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تحلیل2
گفتمان

 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

دکتر منوچهری، رئیس سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در گفت وگو با دانش نفت تشریح کرد؛

شالق های بی توجهی به CSR  را خورده ایم
گفتگو: احمد مددی
همای�ش  س�ومین  نف�ت:  دان�ش 
در  نف�ت  صنع�ت  اجتماع�ی  مس�ئولیت 
روزه�ای 27 و 28 تیرم�اه در حال�ی در 
ته�ران برگزار ش�د ک�ه ما هنوز ش�اهد 
ناآش�نایی کش�ور و صنعت ب�ا این مقوله 
هس�تیم و صنایع ما هنوز به تعهدات خود 
نس�بت به محیط پیرامونی خ�ود آنچنان 
پایبن�د نیس�تند. ب�ا اجرایی ش�دن اصل 
44 و خصوصی س�ازی، عمال شرکت های 
واگذار ش�ده هیچ تعه�دی در این زمینه 
نداشته اند که به نظر می رسد این موضوع 
در تضاد آش�کار با توسعه پایدار و مقوله 
امنیت اس�ت. از س�وی دیگ�ر واحدی در 
ش�رکت مل�ی نفت ب�ه نام ط�رح عمران 
مناط�ق نفتخی�ز وجود دارد ک�ه با جدیت 
در راس�تای خدمات رس�انی به س�اکنان 
بومی مناطق نفتخیز فعالی�ت می کند و....   
این تضاد آش�کار فعالیتها عمال کش�ور و 
مناطق کمتر برخوردار را دچار چالش های 
ج�دی کرده اس�ت. به همی�ن بهانه پای 
صحبته�ای دکت�ر غالمرض�ا منوچهری، 
معاون توس�عه و مهندسی ش�رکت ملی 
نف�ت ای�ران و رئی�س س�ومین همایش 
مسئولیت اجتماعی صنعت نفت نشستیم 
تا نظرات ایش�ان را در مقوله CSR  جویا 

شویم. 
جناب دکتر، به نظر جنابعالی برای اینکه ���

مقوله CSR به درستی در صنعت پیاده شود 
چه اقداماتی باید انجام داد؟

CSR  یا مسئولیت های اجتماعی 
و ن��گاه جام��ع به فعالیت ه��ای صنعتی 
شامل دو بخش است. یکی بحث علمی و 
دیدگاه های دقی��ق فنی و دیگری بحث 
فرهنگی و اجتماعی آن اس��ت. متاسفانه 
ما در بخش اول که علمی اس��ت ضعف 
داری��م. در واقع چون مراک��ز تحقیقاتی 
فعال در کش��ور نداریم و دانشگاه های ما 
با این موضوع عجین نشده اند آثار مرتبط 
ب��ا آن را نمی توانیم تحلیل نماییم. برای 
نمونه برای ساخت یک طرح پتروشیمی، 
میزان تولید و آورده آن بررس��ی شده و 
هیچ آنالیزی در م��ورد گازهای متصاعد 
ش��ده، آبی که ممکن است آلوده شده و 
به دریا واریز ش��ود یا روغن های اضافی 
که در محیط پراکنده می ش��ود و جایگاه 
آن در زنجی��ره تولید ص��ورت نمی گیرد. 
این بررس��ی ها انج��ام نش��ده و تنها از 
دی��دگاه اقتصادی یک ط��رح مورد نظر 
قرار می گیرد. یا ب��ا راه اندازی خط تولید 
پراید هدف این است که واحد اقتصادی 
به س��وددهی برس��د و س��طح ایمنی و 
میزان گازهای متصاعد شده توسط این 
خودرو م��ورد بی توجهی ق��رار می گیرد. 
همچنین در ی��ک مقیاس کالن با یک 
نگاه سیاس��ی به دنبال توسعه شبکه گاز 
هس��تیم بدون اینکه به مدیریت مصرف 
و حجم گاز منتش��ر ش��ده آن در فضای 

محیط فک��ر کنیم. هم درک علمی، هم 
نگاه سیاس��ی و ه��م درک فرهنگی در 
این زمینه موثر اس��ت. ما هنوز متاسفانه 
ب��ه این بلوغ نرس��یده ایم و انضباط های 
مربوط به س��ازگاری توس��عه با محیط 
اجتماع��ی، فرهنگ��ی و ش��اخص  های 
توسعه واحدها در کشور ما ضعیف است 
هرچند به قول معروف ش��الق های آن 
را ه��م خورده ایم. ب��رای نمونه در بحث 
آب که تخص��ص بنده اس��ت در 30 تا 
40 سال گذشته استانداران و نمایندگان 

مجلس فش��ار زیادی برای حفر چاه وارد 
می کردند. نتیجه این اقدام خالی ش��دن 
مخازن س��فره های آب زیرزمینی کشور 
بوده و االن متوجه شده ایم چه بالیی بر 
س��ر کشور آمده است. کارشناسان از روز 
اول ای��ن کار را پیش بینی می کردند ولی 
متاس��فانه توان مقابله با آن را نداش��تند. 
بنابراین م��ا در این قضیه، یک تفاهم و 
درک ملی می خواهیم تا حرف سیاس��ی 
بر حرف کارشناس��ی غالب نشود چراکه 
این اقدامات آینده فروشی و تخریب آینده 
است که نتیجه آن مهاجرت، فرار مغزها، 
آلوده ش��دن محیط، از بین بردن فضای 

اجتماعی و...  است.  
��� CSR نقش مجلس در به قانون در آوردن

چگونه است؟
به ه��ر ح��ال م��ا اگ��ر بخواهیم 
انضباط ه��ای م��ورد نظر در ای��ن زمینه 
را پی��اده کنیم هرچند بخ��ش عمده آن 
درک، فه��م و فرهنگ اس��ت ولی قطعا 
یک جاهایی هم نیازمند قانون هس��تیم 
هرچند که به نظر من مشکالت قانونی 
ما در این زمینه کمتر است. مثال در مورد 
مسئله آب، قانون توزیع عادالنه آب که 
30 س��ال پیش به تصویب رسید قانون 
بدی نیست ولی اجرایی نمی شود. یعنی 
در ای��ن ش��رایط به نظر می رس��د که با 
مش��کل قانونی مواجه نیستیم بلکه اجرا 
شدن آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. در 
عین حال االن جوامع پیشرفته مانند اروپا 
در این مس��ائل بسیار ریز شده اند و فراتر 
از قان��ون، آیین نامه ه��ای مفصلی برای 
کاره��ای مختلف دارند. م��ا نیز باید این 
آیین نامه ها و انضباط ها را توس��عه دهیم 
که بس��یاری از آنها از طریق رگوالتورها 
و NGOها اعمال می شود. بنابراین باید 
شعور اجتماعی و درک و فهم بدنه جامعه 
افزایش یابد تا بتوان مجموع این قوانین 
را اعمال کرد. برای مثال در شهر تهران 
با وجود طرح جامع و قانون شهرس��ازی 
ش��اهد تخلفات گس��ترده و اجرا نشدن 
قانون هس��تیم. این امر نش��ان می دهد 
که ما در جامعه، مشکالت نهادینه شده 
فکری زیادی داریم و باید برای رفع آن 

اقدام نماییم.
برنامه ه�ای راهب�ردی وزارت نف�ت در ���

مناطق محروم و توجه به مسوولیت اجتماعی 
چه بوده است؟

ارتق��اء و جذب نیروه��ای بومی از 
برنامه ه��ای راهبردی صنع��ت نفت در 
حوزه مسئولیت  اجتماعی )CSR( است. 
آموزش جوانان به ویژه در مناطقی مانند 
عسلویه و غرب کارون می تواند نیاز آتی 
صنعت نفت به نیروهای بومی را با امکان 
دس��تیابی به کارکنانی کیفی تر رفع کند. 
ارتق��ا و ج��ذب نیروهای بوم��ی، افزون 
ب��ر آن که هزین��ه کمتری در پ��ی دارد، 
اصطکاک نفت با محیط پیرامون را هم 
کاهش می دهد. وزارت نفت از چند وجه 
به مسئولیت اجتماعی توجه دارد، گرایش 
وزارت نفت، توجه بیشتر به فعالیت های 
آموزشی و ارتقا زیرساخت های فرهنگی 
و اجتماع��ی اس��ت و از آنج��ا که بهبود 

ش��اخص های کیفی طرح ها، به کاهش 
آالیندگی و افزایش س��ازگاری با محیط 
می انجامد، این موضوع بسیار مورد تاکید 
اس��ت. بی تردید، در نظ��ر گرفتن یک 
مولفه ب��دون توجه به مولفه های جانبی، 
آثار زیانباری به همراه دارد. پیوس��تگی 
میان مسائل فرهنگی، توسعه ای، زیست 
محیطی و...  ایجاب می کند شاخص های 
مرب��وط به هر یک از ای��ن حوزه ها را در 
کنار هم ببینیم و س��پس اثرگذاری آنها 
را بس��نجیم تا بهتر بتوانیم راهکارهای 
توس��عه پایدار را مدنظر ق��رار دهیم. به 
ط��ور نمونه، بعضا برای افزایش تولیدات 
کش��اورزی و با توجه به نیاز آبی، نسبت 
به زدن چاه اقدام کردیم و بعدها متوجه 
شدیم که منابع آب زیرزمینی افت کرده 
یا تعادل آن به هم خورده، اراضی نشست 
کرده، آب ها شور شده و عوارضی از این 
دس��ت. یا مثال دیگ��ر این که خودوریی 
تولید می کنیم که آلودگی زیست محیطی 
ی��ا مش��کل ایمن��ی دارد و حادثه آفرین 
می شود. یا پاالیشگاهی درست می کنیم 
که بنزین نامطل��وب تولید می کند. همه 
ای��ن مثال ها ب��ه نوعی نش��ان می دهد 
توج��ه نک��ردن به مولفه ه��ای مختلف، 
چه مش��کالتی ایجاد می کن��د. در کنار 
ای��ن نمونه ها، ن��گاه یک بُعدی به برخی 
مس��ائل آثار بلندمدت ت��ری هم بر جای 
می گذارد، مثال بارز آن در نفت می تواند 
توجه نکردن به ساکنان مناطق همجوار 
تاسیس��ات نفت و گاز باشد که منجر به 
تبعیض ها و گسترش اختالفات طبقاتی 
می شود و تقابل هایی را به وجود می آورد. 
همانطور که طرح های صنعتی می تواند 
بر فیزیک محیط پیرامونی از طریق تغییر 
زیرساخت ها، شبکه آب و فاضالب، راه ها 
و...  تاثی��ر بگذارد، بر م��ردم منطقه هم 
تاثیرگذار خواهد بود و تاثیر بر انسان ها به 
مراتب حائز اهمیت تر و بلندمدت تر است. 
انس��ان به عنوان عامل تحقق اهداف و 
شکل دهنده فرایندها و تحوالت، باید در 
کانون توجه قرار گیرد و پیشبرد طرح ها 
و پروژه های صنعتی بدون در نظر گرفتن 
این مهم ب��ا چالش های ج��دی رو به رو 
می شود. بر این اساس، ایفای مسئولیت 
اجتماع��ی نیازمن��د نگاهی هوش��مند و 
دیدگاهی متعهدانه نس��بت به طبیعت و 
انسان اس��ت و الزم است برای نهادینه 
ش��دن فرهن��گ مس��ئولیت اجتماعی، 
در تصمیم گیری ه��ای کالن کش��ور به 
مسائل اجتماعی و زیست محیطی بیش 

از پیش توجه شود.کوتاه مدت فکر کردن 
و توج��ه صرف ب��ه منافع ش��خصی یا 
گروهی خاص، آفتی اس��ت که می تواند 
مانع تحقق اهداف در حیطه مس��ئولیت 

اجتماعی شود.
ب�رای افزای�ش درک عموم�ی در جهت ���

مقابله با بحران های اجتماعی چه باید کرد؟ 
ضرورت توج��ه همزمان ب��ه مردم، 
فرهنگی  رفاهی،  اجتماعی،  زیرساخت های 
و...،  م��ورد تاکید بنده اس��ت. این موضوع 
ب��ه ویژه در کش��ور ما که چند دهه اس��ت 
بی مباالت��ی در اس��تفاده از منابع و ذخایر و 
تولیدهای بی منطق را پشت سر می گذاریم، 
ضروری تر است. ما در تولید مواد پالستیکی 
رک��ورد داری��م؛ به طوری ک��ه کل��ی هزینه 
می کنیم و به طبیعت هم آسیب می رسانیم. 
در آلوده کردن ه��وا، در مصرف انرژی، در 
تولید غیرکیفی، در از بین بردن منابع آبی و 
مراتع رکورد زده ایم. اینها بحران های واقعی 
اس��ت که تعهد اجتماعی ما را س��نگین تر 
می کن��د و برای توقف ای��ن روندها نیازمند 

افزایش درک عمومی هستیم. وجدان مردم 
باید حساس شود و سیاستگذاران، نمایندگان 
مجل��س، مدیران اجرایی بای��د اطالعات و 
تمرکز خود را روی مس��ائلی از این دس��ت 
افزای��ش دهن��د.از فاز صف��ر و مقدماتی تا 
پیاده سازی پروژه، در تمام مراحل الزم است 
عالوه بر طرح فیزیکی و مش��خصات تولید 
و سرمایه گذاری، آثار جانبی فعالیت ها را در 
نظر داشته باشیم و بخشی از منابع پروژه را 
به بحث مسئولیت اجتماعی اختصاص دهیم 
و مراقبت کنیم که آثار زیان باری گریبانگیر 
محیط پیرامونی نش��ود. معم��وال مطالعات 
عمیقی در حوزه مس��ئولیت اجتماعی انجام 
نمی شود و در بس��یاری از مناطق همجوار 
نفت، مس��ئوالن اس��تانی و محلی بیش��تر 
خواهان انجام پروژه های عمرانی هس��تند؛ 
در حالی که آموزش و بهبود زیرساخت های 
انس��انی می توان��د در درازم��دت پیامدهای 
مطلوب تر و راهگش��اتری به همراه داش��ته 
باش��د. در درجه اول، بای��د دولت به عنوان 
متولی تخصیص منابع ب��ه این مهم توجه 
کن��د و وزارتخانه ها، ش��رکت های دولتی، 
س��ازمان های وابس��ته به دولت و نهادهای 
عمومی و حتی ش��رکت ها و سرمایه گذاران 
بخش خصوصی، هر یک به س��هم خود در 

این زمینه ایفای نقش کنند. 
 جن�اب دکت�ر، از وقت�ی ک�ه در اختی�ار ���

دانش نفت قراردادید کمال تشکر را دارم.

یادداشت

احمد مددی
ه��دف غای��ی ه��ر س��ازمان، نه��اد و 
بن��گاه اقتص��ادی در وهله نخس��ت، افزایش 
کارآیی  و س��ود بیشتر اس��ت، در بیشتر اوقات 
 مفهوم مس��وولیت اجتماعی ش��رکت یا همان 
 CSR)corporate social responsibilty(
در تضاد کامل با موضوع سودآوری شرکت ها یا 

همان )CFP )corporate financial performance قرار می گیرد اما 
باید توجه داشت که در نهایت بی توجهی به حوزه مسوولیت اجتماعی، 
کسب و کار را هم تحت تاثیر مستقیم خویش قرار داده و تعادل و سود 
آوری کس��ب و کار را زیر س��وال خواهد برد. بر این اساس و به منظور 
ارتقاء هر چه بیش��تر سازمان، باید در قبال خواسته هاي جامعه و مسائل 
اخالقي، پاسخ گو بود و به بهترین شکل این گونه انتظارات را با اهداف 
اقتصادی س��ازمان تلفیق کرد تا دس��تیابی به اهداف واالتر امکان پذیر 
ش��ود؛  پایبندی رهبران و مدیران س��ازمان ها به اصول اخالقی، توجه 
به میزان مش��روعیت اقدامات سازمان از نظر کارکنان، توجه و تأکید بر 
اصول اخالقی جهان  شمول، تدوین منش��ور اخالقی سازمان، اقدامات 
متناسب و سازگار با خواست و حساسیت های جامعه، برنامه های آموزشي 
اخالق  برای مدیران و کارکنان، از جمله اقداماتی است که سازمان ها و 
شرکت ها می توانند در این زمینه انجام دهند؛ بنابراین همواره سازمان ها 
و جوامع را نمي توان از یکدیگر جدا دانست و این دو رابطه اي دو سویه و 
قابل انکاري با یکدیگر دارند.آنچه مبرهن است اینکه؛ کشورهای توسعه 
یافت��ه پیش از ما به فکر محیط پیرامونی صنایع آالینده خویش بوده و 
همگام و همطراز با صنایع خویش، حوزه مس��وولیت اجتماعی را تبیین 
کرده اند. در اواخر س��ال 1970 میالدی حتی مدلی نیز در اینباره طرح 
ریزی و تبیین شد که به مدل »کارول« مشهور است.مدل چهار بعدی 
مس��ئولیت اجتماعی کارول )Carrol CSR Model( در مطالعه ای که 
به عنوان« هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه« منتشر شده است، برای هر 
بنگاه چهار دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است. به تعبیر دیگر، او 

مسئولیت اجتماعی هر بنگاه را برآیند چهار مؤلفه زیر می داند:
1-  نیازهای اقتصادی

2- رعایت قوانین و مقررات عمومی
3-   رعایت اخالق کسب و کار
4- مسئولیت های بشردوستانه.

 در رویکرد اول، بنگاه ه��ا موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را 
برآورند، کاالها و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و انواع گروه های 
مردم را از فرایند کار بهره مند سازند. در رویکرد دوم، آنها وظیفه دارند 
به بهداش��ت و ایمنی کارکنان و مصرف کنن��دگان خود توجه کنند. 
محیط زیست را نیاالیند، از معامالت درون سازمانی بپرهیزند، دنبال 
انحصار نرفته و مرتکب تبعیض قومی، تبعیض جنسیتی و غیره نشوند. 
در سومین رویکرد، مسئولیت بنگاه، اخالق کسب و کار است. در این 
قلمرو اصولی چون صداقت، انصاف و احترام جا دارد. چهارمین مؤلفه 
نیز مسئولیت های بشردوستانه اس��ت. یعنی مشارکت بنگاه در انواع 
فعالیت های��ی که معضالت جامعه را فرو کاهد و کیفیت زندگی آن را 
بهبود بخش��د.البته بعدها این هرم توسعه یافته تر شد و در راس هرم 
اقدامات محیط زیستی به عنوان یک الزام در محیط کسب و کار مورد 
تاکید جدی قرار گرفته است. اهمیت توجه به مقوله محیط زیست به 
حدی است که پیش از این آثار زیانبار بی توجهی به آن را رصد کرده 
ایم. در بعد زیست محیطی، رویکردهای احتیاط آمیز برای جلوگیری 
یا به حداقل رساندن عوارض نامطلوب، حمایت از اقدامات و ابتکاراتی 
که مسئولیت های بیشتر زیست محیطی را ترویج می دهند، توسعه و 
انتش��ار فناوری های مطلوب و مساعد زیست محیطی و غیره است. 
حال و با مواردی که ذکر ش��د، به مثالی اش��اره می کنم که تصویری 
مجس��م از بی توجهی محض به موضوع مسوولیت اجتماعی به ویژه 
در بحث محیط زیست است. حتی تصورش هم سخت و جانکاه است 
که ش��هری را که به نام ش��هر اولین ها در ایران مشهور بوده حاال به 
ش��هری سوخته و با حداقل امکانات ببینیم. به واقع چه بالیی بر سر 
مس��جد سلیمان آمد که از شهر اولین ها به شهر فقر و فالکت مبدل 
گش��ت؟! مسجد سلیمان مهد نفت که خوش��بختی را به ایران هدیه 
داد، خود به پای خوش��بختی ایران س��وخت! 109 س��ال پیش برای 
نخس��تین بار یک گروه اکتشاف نفت، در شهرستان مسجد سلیمان 
اس��تان خوزس��تان در پی ماه ها حفر چاه به نفت رسید. این اکتشاف 
س��اعت 4 بامداد آن روز با فوران نفت از میدان ش��ماره یک در میانه 
مسجدسلیمان به نتیجه رسید؛ فورانی که حیات اقتصادی و اجتماعی 
مسجدسلیمان و بعد ایران را دگرگون کرد.  اما فارغ از کشف نفت در 
مسجد س��لیمان که حیات سیاسی - اقتصادی ایران را دچار تغییر و 
تحوالت عمده ای کرد و کسب و کارهای نوینی را در منطقه و جهان 
خلق نمود، اما برای مامن و زادگاه نفت به مثابه رنگ نفت، شوربختی 
و فالکت به بار آورد. اما به واقع سوال جدی این است که زادگاه نفت 
که روزی با تولد نفت به ش��هر اولین ها مانوس و عجین گشت، چرا 
با اتمام آن به تاریکخانه تاریخ پیوست و از آن تنها نامی در خاطره ها 
باقی ماند. نگاهی به آنچه مسجدسلیمان داشت، عمق فاجعه را در این 

شهر تاریخ ساز بیشتر نمایان می سازد.؛ 
اولین چاه نفت در کشور وخاور میانه، اولین کارخانه گوگرد سازی 
در کشور وخاور میانه، اولین تصفیه خانه آب در کشور، اولین لوله کشی 
آب در کش��ور، اولین کارخانه برق در کش��ور،  اولین کابل کش��ی برق 
در کش��ور،  اولین لوله کش��ی فاضالب در کش��ور،  اولین تصفیه خانه 
فاضالب در کش��ور،  اولین راه آهن در کشور، اولین فرودگاه در کشور، 
اولین پرواز هواپیما در کش��ور، اولین باش��کاه تفریحی در کشور،  اولین 
س��ینما در کش��ور،  اولین زمین گلف و باش��گاه گلف در کشور، اولین 
استخر در کشور،  اولین باشگاه سوارکاری در کشور، اولین ومجهزترین 

بیمارستان در کشور، اولین ومجهزترین آزمایشگاه طبی در کشور، اولین 
باش��گاه کریکت در کشور، اولین باشگاه تنیس در کشور، اولین باشگاه 
پینگ پنگ در کشور، اولین زمین فوتبال رسمی در کشور و خاور میانه 
و اولین باش��گاه فوتبال در کش��ور، اولین باشگاه ش��نا در کشور، اولین 
باشگاه والیبال در کشور، اولین باشگاه اسکواش در کشور، اولین باشگاه 
بسکتبال در کشور، اولین لوله کشی گاز شهری در کشور،  اولین تصفیه 
خانه نفت در کش��ور،  اولین اتومبیل در کش��ور،  اولین جاده آسفالته در 
کش��ور،   اولین تاسیسات و دس��تگاههای هواشناسی در کشور، اولین 
نقشه های زمین شناسی در کشور وخاور میانه،  اولین واحد بهره برداری 
نفت در کش��ور،   اولین شبکه تلفن و تلگراف در کشور، اولین ایستگاه 
تقویت فشار نفت در کشور، اولین باشگاه وزنه برداری در کشور،  اولین 
کارخانه ش��یر پاستوریزه در کشور،  اولین واحد نوشابه سازی در کشور، 
اولین واحد آتش نش��انی در کش��ور،  اولین واحد کارگاهی با ماش��ین 
تراش در کشور،  اولین پیست و تیم دوچرخه سواری در کشور،  اولین 
کارخانه گچ و کارخانه ماس��ه در کش��ور،  اولین پروازهای هلیکوپتر در 
کش��ور، اولین راه داری در کش��ور، اولین آموزشگاه رانندگی در کشور،  
اولین و بلندترین پل فلزی در کش��ور و خاورمیانه، اولین تله کابین در 
کشور وخاورمیانه، اولین آموزشگاه پرستاری در کشور وخاورمیانه، اولین 
هنرس��تان صنعتی در کش��ور و خاورمیانه، اولین کارخانه نان ماشینی 
درکشور وخاورمیانه،  اولین کارخانه سنگ شکن در کشور و خاورمیانه،  
اولین نقاله حمل بار ومسافر در کشور وخاورمیانه، اولین کارخانه آسفالت 
در کشور وخاورمیانه، اولین باشگاه وسالن بولینگ در کشور، اولین تیم 
دو و میدانی درکش��ور،  اولین تیم شنا در کش��ور، اولین تیم بیلیارد در 
کشور،  اولین شهر صنعتی ایران و خاور میانه، اولین موزه زمین شناسی 
درکشور وخاورمیانه، اولین کامپیوتر در کشور وخاور میانه، باالترین در 
صد باس��واد در کشور تا سال 13۶7، باالترین درصد متخصص تا سال 
13۵2، باالترین درصد اش��تغال درکش��ور تاسال 13۵2،  اولین باشگاه 
گلف بانوان در کشور وخاورمیانه، اولین انجمن باغبانی بانوان در کشور 
وخاورمیانه، اولین س��النهای نمایشی وتئاتر در کشور وخاورمیانه، مرکز 
اجرای برنامه های اکتشاف نفت وگاز وحفاری اولین چاهها در عربستان 
- کوی��ت و عراق و  اولین فرس��تنده خصوصی در ایران وخاورمیانه به 

نام رادیو نفتون. 
در حقیقت همزمان با کشف نفت، اقدامات بسیاری برای توسعه 
مس��جد س��لیمان صورت گرفت، اما این اقدامات توسعه ای با افول 
نفت پایان یافت و به یکباره »توسعه گر ها« مسجد سلیمان را به بوته 
فراموشی سپردند و بدین سان از این شهر فقط خاطره ای باقی ماند 
و بس و با بر هم خوردن اقلیم مس��جد س��لیمان، این شهر هیچ گاه 
دیگر تنوانس��ت قد علم کند. حال بار دیگر این س��وال را مورد مداقه 
و بررس��ی قرار می دهیم که چه ش��د که اینچنین شد؟! در پاسخ به 
این س��وال مهم به مقوله ای می رس��یم که به تازگی و در چند سال 
اخی��ر مورد توجه جدی تدبیرپردازان صنعت نفت قرار گرفته اس��ت. 
مقوله ای به نام مسوولیت اجتماعی صنعت نفت. در تبیین این مقوله 
بایستی اذعان کرد که اگر همزمان با کشف نفت، این مهم در دستور 
کار کاشفان انگلیس��ی نفت در آن برهه قرار می گرفت و همزمان با 
کشف نفت، مناطق نفتی نیز به طور متناسب توسعه می یافتند، اکنون 
ب��ا این هجمه از چالش های اجتماع��ی، اقتصادی و فرهنگی مواجه 
نمی شدیم. به بیان دیگر، کم کاری و تعلل تصمیم گیران آن روزها، 
چالش ها را در قرن دوم حیات نفت بیش از پیش نمایان ساخته و آن 
را به یک بحران جدی مبدل س��اخته اس��ت. بر این اساس، توجه به 
مس��وولیت اجتماعی از سوی شرکت ها و بهره برداران صنایع نفت و 
گاز موضوعی نیس��ت که به راحتی بتوان از آن چشم پوشی کرد. آن 
چه مبرهن است دیر یا زود باید CSR در صنعت نفت به طور کامل و 
بدون هیچ اغماضی به مرحله عمل در آید. شوربختانه در حال حاضر 
با مقاوم��ت بخش هایی از صنعت نفت در این باره مواجه هس��تیم. 
بخش هایی که به تازگی و با خصوصی شدن واحدهای صنعت نفت، 
میهمان ناخوانده صنعت ش��ده اند که اعتقاد چندانی به ایفای نقش 
خویش در حوزه مس��وولیت اجتماعی ندارند. گوی��ی آنان CSR  را 
فقط هزینه می دانند تا س��رمایه گذاری برای کس��ب و کار و محیط 

اطراف خودشان. 
مس��جد س��لیمان، امروز باید آیینه عبرت کس��انی باش��د که به 
مسوولیت اجتماعی بی توجه و بی اعتقادند. بی تردید حق شهر اولین ها 
که اینک به شهر آخرین ها مبدل گشته، این نیست که اینچنین آماج بی 
مهری و بی توجهی قرار گیرد. شوربختانه عدم توجه به مقوله مسوولیت 
اجتماعی تنها معطوف به ش��هر اولین ها نیست چه اینکه در بسیاری از 
مناطق نفتخیز عدم توس��عه یافتگی و عدم تناس��ب در زیر ساختهای 
اقتص��ادی و اجتماعی به وضوح قابل رصد اس��ت و دیگر س��ازمان ها 
و نهاده��ای غیر نفتی خود را مقید و موظ��ف به ایفای نقش در حوزه، 
مس��وولیت اجتماعی نمی دانند و تنها این نفت اس��ت که »جور« همه 

آنها را باید بکشد.
بر این اس��اس، نقش نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز و ورود 
دیگ��ر وزارتخانه و س��ازمانها به حوزه عمل به مس��وولیت اجتماعی و 
در تبدی��ل مقوله غیر الزام آور مس��وولیت اجتماعی به قانونی مدون و 
متعالی، نقشی مبرز و برجسته است. در این خصوص، دولت و مجلس 
می توانن��د گام نهایی را برای CSR  بردارند، گامی که این اس��تراتژی 
 را از رویک��ردی اختی��اری به قانونی اجباری و ال��زام آور مبدل نمایند. 
بی تردید در این باره اس��تفاده از الگوهای موفق دنیا راهگش��ا خواهد 
بود.  کالم پایانی اینکه؛ توسعه اقتصادی بدون توجه به فرهنگ، توسعه 
اقتصادی بدون توجه به محیط پیرامونی، توس��عه اقتصادی بدون دقت 
در ظرافت ها و خواس��ت های انسانی، توس��عه اقتصادی بدون توجه به 
کدهای اخالقی تنها و تنها آب در هاون کوبیدن است و دوباره بازگشت 

به محرومیت مضاعف خواهد بود.  

CSR گام نهایی دولت و مجلس برای تبیین

 

دکتر منوچهری: ارتقاء و جذب 

نیروهای بومی از برنامه های راهبردی 

نفت است، آموزش جوانان به ویژه در 

مناطقی مانند عسلویه و غرب کارون 

می تواند نیاز آتی صنعت نفت به 

نیروهای بومی را با امکان دستیابی به 

کارکنانی کیفی تر رفع کند

 

در 30 تا 40 سال گذشته استانداران 
و نمایندگان مجلس فشار زیادی برای 
حفر چاه وارد می کردند. نتیجه این 
اقدام خالی شدن مخازن سفره های 

آب زیرزمینی کشور بوده و االن متوجه 
شده ایم چه بالیی بر سر کشور آمده 

است. کارشناسان از روز اول این کار را 
پیش بینی می کردند ولی متاسفانه توان 

مقابله با آن را نداشتند

 

همانطور که طرح های صنعتی 
می تواند بر فیزیک محیط 
پیرامونی از طریق تغییر 

زیرساخت ها، شبکه آب و 
فاضالب، راه ها و...  تاثیر 

بگذارد، بر مردم منطقه هم 
تاثیرگذار خواهد بود و تاثیر بر 

انسان ها به مراتب حائز اهمیت تر 
و بلندمدت تر است
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3 تحلیل
گفتمان

 پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

یادداشت

هوشنگ فضلی 
کارشناس ارشد حوزه مشاور اجتماعی وزیر نفت

قرن جدید با روندهای تازه ای 
در قلم��رو انرژی نفت و گاز و روابط 
صنعتی و سیاسی روبروست. صنعت 
نف��ت و گاز در تعام��ل با سیاس��ت، 
بازار جهان��ی، محیط های اجتماعی 
و طبیعی برای بشر امروز درک های 
ت��ازه ای را ارائ��ه می دهد و چش��م 

اندازهای نوینی را می گشاید. 
 »Petroleum Review -در نشریه »پترولیوم ریویو
چاپ فوریه س��ال 2012، انستیتوی انرژی بریتانیا لیستی از 
ده فرص��ت مهم برای صنعت نفت و گاز در س��ال 2012 را 
ارائه داده اس��ت. در عین حال، برخی از تحلیلگران از این ده 
فرصت به عن��وان »ده چالش« بزرگ ی��اد می کند. این ده 

فرصت یا چالش عبارتند از)1(
1. مرزهای جریبی و دسترسی به ذخایر 

چالش » مرزهای جریبی « بیانگر اکتش��اف و توسعه 
میادین جدیدی است که پیش از این بسیار دشوار و پر هزینه 
بوده و یا به خاطر بی ثباتی ش��دید سیاس��ی، برای عملیاتی  

شدن توجیهی نداشتند. 
2. منابع غیر متعارف 

این منابع تا این اواخر از حیث تجاری مناس��ب رشد و 
توسعه نبودند. تنها بواسطه پیشرفت فناوری است که امروزه 
چنین منابعی برای پاسخگویی به بخشی از تقاضای جهانی 

عمومیت زیادی یافته اند.
منابع غیر متعارف ش��امل مواردی مانند گازهای پلمه 
س��نگ و ماسه های نفت می شود. هرچند این منابع راه حلی 
برای رفع نیازهای انرژی ماست، اما آنچه که به فناوری این 
منابع مربوط می ش��ود، بحث هایی را در باره آسیب هایی که 
ای��ن فناوری به حفظ منابع طبیعت��ی و منابع آب می زند، در 
میان اجتماعات و متخصصان  بوجود می آورد. از س��ویی نیز 
ممکن اس��ت توسعه منابع یاد ش��ده بواسطه قانونگزاریهای 

نادرست، با مانع روبرو شود.
3. ذخایر متعارف در نواحی پرچالش 

این موضوع بیشتر بیانگر وضعیت آن گونه از رژیم های 
سیاسی اس��ت که اوضاع را به سمت کاهش امنیت سرمایه 
گذاری س��وق می دهد. از دید انستیتوی انرژی، کشورهایی 
)مانن��د نیجریه، لیبی و ایران( از وضعیت سیاس��ی ناپایداری 
برخوردارند، یا دارای اکتشافات جدید در محیط های ناشناخته 
ای هس��تند که قوانین زیست محیطی در آنها ضعیف اعمال   
می ش��ود. همه اینها زمینه س��از بروز چالش ه��ای متعدد و 

نا امنی سرمایه گذاری در حوزه ذخایر نفت و گاز هستند.
4. رشد در تقاضای بازار

بر اساس مطالعه ای که توسط انستیتو انرژی به انجام 
رسیده است، ۵1 درصد از شرکتهای نفت و گاز مطالعه شده 
گزارش داده اند که برای دس��تیابی به رش��د در بازارهای در 
حال ظهور)مانند چین یا دیگر اقتصادهای آس��یایی( سرمایه 
گزاریه��ای قابل توجهی داش��ته اند. از آنج��ا که کارآیی در 
بازاره��ای در حال ظهور عمدتا وابس��ته به سیاس��ت قیمت 
گذاری اس��ت، ریسک قابل توجهی در قبال هرگونه سرمایه 
گذاری مستقیم خارجی وجود داشته و موجب ایجاد »قدرت 

چانه زنی« دولتی می شود.
5.  همکاری شرکتهای نفتی ملی و بین المللی 

نمی توان ای��ن را یک همکاری پای��دار نامید. یکی از 
اهداف اساسی این همکاری از دید شرکتهای ملی  دستیابی 
ب��ه وس��عت حوزه فعالیت اس��ت ک��ه خود این ام��ر چالش 
بزرگ دیگری به ش��مار می آید. شرکتهای نفتی ملی دروازه 
بان ذخایر ملی ش��ان هس��تند. در حالیکه، ش��رکتهای نفتی 
بین المللی )IOC( دروازه بانان فناوری پیشرفته خودشان اند. 
رش��د ش��رکتهای نفتی ملی نه تنها در کش��ورهای ش��ان، 
بلکه در بیرون از بازارهای داخلی ش��ان به س��مت افزایش 
قدرت واحتماال برای کس��ب دانش فناوری ضروری س��وق 
خواهد یافت. چیزی که می تواند  در آینده برای ش��رکتهای 

بین المللی نگران کننده باشد. 
)R&D( 6. سرمایه گذاری در نوآوری و تحقیق و توسعه

 ام��روزه هر ش��رکتی می داند که تحقیق و توس��عه و 
نوآوری کلید رش��د و کامیابی است. این امر رقابت سختی را 
میان بازیگران بازار )که از منابع کافی برای تحقیق و توسعه 

برخوردارند( پدید می آورد.
7. سوختهای جایگزین) نسل دوم  سوختهای زیستی (

فش��ار زیس��ت محیطی و تقاض��ای بازار ک��ه امروزه 
ش��رکتهای نفتی آنها را تجربه می کنند، آنان را وا می دارد تا 
به کشف صنایع جدید )مانند تجدید شونده ها( اهتمام ورزند. 
طب��ق داده های مطالعاتی نش��ریه » پترولی��وم ریویو«، 47 
درصد از ش��رکتهای نفتی مطالعه ش��ده قبال روی »فناوری 
پاک« س��رمایه گذاری کرده اند. این رغبت مس��تلزم وجود 
منابع مضاعف، سیاست شرکت و استراتژی تجدید نظر یافته 

است. 
8. بدتر شدن دوره های مالی

نوس��ان روّیه های مالی در حکومتهای میزبان فش��ار 

شدیدی را بر شرکتهای نفتی وارد می کند و نا امنی را برای 
کل اس��تراتژی مالی و سیاست سرمایه گذاری شرکت ایجاد 
می کند. طبق داده های »نخس��تین همایش مالی نفت و گاز 
بریتانی��ا«، صنعت نیازمند امنی��ت و قابلیت پیش بینی رژیم 
مالی است. چنان که در این کشور بواسطه کاهش چشمگیر 
حف��اری اکتش��افی و تولید، درآم��د مالیاتی م��ورد انتظار به 
میزان 2/3 بیلیون پوند دچار افت گردید. از این رو، اقدامات 
ب��رای برانگیختن س��رمایه گذاری، نیازمند مطرح س��اختن 
آن به عنوان یک ضرورت اس��ت. برزی��ل، نمونه دیگری از 
کش��ورهایی است که با مس��ئله دوره های مالی صنعت نفت 
و گاز دس��ت به گریبان است. چرا که در این کشور سیاست 
ج��اری مالیات به ش��دت پیچیده بوده و مانع رش��د صنعت 
می ش��ود. نوآوری در رژیم های مالیاتی »دردس��ر« دیگری 

است که پیش روی شرکتهای نفتی قرار دارد.
9. بی ثباتی قیمت و نقش دالالن 

نقش آفرینی دالالن مناقشه عظیمی را میان بنگاههای 
اداره کننده انرژی، به همان اندازه موسسات سرمایه گذاری 
و حکومت ه��ا، رقم می زند. با این حال، این امر تنها یکی از 
فاکتورهای اثرگذار روی قیمتهای نفت و گاز به شمار می آید 
و محرکهای اقتصادی بنیادی، نقش اصلی را در دستیابی به 
تعادل در قیمتهای گاز طبیعی بازی می کنند. امروزه فراوانی 
عرض��ه، قیمتها را به س��وی کاهش س��وق می دهد. ایاالت 

متحده نمونه کاملی از این امر به شمار می آید.
10. مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت  به عنوان  یک فرصت/ 
چالش بیش از پی��ش در نواحی صنعتی و بویژه نواحی نفت 
و گاز خی��ز جهان توجهات را به خود جلب کرده اس��ت. این 
مفهوم برای اولین بار در دهه ی بیس��ت میالدی مطرح شد. 
ول��ی به دلیل رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، نتوانس��ت به  
عن��وان یک موضوع ج��دی تا دهه ی 19۵0می��ان رهبران 
کس��ب وکار جایگاه��ی بیابد. در س��ال 19۵1 مس��ؤولیت 
اجتماعی ش��رکت زمانی که »فران��ک آبرامز« رئیس هیات 
مدیره ش��رکت استاندارد اویل نیوجرس��ی مقاله ای با عنوان 
تعهد/ الزام کس��ب  وکار منتشر نمود، دوباره در کانون توجه 
ق��رار گرفت. در س��ال 19۵4 »هاواردآر. ب��وون«  در کتاب 
»مسئولیت های اجتماعی بازرگانان« بطور جدی تری بدین 
مفهوم پرداخت.کمیس��یون اروپا در س��ال 2002 تعریفی از 
ای��ن مفه��وم را ارائ��ه داد: » مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت 
مفهومی اس��ت که به موجب آن شرکتها، دغدغه های زیست 
محیط��ی و اجتماعی را در عملکردهای کس��ب و کارش��ان 
و در تعام��ل خ��ود با ذینفعان ب��ه ص��ورت داوطلبانه ادغام 

مي کنند.«)2(
اما این مفهوم بُرد وس��یعتری یافته است. برخی آن را 
نه داوطلبانه، که »وظیفه اي« می دانند که برعهده شرکت ها 
بوده و آنها می بایس��ت تاثیر سوء بر زندگي اجتماعي که در 

آن کار مي کنند، نگذارند.)3(
در گس��تره فعالیت های صنعتی، صنعت نفت در سطح 
دنیا به خاطر تاثیرات گس��ترده اش توج��ه ویژه ای به مقوله 
»مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت« نش��ان داده و بتدریج این 
مفهوم به یکی از دغدغه های شرکتهای بزرگ  نفتی تبدیل 

شده است.
انس��تیتوی ان��رژی این مفه��وم را به روابط ش��رکت با 
گروههای ذینفع متعدد، امور بهداش��تی و ایمنی و موضوعاتی 
همچون: حقوق بشر، حقوق کارکنان، حقوق ذینفعان، حفاظت 
محی��ط زیس��ت، روابط اجتماعات محلی، ش��فافیت و فس��اد 
معطوف می داند. مسئولیت اجتماعی شرکت های نفتی مستلزم 
توفی��ق آنها در هر معی��ار و ضابطه ای  ب��رای حفظ اعتبار و 
شهرت شان )به مثابه یک پتانسیل معتبر برای همکاری های 
اس��تراتژیک عمومی- خصوصی یا چند بخش��ی  و حکومت( 
است.هرچند ممکن است فرصت ها یا چالش های ده گانه فوق، 
عن��وان مهمترین ها را در دنی��ای نفت و گاز به خود اختصاص 
دهن��د، اما تنها بیانگر بخش  اندکی از ویژگیها، ابعاد و ماهیت 
این صنعت بسیار پیچیده است. با این وجود، این ده فرصت یا 
چالش، چشم اندازی اجمالی از گرایش های سازمان ها ذینفع، 
اعم از ش��رکت های نفتی یا موسسات سرمایه گذاری، را ارائه 
می دهد که چنین چش��م اندازی در جریان تعیین استراتژی ها 

نیاز به توجه و تامل دارد.
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مدير عامل شرکت  بهره برداری نفت و گاز غرب مطرح کرد :

رئوس صرفه جويی های شرکت بهره برداری نفت وگاز غرب در سال گذشته
مجام�ع  جلس�ه  در  نف�ت:  دان�ش 
عمومی س�الیانه صاحبان سهام شرکت های 
تابعه نفت مناطق مرکزی ایران که با حضور 
مهندس رامی�ن حاتمی مدیر عامل ش�رکت 
نف�ت مناط�ق مرکزی ای�ران، اعض�اء هیات 
مدیره این ش�رکت و همچنین مدیران عامل 
شرکت های بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوب�ی, غ�رب و ش�رق برگزار ش�د،  مدیر 
عامل ش�رکت بهره برداری نفت و گاز غرب 
به تشریح مهمترین موارد صرفه جویی این 

شرکت درسال 1395 پرداخت. 
مهندس س��عید ناصری پ��ور، مدیر 
عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب 
با اش��اره به توان تولید روزان��ه 200 هزار 
بش��که نفت و هفت میلیون متر مکعب در 
روز گاز تولیدی در این ش��رکت، به تشریح 
۵2 م��ورد صرفه جویی ص��ورت گرفته در 
این ش��رکت طی سال گذش��ته پرداخت و 
افزود : حوزه فعالیت ش��رکت بهره برداری 
نفت و گاز غرب در اس��تانهای کرمانش��اه،  
ایالم، لرستان و بخشی از استان خوزستان 
است و دارای ش��ش میدان مشترک،  13 
میدان توس��عه یافته و 12 میدان توس��عه 
نیافت��ه می ش��ود. وی در رابط��ه با برخی 
از  فعالیت ه��ای ص��ورت گرفته در س��ال 
گذش��ته تصریح کرد : طی سال گذشته در  
فعالیت های انجام گرفته توس��ط مجموعه 

این شرکت در ۵2 بند صرفه جویی صورت 
گرفته که از جمله می توان به تعمیر اساسي 
ظرف نمک گیر شماره دو واحد نمک زدایي 
دهلران توس��ط شرکتهاي داخلي و ساخت 
قطعه مربوط به گاورنر توربینهاي رس��تون 
TA – 17۵0 توس��ط قطعه سازان داخلي 
و ب��ا صرفه اقتص��ادي 120 میلیون تومان 
اش��اره کرد.   این در حالي اس��ت که این 
قطعات به مبلغ چهار میلیون تومان توسط 
پیمانکاران داخلي با بهترین کیفیت ساخته 
ش��ده و اینک در س��رویس است. مهندس 
ناصری پور افزود : انجام تعمیرات اساس��ي 
ریبویلر مربوط به ب��رج گوگرد زداي واحد 
نمک زدای��ي دهلران و جلوگیري از کاهش 
تولید ۵۵ هزار  بش��که در روز به مدت 10 
روز،  س��اخت و نصب اجکتور پمپ جهت 
افزایش تولید از چاه هاي کم فش��ار میدان 
مش��ترک پایدار غرب با همکاري دانشگاه 
رازي کرمانش��اه  به جه��ت افزایش تولید 
ی��ک هزار  بش��که در روز براي یک حلقه 
چ��اه براي اولین بار در کش��ور،  جابجایي، 
نصب و راه اندازي دو دستگاه پیش گرمکن 
از واحد بهره برداري چش��مه خوش به واحد 
نمک زدای��ي دهلران جهت بهبود ش��رایط 
فرآین��دي در واح��د نمک زدای��ي دهلران 
و افزای��ش دم��اي نف��ت در ورودي ظرف 
نمک گی��ر براي فرآورش ۵۵ هزار بش��که 

در روز  و بهین��ه نم��ودن مص��رف م��اده 
دیمولس��ي فایر در واحدهاي بهره برداري 
چشمه خوش که منجر به صرفه اقتصادي 
یک میلیارد تومان در س��ال است،  از دیگر 
فعالیت های صورت گرفته در سال گذشته 
اس��ت. به گ��زارش دانش نفت ب��ه نقل از 
روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی 
ای��ران :انجام تعمیرات اساس��ي واحدهاي 
TCF و ISF توسط همکاران شرکت بدون 
برون س��پاري و کاهش هزینهها در حدود 
هش��ت میلیارد تومان جهت تولید مستمر 
گاز در زمس��تان،  انج��ام چندین اصالحیه 
فرآیندي در واحد نمک زدایي دهلران جهت 
دریاف��ت نفت نمک��ي از میدان مش��ترک 
آذر ب��ه میزان 30  هزار بش��که در روز در 
راستاي تولید زود هنگام این میدان و انجام 
تعمیرات اساسي توربو پمپهاي انتقال جهت 
تولید پایدار بخصوص میادین مش��ترک در 
راستاي تولید مستمر و پایدار از دیگر موارد 
کاری این شرکت در بخش تعمیرات است. 

