
مدیرعامل بانک سپه از اختصاص 11 میلیارد 
 و 176 میلی��ون دالر مناب��ع ارزی ب��رای اجرای 
طرح های کالن و ملی نظیر؛ پتروشیمی بیدبلند، 
نف��ت و گاز صبا ارون��د، س��روک آذر، حفاری 
دان��ا کیش، نفت و گاز کن��گان، نیروگاه هریس، 
ف��والدکاوه اروند، پتروش��یمی ه��ای خط مرکز 
شامل؛ پتروش��یمی های فیروزآباد، فسا، جهرم و 
داراب از محل صندوق توس��عه ملی توسط این 

بانک خبر داد.
محم��د کاظم چقازردی با بی��ان اینکه منابع 
فوق بدون احتس��اب تسهیالت اعطائی از طریق 
منابع داخل��ی به بخش های مختل��ف اقتصادی 
بوده اس��ت، افزود: از این محل، طی سال 1395 
ح��دود 6 میلیارد و 660 میلیون دالر تس��هیالت 
به مش��تریان پرداخت و مع��ادل 3 میلیارد و370 
میلیون دالر نیز اعتبارات اس��نادی گشایش شد. 
وی ضمن تاکید بر مس��ئولیت پذیری بانک سپه 
در کمک به توسعه بخش های مختلف اقتصادی 
کش��ور، تصریح کرد: طرح پاالیش گاز بید بلند؛ 
بزرگترین طرح س��ندیکایی نظام بانکی کش��ور؛ 
با گش��ایش اعتبار اس��نادی یک میلیارد دالری با 

عاملیت بانک سپه در حال اجرا است.
رئیس هیات مدیره بانک س��په با اش��اره به 
تعامل مطلوب بین بانک س��په و صندوق توسعه 
مل��ی، خاط��ر نش��ان ک��رد: حج��م قراردادهای 
عاملی��ت این بانک با صندوق توس��عه ملی بابت 
تأمی��ن مال��ی ریالی طرح ه��ای بخش های آب و 
کش��اورزی، صنعت و معدن و گردشگری حدود 
55 هزارمیلیارد ریال اس��ت که از این محل بیش 
از 28 هزارمیلیارد ریال تسهیالت سال گذشته 

پرداخت ش��د. وی در خصوص مشارکت بانک 
س��په در تأمین مناب��ع مالی الزم ب��رای بازخرید 
و پرداخت س��ود اوراق مش��ارکت مؤسسات و 
ش��رکت های دولت��ی، تصریح کرد: در راس��تای 
حمایت از طرح های کالن ملی و زیرساختی  رقم 
پرداختی بانک سپه بابت بازخرید و پرداخت سود 
اوراق مش��ارکت مؤسسات و شرکت های دولتی 
در س��ال 1395 از مرز 57 ه��زار و 811 میلیارد 
ریال فراتر رفت. چقازردی رقم تأمین منابع مالی 
برای خرید اوراق مرابحه اس��المی توس��ط بانک 

سپه را 3 هزارمیلیارد ریال اعالم کرد.
رئیس هیات مدیره بانک س��په اظهارداشت: 
بر اس��اس تفاهم نامه انعقاد ش��ده بین بانک سپه 
و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عاملیت 
تامی��ن مالی در اجرای طرح ه��ای "مهار و تنظیم 
آب های مرزی و شبکه های اصلی و فرعی آبکشی 
و زهکشی" از محل منابع صندوق توسعه ملی به 
این بانک واگذار ش��ده و در س��ال 1395 حدود 
112هزار میلی��ارد ریال باب��ت 60 طرح وزارت 
نی��رو در ای��ن زمینه پرداخت ش��ده اس��ت. وی 
افزود: بابت 37 طرح وزارت جهاد کشاورزی در 
زمینه "مهار و تنظیم آب های مرزی و ش��بکه های 
اصلی و فرعی آبکشی و زهکشی" حدود11هزار 

