی سیاه بر مردمان همجوار 
با تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی و ... دارد، مسئول 
هستیم، از این رو باید عالوه بر بهره برداری از این ثروت 
ملی، مردمان آن حوالی را هم ببینیم، موضوعی که در 

دنیا به عنوان مسئولیت اجتماعی خوانده می شود.

از مسئولیت اجتماعی چه می دانیم؟
 CSR )Corporate مسئولیت اجتماعی، مخفف
) social responsibility است که در سال های اخیر آن 

را از زبان بسیاری از مدیران صنعت نفت از صدر تا ذیل 
بسیار شنیده ایم. CSR را در یک جمله می توان این 
گونه معنا کرد که سازمان ها در برابر مسئولیت همراه 

با تولید ثروت خود در اجتماع مسئول هستند.
جستجوی کوتاه اینترنتی درباره سابقه مفهوم 
مسئولیت اجتماعی شرکت )CSR( ما را به دهه ۲۰ 
میالدی می رساند که برای نخستین بار این مفهوم 
مطرح شد، ولی در آن زمان به دلیل رکود بزرگ ناشی 
از جنگ جهانی دوم، نتوانست به عنوان یک موضوع 
جدی تا دهه  ۱۹۵۰ میان رهبران کسب و کار، 
جایگاهی بیابد. در سال ۱۹۵۱ زمانی که فرانک آبرامز، 
رئیس هیئت مدیره شرکت استاندارد اویل نیوجرسی، 
مقاله ای با عنوان »تعهد الزام کسب وکار« منتشر کرد، 
مسئولیت اجتماعی شرکت دوباره در کانون توجه قرار 
گرفت. مدل های اولیه  مسئولیت اجتماعی شرکت در 
دهه  ۱۹۶۰ ظاهر شد که جنبه  »اجتماعی« مسئولیت 
اجتماعی شرکت را به طور مستقیم به مسئولیت هایی 
باالتر از مسئولیت های اقتصادی و قانونی ربط می داد. 
در اواخر دهه  ۱۹۹۰ ایده  CSR به طور جهانی از سوی 
و  غیر دولتی  سازمان های  و  دولت ها  جامعه، 

مصرف کنندگان مورد تأیید قرار گرفت. مسئولیت 
اجتماعی بنگاه، تعهد مستمری است که از سوی بنگاه 
با هدف رفتار اخالقی، مشارکت در توسعه اقتصادی با 
تاکید بر بهبود کیفیت زندگی نیروی کار و خانواده آنان 
و جامعه به طور کلی به اجرا در می آید. CSR بخش هاي 
متفاوت و گسترده اي اعم از بهداشت و ایمني، حقوق 
بشر و حفظ محیط زیست را هم شامل مي شود. 
اقدامات داوطلبانه CSR مي تواند پیشرفت  در شیوه هاي 
زیست محیطي کسب و کارها، مانند کاهش استفاده 
از مواد و تولید گازهاي گلخانه اي و افزایش بازیافت را 
نیز در پی داشته باشد. اگر هر یک از این فاکتورها را با 
صنعت نفت تطبیق دهیم، این مفهوم برایمان واضح تر 

می شود.

تاریخ نفت و مسئولیت اجتماعی
اگر بخواهیم به دنبال ردپایی از مسئولیت اجتماعی 
در صنعت نفت بگردیم، از همان آغاز اکتشاف نفت، 
این مفهوم خودنمایی می کند. تاریخ به ما می گوید که 
نفت برای ما ایرانی ها از همان ابتدا و با خاطره خوش 
اکتشاف در مسجد سلیمان در ۵ خرداد ۱۲۸۷، افزون 

بر ثمرات اقتصادی ناشی از یک ثروت کشف شده، 
آبادانی و توسعه را هم به همراه داشته است. توسعه 
اجتماعی و اقتصادی در مسجد سلیمان همگی به پس 
از این اکتشاف برمی گردد که نخستین کارخانه گوگرد 
سازی در ایران و خاورمیانه در سال ۱۲۹۱ در منطقه 
بی بیان این شهر احداث شد و هم اکنون به عنوان 
موزه نفت از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان نگهداری می شود. نخستین تصفیه 
خانه آب کشور در سال ۱۲۹۷ در منطقه تل بزان 
ساخته شد که آب شرب مورد نیاز منازل کارکنان 
انگلیسی و خانواده شان را تأمین می کرد. نخستین 
کارخانه تولید برق در ایران و خاورمیانه در منطقه 
تمبی و در جوار سدی تفریحی بر روی رودخانه ای با 
این نام بنا شد که کار برق رسانی به تأسیسات نفتی را 
انجام می داد. کلنگ ساخت نخستین راه آهن در ایران 
به طول ۵۵ کیلومتر از مسیر درب خزینه در راه اهواز 
تا مسجدسلیمان برای تسهیل در جابجایی وسایل 
حفاری و دیگ بخار زده شد. جالب آنکه افزون بر 
توسعه اقتصادی در این شهر، نخستین باشگاه گلف، 
نخستین استخر شنا در ایران و بسیاری از اولین های 

همـه  مـا   مسئولیـم
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دیگر در کشور سرآغازش از مسجد سلیمان بود تا 
بدانیم نفت از نقطه اکتشاف در ایران، با خود توسعه و 
آبادانی را به همراه داشته و به نوعی باعث شکل گیری 
تاسیسات، امکانات شهری و در سطحی وسیع تر باعث 
ایجاد و تقویت هویت های اجتماعی و شهری شده 
است. با این حال چهره این شهر پس از آن ایام، متاثر 
از تاثیرات ناخوشایند میراث نفت شده که توسعه 
نیافتگی و فقر، نماد بارز آن است.  در نمونه ای دیگر 
تورق تاریخ سیاسی-  اجتماعی پرپیچ و خم صنعت 
نفت ایران حکایت از آن دارد که صنعت نفت در آبادان 
باب ورود سبک زندگی و تنوع فرهنگی و اجتماعی در 
ایران بوده و باعث ایجاد شهری مدرن می شود که دیگر 
شهرها از آن الگو می گیرند. به عبارت ساده تر، اکتشاف 

نفت خود باعث توسعه و آبادانی شده است.
همچنین با اکتشاف میادین گاز در خلیج فارس، 
قطب صنعتی دیگری در استان بوشهر و منطقه عسلویه 
به وجود آمد که منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
نامیده می شود. مناسبات صنعتی با جوامع محلی، 
محیط زیستی و ..این منطقه را هم با چالش مواجه 
ساخت. مجموعه چالش های باقی مانده از مناسبات 
صنعتی با جوامع محلی باعث شد با روی کار آمدن 
دولت یازدهم، وزارت نفت شرایط زیستی را در قالب 

مسئولیت اجتماعی به شکلی ویژه در برنامه ریزی خود 
قرار دهد تا حق مردمان همجوار با تاسیسات صنعت 
نفت ادا شود.  در همین زمینه سخنان وزیر نفت و 
شخص رئیس جمهور با تاکید بر توجه به اجرای 
مسئولیت اجتماعی همراه شد. رئیس جمهور با تاکید 
بر این مساله گفت: » نفت باعث توسعه می شود، اما 
مردم مناطق نفتی نباید نادیده گرفته شوند... نفت هر 
جا که وارد می شود، باید به فکر توسعه اجتماعی باشد 
که آغاز این توسعه، تقویت زیرساخت هاست.« نکته ای 
که بیژن زنگنه در دولت یازدهم مورد توجه قرار داده و 
با این جمله که »وزارت نفت به اجرای مسئولیت های 
اجتماعی واقف است« امید را به مردم بازگرداند که رنج 
نفت برایشان کم و کمتر شود. با نیم نگاهی به راه طی 
شده درمی یابیم که عملکرد این صنعت گواهی بر این 

سخن است.
با انتصاب مشاور اجتماعی از سوی بیژن زنگنه در 
شهریور ۱۳۹۲ در وزارت نفت، حوزه مشاور اجتماعی 
شکل گرفت که هدف آن توجه به مناسبات صنعت 
نفت و گاز و جوامع محلی مناطق نفت و گاز خیز کشور 

است.
از جمله ماموریت های حوزه مشاور اجتماعی وزیر 
نفت کمک به توسعه اجتماعی همپای توسعه صنعت 

 نفت و گاز، ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت
 ) CSR(و ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه های صنعتی 
است. به همین منظور وزارت نفت در اقدامی بی سابقه 
همایش مسئولیت اجتماعی را آغاز کرد که در آستانه 

سومین دوره این همایش هستیم.

همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت
نخستین دوره همایش مسئولیت اجتماعی با هدف 
تعریف و ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی و دومین 
دوره نیز به منظور تغییر نگرش، اطالع رسانی و 

فرهنگ سازی مسئولیت اجتماعی انجام شد.
سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت 
با شعار »سیاست گذاری، اقدام موثر و گزارش دهی 
پایدار« برگزار می شود. این همایش در این دوره به 
برنامه ریزی و نگاه راهبردی مسئولیت اجتماعی در 
سطح شرکت های زیرمجموعه صنعت نفت ورود کرده 
و به ترسیم مسیر اقدام های راهبردی و برنامه محور آنها 
در چارچوب این نوع مسئولیت، برای کمک به توسعه 

اجتماعی و محیطی کمک می کند.
مسئولیت اجتماعی شرکت های توسعه ای نفت، 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و نقش متقابل 
دستگاه های حاکمیتی و مردم در مناطق نفتی، 

ضرورت ها، زمینه ها و راهکارهای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی شرکت در صنعت نفت و تبیین زمینه های 
اخالقی و حقوقی مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت 
عناوین چهار نشست تخصصی سومین همایش 

مسئولیت اجتماعی خواهد بود.
به اعتقاد دست اندرکاران این حوزه، مسئولیت 
اجتماعی به سطح راهبرد شرکت ها رسیده و حتی 
پیش از طراحی و اجرای پروژه، مالحظات زیست 
محیطی و اجتماعی در آن دیده شده و تغییری کلی 
در فرآیند چندساله برگزاری این همایش به وجود آمده 

است.
به هر رو، توسعه اجتماعی اصل انکارناپذیر نفت 
است. با نگاه ویژه وزارت نفت دولت حسن روحانی به 
حجم زیادی از پروژه های عمرانی، آموزشی، بهداشتی 
و درمانی، محیط زیستی، اشتغال زایی و... در نقاط 
مختلف کشور به ویژه مناطق عملیاتی صنعت نفت به 
سمتی می رویم که رنج ثروت نفت برای ساکنان آن 
کمرنگ تر شود؛ هر چند اکنون نیز صنعت نفت در زمره 
پیشگامـان توجـه به مسئولیت اجتمـاعی قرار دارد و 
پس از ۱۱۰ سال از ظهور صنعت نفت در ایران، می توان 
اذعان کرد که نمایی تازه از اجرای برنامه های مسئولیت 

اجتماعی در این صنعت رونمایی شده است.

ساماندهی این مناطق که ۵۰ سال آینده توسعه صنعت 
نفت و گاز ایران در آن دیده می شود، برداشته است.

  ظرف یک برنامه ۵ ساله، یک میلیارد دالر باید 
در این مناطق سرمایه گذاری شود تا به سطح قابل 
قبولی از برخورداری اجتماعی رسیده و تاثیرات 

پروژه های نفتی در این مناطق تعدیل شود.
   مناطقی نظیر بیدبلند ۲ میلیارد دالر طرح 
توسعه ای دارد، چرا نباید مردم این مناطق از محل این 
پروژه ها شاهد آبادانی منطقه خود باشند؛ مهندس 
زنگنه بر اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی در این 

منطقه تاکید کرده اند.
   سیاست اجرایی ما در پروژه های مسئولیت 
اجتماعی این است که هیچ گونه کار اجرایی را 
نمی پذیریم، بلکه امور در سطح وزارتخانه های تخصصی 
مرتبط با هر پروژه تقسیم می شود و ما تنها نقش 
اسپانسر مالی را به عهده داریم؛ در اجرای پروژه ها 
مواردی نظیر استحصال زمین، دریافت مجوزها، نظارت 

و درصدی از اعتبارات به عهده آنهاست.
   میزان اعتبارات اختصاصی در پروژه های 
عمرانی از سوی نفت، به سازمان مربوطه مقابل ما 
بستگی دارد، برای جاهایی مثل آموزش و پرورش ما 

تا ۹۰ درصد هم اعتبار می دهیم. 
   نیازسنجی پروژه ها ظرفیتی انجام می شود. ما 
از ادارات کل وزارتخانه ها فهرست پروژه ها را دریافت 
می کنیم و در نفت، استانداری ها و دستگاه های عمرانی 

نیز بررسی می شود.
   طرح »توانمندسازی مردم بومی متاثر از 
طرح های نفت و گاز« از جمله طرح های مسئولیت 
اجتماعی در وزارت نفت است که تالش می کنیم به 
منظور افزایش اشتغالزایی، مردم منطقه را به حدی از 
توانمندی برسانیم که خودشان کارآفرینی کرده و یا 
شغلی مناسب برای خود بیابند که شامل دو بخش 

است؛ اولی توانمندسازی فارغ التحصیالن دانشگاهی 
این مناطق و دیگری توانمندسازی دانش آموزان برای 
تحصیل در دانشگاه های برتر از طریق تدریس اساتید 
مجرب در این مناطق و نیز برگزاری دوره های آموزشی 
تحت نظر مراکز آموزشی معتبر. این طرح از سال ۹۵ 
اجرایی شده است و اولین دوره دانش آموزانی که 
دوره های مورد نظر را طی کرده اند، امسال در کنکور 

سراسری شرکت کرده اند.
   بررسی ها نشان داده است که عملکرد ما در 
اجرای برنامه، جذب نیروهای بومی ناخوب بوده است 
و طبق قانون 4۷ برنامه ششم باید نزدیک ترین محل 

سکونت برای افراد در استخدام در نظر گرفته شود.
  بزرگترین مشکل ما در کشور شکاف دانش 
مدیریتی است که باید جبران شود و مطابق با دانش 

مدیریت روز جهان حرکت کنیم.
  ما مردم نجیبی در خوزستان و بوشهر و مناطق 
نفت خیز و در کل کشور داریم و باید تالش کنیم 
وظیفه اجتماعی خود را در قبال این مردم که متاثر از 

جنگ و پروژه های نفتی هستند، به انجام برسانیم.
  در سال اقتصاد مقاومتی ۳۵۰ میلیارد تومان 
بودجه تضمین شده برای طرح های عمرانی داریم؛ 
اعتبارات ما پول نقد است و طبق دستور مقام معظم 
رهبری و دولت باید قطعا اجرا شود و اینها برای مردم 
اعتماد ایجاد می کند. خوشبختانه این فرهنگ ایجاد 
شده است که وقتی نفت می گوید می سازد، می سازد 

و ما به خوش قولی شناخته شده ایم.
  سال گذشته ۱۲۷ پروژه را تکمیل کرده و 
تحویل دادیم و بیش از ۹۰ درصد در پروژه های خود 

موفق بودیم.
  در حوزه مسئولیت اجتماعی همه باید پایبند 
باشند، پول نفت به تنهایی کشور را نمی سازد، بلکه 
اصول و ارزش های اخالقی است که مملکت را آباد 

می کند .
   در همایش CSR )مسئولیت اجتماعی( 
شرکت ها ی پتروشیمی و پیمانکاری مرتبط با صنعت 
نفت را به مشارکت در پروژه های اجتماعی تشویق 
می کنیم تا تالش کنند شهرهایی نظیر ماهشهر و 

بیدبلند را آباد کنند.
   سیستم جهانی شرکت ها  را موظف به اجرای 
پروژه های مسئولیت اجتماعی می کند و برای عدم 

اجرای آن قوانین تنبیهی در نظر می گیرد. 
   امسال حدود ۳۰۰ تا پروژه شروع می کنیم که 

تعداد زیادی از آنها پروژه های کوچک هستند.
   اکثر پروژه ها مشارکتی است و بنابراین باید هر 
دو طرف به تعهدهای مالی خود پایبند باشند تا پروژه 
به پیش رود، بسیاری از این پروژه ها زمان می برد، اما 

در طول زمان تکمیل می شود.  
  پروژه ای نظیر بیمارستان سوسنگرد را هم 
داریم که ۲۵ سال طول کشیده است و با پیشرفتی زیر 
۳۰ درصد به ما تحویل شده است، به دلیل این که 
طرف های مقابل تعهدات خود را انجام نداده اند و اکنون 

در حال افتتاح است.
  دو نوع کار اجتماعی در صنعت نفت انجام 
می شود که یکی کارهای کوچکی است که نیاز به 
مصوبات اعتباری و موافقتنامه ندارد، رنگ آمیزی 
مساجد و... از آن جمله است، اما پروژه های باالی ۱۰۰ 
میلیون تومان که پروژه های بزرگ محسوب می شوند، 

برای اجرا نیاز به موافقتنامه با برنامه و بودجه دارد.
  الزم است مسئولیت اجتماعی در قراردادهای 

جدید حتی بین المللی  دیده شود. 
   در تمام دنیا برای اجرای پروژه های بزرگ از 
منابع مالی کمک می گیرند. ما جهت اجرای پروژه های 
توسعه ای نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به ۲۰۰ میلیارد 
دالر سرمایه  داریم. چگونه و با کدام اعتبار این پروژه ها 

را اجرا کنیم؟ اگر کسی این توان مالی را دارد بیاید انجام 
دهد.