این گزارش می افزاید :  راه اندازي سیستم 
دفع پساب صنعتي واحد نمک زدایي نفت 
ش��هر جهت جلوگیري از آلودگي زیس��ت 
محیطي توس��ط هم��کاران ب��دون برون 
سپاري،  ساخت و نصب پیک ارسال کننده 
و دریاف��ت کننده توپک م��ورد نیاز جهت  
ی��ک حلقه چاه س��ومار و انج��ام عملیات 
توپک ران��ي بدون برون س��پاري براي راه 
ان��دازي چ��اه ش��ماره یک س��ومار با دبي 
۵00 بش��که در روز،  نص��ب پیش گرمکن 
در کارخان��ه نمک زدایي نفت ش��هر جهت 
افزای��ش کیفیت نفت خ��ام تولیدي بدون 
برون س��پاري و تمیز س��ازي خط لوله »8 
سرکان – برداس��پي از Wax که به طول 
14 کیلومت��ر از دیگر م��وارد صرفه جویی 
ص��ورت گرفته در این ش��رکت اس��ت. بر 
اس��اس این گ��زارش: همچنی��ن می توان 
به  انجام تعمیرات اساس��ي ریبویلر مربوط 
به ب��رج گوگ��رد زداي واح��د نمک زدایي 
دهلران،  نصب و راه اندازي یک دس��تگاه 
الکتروپم��پ در مرکز تفکیک آبان و انجام 
چندین اصالحیه به منظور ایجاد ش��رایط 
تولیدي پایدار از این میدان مشترک،  انجام 
 ISF و TCF تعمیرات اساس��ي واحده��اي
در تابس��تان 9۵ و انجام تعمیرات اساس��ي 
ب��ر روي توربین ش��ماره دو  دهلران و دو  

چشمه خوش در طی این مدت اشاره کرد.

مسئولیت اجتماعی شرکت یکی از فرصت- چالش های جهان نفت و گاز

مهندس دشتی تبیین کرد: 

نقش برجسته و مهم روابط عمومی های مجموعه نفت 
در انعکاس زحمات چهارسال گذشته مهندس زنگنه 

دش�تی  عبدالرس�ول  نف�ت:  دان�ش 
معتقد اس�ت روابط عمومی ه�ای مجموعه 
نفت نتوانس�تند زحمات چهارس�ال گذشته 

مهندس زنگنه را بخوبی بیان نمایند!
بی��ان  مس��ئولیت  می گوی��د:  وی 
در  گرفت��ه  ص��ورت  موفقیت ه��ای 
مجموع��ه نف��ت، گاز، پاالیش و پخش و 
پتروش��یمی بطور مش��خص وظیفه اصلی 
رواب��ط عمومی های آن و ش��رکت های 
 زی��ر مجموعه ب��ود و اگر در ای��ن حوزه 
نتوانس��ته ایم حق مطل��ب را آنچنان که 
بای��د ادا کنیم قصور آن متوجه ماس��ت. 
رئیس کل روابط عمومی و امور بین الملل 
بزرگتری��ن هلدینگ پتروشیمی کش��ور و 
دومین هلدین��گ بزرگ منطقه خاورمیانه 
در رابط��ه با اظه��ار نظر خ��ود می افزاید 
اظهار چنی��ن مطلبی به هی��چ عنوان به 
این معنا نیست که خود را از این کوتاهی 
مس��تثنی بداند. به گفته این کارش��ناس 
با س��ابقه پتروش��یمی و مدی��ر برتر روابط 
عمومی ای��ران در چهاردهمی��ن کنفرانس 
رواب��ط عمومی ه��ای برتر کش��ور، روش 
معمول روابط عمومی ها در اطالع رسانی، 
هماهنگ��ی و برگ��زاری مصاحب��ه برای 
مدی��ران عامل شرکتهایش��ان می باش��د. 
در حال��ی که هریک از مس��ئولین روابط 
عمومی بای��د از جن��ان قابلیت��ی برخوردار 
باشند که بتوانند با خالقیت و ایده پردازی 
خویش س��ازمان را در ارتباط با رس��انه ها 
مدیری��ت کنند. وی معتقد اس��ت ارتباط 
پوی��ا  و تعامل مثب��ت مس��ئولین روابط 
عمومی با رس��انه ها می توانس��ت و هنوز 
هم می تواند بخش عم��ده ای از انتقادها 
و حم��الت علیه نف��ت را برط��رف کند.

دش��تی معتقد است به لحاظ فراهم بودن 
زمینه همفکری و تعامل میان مس��ئولین 
روابط عمومی شرکت های اصلی و بزرگ 
زیرمجموعه نفت در چهارس��ال گذش��ته 
بیش��ترین س��ابقه ارتباط، دوس��تی و در 
کنار آن همدلی مثبت وجود داش��ته ولی 
ما نتوانس��ته ایم از این پتانس��یل موجود 
بخوب��ی اس��تفاده کنی��م.وی در رابطه با 
جذب س��رمایه گ��ذاری خارجی می گوید: 
اولی��ن جذب س��رمایه پ��س از برجام در 
هلدین��گ خلیج فارس ص��ورت گرفت و 
توانستیم 9۶0 میلیون یورو از شرکت های 

ژاپنی جذب سرمایه داشته باشیم و تاکید 
می کند در مراس��م امضاء ق��رار داد نکته 
م��ورد درخواس��ت طرف خارج��ی ما این 
 بود که اگر این موضع بصورت گس��ترده 
رس��انه ای ش��ود آنها برای لغو قرارداد از 
س��وی امریکا تحت فشار قرار می گیرند و 
همین موضوع موجب ش��د مدتی پس از 
برگزاری مراس��م و اجرائی شدن قرارداد 

آنرا  اطالع رسانی کنیم. 
دش��تی اما در رابطه با انعقاد قرارداد 
با ش��رکت توتال این همه هجمه و فشار 
ص��ورت گرفته علیه نفت بویژه ش��خص 
وزیر را بس��یار ناعادالنه می داند. به گفته 
ایش��ان وزارت نف��ت ناگزی��ر در موضع 
انفعالی دفاعی و پاس��خگوئی به انتقادات 
قرار گرفته در حالی که باید کارشناس��ان، 
اس��اتید دانش��گاه و صاحب نظ��ران را به 
میدان ارزیابی قرارداد منعقده از جنبه های 
مختل��ف اجتماعی، اقتصادی، سیاس��ی و 

بین الملل و اشتغال زائی فرابخواند.
رئیس کل رواب��ط عمومی هلدینگ 
خلی��ج ف��ارس در پاس��خ ب��ه ای��ن نکته 
ک��ه برخی منتق��دان ق��رارداد توتال جزو 
کارشناس��ان و مدی��ران اس��بق نف��ت و 
پتروشیمی می باش��ند پاسخ خاص و قابل 
تامل��ی را مطرح می کند ک��ه جای تفکر 

دارد.
ب��ه گفت��ه ایش��ان، اظه��ار نظ��ر 
کارشناس��ی همیش��ه راحت ت��ر از اقدام 
عملی اس��ت. به طور مث��ال من بیش از 
بیس��ت س��ال اظهار نظر کارشناس��ی در 
رواب��ط عمومی می کردم ول��ی تمام آنچه 
مدعی داشتن دانش آن بودم را همکارانم 
و دیگر اف��راد می توانند در عملکرد س��ه 
ساله ام مشاهده کرده و توان اجرائی مرا با 
آنچه بیان می کنم مقایسه کنند. در رابطه 
ب��ا کارشناس��ان مخالف برج��ام در مورد 
برخی مدیران عامل س��ابق پتروشیمی یا 
پاالی��ش و پخ��ش ک��ه ش��خصا تجربه 
مدیریتی آنها را مش��اهده ک��رده ام برایم 
جای تعجب بس��یار دارد که چرا دوستان 
رسانه ای حتی حاضر به مصاحبه با آنان و  
انتشار نظرات به اصطالح کارشناسی آنان 
هس��تند. بطور مثال من بارها به دوستان 
رس��انه ای و حت��ی مدیران س��ایت های 
تخصص��ی نفت و انرژی گفت��ه ام وقتی 
ب��رای اظهار نظ��ر بطور مثال به س��راغ 
یکی از مدیران اس��بق پتروشیمی می روند 
ک��ه ط��ی دوره کوتاه حض��ور خویش در 
این ش��رکت چنان تصمیم های نادرست 
و جابجائی های مدیریت��ی انجام داده اند 

که حتی پن��ج مدیرعامل بعدی هم هنوز 
نتوانس��ته اند تبعات نادرست آن دوران را 
ترمیم کنند، عمال اعتبار رس��انه خودشان 
را زیر سوال می برند. چون چنین مدیرانی 
حت��ی در خ��وِد پتروش��یمی به گون��ه ای 
فراموش ش��ده اند که گوئی هرگز حضور 
نداش��ته اند. لذا از آنه��ا خواهش می کنم 
اگ��ر دنب��ال اف��راد صاحب نظر هس��تند 
کسانی را بیابند که در شرکت های متبوع 
خوی��ش محلی از اعراب داش��ته باش��ند. 
طبیعی اس��ت که دیگر مدیران و صاحب 
نظران اینگون��ه غیرمنطقی نظر نخواهند 
داد. م��ن حاض��رم در رابطه ب��ا موضوع 
پتروشیمی بطور مش��خص اسامی مدیران 
و کارشناس��انی را بب��رم که هر جمله آنها 
مانند یک سند برای همه پرسنل گذشته 
و امروز پتروش��یمی معتبر اس��ت. بنابراین 
اگر اینها فضای رسانه ای را با انتقادهای 
نادرست برهم نمی زنند به این معنا نیست 
که حرفی برای گفتن ندارند بلکه برعکس 
معتقدم آنها نیز تصمیم های متخذه فعلی را 
بهترین عملکرد در شرایط فعلی می دانند.   
از آقای دشتی میخواهیم نظرش در مورد 
مهم ترین موضوعی که وزیر نفت دولت 
دوازدهم باید ب��ه آن بپردازد را بیان کند. 
وی میگوید االن زم��ان حمایت تمام قد 
از مهن��دس زنگنه و عمکلرد وی اس��ت 
وزارتخانه دولت دوازدهم را بگذارید برای 
زمانی که وزیر پیش��نهادی مشخص شده 
و رای اعتم��ادش را از مجلس بگیرد.وی 
می گوید من ش��خصا با مهن��دس زنگنه 
ارتباط مس��تقیم نداشته و مطمئنم ایشان 
هم بنده را نمی شناسند ولی معتقدم کاری 
که ایش��ان در این چهار سال انجام داده، 
مخصوص��ا نهائی کردن ق��رارداد منعقده  
ب��ا توتال کمترین پاداش��ی ک��ه می تواند 
داشته باشد نشان لیاقت و دریافت عنوان 
چهره ماندگار کش��ور است. ولی متاسفانه 
فض��ای کلی در مس��یری حرکت می کند 
که هیچک��س اقدام ارزش��مند وزیر را از 
این منظر نمی بین��د. کاش رئیس جمهور 
محترم که انس��انی شایس��ته و معتقد به 
شایس��ته س��االری اس��ت تا دیر نشده با 
چنین اقدامی از ش��خصیت های ماندگاری 
مانند مهندس زنگنه و دکتر ظریف تقدیر 

کند

 

معتقدم کاری که ایشان در این 
چهار سال انجام داده، مخصوصا 
نهائی کردن قرارداد منعقده  

با توتال کمترین پاداشی که 
می تواند داشته باشد نشان لیاقت 
و دریافت عنوان چهره ماندگار 

کشور است
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مهندس صیدالي، مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران تاکید کرد؛ 

توجه به نیروی انسانی و فراهم کردن
 امکانان رفاهی مناسب در تأسیسات نفتی 

چرا زنگنه بهترین گزینه نفت است؟ 
مهندس عباس کریمی
کارشناس ارشد انرژی

12 س��ال وزارت مهندس زنگنه بر س��تون 
خیمه اقتصاد ایران و دستاوردهایی که او در صنعت 
109 س��اله نفت بر جای گذاش��ته و ثبت و ضبط 
شده است، آن قدر منحصر بفرد و استثنایی است 
که بی گمان نظیری برای آن نمی یابیم. المحاله 
اقدامات، فعالیتها و دس��تاوردهای ش��یخ الوزرای 
جمهوری اس��المی در نفت بی بدیل است و قابل 

مقایسه با هیچ وزیر دیگری نیست. 
این در حالی اس��ت که مهندس زنگنه در دوره سوم وزارت خویش بر 
نفت با تحریم هایی سخت و ظالمانه مواجه بود اما تحریم های به زعم غرب 
فلج کننده هم نتوانست اراده زنگنه را در توسعه و تحول در صنعت نفت خدشه 
دار کند. تالش ها، رایزنی ها و اقدامات دیپلماتیک زنگنه در مجامع بین المللی 
س��بب شد که تحریم ها آرام آرام به حاش��یه برود تا جاییکه با موسم برجام، 
صنعت نفت نفس راحتی چاق کرد و  راهی که چند سال پیش آغاز شده بود، 
به منصه ظهور رسید. قرارداد با توتال آغاز همان راهی بود که زنگنه در بدو 
ورودش در س��ال 92 ترسیم کرده بود. نخستین قرارداد خارجی پسابرجامی و 
پساتحریمی که به تازگی در حوزه صنعت نفت و گاز با کنسرسیومی به رهبری 
شرکت توتال فرانسه امضا شد، این قرارداد نقطه عطفی در تاریخ صنعت نفت 
و در نگاهی کالن تر اقتصاد ایران است، نقطه عطف از این منظر که بن بستی 
را که در حدود 12 س��ال )دوران تحریم های هوشمند و سال های قبل و بعد 
از آن( در مناس��بات ایران با اقتصاد جهانی ایجاد شده بود شکست، قرارداد با 
توتال دروازه ای را روی اقتصاد ایران از یکسو و اقتصاد جهانی از سوی دیگر 
باز کرد که سال ها بسته بود. در همین حال، تعهد زنگنه به توسعه صنعت نفت 
پایان نیافته است و بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت زنگنه 
مکلف شده است، 10 قرارداد توسعه ای میدان های نفت و گاز را تا پایان امسال 
به نتیجه برس��اند و مقدمات این کار در قالب مناقصه و مذاکرات به صورت 
موازی در دست اقدام است.اما اقدامات توسعه ای مهندس زنگنه از چشمان 
تیزبین پارلمان نش��ین ها دور نمانده اس��ت.  قدردانی 214 تن از نمایندگان 
مجلس از عملکرد وزیر نفت ش��اهد این مدعاس��ت. بر این اساس، 214 تن 
از نمایندگان مجلس شورای اس��المی، روز چهارشنبه، 28 تیرماه در نامه ای 
خطاب به دکتر حس��ن روحانی، رئیس جمهوری، از سیاست های نفتی چهار 
سال گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت حمایت کردند.آری، تالش ها و میوه های 
برجام در نفت در حال ثمر دادن است. میوه هایی که واسطه صبوری در حوزه 

بین الملل و تحمل توهین ها و تهمت ها در بعد داخلی حاصل شده است. 
اما دستاوردهای زنگنه فقط معطوف به 4 سال اخیر نیست. در ذیل به 

برخی از این توفیقات بی بدیل اشاره می کنم؛ 
-  بازگشت ایران به جایگاه قبل از تحریم ها در اوپک

- افزایش سهم تولید ایران همزمان با کاهش تولید اوپک 
- طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی 

- پ��ارس جنوبی که مولودش زنگنه بوده اس��ت و برابری با تولید گاز 
قطر در دولت یازدهم 

- عقد قرار دادهای بین المللی با ش��رکت های نفتی دنیا از جمله انی، 
شل، توتال و...  در 12 سال وزارت بر نفت

- توسعه پر شتاب میادین غرب کارون، شامل آزادگان جنوبی و شمالی، 
یادآوران، یاران جنوبی و شمالی.

- نگاه ویژه به میادین مش��ترک و ت��الش برای رفع عقب ماندگی ها 
در این حوزه

- ایجاد شرکت های بزرگ اکتشاف و تولید )E&P( به مثابه پتروپارس 
که اینک افتخار هر ایرانی است

-ایجاد صنایع پتروشیمی و توسعه و تولید روز افزون در این صنعت
-پایان وابس��تگی به واردات گاز و ورود به باش��گاه صادرکنندگان گاز 

جهان
عالوه بر مواردی که اش��اره ش��د، بایس��تی به منطقه ویژه اقتصادی 
پارس اش��اره کنیم که  18 سال پیش در دوره نخست وزارت مهندس زنگنه 
ایجاد ش��د. طرح جامع منطقه ویژه پارس،  خرید و تملک اراضی، آماده سازی 
منطقه از جمله ساخت جاده و بزرگراهها، فنس کشی و ایجاد و توسعه فضای 
س��بز، ساخت فرودگاه و مجتمع بندری، زیرساختهای مخابرات، آب و برق و 
پروژه های عام المنفعه از جمله خدماتی اس��ت که طی این مدت ارائه ش��ده 
اس��ت. همچنین در پ��ارس کنگان )پارس دو( هم پروژه های مش��ابه پارس 
عس��لویه )پارس یک( به غیر از فرودگاه اجرا ش��ده است و اقداماتی نیز برای 
توسعه پارس 3 صورت گرفته که تملک اراضی و اجرای عملیات فنس کشی 
از جمله  این اقدامات محس��وب می شود.اما ش��اه بیت اقدامات زنگنه در تولد 
مجتمع های پتروشیمی است. وی در دولت های هفتم و هشتم عالوه بر پارس 
جنوبی طرح های بی ش��ماری از واحدهای پتروش��یمی را کلنگ زنی کرد که 
اکنون بس��یاری از این طرح ها به تولید رس��یده اند و اگر واگذاری های اشتباه 
در دولت ه��ای نهم و دهم نبود، پتروش��یمی به همه آرزوه��ای خود از حیث 
تولید و توسعه دست یافته بود. در همین حال، عقد قرار دادهای بین المللی با 
شرکت های نفتی دنیا از جمله انی، شل، توتال و...  در 12 سال وزارت بر نفت 
در حالی اس��ت که در س��ال های فعالیت دولت های نهم و دهم، شرکت های 
کوتوله و دست چندم هندی، چینی و روسی و حتی مالزیایی در نفت و گاز با 
ایران رفتاری دور از ادب تجاری داشته و بارها وعده های دروغ دادند و کاری 
نکردند، اما زنگنه پس از برجام اولین دشت را کرد و توتال را به ایران آورد که 
سدشکن تحریم ها شود و دیگر شرکت های بین المللی  نیز با میل و رغبت و 
آسودگی بیشتری به صنعت نفت ورود کنند. بی تردید مخالفان دولت یازدهم 
هرگز تصور نمی کردند این اتفاق رخ دهد که حاال با همه نیروهای رسانه ای 
و سیاسی خود به میدان آمده و قرارداد توتال را زیر تیغ برده اند. مخالفان حتی 
پا را فراتر از این گذاش��ته و به زنگنه تاخته اند. این در حالی اس��ت که بیژن 
زنگنه در پایان دوره فعالی��ت دولت دوم اصالحات از قوه قضاییه حکم پاک 
دستی گرفت، همچنین وی از مجلس های چهارم تا هفتم که اکثریت آن ها 
را اصولگرایان تشکیل می دادند بارها رای اعتماد گرفت. از همه این ها مهم تر 
وی مورد اعتماد سه رئیس جمهوری بوده است که هر کدام از آن ها دوبار از 

شهروندان رای مقبولیت گرفته بودند. 
کالم پایانی اینکه؛ بنا بر دالیل اش��اره ش��ده و ادله متقن و همچنین 
تاکید متخصصان و نخبگان و اهالی فن و سیاس��ت، بهترین فرد برای ادمه 
مس��یر توس��عه صنعت نفت و به تبع آن به حرکت درآمدن چرخ های اقتصاد 
کش��ور، مهندس بیژن زنگنه اس��ت. بی ش��ک زنگنه در دولت دوازدهم هم 
می تواند به مثابه دولت یازدهم س��رآمد دیگر وزرا باش��د. مسیر صنعت نفت 
با عقد مدل های جدید قراردادی تازه هموار ش��ده اس��ت و به اعتقاد نگارنده 
در چهار س��ال آتی صنعت نفت خواهد توانست سرمایه گذاری های کالن را 
جذب،  انتقال تکنولوژی  را تسهیل و اشتغالزایی را تا باالترین سطح بروز و 

در اقتصاد ایران جاری و ساری نماید.  

گفتگو: علي مراد کاظم پور
دانش نفت: ش�رکت بهره برداری نفت 
و گاز گچس�اران، دومین تولید کننده نفت در 
میان شرکت های مناطق نفتخیز جنوب است. 
گچس�اران را بام نفت�ی ایران نی�ز می دانند. 
مهندس هوش�نگ صیدالي، از مدیران موفق 
صنع�ت نفت اس�ت که ه�م اکن�ون مدیریت 
این ش�رکت اس�تراتژیک را بر عه�ده دارد. 
وی ک�ه پیش از این خود از نیروهاي عملیاتي 
ش�رکت نفت گچس�اران بوده اس�ت، هشت 
س�ال پی�ش و بن�ا ب�ر ویژگی ه�ای مدیریتی 
و شایس�تگي هایش از نف�ت گچس�اران ب�ه 
س�اختمان گاز رف�ت و هش�ت س�ال تم�ام 
مدیرعام�ل ش�رکت گاز اس�تان کهگیلویه و 
بویراحم�د ب�ود. وي در گاز ب�ا هم�ان روحیه 
عملیاتي دس�ت به اقدامات و کارهای بزرگي 
زد ب�ه گون�ه اي که ش�اهد برگزاري جش�ن 
شهرسبز در شهرس�تان با حضور مدیرعامل 
گاز وزارت نف�ت بودی�م.وي پ�س از آن ب�ا 
حک�م مهن�دس بیژن عال�ي پ�ور، مدیرعامل 
خص�وص  ای�ن  در  ش�د.  گچس�اران  نف�ت 
تصمیم گرفتیم با مهندس هوش�نگ صیدالي 
مدیرعامل ش�رکت بهره ب�رداري نفت و گاز 
گچس�اران گفتگویي در خصوص ویژگي هاي 
این ش�رکت نفتي داشته باش�یم. مدیرعامل 
ش�رکت بهره برداري نفت و گاز گچس�اران 
در خصوص تاریخچه نفت در این شهرستان 

مي گوید:
میدان نفتي گچساران در فاصله 220 
کیلومتري جنوب ش��رقي اهواز قرار گرفته 
و ش��امل س��ازندهاي ش��کافدار آسماري و 
بنگس��تان بوده که در جهت عمومي شمال 
غربي/ جنوب ش��رقي طاقدیسهاي میادین 
نفتي جنوب ایران واقع ش��ده اس��ت.  این 
می��دان داراي طاقدیس��ي به ط��ول حدود 
70 کیلومت��ر و ع��رض ۶ ت��ا 1۵ کیلومت��ر 
اس��ت.  عمده تولید نفت از سازند آسماري 
ای��ن میدان صورت مي گی��رد که عمدتًا از 

سنگهاي کربناتي تشکیل شده است. 
صیدال��ي ادام��ه داد: مخ��زن نفت��ي 
گچس��اران در س��ال هاي 1302 ت��ا 1303 

مورد مطالعه قرار گرفت و چاه ش��ماره یک 
در سال 1304 در این منطقه حفاري گردید.  
اولی��ن چاه تولیدي چاه ش��ماره -13با دبي 
12 ه��زار بش��که در روز بوده اس��ت که در 
سال 1318 راه اندازي گردید.  طي ده سال 
اول ۵ حلقه چاه در گچساران حفاري و این 
تعداد ت��ا زمان ملي ش��دن صنعت نفت در 
س��ال 1330 به 14 حلقه رس��ید ولي فقط 
چاههاي شماره -8 ) با دبي 13 هزاربشکه 
در روز( و شماره -13)با دبي 12 هزاربشکه 

در روز( تولیدي بوده اند. 
وي تصریح کرد: اولین چاه بنگستاني 
ک��ه به تولی��د درآمد چاه ش��ماره - 3۶ بود 
که بهره برداري از آن از س��ال 1340 آغاز 
گردی��د.  تاریخچه بهره ب��رداري از مخزن 
نشان مي دهد که بجز یک دوره کوتاه بین 
س��ال هاي 1330 تا 1332،  تولید از مخزن 
گچساران همواره ادامه داشته و میزان تولید 

نیز سیر صعودي داشته است بطوري که در 
س��ال 13۵3 به حداکثر میزان بالغ بر 940 
هزار بشکه در روز رسید و بیشترین تولید از 
چاه شماره -3۵ به میزان 90 هزار بشکه در 

روز بوده است. 
واحد به��ره برداري گچس��اران یک 
در س��ال 1322با ظرفیت اسمي 24۵ هزار 
بش��که در روز احداث ش��د و در مدار تولید 
قرارگرفت.  ضمنًا ص��ادرات نفت از طریق 
تلمبه خانه گوره از س��ال 134۶ ش��روع و 

کماکان ادامه دارد.  
خاطرنش��ان  صیدال��ي  هوش��نگ 
ساخت:ش��رکت به��ره برداری نف��ت و گاز 
گچس��اران  به عنوان دومی��ن تولیدکننده 
نفت در جنوب کش��ور یکی از شرکت های 
مه��م زیر مجموعه ش��رکت مل��ی مناطق 
نفت خیزجنوب اس��ت که موقعیت استقرار 
تأسیس��ات ای��ن ش��رکت در چهار اس��تان 
کهگیلویه و بویر احمد، خوزس��تان، بوشهر 
و فارس از ویژگی های خاص این ش��رکت 
است و با قرار گرفتن تلمبه خانه عظیم گوره 
و چندراه��ه نف��ت خام صادراتی کش��ور در 
حوزه عملیات آن، شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچس��اران را به قل��ب صادرات نفت 
خ��ام مناطق نفت خیز جن��وب تبدیل کرده 
اس��ت. این مدیرنفتي افزود: نفت گچساران 
و چن��د ش��رکت مهم دیگر با خ��ط لوله به 
تلمبه خانه گوره منتقل می شود و با افزایش 
فشار در نهایت به سمت پایانه خارک جهت 
صادرات هدایت می شود و راهبری تمام این 
مراحل،  تعمیر و نگهداری این تأسیسات بر 
عهده کارکنان تالشگر شرکت بهره برداری 

نفت و گاز گچساران است.
مدیرعامل نفت گچس��اران یادآورشد: 
تعداد تأسیسات شرکت گچساران تا قبل از 
پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي 9 واحد 
به��ره برداري، 2 واحد نمکزدایي، 1 مجتمع 
گاز و گاز مایع و تعداد چاههاي حفاري شده 

23۵ حلقه بوده است.
صیدال��ي با بیان اینک��ه در طول عمر 
با برکت نظام جمهوري اس��المي کارهاي 
بزرگي در کش��ور صورت گرفته است گفت: 
در صنعت نفت نی��ز انقالبي بزرگ صورت 
گرفت چنانکه در حال حاضر ش��رکت بهره 
برداري نفت وگاز گچساران مسئولیت تولید 
صیانت شده از 17 میدان نفتي را با استفاده 
از 790 حلق��ه چ��اه، 11 واحد بهره برداري،  
7 واح��د نمکزدایي )2 واحد درحال احداث(،  
12 ایستگاه تقویت فش��ار و تزریق گاز،  3 
مجتمع پاالیش��گاهي گاز و گازمایع شامل 
پاالیش��گاه گاز و گاز مایع-900 پازنان-2 
و پاالیش��گاه هاي گاز و گاز مای��ع-1200 
گچساران و 1300 سیامکان، سیستم تولید 
و تزری��ق گاز پازنان/گچس��اران،  سیس��تم 

گاز آغ��ار/ داالن مش��تمل بر 12 ایس��تگاه 
ش��یرخانه و لخته گیر مای��ع بین راهي،  8 
آزمایش��گاه ش��یمیائي،  ۶ واحد آبرس��اني، 
79 مجموع��ه تفکیک گر س��رچاهي و 27 
مجموعه تفکیک و تقویت فش��ار سرچاهي 
)جمعٌا 10۶ مجموعه (،  3 ایس��تگاه برق و 
حدود ۶9۶4 کیلومتر خط لوله 4 تا ۵2 اینچ 
را بر عهده دارد.مدیرعامل نفت گچس��اران 
اظه��ار کرد: این ش��رکت داراي 1۶ مخزن 
در مدار مي باش��د که عم��ده تولید نفت به 
ترتی��ب از مخازن گچس��اران با حدود 3۶0 
هزار بشکه در روز،  بي بي حکیمه با حدود 
90 هزار بش��که در روز و رگ س��فید-2 با 
ح��دود ۵9 هزار بش��که در روز صورت مي 
گی��رد همچنین مخازن بین��ک،  گلخاري،  
نرگسي،  چلینگر،  پازنان-2،   منصور آباد،  
سیاهمکان،  گرنگان، سوالبدر،   چهاربیشه،  
رودک،  کیلورکری��م و خوی��ز نیز به ترتیب 
چهارمین تا شانزدهمین مخازن در مدار این 

شرکت محسوب مي شوند. 
تولید و تزریق گاز: 

مدیرعامل نفت گچس��اران بیان کرد: 
بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده بیشترین 
بازیافت نفت از مخازن گچس��اران و بي بي 
حکیمه زماني میس��ر خواهد بود که تزریق 
گاز در ای��ن مخازن انج��ام پذیرد و در این 
راس��تا از س��ال 13۵۶ تاکن��ون گاز گنبدي 
مخزن پازنان پس از ف��رآورش در کارخانه 
گاز و گاز مایع-900 از طریق خط لوله 2۶ 
اینچ انتقال گاز در میدان گچس��اران تزریق 
مي گردد. صیدالي عنوان کرد: عالوه بر آن 
طي سال بطور متوس��ط روزانه حدود 300 
میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت مخزن 
گچس��اران جمع آوري مي ش��ود  و پس از 
فرآورش در 4 ایستگاه تقویت فشار ضعیف 
و مایع گیري و شیرین سازي در پاالیشگاه 
گازوگازمای��ع-1200،  میزان  138 میلیون 
فوت مکع��ب از آن به اضاف��ه4۶7 میلیون 

فوت مکعب گاز گنبدي پازنان در 18 حلقه 
چاه تزریق شده است. 

وي تصری��ح کرد: در مخ��زن بي بي 
حکیمه نیز از آبان ماه س��ال 1374 تا کنون 
تزری��ق گاز آغاز گردیده که بطور متوس��ط 
روزانه ح��دود 1۶۶ میلیون فوت مکعب گاز 
هم��راه نف��ت میادین رگ س��فید و بي بي 
حکیمه جمع آوري ش��ده و پس از فرآورش 
در ۵ ایستگاه تقویت فشار ضعیف )ایستگاه 
رگ س��فید-1 مربوط به ش��رکت آغاجاري 
اس��ت(،   مایع گیري و ش��یرین س��ازي در 
پاالیش��گاه گاز و گازمایع-1300 و فش��ار 
افزائي در ایستگاه تزریق گاز سیاهمکان 72 
میلیون فوت مکع��ب از آن به اضافه حدود 
1۵0 میلیون فوت مکعب در روز گاز گنبدي 
مخ��زن پازنان در ۶ حلقه چاه در مخزن بي 
بي حکیمه تزریق مي ش��ود. صیدالي افزود: 
گاز بعنوان یک انرژي استراتژیک و سرمایه 
ارزشمند ملي یکي دیگر از نعمت هائي است 
ک��ه به حد وفور در اختیار ملت بزرگ ایران 
قرار دارد بطوریکه کش��ور ما از حیث ذخایر 
گاز مق��ام دوم را در جهان داراس��ت. ذخائر 
عظیم گازي در ش��رکت بهره برداري نفت 
وگاز گچس��اران نی��ز از موقعی��ت ممتازي 
برخوردار است. بطور متوسط در سال بیش 
از 1۶8 میلی��ارد فوت مکع��ب گاز همراه و 
231 میلی��ارد ف��وت مکع��ب گاز گنب��دي 
پازن��ان-2 تولید مي ش��ود و پ��س از جمع 
آوري و فرآورش در 24 حلقه چاه در مخازن 
گچساران و بي بي حکیمه تزریق مي شود. 

تولید گاز مایع و نفتا: 
 مدیرعام��ل نف��ت گچس��اران اظهار 
داش��ت: عالوه بر تولید نفت و گاز،  گازمایع 
و نفت��ا نی��ز از دیگر تولیدات ب��ا ارزش این 
ش��رکت اس��ت که گازمایع در مجتمع هاي 
پاالیشگاهي گاز و گاز مایع-1200 و1300 
گچس��اران و بي بي حکیمه به میزان 22/8 
ه ب ر و نفت��ا درمجتمع گازوگازمایع-900 
پازنان-2 ب��ه میزان 13/3 ه ب ر تولید مي 
ش��ود. وي اف��زود: نفتا به مایعات س��نگین 
گازي اطالق مي ش��ود که پس از فرآورش 
گاز و مایع��ات گازي در مجتم��ع گاز و گاز 
مایع-900 بدس��ت مي آید.  این محصول 
بعنوان خوراک مجتمع پتروش��یمي بوعلي 
س��ینا بندر امام اس��تفاده و در نتیجه ارزش 
افزوده زیادي را ایج��اد مي نماید. صیدالي 
گفت: گازمایع یا NGL نیز پس از ش��یرین 
س��ازي گازهاي ترش دریافتي از واحدهاي 
تقویت فش��ار و تزری��ق گاز در مجتمع هاي 
ط��ي  و   1200 و   1300 پاالیش��گاهي 
فرآیندهاي خاص آبزدایي، ایجاد سرمایش 
با اس��تفاده از س��یکل تبرید پروپان و نهایتًا 
پایی��ن آوردن درجه حرارت س��یال تا 30- 
درجه س��انتي گ��راد تولید و جه��ت تأمین 

بخش��ي از خوراک مجتمع هاي پتروشیمي 
بندر امام ارسال مي گردد. صیدالي ادامه داد: 
اگر امروز و پس از دوران س��خت تحریم ها 
ای��ن صنعت بزرگ همچنان با اقتدار به کار 
خود ادامه می دهد، نشان از وجود نیروهای 
جوان، تحصیل کرده، متعهد و متخصص در 

کنار نیروهای باتجربه باالست.
وی تصری��ح ک��رد: وج��ود تأسیس��ات 
ای��ن ش��رکت در نقاط صعب العب��ور و فاصله 
آن تا مرکز س��بب ش��ده اس��ت که در برخی 
از واحدهای این ش��رکت کارکنان به صورت 
اقماری مش��غول کار باش��ند. صیدالی افزود: 
دوری از خان��واده، کار در مناط��ق عملیاتی، 
اجرای کار سخت، شرایط سخت آب و هوایی 
در تأسیسات صنعت نفت می طلبد که مدیران 
این شرکت نگاه ویژه به بحث خدمات رفاهی 
برای این کارکنان داش��ته باشند. وی با بیان 
اینک��ه اعتقاد مدیریت نفت بر این اس��ت که 
ارزش گ��ذاری به نی��روی انس��انی مهمترین 
عامل توسعه صنعت است ابراز کرد: امیدواریم 
بتوانیم با کمک ه��م و تالش همه کارکنان 
این صنعت بزرگ، نگاهمان به تحقق اهداف 
بلند صنعت نفت باش��د. صیدالی با اش��اره به 
ش��رایط سخت و دش��وار کاری در تأسیسات 
نفتی و با تش��کر از زحمات کارکنان اقماری 
اظهار کرد: توجه به نیروی انسانی و پیگیری 
و فراهم ک��ردن امکانان رفاهی مناس��ب در 
تأسیس��ات نفتی باید اولوی��ت اصلی مدیران 
صنعت نفت گچس��اران باشد.مدیرعامل نفت 
گچس��اران، تحقق 100 درصدی تولید نفت 
این شرکت را یکی از مهمترین دستاوردهای 
کارکن��ان این ش��رکت عنوان ک��رد و گفت: 
ضروری اس��ت ک��ه ب��ا برنامه ری��زی کامل 
زمینه ای فراهم شود تا کارکنان در تأسیسات 
نفتی از امکانات رفاهی کامل بهره مند ش��وند 
و در بیرون نیز تس��هیالتی ویژه به نیروهای 
عملیاتی داده شود.مدیرعامل نفت گچساران 
خاطرنش��ان کرد: بی شک دستیابی به چنین 
موفقیت های��ی در عرصه ه��ای مختل��ف در 
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز گچس��اران 
نتیجه یک کار جمعی، س��خت کوشی و تعهد 

در بین تمامی کارکنان ش��ریف و بزرگوار این 
ش��رکت در راس��تای اه��داف کالن مناطق 
نف��ت خیز جن��وب و صنعت نفت اس��ت که 
بر خ��ود وظیفه می دان��م از یکایک کارکنان 
و خانواده ه��ای  کارکن��ان صنع��ت نفت که 
در س��نگر خان��واده، موج��ب ایج��اد روحیه 
و آرام��ش در خ��ط مق��دم جبه��ه اقتصادی 
ش��ده اند تقدیر و تش��کر کنم.مدیرعامل نفت 
گچساران در ادامه با اش��اره به پیگیری های 
مس��تمر وزیر نفت در راستای بهبود وضعیت 
پیمان��کاري  و  موق��ت  ق��رارداد  نیروه��ای 
خاطرنش��ان ک��رد: همانگونه ک��ه وزیر نفت 
نیز بیان کردند ایش��ان به دنبال س��اماندهی 
 وضعیت نیروهای ق��راردادی در صنعت نفت 

است.
جن�اب مهن�دس، از اینک�ه  وق�ت خود را در ���

اختی�ار دان�ش نف�ت قرار دادید کمال تش�کر را 
دارم.

 

تحقق ۱00 درصدی تولید نفت 
یکی از مهمترین دستاوردهای 

کارکنان این شرکت است 
و ضروری است که با 

برنامه ریزی کامل زمینه ای 
فراهم شود تا کارکنان در 
تأسیسات نفتی از امکانات 
رفاهی کامل بهره مند شوند

 

ارزش گذاری به نیروی 

انسانی مهمترین عامل توسعه 

صنعت نفت است و توجه به 

نیروی انسانی و پیگیری و 

فراهم کردن امکانان رفاهی 

مناسب در تأسیسات نفتی باید 

اولویت اصلی مدیران صنعت 

نفت گچساران باشد

 

بی شک دستیابی به چنین 
موفقیت هایی در عرصه های 

مختلف در شرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچساران نتیجه 

یک کار جمعی، سخت کوشی 
و تعهد در بین تمامی کارکنان 
شریف و بزرگوار این شرکت 

در راستای اهداف کالن 
مناطق نفتخیز جنوب و صنعت 

نفت است 

تحلیل
گفتمان
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مناطق نفتخیز جنوب با سرمایه انسانی و اجتماعی خود به CSR می اندیشد؛

مناطق نفتخیز جنوب؛ برنده تندیس طالی عمل 
CSR به مسئولیت های اجتماعی

نفت هیچگاه از توسعه استان های نفتخیز غافل نبوده است
سهیال زمانی

دانش نفت: مناطق نفتخیز به طور کلی در محدوده ای واقع 
شده که از حیث زیرساخت  های شهری و تمدنی، توسعه نایافته 
محس�وب می ش�ود. در یک چنین محیطی همه نگاه ها بی ش�ک 
به نفت معطوف اس�ت؛ این در حالی اس�ت ک�ه بخش عمده ای 
از تولید از میادینی اس�ت که در نزدیک�ی و گاه در درون مناطق 
ش�هری واق�ع ش�ده اند و پ�ر واضح اس�ت که در ای�ن صورت، 
نمی توان به مس�اله توس�عه مت�وازن، موض�وع حاکمیتی محیط 
زیس�ت و توس�عه فرهنگ�ی و اجتماع�ی محی�ط پیرام�ون خود 
بی تفاوت بود. در این بین، وضع خوزستان تا حد زیادی متفاوت 
اس�ت؛ هم به س�بب مرکزیت صنعت نفت و هم به علت از س�ر 

گذراندن 8 سال دفاع مقدس.
مهندس بیژن عالی پور با باور به این مس�اله، بارها بر این 
نکته تأکید کرده که: نفت هیچگاه از توس�عه استان های نفتخیز 
غاف�ل نب�وده؛ هرچند در این موارد، بودجه تعیین ش�ده همیش�ه 

حرف نخست را می زند. 
به هرحال، تالش مدیران، کارکنان و کلیه دست اندرکاران 
ای�ن ش�رکت نفتی که تم�ام هم و غ�م خ�ود را در مناطق نفتی 
عالوه بر مصروف کردن برای دس�تیابی به تولید بیش�تر، اجرای 
دقی�ق مس�ئولیت اجتماعی ش�رکت )CSR( در تمامی بخش ها و 
مناطق عملیاتی تحت پوش�ش می دانستند، در سومین همایش 
مس�ئولیت اجتماع�ي وزرات نف�ت که روزه�ای 27 و 28 تیرماه 
سال جاری در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، به بار نشست 
و عالي ترین نش�ان برتر گ�زارش پایداري و عمل به مس�ؤلیت 
اجتماعي به این ش�رکت تعلق گرفت تا قدردانی عمیقی باش�د 

از تالش های این رادمردان نفتی در جنوبی ترین نقاط کشور.
ب�ا برخ�ی از مدیران و دس�ت اندرکاران ای�ن مجموعه در 
خصوص برگزاری این همایش و کارهای انجام ش�ده ش�رکتی، 
به گپ وگفت نشس�تیم که ماحص�ل آن در پی از نظر خوانندگان 

ارجمند »دانش نفت« می گذرد.
مهندس ابراهیم منصورنژاد، مدیر منابع انسانی 
شرکت مناطق نفتخیز جنوب و عضو هیأت مدیره

مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت بطور کلی و در شرکت مناطق ���
نفتخیز جنوب را بطور ویژه چگونه ارزیابی می کنید؟

بطور کلی، نگاه ویژه ای در وزارت نفت حاکم اس��ت که 
البته در دوران وزارت بیژن زنگنه خود را بیش��تر نش��ان داده 
و آن، ای��ن که نفت باید با محی��ط پیرامونی خود، یک تعامل 
منطقی برقرار کند و این اعتقاد نه به عنوان یک ش��عار که به 
صورت عملی وجود دارد که بخشی از محرومیت های مناطقی 
ک��ه نفت در آنجا مش��غول به کار اس��ت، با مس��ئولیت های 
اجتماعی وزارت نفت پوش��ش داده شود.به ویژه که به لحاظ 
جغرافیایی هم ش��ما مس��تحضرید که عمومًا مخازن نفتی در 
جاهای محروم کش��ور هس��تند. بنابراین ای��ن نظر که وجود 
دارد و اراده ای که اآلن س��ازمان دهی و حاکم می شود که به 
محیط پیرامونی خود کمک کنیم، چند حس��ن دارد: یکی این 
ک��ه واقعًا رفع محرومیت می کنیم، دیگر آن که تحمل مان در 
محیط ه��ای جغرافیایی که کار نفتی می کنیم، برای بومی ها و 
محلی ها راحت تر می ش��ود و لذا می توانیم کار خود را راحت تر 
پی��ش ببریم.و باالخره آن که در کارهایی که انجام می دهیم، 
باالخره س��رلوحه کارهایش حفظ محیط زیس��ت است یعنی 
وقتی نفت خود را با کارهایی نش��ان دهد که کمتر به محیط 
زیس��ت آسیب برساند، باز هم به نوعی، هم کمک به بومی ها 
و جغرافی��ای محیط اس��ت و هم این ک��ه محصول پاک تری 

تولید می شود.
در واقع، به نوعی، کمک به خودمان هم هست؟���

دقیقًا. ضمن این ک��ه کارهایی که اآلن در وزارت نفت 
صورت می گیرد هم، کم نیست ولی متأسفانه خوب جمع بندی 
و تدوین نش��ده اس��ت که در حال حاضر، با این دیدگاهی که 
مهن��دس زنگنه دارند و مهندس امیری��ان را به عنوان متولی 
این کار گذاش��ته اند، کم��ک به مناطق محروم و بخش��ی از 
کارهایی که می کردیم، سازمان دهی می شود و یک بخشی از 

کارهایی را که هم دوست داشتیم انجام دهیم، شتاب بیشتری 
می گیرند.

