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تریبون
معاون مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت خبر داد:

همکاری بیش از  ۱۰۰نفر از مدیران و خبرگان نفت
در تدوین نظام جامع توسعه مدیریت

معاون مرکز توس��عه مدیریت صنعت نفت با اش��اره به همکاری بیش از
 ۱۰۰نفر برای تدوین نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت گفت :این نظام
جامع میتواند منشأیی برای تحول توسعه مدیریت در کشور باشد.
ش��مساله بهمئ��ی در گفتوگو با خبرنگار ش��بکه اطالعرس��انی نفت
و انرژی (شانا) در تشریح ویژگیهای متمایز نظام جامع تدوینشده در مرکز
توس��عه مدیریت صنعت نفت از روحیه اخالقگرایی اسالمی ،انقالبی ،مبارزه
با فساد و جهادی نظا م جامع یاد کرد.
بخشی این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
موض�وع تدوین نظا م جامع توس�عه مدیریت صنعت نفت از
کجا آغاز شد؟
نظام جامع توس��عه مدیریت بهمنظور تحقق بند چهارم سیاس��تهای
ابالغ��ی مقام معظم رهبری که بر دانشگرایی و شایستهس��االری مبتنی بر
اخالق اسالمی در انتصاب و ارتقای مدیران تأکید داشتند ،تدوین شد.
مقام عالی وزارت خطمش��یای را سال گذش��ته ابالغ کرد که طبق آن
مأموریت مرکز تربیت نسل نویی از مدیران در صنعت نفت در آن مورد تأکید
بود و بر اساس آن همه مدیران کنونی و تأثیرگذار صنعت نفت باید از مرکز
توسعه مدیریت صنعت نفت گواهینامه صالحیت حرفهای دریافت کنند .در
همان خطمش��ی ابالغی ،به مرکز مأموریت داده ش��د بهمنظور جلوگیری از
موازیکاری و اجرای عدالت و انصاف در فرآیندهای ارزیابی و توس��عه مرکز
نظام جامعی را تهیه و تدوین کند تا مأموریت خود را همسو با تحقق منویات
مقام معظم رهبری و خطمش��ی ابالغی وزارتخانه در حوزه توس��عه مدیریت
محقق کند.
تحق�ق ای�ن مأموری�ت از چ�ه مس�یری انج�ام ش�د و چه
دستاوردهایی داشت؟
با حضور مدیریت جدید مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت ،نقطه عطف و
مسیر تحولی در مدیریت صنعت نفت ایجاد شد .با تشکیل گروهی منسجم،
شامل بیش از  ۱۰۰نفر از کارشناسان ،مدیران ارشد ،خبرگان صنعت نفت و
خارج از آن مشغول تهیه این نظا م جامع بودند.
به اعتقاد من این نظا م جامع میتواند تحول توس��عه مدیریت در سطح
کشور باشد .با توجه به جامع بودن میتواند مبنای قانون نظام جامع توسعه
مدیریت در س��طح کشور باش��د .نظام جامع توس��عه مدیریت صنعت نفت
بهقدری دقیق و مبتنی بر قواعد نظا م جامعنویس��ی و با نظر کارشناس��ان
باتجربه نظا م جامعنویس��ی تدوین شده اس��ت که میتواند مبنای قانون در
کشور باشد .بههر حال نظام صنعت نفت بهعنوان صنعت پیشرو ،در بسیاری
از حوزهها بهویژه توس��عه مدیریت ،کار بزرگی انجام داده اس��ت که میتواند
الگویی در توسعه مدیریت صنعت نفت باشد.
وج�وه تمایز این نظام جامع ب�ا دیگر نظام جامعهای مرتبط
چیست؟
ای��ن نظام جام��ع ویژگیهای متمای��زی دارد ،یکی از آنه��ا اتکا بر یک
ح میش��ود باید
الگوس��ت؛ بههر حال ه��ر مدلی که در مباحث علمی مطر 
مبانی نظری در آن حاکم باش��د .خوشبختانه نظام جامع توسعه مدیریت بر
مبنای حکمرانی متعالی تهیه و تدوین شده است .در واقع ارزیابی ،توسعه و