    این قرارداد )فاز ۱۱( را یک گروه جوان 
تنظیم کردند و تایید دستگاه های مربوطه را نیز دارد، 
چرا رسانه صدا و سیما این هیئت جوان را دعوت 
نمی کند تا قرارداد را برای مردم تشریح کنند؛ با کمال 
صراحت می گویم خیلی از افرادی که به قرارداد ایراد 
می گیرند، دستشان از قراردادهای نفتی کوتاه شده 

است.
  این همه جوان بیکار را باید چه کنیم؟ چرا یک 
عده اجازه نمی دهند صنعت نفت توسعه پیدا کند؟ 
میلیاردها دالر را از کشور خارج کردند و امروز جوان های 
ما بیکار هستند؛ اگر ده سال پیش ما این فازها را توسعه 
داده بودیم این همه بیکاری در کشور نداشتیم و این 

قدر هم از قطر در برداشت عقب نبودیم.
   کل فروش نفت ما بیشتر از ۳۰ میلیارد دالر 
نیست بخشی نیز صرف حقوق و هزینه های جاری و 
عمرانی می شود، چطور می شود با این رقم صنعت نفت 
را توسعه داد؟ متاسفم که بگویم در عین واقعیت کل 
تأسیسات صنعت نفت ایران پوسیده و از رده خارج 
است و ما باید برای توسعه آن کاری انجام دهیم؛ 4۰ 
سال است که در این صنعت سرمایه گذاری نشده است 
و همه تجهیزات متعلق به سال های گذشته است، 
لوله ها می ترکد، پایه های سکوها پوسیده است و باید 

سریعاً نوسازی شود.
   ما نمی توانیم با دنیا قطع رابطه کنیم، پارچه 
لباس ما، تلویزیون خانه خیلی ها  از تولیدات کشورهای 
دیگر است، بعد می گویند خودمان در صنعت نفت 
سرمایه گذاری کنیم و همین هایی که این انتقادها را 
می کنند، خودشان در حال استفاده از همین تولیدات 
دیگر کشورها هستند، چطور بدون فکر چنین 

حرف هایی می زنند؟
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حنانه بیگی*    شرايط امروزه جهان و بازارهاي جهاني ايجاب مي كند كه 
فعالیت هاي مديران و رهبران شركت هاي بزرگ، بسیار حساب شده و برنامه ريزي 
شده باشد تا بتوانند نوعي تعامل دو سويه میان خود و جامعه ايجاد كنند. برخي 
معتقدند برقراري تعامل، وظیفه ای پنهاني است كه شركت ها در مقابل ذي نفعان و 
جامعه ايفا مي كنند. تصمیم مديريت سازمان مي تواند سلسله وار، دير يا زود بر 
سرنوشت يك جامعه تاثیر بگذارد، به همین علت رهبران سازمان ها بايد به مقوله  
مسئولیت اجتماعي نگاه ويژه داشته باشند و اين موضوع در كشور ما به خاطر 
شرايط خاص و نیاز به توسعه اقتصادي و صنعتي از اهمیت بیشتري برخوردار است.  
امروزه الزم است مديران، میان اهداف جامعه و سازمان خود ارتباط برقرار كنند، 

در غیر اين صورت، سازمان ها اگر به اهداف اجتماعي خود حرمت نگذارند، آلودگي 
محیط، فقر، نابساماني، بیماري تبعیض و... محیط شان رافراخواهد گرفت و جامعه 
رو به زوال خواهد رفت،اما مديران مي توانند با دورانديشي و افكار خردمندانه اين 
مشكالت را حل كنند.  شركت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز نسبت به بحث 
مسئولیت اجتماعی حساسیت خاصی داشته به طوری كه بیشتر بندهای تعريف 
شده درخط مشی سازمانی آن با اصول استاندارد ايزو 26000 )استاندارد 
مسئولیت پذيری اجتماعی سازمان ها( همپوشانی دارد.  دراين نوشتار تالش شده 
است به فعالیت های اين شركت در چارچوب استاندارد مسئولیت اجتماعی 

پرداخته شود. 

اشــــاره

 تعریف مسئولیت اجتماعی
»کیث دیویس « معتقد است که »مسئولیت 
مدیران  تعهد  احساس  یعنی  اجتماعی 
سازمان های تجاری بخش خصوصی تا  به گونه 
ای تصمیم گیری کنند که در کنار کسب سود 
برای موسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود 
یابد. « مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت 
است که عالوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، 
در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد. 
مسئولیت اجتماعی سازمانی که در فارسی 
»مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها« هم 
ترجمه شده است، در مفهوم خود توصیه ای به 
سازمان ها و شرکت ها  دارد که نسبت به محیط 
داخلی سازمان، کارکنان، گروه های مخاطب، 
جامعه، محیط زیست و در نهایت نسبت به بازار، 
صنعت و اصناف مشابه مسئولیت و وظیفه ای 
دارند که شاید در اساسنامه شرکت و شرح 
فعالیت آن نباشد، اما از نظر وجدان و اخالق نباید 
از آنها غافل باشند. مسئولیت اجتماعي، در یک 
تعریف عام، طریقي است که سازمان ها 
رویکردهاي اقتصادي، اجتماعي و محیط زیستي 
را با ارزش ها، فرهنگ، ر اهبردها، ساختار 
تصمیم گیري و شیوه هاي عملیاتي خود به شکلي 
شفاف و قابل حسابرسي یکپارچه مي کنند و در 
نتیجه فرآیندها و رویه هاي بهتري را درون 
سازمان خود، جاري مي سازند و به این ترتیب، 
ثروت مي آفرینند و جامعه را بهبود مي بخشند.  
در این میان صنعت نفت هم از وظایفي که در 
برابر جامعه دارد، مستثني نیست و فعالیت آنها 
می تواند محیط زیست، آثار تاریخی، اخالق 
اجتماعی و نحوه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار 
دهد. تا اوایل قرن گذشته سودآوری شرکت ها  
در فعالیت های اقتصادی مد نظر بود و هزینه های 
اجتماعی و زیست محیطی ناشی از فعالیت های 
اقتصادی، آنها مدنظر قرار نمی گرفت، اما اکنون 
تالش های بین المللی در خصوص تعهدپذیری 
شرکت ها  در قبال فعالیت هایشان به مراتب 

گسترش یافته است. مسئولیت اجتماعی خواه  
ناخواه، هزینه هایی عالوه بر هزینه های مستقیم 
فعالیت اقتصادی به صنعت نفت تحمیل می کند، 
اما داده های آماری نشان می دهد که بازده این 
گونه سرمایه گذاری ها به گسترش و پایداری 
فعالیت های سودآور اقتصادی وزارت نفت  به نحو 

مؤثری کمک خواهد کرد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
 شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران 
در سال ۱۳۰۷ )۱۹۲۸ میالدي( تشکیل شده 
و بیش از ۸۰ سال است که در تامین و توزیع 

فرآورده هاي نفتي کشور فعالیت دارد.
این شرکت با دارا بودن بیش از ۸۷۰۰ نفر 
نیروی رسمي و حدود ۱۰ هزار نفر نیروی  
غیررسمي و بهره گیري ۳۷ منطقه، ۲۳۲ ناحیه،  
بیش از ۵۰ مرکز سوختگیری هواپیمایی، بیش 
از ۱۲ هزار نفتکش و گاز کش برای حمل 
فرآورده های نفتی و گاز مایع نزدیک به ۶ هزار 
جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و سی ان جی، 
همچنین تاسیسات ذخیره سازی چهار فرآورده 
نفتی عمده با ظرفیت بسیار و بیش از یکصد انبار 
تدارکاتی، وظیفه مدیریت تأمین و نظارت بر 
توزیع روزانه بیش از ۲۵۰ میلیون لیتر انواع 
فرآورده هاي نفتي شامل  بنزین، نفت گاز، نفت 
کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت رساني 

هوایي را در سراسر کشور به عهده دارد. 
 این شرکت از لحاظ ساختار سازمانی دارای 
۹مدیریت )منابع انساني، امور مالی، بازرگانی، امور 
بین الملل، برنامه ریزی، تأمین و توزیع، سامانه  
هوشمند سوخت، عملیات، مهندسی و طرح ها 
و مدیریت سی ان جی( و ۹ واحد بالفصل 
)بهداشت، ایمنی و محیط زیست(، امور حقوقی، 
بازرسی فنی، پژوهش و توسعه، حراست، 
حسابرسی داخلی، روابط عمومی، کمیسیون 
مناقصات، اداره پیشگیري از عرضه خارج شبکه 

و مقابله با قاچاق فرآورده هاي نفتي( است.

مسئولیت های اجتماعی در شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی

  اکثر سازمان های دولتی و شرکت ها ی 
خصوصی اعم از تولیدی و خدماتی بیش از پیش 
نسبت به مسئولیت اجتماعی توجه داشته و در 
برنامه ریزی های کوتاه مدت و طوالنی مدت این 
مقوله مهم را سرلوحه کار خود قرار داده اند.  
صنعت نفت نیز در این  زمینه پیشرو بوده و با 
توجه به اینکه فعالیت های این صنعت در تمام 
شرکت های تابعه می تواند محیط زیست، آثار 
تاریخی، اخالق اجتماعی و نحوه زندگی مردم را 
تحت تأثیر قرار دهد، در تمام برنامه ها و خط 
مشی خود، مسئولیت اجتماعی را مد نظر قرار 

داده است.

خط مشي و سند چشم انداز شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران

 چشم انداز: دستیابي به جایگاه اول منطقه 
اي در مدیریت عرضه فرآورده هاي نفتي و حضور 
فعال در بازارهاي جهاني. مأموریت: تأمین، 
نگهداشت، توزیع و فروش به موقع و مطلوب 
فرآورده هاي نفتي در پهنه میهن اسالمي و انجام 

صادرات، واردات و مبادله با سایر کشورها.

اهداف کالن:
۱.  بهبود رضایتمندي مشتریان، کارکنان و 

سایر ذي نفعان.
۲. بستر سازي مطلوب براي ایجاد تنوع در 
سبد سوخت ناوگان حمل و نقل کشور با توسعه 
جایگاه هاي   CNG، بنزین موتور، نفت گاز و 
سوخت هاي غیر فسیلي و بهینه سازي و توسعه 
زیر ساختهاي انتقال و عرضه فرآورده هاي نفتي.

۳. بهینه سازي و توسعه انبارها و مخازن 
ذخیره سازي و راهبردی فرآورده ها متناسب با 
ظرفیت تولید پاالیشگاه ها، میزان مصرف، 

صادرات و واردات فرآورده هاي نفتي.
4. همکاري تجاري با کشورهاي همسایه در 

زمینه داد و ستد فرآورده هاي نفتي و حضور فعال 
در بازارهاي جهاني.

امکان حضور مؤثر بخش  افزایش   .۵
خصوصي در عرصه توزیع، فروش و ذخیره سازي 
فرآورده هاي نفتي  به منظور  اصل 44 قانون 

اساسي.
۶. توجه به پژوهش و فناوري، ارتقای دانش 
و توانمندي کارکنان، ترویج فرهنگ مشارکت و 
کارگروهي در راستاي تحقق اهداف سازماني و 

افزایش بهره وري.
۷. رعایت الزامات، بهداشت ، ایمنی و محیط 

زیست در تمام فعالیت هاي شرکت.
 همان گونه که در اهداف کالن تعریف شده 
در چشم انداز مشاهده می شود، تقریبا تمام این  
هدف ها درهمسویی با اصول هفت گانه ایزو 
۲۶۰۰۰ )استاندارد مسئولیت اجتماعی 
سازمان ها( و این نشان دهنده این است که 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
سطوح بلوغ مسئولیت اجتماعی در سطح پیشرو 
قرار دارد، که در این سطح، انتظارات ذینفعان، 
متوازن و اندازه گیری می شود و برای تحقق آنها 

اقدام به عمل می آید. 
مسئولیت اجتماعی در بطن راهبرد، خط 
مشی ها و مدیریت روزمره سازمان در جهت تعالی 
پایدار جای گرفته است. دراینجا عملکرد شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برمبنای مدل 
 )CSR( بین المللی  مسئولیت های اجتماعی

در سه بخش به شرح ذیل عنوان می شود.

عملکرد اجتماعی
در شرکت  ملي پخش فرآورده هاي نفتي، 
واحد روابط عمومي یکي از بخشهاي مهمي است 
که بیشتر فعالیتهاي اجتماعي آن زیر نظر این 
مجموعه انجام مي شود. روابط عمومي با هدف 
اهمیت حقوق شهروندي و مشتریان و ذینفعان 
که از بندهاي مهم اصول استاندارد مسئولیت هاي 
اجتماعي است، فعالیت هاي چشمگیري کرده 

روایتی از بهترین شوق

مسئولیت  اجتماعی

مسئولیت هاي  اجتماعي  در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران
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که مي توان به استقرار گیشه اطالع رسانی در 
ورودی ساختمانهای شرکتی برای پاسخگویی 
مطلوب و شفاف و تکریم ارباب رجوع و استقرار 
سیستم پاسخگویی ۰۹۶۲۷ در شرکت و استخدام 
نزدیک به ۱۵ اپراتور برای پاسخگویی به تماسهای 
مردمی و رسیدگی به شکایات و پیگیری آنها تا 

جلب رضایت کامل اشاره کرد.
 

طرح تکریم ارباب رجوع
طرح تکریم ارباب رجوع به معنای احترام به 
ارباب رجوع، پاسخ گویی مناسب به درخواست های 
او و راه اندازی کارش در اسرع وقت است. تکریم 
ارباب رجوع یعنی ارائه خدمات مناسب، درکمترین 
زمان.در این زمینه روابط عمومي وظایفي را در 
جهت تکریم ارباب رجوع و مسئولیت پذیري 
اجتماعي تعریف کرده که در ذیل به آن اشاره مي 
شود. فعالیت هاي طرح تکریم درچارچوب تعریف 

شده ذیل است:
بهبود ارایه  خدمات ، کاهش  میزان  تعارضات 
میان مردم  و کارکنان ، کاهش   دوباره  کاري ها و 
سردرگمي ها،بهبود نظام  اطالع رساني  و اطالع 
 دهي ،کنترل  و ارزیابي  بهتر و مطلوب ترعملیات  و 
بهره وري ،کارآیي   میزان   فعالیت ها،افزایش  
واثربخشي  امور،جذاب  کاري  براي  کارکنان ،  ایجاد 
انگیزه  در دیگران ، تأمین  رضایت جامعه ، مدیران و 
دست اندرکاران ، همچنین ایجاد پیوندارتباطي 

 سازمان  و جامعه 
 تحقق  اصول  اخالقي  حاکم بر روابط عمومي .

استقرار مرکز پاسخگویي ۰96۲7
هدف شرکت ملي پخش در مدیریت ارتباط با 
مشتریان، جلب رضایت آنها و برنامه ریزي بر اساس 
خواسته ها  و انتظارات منطقي آنان است  که با توجه 
به هدف سیستم مدیریتی CRS برخی از آنها 

عبارتند از: ۱- ارائه خدمات بهتربه مشتریان
۲- پاسخ گویي به مشتریان در اسرع وقت

۳- تهیه بانک اطالعاتي از دیدگاه ها و 
پیشنهادهای مشتریان

4- تالش برای کاهش شکایات مردمي 
۵- استفاده از دیدگاه های مردمي برای ارتقای 

کیفي جایگاه ها است.   
دیگر فعالیت هاي اجتماعي شرکت ملي 
زمینه  )در  نفتي  فرآورده هاي  پخش 

مسئولیت اجتماعي(: 
- نصب بیلبوردهاي اطالع رساني برای 
بهینه سازي مصرف سوخت در جایگاه هاي 

عرضه سوخت
- عیادت از سالمندان، جانبازان، خانواده های 

شهدا و...
- اعطای کمک های مادی به مؤسسات خیریه 
- حمایت از انجمن های علمی و پرداخت کمک 
هزینه هایی به دانشجویان برای انجام پروژه های 
دانشجویی در سطوح تحصیلی دانشگاهی 

)لیسانس، فوق لیسانس و دکترا(
کودکان  از  اجتماعی  حمایت های   -

بی سرپرست و...
- تجلیل از کادر درمانی در روز پزشک و پرستار، 
همچنین مناسبتهای دیگر از جمله روز خبرنگار، 

روز کارمند و...
- اجراي طرح گلگشت )تجلیل از جایگاه داران 

و تلمبه چي ها ( جهت ارائه خدمت رساني بهتر به 
شهروندان در دو ماه اسفند و فروردین

 - تجهیز نمازخانه هاي بین راهي برای استفاده 
شهروندان

- اجراي طرح هاي پژوهشي و نظرسنجي جهت 
جلب رضایت شهروندان
-  عملکرد اقتصادی

- تشکیل صندوق قرض الحسنه در بین 
کارکنان برای افراد بی بضاعت

- برگزاری نمایشگاه های مختلف از جمله کتاب، 
صنایع دستی، مواد غذایی در شرکت برای افراد 

داوطلب از جمله کارآفرینان
- برگزاری مسابقات ورزشی در بین کارکنان 

برای افزایش انگیزه کاری و حفظ سالمت ایشان
- ساخت و تعمیر اماکن ورزشی برای کارکنان 
-  کمک به آسیب دیدگان در سوانح طبیعي 
توسط واحد اچ اس ای، روابط عمومی و سایر واحدهای 
دیگر و همیاری و همکاری با سایر ادارات خدمات رسان 

به عنوان مثال فاجعه سیل زدگي سال ۸۹
- احداث ابنیه، خریداري امتیاز برق و گاز براي 
شهرداریها و دهداریها بالعوض و براي بخش 
خصوصي با کسر اقساط از محل کارمزد فروش 

سی ان جی
- واگذاري بالعوض تجهیزات سی ان جی به 

مالکین )اعم از شهرداریها و بخش خصوصي(
- مدیریت عرضه سوخت در مناطق مرزي در 
ایام اربعین حسیني، سیل و آبگرفتگي انبارهاي نفت 

ایالم و لرستان
- تهیه وسایل گرمایشي براي مردم در بارش 
سنگین برف در مناطق غرب و شمال غرب و 
مسدود شدن راه هاي مواصالتي در استانهاي 

مختلف کشور در سال ۹۳

عملکرد زیست محیطی
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران هر 
ساله به منظور صیانت از محیط زیست و دستیابی 
به آرمان انجام عملیات بدون تخریب محیط زیست 
و بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی جنبه های زیست 
محیطی نسبت به نیاز سنجی، تعریف، تامین اعتبار 
و اجرای پروژه های مرتبط با محیط زیست اقدام 

مي کند:
-افزایش شاخص فضاي سبز)میزان فضای سبز 
به فضای صنعتی( کلیه مناطق ۳۷ گانه شرکت 
ملي پخش از ۱۲ درصد در سال۸۶به ۱۳ درصد و 

در سال ۹4 به ۲4 درصد در سال ۹۳
 -همچنین مجموع فضاي سبز تاسیسات 
شرکت ملي پخش در سال ۹۳ به حدود دومیلیون 
افزایش یافته و در مجموع تاسیسات شرکت ملي 
پخش هزینه نگهداشت و توسعه فضاي سبز در 
سال ۹۳حدود 4۳,۱۵۹,۸۱4,۲۹۵ ریال برآورد 

