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بهره مندی پژوهشگاه نفت از روش های نو در مطالعات مخازن
|  رئيس پژوهشكده مطالعات مخازن و توسعه ميدان هاى پژوهشگاه صنعت نفت گفت: مطالعه روى مخازن و روش هاى ازدياد برداشت 
با هدف افزايش بهره ورى و با بهره مندى از روش هاى نو علمى و فنى در اين پژوهشــكده دنبال مى شود.به گزارش كائنات و به نقل از شانا، تورج 
بهروز با بيان اين مطلب افزود: طرح مطالعه جامع ميدان هما از تازه ترين موارد فعاليت هاى اين پژوهشكده به شمار مى آيد كه در حال انجام است.

خبر

|  مديرعامل شــركت انتقال گاز ايران در بازديد از منطقه سه 
عمليات انتقال گاز گفت: مناطق انتقال گاز ايران بايد متناسب با ظرفيت 
و توان خود، به قطب هاى تخصصى بدل شــوند. به گزارش كائنات و به 
نقل از شــانا، ســعيد توكلى، مديرعامل و اعضاى هيئت مديره شركت 
انتقال گاز با حضور در ستاد منطقه سه عمليات انتقال گاز، ضمن بازديد 
از نمايشگاه دستاوردهاى خودكفايى منطقه (ماشين آالت تخصصى در 
حوزه نشت يابى و ماشين جوش ســيار) با شركت در نشستى با حضور 

مدير و اعضاى هيئت رئيسه منطقه، گفت وگو و تبادل نظر كردند.
وى ضمن تشــكر و قدردانى از زحمات بى شائبه كاركنان اين منطقه 
پيش از فرا رسيدن فصل سرد سال اســت، گفت: با توجه به اقدام هاى 
ارزشمند همكاران در منطقه سه، به ويژه حل مشكالت موجود با وجود 
محدوديت ها، مى توان نتيجه گرفت كاركنان انتقال گاز تعلق خاطر بااليى 

به به اين شركت دارند.
مديرعامل شركت انتقال گاز افزود: در اين صورت و با توجه به انتقال 
70 درصد از انرژى كشور، موضوع لزوم توجه علمى، نگهداشت و انگيزه 

دادن سرمايه اصلى سازمان يعنى منابع انسانى، پررنگ تر و بااهميت تر 
مى شود.

توكلى در ادامه با بيان اينكه در بسيارى از بخش ها رشد قابل توجهى 
داشــتيم، ادامه داد: بايد تالش كنيم تا مجموعه انتقال گاز به شركتى 
توسعه يافته در همه ابعاد برسد و الزم است در چند سال آينده به فكر 
افزايش كيفيت، يكسان سازى و استانداردسازى باشيم  و همسو با اين 

هدف بحث مديريت دانش، بايد مورد توجه قرار گيرد.
وى ضمن اعالم اين موضوع كه ستاد و مناطق عملياتى پيكره اى واحد 
هستند، يادآور شد: مناطق انتقال گاز را بايد متناسب با ظرفيت و توان، 
به قطب هاى تخصصى تبديل كنيم و درباره اينكه منطقه اى بايد در همه 

زمينه ها 100 درصد باشد، الزامى وجود ندارد.
مديرعامل شــركت انتقال گاز  تصريح كرد: قطب هاى تخصصى در 
مناطق مختلف سبب مى شوند شركت انتقال گاز از توان فنى، عملياتى 
و مديريتى كل مجموعه بهره بردارى و ســرانجام مسير خود را در قالب 

بهبود كميت به كيفيت به خوبى طى كند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:
مناطق انتقال گاز باید به قطب های تخصصی بدل شوند

|  دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى صنعت پااليش 
نفت گفت: با تكيه بر توان داخلى و توليد فرآورده هاى با كيفيت 
داخلى، از آذرماه سال گذشته حتى يك ليتر سوخت نيز به كشور 
وارد نشده است. به گزارش كائنات و به نقل از شانا، ناصر عاشورى 
در نشستى خبرى كه با حضور نمايندگان رسانه هاى داخلى در 
محل اين اين انجمن برگزار شد، در اين باره افزود: پااليشگاه هاى 
كشــور به لحاظ كمى و كيفى از سال هاى گذشته تكاليفى را 
به عهده داشتند كه خوشبختانه در اين برنامه ها موفق بوده و با 
افزايش توان توليدات داخلى، از آذر ماه سال 97 در توليد سوخت 

