مروری

وزیر نفت دولت سیزدهم در  13روایت

جواد اوجی ،وزیر نفت دولت سیزدهم شد .این
تیتری بود که ســوم شهریورماه  1400پس از
جلسهی رای اعتماد وزیران در مجلس شورای
اسالمی در رسانهها منتشــر شد و پس از آن
وی در نشســتهای مختلف به بیان و تشریح
دیدگاهها و برنامهها پرداخت.
در ســابقهی کاری اوجی کــه فارغالتحصیل
رشتهی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت
است ،معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی
گاز ایران ،عضو هیات امنای دانشــگاه صنعت
نفت و مدیرعامل و نایب رئیس هیاتمدیرهی
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
دیده میشود.
اوجی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی
بر موارد متعددی تاکید کرد که به اختصار به
سیزده مورد از مهمترین بخشهای مورد تاکید
وزیر نفت دولت سیزدهم اشاره میشود:
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یکم ـ پس از اعمال تحریمهــای ظالمانهی
آمریکا علیه ایران ،مقــدار صادرات نفتخام و
میعانات گازی به طور قابلمالحظهای کاهش
یافته اســت و رقیبــان بخشــی از بازارهای
صادراتی مــا را تصاحب کردهاند که برونرفت
از تحریمها و احیای بازارهای از دســترفته،
مســتلزم امکانات جهادی و حرفهای است که
با حمایت دولت محترم ،مجلس و شورای عالی
امنیت ملــی عبور از این شــرایط امکانپذیر
خواهد بود.
دوم ـ اطمینــان میدهم با اســتفاده از توان
نیروهای متخصص توانمند و اســتفاده از توان
همهی نیروهای خدوم کشــور و اتخاذ رویکرد
فعال برای دور زدن تحریمها پیش میرویم و
با استفاده از تجربههای موجود و دیگر روشها
که امکان بازگویی آن نیست ،اقدامهای مهمی
را برای فروش نفــت در پیش خواهیم گرفت،

همچنین از ظرفیت بخش خصوصی و ظرفیت
همهی دســتگاههای اجرایــی در فروش نفت
استفاده میکنیم.
ســوم ـ بنده شــاید در توســعهی بیش از
۱۰میدان نفتی مشــارکت داشتهام و کامل به
قراردادها اشراف دارم ،منابع و ذخایر زیرزمینی
نفت و گاز جزو انفال و متعلق به همهی مردم
و نسلها است بنابراین از انجام هر اقدامی که
ســبب افزایش ظرفیت تولید صیانتشــدهی
نفت متناســب با ذخایر موجود کشــور باشد
دریغ نمیکنم .بدیهی است که این اقدامهای
اساسی ســبب بهرهمندی کشــور از افزایش
قدرت اقتصادی ،سیاسی و امنیتی میشود.
چهارم ـ جمعآوری گازهای همراه مشــعل و
جلوگیری از گازســوزی و استفادهی بهینه از
آن اقدامی بســیار مهم اســت .پایداری تامین
ســوخت موردنیاز نیروگاههای کشــور هم با
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همکاری وزارت نفت انجام میشود و پیگیری
گازرســانی به مناطق روستایی هم در دستور
کار است.
پنجم ـ تکمیل طرحهای پاالیش گاز ،احداث
خطوط انتقال و ایســتگاههای تقویت فشار و
گازرســانی به صنایع جدیــد و تعیین تکلیف
قرارداد واردات گاز طبیعی از کشور ترکمنستان
از دیگر برنامههای مدنظر در این بخش است.
ششم ـ کاهــش شدت انرژی و اصالح الگوی
مصــرف جــزو برنامههای جدی بنده اســت.
ما چــارهای جز اصالح الگــوی مصرف نداریم
و باید اصالح نظــام تعرفهگــذاری پلکانی بر
مشــترکان پرمصرف را پیش بگیریم که برای
ِ
مختلف مصرف
اجرای این قانون در بخشهای
باید نظام اســتاندارد اعالم شود و سیاستهای
تشویقی کاهش شدت انرژی از طریق سازمان
بهینهســازی مصرف ســوخت و ظرفیتهای
مادهی ۱۲قانــون رفع موانع تولید را برای این
کار استفاده میکنیم.
هفتــم ـ کاهــش خامفروشــی و ایجــاد
ارزشافزودهی صنایع پاییندســتی بهویژه در
صنایع پتروشــیمی از برنامههای ما میباشد.
یکــی از راههــای دور زدن و خنثیســازی
تحریمها تبدیل نفتخام به فرآورده است ،زیرا
در این دوران در فروش فرآورده مشکالت کمی
داشتیم.