شده است.
 - تعریف و اجراي پروژه زیست محیطي در 
راستاي کاهش یا حذف فاکتورهاي غیراستاندارد  با 
اجرای سیستم پایش و کنترل آلودگیها، جایگزینی 
انرژیهای پاک، توسعه و نگهداشت فضای سبز، 
کاهش اثرات صنعت بر محیط زیست، بهینه سازی 
مصرف انرژی، آموزش و فرهنگ سازی، از سال 
۱۳۸۶ تاکنون ۵۳ بار مناطق شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران  موفق به کسب لوح 
خدمات سبز از سوی سازمان محیط زیست 

شده اند.
- ساماندهي ارزیابي و کنترل عوامل زیان آور 

شیمیایي محیط کار در شرکت ملي پخش
- ساماندهي- ارزیابي و کنترل عوامل زیان آور 

ارگونومیک محیط کار در شرکت ملي پخش
 -تعریف و اجراي پروژه هاي بهداشت صنعتي 

با هدف اجراي کنترل هاي مهندسي و مدیریت
- درج الزامات حفاظتي و بهداشتي در پیمان 

حمل و نقل درون شهري و برون شهري ستاد
- پیگیري احداث استراحتگاه رانندگان نفتکش 

در پایانه هاي نفتي
  یکي از مهم ترین اقدام های شرکت در حفظ 
است؛   4 یورو  بنزین  تولید  زیست  محیط 
استانداردهای آالیندگی اروپا، بیشینه  مجاز برای 
انتشار گازهای آالینده  خودروهای نو را که در 
کشورهای اتحادیه اروپا فروخته می شوند، تعریف 
می کند. این استاندارد، انتشار اکسیدهای نیتروژن ، 
هیدروکربن ها، هیدروکربن های بدون متان، 
مونوکسید کربن و ذرات معلق   را در بردارد. برای 
گونه های مختلف خودرو استانداردهای گوناگونی در 
نظر گرفته می شود.در ایران بعد از مصوبه دولت از 
سال ۱۳۹۱ تمام شرکت ها  موظفند خودروهای 
خود را با استاندارد یورو 4 تولید کنند.شرکت ملی 

پاالیش وپخش نیز تصمیم به اجرای فازهای جدید 
در پاالیشگاه های ۸گانه کشور گرفت وبا ساخت 
واحدهای جدید با باال بردن اکتان بنزین بدون نیاز 
به افزودنی و همچنین حذف گوگرد مواد پایه سازنده 
بنزین اقدام به تولید بنزین یورو 4 کرد.همچنین با 
شست وشوی نفت سفید و برش های نفتی سازنده 
دیزل در واحدهای جدید با استفاده از مواد آمینی 
اقدام به کاهش آالیندگی های این محصول در حد 
یورو 4 کرده است؛ به گونه ای که نفت گاز معمولی 
پاالیشگاه تهران که قبل از تولید با گوگرد بیش از دو 
هزار ppm عرضه می شد، در حال حاضر میزان 

این آالینده زیر ppm ۸۰   است.

نتیجه گیري
مسئولیت اجتماعی شرکت ملي پخش در ایران 
قدمتی طوالنی دارد، اما باز هم می توان از توانمندی  
موجود در کشور به نحو مطلوب بهره برداری کرد و 
حوزه مسئولیت اجتماعی آن را گسترش داد. 
فرهنگ غنی ایرانی- اسالمی ما که انسان ها را از 
بی توجهی به محیط اطراف نهی کرده، بهترین شوق 

برای جدی تر گرفتن مسئولیت اجتماعی است.
*کارشناس روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی

  یكي از مهم ترین اقدام های شرکت در حفظ محیط زیست تولید بنزین یورو 4 است؛ استانداردهای آالیندگی اروپا، 
{بیشینه  مجاز برای انتشار گازهای آالینده  خودروهای نو را که در کشورهای اتحادیه اروپا فروخته می شوند، تعریف می کند. }

تاریخچه مسئولیت اجتماعی
در سال ۱9۱9 برای نخستین بار محققان رشته بازرگانی هشدار دادند که اگر بنگاه های 
اقتصادی انجام مسئولیت های اجتماعی خود را جدی نگیرند، جامعه باید به هر نحو ممكن 
اختیارات آنها را در خصوص فعالیت های اقتصادی سلب کند و از آن زمان بود که مقوله 
»مسئولیت اجتماعی « شرکت ها  بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.  گالبرایت در سال ۱973 
در کتاب خود با عنوان »تصویری اقتصادی از شرکت ها« توجه مردم را به سمت رشد فزاینده 
اندازه و قدرت برخی شرکت ها  معطوف و اظهار کرد که شرکت ها ی بزرگ دارای قدرتی عمومی 
و همگانی شده اند و این قدرت می تواند روی سالمت و رفاه عمومی جامعه و افراد تأثیرگذار 
باشد. دونالدسون  نیز در تأیید ادعای گالبرایت گفت: شرکت ها ی بزرگ قابلیت تأثیرگذاری بر 
جریان های بزرگ اجتماعی را دارند و قدرت آنها صرفاً اقتصادی نیست، بلكه سیاسی و اجتماعی 
نیز هست.   همچنین در یك حرکت سیاسی مهم، کمیسیون اروپایی، سال 2005 را به عنوان 
سال مسئولیت اجتماعی شرکت های کشورهای اتحادیه اروپا نام گذاری کرد.  در اهمیت این 
موضوع برای شرکت های ایرانی به نقل از مرتضی بهشتی، دبیر کنفدراسیون صنعت کشور با 
توجه به رشد بخش خصوصی و بازار سرمایه کشور، شرکت ها  باید دارای مجموعه ای از ضوابط 
کاری اخالقی و اجتماعی  باشند. مسئولیت اجتماعی شرکتی باید در شرکت ها ی ایرانی نهادینه 
و بخش خصوصی نسبت به این نقش خود آگاه شود تا ما شرکت ها ی پایداری داشته باشیم. 

بدین شكل مسئولیت پذیری اجتماعی برای شرکت ها  یك وظیفه و تعهد است و... 

 اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی
 میزان توجه مدیران به مسئولیت های اجتماعی  در زمان تصمیم می تواند از اهمیت زیادی 
برخوردار باشد. چرا که یك تصمیم نادرست و غیرمنطقی ، بدون توجه به تاثیرات اجتماعی 
می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل کند. بدون شك چنانچه افراد، گروه ها، 
سازمان ها و موسسات مختلف جامعه خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحران های مختلف 
مسئول دانسته و هریك در حدود مسئولیت و حیطه کاری خویش در حل بحران های فوق تالش 
کنند، بسیاری از آنها در اندک زمانی حل شده و جامعه ای سالم و آرام به وجود خواهدآمد. 
سازمان بین المللي استاندارد، درباره مسئولیت اجتماعي، ایزو 26000 را منتشر کرده است. براي 
این استاندارد، برخالف سایر استانداردها نمي توان گواهینامه صادر کرد، به دلیل این که الزامات 
را تعیین نمي کند و فقط یك راهنما است و براي سازمان ها روشن مي کند که مسئولیت اجتماعي 
چیست، همچنین به آنها کمك  مي کند تا اقدامات اجرایی اثربخش را بر اساس اصول و مباني 
مسئولیت هاي اجتماعي تعریف و اجرا کنند و تجربیات موفق را به اشتراک بگذارند. این استاندارد 
تمامی سازمان ها را صرف نظر از نوع فعالیت، اندازه و موفقیت، مخاطب خود داردو هفت اصل را 
برای مسئولیت اجتماعی، به این شرح بر می شمارد: پاسخ گویی، شفافیت، رفتار اخالقی، احترام 
به انتظارات ذی نفعان، احترام به حكومت قانون، احترام به هنجارهای بین المللی  در رفتار و 
احترام به حقوق شهروندی.  این هفت اصل در هفت عنوان اصلی این استاندارد رعایت می شود:  
حاکمیت شرکتی، حقوق بشر، فعالیت های کارکنان، محیط زیست، شیوه های عملیاتی عادالنه، 

مسائل مربوط به مصرف کننده و مشارکت در توسعه جامعه.
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مشعل  زندگی ما بیشتر از هر زمان ديگری با جامعه اطرافمان گره خورده است. 
همه  ما درون يك جامعه بزرگ زندگی می كنیم ، جامعه ای با ايده های بزرگ ، پروژه 
های بزرگ و سازمان های بزرگی كه محیط اطراف و زمین ما را احاطه كرده اند و زندگی 

مان را دگرگون ....
برای جبران اين تغییرات بزرگ چه كسی مسئول است ؟

آيا همه مزايای يك سازمان تنها متوجه ذينفعان آن سازمان می شود ؟
مسئولیت اجتماعی شركت ها در برابر جامعه پیرامونشان چیست ؟  

مسئولیت پذيری اجتماعی ، مفهومی انعطاف پذير به اين دگرگونی هاست . 
مسئولیت پذيری اجتماعی، هدف سازنده برای راهبرد يك سازمان است.

  از نظر اجتماعی، مسئول بودن به اين معناست كه افراد و سازمان ها با اخالق و با 

حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار كنند. تالش برای 
برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان ها و دولت كمك می كند تاثیری مثبت 
بر پیشرفت كار و جامعه داشته باشند. مسئولیت اجتماعی هر شركت همسو با مأموريت 
همان شركت تعريف می شود.  مسئولیت اجتماعی، تعهدی است برای تصمیم گیران 
كه عالوه بر تأمین منافع خود، زمینه بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم آورند. زيربنای 
مفهومی مسئولیت اجتماعی در هر جامعه و سازمان را می توان در مسئولیت پذيری 
وپاسخگويی به نیازها و خواسته های جامعه، كسب وكار مسئوالنه همراه با تولیدثروت،  
ايجاد رابطه برد -   برد بین سازمان ها و جامعه و خلق ارزش مشترک جامعه و سازمان 
تقسیم بندی كرد. از جمله شركت هايی كه در زمینه مسئولیت اجتماعی اقدامات 

ارزنده ای انجام داده اند، می توان به شركت ملی صنايع پتروشیمی اشاره كرد. 

اشــــاره

مسوولیت اجتماعی

حرکت از فقرزدایی به توسعه

  مسئولیت اجتماعی، تدابیر و رفتارهای 
 ، ی گر ر کا ی  ه ها ز حو ر  د ی  ر تجا
زیست  حمایت های  مصرف کننده ها، 
محیطی، حقوق بشر، ضوابط رفتاری اخالقی 
و اطاعت پذیری، فعالیت های اجتماعی و 
خیرخواهی شرکتی را شامل می شود.  در 
واقع، توسعه و اجرای تدابیر و راهبرد های این 
حوزه ها، ابعاد کلیدی مسئولیت اجتماعی 
شرکت را تشکیل می دهد. مفهوم مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها ، این اجزا را به هم وصل 
می کند و فعالیت ها را حول یک چارچوب 
خاص که حمایت کننده تجارت و تقویت 

کننده گفت وگو با ذینفعان اصلی باش د، 
سازمان می دهد و در قبال هریک از این 
حوزه ها نیز مسئولیت پذیر و پاسخگوست. 

با فعالیت هر شرکت در جامعه، سودی 
نصیب این شرکت ها می شود که ناشی از 
حضور و فعالیت آنها در حوزه فعالیتشان است. 
این فعالیت در نوع خود می تواند مشکالتی 
برای محیط زیست ایجاد کند، از مصرف کاغذ 
بیشتر که به قطع درختان منجر می شود تا 
آلودگی های صنعتی و....   شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در این زمینه اقداماتی نظیرکاشت 
۸ میلیون اصله نهال حرا در خورها و سواحل 

اطراف ماهشهر، احداث مرکز تفریحی نظیر 
دریاچه نمک و پارک ۶۸ هکتاری، مشارکت 
در احداث پارک ارم، برگزاری مناسبات زیست 
محیطی در روز جهانی زمین پاک و روز ملی 

هوای پاک و... را انجام داده است.

کسب وکار مسئوالنه همراه
 با تولید ثروت

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روند 
توسعه پرشتاب کسب و کار خود را در دو 
منطقه عسلویه و ماهشهر پی ریزی 
؛  ست ا ه  د کر

مناطقی که کمتر توسعه یافته بودند و با 
حضور این صنعت در تمام ابعاد اجتماعی 
مناسبات  تغییر شدند. گسترش  دچار 
منطقه ای و فراهم کردن زمینه حضور اقوام 
و فرهنگ های مختلف، تنها بخشی از این 
تغییرات بوده که البته متناسب با نوع فعالیت 
هر شرکت، متفاوت است. استخدام نیروهای 
فارغ التحصیل جوان بومی، خدمات رسانی به 
مردم منطقه ماهشهــر از طریق 
کالس های آموزشی و تاسیس 
باشگاه ورزشی از جمله این 

 جایگاه مسئو لیت اجتماعی  در صنعت پتروشیمی
 با نگاهی به پروژه های اجتماعی در عسلویه و ماهشهر
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بزرگ ترین  پروژه ساخت  است.  اقدامات 
فرهنگسرا و باغ موزه محیط زیست کشور در 
شهرستان ماهشهر با همت شرکت پتروشیمی 
نوید زرشیمی و با هدف آموزش دانش آموزان تا 
دانشجویان منطقه ماهشهر  در زمینه دانش 
زیست محیطی طراحی شده است که جزو 
برنامه های آتی این شرکت در حوزه مسئولیت 
اجتماعی به شمار می رود. در این مجموعه عظیم 
فرهنگی - زیست محیطی عالوه بر قسمت های 
آموزشی، سالن ورزشی، مدرسه طبیعت، 
آکواریوم، رصدخانه مجازی، گلخانه، موزه حیات 
وحش، باغ وحش، باغ پرندگان، باغ خزندگان، 
فضای بازی، غرفه های فرهنگی، پارکینگ، 
تصفیه خانه، سالن همایش چند بعدی و مسیر 
دوچرخه سواری در فضای ۱۳ هکتاری نیز دیده 

شده است.

توسعه شهری
ساخت مجتمع های مسکونی در ماهشهر و 
عسلویه آغاز و در این شهرک ها مدارس و 
دانشگاه تاسیس شد و همه امکانات اولیه زندگی 
شهری شامل ساخت فروشگاه، سالن های 
ورزشی و مناطق تفریحی مثل پارک  در نزدیکی 

این شرکت ها در نظر گرفته شد.
در کنار این خدمات، شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی کمک به توسعه شهری عسلویه و 
ماهشهر را هم در دستور کار قرار داد و با 
همکاری فرمانداری و شهرداری های این 
مناطق، هزینه های مختلفی را برای توسعه این 
شهرها متقبل شد و اقداماتی نظیر احداث 
فرودگاه، جاده و احداث بیمارستان ۲۰۰ 

تختخوابی در ماهشهر را انجام داد.

خلق ارزش مشترک جامعه و سازمان
 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف 
ایجاد خلق ارزش مشترک جامعه با سازمان در 
دو منطقه عسلویه و ماهشهر با محوریت 
شرکت های عملیات غیر صنعتی ماهشهر 
و شرکت های عملیات غیر صنعتی پازارگاد 
منطقه عسلویه، اقدام به تشکیل شورای 
راهبردی مدیران عامل منطقه پارس جنوبی 
و شورای راهبردی عملیات غیر صنعتی 
شرکت های پتروشیمی منطقه ماهشهر کرد. 
این شوراها می توانند مسئولیت و مدیریت 
ایفای نقش اجتماعی شرکت ها را به 
شناسایی  ضمن  و  بگیرند  عهده 
اولویت های هر منطقه، زمینه را برای 
انجام وظایف شرکت ها به 
صورت جمعی فراهم کنند.

فتن  گر نظر  ر د با   
مانند  مختلف  معیارهای 
تعداد کارکنان، میزان 
میزان  آالیندگی، 
درآمد و بسیاری از 
دیگر  شاخص های 
هر  سهم  می توان 
شرکت را در ایفای 
ی  لیت ها مسئو
اجتماعی مشخص کرد. 

ضمن این که با این الگو می توان زمینه را برای 
مدیریت بهتر و حضور موثرتر شرکت های 
پتروشیمی در مناطق اجتماعی خود و ایفای 

مسئولیت ویژه هر شرکت فراهم آورد.
از مهم ترین اقدامات اخیر شورای مدیران 
عامل منطقه پارس جنوبی، ایجاد دهکده 
در  قع  وا رگاد  زا پا دریایی   گردشگری 
کنگانـ  عسلویه با بهترین و باالترین ظرفیت 
ممکن به همراه امکانات رفاهی و بهداشتی 
برای مردم منطقه و خانواده های کارکنان بوده 

است. 
ایجاد دهکده گردشگری دریایی پازارگاد،  با 
هدف تأکید بر حفظ محیط زیست به عنوان یک 
راهبرد مهم در صنعت پتروشیمی ایران در ۲۰ 
هکتار از اراضی ساحلی منطقه شیرینو با عرض 
۳۰۰ متر ساحلی در کنگان ـ عسلویه و با 
ارتش  غیرعامل  پدافند  نیروی  مساعدت 

جمهوری اسالمی در اختیار شرکت عملیات 
غیرصنعتی پازارگاد قرار گرفته است.