انتصاب بهعنوان هسته اصلی این الگو بر اساس حکمرانی متعالی است.
خیلی از تئوریهای علمی که وارداتی هس��تند ،بهطور قطع متناسب با
ارزشه��ای حاکمیتی جامعه ما نخواهند بود .در این مدل تالش کردیم الگو
را بومی کنیم و مبتنی بر ارزشهای اسالمی و نظریههای الهی تهیه و تدوین
شود .از آنجا که این الگو با فطرت انسان سازگاری دارد ،خیلی از مسائل آن
قابل لمس و اعمال است .بههر حال همه ما مسلمان هستیم و نظام ارزشی
را که بر جامعه حاکم است قبول داریم .اخالقگرایی اسالمی ،انقالبی ،مبارزه
با فساد و روحیه جهادی در این نظام جامع دیده شده است.
یکی دیگر از ویژگیها ب ه جز مباحثی که در آن دیده ش��ده است ،بحث
اصل عدالت اس��ت .عدالتمحوری در توس��عه مدیریت .مقام عالی وزارت در
بحث عدالت تأکید داش��ت که موازیکاری نش��ود ،عدالت در ارزیابی حاکم
باش��د و با همان خطمش��ی ابالغی مبتنی بر یکپارچهسازی در فرآیندهای
ارزیابی ،توس��عه و انتصاب در حقیقت عدالت را ابالغ کردند و روح این نظام
جامع عدالت است.
پیش از تدوین این نظام جامع نحوه صالحیتس�نجی افراد
چگونه بود؟
پی��ش از این ه��ر مرکز ارزیابی بهصورت جزیرهای نس��بت به انتخاب و
ارزیاب��ی افراد بهمنظور انتصاب در س��متهای مدیریت��ی صنعت نفت اقدام
ع وجود نداشت و انتخاب افراد
میکرد و این یکپارچگی بر اس��اس نظام جام 
سلیقهای و ب ه دور از عدالت بود ،بنابراین عدالت در این است که ابزار ما دقیق
باش��د ،الگوی شایستگی اگر دقیق باش��د ،شایستهساالری نهادینه میشود،
بنابراین یکی از محورهای عدالتمحوری نظام جامع یکپارچهسازی ابزارها و
الگوهای شایستهساالری بود.
حلقه گمش��ده این مرکز این بود که چرخه آن کامل نبود .مرکز توسعه
مدیریت در ساختار قبلی ارزیابی و آموزش داشت و بعد از دریافت گواهینامه
در مرکز چرخهای وجود نداش��ت که این موضوع در نظام جامع لحاظ شد و
چرخه را کامل کردیم .معاونت سازماندهی و پایش که شامل خانه مدیران،
برنامهریزی جانش��ینی و مدیریت عملکرد میشود ،در نظام جامع لحاظ شد
تا چرخه ناقص گذشته تکمیل شود.
یک��ی از مؤلفههایی که در بحث عدالتمحوری مدنظر بود ،ش��یوه ورود
به مرکز و شیوههای اجرایی است .در دستورعمل پیشین بهصورت فراخوان
بر اس��اس اختیار افراد اقدام میشد .اکنون در خطیمشی ابالغی تأکید شد
که همه مدیران ارشد و تأثیرگذار صنعت نفت باید تا سال  ۱۴۰۵گواهینامه
صالحی��ت حرف��های از مرکز توس��عه مدیریت صنعت نف��ت دریافت کنند.
یعن��ی تغییر روش انجام ش��د و بر مدیران کنونی تأکید ش��د .در کنار این
موضوع ،فراخوان برای افراد خارج از دایره مدیریتی نیز اجرا میشود تا بحث
عدالتمحوری در این نظام جامع جاری باشد.
بر اس��اس برنامهریزی در س��ال نخس��ت اجرای نظام جام��ع ()۱۴۰۲
 ۱۰درص��د از مدیران بهطور حت��م گواهینام ه صالحیت حرفهای را دریافت
کنند ،در س��ال دوم  ۳۰درصد و س��رانجام تا س��ال  ۱۴۰۵تمامی مدیران
گواهینامه داش��ته باشند ،اما در سال آخر نیز اجازه بهکارگیری تا  ۲۵درصد
مدیران بدون گواهینامه داده شده است ،اما همه مدیران باید تا آن زمان در
دو دوره فراخوان برای دریافت گواهینامه اقدام کرده باشند.
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وزیر نفت خبر داد:

