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تداوم سرمایه گذاری در صنعت نفت؛ موضوع مهم و راهبردی

رئیــس و اعضای کمیســیون انــرژی مجلس 
شورای اسالمی با همراهی محسن خجسته مهر، 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، روزهای 20 
و 21 آبان ماه 1400 به شهر عسلویه سفر و از 

تاسیسات پارس جنوبی بازدید کردند. 
در ایــن بازدیــد دو روزه اعضای کمیســیون 
انرژی از تاسیسات پارس جنوبی، سکوی گازی 
SPD20 و چنــد طرح فعــال دیگر در منطقه 
بازدید کردند و در نشســت مشترکی به بیان 

دیدگاه های خود پرداختند.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران در 
نشست مشترکی که در عســلویه برگزار شد، 
از طرح های توســعه ی میــدان گازی کیش، 
فاز 11 پارس جنوبی، فرزاد A و B، پارس شمالی 
و میدان هــای نفتــی غرب کارون بــه عنوان 
طرح های مهم و اولویت دار شــرکت ملی نفت 
یاد کــرد و گفــت: »برای تکمیل توســعه ی 

میدان های نفتی و گازی در 8 ســال آینده به 
100 میلیارد دالر ســرمایه نیاز داریم که باید 

از راه های متنوع به دنبال تامین آن باشیم.«
محسن خجسته مهر با بیان اینکه نفت به عنوان 
یک بنــگاه اقتصادی اگر به دنبال ســودآوری 
است برای خدمت بهتر به جامعه و مردم است، 
اظهار کرد: »حضور اعضای کمیسیون انرژی در 
این سفر نشانگر اهمیت دادن به منطقه، مردم 
و توسعه ی نفت اســت و به کمک کمیسیون 

انرژی برای پیشبرد برنامه ها نیاز داریم. 
تاکنــون 81 میلیــارد دالر در پارس جنوبــی 
سرمایه گذاری شده است که این امر برای ادامه ی 
مسیر توســعه نیازمند توجه ویژه است.« وی با 
بیان اینکه بخشی از این سرمایه گذاری معطوف 
به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی است، اظهار 
کرد: »برای اثربخشی بیشتر ماموریت های نفت 

باید سازوکارهای قانونی را ارتقا بخشیم.«

توسعه ی قطب جدید تولید گاز در پارس شمالی
معاون وزیر نفت با اشــاره به اینکه در شرکت 
ملــی نفت برنامه هــای متعددی بــرای انجام 
ماموریت ها و تولید گاز موردنیاز کشور تعریف 
شــده اســت از تصویب طرح توسعه ی میدان 
گازی پارس شــمالی با حضور وزیــر نفت در 
هیات مدیره ی شــرکت ملی نفــت ایران خبر 
داد و گفــت: »توســعه ی قطــب جدید تولید 
گاز در ایــن منطقــه ی پارس شــمالی معادل 
چهار فاز اســتاندارد پارس جنوبی است که به 
ســرمایه گذاری حدود 4 میلیــارد دالری نیاز 

دارد.« 
خجسته مهر تصریح کرد: »تولید 100 میلیون 
مترمکعــب گاز از میدان پارس شــمالی هدف 
اجــرای این طرح مهم اســت کــه مطالعات 
توصیفی آن توسط شــرکت نفت و گاز پارس 

آغاز شده است. 

مروری
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توسعه ی طرح پارس شــمالی به ارتقای سطح 
اشتغال در منطقه کمک می کند و در کنار آن 
طرح آمایش ســرزمین نیز در دستور کار قرار 

دارد.«
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
توسعه ی پارس جنوبی هنوز به پایان نرسیده از 
شتاب بخشی در توسعه ی فاز 11 پارس جنوبی 
خبر داد و افــزود: »امیدواریم تا پایان ســال 

آینده تولید از این طرح آغاز شود.« 
خجسته مهر از توســعه ی میدان گازی کیش 
به عنــوان یکی دیگر از طرح هــای اولویت دار 
شرکت ملی نفت ایران یاد کرد و گفت: »تالش 
می کنیم تا اواخر سال آینده فاز اول این میدان 

به تولید برسد.« 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
زنجیره ی طرح ها در میــدان پارس جنوبی به 
اتمام نرســیده، اظهار کرد: »از جمله مواردی 
که می توان به سرمایه گذاری درباره ی آن اشاره 
کرد، بــاال بردن میزان درصد تولید اتان از 18 

فاز پارس جنوبی است. 
در حال حاضر حدود 50درصد اتان از این گاز 
اســتحصال می کنیم که برنامه ی ما ارتقا دادن 

این میزان به حدود 75 تا 80درصد اســت که 
مذاکرات آن را هم آغاز کرده ایم.« 

وی از لــزوم ســرمایه گذاری 7 میلیارد دالری 
برای اتمام کامل فازهــای قبلی پارس جنوبی 
خبر داد و گفت: »برای اینکه طرح های جدید 
به اجرا برســد، حــدود 11 میلیارد دالر منابع 