 برای ساخت این دهکده، هیچ درختی 
تخریب و یا قطع نشده و کاشت بیش از ۵ هزار 
اصله نهال گل از بارز ترین اقدام های انجام شده 
در راه صیانت از محیط زیست این منطقه 
گردشگری است. این پروژه با محوریت شرکت 
و همکاری  پازارگاد  عملیات غیر صنعتی 
شرکت های پتروشیمی مبین، کاویان و مروارید 
ساخته شده است. از نکات بارز این پروژه استفاده 
از انبار ضایعات این شرکت هاست که نقش 

بسزایی در کاهش هزینه ها داشته اند.
امکانات طرح گردشگری دریایی عسلویه 
قابل رقابت با امکانات گردشگری ساحلی و 
دریایی در کشورهایی نظیر ترکیه ، مالزی و 
مالدیو است و گردشگران می توانند از اقصا نقاط 
کشور برای استفاده از جاذبه های دریایی به این 

منطقه سفر کنند.
در طرح گردشگری دریایی عسلویه، پالژ 
شنابرای بانوان با رعایت تمام اصول قانونی و 
شرعی ساخته شده و خدماتی نظیر ورزش های 
دریایی، غواصی،  اریکه ساحلی، مبلمان ساحلی، 
شهربازی، بازارچه صنایع دستی و سنتی، 

رستوران و... به گردشگران ارائه خواهد شد. 
 بعضی از وسایل شهر بازی، سینمای ۶ بعدی 
و نیز امکانات پیش بینی شده در این منطقه برای 

بازی های دریایی را می توان منحصر به فرد و 
جدید معرفی کرد. کنسرت های موسیقی سنتی 
ایرانی از سوی ۷ گروه محلی با هدف ترویج 
فرهنگ های بومی و قومی ایرانی برگزار خواهد 
شد. در مجموع بیش از ۷۰ بازی دریایی و 
ساحلی از داخل و خارج از کشورگردآوری شده 
است.  کسب و کار امروزی، نیاز خود را به 
همزیستی مسالمت آمیز با جامعه و محیط 
کسب و کار درک کرده و این واقعیت را دریافته 
است که با آسیب دیدن و تضعیف اجتماع و 
محیط پیرامون، پایداری کسب و کار و توسعه 
پایدار اجتماع که می تواند عامل اصلی بقای 

سازمان باشد، به خطر می افتد. 
ایفای مسئولیت های اجتماعی نه تنها هزینه 
شرکت ها را افزایش نمی دهد، بلکه زمینه توسعه 
پایدار آن ها، سوددهی بلندمدت و بهره وری 
بیشتر را فراهم می کند. ایفای مسئولیت های 

اجتماعی نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه گذاری 
سودآور و موفق است.  مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها  بر بهبود عملکرد سازمان تأثیر زیادی 
دارد، از جمله این تأثیرات در صنعت پتروشیمی 
می توان به مواردی از جمله سالمت و رفاه 
اجتماعی، محیط زیست،  آموزش و پرورش، امور 
خیریه و فقر زدایی، هنر و فرهنگ، تجارت و 

تولید مناسب و مطلوب اشاره کرد. 
      

آثار مثبت رعایت مسئولیت های 
اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان

اخالق بر فعالیت انسان ها تأثیر قابل توجهی 
و  تعهد  مناسب،  عملکرد  الزمه  و  دارد 
مسئولیت پذیری کارکنان است. صاحب نظران 
معتقدند، اگر کارکنان بر این باور باشند که با آنان 
رفتاری عادالنه و منصفانه می شود، شاید تمایل 
بیشتری داشته باشند که بار )کاری( بیشتری را 
تحمل کنند. همچنین، مدیریت ارزش های 
اخالقی در محیط کار، موجب مشروعیت 
اقدامات مدیریتی شده، انسجام و تعادل فرهنگ 
سازمانی را تقویت می کند، اعتماد در روابط بین 
افراد و گروه ها را بهبود می بخشد و با پیـروی 
بیشتر از استانداردها، موجب بهبــود کیفیت 
محصوالت و در نهایت افزایش سود سازمان 
می شود. گرچه حاکمیت اخالق کار بر سازمان، 
منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی و از 

جنبه های بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و 
و  تعهد  یش  ا فز ا  ، ت ضا ر تعا هش  کا
افزایش  مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان، 
چندگانگی و کاهش هزینه های ناشی از کنترل 
دارد، ولی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از 
طریق افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن، 
التزام اخالقی در توجه به اهمیت ذینفعان، 
افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی 

و... توفیق سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد.
باید توجه داشت که رفتار غیراخالقی، رفتار 
محیط کسب و کار را بر ضد خود تحریک کرده 

و موجب شکست سازمان می شود.
در پایان باید گفت که شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی تا کنون ۶۹ اقدام مهم در زمینه 
مسئولیت های اجتماعی انجام داده است که 
برخی از آنها عبارتند از: احداث پاسگاه ناجا در 
شهر چمران، احداث پل روی رودخانه جراحی 
و جاده های دسترسی مربوطه، عملیات اجرای 
پل روگذر راه آهن سایت 4 و احداث رمپ و 
لوپ، احداث جاده سربندر - شادگان، احداث 
پروژه خط انتقال فاضالب شهر چمران، احداث 
یک باب دبیرستان ۱۲ کالسه درماهشهر، 
ساخت یک باب دبستان ۱۰ کالسه در شهرک 
طالقانی، احداث یک باب دبستان ۱۰ کالسه 
در شهر چمران، ساخت مدرسه راهنمایی ۱۰ 
کالسه در شهرک طالقانی، احداث مدرسه 
راهنمایی ۱۰ کالسه در شهر چمران، اجرای 
زیرسازی و آسفالت بلوار جراحی، خرید، 
طراحی و اجرای عملیات ساختمانی، نصب، 
تست و راه اندازی تجهیزات پست ۳۳ کیلو ولت 
شهرک بعثت و توسعه فیدر خط ۱۳۲ کیلو 
ولت ماهشهر، احداث جاده آسفالته میانه دار از 
محل فرودگاه ماهشهر تا چهارراه مجتمع های 
و  احداث  تعریض،  انضمام  به  پتروشیمی 
آسفالت جاده میانه دار از چهارراه مجتمع تا 
میدان ورودی سربندر،  احداث کانال و هدایت 
سیالب های رودخانه جراحی، احداث شبکه 
جمع آوری، انتقال، تصفیه خانه و برگشت 
پساب در شهرک بعثت- شهر چمران، احداث 
تصفیه خانه پساب صنعتی به مساحت ۵/4 
از سوی  مترمکعب   ۹۰ با ظرفیت  هکتار 
پتروشیمی تخت جمشید و ایجاد دهکده 

گردشگری دریایی در عسلویه. 

ساخت مجتمع های مسکونی 
در ماهشهر و عسلویه آغاز و 
در این شهرک ها مدارس و 
دانشگاه تاسیس شد و همه 
امکانات اولیه زندگی شهری 

شامل ساخت فروشگاه، 
سالن های ورزشی و مناطق 

تفریحی مثل پارک  در نزدیکی 
این شرکت ها در نظر گرفته 

شد.
در کنار این خدمات، شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی کمک 
به توسعه شهری عسلویه و 

ماهشهر را هم در دستور کار 
قرار داد
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 جایـگاه   ویـژه
 مسئـولیت اجتـماعی در الوان 

اجتماعی مسئولیت 
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پاالیشگاه الوان از میان 163 شرکت اقتصادی که طی 
فرایندی هفت ماهه و با همکاری شبکه مسئولیت 
اجتماعی اتحادیه اروپا صورت گرفت، به جمع 50 بنگاه 

اقتصادی کشور پیوست. 

نقش اجتماعی شرکت پاالیش نفت الوان 
الوان، جزیره ای مرجانی در حدود 16 کیلومتري 
سواحل ایران با بیش از یک هزار نفر جمعیت که شرکت 
نفت فالت قاره و  شرکت پاالیش نفت الوان به سبب 
حضور و فعالیتشان آن را جزیره ای نفتی کردند و هر 
جا اسم الوان می آید، ناخودآگاه نفت و اسکله های 
نفتی به ذهن خطور می کند. شرکت پاالیش نفت الوان، 
با عنوان مجتمع تقطیر الوان، زیر نظر پاالیشگاه شیراز 
با ظرفیت 20 هزار بشکه نفت خام از سال 1355 
فعالیت خود را آغاز کرد و با دستور کار قرار دادن 
تکریم مردم به عنوان بخشـي از منشــور اخالقي 
خود و اعتقاد به »تکریم انسانها و جلب رضایت 
آنها نه به عنوان یک وظیفه اضافي نه در کنار 
سایر فعالیت ها بلکه به عنوان یک اصل«  
همزمان با سایر فعالیت هاي سازماني به 
انجام رسانیده و با ایجاد ارتباط موثر با 
نهادهاي دولتي و مردمي در جزیره 
الوان، خوشبختانه موفق شده است 
اقدام های بسیـار مؤثر و قابل توجهـي را در 
جهت ارتقای وضعیت عمومي جزیره الوان و 
بهبود ساختار فرهنگي، رفاهي، آموزشي، 
تفریحي و بهداشتـي اهالي در قالب اجرای 
پروژه هاي مختلف عمراني در جزیره الوان 
انجام دهد، همچنین این شرکت با جذب و 
به کارگیري تعدادي از ساکنان بومي جزیره 
الوان، زمینه اشتغـال آنها را فراهم کرده 
است.  مسلماً توجه به نیازهاي اهالي جزیره 
به عنوان همسایگان و  محروم الوان 
الوان  نفت  پاالیش  مجاوران شرکت 
زمینه هاي شکوفایي، توسعه و رشد را در 
بخشهاي مختلف منطقه فراهم کرده و 
چهره زندگي را براي اهالي و ساکنان آن 
جذاب تر و لذت بخش تر خواهد کرد.در 
برخی  به  داشته ایم  گذری  ادامه 
فعالیت های شرکت پاالیش نفت الوان 

در حوزه مسئولیت اجتماعی:

 جذب و به کارگیري  نیروهاي بومي در پاالیشگاه ) استخـدام 

رسمي بر اساس مجوز اخذ شده از وزیر نفت به تعداد 56 نفر( 
 کسب جایزه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی 

کشور
 انتخاب به عنوان صنعت برگزیده سبز کشور از سوی 

سازمان حفاظت از محیط زیست کشور
 احداث دبیرستان خلیج فارس در جزیره الوان

 احداث مجموعه تفریحي بوستان نفت در جزیره الوان 
 احداث ساختمان شوراي حل اختالف

 احداث آموزشگاه خیاطي و کارگاه تولیدي ریحانه در 
جزیره الوان

 احداث مهد کودك شکوفه هاي انقالب در جزیره الوان 
 انجام تعمیرات اساسي مسجد جامع جزیره الوان 

 مشارکت در احداث مسجد حضرت علي ابن ابیطالب )ع( 
جزیره الوان 

 انجام مطالعات ساماندهي و مدیریت پسماندها در جزیره 
با مشارکت شرکت نفت فالت قاره

 احداث یک باب آزمایشگاه در مدرسه راهنمایي جزیره و 
تجهیز آن به وسایل آزمایشگاهي و بهره بردار ي از آن

 خرید و نصب وسایل ورزشي در سالن ورزشي خلیج فارس 

و بهره بردار ي از آن
 تامین آب آشامیدني مورد نیاز اهالي بومي جزیره الوان به 

میزان 100 هزار لیتر در روز 
 تامیــن گاز مایع مورد نیاز مصــارف خانگي اهالــي 

بومي جزیره الوان
 پیگیري هاي الزم برای آسفالت کردن خیابان هاي جـزیره 
از سوی بنیاد مسکن استـان هرمزگان و اختصاص 5 

میلیــارد ریال 
 پیگیـري هاي الزم برای احداث زمین ورزشي با چمن 
مصنـوعي از سوی اداره تربیت بدني استــان هرمزگان و 

اختصاص 4 میلیارد ریال برای اجـراي این پروژه 
 احداث کتابخانه در مسجد جامع جزیره الوان و تجهیـز 
کتابخانه هاي مدارس ابتدایي و راهنمایي با اهدای حدود 1500 

جلد کتاب در موضوعات مختلف 
 برگزاري کالسـهاي آموزش قرآن مجیـد براي اوقات 

فراغت کلیه دانش آموزان جزیره الوان به صورت مستمر 
به طور قطع، اقدام های پاالیشگاه الوان، شرایط بهتر برای 
زندگی مسالمت آمیز مردم بومی در این منطقه نفتی و کاهش 
مشکالت زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت، امید است 
همچنان و تا همیشه خدمت رسانی به مردم جزء اهداف این 

شرکت پاالیشی باشد.

مشعل   »مسئولیت اجتماعی«، اصطالحی که بیش از هر اصطالح دیگر در سال های اخیر در کنار اخالق کسب  و کار تکرار 
شده است، نشان از اخالق مداری و پایبندی به اصول اخالقی و انسانی بدون توجه به منافع مادی دارد.از نظر اجتماعی، مسئول 
بودن یعنی آدمها و سازمان ها باید با اخالق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. تالش 
برای برقراری مسئولیت اجتماعی، به افراد، سازمان ها و دولت کمک می کند تاثیری مثبت بر پیشرفت، کار و جامعه داشته 
باشند. در شرایط کنونی جامعه و اهمیت جهانی این موضوع، وزارت نفت و شرکت های تابعه برای دستیابی به موقعیتی مناسب 
در این وادی، اقدام های و برنامه ریزی های بسیار انجام داده اند. یکی از این شرکت ها، پاالیشگاه الوان است که چندی پیش 
موفق به دریافت لوح تقدیر از »اولین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی«  در حوزه های پنج گانه رهبری و 
فرایند های درون سازمانی، بازار و صنعت، محیط کار کارکنان،  محیط زیست، جامعه و کشور، با توجه به یکپارچگی در بخش های 

مختلف و رعایت استانداردها و فعالیت رو به بلوغ شد.
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مشعل   مسئولیت اجتماعی بحث جدیدی 
است که از ابتدای قرن بیستم در دنیا مطرح شده و 
چندسالی است که در ایران هم مورد توجه قرار 
گرفته و هر نهاد و سازمانی به فراخور حال و زمینه 
فعالیتش اهدافی را برای خویش ترسیم کرده است.

ن  ما ز سا عی  جتما ا لیت  مسئو
 CORPORATE  SOCIAL (
RESPONSIBILITY( به عنوان مسئولیت 
شرکت در قبال جامعه، افراد انسانی و محیطی است 
که سازمان در آن فعال است و این مسئولیت از 
مالحظات اقتصادی فراتر می رود. مفهومی که در 
اولین پاالیشگاه ایران »آبادان« مورد توجه ویژه قرار 
گرفت و موجب شد مدیران این سازمان کمر همت 
به اجرای اصول انسانی و اجتماعی ببندند و در این 

عرصه، موفقیت های بسیاری کسب کنند.
پاالیشگاه آبادان با توجه به جایگاه و نقش ویژه 
در شکل گیری فرهنگ و مدنیت، همیشه دارای 
اهمیت بوده و در این بین عضویت در انجمن های 
ناشنوایان و نابینایان شهرستان آبادان، مؤسسه 
شیرخوارگاه آتیه، طرح اکرام ایتام، شوراي فرهنگي، 
شوراي اداري و شوراي مدیریت بحران شهرستان 
آبادان و.... را در کارنامه اجتماعی خود ثبت کرده 

است. 
شرکت پاالیش نفت آبادان در مسیر اجرای 
مسئولیت اجتماعی خود اهدافی چون بهبود 
عملکرد و کاهش مصارف انرژي و مواد شیمیایي، 
ارتقای کیفي واحدهاي پاالیشي، ارتقاي سطح 
سالمت کارکنان )جسمي و روحي(، ارتقاي سطح 
فرهنگ سازماني، افزایش رضایتمندي کارکنان و 
خانواده ها )مسکن، آموزش، بهداشت، درمان و 
فضاي سبز، امنیت و... (، تحقق استانداردهاي 
زیست محیطي ) هوا – آب – خاك (، توسعه فضاي 

سبز مطابق استاندارد ملي

تولید فرآورده هاي اصلي و ویژه با استاندارد 
وزارت نفت و تولید محصول با استاندارد یورو ٤ ) 

بنزین ( را در دستور کار قرار داد.

چشم انداز جایگاه اجتماعی پاالیشگاه 
رهبران در هر سازمانی ماموریت، چشم انداز، 
ارزش ها و اخالقیات را توسعه داده و خود به عنوان 
الگو عمل مي کنند. شرکت پاالیش نفت آبادان براي 
رسیدن به چشم انداز و اهداف خود در سال ١٣٨٨ 
و در پي پروژه »برنامه ریزي استراتژیك«، اقدام به 
تبیین »نقشه استراتژیك« خود کرد که طي آن، 
نقش و تعهد رهبري و ایجاد الگویي پایدار برای 
فعالیت سایر به عنوان محور توسعه سازماني و چشم 
انداز » پاالیشگاهي سرآمد، پیشرو در تولید، ایمن 
و سبز « کارکنان با انتخاب شعار پیش روي سازمان، 
کامالً مشهود است که در سال ٩٢ با به روزآوري 
مطالعات استراتژیك، کلیه بیانیه هاي استراتژیك 
شامل ماموریت، چشم انداز و بیانیه ارزش ها بازنگري 

و اصالح شده اند.

