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| سرپرست بسيج شركت ملى صنايع پتروشيمى از آمادگى براى اعزام نيروهاى متخصص به استان هاى سيل زده خبر داد.به گزارش 
كائنات و به نقل از شانا، حسين امين زاده گفت: پس از حادثه سيل تاكنون حدود 21 ميليون تومان كمك هاى نقدى ازسوى كاركنان جمع آورى 

شده است و بسيج شركت ملى صنايع پتروشيمى نيز 100 ميليون تومان براى كمك به حادثه ديدگان اختصاص داده است.

خبر

| نماينده وزير نفت در استان خوزستان ضمن تشريح برنامه هاى 
انجام شده و در حال انجام وزارت نفت در اين استان گفت: اولويت نخست 
مردم هستند و تا حد امكان اقدام هاى مان بايد در مسير كاستن از آالم 
مردم باشــد. به گزارش كائنات و به نقل از شــانا؛ كريم زيبدى افزود: 
انتخاب نماينده از ســوى وزارت نفت و شركت ملى نفت ايران با هدف 
ايجاد هماهنگى و بسيج بيشــتر امكانات در يارى رسانى به سيل زدگان 
و همچنين حضور مستقيم يكى از مديران ارشد وزارت نفت در استان 
خوزستان است.  وى تامين نقدينگى، سركشى به مناطق سيل زده و در 
معرض سيل، هدايت برخى از امور به مسير درست، جلوگيرى از تنش ها 
و برخوردهاى احتمالى را از جمله برنامه هاى در دســتور كار براى ارائه 
هر چه بهتر برنامه هاى انجام شده و در حال انجام وزارت نفت برشمرد.

 نماينده وزيرنفت در اســتان خوزستان همچنين از برنامه ريزى براى 
بازديد حضورى از شــهرهاى در معرض ســيل و ديدار با فرمانداران، 
بخشدارها و ديگر مســئوالن استانى درگير و در معرض سيل به منظور 
بررسى مسائل و مشكالت آنها خبر داد. زبيدى با اشاره به تاكيد وزير نفت 

مبنى بر انجام فعاليت ها با محوريت مردم گفت: طبعا اولويت نخســت 
مردم هستند و تا حد امكان بايد اقدام هاى مان در مسير كاستن از آالم 

مردم باشد.
 وى گفت: پيش بينى مى شــود پس از پايان ســيل، اعتبارات بسيار 
سنگينى نياز باشد كه وزارت نفت در حد توان و امكان كمك خواهد كرد.
 اين مقام مســئول با اشاره به خســارت  هزار ميليارد تومانى سيل به 
تاسيســات صنعت نفت تصريح كرد: اين برآورد اوليه مربوط به شركت 
ملى نفت ايران است و امكان دارد شركت هاى ملى گاز ايران، پااليش و 
پخش فرآورده هاى نفتى، خطوط  لوله و مخابرات و ... نيز خسارت ديده 
باشند. اگر بخواهيم از منظر وزارت نفت ببينيم ممكن است اعداد و ارقام 
بيشتر از اين باشد، اما برآوردهاى اوليه نشان از همين ميزان خسارت به 
تاسيسات نفتى دارد. زبيدى در پايان اظهار كرد: يكى از مسائلى كه وجود 
دارد اين است، مسئوالن و نمايندگان مجلس شوراى اسالمى آرامش را 
تا جاى ممكن حفظ كنند و جو روانى حاكم بر منطقه را كه ممكن است 

در هر محيط بحرانى پيش بيايد متعادل كنند.

نماینده وزیر نفت در استان خوزستان عنوان کرد؛
مردم؛ اولویت وزارت نفت در مواجهه با سیالب

