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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران: شرکت ملی نفت ایران به دنبال ثروت آفرینی 
حداکثری است

محسن خجســته مهر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران، مهرماه امســال بــا صدور احکامی 
سرپرســتان شــرکت های مناطــق نفت خیز 
جنوب، نفت فالت قــاره و نفت و گاز اروندان 
را منصوب کرد. ســه شــرکت مهم که نقش 
استراتژیکی در اجرای سیاست ها و برنامه های 

شرکت ملی نفت ایران ایفا می کنند.
خجســته مهر در نشســت تودیع و معارفه ی 
مهم ترین  این ســه شــرکت،  مدیران عامــل 
برنامه ها و سیاســت های کاری نفت را تشریح 
و تاکید کرد: »شرکت ملی نفت ایران به دنبال 

ثروت آفرینی حداکثری است.«
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در نشست 
تودیــع و معارفــه ی مدیرعامل شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه ماموریت 
اصلی نفــت در حال حاضــر تولید حداکثری 
است، گفت: »اعتبار 500 میلیارد تومانی برای 

طرح های نگهداشــت و افزایش تولید مناطق 
نفت خیــز جنــوب در روزهای آینــده به این 

شرکت ابالغ خواهد شد.«
خجســته مهر با بیان اینکه ماموریت اصلی ما 
بازگشــت ظرفیت تولید نفت مطابق برنامه ها 
حداقــل در کوتاه مــدت اســت، گفــت: »در 
میان مدت حتما باید به دنبال تثبیت و پایداری 
ظرفیت تولید باشــیم، استقالل هیات مدیره ها 
نیز مهم است و نقش آنها در اداره ی یک شرکت 
بسیار اهمیت دارد، حضور هیات مدیره ی قوی 
می تواند به اجرای برنامه های شــرکت از سوی 

مدیرعامل کمک کند.«

نفت خیز  مناطق  در  حاکمیت شــرکتی  تقویت 
جنوب

معاون وزیر نفت تاکید کرد: »از شــرکت ملی 

مناطق نفت خیــز جنوب نیز انتظــار می رود 
حاکمیت شرکتی را تقویت و در سیاستگذاری 
کمک کند، این شــرکت باید همراه شــرکت 
ملی نفت ایران باشــد و در تصمیم سازی نقش 

موثری ایفا کند.«
وی با اشــاره به اینکه اولین قدرنشناســی از 
نیروی انســانی این اســت که از آنها انتظاری 
نداشــته باشــیم و اگر برای کارکنــان برنامه 
تعریــف نکنیم به آنها پیام بی اهمیتی داده ایم، 
گفت: »وقتی ذخایر و ثروت عظیمی داریم باید 
برنامه ریزی خوبی برای تولید حداکثری داشته 
باشــیم و ایــن دارایی زیرزمینــی را به ثروت 
روزمینی تبدیل کنیم که این مســیر با حضور 

کارکنان باانگیزه بهبود می یابد. 
ایــن ظلم بــه شــرکت های نفتی اســت که 
ماموریــت حداقلی برای آنها ترســیم کنیم.« 
خجســته مهر اظهار کرد: »سطح کار بسیار باال 
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و تــوان عملیاتی نیز باال اســت و باید بدانیم 
ماموریت بسیار سنگینی در پیش داریم و باید 
نیروی انسانی را برای این مسیر آماده و تقویت 

کنیم.«
مدیرعامل شــرکت نفت افزود: »مولفه ی زمان 
بســیار مهم است و اگر چابکی و سازوکار الزم 
را برای انجام کار در زمان معین نداشته باشیم 
نمی توانیم مجــری خوبی باشــیم و این یک 

ضعف در پروژه ها است.«

نوسازی تاسیسات، اولویت راهبردی
معاون وزیر نفت با اشــاره به اینکه در راستای 
تثبیت تولیــد، برخی پروژه ها بســیار مهم و 
راهبردی هســتند و باید برنامه ها به شــکلی 
باشــد که تولید، تثبیت و پایدار شــود، گفت: 
»خطوط لولــه باید مراقبت شــود، بحث های 
پدافند غیرعامل و تعمیراتی مهم اســت و در 
بلندمدت نوســازی تاسیســات فرسوده جزو 
کارهای اساسی و مهم است، در بحث تعمیرات 
اساســی مربوط به ماشین های دوار نیز که در 
گذشته بخشــنامه ای محدودکننده صادر شده 
بود اگر این مانع تولید است آن را لغو می کنیم 
تا کارها تســریع شــود، محدودیت های مرکز 
تعمیــرات آغاجاری برای انجام ماموریت ها نیز 
برداشته خواهد شد و دستورالعمل های پیشین 