چون همان طور ک��ه می دانید، وقت��ی انجام کاری با 
برنامه باشد، مس��لمًا تغییرات چش��مگیری رخ خواهد داد؛ 
ب��ه ویژه مثاًل در غ��رب کارون که در آینده توس��عه خیلی 
خوبی باید داش��ته باشد یا خوزس��تان و یا جاهای دیگر که 
باید توسعه صورت گیرد مثل عسلویه، فکر می کنم خدمات 
متقابل بیش��تری بی��ن نفت و محیط اجتماع��ی پیرامونش 
اتف��اق بیفتد. این همایش می تواند در واقع، این کارها را به 

خوبی برجسته سازد.
ش�رکت مناطق نفتخیز جنوب چه کارهایی در این زمینه انجام ���

داده است؟
ببینی��د م��ا در مناطق نفتخی��ز جنوب کارهای��ی انجام 
می دهی��م ک��ه عام المنفعه هس��تند، در حوزه ه��ای آموزش 
و پ��رورش، ورزش،...  و کم��ک به روس��تاهایی که پیرامون 
واحدهای عملیاتی ما هس��تند، هرآنچه که قانون به ما اجازه 
دهد و حتی بیشتر؛ یک جاهایی مثاًل با بسیج سازندگی داریم 
از چیزهایی که حتی در محیط کارمان هم ممکن است موارد 
اس��تفاده آن تمام شده باش��د، با یک بازسازی، باردیگر آن را 

مورد استفاده قرار می دهیم.
به عنوان مثال؛ مدارس روس��تاها را بازسازی می کنیم، 
می��ز و نیمکت تهیه می کنیم و پروژه های خوبی را در اطراف 
اهواز،  مالش��یه، حمیدیه، سوس��نگرد اجرا می کنیم که جنبه 
اجتماعی دارند، کارهایی هس��تند که در مناطق نفتخیز جنوب 

روی آنها برنامه ریزی شده و کار می شود.
مث��اًل یک کار خوبی که انجام ش��د، در بخش مس��کن 
مه��ر در مناط��ق نفتخیز جن��وب بود ک��ه وزارت نفت زمین 
برای س��اخت مس��کن را مجانی ب��ه آنها هدیه ک��رد؛ یعنی 
ش��اید تنها پروژه مس��کن مهری که از منظر جغرافیایی روی 
زیرس��اخت های درست و نقشه درس��ت شهری ساخته شد! و 

نفت حتی در اجرا هم، کمک های مالی زیادی کرد.
در خصوص تصدی گری نفت چه توضیحی دارید و این که چرا ���

فقط نفت کارها را انجام می دهد؟
حرف شما کاماًل درست است. توقعات بسیار باالست یا 
بهتر اس��ت بگوییم باال رفته و به خاطر همین سطح توقعات، 
شاید بس��یاری از کارها دیده نش��ود، ولی به جرأت می توانم 
بگویم که در برخی از ش��هرها که ش��رکت های بهره بردار ما 
مش��غول کار هس��تند در جنوب، مثل مسجدسلیمان، امیدیه، 
آغاج��اری ی��ا گچس��اران خدم��ات نف��ت در خصوصی ترین 
فعالیت های جامعه است؛ مثاًل مراسم فاتحه دارند، توقع دارند 
که اتوبوس، آمبوالن��س و...  را از نفت بگیرند! البته داده هم 
می ش��ود و ب��ه هرحال ما تصور می کنیم ک��ه اگر بتوانیم این 
کاره��ا را انجام دهیم، ه��م کارهای صنع��ت در این مناطق 
راحت تر جلو می رود و هم به هرحال، خدمات اجتماعی اس��ت 

که ارایه می شود.
مهندس جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل
 شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

نظر شما راجع به CSR چیست؟ آیا به نظر شما، ایران در این ���
زمینه توانسته خود را با استانداردهای بین المللی هماهنگ کند؟

امروزه ش��اید بتوان چنین گفت ک��ه بدون CSR عماًل 
شرکت ها نمی توانند کاری انجام دهند. ما امروزه بحثی داریم 
به نام توسعه پایدار. اگر ما می خواهیم کاری را شروع کنیم و 
به محیط زیست توجه نکنیم اصواَل نه درون سازمان، دانشی 
که همکاران ما در س��ازمان دارند، احس��اس مسئولیتی که از 
داخل سازمان نسبت به محیط خود، آینده خود و فرزندان مان 
داریم به ما اجازه می دهد و نه سازمان های بیرونی به ما اجازه 
چنین کاری را می دهند و نه قوانینی که در واقع، مطرح ش��ده 
برای محیط زیست، بنابراین این مساله یعنی CSR از همین 

جا شروع می شود.
مس��ایل اجتماعی، مساله آمایش س��رزمینی، کاری که 
در مناط��ق انجام می دهیم، چه اث��رات اجتماعی و اقتصادی 

برای منطقه دارد. همه این ها دس��ت به دست هم می دهد که 
یک مس��ئولیت اجتماعی بر عهده سازمان ها بگذارد و امروزه 
س��ازمان های پیش��رو در کل دنیا یک بخشی را در خصوص 
مس��ئولیت های اجتماعی و یا CSR خودشان تعریف کرده اند 
و خود را به روز می کنند و در واقع، با ذی نفعانی که در تعامل 

هستند، مراوده دارند.
این بدان مفهوم اس��ت که همانند کل مس��ئولیت های 
تولی��دی و تبلیغی و یا هرچیزی که بس��تگی به رس��الت آن 
س��ازمان دارد، بحث CSR هم باید در کنار آن مسایل جدی 

گرفته و روز به روز هم پررنگ تر شود.
آیا تعریفی کلی از CSR وجود دارد یا هر شرکتی بنا به مقتضیات ���

خود، این واژه را تعریف می کند؟
ما یک تعریف کلی داریم که نُرم بین المللی است.

مث��اًل در دنیا همین کنفرانس پاریس مقید به آن بود که 
کشورها دسته جمعی باید کاری برای کاهش آلودگی ها انجام 
دهن��د. در واقع، اصلی در اینجا وجود دارد که چنین می گوید: 
کاری که انجام می دهیم، خصوصًا ما که صنعت نفت هستیم، 
باید  به گونه ای انجام دهیم که در تضاد با منافع جمعی دنیا، 
دهکده جهانی، نباش��د، نه تنها شهر یا کشور خودمان بلکه در 
کل دنیا. چون اکنون دیگر بش��ر به این نتیجه رسیده که دنیا 
دیگر یک مجموعه به هم پیوس��ته است، بنابراین یک سری 

اصول ثابت داریم مثل محیط زیست.
یک س��ری مس��ئولیت های اجتماعی هم اصواًل خاص 
آن صنعت یا س��ازمان و در کل، خاص آن منطقه  اس��ت که 
به فراخور فرهنگ، عرف و عادت و ش��رایط خاص سیاس��ی، 
اجتماع��ی و اقتص��ادی آن منطق��ه باید تعریف ش��ود. مثاًل 
منطقه ای که برای کار رفتیم، چقدر پیشرفته و یا چقدر محروم 
اس��ت؛ یک جا باید هدف مان فقط ایجاد اشتغال برای ساکنان 
بومی آن منطقه باش��د، یک جا باید در س��اخت زیرس��اخت ها 
کمک کنی��م، جای دیگر باید در آموزش یا بهداش��ت کمک 

حال باشیم و....  
هم��ه این ها مواردی اس��ت که در بح��ث CSR رصد 
می ش��ود و باید به آن فکر و س��پس فکر خود را عملی کنیم 
و قطع��َا به نظر من، اگر م��ا در وزارت نفت برای مطالبی که 
عن��وان کردم و هن��وز خیلی کلی و در عین حال، در س��طح 
مملک��ت بین تم��ام نواحی مش��ترک اس��ت، یک بررس��ی 
جام��ع و کارگروه مش��ترک و یک تعریف مش��خصی از نوع 
مسئولیت های اجتماعی خود  داش��ته باشیم، می توانیم هرجا 
که برای توسعه یک میدان و...  رفتیم، این فصول مشترک را 
مبنا قرار داده و سپس به فراخور شرایط منطقه، مسئولیت های 

بعدی خود را شناسایی کرده و انجام دهیم.
در خص�وص کارهایی که ش�رکت خودت�ان در این زمینه انجام ���

داده توضیح دهید و این که آیا به نظر شما، صنعت نفت در این زمینه 
موفق عمل کرده است؟ هرچند که به نظر می رسد، این صنعت بیش 

از دیگر نهادها و سازمان ها در این مسیر گام برداشته است.
بل��ه! قطعًا انتظاری ک��ه از نفت در ای��ن زمینه می رود، 
بیش��تر از دیگر ارگان ها و سازمان هاس��ت. طبیعتًا با توجه به 
این که نفت صنعت نخست این کشور و در واقع، درآمد اصلی 
کش��ور از این صنعت اس��ت، به تبع آن، انتظ��ارات مردم در 

مناطقی که ما فعالیت می کنیم نیز باال می رود.
ما در شرکت مارون در منطقه ای هستیم که محرومیت 
زیادی دارد. اواًل همان طور که گفتم مسایل پایه ایی و مبنایی 
در خص��وص آلودگی محیط زیس��ت و جلوگی��ری از آلودگی 
آب، خاک و هوا بس��یار مهم اس��ت. ما در این سال ها تالش 
بس��یاری در این زمینه کردیم؛ از جمل��ه این که تجهیزاتی را 
به کار گرفتیم که نفت را در تس��ت هایی که لحاظ می کنیم و 
آزمایش هایی که روی چاه ها انجام می دهیم، کمتر بسوزانیم.

س��ال گذش��ته مثاًل ما بوس��یله دس��تگاه های MOT و 
MOS خود 1۵0 هزار بش��که نفت را بازیافت کردیم که این 
اگر طبق روال سال های گذشته انجام می شد، باید این مقدار 
را می س��وزاندیم؛ یعنی هم 1۵0 هزار بش��که نفت از دس��ت 

می رفت و هم آالیندگی بسیاری برای منطقه داشت. 
از ط��رف دیگر، برای این که میزان گازس��وزی خود را 
پایین بیاوریم، پروژه هایی تعری��ف کردیم که این پروژه های 
عمده ای در کل مناطق نفتخیز اس��ت که البته به علت کمبود 
اعتبارات، متأس��فانه در س��ال های گذشته نتوانس��تیم آنها را 
عملی کنیم ولی به شدت برای تأمین اعتبار آن در تالشیم. 

همچنی��ن در خصوص بح��ث محرومیت زدایی نیز باید 
بگوییم در زیرساخت های آموزشی خصوصًا، برنامه هایی اجرا 
کردیم مانند؛ تعمیر و احداث مدارس که همین امسال در هفته 
آتی به امید خدا، ۶ مورد کلنگ زنی پروژه ساخت مدارس یک 

و دو کالسه برای روستاهای محروم منطقه داریم.
در منطقه رامش��یر، بازسازی حدود ۶ مدرسه دیگر را در 
برنامه داریم. در مس��اجدی که مردم انتظار دارند، یک س��ری 
کمک ه��ا را در دس��تور کار داری��م، بازس��ازی، تعمی��ر و....  
کمک های آموزشی برای خانواده های کم بضاعت، تانکر برای 

آب رس��انی به روس��تاهایی که آب آش��امیدنی ندارند از محل 
صرفه جویی هایی که می ش��ود و نی��ز مجوزهایی که از طریق 
مدیریت س��ازمان به ما داده شده و تأکیدی که خود مهندس 
زنگنه وزیر نفت در این خصوص داش��تند چون خوش��بختانه 
وزیر معین خوزس��تان هم هستند، بسیار در این زمینه، کارساز 

بوده است.
دالور سلجوقی، مشاور مهندس عالی پور در حوزه فعالیت های 

اجتماعی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

کاره�ای انجام ش�ده در مناط�ق مورد فعالی�ت در حوزه CSR و ���
نظرتان در خصوص این همایش را بیان بفرمایید.

مناطق نفتخیز از دیرباز مسئولیت های اجتماعی را انجام 
می دادند، از همان نخس��تین چاهی که در مس��جد س��لیمان 
حفاری ش��د تا به امروز. از قبیل احداث مدارس، مجتمع های 
فرهنگی، رفاهی. در حال حاضر هم مهندس عالی پور بس��یار 
بر ح��وزه فعالیت ه��ای اجتماعی تأکید دارن��د و تالش دارند 
ت��ا کارهای بیش��تر و بهتری در حوزه مناط��ق نفتخیز، مانند 
 س��اکنان اطراف تأسیس��ات نفتی ما و ش��هرهای نفتی انجام

 شود.
ما در حال حاضر در 4 اس��تان فعالیت داریم. اخیراً یک 
بیمارس��تان 9۶ تختخوابه با حدود 43 میلی��ارد تومان هزینه 
احداث کرده و تحویل علوم پزش��کی یاس��وج دادیم. یعنی از 
طرف وزارت نفت به مردم گچساران و کهگیلویه و بویراحمد 
هدی��ه کردیم و خ��ود دکتر هاش��می وزیر بهداش��ت، درمان، 

آموزش پزشکی آن را افتتاح کرد.
ی��ک مصوبه دیگر مجلس هم در حوزه مس��ئولیت های 
اجتماعی برای شرکت ملی نفت آمده که خدماتی به چند نهاد 
و س��ازمان مانند؛ کمیته امداد، بهزیستی، آموزش و پرورش، 
وزارت ورزش و جوانان، حوزه های علمیه، مس��اجد و...  ارایه 
 دهی��م که در س��ال 9۶، ۵ میلی��ارد تومان برای بازس��ازی و 

نوسازی این محل ها هزینه کردیم. 
بحث�ی را اآلن مهن�دس ج�وادی و برخی دیگر از مدیران ارش�د ���

نفت�ی مط�رح کرده ان�د دال بر این که ش�اید کارهایی که ما در حوزه 
CSR در ح�ال حاض�ر، انج�ام می دهیم چندان هم در حیطه وظایف 

وزارت نفت نباشد و... 
بله! درس��ت اس��ت. بس��یاری از این کارها وظیفه نفت 
نیس��ت. هر وزارتخانه ای برای انجام این کارها ردیف بودجه 
دارد مثاًل اآلن آموزش و پرورش یک ردیف بودجه خاص در 

این زمینه دارد و... 
ولی به نظر می رس�د که نفت بر همه جا س�لطه دارد و کارها را ���

انجام می دهد ؟
بله بیش��ترین کار را در این مناطق، نفت انجام می دهد. 
از قبل که انجام می داد، اآلن هم که با صحبت های مهندس 
زنگنه، تأکید بر انجام این نوع کارها بیش��تر هم ش��ده است. 
البته این واقعیتی اس��ت که ما اگ��ر به مردم اطراف چاه نفتی 
خ��ود کمک کنی��م، در واقع امنیت ایج��اد کرده ایم و اگر این 
کار را نکنی��م، در آنج��ا خرابی ب��ه بار می آی��د، خطوط لوله، 
کارخانجات همگی آس��یب می بینند، به همین خاطر است که 
بس��یار تأکید دارند در حوزه فعالیت های اجتماعی، تا س��رحد 

امکان به مردم کمک شود.
نظرت�ان در خص�وص همای�ش مس�ئولیت اجتماعی ش�رکت ���

چیست؟
این س��ومین همایش اس��ت و به نظرم بسیار هم عالی 
برگزار ش��د. تص��ور می کنم تأثیر بس��یار زیادی هم داش��ته 
اس��ت؛ هرچند ک��ه من می گویم ما در مناط��ق نفتخیز حدود 
100 س��ال اس��ت که داریم ای��ن کار را انج��ام می دهیم. ما 
حدود 30 الی 40 مدرس��ه فقط در سطح ش��هر اهواز احداث 
ک��رده و از ای��ن طریق، به م��ردم خدمت می کنی��م. ناوگان 
تراب��ری داریم که به مردم بومی بدون گذاش��تن تفاوت میان 
آنها و کارمن��دان خودی، خدمت می کند. بیش��ترین خدمات 
در ش��هرهای نفت��ی مرب��وط به نف��ت و وزارتخانه اس��ت و 
 امی��دوارم که این رویه با انس��جام بیش��تری همچنان ادامه

 یابد.

عروج وزیر نفت
اکبر نعمت الهی 

ش��پیتکو  الریس��ا 
اهل ش��وروی  فیلمس��از 
باش��کوهی  فیلم  س��ابق 
دارد ب��ه نام عروج. او این 
فیل��م را در س��ال 1977 
و شگفتی جهانی  ساخت 

را برانگیخت.
این فیلم که براس��اس یک داستان واقعي 
در جریان جنگ دوم جهاني س��اخته ش��ده است 
داس��تان گروهي از مردم ش��وروي را روایت مي 
کند که دهک��ده آنها به ن��اگاه در محاصره قرار 
مي گیرد و دو س��رباز مردم را در برف و سرماي 
وحش��تناک زمستاني ش��وروي از محاصره به در 
م��ي آورند و آنها را به نقطه اي جدید منتقل مي 

کنند و روستایي جدید تشکیل مي دهند.
این دو سرباز یکي سربازي است که خیلي 
اهل ش��عار دادن نیس��ت و این روحی��ه او باعث 
مي ش��ود که گاهي حت��ي از جانب همقطار خود 
هم مورد اس��تهزا قرار گیرد. آن طرف همقطار را 
داریم که خود را س��رباز راستین سوسیالیسم مي 
داند و معتقد اس��ت همه معضالت جنگ را خود 
اوست که باید حل کند و در نهایت وقتي این دو 
سرباز اسیر مي شوند و نازیها از آنان مي خواهند 
که محل تش��کیل روستاي جدید را به آنها اعالم 
کنند، س��رباز ش��عارمدار از بیم اعدام و ش��کنجه 
سریع جاي آنها را لو مي دهد در حالي که سرباز 
دیگر زیر ش��کنجه مي می��رد و حرفي نمي زند. 

او که به اصطالح ضعیف تر به نظر مي رسید.
جلس��ه روز چهارش��نبه مجل��س ش��وراي 
اس��المي صحن��ه اي بود که ما را ب��ه یاد عروج 
ش��پیتکو کارگردان فقید شوروي مي اندازد. وزن 
عم��ل و وزن ش��عار رو در رو قرار م��ي گیرند و 
وقتي منطق ارائه مي ش��ود، شعار دیگر محلي از 
اعراب ندارد.به راستي کدام ما اهل تامل و تعامل 
با یکدیگریم و کدام ما چسبیده ایم به ستونهاي 

حقیر بیجک حقوقي؟
آیا س��هم مردانگي و مردانه زیس��تن بسیار 
بیش��تر از مزدوري کساني نیست که براي به زیر 
کش��یدن راي و خنثي کردن اراده مردم حاضرند 
بن��گاه دروغ پراکن��ي راه بیندازن��د و هر توجیه 
دروغي را براي کوبیدن ش��خصیتهاي اساس��ي 

نظام مجاز مي دانند.
عواقب و پي آمدهاي این رفتار مش��خص 
اس��ت. ف��ردا روزي زنگنه و زنگنه ه��ا از خدمت 
دول��ت مي گریزند و عط��اي چنین خدمتي را به 
لق��اي چنین بي حرمتي هایي مي بخش��ند و مي 
روند. اما کدام عقل سلیم مي پذیرد که اتهامهایي 
که در این چند روزه به دولت و شخص وزیر نفت 
وارد شد، همچنان بر مناسبات سیاسي ما مترتب 
باشد؟این که ما نظامي مبتني بر اخالق و اصول 
اخالق��ي هس��تیم و ماموریت ما اص��الح روابط 
نادرست سیاس��ي و بي اخالقي هاي روز است و 
نمي توانیم با ش��یوه هایي کشور را اداره کنیم که 
از نظر فرهنگ اس��المي و اخالق مذموم اس��ت 
دیگر جاي بحث و فحص ندارد. دوس��تان خوب 
م��ي دانند که در ماجراي توت��ال تنها به حیثیت 
یک وزیر ناخن کش��یده نش��د، بلکه به مناسبات 
بین المللي ایران و اعتماد سرمایه گذاران خارجي 
آسیب رساندند که البته به نظر هدف این جماعت 
بود. وگرنه همه این جماعت به پاکدس��تي وزیر 

نفت اذعان دارند.
ای��ن که در رقابتهاي سیاس��ي گردن آینده 
کش��ور را بزنیم، با هیچ منطقي سازگاري ندارد. 
این ش��یوه ها نه تنها در آیین اس��المي ما جایي 
ن��دارد بلکه اته��ام زدن به مومنان ح��رام بین و 
مصداق نفاق است.مگر منافق چه ویژگي بارزي 
دارد ک��ه یک نفر منافق اس��ت و آن دیگري که 
در کار نظام اس��المي س��نگ مي ان��دازد تا خود 
به قدرت برسد منافق نیس��ت.دیگر زماني براي 
از دس��ت دادن نداری��م. دنیا نایس��تاده اس��ت تا 
م��ا تصمی��م بگیریم. آنها که م��ي گویند یا ما یا 
هیچکس، منافق اند. مس��لمان نیستند. یادشان 
رفته که شان ملي را یک نفر در پیشگاه حضرات 
ش��وراي همکاري قرباني کرد و زیر پرچم هویت 
مجعول آنها عکس یادگاري گرفت و کک کسي 
ه��م نگزید. حاال چه ش��ده ک��ه روي یک دروغ 
پراکني علیه نظام، همه را متهم به رشوه خواري 
م��ي کنن��د و موضع م��ي گیرند که غ��رور ملي 
شان جریحه دار ش��ده است؟حکایت این جریان 
حکایت آن کس��ي اس��ت که در بیابان افتاده بود 
و رو به موت. مردي با اس��ب مي گذش��ت. پیاده 
ش��د و او را آب داد و تیمار کرد و همین که مرد 
افتاده به حال آمد، جس��تي زد و روي اسب پرید 
و م��رد خیر را بي آب و غذا در بیابان وانهاد. مرد 
خیر فریاد کش��ید و گفت: از بهر خدا این حکایت 
که با من کردي با کسي مگوي. مرد شریر گفت: 
چرا؟ او گفت: مي ترسم با ترویج داستان عمل تو 

مردي و مردانگي بمیرد...

تحلیل
گفتمان
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6  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

نگاهی به اقدامات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در ایفای مسوولیت اجتماعی؛

نفت همچنان در خدمت مردم 
علي مراد کاظمپور

دان�ش نفت: ش�رکت بهره ب�رداری نفت 
و گاز گچس�اران یک�ی از ش�رکت های مهم زیر 
مجموع�ه ش�رکت ملی مناط�ق نفتخی�ز جنوب 
اس�ت. قرار گرفتن تأسیس�ات این ش�رکت در 
چهار اس�تان کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، 
بوش�هر و ف�ارس از ویژگی ه�ای این ش�رکت 
اس�ت که در کنار قرار گرفت�ن تلمبه خانه عظیم 
گ�وره و چندراه�ه نفت خام صادراتی کش�ور در 
حوزه عملیات این ش�رکت گچساران را به قلب 
ص�ادرات نفت خام کش�ور تبدیل کرده اس�ت. 
نف�ت گچس�اران و چند ش�رکت مه�م دیگر با 
خط لوله به تلمبه خانه گوره منتقل می ش�ود و با 
افزایش فش�ار در نهایت به سمت پایانه خارک 

جهت صادرات هدایت می شود. 
راهب��ری تم��ام ای��ن مراح��ل، تعمیر و 
نگهداری این تأسیس��ات بر عه��ده کارکنان 
تالش��گر ش��رکت بهره ب��رداری نف��ت و گاز 

گچساران است.  
مدیریت 23 میدان نفتی و تولید صیانتی

 از 17 میدان نفتی فعال 
این ش��رکت هم اکنون مسئولیت تولید 
صیانتی از 1۵ میدان نفتی فعا ل را با اس��تفاده 

از 77۵ حلقه چاه بر عهده دارد. 
وج��ود 10 واحد بهره برداری، ۵ کارخانه 
نمکزدایی در مدارد و 2 کارخانه نمکزدایی در 
دست اقدام،  وجود 11 ایستگاه فشار و تزریق 
گاز،  سه مجتمع بزرگ پاالیشگاهی گاز و گاز 
مایع،  سیس��تم گاز آغاروداالن مشتمل بر 12 
دستگاه – شیرگاه و لخته گیر مایع – چندین 
واحد آزمایش��گاه ش��یمیایی،  وج��ود ۶ واحد 
آبرسانی،  بیش از 100 تفکیک گر سرچاهی و 
بوس��تری،  در کنار 3 ایستگاه برق و دارابودن 
بی��ش ۶700 کیلومتر خطوط لول��ه از قطر 4 
ت��ا ۵2 این��چ و از همه مهمتر وجود پرس��نلی 
از همی��ن آب و خاک ایران زمین سالهاس��ت 
نگذاش��ته اند نفت،  لحظه ای بایس��تد. امروز 
نف��ت گچس��اران ب��ا میانگین تولی��دی ۶10 
ت��ا ۶1۵ هزار بش��که در روز ؛ ی��ک میلیاردو 
200میلیون فوت مکعب گاز     خش��ک و 3۵ 
هزار بشکه مایعات گازی از نوع نفتا در آسمان 

صنعت نفت ایران می درخشد. 
مس��ئولیت اجتماعی سازمان ها به عنوان 
مسئولیت شرکت در قبال جامعه، افراد انسانی، 
و محیطی است که سازمان در آن فعال است 
و این مس��ئولیت از مالحظات اقتصادی فراتر 

می رود. 
به عب��ارت دیگ��ر مس��ئولیت اجتماعی 
س��ازمان فعالیت هایی اس��ت ک��ه پیش برنده 
منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان 
و آن چیزی اس��ت که قان��ون الزم مي دارد. 
صاحب��ان س��رمایه و بنگاه ه��ای اقتصادی به 
ص��ورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو موثر و 
مفید در جامعه،  این مس��ئولیت های اجتماعی 
را بایس��تی انجام دهند. مسئولیت اجتماعی در 
واقع یک نوع مدیریت اس��تراتژیک اس��ت که 
سازمان ها را تش��ویق می کند به برنامه ریزی 

دراز مدت.
هر چند س��ازمان های نوین بر این باورند 
برای آنکه در کس��ب و کار خود موفق باش��ند 
بایس��تی افزون ب��ر مس��ئولیت های اقتصادی 
و قانون��ی، مس��ئولیت خ��ود را در قبال جامعه 
پیرامون��ی،  محی��ط زیس��ت، جامع��ه و تمام 
کس��انی که تحت تأثیر فعالیت های س��ازمان 
قرار می گیرند رعایت کنند و نسبت به ارزش ها 
و هنجاره��ای اجتماعی نیز مقید باش��ند اما با 

ای��ن وجود باید اعتراف کرد نفت در این زمینه 
پیشتاز بوده است و اگر پروژه هاي نفتي موجود 
در ش��هر مش��خص باش��د تفاوت هاي نفت با 

دیگر دستگاهها مشخص مي شود. 
ب��ا این ح��ال عم��ل به مس��ئولیت های 
اجتماع��ی در بردارنده چالش هایی اس��ت که 
می بایست برای حل آن و تثبیت این مسئولیت 
در س��ازمان در سه حوزه الف؛ ساختاری شامل 
تدوین قوانین، دس��تور العمل ها و ساختار،ب؛ 
نهادی ش��امل ایج��اد و یا تقوی��ت نهاد های 
ناظ��ر م��ورد نیاز در ب��رون و درون س��ازمان  
ج؛ فرهنگی ش��امل تدوین و نهادینه س��ازی 

ارزش های پشتیبان و پیش برنده
با تم��ام این تعاری��ف باید اذع��ان کرد 
صنعت نفت کرد ب��ا قدمتی بیش از یک قرن 
هم��واره در انج��ام مس��وولیت های اجتماعی 

پیش��تاز بوده است. مسئولیت اجتماعی شرکت 
به معنای شناخت تاثیرات فعالیت های صنعت 
نفت بر جوامع پیرامونی و جلوگیری، کاهش و 

جبران پیامدهای منفی احتمالی است. 
ب��ا ای��ن وج��ود صنع��ت نف��ت در زمره 
نخس��تین پیش��گام�ان توج�ه به مس��ئولیت 
اجتم�اعی قرار دارد، این نوع مسئولیت به طور 
عم�ده تعهدهای ش��رکتی یا س��ازمانی را در 
قبال محیط طبیعی و اجتماعی دربرمی گیرد و 
این تعهدها را در کنار فعالیت اقتصادی بن�گاه 

قرار مي دهد. 
وزارت نفت همگام با س��ایر دستگاه ها و 
سازمان های دولتی، نقشی بی بدیل در توسعه، 
س��ازندگی و رف��اه عمومی کش��ور ایفا می کند 
که در دس��تور کار ق��رار دادن پروژه های عام 
المنفعه، مصداق بارز این نقش برجسته است. 
در این میان، شهرس��تان گچس��اران و دیگر 
ش��هرهاي پیرامون��ي آن حوزه ک��ه از نواحی 
قدیمی صنعت نفت کشور به حساب می آید، از 
مناطقی اس��ت که سهم مناسبی از کمک های 
عمران مناطق نفتخیز جن��وب در آن متمرکز 

شده است. 
روح ای��ن ن��وع مس��ئ�ولیت مبتن��ی بر 
اخ�الق است و در کنار نفع اقتصادی، به منافع 

ذینفع�ان شرکت یا سازمان نیز توجه دارد. 
مناط��ق نف��ت خیز جن��وب ب��ه عنوان 
بزرگتری��ن تولیدکنن��ده نفت در کش��ور، طی 
عم�ر بیش از یکصد س���اله خود، خواه ناخواه 
اقدام های��ی را ک��ه ب��ا مس��ئولیت اجتماع��ی 
ش��رکت هم راس��ت�ا بوده، در مناطق نفتخیز و 

شرکت های تابعه انجام داده است
ام���روزه، دریای���ی از ای��ن اقدام ها در 
قالب پروژه های عمرانی، آموزش��ی، بهداشتی 
و درمانی، محیط زیس��تی، اش��تغال زایی و... 

در نق�اط مخت�لف کش���ور به وی��ژه من�اطق 
عملیاتی صن�عت ن�فت ملموس است. 

ام��روزه با نگاه��ی به مناط��ق همجوار 
صنعت نفت و به دلیل س��اختار و بس��تری که 
در این صنعت از گذشته تا کنون شکل گرفته، 
نفت به عنوان پیش��رو در تبیین مسوولیتهای 

اجتماعی مطرح بوده است.. 
ام��روزه با نگاه��ی به آنچه در گذش��ته 
ب��وده و امروز در ح��ال انجام و افتتاح اس��ت 
بای��د اعت��راف کرد نف��ت از ابت��دای پیدایش 
در ایران مترادف با آبادانی و رش��د و توس��عه 
بوده و ش��هرهای نفتخیز همچون گچساران، 
مسجدس��لیمان،اهواز،آغاجاری،امیدیه،آبادان 
و... از جمله ش��هرهایی بوده ان��د که به دلیل 
وجود نفت و تاسیس��ات مرتب��ط با آن همواره 

شهرهایی پیشرفته شناخته شده اند. 
هر چند نف��ت، به عنوان یک ثروت ملی 
به عموم م��ردم ایران تعلق دارد که اغلب دور 
از مناطق نفتخیز زندگی می کنند، اما س��اکنان 
همج��وار مناطق نفتخیز نیز انتظار داش��تند از 
این ثروت بیش��تر بهره مند ش��وند چرا که به 
دلیل مج��اورت، طبیعت��ا دش��واریهای وجود 
تاسیسات نفت و گاز را هم متحمل می شدند. 
و ام��ا امروزه در جوار تاسیس��ات صنعت 
نف��ت و نگاه ب��ه اح��داث بی��ش از 20چمن 
مصنوعی برای مردم ش��هر، زیرگذر، آسفالت 
و  بیمارس��تانها  س��اخت  جاده ه��ا،  ک��ردن 
درمانگاهها و مدارس و ایجاد امکانات رفاهی 
همچون باش��گاههای ورزش��ی و تفریحی، از 
گذشته تا کنون به عنوان بخشی از مسوولیت 
اجتماعی ش��رکت نفت و ش��رکتهای تابعه آن 
تعریف شد و ساکنان مناطق برخوردار از نفت 
و گاز، همواره از امکاناتی بیش از سایر مناطق 
که نه توس��ط س��ازمانهای مرتبط بلکه توسط 
شرکت نفت فراهم شده بود برخوردار می شدند 

و این امر کماکان ادامه دارد.
هرچند هنوز هم انتظارات از شرکت نفت 
در می��ان مردم محلی باقی اس��ت با این حال 
مدی��ران صنعت نفت نیز هم��واره برای انجام 
این مس��وولیت ت��الش می کنند و س��فرهای 
پ��ی درپ��ی وزرای نفتی به همی��ن منظور به 

شهرهای همجوار نفتی صورت می گیرد. 
ب��ا نگاهی به بخش��ی از پروژه های عام 
المنفعه در گچس��اران ب��ه خوبی نقش نفت را 

می توان در منطقه دید
افتت��اح بیمارس��تان 9۶ تختخوابی   **

توسط وزیر محترم بهداشت
** اح��داث و افتت��اح 28 زمی��ن چمن 

مصنوعی در گچساران و باشت برای مردم
** تجهیز و اس��تاندارد نمودن فرودگاه 
نف��ت گچس��اران و ادامه رس��اندن پروازهای 

فرودگاه به هفته ای سه پرواز در هفته
** احداث زیرگذر شهرستان گچساران

** احداث جاده دوبانده کردن گچساران 
به بنادر جنوبی) دیلم،  گناوه)

** احداث س��الن های ورزشی در سطح 
شهرستان

** کمک به احداث س��الن آموزش فنی 
و حرفه ای

** کمک به تعمیر و نگهداری مدارس
** کمک به احداث مدرسه 12کالسه

** کمک به احداث استخر سرپوشیده و 
ایجاد سالن های ورزشی عام المنفعه

** کمک به آسفالت و مرمت جاده های 

صعب العبور روستایی و عشایری
** کمک به تامین شرب آب روستایی
** کمک به بازسازی پاسگاه انتظامی

** کم��ک ب��ه اح��داث س��یل بندها و 
زمین های ورزشی روستایی

** اح��داث چندی��ن پ��ارک در س��طح 
شهرهای مرتبط

** کمک به احداث مسکن محرومان
** تکمیل بلوار پانصددستگاه به سمت 

فرودگاه
** تامین اعتبار گازرس��انی به روستای 

آبشیرین
** کاش��ت درختکاری و ایجاد کمربند 

سبز در راستای حفظ محیط زیست
** احداث دانشکده نفت

** احداث دانش��کده صنع��ت و معدن 
چرام

** احداث جاده دوبانده چهارخطه از سه 
راهي پازنان تا چهار راه بي بي حکیمه

** احداث جاده دوبانده دوم از چهار راه 
بي بي حکیمه تا شهرستان گناوه

همچنین در س��الهاي گذشته پروژه های 
عمران ش��هری نظیر احداث جاده کمربندی، 
کمک به اصالح ش��بکه های آبرسانی، کمک 
به تکمی��ل بلوارها و معاب��ر، کمک به احداث 
مس��کن محرومان، کمک به احداث اورژانس 
و خرید آمبوالنس، احداث و تکمیل بلوارهای 
ش��هر، روکش آس��فالت ها، اح��داث زیرگذر، 
اح��داث و بهس��ازی کانال هدایت س��یالب، 
تأمین اعتبار گازرس��انی به روس��تاهای مسیر 
آب ش��یرین، احداث س��الن ورزش��ی در کوی 
کارکن��ان دولت، احداث پ��ارک نفت، تکمیل 
و تجهیز فرودگاه گچس��اران و کاش��ت صدها 
هزار اصله نهال در اطراف تأسیسات به منظور 
صیان��ت از محیط زس��یت، بخ��ش دیگری از 
پروژه های عام المنفعه صورت گرفته از سوی 

صنعت نفت بوده است. 
در کنار این باید امروز به رونق اقتصادی 
بازار برای هزاران نفر در قالب تأمین کنندگان 
کاال و خدم��ات ش��رکت، توس��عه و تروی��ج 
فعالیت ه��ای فرهنگ��ی و ورزش��ی و معرفی 
ده ها ورزش��کار به تیم های ملی، پرداخت مبلغ 
قابل توجه عوارض نوس��ازی به ش��هرداری،  
ایجاد فرصت های ش��غلی غیرمس��تقیم برای 
هزاران نف��ر در صنایع مختلف پایین دس��تی 
نفت و ارتقاء دانش فنی آنان، س��اخت چندین 
آموزش��گاه و تحوی��ل به آم��وزش و پرورش 
گچس��اران جهت اس��تفاده عمومی در سالهاي 
گذشته  و کمک هاي مداوم در دیگر پروژه ها، 
از آثار مثبت حضور صنعت نفت در این منطقه 
بوده اس��ت. و امروز باید اذعان کرد تمام این 
خدمات ج��دای از مجموع کمک هایی اس��ت 
که از س��وي ش��رکت بهره برداري نفت و گاز 
گچس��اران در طول س��ال و حت��ی روزانه به 
دیگر دس��تگاه هاي پیرامون تاسیس��ات نفتي 
صورت مي گیرد.  حضور و همکاري کامل در 
برگزاري انتخابات و سرویس دادن، کمک به 
برگزاري مراس��مات  مهم فرهنگی، اجتماعی 
و مذهب��ی و ارائه خدمات و ای��اب و ذهاب و 
اسکان به مهمانان، در سال جاری و در اختیار 
گذاش��تن س��الن های همایش نفت در اختیار 
برنامه های فرمانداري و دیگر نهادها، از دیگر 
اقداماتي است که مجموعه نفت در این سالها 

انجام داده است.  

 

وزارت نفت همگام با سایر 
دستگاه ها و سازمان های 

دولتی، نقشی بی بدیل در 
توسعه، سازندگی و رفاه 
عمومی کشور ایفا می کند 

که در دستور کار قرار دادن 
پروژه های عام المنفعه، مصداق 

بارز این نقش برجسته است

یادداشت
اوپک، شیل و رویای نفت گران

مهندس سید شمس الدین مومنی
کارشناس ارشد انرژی

 ش��یل ها آنق��در قدرت گرفته اند ک��ه اوپک را مجاب ب��ه مذاکره با خویش 
کرده اند. حال اگر این مذاکره محرمانه هم باش��د، به هر حال مذاکره و به نوعی 
انفعال اوپک اس��ت. مچ اندازی صدها ش��رکت کوچک فعال در صنعت ش��یل با 
اعضای قدرتمند اوپک یادآور این ضرب المثل قدیمی اس��ت که می گوید: »فلفل 
نبین چه ریزه، بخور ببین چه تیزه!«. این شرکت های کوچک در شرایطی شکننده 

مشغول به کار هستند و پیش بینی می شود که حاضر به تن دادن به کاهش تولید هم نیستند.محمد بارکیندو، 
دبیرکل اوپک به صورت علنی اعالم کرد که این س��ازمان یخ موجود میان خود و تولیدکنندگان نفت ش��یل 
در ایاالت متحده را شکس��ته اس��ت! این اظهارات برای فعاالن بازار طالی سیاه عجیب بود. بسیاری بر این 
باورند که دو طرف نبردی بلندمدت را در بازار طالی س��یاه آغاز کرده اند. بارکیندو اعالم کرد که در حاش��یه 
کنگره جهانی نفت با تولیدکنندگان کلیدی نفت ش��یل دیدار کرده و این نشست موفق و سازنده بوده است. 
بر این اس��اس، شواهد کنونی نش��ان می دهد اوپک خواهان گفتگوهای جدی و گسترده تر با تولیدکنندگان 
نفت ش��یل ایاالت متحده اس��ت. اظهارات بارکیندو ابهام های زیادی را مطرح کرده است. المحاله در برهه 
کنونی، در صنعت ش��یل انسجام س��ازمان یافته ای میان تولیدکنندگان این محصول وجود ندارد. تعدادی از 
فعاالن این صنعت شرکت هایی کوچک با چند کارگرند اما شرکت های غول پیکری نظیر رویال داچ شل نیز 
در حال فعالیت در تولید منابع ش��یل هستند. اکثر این شرکت ها عضو انجمن های تجاری نظیر انجمن نفت 
آمریکا هس��تند، اما آنان در بخش تعیین سیاست های تولید فعال نیستند. در همین حال، هارولد هم، شناخته 
شده ترین فرد در صنعت شیل ایاالت متحده و مدیرعامل شرکت کونتیننتال ریسورسز معتقد است: »بازیگران 
کوچک و متوس��ط انقالب منابع شیل نمی توانند با تولیدکنندگانی نظیر  ای او جی ریسورسز، اکسون موبیل 
و پایونیر نچرال ریسورس��ز همکاری و هم اندیشی کنند.« از س��وی دیگر، قوانین ضدانحصار آمریکا مانعی 
در برابر انس��جام این صنعت به شمار می رود. در گذشته، ش��رکت های نفتی آمریکایی در زمان هایی خاص 
نظی��ر جنگ جهانی دوم و یا گفتگو با اوپک در س��ال 1973 می��الدی)در دوران تحریم نفتی اعراب(، اجازه 
همکاری مش��ترک داش��تند. حتی در صورت صدور مجوز رایزنی تولیدکنندگان بزرگ نفت شیل با رهبران 
اوپک و روسیه، هیچ تضمینی در مورد همراهی صدها تولیدکننده کوچک و متوسط فعال در این بازار نوظهور 
با آنان درباره مقدار تولید و افزایش قیمت ها وجود ندارد. در همین حال، در س��ه س��ال گذشته، شرکت های 
فعال در صنعت ش��یل با س��قوط قیمت نفت با بدهی های هنگفتی روبرو شده اند و از هر فرصتی برای بهبود 
حس��اب های مالی خود بهره خواهند برد. درباره موضوعات مورد بحث دو طرف اطالعات زیادی وجود ندارد 
هرچند مش��خص اس��ت رهبران اوپک تمایل دارند اطالعات بیشتری در مورد رقیب کلیدی خود در بازار به 
دست آورند. تولیدکنندگان شیل، مانع اصلی اوپک در برابر افزایش قیمت نفت در هشت ماه گذشته بودند و 
هستند. با قیمت های کنونی، شاهد رشد حفاری در اکثر سازندهای شیل هستیم و آینده رقابت آنها در هاله ای 
از ابهام قرار دارد. گویی رهبران اوپک دریافته اند بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است. در همین حال، 
اجرای توافق اوپک برای کاهش تولید نفت در بازار، همچنان نفت ۵0 دالری را دور از دس��ترس قرار داده 
است.اوپک برنامه دارد به توافق خود در رابطه با کاهش تولید نفت در بازار پایبند باشد. بازی شطرنج اوپک 
در شش ماه گذشته برای افزایش تقاضای نفت و افزایش قیمت نفت سخت تر شده و همچنان نتیجه بازی 
معلوم نیست. بلومبرگ می نویسد: همکاری کاهش تولید به اندازه سهم مشخص شده در میان اعضای اوپک 
به زیر 100 درصد رسیده است. با توجه به افزایش تولید آنگوال، عراق و عربستان سعودی در بازار مقدار تولید 
این س��ازمان به میزان ماه فوریه س��ال جاری میالدی بازگشته است. از سوی دیگر موازی با افزایش قیمت 
اوپکی ها، کش��ورهای غیر اوپکی مانند روس��یه نیز تولید خود را در بازار افزایش داده اند.21 کشور در تالش 
هس��تند که تولید خود را در بازارهای جهانی به میزان 1.8 میلیون بش��که در روز کاهش دهند. در این میان 
ایران در این توافق مستثنی شد و حق افزیش تولید خود تا میزان قبل از تحریم ها را داشت. لبنان و نیجریه 
نیز در س��ال جاری تولید خود را در بازار جهانی افزایش دادند.دو تولیدکننده بزرگ جهان، عربستان و روسیه 
به اندازه ای که باید تولید خود را کاهش می دادند، به ترتیب در ژوئن 122 درصد و 94 درصد این سهمیه ها 
را رعایت کردند. در س��ال جاری تاکنون عربس��تان س��عودی تولید خود را کمتر از میزانی که مقرر شده بود، 
کاهش داد. در این میان روس��یه هم به عهد خود وفا کرده و تولید خود را در بازار به میزانی که تعیین ش��ده 
ب��ود، کاهش داد. با این حال تولیدکننده بزرگ دیگر، یعنی عراق ثابت کرده که قابل اعتماد نیس��ت. درصد 
همکاری عراق در ماه گذش��ته 28 درصد بوده اس��ت. این در حالی است که در آوریل 8۶ درصد بوده است.

با توجه به اینکه قیمت نفت در بازار زیر قیمت هر بشکه ۵0 دالر در بازار نوسان دارد، اما همچنان سازمان 
بین المللی انرژی قانع نشده است که بازارهای جهانی همچنان با مازاد تولید رو به رو هستند. این سازمان در 
گزارش خود اعالم کرده که » اگر اوپکی ها به کاهش تولید خود ادامه دهند در ۶ ماه دوم سال 2017 قیمت 
نفت افزایش می یابد، البته برخی پیش بینی ها هم حکایت از آن دارد که با وجود افزایش تولید نیجریه و لبنان 
این اتفاق سخت تر خواهد بود.«این در حالی است که ونزوئال در تالش است که اوپک به هدف خود برسد. 
این کش��ور آمریکای جنوبی بحران زده بیش از عربستان سعودی در این موضوع همکاری کرده، به طوری 
که میزان همکاری این این کشور در ژوئن 13۶ درصد بوده است. از سوی دیگر کشور غیر اوپکی، قزاقستان 
بیش از پیش بینی افزایش تولید داشته است به طوری که میزان همکاری این کشور منفی 14۵ درصد اعالم 
شده است.اما با همه این تحوالت، کارشناسان پیش بینی می کنند که احتمال بازگشت قیمت نفت به حدود 
۵0 دالر برای هر بش��که، باالست. باب پارکر، عضو کمیته سرمایه گذاری مؤسسه کویلوست، می گوید: باور 
دارم که احتمال باالیی وجود دارد که دوباره ش��اهد بازگش��ت قیمت )شاخص نفت خام آمریکا( به ۵0 دالر 
باشیم.این پیش بینی در پی مجموعه ای از داده ها مطرح می شود که سبب شده است معتقدان به رشد قیمت 
نفت، دوباره بتوانند امیدوار ش��وند.اگرچه هر یک از این داده ها به تنهایی چندان مهم نیس��تند، در کنار یک 
دیگر می توانند نشانه ای از کاهش عرضه در بازارهای جهانی باشند.برای نمونه، آژانس بین المللی انرژی در 
گزارش ماهانه بازار نفت برآورد کرد که افزایش تولید نفت نیجریه و لیبی س��بب ش��ده است میزان پایبندی 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به سقف تولید خود، کاهش یابد.این آژانس افزایش غافلگیرکننده 
تولید اعضای اوپک س��بب می ش��ود بازگش��ت توازن به بازار نفت، به تأخیر بیفتد. با این همه، افزون بر این 
داده های نگران کننده، آژانس بین المللی انرژی برآورد خود را از رش��د تقاضای روزانه نفت 100 هزار بش��که 
افزایش داد و به یک میلیون و ۵00 هزار بشکه رساند.بنابر این، تقاضای نفت با شتابی بیش از انتظار افزایش 
می یابد که نشان می دهد به احتمال زیاد در نیمه دوم امسال، سطح ذخیره سازی نفت با شتابی بیشتر کاهش 
می یابد. در تأیید این پیش بینی آژانس، به تازگی آماری منتشر شد که نشان می دهد میزان مصرف نفت در 
پاالیشگاه های چین در ماه ژوئن امسال، به نزدیک رکورد خود رسیده و با توجه به کاهش تولید داخلی نفت 
این کشور، واردات نفت خام در آن افزایش یافته است.دلیل دوم برای افزایش تدریجی قیمت نفت، این است 
که ش��مار دکل های حفاری نفت در آمریکا، با وجود اس��تمرار رشد، با روندی آهسته تر افزایش می یابد. افت 
قیمت نفت سبب شده است شرکت های حفاری نفت شیل در آمریکا از بازگشت تهاجمی به میدان ها، هراس 
داشته باشند. کند شدن رشد دکل های حفاری در آمریکا سبب شده است معامله گران امیدوار شوند که رونق 
حفاری در این کشور متوقف شود و عرضه نفت در بازار کاهش یابد.دلیل سوم برای بازگشت تدریجی قیمت 
نفت به حدود ۵0 دالر، این است که آمریکا در دو هفته پیاپی، از کاهش سطح ذخیره سازی نفت خبر داده 
است. اداره اطالعات انرژی آمریکا در دو هفته گذشته از کاهش 7,۵ میلیون و ۶.3 میلیون بشکه ای سطح 
ذخیره س��ازی نفت در این کش��ور خبر داده است. هنوز برای پیش بینی زود است، اما اگر افت ذخیره سازی 
چند هفته دیگر هم تکرار شود، می توان از تثبیت حداقل قیمت نفت در باالی 40 دالر و شاید حتی نزدیک 
به ۵0 دالر مطمئن شد.دلیل چهارم برای افزایش قیمت نفت این است که بازار نفت پس از این از مواردی 
همچون افزایش تولید نفت نیجریه و لیبی، غافلگیر نخواهد شد. پارکر گفت: یکی از دالیل افت قیمت نفت 
در یک ماه گذشته، بازگشت لیبی بود که اکنون به طور کامل تأثیر کاهشی خود را در بازار نشان داده است.

