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اجرای ۹۵۰ عملیات فنی در شرکت ملی 
حفاری ایران

| مدير خدمات فنى حفارى شــركت 
ملى حفارى ايران از انجــام 952 عمليات فنى 
تخصصى نــاوگان خدمات فنى حفــارى اين 
شــركت در 6 ماه نخست امسال در ميدان هاى 
نفت و گاز خبر داد.به گزارش كائنات و به نقل از 
شانا، جهانگير شجاعى با اشاره به اين كه شركت 
ملى حفارى در زمينه خدمات فنى، دستگاه ها و 

تجهيزات روزآمد در اختيار دارد، گفت: به همت كاركنان بخش خدمات 
فنى، خدمات مورد نياز كارفرمايان تالش مستمرى تامين شد.وى افزود: 
خدمات فنــى و تخصصى حفارى به مجمــوع عمليات هاى تخصصى و 
مكمل حفارى با هدف تثبيت، شتاب بخشى، بهينه سازى و نهايى سازى 
فرآيندهاى حفارى و تعمير چاه هاى نفت و گاز اطالق مى شود.شجاعى 
اظهار كرد: خدمات لوله گــذارى چاه و نصب آويزه  آســترى، آزمايش 
درون و برون چاهى، حفارى زير فشــار تعادل مخــزن و حفارى با هوا و 
همچنين خدمات لوله مغزى سيار از جمله فعاليت هاى بخش خدمات 
فنى و تخصصى حفارى اســت.مدير خدمات فنى حفارى شركت ملى 
حفارى ايران افزود: از مجموع خدمات ارائه شده، 182 عمليات در بخش 
خدمات لوله مغزى سيار، 329 عمليات در بخش خدمات اليه آزمايى، 47 
عمليات در بخش آزمايش سطحى چاه، 313 عمليات در بخش خدمات 
لوله گذارى چاه، 47 عمليات در بخش رانش و نصب آويزه آسترى، 19 
عمليات در بخش حفارى زير فشار تعادل مخزن و 15 عمليات در بخش 
حفارى با هواســت كه هر يك از اين خدمات فنــى، جايگاه ويژه اى در 

زنجيره فرآيندهاى حفارى و تعميرچاه هاى نفت و گاز دارند.

تولید و توزیع گازوئیل یورو ۴ کشور 
۱۰۰ درصد افزایش می یابد

| مديرعامل شــركت ملــى پااليش و 
پخش فرآورده هاى نفتى ايران از افزايش 100 
درصدى توليد و توزيع نفت گاز يورو 4 كشور تا 
پايان سال 97 خبر داد.به گزارش كائنات و به 
نقل از شانا ؛ عليرضا صادق آبادى اعالم كرد: هم 
اكنون به طور ميانگيــن روزانه 29 ميليون ليتر 
گازوئيل يورو 4 در كشــور توليد مى شود كه با 

راه اندازى واحد هيدروتريتور نفتاى پااليشگاه بندرعباس، به زودى به طور 
ميانگين روزانه 16 ميليون ليتر گازوئيل يورو 4 در اين پااليشگاه توليد 
خواهد شد.وى افزود: با راه اندازى اين واحد، گوگرد گازوئيل توليدى در 
پااليشگاه بندرعباس از 350 پى پى ام به حدود 50 پى پى ام خواهد رسيد.
صادق آبادى تاكيد كرد: واحد ايزومرسازى اين پااليشگاه نيز به زودى 
وارد مدار مى شــود كه با راه اندازى آن 12 ميليون ليتــر بنزين روزانه 

توليدى اين پااليشگاه به يورو 4 تبديل خواهد شد.
معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش همچنين با اعالم خبر توليد 
روزانه 12 ميليون ليتر گازوئيل يورو 4 در پااليشگاه ستاره خليج فارس 
تا پايان امسال گفت: با احتساب گازوئيل توليدى در اين 2 پااليشگاه تا 
پايان امسال شاهد رشــد 100 درصدى در توليد و توزيع گازوئيل يورو 
4 در كشــور خواهيم بود كه جهش قابل توجهى است.به گزارش شانا، 
افزايش توليد و عرضه گازوئيل با استاندارد يورو 4 اتحاديه اروپا يكى از 

برنامه هاى اولويت دار صنعت پااليش نفت ايران است.