هوشــمند کارت ســاخت ،توجــه جــدی به
مســئولیت اجتماعی بــرای محرومیتزدایی،
اهتمــام جدی به نیازها و مشــکالت مردم به
ویــژه در حوزههایی که صنعــت نفت در آنجا
مسئولیت دارند ،تاکید دارم.
یازدهم ـ دیپلماســی قــوی و تنظیم روابط
بینالملــل در حوزهی نفت و گاز با اســتفاده
از ظرفیت ســازمانهای بینالملل منطقهای از
جمله اوپک ،مجمع کشورهای صادرکنندگان
گاز (جیئیســیاف) برای حفظ و پس گرفتن
ســهم و جایــگاه ایــران در اوپک (ســازمان
کشورهای صادرکنندهی نفت) و بازارهای نفت
را بهطور جدی پیگیری میکنیم.
دوازدهم ـ خــود را نمایندهی مردم محروم،
مــرزی و حاشیهنشــین میدانــم ،در وزارت
نفت بخش خاصی را مســئول اجرا و پیگیری
مســئولیتهای اجتماعی میکنم .هر شرکتی
هــم که در صنعت نفت و در پروژههای آن کار
میکنــد باید بخشــی از هزینههای خود را به
پروژههای محرومیتزدایی اختصاص دهد.

هشــتم ـ یکــی از ســرفصلهای مهم در
توســعهی صنعت نفت جذب ســرمایهگذاری
اســت و برای آن به کمــک دولت و مجلس و
شرکتهای توانمند بخش خصوصی نیاز داریم
که با سرمایهگذاری در بلندمدت ضمن تامین
امنیت آنها ،با گسترش ابزارهای سرمایهگذار،
تکمیل ســاختار جذب و اعمال سیاستهای
تشویقی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی
از جمله بازار ســرمایه برای پروژههای صنعت
نفت تالش میکنیم.
نهم ـ ساماندهی سرمایهی انسانی صنعت نفت
و تربیــت نیروهای متخصص و متعهد ،حفظ و
نگهداشــت سرمایهی انســانی صنعت نفت به
عنوان ســربازان خط مقدم اقتصادی کشور از
مسائل راهبردی اســت .کارکنان صنعت نفت
در این ســالها با وجود فعالیتهای جهادی و
تولید ثروت برای کشور در این شرایط تحریم و
شیوع ویروس کرونا ،مورد بیتوجهی ،بیمهری سیزدهم ـ نیاز به حفظ و نگهداشت و افزایش
و بیتدبیریها واقع شــدند و امروز نارضایتی ظرفیت تولید نفت و گاز ،پرهیز از خامفروشی
و بیانگیزگــی در بدنهی نیروی انســانی این و ضرورت توسعهی زنجیرهی ارزش بهویژه در
صنایع تکمیلی پتروشیمی و نیاز به بازسازی و
صنعت وجود دارد.
دهم ـ بر شناسایی گلوگاههای فساد و تشدید نوسازی تجهیزات و تاسیسات صنعت نفت که
نظــارت در آنهــا ،حذف امضاهــای طالیی از عمری بیش از  ۵۰ســال دارند ،از دیگر موارد
شــیوههای قانونی و مقرراتــی و جلوگیری از مهم و مورد تاکید است.
قاچاق فرآوردههای نفتی با توسعهی سامانهی
مدیریــت مصــرف و بــهروزآوری ســامانهی
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