ثبت باالترین رکورد صادرات نفت و
ن ۱۴۰۱
محصوالت پتروشیمی ایران در آبا 

ت
وزیر نف��ت از ثبت باالترین رکورد ص��ادرات نف 
خام ،میعانات گازی و محصوالت پتروش��یمی ایران در
آبانماه امس��ال خبر داد و گفت :ای��ن باالترین رکورد
از س��ال ( ۱۳۹۷ش��روع تحریمه��ای ظالمان��ه ترامپ
علیه ایران) تاکنون است.
به گزارش ش��انا ،ج��واد اوجی در آیی��ن صبحگاه
مش��ترک بس��یجیان صنعت نفت با س�لام و درود به
آستان شهیدان دفاع مقدس ،امام خمینی (ره) ،شهید
سردار حاج قاسم س��لیمانی و بسیجیان حاضر در این
آیین اظهار کرد :خدا را شاکرم به بنده توفیق داد امروز
در جمع بسیجیان بیادعای صنعت نفت حاضر باشم.
وی با درود به روان پاک امام خمینی (ره) بهدلیل
کار ابتکاری س��اماندهی سازمان بس��یج مستضعفین
بعد از انقالب اس�لامی گفت :این کار با هدف استفاده
حداکثری از ظرفیت مردمی برای پیشبرد اهداف نظام
بهخوبی شکل گرفت .همانطور که میدانید در جنگ
تحمیلی هشت ساله حضور پررنگ اقشار مختلف مردم
در قالب همین بسیج سبب شد دشمن نتواند یک قدم
از خاک کشور را تصرف کند.
وزی��ر نفت افزود :پ��س از انقالب و جنگ تحمیلی
در دوران س��ازندگی تفکر بس��یجی در ایران همچنان
نقشآفرین بود و در همه عرصهها سبب شکوفایی شده،
امروز این تفکر در میان کش��ورهای آزاده نیز گسترش
یافته است.
اوج��ی با بیان اینک��ه رویکرد اس��تفاده از ظرفیت
مردمی و تفکر بس��یجی در دولت س��یزدهم برای غلبه
ب��ر کینه و تحریم دش��منان ایران در دس��تور کار قرار
دارد ،اظه��ار کرد :از بدو آغاز بهکار این دولت ،کش��ور
با مش��کالتی همچون تأمین سوخت زمستانی ،کمبود
س��وخت مایع در نیروگاهه��ا ،انجام نش��دن تعمیرات
اساسی در برخی پاالیشگاههای نفتی و گازی و تشدید
تحریمهای بینالمللی و از همه مهمتر فروش و صادرات
نف��ت ،میعانات گازی و محصوالت پتروش��یمی مواجه
بود که خوش��بختانه با همت و تفکر بس��یجی کارکنان
صنعت نفت و تالش آنها توانس��تیم بر این مش��کالت
غلبه کنیم.
وی با تأکید بر اینکه پیش از دولت س��یزدهم رقم
صادرات نف��ت و میعانات گازی کش��ور آنچنانی نبود،
گفت :بنده پارسال در آیین صبحگاه مشترک بسیجیان
صنع��ت نفت در حضور کارکنان صنعت نفت قول دادم
که با تالش این کارکنان و نیروهای مسلح کشور افزایش
صادرات نفت و میعانات گازی رقم خواهد خورد.
وزی��ر نفت افزود :صنعت نفت ای��ران هماکنون در
خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و باالترین تحریمها
بر این صنعت اعمال شده است.
پیگیر ج�دی موضوع مالی�ات و اجرایی
شدن ماده  ۱۰هستیم
اوجی با بیان اینکه در یک سال و نیم اخیر در بحث