در همین حال، رفتار اخیر معامله گران، منعکس کننده بازگش��ت فضای روانی مثبت تر به بازار نفت اس��ت. 
صندوق های سرمایه گذاری و دیگر مدیران مالی که در ماه ژوئن بیشتر روی افت قیمت نفت حساب کرده 
بودند، در هفته گذشته معامالت مبتنی بر کاهش قیمت را خاتمه دادند. آمارهای جدید نشان می دهد که این 
معامله گران در دو هفته گذشته، شمار معامالت مبتنی بر افزایش قیمت را بیشتر کرده اند.تمار اسنر، تحلیلگر 
مؤسسه نزدک، گفت: معامله گران با خوشبینی نسبتاً بیشتری به برخی از تحوالت بازار نفت نگاه می کنند، 
اگرچه فضای کلی بازار همچنان منفی است؛ امروز شرایط از »بسیار بد« به سوی »نسبتاً بد« حرکت می کند!

تحلیل
گفتمان
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مهندس امیریان، مدیر نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفتخیز  در گفتگو با دانش نفت:

420 پروژه برای توسعه و آبادانی مناطق نفتخیز 
در دست اقدام است

یادداشت
مسئولیت  اجتماعی به سود شرکت و جامعه

اصغر ملکیان
مسئولیت اجتماعی شرکت ها، موضوع و نگاه نسبتا جدیدی است 
که از اواخر دهه نود و اوایل قرن بیس��تم میالدی مطرح ش��ده است. 
اگر مولفه ها و عوامل موثر بر کس��ب و کار را مورد بررس��ی قرار دهیم، 
این موضوع در زمره مفاهیم اخالق کسب و کار مطرح و به عنوان یک 
پارادایم مورد توجه اقش��ار مختلف اعم از دولت ها، ش��رکت ها، فعاالن 
مدنی، انجمن ها ، س��ازمان های ملی و بین المللی و دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی قرار گرفته اس��ت و س��ازمان های بین المللی مانند سازمان 

ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را نیز در این زمینه ارائه کرده اند.
مس��ئولیت های اجتماعی سازمان ها عبارت است از الزام به پاسخگویی و ارضای توقعات 
گروه ه��ای ذینفع خارجی اعم از مش��تریان، تامین کنندگان، توزیع کنندگان، پاس��داران محیط 
زیس��ت، با حفظ منافع گروه های ذینفع داخلی اعم از مالکان یا س��هامداران و کارکنان واحد 
و اگر بخواهیم به طور س��اده آن را توضیح دهیم باید گفت که  مس��ئولیت  اجتماعی روش یا 
راهکاری اس��ت که ش��رکت ها به کار می گیرند تا عالوه بر اینکه به خود س��ود برسانند، برای 

جامعه نیز سودمند باشند.
مس��ئولیت، ش��فافیت و پایداري س��ه رکن اساسي هستند که س��ازمان ها در این فرآیند 
مي بایست به آنها توجه اساسي کنند. بر همین اساس زماني که بر مسئولیت پذیري سازمان ها 
تاکید مي کنیم این بدان معنا است که سازمان این مسئولیت را می پذیرد که تعهداتی در قبال 
جامعه دارد و خواهد داش��ت؛ اما این مس��اله زمانی ارزشمند خواهد بود که  سازمان یاد شده در 
برابر مسئولیتی که پذیرفته است، پاسخگو نیز باشد. از نظر اجتماعی مسئول بودن یعنی آدم ها 
و سازمان ها می بایست 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.
امروز در بازنگری مهارت مدیران عالوه بر مهارت های فنی و انس��انی و ادراکی که در 
تعاریف قبلی بوده مهارت ارتباط اجتماعی، اداره مس��ائل اجتماعی و پاس��خگویی به نیازهای 
اجتماع��ی ذینفع��ان و نحوه مدیریت این تعامالت هم اضافه ش��ده که بیانگر اهمیت موضوع 

است.
مسئولیت اجتماعی ش��رکت  بر ایده فراتر رفتن از الزامات قانونی فعالیت کسب وکارها و 
رس��یدن به تاثیرگذاری مثبت بر محیط و ذینفعان از جمله مش��تریان، مردم اجتماعات میزبان 
کس��ب وکار، کارکنان و همه آن ها که تحت تأثیر فعالیت شرکت قرار می گیرند بنا شده است. 
مسئولیت اجتماعی شرکت ناظر بر اصول اخالقی ای است که شرکت بر اساس آن ها در قبال 
رفتارها و اقداماتی که بر جامعه و محیط تأثیر می گذارد، مس��ئول اس��ت. هدف نهایی، تولید 
کاالیی متمایز از کاال و خدمات تخصصی شرکت است  که می توان آن را »کاالی اجتماعی« 
نامید. »کاالی اجتماعی« مفهوم محوری رویکرد نظری به »مسئولیت اجتماعی شرکت« بوده 

و ایده ها بر همین اساس بنا شده است.
تعریف مسئولیت اجتماعی

ارائه تعریفی واحد از مس��ئولیت اجتماعی، همانند بسیاری از مفاهیم کیفی که به اجتماع 
و مسایل انسانی بر می گردند، به دلیل پیچیدگی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر این پدیده ها، 
کاری مشکل به نظر می رسد. به همین دلیل تعاریف متفاوتی از مسئولیت اجتماعی بیان شده 

است که در اینجا از چند صاحب نظر مدیریت تعاریفی ارائه می شود:
گریفین و بارنی مس��ئولیت اجتماعی را مجموعه وظایف و تعهداتی می دانند که سازمان 

باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، رعایت کند. 
درک فرنچ و هینر س��اورد می نویس��ند: مس��ئولیت اجتماعی، وظیفه ای اس��ت بر عهده 
مؤسسات خصوصی، به این معنی که تأثیری سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، 
نگذارند. میزان این وظیفه به طور روش��ن تعریف نش��ده است، ولی عمومًا مشتمل بر وظایفی 
چ��ون: آلوده نک��ردن محیط، تبعیض قائل نش��دن در اس��تخدام، نپرداختن ب��ه فعالیت های 
غیراخالق��ی و مطل��ع کردن مصرف کننده از کیفیت محصوالت ارائه ش��ده اس��ت. همچنین 

مسئولیت های اجتماعی وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است.
بر این اساس، مفهوم مسئولیت اجتماعی می تواند تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی باشد 
که به طور کلی عالوه بر تأمین منابع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم خواهد 
 آورد. بدین ترتیب، مس��ئولیت پذیری اجتماعی ش��رکت ها، مفهومی انعطاف پذیر است. در عین 
حال که یک ش��یوه و روش در نظر گرفته می ش��ود، یک هدف نیز هست. مسئولیت اجتماعی 
بخش س��ازنده راهبرد یک سازمان است؛ شیوه ای که سازمان در عرضه تولیدات و یا خدمات 
به بازار اتخاذ می کند )بُعد شیوه ای مسئولیت پذیری(. از جهت دیگر، مسئولیت پذیری اجتماعی 
در جهت برقراری مشروعیت اقدامات یک سازمان در جامعه، از طریق توجه اولیه به نیازها و 

دغدغه های ذینفعان تالش می کند )بُعد هدفمندی مسئولیت پذیری(.
موفقیت مس��ئولیت پذیری اجتماعی در یک س��ازمان نشانگر این است که تا چه حد آن 
س��ازمان توانس��ته است در حین اجرای مدل س��ازمانی خود، به خوبی نیازهای ذینفعان را نیز 
جهت یابی کرده و پاس��خگو باشد. مسئولیت پذیری به معنای ارزش قائل شدن برای ارتباطات 
به هم وابس��ته ای اس��ت که بین س��ازمان، گروه های ذینفع، نظام اقتصادی و جوامع مرتبط 
وجود دارد. مس��ئولیت پذیری اجتماعی وس��یله ای اس��ت برای بحث تعهداتی که یک سازمان 
باید نس��بت به جامعه خود داشته باشد؛ ش��یوه ای است برای پیشنهاد ایده های سیاست گذاری 
در مورد عمل به تعهدات ذکر شده و نیز ابزاری است که به کمک آن می توان منافع دوجانبه 
سازمان و جامعه را در عمل به تعهدات، معین کرد. به طور خالصه، مسئولیت پذیری اجتماعی 

بر ارتباطات یک سازمان با ذینفعانش تأکید می کند.
امروزه تعریف مس��ئولیت پذیری نس��بت ب��ه یک قرن پیش دچار تغییرات بزرگی ش��ده 
اس��ت. در گذشته سازمان های تولیدکننده تنها مسئول درآمدسازی بودند و تولید، محور اصلی 
فعالیت آنها بود. اما از چند دهه قبل نگاه به مسئولیت های سازمانی تغییر کرد و تولیدکنندگان 
توجه بیش��تری به مش��تریان کردند. به مرور عرضه نسبت به تقاضا افزایش پیدا کرد و تامین 
رضایت مشتریان و مصرف کنندگان اهمیت بسیار یافت . شرایط امروز جهان و فضاهای جدید 
کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمان ها و شرکت های بزرگ که در بازارهای 
جهانی یا بازارهای در حال جهانی ش��دن فعال و مؤثر هس��تند، نوعی تعادل میان بخش های 
اجتماعی، اقتصادی و زیس��ت محیطی کس��ب و کار خود ایجاد کنند و مسئولیت اجتماعی خود 

را جدی بگیرند.
مس��ئولیت اجتماعی س��ازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی اس��ت که 
سازمان در آن قرار دارد. در واقع، مسئولیت اجتماعی سازمان ها رویکردی متعالی به کسب وکار 
اس��ت ک��ه هدف اصلی آن جم��ع آوری کلیه بخش ها اع��م از دولتی، خصوص��ی و داوطلبان 
برای همکاری با یکدیگر اس��ت. از سوی دیگر، مس��ئولیت اجتماعی سازمان ها تنها مختص 
سازمان های بزرگ و سودآور نیست، بلکه رفتار سازمانی کلیه سازمان ها و شرکت ها را نیز در 
برمی گیرد . هرچه سازمان های بزرگ نسبت به اصول اخالقی و زیست محیطی خود حساس تر 
شوند، سازمان های کوچک نیز در مراوده و پیروی از آنها مصرتر خواهند شد و به این ترتیب، 

موجبات جلب اعتماد مشتریان و شهروندان هم فراهم می شود.

گفت وگو: الهه  طائمه
اجتماع�ی  مس�ئولیت های  نف�ت:  دان�ش 
مسئله ای اس�ت که این روزها همه ی شرکت های 
زی�ر مجموع�ه وزارت نف�ت باید در حی�ن گرفتن 
پ�روژه ب�ه آن بپردازن�د. وزارت نف�ت ب�ا توجه به 
سیاس�تی ک�ه در پیش گرفته اس�ت در نظ�ر دارد 
در روس�تاها و ش�هرهای نفت خیز اقدام به کسب 
و کار ب�رای م�ردم بومی کند. مس�ئولیت اجتماعی 
ب�ه طور عمده تعهدات ش�رکتی یا س�ازمانی را در 
قب�ال محیط طبیعی و اجتماعی در بر می گیرد و این 
تعه�دات را در کن�ار فعالیت اقتصادی بن�گاه قرار 
می دهد. اس�اس این نوع مسئولیت مبتنی بر اخالق 
ب�وده و در کنار مناف�ع اقتصادی، به  منافع ذینفعان 

شرکت یا سازمان توجه دارد.
در برنامه ی شش��م توس��عه مسئولیت های 
اجتماع��ی نقش پر رن��گ تری به خ��ود گرفته 
اس��ت و مدی��ران وزارت نف��ت هر ک��دام برای 
ارتقای ش��رکت ها تعریفی خاص از csr مد نظر 
گرفته اند.یک��ی از برنامه ه��ای زیر مجموعه ی 
مس��ئولیت های اجتماعی تولید کار برای استفاده 
ی بومی نش��ینان در روس��تاها اس��ت، زی��را این 
افراد به خاطر بیکاری به ش��هرهای اطراف پناه 
می برن��د تا بتوانند کاری ه��ر چند بی ارزش پیدا 
کنند اما با کمک این ش��رکت ها در همان روستا 
عالوه ب��ر اینکه با خانواده خ��ود زندگی خواهند 
کرد موقعی��ت اجتماع��ی خوبی ب��رای کار پیدا 

خواهند کرد.از سویی شرکت ها به بهبود معیشت 
اجتماع��ی روس��تاها،جاده های مناطق و وضعیت 
درمان و بهداش��ت منطقه کمک زیادی می کنند. 
به این بهانه پای صحبت های محس��ن امیریان، 
مدی��ر نظارت طرح های عمران��ی مناطق نفتخیز 
نشس��تیم که وی در این خص��وص اظهار کرد: 
برای رسیدن به چشم اندازی مطلوب در صنعت 
نف��ت برنامه ه��ای مختلف��ی مد نظ��ر داریم که 
آموزش بومی نش��ینان در این صنعت و جلوگیری 
از مهاجرت و بیکاری آنها، اجرای سیاس��ت چتر 
حمایتی در بخ��ش خصوصی ب��رای راه اندازی 
پروژه ه��ای عظیم،  برنامه ریزی در اس��تفاده از 
منابع نفتی و ایجاد و تبیین CSR به منظور رفاه 
در شهرس��تان ها برنامه های وزارتخانه محسوب 

می شود. 
  CSR  وی در خصوص س��ومین همایش
در صنعت نفت ب��ه خبرنگار دانش نفت، تصریح 
کرد: سیاست هایی که وزارت نفت  برای آبادانی 
مناط��ق کمتر توس��عه یافت��ه در پی��ش گرفته، 
تاکنون رشد خوبی داشته است. امیریان در ادامه 
به ذکر آم��اری از عملکرد مس��ئولیت اجتماعی 
صنعت نفت پرداخ��ت و گفت: در دولت یازدهم 
47۶ پ��روژه در این حوزه به س��رانجام رس��یده 
اس��ت.وی با بی��ان این که در مجم��وع تاکنون 

3۵۵7 پ��روژه مس��ئولیت اجتماع��ی ب��ه ارزش 
13,7 میلیارد ریال از س��وی صنعت نفت اجرایی 
شده اس��ت، ادامه داد: باوجود مضیقه مالی نفت 
در س��ال 9۵، 218 پ��روژه csr در صنعت نفت 
آغاز ش��د که از ای��ن میان 127 پ��روژه تحویل 
داده ش��ده است و برای اجرای آنها 340 میلیارد 
ریال هزینه شده است.مدیر نظارت بر طرح های 
عم��ران مناطق نفتخیز گفت: امس��ال افزون بر 
پیگیری پروژه ه��ای باقیمانده از پارس��ال 420 
پروژه مس��ئولیت اجتماعی را در دستور کار قرار 
داده ایم. وی از برنام��ه مدیریت عمران مناطق 
نفت خیز برای توانمندسازی 2۵00 نفر از جوانان 
بومی مناطق عملیاتی نفت و گاز خبر داد و افزود: 
خوزس��تان اس��تانی غنی اس��ت که در رده های 
مدیریت��ی و فن��ی به نیروهای غی��ر بومی نیازی 
ندارد. وی اف��زود: مهمترین اهداف صنعت نفت 
در مقول��ه  CSR اش��اره به مفهوم مس��ئولیت 
اجتماع��ی در صنع��ت نفت، ش��ناخت از مفهوم 
مس��ئولیت اجتماعی، ارائه و تب��ادل تجربه های 
علمی ش��رکت های نفتی، ارتقاء آگاهی عمومی با 
این موضوع، معرفی چارچوب ها و استانداردهای 
گزارش دهی و مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت در 
صنع��ت نفت و...  اس��ت.این همای��ش تنها در 
صورتی مفید و ارزش��مند خواهد ب��ود که بتواند 
جایگاه مس��ئولیت اجتماع��ی را در صنعت نفت 
تثبیت و قانونی کند.   مدیر نظارت بر طرح های 
عم��ران مناطق نفت خیز در ادامه خاطر نش��ان 
ک��رد: نفت از ابتدای پیدای��ش در ایران مترادف 
با آبادانی و رش��د و توسعه بوده است و شهرهای 
نفت خی��ز همچون مسجدس��لیمان، آب��ادان و 
گچس��اران ش��هر هایی بودند که به دلیل وجود 
نفت و تأسیس��ات مرتبط با آن همواره به عنوان 
ش��هر های پیشرفته شناخته شده اند. همین مهم 
برای مردمی ک��ه در مج��اورت چاه های نفت و 
بعدها گاز و تاسیس��ات و پاالیشگاه های مرتبط 
با آن زندگی می کردند، این انتظار را ایجاد کرده 
بود که س��همی از نفت و گاز داش��ته باشند. نفت 
به مثابه یک ثروت مل��ی طبیعتا به عموم مردم 
ایران تعلق دارد که اغلب دور از مناطق نفت خیز 
زندگی می کنند. اما ساکنان مناطق نفت خیز نیز 
انتظار داشتند از این ثروت  بیشتر بهره مند شوند.

او در ادامه خاطر نش��ان کرد: شهروندان مناطق 
بومی ب��ه دلیل مج��اورت در مناطق نفتی طبیعتًا 
دش��واری های وجود تاسیسات نفت و گاز را هم 
متحمل می شوند. همین امر موجب شد مسئولیت 
اجتماعی ش��رکت نفت در ای��ران پیش از آنکه 

تئوریزه و تحلیل ش��ود، به مرحله اجرایی برسد. 
آس��فالت کردن جاده ها، س��اخت بیمارستان ها و 
درمانگاه ه��ا و مدارس و ایج��اد امکانات رفاهی 
همچ��ون باش��گاه های ورزش��ی و تفریح��ی از 
گذشته به عنوان بخش��ی از مسئولیت اجتماعی 
وزارت نفت و ش��رکت های تابعه آن بوده است. 
هم اکنون ای��ن انتظار در بین مردم محلی باقی 
است که شرکت نفت با توجه به برنامه هایی که 
در این منطقه اجرا می کند، تالش هایی هم برای 
راحتی و رفاه مردم انجام دهد.این مقام مس��ئول 
در خص��وص مطرح ش��دن CSR و مس��ئولیت 
اجتماعی ش��رکت ها ب��ه عنوان ی��ک ضرورت 
در مناطق نفت خیز و توس��عه و گس��ترش این 
طرح، تاکید کرد: CSR یا مس��ئولیت اجتماعی 
ش��رکت ها هم اکنون نس��بت به گذشته بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته است. مسئولیت اجتماعی 
ش��رکت ها به عن��وان پایه و اس��اس رفتار یک 
س��ازمان در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر کسب و 
کار صنعت همراه با تولید ثروت اس��ت، بنابراین 
رفتاره��ای تج��اری ش��رکت، ح��وزه کارکنان، 
مش��تریان، پیمانکاران، محیط زیست و جامعه را 
در ب��ر می گیرد و یک رابطه برنده- برنده و خلق 
ارزش مش��ترک برای جامعه و سازمان محسوب 
می ش��ود.مدیر نظ��ارت ب��ر طرح ه��ای عمرانی 
مناط��ق نفت خیز با اش��اره به اقدام��ات وزارت 
نفت در این حوزه،اذعان داشت: در منطقه غرب 
کارون در حوزه ی جغرافیایی )سوسنگرد، بستان 
و هویزه(  و در حوزه جغرافیایی شهرس��تان های 
پارس، عسلویه،کنگان، دیر و جم اقدامات بسیار 
خوب��ی در زمین��ه ایفای مس��ئولیت اجتماعی از  
سوی وزارت نفت صورت پذیرفته است.مهندس 
امیریان در خصوص مسئولیت های اجتماعی در 
کش��ور و اقداماتی که در بح��ث بیکاری اهمیت 
دارد، اذعان داشت: مسئله بیکاری در کشور از بی 
توجهی افراد ناشی می شود، چرا که اگر بخواهیم 
به عمق این بحث برویم، متوجه خواهیم شد که 
در مناط��ق بومی که ذخایر نفت��ی و گازی وجود 
دارد، مردم بومی باید به دنبال یادگیری و آموزش 
و تخص��ص در این رش��ته ها بروند و س��پس در 
شهرستان خودشان ش��روع به فعالیت کنند زیرا 
ما در ایران ذخایر بیش��ماری از منابع نفت و گاز 
داریم که با ایجاد رویه و افکار نو در کسب و کار 
می توان به موفقیت های بیش��تری دست یافت، 
اما واقعیت امر این اس��ت که جوان��ان بیکار در 
ش��هرهای نفت خیز به جای یادگیری و کس��ب 
تجرب��ه ب��رای کار به ش��هرهای دیگر مهاجرت 

می کنن��د و اگر ایران را نس��بت ب��ه اروپا از نظر 
دانش مقایسه کنیم متوجه ضعفمان خواهیم شد، 
به این خاطر همای��ش CSR را برگزار خواهیم 
کرد ک��ه برخی برنامه ها را نهادین��ه یا یادآوری 
کنی��م. وی در ادامه تصری��ح کرد: برنامه ای که 
برای دانش��جویان و جوان��ان در نظر گرفته ایم 
این اس��ت که ابتدا در دوره های مختلف آموزش 
ببینند و س��پس وارد کار شوند. هم اکنون بیش 
از ۵0 درص��د  جوانانی ک��ه دوره های الزم را در 
بحث صنعت نفت می بینند، دیگر بیکار نمی مانند 
و به این صورت فرهنگ س��ازی کرده ایم. البته 
برای جلوگیری از بی��کاری به دو طریق جوانان 
را توانمند س��ازی می کنیم. یک��ی از دوره هایی 
ک��ه برای جوان��ان در نظ��ر گرفته ای��م ۶ تا 7 
م��اه زمان می برد و  عالقمن��دان در این دوره ها 
ب��رای رفع ای��رادات خ��ود در کارگاه های درجه 
یک کش��ور آم��وزش می بینند و وارد ب��ازار کار 
می ش��وند.وی در پای��ان و در خصوص اصل 44 
قانون اساس��ی و خصوصی س��ازی در چند سال 
اخی��ر تاکید کرد: اس��اس یک کش��ور به قوانین 
و فرهنگ آن کش��ور اس��ت. بخش عمده ای از 
صنع��ت نفت ایران چه از نظر تجهیزات و دانش 
فن��ی و هم از نظر تکنولوژی قدیمی و فرس��وده 
اس��ت. اغلب تاسیسات و س��کوهای نفتی ایران 
مربوط به 40 س��ال گذش��ته اس��ت و تجهیزات 
و لوله های آن فرس��وده ش��ده اند. به این خاطر 

ما احتیاج به س��رمایه گذار خارجی داریم، گاهی 
اوقات مش��اهده می شود که سرمایه گذار دشمن 
ما است. اما آن چیزی که ما به آن احتیاج داریم 
منابع مالی است که در قبال آن امکانات دریافت 
خواهیم کرد. س��رمایه گذار خارجی اگر دش��من 
م هم��ا باش��د، اما پول را دوس��ت دارد و به این 
خاطر حاضر اس��ت در این کشور سرمایه گذاری 
کند. یکی از سیاست ها برای اجرایی شدن اصل 
44 این اس��ت که برخ��ی از کاره��ا را ما انجام 
نخواهی��م داد و فق��ط آنها را رص��د می کنیم تا 
بخ��ش خصوصی انجام دهد و درصدی از کار را 
هم برای این پیوس��ت فرهنگی و تبیین درست 
مس��ئولیت اجتماعی در نظر می گیریم.له عنوان 
مث��ال در س��رمایه گذاری توتال ک��ه ۵0 درصد 
قرارداد به وی و 30 درصد از آن به چین 20/ 19 
درصد به ایران واگذار ش��ده است در این قرارداد 
ای��ران 19 درصد از تهیه امکانات را برعهده دارد 
اما در بخش س��ود دهی این گونه نیست و سهم 
ایران بیشتر خواهد بود،همچنین هنگامی که یک 
س��رمایه گذار خارجی به ایران می آید تا سرمایه 
گ��ذاری انجام دهد م��ا 70 درص��د کار را به او 
واگذار خواهیم کرد و 30 درصد برعهده ما است 
اما در میزان سوددهی ایران به صورت برابر سود 

دریافت می کند.

 

یکی از برنامه های 

زیر مجموعه ی 

مسئولیت های اجتماعی، 

تولید کار برای 

استفاده ی بومی نشینان 

در روستاها است 

 

 امسال افزون بر پیگیری 

پروژه های باقیمانده 

از پارسال 420 پروژه 

مسئولیت اجتماعی را در 

دستور کار قرار

 داده ایم

تويو ژاپن وارد توسعه صنعت نفت ايران شد
دان�ش نفت: ب�ا امض�ای نخس�تین تفاهم نامه خدمات نوس�ازی 
تأسیس�ات و افزای�ش تولی�د گاز از می�دان س�لمان بی�ن ش�رکت ملی 
نفت ایران، ش�رکت تویو ژاپ�ن و پتروپارس، این ش�رکت ژاپنی به طور 

رسمی وارد توسعه صنعت نفت ایران شد.
به گ��زارش دانش نفت به نقل از پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت 
ملی نفت ایران، تفاهم نامه خدمات نوس��ازی تاسیسات و افزایش تولید 
گاز میدان س��لمان با حضور غالمرضا منوچهری، معاون مهندس��ی و 
توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هیروشی ساتو،  مدیر تجاری 
بخش انرژی شرکت مهندسی تویو و حمید اکبری، مدیرعامل شرکت 
پتروپارس صبح امروز )2۶ تیرماه 139۶( در محل س��الن هیأت مدیره 

ش��رکت ملی نفت ایران به امضا رسید. پس از امضای این تفاهم نامه 
قرار اس��ت چهارچوب قرارداد نهایی در قالب HoA به امضا برسد.برای 
اجرای این قرارداد شرکت پتروپارس موظف به تأمین مالی فاز مطالعاتی 
و شرکت تویو ژاپن برای تأمین مالی اجرای پروژه اقدام می کنند. بخشی 
از گاز تولیدی از س��کوی گازی س��لمان برای افزایش تولید از سکوی 
نفتی سلمان به میدان تزریق می شود و بخش دیگر آن به سمت سیری 
می رود.شرکت مهندس��ی تویو ژاپن که در زمینه تدارکات و ساخت در 
تأسیسات هیدروکربونی و پتروش��یمیایی به صورت بین المللی فعالیت 
می کند از سال 19۶1 میالدی تأسیس شده است. این شرکت همچنین 
در زمینه تحقیق و توسعه، طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، ساخت، 

عملیات های تست و راهنمایی فنی در تأسیسات شیمیایی، پتروشیمی، 
پاالیش نفت، گاز طبیعی، برق، هسته ای، سیستم های پیشرفته تولیدی، 
توزیع، تجهیزات پزشکی، بیو تکنولوژی و محیط زیست در تمامی مراحل 
ساخت،  تأمین و توسعه و همچنین در فروش خدمات مهندسی و دیگر 
نرم افزار ها فعالیت دارد.بیش��تر درآمد این ش��رکت ژاپنی از فعالیت های 
بین المللی در خارج از این کش��ور حاصل ش��ده است و فعالیت های آن 
بیش��تر در چین،  هند، اندونزی، ایران و روس��یه متمرکز شده است. این 
ش��رکت از دهه 1980 میالدی در ایران فعالیت های نفتی داشته است 
و همه این فعالیت ها در بخش خش��کی ایران بوده و این اولین فعالیت 

فراساحل این شرکت در ایران به شمار می رود.

تحلیل
گفتمان
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بیانیه89 گفتمان گفتمان
مهندس عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با دانش نفت تبیین کرد:

نقشCSR درتوسعه پایدار و توانمندسازی
توانمندسازی را فراموش کردیم و خدمتگزاری را اصل قرار دادیم، تالش کنیم به جای خدمتگزاری، توانمندسازی کنیم، توسعه در توانمندسازی است؛ یعنی آدمها و سازمانها، خود توانمند شوند و بتوانند به جامعه خویش سرویس دهند

مناطق نفت خیز جنوب با سابقه ترین شرکت 
از حیث تعامل با محیط

کش��ف نف��ت در ی��ک قرن 
اجتماعی،  تحوالت  تمام  گذش��ته 
سیاس��ی و فرهنگی کش��ور ما را 
تح��ت تأثی��ر خود ق��رار داده و به 
انرژی  منب��ع  عن��وان مهمتری��ن 
جه��ان به یک��ی از مزی��ت های 
 اصلی منطقه مبدل ش��ده اس��ت. 
ب��ی تردی��د کش��ور ما ب��ه عنوان 
بزرگتری��ن دارنده مجم��وع ذخایر 
نف��ت و گاز جهان و برخ��وردار از 

موقعی��ت خاص ژئ��و پلتیک، قادر خواهد بود در ه��ر دو زمینه تولید 
 نف��ت و عرصه ف��ن آوری های مرتب��ط، همگام با اش��ائه فرهنگ 
مسئولیت های اجتماعی در جامعه، سرآمدی خود را در سطح جهان 
به اثبات رسانده و به عبارتی همزمان با تولید سرمایه و کسب اعتبار 
بین المللی برای کش��ور، در داخل نیز ب��ا تمرکز بر رونق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی محیط های پیرامونی، حفاظت از محیط زیست 
و توجه به ش��اخص ها و استانداردهای توس��عه پایدار، به مسئولیت 
خ��ود در قبال اجتماع عمل نماید. در س��ال ه��ای اخیر و بویژه پس 
از برج��ام ، نگاه وی��ژه ی وزارت نفت به حوزه ی مس��ئولیت های 
اجتماعی و انجام مطالعات گس��ترده در این خصوص تحولی چش��م 
گیر یافته اس��ت، به گونه ای ک��ه این وزرات خانه عالوه بر راهبری 
کامل فرآیند تولید، با اتکای به راهبرد استقالل اقتصادی و دکترین 
اقتصاد مقاومتی، گام های بلندی در زمینه ساخت و تأمین تجهیزات 
و خدمات مورد نیاز نفت از منابع داخلی برداشته که نتیجه و حاصل 
آن ایف��ای تعهدات اجتماعی، در قالب توانمند س��ازی ظرفیت های 
بالقوه داخلی و ایجاد کس��ب و کار مولد اس��ت. در این میان شرکت 
مل��ی مناطق نفت خیز جنوب به س��بب موقعیت خ��اص جغرافیایی 
میادی��ن و تأسیس��ات مرتبط با تولید، گس��تره عملیاتی و آمیختگی 
با مناطق ش��هری و روس��تایی، از دیرباز تجربه گرانسنگی در زمینه 
رفتار مسئوالنه در قبال اجتماع داشته و در بسیاری از موارد فراتر از 
حدود وظایف و مق��ررات و بعضًا افزون بر انتظارات جامعه، خدماتی 
را به ش��هرها و روس��تاهای همجوار تأسیسات ارائه داده است. تأثیر 
مثبت فعالیت های این شرکت بر توسعه شهرهای نفت خیز از حیث 
ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار ممکن است در نگاه نخست امری 
قهری و از لوازم طبیعی تولید نفت در هر منطقه ای قلمداد شود، اما 
بی تردید نوع تعامل صنعت نفت و رعایت مصالح و منافع ش��هرها و 
روستاهای اطراف و الزام پیمانکاران به رعایت اصول زیست محیطی 
در اجرای پروژه ها، بیانگر برنامه ریزی هوشمندانه این شرکت برای 
تأمی��ن منافع درازمدت مردم، توج��ه و تعهد به ارزش های جمعی و 
ترجیح اخالق مداری بر س��ودآوری بیش��تر است. امیدواریم با تداوم 
این رویکرد و حرکت رو به رش��د صنعت در آینده ، هرگونه پیشرفت 
در ام��ر تولید، متضمن بهبود فضای عمومی اجتماع باش��د و موجب 

ارتقای شاخص های توسعه پایدار در محیط های پیرامونی بشود.
 بیژن عالی پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مفاهیم مسلط و رایج پیرامون مسئولیت 
اجتماعی شرکت

مجید شهاب
مفهوم مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت در رون��د تکاملی خود با 
موضوعات و مفاهیم مهم دیگری عجین ش��ده است. بویژه طی دو 
دهه گذش��ته دگرگونی قابل توجهی در این زمینه به چشم می خورد. 

موارد ذیل روند این دگرگونی را نشان می دهد:
���)Corporate Social Responsibility-CSR( 1-مسئولیت اجتماعی شرکت

بیش از پنجاه س��ال است که دس��ت اندکاران و پژوهشگران 
پهنه کس��ب و کار واژه »مس��ئولیت اجتماعي شرکت« را به عنوان 
دیرپاتری��ن مفهوم در زمینه کس��ب و کار بکار م��ي برند. جالب این 
اس��ت که برخي از ش��رکت هاي بزرگ اروپائي همچون »نوکیا« و 
»زیمنس« این واژه را پذیرفته اند، اما اغلب کلمه اجتماعي را از آن 
حذف مي کنند و از »مسئولیت سازمان ها« سخن مي گویند. در این 
تعبیر، تعهد در وارد کردن مجموعه اي گس��ترده تری از مسئولیت ها 
در حیطه ش��مول این مفهوم، از جمله مس��ئولیت زیس��ت محیطي، 
مثبت قلمداد شده، اما ازکاربست مفهوم »اجتماعی« پرهیز می شود.

���)Business Ethics(  2- اخالق کسب و کار
واژه اخ��الق کس��ب وکار به منزله چتري قلمداد می ش��ود که 
مفهوم مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت در زیر آن قرار دارد. درگذشته، 
بیش��تر اساتید، موضوع اخالق کسب و کار را تدریس می کردند و در 
بیش��تر دوره هاي کسب و کار نیز مس��ائل مربوط به CSR تدریس 
می ش��د. هنوز هم در بسیاري از مدارس عالي کسب و کار این روند 
ادامه دارد. از این رو، بس��یاري از مس��ائل موجود میان کسب و کار 
و جامعه در درجه نخس��ت از دیدگاهي اخالقي بررس��ي ش��ده اند. 
اخالقیات کس��ب و کار عمومًا با درس��ت و غلط ب��ودن روش هاي 
گوناگون کس��ب و کار و یا به عبارتي دیگر حفظ و رعایت اخالقیات 
در روش هاي گوناگون کس��ب و کار س��رو کار دارد. این موضوع به 
وضوح بخش��ي از دس��تورکار CSR را در بر م��ي گیرد لیکن ارکان 
اصلي و جامع مسائل مربوط به CSR بیشتر از هر چیز به چگونگي 

مدیریت،  سنجش و اجراي CSR اهمیت مي دهد.
��� )Sustainability( 3- پايداري

در عرصه هاي کس��ب و کار، سیاس��ت و دانش��گاه مسئولیت 
اجتماعی ش��رکت را تحت لوای مفهوم پایداري یا توس��عه پایدار مد 
نظ��ر قرار می دهن��د.  پایداري از مدیریت زیس��ت محیطي و انرژي 
سرچش��مه مي گیرد. این مقوله در محیط هاي کسب و کار،  برنامه 
ریزي درباره چگونگي توسعه پایدار و موفق سازمان ها را بدون اینکه 
حیات زیس��ت محیطي، اجتماعي و اقتصادي شان در محیط زیست 

حال و آینده در معرض خطر قرار گیرد، مورد توجه قرار مي دهد.
در نتیجه بسیاري از شرکت ها از طریق مسائل زیست محیطي 
با مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت مرتبط بوده اند و هنوز هم بسیاري 
از آن ها از جمله »بي. ام. دبلیو«،  »دایملر- کرایس��لر«یا »ش��ل«،  
از مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت در قالب واژه هاي مرتبط با پایداري 
س��خن به میان مي آورند. این پایداري در سطح سیاسي نیز بازتاب 
پیدا کرده اس��ت. به عنوان مثال کمیس��یون اروپ��ا )2002( مفهوم 
مس��ئولیت اجتماعی شرکت  را با مفهوم رشد پایدار برابر قرار داده و 
لذا در شکل گیري تمایل اروپائیان به CSR  در دهه هاي اخیر تاثیر 

بسزائي داشته است.
��� )Corporate Citizenship( 4- شهروندی شرکتی

واژه »مس��ئولیت« یا حتي » اخالق« در قلمرو کس��ب و کار از 
جاذبه اي ماندگار و یا همیشه تاثیرگذار برخوردار نبوده است، زیرا گاه 
کمابیش نوعي برخورد سرزنش آمیز ضمني نیز نسبت به آن ها وجود 
داشته اس��ت. به تازگی اصطالح شهروندی شرکتی در میان اصحاب 
کسب وکار و دانشگاهیان برای بحث درباره عملکرد اجتماعی شرکتی 
رواج یافته اس��ت. ش��هروندی ش��رکتی یک اصطالح جامع است که 
مفاهیم مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی و پاسخگویی و عملکرد را دربر 
می گیرد. اگر س��ازمان ها را »شهروندان« کش��وری بدانیم که در آن 
مستقر هستند، شهروندی شرکتی به این معنا است که این سازمان ها 
مس��ئولیت های خاص��ی دارند که بای��د آن ها را به انجام برس��انند تا 
به عنوان ش��هروندانی خوب مورد پذیرش جامعه قرار گیرند.روش��ن 
اس��ت که از آغاز دهه 1990 به بعد، ما ش��اهد چرخش واژه مسئولیت 
اجتماعی شرکت  در جهت جانشیني آن با واژه »شهروندی شرکتی« 
بوده ایم. به ویژه سازمان هایي که با انتقاد شدید عمومي و حمله هایي 
در گذش��ته روبرو بوده اند، از جمله »کوکاکوال«، »مایکروس��افت« یا 
»اکس��ون موبیل«، این واژه را پذیرفته اند و این اعتقاد را بر انگیخته 
اند که س��ازمان ها ش��هرونداني خ��وب اند که دوش ب��ه دوش دیگر 

شهروندان، جاي مناسب خود را در جامعه به دست آورده اند. 

منبع:
- برگرفت��ه از: کری��ن، آندرو و دیگران )1389(، »مس��ئولیت 
اجتماع��ي س��ازمان ها«، ترجمه ش��ده در بنیاد توانمندس��ازي منابع 

انساني ایران، تهران، نشر آسمان نگار، ص 16.

ک��دام از این زیر س��اخت ها انجام نش��د و 
س��اخت تمام آنها به شرکت نفتی برگشت 
که البته شاید خود هم چندان مخالف این 

تصدی گری نبود!
پ��س یک��ی از ایرادهایی ک��ه بر ما 
وارد اس��ت، آن اس��ت که هزین��ه کردیم 
ول��ی هزینه ای ک��ه کردیم باعث توس��عه 
آن منطقه نش��ده اس��ت. چرا؟ چون دیگر 
س��ازمان های اقتص��ادی یا دولت��ی در آن 
منطقه رش��د نکردند. اگر مهمانسرا درست 
کردیم فقط برای خودمان درس��ت کردیم. 
نیامدی��م کم��ک کنیم ک��ه در آن منطقه 
هتل های مختلف درس��ت ش��ود و ما هم 
برویم و از همان هتل ها اس��تفاده کنیم که 

منطقه توسعه پیدا کند.
رستوران یا سینما را برای کل منطقه 
درس��ت نکردیم که کارمندان ما نیز مانند 
بقیه از همان رس��توران و س��ینما استفاده 

کنند.
يعن�ی منظورتان اين ب�وده که عام المنفعه ���

نبوده؟
عام المنفعه بوده ولی سیاس��ت گزاری 
آن را م��ا انجام دادیم، در حالی که به نظر 
من، این کار هم باید از سوی خود دولت به 
کمک بخش خصوصی صورت می گرفت. 
ش��هرک درس��ت کردیم، س��ینما درست 
کردیم به دیگران هم س��رویس دادیم! در 
صورت��ی که از نظر م��ن، بهتر این بود که 
برای توسعه یک منطقه، کمک می کردیم 
سینما بس��ازند و بعد ۵ سال آن را جلوجلو 

می خریدیم!
توس��عه باید در دست مردم و منطقی 
باش��د، باید بتواند خودکفا بوده و چرخ خود 
را بچرخان��د. در غیر این صورت، تا قیامت 
ما باید چ��رخ آن را بچرخانیم! ما در واقع، 
خوش��حال از خدمت رسانی هس��تیم ولی 
فرام��وش کردی��م که بیایی��م در کنار آن، 

توانمندسازی کنیم.
توانمندس��ازی را فرام��وش کردی��م 
و خدمتگ��زاری را اص��ل ق��رار دادیم. من 
همیشه محور سخنانم این بوده که تالش 
کنیم به جای خدمتگزاری، توانمندس��ازی 

کنی��م. ای��ن تفاوت بین رش��د و توس��عه 
است؛ رشد یعنی ش��ما کمک می کنید که 
تنه��ا امکانات درس��ت کنید ولی توس��عه 
در توانمندس��ازی اس��ت؛ یعن��ی آدم ها و 
س��ازمان ها، خود توانمند شوند و بتوانند به 

جامعه خویش سرویس دهند. 
بناب��ر ای��ن کارهایی ک��ه در مناطق 
محروم کش��ور انجام دادیم، بسیار فراوان 
و پرهزین��ه ب��وده. ما کاره��ای بزرگی در 
مناطقی که پاالیش��گاه های گازی داریم، 
انجام داده ایم که کمتر کس��ی انجام داده، 
ول��ی باید ای��ن را نی��ز بگوییم ک��ه تمام 
کارهایی که انجام دادیم، به همان دالیلی 
که ذک��ر کردم ک��ه مهم تری��ن آن، عدم 
هماهنگی با سایر سازمان ها در این زمینه 

بوده، به توسعه نیانجامیده است. 
خوب، اکنون با اين تفاسیر، چه بايد کرد؟���

بحث همین اس��ت؛ ما بای��د بتوانیم 
خود را با شرایط و استانداردهای بین المللی 
تطبی��ق دهیم که برای آن، چند کار را باید 
انج��ام دهی��م؛ اواًل که در ح��ال حاضر در 
ای��ن مقوله، در دنیا چندان مطرح نیس��تیم 
چون بر اساس استانداردهای CSR، عمل 
نکردی��م یعن��ی اس��تانداردها را برای خود 
تعریف نکرده و ش��اخص های آن را برای 
خود در نظر نگرفته ایم که بتوانیم آنها را در 
نش��ریات بین المللی منتشر کرده و بگوییم 
که در ای��ن زمینه، چق��در کارهای بزرگ 
و اساس��ی انجام داده ای��م؛ چراکه هرکدام 
از این موارد می توان��د حداقل در رنکینگ 
جهانی برای ما )ش��رکت مل��ی گاز( امتیاز 

بیاورد.
به هرح�ال CSR نیز دارای اس�تانداردهای ���

بین المللی است، اينطور نیست؟  
بله! تصور می کنم CSR اس��تاندارد 
ایزو 26 هزار را با رعایت دستورالعمل های 
ویژه خود دارد که خود ش��امل ۷ ش��اخص 

می شود:  
1- پاسخ گویی

2- شفاف سازی و مسئولیت پذیری 
3- اخالق حرفه ایی

۴- احترام به حقوق ذی نفعان

۵- احترام به قانون 
6- احترام به هنجارهای بین المللی

۷- احترام به حقوق بشر 
این موارد اس��تانداردهایی هستند که 
بر اساس این شاخص ها، شرکت ها  امتیاز 

می گیرند.
پ�س آق�ای مهن�دس به اي�ن ترتیب، اين ���

مس�ئولیت های اجتماع�ی ک�ه م�ا اينجا انجام 
می دهی�م، قاعدتاً با اس�تانداردهای بین المللی 

خیلی فاصله دارد. درست است؟
ببینید! مسئولیت اجتماعی ما قباًل بر 
اساس کارهای انفعالی یعنی تدافعی بوده؛ 
به این معنی ک��ه مدیر منطقه منتظر بوده 
مش��کلی مطرح ش��ود تا آنه��ا را بر طرف 
کن��د ک��ه چنین واکنش��ی اگر بر اس��اس 
برنامه ری��زی نباش��د، نمی توان��د م��ا را به 

توسعه ای هدفمند رهنمون سازد.  
مصداق این م��ورد را می توانیم برای 
زمان��ی مث��ال بزنیم ک��ه پول زی��ادی در 
مملکت وجود داش��ت. وقتی نتوانی آن را 
در جای الزم و درس��ت و بر اس��اس یک 
بودجه بندی تعریف شده به مصرف برسانی، 
مسلمًا نتیجه ای جز هدررفت سرمایه کشور 

را در بر نخواهد داشت.
ش��ما تصور کنید در همین عس��لویه 
ک��ه با مناب��ع گرانقدر خود ت��ا این حد، به 
م��ا خدمت می کند، چ��ون هماهنگی همه 
س��ازمان ها و نهادها در آنج��ا نبوده، چقدر 
توانس��تیم به عم��ران و آبادان��ی پایتخت 
انرژی کش��ور کمک کنی��م؟! ولی در گام 
بعدی، موفق ش��ده ایم که تصویر خوبی از 
سازمان خود به جامعه نشان دهیم که البته 
بخش��ی از آن نیز مدیون کارهای عمده ای 
که از س��وی ش��رکت در مناط��ق مختلف 

انجام شده است.
اما مرحله س��وم، مقطعی از کار است 
که در حال حاضر نیز ش��رکت های بزرگ 
بین المللی به ش��دت روی آن کار می کنند؛ 
مقطعی که می گوید اگر  شرکتی جدای از 
تدافعی عمل کردن��ش، بتواند فعالیت های 
مس��ئولیت اجتماع��ی خود را نی��ز به نحو 
احس��ن انجام ده��د و مثاًل باع��ث ایجاد 
توس��عه پایدار و یا پاکی هوا شود، خود این 
اق��دام برای آن ش��رکت ب��ه منزله برندی 
است که باعث می ش��ود تا تمام ذی نفعان 
با دی��ده احترام ب��ه این ش��رکت بنگرند. 
 بنابرای��ن الزمه برندس��ازی آن اس��ت که 
مسئولیت های اجتماعی را درست و کامل 

انجام دهیم.  