مالی موردنیاز است.«

سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران مورد 
حمایت جدی کمیسیون انرژی است

انــرژی مجلس شــورای  رئیس کمیســیون 
اســالمی در این نشست مشترک گفت: »سهم 
14.5درصدی شرکت ملی نفت ایران از فروش 
نفت، حق مسلم این شرکت است که متاسفانه 
در دولت های گذشــته کمتر به آن توجه شده 
اســت و رفع این مسئله با توجه به اینکه نفت 
ماموریت های مهمی را باید به سرانجام برساند، 
مورد حمایت جدی این کمیسیون قرار دارد.«

فریدون حســنوند گفت: »کمیســیون انرژی 
مجلــس وظیفــه ی ذاتی خــود می داند که با 
حضور در مناطق عملیاتی از نزدیک در جریان 

روند توسعه ی طرح ها و چالش های موجود قرار 
گیرد.« 

وی بــه موضوع مســئولیت های اجتماعی نیز 
اشــاره کرد و افزود: »عدالت آن اســت که در 
جایی کــه نفت و گاز از آنجا صادر می شــود، 
مردم آن منطقه نیز در رفاه باشــند و یا از آن 

منتفع شوند.«
در این نشســت، موســی احمدی، نایب رئیس 
کمیسیون انرژی، حسین حسین زاده، عبدالعلی 
رحیمی مظفری، رمضانعلی سنگدوینی، مالک 
شریعتی، علیرضا ورناصری و منصور شکرالهی 
از اعضای کمیسیون انرژی مجلس دیدگاه های 

خود را در بخش نفت و گاز بیان کردند.
در روز نخســت حضور نمایندگان در عسلویه، 
محسن خجســته مهر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران، رئیس و دیگر اعضای کمیســیون 
انرژی مجلس شــورای اســالمی از تاسیسات 
فاز 14 پارس جنوبی، تاسیســات پتروپاالیش 
آدیش، طرح بندر ســیراف پارس و بیمارستان 

امام خمینی کنگان بازدید کردند.
در روز دوم ایــن ســفر نیز رئیــس و اعضای 
کمیســیون انرژی مجلس شــورای اسالمی با 
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حضور در ســکوی گازی SPD20 در منطقه ی 
پارس جنوبی از نزدیک در جریان روند تولید و 

مسائل کارکنان عملیاتی قرار گرفتند.

افزایش تولید نفــت و گاز و  اهمیت توأمــان 
رضایت مندی کارکنان عملیاتی 

عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
در حاشــیه ی بازدید از این ســکو با اشــاره به 
ضرورت افزایــش تولید در مناطــق عملیاتی، 
گفت: »در ســکو و منطقه ی عملیاتی یک فرد 
باید توانمندهای مختلف و تخصصی داشته باشد 

و در شرایطی سخت دور از خانواده کار کند. 
برای مجلس عالوه بر اینکــه تداوم و افزایش 
تولیــد نفت و گاز اهمیــت دارد، افزایش رفاه 

کارکنان عملیاتی نیز حائزاهمیت است.«
مالک شریعتی نیاســر ضمن تمجید از تالش 
کارکنان صنعت نفت برای تولید بی وقفه ی نفت 
و گاز، اظهار کرد: »باید از کارکنان عملیاتی که 
در شرایط ســخت کاری تالش می کنند حتی 
تولید یــک مترمکعب نیز از دســت نرود، به 
نحوی شایســته تقدیر و احساس بی عدالتی را 

از آنها دور کرد. 

آنچــه برای ما در مجلــس اهمیت دارد بحث 
عدالت است، به خصوص برای کارکنان عملیاتی 
و کارکنــان پیمانکاری تــا در بحث حقوق و 
دستمزد احســاس بی عدالتی نداشته باشند.« 
شــریعتی با بیان اینکه کارکنان عملیاتی روی 
ســکو نباید احساس تبعیض داشــته باشند، 
گفت: »رضایت منــدی برای کارکنان عملیاتی 
)پیمانکاری، قراردادی و رســمی( باید حاصل 

شود.«

اهمیت افزایش سرمایه گذاری در نفت و گاز
عضو کمیســیون انــرژی مجلس با اشــاره به 
اینکه شرایط کشور به نحوی است که علی رغم 
داشــتن ذخایر نفت و گاز فراوان، ممکن است 
ســال های بعد دچار چالش شویم، اظهار کرد: 
»باید ســرمایه گذاری در نفت و گاز در اولویت 
قرار گیرد و این نیازمند عزم ملی اســت تا هم 
میدان ها توســعه یابند و هم به دنبال کشــف 

ظرفیت های جدید باشیم.«
شــریعتی تصریح کرد: »مجلس و دولت برای 
بحث فشارافزایی میدان های گازی پیگیری های 
الزم را در دستور کار قرار دادند و دولت نیز در 