مروری بر مسئولیت پذیری پاالیشگاه 
آبادان

  بررسي، شناسایي، اندازه گیري و ارزیابي 
عوامل زیان آور محیط کار کارکنان رسمي و 
پیمانکار شامل عوامل فیزیکي)صدا، روشنایي، 
ارتعاش، استرس حرارتي میدان هاي الکتریکي و 
مغناطیسي( شیمیایي )گازها و بخارها( ارگونومیك 
و بیولوژیك برای JOB VISIT انجام معاینات 
شغلي کارکنان و تشکیل پرونده بهداشتي کارکنان

   بازرسي هاي بهداشتي از واحدهاي ستادي، 
بهره برداری  و کارگاه هاي تعمیراتي، اماکن عمومي 
)استخرها، سالن هاي ورزشي، باشگاه ها، رستوران، 

مسکوني و غیره(

  کمك به تامین آب سالم و بهداشتي در 
جهت پیشگیري از شیوع بیماري هاي منتقله از 
طریق آب و ارتقای سطح دانش بهداشتي کارکنان 
در جهت پیشگیري از بروز آسیب ها و بیماري ها به 

ویژه بیماري هاي شغلي و مزمن 
  ارائه مشاوره تغذیه و رژیم غذایي به کارکنان 

  اجرای پروژه نیروگاه ٣ 
  پروژه تصفیه خانه پساب صنعتي )شامل 

حوضچه تصفیه، سند فیلتر و تغلیظ لجن( 
  توسعه فضاي سبز در بخش صنعتي و 

شهري 
  اجراي برنامه مدیریت پسماند 

نقش اجتماعی پاالیشگاه
پاالیشگاه آبادان از دیرباز در مباحث اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و زیست محیطي نقش برجسته 
و تعیین کننده اي در جامعه محلي ایفا کرده، به 
طوري که به جرأت مي توان گفت که در مباحث 
اماکن  احداث  فرهنگي،  اشتغال- خدمات 
اجتماعات، باشگاهها و منازل سازماني بیش از ٧٠ 
درصد از امکانات شهري را در اختیار جوامع محلي 

قرار داده است.
با  اجتماعي  اقدام های  مجموعه 

موضوع های متنوع عبارتند از:
  ایجاد و توسعه پارك ها و مبلمان شهري و 

نگهداري آنها
  همکاري با کمیته بانوان شهرمستقر در 

فرمانداري
  ایجاد زمین هاي چمن مصنوعي در سطح 

شهر
  امکان استفاده از مسابقات ورزشي در 

استادیوم جهان پهلوان تختي پاالیشگاه
  برگزاري نمایشگاه هاي متنوع از قبیل کتاب، 

امکان استفاده کلیه شهروندان و ادارات از اماکن 
ورزشي و تفریحي پاالیشگاه )سالن هاي ورزشي، 
استخرها، زمین هاي تنیس و...( همچنین مدیریت 
برگزاري مسابقات ورزشي درشهر )مسابقات 
سوارکاري و همکاري با تربیت بدني و هیئت هاي 

ورزشي(.
   امکان استفاده از فضاي باشگاه ها و 
سالن هاي اجتماعات جهت برگزاري همایش ها، 

جشن ها، مراسم ها
  واگذاري مدارس واقع در محدوده و نواحي 

شرکت نفت به آموزش و پرورش
  واگذاري اماکن برای مهدکودك

  احداث شیرخوارگاه
  کمك پشتیباني از کودکان استثنایي

  کمك به داراالیتام

   مسئـولیت   اجتماعی 
در پاالیشگاه آبـادان

اقدامات زیست محیطي
یکی از مهمترین اصولی که در چرخه مسئولیت 
اجتماعی به آن توجه ویژه شده، بحث اقدام های 
زیست محیطی است که پاالیشگاه آبادان با 
پرداخت عوارض آالیندگي، پرداخت حق 
برداشت از رودخانه، پاالیش آالینده هاي زیست 
محیطي ناشي از فعالیت هاي شرکت در ایجاد و 
 ،ISO توسعه و نگهداري فضاي سبز اچ اس ای و
بیولوژیک فاضالب، کااهش  -تصفیه خانه 
آالیندگي رودخانه اروند با احداث واحد پساب 
ورود  با  مقابله  دستورعمل  تدوین  جدید 
آلودگي هاي نفتي به رودخانه.... این مهم را 
مدنظر قرار داده است.  اقدام های برجسته 
شرکت نفت آبادان در زمینه مسائل انسانی، 
اجتماعی و زیست محیطی، حلقه مسئولیت 
اجتماعی در این پاالیشگاه را تکمیل کرده و 
موجب شده است پاالیشگاه در میان سایر 

شرکت ها ی پاالیشی کشور سرآمد باشد.

حلقـه طالیی
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 درشماره قبل از سه مفهوم كليدي درباره این 
موضوع، به مفهوم تدبير اشاره كردیم و در ادامه به 

دو مفهوم معيشت و رزق مي پردازیم.

2-معيشت
 »معيشت« از ماده »عيش« به معناى زندگى 
است كه تنها در مورد حيات جانداران استفاده 
مى شود. این كلمه، أخص از كلمه »حيات« است؛ زیرا 
»حيات« هم در مورد خداى تعالى و فرشتگان به كار 

مى رود و هم در مورد جانداران، ولى كلمه »عيش« 
در مورد خدا و مالئكه استفاده نمى شود.   »معایش« 
جمع »معيشت« و به معناى چيزهایى است كه مایه 
زندگى جانداران و ادامه حيات آنان است. از این رو 
مفهوم وسيعى دارد كه تمام وسایل حيات را شامل 
مى شود و تنها به زراعت و گياهان یا خوردنى و 
نوشيدنى خالصه نمى شود.  ماده »عيش« و مشتقات 
آن، هشت بار در قرآن آمده و در روایات نيز بسيار 
فراوان به كار رفته است. نگاه آیات و روایت در امور 

 بقعه دوازده امام زادگان مالط 
این آستان مقدس در روستای مالط، واقع در پنج 
کیلومتری شهرستان لنگرود در استان گیالن قرار دارد. 
دوازده تن از فرزندان امام زین العابدین )ع( و امام 
محمدباقر )ع( در دو ردیف در داخل این بقعه به خاک 
سپرده شده اند. بقعه مالط، به امامزادگان نیز مشهور است 
چون دوازده تن از علویان کیایی در آن مدفون هستند 
که در 2 قبر آن فرزندان امام سجاد)ع( و در  10 قبر دیگر 

فرزندان امام محمد باقر)ع( دفن شده اند. 
طبق شجره نامه ای که در بقعه موجود است، این دوازده  
تن عبارتند از: سید علی و سید محمد، پسران امام سجاد 
)ع( و سید یوسف، سید یونس، سید حسن، سید مظفر، 
سید موسی، سید حیدر، سید صالح، سید اسکندر، سید 

خاور و سید ابوذر پسران امام محمدباقر )ع(.

 آیه نازل شده بود: » سرپرست شما تنها خداست، 
رسول خداست و آنان که ایمان آورده اند، همانان که نماز 
را به پا می دارند و در حال رکوع زکات و صدقه می دهند. 
« و من هم مثل خیلی های دیگر مشتاق بودم ببینم ماجرا 
چیست. با پیامبر رفتیم سمت مسجد. مرد فقیری داشت 
بیرون می آمد: ببینم ،کسی هم چیزی به تو داد ؟مرد فقیر 
رو کرد به مسجد،  علی را پیدا کرد و نشان داد: بله آن مرد. 
همان که دارد نماز می خواند. برای چندمین بار بود که 
شایستگی علی به ما اثبات می شد و جز تکبیر چیز 

دیگری نداشتیم که بگوییم. 

 لوح محفوظ نور
 )نرم افزار تخصصی حفظ قرآن کریم(

ترتیل کل قرآن با صوت اساتید و قاریان ممتاز بین المللی 
به همراه ترجمه صوتی، ارائه ترجمه، تفسیر، شأن نزول و لغات 
مشکل هر آیه، محتوای لوح محفوظ است. برخی امکانات و 
قابلیت های این لوح عبارتند از: ارائه طرح جامع حفظ با برنامه 
مدون و طرح درس روزانه تلفیق اصول و روش های علمی با 
ساختارهای سنتی:– منحنی فراموشی– قانون پاداش– روش 
بسط معنایی– مطالعه انتخابی– روش تقطیع– روش تمرین 
و بازیابی انتقال محفوظات از حافظه کوتاه  مدت به حافظه بلند  
مدت با روش علمی و مطمئن )قاعده الیتنر(، تقویت حافظه 
تصویری و تسلط بر محفوظات با استفاده از آزمون های عمومی 
و تخصصی، امکان ضبط تالوت قرآن  آموز در برنامه مرور و 
تثبیت محفوظات و تطبیق آن با تالوت قاری، امکان استفاده 
چند هماهنگی و ارتباط نرم  افزار با نسخه تلفن همراه برای 

تکمیل مراحل حفظ و مرور محفوظات. 

آستان ملک پاسبان

تدبير 
معيشت از 

ديدگاه 
آيات و 

روايات )3(

روایت راستان

معرفی کتاب و  نرم افزار

 25شوال؛ شهادت امام جعفر صادق )ع(    معرفت

رفتار کریمانه، اخالق الهی
 ابو عبداهلل، جعفر بن محمد صادق 
معروف به جعفر صادق، امام ششم شیعیان 
و فرزند امام محمد باقر )ع( و ام فروه هستند. 
امام جعفر صادق )ع( در ١٧ ربیع االول سال 
٨٣ هجری قمری )٧٠٢-٧٠٣ میالدی( در 
مدینه به دنیا آمدند و در ٢۵ شوال ١٤٨ 
هجری قمری در سن ۶۵ سالگی از سوی 
منصور دوانیقی، خلیفه عباسی مسموم 
شدند و به شهادت رسیدند. امام صادق)ع( 
بیشترین طول عمر را در میان یازده امام 

شیعیان داشته  اند.

نام ها و القاب امام جعفر صادق )ع(
معروف ترین لقب امام ششم، صادق به 
معنی راستین و راستگوست و القاب دیگر 
ایشان عبارت است از: فاضل )دارای فضیلت 
و برتری(،  قائم )ثابت و پایدار، قیام کننده، 
برپا و استوار(، کامل )کسی که از عیب ها 
منزه و برکناراست(، منجی)نجات بخش و 
رستگار کننده، عامل رستگاری و نجات(، 
الحق )سخن حق(، لسان الصدق  کلمه 
)راستگویی درسخن، گویای راستی( و 

صابر)بردبار(

امامت امام صادق )ع(
به عقیده شیعه، دوران امامت امام جعفر 
صادق )ع( ٣٤ سال بوده که با اواخر 
حکومت امویان و اوایل حکومت عباسیان 
مصادف بوده است. امام صادق )ع( با پنج تن 
از خلفای بنی امیه، هشام بن عبدالملك، 
ولید بن یزید بن عبدالملك، یزید بن ولید 
بن عبدالملك، ابراهیم بن ولید و مروان بن 
محمد ملقب به حمار و دو تن از خلفای بنی 
عباس به نام های ابوالعباس )عبداهلل بن 
محمد( معروف به سفاح و ابوجعفر معروف 

به منصور دوانیقی معاصر بودند. 

جنبش فرهنگی در دوران امامت 
امام جعفرصادق )ع(

عصر امام صادق )ع(، عصر جنبش 
فرهنگی و فکری و برخورد فرق و مذاهب 
گوناگون بود. پس از زمان رسول خدا، دیگر 
چنین فرصتی پیش نیامده بود تا معارف 

اصیل اسالمی ترویج شود، بخصوص که 
قانون منع حدیث و فشار ُحّکام اموی باعث 
تشدید این وضع شده بود. از این رو خأل 
بزرگی در جامعه آن روز که تشنه هرگونه 
به چشم  بود،  معرفت  و  دانش  و  علم 
می خورد. امام جعفر صادق)ع( با توجه به 
فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید جامعه، 
دنباله رو  نهضت علمی و فرهنگی پدرشان 
شدند و حوزه وسیع علمی و دانشگاهی 
بزرگی تاسیس و در رشته های مختلف 
علمی و نقلی شاگردان بزرگی تربیت کردند. 
شاگردانی چون هشام بن حکم، مفضل بن 
عمر کوفی جعفی، محمد بن مسلم ثقفی، 
ابان بن تغلب، هشام بن سالم، مؤمن طاق، 
جابر بن حیان و.... تعداد شاگردان امام را تا 
چهار هزار نفر نوشته اند. ابوحنیفه، رئیس 
یکی از چهار فرقه اهل سنت، مدتی شاگرد 
ایشان بود و خودش به این موضوع افتخار 

کرده است. 
امام جعفر صادق )ع( از فرصت های 
گوناگون برای دفاع از دین و حقانیت تشیع 
استفاده  اسالم  صحیح  معارف  نشر  و 
می بردند، به گونه ای که مناظرات زیادی نیز 
در همین زمینه، میان ایشان و سران 
با  انجام گرفته که  گوناگون  فرقه های 
استدالل های متین و استوار امام، پوچی 
عقاید آنها و برتری اسالم ثابت شده است. 
همچنین در حوزه فقه و احکام نیز از سوی 
امام)ع( فعالیت زیادی انجام شده است. به 
صورتی که شاهراه های جدیدی در این 
بستر گشوده شده که تاکنون نیز آنها  ادامه 
داشته و معارف اسالمی بیش از هر وقت 
دیگری از طریق الهی منتشر شده است، به 

صورتی که بیشترین احادیث شیعه در تمام 
زمینه ها از امام صادق )ع( نقل شده و 
مذهب تشیع، امروز به نام مذهب جعفری 
و فقه تشیع به نام فقه جعفری خوانده 

می شود.

شهادت امام صادق )ع(
پس از به قدرت رسیدن عباسیان، 
همانطور که آن حضرت پیش بینی کرده 
بودند، فشار بر شیعیان افزایش یافت و با 
روی کار آمدن منصور، این فشار به اوج خود 
رسید. امام جعفر صادق )ع( نیز از این 

فشار ها در امان نبودند.
 این دوران، یعنی چند سال آخر عمر 
پربرکت آن حضرت، بر خالف دوران اولیه 
امامت شان، دوران سختی ها و انزوای دوباره 
آن حضرت و حرکت تشیع بود. منصور، 
شیعیان را به شدت تحت کنترل قرار داده 
بود. سرانجام، کار به جایی رسید که با تمام 
فشارها، منصور چاره ای ندید جز این که 
امام صادق )ع( را که رهبر شیعیان بود، از 
میان بردارد. بنابراین از طریق عواملش 
حضرت را به شهادت رساند. آن حضرت در 
سال ١٤٨ هجری در سن ۶۵ سالگی به 
شهادت رسیدند و در قبرستان بقیع در کنار 
مرقد پدر و جّد بزرگوارشان مدفون شدند. 
در زمینه فضایل و مکارم اخالقی حضرت، 
روایات و وقایع بسیاری نقل شده است. آن 
حضرت با رفتار کریمانه و خلق و خوی الهی 
خود، بسیاری از افراد را به راه صحیح 
هدایت فرمودند، به گونه ای که پیروان دیگر 
مکاتب و ادیان نیز زبان به مدح آن حضرت 

گشوده اند.

مفاهیم دینی
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معيشت، اعم از دخل و خرج و مصارف، به 
گونه اى است كه مسئول خانواده بايد به 
منظور ايجاد زندگى پر نعمت و سراسر 
آرامش و رضايت بخش، تالش كند و از لحاظ 
مادى و معنوى، خانواده را به جايگاه منطقى 

و قابل توجهى برساند.

3-رزق
به عطا و بخشش جارى و مستمر، رزق 

گفته مى شود، همچنين به هر غذايى كه به 
آدمى مى رسد، چه دهنده اش معلوم باشد و 
چه نباشد، رزق گويند. گويا رزق، بخششى 
است كه به اندازه تالش و كوشش انسان به 
او مى رسد، هر چند عطا كننده آن معلوم 
نباشد. رزق را با توسعه در معنا، شامل هر 
سودى نيز دانسته اند كه به انسان برسد، هر 
چند كه غذا نباشد. به اين اعتبار، هر گونه 
عطاى مادى و معنوى را شامل مى  شود. 
بنابراين هر گونه عطا و بهره و مزاياى زندگى 

را كه خداوند نصيب بندگان مى كند، اعم از 
مال، مواد غذايى، پوشاك، جاه، عشيره، 
ياران، جمال، علم، عقل، فهم، ايمان، اخالص 
و ... را رزق مى گويند. با توجه به وسعت 
معناى رزق، محدود كردن مفهوم آن به 
جنبه هاى مادى، حاكى از توجه دقيق 
نداشتن به موارد استعمال آن است. چنان 
كه در بعضى از آيات آمده است: »َو َرَزَقُكم 
يِّباِت« و از طيبات به شما روزى داد.  مَن الطَّ
ادامه دارد...

همراه با
شهیدان

برادر شهيد درباره  وي مي گويد:»با داشتن 
اخالق و رفتاري به خصوص و احترام گذاشتن به 
كوچك و بزرگ در دل هاي مردم جاي باز كرده بود. 
همه او را به ديده  مهر مي نگريستند و وقتي شهيد 

شد، حتي يك نفر از او ناراضي نبود.« 
به نقل از برادر شهيد،گفته شده كه او حتي در 
ماه هايی غير از ماه مبارك رمضان روزه مي گرفت 
و نماز شب را بجا مي  آورد، شب های جمعه دعاي 

كميل برگزار مي كرد و در مسجد اذان مي گفت. 

 درچه مواردی گرفتن سود پولی)ربا( که انسان به 
کسی قرض می دهد جایز است ؟ 

در سه مورد جایز است:
 1- ربا گرفتن مسلمان از کافری که در پناه اسالم 

نیست.
 2- ربا گرفتن پدر وفرزند از یکدیگر

 3- ربا گرفتن زن وشوهر از یکدیگر. 

 شجاعت شهید نواب صفوی 

 شهيد جهانگير 
قنواتي 

یک شبهه ویک پاسخ

سوال:    وظیفه ما در مقابل دوستان کم حجاب چیست؟

زالل احکام

با فرزانگان

 هفدهمین نشست دبیران شورای اقامه نماز وزارت 
نفت با حضور دکتر مجیدی، دبیر شورای فرهنگی 
واقامه نماز وزارت نفت، رؤسای اقامه نماز شرکت ها ، 
رؤسای کارگروه های تخصصی ستاد اقامه نماز، دبیران 
ستاد اقامه نماز ورابطان فرهنگی دهگانه کشوری در 
سالن جلسات شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار 
شد. در ابتدای این نشست، پس از تالوت آیاتی از کالم 
اهلل مجید و پخش سرود مقدس جمهوری اسالمی 
ایران، حجه االسالم والمسلمین حائری زاده، رئیس 
شورای اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن 
خوشامدگویی به حاضران، گزارش مختصری از روند 
فعالیت های فرهنگی ودینی در شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ارائه کرد. سپس دکتر مجیدی، دبیر شورای 
فرهنگی واقامه نماز، با اشاره به نهایی شدن قرارداد نفتی 
وزارت نفت با کنسرسیوم توتال فرانسه واهمیت 

اقتصادی آن برای کشور، از تالش های دست در کاران 
فرهنگی صنعت نفت در اجرای سیاست های فرهنگی، 
به ویژه برنامه های قرآنی ماه مبارك رمضان تشکر کرد. 
در ادامه این نشست، رابطان مناطق دهگانه کشوری، 
گزارش مختصری از فعالیت های فرهنگی در حوزه های 
ماموریتی خود ارائه دادند. گزارش مبسوط فعالیت های 
گسترده قرآنی ماه مبارك رمضان در سطح صنعت 
نفت، از دیگر برنامه های این نشست بود که از سوی 
ربیعیان، رئیس دارالقرآن وزارت نفت ارائه شد. سخنران 
بعدی مهندس شاهدایی، معاون وزیر ومدیر عامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. وی با بیان این که 
توجه جدی به حوزه های انسانی در صنعت نفت، به ویژه 
توسعه برنامه های فرهنگی ودینی در سطح گسترده 
برای آحاد خانواده بزرگ صنعت نفت ضرورتی انکار 
ناپذیر است، گفت: »شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

برای هرگونه مساعدت وهمکاری با مجموعه ستاد اقامه 
نماز در مسیر ارتقای سطح معرفتی ومعنوی کارکنان 
اعالم آمادگی می کند. ارائه گزارش سعیدی، رئیس 
کارگروه اطالعات و آمار ستاد اقامه نماز وزارت نفت، 
گزارش حجه االسالم والمسلمین ثقفی، رئیس 
کارگروه علمی وآموزشی ستاد اقامه نماز، گزارش 
مبسوط باغبان، معاون طرح و برنامه ستاد اقامه نماز 
وزارت نفت در خصوص روند تدوین سند راهبردی و 
هماهنگی ها با اداره تشکیالت وروش ها در باره تغییر 
ساختار ستاد اقامه نماز وزارت نفت و ارائه گزارش حجه 
االسالم اسماعیلی، رئیس قرارگاه فرهنگی منطقه 
اقتصادی پارس جنوبی از دیگر برنامه های این نشست 
بود.  گفتنی است؛ در حاشیه این جلسه، حجه االسالم 
والمسلمین سلمان بحرانی به عنوان قائم مقام دفتر 

ارتباطات حوزوی وزارت نفت معرفی شد.