به نظر مي رس�د مقوله مسئولیت اجتماعي ���
در کشور هنوز آنطور که شايسته و بايسته است 
از سوی نهادها و وزارتخانه های متولی، در نظر 
گرفته نمی ش�ود. اين در حالی اس�ت که شاهد 
هستیم اين مهم به طور نسبي در صنعت نفت 
علی رغ�م وظیف�ه ذات�ی، در حال اجراس�ت. به 
اعتق�اد جنابعال�ي، نقش س�اير وزارتخانه ها و 
مه�م  مبح�ث  در  متول�ی  س�ازمان های 

مسئولیت های اجتماعی چیست؟ 
همه ما چه ارگان ه��ای دولتی و چه 
غیردولت��ی در مقابل کل جامعه و آیندگان 
مسئولیم. ما باید در کارهای خود، رضایت 

انس��ان ها را در نظ��ر بگیری��م؛ ن��ه تنه��ا 
انس��ان های این نس��ل، بلکه انس��ان های 
آین��ده را. یعن��ی همه س��ازمان ها موظفند 
کاری ک��ه انجام می دهند هم برای نس��ل 
حاضر و هم برای نس��ل آینده  مفید فایده 

باشد. 
ما بای��د نه بر اس��اس روش بلکه بر 
اس��اس یک منش درس��ت باور کنیم که 
نسبت به بشریت مسئولیت داشته و به آنها 
خدمت کنیم، این همان بحث توانمندسازی 

و کمک به بشریت و توسعه است.
ب��ه عن��وان مث��ال؛ م��ا در زاه��دان 
خط انتقال کش��یدیم و کار گازرس��انی به 
زاهدانی ه��ا را آغ��از کردیم. خوش��بختانه 
هم اکنون نی��روگاه زاهدان هم گاز مصرف 
می کند. ولی دیدید که دلواپس��ان بار دیگر 
با این ش��عار که: گاز به زاهدان رسید و به 
زاهدانی ها نرسید، طعم خوش موفقیت های 

شرکت گاز را در نطفه خفه کردند.
اما این��ک می توان به ج��رأت گفت 
ک��ه گاز ه��م به زاه��دان رس��ید و هم به 
زاهدانی ه��ا! در حال حاض��ر، حدود 2 هزار 
مش��ترک در زاهدان وجود دارد، نیروگاه ها 
هم از گاز اس��تفاده می کنند، ولی آنچه که 
مهم تر است، آن است که تصمیم گرفته ایم 
هزار نیرو را در زاهدان آموزش دهیم و آنها 

را توانمند سازیم.  

ب��رای نخس��تین ب��ار در ای��ران فلر 
پاالیشگاه اول پارس جنوبی را زیروفلرینگ 
کردیم؛ مسئولیتی اجتماعی برای نسل های 
آتی ه��م برای منطقه هم برای بش��ریت. 
یعنی می توان چنین گفت که وقتی ما هوا 
را آلوده نکنیم، مس��ئولیت حقوق بشری را 

داریم انجام می دهیم.
نقش نهادهاي اجرايي و قانون گذاري و به ���

طور مشخص دولت و مجلس را در تعمیق مقوله 
مسئولیت اجتماعي چگونه ارزيابي مي کنید؟ 

به هرحال، در هر مسئولیت اجتماعی 
ی��ک س��ری اجبارهایی وج��ود دارد مانند 
مس��ایل محی��ط زیس��تی؛ یعن��ی در حال 
حاضر، هیچ طرح��ی قابلیت اجرایی ندارد، 
مگر اینکه مس��ایل محیط زیستی آن حل 

شود.  
در گام بع��دی، ه��ر س��ازمان دولتی 
مس��ئولیت هایی دارد که ممکن اس��ت آن 
را ب��ه نحو مطل��وب انجام نده��د. این در 
حالی اس��ت که این مس��اله ب��ه دولتی ها 
محدود نمی ش��ود و شرکت های خصوصی 
نیز یک س��ری مس��ئولیت ها را برای خود 
تعری��ف می کنند که احتم��ااًل هر دو گروه 
ت��الش دارند ت��ا این وظای��ف را به خوبی 
انج��ام دهند. با این حال، به نظر می رس��د 
هنوز ش��رکت های خصوص��ی جامعه ما به 
حد برندش��دن نرس��یده اند هرچند بسیاری 
از کارشناس��ان همکاری این دو گروه و نه 
تقاب��ل آنان با یکدیگر را الزمه برندش��دن 

می دانند.  
خوب آقای مهندس! شرکت ملی گاز ايران ���

تاکن�ون چه پروژه ها و طرح های مش�خصی را 
در ح�وزه CSR و مس�ئولیت های اجتماع�ی به 
ص�ورت خ�اص پی گیری و اج�را کرده و برنامه 

شما برای سال های آتی چیست؟
کار ک��ه زیاد انجام ش��ده ولی برخی 
از موارد را می توان سرفصل وار اشاره کرد؛ 
- تالش در جهت حفظ محیط زیست 
و کاهش آلودگی های زیست محیطی؛ این 
کار بزرگی است که به غیر از مأموریت خود 

انجام داده ایم. مثل همان زیروفلرینگ.
- ایجاد و توس��عه فضاهای آموزشی، 
درمانی و ورزش��ی در مناطق محروم؛ مثاًل 
در عس��لویه یا خانگی��ران که در خانگیران  
ی��ا  و  س��اخته ایم  بی نظی��ر  بیمارس��تانی 

بیمارستان توحید جم
- تجهیز بیمارس��تان 22 تختخوابی 
در عس��لویه، س��اخت و توس��عه  مدارس 

دخترانه و پسرانه و سالن های ورزشی
- توس��عه راه ه��ا و بازس��ازی جاده ها؛ 
جاده ارتباطی بین پاالیشگاه سرخون و قشم، 
بازسازی و نوسازی جاده پاالیشگاه فجر جم 
- مش��ارکت در احداث بلوار ورودی 
ش��هر س��یراف، مش��ارکت در طرح ه��ای 
هادی روس��تاها و خدمات عمومی نزدیک 

پاالیشگاه جم
- احداث پل با س��ازه بتونی در دشت 
پلنگ در منطقه ۵ عملیات انتقال گاز و ... 
اجتماع��ی  مس��ئولیت های  این ه��ا 
ش��رکت در این بخش اس��ت. بحث خوب 
دیگر در این زمینه، البته به نظر من، بحث 
توسعه مرکز مشاوره باران در عسلویه است 
که تمام اف��راد بومی، محل��ی، کارکنان و 
دهقانان از آن به خوبی استفاده می کنند و 
بسیاری موارد دیگر که در این مجال کوتاه 

نمی توان به آن پرداخت.   
آي�ا ب�ه نظر ش�ما گازرس�انی به ش�هرها و ���

روس�تاها، افزاي�ش س�هم نیروگاه ه�ا از گاز 
طبیع�ی، حفاظ�ت از محی�ط زيس�ت و ايج�اد 
اشتغال در کشور با ايجاد بنگاه های کوچک به 
واس�طه گازرسانی در بخش های روستايی نیز 
مش�مول مفهوم مس�ئولیت های اجتماعی قرار 
می گیرد؟ در مناطق همجوار با پااليش�گاه ها و 
مناطق عملیاتی چه اقداماتی از س�وی ش�رکت 
مل�ی گاز اي�ران در اي�ن ح�وزه ص�ورت گرفته 

است؟
بل��ه. ج��زو مس��ئولیت اجتماع��ی ما 
و در واق��ع، ج��زو ذات کار ماس��ت، چون 
همان ط��ور که می دانی��د CSR دو وظیفه 
ب��ر عه��ده دارد؛ یک��ی مس��ئولیت ذات��ی 
شرکت که خوشبختانه ش��رکت گاز از آن 
سازمان هایی است که خدمات آن مستقیمًا 
به مردم می رس��د. چراک��ه در بطن و ذات 
خود، ی��ا محیط را آلوده نمی کن��د، یا رفاه 
 ب��رای آنها م��ی آورد یا آرامش ب��ه ارمغان 

می آورد و ... .
 CSR  ام��ا مأموریت��ی ک��ه به ن��ام
انجام می دهیم کمی متفاوت اس��ت. چون 
ما یک سری مس��ئولیت های اجتماعی هم 
ب��ه غیر از وظایفی که بر عهده خود داریم، 

انجام می دهیم. 
در اي�ن صورت، ابعاد مس�ئولیت اجتماعی ���

شما به عنوان شرکت ملی گاز ايران شامل چه 
چیزهايی می شود؟

ه��ر چیزی ک��ه به محیط زیس��ت و 
حف��ظ و توس��عه آن بیانجامد، مس��ئولیت 

اجتماعی است. 
يعن�ی از منظ�ر بع�د اقتص�ادی، انس�انی، ���

اجتماعی و ...؟
از هر منظ��ری که در نظ��ر بگیرید، 
اگر به توسعه بیانجامد، مسولیت اجتماعی 
اس��ت. اگر اقتصاد منطقه، محیط زیس��ت 
و رش��د انس��ان ها را قدرتمن��د کنید، هم 
مس��ئولیت اجتماعی خ��ود را انجام داده اید 
و ه��م به توس��عه ای ناب دس��ت یافته اید. 
ب��ه نظر م��ن، هرچی��زی که باعث رش��د 
انس��ان ها و کمک به حفظ محیط زیس��ت 
شود، مسئولیت اجتماعی است. بنابراین در 
یک کالم، می توان گفت که توانمندسازی 

باعث توسعه می شود.
 جن�اب مهن�دس، از وقت�ی ک�ه در اختی�ار ���

دانش نفت قرار داديد، کمال تشکر را دارم.

سهیال زمانی
ب�ا ورود صنع�ت گاز ب�ه نیم قرن دوم حیات ���

خويش، به نظر مي رسد رويکردها و راهبردهاي 
صنعت گاز، تغییر و تحوالتي چشمگیر يافته و 
مسیري جديد از جنس افزايش سهم تجارت 
جهاني، گذر از خودکفايي به خوداتکايي و توجه 
جدي به مقوله محیط زيست و محیط پیراموني 
در دس�تور کار ق�رار گرفت�ه اس�ت. ب�ه عنوان 
نخس�تین پرس�ش، نق�ش CSR و توج�ه ب�ه 
مس�وولیت هاي اجتماع�ي را در اي�ن رويک�رد 
جدي�د بین الملل�ي چگونه ارزيابي مي کنید و آيا 
CSR مي تواند به بُعد بین المللي و اس�تاندارد 

جهاني صنعت گاز کمک کند؟
مس��ئولیت اجتماع��ی ادبیاتی اس��ت 
ک��ه تقریب��ًا در بس��یاری از س��ازمان ها و 
ش��رکت های دنی��ا در حال حاض��ر مطرح 
ش��ده و آنها را به انجام کارهایی در حوزه 
اجتماعی وادار س��اخته است. پیش از این، 
در تعاریفی که از شرکت ها در دنیا می شد، 
آنها بس��یار راحت وظیفه اصلی شرکت را 
تنها س��ودآوری و حفظ بق��ای خود عنوان 
می کردند. یعنی حفظ بقای یک ش��رکت و 
س��ودآوری آن، از اهداف اصلی آن شرکت 

به حساب می آمد.
ام��ا پ��س از مدت ها به ای��ن نتیجه 
رسیدند که بسیاری از شرکت ها در دنیا بر 
اساس محبوبیتی که کسب کرده اند، تبدیل 
به برند می ش��وند، یعن��ی در واقع، یکی از 
آیتم هایی ک��ه باعث موفقیت ش��رکت ها 
می ش��ود، یافتن شهرتی نیکو در آن جامعه 
است. به عنوان مثال، برخی از شرکت های 
بزرگ دنیا بح��ث CSR را به عنوان یکی 
از آیتم ه��ای موفقیت خ��ود مطرح کردند، 
مانند شرکت پترولیوم، رویال داچ شل، بی 
پی و .... یعنی کارهای مسئولیت اجتماعی 
ش��رکت را انجام داده و یک سری وظایفی 

را برای برای خود تعریف کردند.
اما ش��رکتی مثل توتال چنین چیزی 
را نپذیرف��ت و برای خ��ود تعریفی متفاوت 
از CSR ارای��ه ک��رد. علت آن اس��ت که 
ش��رکت های نفتی معمواًل باید در محیطی 
ک��ه فعالیت می کنند، مس��ایل اجتماعی و 
محیط زیس��تی آنجا را نی��ز تقبل کنند که 
البت��ه اکثراً کارهای متفاوتی اس��ت و همه 
ب��ه یک ش��کل عمل نمی کنن��د. در واقع، 
این کارها و انجام آن به کش��ور مورد نظر 
بس��تگی دارد. این که آن کشور پیشرفته، 
در حال توس��عه و یا عقب مانده باش��د که 
هرکدام از نظر انجام CSR در منطقه مورد 
نظ��ر تفاوت دارند. مثاًل برخی از کش��ورها 
هنوز زیرس��اخت های الزم را در این زمینه 
ندارن��د و ابتدا به س��اکن بای��د آن را آماده 
کنند. برخی کش��ورها زیرساخت هایش��ان 
کمی آماده اس��ت و بای��د روی آموزش و 
توانمندی ه��ای خود کار کنن��د. در همین 
ارتب��اط، برخی از ش��رکت های بزرگ دنیا 
کارهایی را ک��ه انجام دادند کاماًل متفاوت 
اس��ت؛ از حمایت های مالی برای س��اخت 
مدرس��ه گرفته ت��ا تامین آب آش��امیدنی، 

ساخت جاده و بیمارستان و ... .

��� CSR ،يعن�ی می ت�وان گف�ت که در واق�ع
تعريف خاصی ندارد؟

درس��ت اس��ت. در واقع، CSR یک 
مس��ئولیت اجتماعی اس��ت که بستگی به 
ش��رایط و نیازهای آن منطقه و بس��ته به 
توانمندی و عالقه آن ش��رکتی که در آنجا 
فعالیت می کند، تعریف می ش��ود. تعاریفی 
که در دنیا انجام ش��ده ه��م از نظر زمانی 
و ه��م از نظر مکان��ی، مفاهیم خاص خود 

را دارد.

از نظر زمانی، مثاًل اگر یک ش��رکت 
آمریکایی آمده و آبادان را ساخته، در آبادان 
۴0 سال قبل مسئولیت اجتماعی که انجام 
شده نس��بت به حال حاضر فرق می کند. 
اآلن اگر بخواهد پاالیشگاه بزند با نگرشی 

متفاوت این کار را انجام خواهد داد. 
از نظر مکان��ی، مثل این که بخواهد 
مث��اًل در عس��لویه کار کن��د ی��ا ته��ران! 
مس��ئولیت اجتماعی این دو ش��هر نسبت 
به هم فرق می کند. زمان یکی اس��ت ولی 
مکان ها متفاوت است. زیرا زیرساخت های 
آنها با هم تفاوت ماهوی دارد. مس��ئولیت 
اجتماع��ی در زمان و م��کان فرق می کند؛ 
یعنی بس��تگی به نیاز و رفع نیاز آن جامعه 
دارد که بتواند آن انگیزه ها و پتانسیل الزم 
را ایج��اد کرده و باعث توس��عه آن منطقه 
ش��ود. یعنی اگر CSR باعث توس��عه آن 

منطقه نشود، خیلی پایدار نیست.
از جمل��ه مواردی ک��ه در دنیا کمک 
می کند تا شرکتی قابل اعتماد برای مردم و 
سازمان ها شود، برچسب CSR و کارهایی 
اس��ت که در این زمینه انج��ام می دهد تا 
خود را در معرض قضاوت جامعه قرار دهد 
که از مهم ترین آنها، بحث محیط زیست و 

حفظ آن است. 
در ی��ک نگ��رش کل��ی، مس��ئولیت 
اجتماعی به نحوی است که نه تنها محیط 
را آل��وده نمی کن��د، بلکه به رف��ع آلودگی 
محیط زیس��ت هم کمک می کند و در این 
مورد، چون همه بشریت از آن استفاده می 
کنن��د، این یک��ی از موارد CSR و ش��اید 
در دنی��ای حاضر، مهم ترین آن محس��وب 
می ش��ود. طبیعت��ًا کمک به ایجاد توس��عه 
پایدار در منطقه، یکی از مس��ایل CSR و 

در واقع، وجه مشترک کالن CSR است.
ام��ا در عین ح��ال، زمانی ک��ه وارد 
جزییات CSR می ش��ویم، درمی یابیم که 
همان اخت��الف زمان و مکان بر آن حاکم 
 CSR اس��ت؛ این که کجای زم��ان، این
قرار است پیاده شود که هم محیط زیست 
را حفظ کند و هم تبدیل به توس��عه پایدار 
ش��ود. در س��رزمینی در ۴0 سال پیش چه 
کاری انجام دهد و در همان س��رزمین در 
۴0 س��ال آین��ده، چه کاری! ول��ی زمان و 
مکان هرچه باش��د، در هرحال باید با حفظ 
محیط زیس��ت و ایجاد توسعه پایدار باشد. 
بنابرای��ن دو اص��ل در CSR خیل��ی مهم 
است؛ یکی توس��عه پایدار و دیگری حفظ 

محیط زیست.
از نقط�ه نظ�ر جنابعال�ي،CSR  ج�زو کدام ���

حیطه از مس�وولیت های شرکت ملی گاز ايران 
است، مسؤولیتي اختیاري يا اجباري؟ 

در ای��ن زمینه دو بح��ث وجود دارد؛ 
یکی ای��ن که معم��واًل ش��رکت هایی که 
مش��غول کار در منطقه ای می ش��وند، مثاًل 
ش��رکتی نفتی بر اساس کاری که برعهده 
دارد، مثل حفاری، اکتش��اف، ... به هرحال 
به نوعی، آن منطقه را آلوده می کند تا یک 
تولیدی را به دس��ت بی��اورد که آن ممکن 
اس��ت آن تولید هیچ س��ودی هم مستقیمًا 
ب��رای م��ردم آن منطقه نداش��ته باش��د، 
بنابرای��ن در قبال این تولی��دی که انجام 
می دهد و س��ودش برای سایر قسمت های 
مختلف یک جامعه اس��ت، مس��ئولیتی در 
دارد که همان  CSR نامیده می شود. باید 
بتواند خدمات و سرویس دهد، زیربنا آماده 

و کار ایجاد کند و ... .
اما ذات کار ش��رکت مل��ی گاز ایران 

س��وخت های  جایگزین��ی  اس��ت.   CSR
میان تقطی��ر که در واق��ع کمک به محیط 
زیس��ت اس��ت، اش��تغالزایی در مناط��ق 
عملیات��ی، تبدی��ل س��وخت نیروگاه ها به 
س��وخت طبیعی و کاه��ش آلودگی هوا و 
... که در نهایت به توس��عه کش��ور کمک 
می کند، از جمله مس��ئولیت های اجتماعی 
شرکت است که در ذات کاری شرکت ملی 
گاز نهفته؛ هرچند این امر بدین معنا نیست 
که ذات همه ش��رکت ها CSR اس��ت.اما 

مثاًل در مناطقی در حال ساخت پاالیشگاه 
هس��تیم؛ چنین مناطقی، مناطق عملیاتی 
 CSR م��ا هس��تند. در آنجا ما مس��ئولیت
اختیاری داریم؛ یعنی اگر کنار پاالیش��گاه 
یا در چند کیلومتری آن، روستایی را داریم 
که گازرسانی کنیم، دیگر کار هنرمندانه ای 
نکردیم چون روس��تاهای دیگری که مثاًل 
در شمال یا س��ایر نقاط کشور هستند، نیز 
باید از این حق طبیعی اس��تفاده کنند. پس 
م��ا به ازای اس��تقرار در زمینی که نزدیک 
پاالیش��گاه ماست، یک سری خدمات ویژه 
بای��د ارایه دهی��م که باعث توس��عه پایدار 
آن منطقه ش��ود. این ام��ر را CSR ذاتی 
می گوین��د؛ این که به هم��ه مردم خدمتی 
ارای��ه می دهیم که مبتنی ب��ر کار و دانش 
و توس��عه و خودکفایی اس��ت، خود به خود 
ج��زو ذات ماموریت ماس��ت اما برای همه 

شرکت ها ذاتی نیست.
آيا وزارت نفت اين مسئولیت ها و وظايف را ���

ب�رای ش�رکت گاز و ديگ�ر ش�رکت های تابعه 
تعريف کرده و يا خود شرکت اين کارها را انجام 

می دهد؟
من ابتدا به ساکن، ایرادی بر خودمان 
بگیرم! چه در ش��رکت گاز چه در ش��رکت 
نف��ت و .... ایراد ما این اس��ت که ما یک 
فرآیند منس��مجی ب��رای ارایه خدمات و یا 
CSR ی ک��ه به توس��عه آن منطقه منجر 

شود، انجام نداده ایم.
چه بس��یار کارها و خدم��ات فراوانی 
را انج��ام دادیم ولی بر اس��اس اس��تاندارد 
مش��خص و ی��ک ش��اخص بین الملل��ی 
تعریف ش��ده نب��وده، به عب��ارت دیگر، بر 
اساس تعریف توس��عه ای جامعی که برای 
آن منطقه ش��ده باشد، نبوده که البته ایراد 
بزرگی است چون خیلی پول دادیم و خرج 
کردی��م ولی ای��ن کارها بر مبنای س��لیقه 
مدی��ران م��ا در آنجا، بر مبن��ای نیاز مردم 
آنجا و بر اس��اس نیازهای عوامل قدرت و 
نیازهایی ک��ه در منطقه بوده، انجام گرفته 

است. 
اگر بر اس�اس نیازهای مردم منطقه باش�د ���

که خیلی خوب است؟

چنانچه بر اس��اس اولویت های مردم 
منطقه باشد، حرف شما درست است. معلوم 
نیس��ت کاری که ما انجام دادیم، بر اساس 
اولویت ه��ای منطقه بوده یا به توس��عه آن 
منطقه کمک کرده باشد. مساله مهم بعدی 
در این زمینه، آن اس��ت ک��ه در اکثر جاها 
ما خ��ود تصدی گری کردی��م، در صورتی 
که می توانس��تیم به دستگاه های حاکمیتی 
که در منطقه هس��تند بر اس��اس تعریفی 
مش��خص کمک کنیم تا آن سازمان های 

حاکمیتی در آن منطقه توسعه پیدا کنند. 
ما باید کارهایی انجام می دادیم که به 
توسعه منطقه کمک کرده و محیط زیست 
را نیز آلوده نس��ازد. ما بن��ا به دالیلی، اکثر 
کارهای زیرساختی را خودمان انجام دادیم. 
چ��را؟ چون می خواس��تیم تصدی گری مان 
زیاد شود! جرأت نداشتیم، اعتماد نکردیم، 
باور نداشتیم که سازمان های حاکمیتی باید 
با همکاری با سازمان های خصوصی رشد 

کنند تا در آن منطقه توسعه انجام شود.
توسعه یعنی رش��د هماهنگ. توسعه 
بدی��ن مفهوم نیس��ت که یک ش��رکت به 
تنهایی بزرگ ش��ود و دیگ��ران ضعیف و 
ناش��ناخته! باق��ی بمانند. ول��ی چون فقط 
شرکت نفت و شرکت گاز متولی انجام این 
پروژه ها می ش��وند، به همین دلیل، هرچه 
نیاز در منطقه اس��ت به شرکت نفت و گاز 
برمی گ��ردد و ای��ن باعث می ش��ود که ما 
نتوانیم پاس��خگو باشیم چون شرکت نفت 
و گاز ک��ه نمی تواند متول��ی همه کارهای 

کشور باشد.
کشور دستگاه حاکمیتی دارد، متولی 
دارد. ب��ه نظ��ر من، م��ا تنه��ا باید کمک 
می کردیم تا سازمان ها و نهادها توسعه پیدا 
می کردند؛ چراکه این توس��عه باعث رش��د 
هماهنگ همه س��ازمان های موجود در آن 
منطقه و نهایتًا توس��عه خود منطقه می شد. 
مثاًل دولت مصوبه ای برای خود عس��لویه 
دارد که تمام ارکان  نظام )نیروی انتظامی، 
راه و ترابری، صدا و سیما و ...( یعنی تمام 
س��ازمان های دولتی موظ��ف بودند که در 
عس��لویه زیرس��اخت ایجاد کنند ولی هیچ 

 

در واقع، CSR یک مسئولیت 
اجتماعی است که بستگی به 

شرایط و نیازهای آن منطقه و 
بسته به توانمندی و عالقه آن 
شرکتی که در آنجا فعالیت 

میکند، تعریف می شود. 
تعاریفی که در دنیا انجام 

شده هم از نظر زمانی و هم 
از نظر مکانی، مفاهیم خاص 

خود را دارد

 

همه ما چه ارگانهای دولتی و چه 

غیردولتی در مقابل کل جامعه و 

آیندگان مسئولیم، ما باید در کارهای 

خود، رضایت انسانها را در نظر 

بگیریم؛ نه تنها انسانهای این نسل، بلکه 

انسانهای آینده را، یعنی همه سازمانها 

موظفند کاری که انجام می دهند هم 

برای نسل حاضر و هم برای نسل آینده  

مفید فایده باشد

 

برای نخستین بار در ایران فلر 
پاالیشگاه اول پارس جنوبی 

را زیروفلرینگ کردیم؛ 
مسئولیتی اجتماعی برای 

نسلهای آتی هم برای منطقه 
هم برای بشریت. یعنی میتوان 

چنین گفت که وقتی ما هوا 
را آلوده نکنیم، مسئولیت 

حقوق بشری را داریم انجام 
می دهیم

 

توسعه باید در دست 
مردم و منطقی باشد، 

باید بتواند خودکفا 
بوده و چرخ خود را 

بچرخاند، در غیر این 
صورت، تا قیامت ما باید 
چرخ آن را بچرخانیم!

با حضور وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ؛

پروژه کنتور هوشمند گاز با استفاده از فناوری 
اینترنت اشیاء رونمایی شد

دان�ش نف�ت: معاون وزی�ر نفت در مراس�م رونمای�ی از پ�روژه کنتور 
هوشمند گاز گفت: ۵۰ سال دوم حیات شرکت ملی گاز ایران حرکت از کمیت 

به کیفیت و باز تعریف فرآیندهایی است که سبب کیفیت خدمات می شوند.
مهن��دس حمیدرضا عراقی، مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران در 
آیین رونمایی از پروژه کنتور هوش��مند گاز در بس��تر ش��بکه گسترده و 
امن همراه اول که با حض��ور محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات برگزار شد، اظهار کرد: یکی از این فرآیندها، بحث کنتورهای 
هوشمند و اندازه گیری های موردنظر در آن و یکی از مهم ترین اقدامات 
ما برای توس��عه و بهبود ارتباط با مش��ترکان است.وی افزود: در همین 
ارتباط تالش کردیم تا با استفاده از آخرین فناوری ها، فرآیندها، روش ها 
و مس��ائل علمی جدی��د دنیا ک��ه می تواند قرائت کنتوره��ا را به صورت 
هوش��مند و دقی��ق و لحظه ای انجام دهد، ای��ن اقدام ها را انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به این که نتایج این تحقیقات 
سبب ورود ش��رکت به بحث شبکه هوشمند شد، گفت: در حال حاضر، 
با پیگیری های انجام ش��ده به این نتیجه رس��یده ایم که کنتور هوشمند 
را باید با یک زیرس��اخت و بس��تر IOT که همان اینترنت اش��یاء است، 
مورد طراحی و ساخت قرار دهیم؛ زیرساختی که بتواند اطالعات زیادی 
را در س��رعت های زی��اد و در هر زمان و مکان��ی منتقل کند و ضریب 
خطای کمتری داشته باش��د.وی با بیان این که این موضوع، مساله ای 
دانش بنیان و بحثی کاماًل نو در دنیاس��ت، تصریح کرد: اینترنت اشیاء از 
نظر بسترهای مخابراتی در دنیا به عنوان کاری نو مطرح است به حدی 
که حتی بس��یاری از کش��ورهای پیش��رفته دنیا نیز هنوز در این مقوله، 
صاحب س��بک و نظر نیس��تند.معاون وزیر نفت در امور گاز خاطرنشان 
کرد: تصور می کنم زمینه سازیIOT که امروز در مخابرات و همراه اول 
آماده ش��ده، آغاز خوبی برای کنتورهای هوشمند است و می تواند نتایج 
مثبت بس��یاری را برای ما به همراه داش��ته باشد.بر اساس گزارش ملی 
گاز ایران، این شرکت  چند سالی است که برای قرائت کنتورهای گاز، 
استفاده از کنتورهای هوشمند در بستر های اینترنت را بررسی و مطالعه 
 و در ای��ن زمین��ه تفاهم نامه هایی را با 13 ش��رکت داخل��ی امضا کرده 

است.

دان�ش نف�ت: ام�روزه مس�ئولیت اجتماع�ی ش�رکت ب�رای 
اکث�ر س�ازمان ها و مدیران ش�ان موضوع�ی مهم به ش�مار می رود. 
مس�ئولیت اجتماعی شرکت ها مس�أله ای حیاتی است و پیامدهایی 
اس�تراتژیک را برای ش�رکت ها در تمام صنایع به همراه دارد. یکی 
از ارزش�مندترین دارایی ه�ای هر ش�رکت، نام و نش�ان تجاری آن 
شرکت است. ارزش ویژه نام  و نشان تجاری، سرمایه ای است که 
ش�رکت در س�ایه آن هم می تواند منافع زیادی کسب و هم ارزش 
ش�رکت را حفظ   کند. به هر روی، جهان جدید، جهان مشارکت ها و 
گفت وگوهای س�ازنده، مس�ئوالنه، مؤثر، کاربردی و آگاهانه است. 
این مش�ارکت می توان�د در حوزه دولت ها یا در ح�وزه جامعه مدنی 
یا در میان دولت ها و جامعه مدنی باش�د. وجود همین مشارکت های 
بین الملل�ی و ملی اس�ت که می توان�د گامی روبه جلو ب�رای صلح و 
ثبات و توسعه پایدار ملی و جهانی باشد.»پایداری« به این معنا که 
سازمان تنها به زمان خود فکر نکند و نسل های آینده را نیز در نظر 
بگیرد. س�ازمان بای�د ببیند که اثرات فعالیت هایش روی نس�ل های 
آینده چیس�ت. یک س�ازمان متعهد باید ببیند که چ�ه اقداماتی در 
راس�تای مس�ئولیت های اجتماعی خود برای جامعه می تواند انجام 

دهد که برای نس�ل های آینده نیز س�ودمند باشد. »شفافیت« یعنی 
اینک�ه س�ازمان در م�ورد فعالیت ه�ای اثرگ�ذار خ�ود روی جامعه 
به گونه ای اطالع رس�انی کند که برای همه قابل فهم باش�د و نکته با 
اهمیت تر این که در این اطالع رسانی نباید چیزی را پنهان کند. اما 
چه چیزی باعث ش�ده که س�ازمان ها امروزه به فکر مسئولیت های 
اجتماعی خود باش�ند؟ یکی از دالیل توجه بیش از پیش سازمان ها 
ب�ه مفهوم مس�ئولیت های اجتماع�ی، می تواند افزایش حساس�یت 
جامعه نس�بت به فعالیت هایی باشد که س�ازمان ها انجام می دهند.

مهندس حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیرعامل 
ش�رکت مل�ی گاز ای�ران بر این ب�اور اس�ت که مس�ئولیت پذیری 
اجتماع�ی، در ابعاد اجتماعی موجب بهب�ود کیفیت زندگی اجتماعی 
افراد می ش�ود و از همین رو باید با این مقوله بس�یار جدی برخورد 
ک�رد. این در حالی اس�ت که برخی از کارشناس�ان نیز معتقدند که 
مسئولیت پذیری اجتماعی تالش ش�رکت برای حداکثرسازی سود 
را نی�ز افزایش خواهد داد.با ایش�ان همراه می ش�ویم تا گپ وگفت 
 جامع نش�ریه تخصصی دانش نفت با مهن�دس عراقی، مدیرعامل

 پر تجربه و خوش سابقه شرکت ملی گاز ایران را شنوا باشیم.

در راستای اقتصاد مقاوتی در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد صورت گرفت؛

صرفه جویی دو میلیارد ریالی در نصب مبدل 
حرارتی واحد میعانات گازی

دان�ش نف�ت: در راس�تای تحقق اه�داف اقتصاد مقاومت�ی و با همت و 
تالش کارشناس�ان مهندس�ی، تعمیرات و بهره برداری شرکت پاالیش گاز 
شهید هاش�می نژاد، صرفه جویی دو میلیارد ریالی در واحد میعانات گازی این 

شرکت تحقق یافت.
به گزارش دانش نفت به نقل از  روابط عمومی ش��رکت پاالیش گاز 
شهید هاشمی نژاد، خداداد عفتی زاده با بیان مطلب فوق افزود: به علت پیش 
گرم نش��دن خوراک برج تقطیر س��االنه مقدار قابل توجهی انرژی اتالف 
می گردید که با نصب مبدل حرارتی محصول و خوراک صرفه جویی قابل 
توجهی در این زمینه صورت گرفت.وی اظهارداش��ت: پس از نصب و بهره 
برداری از این مبدل ها نتایج بس��یار خوبی حاصل ش��د که از جمله کاهش 
مصرف 22 درصدی گاز سوخت، کاهش قابل مالحضه مصرف آب خنک 
کننده و کاهش دمای محصول بوده اس��ت.این مقام مسئول تاکید کرد: با 
نصب این مبدل، سرویس دهی این مبدلها ساالنه به میزان دو میلیارد ریال 

صرفه جویی گردید. 
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۱0 گزارش پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

شرکت نفت فالت قاره ایران پیشرو در عمل به مسئولیت اجتماعی

دانش نفت: ش�رکت نف�ت فالت قاره ای�ران یکی از ش�رکت های تابعه 
ش�رکت ملّی نفت ایران اس�ت که در زمینه اکتشاف، توس�عه، تولید نفت خام، 
گاز طبیع�ی و همچنین حمل و نقل و انتقال نفت خام، گاز و فرآورده ها به مخازن 
و بن�ادر مربوط و بارگیری در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در حوزه های 
نفتی و گازی س�احلی و فراس�احلی و نیز اس�تقرار و تمرکز عملیات در مناطق 
خارگ، الوان، س�یری، بهرگان، کیش و قش�م فعالیت می نماید. این شرکت با 
آگاهی از ریس�ک های ایمنی، بهداش�ت و محیط زیس�ت صنعت نفت و ماهیت 
آالیندگی این صنعت در آب های بین المللی و حوزه مش�ترک با سایر کشورهای 
همسایه، همواره با درک نیاز ذینفعان و صیانت از تولید به ایجاد محیطي ایمن 
و حفاظ�ت از جان انس�ان، حمایت از محیط زیس�ت و توس�عه پای�دار، تحقق 
مسئولیت های اجتماعی در راستاي سیاست ها و اهداف شرکت ملی نفت ایران 
و وزارت نف�ت تاکی�د دارد و خود را متعهد می داند و خط مش�ي نظام مدیریت 
بهداشت، ایمنی و محیط زیست خود را  بر اساس استاندارد HSE-MS مطابق 

با OGP به شرح زیر بیان مي دارد.
تعهد به رعایت قوانین و مقررات ایمنی، بهداش��ت حرفه ای و زیس��ت 
محیطی مراجع بین المللی، ملّی و وزارت نفت و سایر قوانین پذیرفته شده و 
همچنین اجرای تعهدات قراردادی آن با تأکید بر شمول توسعه آتی میادین 
نفت و گاز.تعهد به حفظ س��المت کارکنان و پیش��گیري از رخداد حوادث و 

کنترل مخاطرات و ارتقاء سطح بهداشت صنعتي.
تعهد به پیش��گیري از آلودگي محیط زیست و کنترل آالینده هاي هوا، 
آب و خ��اک در س��طوح مل��ی و بین المللی.اولویت دادن وی ژه به مش��تریان 
به منظ��ور افزایش رضایت من��دي آنان با تاکید بر اصل مش��تري مداري با 
هم��کاري کلی��ه مناط��ق عملیاتي.شناس��ایي، ارزیابي و مدیریت ریس��ک 
فرآینده��ا، فعالیت ها و طرح هاي جدید و توس��عه اي س��ازمان با مش��ارکت 
کارکنان و پیمانکاران در جهت کاهش مخاطرات ش��غلي، جنبه هاي زیست 
محیطي، حفظ استمرار تولید و آمادگي الزم در شرایط اضطراری و بحران.

توس��عه و اس��تفاده بهینه منابع انس��اني به عنوان اصلي ترین شریک 
تجاري ش��رکت با هدف ارتقاء سطح دانش، فرهنگ و مهارت هاي عمومي 
و تخصصي ایش��ان از طریق آموزش مس��تمر، ارتقاء سطح مهارت و آگاهي 

کارکنان و حمایت از تحقیقات کاربردي و ایده هاي نو.
مش��ارکت پیش��گامانه با س��ازمان ها و نهادهاي ذیرب��ط و مجموعه 
ذینفعان در ارتقاء و بهبود عملکرد بهداشت، ایمني و محیط زیست و تحقق 
مسئولیت های اجتماعی.الزام پیمانکاران و تامین کنندگان به رعایت الزامات 

قانونی و مقررات HSE  و ارتقاء و توسعه توانمندی آنان.
توسعه رویکرد HSE در مدیریت بهینه تجهیزات و تاسیسات در حوزه 
صنایع ساحلی و فراساحلی و حفاظت از سرمایه های سازمان و پیشگیری از 

رخداد حوادث و کاهش خسارات.
ترویج و توس��عه فرهنگ و آموزش ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی 
ب��رای کلی��ه کارکنان اعم از رس��می یا پیمانکاری و ارتقاء س��طح مهارت و 
 HSE آگاهي و جلب مش��ارکت مؤثر و فعال آنان در برنامه ها و فعالیت های

شرکت و ایجاد ارتباطات مناسب درون سازمانی و برون سازمانی.
مدیریت ش��رکت نفت فالت قاره ایران با اطمینان از درک خط مشي 
توسط کلیه کارکنان و تعیین اهداف، نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست ش��رکت را به صورت دوره اي از نظر اثربخشي، پیشگیري از حوادث 
و آس��یب های ش��غلي و آلودگي محیط زیست و بهبود مستمر بررسي نموده 
و اقدامات اصالحي و پیش��گیرانه الزم را ب��ه عمل مي آورد. ما معتقدیم که 
با تالش روزافزون خود و ارتقاء و نهادینه س��ازی فرهنگ ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست می توانیم در مسیر بهبود مستمر و توسعه پایدار گام برداریم.

شرکت نفت فالت قاّره ایران به عنوان شخصیت مستقل حقوقي تحت 
نظارت مدیرعامل شرکت ملي نفت ایران فعالیت مي نماید. فعالیت هاي این 
ش��رکت ش��امل تمامي محدوده جغرافیایي خلیج ف��ارس و دریاي عمان به 
اس��تثناي میادین پارس شمالي و جنوبي اس��ت. حوزه های عملیاتی شرکت 
نفت فالت قاره ایران بر حس��ب منطقه جغرافیایی به شش منطقه عملیاتي 

بهرگان، خارگ، الوان، سیري، قشم و کیش تقسیم مي شود.
اقدامات ش�رکت نفت ف�الت قاره ایران در حوزه مس�ئولیت اجتماعي در 

قبال کارکنان و مشتریان
اقدامات مربوط به حفظ و ارتقاء مستمر سطح سالمت کارکنان و خانواده 

تحت تکفل آنان:
جمعی�ت تحت پوش�ش: 4 هزار نفر رس�مي، 9 هزار نف�ر خانواده تحت 

تکفل، 5 هزار نفر افراد غیررسمي 
کادر درماني ش�رکت: 30 نفر رس�مي، 50 نفر م�دت موقت، 6 نفر مدت 

معین، 64 نفر پیمانکاري 
مراکز درماني: 8  مرکز در ستاد و مناطق، 16 درمانگاه در سکوها 

شرح فعالیت ها: ���
1- قطع ارتباط مالي بیمار با مراکز درماني با انعقاد بیش از 70 قرارداد 

با مراکز درماني و بیمارستان هاي معتبر سراسر کشور
2- بررس��ي و پرداخت اس��ناد هزینه هاي درمان��ي جهت طبي تحت 

پوشش
3- اجراي معاینات دوره اي و طب صنعتي پرس��نل مناطق عملیاتي به 

طور سالیانه زیر نظر متخصص طب کار 
4- ارائ��ه خدم��ات اورژانس و عموم��ي دندانپزش��کي در ۵ کلینیک 

دندانپزشکي
۵- انج��ام آزمایش ه��اي اورژانس و مورد نی��از معاینات دوره اي در 4 

آزمایشگاه تشخیص طبي در مناطق
 ۶- نظارت بهداش��تي بر امنیت غذایي و ارائه مش��اوره تغذیه و رژیم 

درماني در مناطق عملیاتي با حضور کارشناسان تغذیه 
7- تأمین و تجهیز 30 مرکز درماني و دندانپزشکي، آزمایشگاهي دارو 

و تجهیزات پزشکي به صورت مستمر توسط ستاد
میزان فعالیت ها )در سال 95(: ���

اقدامات مسئولیت اجتماعي شرکت در قبال جوامع محلي���
ش��رکت نفت فالت قاره ایران در گس��تره جغرافیایي خود با توجه به 
تاکید مدیریت ارش��د ش��رکت مبني بر پایبندي به مسئولیت هاي اجتماعي، 
هم��واره ارائه کمک هاي عام المنفعه و خدمات رس��اني به س��اکنان بومي و 
نهادها و ارگان ه��اي همجوار را در اولویت هاي کاري خود قرار داده و تمام 
تالش خود را در به سرانجام رساندن این مسئولیت خطیر به کار بسته است. 

از عمده ترین خدمات ارائه شده مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
تأمین آب و برق مصرفي برخي از س��اکنان بومي، نهادها و ارگان هاي 

همجوار.
کمک به س��اخت و تعمیر و نوسازي: مس��اجد، مقبره شهداي گمنام، 

مدرسه، درمانگاه، خانه بهداشت و... 
ارائ��ه خدمات ایمني و آتش نش��اني در حوادث غی��ر مترقبه و بالیاي 

طبیعي.
امداد رساني فوري به کشتي ها و قایق هاي سانحه دیده در دریا.