این زمینه اقدام هایی را عملی خواهد کرد.«

عزم ملی برای اصــالح الگوی مصرف انرژی در 
کشور 

وی با انتقاد از وضعیت نامناسب مصرف انرژی 
در کشــور، گفت: »الگوی مصــرف انرژی در 
کشــور ما وضعیت مناسبی ندارد، بنابراین هم 
تولیــد باید افزوده و هــم از مصرف بی رویه ی 
انرژی کاســته شــود که این موضوع عزم ملی 
نیــاز دارد.« شــریعتی افزود: »طبــق قانون 
برنامه ی پنجم و ششــم، شدت مصرف انرژی 
در ایران باید به نصف می رســید که باید برای 
آن تالش کنیــم و از طرفی برای تولید نفت و 
گاز و جبران کمبود انرژی نیز باید برنامه های 

متعددی را اجرایی کنیم.«

تداوم سرمایه گذاری در صنعت نفت یک موضوع 
راهبردی است

عضو هیات رئیســه ی کمیسیون انرژی مجلس 
شــورای اســالمی نیز در این بازدیــد با بیان 
اینکه تــداوم ســرمایه گذاری در صنعت نفت 
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یــک موضــوع راهبردی اســت، گفــت: »به 
ســرمایه گذاری در دو زمینه ی توجه به منابع 
انسانی و توسعه ی میدان های نفت و گاز نباید 

به عنوان هزینه ی جاری نگاه کرد.«
عبدالعلی رحیمی مظفــری اظهار کرد: »برای 
حفظ شــرایط تولید نفت و گاز نیاز اســت تا 
سرمایه گذاری مداوم در دستور کار قرار گیرد 
و اگر در این بخش اتفاقات مثبتی رقم نخورد، 
بهبود که هیچ، حتی شرایط فعلی تولید نفت و 

گاز را نیز از دست خواهیم داد.«
وی افزود: »خواهش من از همه ی همکاران در 
مجلس شــورای اسالمی این است که به بحث 
ســرمایه گذاری در صنعت نفت توجه ویژه ای 

داشته باشند.«

دعوت از هیات رئیســه و رئیــس مجلس برای 
بازدید از سکوها

نماینــده ی مردم سروســتان، کــوار و خرامه 
در مجلــس با بیــان اینکه از هیات رئیســه و 
رئیس محترم مجلس شــورای اسالمی دعوت 
می کنــم تا با حضور در ســکوهای نفت و گاز، 
از نزدیک شــرایط کاری و تــالش کارکنان را 

مشــاهده کنند، تصریح کرد: »برای نگهداشت 
نیروی انسانی باید شــرایطی فراهم شود تا با 
ایجاد رضایت شغلی، از تمام ظرفیت کارکنان 

توانمند استفاده شود.«
رحیمی مظفری افزود: »در این بازدید شرایط 
ســختی کار مناطــق عملیاتــی را از نزدیک 
مشاهده کردیم و باید قدردان کارکنانی بود که 
شــبانه روزی برای تامین نفت و گاز در مناطق 

عملیاتی تالش می کنند.«

بزرگ ترین سرمایه ی  توانمند؛  انســانی  نیروی 
وزارت نفت

عضو هیات رئیســه ی کمیسیون انرژی مجلس 
با اشــاره به اینکه بزرگ ترین سرمایه ی وزارت 
نفت، ســکوها و مخازن نیست، نیروی انسانی 
توانمنــد و پرتالش را بزرگ ترین ســرمایه ی 
وزارت نفت دانســت و  افزود: »از وزارت نفت 
می خواهــم تا بحــث طبقه بندی مشــاغل و 
همچنیــن بهبود حقوق و دســتمزد نیروهای 
پیمانــکاری و عملیاتی را در دســتور کار قرار 

دهد.«
رحیمی مظفری ادامــه داد: »در بحث اعطای 

معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد کارکنان در 
مناطق سخت عملیاتی نیز باید هم همکاران ما 
در مجلس و هم مســئوالن وزارت نفت به طور 

جدی موضوع را پیگیری کنند.«
وی با بیان اینکه شعار "ما می توانیم" که مدنظر 
مقام معظم رهبری است، در سکوها و مناطق 
عملیاتی صنعت نفت تبلور یافته است، تصریح 
کرد: »شرایط کاری در ســکوهای نفت و گاز 
و مناطق مرزی به دلیل شــرایط تحریم بسیار 
سخت تر از سکوهای کشورهای همسایه است 
و حقوق ها با طرف خارجی به هیچ عنوان قابل 
مقایســه نیســت، بنابراین از همه ی دلسوزان 
نظام می خواهم تا رسیدگی به رفاه و معیشت 
کارکنان عملیاتی را بیش از پیش در دســتور 

کار قرار دهند.«