میلیارد ریال در سال گذشته اختصاص یافت.
چق��ازردی از پرداخ��ت 29 ه��زار و 355 
میلی��ارد ری��ال تس��هیالت ب��ه 3 ه��زار و 816 
بنگاه اقتصادی کوچک و متوس��ط توس��ط بانک 
 س��په خبرداد و اف��زود: در راس��تای فعال کردن 
بخش های مختلف اقتصادی و حمایت از تولید 
داخلی 15 هزار میلیارد ریال تس��هیالت به 1785 

بنگاه از طریق ثبت در س��امانه هماهنگ پرداخت 
شد و بقیه تسهیالت توس��ط بانک سپه و خارج 
از ثبت سامانه ای به  این بنگاه ها اعطا شده است. 
وی ضمن اشاره به سهم 8.7 درصدی بانک سپه 
از کل تسهیالت پرداختی نظام بانکی به بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسط، تصریح کرد: با توجه 
به  س��هم 5 درصدی بانک سپه از کل تسهیالت و 
کل س��پرده های نظام بانکی، پرداخت نزدیک به 
9 درص��د از کل تس��هیالت پرداختی نظام بانکی 
به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوس��ط توس��ط 
بانک سپه؛ نشان می دهد این بانک توجه ویژه ای 
به  این گونه بنگاه ها در راس��تای حمایت از تولید 

و اشتغالزایی دارد.
مدیر عامل بانک سپه مانده تسهیالت اعطایی 
این بانک را تا پایان س��ال گذش��ته 407 هزار و 
639 میلی��ارد ریال اعالم ک��رد و گفت: این رقم 
در مقایس��ه با س��ال قبل از آن 16.2 درصد رشد 
داش��ته و بیش از 65 درصد تس��هیالت پرداختی 
به بخش های مولد اقتصادی تخصیص یافته است. 
وی اف��زود: بانک س��په در س��ال 1395 از لحاظ 
رش��د تس��هیالت اعطایی، رتبه دوم را در بین 5 

بانک بزرگ تجاری کسب کرد.
چق��ازردی با بی��ان اینکه در ط��رح ضربتی 
وام ازدواج ش��عب بان��ک س��په روزان��ه 2 هزار 
 فقره تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج پرداخت 
می کنن��د، تصریح کرد: در پرداخت تس��هیالت 
ق��رض الحس��نه ازدواج به لحاظ س��هم درصد 
جزو س��ه بانک اول کشور هستیم و با اختصاص 
مبلغ 6 هزار میلیارد ری��ال اعتبار از منابع داخلی 
بان��ک در اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج 

م��ورد تاکید بان��ک مرکزی، کارنامه درخش��انی 
ثبت کردیم. وی افزود: ظرف س��ه هفته در مرداد 
 ماه س��ال جاری حدود 29 هزار فقره تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج ب��ه مبلغ 3ه��زار میلیارد 
 ریال در قالب طرح ضربتی توس��ط بانک سپه به 

زوج های جوان پرداخت شد. 
چق��ازردی رق��م فعالیت ه��ای ارزی بانک 
س��په در سال 95 را 6 میلیارد و 600 میلیون دالر 
اعالم کرد و گفت: بعد از رفع تحریم کلیه شعب 
خارجی بانک س��په به لحاظ امکانات س��رمایه و 
نیروی انسانی مجهز شده و در حال حاضر آماده 

ارائه خدمات بانکی به مشتریان است.
وی به نقش موثر ای��ن بانک در حفظ ثبات 
و کاه��ش نرخ در بازار بین بانکی اش��اره کرد و 

افزود: بانک سپه با تکیه بر مدیریت بهینه منابع و 
مصارف و ت��الش مجموعه بانک، در کنار بهبود 
ش��اخص های عملک��ردی خ��ود در زمینه های 
مختلف، تنها بانک دولتی بود که اضافه برداشت 

از منابع بانک مرکزی نداشته است.
مدیرعامل بانک س��په درخصوص س��رمایه 
این بانک گفت: س��رمایه بانک سپه سال گذشته 
با 47 درصد افزای��ش از 75 هزار و 532 میلیارد 
ریال به 111 هزار و 32 میلیارد ریال رس��ید. وی 
با بیان اینکه افزایش س��رمایه بانک، بهبود نسبت 
کفایت سرمایه و شاخص های نظارتی را در پی 
داش��ت، افزود: س��رمایه نقدی بانک از 5 هزار و 
138 میلیارد ریال به 40 هزار و 638 میلیارد ریال 

در سال 95 افزایش یافت.