معیش��ت و رفاه حال کارکنان صنع��ت نفت اقدامهای
خوبی صورت گرفته اس��ت ،اظهار کرد :از ابتدای قبول
مس��ئولیت به ص��ورت جدی پیگیر مس��اله ماده  ١٠و
بحث مالیات ب��وده ام و این قول را به کارکنان صنعت
نفت میدهم که همچنان بهطور جدی بحث مالیات را
پیگیری کنم و انشاءاهلل خبرهای خوبی در این زمینه
خواهید شنید ،بحث ماده  ۱۰وظایف و اختیارات وزارت
نف��ت را نیز بدون وقفه پیگی��ر خواهم بود ،باید دالیلی
داشته باشیم تا بتوانیم همه ارکان دولت ،مجلس و قوه
قضائی��ه را در بحث ماده  ۱۰توجیه کنیم تا انش��اءاهلل
کارکن��ان صنعت نف��ت به حق و حقوق خود برس��ند؛
قطعاً نیت دولت نیز همین است .بنده بهعنوان نماینده
کارکن��ان صنعت نفت موضوعات یادش��ده را در دولت
پیگیری خواهم کرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه در بحث تأمی��ن امنیت انرژی
کشور ،بسیاری پارس��ال برآورد کرده بودند در ماههای
دی و بهمن کشور دچار مشکل تأمین سوخت میشود،
افزود :یادمان نرود س��ال  ۱۳۹۹در زمستان قطعی برق
بهدلیل عدم تأمین سوخت نیروگاهها اتفاق افتاد ،اما به
فضل الهی و همت نیروهای صنعت نفت پارسال بدون
هیچ مشکلی زمستان و تابستان را سپری کردیم.
وزیر نفت با اش��اره به اینکه در س��الهای گذشته
ب��ا وجود آنکه س��رمایهگذاری زی��ادی در صنعت نفت
و گاز انج��ام نگرفت��ه و مصرف گاز در کش��ور از تولید
پیشی گرفته اس��ت ،اما همکاران پرتالش صنعت نفت
با مدیریت مصرف توانس��تهاند از پس مشکالت برآیند،
گف��ت :ب��ا برنامهریزی انجامش��ده س��رمایهگذاری در
طرحهای پاالیش��ی کشور و احداث پتروپاالیشگاهها در
بودجه س��ال  ۱۴۰۱از س��وی دولت دیده شده و چند
ماهی است که عملیات اجرایی این طرحها شروع شده
است.
روابط خوب ایران با کشورهای همسایه
اوجی به موضوع دیپلماس��ی انرژی اشاره کرد و با
بیان اینکه ایران پیش از ش��روع بهکار دولت سیزدهم
روابط خوبی با اکثر کش��ورهای همسایه نداشت ،اظهار
کرد :الحمدهلل امروز ش��اهد هستیم در این دولت حتی