با رویکرد مانع زدایی اصالح می شوند.«
خجســته مهر با بیان اینکه مبلغ 500 میلیارد 
تومــان اعتبار ابالغ خواهد شــد تا در مناطق 
بــرای اجــرای پروژه های  نفت خیــز جنوب 
نگهداشــت و افزایش تولید اســتفاده شــود، 
گفت: »برای انجام کارهای رفاهی در مناطق 
نفت خیز جنوب نیــز مبلغ 60 میلیارد تومان 
اختصاص داده شــده اســت تا مورد استفاده 

قرار گیرد.«
وی افزود: »ضــرورت دارد تاکید کنم مناطق 
نفت خیز جنوب و شــرکت های تولیدی برای 
کارهــای اولویت دار محدودیــت مالی نخواهد 
داشت و در این زمینه حمایت های الزم انجام 

خواهد شد.«

برنامه ریزی برای تولید حداکثری در میدان های 
مشترک فالت قاره

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین در 
نشســت تودیع و معارفه ی مدیرعامل شرکت 
نفت فالت قاره ی ایران با بیان اینکه توسعه ی 
میدان های مشــترک در اولویت است، گفت: 
»برنامه های شــرکت نفت فالت قاره ایران با 
تاکیــد بر تولید حداکثــری باید طرح ریزی و 

اجرا شود.«
وی با بیان اینکه شــرکت ملی نفت ایران خود 
را ملــزم و متعهــد به کمک به شــرکت نفت 
فالت قاره برای توســعه ی میدان های مشترک 
می داند، اظهار کرد: »از منابع قابل  دســترس 
و دیگر منابــع در این زمینه به این شــرکت 
کمک خواهد شد تا روند توسعه ی میدان های 
کمتر توسعه یافته و میدان های توسعه نیافته ی 
خلیج فارس و همچنین بحث نگهداشت تولید 
با روند مناسب اجرا شــود، هزینه ی تولید در 
شرکت نفت فالت قاره نیز به دلیل عملیات در 
دریا بیشــتر از بخش خشکی است و ضرورت 
دارد به اقتصاد طرح ها در این شــرکت بیش از 

پیش توجه شود.«
خجسته مهر افزود: »در نگاه اول امکان استفاده 
از خدمات خارجی در شرکت نفت فالت قاره ی 
ایــران به  دلیل جغرافیای ویژه و هم مرز بودن با 
کشورهای دیگر، سهل الوصول تر است اما انتظار 
داریم زنجیره ی تامین و توزیع در این شــرکت 
به  طور کامل ایرانی باشد که باید در این زمینه 

نظارت و سختگیری بیشتری اعمال شود.«

ساماندهی برنامه ها برای استفاده از توان داخل
وی با بیان اینکه در دیدار با سازندگان داخلی 
امکان تامین 85درصدی نیازمندی های کاالها 
و تجهیزات صنعت نفت از داخل مطرح شــد، 
تصریــح کرد: »باید در ایــن زمینه برنامه ها و 
روندها به نحوی ســاماندهی شــود که امکان 
عدول از مســئله ی راهبردی استفاده از توان 

داخل به حداقل برسد.«
معــاون وزیر نفــت تاکید کــرد: »برنامه های 
تدوین شــده برای پیشــبرد اهداف شرکت ها 
به  طور مســتمر رصد می شوند و بر این اساس 
مولفه ی زمان و توجــه ویژه به کیفیت کار در 
کنار تخصیــص بهینه ی منابع باید مورد توجه 

قرار گیرد.«
خجســته مهر با بیان اینکه وقتــی می گوییم 
نفت را سر ســفره ی مردم می آوریم، لزوما به 
این معنا نیســت که درآمــد حاصل از فروش 
نفت را به مردم دهیــم، بلکه باید فضا را برای 
بهره مندی مردم و شــرکت های داخلی فراهم 
کنیم و استفاده ی حداکثری از توان داخل، از 