 اختصاص 11 میلیارد دالر منابع ارزی 
برای طرح های کالن و ملی توسط بانک سپه 
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با آغاز به کار دولت دوازدهم و همزمان با رای 
قاطع نمایندگان مردم به شیخ الوزرا برای سکانداری 
دوب��اره صنعت نفت، توس��عه ای��ن صنعت کلیدی 
در مس��یری برگرفته از تدبیر و امید شتاب بیشتری 
یافت.در این میان ش��رکت ملی نفت ایران به عنوان 
راهب��ر اصلی فعالیت های توس��عه ای صنعت نفت 
در حوزه اکتش��اف، تولید و اس��تخراج نفت و گاز 
و میعان��ات گازی، محوره��ای کاری جدیدی را در 
برنامه کاری خ��ود قرار داد تا اهداف از پیش تعیین 
ش��ده در صنعت نفت را محقق سازد.کارنامه موفق 
ش��رکت ملی نفت ایران در دس��تیابی ب��ه توفیقاتی 
همچون افزای��ش بیش از 1.5 برابری میانگین تولید 
نفت و گاز و میعانات گازی، افتتاح 11 فاز استاندارد 
 پارس جنوبی که خود بیش از نیمی از تعداد فازهای 
بهره برداری شده طی 20 سال گذشته است و دستیابی 
به میزان برداشت مساوی گاز با قطر، افزایش 2 برابری 
میزان ص��ادرات نفت خام و همچنین افزایش چهار 
برابری تولید از میدان های مشترک غرب کارون در 
دولت یازدهم، مسیر روش��نی را پیش روی توسعه 
صنعت نفت کشورمان قرار داده است.در عین حال 
اصالح ساختار قراردادها و تحقق بخش عمده ای از 
اهداف توس��عه ای شرکت ملی نفت ایران در قالب 
تفاهم��ات و توافقنامه های جدی��د، از آن جهت که 
می تواند مولدی برای تامین نزدیک به یکصد هزار 
شغل باش��د و در عین حال امکان جذب مشارکت 
خارجی و انتقال فناوری و تجربه روز شرکت های 
برتر صنعت نفت جهان را به همراه خواهد داش��ت، 
از دس��تاوردهایی اس��ت که در دولت دوازدهم نیز 
با قدرت پیگیری خواهد ش��د.در چارچوب الگوی 
جدی��د قراردادهای نفتی، قرارداد طرح توس��عه فاز 
11 پارس جنوبی در تیرماه امس��ال به ثمر نشست؛ 
قراردادی که ش��اید بتوان از آن به نقطه عطف تاریخ 
65 ساله حیات شرکت ملی نفت ایران تعبیر کرد. در 
این قرارداد برای نخس��تین بار در دوران پسا تحریم 
2 غول بزرگ نفتی برای حضور در یکی از مهمترین 
پ��روژه های واقع در پارس جنوب��ی ائتالف کردند. 
اگرچه ش��رکت ملی نفت چین در دوران تحریم ها 