ارائه خدمات درماني، بهداشتي، دندانپزشکي و...  به ساکنان.
اع��زام بیماران اورژانس��ي با اس��تفاده از بالگرد، ش��ناور و...  به مراکز 

مجهز درماني.
ارائه خدمات امور مس��افرت از قبیل ارائه بلیط هاي پروازي چارتري و 

در اختیار گذاشتن کشتي هاي شرکت براي مردم.
در اختیار گذاشتن کمپ و رستوران مناطق براي ساکنان بومي، نهاد ها 
و ارگان ه��ا، کاروان ه��اي راهیان نور، مراس��م فرهنگ��ي و مذهبي، برپایي 

ایستگاه هاي صلواتي.
خری��د و تأمین برخ��ي از اقالم و کااله��اي مورد نیاز مردم و س��ایر 

ارگان ها.
ارائه خدمات به ستاد انتخابات کشور در مواقع انتخابات شامل: بالگرد، 

اسکان، غذا و... 
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معدن پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران۱۱
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو صورت گرفت؛

عملیات اجرایی معدن و احداث کارخانه های سرب و روی مهدی آباد 
دان�ش نفت: فرم�ان عملی�ات اجرایی مع�دن و احداث 
کارخانج�ات س�رب و روی مهدی آباد طی مراس�می با حضور 
محم�د رضا نعم�ت زاده، مهدی کرباس�یان، جعفر س�رقینی، 
معاون امور معادن و صنایع معدنی، میرمحمدی استاندار یزد و 
جمعی از مس�ئوالن کشوری و استانی که در این بازدید حضور 

دارند، صادر شد.
ذخیره قطعی معدن س��رب و روی مهدی آباد به عنوان 
ب��زرگ ترین مع��دن س��رب و روی ایران و یک��ی از بزرگ 
ترین های س��رب و روی در جهان، 1۵4 میلیون تن است که 
88 میلی��ون تن از ذخایر قطعی این معدن، »س��ولفور« و ۶۶ 
میلیون تن دیگر »اکس��یده« اس��ت که با عملیات اکتش��افی 
دقیق، پیش بینی می ش��ود ذخای��ر این معدن به بیش از 700 
میلیون تن برس��د.ذخیره زمین شناسی باریت نیز 124میلیون 
تن است که 84 میلیون تن آن قابل استخراج است. پیت معدن 
روی و سرب مهدی آباد 1903متر طول، 1433 متر عرض و 
340 متر عمق دارد.معدن س��رب و روی مهدی آباد در 11۵ 
کیلومتری جنوب ش��رقی شهر یزد )شهرس��تان مهریز( واقع 
اس��ت. وزیر صنعت، معدن و تجارت گف��ت: معدن خمیرمایه 
توسعه صنعتی کشور است و باید آن را قدر بدانیم. به گزارش 
دانش نفت به نقل از روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، محمدرضا نعمت زاده در مراسم 
افتتاح عملیات اجرایی معدن و احداث کارخانه ها سرب و روی 
مه��دی آباد ب��ا بیان این مطلب گفت: یک��ی از اهداف بزرگ 
رهبری معظم، ریاس��ت جمه��وری و مجلس، توجه به بخش 
معدن اس��ت و گرچه طی سال های گذشته اقداماتی در حوزه 
اکتش��اف صورت گرفته اما در این زمینه بس��یار عقبیم.نعمت 
زاده تصری��ح کرد: طی دول��ت یازدهم اقدامات خوبی صورت 
گرفته اس��ت. به طوری که کل اکتش��افات صورت گرفته تا 
ابت��دای این دولت، 1۶0 ه��زار کیلومتر خطی بود اما این رقم 
در مدت یاد شده به 4۵0 هزار کیلومتر خطی رسیده است.وی 
ادامه داد: طی این مدت، کار فعالیت زمین شناس��ی را تنها به 
س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اکتفا نکردیم بلکه 
اکتش��اف 2۵0 هزار کیلومتر مربع را به ایمیدرو واگذار کردیم. 
همچنی��ن بیش از یکصد پهنه را تعریف و از س��رمایه گذاران 
برای ادامه کار دعوت کردیم که بیش از دو سوم آن به انعقاد 
قرارداد منجر ش��د.وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نش��ان 
کرد: با برخی س��ازمان های از جمله س��ازمان انرژی اتمی که 
بخشی از کشور را برای دستیابی به اورانیوم در اختیار داشت، 
مذاکره کردیم و طی 2 س��ال گذشته به توافق رسیدیم تا کار 

اکتشاف را به صورت مشترک انجام دهیم.
نخستین فاز مهدی آباد، سال آینده

نعمت زاده ب��ا بیان اینکه نمود بیرونی زمان بر اس��ت، 

گفت: معدن مهدی آباد به رقم س��ابقه طوالنی، اقدام اساسی 
آن تنها در 3 ماه گذش��ته بوده و قرار اس��ت اواخر سال آینده 
نخس��تین فاز آن به بهره برداری برسد.وی افزود: پیش بینی 
می ش��ود ذخایر این معدن بیشتر باش��د و همزمان با برداشت 
اکتش��افات تکمیلی، حداکثر اس��تفاده از ذخای��ر به عمل آید.

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با بیان اینکه در ابتدای دولت، 
پروژه های زی��ادی در بخش معدن و صنایع معدنی داش��تیم 
ک��ه معطل مان��ده بود و با کمک بخش خصوصی توانس��تیم 
طرح ها را فع��ال کنیم، تصریح کرد: اگ��ر بخواهیم تولیدمان 
صادرات محور باش��د، چاره ای جز سرمایه گذاری در مقیاس 
وس��یع نداریم.به گفته نعمت زاده، ب��ا تبدیل فوالد به ورق و 
س��پس استفاد هز فلز روی و تولید ورق گالوانیزه می توان این 
محصول را دارای ارزش افزوده بیش��تر و سپس صادر کنیم یا 
اینک��ه همین ورق را در تولی��د محصوالت خانگی به مصرف 
برس��انیم که عالوه بر ایجاد ارزش افزوده، می تواند اش��تغال 
زی��ادی ایج��اد کند.وی ادامه داد: اس��تان ی��زد منابع طبیعی 
سرش��ارزی دارد که نیاز است دوس��تان همت کنند صنایع را 

با هم متحد ساخته تا بتوانیم بحث صادرات را توسعه دهیم.
دکتر کرباسیان: زمینه مناسبی برای جهش »معدن« در 

دولت دوازدهم فراهم است
رییس هیات عامل ایمیدرو هم گفت: زمینه مناس��بی 
برای جهش و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در دولت 

دوازدهم فراهم شده است. دکتر مهدی کرباسیان در مراسم 
افتت��اح عملیات اجرایی معدن و احداث کارخانه ها س��رب و 
روی مهدی آباد با بیان این مطلب گفت: ایمیدرو در ابتدای 
دول��ت یازده��م، 24 هزار میلیارد تومان ط��رح نیمه تمام و 
شروع نشده داش��ت ضمن اینکه اموال خود را واگذار کرده 
ب��ود اما در ایمیدرو 73 پروژه تعریف کردیم که برخی افتتاح 
شده و برخی در حال اجراست و زمینه خوبی برای جهش و 
توسعه در دولت دوازدهم داده می شود.وی ادامه داد: امسال 
رهب��ری معظم به تولید و اش��تغال در کنار اقتصاد مقاومتی 
تاکید ک��رده اند. یک��ی از نکات قابل توج��ه، اینکه بخش 
خصوصی دارای اهلیت به کار گرفته ش��ود و طبق اصل 44 
قانون اساسی نیز باید سرمایه گذار خارجی وارد میدان شود.

مهدی آباد شروع یک کار توسعه ای
رئی��س هیات عامل ایمیدرو با بی��ان اینکه امروز ایمیدرو 
افتخ��ار دارد طرحی را که س��ال ها معطل مانده به همت بخش 
خصوصی و با تدبیر و مدیریت اجرایی کند، اظهار داش��ت: این 
مع��دن ک��ه نعمت خداوندی اس��ت در دهه 30 ب��ه معنای عام 
کشف شد و در دهه ۵0 با ۶0 هزار متر حفاری ذخایر آن کم و 
بیش شناسایی شد. معدن مهدی آباد شروع یک کار توسعه ای 
برای فرآوری، توس��عه و اشتغال است.وی ادامه داد: تالش های 
خوبی برای اجرای عملیاتی معدن صورت گرفت و شرکت های 
خارجی آمدند اما به هر دلیلی راه اندازی نش��د که خوش��بختانه 

ب��ا مناقصه بین المللی کنسرس��یوم معتبری برنده و کار ش��روع 
ش��د. امور معدن و کارخانه ها قرار است طی 4 سال انجام شود.
کرباس��یان خاطرنش��ان کرد: مهدی آباد 21 میلیون تن ذخیره 
فلز محتوی دارد که نیاز کش��ور است. اکنون واحدهای فرآوری 
400 هزار تن فلز س��رب و روی نی��از دارند که بخش زیادی از 
آن از معدن انگوران تامین می شود اما این معدن تنها حدود 10 
س��ال دیگر ذخیره دارد.وی ادامه داد: ب��رای اجرای این معدن، 
از فناوری های مدرن و بدون مش��کل زیس��ت محیطی استفاده 
خواهد ش��د. ب��ا راه اندازی این طرح، بی��ش از یک هزار نفر به 
طور مس��تقیم و ۵ هزار نفر به طور غیر مستقیم مشغول به کار 
می ش��وند.رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: معدن سرب و روی 
مهدی آباد دومین ذخیره دنیاست. در همه حوزه ها معادن بزرگ 
دنیا به خصوص معادن روبازکم ش��ده اس��ت و به سمت معادن 

عمقی و زیر زمین با عمق باال و معادن زیر دریاها می روند.
اکتشاف شروع اشتغال و توسعه

رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو با بیان اینکه اکتش��اف 
ش��روع اشتغال و توسعه است، گفت: جمهوری اسالمی یکی 
از کش��ورهای معدنی دنیاس��ت که جای کار برای اکتشاف 
دارد، در دول��ت یازدهم برنامه اکتش��اف 2۵0 هزار کیلومتر 
مربع در 21 اس��تان انجام ش��د.وی ادامه داد: در س��ال 9۵، 
4۵0 میلیون تن زغال س��نگ، 3۵0 میلیون تن سنگ آهن 
و 40 تن طال کش��ف ش��د و در پایان س��ال 9۶ نیز ذخایر 
جدیدی از سرب و روی، مس، طال و....  خواهیم داشت که 
در راستای اقتصاد مقاومتی است.کرباسیان گفت: در استان 
یزد با توجه به کارهای اکتش��افی صورت گرفته، اطالعات 
مقدماتی نشان می دهد که منابع ارزشمندی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: فلز روی در همه دنیا وجود ندارد و این معدن 
در زمینه صادرات می تواند یکی از مس��ائل اقتصاد مقاومتی 
باشد که می تواند ارزش افزوده و اشتغال قابل توجهی ایجاد 

کند.
افزایش 4 برابر ذخایر عناصر نادر خاکی

رئیس هی��ات عامل ایمی��درو گفت: س��ازمان انرژی 
اتمی سال ها قبل از انقالب کار اکتشافی می کرد که با تفاهم 
به عمل آمده، از اطالعات آنها طی 70- 80 س��ال گذشته 
اس��تفاده کردیم و توانستیم به ذخایر ارزشمندی برسیم.وی 
ادام��ه داد: به عنوان مثال، می��زان ذخایر عناصر نادر خاکی 
300 هزار تن بود که اکنون به یک میلیون و 200 هزار تن 
رسیده است.کرباس��یان در ادامه از استاندار، فرماندار وسایر 
مقام��ات محلی به خاطر ایجاد زیرس��اخت ها تش��کر کرد و 
اظهار امی��دواری کرد که حمایت های خ��ود را ادامه دهند.

وی همچنین از همکاران هیات عامل ایمیدرو، مجری طرح 
مهدی آباد و سرمایه گذاران طرح تشکر کرد.

صفری: معدن مهدی آباد برای عملیات تجهیز شده است
عملیات اجرایی معدن و احداث کارخانجات س��رب و 
روی مهدی آباد طی مراس��می در مح��ل معدن و با حضور 
مهن��دس نعمت زاده وزیر صنع��ت،  معدن و تجارت،  دکتر 
مهدی کرباس��یان معاون وزیر و رئیس س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ایران و س��ید محمد میر 
محمدی اس��تاندار یزد و س��ایر مقامات و مسئولین کشوری 
و اس��تانی افتتاح ش��د. امین صفری مدی��ر مجتمع معدنی 
مهدی آباد در این رابطه گفت: س��رمایه گذار معدن س��رب 
و روی مه��دی آباد بع��د از ابالغ ق��رارداد و از فرودین ماه 
س��ال جاری نس��بت به تجهیز کارگاه معدن اقدام کرد که 
ط��ی آن ماش��ین آالت مورد نیاز جهت معدنکاری س��االنه 
به میزان 30 میلیون تن را در معدن مس��تقر کرده اس��ت.به 
گفته وی، فعالیت های آماده س��ازی معدن برای مهیا شدن 
زمین��ه آغاز عملی��ات اجرایی معدن و اح��داث کارخانه های 
ف��راوری فراهم ش��ده که امروز بصورت رس��می و با حضور 
وزی��ر صنعت معدن و تجارت، رئیس هیات عامل س��ازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، استاندار یزد 
و دیگر مدیران و کارشناسان بصورت رسمی آغاز شد.صفری 
تصریح کرد: یکس��ال اول ق��رارداد با نام دوره پیش��برد به 
منظور انجام مطالعات مهندسی کارخانه ها، اخذ مجوز برای 
انتقال زیرس��اخت ها در نظر گرفته شده و همزمان عملیات 
پی��ش باطله برداری انجام خواهد ش��د و همچنین در مدت 
س��ه س��ال با نام دوره احداث، کارخانه های فرآوری ساخته 
خواهد ش��د.وی تاکید کرد: بنابراین مطابق قرارداد سرمایه 
گذار می باید در 4 س��ال نس��بت به احداث کارخانه ها اقدام 
ش��ود اما با توجه به برنامه های ارائه ش��ده از سوی سرمایه 
گذار و در صورت تحقق و مهیا ش��دن زیر ساخت ها، اولین 
فاز کارخانه ها در ابتدای س��ال 98 ب��ه بهره برداری خواهد 
رس��ید و پس از 2 سال شاهد تولید 200 هزار تن کنسانتره 

روی در این مجتمع خواهیم بود. 
فرصت حضور در بازارهای جهانی

مدی��ر مجتمع س��رب و روی مهدی آب��اد گفت: بهره 
ب��رداری از کارخانه های فرآوری س��رب و روی مهدی آباد 
عالوه بر ایجاد اش��تغال پایدار و تامین خوراک کارخانه های 
س��رب و روی داخلی، فرصت حضور کش��ور در بازار فلزات 
س��رب و روی جهان را به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم 
فراهم می کند.ظرفیت تولی��د کارخانه ها با راه اندازی کامل 
فازهای این پروژه، س��االنه 800 هزار تن کنسانتره روی با 
عیار حداقل 3۵ درصد به عنوان محصول اصلی و نیز تولید 
کنسانتره سرب- نقره به  عنوان محصول جانبی خواهد بود. 

مدت قرارداد 24 ساله و قابل تمدید است. 

تقدیر کمیته امداد استان بوشهر از شرکت پتروپارس ایران

ام�داد  کمیت�ه  رئی�س  نف�ت:  دان�ش 
 ام�ام خمین�ی )ره( اس�تان بوش�هر ، به پاس 
کمک های انسان دوستانه شرکت پتروپارس 
به نیازمندان شهرس�تان کن�گان، با برگزاری 
جش�نی از ش�رکت پتروپارس ای�ران و مدیر 

عامل این شرکت تقدیر بعمل آورد.  
کمیت��ه امداد ام��ام خمین��ی )ره( 
شهرس��تان کنگان، با توج��ه به کمک 
های خی��ر خواهانه ش��رکت پتروپارس 
ب��ه بی��ش از 100 خان��واده نیازمند در 
تهیه مس��کن، مایحتاج زندگی، خدمات 

درمانی و مشاوره ایی و همچنین کمک 
ب��ه تامین مخ��ارج ح��دود 200 کودک 
بی سرپرس��ت و بدسرپرست شهرستان 
کنگان، ب��ا دعوت از خانواده های تحت 
حمایت و مس��ئولین استان و شهرستان 
در ای��ن مراس��م، از ش��رکت پتروپارس 
ایران و مهندس علیرضایی؛ مدیر عامل 
شرکت پتروپارس ایران بعنوان بانی این 
امر پس��ندیده و نیکو تقدیر بعمل آورد و 
لوح یادبودی از س��وی مقامات سیاسی، 
انتظامی و کمیته امداد اس��تان به ایشان 

اهدا شد. مهندس علیرضایی نیز در این 
مراسم با اشاره به لزوم مسئولیت پذیری 
ش��رکت های منطقه در مسئولیت های 
اجتمای��ی و مدنی،  این ن��وع حرکات را 
الزم و شایس��ته دانست و بر استمرار آن 
تاکی��د ک��رد و گفت: وظیفه هر انس��ان 
توانمندی اس��ت ک��ه نیازمندان را درک 
کن��د و در ح��د توان گره از مش��کالت 
آنان بگش��اید. ش��ایان ذکر است در این 
مراس��م که رئیس کمیته امداد اس��تان 
فرمانده  بخش��دار،  فرمان��دار،  بوش��هر، 

نیروی انتظامی و رئیس ش��ورای ش��هر 
شهرس��تان کنگان نیز حضور داشتند، از 
مهندس پیله چیان؛ مدیر پروژه س��ایت 
فاز 19 ، مهندس قانع ؛ مدیر س��ایت فاز 
19 ، مهندس ش��ریعت ؛ مدیر پشتیبانی 
سایت فاز 19 و همچنین جناب سرهنگ 
دهقانی تقدیر و به ایش��ان لوح س��پاس 
اهدا ش��د . گفتنی اس��ت این مراسم با 
حض��ور عوامل ص��دا و س��یمای مرکز 
بوش��هر ، بص��ورت مس��تقیم از ش��بکه 

استانی پخش شد .
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۱2  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

یادداشت
اهمیت قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی

علی مروی
 رئیس هیئت مدیره پتروپارس

نخس��تین قرارداد در قالب شرایط عمومی س��اختار و الگوی جدید 
نفتی مصوب هیئت وزیران، هفته گذشته برای توسعه بخش دریایی فاز 
11 پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از 
توتال ، CNPCI )ش��اخه بین المللی شرکت ملی نفت چین( و پتروپارس 
به عنوان شریک ایرانی به امضا رسید.پس از امضای تفاهم نامه اولیه در 
آبان سال گذش��ته، مذاکرات مربوط به متن قرارداد و پیوست های آن و 

همچنین جزییات طرح توسعه میان طرفین صورت پذیرفت و در نهایت به امضای طرفین قرارداد 
رس��ید.در خصوص اهداف این قرارداد در بخش فنی، این طرح با هدف تولید پایدار روزانه حدود 
۵۶ میلیون مترمکعب گاز از بخش دریایی فاز 11 میدان گازی مش��ترک پارس جنوبی و انتقال 
آن به خشکی اجرا می شود.بخش نخست طرح شامل یک سکوی تولیدی با 30 حلقه چاه است 
و بخش دوم طرح ش��امل یک س��کوی فشارافزایی برای حفظ تولید از این میدان بعد از کاهش 
فش��ار مخزن اس��ت، ضمن این که جزو فناوری های پیچیده و منحصر به فرد در منطقه بوده و 
دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است و تقریبا انتظار می رود نیمی از تولیدات بعد از یک دوره 
کوتاه چند ساله از عملکرد این فناوری حاصل شود.با شروع کاهش تولید از سایر فازهای پارس 
جنوبی، اجرای طرح مشابه و ساخت سکوهای فشارافزایی برای سایر فازهای پارس جنوبی هم 
یک ضرورت خواهد بود و از این منظر، اجرای این بخش از طرح در کشور و کسب دانش فنی 
س��اخت این سکو، یک دستاورد مهم و حیاتی برای توس��عه آینده میدان پارس جنوبی است.بر 
اساس تعهدات پیمانکار در قرارداد، اجرای این طرح با حداکثر ساخت داخل همراه خواهد بود، زیرا 
افزون بر وجود ش��ریک ایرانی )پتروپارس( در سازمان اجرایی طرف دوم قرارداد و تعهد مجری 
طرح به انتقال دانش و فناوری به شریک ایرانی، مجری موظف به اجرای قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات مصوب ششم 
شهریور 1391 است.نکته بسیار مهم در این بین، عدم محدودیت برای حضور شرکت های ایرانی 
در تمام بخش های این پروژه اس��ت، زیرا مجری موظف اس��ت برای واگذاری کارها بدون قید 
و ش��رط مناقصه برگزار کند و ش��رکت های ایرانی هم می توانند در این مناقصات شرکت کنند، 
عالوه بر این موارد، پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توس��عه مش��ترک در زمینه فناوری های 
ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران است.این قرارداد فارغ از بحث فنی که به آن اشاره شد، 
دارای ابعاد سیاسی داخلی و بین المللی هم است، در بعد داخلی مخالفان و منتقدانی بودند که از 
ابت��دای تدوین متن الگوی جدید قراردادهای نفتی در همه مراحل به مخالفت می پرداختند، بعد 
از تدوین ش��رایط کلی قراردادهای نفتی، مجلس به درستی وارد صحنه شد و کمیسیون انرژی 
مجلس نهم که در آن زمان ریاستش بر عهده بنده بود، چندین جلسه را به تبیین این قراردادها 
برای نمایندگان اختصاص داد که با بررسی نمایندگان مجلس و سایر کارشناسان و آشکار شدن 
نق��اط ضعف و ابهام این قراردادها، س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ب��ا نصب العین قرار دادن 
رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشارکت نمایندگان مجلس و کارشناسان امر در چند مرحله 
این قراردادها را اصالح کرد و در نهایت به تصویب هیئت دولت رسید.پس از اصالح قراردادهای 
جدید نفتی منتقدان به دلیل نقض پی در پی برجام و تهدیدات غیر مس��تقیم آمریکا و س��ابقه 
جریمه های س��نگین شرکت های خارجی بواس��طه همکاری با ایران، حضور شرکت های بزرگ 
بین المللی به ویژه س��رمایه گذاری توسط آن ها را امری بسیار بعید می دانستند و رفت و آمدهای 
پیاپی شرکت های خارجی را بی نتیجه قلمداد می کردند.با امضای تفاهم نامه توسط توتال برای 
فاز 11 پارس جنوبی، انتقادها از این ش��رکت و تمرکز بر نقاط منفی سابقه این شرکت در ایران 
بسیار باال گرفت، اما نقاط مثبت این پرونده مورد غفلت واقع شد که انتقال تجربیات، اطالعات 
مهندس��ی و عملیاتی به شرکت های ایرانی مانند پتروپارس، سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به 
ایران در زمانی که توان چنین سرمایه گذاری در داخل وجود نداشت، ایجاد شغل و رونق کسب 
و کار و فعال ش��دن ظرفیت های تولیدی مرتبط از آن جمله است.البته هر مجموعه ای به دنبال 
حداکثر کردن س��ود و کس��ب منافع بیشتر برای خود خواهد بود و ما هم بر همین اساس در آن 
دوره که هیچ شرکت داخلی توان فنی و مالی توسعه یک میدان نفت و گاز را نداشت توانستیم با 
کمک توتال و سایر شرکت های بین المللی، توسعه میدان عظیم گازی پارس جنوبی را آغاز کنیم 
و از منافع آن بهره مند ش��ویم .واقعیت قضیه این اس��ت که حضور شرکت های بزرگ بین المللی 
در صنعت نفت و گاز کش��ور در سال های قبل از انقالب و چپاول ثروت ملی کشور توسط آن ها 
به ویژه آمریکایی ها ذهنیت ما را نس��بت به ش��رکت های نفتی بین المللی منفی کرده اس��ت، اما 
برای تغییر این نگاه الزم است تا ضمن برطرف کردن ابهام های مطرح شده توسط کارشناسان 
درباره این قرارداد و حتی قراردادهای 20 س��ال گذش��ته آن ها در کش��ور، با استفاده از دانش و 
تجربه متخصصان داخلی، عالوه بر این که از هر گونه س��و اس��تفاده و اقدام خالف منافع کشور 
توسط این شرکت ها جلوگیری خواهد شد، با انتقال دانش و تجربه این شرکت ها به شرکت های 
داخلی، حداکثر بهره را از حضور آن ها خواهیم برد.برای نمونه باید این واقعیت گفته شود که به 
استناد گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در مجموع برنامه های دوم و سوم توسعه کشور بیش 
از 47 درصد س��رمایه مورد نیاز برای توس��عه صنعت نفت و گاز کش��ور از طریق سرمایه گذاری 
شرکت های بین المللی و با قراردادهای بیع متقابل تأمین شد.از طرف دیگر در عرصه بین المللی، 
یک فضای عدم اطمینان بین شرکت های بزرگ بین المللی در عرصه های مختلف اعم از بانک، 
بیمه، نفت و گاز، صنعت و غیره وجود دارد که با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب برجام، 
از حضور در بازار ایران ابا می کنند.البته شرکت های بسیاری در همین مدت وارد کشور شده اند و 
تفاهمنامه ها و موافقت نامه های زیادی امضا شده است، اما برای سرمایه گذاری مستقیم در ایران 
تاکنون آن طور که انتظار می رفت اتفاق مثبتی نیفتاده که علت اصلی آن ترساندن شرکت های 
بزرگ توسط دولت آمریکا برای همکاری با ایران است، این فضای سنگین در حوزه بین المللی 
نیاز به یک خط ش��کن داش��ت تا بتواند نگرانی های موجود را برطرف کند.شرکت توتال در این 
شرایط به نوعی خط شکن محسوب می شود و امیدواریم سایر شرکت های بزرگ بین المللی هم 
به تبعیت از توتال وارد عرصه فعالیت و س��رمایه گذاری در ایران ش��وند، از سوی دیگر، شرکت 
پتروپارس ضمن داشتن سهم حدود 20 درصدی در این مشارکت، به عنوان یک شرکت داخلی 
ضامن انتقال تکنولوژی و انتقال تجربیات در سطوح مختلف این پروژه به ایران خواهد بود و در 
بخش عملیاتی هم همان طور که تاکید شد، استفاده حداکثر از توان داخلی با حضور این شرکت 
تضمین خواهد ش��د.عالوه بر آن شرکت مجری موظف است حداقل به نسبت سهم پتروپارس، 
در هر مقطع از پروژه از نفرات این شرکت در سازمان پروژه استفاده کند، ضمن این که بعد از 3 
ماه از عقد قرارداد، توتال باید برنامه زمانبندی انتقال دانش، فناوری، تخصص و تکنولوژی مورد 
نیاز برای ارتقای پتروپارس در انجام پروژه های مش��ابه را ارائه دهد، تمام گزارش ها و محاسبات 
و م��دارک در ط��ول پروژه در اختیار پتروپارس قرار دارد.از زمان آغاز نخس��تین تولید، ش��رکت 
بهره برداری تاس��یس می ش��ود که سهم پتروپارس در آن ۵1 درصد اس��ت و در تمام سطوح از 
نفرات پتروپارس استفاده خواهد شد.تحقق پیشرفت و بالندگی باید بر پایه اصول مستحکمی پایه 
گذاری شود که اسناد باالدستی در کشور ما همچون قانون اساسی و سیاست های کلی ابالغی 
مقام معظم رهبری چراغ راهی هس��تند تا اهداف مورد نظر به بهترین وجه محقق شوند.قرارداد 
اخیر فاز 11 پارس جنوبی هم قطعا بر اس��اس این قوانین و سیاس��ت ها منعقد ش��ده و در این 
چارچوب ها قرار دارد که امیدواریم همه ما بتوانیم از دس��تاوردهای آن در جهت توسعه کشور به 

بهترین شکل استفاده کنیم.

دکتر غالمحسین منتظری:

ارزش تولیدات نفت و گاز زاگرس جنوبی در سال گذشته از مرز 9 میلیارد دالر گذشت
دان�ش نف�ت: مجم�وع ارزش محص�والت 
تولیدی ش�رکت بهره ب�رداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی در س�ال 1395 با تولی�د 62 میلیارد و 14 
میلی�ون متر مکع�ب گاز،  19 میلیون و 993 هزار 
بش�که میعان�ات گازی و دو میلی�ون و 100 هزار 
بشکه نفت به مرز 9 میلیارد و 173 میلیون دالر با 
احتساب نفت بشکه ای 50 دالر  و هر متر مکعب 

گاز معادل 13 سنت، رسید.
دکتر غالمحس��ین منتظری، مدیر عامل 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
ب��ا اعالم این خبر و در معرفی ش��رکت متبوع 
خود اعالم داش��ت : شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی یکی از س��ه ش��رکت زیر 
مجموعه ش��رکت نفت مناط��ق مرکزی ایران 
اس��ت. در حال حاضر این ش��رکت دارای پنج 
منطق��ه عملیاتی نار و کنگان، آغ��ار و داالن، 
پارس��یان، سرخون و گشوی جنوبی، سروستان 
و س��عادت آباد و ش��امل 9 میدان گازی آغار،  
داالن،  ن��ار، کنگان،  س��رخون،  تابناک، هما،  
وراوی و ش��انول و دو میدان نفتی سعادت آباد 
و سروستان است.  گستره عملیاتی این شرکت 
در اس��تانهای فارس،  بوشهر و هرمزگان است 
و در آینده نزدیک با توس��عه و بهره برداری از 
میادین اکتشافی جدید به استانهای کهکیلویه 
و بویراحم��د و چهارمحال و بختیاری توس��عه 
می یابد. عالوه ب��ر 11 میدان فعال، 37 میدان 
اکتش��افی جدید در حوزه عملیاتی شرکت بهره 
برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی قرار دارد که 
طی سالهای آتی توسعه و راه اندازی تعدادی از 
آنها در برنامه قرار دارد. وی که در جلسه مجامع 
عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت های تابعه 
نفت مناطق مرکزی ای��ران که با حضور مدیر 
عامل ش��رکت نف��ت مناطق مرک��زی ایران، 
اعضاء هی��ات مدیره این ش��رکت و همچنین 
مدیران عامل ش��رکت های بهره برداری تابعه 
نف��ت مناطق مرکزی ایران حض��ور یافته بود،  
در رابطه با برنامه پیش��نهادی تولید نفت و گاز 
میادین شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 

جنوبی در س��ال جاری تصریح کرد : بر اساس 
برنامه پیشنهادی میانگین تولید گاز این شرکت 
در طی س��ال حدود 17۵ میلیون متر مکعب و 
در چهار ماه سرد سال 200 میلیون متر مکعب 
خواهد بود. همچنین در زمینه تولید نفت روزانه 
شش هزار بش��که پیشنهاد ش��ده است. مدیر 
عامل ش��رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوب��ی،  میزان ت��وان تولید گاز این ش��رکت 
را 210 میلی��ون متر مکعب در روز برش��مرد و 
افزود: میزان توان تولید میعانات گازی شرکت 
در زم��ان حداکثر تولید به ۶7 هزار بش��که در 
روز و توان تولید نفت نیز ش��ش هزار بشکه در 
روز است که این محصوالت به پاالیشگاه فجر 
جم،  پاالیشگاه پارسیان،  شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب،  خط لوله سراس��ری ش��ماره 

دو،  پاالیش��گاه گاز سرخون و پاالیشگاه نفت 
ش��یراز ارسال می ش��ود. به گزارش دانش نفت 
ب��ه نقل از روابط عمومی ش��رکت نفت مناطق 
مرکزی ایران، منتظ��ری مهمترین پروژه های 
آتی این ش��رکت را شامل احداث ایستگاههای 
تقویت فش��ار کنگان, وراوی و هما, توسعه فاز 
دوم میدان آغار،  توس��عه پاالیش��گاه فراشبند 
و توس��عه میدانهای دی, س��فیدزاخور, هالگان, 
س��پید باغون, زیره  نمک غرب��ی, خارتنگ و 
گش��وی جنوبی برشمرد.بر اساس این گزارش: 
مهمتری��ن دس��تاورد های مدیری��ت عملی��ات 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
در سال 139۵ در 30 مورد خالصه می شود که 
می ت��وان به برخی از آنها از جمل��ه راه اندازی 
ش��ش حلقه چاه جدی��د،  انج��ام 228 هزار و 

۶8۵  نفر س��اعت تعمیرات اساس��ی در مناطق 
عملیاتی،  انجام توپکرانی هوش��مند خط لوله 
اس��تراتژیک »48 کنگان به پاالیش��گاه فجر،  
خ��ط لوله 14 این��چ DM3 و خط لوله 1۶ اینچ 
خروجی منطق��ه عملیاتی داالن،  خط لوله 1۶ 
اینچ وراوی و خط لول��ه 2۶ اینچ هما ) معادل 
18۵ کیلومتر خ��ط لوله (،  انجام طرح ضربتی 
تکمیل و راه اندازی پروژه نصب تفکیک گر 3 
فازی و پمپ های ارسال مایعات مرکز تفکیک 
خیرگو, ایمن س��ازی و تعمی��رات و راه اندازی 
خط لوله 42 اینچ خروجی پاالیش��گاه داالن به 
همراه انجام موارد تعمیراتی پاالیشگاه فراشبند, 
انجام تعمیرات و ایمن سازی تعدادی از خطوط 
لوله جریانی چاههای پارس��یان براساس نتایج 
توپ��ک هوش��مند, رن��گ آمیزی بخش��ی از 
تجهیزات پاالیش��گاه فراشبند و مخازن منطقه 
عملیاتی نار و کنگان،  انجام تعمیرات اساس��ی 
مراک��ز تفکیک نار و کنگان، مراکز جمع آوری 
ش��ماره 2 و 4 آغ��ار و تع��دادی از خطوط لوله 
برنامه ش��ده چاهها و انج��ام تعمیرات 23۵27 
مت��ر خط لوله در س��ایز های ) 8ٍ،  10ٍ،  12ٍ،  24ٍ، 
30ٍ... ( و تعویض دو هزار و 3۶0 متراژ آن اشاره 

کرد. این گزارش می افزاید: تعمیرات اساس��ی 
منطق��ه عملیاتی سروس��تان و س��عادت آباد و 
بازرس��ی 21 مخزن منطقه مذکور برای اولین 
بار, انجام تعمیرات 1۵0 متر خط لوله 10 اینچ 
خروجی CPF سروس��تان در ۶ نقطه با ریسک 
باال بر اس��اس نتایج توپک هوش��مند،  انجام 
 shut-down رفع پانچ های اساس��ی منتظ��ر
پروژه سروس��تان و س��عادت آب��اد همزمان با 
تعمیرات اساسی،  س��اخت مجموعه چند راهه 
 )Choke manifold( کنترل جریان سرچاهی
با صرفه جویی اقتص��ادی معادل چهار میلیارد 
 Solid Block ریال،  تعمیر و احیاء یک دستگاه
اس��قاطی مربوط به مناط��ق زاگرس جنوبی با 
صرفه جویی اقتصادی معادل دو میلیارد ریال از 
دیگر کارهای صورت گرفته طی س��ال گذشته 

در بخش مدیریت عملیات است.

در گزارش سازمان حمايت از مصرف کنندگان منتشر شد؛

رشد چشمگير شاخص های توليد و توزيع محصوالت شرکت نفت ايرانول در سال 95
دان�ش نف�ت: گزارش�ی از وضعی�ت روغن 
موت�ور در ای�ران در س�ال 95 از س�وی س�ازمان 
حمایت از مصرف کنن�دگان و تولیدکنندگان اعالم 
ش�د که بر اساس آن ش�اخص های تولید و توزیع 
محصوالت ش�رکت نفت ایرانول در سال 95 رشد 

چشمگیری داشته است.
معاونت نظارت بر کاالهای س��رمایه ای و 
خدمات س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در گزارش��ی به بررس��ی وضعیت 
روغن موتور در ایران در سال 9۵ پرداخته است.

بر اساس این گزارش، ش��رکت بهران در مقدار 
تولید، توزیع و فروش کماکان اول بازار است اما 
ش��رکت نفت ایرانول با رشدی چشمگیر نسبت 
به س��ال 94 در اکثر ش��اخص ها ب��ه خصوص 
تولید، توزیع و فروش و  س��هم بازار فاصله خود 
را ب��ا به��ران )اول بازار( کاهش داده اس��ت. در 
این گزارش می��زان تولید، توزیع و فروش چهار 
ش��رکت اصلی بهران، ایرانول، پارس و سپاهان 
به تفکیک آمده است. در سال 139۵ در مجموع 
بال��غ ب��ر 37۶ میلیون لیتر روغن موتور توس��ط 
چهار ش��رکت نف��ت بهران، س��پاهان، پارس و 
ایرانول تولید ش��ده اس��ت که این میزان نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل 1394 ک��ه معادل 
3۵0 میلی��ون لیتر بوده ح��دود 7 درصد افزایش 
را نش��ان می دهد که در این میان ش��رکت نفت 
بهران با 129 میلی��ون لیتر یک درصد افزایش،  
ش��رکت نفت ایران��ول با 109 میلی��ون لیتر 31 
درصد افزایش،  نفت سپاهان با  73 میلیون لیتر 
ی��ک درصد افزایش و نفت پارس با  ۶۵ میلیون 
لیتر 1,۵ درصد کاهش را نش��ان می دهد که به 

ترتیب ش��رکت نفت بهران 34 درصد، ش��رکت 
نفت ایرانول 29 درصد، ش��رکت نفت س��پاهان 
19درصد و ش��رکت نفت پارس 17 درصد تولید 

را به خود اختصاص داده اند.
توزیع روغن موتور

همچنین در س��ال 139۵ جمعا بالغ بر 3۵3 
میلیون لیتر روغن موتور توسط چهار شرکت نفت 
بهران،  ایرانول،  سپاهان، پارس توزیع شده است 
که این میزان نس��بت به س��ال 1394که معادل 
340میلیون لیتر بوده ح��دود 4 درصد افزایش را 
نش��ان می دهد. میزان توزیع شرکت نفت بهران 
در س��ال 9۵ مع��ادل 13۶ میلیون لیت��ر بوده که 
نس��بت به مدت مشابه در س��ال 94)130میلیون 

لیتر ( 4,۶ درصد افزایش را نشان می دهد. میزان 
توزیع ش��رکت نفت ایرانول  در س��ال 9۵ معادل   
9۵میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه در 
س��ال 94)81میلیون لیت��ر ( 17در صد افزایش را 
نشان می دهد. میزان توزیع شرکت نفت سپاهان 
در س��ال 9۵ مع��ادل   ۶2میلیون لیت��ر بوده که 
نس��بت به مدت مشابه در س��ال 94 )۶۶میلیون 
لیت��ر ( ۶درصد کاهش را نش��ان می دهد. میزان 
توزیع ش��رکت نفت پارس  در س��ال 9۵ معادل 
۶1 میلیون لیتر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه 
در س��ال 94 )۶3میلیون لیت��ر ( 3درصد کاهش 
نشان می دهد. مقایسه تولید، توزیع و فروش این 
واحدها نش��ان می دهد، در زمینه توزیع و فروش 

نیز س��هم شرکت نفت بهران 39 درصد،  شرکت 
نفت ایرانول 27 درصد،  ش��رکت نفت س��پاهان 
18 درصد و شرکت نفت پارس 17 درصد از کل 

توزیع سال 9۵ می باشد.
حجم واردات روغن موتور در سال گذشته

براس��اس  آم��ار و اطالع��ات دریافتی از 
س��ایت گمرگ ایران، واردات در سال 139۵ به 
میزان 2،۶49 تن می باش��د که نس��بت به سال 
گذش��ته) 1،911( تن با رشد 39 درصدی مواجه 
ش��ده است.  همچنین از نظر ارزشی نیز در سال 
9۵ نس��بت به سال 94 رشدی معادل 99 درصد 
را ش��اهد بوده ایم. گفتنی اس��ت ایران  یکی از 
تولید کنندگان روغن موتور در س��طح خاورمیانه  
می باش��د که به کش��ورهای عراق، افغانس��تان، 
پاکستان، ترکمنستان و... روغن صادر می کند. 

حجم صادرات روغن موتور طی سال 95
بر اساس آمار و اطالعات دریافتی از سایت 
گمرگ جمهوری اسالمی ایران، میزان صادرات 
انواع روغن موتور در سال 9۵ به میزان 33،29۶ 
ت��ن بوده که در مقایس��ه با س��ال 94 به میزان 
2۵،234 ت��ن معادل 32 درصد افزایش داش��ته 
اس��ت.همچنین از نظ��ر ارزش ریال��ی صادرات 
س��ال 9۵ )۶7۵،012 میلی��ون ریال( نس��بت به 
س��ال 94 )7۶7،731 میلیون ریال( به میزان 12 
درصد کاهش داش��ته اس��ت.در سال 9۵ نسبت 
سهم صادرات روغن موتور خودرویی واحدهای 
تولیدی ش��رکت نفت بهران، پارس، س��پاهان و 
ایران��ول )32 میلی��ون لیتر(ب��ه کل تولید داخل 
روغن موتور )37۶میلیون لیتر( حدود 8,۵ درصد 

بوده است.

عمليات تسطيح مسير خطوط شازند – قم
دان�ش نفت: با هم�کاری واحدهای ترابری و 
نگهداری و تعمیرات خ�ط منطقه مرکزی،  عملیات 
تسطیح مسیر خطوط شازند – قم با موفقیت انجام 

شد.
به گ��زارش دانش نفت به نق��ل از روابط 
عمومی ش��رکت خطوط لول��ه و مخابرات نفت 
ای��ران  منطقه مرکزی، رئی��س واحد نگهداری 

و تعمیرات خط این منطقه با اش��اره به بیش از 
70 روز کاری فعالیت در مس��یر شازند به سمت 
قم ت��ا روس��تای ابراهیم آباد گف��ت: از ابتدای 
اردیبهش��ت ماه س��ال جاری ای��ن عملیات در 
دستورکار واحدهای تعمیرات خط و ترابری قرار 
گرفت.رض��ا کریمی نورعینی ادام��ه داد: احیای 
گرده ماهی خطوط، رفع آب بردگی های مس��یر 

از جمل��ه مهمترین اهداف این عملیات اس��ت.
وی رف��ع تج��اوزات در مس��یر و حریم خطوط 
و جم��ع آوری ضایعات بس��تر و تس��طیح جاده 
دسترس��ی به خطوط را نیز از اقدامات موثر این 
عملیات برش��مرد و تصریح کرد: پس از اسکن 
دقیق محل لوله با دستگاه لوله یاب، تسطیح و 
ریگالژ مسیر با دو دستگاه گریدر و یک دستگاه 

لودر انج��ام ش��د.وی ادامه داد: ب��ا ترمیم آب 
بردگی ها،  محل دقیق خطوط با ایجاد و احیای 
خاکریز ه��ای روی خط��وط،  ب��رای مجاورین 
مشخص ش��د.کریمی نورعینی با تاکید بر انجام 
۶0کیلومتر عملیات تس��طیح مسیر، اذعان کرد: 
با توجه به عرض حدود 32 متر مس��یر خطوط،  

مدت زمان این عملیات رو طوالنی کرد.

تحلیل
گفتمان
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۱3 ایدرو
دکتر معظمی در نشست خبری ایدرو:

سازمان گسترش ۱8 طرح با سرمایه گذاری 60 هزار میلیارد ریالی 
در دست اجرا دارد

دانش نف�ت: دکت�ر منص�ور معظمی در 
نشست خبری به مناسبت پنجاهمین سالروز 
تاس�یس سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ای�ران گف�ت: ایدرو ب�ه عنوان یک س�ازمان 
دولتی که 50 سال پیش تاسیس شده، منشا 

خدمات بسیاری در کشور بوده است.
رئیس هیات عامل س��ازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ایران تاکید کرد : فلسفه 
تاسیس ایدرو کمک به صنعتی شدن کشور 
است تا پس از ایجاد صنایع آنها را به بخش 
خصوصی واگذار کند.مع��اون وزیر صنعت،  
مع��دن و تجارت با بیان اینک��ه ایدرو بنای 
بنگاه داری ندارد، تصریح کرد: تاکنون 2۵0 
طرح از س��وی ایدرو در کش��ور ایجاد شده 
و با پیاده س��ازی اصل 44 قانون اساس��ی 
در ح��ال واگ��ذاری ب��ه بخ��ش خصوصی 
اس��ت.معظمی افزود : ای��درو 18 طرح را در 
دس��ت اجرا دارد که از این تعداد 17 طرح با 
مشارکت بخش خصوصی است و تنها یک 
طرح سهم 100درصدی به ایدرو تعلق دارد.

به گفته رئیس هی��ات عامل ایدرو مجموع 
سرمایه گذاری این طرح ها ۶0هزار میلیارد 
ریال اس��ت که اش��تغال زایی حدود 8 هزار 
نف��ر را به دنبال خواهد داش��ت.معاون وزیر 
صنعت ادامه داد: تولی��د توربین های گازی 

اتوماتی��ک  گیربک��س  اف، ط��رح  کالس 
خ��ودرو در زنج��ان، طرح الیاف شیش��ه در 
مرند، کارخانه تولید الستیک زابل، کارخانه 
تولید تایر لرس��تان، طرح بیواتانول سوختی 
کرمانش��اه، طرح غش��ا ممبران، ف��از دوم 
کارخان��ه بافت بلوچ، ایج��اد 2 منطقه ویژه 
اقتص��ادی در گرمس��ار و جه��رم،  قرارداد 
رنو و ط��رح جاس��ک- گوات��ر برنامه های 
امس��ال ایدرو اس��ت.معاون وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت با اش��اره ب��ه نیاز صنایع به 

حمایت ه��ای جدی دولت گفت: بیش��ترین 
جذب س��رمایه گذاری خارجی جذب بخش 
صنعت ش��ده و موجب پیش��رفت و حرکت 
رو ب��ه جلو این بخش مهم اقتصادی ش��ده 
اس��ت اما هنوز حال صنعت خوب نیس��ت 
و نی��از ب��ه حمایت های بیش��تر دولت دارد.

منصور معظمی اظهار کرد: امیدوایم مجلس 
توسعه ای  اسالمی تکلیف س��ازمان  شورای 
را مش��خص کن��د و دولت بده��ی خود را 
ب��ه این س��ازمان ها بپردازد. ح��دود 22۵0 
میلیارد تومان بدهی دولت به ایدروست که 
امیدواریم بخش��ی از ای��ن منابع اختصاص 

یاب��د تا طرح های مورد نظر پیگیری ش��ود.
وی بیان داش��ت: پس از برجام بیش��ترین 
میزان سرمایه گذاری کشور در بخش های 
صنع��ت و معدن به انجام رس��یده و بر این 
اس��اس، برجام راه را ب��رای بخش صنعت 
و مع��دن در اس��تفاده از منابع مالی خارجی 
فراهم کرد.این مقام مس��ئول تصریح کرد: 
در دولت یازدهم 8.8 میلیارد دالر س��رمایه 
گ��ذاری خارج��ی در قال��ب 172 ط��رح به 
تصویب رس��ید که تاکنون ۵.۵ میلیارد دالر 
آن اجرایی شده است و امروز شاهد افزایش 
تولی��دات در آهن، فوالد، فرش ماش��ینی، 

محصوالت پتروش��یمی و …هستیم.وی با 
اش��اره به حضور بخش خصوص��ی در 90 
درص��د پروژه های صنعت و معدن کش��ور، 
یادآوری کرد: پارس��ال 170 ه��زار میلیارد 
ریال مناب��ع در قالب تس��هیالت بانکی در 
اختیار واحدهای صنعتی و کش��اورزی قرار 
گرفت و 24 هزار واحد تولیدی از این منابع 
اس��تفاده کردند.معظمی اضافه ک��رد: برای 
امسال نیز 300 هزار میلیارد ریال تسهیالت 

در نظر گرفته شده است.