موردنياز كشور به ويژه بنزين خودكفا شده ايم.
وى با اشاره به نقش مهم پااليشگاه ستاره خليج فارس به عنوان 
يك ابرپااليشگاه در افزايش كمى توليد روزانه بنزين كشور تاكيد 
كرد: هم اكنون اين پااليشــگاه روزانه بيش از 45 ميليون ليتر 

بنزين در كشور توليد مى كند.
عاشورى با اشاره به ميانگين مصرف روزانه 85 تا 90 ميليون 
ليتر بنزين در كشور گفت: خوشبختانه كشور توانست با افزايش 
توان داخلى، مسئله سوخت را از بحث تحريم ها خارج و حتى 

مقدمات صادرات فرآورده هاى توليد داخل را نيز فراهم كند.
وى با اشــاره بــه اجراى طرح هــاى توســعه اى مهمى در 
پااليشــگاه هاى كشــور از جمله تبريز، اصفهان و ... افزود: با 
اجراى موفق طرح هاى توسعه اى، كيفيت فرآورده هاى توليدى 
در پااليشگاه هاى كشور به نحو قابل مالحظه اى افزايش يافت و 
هم اكنون در بيشتر روزها، آثارى از آاليندگى هوا در پايتخت و 

كالنشهرها ديده نمى شود.
دبيركل انجمن صنفى كارفرمايى تاكيد كرد: با توجه به اينكه 
كيفيت فرآورده هاى يورو 4 و 5 توليدى در پااليشگاه هاى كشور 
از سطح استانداردهاى بين المللى نيز باالتر است، نيازى به توليد 

بنزين سوپر در كشور نداريم.
عاشورى با اشــاره به تصويب كليات طرح افزايش ظرفيت 
پااليشگاه هاى گازى و نفتى در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
اميدواريم با كمك دولت بتوانيم ديدگاه هاى كارشناســى در 
اين حوزه را ارائه و فضاى مناســبى براى سرمايه گذارى بخش 

خصوصى و مردم در اين حوزه فراهم كنيم.
وى درباره بحث قيمت گذارى فرآورده هاى ويژه گفت: از آذرماه 
سال گذشته اين اختيار به پااليشگاه هاى بخش خصوصى و پس 
از آن به انجمن واگذار شد كه ما نيز بر اساس فرمول ها و آيتم هايى 
كه در گذشته بر اساس آن قيمت گذارى انجام مى شد، نسبت به 
قيمت گذارى اقدام مى كنيم،  اما متاسفانه برخى صنعتگران فقط 
زمانى كه قيمت ها افزايش  مى يابد، شروع به فضاسازى مى كنند، 
اين در حالى است كه قيمت فرآورده تابعى از قيمت نفت و در 

بسيارى از موارد كاهشى نيز بوده است.
انجمــن صنفى كارفرمايى شــركت هاى صنعــت پااليش 
نفت در جهت اجراى ماده 131 قانون كار جمهورى اســالمى 
ايــران و آيين نامه انجمن صنفــى و كانون هــاى مربوطه به 
منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونى و بهبود وضعيت 
اقتصادى اين صنعت كه خود حافظ منافع سهامداران، جامعه 

و مصرف كنندگان اســت، در ســال 92 با حضور شركت هاى 
پااليشى خصوصى تهران، تبريز، اصفهان، بندرعباس، شيراز و 
الوان تشكيل شد و در سال 96 نيز پااليشگاه هاى كرمانشاه و  

ستاره خليج فارس به عضويت جديد اين انجمن درآمدند.

اعضاى اين انجمن حدود 80 درصد از سهم توليد داخلى كشور 
شامل محصوالت نفتى از قبيل گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت 
گاز، نفت كوره، قير، گوگرد، ســوخت هواپيما، سوخت جت و 

محصوالت ويژه را به عهده دارند.