| وزير نفت وضع بازار نفت را شكننده عنوان كرد و 
گفت: اگر آمريكا بخواهد فشــار را بر ايران اضافه كند، بازار 
نفت به طور غيرقابل پيش بينى شــكننده تر خواهد شد.به 
گزارش كائنات و به نقل از شانا، بيژن زنگنه در گفت وگوى 
زنده با برنامه «پارك شهر» راديو تهران، درباره اين موضوع 
كه بعضى هــا مى گويند وزارت نفت به دليــل اينكه احداث 
تاسيسات در خشــكى 30 درصد ارزان تر از دريا بوده اقدام 
به خشك كردن هور كرده است، توضيح داد: اين يك دروغ 
بزرگ است كه دشمنان ملت ايران شايعه كرده اند. متاسفانه 
برخى دوستان اين دروغ را باور و بازنشر كرده اند. فيلم هايى 
كه هم اكنون در رسانه ملى و فضاى مجازى پخش شده است، 
نشان مى دهد دور تا دور تمام تاسيسات ما را آب گرفته است 
و تنها توانســته ايم محدوده هاى بسيار كوچكى (مثًال 100 
مترمربع) را كه چاه يا دكل حفارى ما  قرار دارد حفظ كنيم.
وى با تاكيد بر اينكه از جانــب وزارت نفت هيچ منعى در 
موضوع هورالعظيم وجــود ندارد و هيــچ زمانى هم وجود 
نداشته است، يادآور شد: سياست ما همواره اين بوده است 
كه اكوسيســتم هور بايد بــه عنوان يك سيســتم زنده در 
طبيعت بماند، براى اين موضوع هزينه هايى به ما افزوده شده 

و نه اينكه كم شده باشد.
وزير نفت ادامــه داد: مديريت اين موضــوع (آب گرفتن 
هورالعظيم) دست وزارت نفت نيست و به عهده ستاد مديريت 
بحران استان خوزستان است، آنها هر دستورى بدهند ما تابع 

آن هستيم. اخيرا هم در ســفر به خوزستان اعالم كردم اگر 
آنها (ستاد مديريت بحران استان) دستورى دهند، ما آمادگى 

اجراى آن را داريم.
وى با بيان اينكه هم اكنون سراسر هور را آب فرا گرفته و 
اگر جايى را  آب نگرفته است به داليل طبيعى مانند هموارى 
و ناهموارى اســت، تصريح كرد: هيچكــس اين موضوع در 
ذهنش نبوده اســت كه براى حفظ تاسيسات نفتى به جان 
و مال مردم خســارت بزند. اگر آب در برخى از قسمت هاى 
هور رفته و برخى ديگر كمتر يا بيشتر رفته، به دليل پستى و 

بلندى هاى زمين است.

خسارت تاسیسات نفتی زیاد است
زنگنه در پاســخ به اينكه يكى از فعاالن شبكه مجازى در 
صفحه اينستاگرام خود با انتشار ويدئويى اعالم كرد آب در 
هورالعظيم حداكثر تا مچ پاست و بيشتر از آن نيست، افزود: 
مديريت آب در هورالعظيم ارتباطى به وزارت نفت ندارد كه 
اجازه دهد يا ندهد، تصميم با ســتاد مديريت بحران استان 
است. آقاى استاندار هم در صحبت هايشان اعالم كردند كه 
وزارت نفت صحبت و درخواســتى دربــاره هورالعظيم از ما 
نداشته است. آنها خودشان در اين زمينه تصميم گرفتند كه 

به نظرم تصميم درستى بوده است.
وى درباره خسارت سيل به تاسيسات نفتى هم اظهار كرد: 
تاسيسات ما خسارت زيادى در سيل ديدند. تلمبه خانه ها و 

واحدهاى بهره بردارى ما در اهواز در سيل محصور  هستند. 
نفت در اين شرايط هم به سيل زدگان كمك مى كند و گاز و 
سوخت مايع مورد نياز مردم را تامين مى كند و هم به وظيفه 
ذاتى خود يعنى تامين خوراك پااليشگاه ها و صادرات عمل 

مى كند.
وزير نفت با تاكيد بر اينكه تمــام امكانات صنعت نفت در 
اختيار مردم  سيل زده اســت و از هيچ كمكى در اين زمينه 

دريغ نخواهيم كرد، افزود: اولويت نخست ما حل مشكالت 
مردم است.

زنگنه به اين پرسش كه يكى از مسئوالن خوزستان اعالم 
كرد كه آبگيرى از كانال سلمان را از ترس وجود يك لكه نفتى 
متوقف كرده اند، پاسخ داد: هيچ نشتى از نفت تاكنون اطالع 
داده نشده است. در جاهايى كه نگران آسيب بوديم هم توليد 

چاه را متوقف كرديم و هم لوله ها را از نفت خالى كرديم.