با برخی کش��ورهای همس��ایه مبادالت تجاری س��ه تا
چهار برابر افزایش یافته اس��ت .در این راس��تا استفاده
از ظرفیتهای پاالیش��گاههای فراسرزمینی در دستور
کار وزارت نف��ت قرار گرفت ک��ه به همت کارکنان این
وزارتخانه امروز شاهدیم در برخی کشورها ما از ظرفیت
پاالیشگاهی فراس��رزمینی استفاده میکنیم .در همین
هفته گذشته نیز در بیانات مقام معظم رهبری استفاده
از ظرفیتهای پاالیشگاههای فراسرزمینی بهعنوان یکی
از از دستاوردهای این دولت یاد شد.
وی ادامه داد :در بحث اس��تفاده از س��اخت داخل
امسال ش��اهد بودیم که تعداد شرکتهای دانشبنیان
فعال در صنعت نفت کش��ور از  ۱۵۰ش��رکت به بیش
از  ۵۰۰شرکت افزایش یافته و به همت فعاالن صنعت
نفت بسیاری از تجهیزات مورد نیاز این صنعت با ارزبری
باال از سوی شرکتهای داخلی در حال تأمین است.
کارکنان صنعت نفت در خط مقدم
وزی��ر نفت با بی��ان اینکه صنعت نف��ت هماکنون
نزدی��ک به  ۳میلیارد دالر قرارداد و تفاهمنامه در بحث
س��اخت داخل کااله��ای ارزبر با ش��رکتهای داخلی
منعقد کرده اس��ت ،اظهار ک��رد ۷۵ :درصد نیاز کاالیی
صنعت نفت در بخشهای مختلف از سوی سازندگان و
پیمانکاران داخلی تأمین میشود .شما بروید ببینید در
کجای صنعت نفت کشور مستشار یا کارشناس خارجی
در دریا یا خش��کی کار میکند! امروز همه س��ازههای
دریایی در میدان گازی مشترک پارس جنوبی در داخل
کشور ساخته میشود .این دستاورد تنها با همان تفکر
بسیجی و خودکفایی حاصل شده است.
اوجی افزود :شهادت میدهم همه نیروهای صنعت
نفت در این جنگ اقتصادی که استکبار جهانی علیه ما
راه انداخته ،در خط مقدم قرار دارند .باالترین تحریمها و
فشارها از ابتدای انقالب تاکنون در همین دوران کنونی
در حال رخ دادن اس��ت .این موضوع را در نشستهای
که خدمت مسئوالن نظام بودهام بارها گفتهام.
وی ب��ا بیان اینکه ب��ا مدیریت دولت اس��تفاده از
ظرفیته��ای مالی داخلی کش��ور که تا پی��ش از این
مغفول مانده بود در دستور کار قرار گرفت ،تصریح کرد:
بهعن��وان خادم صنعت نفت ام��روز از کارکنان صنعت
نف��ت ک��ه در ش��رایط آب و هوایی س��خت در مناطق
عملیاتی ،روی س��کوهای دریایی ،ایستگاههای تقویت
فشار ،مراکز توزیع س��وخت ،خطوط انتقال نفت و گاز
و س��تادها مشغول کار هستند ،تشکر میکنم و به آنها
میگویم که کار شما دشمن را مأیوس خواهد کرد.
وزیر نفت اظه��ار کرد :دش��من در دهههای اخیر
بهدنبال کاهش و قطع درآمدهای ارزی و صادرات نفت
و گاز کش��ور بوده اس��ت ،اما با همت کارکنان صنعت
نفت ای��ن توفیق را پیدا نکرده و نخواهد کرد .بر خودم
واج��ب میدانم برای اعتمادی ک��ه مجلس و دولت به
بنده کردهاند از کیان کشور و صنعت نفت دفاع کنم.

اعطای نشان عالی مدیر سال صنعت پتروشیمی
بهمدیرعامل پتروشیمی پردیس

مدیرعام��ل ش��رکت پتروش��یمی
پردیس در هفتمین نشس��ت سراسری
نش��ان عالی مدیر س��ال بهعنوان مدیر
س��ال  ۱۴۰۱صنعت پتروش��یمی ایران
معرفی شد.
به گزارش ش��انا به نقل از ش��رکت
پتروشیمی پردیس ،در هفتمین نشست
سراس��ری نش��ان عالی مدیر سال که از
س��وی وزارت صمت ،معاون��ت علمی و
فناوری ریاس��ت جمهوری ،وزارت نفت،
وزارت راه و شهرسازی ،وزارت آموزش و
پرورش و مجلس شورای اسالمی برگزار
ش��د ،نش��ان عالی مدیر س��ال صنعت
پتروش��یمی ب��ه غالمرضا جمش��یدی،
مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی پردیس
اهدا شد.
غالمرض��ا جمش��یدی ،مدیرعامل
ش��رکت پتروش��یمی پردیس بهعنوان
نماینده صنعت پتروش��یمی کش��ور در
این نشس��ت اظهار ک��رد :مدیران عامل
شرکتهای پتروشیمی بهعنوان سرداران
جبهه صنعت هستند و به فضل الهی در
این جنگ نابرابر اقتصادی سربلند بیرون