راهکارهای آن است.  
وی با اشــاره بــه اینکه ســختی کار در دریا 
افزود: »بی تردید،  انکارنشدنی است،  مسئله ای 
کارکنان شرکت نفت فالت قاره در این زمینه 
تالش های فراوانی داشــته اند کــه باید به آنها 
خداقــوت گفت و کارکنان بخش های عملیاتی 
که بار ســنگین تولید را بر دوش دارند، خالق 
اصلی موفقیت های شــرکت ملــی نفت ایران 

هستند.«



96

مروری

فتح  آزادگان،  توســعه ی میــدان مشــترک 
خرمشهری دیگر است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین در 
نشســت تودیع و معارفه ی مدیرعامل شرکت 
نفــت و گاز اروندان با ذکــر این جمله از مقام 
معظم رهبری که »خرمشهرها در پیش است«، 
اظهار کــرد: »توســعه ی همه جانبه ی میدان 
عظیم مشترک آزادگان فتح خرمشهری دیگر 
اســت و ضرورت دارد از دارایی های مردم در 

پشت خاکریزهای اقتصادی صیانت شود.«
خجســته مهر با اشــاره به جملــه ی تاریخی 
»خرمشهر را خدا آزاد کرد« از امام خمینی)ره( 
گفت: »اگر تاخیر 7 ساله نبود، می توانستیم با 
تولید روزانه 320 هزار بشکه در میدان آزادگان 
جنوبــی، از 6 میلیارد دالر عدم النفع اقتصادی 
آن جلوگیری کنیم کــه اکنون با اتخاذ تدابیر 
الزم، این مهم را محقق و خرمشــهری دیگر را 

آزاد خواهیم کرد.«
وی با بیــان اینکــه در دوران جنگ تحمیلی 
انسان های وارســته ای را در خرمشهر از دست 
دادیم و این مســئولیت ما را در ارائه ی خدمت 
به مردم شریف این منطقه دوچندان می کند، 

گفت: »چشــم انداز تولیــد از میدان های غرب 
کارون، یک میلیون بشــکه در روز اســت و با 
ترسیم طرح آمایش سرزمین منطقه، توسعه ی 
اقتصادی و سیاسی را محقق و عالوه بر تولید، 
توان سیاســی انقالبی خود را نمایش خواهیم 
داد که همــه ی اینها باید به رفاه مردم منطقه 

ختم شود.«

سرعت بخشی به توســعه ی میدان های با جذب 
سرمایه 

افزود: » میدان های غرب کارون  خجسته مهر 
جذاب تریــن عرصــه برای ســرمایه گذاری و 
توسعه اســت که باید با ایجاد طرح مدیریت 
یکپارچــه و ارائــه ی توجیه اقتصــادی برای 
ســرمایه گذاری، توســعه ی این میدان های را 

سرعت بخشید.«
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران به تشریح 
اولویت هــای این شــرکت در حــوزه ی غرب 
کارون پرداخــت و اظهار کــرد: »اتمام طرح 
نیمه تمام آزادگان جنوبی عالوه بر توسعه ی فاز 
دوم میدان های یادآوران و آزادگان شــمالی و 

نگهداشــت توان تولید دارخوین را می توان از 
اهم برنامه های ما برای این حوزه برشمرد.«

خجسته مهر ضمن تاکید بر ایجاد ظرفیت های 
جدید در شرکت اروندان برای آمادگی هر چه 
بیشــتر این شرکت جهت راهبری تولید روزانه 
یک میلیون بشــکه نفت، گفت: »هم افزایی با 
توســعه دهنده برای مدیریت بهتــر پروژه ها و 
تعامل با شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
برای استفاده ار توان فنی و عملیاتی باید مدنظر 
قرار گیرد و شرکت ملی نفت ایران اعتبارات و 
اختیارات موردنظر را برای چابک سازی سازمان 
در راســتای ارتقای بهره وری و تحقق اهداف 
بزرگ، در اختیار شــرکت نفت و گاز اروندان 

قرار خواهد داد.«