نیز در توس��عه صنعت نفت ایران س��هم داشت، اما 
حضور مجدد توتال در صنعت نفت پس از گذشت 
زمان��ی بیش از ی��ک دهه، بار دیگ��ر اقتدار صنعت 
نفت کش��ورمان را به تصویر کشید و از این رهگذر 
دستاوردهای فراوانی را برای حضور پررنگتر ایران 
اسالمی در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی به ارمغان 
آورد.از س��وی دیگر در جریان این ق��رارداد امکان 
آشنایی شرکت  های ایرانی با فرآیند مهندسی مخزن، 
تهیه اس��ناد، نقشه  ها و مدیریت پروژه فراهم می شود 
که دس��تاورد بزرگی برای صنعت نفت کش��ورمان 
اس��ت.در مجموع عالوه بر تامین و جذب س��رمایه 
موردنی��از طرح ها و پروژها که از گلوگاه  های اصلی 
توسعه شرکت ملی نفت ایران است، حصول اهدافی 
همچون ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش فنی و 
بومی س��ازی دستگاه ها، تجهیزات و ادوات صنعت 
نف��ت که در قالب قرارداده��ای جدید امکان تحقق 
می یابد، مقدمه ای اس��ت تا دستیابی به برنامه های 
اقتصاد مقاومتی را به بهترین ش��کل ممکن میس��ر 
سازد.از س��وی دیگر در قراردادهای جدید نفتی، به 
منظور حمایت از ساخت داخل، امکان افزایش رقم 
خرید به میزان 10 درصد بیش��تر از حد پیمان برای 
پیمانکارانی که ساخت داخل و خرید خدمت داخل 
بیشتری پیش��نهاد دهند در نظر گرفته شده است که 
 مزیت خوبی برای ارتقای س��اخت داخل به ش��مار 
می آید.در عین ح��ال در الگوی جدید قراردادهای 
نفتی، امکان انجام تمامی فرآیندهای ساخت و تولید 
در داخل کشور برای پیمانکاران ایرانی در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت؛ از این رهگذر در قرارداد توس��عه ای 
ف��از 11 به عنوان اولین قرارداد جدید نفتی کش��ور، 
برای نخس��تین بار قان��ون حداکثر س��اخت داخل 
ب��ه اجرا درآم��د که در آن ارج��اع حداقل 65 تا 70 
درصد کار به ش��رکت های ایرانی واگذار شده بود.
در ادامه فعالیت  های توس��عه  ای ش��رکت ملی نفت 
ایران می توان به برنامه ریزی مدون برای نوس��ازی 
و نگهداش��ت تجهیزات و تاسیسات میادین نفت و 
گاز اشاره کرد؛ در عین حال با توجه به اینکه میادین 
نفتی در نیمه دوم عمر خود به سر می  برند، اقدامات 

موث��ری در جهت حفظ توان تولی��د از این میادین 
صورت گرفته است.در همین زمینه اجرای طرح  های 
مربوط به بهبود  )IOR. IGR(و یا افزایش ضریب 
بازیافت از میادین )EOR. EGR( در قالب الگوی 
جدید قراردادهای نفتی مورد توجه قرار گرفته است.
حمایت بی دریغ مجموعه صنعت نفت و ش��رکت 
ملی نفت ایران از تولی��د کاالی باکیفیت داخلی که 
در چارچوب توانمندس��ازی پیمانکاران ایرانی و با 
واگذاری کامل س��اخت 10 گروه کاالی پرمصرف 
صنعت نفت به سازندگان و صنعتگران داخلی مجال 
تحقق یافته است، گام دیگری در مسیر تحقق اقتصاد 
مقاومت��ی در صنعت نفت اس��ت.در همین راس��تا، 
پنجاه و س��ومین قرارداد مربوط به بومی سازی 10 
گ��روه خانواده کاالهای پرمص��رف صنعت نفت، با 
یک ش��رکت اس��پانیایی و مشارکت ش��رکت فوالد 
 اصفهان منعقد شد تا بدین ترتیب تکنولوژی ساخت 
لوله ه��ای مق��اوم در براب��ر خوردگ��ی گاز ترش 
)CRA( به داخل کش��ورمان منتقل شود. با اجرای 
این قرارداد که ارزشی بیش از 600 میلیون دالر دارد، 
 عالوه بر اینکه تا سه سال آینده به تکنولوژی ساخت 
لوله  ه��ای CRA دس��ت خواهی��م یاف��ت، امکان 
ص��ادرات این تکنول��وژی خاص و پیچی��ده را نیز 
به دس��ت خواهیم آورد. ش��رکت مل��ی نفت ایران 