اخبار ستاد اقامه نماز

 هفدهمين نشست دبيران شورای اقامه نماز برگزار شد

صفحه ای برای گسترش و ترویج  فرهنگ، آداب و اندیشه دینی
تهیه و تنظیم:  ستاد اقامه نماز وزارت نفت

پاسخ: وظیفه اصلي و اساسي نهي از منکر 
است، ولي این مسئولیت باید به طور شایسته 
و صحیح صورت گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل 
شود. در برخورد با دوستان کم حجاب الزم 
است این نکات را حتماً مورد نظر داشته باشیم:

دلیل  به  1ـ اعطاي شخصیت: هرگز 
بدحجابي نسبت به کسی بي احترامي نکرده و 
آمرانه و قلدرمابانه برخورد نکنیم، بلکه خواهرانه و 
دوستانه برخورد کنیم و با گفتن جمالتي مانند: این 
عمل در شأن شما نیست یا شأن شما باالتر از این ها 
است، او را راهنمایي کنیم. به طور کلي به صورت 

پیشنهادي باشد، نه دستوري. 
ـ جلب اعتماد:  نهي از منکر وقتي تأثیر دارد  2
که اعتماد طرف مقابل جلب شود. بنابراین قبل از 
آموزش باید جذب صورت گیرد. امام علي)ع( 
مي فرماید: »دل هاي مردم وحشي است. پس هر 
کسي آن قلوب را جذب کند، به او روي خواهند 
آورد.« سعي کنیم با رفاقت با او، دلش را به دست 

آوریم. 

ـ در نظر گرفتن وضع روحي و رواني: در  3
نهي از منکر باید به این نکته روان شناختي توجه 
داشت که حرف در زماني که احتمال تأثیر آن 
مي رود، زده شود. بدیهي است انسان همیشه حال 
و حوصله سخن گوش دادن را ندارد. امام علي)ع( 
مي فرماید: »دل ها براي قبول نصیحت اقبال )روي 
آوردن( و ادبار )نپذیرفتن( دارند؛ پس در مواقع 
پذیرش، آن ها را دریابید، زیرا اگر دل نسبت به 
چیزي اکراه داشته باشند، در آن مورد کور بوده و 

چیزي را نمي بیند.«
ـ رعایت نزاکت و ادب: قرآن مجید درباره  4
نحوه برخورد مي فرماید:  اي رسول ما، تو آزار و 
بدي هاي امت را به آن چه نیکوتر است، دفع کن.«  
انسان در مقابل خشونت یا مالیمت، واکنش 
مناسب با اوضاع را بروز خواهد داد. اگر به یك نفر 
با عصبانیت بگویید: حجابت را رعایت کن، ممکن 
است در جواب بگوید: چرا، چنین کنم؟! اگر با 
احترام از او چنین تقاضایي داشته باشید، قبول 

مي کند. 

ـ محترم شمردن عقاید افراد: خانمي که  5
با بدحجابي وارد جامعه مي شود و آن را نشانه 
عظمت و تمدن مي داند،  این ها را ارزش تلقي 
مي کند و نشانه شخصیت مي پندارد، واضح است 
که هیچ گونه اهانت و تحقیري را نسبت به فکر خود 
نمي پذیرد. در برخورد با این افراد باید به آن ها 
فهماند که به عقیده و نظرشان احترام مي گذارید، 

ولي این انتخاب را صحیح نمي دانید. 
ـ پافشاري بر نکات مثبت: از ابتدا نباید  6
کار خالف دیگران را مطرح کرد، زیرا زمینه 
پذیرش وجود ندارد و چه بسا واکنش نشان داده 
مي شود. در آغاز باید طرف مقابل را به دلیل صفات 
مثبت او ستود تا از این طریق احساس کرامت 

کند و در مقام تالفي و ستیزه جویي برنیاید.
ـ برخورد با علل: براي رفع ناهنجاري ها  7
باید علل را بازشناسي کرد.  بي حجابي یا  
بدحجابي دختران قطعاً علل مختلفي دارد. با 
ریشه یابي و عکس العمل مناسب، مي توان با این 

پدیده ناپسند مبارزه کرد. 

قرار شد با شاه مالقاتی داشته باشد. همان روز 
مالقات، مطلبی علیه حجاب در روزنامه ها چاپ شده 

بود.
 قبل از اینکه پیش شاه برود، درباریان می خواستند 
آداب و رسوم و تشریفات در حضور شاه بودن را به یاد او 
بدهند ! و هر بار او با قاطعیت می گفت: »خودم بلدم 
چطور رفتار کنم!« وقتی داخل شد. . . صدای روی میز 

کوبیدن آمد !
ایشان محکم روی میز می کوبید و می گفت: »مگه 
مسلمون نیستین ؟! چرا می زارین این مطالب چاپ 
بشه؟!« و کلی از نحوه اداره کردن کشور انتقاد کرد و رفت. 

بعد از رفتنش شاه مضطرب شده بود.
 گفت: »این سید! مثل یك افسری که با سرباز زیر 
دستش صحبت می کنه؛ با من صحبت کرد! اصال انگار 

نه انگار که شاهی هست!«



نشریه  کارکنان صنعت نفت ایران، شماره 837  42

ان
مد

ه ه
طق

 من
ی

نفت
ی 

ها
ده 

ور
رآ

ش ف
پخ

34 میلیون لیتر صرفه جویی درمصرف بنزین

مدیر عامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: درسه ماه نخست 
امسال بیش از ٣۶٠ میلیون مترمکعب گازفرآورش وبه خط 
سراسری ارسال شده است. سیروس امیری افزود: درمدت زمان یاد 
شده، همچنین بیش از ٤٨۶ هزار بشکه میعانات گازی نیز تولید و 
با توجه به راه اندازی نشدن پتروشیمی ایالم به دیگرمبادی مصرف 

ارسال شده است.
وی میزان گوگرد تولیدی دربهار امسال را نیز بیش از ١٧هزار و 

۵٠٠ تن اعالم و اظهارکرد: این گوگرد پس از دانه بندی در کارخانه 
به صورت گوگرد پاستیلی در بازار های داخلی و خارجی فروخته 
می شود. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان این که تولید 
ال پی جی خام در این شرکت نیز بیش از ٤٠٠ تن در روز است، 
اظهار کرد: این محصول نیز می باید از سوی پتروشیمی ایالم دریافت 
شود، اما با توجه آماده نبودن این شرکت، ال پی جی مزبور به 

مجتمع گاز پارس جنوبی ارسال می شود.
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فرآورش بیش از 360 میلیون متر مکعب گاز دربهار امسال

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان گفت: 
در سه ماه امسال با استفاده از گازطبیعی فشرده) سی ان جی(، در 

مصرف بیش از ٣٤ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شده است. 
امین روستایی افزود: در بازه زمانی یاد شده ۶٨ میلیون 
و۶۵هزارمتر مکعب سی ان جی مصرف شده است. وی همچنین 
ازمصرف بیش از٤۵٠ میلیون لیترانواع فرآورده نفتی شامل بنزین، 
نفت کوره، نفت گاز و نفت سفید در بهار امسال خبر داد و افزود: سهم 
بنزین مصرفی در دوره زمانی یاد شده، ١٢١ میلیون و ۶٠٠ هزار لیتر 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته 
است.  به گفته مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
همدان، نفت گاز مصرفی این منطقه نیزبا دو درصد افزایش نسبت به 
سه ماه بهارسال گذشته به ١٤۵میلیون لیتر رسید. وی همچنین 

درباره نفت سفید، مصرفی در٩٣ روزنخست امسال اظهار کرد: دراین 
دوره زمانی پنج میلیون و ٩۵٠ هزار لیتر نفت سفید مصرف شد که 
از کاهش ١٤ درصدی آن نسبت به مدت مشابه پارسال حکایت دارد. 
روستایی گفت: نفت کوره مصرفی این منطقه دربهارپارسال ٢٨ 
میلیون لیتربود که با توجه به ذخیره سازی این نوع فرآورده درنیروگاه 
شهید مفتح همدان، مصرف آن درسه ماه نخست امسال به 
١٧٨میلیون لیتر رسید. وی همچنین ازشروع دوباره ارسال بنزین از 
انبار نفت همدان به مقاصد دور تدارکاتی خبر داد. مدیرشرکت ملی 
پخش فرآورده ای نفتی منطقه همدان تصریح کرد: ارومیه، زنجان، 
سنندج و میاندوآب، مقاصدی است که ارسال دوباره بنزین به آنها از 
این منطقه ازسر گرفته شده است. به گفته روستایی، این عملیات از 

انبار نفت ایثارگران انجام می شود. 

مدیرعامل شرکت پتروشیمی لردگان گفت: چین فاینانس ۵٠٢ 
میلیون یورویی را برای ساخت پتروشیمی لردگان تامین می کند. 
محسن زارعی فربا بیان این که پروژه پتروشیمی لردگان حدود۶٩ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تصریح کرد:این پتروشیمی که 
سال آینده به بهره برداری می رسد، خوراك آمونیاك و کود شیمیایی 

اوره را تامین می کند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی لردگان تصریح کرد: خوراك این 
پروژه، گاز طبیعی است.  وی تاکید کرد: کل مبلغ سرمایه گذاری برای 
اجرای این پروژه که ۵٠٢ میلیون یورو است، ازمحل فاینانس چین 

تأمین می شود.

 مجتمع پتروشیمی لردگان واقع دراستان چهارمحال و بختیاری 
منطقه فالرد در ۵۵ کیلومتری شهرستان لردگان دردست ساخت 
است.  شرکت پتروشیمی لردگان درسال١٣٨٧تاسیس شده، اما به 
دلیل دسترسی مناسب به منابع آب وگازی، نزدیك بودن به سه خط 
لوله گاز کشور، دارا بودن زمین وموقعیت مناسب از نظرتسطیح وانجام 

فعالیت های زیربنایی، ازموقعیت مکانی مناسبی برخورداراست.
محصول تولیدی این شرکت، آمونیاك با ظرفیت تولید روزانه 

٢٠۵٠ تن و اوره با ظرفیت تولیدی روزانه ٣٢۵٠ تن است.
 صاحب دانش فنی واحد آمونیاك، شرکت آمونیاك کازاله و واحد 

اوره، شرکت استامی کربن هستند.

فاینانس ۵0۲ میلیون یورویی چین برای پتروشیمی لردگان

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
غربی)ارومیه (  با بیان  اینکه بهارامسال ٤٣٣میلیون لیترانواع فرآورده 
نفتی مصرف شده است، برسوخت رسانی به موقع به ویژه درفصول 
سرد تاکید کرد. احمد مجرد گفت: ذخیره سازی مطلوب سوخت و 
توزیع به موقع آن در استان سردسیرآذربایجان غربی که در زمستان 
بامسدود بودن راه های ارتباطی همراه است، اهمیت بسزایی دارد؛ به 
همین دلیل تالش می شود این مهم به نحوی خوبی انجام شود که 
مشکلی ایجاد نشود.  وی گفت: درسه ماه نخست امسال ٤٣٣ میلیون 
لیتر انواع فرآورده نفتی در مرکزوشمال استان آذربایجان غربی مصرف 
شد که از رشد ٣٩ درصدی درمقایسه با بهارسال گذشته حکایت 
دارد. مجرد با بیان این که نفت سفید توزیعی نیز دربهار امسال بیش 

از ٤٩ میلیون لیتر بوده است، اظهارکرد:این مقداردرقیاس با مدت 
مشابه سال قبل ١۵درصد رشد داشته است. وی درباره مصرف بنزین 
سه ماه نخست امسال نیزاظهارکرد: مصرف این فرآورده نفتی با ۶/۵ 
درصد رشد مسبت به مدت مشابه سال گذشته به ١٣۵ میلیون لیتر 
رسید. مجرد به توزیع بیش از٢٤٠ میلیون لیتر نفت گازدر٩٣ روز 
نخست امسال اشاره و تصریح کرد:مصرف این فرآورده نفتی دربازه 
زمانی یاد شده نسبت به مدت مشابه پارسال، ٨٤ درصد بوده است. 
وی افزایش ذخیره سازی این فرآورده نفتی در نیروگاه های منطقه را 
دلیل این رشد اعالم و اظهار کرد: هم اکنون نفت گاز ارسالی به 
نیروگاه ها بیش از١٣۶ میلیون لیتر است. به گفته مجرد، ذخیره سازی 

سوخت درنیروگاه ها دروضع  مطلوب قراردارد. 
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برگزاری آموزش های پيشرفته 
متناسب با مسئوليت  

رئیس آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت 
ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران گفت: دوره های 
آموزشی مدرن متناسب با مسئولیت های این شرکت 

در دستور کار قرار گرفته است.
مجید برزی با بیان این که مسئولیت اصلی شرکت 
ملی مهندسی وساختمان نفت ایران، طراحی واحداث 
پاالیشگاه های جدید، خطوط لوله انتقال نفت خام و 
فرآورده های نفتی، همچنین اسکله ها، بنادر نفتی 
وانبارهای نفت است، تصریح کرد: بیشتر نیروی 
انسانی فعال دراین شرکت از تحصیالت ویژه فنی 
برخوردارند و آموزش ها باید متناسب با آنها، همچنین 
اهداف ومسئولیت شرکت، طراحی، برنامه ریزی و 

اجرا شود.
وی اظهارکرد:با توجه به ماهیت شرکت ملی 
مهندسی وساختمان نفت ایران، تجارب عظیمی 
درقالب اجرای طرح ها به دست آمده است که 
ضرورت برنامه ریزی برای انتقال این تجربیات را دو 
چندان می سازد. برزی بابیان این که ازسال91 
برنامه ای باعنوان »نشست های آموزشی تخصصی 
درس آموخته ها« پیگیری شد تا از طریق آن درجهت 
انتقال تجربه و دانش افراد دراین مجموعه به نوعی 
فرهنگ سازی صورت گیرد. به گفته وی، پیرو این 
اقدام، با همکاری مجریان و افراد مجرب طرح ها، 27 
عنوان نشست تخصصی آموزشی طراحی و درمدت 

سه سال برگزارشد.
برزی با بیان این که یکی ازمهم ترین دارایی های 
این شرکت، نیروهای انسانی مجرب و جوانان 
فارغ التحصیل ممتاز دانشگاهی است که در پروژه ها 
تجارب ارزنده ای به دست آورده اند، تصریح کرد: با 
توجه به تسلط این افراد به زبان انگلیسی، ارائه 
خدمات آموزشی بین المللی برای کشورهای منطقه 
در قالب 32 عنوان دوره بین المللی به آموزش و تجهیز 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  انسانی  نیروی 
فرآورده های نفتی ایران پیشنهاد شده است. رئیس 
آموزش وبرنامه ریزی نیروی انسانی شرکت ملی 
مهندسی وساختمان نفت ایران ادامه داد:هم اکنون 
یکی ازعناوین آموزشی باعنوان پیش راه اندازی و 
راه اندازی واحدهای فرآیندی »درتقویم آموزشی 
مرکز آموزش بین المللی نفت و گاز« وزارت نفت 
قرارگرفته که قرار است به وسیله یکی ازهمکاران این 
شرکت به میزبانی شرکت ملی پاالیش وپخش برای 
درایران  منطقه  کشورهای  نفتی  کارشناسان 

برگزارشود.
به گفته برزی، با توجه به اهمیت استفاده کاربردی 
از زبان انگلیسی، سه عنوان دوره آموزش تخصصی 
زبان برنامه ریزی و برای همکاران با سطح زبان حداقل 

UPPER INTERMEDIATE اجرا شده است.

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

باشگاه خبر
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مدیریت خدمات ترابري وپشتیباني شرکت ملي مناطق 
نفتخیزجنوب، نقشي مهم در عملیات کنترل نشت نفت در سه راه 
فرودگاه اهواز ایفا کرد. درحادثه نشت نفت از خط لوله ٢٠ اینچ لب 
سفید – اهواز که بامداد جمعه )دوم تیرماه( رخ داد،  گروه ها و 
دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز ازعملیات سبك، سنگین و ماشین 
آالت مدیریت ترابري در کمترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.

پس از گزارش حادثه، گروه نخست دستگاه ها شامل لودر و بیل 
مکانیکي )با درنظر گرفتن مقررات ایمني( به محل اعزام و پس از 
بررسي دقیق، گروه هاي دیگري ازماشین آالت وکارکنان نیز درچند 

نوبت اعزام و به کار گرفته شدند.

گروه هاي عملیاتي ترابري که ازدقایق نخست حادثه درمحل 
حضور داشتند، ضمن مشارکت در عملیات کنترل نفت ریزي، ترمیم 
و ایمن سازي خط لوله، اقدام به پاکسازي محل و آخرین گروهي 
بودند که آنجا را ترك کردند.  درمدت عملیات١٤٢نفر به عنوان 
مسئول، هماهنگ کننده، اپراتور و پشتیباني دستگاه ها و تعمیرات 

به صورت مستمر به محل اعزام شدند.
بیل مکانیکي، لودر، بولدوزر، تانکرآب، سپتیك، کشنده، 
کمپرسي، تانکر گل روغني، تانکرحمل سوخت و خودروي سواري 
براي اسکورت و همیار پلیس به مدت ١٢٨ دستگاه/روز، از جمله 

تجهیزات مورد استفاده در این عملیات بوده است.