تاثیر سازمان های توسعه ای بر تولید ناخالص 
ملی کشور

محمدرضا پورابراهیمی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

سازمان های توس��عه ای طی سال های 
اخی��ر به رغ��م آنک��ه ماموریت هایش��ان را 
براس��اس اساسنامه  قبلی  انجام می دادند و با 
قوانی��ن و مقررات جدید انطباق داده نش��ده 
بودند؛  در بس��یاری از زمینه ها اقدامات خیلی 
خوبی انجام داده اند.فضای س��رمایه گذاری و 
کار اقتصادی در کش��ور نیازمند یک س��ری 

مناب��ع خاص بود و تامین این منابع طی س��ال های دور که مردم در 
حوزه بازار سرمایه  کشور با فعالیت های مرتبط با حوزه  سرمایه گذاری 
آش��نایی نداشتند، تجهیز منابع از سوی دولت انجام می شد و بخشی 
از آن طرح ه��ا ک��ه امروز در بخش اقتصاد کش��ور مش��غول فعالیت 
هس��تند و در تولید ناخالص ملی کش��ور موثر است ناشی از عملکرد 
این سازمان های توسعه ای بود. »ایدرو« قبل از اجرای سیاست های 
اصل 44 براس��اس چارچوب اساس��نامه، اقدامات م��ورد نظر خود را 
پیگی��ری می کرد. براس��اس قوانی��ن جدید تعریف ش��ده برای این 
س��ازمان،  کاهش س��هم دولت در اقتصاد ایران یک ضرورت شد و 
همه به این وفاق رس��یدند که این کار باید انجام شود. این موضوع 
که دولت فعالیت خود را در حوزه تصدی گری س��ازمان گسترش رها 
کند، انجام شد، اما همه فعالیت های این سازمان تحت الشعاع کاهش 
سهم دولت در اقتصاد قرار گرفت. بر لزوم حضور سازمان هایی نظیر 
ایدرو در مناطق محروم تاکید دارم. هم اکنون در بس��یاری از مناطق 
کشور حضور س��ازمان توسعه ای ضرورت دارد اما به دلیل نبود منابع 
کافی و حمایت های الزم، این سازمان ها عمال از حضور در بسیاری 
از فعالیت های��ی که می توانند موثر باش��ند محروم ش��ده اند. این امر 
باعث ش��ده ک��ه فعالیت های جدیدی در س��ال های اخی��ر در حوزه 
س��رمایه گذاری های این مجموعه انجام نشود و این برخالف هدف 
قانون گذار بود. براین اس��اس »ایدرو« در فعالیتی که توس��ط بخش 
خصوصی می تواند انجام ش��ود وارد نش��ده و حتی فعالیت های آن را 
واگذار می کن��د، اما در زمینه فعالیت هایی ک��ه امکان حضور بخش 
خصوصی نیس��ت و عالقه  ای از س��وی آنها احس��اس نمی شود و یا 
مناطق آن، موردنظر بخش خصوصی نیست از جمله مناطق محروم؛ 
تفاوت قائل ش��دیم. هدف مجلس از ایج��اد این تفاوت ها کمک به 
»ایدرو« بود تا مکمل بخش خصوصی در حوزه  توس��عه باشد، اما به 
دلیل اینکه طی س��ال های گذشته بسیاری از منابعی که می توانست 
در حوزه سرمایه گذاری وارد ش��ود صرف هزینه های جاری کشور و 
پرداخت یارانه در اقتصاد ش��د، متاسفانه حتی سازمان های توسعه ای 
مث��ل »ایدرو« که همیش��ه از منابع قابل توجهی برخ��وردار بودند با 
کمبود منابع روبه رو ش��دند و به رغم حکم های قانونی  ارائه ش��ده از 
س��وی مجلس، خروجی خاصی صورت نگرفت. نکته  بعدی هم که 
م��ا توافق کردیم این بود ک��ه »ایدرو« می تواند به طرح ها ورود کند 
و خروج از آن را نیز براساس برنامه   زمان بندی انجام دهد زیرا یکی 
از ایراداه��ای وارده بر مجموعه های س��رمایه گذاری مثل ایدرو این 
اس��ت که وقتی سرمایه گذاری می کنند تا روز آخر می خواهند بمانند، 
این در حالی است که پس از اتمام عملیات باید آن را واگذار کنند و 
وارد پروژه های بعدی شوند. در خصوص چشم انداز »ایدرو« بایستی 
تصریح کرد: چنانچه در حال حاضر بتوان منابعی برای سازمان های 
توس��عه ای فراهم کرد ت��ا در حوزه هایی که بخ��ش خصوصی ورود 
پیدا نمی کند و به س��رمایه گذاری فنی و اقتصادی نیاز است یا اینکه 
شامل مناطق محروم می ش��ود با زمان بندی مشخص حضور یابند، 
که این امر، چش��م انداز متفاوتی را برای سازمان هایی مانند »ایدرو« 
رقم خواهد زد.در واقع باید بس��تر مناس��ب فراهم ش��ود تا سازمان 
گسترش بتواند براس��اس یک جدول زمان بندی شده واگذاری های 
خود را انجام دهند، منابع الزم را کسب و سپس در پروژه های جدید 
س��رمایه گذاری کند. چنانچه روند مذکور ادام��ه یابد، مجلس نیز از 
این س��ازمان حمایت خواهد کرد تا روند توس��عه ای خود را پیگیری 
کنن��د، اما اگر بخواهند با رویکرد دولتی س��ابق در پروژه ها بمانند و 
به دنبال ماموریت های توس��عه ای نباش��ند، نمی توان از ظرفیت آنها 

استفاده کرد.

پيام مهندس نعمت زاده وزير صنعت،  معدن و تجارت به مناسبت پنجاهمين سالگرد تأسيس ايدرو:

تمرکز ايدرو در جهت ايفای نقش ملی خود بيشتر شود

مديرعامل سازمان مديريت صنعتی در نشست خانه مديران: 

توجه مديران به مسئوليت اجتماعی نشانه توسعه انسانی است

در ديدار مشترک رئيس هيات عامل ايدرو با وزير صنايع عراق مطرح شد:

پيشنهادهای ايدرو برای همکاری در خصوص حوزه های انرژی، نوسازی صنايع و آموزش مديران

دانش نفت: س�ازمان گس�ترش و نوس�ازی صنایع 
ایران در نیم قرن فعالیت، با اجرای طرح های بزرگ و مهم 
صنعتی و راهبری شرکت ها، خدمات گسترده ای به اقتصاد 
و صنعت کش�ور ارائه کرد و به جرات می توان گفت بخش 
قاب�ل توجهی از زیربناها و توس�عه نس�بی صنعت کش�ور 

مرهون فعالیت های موثر مجموعه این سازمان است.
ای��درو در ط��ی این س��ال ها از عملکرد مناس��بی 
برخ��وردار بوده اس��ت از این رو بر پای��ه توانمندی های 

شناخته شده در این سازمان،  انتظارات بیش از اینهاست. 
این س��ازمان در حالی وارد شش��مین دهه از حیات خود 
می شود که شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور 
متاثر از فرم��ان مقام معظم رهب��ری در اجرای اقتصاد 
مقاومتی، وارد دوران و تحوالت نوینی شده است.گرچه 
قوانین جاری کش��ور محدودیت هایی برای سازمان های 
توس��عه ای به وجود آورده اس��ت، اما نی��ت آن بوده تا 
فعالیت ه��ا به س��مت بخش غیر دولتی س��وق پیدا کند 
ک��ه امیدواریم هی��ات عامل و مدیران این س��ازمان به 
رغم محدودیت ه��ای داخلی و خارجی راه هایی را برای 
انجام این کار پیدا کنند.در س��ال های گذشته اختیارات 
اساس��نامه ای سازمان های توس��عه ای در قالب قوانین 
و برنامه های متعددی محدود ش��ده بود که خوشبختانه 
با تالش فراوان در قانون رف��ع موانع تولید رقابت پذیر 

مقرر شد این سازمان برابر اختیارات اساسنامه ای انجام 
وظیف��ه کند. به جای کارهای کوچ��ک باید به کارهای 
ب��زرگ پرداخت، اگر چه ایدرو بای��د در زمینه تحقیق و 
توس��عه و نوآوری از بخش های مختلف صنعت حمایت 
مالی و فنی کند اما باید به کارهای توس��عه ای مهم نیز 
بپردازدکه بخش خصوصی در شرایط کنونی آماده انجام 
آنها نیس��ت.ایدرو همگام با شرایط محیطی کشور مانند 
توجه به امر توس��عه در مناطق کمتر توس��عه یافته، در 
به روزآوری مأموریت های خود سعی دارد تا با فراهم آوری 
ملزومات توس��عه صنعتی و با مشارکت بخش خصوصی 
داخل��ی و خارجی،  ای��ران را به قطب صنعتی و نوآوری 
منطقه در افق 1404 در حوزه صنایع هدف خود ش��امل 
صنایع حمل ونقل )خودرو، ریلی، کشتی سازی و هوایی(؛ 
صنای��ع انرژی )نف��ت، گاز و …( و صنایع نوین تبدیل 

کند.ارائه آموزش های مدیریت��ی و تخصصی مهارتی و 
کم��ک به روز آمدن نمودن فناوری بخش صنعت نیز از 
اهداف و برنامه های اصلی ایدرو می باش��د که الزمست 
در این زمینه اهتمام جدید معمول نماید.توانمندس��ازی 
بخ��ش خصوصی، مدیریت و اج��رای پروژه های بزرگ 
صنعت��ی در داخ��ل و خارج از کش��ور و توس��عه صنایع 
پیشرفته،  محورهای اصلی استراتژی سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران به عنوان سازمانی توسعه ای را در 
ورود به دهه ششم را تشکیل می دهد.امید است با اتکاء 
به عنایت حض��رت حق تعالی و تعهد کاری و اجتماعی 
خانواده س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، روند 
مثب��ت و رو به جل��و مجموعه س��ازمان همچنان ادامه 
بخش آرمان ه��ای مقدس جمهوری اس��المی ایران در 

راستای توسعه صنعتی کشور باشد.

دان�ش نفت: یک�ی از تکالی�ف جدی 
مدی�ران، پرداخت�ن ب�ه مس�ائل اجتماعی 
اس�ت و یکی از دغدغه های چند سال اخیر 
س�ازمان مدیری�ت صنعتی این اس�ت که 
مس�ئولیت اجتماع�ی را در تنظیم مجموعه 
اهداف؛ چشم انداز؛ سیاس�ت ها؛ راهبردها 
و برنامه ه�ای خود مدنظر ق�رار داده و اجرا 

کند.
به گ��زارش دانش نفت ب��ه نقل از 
روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی، 
دکت��ر محمدعلی محمدی ب��ا بیان این 
س��خنان در پانصد و پنج��اه و چهارمین 

نشس��ت خانه مدیران ک��ه 27 تیرماه با 
عنوان »آسیب شناسی کودکان سرزمین 
م��ن و راهبردهای آن ب��رای یک مدیر 
ایران��ی« در س��ازمان مدیری��ت صنعتی 
برگزار ش��د، خاطرنش��ان کرد: یافتن راه 
حل ب��رای پدیده »ک��ودکان کار« برای 
تبدیل آن از یک مشکل به یک فرصت، 
نیاز به همکاری و همفکری جمعی دارد و 
بی تردید، توجه مدیران به مسئولیت های  
اجتماعی مثل توج��ه به پدیده »کودکان 
کار« نیازمند بلوغ فکری، ازخودگذشتگی 
و توسعه انسانی است.مدیرعامل سازمان 

مدیری��ت صنعت��ی اف��زود: کار ک��ردن 
ارزش��مند اس��ت اما کار کردن کودکان، 
پدی��ده ای زی��ان بار اس��ت ک��ه باید با 
همفکری راه حلی در س��طح کالن برای 
آن در نظر گرفت.وی تاکید کرد: آمار این 
کودکان در برخ��ی مناطق رو به افزایش 
اس��ت و برخ��ی از علل آن فقر؛ ش��رایط 
نامناس��ب محیط، نامناسب بودن ساختار 
خانواده و پایین ب��ودن رفاه اجتماعی در 
این مناطق اس��ت.بنا به این گزارش، در 
پایان این نشست، از فعاالن و هنرمندان 

حوزه مذکور قدردانی به عمل آمد.

نف�ت: مدی�ر عام�ل س�ازمان  دان�ش 
گس�ترش و نوس�ازی صنای�ع ای�ران و وزیر 
صنایع عراق در دیداری در خصوص س�رمایه 
گ�ذاری و هم�کاری مش�ترک دو جانبه تبادل 

نظر کردند.
ب��ه گزارش دان��ش نفت ب��ه نقل از  
ایدرو نیوز، منصور معظمی در این نشست با 
تبریک آزادی موصل گفت: عراق برای ما 
یک دوست استراتژیک است و عالقمندیم 
در حوزه های صنعتی، همکاری و س��رمایه 
گ��ذاری کنی��م. وی همچنین در خصوص 
مشارکت در نوس��ازی صنایع عراق اعالم 
آمادگی ک��رد. منصور معظمی با اش��اره به 
اینکه س��ازمان مدیریت صنعت��ی بیش از 

۶0 سال س��ابقه در آموزش و تربیت مدیر 
دارد گفت: این سازمان با طراحی دوره های 
آموزش��ی آمادگی تربیت و آموزش مدیران 
عراق��ی را دارد.مدیرعام��ل ای��درو با بیان 
اینکه انتظار ما از عراق پیگیری جدی تر و 
فعال تر تفاهم نامه های بین دو کشور است 
تصریح کرد: س��ازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ای��ران برای س��رمایه گ��ذاری در 
بخش های نفت، گاز، پتروش��یمی و صنایع 
پایین دست پتروش��یمی، همچنین صنایع 
کشتی سازی، خودرو سازی و قطعه سازی 
آمادگی دارد.وی پیش��نهاد کرد با تشکیل 
کارگروهی از هر دو طرف ایرانی و عراقی 
مس��ائل مختلف هم��کاری در زمینه های 

صنعت، تولیدی و س��رمایه گذاری بررسی 
ش��ود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  

با اشاره به اینکه امروز مشکالتی در حوزه 
صادرات خ��ودرو داریم گفت: از دوس��تان 

عراق��ی انتظ��ار داری��م این مش��کالت را 
وزیر  الس��ودانی،  کنند.محمدش��یاع  ح��ل 
صنایع عراق نیز در این نشس��ت با اش��اره 
ب��ه عالقمندی ع��راق به پیگی��ری جدی 
تر مس��ائل فیمابین گفت: این پیش��نهادها 
را به طور کارشناس��انه مورد بررس��ی قرار 
می دهی��م و در جهت رفع مش��کالت بین 
ایران و عراق برای همکاری بیشتر و فعال 
ت��ر تالش خواهیم کرد.ای��ن هیات عراقی 
متش��کل از وزیر صنایع ع��راق، معاونین، 
مدیران سازمان های دولتی، و شرکت های 
خصوصی عراقی در س��فر به ایران با وزیر 
صنعت معدن و تجارت دیدار و از ش��هرک 

صنعتی شمس آباد بازدید کرد. 

مشاور اقتصادی رییس جمهور در مراسم پنجاهمین سال تأسیس ایدرو: 

صنعتی برون گرا و پاسخگو به نیازهای جهانی 
می خواهیم

دانش نف�ت: مش�اور اقتصادی ریی�س جمهور 
تصری�ح کرد: ب�رای اینکه درآمد خانوارهای ش�هری 
به س�طح س�ال 1386 که قله درآمده�ای خانوارهای 
شهری است بازگردد 7 تا 8 سال نیاز است. از این 8 

سال 3 سال تا به امروز گذشته است.
مش��اور اقتص��ادی رئیس جمهور در مراس��م 
پنجاهمین س��الروز تاس��یس س��ازمان گسترش و 
نوس��ازی صنایع ایران گفت: پیش��نهاد من به ایدرو 

این اس��ت که نقش خود را بازنگری کند.مس��عود نیلی با اشاره به اینکه اگر 
س��ازمان گسترش از برخی ماموریت هاکه االن دارد جدا شود فرصت خوبی 
است که هویت خود را بازنگری کند و بتواند کاری کند که از تله ای که در 
سال های آینده تله فقر خواهد بود اقتصاد ما را نجات دهد.مشاور اقتصادی 
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه بنگاه های ما مش��کلی جدی تر از مشکل 
مال��ی دارند تصریح کرد:  پیش��نهاد می کنم،  ایدرو بر روی 2 ماموریت کار 
کند:اول بهم رس��انی کس��ب و کار ها یعنی وصل کردن بنگاه های بزرگ و 
دوم جذب سرمایه گذاری خارجی در جهت ارتقای ساختار بنگاه های ایران. 
وی با تاکید بر اینکه کوچک ش��دن تقاضا در بازار داخل می تواند صنعت را 
هم کوچک کند گفت: س��ازمان گسترش می تواند از شرایط فعلی اقتصادی 
و صنعتی ایران که برای دیگران حکم تهدید دارد برای خود فرصتی تعریف 
کرده و مس��وول بهم رسانی کسب و کارها در ایران باشد و بنگاه های غیر 
رقاب��ت پذیر تبدیل کند. ما احتی��اج به یک دوران گذار داریم گه بنگاه های 
ما که بازارشان بازار امن داخلی بوده تبدیل به بنگاه هایی شوند محصوالت 
ش��ان را به بازار ناامن خارجی صادر کنند که این کار به خودی خود انجام 

نمی شود.

 

در دولت یازدهم 8/8 
میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی در قالب ۱72 طرح 
به تصویب رسید که تاکنون 

5/5 میلیارد دالر آن 
اجرایی شده است و امروز 
شاهد افزایش تولیدات در 

آهن، فوالد، فرش ماشینی، 
محصوالت پتروشیمی  و …

هستیم

 

فلسفه تاسیس ایدرو 

کمک به صنعتی شدن 

کشور است تا پس از 

ایجاد صنایع آنها را به 

بخش خصوصی

 واگذار کند
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گفتمان۱4  پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران

مدیر عامل پاالیشگاه آبادان در گفتگو با دانش نفت تشریح کرد؛ 

تبدیل  پاالیشگاه آبادان به پاالیشگاهی مدرن و پویا با اجرای پروژه های جدید 
دان�ش نفت: با اج�رای پروژه ه�ای جدید در 
آینده، پاالیش�گاه آب�ادان به پاالیش�گاهی مدرن و 
پویا تبدیل خواهد ش�د و فص�ل نوینی را در صنعت 
پاالیش رق�م خواه�د زد. مهندس اس�فندیار دائم 
الذک�ر، مدیرعامل ش�رکت پاالیش نف�ت آبادان با 
اعالم مطلب ف�وق در گفتگو با خبرنگار دانش نفت 
از عملک�رد، فعالیته�ا و اقدام�ات آتی در  ش�رکت 
پاالیش نفت آبادان س�خن گفت. وی در بخشی از 
این گفتگو به س�رآمدی پاالیش�گاه آبادان در عمل 
به مس�وولیتهای اجتماعی اش�اره و اظهار داش�ت: 
در ایمنی و محیط زیس�ت در میان پاالیش�گاه های 
کش�ور جایگاه اول را کسب کرده و جایزه مدیریت 
سبز را در کشور دریافت کردیم. آنچه در پی می آید 
ماحص�ل ای�ن گفتگوس�ت ک�ه از نظ�ر خوانندگان 

گرامی می گذرد.
جناب آقای مهندس اسفندیار دائم الذکر، جنابعالی ���

در ح�ال حاض�ر به عنوان مدیرعامل، س�کان راهبری 
پاالیش�گاه نفت آبادان را به عنوان اولین پاالیش�گاه 
خاورمیان�ه ب�ر عهده دارید، لطفا بفرمایید در این مدت 
کوت�اه )کمت�ر از  هش�ت م�اه( عملکرد خ�ود را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
بعد از اینکه بنده عهده دار این سمت شدم، 
با هم��کاری تمامی همکارانم تمام کوش��ش خود 
را صرف این نمودیم که از س��ویی س��طح کیفی 
فرآورده ه��ا افزای��ش یافته و از س��وی دیگر ارائه 
خدم��ات ب��ه تمامی کارکن��ان و همچنین اجرای 
مسئولیت های اجتماعی مورد تعهد، به طور کامل 
تحقق یابد. ش��ایان ذکر اس��ت که ما در ایمنی و 
محیط زیس��ت در میان پاالیش��گاه های کش��ور 
جای��گاه اول را کس��ب کردیم و جای��زه مدیریت 
سبز را در کشور دریافت کردیم، تندیس مدیریت 
انرژی را به ما اعطا کردند و این نشان می دهد که 
ما در استراتژی های کالن و آینده نگری و تعیین 
چشم اندازی روشن برای پاالیشگاه آبادان موفق 

عمل کرده ایم.
پاالیش�گاه آبادان در حال حاضر چه تعداد نیروی ���

رسمی و چه تعداد نیروهای ارکان ثالث دارد؟ همچنین 
چه امکاناتی در حال حاضر در اختیار پرسنل پاالیشگاه 
آبادان به عنوان اولین پاالیشگاه خاورمیانه قرار دارد؟ 
ما افزون بر 3800 پرس��نل رسمی قراردادی 

و ح��دود ۵000  داری��م  پیمان��ی  و  ای  پ��روژه 
پرس��نل پیمانکاری هم داریم، منته��ی در قالب 
پیمانکاری ه��ای  و  مس��تمر  پیمانکاری ه��ای 
حجمی یعنی نیروی انس��انی مستمر و حجمی بالغ 
بر 8000 نیروی رسمی و پیمانکاری در حال حاضر 

در پاالیشگاه آبادان مشغول به کارند.
پاالیشگاه آبادان به تبع استراتژیک بودنش 
ابتدا امکاناتی را برای پرس��نل در نظر گرفته بود، 
از جمل��ه اعط��ای منزل س��ازمانی که م��ا تقریبا 
غالب بر  99 درصد پرس��نل رسمی و پیمانی مان 
منزل س��ازمانی در اختیار دارند و از کل پرس��نل 
رس��می حدود 300 نفر منزل س��ازمانی ندارند که 
متاسفانه بحث واگذاری منازل کارگری را از سال 
80 به بعد داش��تیم که این امر باعث ش��د که ما 
نتوانیم به بخش��ی از پرس��نل خانه واگذار کنیم و 
این بخش، تعدادی هس��تند که از سال 8۵ به بعد 
در پاالیشگاه استخدام شدند و تا قبل از این تاریخ، 
تمامی پرس��نل خانه ی سازمانی در اختیار داشتند 
که البت��ه بعد از اینکه بنده عهده دار این س��مت 
به عنوان خدمتگزار جامع��ه کارگری و کارمندی 
گردیدم، یکی از اقداماتی که به فوریت خواس��تار 
تش��کیل آن گردیدم، تعاونی مسکن بود و بخشی 
از زمین های پاالیش��گاه را ک��ه قابل واگذاری به 
تعاونی مسکن است، شناسایی کرده و مصوبه ی 
آن را نیز اخذ کرده ایم که انش��اءا… روال اداری 
این مصوبه در حال انجام اس��ت که آن بخشی از 
پرس��نل پروژه ای مان که خانه سازمانی ندارند را 
بتوانیم با اعطای زمین به تعاونی مسکن، صاحب 

خانه کنیم.
در بخ��ش عملیات غیرصنعت��ی ما چندین 
باش��گاه داریم که در اختیار پرس��نل ق��رار دارد. 
سه سینما داش��تیم که دوتای آن فعال و در حال 
س��رویس دهی اس��ت، عالوه بر آن باشگاه های 
ورزش��ی بس��یار زیادی داریم و می شود گفت که 
پاالیش��گاه آب��ادان در امر ورزش ح��رف اول را 
می زن��د. همانط��ور که می دانید م��ا در لیگ برتر 
فوتبال کشور هم تیم فوتبال صنعت نفت را داریم. 
همچنی��ن در لیگ حرفه ای بس��کتبال تیم ما تا 
مس��ابقات مردان غرب آسیایی هم پیش رفت. در 
لیگ حرفه ای بس��کتبال بانوان به همین ش��کل 

اس��ت. در رش��ته های واترپلو، تکواندو، بوکس و 
وزن��ه برداری هم در لیگ حرفه ای حضور داریم. 
در ح��ال حاضر در نزدیک به 140 رش��ته اصلی 
و فرع��ی فعالیت داریم و ی��ک جامعه عظیمی از 
پرس��نل ما در رش��ته های مختلف ورزشی فعال 
هس��تند. ضمن اینکه مردم آبادان نیز از امکانات 
ورزش��ی پاالیش��گاه اس��تفاده می کنن��د و یکی 
از افتخ��ارات ما س��رویس ده��ی و ارائه خدمات 
به مردم ش��ریف آبادان اس��ت. تمامی باشگاه ها، 
سالن ها و س��ینماهای پاالیشگاه در خدمت شهر 
و مردم شریف آبادان است و ما در مسئولیت های 
اجتماعی CSR توانسته ایم خدمات بسیار شایانی 
ارائه دهیم که ش��رح آن به زودی و به تفصیل به 

اطالع مردم شریف آبادان خواهد رسید.

ب�ا توج�ه به حضور تیم فوتبال صنعت نفت در لیگ ���
برتر آیا مدیریت ش�رکت پاالیش نفت آبادان برنامه 

ای در رابطه با پشتیبانی از این تیم نفتی دارد؟
ب��ا توجه به محبوبیت این تیم ریش��ه دار و 
قدیمی در فرهنگ مردمان غیوراین شهر مجموعه 
ش��رکت پاالیش نف��ت آب��ادان ب��ا بکاریگیری 
تمامی پتانس��یل ها و ظرفیت ه��ای موجود تالش 
خواهد نمود که دل همشیریان عزیز را شاد نموده 
و جهت پیشرفت و کسب مقام در لیگ برتر امسال 

این تیم را یاری رس��اند در همین راستا اقداماتی 
جهت رفاه حال همشهریان عزیز و ورزشکاران از 
قبیل آماده صندلی های جایگاه تماشگران مطابق 
استانداردهای الزم استادیوم تختی، رنگ آمیزی 
و فضا س��ازی محوطه های بیرونی و داخلی زمین 

در دست اقدام می باشد
در حال حاضر چند پاالیشگاه در کشور وجود دارد ���

و از نظ�ر تولی�د و امکانات، پاالیش�گاه آبادان چه رتبه 
ای در میان پاالیشگاه های کشور دارد؟

ب��ا احتس��اب پاالیش��گاه خلیج ف��ارس در 
بندرعب��اس که با همت و همکاری کارشناس��ان 
ایران��ی در بخش ه��ای مختل��ف در س��رویس 
ق��رار گرفت 10 پاالیش��گاه در ای��ران داریم که 
پاالیش��گاه آبادان از نظ��ر ظرفیت در حال حاضر 
باالترین پاالیشگاه نفتی است. هم اکنون خوراک 
پاالیش��گاه آبادان 380 هزار بش��که نفت خام در 
روز اس��ت. فرآورده های پاالیش��گاه آبادان شامل 
بنزین؛ نفت سفید؛ نفتگاز؛ گاز مایع؛ فرآورده های 
ویژه مثل پروپیلن؛ بوتیلن؛ پنتان؛ نفتای س��بک؛ 
نفتای س��نگین؛ روغن خام؛ قی��ر خام بوده که به 
شرکت پاس��ارگارد تحویل می شود. همچنین گاز 
پتروشیمی بندر  پتروشیمی آبادان؛ خوراک  خوراک 
ام��ام، خ��وراک پتروشیمی ش��یمی بافت، خوراک 
پتروش��یمی تبریز،  خ��وراک  پتروش��یمی رجال، 
خوراک پتروشیمی اراک، خوراک ایرانول، خوراک 

پاس��ارگارد و...  به طور کامل یا بخش فراوانی از 
آن از س��وی پاالیش��گاه آبادان تامین می شود. ما 
به صورت تقریبی 2۵درصد فرآورده های سوختی 
ایران را تولید می کنیم و در بحث خارجی محصول 

صادراتی مان نفت کوره یا همان مازوت است.
م��ازوت ویژگی های خاص��ی دارد به عنوان 
س��وخت از آن می توانند اس��تفاده کنن��د تا تولید 
محصوالت س��بک که ما در ف��از 3 خودمان این 
کار را ک��رده ایم و یک بخش��ی از م��ازوت را به 
فرآورده های س��بک بنزین و مواد مرغوب تبدیل 
می کنی��م. در همی��ن ح��ال، چ��ون پاالیش��گاه 
قدیمی هس��تیم مقدار مازوت م��ان از حد متعارف 
یک مقداری بیش��تر اس��ت که در فاز 3 و در فاز 
 2 ک��ه ب��زودی کارش ش��روع می ش��ود، تعریف 

کرده ایم.
چش�م ان�داز وزارت نف�ت برای آینده پاالیش�گاه ���

آب�ادان در ح�وزه تولید و ف�راورش محصوالت و منابع 
انسانی چیست؟ و آینده ی پاالیشگاه آبادان را چگونه 

می بینید؟
م��ا ب��ر اس��اس سیاس��ت هایی ک��ه دولت 
محت��رم و وزارت نفت برای ما ترس��یم کرده اند 
و دس��تورالعمل هایی که م��ا در برنامه های آینده 
ی کاری داری��م، در گام اول بحث اجرا و تکمیل 
پ��روژه فاز 2 اس��ت. در این پ��روژه که به »طرح 
تثبیت ظرفیت پاالیش��گاه آبادان« ش��هرت دارد، 

با احداث واحدهای جدی��د در چند بخش و جنبه 
فعالیت خواهیم کرد.

ابتدا با احداث واحد تقطیر 210 هزار بش��که 
ای، واحده��ای تقطی��ر قدیمی که در س��رویس 
هستند را از رده خارج کرده و به عنوان واحدهای 
میراث به بخ��ش موزه ی صنع��ت نفت تحویل 
خواهیم داد و خوراک پاالیشگاه آبادان روی 3۶0 
هزار بشکه تثبیت خواهد شد و به سمتی خواهیم 
رفت که پاالیش��گاه بی دغدغه به ادامه حیات و 

فعالیت بپردازد.
با اج��رای تکنولوژی نوین در ف��از 2 تولید 
محص��والت بر اس��اس اس��تانداردهای یورو ۵ و 
کاه��ش آالینده های زیس��ت محیط��ی؛ افزایش 
درصد تولی��د نفت گاز؛ نفت س��فید و بنزین و از 
آن مهم تر س��ودآوری پاالیش��گاه و کاهش نفت 
کوره ای که قبال به صورت خام صادر می گردید، 

حادث می گردد.
مانن��د  جدی��د  واحده��ای  اح��داث  ب��ا 
واحد هایدوکراکر یا آیزوماکس و واحد تی سی آر و 
واحدهای دیگر آن بخشی از نفت کوره را که قبال 
به ص��ورت خام صادر می گردی��د، به محصوالت 
س��بک؛ مفید و باارزشی مانند بنزین نفت سفید و 

نفت گاز تبدیل می کنیم.
در بعد دیگ��ر اجرای پ��روژه ی فاینانس با 
کش��ور چین و ش��رکت جی جی سی است و بالغ 
بر 3 میلی��ارد دالر فاینانس این پروژه اس��ت که 
از امس��ال رسما شروع ش��ده و مراحلش در حال 
انجام می باش��د و طی ۵ س��ال آینده به سرانجام 
می رسد. یک نکته ی بسیار مهم بحث اشتغالزایی 
این پروژه است. این پروژه در پیک کاری خود به 
نوعی بالغ بر 8000 نفر و به صورت اش��تغالزایی 
جانب��ی بالغ ب��ر 12000 نفر نیرو را مش��غول به 
کار می کن��د و در کنار ای��ن پروژه ها فرصت های 
ش��غلی بسیار زیادی در شهر آبادان ایجاد می شود 
و مش��اغل جانبی؛ خدماتی و رفاه��ی که باید به 
خود این پرسنل داده شوند، باعث ایجاد شغل های 
جانبی خدماتی بس��یاری می ش��ود که قطعا مردم 
شریف آبادان نیز از این قضیه منتفع خواهند شد.

جن�اب مهن�دس، از وقتی که در اختیار دانش نفت ���
قرار دادید، کمال تشکر را دارم. 

 

مهندس اسفندیار دائم الذکر: 

در ایمنی و محیط زیست 
در میان پاالیشگاه های 
کشور جایگاه اول را 
کسب کرده و جایزه 

مدیریت سبز را در کشور 
دریافت کردیم

NISOC to hold Tender based on 
Newly-Devised Contract Model

Managing director of National 
Iranian South Oil Company 
(NISOC) Bijan Alipour said his 
company is likely to put to tender 
development of its projects in the 
latter part of the current calendar 
year based on the newly-devised 
model of contract it has recently 
introduced.The Alipour said the 
tender is most probably being held 
for developing Shaygan Oilfield, 
but added that NISOC›s priority is 
bringing its development projects 
to their ideal state.The company 
has recently singed a memoran-
dum of understanding (MoU) 
with Pergas Consortium for 

carrying out studies over Karanj 
Oilfield development project.
Asked how much the consortium 

has progressed in studying the 
fields, the official said the studies 
have made acceptable progress 

so far.He said other companies 
that have signed MoUs with 
NISOC are also undertaking their 
commitments to study fields and 
some have extended the time 
limit for handing over the result 
of their assessments.Russia›s 
Zarubezhneft Oil Company signed 
a memorandum of understanding 
(MoU) with NISOC for studying 
Iran›s Shadegan and Rag Sefid 
oilfields on Monday.Hamid Deris, 
NISOC›s director of technical af-
fairs, and Zarubezhneft›s director 
of fields› development and invest-
ment, signed the deal in Tehran.
Based on the document, the Rus-

sian company has agreed to hand 
over the result of its studies over 
development of the two oilfields 
to NISOC in 9 months.This is 
the 8th such document NISOC 
has signed with a company for 
carrying out studies over oil and 
gas fields in southern provinces of 
Iran.Rag Sefid is being operated 
by Aghajari Oil and Gas Produc-
tion Company and produces oil 
from its Asmary and Bangestan 
reservoirs but its Khami reservoir 
has not been developed.Shadegan 
Oilfield is also being operated by 
Maroon Oil and Gas Production 
Company.

NIOC Inks MoU with Toyo, Petropars for
 Renovation of Facilities at Iran Oilfield

National Iranian Oil Company 
(NIOC) has signed a memoran-
dum of understanding (MoU) 
with a consortium comprising 
Japan›s engineering major Toyo 
and Petropars Company for 
rehabilitation of facilities and 
upgrading of gas production of 
Salman Oilfield.Signed on Mon-
day, the document was inked 
by Gholamreza Manouchehri, 
deputy for development and 
engineering at NIOC, Hamid 
Akbari, managing director of 

Petropars, and Hiroshi Sato, 
Senior Executive Officer and 
Director of Energy Business 
Unit at Toyo, in Tehran.Address-
ing the ceremony, Manouchehri 
highlighted Toyo›s history in 
working in Iran, adding the cor-
poration has exhibited an accept-
able performance in operating 
South Pars 6, 7, and 8 projects in 
the past.He voiced Iran›s keen-
ness to cooperate with Asian 
companies in its oil and gas proj-
ects, adding the MoU paves the 

way for the Japanese company to 
bolster its presence in Iran›s oil 
industry and upstream projects.
The senior NIOC official said 
the output of Iranian Offshore 
Oil Company (IOOC) has fallen 
in recent years and many of 
the company›s facilities need 
rehabilitation and renovation.He 
further said that NIOC, Toyo and 
Petropars will finance studies 
over the project but if the MoU 
leads to a deal, it will be carried 
out under an EPCF contract and 

financing of the project will be 
on the Japanese party.Earlier this 
month, NIOC signed a landmark 
deal with a consortium compris-
ing France›s Total, China›s 

CNPC International and Iran›s 
Petropars Company for develop-
ing phase 11 of the supergiant 
South Pars Gas Field in Persian 
Gulf waters.  

Oil
Pre-Startup of Hengam Gas  

Processing Facility
An official with the Iranian Offshore Oil Company 
(IOOC) said the pre-startup of gas processing facilities 
of Hengam joint gas field has begun and the count-
down has started for the facility›s official inauguration.
Shahsavar Arghash, director of Qeshm Island Opera-
tions at IOOC, said the facility has been developed 
with 80 million cubic meters of gas processing capac-
ity and will soon come online.He said once the facility 
becomes operational the field›s flare stack in Qeshm 
Island will snuff out, preserving the environment.
Moreover, the gas needed by the island›s power plant 
and industries will be supplied and the excess will be 
transferred to Bandar Abbas for consumption.Arghash 
said the project›s investment will return in a matter 
of less than a year.The island sits atop 17 hydrocar-
bon fields which can turn the region into a gas hub in 
Persian Gulf once fully developed.

Zarubezhneft Signs MoU for 
Studying Iran Oilfields

Russia›s Zarubezhneft Oil Company has signed a 
memorandum of understanding (MoU) with the Na-
tional Iranian South Oil Company (NISOC) for study-
ing Iran›s Shadegan and Rag Sefid oilfields.
Hamid Deris, NISOC›s director of technical affairs, 
and Zarubezhneft›s director of fields development and 
investment signed the deal on Monday.Based on the 
document, the Russian company has agreed to hand 
over the result of its studies over development of the 
two oilfields to NISOC in 9 months.This is the 8th 
such document NISOC has signed with a company for 
carrying out studies over oil and gas fields in southern 
provinces of Iran.Rag Sefid is being operated by Agha-
jari Oil and Gas Production Company and produces 
oil from its Asmary and Bangestan reservoirs but its 
Khami reservoir has not been developed.Shadegan 
Oilfield is also being operated by Maroon Oil and Gas 
Production Company.

Oil   
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گزارش پرتيراژترين نشريه تخصصی صنعت نفت ايران۱5
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رفتارهای سالمت در یک جامعه نشان از اقتصادی سالم دارد
سهیال زمانی

دانش نفت: »سازمان های یادگیرنده« عامل 
اصل�ی موفقیت بیش�تر س�ازمان های برت�ر جهان 
هستند. سازمان یادگیرنده سازمانی است که بطور 
فعال مشکالت خود را جستجو می کند و با استفاده 
از دان�ش نوین به رفع معایب می پ�ردازد و با این 
روال، س�ازمان یادگیرنده در مقابل تغییرات سریع 

محیط، خود را سازگار کرده و حتی رشد می دهد.
س�ازمانی ک�ه خودتغیی�ری را پذیرفت�ه و از 
طری�ق آم�وزش ف�ردی، رواب�ط علمی گروه�ی و 
آم�وزش تیم�ی درون و ب�رون س�ازمانی، در صدد 
یافتن مس�تمر مش�کالت س�ازمان و رف�ع آنها از 
طری�ق روش ه�ای دانش مدار اس�ت، ب�ا تحوالت 
بین المللی و نیاز مشتریان خود سازگار و هم جهت 

می شود.
این خودتغییری زمانی که به بحث س�المت 
در جامعه می رس�د، نقش مؤثرتری را ایفا می کند. 
هم�ه ما ش�اهد تالش ه�ا و فعالیت های چش�مگیر 
بخش سالمت برای بهبود و ارتقای سالمت جامعه 
هستیم، اما نگاه نقادانه و کاوشگر ما با انگیزه های 
ریش�ه یابی  ب�رای  مختل�ف،  س�ازمانی  علم�ی و 
مش�کالت ام�روز حوزه س�المت کش�ور، می تواند 
به ان�دازه جرقه های ذهنی حتی کوچک برای بهبود 

سازمان مؤثر باشد.
یک�ی از مهم تری�ن ویژگی های کش�ورهای 
موفق در تأمین حداکثر سطح سالمت برای جامعه، 
منطقی بودن شیوه تأمین مالی و بیشترکردن سهم 

بخش عمومی در این زمینه است. 
توج�ه جدی به آم�وزش مدیری�ت و اقتصاد 
س�المت در دانش�گاه های کش�ور و آموزش ه�ای 
شغلی مدیران  و طراحی مکانیزم های رسمی برای 
حض�ور خب�رگان مدیری�ت و اقتص�اد س�المت در 
کن�ار متخصصی�ن بالینی در مجام�ع تصمیم گیری 
وی�ژه  اولوی�ت  تصوی�ب  و  کالن  مدیری�ت  و 
دانش آموخت�گان ای�ن رش�ته ها برای پس�ت های 
مدیریت�ی میان�ی و ارش�د و هم�کاری علمی آنه�ا 
باگروه های مطالعات کاربردی در کلیه سازمان های 
مرتبط با سالمت جامعه ایران از دیگر ویژگی هایی 

اس�ت ک�ه بای�د ب�ه آن اهمی�ت داد و آن را جدی 
گرفت.

فرزادف�ر  دکت�ر فرش�اد  راس�تا،  در همی�ن 
فارغ التحصیل دکتری جمعیت و بهداشت جهانی از 
دانش�گاه هاروارد آمریکا که در حال حاضر ریاست 
مرک�ز تحقیقات بیماری های غیرواگیر پژوهش�گاه 
علوم غدد را عهده دار است، در نشستی با رؤسای 
HSE پتروش�یمی های زیرمجموع�ه هلدینگ خلیج 
ف�ارس، ضم�ن معرف�ی ای�ن مرک�ز و پروژه های 
انجام ش�ده و در حال انجام این سازمان، خواستار 
همکاری هرچه بیش�تر تمامی مس�ئولین بهداشتی 
و دس�ت اندرکاران ای�ن حوزه در ارتقای س�المت 

کشوری شد.
ب�ا هم گزارش خبرنگار »دان�ش نفت« را در 

این خصوص پی می گیریم.
در ابتدا، دکتر فرزادفر با اش��اره به تاسیس 
مرک��ز تحقیقات بیماری های غیرواگیر از س��ال 
91، گف��ت: در این مرکز که س��ال گذش��ته نیز 
ب��ه عنوان مرکز تحقیقاتی برگزیده در بیس��ت و 
یکمین جش��نواره علوم پزش��کی رازی معرفی و 
تقدیر شد، چندین پروژه تحقیقاتی در سطح ملی 

و بین المللی در دستور کار داریم.
وی، مطالعه بر روی 290 بیماری غیرواگیر 

و ۶8 ریس��ک فاکتور از سال 1390 تاکنون را از 
جمله این پروژه ها دانس��ت و اظهار داش��ت: این 
مطالعه به تفکیک اس��تان و 21 گروه جنس��ی و 
س��نی در زمینه بیماری های واگیردار و غیرواگیر 
و س��وانح انجام ش��د که اطالعات قابل توجهی 
در زمینه اپیدمیولوژی بیماری ها در کش��ور به ما 

عرضه کرد.
رییس مرکز تحقیقات غیرواگیر دانش��گاه 
علوم پزش��کی تهران با بی��ان این که این مرکز 
با هدف همس��و کردن گرانش مداخالتبه سمت 
مداخالت جمعیتی، تأس��یس شده، اظهار داشت: 
بر اساس چارچوب مفهومی موجود در این زمینه 
و ب��ر اس��اس آن که انس��ان ها در چه ش��رایط 
اجتماع��ی، اقتصادی و مکان��ی زندگی می کنند 
و چه پرس��تیژ ش��غلی و حتی حاکمان��ی دارند، 
می توانند رفتارهای س��المت و یا غیرس��المت 
از خ��ود نش��ان  دهند. ب��ه گفته دکت��ر فرزادفر، 
زمانی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی کش��ور 
همیشه محیطی پراس��ترس را برای شهروندان 
خ��ود مهیا می کند، نمی توان از افراد آن جامعه و 

شهروندانش انتظار رفتار سالم داشت.
محقق برگزیده بیس��ت و یکمین جشنواره 
عل��وم پزش��کی رازی در گ��روه عل��وم بالین��ی 
و س��المت با بی��ان این که در ح��ال حاضر این 
مرکز که بیش از 100 پژوهش��گر دارد، به دنبال 
ی��ک حرکت پویا ب��رای مانایی بیش��تر و تحت 
تأثی��ر قرارنگرفت��ن اس��ت، اضافه ک��رد: اکنون 
ای��ن مرکز بر روی 4 گزین��ه کار تحقیقی انجام 
 می دهد که کنت��رل بیماری های قلبی و عروقی 
)Support CVD( از جمله پروژه های این مرکز 
تحقیقاتی است که با همکاری دانشگاه آکسفورد 

انجام می شود.
Risk Score متدولوژی

ب��ه گفت��ه وی، در ای��ن مطالع��ه به جای 
متدول��وژی از  فاکتوره��ا  ریس��ک   بررس��ی 
 Risk Score اس��تفاده ش��ده و بر اساس موارد 
خطر در افراد، اقدام به تجویز دارو برای بیماران 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که سعی می شود 
ب��رای این بیم��اران چند دارو ک��ه در یک دارو 
گنجان��ده ش��ده و از آن به نام »پل��ی پیل« یاد 
می ش��ود، تجویز شود که این طرح نیز در دست 
اجرا اس��ت.دکتر فرزادفر که برای ارایه مقاله ای 
تحت عنوان اثربخشی کنترل دیابت و پرفشاری 
خون در مناطق روس��تایی از س��وی بهورزان در 
ایران، در هجدهمین جشنواره رازی نیز به عنوان 
پژوهش��گر برتر گروه علوم بهداش��تی برگزیده 
ش��ده، از بررسی پروفایل های سالمت 10 کشور 
عضو اکو خبر داد و گفت: کش��ورهای عضو این 
س��ازمان بین المللی زمانی که به ای��ران آمدند، 
با امکانات موجود در کش��ور، پروفایل هایش��ان 

بررسی و نتیجه به آنها اعالم شد.
وی ب��ا اش��اره به این ک��ه کیفیت خدمات 
س��المت مهم ترین فاکتور در بررس��ی سالمت 
افراد اس��ت، گف��ت: در حال حاض��ر، در آمریکا 
تنها یک درصد خطای پزشکی باعث مرگ ومیر 
می ش��ود و این در حالی اس��ت ک��ه این رقم در 
ایران حدود 1۵ درصد اس��ت. بر همین اس��اس، 
م��ا در ح��ال حاض��ر، 7 بیماری شناخته ش��ده تر 
شامل؛ بیماری های تنفسی )آسم(، دیابت، سکته 
قلبی، س��کته مغزی، نارسایی قلبی، بیماری های 
COPD )انسداد ریه( و سرطان را در نظر گرفته 
و ت��الش داریم تا ب��ا اس��تفاده از داده های این 
مطالعات، بتوانیم عوامل پیش��گیری کننده از این 

بیماری ها را برای بهورزان ارایه دهیم.
مطالعه سالمت بهورزان

دکتر فرزادفر در بخش دیگری از س��خنان 
 Behvarz خود با اش��اره به پروژه ای موسوم به
Health Study )مطالع��ه س��المت به��ورزان(، 
اظهار داشت: در این طرح وضعیت سالمتی تمام 
بهورزان که در کل کشور 33 هزار نفر هستند در 

بلندمدت مورد مطالعه قرار می گیرد.
وی در ادام��ه با تاکید بر این که مطالعه بر 
روی بهورزان طی مدت 20 سال انجام می شود، 
خاطرنش��ان کرد: نخس��تین فاز این طرح در دو 
اس��تان کردستان و البرز انجام و در سال 9۵ این 

طرح در کل استان ها اجرایی شد. 
بیماری ه��ای  تحقیق��ات  مرک��ز  ریی��س 
غیرواگیر دانش��گاه علوم پزش��کی تهران با بیان 
این که در حال حاضر، تغییرات سریع و بی وقفه 
در ترکیب جمعیتی و توزیع بیماری ها، نظام های 
س��المت در دنیا و مراکز تحقیقات��ی بین المللی 
و مل��ی را با چالش های جدیدی مواجه س��اخته، 
 Bio گفت: اکنون ما با سیستم های جدیدی مانند
Banking )مجموع��ه خون های��ی که در منهای 
8۶ درجه نگاهداری می ش��وند و با سیستم های 
ویژه موجود می توان گفت که هر خون مربوط به 
چه شخصی است و در چه تاریخی از وی گرفته 
شده(، تجهیزات آزمایش��گاهی، سیستم ژنراتور 
مرک��زی، تانک ه��ای میک��روژن، نرم افزارهای 
برنامه ریزی ش��ده، دس��تگاه های EKG که نوار 
قل��ب گرفته و آن را به ص��ورت PDF در درون 
خود ذخیره می کند و.....  می توانیم مدعی شویم 
که تا حد زیادی توانسته ایم با برخی از بیماری ها 
مب��ارزه کرده و درص��د ابتال به آنه��ا را کاهش 

دهیم.
دکتر فرزادف��ر همچنین ب��ا مخاطب قرار 
دادن مدی��ران HSE یادآور ش��د ک��ه این مرکز 
موفق ش��ده برنام��ه ای نیز برای مدی��ران پیاده 
کند که بر اس��اس آن به آنه��ا بگوید هرکدام از 
کارمن��دان و کارگران و تکنیس��ین های آنها در 

حوزه پتروش��یمی چه مش��کالتی اع��م از قلبی، 
تنفسی و....  دارند.