در ادامه مس��یر توانمندس��ازی بخش خصوصی، به 
 جایی رس��یده اس��ت که امروز از قوی ترین ناوگان 
لوله گذار و ظرفیت ساخت عرشه های فرآوری در 
دریا برخوردار است. بر همین مبنا ضمن برخورداری 
از یک ناوگان قوی حف��اری، امکان برخورداری از 
ظرفیت تولید ماشین های دوار و کمپرسورهای شبکه 
گاز فراهم ش��د که موفقیت چش��مگیری در عرصه 
ساخت داخل است.نصب تمامی تاسیسات فازهای 
افتتاح ش��ده پ��ارس جنوبی با ت��وان ایرانی، افتخار 
دیگری اس��ت که در مس��یر خودکفایی در صنعت 
نفت حاصل ش��ده است.دستیابی به این موفقیت ها 
در کنار حمای��ت از مراکز مطالعاتی و دانش��گاهی 
ک��ه با انعقاد قرارداد مطالعاتی 9 میدان نفتی با مراکز 
علمی و در راستای استفاده حداکثری از توان مراکز 
دانش بنیان کشور صورت می گیرد، گام دیگری در 
مس��یر خودکفایی در صنعت نفت کشورمان است.
ش��رکت ملی نفت ایران در کنار تمامی پروژه های 
مبتنی بر بومی سازی و فرآیندهای اکتشاف و تولید 
نفت و گاز، از مس��ئولیت های خطی��ر خود در تحقق 
اهداف زیس��ت محیطی نیز غفلت نکرده است؛ در 
 همین راس��تا برای نخستین بار در سال گذشته طرح 
جمع آوری روزانه نزدی��ک به 8 میلیون مترمکعب 
گازهای همراه در میادین نفتی خوزس��تان به انجام 

رس��ید و از ای��ن رهگذر ه��وای پاک س��هم مردم 
خوزستان شد. آبگیری تاالب هورالعظیم در اسفندماه 
گذشته نیز که میلیاردها متر مکعب آب کرخه را روانه 
این نگین س��ترگ خوزس��تان کرد، از دیگر اقدامات 
زیس��ت محیطی ش��رکت ملی نفت ایران در راستای 
پاسداش��ت از محیط زیس��ت اس��ت.انجام پروژه ها 
و ط��رح های عام المنفعه بخ��ش دیگری از وظایف 
ش��رکت ملی نفت ایران را به خ��ود اختصاص داده 
است؛ از این منظر در طول چهار سال گذشته بیش از 
400 پروژه مسئولیت اجتماعی به انجام رسیده است و 
شهد شیرین برخورداری از فضاهای مناسب آموزشی، 
فرهنگی، تفریحی و ورزشی را در کام بومیان مناطق 

عملیاتی و محروم نشانده است.
افق های پیش روی توسعه شرکت ملی نفت 

ایران
توس��عه میدان نفتی آزادگان ب��ه عنوان یکی از 
مهمتری��ن رس��الت های ش��رکت ملی نف��ت ایران 
در رون��د افزای��ش تولید نفت در دول��ت دوازدهم 
 از اهمی��ت باالی��ی برخ��وردار اس��ت؛ از این منظر 
برنامه ریزی مدونی ب��رای تولید بیش از 300 هزار 
بش��که نفت از میدان های غرب کارون تا پایان سال 
96 انجام شده است؛ در این میان اگرچه توسعه این 
میدان ها از س��وی ش��رکت های داخلی با جدیت 
دنبال می ش��ود، اما در عین ح��ال برگزاری مناقصه 
ب��ا هدف افزایش ضریب بازیافت نفت از این میدان 
نیز در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته 
اس��ت.در بخ��ش تولید و ص��ادرات گاز و میعانات 
گازی نی��ز اقدامات موثری انجام ش��ده و در برنامه 
 اس��ت که از آن جمل��ه می توان ب��ه تکمیل فرآیند 
توسعه ای میدان مشترک گازی پارس جنوبی نام برد 
 که در حال حاضر 6 فاز آن نیمه تمام اس��ت و بنابر 
برنامه ریزی های صورت گرفته باید تا پایان س��ال 
97 وارد مدار توس��عه ش��وند.در عین حال احیای 
دوباره پروژه ایران ال ان جی که به دلیل تحریم ها 
نیم��ه کاره ره��ا ش��ده ب��ود از دیگ��ر برنامه های 
توسعه ای شرکت ملی نفت ایران در بخش افزایش 

تولید و صادرات گاز است.

دستاوردها و برنامه  های آتی شرکت نفت در هفته دولت تشریح شد

تداوم تدبیر و امید در شرکت ملی نفت ایران