آمریکافشاربرایرانرازیادکندبازارنفتفوقالعادهشکنندهمیشود
وزیر نفت در گفت وگوی زنده با رادیو تهران: معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت تاکید کرد؛

ضرورت تشکیل بانک ایده در صنعت نفت
| معاون مهندســى، پژوهش و فناورى 
وزارت نفت بر ضرورت تشــكيل بانك ايده در 
صنعت نفت تاكيد كرد و گفت: ثبت ايده يكى 
ازاقدام هاى اثرگذارى است كه مى تواند در بين 
كاركنان و نخبگان صنعت نفت ســبب توسعه 
كشور شود. به گزارش كائنات و به نقل از شانا، 
ســعيد محمدزاده در نشســتى با مديركل و 
كاركنان اين معاونت با بيان اين ه بايد دانشگاه ها به سمت نيازهاى واقعى 
صنعت نفت هدايت شوند، افزود: تحقيقاتى كه در دانشگاه ها و در زمينه 
صنعت نفت انجام مى شود از منابع مالى داخل كشور هزينه شده است و 

نبايد درباره استفاده از آن در اين صنعت كوتاهى كرد.
وى درادامه برلزوم شناســايى استادان و دانشــجويانى كه بيشترين 
فعاليت هاى پژوهشــى و مقاله ها را در ســطح صنعت نفت دارند، تاكيد 
كرد و افزود: نقش معاونت مهندســى، پژوهش و فناورى وزارت نفت در 
بهره گيرى از توان پژوهشــگران و محققان بايد تسهيل گر، هدايت گر و 

توسعه گرا باشد.
معاون مهندســى، پژوهش و فناورى وزارت نفت تصريح كرد: بايد به 
موضوع  توسعه تفكر، پژوهش، تامل و تعقل در مجموعه همه دانشگاه هاى 
كشور با اهداف مشخص شده براســاس نيازهاى موجود صنعت نفت به 

صورت جدى انديشه كرد.
وى در ادامــه بر نيازســنجى بــراى راه انــدازى هنرســتان نفت و 
تكنيسين پرورى در صنعت نفت اشاره كرد و افزود: بايد بتوانيم نخبگان 
نوجوان و عالقه مند به فعاليت هاى عملياتى را در هنرستان هاى مرتبط  

آموزش دهيم تا بتوانيم در آينده از آنها در اين صنعت بهره بگيريم.

در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست؛

شرکت نفت فالت قاره و محیط زیست 
بوشهر تفاهم نامه همکاری امضا کردند

| شــركت نفت فالت قاره ايران و اداره 
كل حفاظت محيط زيســت اســتان بوشــهر 
در زمينــه حفاظت و صيانــت از حيات وحش 
تفاهم نامــه همكارى امضا كردنــد. به گزارش 
كائنــات و به نقل از شــانا، ايــن تفاهم نامه در 
حاشيه هجدهمين نمايشگاه بين المللى محيط 
زيست، بين ايمان شيريان پور، رئيس بهداشت، 
ايمنى، محيط زيســت و پدافندغيرعامل شركت نفت فالت قاره ايران و 
فرهاد قلى نژاد، سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر 
به امضا رسيد.ايمان شيريان پور، رئيس بهداشت، ايمنى، محيط زيست 
و پدافندغيرعامل شــركت نفت فالت قاره ايران در اين باره گفت: هدف 
از اين تفاهم نامه صيانت و حفاظت از حيات وحش منطقه خارك است.

وى افزود: شــركت نفت فالت قاره ايران در زمينه تغذيه، دامپزشكى 
حيات وحش، ارتقاى فرهنگ زيست محيطى و برگزارى مراسم در حوزه 
محيط زيست با اداره كل محيط زيست استان بوشهر در منطقه خارك 
همكارى و تعامل خواهد داشت.هجدهمين نمايشگاه بين المللى محيط 
زيست از تاريخ 24 فروردين ماه به  مدت چهار روز (27 فروردين ماه) در 
محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران در فضايى به مساحتى بيش 

از 10 هزار مترمربع برگزار مى شود.
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