آمدهاند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه این ش��رکت
بزرگتری��ن تولیدکننده اوره و آمونیاک
در خاورمیان��ه و پنجمی��ن ش��رکت
تولیدکننده این محصول در دنیاس��ت،
اعالم کرد :در یک سال اخیر با همافزایی
در میان شرکتهای صنعت اوره کشور
و راهان��دازی کارگروه اوره ب��ا مدیریت

پتروش��یمی پردیس قیمت اوره ایران را
به بیش از  ۸۰۰دالر رساندیم.
مدیرعام��ل ش��رکت پتروش��یمی
پردیس اف��زود :پتروش��یمی پردی��س
در ی��ک س��ال اخیر  ۱.۳میلی��ارد دالر
ص��ادرات انج��ام داده و  ۴۰۰میلی��ون
دالر نیز فروش داخلی داش��ته است که
با مجموع فروش  ۱.۷میلیارد دالر ،کل

هزینه س��اخت پتروش��یمی پردیس در
یک سال بهدست آمد.
عض��و هیئت مدی��ره پتروش��یمی
پردیس ب��ا ارائ��ه گزارش��ی از افزایش
ص��ادرات اوره پردی��س به کش��ورهای
آمریکای جنوبی ،اروپا و آفریقای جنوبی
اذعان کرد :در گذش��ته مجب��ور بودیم
محصول خ��ود را از طریق ترکیه صادر
کنیم ،اما امروز با اقتدار محصول خود را
با پرچم جمهوری اسالمی به کشورهای
آمریکای جنوبی و دیگر کش��ورها صادر
میکنی��م و ثابت کردهای��م که صنعت
پتروشیمی کشور تحریمپذیر نیست.
جمشیدی با بیان اینکه از  ۳میلیون
و  ۲۰۰هزار ت��ن اوره تولیدی پردیس،
یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن را در اختیار
کشاورزان عزیز کشورمان قرار میدهیم،
یادآور شد :در یک سال گذشته در میان
 ۶۵ش��رکت صنعت پتروشیمی کشور،
از لح��اظ ارزآوری دومی��ن صادرکننده
برتر کش��ور ش��دیم و بخش عمدهای از
ارز مورد نیاز برای مراودات اقتصادی را
تأمین کردیم.

 ۹۵درصد جایگاههای سوخت منطقه چابهار
به دوربین پالکخوان مجهز شدند

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
چابه��ار گفت ۹۵ :درص��د جایگاههای عرضه س��وخت
منطقه چابهار ( ۴۸جایگاه) به دوربین پالکخوان مجهز
شد ه اس��ت و بهزودی س��ه جایگاه باقیمانده نیز به این
سامانه متصل خواهد شد.
ب��ه گ��زارش ش��انا به نق��ل از ش��رکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه چابهار ،سیدکیومرث کمالیار با
اشاره به شرایط ویژه و ویژگیهای منحصربهفرد مناطق
مرزی و اختالف شدید قیمت فرآورده در دو سوی مرزها،
گفت :تجهیز و نصب دوربین پالکخوان از ابتدای مهرماه
امسال در جایگاههای سوخت کلید خورد که خوشبختانه