رئیس واحد عملیات جانبی پاالیشگاه گازشهید هاشمی نژاد 
ازصرفه جویی دو میلیارد ریالی درنصب مبدل حرارتی واحد 
میعانات گازی این پاالیشگاه خبر داد. خداداد عفتی زاده با بیان 
این که به دلیل پیش گرم نشدن خوراك برج تقطیر، ساالنه 
به  اظهارکرد:  انرژی هدر می رفت،  توجهی  قابل  مقدار 
منظورجلوگیری ازاین هدررفت، مبدل حرارتی محصول 
وخوراك نصب و صرفه جویی قابل توجهی در این زمینه انجام 
شده است. وی اظهارکرد: این فعالیت ارزشی همسو که با 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف آن است، به همت 
و تالش کارشناسان مهندسی، تعمیرات و بهره بردار ی شرکت 

پاالیش گازشهید هاشمی نژاد انجام شده است. عفتی زاده اظهار 
کرد: تکیه بر توان داخلی و استفاده از نیروهای کارشناس و 
متخصص در شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، موجب 
شده است تا ضمن به اثبات رساندن دانش فنی این مجموعه، 
صرفه جویی اقتصادی به میزان دو میلیارد ریال نیز برای این 
مجموعه رقم خورد. رئیس واحد عملیات جانبی پاالیشگاه گاز 
شهید هاشمی نژاد اظهارکرد: پس از نصب و بهره برداری ازاین 
مبدل ها نتایج بسیارخوبی به دست آمد که کاهش مصرف ٢٢ 
درصدی گازسوخت، کاهش قابل مالحظه مصرف آب خنك 

کننده و کاهش دمای محصول ازآن جمله است. 

مدیراچ اس ای شرکت ملی نفت ایران گفت: این شرکت ازهمه 
توان وظرفیت خود برای تولید پایدار و اجرای پروژها به صورت ایمن 
استفاده می کند. سیاوش درفشی درسفر دو روزه خود به منطقه 
عملیاتي خانگیران و مشهد مقدس دربازدید از تاسیسات شرکت 
بهره برداری نفت وگازشرق و بررسی وضع ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست این شرکت اظهار کرد: اچ اس ای شرکت ملی نفت ایران 
نسبت به گسترش راهنماها، دستورعمل ها و رویه هایی مانند 
الزام های اچ اس ای مدیریت پیمانکاران، منطبق با استانداردهای 
ملی و بین المللی اقدام وآن را به کلیه شرکت ها ابالغ کرده است. وی 
تاکید کرد: ازاین پس در کلیه پروژه ها وفعالیت ها این دستورعمل ها 

به کارگرفته می شود وبا اجرای این راهنماها و دستورعمل ها، انتظار  
می رود شاهد کاهش مشکالت باشیم. مدیراچ اس ای شرکت ملی 
نفت ایران، ١٩ و ٢٠ تیرماه امسال درسفر به به شرق کشور 
ازتاسیسات چاه ها، همچنین مرکزاندازه گیري، مرکزجمع آوري ها 
و مرکز تفکیك و ذخیرسازي شرکت نفت و گاز شرق بازدید کرد.  
نشست بامدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازشرق، مدیران و 
مسئوالن واحدهای مختلف به منظور اطالع از روند فعالیت های اچ 
اس ای در تاسیسات نفتی خانگیران شرکت نفت و گاز شرق، بخش 
دیگری از برنامه های مدیراچ اس ای شرکت ملی نفت ایران به 

منطقه عملیاتی خانگیران بود.

ب
نو

زج
خی

نفت
ق 

اط
 من

ژاد
ی ن

شم
ها

ید 
شه

از 
ه گ

گا
یش

اال
 پ

ان
یر

ت ا
ی نف

 مل
ت

رک
ش

نقش آفرینی   در كنترل نشت نفت خط لوله لب سفید- اهواز

۲ میلیارد ریال صرفه جویی درنصب مبدل حرارتی

استفاده از همه ظرفیت ها برای تولید ایمن طرح ها

در دهمین جشن ساالنه تکریم بازنشستگان مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران که با حضورمدیراکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران، معاونان و روسای بخش های مختلف 
این شرکت برگزارشد،  از٢٢ بازنشسته شرکت اکتشاف تجلیل 

شد.
دراین آیین سید صالح هندی، مدیر اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران با بیان این که بهره گیری ازتجارب بازنشستگان مایه 
مباهات است، افزود:موفقیت های روزافزون صنعت نفت ایران، 
نتیجه دسترنج افرادی است که درجهت دستیابی به اهداف 
مدیریت اکتشاف وشرکت ملی نفت ایران سال ها تالش کرده اند 

و امروز به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند.

دراین آیین که با اجرای برنامه های شاد و متنوع هنری 
همراه بود، مدیراکتشاف شرکت ملی نفت به پاس سال ها تالش 
و خدمت صادقانه، با اهدای لوح سپاس، از٢٢ بازنشسته این 
بخش ازصنعت نفت کشور تجلیل و قدردانی کرد و شهید 

حبیب اهلل محمودزاده از جمله آنها بود.
شهید محمودزاده که درسال ١٣۵٩ وارد صنعت نفت شده 
بود، اوایل جنگ به دلیل اصابت خمپاره به سکوی حفاری 

)محل خدمت این شهید( به شهادت رسید.
حکم بازنشستگی شهید محمودزاده درسال ١٣٩۵ صادر 
وبه همراه لوح افتخار از سوی مدیر اکتشاف به فرزند وی اهدا 

شد.

تجلیل از۲۲ بازنشسته مدیریت اكتشاف
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نفت و گاز گچساران

نگاه مطلوب به ساماندهی 
نيروهای قراردادی

مدیرمنابع انساني شرکت بهره برداری نفت وگاز 
گچساران گفت: مقام های عالي وزارت نفت نگاهی 
مطلوب به ساماندهي نیروهاي قراردادي، ارکان ثالث 
دربازدید  فرهاد جعفري  دارند.  پیمانکاري  و 
ازتأسیسات پازنان افزود: مدیریت منابع انساني سعي 
دارد با حضوردرتأسیسات نفت ودیدارهاي رو در رو 
با کارکنان عملیاتي، نشست هایي به منظور برطرف 
کردن مشکالت آنها داشته باشد. وی با تاکید براین 
که نیروهاي عملیاتي صنعت نفت درخط مقدم جبهه 
اقتصادي قراردارند، پازنان رایکي ازسخت ترین 
ومهم ترین مناطق حوزه عملیاتي شرکت نفت و گاز 
گچساران عنوان کرد. جعفري درنشست با کارکنان 
واحدهاي مختلف ازجمله گازوگازمایع، نگهداري و 
تعمیرات، بهره برداری، تاسیسات تقویت فشارو 
تزریق گاز و ایمني درتأسیسات پازنان اظهار کرد: 
شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران به دلیل 
ویژگي هاي خاص و قرارداشتن درمیان چهاراستان 
از مناطق حساس صنعت نفت است وموضوع 
نگهداشت نیروهاي انساني در آن از مهم ترین وظایف 
سرپرست منابع انساني به شمار مي رود. مدیرمنابع 
انساني شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران 
تأکید کرد: این مدیریت تصمیم دارد براساس 
کارذاتي خود درکنار مسئوالن عملیاتي وخدماتي، 
شرایطي را برای ایجاد انگیزش در میان نیروهاي 
عملیاتي واقع در تأسیسات ایجاد کند. برپایه این 
گزارش از 16نفراز کارکنان شاغل در تأسیسات پازنان 

تجلیل و قدردانی شد. 

26 هزار مورد ضخامت سنجی
 در خطوط لوله

رئیس اداره بازرسي فني و خوردگي فلزات 
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران  ازانجام 
ضخامت سنجی لوله های نفت وگازاین منطقه 
عملیاتی در بیش از26 هزارنقطه مستعد خوردگی، 
خبر داد. عزیزاله طریقي نژاد با بیان این که بازرسي 
فني از تأسیسات، یکی از مهم ترین اقدام های 
بازدارنده در بروزحوادث است، تصریح کرد: 
فعالیت هاي بازرسي فني دراین صنعت با توجه به 
گستردگي ادوات وتجهیزات آن، همچنین خطر 
موادي مانند نفت، گاز ومواد شیمیایي، از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است. طریقي نژاد با بیان این که 
سرکشي وبازرسي های روزانه حسب روال عادي 
انجام می شود، 506 مورد نظارت برتعمیرات اساسي 

را ازمهم ترین اقدام های این واحد برشمرد.
به گفته وی، این بازرسی ها شامل تجهیزات 
ایستگاه هاي تقویت فشار گاز پازنان-2، رگ سفید-
2 گچساران-3 وبینک، ایستگاه هاي تزریق گاز 
واحد  سیـاهمکان،  همچنین  گچســاران، 
300/400مجتمع گاز وگازمایع 900، واحدهاي 
بهره برداری گچساران-1، 2، 3 و 4 و بي بي حکیمه-1 

و2 و تفکیک گرهاي سرچاهي بوده است.
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 افتخاری دیگر برای  دو ومیدانی نفت تهران

 تیم دو و میداني نفت تهران، قهرمان لیگ برتر باشگاه هاي ایران 
به نمایندگي از کشورمان در مسابقات بین المللي جام کازانف کشور 
قزاقستان شرکت کرد. این رقابت ها  با حضور ١٢ کشور قزاقستان، 
قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، بحرین، هندوستان، کنیا، 
سوریه، ازبکستان، مالزي، اکراین و ایران در شهر آلماتي)قزاقستان( 
برگزارشد که دوومیداني کاران نفت در ١٧ ماده به مصاف یکدیگر 

رفتند.
تیم نفت تهران که تنها در بخش آقایان این مسابقات شرکت 
کرده بود، در مجموع با کسب ٤ مدال طال، ٤ مدال نقره و ۵ مدال 
برنز، بعد از تیم هاي قزاقستان میزبان)١۵ طال،٨ نقره و ٧ برنز - آقایان 
و بانوان( و هندوستان)٩طال - آقایان و بانوان( در جایگاه سوم قرار 
گرفت. این عنوان ارزشمند در حالي به دست آمد که تمامي کشورها 
با نفرات ملي پوش خود در دو بخش آقایان و بانوان حاضر شده بودند، 
ولی تیم نفت تهران )تنها تیم باشگاهي( به عنوان نماینده شایسته 
جمهوري اسالمي ایران با ترکیب ١۵ ورزشکار در این رقابت ها حضور 

پیدا کرده بود.
در این مسابقات، مسلم نیادوست در مواد ٨٠٠ و ١۵٠٠ متر، 
میالد سیار در ١١٠ متر با مانع وکیوان قنبرزاده در پرش ارتفاع مدال 
طال برگردن آویختند و رضا قاسمي در ١٠٠متر، حسین کیهاني در 
١۵٠٠ متر، مصطفي ابراهیمي در ٨٠٠ متر و سبحان طاهر خاني در 
پرش طول صاحب مدال نقره شدند و علي خدیور، رضا ملك پور، 

وحید صدیق، بهزاد مصطفوي و علي ثمري به ترتیب در مواد 
١٠٠متر، ٤٠٠ متر با مانع، پرش سه گام و پرتاب وزنه، گردن آویز 
برنز را از آن خود کردند و از این تعداد، هشت نفر جواز حضور در 
مسابقات دوومیداني قهرماني آسیا را که در کشور هندوستان برگزار 

خواهد شد،  به دست آوردند.
ایرج ایري، سرمربي تیم نفت تهران ضمن ابراز رضایت از عملکرد 
اعضاي تیم، سطح کیفي مسابقات را به این دلیل که تیم ها در حال 

آماده سازي براي حضور قدرتمند در رقابت هاي دوومیداني قهرماني 
آسیا قرار داشتند و با آمادگي کامل پا به این مسابقات گذاشته بودند، 
خوب ارزیابي کرد و از مساعدت وزیر نفت، مدیر عامل شرکت ملي 
نفت ایران و دیگر مدیراني که امکان حضور قدرتمند تیم نفت تهران 

را در این مسابقات فراهم آوردند، تشکر و قدرداني کرد.
همچنین قورچیان، رئیس امور ورزش و تربیت بدني و مدیرعامل 
باشگاه فرهنگي- ورزشي نفت تهران ضمن تشکر از رئیس و دبیر 
فدراسیون دوومیداني و سایر مسئوالن ورزش کشور میزبان، اعضاي 
تیم اعزامي به ویژه کادر فني ارزنده آن )قهرمانان ملي جذب شده در 
امور ورزش( و ایري، رئیس ورزش قهرماني، مراتب قدرداني و سپاس 
ویژه خود را از مساعدت هاي مقام عالي وزرات مهندس زنگنه، مدیر 
عامل محترم شرکت ملي نفت، دکتر خلیلي، معاون مدیر عامل در 
امور عملیات غیر صنعتي، دکتر سلحشور، معاون وزیر در توسعه 
مدیریت و سرمایه انساني، دکتر موالیي مدیر توسعه منابع انساني 
شرکت ملي نفت، اشرفي، مشاور معاون مدیر عامل در امور عملیات 
غیر صنعتي و شاه کرمي، مدیرکل امور سالمت، تربیت بدني و 

مسئولیت اجتماعي اعالم کرد.
در این رقابت ها ایرج ایري)سرمربي(، اسماعیل کبوتران و 
عبدالغفار سقر)مربي(، احمد زارعکار)کمك مربي(، رضا قورچیان به 
عنوان سرپرست کاروان و ابراهیم غربي، نماینده حراست شرکت 

ملي نفت، تیم دوومیداني نفت تهران را همراهي کردند.

   درخشش در 
جام  بین المللي کازانف قزاقستان 
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تیم هندبال مردان نفت و گاز گچساران که 
طی دوسال گذشته با درخشش در هندبال 
لیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان آسیا بر سر 
زبان ها افتاده، در پی این درخشش، حاال 
نماینده قاره کهن  در مسابقات جام باشگاه های  

و گاز  نفت  جهان است. هندبالیست های 
گچساران در ٢ فصل گذشته،  نایب قهرمانی 
لیگ برتر باشگاه های ایران را به خود اختصاص 
دادند، در حالی که تا یك هفته مانده به پایان 
رقابت ها، قهرمان بودند!  نفتی ها فصل گذشته 

نیز با حضور در آسیا، به عنوان نماینده ایران 
موفق شدند به مقام چهارم قاره کهن دست 

پیدا کنند. 
حاال تیم هندبال نفت و گاز گچساران در 
مسابقات هندبال باشگاه های جهان که از سوم 

تا ششم شهریور ٩۶ در کشور قطر برگزار 
می شود، به همراه نماینده میزبان، نمایندگان 

قاره آسیا در این رقابت ها هستند.
هندبال جام باشگاه های جهان با حضور ٨ 

تیم از قاره های مختلف برگزار می شود. 

افتخاری دیگر برای صنعت نفت ایران

هندبال گچساران جهانی شد

 امور ورزش و تربیت بدنی پاالیشگاه 
ورزش  توسعه  منظور  به  آبادان،  نفت 
نشاط  و  سالمت  به  اهمیت  و  همگانی 
به  اقدام  آنها،  خانواده های  و  کارکنان 
برگزاری رقابت های ورزشی - تفریحی در 
سطح کارکنان و خانواده های آنها در ایام ماه 

مبارك رمضان کرد.

  فوتسال
ادارات  کارکنان  فوتسال  مسابقات 
پاالیشگاه آبادان  همه ساله با شرکت 480 
کارمند از ابتدای ماه مبارك و پس از مراسم 
 17 پر فیض افطار در مجموعه ورزشی 
شهریور برگزار می شود. امسال هم در ماه 
رمضان این تیم ها در قالب 3 دسته ) اول، 
دوم، سوم( و در رده سنی باالی 45 سال با 
هم به رقابت پرداختند و پس از یک ماه 
رقابت با برگزاری مراسم اختتامیه و در 
حضور مدیر عامل پاالیشگاه آبادان و دیگر 
روسا ، جام ها و احکام قهرمانی به تیم های 

برتر اهدا شد.
 نتایج مسابقات به شرح ذیل است:

دسته اول: بسیج، مقام اول - حراست 
مقام  دوم و آب و برق و بخار، مقام سوم 

دسته دوم: آتش نشاني، مقام اول - 
مهندسي عمومي، مقام دوم و واگذاري 

منازل الف، مقام سوم
دسته سوم: آزمایشگاه، مقام اول - 
خدمات  و  دوم  مقام  عمومي،  خدمات 

اجتماعي، مقام سوم

باالي 45سال: بهداشت و درمان، مقام 
و  دوم  مقام  منازل،  واگذاري   - اول 

بهره برداري، مقام سوم  

مسابقات ورزشی خانواده های نفتی 
تفریحی -  جنگ شادی و مسابقات 
ورزشی به مناسبت ماه مبارك رمضان ونیز 
عید سعید فطر در مجموعه فرهنگی - 
ورزشی الله های اروند با شرکت 600 خانواده 

در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.
ابتدا در بخش آقایان، مسابقات تفریحی 
- ورزشی ویژه کارکنان و فرزندان پسر طی 
یک شب در مجموعه ورزشی 17 شهریور 
بریم در رشته های پنالتی فوتسال،پرتاب 
دوومیدانی   و  دارت  بسکتبال،  پنالتی 
 - تفریحی  مسابقات  سپس  و  برگزار  
ورزشی ویژه بانوان طی 4 شب در مجموعه 
ورزشی 17 شهریور بریم در رشته های 
پنالتی فوتسال، پرتاب پنالتی بسکتبال، 
دارت، دوومیدانی، اسکواش و طناب کشی 

برگزار شد.

پیاده روی در عید فطر
 به مناسبت عید سعید فطر، همایش 
پیاده روی ویژه خانواده کارکنان پاالیشگاه 
آبادان برگزار شد که بالغ بر 400 خانواده در 
این همایش حضور داشتند. پس از انجام 
پیاده روی درمجموعه ورزشی 17 شهریور 
به  جوایز  اهدای  و  کشی  قرعه  مراسم 

برندگان صورت گرفت. 