به ب��اور دکتر فرزادفر، با توجه به ش��رایط 
موجود در محیط های کاری، یا باید بدین وسیله 
از کارگ��ر حمایت و ی��ا با تمام توان کوش��ید تا 

محیط زندگی سالم تری را به آنها هدیه کرد.
42 درصد کل تولیدات پتروشیمی در دستان 

هلدینگ خلیج فارس
در ادامه این نشس��ت، عبدالرسول دشتی، 
مدی��ر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس ضمن 
خیرمقدم به همکاران و اب��راز امیدواری به آغاز 
یک همکاری مثبت و سازنده با این مرکز، اظهار 
داش��ت: مجموعه هلدینگ خلیج فارس در حال 
حاضر 42 درصد کل تولیدات پتروشیمی کش��ور 
را ب��ر عه��ده دارد و از این منظر، ش��اید یکی از 
بزرگ تری��ن مرک��ز تولیدی کش��ور محس��وب 
می ش��ود.وی با بیان این ک��ه ظرفیت تولید این 
ش��رکت 24 میلیون تن اس��ت، گفت: پیش بینی 
می ش��ود مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی در 
سال جاری به مرز ۵9 میلیون تن برسد و ارزش 
کل ف��روش خالص نیز از م��رز 17 میلیارد دالر 
عب��ور کند که ۶7 درصد آن متعلق به صادرات و 
33 درصد س��هم فروش داخلی خواهد بود که از 

این ارقام، بیشترین سهم در هر زمینه ای، متعلق 
به هلدینگ خلیج فارس است و اکنون با افتخار 
می توانیم بگوییم که این آمار ما را از مقام پنجاه 
و دوم جه��ان در ای��ن صنعت، به مقام س��ی و 

چهارم رسانده است.
دشتی با بیان این که تمام این آمارها نشان 
می ده��د که بیش از پیش باید به فکر س��المت 
کارکن��ان و حتی بازنشس��ته های ای��ن صنعت 
اقتصادی باش��یم، اظه��ار کرد: کاه��ش میزان 
تلف��ات جاده ای یک��ی از کارهایی اس��ت که در 
حال حاضر با کمک یک ش��رکت اس��پانیایی در 
حال اجرا هستیم و در این زمینه تا به حال، بسیار 
موفق هم عمل کرده ایم و از همین رو، با دعوت 
از پژوهش��گران این مرکز به عسلویه و ماهشهر 
برای بررس��ی موارد ذکرش��ده از نزدیک، دست 
ش��ما را به گرمی برای یک همکاری صمیمانه و 

سازنده می فشاریم.
ش��ایان ذکر اس��ت این مرکز، اندازه گیری 
س��المت در قالب مطالعه ب��ار بیماری ها؛ توزیع 
بیماری ه��ا، عوامل خطر و س��وانح و حوادث در 
جمعیت کش��ور؛ در سطوح اس��تانی، دانشگاهی 
و شهرس��تانی را هدف قرار داده اس��ت. در حال 
حاض��ر، مرکز تحقیقات بیماری ه��ای غیرواگیر، 
اقدام به جمع آوری گسترده تمامی اطالعات قابل 
اس��تفاده در کشور از طریق انجام مطالعات مرور 
نظام مند و دس��تیابی به مطالعات ملی و فراملی 
کرده تا ب��ا کمک اطالعات بس��یار محدود و با 
اس��تفاده از دانش تخصصی کمی و مدل س��ازی، 
اقدام به تخمین وضعیت بیماری ها، عوامل خطر 

و سوانح و حوادث در کشور کند.
چش��م انداز ای��ن مرکز در م��ورد مطالعات 
مربوط به بار بیماری ها، راه اندازی و نهایی سازی 
نظام اطالعات س��المتی اس��ت که بتواند در هر 
لحظه، اطالع��ات بهنگام را در زمینه بیماری ها، 
عوام��ل خط��ر و س��وانح و ح��وادث در اختی��ار 
سیاس��تگذاران و مدیران در سطح ملی و فراملی 
ق��رار داده و ب��رای آن، راهکاری ج��دی و قابل 

قبول بیابد.
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دان�ش نفت: ش�رکت ملي مناط�ق نفتخیز جنوب 
بزرگتری�ن تولیدکنن�ده نفت خ�ام کش�ور  و مهمترین 
 بخش باالدستي صنعت  نفت ایران، با توجه به قدمت و 
س�ابقه اي افزون بر ی�ک قرن، از  تجرب�ه اي کم نظیر 
در راهب�ري عملیات تولید، توس�عه میادی�ن و مجموعه 
دانش ه�اي مرتب�ط با تولی�د برخوردار اس�ت؛ جایگاه و 
اهمی�ت این ش�رکت در اس�تخراج نف�ت و گاز،  و مقام 
اول تأمی�ن انرژي کش�ور، تأثیر ش�گرف آن  بر گردش 
اقتص�اد ای�ران  ب�ر هیچ کس پوش�یده نیس�ت. اجراي 
همزمان صدها پروژه فعال در این شرکت عالوه بر ایجاد 
فرصت هاي کسب و کار، اشتغال زایي و رونق اقتصادي 
را در پي دارد. تضمین پایداري تولید در بزرگترین قطب 
اقتصاد انرژي ایران موجب ش�ده اس�ت تا نقش مناطق 
نفتخیزجنوب در پیش�رفت و تعالي کشور و دستیابي به 
آرمان هاي بلند اقتصادي و حتي اجتماعي همواره نقشي 
کلیدي و غیر قابل انکار باشد.  یک رویداد مهم در دوران 
پساتحریم موجب شد تا همه نگاه ها به نفت و خاستگاه 
آن یعني مناطق نفتخیزجنوب دوخته ش�ود؛ دس�تاورد با 
شکوه این ش�رکت در زمینه تبدیل تهدید هاي ناشي از 
تحریم به فرصت،  دستیابي سریع به اهداف تبیین شده 
از س�وي ش�رکت ملي نفت ایران و افزایش تولید نفت 
خام به میزان قبل تحریم ها س�بب ش�د تا بار دیگر نام 
مناط�ق نفتخیزجنوب یادآور عزم ملي و اراده معطوف به 
هم�ت و تدبی�ر در هموار کردن راه هاي ناهموار توس�عه 
ایران اس�المي باش�د. آنچه   مي خوانی�د  خالصه اي از 
مصاحبه مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب، با 

این رویکرد است:
ب�ه عن�وان اولین س�وال، مهمترین دس�تاورد این ���

شرکت در سال هاي اخیر چه بوده است؟
بي تردید مهمترین دس��تاورد شرکت ملي مناطق 
نفتخی��ز جنوب تحقق نزدیک ب��ه  100درصدي اهداف 
تولید و تضمین پایداري آن با لحاظ اصل صیانت از منابع 
نفت و گاز اس��ت که با همت و پشتکار جمعي و تالش 
بي وقفه تمامي مدیران،کارشناس��ان و س��طوح مختلف 
کارکنان این ش��رکت حاصل گردیده و به یاري خداوند 
من��ان و  با ت��داوم خالقیت هاي فردي و کوش��ش هاي 
جمعي، مناطق نفتخیز همچنان نگین درخشان جغرافیاي 

نفت ایران خواهد بود.
ب�ا توج�ه به توالي نامگذاري س�ال هاي اخیر به نام ���

اقتصاد مقاومتي،  آیا حرکت مس�تمر صنعت نفت را در 
این راستا ارزیابي مي کنید؟

اگر بخواهی��م تعریف جامع رهب��ر فرزانه انقالب 
را از اقتص��اد مقاومت��ي مبن��ا قرار بدهیم ک��ه فرمودند: 
»اقتصاد مقاومتي اقتصادي اس��ت که در ش��رایط فشار، 
تحریم، دش��مني ها و خصومت هاي شدید بتواند ضامن 
رشد و شکوفایي کش��ور باشد«، باید گفت واقعاً اینگونه 
بوده اس��ت؛ بویژه این که بر اس��اس این تعریف ارکاني 
نیز  براي اقتصاد مقاومتي برش��مرده اند که مقاوم بودن 
اقتصاد،اس��تفاده از همه ظرفیت ه��اي دولتي و مردمي، 
حمای��ت از تولید مل��ي ومدیریت مناب��ع از آن جمله اند 
و کلی��ت صنعت نفت و بویژه مناط��ق نفتخیزجنوب به 
س��بب اینکه همواره در معرض تندبادهاي تحریم بوده، 
در تمام س��ال هاي تحریم و حتي در زمان پس��اتحریم 
ب��ه این ارکان متعهد ب��وده و تقریبا در ه��ر یک از این 
زمینه ها عملکردي موفق و قابل قبول داشته است. البته 
با برداشتن تحریم ها و توسعه تعامل با شرکت هاي بزرگ 
نیز،  فرصت روزآمدي و بهره مندي از فناوري هاي نوین  

را از دست نخواهد داد. 
مهمترین دس�تاورد مناطق نفتخیز جنوب در زمینه ���

تولید، چگونه رقم خورد؟ زمینه ها و مقدمات آن چه بود؟
ب��ي تردید مجموعه توفیق��ات در صنعت نفت در 
دوران پس��ابرجام  و این که دولت تدبیر و امید توانس��ت 
میزان تولید نفت و گاز کش��ور را یکباره تا سقف قبل از 
تحریم ها افزایش بدهد، نتیجه یک تصمیم خلق الساعه 
و یا دستاوردي اتفاقي نبود و مسئوالن ارشد نظام بخوبي 
واقفند که تحقق این مهم،  نتیجه حداقل دو یا سه سال 
برنامه ریزي دقیق ب��راي حفظ توان تولید در قالب یک 

طرح مدون جهادي بود که مجموعه کارشناسان صنعت 
نفت ب��ا برنامه ریزي اصولي و اقدام  بهنگام توانس��تند 
مهمترین موانع موجود بر س��ر راه تولید نفت کش��ور را 
بردارن��د و صنعت نف��ت را در وضعیتي قرار دهند  که به 
مح��ض برداش��تن تحریم ها، در کمتری��ن زمان ممکن 
کشور بتواند به حقوق خود دست پیدا کند و سهم خود را 

از بازار جهاني نفت بازپس بگیرد. 
در بخ�ش تأسیس�ات س�طح االرضي پیش�رفت ���

محسوس در کدام بخش ها بود؟
تکمیل و راه اندازي بخشي از تأسیسات راهبردي 
مرتبط با تولید، مهمترین دستاورد حاصل از برنامه ریزي 
براي تکمیل طرح هاي اولویت دار بود. با توجه به کمبود 
نقدینگ��ي و ضرورت اولویت بن��دي و اختصاص بودجه 
ب��ه طرح هاي موثر در تولید، تصمیم گرفتیم بخش��ي از 
پروژه ه��اي نیمه تم��ام مرتبط با تولی��د را در قالب یک 
برنامه زمانبندي به س��رانجام رس��انده و به بهره برداري 

 برسانیم.  از جمله این پروژه ها که با موفقیت به سرانجام 
رسیده اند، طرح هاي نمکزدایي است که نقش مهمي در 
فراهم نمودن ظرفیت براي فراورش و تولید کیفي نفت 
نمک��ي دارند؛ احداث و راه ان��دازي واحدهاي نمکزدایي 
۵۵هزار بش��که اي هفت ش��هیدان،  30 هزار بشکه اي 
لب س��فید و پیش راه اندازي واحد 4۵ هزار بش��که اي 
هفتکل-نفت س��فید )هرس��ه در حوزه مسجدسلیمان(،  
تکمیل و راه اندازي واحد 7۵ هزار بشکه اي بهره برداري 
و نمکزدای��ي منصوري در حوزه کارون، پیش راه اندازي 
واحد نمکزدایي 110 هزاربشکه اي گچساران 3،  از جمله 

این طرح هاي اولویت دار به شمار مي روند.   
ب�ا توج�ه ب�ه قدمت و بعضا فرس�ایش خطوط لوله ���

جریاني و صادراتي چه برنامه هایي در این ارتباط دستور 
کار بوده است؟

طرح جامع بازرس��ي و تعمیر خطوط لوله یکي از 
طرح هاي عمده در بخش مهندسي و ساختمان است که 
عمده وظایف آن اجراي برنامه هاي آسیب شناسي و رفع 
مشکالت خطوط اصلي و صادرات و انتقال نفت در حوزه 
عملیات ش��رکت هاي بهره بردار است. یکي از مهمترین 
پروژه هایي که در قالب این طرح اجرا شد، پروژه احداث 
خط لوله انتقال نفت اهواز به پاالیشگاه آبادان بود که در 
مقارن با برداش��تن تحریم ها تکمیل و راه اندازي شد. در 
فاز یک این پ��روژه،  42 کیلومتر خط لوله 2۶ اینچي از 
پاالیشگاه آبادان تا چندراهه دارخوین کشیده شد. سپس 
در ف��از دوم این پروژه نی��ز 90 کیلومتر خط 2۶ اینچ در 
حد فاصل دارخوین تا واحد بهره برداري ش��ماره 4 اهواز 
اح��داث و راه اندازي گردید. تکمیل و راه اندازي خطوط 
لوله 2۶ اینچ انتقال نفت آسماري از بهره برداري شماره 
2اهواز- آبادان ) به بهمن شیر شمالي( و  احداث خطوط 

 لول��ه رو زمیني 12 و 1۶ اینچ جدید پارسي کالس��تر به 
به��ره ب��رداري کرنج در محدوده ش��رکت نف��ت و گاز 

آغاجاري از زمره این پروژه هاست.
تعوی��ض 1۵ کیلومتر خط لول��ه 42اینچ و مقاوم 
س��ازي 3۵ کیلومتر خ��ط 48 اینچ صادراتي حد واس��ط 
امیدی��ه تا گوره،  تعمیر بخش��ي از خ��ط 2۶ اینچ انتقال 
گاز م��ورد نیاز براي تزریق در میدان گچس��اران بخش 
دیگري از این فعالیت هاس��ت. در مجم��وع 3000 مورد  
تعمی��ر،  ترمی��م و تعویض، توپک راني  و ایمن س��ازي 
خط��وط اصلي صادراتي، پاالیش��گاهي و خطوط فرعي 
انتقال نفت و گاز، بعالوه برنامه گسترده ضخامت سنجي 
خطوط لوله، چاه ها و مخازن کار مهمي است که در این 
مدت با تالش شبانه روزي نیروهاي عملیاتي ۵ شرکت 

و کارشناسان ستادي انجام شده است.
ط�ي چهارس�ال گذش�ته مهمتری�ن فعالیت هاي ���

مدیری�ت فن�ي در ک�دام بخ�ش ب�وده اس�ت؟ آی�ا در 
بخش هاي مرتبط با ازدیاد برداشت عملکرد مناطق با 

توفیق همراه بوده است؟
بي تردی��د مطالعه جامع میادی��ن هیدروکربوري 
یکي از دس��تاوردهاي ارزشمند مناطق نفتخیزجنوب در 
این دوره اس��ت. این شرکت از س��ال 1392 به این سو  
موف��ق به انجام 37 مورد مطالعات مهندس��ي مربوط به 
میادین و مخازن هیدروکربوري گردیده است که نتیجه 
حاصل از این مطالعات، افزایش ذخایر قابل بازیافت نفت 
و گاز به میزان  4400 میلیون بش��که نفت و بیش از 10 
تریلیون فوت مکعب گاز  مي باش��د. همچنین با تالش 
و برنامه ری��زي متخصصان مدیریت امور فني ش��رکت 
ملي مناطق نفتخیز جن��وب براي اولین بار تولید نفت از 
کوهانک شرقي مخزن بنگستان بي بي حکیمه از طریق 
حفر و تولیدي نمودن چاه  1۶7 این میدان محقق ش��د. 
میداني با قدمت افزون بر نیم قرن که مخزن بنگس��تان 
آن داراي  دو کوهانک ش��رقي و غربي اس��ت و از حیث 
پیچیدگ��ي زبانزد میادین نفتي جهان اس��ت.به هر روي 
ب��ا تولید از ای��ن مخزن، ذخیره قاب��ل بازیافت نفت خام  
مناطق نفتخیز جن��وب به میزاني قابل مالحظه افزایش 
یافته و پیش بیني مي شود با توسعه این کوهانک، امکان 
حفر حداقل پنج حلقه چاه دیگر نیز فراهم گردد. الزم به 
ذکر اس��ت طي دو سال اخیر با تالش متخصصان اداره 
عملیات مهندسي مخازن مناطق نفتخیز جنوب تولید از 
مخزن بنگستان منصورآباد نیز براي نخستین بار محقق 
ش��ده و تولید مخزن آس��ماري میدان رودک  هم  از سر 

گرفته شد.
با توجه به وضعیت کلي مخازن مناطق نفتخیزجنوب، ���

بهترین شیوه براي ازدیاد برداشت کدام است؟
از ۶۶ مخزن نفتی موجود در مناطق نفتخیزجنوب 
18 مخزن در نیمه دوم عمرش��ان قرار دارند، که این ۶۶ 
مخزن فعال دارای 230 میلیارد بش��که حجم نفت درجا 
که ۶7 درصد حجم نفت مناطق نفتخیز را شامل می شود. 
بهترین روش ازدیاد برداشت کربناته در میدانهای مناطق 
نفتخیزجنوب تزریق گاز است که هم اکنون در ۵0 درصد 

مخازن موجود، این عملیات انجام می شود. تقسیم بندی 
مخازن برای روش های ازدیاد برداش��ت براس��اس نفت 
درج��ای آنها صورت می گیرد، ک��ه این روش ترزیق گاز 
به میدان های مناطق نفتخیز از دوس��ال قبل از انقالب 
شروع شده و هم اکنون به 14 میدان گاز تزریق می شود.

آیا برنامه هاي مناطق نفتخیز جنوب براي افزایش ���
ضریب بازیافت منحصر به تزریق گاز است؟

با توجه به اینکه روش های ازدیاد برداشت متناسب 
با مشکالت میدان ها و خصوصیات سنگ وسیال مخازن 
انتخاب می ش��وند، عمده مخازن فعلي از جنس کربناته 
فرکچردار هس��تند که قبل و بعد از انقالب شرکت های 
داخل��ی و خارجی بهترین روش ازدیاد برداش��ت در این 
میدان ه��ا را تزریق گاز تش��خیص داده اند. لذا از این راه 
ت��ا کنون با تزریق گاز ح��دود 2۵ درصد ذخایر اولیه و 8 
درصد نرخ ضریب بازیافت افزایش یافته است. تزریق گاز 
به مخازن دارای کربناته و نفت دوست پیشنهاد نمی شود 
و از آنجایی که مخازن موجود، نفت دوس��ت هستند به 
تازگی با مراکز تحقیقاتی بر روی روش تزریق آب تغییر 
یافته مانند آب هوش��مند و کربناته را در دس��ت بررسی 
است و در صورتی که جواب مثبت گرفته شود به سمت 

اجرایی شدن آنها گام برمي داریم.
دس�تاورد مشخص ش�یوه هاي ازدیاد برداشت در ���

مناطق چه بوده است؟
در حال حاضر ش��رکت ملی مناطق نفتخیزجنوب 
جزو شرکت های پیشتاز در ازدیاد برداشت از میدان های 
نفتی در سطح دنیاست. نفت درجای شرکت ملی مناطق 
مناطق نفتخیزجنوب بالغ بر 334 میلیارد بشکه است که 
براي اس��تحصال 180 میلیارد بش��که آن  برنامه تزریق 
گاز اجرا ش��ده است. 8۶ میلیارد بش��که از نفت درجای 
مناطق به نفت میدان های بنگس��تان تعل��ق دارد که از 
ضری��ب بازیافت پایینی برخوردارند و ازدیاد برداش��ت از 
آنها نیازمن��د اعمال روش هاي دیگري اس��ت از طرفي 
۵0 میلیارد بش��که از نفت درجای مناطق از میدان های 
اهواز، منصوری و شادگان حاصل خواهد شد که به دلیل 
وجود آبده طبیعي، در این میدان ها آب تزریق می شود؛ با 
توجه به این که سنگ مخزن آنها ماسه ای است، ضریب 
بازیافت موجود از این میدان ها بیش از  ۵۵ درصد اس��ت 
که ضریب بازیافتی بیش از اجرای پروژه های EOR در 
دنیاس��ت. که براساس برآوردهای صورت گرفته چنانچه 
۶۶ مخ��زن موجود وارد مدار ش��ده و هم��ه پروژه های 
افزای��ش بازیافت نیز اجرا ش��ود ضریب برداش��ت فعلی 
 مناطق نفتخیز جنوب بین 1۵ تا 20 درصد افزایش خواهد

 یافت. 
اما درباره دس��تاوردهای تغییرات حجم ذخایر نیز 
براس��اس آخرین مطالعاتی ک��ه در اداره ارزیابی مخازن 
انجام ش��ده اس��ت، طی سه سال گذش��ته  حجم ذخایر 
مناط��ق ب��ا افزای��ش 2,۵ میلی��ارد بش��که ای از حدود 
93,۵ میلیارد بش��که به 9۶ میلیارد بش��که رسیده است. 
با بازنگ��ری در PGSR ) توان تولید مخازن( توان تولید 
میدان ه��ا نیز ح��دود ۵00 هزار بش��که افزای��ش یافته 
اس��ت که این افزایش تولید مستلزم تأمین تأسیسات و 
الزامات آن است. انجام 43 مطالعه شامل انواع مطالعات 
شبیه س��ازی و مهندس��ی مخازن بوده که نتیجه بارز آن 
ضمن مدیریت بهتر میدان، افزایش 2,۵ میلیارد بش��که 

ای نفت درجا بوده است. 
به صورت خالصه مهمترین چالش ها و راهکارهاي ���

فراروي افزایش ضریب بازیافت نفت کدامند ؟
مهمترین چالش موجود در افزایش ضریب بازیافت 
مخازن مناطق نفتخیزجنوب، مخازن بنگستاني هستند 
ک��ه این مناطق حدود یک چه��ارم نفت درجای ما را به 
خود اختصاص داده اند. بر این اس��اس کارشناس��ان این 
ش��رکت در حال اجرای پروژه ه��ای تحقیقاتی برای به 
دس��ت  آوردن فورمولی مناسب به منظور ازدیاد برداشت 
مي باشند.  در خصوص برنامه های آتی این شرکت مي 
توان گفت که برنامه توسعه  هر میدان بر حسب  چالش 
آنها تدوین ش��ده است؛ برای نمونه برخی از میدان ها به 
حفاری چاه نیاز دارند و برخی دیگر نیازمند  سیستم های 
ف��رازآوری و یا نصب تلمبه در چاه هس��تند و برحس��ب 
مش��کالت و امکانات��ی ک��ه وج��ود دارد اولویت بندی 
می ش��وند. الزم به ذکر اس��ت با نصب هر تلمبه بر روی 
چاه، سه تا چهار درصد به ضریب بازیافت میدان ها اضافه 
می ش��ود؛ به عنوان مثال در میدان اهواز بدون استفاده از 
تلمبه ها ضریب بازیافت ۶,۵ درصد است که با نصب آنها 

به حدود 10 درصد می رسد. 
مناطق نفتخیز جنوب دوران رکود نقدینگي را چگونه ���

پش�ت س�ر گذاش�ت آیا هم اکنون گشایشي در بخش 

مالي ایجاد شده است؟
مهمترین چالش مناطق نفتخیز جنوب و هر یک از 
شرکت هاي تابع شرکت ملي نفت ایران در دوران تحریم 
و حتي قبل و بعد از آن محدودیت منابع و مشکالت مالي 
اس��ت؛ مدیریت امور مالي در 4 س��ال گذشته  با کنترل 
و نظارت بر کلیه دریافت ها و پرداخت های س��رمایه ای 
و جاری، پایش و اندازه گیری بودجه مورد نیاز ش��رکت 
و برنامه ریزي درس��ت و اعمال ساز و کاري ویژه براي 
اولویت بندي پرداخت ها، توانسته است کشتي مناطق را 
از خیزابه هاي و تالطم هاي فراروي اهداف به ساحل امن 
هدای��ت کند و در این راه اگر گفته ش��ود م��ا به اتکاي 
اعتبار پیش��ینه و خوشنامي این شرکت توانسته ایم کاال، 
مواد، تجهیزات و خدمات مورد نیاز حود را از س��ازندگان 
و پیمانکاران داخلي تأمین نماییم، پربیراه  نگفته ایم.      

راهب�رد مناط�ق نفتخیز جنوب در بخش تدارکات و ���
کاال چیست؟

مهمترین هدف پیش بیني شده در فرآیند ساخت 
داخل کاال در این شرکت را،  قطع  رشته هاي وابستگي  
به خارج از طریق شناس��ایی اقالم پرمصرف و حیاتی و 
برنامه ریزي براي س��اخت حداکثري  تجهیزات، مواد و 
ماشین آالت فرایندی از طریق شرکت هاي دانش محور 
داخلي و تدوین دانش فنی اس��ت.اولویت هاي س��اخت 
داخل مناطق نفتخیزجن��وب، از ابتداي دولت یازدهم در 
قال��ب  4 گروه  کاالیي مورد نظر وزارت نفت، ش��امل:  
مته های حف��اری)ROCK BIT & PDC (،  تجهیزات 
س��ر چاه��ی ) W/H & X-MAS(،   پمپ های درون 
چاهی میله اي- مکشی ) SRP  ( و  توربین هاي گازي 
قابل شناسایي است؛ به طور خالصه تولید اقالم مستمر و 
پر مصرف مکانیکی، حفاری، برق و ابزاردقیق و شیمیایی 
و پلیمری و نیز شناس��ایی س��ازندگان توانمند داخلی و 
توسعه منابع ساخت برای تمامی کاالهای مصرفی صنعت 
نفت در دس��تور کار مدیریت کاالي شرکت ملی مناطق 

نفت خیز جنوب قرار دارد.
آی�ا در ح�وزه س�اخت داخل نگاه ش�ما همچنان به ���

خودکفایي است؟
به نظر مي رس��د نگاه اقتص��اد مقاومتي در همه 
زمینه ه��ا و بخصوص در بخش س��اخت کاال باید فراتر 
از خودکفایي باش��د؛ ما براي اس��تمرار تولید تجهیزات 
باید به بازار هاي بیرون از ایران هم نظر داش��ته باش��یم 
و نی��ز بای��د در فضاي رقابت��ي کار کنیم ت��ا روزآمدي 
محصوالت و برتري کیفي تولیدات تضمین شود؛ البته 
سیاس��تگذاري این موارد در حوزه وظایف ما نیست اما 
راهبرد ما حمایت از ساخت داخل است مشروط و منوط 
به تضمین کیفیت و رعایت استانداردهاي صنعت نفت. 

برنامه س�اخت داخل در  س�ال هاي اخیر را  موفق ���
ارزیابي مي کنید؟

ما در راستاي سیاست هاي وزارت نفت و شرکت 
ملي نف��ت ایران طرح ه��ا و پروژه ه��اي متعددي در 
بخش بومي س��ازي تجهیزات صنعت نفت به مرحله 
اجرا گذاش��ته و در نتیجه آنه��ا بخش قابل توجهي از 
اقالم مورد نیاز در داخل کش��ور بومي س��ازي ش��ده 
اس��ت. در نتیجه اقدامات صورت گرفته از س��وي این 
ش��رکت در 10 سال اخیر افزون بر 8000 قلم کاالی 
استراتژیک صنعت نفت بومي سازي شده است. بر این 
اس��اس و با توجه به برنامه ریزي هاي صورت گرفته، 
در ص��ورت تأمین منابع داخلي، در س��ال 139۵ و 9۶  
ح��دود 4 هزار قل��م کاالی مورد نیاز این ش��رکت، از 
قبی��ل  قطعات مورد نیاز حفاری، ماش��ین آالت دوار) 
توربین، پمپ و کمپرس��ور( مواد ش��یمیایی و قطعات 
یدکی در دس��ت بررس��ي و اقدام جهت تولید و تأمین 
ب��ه فراخوان مناقصات داخلي قرار گرفته اس��ت. روي 
هم رفته هم اکنون س��فارش ساخت 7۵ درصد قطعات 
و کااله��اي مورد نیاز این ش��رکت اع��م از تجهیزات 
س��رچاهی و انواع ولوها نیز به بخش داخلی س��فارش 
داده مي ش��ود که موفقیت کم نظیري اس��ت. از جمله 
قطعات و تجهیزات استراتژیک صنعت نفت که مناطق 
نفتخیزجن��وب مبادرت به طراحي و س��اخت آناها کرده 
اس��ت، مي توان به رش��ته هاي تکمیل��ي درون چاهي 
کالس 7۵00  و10 ه��زار پ��ام،  بازطراحي و س��اخت 
نخس��تین توربین گازي و راه ان��دازي و بکارگیري آن،  
س��اخت انواع روتور و پره ه��اي داغ توربین هاي گازي، 
ش��یرهاي ایمني درون چاهي، انواع لوله ها و تسهیالت 
سرچاهي اشاره کرد. ساخت مته هاي حفاري صخره اي 
و دندانه اي با همکاري جهاد دانشگاهي، که اخیرا اولین 
نمونه آن آزمایش و رونمایي ش��د، در نوع خود موفقیتي 
کم نظیر براي س��ازندگان و پژوهش��گران ایراني است. 
عالوه براین بزودي اخبار نویدبخشي از تولید پمپ هاي 

پرکاربرد فرایندي منتش��ر خواهد ش��د که بیانگر ورود 
س��ازندگان ایراني به عرصه هاي برتر تکنولوژي و تولید 

کاالي تمامًا ایراني است. 
 در  ی�ک ن�گاه کل�ي س�ازندگان ایران�ي ت�ا چه حد ���

م�ي توانن�د روي  حمایت ه�اي مناط�ق نفتخیز جنوب 
حساب کنند؟

در همسویي با اهداف گفته شده و به منظور بومي 
س��ازي بخش عمده اي از دیگر تجهیزات استراتژیک، 
این ش��رکت اقدام به تدوین برنامه ۵ ساله ساخت کاال 
نموده اس��ت. این برنامه به گونه اي تهیه ش��ده اس��ت 
ک��ه مهمترین قطعات و تجهیزات مورد اس��تفاده مانند 
توربین ها، کمپرس��ورها و پمپ هاي فرآیندي به ترتیب 
اولویت، بومي س��ازي شوند.کارشناس��ان و متخصصان 
شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب برای ساخت قطعات 
مورد نیاز خود س��ازندگان توانمند را در س��طح کش��ور 
شناس��ایي و تجربی��ات و اطالعات فن��ی و تخصصی 
قطع��ات و تجهی��زات را به آنان منتقل م��ي دهند. آن 
بخش از س��ازندگاني که به سفارش  این شرکت پاسخ 
مثبت دهن��د، در چارچ��وب قوانین و مق��ررات، ضمن 
حمایت مالی، کاالهاي س��اخته شده توسط آنان پس از 
انطباق با استانداردهاي صنعت نفت و انجام تست هاي 

آزمایشگاهي و میداني مورد استفاده قرار مي گیرند.
ب�راي تحق�ق تولی�د پایدار چه اقداماتي به ش�کل ���

مقطعي و مستمر انجام شده است؟
با اعمال تحریم هاي ظالمانه علیه ایران و کاهش 
اجباري تولید نفت و گاز در شرکت ملي مناطق نفتخیز 
جنوب، این ش��رکت ب��ا اتخاذ راهب��رد تبدیل تهدید به 
فرصت، و اس��تفاده حداکثري از مزیت ترخیص بخشي 
از تأسیسات تولید، اقدام به بازسازي، رفع معایب کلي و 

جزیي و تعمیرات اساسي آنها نمود. در خصوص چاه  هاي 
تولی��دي، جهت جلوگیري از پیامدهاي منفي ناش��ي از 
عدم تولید پایدار، برنامه بازگشایي تناوبي از 1738 حلقه 
چاه فعال تدوین و اج��را گردید ضمن اینکه تزریق گاز 
به مخازن هیدروکرب��وري با حداکثر توان ممکن تداوم 
یافت.در ای��ن دوران، مجموعه مناط��ق نفتخیز جنوب 
تبدیل به یک کارگاه بزرگ تعمیرات اساس��ي ش��د به 
نحوي که تنها در دو س��ال  93 و 94 عملیات تعمیرات 
اساس��ي افزون بر  3۶00 مورد از تجهیزات فرآورش��ي، 
780مورد اصالحیه هاي فرآیندي، 18900 مورد اقدامات 
مهندس��ي درون چاه��ي، 307 مورد تعمیرات اساس��ي 
ماش��ین آالت دوار،  9400 مورد ش��یرآالت فرآیندي و 
ایمني و صدها مورد ضخامت سنجي خطوط لوله را در 
پنج شرکت بهره بردار نفت و گاز تابع به سرانجام  رسید. 
س��ال 94 از حیث تعمیرات اساسي توربین هاي گازي و 
کمپرسورها نیز س��ال پرکاري بود ؛ در این سال افزون 
بر 1۵0دس��تگاه توربین،  کمپرسور وسایرماشین آالت 
دوار اورهال و در مدار عملیات قرار گرفت تا زمینه س��از 
ثبت رک��وردي جدید در از س��رگیري تولید پایدار نفت 

در جنوب باشد.
از دیگر اقداماتي که در چارچوب برنامه هاي تولید 
ش��رکت ملي مناطق نفتخیز جنوب طي چند سال اخیر 
صورت پذیرفت، بازرسي خطوط لوله اصلي صادراتي با 
اس��تفاده از توپک هوش��مند بود که در راستاي افزایش 
ایمني خطوط و اطمینان از اس��تمرار تولید، برنامه ریزي 
و طبق برنامه زمانبندي با موفقیت انجام ش��ده است.و 
س��رانجام اقدام مهم این ش��رکت در ام��ر تولید، مانور 
رکوردگی��ري آمادگي براي عملیاتي نمودن تأسیس��ات 
تولیدي و رس��یدن به سقف تولید پیش از تحریم ها بود 
که در آبان ماه 1394 با حضور وزیر محترم نفت صورت 
پذیرف��ت و متعاقب آن، خلق حماس��ه افزایش تولید در 
ش��رکت ملي مناطق نفتخیز جن��وب بود که پس از لغو 
تحریم ه��ا و افزایش صادرات نفت ایران از اواخر س��ال 
94  آغ��از و مطابق نیاز و طبق برنامه ابالغي  ش��رکت 
مل��ي نفت ای��ران،  بدون هیچ وقفه اي در اس��رع وقت 
ممکن اج��را و کلیه تعهدات تولید و ص��ادرات تاکنون 

محقق گردیده است.
اهم طرح هاي توس�عه اي به بهره برداري رس�یده ���

و در دست اجرا کدامند؟
طي چند س��ال اخیر و علیرغم وجود تحریم هاي 
ظالمان��ه، تعداد قاب��ل توجهي از پروژه ه��اي مهم این 
ش��رکت ش��امل تجهیز واحد نمکزدایي رگ س��فید2، 
احداث واحد بهره برداري و نمکزدایي مسجدس��لیمان، 
احداث و توس��عه واح��د نمکزدایي لب س��فید، خرید و 
نصب پیش گرمکن هاي واح��د نمکزدایي 1 تا 4 اهواز، 
افزای��ش توان تزری��ق گاز در میادین کرنج و پارس��ي، 
جمع آوري و تزریق گازهاي همراه نرگسي، احداث چند 
راه��ه جدید گناوه، احداث خط لوله 2۶ اینچ انتقال نفت 
از اهواز به پاالیش��گاه آبادان و رف��ع نواقص و تکمیل 
واحدهاي بهره برداري و نمکزدایي میدان منصوري، به 

سرانجام رسید. 
ع��الوه بر این، ب��ه عملیات اجرای��ي پروژه هاي 
مه��م دیگري از جمل��ه  طرح اح��داث نمکزدایي 220 
هزار بش��که اي اهواز متمرک��ز و نمکزدایي هاي بي بي 
حکیمه،گچس��اران 3،رگ س��فید 1 و هفتکل ش��تاب 
بخشیده شد که هم اکنون در شرف تکمیل و در برنامه  

راه اندازي سال قرار دارند.
نکته مهمي که تکمیل و راه اندازي این پروژه ها 
دارد یک��ي جلوگیري از تحمی��ل هزینه هاي مترتب بر 
تعویق اس��ت و دیگر فراهم نمودن ظرفیت الزم براي 
جبران کاهش طبیعي یا نمکي ش��دن چاههاس��ت که 
بسیار حیاتي اس��ت؛ به گونه اي که اگر نمکزدایي هاي 
جدید فراهم نمي شد ما شاهد کاهش حداقل 1۵0 هزار 

بشکه اي بودیم.
مهمترین اقدامات زیست محیطي مناطق نفت خیز ���

جنوب در این چند سال کدام است؟
تکمیل فاز دوم و راه اندازي کامل بزرگترین طرح 
زیس��ت محیطي صنعت نفت ایران در استان خوزستان 
درقالب طرح آماک گردآوري و شیرین سازي و مصرف 
بهین��ه 241 میلیون فوت مکع��ب گازهاي ترش همراه 
نفت بنگستان از چهار میدان بزرگ کشور )اهواز، مارون، 
منصوري،  کوپال( اقدام مهمي بود که در طلیعه س��ال 
جدید انجام ش��د. اجراي 30 پروژه جمع آوري گازهاي 
همراه و تکمیل آنها تا پایان سال 1397در قالب  طرح

)NO FLARING(  ، مش��ارکت در اجراي طرح 
تثبیت شن هاي روان، طرح درختکاري بیابان زدایي در 
مناطق بحراني حاشیه تأسیسات نفتي استان خوزستان 
به مساحت دویست هزار هکتار  با هدف فرونشاندن گرد 
و غبار،  اجراي طرح تزریق پساب واحدهاي نمکزدایي 
ب��ه چاه هاي دفع��ي و حذف کام��ل آالینده هاي خاک، 
طراحي، س��اخت و به کارگیري 13  دس��تگاه تفکیک 
  MOS و MOT گر س��یار س��رچاهي با عنوان صنعتي
به منظور جلوگیري از س��وزاندن م��واد نفتي و بازیافت 
اقتصادي آن در هنگام تعمیر و احیاي چاهها، استفاده از 
فن آوري نوین قطع جریان روي خطوط لوله حامل نفت 
عبوري از سطح رودها در هنگام بروز نشت، عبور دادن 
خطوط  لوله اصلي انتقال نفت  از زیر بس��تر رودخانه ها 
تحت عنوان پروژه HDD براي اولین بار در مناطق نفت 
خیز جنوب، انجام ش��د. مجهز نم��ودن ۵ دکل حفاري 
ب��ه سیس��تم Zero discharge : با ه��دف بازیافت و 
تصفیه گل حفاري، تصفیه و بازیافت رسوبات نفتي کف 
مخازن با استفاده  از نیتروژن )فن آوري  NGS (،  پاک 
سازی پس��ماندهای گل حفاری پایه روغنی در کارخانه 
گل حفاری روغنی ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
با اس��تفاده از باکتری های نفتخوار، احداث فضاي سبز 
حاشیه بلوار نفت در سطح ۶4000 مترمربع  با مشارکت 
ش��هرداري اهواز، اح��داث فضاي س��بز حریم چاه هاي 
نفت در س��طح 40000 مترمربع در مناطق کوي ملت، 
ش��هرک نفت و کوي قائم، طراحي، مهندسي و ساخت 
گودال هاي عایق کاري ش��ده گل و پس��اب حفاري با 
توجه به ویژگي هاي زیس��ت محیطي منطقه، اس��تفاده 
از الیه هاي ژئوممبران و ژئوتکس��تال جهت جلوگیري 
از نش��ت و نفوذ به الیه ه��اي آب زیرزمیني، ایجاد 10 
ایستگاه پایش سنجش آلودگي هوا در سطح شهر اهواز 
به درخواس��ت اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان 

خوزستان،
آی�ا برنامه ه�اي مه�ار گازه�اي همراه ارس�الي به ���

مشعل همچنان در دستور کار است؟ 
بل��ه طرح جامعي در ای��ن زمینه وج��ود دارد اما به 
لحاظ مش��کالت نقدینگي فراز و فرود داشته است. با این 
وجود براي  جمع آوري کلیه گازهاي ارس��الي به مش��عل 
در ش��رکت ملي مناطق نفتخیز جنوب، پروژه هاي مربوط 
مص��وب و در مراح��ل مطالعه و یا اجرا ق��رار دارند، لیکن 
ب��ا توجه به زمانبر بودن تکمیل ای��ن پروژه ها و به عنوان 
ی��ک اقدام عاجل و در راس��تاي تاکید وزی��ر محترم نفت 
مبني بر اس��تفاده هرچه بیش��تر از س��رمایه و توانایي هاي 
بخ��ش خصوص��ي در طرح ه��اي جلوگیري از س��وختن 
گازهاي همراه نفت و همچنین دستور مدیر عامل محترم 
ش��رکت ملي نفت ای��ران در خصوص دعوت از س��رمایه 

گ��ذاران در این زمین��ه، اقدام��ات الزم در ارتباط با تعیین 
چارچوب مزایده فروش گازهاي همراه، فراخوان از طریق 
رس��انه ها، بازدیدهاي میداني، برگزاري جلس��ات با مزایده 
گران و تهیه پیش نویس قرارداد صورت پذیرفته و س��ایر 
 پیگیري ه��اي الزم نی��ز در این خصوص در ح��ال انجام 

مي باشد. 
چش�م انداز آینده مناطق نفتخیزجنوب را در زمینه ���

تولید چگونه ارزیابي مي کنید؟
با عنایت به این که ظرفیت س��ازي مناس��بي با 
افزایش تولید در شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب فراهم 
شده است، مطمئناً این ش��رکت در سال هاي پیش رو،  
نقش مؤثري در تحقق برنامه هاي امیدبخش نگهداشت 
 و پای��داري تولید ش��رکت ملي نفت ای��ران ایفا خواهد

 کرد. 
از اینکه وقت خود را در اختیار دانش نفت قراردادید، ���

کمال تشکر را دارم.

درگفت و گو با مهندس بیژن عالي پور مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب مطرح شد؛ 

نفت موفق ترین کارنامه را در4 سال گذشته داشته است 

 

بي تردید مهمترین دستاورد شرکت ملي 

مناطق نفتخیز جنوب تحقق نزدیک به  

۱00درصدي اهداف تولید و تضمین پایداري 

آن با لحاظ اصل صیانت از منابع نفت و گاز 

است که با همت و پشتکار جمعي و تالش بي 

وقفه تمامي مدیران،کارشناسان و سطوح 

مختلف کارکنان این شرکت حاصل گردیده

 

مجموعه توفیقات در صنعت نفت در دوران 
پسابرجام  و این که دولت تدبیر و امید توانست 
میزان تولید نفت و گاز کشور را یکباره تا سقف 

قبل از تحریم ها افزایش بدهد، نتیجه یک تصمیم 
خلق الساعه و یا دستاوردي اتفاقي نبود بلکه 
تحقق این مهم،  نتیجه حداقل دو یا سه سال 
برنامه ریزي دقیق براي حفظ توان تولید در 

قالب یک طرح مدون جهادي بود

 

در حال حاضر شرکت ملی مناطق 

نفتخیزجنوب جزو شرکت های پیشتاز در 

ازدیاد برداشت از میدان های نفتی در سطح 

دنیاست. نفت درجای شرکت ملی مناطق 

مناطق نفتخیزجنوب بالغ بر 334 میلیارد 

بشکه است که براي استحصال ۱80 میلیارد 

بشکه آن  برنامه تزریق گاز اجرا شده است

 

این شرکت از سال ۱392 به این سو  موفق به 

انجام 37 مورد مطالعات مهندسي مربوط 

به میادین و مخازن هیدروکربوري گردیده 

است که نتیجه حاصل از این مطالعات، 

افزایش ذخایر قابل بازیافت نفت و گاز به 

میزان  4400 میلیون بشکه نفت و بیش از ۱0 

تریلیون فوت مکعب گاز  مي باشد