تولید فرآورده های کیفی کشور را از واردات سوخت بی نیاز کرد
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت: ضرورت توجه به خواسته های سرمایه 

انسانی در شرکت ملی گاز
|  معاون وزير نفت در امور گاز، ســرمايه 
انســانى را از مهم تريــن و اصلى ترين منابع يك 
سازمان برشمرد كه نيازمند توجه در همه شرايط 
و لحظه هاســت. به گزارش كائنــات و به نقل از 
شانا، حسن منتظرتربتى در آيين تكريم و معارفه 
سرپرست مديريت منابع انسانى شركت ملى گاز 
ضمن قدردانى از احمد رحيمى و عرضه خيرمقدم 
به ولى اهللا دينى، اظهار كرد: توجه به سرمايه انسانى در همه شرايط و لحظه ها 
ضرورت دارد؛ زيرا نقش مديريت منابع انسانى در شركت همچون نقش مادرانه 
يك مادر در منزل است. وى افزود: زمانى كه موضوع مديريت منابع انسانى با 
رويكردى تازه مطرح مى شود، نتيجه حاصله از فعاليت، بايد به ايجاد محيطى 
سالم، با انصاف، با عدالت و مهم تر از همه، شاد شود زيرا شادى سازمانى مى توان 
موفقيت را براى سازمان به ارمغان بياورد. به گفته مديرعامل شركت ملى گاز 
ايران، الزم است اين رويكرد در كل كشور به ويژه شركت هاى صنعتى ترويج 
يايد، اكنون تمركز تنها معطوف به آموزش و پرورش نيروها و تحصيل كردگان 
در بخش هاى مهندسى است، در حالى كه مديريت توسعه منابع انسانى هم 
به تخصص و تجربه مناسب نياز دارد. مديرعامل شركت ملى گاز ايران در 
پايان اظهار كرد: بنابراين با اين تفاسير درمى يابيم كه توجه به سرمايه انسانى 
اهميتى بسيار دارد، از اين رو توجه به خواسته ها و حل مشكالت نيروى انسانى 

در شركت ملى گاز ايران بايد جزو اهداف اصلى باشد.
تربتى به تازگى طى حكمى ولى اهللا دينى را به عنوان سرپرســت جديد 
مديريت توسعه منابع انسانى شركت ملى گاز ايران منصوب كرد و از زحمات 

احمد رحيمى سرپرست پيشين اين مديريت تشكر و قدردانى كرد.

بهره مندی حداکثری از ظرفیت های داخلی 
در طرح ملی گوره - جاسک

|  مديرعامل شركت مهندسى و توسعه 
نفت با اشاره به آغاز عمليات اجرايى طرح احداث 
خط لولــه انتقال نفــت خام گوره - جاســك و 
پايانــه مربوطه، از برنامه ريزى هاى انجام شــده 
براى استفاده حداكثرى از توان ساخت داخل و 
همچنين نيروى انسانى بومى در اجراى اين طرح 
ملى خبر داد. به گزارش كائنات و به نقل از شانا، 
تورج دهقانى اعالم كرد: عمليات مسيرسازى و احداث جاده هاى دسترسى 
در 6 پروژه تعريف شــده طرح احداث خط لوله انتقــال نفت خام گوره - 
جاسك، تاسيسات بين راهى و پايانه مربوطه در سواحل مكران، عمليات 
 BOT خاكى و محوطه سازى ساخت مخازن ذخيره سازى نفت خام به روش
آغاز شده است. وى افزود: از پنج تلمبه خانه اين طرح،  كار تجهيز كارگاه 
تلمبه خانه هاى شماره 1 و 3 كه در برنامه بهره بردارى زودهنگام قرار دارند، 
همچنين تلمبه خانه هاى 2 و 4 به اتمام رسيده و عمليات اجرايى آنها شروع 
شده است.  مديرعامل شركت مهندسى و توسعه نفت ضمن اعالم شروع 
فعاليت مهندسى تفصيلى در همه گســتره ها گفت: از اواسط شهريورماه 
نيز عمليات حمل بخشى از لوله ها به سايت آغاز مى شود. وى با تاكيد بر 
بهره گيرى حداكثرى از توان و ظرفيت هاى داخلى در طرح احداث خط لوله 
انتقال نفت خام گوره جاسك و پايانه مربوطه گفت: مقرر شده به كارگيرى 
سرمايه انسانى در اين طرح، با اولويت نيروهاى بومى از سه استان بوشهر، 

 فارس و هرمزگان صورت پذيرد. 

خبرنامه