با اس��تقرار کارشناس��ان نظارتی در جایگاهها ،افزون بر
جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای هوشمند سوخت،
مصرف بنزین نیز روند کاهشی داشته است.
وی با اشاره به کاهش  ۸.۳درصدی مصرف بنزین در
مهرماه و مقایس��ه آن با ماه پیش از آن (شهریور) افزود:
نصب دوربین پالکخوان افزون بر شناس��ایی و برخورد
ب��ا متخلفان ،رضایتمندی عمومی از کاهش چش��مگیر
صفها در مجاری عرضه س��وخت منطق��ه چابهار را در
پی داشته است.
مدیر ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
چابه��ار انجام این کار را نقطه عطفی در کارنامه منطقه،

همچنین ستاد شرکت ملی پخش دانست و اظهار کرد:
از ابتدای اجرای طرح با وجود مشکالت بسیار زیادی که
در این زمینه وجود داشت ،سعی و اراده جمعی بر اجرایی
ش��دن آن اس��توار بود و طی این مدت کوتاه ،آثار بسیار
مثبتی داش��ت و رضایتمندی مردم و مقامهای محلی را
بهدنبال داشت.
کمالیار با تأکید بر اینکه وجود اختالف فاحش نرخ
فرآورده با کشورهای همسایه در شهرستانهای جنوبی
اس��تان ،قاچاق س��وخت برای س��وداگران را بسیار زیاد
کرده اس��ت ،بیان کرد :از زمان نصب دوربینها تاکنون،
 ۲۹۰کارت سوخت مسدود شده است.

خبــر
عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

سرمایهگذاری در پاالیشگاههای فراسرزمینی
خامفروشی را متوقف میکند

س��رمایهگذاری در پاالیش��گاههای فراس��رزمینی خامفروشی را متوقف
میکند
عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون انرژی مجلس گفت :یکی از اهداف اصلی
ما در حوزه انرژی ،جلوگیری از خامفروش��ی اس��ت که با سرمایهگذاری در
پاالیشگاههای فراسرزمینی میتوان به این هدف دست یافت.
حس��ین حس��ینزاده در گفتوگ��و ب��ا خبرنگار ش��انا ،س��هامداری در
پاالیش��گاههای فراسرزمینی را در بیاثر کردن تحریمها مؤثر دانست و اظهار
ک��رد :از اقدامه��ای مهم وزارت نفت در حوزه ان��رژی ،صدور خدمات فنی و
مهندس��ی به دیگر کشورهاست ،این خدمات در پاالیش��گاهها برای توسعه
میدانها و گسترش فناوری استفاده میشود.
وی افزود :خوش��بختانه ش��رکتهای دانشبنیان نیز در صدور خدمات
فنی و مهندس��ی در حوزه انرژی ،همکاری الزم را با وزارت نفت داش��ته و از
همه ظرفیتها استفاده کردهاند ،همچنین سرمایهگذاری ما در دیگر کشورها
ممکن اس��ت بهصورت صدور خدمات فنی و مهندسی ،یا سهام باشد .در هر
ص��ورت یکی از اهداف اصل��ی ما در حوزه انرژی ،جلوگیری از خامفروش��ی
اس��ت که با س��رمایهگذاری در پاالیشگاههای فراس��رزمینی میتوان به این
هدف دست یافت.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد :وزارت نفت در
این مدت توانسته است با سرمایهگذاری فراسرزمینی ،همچنین فروش نفت
و وصول درآمدها یکی از ستونهای مهم اقتصادی دولت باشد.
موسی احمدی ،نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز درباره عملکرد
دولت در توس��عه پاالیشگاههای فراسرزمینی گفت :دولت آغاز خوبی در این
حوزه داش��ته و شرکتهای دانشبنیان نیز به کمک دولت آمدند تا در دیگر
کشورها پاالیشگاههای فراسرزمینی توسعه یابد.
وی اع�لام کرد :رویکرد دولت و تأکید مجلس توس��عه پتروش��یمیها و
کاهش خامفروش��ی است که سبب اشتغال ،بهبود تولید و افزایش ارزش در
صنعت نفت میشود.