دکل

خبر

اظهارنظرمسئوالنآمریکاموجبسردرگمیبازارمیشود

| مديرعامل شــركت بهينه سازى مصرف ســوخت از اختصاص 
نيمى از يارانه بنزين به دهك هــاى پردرآمد جامعه خبر داد و گفت: اگر 
روند مصرف به همين شكل ادامه يابد، طى چند سال آينده، بخش عمده  
بودجه كشور بايد به پرداخت يارانه ســوخت اختصاص يابد.به گزارش 
كائنات و به نقل از  شانا، محسن دالويز در كنفرانس بين المللى انرژى هاى 
تجديدپذير، به روند نامناسب مصرف انرژى در كشور اشاره و عنوان كرد: 
هم اكنون روزانه 35 ميليون دالر يارانه پنهان به بنزين اختصاص مى يابد 
و در مجموع در 6 ماه نخســت امسال، بيش از 5,5 ميليارد دالر يارانه به 
بنزين تعلق گرفته اســت كه چنين رقمى، آن هم در شــرايط اقتصادى 
فعلى كشور به هيچ وجه توجيه پذير نيست. وى با اشاره به اين واقعيت كه 
قيمت پايين بنزين در ايران در مقايسه با كشورهاى همسايه، به قاچاق 
آن دامن زده است، افزود: به واسطه قاچاق، سود عجيبى نصيب عده اى 
خاص مى شود؛ آن هم از جيب مردم.دالويز با بيان اين كه پرداخت ارقام 
هنگفت به عنوان يارانه بنزين كه نيمى از آن به دهك هاى ثروتمند جامعه 
اختصاص مى يابد و همين طــور قاچاق بنزين با قيمت يارانه اى، هر دو از 

نمودهاى بى عدالتى است، گفت: بى شك اگر براى مردم تبيين شود كه 
قيمت كنونى بنزين، چگونه در ترويج اين بى عدالتى نقش داشته است، 
ملت فهيم ايران در اصالح قيمت گذارى  سوخت همراهى خواهند كرد و 
از اين چالش كه تبعات منفى آن رو به افزايش است، عبور مى كنيم.مشاور 
وزير نفت كه در نشستى تخصصى با عنوان «نقش استفاده از سوخت هاى 
زيستى در كاهش آاليندگى هاى كالنشهرها» صحبت مى كرد، در ادامه 
به آخرين آمار اعالم شده در ترازنامه هيدروكربورى كشور درباره ميزان 
مصرف انرژى در بخش هاى مختلف اشاره كرد و گفت: در سال 94، معادل 
304 ميليون بشــكه نفت خام در بخش حمل ونقل مصرف شده است.
دالويز اين ميزان مصرف را با در نظر گرفتن سرانه پايين مالكيت خودرو 
در ايران، نامناســب عنوان كرد و گفت: ميانگين مصرف بنزين خودروها 
در اروپا حدود 5 ليتر (در هر 100 كيلومتر) اســت و قرار اســت تا سال 
2021 به 4,1 ليتر برسد، در حالى كه خودروهاى داخلى 7.7 ليتر (در هر 
100 كيلومتر) بنزين مصرف مى كنند و برخى خودروهاى داخلى آشكارا 

مصداق اتالف سوخت هستند.

نیمی از یارانه بنزین به ۳ دهک پردرآمد جامعه اختصاص می یابد

| خوزستان، استانى راهبردى است كه گستره زيادى از 
آن سرشار از منابع نفت و گاز است و بدون شك همين مسئله، 
اهميت توجه به فعاليت ها در حوزه مســئوليت اجتماعى در 
اين خطه را دوچنــدان مى كند.به گزارش كائنات و به نقل از 
شانا، بهانه گفت وگو با غالمرضا شريعتى، استاندار خوزستان، 
بررســى عملكرد وزارت نفت در زمينه مسئوليت اجتماعى 
است.به گزارش كائنات و به نقل از شانا ؛ آنچه از صحبت هاى 
استاندار مى توان برداشت كرد، رضايت از عملكرد وزارت نفت 
در اين زمينه است كه از مدرسه سازى، آب رسانى و گازرسانى 
تا راه سازى و مسائل معيشتى را شامل مى شود. نكته مهم از 
سخنان وى اين اســت كه وزارت نفت سبب تحول فرهنگى 
- اجتماعى استان خوزستان شده و اقدام هاى اين وزارتخانه 
در همسويى با مسئوليت اجتماعى، بهبود شرايط را به همراه 
داشته است.وقتى از وى درباره رضايتمندى مردم از اقدام هاى 
نفت در زمينه مسئوليت اجتماعى مى پرسم، مى گويد: پيش 
از آن هيچ اقدامى انجام نمى شــد؛ اقدام هاى وزارت نفت در 
سال هاى اخير رضايت نسبى ايجاد كرده است.گفت وگو كه به 
پايان مى رسد، شريعتى از پيشنهادى جديد براى وزارت نفت 
و مجموعه استان خبر مى دهد و مى گويد: با توجه به اين كه 
وزارت نفــت خبر داده در بخش هاى جديدى از خوزســتان 
نفت براى اكتشاف وجود دارد، به اين وزارتخانه پيشنهاد دادم 
محوريت توسعه استان را عهده دار و آمايش سرزمين براساس 
نفت تعريف شــود.متن كامل گفت وگو با استاندار خوزستان 