     رمضــان،  ورزش  
پااليـشگاه آبـادان
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  مسابقات فوتسال جام رمضان پایگاه های 
بسیج ادارات، به میزبانی بسیج منطقه خراسان 
رضوی و با حضور معاونت مالی - اداری ستاد و 
فرمانده سازمان بسیج کارمندان استان، در 
سالن ورزشی دالوران برگزار شد.  در این 
مسابقات که بین یازده تیم برگزار شد، چهار تیم 
به مرحله نیمه نهایی صعود کردند که از بین آنها، 
تیم های توزیع برق ناحیه مشهد به مقام اول، تیم 
توزیع برق استان به مقام دوم و تیم شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی به مقام 
سوم دست پیدا کردند.   سرهنگ زرنگ، از 
استان و جواد  فرماندهان بسیج کارمندان 
بلندی، معاونت مالی، اداری منطقه خراسان 
رضوی با تقدیم لوح و هدایایی، از چهار تیم 
تقدیر کردند. در ادامه نیز جام اخالق به تیم 

پایگاه بسیج برق منطقه تقدیم شد. 

کارکنان شرکت گاز استان خراسان 
رضوی مسیر ٤۵ کیلومتری رفت و برگشت 
پارك ملت مشهد تا شهرستان جاغرق را 
رکاب زدند.  با هدف توسعه ورزش همگانی 
و اهمیت به سالمت کارکنان و خانواده های 
آنها، بیش از ٣٠ نفر از کارکنان و فرزندان 
کارکنان گاز خراسان رضوی از ساعت ۶ الی 
١٠ صبح، مسیر ابتدای پارك ملت مشهد تا 
شهرستان جاغرق واقع در ٢١ کیلومتری 

مشهد را رکاب زدند.  مسئول امور ورزش 
شرکت گاز استان خراسان رضوی با اشاره به 
برنامه های  از  همکاران  خوب  استقبال 
فرهنگی - ورزشی اظهار امیدواری کرد: 
انشاءاهلل با برنامه ریزی انجام شده در بحث 
آموزش دوچرخه سواری، شاهد پایداری 
سالمت روح و جسم همکاران خواهیم بود.  
به گفته موسوی، رکاب زنی هفتگی در مدت 
زمان یك ساعت همراه با مصرف سبزیجات 

فراوان و پروتیین  های بدون چربی، عالوه بر 
ورزیدگی جسم و روح، کاهش وزن مطلوبی 

را با خود به همراه خواهد داشت. 
گفتنی است، نتایج یك تحقیق بین المللی 
نیز نشان داده است افرادی که با دوچرخه به 
محل کار خود می روند، می توانند میزان 
استرس در محیط کار را بهتر کنترل کنند؛ 
چراکه فعالیت جسمی می تواند عامل کاهنده 

نامالیمات روحی افراد باشد. 

با  سواری  دوچرخه  بزرگ  همایش   
با  خودرو«  بدون  شنبه های  شعار»سه 
مشارکت ۶۵ نفر از فرزندان و کارکنان شرکت 
منطقه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
میاندوآب، سایر کارکنان ادارات و ارگان ها، 
عموم شهروندان وبا هماهنگی وبرنامه ریزی 
سازمانهای متولی شهرستان میاندو اب برگزار 
شد .   درحاشیه این همایش، محمد صادقی، 
مدیر منطقه هدف از برگزاری این همایش را 
تثبیت شهرستان میاندوآب به عنوان شهر دو 
چرخه ایران و اشاعه فرهنگ استفاده صحیح 
از دوچرخه به منظور کاهش مصرف سوخت، 
کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیك شهری 
وایجاد روحیه شور و نشاط در بین اقشار 
مختلف مردم بیان داشت و از همکاری 

ارگان ها وادارات یاری دهنده در برگزاری این 
همایش در شهرستان میاندوآب تقدیر و 

تشکرکرد. 
 گفتنی است، این همایش با حضور پرشور 

عالقه مندان از گروه های مختلف سنی از 
مسیر بلوار ساحلی شروع شد و کارکنان با 
گذر از مسیرهای تعیین شده، به محل 

کارخود رفتند. 

رکاب زنی کارکنان  گاز خراسان رضوی 

همایش بزرگ دوچرخه سواری با شعار »سه شنبه های بدون خودرو « در میاندوآب

 سومی پااليش، پخشی ها 
در فوتسال بسيج ادارات خراسان

46

 بازهم یک نفتی در راس 
تیم های ملی 

 جدیدی زاده، مربی 
تيم ملی فوتسال 
بانوان  ایران شد

 رزجدیدی زاده، سرمربی تیم فوتسال 
بانوان پاالیشگاه نفت آبادان، مربی تیم ملی 
فوتسال بانوان ایران شد.   بعد از آنکه 10 روز 
پیش بیرانوند به عنوان سرمربی تیم ملی 
وزنه برداری ایران انتخاب و معرفی شد، حاال 
رزجدیدی زاده که طی سال های گذشته با 
هدایت تیم فوتسال بانوان پاالیش نفت 
آبادان موفق شده بود در لیگ برتر ایران 
بدرخشد و تیمش همواره در بین 3 تیم 
نخست جای داشته باشد، به عنوان مربی 
تیم ملی انتخاب شد تا بازهم پرچم نفت باال 
باشد.  گفتنی است، با توجه به نشست 
نهایی کمیته فنی فوتسال و به منظور 
تقویت فنی تیم ملی فوتبال بزرگساالن و 
حضوری موفق در بازی های داخل سالن 
المپیک آسیایی و مسابقات قهرمانی آسیا، 
تغییراتی در کادر فنی تیم ملی ایجاد شد. 
بر این اساس شهرزاد مظفر، به عنوان 
سرمربی و رز جدیدی زاده، به عنوان مربی 
تیم ملی فوتسال بانوان انتخاب شدند. 
جدیدی  زاده ضمن ابراز خوشحالی از این 
موضوع به مشعل گفت: از این که به عنوان 
نفتی در تیم ملی هستم، بسیار  یک 
خوشحالم و امیدوارم بتوانم به تیم ملی 
کشورم کمک کنم و مفید باشم. حضور در 
تیم ملی، وظیفه ام را نسبت به قبل سنگین 
تر می کند. جدیدی زاده در 
ادامه درباره هدایت تیم 
فوتسال پاالیش نفت آبادان 
ملی  تیم  در  کار  گفت: 
سخت، زیاد و وقت گیر 
مثل  ولی  است، 
همیشه درخدمت 
نفت و تیم خوب 
هم  خوا شهرم 

بود.

ورزش نفت
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تیم کوهنوردی شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران - منطقه شمال موفق شد به 
قله  »خوجه قنبر« در استان گلستان صعود کند.   
محمد عباسی، رئیس امور اداری منطقه با اشاره 
به اهمیت ورزش برای تامین سالمت و تقویت 
روحیه همکاری گروهی در بین کارکنان، از صعود 
گروهی تیم کوهنوردی منطقه شمال به قله 
خوجه قنبر در استان گلستان خبر داد.   این قله 
به ارتفاع ٢۵٠٠ متر در جنوب شرقی روستای 
دوزین از توابع شهرستان مینودشت قرار دارد و 

تیم ۶ نفره کوهنوردان شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت شمال، متشکل از آقایان کاظم 
هنری، حسین ولی زاده، احسان قاسمی، سید 
شهاب ضیایی و فضل اهلل امیری به سرپرستی 
میثم اکبری در مدت دو روز موفق به فتح آن 
شدند.   عباسی این صعود را دومین مرحله از 
برنامه ریزی امسال تیم کوهنوردی منطقه شمال 
اعالم و اضافه کرد: مهم ترین هدف این صعود، 
آماده سازی اعضای تیم برای فتح قله دماوند بوده 

است. 

 گروه کوهنوردی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب، با هدف 
ایجاد روحیه جمعی وترویج فرهنگ ورزش و 
سالمت جسمی، با سرپرستی صادق محمدنژاد 
به قله 3700 متری سهند در استان آذربایجان 
شرقی صعود کردند.  برپایه این گزارش، گروه 

کوهنوردی منطقه، توانست با عبور از موانع 
سخت گذر به قله 3700 متری سهند صعود 
کند.  اعضای گروه عبارتند از: بیژن تنهایی، 
جهانبخش اسماعیل پور، مقصود حسن زاده، 
بابک تاروردیزاده، منصور غفاری، ضیاء اوجاقلو 

و حامد حسین زاده.

شرکت  کارکنان  کوهنوردي  گروه 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان، 
موفق به صعود به قله زردکوه بختیاري شد. 
 گروه کوهنوردي کارکنان این شرکت در 
یک رویداد ورزشي توانستند قله 4221 
متري کلونچین، بلندترین قله زردکوه در 

رشته کوه زاگرس را فتح کنند.  کوهنوردان 
نفتي در یک کوهپیمایي سخت و نفس گیر 
حدود 6 ساعته که از ساعت 5 صبح و از 
مسیر کول خدنگ آغاز شد، توانستند پس 
از عبور از مسیرهاي پوشیده از برف و 
یخچال هاي بزرگ و طبیعي زاگرس، قله 

کلونچین، مرتفع ترین قله زردکوه را که 
سومین کوه بلند کشوراست، فتح و تسخیر 
اراده خویش کنند.  اسامي تیم صعود کننده 

به زردکوه عبارت است از: 
علي شیرواني، رضا نوذري، مهرداد آقا 
بیگي، شاهرخ قیاسي، حمید عسکري، 

یوسف باقري، روح اله بهمني، هرمز عباسي، 
مرید اسدي، ابراهیم محمدي، عبدالخالق 
خدري، قاسم صالحي، صفر عالي پور، نعمت 
رضایي، سیامک منجزي، احسان حافظي، 
صحن علي زمان پور، فرج اله قنبري، محمد 

باقر علیجاني و رشید اماني. 

 گروه کوهنوردي مهرگان شرکت گاز استان چهارمحال 
و بختیاري به سرپرستي تیمور اسدي گندماني و اعضاي گروه 
)نادر یوسفي، مصطفي باقري، یارعلي سلیماني، رامین 
منصوري، سعید دارش، قیصر مرادي، محمد جان جهانبازي، 
محمد رحیمي، احمدرضا محمد زاده ومحمود غفاري ( به 

مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهداي هفتم تیر، عازم 
کوه سبالن شده ودر یك برنامه دو روزه موفق به فتح این قله 

شدند. 
 قله سبالن با ارتفاعي در حدود ٤٨١١ متر، سومین قله 
بلند کشور و یك آتشفشان خاموش بوده که به دلیل ارتفاع 

و وجود یك دریاچه در آن بسیار مشهور است.
 این قله که وسعتي در حدود ۶٢٠٠ هکتار دارد، در استان 
اردبیل واقع شده و مرز بین بخش هاي مرکزي و الهرود 
شهرستان مشکین شهر است و جزو کوه هاي شمال غرب 

کشور محسوب مي شود. 

كوهنوردان مهرگان بر فراز سبالن 

صعود به قله خوجه قنبر  صعود كوهنوردان منطقه میاندوآب به سهند

 زردکوه بختیاري زیرپای نفت و گازی های مسجد سلیمان
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چنـد
 خـــط  خنــده

   چند روز که می رم بدنسازی به جای 
آهنگ خارجی، جواد یساری می ذارن تو 
باشگاه، همش فکر می کنم به جای عضله، 

سیبیالم داره درمیاد.
    پیرمرد به تعمیرگاه موبایل رفت و با 
دستان لرزان گوشیشو از جیبش درآورد داد به 
تعمیرکار. تعمیرکار که فهمیده بود قضیه چیه، 
گفت: پدر جان  گوشیت خراب نیست شاید 
بچه هاتون سرشون شلوغه زنگ نمی زنن. 
پیرمرد با صدای خسته گفت: بروآقا... مموری 

هشت گیگ گرفتم موزیک بریزی برام!
  دیروز به گدای سرکوچه مون غذا دادم. 
امروز که داشتم رد می شدم، گداهه یه کتاب 

بهم هدیه داد: چگونه آشپزی کنیم؟
  اونقدی که تو ایران ماشین هست که 
زیر پای یه خانوم دکتر بوده باهاش می رفته تا 

مطب، پزشک زن نداریم.
  انسان هایی که بیشتر عمر می کنن، 
دیرتر می میرن! دانشمندا کار داشتن خودم 

کشف کردم.
    اگه شنا الغر می کرد، نهنگ االن 
مانکن بود. تا کی می خواین خودتونو گول 

بزنین؟
   شما هنوز هم دعا می کنید خوشبخت 
شید؟ من که جدیدا فقط دعا می کنم بیشتر 

از این بدبخت نشم.
   آیا می دانستید در بیمارستان های 
ایران مریضو بیدار می کنن تا قرص خوابشو 

بخوره؟
   کاش در کنار این همه رسوم بیخود، یه 

رسم قدیمی هم بود که باید تا ظهر 
بیدار  زود  اگه  و  می خوابیدیم 
می شدیم،  زشت بود و پشت 

سرمون حرف می زدن.
  تو بحثای بین طرفدارای اپل  

سایر گوشیای هوشمند، معموال با 
یه نفر سومی هم هست که 
یهو می پره وسط و گوشی 
1100 رو نشون میده، می گه 

»بهترین گوشی«!
   دانشمندا با استفاده از روش مهندسی 
معکوس، موفق به ساخت سرنشین بدون 

هواپیما شدن.
   من بار اول که فرانسه خوندم، متوجه 
شدم که به پاریس می گن پغی، خیلی ناراحت 
شدم که حتی اسم پایتخت کشور خودشون 

رو هم نمی تونن درست تلفظ کنن.
   من جورابمو تو اتاقم گم کردم، 
نتونستم پیداش کنم. بعد شما تو این شهر 

بزرگ دنبال نیمه گمشد تون می گردین؟
   یه بار رفته بودیم مهمونی، یکی دو 
ساعت که نشستیم یه دفعه دختر کوچیکه 
صاحبخونه گفت: دایی! شما کی می رین؟ 
داییشم گفت: چی کار داری؟ دختره گفت: ما 
کباب داریم، مامانم گفته وقتی شما رفتین، 

می خوریم.
   تو فوتبال اینجوریه که طرف سرش 
بشکنه، قلبش تیکه تیکه شه یا هر چیز دیگه، 
فرقی نمی کنه. فقط پاشو میارن باال و نوك 

پاشو فشار میدن پایین.
   تو خونه گفتم می شه امسال مثل هر 
سال واسم تولد نگیرید؟ بابام گفت تولدت کی 

هست حاال؟!
   به نظرم با پسرای الغر مردنی ازدواج 
کنین. اینا دستپخت مامان شون خوب نبوده، 
سر از غذای خوب و بد در نمیارن، هر چی 

براشون بپزید، به به و چه چه می کنن!
   چرا تو سریاالی ایرانی هر بار با پلیس 
تماس می گیرن، می گن: الو! پلیس 110؟ نه با 

اون سه تا دکمه شماره آلما نو گرفتی!
   اینقد بی پول شدم که دارم افسوس 

می خورم چرا دو سال و نیم پیش یه پونصدی 
دادم به گدا.

   سیستم آموزشی تو ایران اینجوریه 
که 12 سال همه درس می خونن که برن 

دانشگاه تا بتونن اونجا درس نخونن.
   تنها باری که از من به عنوان فردی 
نمونه یاد شد، سر یه کالسی بود استاد داشت 
درباره مشروطی ها حرف می زد، اشاره کرد به 

من گفت اینم یه نمونش.
   از هشت ساعت کاری تو اداره ها، هفت 
ساعتش کارمندا دارن چالش مانکن تمرین 

می کنن.
   من تو خونه اینقد در یخچالو باز و بسته 
کردم که دیروز که دوباره طبق عادت داشتم 
یخچالمون  دیدم  یخچال،  می رفتم سر 
الویه درست  پیشبند بسته داره ساالد 
می کنه، تا منو دید گفت نیم ساعت دیگه بیا.

   تو کل دنیا بگی ُرم، همه می گن 
فرانچسکوتوتی. تو ایران بگی ُرم 

حمید  می گن  همه 
معصومی نژاد.

   کدوم غذای خوشمزه 
ایرانی ظاهرش خوبه؟ قرمه 
سبزی، فسنجون، کله پاچه، 
هیچی  هلیم؟  رشته،  آش 

دیگه، ظاهر بین نباشیم.
   شما برو رندم از 10 نفر 
بپرس از سوسک می ترسی؟ 
بابا، فقط چندشم  نه  می گه 
اژدها  از  منم  آره  می شه. 
اذیتم  آتیشش  نمی ترسم. 

می کنه، به گرما حساسم آخه.
   همه رو می بخشم به جز 
اونیکه تو بچگیام وقتی قهر 
نمی خوردم،  شام  می کردم 
حتما  کنین  ولش  می گفت: 

گشنش نیست.
   پسره 10 سالشه، دیدم 
اخماش تو همه، می گم: تحویل 
نمی گیری؟ می گه سفارشت نداده 
بودم که بخوام تحویلت بگیرم. 

االن سه ساعته حرف نزدم!
   تابستون با اتوبوس وی آی پی می رفتم 
تهران و راننده کولرو گذاشته بود رو آخرین 
درجه ... اونقد هوای اتوبوس سرد شده بود که 
صندلی بغل دستیم از خواب بیدار شد و داد 
زد: »داداش این کولرو کم کن، پنگوئن که بار 

نزدی!«
   دلتون به سیکس پک آقا داماد خوش 
نباشه.درست یک سال و سه ماه بعد از 

عروسی می شه ایربگ.
   هنوز از داغ اینکه اون پسته های توی 
کالباس، باقالی هستن، کمر راست نکرده بودم 
که فهمیدم دونه های رنگی پودر لباسشویی 
هم هیچ خاصیت خاصی ندارن، فقط رنگ 

دارن.
   یه سری استخر بودم طرف گفت 
قورباغه می ری؟ گفتم بلد نیستم راستش. 
گفت نه، قورباغه، می ری؟ جلو راه وایسادی 

می خوایم شنا کنیم.

ببیند. نوشته هایی که در این صفحه نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش هر نوشته ای، نویسنده ای دارد. هر 
می خوانید، Statusهای کپی پیست شده ای 

است که در شبکه های اجتماعی دست به دست 
چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر»شما« 

نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. 
لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با 

تحسین تان می کنند.خواندن نوشته های تان لبخند می زنند و در دل 