در ادامه مى آيد:

به نظر در ســال هاى اخير فصل تــازه اى از روابط 
استاندارى خوزستان و وزارت نفت تجربه شده که با 
نتايج مناسبى در توسعه استان همراه بوده است. شما 

موافق اين نظر هستيد؟
از ابتداى مســئوليت در اســتاندارى خوزســتان، با حوزه 
وزارت نفت ارتباط خوب و مناســبى داشتم. با شخص وزير 
نفت هم همكارى مناســبى وجود دارد و همكارى تنگاتنگى 
براى حل مســائل نفتى و توســعه پروژه هاى وزارت نفت در 
خوزستان داشته ايم. ايجاد شرايط مناسب و خوب براى فعاليت 
شركت هاى نفت، گاز و پتروشيمى هم از سوى ما دنبال شده 
تا اقدام ها با همكارى همراه باشــد. زيرمجموعه هاى شركت 
ملى نفت ايران همچون شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب، 
شركت ملى حفارى، مجتمع هاى پتروشيمى ها، شركت  گاز و 
... هم ارتباط خوبى با ما دارند. به اين دليل كه حركت بايد به 
ست جلو باشد، نه توقف كارها. رفتارها نبايد تقابلى باشد، زيرا 
اين رويه توسعه كشور را متوقف مى كند. دليل ديگر اين بود 
كه ابتداى ورود من به خوزستان، با آتش سوزى برج پتروشيمى 
بوعلى همراه بود كه سبب شد وزير نفت به استان بيايد كه در 
كنار ايشــان بودن، اين همكارى را سرعت بخشيد. ما منافع 
استان را هم در نظر داريم و اين مسئله از اولويت هاى ماست. 
هميشه هم از نفت تقاضا و مطالبه داشتيم كه در توسعه استان، 
سهم خود را بدهد كه در اين ايام، وزير نفت هميشه همكارى 

داشته و در حد توان خود كمك كرده اند.
  يكى از فصل هاى همكارى استاندارى خوزستان و 

وزارت نفت، موضوع مسئوليت اجتماعى است. شما چه 
تعريفى از اين مسئوليت وزارت نفت داريد؟

مردم سرزمين هايى كه زير پايشان سرمايه هاى خدادادى 
همچون نفت و گاز وجود دارد، انتظار دارند سهمى از اين نعمت 
داشته باشند، مشكالت ابتدايى زندگى آنان برطرف شود و از 
حداقل رفاه بهره مند شــوند كه اين انتظار به جايى است و در 

همه دنيا هم اين رويه وجود دارد. شركت هاى چندمليتى در 
ديگر كشورها هم وقتى قراردادهاى نفتى براى توسعه مخازن، 
استخراج و .. امضا مى كنند، از سود خود براى توسعه آن مناطق 
اقدام هايى در حوزه مسئوليت اجتماعى انجام مى دهند. اگر 
توسعه انســانى و توســعه آن مناطق رخ ندهد، كار سخت و 

سنگين مى شود. 

وزارت نفت سبب تحول فرهنگی - اجتماعی خوزستان شد
استاندار خوزستان:

| وزير انرژى روسيه اعالم كرد كه اظهارنظرهاى مسئوالن آمريكا در فضاى مجازى سبب سردرگمى در بازار 
مى شود.به گزارش كائنات و به نقل از شانا، الكساندر نواك، وزير انرژى روسيه،اعالم كرد: اظهار نظر مسئوالن آمريكايى 
در فضاى مجازى سبب سردرگمى در بازارهاى جهانى شده است.
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